
วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 1 

                                         *เลมที่ ๑   
                        สมนฺตปาสาทิกา นาม  วินยฏกถา 
                                มหาวิภงฺควณฺณนา 
                                        อารมฺภกถา 
 
                        โย  กปโกฏีหิป  อปเมยฺย 
                        กาล  กโรนฺโต  อติทุกกฺรานิ 
                        เขท  คโต  โลกหิตาย นาโถ 
                        นโม มหาการุณิกสฺส ตสฺสฯ 
                        อสมฺพุธ  พุทฺธนิเสวิต ย 
                        ภวาภว  คจฺฉติ  ชีวโลโก 
                        นโม  อวิชชฺาทิกิเลสชาล- 
                        วิทฺธสิโน ธมฺมวรสฺส ตสฺสฯ 
                        คุเณหิ โย สีลสมาธิป ฺา- 
                        วิมุตฺติาณปภุตีหิ ยุตฺโต 
                        เขตฺต ชนาน กุสลตฺถกิาน 
                        ตมริยสงฺฆ สิรสา นมามิฯ 
                        อิจฺเจวมจฺจนฺตนมสฺสเนยฺย 
                        นมสฺสมาโน รตนตฺตย ย 
                        ปุ ฺาภิสนฺท วิปุล อลตฺถ 
                        ตสฺสานุภาเวน หตนฺตราโยฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 2 

                        *เลมที่ ๑  อารมฺภกถา  หนา ๒   
 
                        ยสฺม ึ  ิเต สาสนมฏ ิตสฺส 
                        ปติฏ ิต โหติ สุสณฺ ิตสฺส 
                        ต วณฺณยิสฺส วินย อมิสฺส 
                        นิสฺสาย ปพฺุพาจริยานุภาวฯ 
                        กาม ฺจ ปุพฺพาจริยาสเภหิ 
                        าณมฺพุนิทฺโธตมลาสเวหิ 
                        วิสุทฺธวิชชฺาปฏิสมฺภิเทหิ 
                        สทฺธมฺมสวณฺณนโกวิเทหิ 
                        สลฺลกฺขิเย(๑) โน สลุภูปเมหิ 
                        มหาวิหารสฺส ธชูปเมหิ 
                        สวณฺณิโตย วินโย นเยหิ 
                        จิตฺเตหิ สมฺพุทฺธวรนฺวเยหิฯ 
                        สวณฺณนา สีหลทีปเกน (๒) 
                        วากฺเยน เอสา ปน สงฺขตตฺตา (๓) 
                        น กิ ฺจิ อตฺถ อภิสมฺภุณาติ 
                        ทีปนฺตเร ภิกฺขุชนสฺส ยสฺมา 
                        ตสฺมา อิม ปาฬินยานุรูป 
                        สวณฺณน ทานิ สมารภิสฺส 
                        อชฺเฌสน พุทฺธสิริวฺหยสฺส 
                        เถรสฺส สมฺมา สมนุสฺสรนฺโตฯ 
# ๑. ม. สลฺเลขเย ฯ  ๒. ม.สีหฬทีปเกนฯ  ๓. ส.ี สงฺขฏตฺตา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 3 

                        *เลมที่ ๑  อารมฺภกถา  หนา ๓   
 
                        สวณฺณน ต ฺจ สมารภนฺโต 
                        ตสฺสา มหาอฏกถ สรรี 
                        กตฺวา มหาปจฺจริย ตเถว 
                        กรุุนฺทินามาทิสุ วิสฺสุตาสุ 
                        วินิจฺฉโย อฏกถาสุ วุตฺโต 
                        โย ยุตฺตมตฺถ อปริจฺจชนฺโต 
                        ตโตป อนฺโตคธเถรวาท 
                        สวณฺณน สมฺม สมารภิสฺสฯ 
                        ตมฺเม นิสาเมนฺตุ ปสนฺนจิตฺตา 
                        เถรา จ ภิกขฺู นวมชฺฌิมา จ 
                        ธมฺมปทีปสฺส ตถาคตสฺส 
                        สกฺกจฺจ ธมฺม ปฏิมานยนฺตาฯ 
                        พุทฺเธน ธมฺโม วินโย จ วุตฺโต 
                        โย ตสฺส ปตฺุเตหิ ตเถว าโต 
                        โส เยหิ เตส มติมจฺจชนฺตา 
                        ยสฺมา ปุเร อฏกถา อกสุ 
                        ตสฺมา หิ ย อฏกถาสุ วุตฺต 
                        ต วชฺชยิตฺวาน ปมาทเลข 
                        สพฺพมฺป สิกฺขาสุ สคารวาน 
                        ยสฺมา ปมาณ อิธ ปณฺฑิตาน 
                        ตโต จ ภาสนฺตรเมว หิตฺวา  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 4 

                        *เลมที่ ๑  อารมฺภกถา  หนา ๔   
 
                        วิตฺถารมคฺค ฺจ สมาสยิตฺวา 
                        วินิจฺฉย สพฺพมเสสยิตฺวา 
                        ตนฺติกฺกม กิ ฺจิ (๑)  อโวกฺกมิตฺวาฯ 
                        สุตฺตนฺติกาน วจนานมตฺถ 
                        สุตฺตานุรูป ปริทีปยนตีฺ 
                        ยสฺมา อย เหสฺสติ วณฺณนาป 
                        สกฺกจฺจ ตสฺมา อนุสิกฺขิตพฺพาติฯ 
        ตตฺถ  ต  วณฺณยิสฺส  วินยนฺติ  วุตฺตตฺตา  วินโย  ตาว   
ววตฺถเปตพฺโพ โก โส  วินโยติ (๒) ฯ  เตเนต  วุจฺจติ  วินโย  นาม   
อิธ  สกล  วินยปฏก  อธปิฺเปตนฺติฯ  สวณฺณนตฺถ ปนสฺส อย   
มาติกา   
                วุตฺต เยน ยทา ยสฺมา                ธาริต เยน จาภฏ 
                ยตฺถปติฏ ิตเจต-                เมต วตฺวา วิธินฺตโตฯ 
                เตนาติอาทิปฺปาสฺส                อตฺถ นานปการโต 
                ทสฺสยนฺโต กรสิฺสามิ                วินยสฺสตฺถวณฺณนนฺติฯ 
        ตตฺถ  วุตฺต  เยน  ยทา  ยสฺมาติ  อิทนฺตาว  วจน  เตน   
สมเยน พุทฺโธ ภควา เวร ฺชาย  วิหรตีติ  เอวมาทิวจน   
สนฺธาย  วุตฺตฯ  อิท  หิ  พุทฺธสฺส  ภควโต  อตฺตปจฺจกฺขวจน   
น  โหติฯ ตสฺมา  วตฺตพฺพเมต  อิท  วจน  เกน  วุตฺต  กทา   
# ๑. ส.ี ก ฺจิ ฯ  ๒. ม. โก โส วินโยตีติ  นตฺถิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 5 

                        *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๕   
 
กสฺมา  จ  วุตฺตนฺติฯ  อายสฺมตาอุปาลิตฺเถเรน วุตฺตฯ  ต ฺจ 
ปน ปมมหาสงฺคีติกาเลฯ  ปมมหาสงฺคีติ  นาม  เจสา  กิ ฺจาป 
ป ฺจสติกสงฺคีติกฺขนฺธเก (๑)  วุตฺตา  นทิานโกสลฺลตฺถ  ปน  อิธาป 
อิมินา  นเยน  เวทิตพฺพาฯ   
 
                                พาหิรนิทานวณฺณนา   
                                ปมสงฺคีติกถา   
        ธมฺมจกกฺปวตฺตน  หิ  อาทึ  กตฺวา  ยาว  สุภทฺท-   
ปริพฺพาชกวินยนา  กตพุทฺธกิจฺเจ  กุสินาราย  อุปวตฺตเน  มลฺลาน 
สาลวเน  ยมกสาลานมนฺตเร  วิสาขปุณฺณมีทิวเส (๒)  ปจฺจูสสมเย 
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุเต ภควติ โลกนาเถ 
ภควโต  ปรนิิพฺพาเน  สนฺนิปติตาน  สตฺตนฺน  ภิกฺขุสตสหสฺสาน 
สงฺฆตฺเถโร  อายสฺมา มหากสฺสโป  สตฺตาหปรินิพฺพุเต  ภควติ 
สุภทฺเทน  วุฑฺฒปพฺพชิเตน  อล  อาวุโส  มา  โสจิตฺถ  มา 
ปริเทวิตฺถ  สมุุตฺตา  มย  เตน  มหาสมเณน  อุปทฺทตุา  จ 
โหม  อิท โว กปติ  อิท โว  น  กปตีติ  อิทานิ  ปน 
มย  ย  อิจฺฉิสฺสาม  ต  กริสสฺาม  ย  น  อิจฺฉิสฺสาม  ต 
น  กริสฺสามาติ  วุตฺตวจนมนุสฺสรนฺโต  าน  โข  ปเนต 
วิชฺชติ ย ปาปภิกฺขู  อตีตสตฺถุก  ปาวจนนฺติ  ม ฺมานา  ปกฺข 
# ๑. วิ.จุล. ๗/๖๑๔-๖๒๘/๓๗๙-๓๙๔ ฯ  ๒.  ม. วิสาขปุณฺณมทิวเส ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 6 

                        *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๖   
 
ลภิตฺวา  นจิรสฺเสว  สทฺธมฺม อนฺตรธาเปยฺยุ  ยาว  จ  ธมฺมวินโย   
ติฏติ  ตาว  อนตีตสตฺถุกเมว  ปาวจน โหติ  วุตฺต  เหต  ภควตา 
โย  โว  อานนฺท  มยา  ธมฺโม  จ  วินโย  จ  เทสิโต ป ฺตฺโต 
โส โว มมจฺจเยน สตฺถาติ  ยนูนาห ธมฺม ฺจ วินย ฺจ 
สงฺคาเยยฺย  ยถยิท สาสน อทฺธนิย อสฺส จิรฏ ิติก  ย ฺจาห 
ภควตา  ธาเรสฺสสิ  ปน  เม  ตฺว  กสฺสป  สาณานิ  ปสุกูลานิ 
นิพฺพสนานีติ วตฺวา จีวเร สาธารณปริโภเคน  เจว  อห 
ภิกฺขเว  ยาวเทว (๓)  อากงฺขามิ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ ฯเปฯ  ปม 
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ กสฺสโปป  ภิกฺขเว  ยาวเทว (๓)  อากงฺขติ 
วิวิจฺเจว  กาเมหิ ฯเปฯ  ปม  ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ (๔) 
เอวมาทินา  นเยน  นวานุปุพฺพวิหารฉฬภิ ฺาปเภเท  อุตฺตร-ิ 
มนุสฺสธมฺเม  อตฺตนา  สมสมฏปเนน  จ  อนุคฺคหิโต  ตสฺส 
เม (๕)  กิม ฺ  อานณฺย (๖)  ภวิสฺสติ นนุ ม ภควา ราชา วิย 
สกกวจอิสฺสริยานุปทาเนน  อตฺตโน  กุลวสปติฏาปก  ปุตฺต 
สทฺธมฺมวสปติฏาปโก  เม  อย  ภวิสสฺตีติ  มนฺตฺวา  อิมินา 
อสาธารเณน  อนุคฺคเหน  อนุคฺคเหสีติ  จินฺตยนฺโต  ธมฺมวินย- 
สงฺคายนตฺถ ภิกฺขูน อุสฺสาห ชเนสิฯ ยถาหฯ 
อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  เอกมิทาห 
# ๑. ท.ีมหา. ๑๐/๑๔๑/๑๗๘ ฯ  ๒. ส.นิ  ๑๖/๕๒๔/๒๖๐ ฯ  
#๓. ม. ยาวเท ฯ  ๔. ส.นิ. ๑๖/๔๙๗/๒๔๘  ๕. ม.เมต นตฺถิ ฯ   
#๖.  ส.ีอาณนฺย ฯ  ม. อาณณฺย ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 7 

                        *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๗   
 
อาวุโส  สมย  ปาวาย  กุสนิาร  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน  มหตา 
ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ป ฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหีติ (๑)  สพฺพ สุภทฺทกณฺฑ 
วิตฺถารโต เวทิตพฺพฯ 
                ตโต ปร อาห  หนฺท  มย  อาวุโส  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ 
สงฺคายาม  ปุเร  อธมฺโม ทปิฺปติ  ธมฺโม ปฏิพาหิยติ (๒)  อวินโย 
ทิปฺปติ  วินโย  ปฏิพาหิยติฯ  ปุเร  อธมฺมวาทิโน  พลวนฺโต  โหนฺติ 
ธมฺมวาทิโน  ทุพฺพลา  โหนฺติ  อวินยวาทิโน  พลวนโฺต  โหนฺติ 
วินยวาทิโน  ทุพฺพลา  โหนฺตีติ (๑) ฯ ภิกฺขู  อาหสุ  เตน  หิ  ภนฺเต 
เถโร ภิกฺขู อุจฺจินตูติฯ 
        เถโร สกลนวงฺคสตฺถุสาสนปริยตฺติธเร  ปุถุชชฺนโสตาปนฺน- 
สกทาคามิอนาคามิสุกฺขวิปสฺสกขีณาสวภิกฺขู  อเนกสเต  อเนก- 
สหสฺเส  จ  วชฺเชตฺวา  ติปฏกสพฺพปริยตฺติปเภทธเร  ปฏ-ิ 
สมฺภิทาปตฺเต  มหานุภาเว  เยภุยฺเยน  ภควตา  เอตทคฺค 
อาโรปเต  เตวิชฺชาทิเภเท  ขีณาสวภิกฺขูเยว  เอกูนป ฺจสเต 
ปริคฺคเหสิฯ  เย  สนฺธาย  อิท  วุตฺต  อถโข  อายสฺมา 
มหากสฺสโป  เอเกนูนาป ฺจอรหนฺตสตานิ  อุจฺจินีติ ฯ 
        กิสฺส  ปน  เถโร  เอเกนูนมกาสีติ ฯ  อายสฺมโต 
อานนฺทตฺเถรสฺส  โอกาสกรณตฺถ ฯ  เตน หายสฺมตา  สหาป 
วินาป  น  สกฺกา  ธมฺมสงฺคีติ  กาตุ ฯ  โส  หายสฺมา  เสกฺโข 
# วิ. จุล. ๗/๖๑๔/๓๗๙-๓๘๐ ฯ  ๒. สี.ปฏิพาหิยติ  ม.ปฏิพาหิยฺยติ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 8 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๘   
 
สกรณีโย  ตสฺมา  สห  น  สกฺกา ฯ  ยสมฺา  ปนสฺส  กิ ฺจิ 
ทสพลเทสิต  สุตฺตเคยฺยาทิก  ภควโต  อสมฺมุขาปฏิคฺคหิต  นาม 
นตฺถิ  ตสฺมา  วินา  น  สกกฺาฯ  ยทิ  เอว  เสกฺโขป  สมาโน 
ธมฺมสงฺคีติยา พหุการตฺตา  เถเรน  อุจฺจินิตพฺโพ  อสสฺฯ  อถ 
กสฺมา  น  อุจฺจินิโตติ ฯ  ปรูปวาท  วิวชชฺนโตฯ  เถโร ห ิ
อายสฺมนฺเต  อานนฺเท  อติวิย  วิสฺสตฺโถ  อโหสิฯ  ตถาหิ  น 
สิรสฺมึ  ปลิเตสุ  ชาเตสุป  น  วาย  กุมารโก  มตฺตม ฺาสีติ (๑) 
กุมารกวาเทน  วทติ (๒) ฯ  สกฺยกุลปสุโต  จายมายสฺมา  อานนฺโท 
ตถาคตสฺส  ภาตา  จูฬปตุปุตฺโต  ตตฺร  หิ  ภิกฺขู  ฉนฺทาคมน 
วิย  ม ฺมานา  พหู  อเสกฺขปฏิสมฺภิทาปฺปตฺเต  ภิกฺขู  เปตฺวา 
อานนฺท  เสกฺขปฏิสมฺภิทาปตฺต  เถโร  อุจฺจินีติ  อุปวเทยฺยุ  ต 
ปรูปวาท  ปริวชฺเชนฺโต  อานนฺท  วินา สงฺคีติ  น  สกฺกา 
กาตุ  ภิกฺขูนเยว  อนุมติยา  คเหสฺสามีติ  น  อุจฺจินิ ฯ 
อถ สยเมว ภิกฺขู อานนฺทสฺสตฺถาย เถร ยาจึสุฯ 
ยถาห ฯ 
ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  มหากสฺสป  เอตทโวจุ  อย  ภนฺเต 
อายสฺมา  อานนฺโท  กิ ฺจาป  เสกฺโข  อภพฺโพ  ฉนฺทา  โทสา 
โมหา  ภยา  อคตึ คนฺตุ พหุ จาเนน ภควโต สนฺติเก 
ธมฺโม  จ  วินโย  จ  ปรยิตฺโต  เตนหิ  ภนฺเต  เถโร  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 9 

                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๙   
 
อายสฺมนฺตป  อานนฺท  อุจฺจินตูติ ฯ  อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป 
อายสฺมนฺตป  อานนฺท  อุจฺจินิ  (๑) ฯ 
เอว ภิกฺขูน อนุมติยา อุจฺจินิเตน เตนายสฺมตา สทฺธึ 
ป ฺจ เถรสตานิ อเหสุฯ 
อถโข  เถราน  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  กตฺถ  นุ  โข  มย 
ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคาเยยฺยามาติ ฯ  อถโข  เถราน  ภิกฺขูน 
เอตทโหสิ  ราชคห  โข  มหาโคจร  ปหูตเสนาสน  ยนฺนูน 
มย  ราชคเห  วสฺส  วสนฺตา  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคาเยยฺยาม 
น  อ ฺเ  ภิกฺขู ราชคเห วสฺส  อุปคจฺเฉยฺยุนฺติฯ  กสฺมา 
ปน  เนส  เอตทโหสิ ฯ  อิท อมฺหาก ถาวรกมฺม โกจิ 
วิสภาคปุคฺคโล  สงฺฆมชฌฺ  ปวิสิตฺวา  อุกฺโกเฏยฺยาติฯ  อถายสฺมา 
มหากสฺสโป  ตฺติทุติเยน  กมฺเมน  สาเวสิ ฯ ต สงฺคีติกฺขนฺธเก (๒) 
วุตฺตนเยเนว าตพฺพฯ 
อถ  ตถาคตสฺส  ปรินิพฺพานโต  สตฺตสุ  สาธุกีฬน- 
ทิวเสสุ  สตฺตสุ  จ  ธาตุปูชาทิวเสสุ  วีติวตฺเตสุ  อฑฺฒมาโส 
อติกฺกนฺโต  อิทานิ  คิมฺหาน  ทิยฑฺโฒ  มาโส  เสโส  อุปกฏา 
วสฺสูปนายิกาติ  มนฺตฺวา  มหากสฺสปตฺเถโร  ราชคห  อาวุโส 
คจฺฉามาติ  อุปฑฺฒ  ภิกฺขุสงฺฆ  คเหตฺวา  เอก  มคฺค  คโตฯ 
อนุรุทฺธตฺเถโร  อุปฑฺฒ  คเหตฺวา  เอก มคฺค คโตฯ 
# ๑. ม. อุจฺจินีติฯ  ๒. วิจุล. ๗/๖๑๔/๓๗๙ ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 10 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๑๐   
 
อานนฺทตฺเถโร  ภควโต  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต 
สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ราชคห  คนฺตุกาโม  เยน สาวตฺถี  เตน 
จาริก  ปกฺกามิฯ  อานนฺทตฺเถเรน  คตคตฏาเน  มหาปริเทโว 
อโหสิ  ภนฺเต  อานนฺท  กุหึ  สตฺถาร  เปตฺวา  อาคโตสีติ ฯ 
อนุปุพฺเพน  ปน  สาวตฺถมินุปฺปตฺเต  เถเร  ภควโต  ปรินิพฺพาน- 
ทิวเส  วิย  มหาปริเทโว  อโหสิ ฯ 
        ตตฺร  สทุ  อายสฺมา  อานนฺโท  อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺตาย 
ธมฺมิยา  กถาย  ต มหาชน ส ฺาเปตฺวา  เชตวน  ปวิสิตฺวา 
ทสพเลน  วสิตคนฺธกุฏิยา  ทฺวาร  วิวริตฺวา  ม ฺจป  นีหริตฺวา 
ปปฺโผเฏตฺวา  คนฺธกุฏ ึ สมฺมชฺชิตฺวา  มิลาตมาลากจวร  ฉฑฺเฑตฺวา   
ม ฺจป  อติหริตฺวา  ปุน  ยถาฏาเน  เปตฺวา  ภควโต 
 ิตกาเล  วิย (๑)  กรณีย  วตฺต  สพฺพมกาสิฯ  อถ  เถโร  ภควโต 
ปรินิพฺพานโต  ปภูติ  านนิสชฺชพหลุตฺตา  อุสฺสนฺนธาตุก  กาย 
สมสฺสาเสตุ  ทุติยทิวเส  ขีรวิเรจน  ปวิตฺวา วิหาเรเยว นิสีทิ 
ย สนฺธาย สุเภน มาณเวน ปหิต มาณวก เอตทโวจ 
อกาโล  โข  มาณวก  อตฺถิ  เม  อชชฺ เภสชฺชมตฺตา ปตา 
อปฺเปวนาม  สฺเวป  อุปสงฺกเมยฺยามาติ ฯ  ทุติยทิวเส  เจตกตฺเถเรน 
ปจฺฉาสมเณน  คนฺตฺวา  สุเภน  มาณเวน  ปุฏโ  ทีฆนิกาเย 
สุภสุตฺต  (๒)  นาม ทสม สุตฺตมภาสิฯ 
#  ๑. ม. วิยาติ นตฺถิ ฯ  ๒.  ที.ส.ี ๙/๓๑๔-๓๓๗/๒๕๐-๒๗๒ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 11 

                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๑๑   
 
อถ  เถโร  เชตวนวิหาเร  ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ  การา- 
เปตฺวา  อุปกฏาย  วสฺสปูนายิกาย  ราชคห  คโตฯ  ตถา 
มหากสฺสปตฺเถโร  จ  อนรุุทฺธตฺเถโร  จ  สพฺพ  ภิกขฺุสงฺฆ 
คเหตฺวา  ราชคหเมว  คโตฯ 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชคเห  อฏารส  มหาวิหารา 
โหนฺติฯ  เต  สพฺเพป ฉฑฺฑิตปติตอุกฺลาปา  อเหสุฯ  ภควโต 
หิ  ปรินิพฺพาเน  สพฺเพ  ภิกฺขู  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตจีวร 
คเหตฺวา วิหาเร  จ  ปริเวเณ  จ  ฉฑฺเฑตฺวา  อคมสุฯ  ตตฺถ 
เถรา ภควโต วจนปูชนตฺถ ติตฺถิยวาทปริโมจนตฺถ ฺจ  ปม 
มาส  ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ  กโรมาติ  จินฺเตสุ ฯ  ติตฺถิยา หิ 
วเทยฺยุ  สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวกา  สตฺถริ   ิเตเยว  วิหาเร 
ปฏิชคฺคึสุ  ปรินิพฺพุเต  ฉฑฺเฑสุนฺติ ฯ  เตส วาทปริโมจนตฺถ ฺจ 
จินฺเตสุนฺติ วุตฺต โหติ ฯ วุตฺตมฺป  เจต (๑) 
        อถโข  เถราน  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  ภควตา  โข  อาวุโส 
ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ  วณฺณิต  หนฺท  มย  อาวุโส  ปม  มาส 
ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณ  กโรม  มชฌฺิม  มาส สนฺนิปติตฺวา 
ธมฺม ฺจ วินย ฺจ สงฺคายิสฺสามาติ ฯ 
        เต  ทุติยทิวเส  คนฺตฺวา  ราชทฺวาเร  อฏสุฯ  อชาตสตฺตุ 
ราชา  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  กึ  ภนฺเต  อาคตตฺถาติ  อตฺตนา 
#  ๑.  ม. เหต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 12 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๑๒   
 
กตฺตพฺพกิจฺจ  ปฏิปุจฺฉิฯ  เถรา  อฏารส มหาวิหารปฏ-ิ 
สงฺขรณตฺถาย  หตฺถกมฺม  ปฏิเวเทสุฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  ราชา 
หตฺถกมฺมการเก  มนุสฺเส  อทาสิฯ  เถรา  ปม  มาส  สพฺพวิหาเร 
ปฏิสงฺขราเปตฺวา  ร ฺโ อาโรเจสุ  นิฏ ิต  มหาราช  วิหาร- 
ปฏิสงฺขรณฯ  อิทานิ  ธมมฺวินยสงฺคห  กโรมาติฯ  สาธุ  ภนฺเต 
วิสฺสตฺถา  กโรถ  มยฺห  อาณาจกฺก  ตุมฺหาก  ธมฺมจกฺก  โหตุ 
อาณาเปถ  ม  ภนฺเต  ก ึ กโรมีติ ฯ  สงฺคห  กโรนฺตาน  ภิกฺขูน 
สนฺนิสชฺชนฏาน  มหาราชาติฯ  กตฺถ  กโรมิ  ภนฺเตติ ฯ 
เวภารปพฺพตปสฺเส  สตฺตปณฺณคุหาทฺวาเร (๑)  กาตุ  ยุตฺต  มหา- 
ราชาติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  โข  ราชา อชาตสตฺตุ  วิสฺสกมฺมุนา 
นิมฺมิตสทิส  สุวิภตฺตภิตฺติตฺถมฺภโสปาน  นานาวิธมาลากมฺมลตา- 
กมฺมวิจิตฺต  อภิภวนฺตมิว  ราชภวนวิภูตึ  อวหสนฺตมิว  เทว- 
วิมานสิรึ  สริิยา  นิเกตมวิ  เอกนิปาตติตฺถมิว  จ  เทวมนุสฺส- 
นยนวิหงฺคาน  โลกรามเณยฺยกมิว  สมฺปณฺฑิต  ทฏพฺพสาร- 
มณฺฑ  มณฺฑป  การาเปตฺวา  วิวิธกุสุมทามโอลมฺพกวินิคฺคลนฺต- 
จารุวิตาน  รตนวิจิตฺตมณิโกฏฏิมตลมิว  จ  น  นานาปุปฺผูปหาร- 
วิจิตฺต  สุปรินิฏ ิตภูมิกมฺม  พฺรหฺมวิมานสทิส  อลงฺกริตฺวา  ตสฺมึ 
มหามณฺฑเป  ป ฺจสตาน  ภิกฺขูน  อนคฺฆานิ  ป ฺจกปย- 
ปจฺจตฺถรณสตานิ  ป ฺาเปตฺวา  ทกฺขิณภาค  นิสฺสาย 
#  ๑. ม. สตฺตปณฺณิ... ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 13 

                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๑๓   
 
อุตฺตราภิมุข  เถราสน  มณฺฑปมชฺเฌ  ปรุตฺถาภิมุข  พุทฺธสฺส 
ภควโต  อาสนารห  ธมฺมาสน  ป ฺาเปตฺวา  ทนฺตขจิตต  วีชนึ (๑) 
เจตฺถ  เปตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาโรจาเปสิ  นฏิ ิต  ภนฺเต 
มม  กิจฺจนฺติฯ 
        [๒]  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อาหสุ  สฺเว  อาวุโส 
สนฺนิปาโต ตฺว ฺจ เสกฺโข สกรณีโย  เตน  เต  น  ยุตฺต 
สนฺนิปาต  คนฺตุ  อปฺปมตฺโต โหหีติฯ 
        อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  สฺเว  สนฺนิปาโต  น  โข 
ปน  เมต  ปติรูป  ยฺวาห  เสกฺโข  สมาโน  สนฺนิปาต 
คจฺเฉยฺยนฺติ  พหุเทว  รตฺตึ  กายคตายสติยา  วีตินาเมตฺวา รตฺติยา 
ปจฺจูสสมย  จงฺกมา  โอโรหิตฺวา  วิหาร  ปวิสิตฺวา  นิปชฺชิสฺสามีติ 
กาย  อาวฏเฏสิ (๓)ฯ  เทฺว  ปาทา  ภูมิโต  มุตฺตา  อปตฺต ฺจ 
สีส  พิมฺโพหน(๔)  เอตสฺมึ  อนฺตเร  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต 
วิมุจฺจิฯ  อย ฺหิ  อายสฺมา  จงฺกเมน  พหิ  วีตินาเมตฺวา  วิเสส 
นิพฺพตฺเตตุมสกฺโกนฺโต  จินฺเตสิ  นนุ  ม  ภควา  เอตทโวจ 
# ๑. ม. ทนฺตขจิต พีชนึ ฯ  เอวมุปริป ฯ อิท ยุตฺตตร ฯ   
# ขจฺ พนฺธเนติ ธาต ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺมึ โข ปน สมเย   
# เอกจฺเจ ภิกขู อายสฺมนฺต อานนฺท สนธาย เอวมาหสุ  อิมสฺมึ   
# ภิกขุสงฺเฆ อ ฺโ วิสฺสคนฺธ วายนฺโต วิจรณกภิกฺขุ นาม นตฺถิ   
# อทฺธา เอเต ม สนฺธาย  วทนฺตีติ สเวค  อาปชฺชิ ฯ  เอกจฺเจติ   
# ทิสฺสนฺติ ฯ  ๓.  ม. อาวชฺเชสิ ฯ  ๔.  อภิธานปฺปทีกาฏีกากาย   
# ปน พิพฺโพหนนฺติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 14 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๑๔   
 
กตปุ ฺโสิ  ตฺว  อานนฺท  ปธานมนุยุ ฺช  ขิปฺป  โหหิสิ 
อนาสโวติ  พุทฺธาน ฺจ  กถาโทโส  นาม  นตฺถิ  มม  อจฺจารทฺธ 
วีริย  เตน  เม  จิตฺต  อุทฺธจฺจาย  สวตฺตติ  หนฺทาห  วีริยสมตฺต 
โยเชมีติ  จงฺกมา  โอโรหตฺิวา  ปาทโธวนฏาเน  ตฺวา  ปาเท 
โธวิตฺวา  วิหาร  ปวิสิตฺวา  ม ฺจเก  นิสีทิตฺวา  โถก 
วิสฺสมิสฺสามีติ  กาย  ม ฺจเก  อุปนาเมสิฯ  เทฺว  ปาทา 
ภูมิโต  มุตฺตา  สีส  พิพฺโพหนมสมฺปตฺต (๑)  เอตสฺมึ  อนฺตเร 
อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุตฺต ฯ  จตุอิริยาปถวิรหิต  เถรสฺส 
อรหตฺต (๒) ฯ  เตน  อิมสมฺึ  สาสเน  อนิปนฺโน  อนสิินฺโน 
อฏ ิโต  อจงฺกมนฺโต  โก  ภิกฺขุ  อรหตฺต  ปตฺโตติ วุตฺเต 
อานนฺทตฺเถโรติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ 
        อถ  เถรา  ภิกฺขู  ทุติยทิวเส  กตภตฺตกิจฺจา  ปตฺตจีวร 
ปฏิสาเมตฺวา  ธมฺมสภาย  สนฺนิปติตา ฯ  อานนฺทตฺเถโร  ปน 
อตฺตโน  อรหตฺตปตฺตึ  าเปตุกาโม  ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ น  คโตฯ 
ภิกฺขู  ยถาวฑฺุฒ  อตฺตโน  อตฺตโน  อาสเน (๓)  นสิีทนฺตา 
อานนฺทตฺเถรสฺสาสน  เปตฺวา นิสินฺนาฯ  ตตฺถ  เกหิจิ 
เอตมาสน  กสฺสาติ  วุตฺเต  อานนฺทตฺเถรสฺสาติฯ  อานนฺโท ปน 
กุหึ  คโตติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  เถโร  จินฺเตสิ  อิทานิ  มยฺห 
คมนกาโลติ  ตโต  อตฺตโน อานุภาว  ทสฺเสนฺโต  ปวิย 
# ๑. ม. พิมโฺพหน  อสมฺปตฺต ฯ ๒.  ม. เอตฺถนฺตเร  อโหสีติ  ทิสฺสติ ฯ 
# ๓.  ม. ปตฺตาสเน ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 15 

                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๑๕   
 
นิมุชฺชิตฺวา  อตฺตโน  อาสเนเยว  อตฺตาน  ทสฺเสสิฯ อากาเสนา- 
คนฺตฺวา  นิสีทีติป เอเก ฯ 
เอว  นิสินฺเน  ตสฺมึ  อายสฺมนฺเต  มหากสฺสปตฺเถโร  ภิกฺขู 
อามนฺเตสิ  อาวุโส  กึ  ปม  สงฺคายาม  ธมฺม  วา  วินย 
วาติ ฯ  ภิกฺขู  อาหสุ  ภนฺเต  มหากสฺสป  วินโย  นาม 
พุทฺธสาสนสฺส  อายุ  วินเย   ิเต  พุทธฺสาสน   ิต  โหติ  ตสฺมา 
ปม  วินย สงฺคายามาติ ฯ  ก  ธรุ  กตฺวาติ ฯ  อายสฺมนฺต 
อุปาลินฺติ ฯ  กึ  อานนฺโท  นปโหตีติ ฯ  โน  นปโหติ  อปจ 
โข  ปน  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  ธรมาโนเยว  วินยปริยตฺตึ  นิสฺสาย 
อายสฺมนฺต  อุปาลึ  เอตทคฺเค  เปสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม 
สาวกาน  ภิกฺขูน  วินยธราน  ยทิท  อุปาลึติ (๑)  ตสฺมา 
อุปาลิตฺเถร  ปุจฺฉิตฺวา  วินย  สงฺคายามาติฯ  ตโต  เถโร  วินย 
ปุจฺฉนตฺถาย  อตฺตนา  ว  อตฺตาน สมฺมนฺนิฯ  อุปาลตฺิเถโรป 
วิสฺสชฺชนตฺถาย  สมฺมนฺนฯิ  ตตฺราย ปาล ิ
        อถ โข อายสฺมา มหากสฺสโป สงฺฆ  าเปสิ  สุณาตุ 
เม อาวุโส สงฺโฆ  ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห อุปาลึ  วินย 
ปุจฺเฉยฺยนฺติฯ 
        อายสฺมาป อุปาลิ สงฺฆ าเปสิสุณาตุ  เม  ภนฺเต 
สงฺโฆ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  อห  อายสฺมตา  มหากสฺสเปน 
# ๑. องฺ เอก  ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 16 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๑๖   
 
วินย ปุฏโ วิสฺสชฺเชยฺยนติฺฯ 
        เอว  อตฺตาน (๑)  สมมฺนฺนิตฺวา  อายสฺมา  อุปาลิ  อุฏายาสนา 
เอกส  จีวร  กตฺวา  เถเร  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  ธมฺมาสเน  นิสีท ิ
ทนฺตขจิตฺต  วีชนึ  คเหตฺวาฯ  ตโต  อายสฺมา  มหากสฺสโป  เถราสเน 
นิสีทิตฺวา  อายสฺมนฺต  อุปาลึ  วินย  ปุจฺฉิ  ปม  อาวุโส 
อุปาลิ ปาราชิก  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ ฯ  เวสาลิย  ภนฺเตติ ฯ 
ก  อารพฺภาติ ฯ  สุทินฺน  กลนฺทปุตฺต อารพฺภาติ ฯ  กิสฺม ึ
วตฺถุสฺมินฺติ ฯ  เมถุนธมฺเมติฯ 
        อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  อายสฺมนฺต  อุปาลึ  ปมสฺส 
ปาราชิกสฺส  วตฺถุมฺป  ปุจฺฉิ  นิทานมฺป  ปุจฺฉิ  ปุคฺคลมฺป  ปุจฺฉิ 
ป ฺตฺติมฺป  ปุจฺฉิ  อนุป ฺตฺติมฺป  ปุจฺฉิ  อาปตฺติมฺป  ปุจฺฉิ 
อนาปตฺติมฺป  ปุจฺฉิ ฯ  ยถา  จ  ปมสฺส  ตถา  ทุติยสฺส  ยถา 
ตติยสฺส  ตถา จตุตฺถสฺส  ปาราชิกสฺส  วตฺถุมฺป  ปุจฺฉิ ฯเปฯ 
อนาปตฺติมฺป  ปุจฺฉิฯ  ปฏุโ  ปฏุโ  อุปาลิตฺเถโร  วิสชฺเชสิฯ 
ตโต  อิมานิ  จตฺตาริ  ปาราชิกานิ  ปาราชิกกณฺฑ  นาม 
อิทนฺติ  สงฺคห  อาโรเปตฺวา  เตรส  สงฺฆาทิเสสานิ  เตรส- 
กณฺฑนฺติ  เปสุ  เทฺว  สกิขฺาปทานิ  อนิยตานีติ  เปสุ 
ตึส  สิกฺขาปทานิ  นิสฺสคฺคิยปาจิตฺติยานีติ  เปสุ  เทฺวนวุติ 
สิกฺขาปทานิ  ปาจิตฺติยานีติ  เปสุ  จตฺตาริ  สิกฺขาปทานิ 
# ๑. ม. อตฺตนา ว อตฺตาน ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 17 

                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๑๗   
 
ปาฏิเทสนียานีติ  เปสุฯ  ป ฺจสตฺตติ สิกฺขาปทานิ  เสกฺขิยานีติ 
เปสุ  สตฺต  ธมฺเม  อธิกรณสมถาติ  เปสุฯ 
        เอว  มหาวิภงฺค  สงฺคห  อาโรเปตฺวา  ภิกฺขุนีวิภงฺเค  อฏ 
สิกฺขาปทานิ  ปาราชิกกณฺฑ  นาม  อิทนฺติ  เปสุ  สตฺตรส 
สิกฺขาปทานิ  สตฺตรสกณฺฑนฺติ  เปสุฯ  ตึส  สิกฺขาปทานิ 
นิสฺสคฺคิยปาจิตฺติยานีติ  เปสุ  ฉสฏ ิสต (๑) สิกฺขาปทานิ  ปาจิตฺติยานีติ 
เปสุ  อฏ  สิกฺขาปทานิ  ปาฏิเทสนียานีติ  เปสุ  ป ฺจสตฺตติ 
สิกฺขาปทานิ  เสกฺขิยานีติ  เปสุ  สตฺต  ธมฺเม  อธิกรณสมถาติ 
เปสุฯ  เอว  ภิกฺขุนีวิภงฺค  สงฺคห  อาโรเปตฺวา  เอเตเนว 
อุปาเยน  ขนฺธกปริวาเรป  อาโรเปสุฯ  เอวเมต  สอุภโตวิภงฺคกฺ- 
ขนฺธกปริวาร(๒)  วินยปฏก  สงฺคหมารุฬฺห ฯ  สพฺพ  มหา- 
กสฺสปตฺเถโร  ปุจฺฉิ ฯ  อุปาลิตฺเถโร  วิสฺสชฺเชสิฯ  ปุจฺฉาวิสชฺชน- 
ปริโยสาเน  ป ฺจ  อรหนฺตสตานิ  สงฺคห  อาโรปตนเยเนว 
คณสชฺฌายมกสุฯ  วินยสงฺคหาวสาเน  อุปาลิตฺเถโร  ทนฺตขจิต 
วีชนึ  นกิฺขิปตฺวา  ธมฺมาสนา  โอโรหิตฺวา  วุฑฺเฒ  ภิกฺขู 
วนฺทิตฺวา อตฺตโน  ปตฺตาสเน นิสีทิฯ 
        วินย  สงฺคายิตฺวา  ธมฺม  สงฺคายิตุกาโม  อายสฺมา 
มหากสฺสโป ภิกฺขู  ปุจฺฉิ  ธมฺม  สงฺคายนฺเตหิ  ก  ปุคฺคล 
ธุร  กตฺวา  ธมฺโม  สงฺคายิตพฺโพติ ฯ  ภิกฺขู  อานนฺทตฺเถร 
# ๑. โปราณ. ฉสฏ ิสตานีติป ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม... ขันธกปริวาร ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 18 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๑๘   
 
กตฺวาติ  อาหสุฯ 
        อถ โข อายสฺมา มหากสฺสโป สงฺฆ าเปสิ  สุณาตุ 
เม  อาวุโส  สงฺโฆฯ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล อห อานนฺท 
ธมฺม ปุจฺเฉยฺยนฺติฯ 
        อถ โข อายสฺมา อานนฺโท สงฺฆ าเปสิ  สุณาตุ 
เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  อห  อายสฺมตา 
มหากสฺสเปน ธมฺม  ปุฏโ  วิสชฺเชยฺยนฺติฯ 
        อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  อุฏายาสนา  เอกส  จีวร 
กตฺวา  เถเร  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  ธมฺมาสเน  นิสีท ิ ทนตฺขจิต 
วีชนึ  คเหตฺวา ฯ  มหากสฺสปตฺเถโร  อานนฺทตฺเถร  ธมฺม  ปุจฺฉิ 
พฺรหฺมชาล  อาวุโส  อานนฺท  กตฺถ  ภาสิตนฺติ ฯ  อนฺตรา 
จ  ภนฺเต  ราชคห  อนฺตรา  จ  นาฬนฺท  ราชาคารเก 
อมฺพลฏ ิกายนฺติ ฯ  ก  อารพฺภาติ ฯ  สุปย ฺจ  ปรพฺิพาชก 
พฺรหฺมทตฺต ฺจ  มาณวกนฺติ ฯ  กิสฺม ึ วตฺถุสฺมินฺติ ฯ  วณฺณา- 
วณฺเณติฯ 
        อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  อายสฺมนฺต  อานนฺท 
พฺรหฺมชาลสสฺ  นิทานมฺป  ปุจฺฉิ  ปุคฺคลมฺป  ปุจฺฉิ  วตฺถุมฺป  
ปุจฺฉิ ฯสาม ฺผล  ปนาวุโส  อานนฺท  กตฺถ  ภาสิตนฺติ ฯ 
ราชคเห  ภนฺเต  ชีวกมฺพวเนติฯ  เกน  สทฺธินฺติ ฯ  อชาตสตฺตุนา 
เวเทหิปุตฺเตน  สทฺธินฺติฯ  อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 19 

                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๑๙   
                                         
อายสฺมนฺต  อานนฺท  สาม ฺผลสฺส  นิทานมฺป  ปุจฺฉิ  ปุคฺคลมฺป 
ปุจฺฉิ  วตฺถุมฺป  ปุจฉิ ฯ  เอเตเนว อุปาเยน  ป ฺจ  นิกาเย 
ปุจฺฉิฯ 
        ป ฺจนิกายา  นาม  ทีฆนิกาโย  มชฺฌิมนิกาโย  สยุตฺต- 
นิกาโย  องฺคุตฺตรนิกาโย  ขุทฺทกนิกาโยติฯ  ตตฺถ  ขุทฺทกนิกาโย 
นาม  จตฺตาโร  นกิาเย  เปตฺวา อวเสส พุทฺธวจน ฯ  ตตฺถ 
วินโย  อายสฺมตา  อุปาลิตฺเถเรน  วิสฺสชฺชิโต ฯ  เสโส  ขุทฺทก- 
นิกาโย (๑)  จตฺตาโร  จ  นิกายา อานนฺทตฺเถเรนฯ 
        ตเทต  สพฺพมฺป  พุทฺธวจน  รสวเสน  เอกวิธ  ธมฺม- 
วินยวเสน  ทุวิธ  ปมมชฌฺิมปจฺฉิมวเสน  ติวิธ  ตถา  ปฏก- 
วเสน  นิกายวเสน  ป ฺจวิธ  องฺควเสน นววิธ ธมมฺกฺขนฺธ- 
วเสน  จตุราสีติสหสฺสวิธนฺติ เวทิตพฺพฯ 
        กถ  รสวเสน  เอกวิธ ฯ  ย  หิ  ภควตา  อนุตฺตร สมฺมา 
สมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา ยาว อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา 
ปรินิพฺพายติ  เอตฺถนฺตเร  ป ฺจจตฺตาลีสวสฺสานิ  เทวมนุสฺส- 
นาคยกฺขาทโย  อนุสาสนฺเตน  ปจฺจเวกฺขนฺเตน  วา  วุตฺต  สพฺพนฺต 
เอกรส  วิมุตฺติรสเมว  โหติฯ เอว รสวเสน เอกวิธฯ 
        กถ  ธมมฺวินยวเสน  ทุวิธฯ  สพฺพเมว  เจต  ธมฺโม  เจว 
วินโย จาติ สงฺขฺย คจฺฉติฯ ตตฺถ วินยปฏก  วินโย ฯ 
#  ๑.  ม. เสสขุทฺทกนิกาโย ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 20 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๒๐   
 
อวเสส  พุทฺธวจน  ธมฺโม ฯ  เตเนวาห  ยนฺนูน  มย  อาวุโส 
ธมฺม ฺจ วินย ฺจ  สงฺคาเยยฺยามา  อห  อุปาลึ  วินย  ปุจฺเฉยฺย 
อานนฺท  ธมฺม ปุจฺเฉยฺยนฺติ จ ฯ  เอว ธมฺมวินยวเสน ทุวิธ ฯ 
        กถ  ปมมชฺฌิมปจฺฉิมวเสน  ติวิธ ฯ  สพฺพเมว  หิท 
ปมพุทฺธวจน  มชฺฌิมพุทฺธวจน  ปจฺฉิมพุทฺธวจนนฺติ  ติปฺปเภท 
โหติฯ ตตฺถ 
                อเนกชาติสสาร                 สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส 
                คหการ คเวสนฺโต                 ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนฯ 
                คหการก ทิฏโสิ                 ปุน เคห น กาหสิ 
                สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา         คหกูฏ วิสงฺขต 
                วิสงฺขารคต จิตฺต                 ตณฺหาน ขยมชฺฌคาติ (๑) ฯ 
        อิท ปมพุทฺธวจน ฯ  เกจิ  ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ 
ธมฺมาติ(๒)  ขนฺธเก  อุทานคาถ  อาหุ ฯ  เอสา ปน ปาฏิปท- 
ทิวเส  สพฺพ ฺ ุภาวปฺปตฺตสฺส  โสมนสฺสมยาเณ  ปจฺจยาการ 
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อุปนฺนา  อุทานคาถาติ เวทิตพฺพาฯ 
        ย  ปน  ปรินิพฺพานกาเล  อภาสิ  หนฺททานิ  ภิกฺขเว 
อามนฺตยามิ  โว  วยธมฺมา  สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ (๓) 
อิท ปจฺฉิมพุทฺธวจน ฯ 
        อุภินฺนมนฺตเร  ย  วุตฺต  เอต  มชฌฺิมพุทฺธวจนนฺติ ฯ  เอว 
# ๑. ขุ.ธ. ๒๕/๒๑/๓๕-๖ ฯ  ๒. วิ.มหา. ๔/๓/๔ ฯ   
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๑๔๓/๑๘๐ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 21 

                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๒๑   
 
ปมมชฺฌิมปจฺฉิมวเสน  ติวิธ ฯ 
        กถ  ปฏกวเสน  ติวิธ ฯ  สพฺพมฺป  เหต  วินยปฏก 
สุตฺตนฺตปฏก อภิธมฺมปฏกนฺติ  ติปเภทเมว  โหติฯ  ตตฺถ 
ปมสงฺคีติย  สงฺคีต ฺจ  อสงฺคีต ฺจ สพฺพมฺป สโมธาเนตฺวา 
อุภยานิ ปาฏิโมกฺขานิ เทฺว วิภงฺคานิ ทฺวาวีสติกฺขนฺธกา 
โสฬส  ปริวาราติ  อิท  วินยปฏก นาม ฯ 
        พฺรหฺมชาลาทิ  จตุตฺตึสสุตฺตสงฺคโห  ทีฆนิกาโย ฯ  มลูปรยิาย- 
สุตฺตาทิทิยฑฺฒสตเทฺวสุตฺตสงฺคโห  มชฺฌิมนิกาโย ฯ โอฆตรณ- 
สุตฺตาทิสตฺตสุตฺตสหสฺสสตฺตสตทฺวาสฏ ิสุตฺตสงฺคโห  สยุตฺตนิกาโย ฯ 
จิตฺตปริยาทานสุตฺตาทินวสุตฺตสหสฺสป ฺจสตสตฺตป ฺาสสุตฺตสงฺคโห 
องฺคุตฺตรนิกาโย ฯ  ขุทฺทกปาธมฺมปทอุทานอิติวุตฺตกสุตฺตนิปาต- 
วิมานวตฺถุเปตวตฺถุเถรคาถาเถรีคาถาชาตกนิทฺเทสปฏิสมฺภิทา- 
อปทานพุทฺธวสจริยาปฏกวเสน  ปนฺนรสปเภโท ขุทฺทกนิกาโยติ 
อิท สุตฺตนฺตปฏก นามฯ 
        ธมฺมสงฺคณิ (๒)  วิภงฺโค  ธาตุกถา  ปุคฺคลป ฺตฺติ  กถาวตฺถุ 
ยมก ปฏานนฺติ อิท อภิธมฺมปฏก นาม ฯ  ตตฺถ 
                วิวิธวิเสสนยตฺตา         วินยนโต เจว กายวาจาน 
                วินยตฺถวิทูหิ อย         วินโย วินโยติ อกขฺาโตฯ 
        วิวิธา  หิ  เอตฺถ  ป ฺจวิธปาฏิโมกฺขุทฺเทส  ปาราชิกาทิ- 
# ๑.ม. อสงฺคีต ฺจ ฯ  ๒.  ม.ธมฺมสงฺคโห ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 22 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๒๒   
 
สตฺตอาปตฺติกฺขนฺธ  มาติกา  วิภงฺคาทิปฺปเภทนยา  วิเสสภูตา  จ 
ทฬฺหีกมฺมสถิิลกรณปโยชนา  อนุป ฺตฺตินยา  กายิก- 
วาจสิกอชฺฌาจารนิเสธนโต  เจส  กาย  วาจ ฺจ  วิเนติ ฯ 
ตสฺมา  วิวิธนยตฺตา วิเสสนยตฺตา กายวาจาน  วินยนโต 
เจส  วินโยติ  อกฺขาโต ฯ  เตเนตเมตสฺส วจนตฺถโกสลฺลตฺถ วุตฺต 
                วิวิธวิเสสนยตฺตา         วินยนโต เจว กายวาจาน 
                วินยตฺถวิทูหิ  อย         วินโย วินโยติ อกขฺาโตติ ฯ 
        อิตร ปน   
                อตฺถาน  สูจนโต  สุวุตฺตโต  สวนโตถ สูทนโต 
        สุตฺตาณา สุตฺตสภาคโต  จ  สุตต  สุตฺตนฺติ  อกฺขาต ฯ 
ต  หิ  อตฺตตฺถปรตฺถาทิเภเท  อตฺเถ  สูเจติ ฯ  สุวุตฺตา  เจตฺถ 
อตฺถา  เวเนยฺยชฺฌาสยานุโลเมน  วุตฺตตฺตา ฯ  สวติ  เจต  อตฺเถ 
สสฺสมิว  ผล  สวตีติ (๒)  วุตฺต  โหติ ฯ  สูทติ  จ  เต (๓)  เธนุ 
วิย  ขีร  ปคฺฆรตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สฏุ ุ  จ  เน  ตายติ 
รกฺขตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สตฺุตสภาค ฺเจต  ยถา ห ิ ตจฺฉกาน 
สุตฺต  ปมาณ  โหติ  เอวเมตมฺป  วิ ฺ ูนฯ  ยถา  จ  สุตฺเตน 
สงฺคหิตานิ ปุปฺผานิ  น  วิกิริยนฺติ  น  วิทฺธสิยนฺติ  เอวเมเตน 
สงฺคหิตา  อตฺถาฯ  เตเนตเมตสฺส  วจนตฺถโกสลลฺตฺถ  วุตฺต 
        อตฺถาน สูจนโต สุวุตฺตโต         สวนโตถ สทูนโต 
        สุตฺตาณา สุตฺตสภาคโต จ         สตฺุต (๑) สุตฺตนฺติ อกฺขาตนฺติ ฯ 
# ๑. ม. อย  ปาโ  นตฺถิ  ๒. ปสวตีติ ฯ  ๓.  ม.เจต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 23 

                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๒๓   
 
อิตโร  ปน 
        ย เอตฺถ วุฑฺฒิมนฺโต         สลกฺขณา(๑)  ปูชิตา  ปริจฺฉินฺนา 
        วุตฺตาธิกา จ ธมฺมา         อภิธมฺโม  เตน  อกฺขาโตฯ 
อย  หิ  อภิสทฺโท  วุฑฺฒิสลกฺขณ(๒) ปูชิตปริจฺฉินฺนาธิเกสุ  ทิสฺสติ ฯ 
ตถา  เหส  พาฬฺหา  เม  ทกฺุขา  เวทนา  อภิกฺกมนฺตีติ(๓)อาทีสุ 
วุฑฺฒิย  อาคโต ฯ  ยา  ตา  รตฺติโย  อภิ ฺาตา  อภิลกฺขิตาติ- (๔) 
อาทีสุ  สลกขฺเณ (๕) ฯ  ราชาภิราชา  มนุชินฺโทติอาทีสุ  ปูชิเตฯ 
ปฏิพโล วิเนตุ  อภิธมฺเม  อภิวินเย(๗)ติอาทีสุ  ปริจฺฉินฺเนฯ 
อ ฺม ฺสงฺกรวิรหิเต  ธมฺเม  จ  วินเย จาติ วุตฺต โหติ ฯ 
อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณนาติ(๘)อาทีสุ  อธเิก ฯ 
        เอตฺถ  จ  รูปูปปตฺติยา  มคฺค  ภาเวติ(๙)  เมตฺตาสหคเตน 
เจตสา  เอก ทิส ผริตฺวา วิหรตีติ (๑๐)อาทินา  นเยน  วุฑฺฒิมนฺโตป 
ธมฺมา วุตฺตาฯ  รูปารมฺมณ วา สทฺทารมฺมณ  วา(๑๑)ติอาทินา 
นเยน  อารมฺมณาทีหิ  ลกขฺณียตฺตา  สลกฺขณาป ฯ  เสกฺขา 
ธมฺมา  อเสกฺขา  ธมฺมา(๑๒)  โลกุตฺตรา  ธมฺมา(๑๓)ติอาทินา  นเยน 
ปูชิตาป ฯ  ปชูารหาติ อธิปฺปาโย ฯ  ผสฺโส  โหติ  เวทนา 
#  ๑. สลลฺกขฺณาติป ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. วุฑฺฒิลกฺขณ... ฯ   
# ๓. อภิกกฺมนฺติ โน ปฏิกกฺมนฺตีติอาทีสุ ฯ ส.มหา. ๑๙/๔๑๖/๑๑๔ ฯ   
# ๔.ม.มู. ๑๒/๔๕/๓๖ ฯ ๕. ม.ลกฺขเณ ฯ  ๖.ขุ.สุ. ๒๕/๓๗๖/๔๔๔ ฯ   
# ๗. วิ.มหา. ๔/๙๙/๑๔๒ ฯ  ๘. ขุ.วิมาน. ๒๖/๙/๑๓ ฯ  ๙. อภิ.สงฺ   
# ๓๔/๑๔๐/๔๔ ฯ  ๑๐. อภิ. วิ ๓๕/๗๔๑/๓๖๙ ฯ  ๑๑. อภิ.สงฺ ๓๔/๑๖/๙ ฯ   
๑๒. อภิ.สงฺ ๓๔/๑/๑ ฯ  ๑๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓/๓ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 24 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๒๔   
 
โหตี(๑)ติอาทินา  นเยน  สภาวปริจฺฉินฺนตฺตา  ปริจฺฉินฺนาป ฯ 
มหคฺคตา  ธมฺมา  อปฺปมาณา  ธมฺมา(๒)  อนุตฺตรา  ธมฺมาติ (๓) อาทินา 
นเยน  อธิกาป  ธมฺมา วุตฺตา ฯ  เตเนตเมตสฺส วจนตฺถโกสลลฺตฺถ 
วุตฺต 
                ย  เอตฺถ วุฑฺฒิมนฺโต         สลกฺขณา ปูชติา ปริจฺฉินฺนา 
                วุตฺตาธิกา จ ธมฺมา         อภิธมฺโม เตน อกขฺาโตติ ฯ 
        ย  ปเนตฺถ  อวิสิฏ  ต 
                ปฏก  ปฏกตฺถวิทู         ปรยิตฺติภาชนตฺถโต อาหุ 
                เตน  สโมธาเนตฺวา         ตโยป  วินยาทโย  เยฺยา ฯ 
        ปรยิตฺติป  หิ  มา  ปฏกสมฺปทาเนนาติ (๔)อาทีสุ  ปฏกนฺติ 
วุจฺจติ ฯ  อถ  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  กุทาลปฏกมาทายาติ(๕)- 
อาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ภาชนมฺป ฯ  ตสฺมา ปฏก ปฏกตฺถวิทู 
ปริยตฺติภาชนตฺถโต อาหุ ฯ 
        อิทานิ  เตน  สโมธาเนตฺวา  ตโยป  วินยาทโย  เยฺยาติฯ 
เตน  เอว  ทุวิธตฺเถน  ปฏกสทฺเทน สห  สมาส  กตฺวา  วินโย 
จ  โส  ปฏก ฺจ  ปริยตฺติภาวโต  ตสฺส  ตสฺส  อตฺถสฺส ภาชนโต 
จาติ  วินยปฏก  ยถาวุตฺเตเนว  นเยน  สตฺุตนฺต ฺจ  ต  ปฏก ฺจาติ 
สุตฺตนฺตปฏก  อภิธมฺโม จ โส  ปฏก ฺจาติ อภิธมฺมปฏกนฺติ เอวเมเต 
# ๑. อภิ. สง. ๓๔/๑๖/๙  ๒. อภิ. สง. ๓๔/๑/๑   
# ๓. อภิ.สง. ๓๔/๑๔/๗ ฯ ๔. องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๑๙๓/๒๕๙ ฯ   
# ๕. ส. น.ิ ๑๖/๒๐๙,๒๑๑/๑๐๖-๗ฯ  ๖. ม. สุตฺตนฺตปฏก ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 25 

                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๒๕   
 
ตโยป วินยาทโย เยฺยาฯ 
        เอว ตฺวา จ (๑)  ปุนป  เตสฺเวว ปฏเกสุ นานปฺปการ- 
โกสลลฺตฺถ 
                เทสนาสาสนกถา-                เภทนฺเตสุ ยถารห 
                สกิฺขาปหานคมฺภีร-                ภาว ฺจ ปริทีปเยฯ 
                ปริยตฺติเภท สมฺปตฺตึ                วิปตฺติจาป  ย  ยหึ 
                ปาปุณาติ  ยถา  ภิกฺขุ                 ตมฺป  สพฺพ  วิภาวเย ฯ 
        ตตฺราย  ปริทีปนา  วิภาวนา  จ  เอตานิ  หิ  ตีณิ 
ปฏกานิ ยถากฺกม  อาณาโวหารปรมตฺถเทสนายถาปราธ- 
ยถานุโลมยถาธมฺมสาสนานิ  สวราสวรทิฏ ิวินิเวนามรูป- 
ปริจฺเฉทกถา  จาติ  วุจฺจนฺติ ฯ 
        เอตฺถ  หิ  วินยปฏก  อาณารเหน  ภควตา  อาณา- 
พาหุลฺลโต  เทสิตตฺตา อาณาเทสนา สุตฺตปฏก (๒)  โวหารกุสเลน 
ภควตา  โวหารพาหุลฺลโต  เทสิตตฺตา  โวหารเทสนา  อภิธมฺมปฏก 
ปรมตฺถกุสเลน ภควตา ปรมตฺถพาหุลฺลโต เทสิตตฺตา ปรมตฺถ- 
เทสนาติ วุจฺจติฯ 
        ตถา  ปม  เย  เต  ปจุราปราธา  สตฺตา  เต  ยถาปราธ 
เอตฺถ  สาสิตาติ  ยถาปราธสาสน  ทุติย  อเนกชฺฌาสยานุสย- 
จริยาธิมุตฺติกา  สตฺตา  ยถานุโลม  เอตฺถ  สาสิตาติ  ยถานุ- 
# ๑. ส.ี ตฺวา ว ฯ ๒. สุตฺตนฺตปฏก ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 26 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๒๖   
 
โลมสาสน  ตติย  ธมฺมปุ ฺชมตฺเต  อห  มมาติ  ส ฺ ิโน  สตฺตา 
ยถาธมฺม เอตฺถ สาสิตาติ ยถาธมฺมสาสนนฺติ  วุจฺจติ ฯ 
        ตถา  ปม  อชฺฌาจารปฏิปกฺขภูโต  สวราสวโร  เอตฺถ 
กถิโตติ  สวราสวรกถา  ทติุย  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิปฏิปกฺขภูตา  ทิฏ ิ- 
วินิเวนา  เอตฺถ  กถิตาติ ทิฏ ิวินิเวนกถา ตติย ราคาทิ- 
ปฏิปกฺขภูโต  นามรูปปรจฺิเฉโท  เอตฺถ  กถโิตติ  นามรูป- 
ปริจฺเฉทกถาติ  วุจฺจติ ฯ 
        ตีสุป  จ  เอเตสุ  ติสฺโส  สกิฺขา  ตีณิ  ปหานานิ 
จตุพฺพิโธ (๑)  คมฺภีรภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  ตถาหิ  วนิยปฏเก 
วิเสเสน  อธิสีลสิกฺขา  วุตฺตา ฯ  สุตฺตปฏเก  อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ 
อภิธมฺมปฏเก  อธิป ฺาสิกฺขา ฯ 
        วินยปฏเก  จ  วีติกฺกมปฺปหาน  กเิลสาน  วีติกฺกมปฏ-ิ 
ปกฺขตฺตา  สีลสฺส ฯ  สุตฺตปฏเก  ปรยิฏุานปฺปหาน  ปรยิุฏ- 
านปฏิปกฺขตฺตา  สมาธิสฺส ฯ  อภิธมฺมปฏเก  อนุสยปฺปหาน 
อนุสยปฏิปกขฺตฺตา  ป ฺาย ฯ 
        ปเม  จ  ตทงฺคปฺปหาน  กิเลสาน ฯ  อิตเรสุ  วิกฺขมฺภน- 
สมุจฺเฉทปฺปหานานิ ฯ  ปเม  จ  ทุจฺจริตสงฺกิเลสสฺส  ปหาน ฯ 
อิตเรสุ  ตณฺหาทิฏ ิสงฺกิเลสาน ฯ 
        เอกเมกสฺมึ  เจตฺถ  จตุพฺพิโธป  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธ- 
#  ๑. ม.เอตฺถนฺตเร  จาติ  ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 27 

                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๒๗   
 
คมฺภีรภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ธมโฺมติ  ปาลิ ฯ  อตฺโถติ 
ตสฺสาเยว  อตฺโถ ฯ  เทสนาติ  ตสฺสา  มนสา  ววฏาปตาย 
ปาลิยา  เทสนา ฯ  ปฏิเวโธติ  ปาลิยา  ปาลิอตฺถสฺส  จ 
ยถาภูตาวโพโธ ฯ ตีสุป เจเตสุ เอเต ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธา 
ยสฺมา  สสาทีหิ  วิย  มหาสมุทฺโท  มนฺทพุทฺธีหิ  ทุกฺโขคาฬฺหา (๑)   
อลพฺภเนยฺยปติฏา  จ  ตสฺมา  คมฺภีรา ฯ  เอวเมเกกสฺมิ ฺเจตฺถ 
จตุพฺพิโธ  คมฺภีรภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ 
        อปโร  นโย ฯ  ธมฺโมติ  เหตุ ฯ  วุตฺต  เหต  เหตุมฺหิ 
าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ  (๒) ฯ อตฺโถติ  เหตุผล ฯ  วุตฺต  เหต 
เหตุผเล าณ อตฺถปฏิสมฺภิทาติ (๓) ฯ เทสนาติ  ป ฺตฺติ  ยถาธมฺม 
ธมฺมาภิลาโปติ  อธิปฺปาโย ฯ  ปฏิเวโธติ  อภิสมโย ฯ  โส  จ 
โลกิยโลกุตฺตโร ฯ  วิสยโต  อสมฺโมหโต  จ  อตฺถานุรูป  ธมฺเมสุ 
ธมฺมานุรูป  อตฺเถสุ  ป ฺตฺติปถานุรูป  ป ฺตฺตีสุ  อวโพโธ ฯ 
        อิทานิ  ยสฺมา  เอเตสุ ปฏเกสุ ย ย ธมฺมชาตมตฺถชาต 
วา  โย  จาย  ยถา  ยถา  าเปตพฺโพ  อตฺโถ โสตูน าณสฺส 
อภิมุโข โหติ  ตถา  ตถา  ตทตฺถโชติกา  เทสนา  โย  เจตฺถ 
อวิปรีตาวโพธสงฺขาโต  ปฏิเวโธ  สพฺพมฺเปต  อนุปจิตกุสล- 
สมฺภาเรหิ  ทุปฺป ฺเหิ  สสาทีหิ  มหาสมุทฺโท  วิย  ทุกฺโขคาฬฺห (๓)   
อลพฺภเนยฺยปติฏ ฺจ  ตสฺมา  เอวมฺป  เอกเมกสฺมึ เอตฺถ 
#  ๑. ม.ทุกโฺขคาหา ฯ  ๒. อภิ.วิ.  ๓๕/๗๗๙/๓๙๙ ฯ   
# ๓. ม.ทุกโขคาห ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 28 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๒๘   
 
จตุพฺพิโธป คมฺภีรภาโว เวทิตพฺโพ ฯ 
        เอตฺตาวตา  จ   
                เทสนาสาสนกถา-          เภทนฺเตสุ ยถารห 
                สกิฺขาปหานคมฺภีร-          ภาว ฺจ  ปรทิีปเย 
อิติ อย คาถา วุตฺตตฺถา โหติ ฯ   
                ปริยตฺติเภท สมฺปตฺตึ          วิปตฺติ ฺจาป ย ยหึ 
                ปาปุณาติ  ยถา  ภิกฺขุ          ตมฺป  สพฺพ  วิภาวเย 
อิติ  เอตฺถ  ปน  ตีสุ  ปฏเกสุ  ติธา (๑) ปริยตฺติเภโท  ทฏพฺโพ ฯ  
ติสฺโส  ห ิ ปริยตฺติโย  อลคทฺทูปมา  นิสฺสรณตฺถา  ภณฺฑาคาริย- 
ปริยตฺตีติ ฯ 
                ตตฺถ  [๒] ทุคฺคหิตา  อุปารมฺภาทิเหตุปริยาปุตา (๓)  [๔] 
อลคทฺทูปมา  ย  สนฺธาย  วุตฺต  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส 
อลคทฺทตฺถิโก ฯเปฯ  โส  ปสฺเสยฺย  มหนฺต  อลคททฺ  ตเมน 
โภเค  วา  นงฺคุฏเ  วา  คณฺเหยฺย  ตสฺส  โส  อลคทฺโท 
ปริวตฺติตฺวา  หตฺเถ  วา  พาหาย  วา  อ ฺตรสฺมึ  วา 
องฺคปจฺจงฺเค  ฑเสยฺย  โส  ตโตนิทาน  มรณ  วา  นคิจฺเฉยฺย 
มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  ต  กสิฺสเหตุ  ทุคฺคหิตตฺตา  ภิกฺขเว 
อลคทฺทสฺส  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺเจ  โมฆปุริสา  ธมฺม 
# ๑ ม. ติวิโธ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ยาติ ทิสฺสติ ฯ   
#๓. ม. อุปารมฺภาทิเหตุ ปริยาปุตาฯ 
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร  อยนฺติ ทิสฺสติ ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 29 

                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๒๙   
 
ปริยาปุณนฺติ  สุตฺต ฯเปฯ  เวทลฺล  เต  ต  ธมฺม  ปรยิาปุณิตฺวา 
เตส  ธมฺมาน  ป ฺาย  อตฺถ  น  อุปปริกฺขนฺติ  เตส  เต   
ธมฺมา  ป ฺาย  อตฺถ  อนุปปริกฺขต  น  นิชฺฌาน  ขมนฺติ  
เต  อุปารมฺภานิสสา  เจว  ธมฺม  ปริยาปุณนฺติ  อิติวาทปฺ- 
ปโมกฺขานิสสา  จ  ยสฺส  จตฺถาย  ธมฺม  ปรยิาปุณนฺติ  ต ฺจสฺส 
อตฺถ  นานุโภนฺติ  เตส  เต  ธมฺมา  ทคฺุคหิตา  ทีฆรตฺต  
อหิตาย  ทุกฺขาย  สวตฺตนฺติ  ต  กิสฺสเหตุ  ทุคฺคหิตตฺตา  ภิกฺขเว  
ธมฺมานนฺติ  (๑) ฯ 
        ยา  ปน  สุคหิตา  สีลกฺขนฺธาทิปาริปูรึเยว  อากงฺขมาเนน 
ปริยาปุตา  น  อุปารมฺภาทิเหตุ  อย  นิสสฺรณตฺถา  นาม ฯ 
ย  สนฺธาย  วุตฺต  เตส เต ธมฺมา สุคหิตา  ทีฆรตฺต 
หิตาย  สุขาย  สวตฺตนฺติ  ต  กิสฺสเหตุ  สุคหิตตฺตา  ภิกฺขเว 
ธมฺมานนฺติ  (๑) ฯ 
        ย  ปน  ปริ ฺาตกฺขนฺโธ  ปหีนกเิลโส  ภาวิตมคฺโค 
ปฏิวิทฺธากุปฺโป  สจฺฉิกตนิโรโธ  ขีณาสโว  เกวล  ปเวณิ- 
ปาลนตฺถาย (๒) วสานุรกฺขณตฺถาย  ปริยาปุณาติ  อย  ภณฺฑา- 
คาริกปริยตฺตีติ ฯ 
        วินเย  ปน  สุปฏิปนฺโน  ภิกฺขุ  สีลสมฺปตฺตึ  นิสฺสาย 
ติสฺโส  วิชชฺา  ปาปุณาติ  ตาสเยว  จ  ตตฺถ  ปเภทวจนโต ฯ 
#  ๑.  ม.มู  ๑๒/๒๗๘-๒๗๙/๒๖๘-๒๖๙ ฯ   
#๒.  ม.ปเวณีปาลนตฺถาย ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 30 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๓๐   
 
สุตฺเต  สุปฏปินฺโน  สมาธิสมฺปท  นิสสฺาย  ฉฬภิ ฺา  ปาปุณาติ 
ตาสเยว  จ  ตตฺถ  ปเภทวจนโต ฯ  อภิธมฺเม  สุปฏิปนฺโน 
ป ฺาสมฺปท  นิสฺสาย  จตสฺโส  ปฏสิมฺภิทา  ปาปุณาติ  ตาส ฺจ 
ตตฺเถว  ปเภทวจนโต ฯ  เอวเมเตสุ  สุปฏิปนฺโน(๑)  ยถากฺกเมน  อิม 
วิชฺชาตฺตยฉฬภิ ฺาจตุปฺปฏิสมฺภิทาเภท  สมฺปตฺตึ  ปาปุณาติ ฯ 
        วินเย  ปน  ทุปฺปฏปินฺโน  อนุ ฺาตสุขสมฺผสฺสอตฺถรณ- 
ปาปุรณาทิสมผสฺสสาม ฺโต  ปฏิกฺขิตฺเตสุ  อุปาทินฺนผสฺสาทีสุ   
อนวชฺชส ฺ ี  โหติ ฯ  วุตฺตมฺป  เหต  ตถาห  ภควตา  ธมฺม   
เทสิต  อาชานามิ  ยถา  เยเม  อนฺตรายิกา  ธมฺมา  วุตฺตา   
ภควตา  เต  ปฏิเสวโต  นาล  อนฺตรายายาติ  (๒) ฯ  ตโต  
ทุสฺสีลภาว  ปาปุณาติ ฯ  สุตฺเต  ทุปฺปฏิปนฺโน  จตฺตาโร  เม 
ภิกฺขเว  ปุคฺคลา  สนฺโต  สวิชฺชมานาติอาทีสุ  (๓)  อธิปฺปาย   
อชานนฺโต  ทุคฺคหิต  คณฺหาติ ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต  อตฺตนา   
ทุคฺคหิเตน  อมฺเห เจว  อพฺภาจิกฺขติ  อตฺตาน ฺจ  ขนติ  พหุ ฺจ   
อปุ ฺ  ปสวตีติ  (๔) ฯ  ตโต  มิจฺฉาทิฏ ิตมฺปาปุณาติ ฯ  อภิธมฺเม  
ทุปฺปฏิปนฺโน  ธมฺมจินฺต  อติธาวนฺโต  อจินฺเตยฺยานิป  จินฺเตติ   
ตโต  จิตฺตกฺเขป  ปาปุณาติ ฯ  วุตฺต  เหต  จตฺตารีมานิ (๕)  ภิกขฺเว   
อจินฺเตยฺยานิ  น  จินฺเตตพฺพานิ  ยานิ  จินฺเตนฺโต  อุมฺมาทสฺส   
#  ๑. ม.สุปฺปฏิปนฺโน ฯ  ๒.  วิ. มหาวิ. ๒/๖๖๓/๔๓๔ ฯ   
#๓. ฏกีานเยน องฺ. จตุกฺก.  ๒๑/๙๕/๑๒๔ ฯ   
#๔. ม. ม.ู ๑๒/๒๗๗/๒๖๖ ฯ  ๕. จตฺตาริมานิ ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 31 

                        *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๓๑   
 
วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ (๑) เอวเมเตสุ  ทุปฺปฏิปนฺโน  ยถากฺกเมน   
อิม  ทุสฺสีลภาว  มิจฺฉาทิฏ ิตาจิตฺตกฺเขปเภท  วิปตฺตึ ปาปุณาติ ฯ  
        เอตฺตาวตา  จ 
                ปริยตฺติเภท สมฺปตฺตึ          วิปตฺติ ฺจาป ย ยหึ 
                ปาปุณาติ  ยถา  ภิกฺขุ          ตมฺป  สพฺพ  วิภาวเย 
อิติ  อยมฺป  คาถา  วุตฺตตฺถา  โหติ ฯ  เอว  นานปฺปการโต   
ปฏกานิ  ตฺวา เตส วเสเนต พุทฺธวจน ติวิธนฺติ าตพฺพ ฯ  
        กถ  นิกายวเสน  ป ฺจวิธ ฯ  สพฺพเมว  เจต  ทีฆนิกาโย 
มชฺฌิมนิกาโย  สยุตฺตนิกาโย  องฺคุตฺตรนิกาโย  ขุททฺกนิกาโยติ 
ป ฺจปฺปเภท  โหติ ฯ  ตตฺถ  กตโม  ทฆีนิกาโย ฯ  ติวคฺคสงฺคหานิ 
พฺรหฺมชาลาทีนิ จตุตฺตึส สุตฺตานิ ฯ 
                จตุตฺตึเสว สุตฺตนฺตา                ติวคฺโค ยสฺส สงฺคโห 
                เอส  ทีฆนิกาโยติ                  ปโม  อนโุลมิโก ฯ 
        กสฺมา  ปเนส  ทีฆนิกาโยติ  วุจฺจติ ฯ  ทีฆปฺปมาณาน   
สุตฺตาน  สมูหโต  นิวาสโต  จ ฯ  สมหูนิวาสา  หิ  นิกาโยติ   
วุจฺจนฺติ ฯ  นาห  ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกนิกายมฺป  สมนุปสฺสามิ   
เอว ฺจิตฺต  ยถยิท  ภิกฺขเว  ติรจฺฉานคตา  ปาณา  โปณิก- 
นิกาโย  จิกฺขลฺลิกนิกาโยติ  เอวมาทีนิ  เจตฺถ  สาธกานิ  สาสนโต   
จ  โลกโต  จ ฯ  เอว  เสสานมฺป  นิกายภาเว  วจนตฺโถ   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗๗/๑๐๔ ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 32 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๓๒   
 
เวทิตพฺโพ ฯ  กตโม  มชฌฺมินิกาโย ฯ  มชฺฌิมปฺปมาณานิ  ป ฺจ- 
ทสวคฺคสงฺคหานิ  มูลปรยิายสุตฺตาทีนิ ทิยฑฺฒสต เทฺว จ  
สุตฺตานิ ฯ 
                ทยิฑฺฒสตสุตฺตนฺตา                  เทฺว  จ  สุตฺตานิ  ยตฺถ  โส 
                นกิาโย  มชฺฌิโม                  ป ฺจ  ทสวคฺคปริคฺคโห ฯ 
        กตโม  สยุตฺตนิกาโย ฯ  เทวตาสยุตฺตาทิวเสน   ิตานิ 
โอฆตรณสุตฺตาทีนิ  สตฺต  สุตฺตสหสฺสานิ  สตฺต  จ  สุตฺตสตานิ   
ทฺวาสฏ ิ  เจว สุตฺตานิ ฯ 
                สตฺต สุตฺตสหสฺสานิ          สตฺต สุตฺตสตานิ จ 
                ทวฺาสฏ ิ  เจว  สุตฺตนฺตา          เอโส  สยุตฺตสงฺคโห ฯ 
        กตโม  องฺคุตฺตรนิกาโย ฯ  เอเกกองฺคาติเรกวเสน   ิตา 
จิตฺตปริยาทานาทีนิ  นว  สุตฺตสหสฺสานิ  ป ฺจ  สุตฺตสตานิ   
สตฺตปณฺณาส  จ สุตฺตานิ ฯ 
                นว สุตฺตสหสฺสานิ                  ป ฺจสุตฺตสตานิ จ 
                สตฺตป ฺาส  สุตฺตานิ          สงฺขา  องฺคุตฺตเร  อย ฯ 
        กตโม  ขุทฺทกนิกาโย ฯ  สกล  วินยปฏก  อภิธมฺมปฏก   
ขุทฺทกปาาทโย  จ  ปุพฺเพ  นิทสฺสิตา  ป ฺจทสเภทา (๑)  เปตฺวา   
จตฺตาโร  นิกาเย  อวเสส  พุทฺธวจนนฺติ ฯ 
                เปตฺวา จตุโรเปเต                  นิกาเย ทีฆอาทิเก 
                ตท ฺ  พุทฺธวจน                  นิกาโย  ขุทฺทโก  มโตติ ฯ 
#  ๑. ม.ปนฺนรสเภทา ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๓๓  
 
        เอว นิกายวเสน ป ฺจวิธ ฯ   
        กถ  องฺควเสน  นววิธ ฯ  สพฺพเมว  หีท  สุตฺต  เคยฺย   
เวยฺยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม   
เวทลฺลนฺติ  นวปฺปเภท  โหติ ฯ  ตตฺถ  อุภโตวิภงฺคนิทฺเทสกฺขนฺธก- 
ปริวารา  สุตฺตนิปาเต  มงฺคลสุตฺตรตนสุตฺตนาลกสุตฺตตุวฏก- 
สุตฺตาทีนิ  (๑)  อ ฺมฺป  จ  สุตฺตนฺตนามก  ตถาคตวจน  สุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  สพฺพมฺป  สคาถก  สุตฺต  เคยฺยนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
วิเสเสน  สยุตฺตเก  สกโลป  สคาถกวคฺโค (๒) ฯ  สกล อภิธมฺมปฏก   
นิคฺคาถกสุตฺต  ย ฺจ  อ ฺมฺป  อฏหิ  องฺเคหิ  อสงฺคหิต   
พุทฺธวจน  ต เวยฺยากรณนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ธมฺมปทเถรคาถา- 
เถรีคาถา  สตฺุตนิปาเต  โนสุตฺตนามิกา  สุทฺธิกคาถา  จ  คาถาติ   
เวทิตพฺพ ฯ  โสมนสฺสาณมยิกคาถาปฏิสยุตฺตา  เทฺวอสีติสุตฺตนฺตา (๓) 
อุทานนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ วุตฺต เหต ภควตาติอาทินยปฺปวตฺตา   
ทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตา  อิติวุตฺตกนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ อปณฺณก- 
ชาตกาทีนิ  ป ฺาสาธิกานิ  ป ฺจชาตกสตานิ  ชาตกนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อจฺฉริยา  อพฺภุตธมฺมา   
อานนฺเทติอาทินยปฺปวตฺตา  สพฺเพป  อจฺฉริยพฺภุตธมฺมปฏิสยุตฺตา   
สุตฺตนฺตา  อพฺภุตธมฺมนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  จูฬเวทลฺลมหาเวทลฺล- 
สมฺมาทิฏ ิสกฺกป ฺหสงฺขารภาชนียมหาปุณฺณมสุตฺตาทโย  สพฺเพป   
เวท ฺจ  ตุฏ ิ ฺจ  ลทฺธา  ลทฺธา  ปุจฺฉิตสุตฺตนฺตา  เวทลฺลนฺติ  
#  ๑. ม. ... สตฺุตานิ ฯ  ๒. ม. สคาถาวคฺโค ฯ   
#๓.  ม. ทฺวาสีติ  สุตฺตนฺตา ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๓๔   
 
เวทิตพฺพ ฯ  เอว องฺควเสน นววิธ ฯ 
        กถ  ธมมฺกฺขนฺธวเสน  จตุราสีติสหสฺสวิธ ฯ  สพฺพเมว  เจต 
พุทฺธวจน 
                ทวฺาสีติ (๑) พุทฺธโต คณฺหึ     เทฺว สหสฺสานิ ภิกฺขุโต 
                จตุราสีติสหสฺสานิ (๒)          เย  เม  ธมฺมา  ปวตฺติโนติ (๓) 
เอว  ปริทีปตธมฺมกฺขนฺธวเสน  จตุราสีติสหสฺสปฺปเภท  โหติ ฯ   
ตตฺถ  เอกานุสนฺธิก  สุตฺต  เอโก  ธมฺมกฺขนฺโธ ฯ  ย  อเนกานุ- 
สนฺธิก  ตตฺถ  อนุสนฺธิวเสน  ธมฺมกฺขนธฺคณนา ฯ  คาถาพนฺเธสุ   
ป ฺหปุจฺฉน  เอโก  ธมฺมกขฺนฺโธ  วิสชชฺน  เอโก ฯ  อภิธมฺเม   
เอกเมก  ติกทุกภาชน  เอกเมก ฺจ  จิตฺตวารภาชน  เอโก   
ธมฺมกฺขนฺโธ ฯ  วินเย  อตฺถิ  วตฺถุ  อตฺถ ิ มาติกา  อตฺถิ  ปทภาชนีย   
อตฺถิ  อนฺตราปตฺติ  อตฺถิ  อาปตฺติ  อตฺถิ  อนาปตฺติ  อตฺถิ   
ติกจฺเฉโท ฯ  ตตฺถ  เอกเมโก  โกฏาโส  เอกเมโก  ธมฺมกฺขนฺโธติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  เอว ธมฺมกฺขนฺธวเสน จตุราสีติสหสฺสวิธ ฯ 
        เอวเมต  อเภทโต  รสวเสน  เอกวิธ  เภทโต  ธมฺม- 
วินยาทิวเสน  ทุวิธาทิเภท  พุทฺธวจน  สงฺคายนฺเตน  มหา- 
กสฺสปปฺปมุเขน  วสิคเณน  อย  ธมฺโม  อย  วินโย  อิท   
ปมพุทฺธวจน  อิท  มชฌฺมิพุทฺธวจน  อิท  ปจฺฉิมพุทฺธวจน  
อิท  วินยปฏก  อิท  สุตฺตนฺตปฏก  อิท  อภิธมฺมปฏก  อย   
# ๑. ส.ี ทฺวาสีตึ ฯ  ๒. ม. จตุราสีติ  สหสฺสานิ ฯ   
#๓. ขุ.เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๖  
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                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๓๕   
 
ทีฆนิกาโย ฯเปฯ  อย  ขุทฺทกนิกาโย  อิมานิ  สุตฺตาทีนิ  นวงฺคานิ   
อิมานิ  จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ  อิม  ปเภท  ววฏเปตฺวา ว   
สงฺคีต ฯ  น  เกวล ฺจ  อิมเมว(๑)  อ ฺมฺป  อุทานสงฺคหวคฺค- 
สงฺคหเปยฺยาลสงฺคหเอกนิปาตทุกนิปาตาทินิปาตสงฺคหสยุตฺตสงฺคห- 
ปณฺณาสกสงฺคหาทิมเนกวิธ  ตีสุ  ปฏเกสุ  สนฺทิสฺสมาน 
สงฺคหปฺปเภท  ววฏเปตฺวา  เอว(๒)  สตฺตหิ  มาเสหิ  สงฺคีต ฯ 
สงฺคีติปริโยสาเน  จสฺส  อิท  มหากสฺสปตฺเถเรน  ทสพลสฺส   
สาสน  ป ฺจวสฺสสหสฺสปฺปมาณกาล  ปวตฺตนสมตฺถ  กตนฺติ   
ส ฺชาตปฺปโมทา  สาธุการ  วิย  ททมานา  อย  มหาปวี   
อุทกปริยนฺต  กตฺวา  อเนกปฺปการ  สงฺกมฺป  สมฺปกมฺป   
สมฺปเวธิ ฯ  อเนกานิ  จ อจฺฉริยานิ  ปาตุรเหสุนฺติ ฯ อย  
ปมมหาสงฺคีติ นาม ยา โลเก 
                สเตหิ ป ฺจหี กตา          เตน ป ฺจสตาติ จ 
                เถเรเหว กตตฺตา จ          เถรกิาติ ปวุจฺจตีติ ฯ 
        อิมิสฺสา  ปมมหาสงฺคีติยา  วตฺตมานาย  วินย  ปุจฺฉนฺเตน 
อายสฺมตา  มหากสฺสเปน  ปม  อาวุโส  อุปาลิ  ปาราชิก   
กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  เอวมาทิวจนปริโยสาเน  วตฺถุมฺป  ปุจฺฉิ   
นิทานมฺป  ปจฺุฉิ  ปุคฺคลมฺป  ปุจฺฉีติ  เอตฺถ  นิทาเน  ปุจฺฉิเต  
ต  นิทาน  อาทิโต  ปภูติ (๓)  วิตฺถาเรตฺวา  เยน  จ  ป ฺตฺต   
#  ๑. ม.น  เกวล ฺจ  เอตฺตกเมว ฯ  ๒.  ม. เอว ฯ  ๓. ม. ปภุติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๓๖   
 
ยสฺมา  จ  ป ฺตฺต  สพฺพเมต  กเถตุกาเมน  อายสฺมตา   
อุปาลิตฺเถเรน  วุตฺต ฯ  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เวร ฺชาย   
วิหรตีติ  สพฺพ  วตฺตพฺพ  เอวมิท  อายสฺมตา  อุปาลิตฺเถเรน   
วุตฺต ฯ  ต ฺจ  ปน  ปมมหาสงฺคีติกาเล  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
เอตฺตาวตา  จ  อิท  วจน  เกน  วุตฺต  กทา  จ (๑) วุตฺตนฺติ 
เอเตส  ปทาน  อตฺโถ  ปกาสิโต  โหติ ฯ   
        อิทานิ  กสฺมา  วุตฺตนฺติ  เอตฺถ  วุจฺจเต ฯ  ยสฺมา   
อยมายสฺมา (๒)  มหากสฺสปตฺเถเรน  นิทาน  ปุฏโ  ตสฺมา  เตน   
ต  นิทาน  อาทิโต  ปภูติ  วิตฺถาเรตุ  วุตฺตนฺติ ฯ  เอวมิท   
อายสฺมตา  อุปาลิตฺเถเรน  ปมมหาสงฺคีติกาเล  วทนฺเตนาป 
อิมินา  การเณน  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอตฺตาวตา  จ   
วุตฺต  เยน  ยทา  ยสฺมาติ  อิเมส  มาติกาปทาน  อตฺโถ   
ปกาสิโต  โหติ ฯ 
        อิทานิ  ธาริต  เยน  จาภฏ  ยตฺถ  ปติฏ ิต ฺเจตเมต   
วตฺวา  วิธินฺติ  เอเตส  อตฺถปฺปกาสนตฺถ  อิท  วุจฺจติ ฯ  ต   
ปเนต  เตน  สมเยน  พุทโฺธ  ภควา  เวร ฺชาย  วิหรตีติ   
เอวมาทิวจนปฏิมณฺฑิตนิทาน  วินยปฏก  เกน  ธาริต  เกนาภฏ  
กตฺถ  ปติฏ ิตนฺติ ฯ  วุจฺจเต ฯ  อาทิโต  ตาว  อิท  ภควโต   
สมฺมุขา  อายสฺมตา  อุปาลิตฺเถเรน  ธารติ ฯ  ตสฺส  สมฺมุขโต   
#  ๑. ม. จาติ สทฺโท  นตฺถ ิฯ  ๒.  ม. อยมายสมฺตา ฯ  
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                *เลมที่ ๑  ปมสงฺคีติกถา  หนา ๓๗   
 
อปรินิพฺพุเตว (๑)  ตถาคเต  ฉฬภิ ฺาทิเภเทหิ  อเนเกหิ  ภิกฺขุ- 
สหสฺเสหิ  ปรินิพฺพุเต  ตถาคเต  มหากสฺสปปฺปมุเขหิ  ธมฺม- 
สงฺคาหกตฺเถเรหิ ฯ  เกนาภฏนฺติ ฯ ชมพฺุทีเป  ตาว  อุปาลิตฺเถรมาทึ 
กตฺวา  อาจริยปรมฺปราย  ยาว  ตติยสงฺคีติ  ตาว  อาภฏ ฯ 
ตตฺราย อาจริยปรมฺปรา ฯ 
                อุปาลิ ทาสโก เจว                  โสณโก สคฺิคโว ตถา 
                ติสฺโส โมคฺคลปิุตฺโต จ          ป ฺเจเต วิชิตาวิโน 
                ปรมฺปราย วินย                  ทีเป ชมฺพุสิรวฺิหเย 
                อจฺฉิชฺชมาน อาเนสุ                  ตติโย ยาว สงฺคโห ฯ 
        อายสฺมา  หิ  อุปาล ิ อิม  วินยวส  วินยตนฺตึ  วินยปฺปเวณึ  
ภควโต  สมฺมุขา  อุคฺคเหตฺวา  พหูน  (๒)หทเย  ปติฏาเปสิ ฯ  
ตสฺส  หายสฺมโต  สนฺติเก  วินยวส  อุคฺคเหตฺวา  วินเย  ปกต ฺ ุต   
ปตฺเตสุ  ปุคฺคเลสุ  ปุถชฺุชนโสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน   
คณนปถ  วีติวตฺตา ฯ  ขีณาสวาน  สหสฺสเมก  อโหสิ ฯ  ทาส- 
กตฺเถโรป  ตสฺเสว สทฺธิวิหาริโก  อโหสิ ฯ  โส  อุปาลิตฺเถรสฺส   
สมฺมุขา  อุคฺคเหตฺวา  ตเถว  วินย  วาเจสิ ฯ  ตสฺสาป  อายสฺมโต   
สนฺติเก  อุคฺคเหตฺวา  วินเย ปกต ฺ ุต  ปตฺตา  ปุถุชชฺนาทโย   
คณนปถ  วีติวตฺตา ฯ  ขีณาสวาน  สหสฺสเมก(๓)อโหสิ ฯ   
โสณกตฺเถโร  ปน  ทาสกตฺเถรสฺส  สทธฺิวิหาริโก  อโหสิ ฯ  โสป   
# ๑. ม. อปรนิิพฺพุเต ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขูนนฺติ  ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. สหสฺสเมว ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๓๘   
 
อตฺตโน  อุปชฺฌายสฺส  ทาสกตฺเถรสฺส  สมฺมุขา  อุคฺคเหตฺวา  ตเถว   
วินย  วาเจสิ ฯ  ตสฺสาป  อายสฺมโต  สนฺติเก  อุคฺคเหตฺวา  วินเย   
ปกต ฺ ุต  ปตฺตา  ปุถุชชฺนาทโย  คณนปถ  วีติวตฺตา ฯ 
ขีณาสวาน  สหสฺสเมว  อโหสิ ฯ  สิคฺควตฺเถโรป  โสณกตฺเถรสฺส 
สทฺธิวิหาริโก  เถรสฺส (๑)  สนฺติเก  วินย  อุคฺคเหตฺวา  อรหนฺต- 
สหสฺสสฺส  ธรุคฺคาโห  อโหสิ ฯ  ตสฺส  ปนายสฺมโต  สนฺติเก   
อุคฺคเหตฺวา  วินเย  ปกต ฺ ุต  ปตฺตา  ปถุุชชฺนโสตาปนฺน- 
สกทาคามิอนาคามิโนป  ขีณาสวาป  เอตฺตกานิ  สตานีติ  วา   
เอตฺตกานิ  สหสฺสานีติ  วา  อปริจฺฉินฺนา  อเหสุ ฯ   
                ตทา  กิร  ชมพฺุทีเป  อติมหาภิกฺขุสมุทโย  (๒)  อโหสิ ฯ 
โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส (๓)  อานุภาโว  ตติยสงฺคีติย  ปากโฏ   
ภวิสฺสติ ฯ  เอวมิท  วินยปฏก  ชมฺพุทเีป  ตาว  อิมาย  อาจริย- 
ปรมฺปราย  ยาว  ตติยสงฺคีติ  ตาว  อาภฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
                        ปมสงฺคีติกถา  นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. อโหสิ อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส โสณกตฺเถรสฺส ฯ  
# ๒. ส.ี  ....สมูโห ฯ  ม. ....สมุทาโย ฯ  ๓.  ม. โมคฺคลิ... ฯ   
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                *เลมที่ ๑  ทุติยสงฺคีติกา  หนา ๓๙   
 
                                ทุติยสงฺคีติกา   
        ทุติยสงฺคีติวิชานนตฺถ ปน อยมนุกฺกโม เวทิตพฺโพ ฯ  
ยทา หิ 
                สงฺคายิตฺวาน สทฺธมฺม          โชตยิตฺวา จ สพฺพธิ 
                ยาวชีวิตปริยนฺต                  ตฺวา ป ฺจสตาป เต 
                ขีณาสวา ชุติมนฺโต (๑)          เถรา กสฺสปอาทโย 
                ขีณเสฺนหา ปทีปาว                  นิพฺพายึสุ อนาลยา ฯ 
        อถานุกกฺเมน  คจฺฉนฺเตสุ  รตฺตินฺทิเวสุ  วสฺสสตปรินิพฺพุเต   
ภควติ  เวสาลิกา  วชฺชิปตฺุตา (๒)  ภิกฺขู  เวสาลิย  กปฺปติ  สิงฺคิโลณ- 
กปฺโป  กปฺปติ  ทฺวงฺคุลกปฺโป  กปฺปติ  คามนฺตรกปฺโป  กปฺปติ   
อาวาสกปฺโป  กปฺปติ  อนุมติกปฺโป  กปฺปติ  อาจิณฺณกปฺโป  
กปฺปติ  อมถติกปฺโป  กปปฺติ  ชโลคึ  ปาตุ  กปฺปติ  อทสก   
นิสีทน  กปปฺติ  ชาตรูปรชตนฺติ (๓)  อิมานิ  ทส  วตฺถูนิ  ทีเปสุ ฯ   
เตส  สุสูนาคปุตฺโต  กาฬาโสโก  นาม  ราชา  ปกโฺข  อโหสิ ฯ  
เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  ยโส  กากณฺฑกปุตฺโต   
วชฺชีสุ  จาริก ฺจรมาโน  เวสาลิกา  กิร  วชฺชิปุตฺตกา  ภิกฺขู  
เวสาลิย  ทส  วตฺถูนิ  ทีเปนฺตีติ  สุตฺวา  น  โข  ปน  เม   
ต  ปฏริูป (๔)  ยฺวาห  ทสพลสฺส  สาสนวิปตฺตึ  สุตฺวา  อปฺโปสฺสุกฺโก   
ภเวยฺย  หนฺทาห  อธมฺมวาทิโน  นิคฺคเหตฺวา  ธมฺม  ทีเปมีติ   
# ๑. ม. ชุตีมนฺโต ฯ  ๒. ม. วชชฺีปุตฺตกา ฯ  ๓. วิ. จุลฺ. ๗/๖๓๐/๓๙๖ ฯ   
# ๔.  ม. ปเนต  ปติรูปป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 40 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๔๐   
 
จินฺเตนฺโต  เยน เวสาลี  ตทวสริ ฯ  ตตฺร  สุท  อายสฺมา  ยโส   
กากณฺฑกปุตฺโต  เวสาลิย  วิหรติ  มหาวเน  กูฏาคารสาลาย ฯ   
        เตน  โข ปน สมเยน  เวสาลิกา  วชฺชิปุตฺตกา  ภิกฺขู   
ตทหุโปสเถ  กสปาตึ  อุทเกน  ปูเรตฺวา  มชฺเฌ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
เปตฺวา  อาคตาคเต  เวสาลิเก  อุปาสเก  เอว  วเทนฺติ  เทถาวุโส   
สงฺฆสฺส  กหาปณมฺป  อฑฺฒมฺป  ปาทมฺป  มาสกรูปมฺป  ภวิสฺสติ   
สงฺฆสฺส  ปรกิฺขาเรน  กรณียนฺติ ฯ  สพฺพนฺตาว  วตฺตพฺพ  ยาว   
อิมาย  ปน  วินยสงฺคีติยา  สตฺต  ภิกฺขุสตานิ  อนูนานิ  อนธิกานิ   
อเหสุ  ตสฺมาย  วินยสงฺคีติ (๑)  สตฺตสติกาติ  วุจฺจตีติ ฯ เอตสฺมิ ฺจ (๒)  
สนฺนิปาเต  ทฺวาทส  ภิกฺขุสตสหสฺสานิ  สนฺนิปตึสุ  อายสฺมตา  
ยเสน  กากณฺฑกปุตฺเตน  สมุสฺสาหิตานิ ฯ  เตส  มชฺเฌ  อายสฺมตา   
เรวเตน  ปุฏเน  สพฺพกามิตฺเถเรน  วินย  วิสชฺเชนเฺตน  ตานิ   
ทสวตฺถูนิ  วินิจฺฉิตานิ  อธิกรณ  วูปสมิต ฯ  อถ  เถรา  ปุน  
ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคายิสฺสามาติ  ติปฏกธเร  ปตฺตปฏิสมฺภิเท 
สตฺตสเต  ภิกฺขู  อุจฺจินิตฺวา  เวสาลิย  วาลิการาเม (๓)  สนฺนิสีทิตฺวา 
มหากสฺสปตฺเถเรน  สงฺคายิตสทิสเมว  สพฺพ  สาสนมล  โสเธตฺวา 
ปุน  ปฏกวเสน  นิกายวเสน  องฺควเสน  ธมฺมกฺขนธฺวเสน  จ   
สพฺพ  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคายึสุ ฯ  อย  สงฺคีติ  อฏหิ   
มาเสหิ  นิฏ ิตา ยา โลเก 
# ๑. ม. ทุติยสงฺคีติกถา ฯ  ๒. ม.เอว  ตสฺมิ ฺจ ฯ  ๓. สี. วาลุการาเม ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 41 

                        *เลมที่ ๑  ทุติยสงฺคีติกา  หนา ๔๑   
 
                สเตหิ สตฺตหี กตา                  เตน สตฺตสตาติ จ 
                ปพฺุเพ  กต  อุปาทาย          ทุติยาติ  จ  วุจฺจตีติ ฯ 
สา  ปนาย 
                เยหิ เถเรหิ สงฺคีตา                  สงฺคีติ เต (๑) สุวิสฺสุตา 
                สพฺพกามี จ สาฬฺโห จ          เรวโต ขุชฺชโสภิโต 
                ยโส จ สาณสมฺภูโต                  เอเต สทฺธิวิหาริกา 
                เถรา อานนฺทเถรสฺส                  ทิฏปุพฺพา ตถาคต ฯ 
                สมุโน วาสภคามี จ                  เยฺยา สทฺธิวิหาริกา 
                เทวฺ อิเม อนุรุทฺธสฺส          ทฏิปุพฺพา ตถาคต ฯ 
                ทติุโย ปน สงฺคีโต                  เยหิ เถเรหิ สงฺคโห 
                สพฺเพป ปนฺนภารา เต          กตกิจฺจา อนาสวาติ ฯ 
                                          อย ทุติยสงฺคีติ ฯ   
        เอวมิม  ทุติยสงฺคีตึ  สงฺคายิตฺวา  เต(๒)  เถรา  อุปฺปชฺชิสฺสติ 
นุ  โข  อนาคเตป  สาสนสฺส  เอวรูป  อพฺพุทนฺติ  โอโลกยมานา   
อิท  อทฺทสสุ  อิโต  วสฺสสตสฺส  อุปริ  อฏารสเม  วสฺเส   
ปาฏลิปุตฺเต  ธมฺมาโสโก  นาม  ราชา  อุปฺปชฺชิตฺวา  สกล- 
ชมฺพุทีเป  รชฺช  กาเรสฺสติ  โส  พุทฺธสาสเน  ปสีทิตฺวา  มหนฺต  
ลาภสกฺการ  ปวตฺตยิสฺสติ  ตโต  ติตฺถิยา  ลาภสกฺการ   
# ๑. ฏีกาย ฺเจว โยชนาย ฺจ เตสูติ ทิสฺสติ สุกาโร วิภตฺติวเสน กโต  
# น อุปสคฺควเสน ฯ  ๒.  ม.  เตติ  นตฺถิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 42 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๔๒   
 
ปฏยมานา (๑)  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  สก  สก  ทฏิ ึ  ปริทีเปสสฺนฺติ   
เอว  สาสเน  มหนฺต  อพฺพุท  อุปฺปชชฺิสสฺตีติ ฯ  อถ  เตส  เอตทโหสิ   
กินฺนุโข  มย  เอตสฺมึ  อพฺพุเท  อุปฺปนฺเน  สมฺมุขา  ภวิสฺสาม   
น  ภวิสฺสามาติ ฯ  อถ [๒]  สพฺเพว  ตทา  อตฺตโน  อสมฺมุขีภาว  (๓) 
ตฺวา  โก  นุ  โข  ต  อธกิรณ  วูปสเมตุ  สมตฺโถ  ภวิสฺสตีติ   
สกล  มนุสฺสโลก ฺจ  ฉกามาวจรเทวโลก ฺจ  โอโลเกนฺตา  น  
ก ฺจิ  ทิสฺวา  พฺรหฺมโลเก  ติสฺส  นาม  มหาพฺรหฺมาน  อทฺทสสุ 
ปริตฺตายุก  อุปริพฺรหฺมโลกูปปตฺติยา  ภาวิตมคฺค ฯ  ทิสฺวาน  
เนส  เอตทโหสิ  สเจ  มย  เอตสฺส  พฺรหฺมุโน  มนุสสฺโลเก   
นิพฺพตฺตนตฺถาย  อุสฺสาห  กเรยฺยาม  อทฺธา  เอส  โมคฺคลี- 
พฺราหฺมณสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธึ  คเหสฺสติ  ตโต  จ  มนฺเตหิ   
ปโลภิโต  นกิฺขมิตฺวา  ปพฺพชิสฺสติ  โส  เอว  ปพฺพชิตฺวา  สกล   
พุทฺธวจน  อุคฺคเหตฺวา  อธิคตปฏิสมฺภิโท  หุตฺวา  ติตฺถิเย   
มทฺทิตฺวา  ต  อธิกรณ  วินจฺิฉินิตฺวา  สาสน  ปคฺคณฺหิสฺสตีติ ฯ   
                เต  พฺรหฺมโลก  คนฺตฺวา  ติสฺส  มหาพฺรหฺมาน  เอตทโวจุ   
สมฺม  มาริส (๔)  อิโต  วสฺสสตสฺส  อุปริ  อฏารสเม  วสฺเส  สาสเน   
มหนฺต  อพฺพุท  อุปฺปชชฺิสสฺติ  มย ฺจ  สกล  มนุสฺสโลก  ฉกามา- 
วจรเทวโลก ฺจ  โอโลกยมานา  ก ฺจิ  สาสน  ปคฺคเหตุ  สมตฺถ   
#  ๑. ม. ปตฺถยมาน ฯ  ๒.  ม. เอตฺถนฺตเร  เตติ  ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. ม. อสมฺมุขภาว ฯ   ๔. ม. สมฺม  มาริสาติ  นตฺถิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 43 

                *เลมที่ ๑  ทุติยสงฺคีติกา  หนา ๔๓   
 
อทิสฺวา  พฺรหฺมโลก  วิจินนฺตา  ภวนฺต  อทฺทสาม  สาธุ  สปฺปุรสิ   
มนุสฺสโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  ทสพลสฺส  สาสน  ปคฺคเหตุ  ปฏิ ฺ   
เทหีติ ฯ   
                เอว  วุตฺเต  มหาพฺรหฺมา  อห  กริ สาสเน อุปฺปนฺน 
อพฺพุท  โสเธตฺวา  สาสน  ปคฺคเหตุ  สมตฺโถ  ภวิสฺสามีติ   
หฏปฺปหฏโ  อุทคฺคุทคฺโค  หุตฺวา  สาธูติ  ปฏิสฺสณิุตฺวา   
ปฏิ ฺ  อทาสิ ฯ  เถรา  พฺรหฺมโลเก  ต  กรณีย  ตีเรตฺวา   
ปุน  ปจฺจาคมึสุ ฯ   
                เตน  โข  ปน  สมเยน  สิคฺควตฺเถโร  จ  จณฺฑวชฺชิตฺเถโร   
จ  เทฺวป  นวกา  โหนฺติ ฯ  เต  เถรา  ทหรภิกฺขู(๑)  ติปฏกธรา   
ปตฺตปฏิสมฺภิทา  ขีณาสวา โสณกสฺส  สทฺธิวิหาริกา(๒) ฯ  เต  ต   
อธิกรณ  น  สมฺปาปุณึสุ ฯ เถรา  ตุมฺเห  อาวุโส  อมฺหาก   
อิมสฺมึ  อธิกรเณ  โน  สหายกา  อหุวตฺถ  เตน  โว  อิท   
ทณฺฑกมฺม  โหตุ  ติสฺโส  นาม  มหาพฺรหฺมา  โมคฺคลีพฺราหฺมณสฺส   
เคเห  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิสฺสติ  ต  ตุมฺหาก  เอโก  นีหริตฺวา   
ปพฺพาเชตุ  เอโก  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหาเปตูติ  วตฺวา สพฺเพป  
ยาวตายุก  ตฺวา 
                สพฺพกามิปฺปภูตโย                  เตป เถรา มหิทฺธิกา 
                อคฺคิกฺขนฺธาว โลกมฺห ิ         ชลิตฺวา ปรนิิพฺพุตา ฯ 
# ๑. ม.โหนติฺ  ทหรภิกฺขู ฯ  ๒. ม. โสณกสฺส สทฺธวิิหาริกาติ นตฺถิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 44 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๔๔   
 
                ทติุยสงฺคห กตฺวา                  วิโสเธตฺวาน สาสน 
                อนาคเตป กตฺวาน                  เหตุ สทฺธมฺมวุฑฺฒิยา 
                ขีณาสวา วสิปฺปตฺตา          ปภินฺนปฏิสมฺภิทา 
                อนิจฺจตาวส เถรา                  เตป นาม อุปาคตา ฯ 
                เอว อนิจฺจต ชมฺมึ                  ตฺวา ทุรภิสมภฺว 
                ต ปตฺตุ วายเม ธีโร                  ย นิจฺจ อมต ปทนฺติ ฯ 
        เอตฺตาวตา  สพฺพากาเรน  ทุติยสงฺคีติวณฺณนา  นิฏ ิตา   
โหติ ฯ 
                                        ตติยสงฺคีติกถา   
        ติสฺโสป  โข  มหาพฺรหฺมา  พฺรหฺมโลกา  จวิตฺวา  โมคฺคล-ี 
พฺราหฺมณสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธึ  อคฺคเหสิ ฯ  สิคฺควตฺเถโรป  ตสฺส   
ปฏิสนฺธิคหณโต  ปภูติ  สตฺต  วสฺสานิ  พฺราหฺมณสฺส  เคห   
ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  เอกทิวสมฺป  อุฬุงฺกมตฺต  วา  ยาคุ   
กฏจฺฉุมตฺต  วา  ภตฺต  นาลตฺถ ฯ  สตฺตนฺน  ปน  วสสฺาน   
อจฺจเยน  เอกทิวส  อติจฺฉถ  ภนฺเตติ  วจนมตฺต  อลตฺถ ฯ   
ตทิวสเมว  พฺราหฺมโณป  พหิทฺธา  กิ ฺจิ  กรณีย  กตฺวา 
อาคจฺฉนฺโต  ปฏิปเถ  เถร  ทิสฺวา  โภ  ปพฺพชิต  อมหฺาก  
เคห  อาคมิตฺถาติ  อาห ฯ  อาม  พฺราหฺมณ  อคมิมฺหาติ ฯ  อป  
กิ ฺจิ  ลภิตฺถาติ ฯ  อาม  พฺราหฺมณ  ลภิมฺหาติ ฯ  โส  เคห    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา ๔๕   
 
คนฺตฺวา  ปุจฺฉิ  อป  ตสฺส  ปพฺพชิตสฺส  กิ ฺจิ  อทตฺถาติ ฯ   
น  กิ ฺจิ  อทมฺหาติ ฯ  พฺราหฺมโณ  ทุติยทิวเส  ฆรทฺวาเรเยว   
นิสีทิ  อชชฺ  ปพฺพชิต  มุสาวาเทน  นิคฺคเหสฺสามีติ ฯ  เถโร   
ทุติยทิวเส พฺราหฺมณสฺส  ฆรทฺวาร  สมฺปตฺโต ฯ  พฺราหฺมโณ  เถร   
ทิสฺวาว  เอวมาห  ตุมฺเห  หิยฺโย  อมฺหาก  เคเห  กิ ฺจิ   
อลทฺธาเยว  ลภิมฺหาติ  อโวจุตฺถ  วฏฏติ  นุโข  ตุมฺหาก   
มุสาวาโทติ ฯ  เถโร  อาห  มย  พฺราหฺมณ  ตุมฺหาก  เคเห  
สตฺต  วสฺสานิ  อติจฺฉถาติ  วจนมตฺตมฺป  อลภิตฺวา  หิยฺโย  
อติจฺฉถาติ  วจนมตฺต  ลภิมฺหา  อเถต  ปฏิสนฺถาร  (๑) อุปาทาย 
เอวมโวจุมฺหาติ ฯ   
        พฺราหฺมโณป  จินฺเตสิ  อิเม  ปฏิสนฺถารมตฺตมฺป  ลภิตฺวา   
ลภิมฺหาติ  ปสสนฺติ  อ ฺ  กิ ฺจิ  ขาทนีย  โภชนีย  ลภิตฺวา  
กสฺมา  น  ปสสนฺตีติ(๒)  เอว  ปสีทิตฺวา  อตฺตโน  อตฺถาย ปฏิยาทิต- 
ภตฺตโต  กฏจฺฉุภิกฺข  ตทุปย ฺจ  พฺย ฺชน  ทาเปตฺวา  อิม 
ภิกฺข  สพฺพกาล  ตุมฺเห  ลภิสฺสถาติ  อาห ฯ  โส  ปุนทิวสโต  
ปภูติ  อุปสงฺกมนฺตสฺส  เถรสฺส  อุปสม  ทิสฺวา  ภิยโฺยโส  มตฺตาย   
ปสีทิตฺวา  เถร  นิจฺจกาล  อตฺตโน  ฆเร  ภตฺตวิสฺสคฺคกรณตฺถาย  
ยาจิ ฯ  เถโร  อธิวาเสตฺวา  ทิวเส  ทิวเส  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา   
คจฺฉนฺโต  โถก  โถก  พุทฺธวจน  กเถตฺวา  คจฺฉติ ฯ โสป  
# ๑. โปราณ.  ปฏิสณฺาร ฯ  ๒. น ปสสิสฺสนฺตีติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๔๖   
 
โข มาณวโก โสฬสวสฺสุทเฺทสิโกเยว  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู   
อโหสิ ฯ  พฺรหฺมโลกโต  อาคตสฺส  สุทฺธสตฺตสฺส  อาสเน  วา   
สยเน  วา  อ ฺโ  โกจิ  นิสชฺชิตา  วา  นิปชฺชิตา  วา   
นตฺถิ ฯ  โส  ยทา  อาจริยฆร  คจฺฉติ ตทาสฺส ม ฺจป  เสเตน   
วตฺเถน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ลคฺเคตฺวา  เปนฺติ ฯ เถโร จินฺเตสิ 
สมโยทานิ  มาณวก  ปพฺพาเชตุ  จิร ฺจ  เม  อิธาคจฺฉนฺตสฺส  
น  จ  กาจิ  มาณวเกน  สทฺธึ  กถา  อุปปฺชฺชติ  หนฺททานิ   
อิมินา  อุปาเยน  ปลฺลงฺก  นิสฺสาย  อุปปฺชฺชิสฺสตีติ ฯ  เคห  คนฺตฺวา   
ยถา  ตสฺมึ  เคเห  เปตฺวา  มาณวกสฺส  ปลลฺงฺก  อ ฺ  น  
กิ ฺจิ  อาสน  ทิสฺสติ  ตถา  อธิฏาสิ ฯ  พฺราหฺมณสฺส  เคหชโน   
เถร  ทิสฺวา  อ ฺ  กิ ฺจิ  อาสน  อปสฺสนฺโต  มาณวกสฺส  
ปลฺลงฺก  อตฺถริตฺวา  เถรสฺส  อทาสิ ฯ  นิสีท ิ เถโร  ปลฺลงฺเก ฯ   
มาณวโกป  โข  ตขณเยว  อาจริยฆรา  อาคมฺม  เถร  อตฺตโน   
ปลฺลงฺเก  นิสนิฺน ทิสฺวา  กปุโต  อนตฺตมโน  โก  มม  ปลฺลงฺก   
สมณสฺส  ป ฺาเปสีติ  อาห ฯ 
        เถโร  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  วูปสนฺเต  มาณวกสฺส  จณฺฑิกภาเว   
เอวมาห  กึ  ปน  ตฺว  มาณวก  กิ ฺจิ  มนฺต  ชานาสีติ ฯ   
มาณโว  โภ  ปพฺพชิต  มยทิานิ  มนฺเต  อชานนฺเต  อ ฺเ  
เก  ชานิสฺสนตีฺติ  วตฺวา  เถร  ปุจฺฉิ  ตุมฺเห  ปน  มนฺต   
ชานาถาติ ฯ  ปุจฺฉ  มาณว  ปุจฺฉิตฺวา  สกฺกา  ชานิตุนฺติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา ๔๗   
 
อถโข  มาณโว  ตีสุ  เวเทสุ  สนิฆณฺฑุเกฏเภสุ  สากขฺรปฺปเภเทสุ   
อิติหาสป ฺจเมสุ  ยานิ  คณฺ ิฏานานิ  เยส  นย  เนว  อตฺตนา   
ปสฺสติ  นาปสฺส  อาจริโย  อทฺทส  เตสุ (๑) เถร  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร   
ปกติยาป  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  อิทานิ  ปน  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต   
เตนสฺส  นตฺถิ  เตส  ป ฺหาน  วิสชฺชเน  ภาโรติ  ตาวเทว  
เต  ป ฺเห  วิสชฺเชตฺวา  มาณว  อาห  มาณว  อห  ตยา  
พหู  ปุจฺฉิโต  อหมฺปทานิ  ต  เอก  ปห  ปจฺฉานิ  พฺยากริสฺสสิ  
เมติ ฯ  อาม  โภ  ปพฺพชิต  ปุจฺฉ  พฺยากริสฺสามีติ ฯ  เถโร  
จิตฺตยมเก  อิม  ป ฺห  ปุจฺฉิ  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  น 
นิรุชฺฌติ  ตสฺส  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสติ  นปฺุปชฺชิสฺสติ  ยสฺส  วา  
ปน  จิตฺต  นริุชฺฌิสฺสติ  นปฺุปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ   
น  นิรชฺุฌตีติ ฯ   
        มาณโว  อุทฺธ  วา  อโธ  วา  หริตุ อสกฺโกนฺโต  
กินฺนาม  โภ  ปพฺพชิต  อิทนฺติ  อาห ฯ  พุทฺธมนฺโต  นามาย   
มาณวาติ ฯ  สกฺกา  ปนาย  โภ  มยฺหมฺป  ทาตุนฺติ ฯ  สกฺกา   
มาณว  อมฺเหหิ  คหิตปพฺพชฺช  คณฺหนฺตสฺส  ทาตุนฺติ ฯ  ตโต   
มาณโว  มาตาปตโรอุปสงฺกมิตฺวา  อาห  อย  ปพฺพชิโต  
พุทฺธมนฺเต (๒)  นาม  ชานาติ  น  จ  อตฺตโน  สนฺติเก  อปพฺพชิตสฺส  
เทติ  อห  เอตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  มนฺต  อุคฺคณฺหิสฺสามีติ ฯ   
# ๑. ม. เตสุ เตสุ ฯ  ๒. พุทธมนต ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๔๘   
 
        อถสฺส  มาตาปตโร  ปพฺพชิตฺวาป  โน  ปุตฺโต  มนฺเต   
คณฺหาตุ  คเหตฺวา  ปุนาคมิสฺสตีติ  ม ฺมานา  คณฺห  ปุตฺตาติ   
อนุชานึสุ ฯ  เถโร  ทารก  ปพฺพาเชตฺวา  ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน   
ตาว  อาจิกฺขิ ฯ  โส  ตตฺถ  ปริกมฺม  กโรนฺโต  นจิรสฺเสว   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ ฯ  ตโต เถโร จินฺเตสิ  สามเณโร   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิโต  อภพฺโพทานิ  สาสนโต  นิวตฺติตุ  สเจ  
ปนสฺสาห  กมฺมฏาน  วฑฺเฒตฺวา  กเถยฺย  อรหตฺต  ปาปุเณยฺย   
อปฺโปสฺสุกฺโก  ภเวยฺย  พุทฺธวจน  คเหตุ  (๑)  สมโยทานิ  น  จณฺฑ- 
วชฺชิตฺเถรสฺส  สนฺติก  เปเสตุนฺติ ฯ  ตโต  น  อาห  เอหิ  ตฺว   
สามเณร  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺห  มม  
วจเนน (๒)  อาโรคฺย  ปุจฺฉ  เอว ฺจ  วเทหิ  อุปชฺฌาโย  ม  
ภนฺเต  ตุมฺหาก  สนฺติก  ปหิณีติ  โก  นาม  เต  อุปชฌฺาโยติ   
จ  วุตฺเต  สิคฺควตฺเถโร  นาม  ภนฺเตติ  วเทยฺยาสิ  อห  โก   
นามาติ  วุตฺเต  เอว  วเทยฺยาสิ  มม  อุปชฺฌาโย  ภนฺเต  
ตุมฺหาก  นาม  ชานาตีติ ฯ   
        เอว  ภนฺเตติ  โข  ติสฺโส  สามเณโร เถร อภิวาเทตฺวา 
ปทกฺขิณ  กตฺวา  อนุปุพฺเพน  จณฺฑวชฺชตฺิเถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา 
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  เถโร  สามเณร  กุโต  อาคโตสีติ 
อาห ฯ  อุปชฌฺาโย  ม  ภนฺเต  ตุมฺหาก  สนฺติก  ปหณีิติ ฯ  โก 
# ๑. อุคฺคหิตุ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร  ต ฺจาติ  ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา ๔๙   
 
นาม  เต  อุปชฺฌาโยติ ฯ  สิคฺควตฺเถโร  นาม  ภนฺเตติ ฯ  อห  โก   
นามาติ ฯ  มม  อุปชฌฺาโย  ภนฺเต  ตุมหฺาก  นาม  ชานาตีติ ฯ 
ปตฺตจีวรทานิ  ปฏิสาเมหีติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ ฯ  สามเณโร 
ปตฺตจีวร  ปฏิสาเมตฺวา  ปุนทิวเส  ปริเวณ  สมฺมชฺชิตฺวา 
อุทกทนฺตโปณ  อุปฏาเปสิ ฯ  เถโร  สมฺมชฺชนฏาน (๑) ปุน   
สมฺมชฺช ิ ต  อุทก  ฉฑฺเฑตฺวา  อ ฺ  อุทก  อาหริ  ต ฺจ   
ทนฺตกฏ  อปเนตฺวา อ ฺ  ทนฺตกฏ  คณฺหิ ฯ  เอว  สตฺต   
ทิวสานิ  กตฺวา  สตฺตเม ทิวเส  ปุน  ปุจฺฉิ ฯ  สามเณโร   
ปุนป  ปุพฺเพ  กถิตสทิสเมว  กเถสิ ฯ  เถโร  สุวโจ(๒)  วตาย   
พฺราหฺมโณติ  ส ฺชานิตฺวา  กิมตฺถ  อาคโตสีติ  อาห ฯ  พุทฺธ- 
วจน  อุคฺคณฺหณตฺถาย  ภนฺเตติ ฯ  เถโร  อุคฺคณฺหทานิ  
สามเณราติ  วตฺวา  ปุนทิวสโต  ปภูติ  พุทฺธวจน  ปฏเปสิ ฯ  
ติสฺโส สามเณโรว หุตฺวา เปตฺวา วินยปฏก สพฺพ  พุทฺธ- 
วจน  อุคฺคณฺหิ  สทฺธึ  อฏกถาย ฯ  อุปสมฺปนฺนกาเล  ปน 
อวสฺสิโกว  สมาโน  ติปฏกธโร  อโหสิ ฯ  อาจรยิูปชฺฌายา   
โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส  หตฺเถ  สกล  พุทฺธวจน  ปติฏาเปตฺวา   
ยาวตายุก  ตฺวา  ปรนิิพฺพายึสุ ฯ  โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถโรป   
อปเรน  สมเยน  กมฺมฏาน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  พหูน  
ธมฺมวินย  วาเจสิ ฯ 
# ๑. ม. ตสฺส  สมฺมชฺชิตฏาน ฯ  ๒.  ม.โส ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๕๐   
 
เตน  โข  ปน  สมเยน  พินฺทุสารสฺส  เอกสต  ปุตฺตา (๑)   
อเหสุ ฯ  เต  สพฺเพ  อโสโก  อตฺตนา  สทฺธึ  เอกมาติก   
ติสฺสกุมาร  เปตฺวา  ฆาเตสิ ฯ  ฆาเตนฺโต  จตฺตาริ  วสฺสานิ   
อนภิสิตฺโตว  รชชฺ  กาเรตฺวา  จตุนฺน  วสฺสาน  อจฺจเยน   
ตถาคตสฺส  ปรินิพฺพานโต  ทฺวินฺน  วสฺสสตาน  อุปริ  อฏารสเม   
วสฺเส  สกลชมฺพุทีเป  เอกรชฺชาภิเสก  ปาปุณิ ฯ  อภิเสกานุภาเวน   
จสฺส  อิมา  ราชิทฺธิโย  อาคตา ฯ  มหาปวิยา  เหฏา   
โยชนปฺปมาเณ  อาณา  ปวตฺตติ  ตถา  อุปริ  อากาเส ฯ   
อโนตฺตตฺตทหโต  อฏหิ  กาเชหิ  โสฬส  ปานียฆเฏ  ทิวเส  
ทิวเส  เทวตา  อาหรนฺติ  ยโต  สาสเน  อุปฺปนฺนสทฺโธ  หุตฺวา  
อฏ  ฆเฏ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อทาสิ ฯ  เทฺว  ฆเฏ  สฏ ิมตฺตาน   
ติปฏกธราน  ภิกฺขูน ฯ  เทฺว  ฆเฏ  อคฺคมเหสิยา  อสนฺธิ- 
มิตฺตาย ฯ  เทฺว  ฆเฏ  โสฬสนฺน  นาฏกิตฺถีสหสฺสาน ฯ  เทฺว 
ฆเฏ  อตฺตนา  ปริภุ ฺชิ ฯ  เทวตาเอว หิมวนฺเต นาคลตา- 
ทนฺตกฏนฺนาม  อตฺถิ  สินิทฺธ  มุทุก  รสวนฺต  ต  ทิวเส   
ทิวเส  อาหรนฺติ  เยน  ร ฺโ  จ  มเหสิยา  จ  โสฬสนฺน ฺจ   
นาฏกิตฺถีสหสฺสาน  สฏ ิมตฺตาน ฺจ  ภิกฺขุสหสฺสาน  เทวสิก   
ทนฺตโปณกิจฺจ  นิปฺปชชฺติ ฯ  เทวสิกเมว  จสฺส  เทวตา  อคทามลก   
อคทหรีตก  สุวณฺณวณฺณ ฺจ  คนฺธรสสมฺปนฺน  อมฺพปกฺก   
# ๑. ม. ร ฺโ  เอกสตปุตฺตา ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา ๕๑   
 
อาหรนฺติ ฯ  ตถา  ฉนฺทนฺตทหโต  ป ฺจวณฺณ  นิวาสนปารุปน   
ปตกวณฺณ  หตฺถปุ ฺฉนปฏก  ทิพฺพ ฺจ  ปานก  อาหรนฺติ ฯ  
เทวสิกเมว  ปนสฺส  สีสนหานคนฺธ(๑)  อนุเลปนคนฺธ ปารุปนตฺถาย  
อสุตฺตมยิก  สุมนปุปฺผปฏ  มหารห ฺจ  อ ฺชน  นาคภวนโต   
นาคราชาโน  อาหรนฺติ ฯ  ฉทฺทนฺตทเหว  อุฏ ิตสฺส  สาลิโน  
นว  วาหสหสฺสานิ  ทิวเส  ทิวเส  สุวกา  อาหรนฺติ ฯ  มูสิกา   
นิตฺถุสกเณ  กโรนฺติ ฯ  เอโกป  ขณฺฑตณฺฑุโล  น  โหติ ฯ 
ร ฺโ  สพฺพฏาเนสุ  อยเมว  ตณฺฑุโล  ปรโิภค  คจฺฉติ ฯ 
มธุมกฺขิกา  มธุ  กโรนฺติ ฯ  กมฺมารสาลาสุ  อจฺฉา  กฏ (๒) 
ปหรนฺติ ฯ  กรวิกสกุณา  อาคนฺตฺวา  มธุรสฺสร  วิกชูนฺตา  ร ฺโ 
พลิกมฺม กโรนฺติ ฯ 
        อิมาหิ  อิทฺธีหิ  สมนนฺาคโต  ราชา  เอกทิวส  สุวณฺณ- 
สงฺขลิกพนฺธน  เปเสตฺวา  จตุนฺน  พุทฺธาน  อธิคตรูปทสฺสน   
กปฺปายุก  กาฬนาคราชาน  อานยิตฺวา  เสตจฺฉตฺตสฺส  เหฏา   
มหารเห  ปลลฺงฺเก  นิสีทาเปตฺวา  อเนกสตวณฺเณหิ  ชลชถลช- 
ปุปฺเผหิ  จ  สวุณฺณปุปฺเผหิ  จ  ปูช  กตฺวา  สพฺพาลงฺการปฏิ- 
มณฺฑิเตหิ  จ  โสฬสนาฏกตฺิถีสหสฺเสหิ  สมนฺตโต  ปริกฺขิปตฺวา   
อนนฺตาณสฺส  ตาว  เม สทฺธมฺมวรจกฺกปฺปวตฺติโน  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺส  รูป  อิเมส  อกฺขีน  อาปาถ  กโรหีติ  วตฺวา   
# ๑. ม. นฺหานคนฺธ ฯ  ๒.  ม. กฏู ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๕๒   
 
เตน  นิมฺมิต  สกลสรรีวิปฺปกิณฺณปุ ฺปฺปภาวนิพฺพตฺตาสีตฺยานุ- 
 ุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิตทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณสสฺสิรกิตาย วิกสิต- 
กมลุปฺปลปณฺุฑรีกปฏิมณฺฑิตมิว สลิลตล ตาราคณรสิชาลวิสร(๑)- 
วิปฺผุริตโสภาสมุชฺชลิตมวิ  คคณตล  นีลปตโลหิตาทิเภทวิจิตฺร- 
วณฺณรสิวินทฺธพฺยามปฺปภาปริกฺเขปวิลาสิตาย สชฺฌปฺปภานุราค-(๒) 
อินฺทธนุวิชฺชลุตาปริกฺขิตฺตมิว  กนกคิริสิขร  นานาวิราควิมล- 
เกตุมาลาสมุชฺชลิตจารุมตฺถกโสภ  นยนรสายนมิว(๓)  พฺรหฺม- 
เทวมนุชนาคยกฺขคณาน  พุทฺธรูป  ปสสฺนฺโต  สตฺต  ทิวสานิ   
อกฺขิปูช  นาม  อกาสิ ฯ 
        ราชา  กริ  อภิเสก  ปาปุณิตฺวา  ตีณิเยว  สวจฺฉรานิ   
พาหิรปาสณฺฑ (๔) ปริคฺคณฺหิ ฯ  จตุตฺเถ  สวจฺฉเร  พุทฺธสาสเน   
ปสีทิ ฯ  ตสฺส  กริ  ปตา  พินฺทุสาโร  พฺราหฺมณภตฺโต  อโหส ิฯ   
โส  พฺราหฺมณาน ฺจ  พฺราหฺมณชาติยปาสณฺฑาน ฺจ  ปณฺฑรงฺค- 
ปริพฺพาชกาทีน  สฏ ิสหสฺสมตฺตาน  นิจฺจภตฺต  ปฏเปติ ฯ   
อโสโกป  ปตรา  ปวตฺติต  ทาน  อตฺตโน  อนฺเตปุเร  ตเถว   
ททมาโน  เอกทิวส  สีหป ฺชเร   ิโต  เต  อุปสมปรพิาหิเรน   
อาจาเรน  ภุ ฺชมาเน  อสยตินฺทฺริเย  อวินีตอิริยาปเถ  ทิสฺวา   
จินฺเตสิ  อีทิส  ทาน  อุปปริกฺขิตฺวา  ยุตฺตฏาเน  ทาตุ  วฏฏตีติ   
# ๑. ม. ....วิสท.... ฯ  ๒. ม.ส ฺฌาปฺปภานุ.... ฯ  
# ๓. นยนรสายตนมิว ฯ  ๔. ม. พาหิรกปาสณฺฑ ฯ  
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา ๕๓   
 
เอว  จินฺเตตฺวา  อมจฺเจ  อาห  คจฺฉถ  ภเณ  อตฺตโน  อตฺตโน   
สาธุสมฺมเต  สมณพฺราหฺมเณ  อนฺเตปุร  อติหรถ  ทาน   
ทสฺสามาติ ฯ  อมจฺจา  สาธุ  เทวาติ  ร ฺโ  ปฏิสสฺุณิตฺวา  
เต  เต  ปณฺฑรงฺคปริพฺพาชกาชีวกนิคฺคณฺาทโย  อาเนตฺวา  อิเม   
มหาราช  อมหฺาก  อรหนโฺตติ  อาหสุ ฯ   
        อถ  ราชา  อนฺเตปุเร  อุจฺจาวจานิ  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา   
อาคจฺฉนฺตูติ  วตฺวา  อาคตาคเต  อาห  อตฺตโน  อตฺตโน  ปฏิรูเป   
อาสเน นิสีทถาติ ฯ  เตสุ  เอกจฺเจ  ภทฺทปเกสุ  เอกจฺเจ  ผลก- 
ปเกสุ  นิสีทึสุ ฯ  ต  ทิสวฺา  ราชา  นตฺถิ  เตส  อนฺโตสาโรติ   
ตฺวา  เตส  อนุรูป  ขาทนีย  โภชนีย  ทตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ   
        เอว  คจฺฉนฺเต  กาเล  เอกทิวส  สีหป ฺชเร   ิโต  อทฺทส   
นิโคฺรธสามเณร  ราชงฺคเณน คจฺฉนฺต ทนฺต คุตฺต สนฺตินฺทฺริย  
อิริยาปถสมฺปนฺน ฯ 
        โก  ปนาย  นิโคฺรโธ  นาม ฯ  พินฺทุสารร ฺโ  เชฏ- 
ปุตฺตสฺส  สุมนราชกุมารสฺส  ปุตฺโต ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา  (๑) ฯ  พินทฺุสารร ฺโ  กริ  ทุพฺพล- 
กาเลเยว  อโสกกุมาโร  อตฺตนา  ลทฺธ  อุชฺเชนีรชฺช  ปหาย   
อาคนฺตฺวา  สพฺพ  นคร  อตฺตโน  หตฺถคต  กตฺวา  สมุน   
ราชกุมาร  อคฺคเหสิ ฯ  ต  ทิวสเมว  สมุนสฺส  ราชกุมารสฺส  สมุนา   
# ๑. ส.ี อานปุุพฺพีกถา ฯ  ม. อนุปุพฺพิกถา ฯ  
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๕๔   
 
นาม  เทวี  ปริปุณฺณคพฺภา  อโหสิ ฯ  สา  อ ฺาตกเวเสน   
นิกฺขมิตฺวา  อวิทูเร  อ ฺตร  จณฺฑาลคาม  สนฺธาย  คจฺฉนฺตี   
เชฏกจณฺฑาลสฺส  เคหโต  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  นิโคฺรธรุกฺเข   
อธิวตฺถาย  เทวตาย  อิโต  เอหิ  สุมเนติ  วทนฺติยา  สทฺท   
สุตฺวา  ตสฺสา  สมีป  คตา ฯ  เทวตา  อตฺตโน  อานุภาเวน 
เอก  สาล  นมิฺมินิตฺวา  เอตฺถ  วสาหีติ  อทาสิ ฯ  สา  ต   
สาล  ปาวิสิ ฯ  คตทิวเสเยว  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  สา  ตสฺส   
นิโคฺรธเทวตาย  ปริคฺคหิตตฺตา  นิโคฺรโธเตฺวว  นาม  อกาสิ ฯ   
เชฏจณฺฑาโล  ทิฏทิวสโต  ปภูติ  ต  อตฺตโน  สามิธีตร  วิย   
ม ฺมาโน  นิพทฺธวตฺต  ปฏเปสิ ฯ  ราชธีตา  ตตฺถ  สตฺต   
วสฺสานิ  วสิ ฯ  นิโคฺรธกมุาโรป  สตฺตวสฺสิโก  ชาโต ฯ  ตทา   
มหาวรุณตฺเถโร  นาม  เอโก  อรหา  ทารกสฺส  เหตุสมฺปท   
ทิสฺวา  วิจารมาโน  สตฺตวสฺสิโกทานิ  ทารโก  กาโล  น   
ปพฺพาเชตุนฺติ  จินฺเตตฺวา  ราชธีตาย  อาโรจาเปตฺวา  นิโคฺรธ- 
กุมาร  ปพฺพาเชสิ ฯ  กุมาโร  ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  
โส  เอกทิวส  ปาโตว  สรรี  ปฏิชคฺคิตฺวา  อาจริยูปชฺฌายวตฺต  
กตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  มาตุ  อุปาสิกาย  เคหทฺวาร  คจฺฉามีติ  
นิกฺขมิ ฯ  มาตุ  นิวาสฏาน ฺจสฺส  ทกฺขิณทฺวาเรน  นคร   
ปวิสิตฺวา  นครมชฺเฌน  คนฺตฺวา  ปาจีนทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  
คนฺตพฺพ  โหติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา ๕๕   
 
        เตน  จ  สมเยน  อโสโก  ธมฺมราชา  ปาจีนทิสาภิมุโข   
สีหป ฺชเร  จงฺกมติ ฯ  ตขณเยว  นิโคฺรโธ  ราชงฺคณ  สมฺปาปุณิ   
สนฺตินฺทฺริโย  สนฺตมานโส  ยุคฺคมตฺต  (๑) เปกฺขมาโน ฯ  เตน  วุตฺต   
เอกทิวส  สีหป ฺชเร   ิโต  อทฺทส  นโิคฺรธสามเณร  ราชงฺคเณน   
คจฺฉนฺต  ทนฺต  คุตฺต  สนติฺนฺทฺริย  อิรยิาปถสมฺปนฺนนฺติ ฯ 
        ทิสฺวานสฺส  เอตทโหสิ  อย  ชโน  สพฺโพป  วิกฺขิตฺต- 
จิตฺโต  ภนฺตมิคปฏิภาโค  อย  ปน  ทารโก  อวิกฺขิตฺตจิตฺโต   
อติวิยสฺส  อาโลกิต  วิโลกติ  สมฺมิ ฺชิต  ปสารณ ฺจ  (๒)  โสภต ิ  
อทฺธา  เอตสฺส  อพฺภนฺตเร  โลกุตฺตรธมฺโม  ภวิสฺสตีติ ฯ  ร ฺโ   
สห  ทสฺสเนเนว  สามเณเร  จิตฺต  ปสทีิ  เปม  สณฺหิ ฯ  
กสฺมา ฯ  ปุพฺเพป  กิร  ปุ ฺกรณกาเล  เอส  ร ฺโ  เชฏภาตา   
วาณิชโก  อโหสิ ฯ วุตฺตมฺป เหต   
                ปพฺุเพว สนฺนิวาเสน                  ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา 
                เอวนฺต ชายเต เปม                  อุปฺปลว ยโถทเกติ (๓) ฯ   
อถ  ราชา  ส ฺชาตเปโม  สมฺพหุมาโน  (๔)  เอต  สามเณร 
ปกฺโกสถาติ  อมจฺเจ  เปเสสิ ฯ  เต  อติจิรายนฺตีติ  ปุน  เทฺว  
ตโย  เปเสสิ  ตุริต  อาคจฺฉตูติ ฯ  สามเณโร อตฺตโน ปกติยาเอว  
# ๑. โปราณโปตฺถเกป อีทิสเมว ทิสฺสติ ฯ ยุคมตฺตนฺติ ปน ยุตฺตตร  
#สพฺพตฺถ ตเถว ทิสฺสมานตฺตา ฯ  ๒. ปสาริต ฺจ ฯ   
#๓. ขุ. ชา. ๒๗/๓๒๔/๙๑ ฯ  ตทฏกถา  ๓/๓๒๔/๓๖๖ ฯ   
#๔. ม.  สพหุมาโน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๕๖   
 
อคมาสิ ฯ ราชา  ปฏิรูปมาสน  ตฺวา  นิสีทถาติ  อาห ฯ   
โส  อิโต  จิโต  จ  วิโลเกตฺวา  นตฺถิทานิ  อ ฺเ  ภิกฺขูติ   
สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺต  ราชปลฺลงฺก  อุปสงฺกมิตฺวา  ปตฺตคฺคหณตฺถาย   
ร ฺโ  อาการ  ทสฺเสสิ ฯ  ราชา  ต  ปลฺลงฺกสมีป  อุป- 
คจฺฉนฺตเยว  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อชฺเชว  ทานิ  อย  สามเณโร  
อิมสฺส  เคหสฺส  สามิโก  ภวิสฺสตีติ ฯ  สามเณโร  ร ฺโ  หตฺเถ   
ปตฺต  ทตฺวา  ปลฺลงฺก  อภิรุหิตฺวา  นิสีทิ ฯ  ราชา  อตฺตโน  
อตฺถาย  สมปฺาทิต  สพฺพ  ยาคุขชฺชกภตฺตวิกตึ  อุปนาเมสิ ฯ   
สามเณโร  อตฺตโน  ยาปนียมตฺตกเมว  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  ภตฺตกิจฺจา- 
วสาเน  ราชา  อาห  สตฺถารา  ตุมฺหาก  ทินฺน  โอวาท 
ชานาถาติ ฯ  ชานามิ  มหาราช  เอกเทเสนาติ ฯ  ตาต  มยฺหมฺป  
น  กเถหีติ ฯ  สาธุ  มหาราชาติ  ร ฺโ  อนุรูป  ธมฺมปเท   
อปฺปมาทวคฺค  อนุโมทนตฺถาย  อภาสิ ฯ  
        ราชา  ปน 
                อปฺปมาโท  อมต  ปท          ปมาโท  มจฺจุโน  ปทนฺติ 
สุตฺวา ว  อ ฺาต  ตาต  ปริโยสาเปหีติ  อาห ฯ  อนุโมทนา- 
วสาเน  จ  อฏ  เต  ตาต  ธุวภตฺตานิ  ทมฺมีติ  อาห ฯ   
สามเณโร  อาห  เอตานิ  อห  อุปชฺฌายสฺส  ทมฺม ิ มหา- 
ราชาติ ฯ  โก  อย  ตาต  อุปชฺฌาโย  นามาติ ฯ  วชชฺาวชฺช  
ทิสฺวา  โจเทตา  สาเรตา จ  มหาราชาติ ฯ  อ ฺานิป  เต    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา ๕๗   
 
ตาต  อฏ  ทมฺมีติ ฯ  เอตานิ  อาจริยสฺส  ทมฺม ิ มหาราชาติ ฯ   
โก  อย  ตาต  อาจริโย นามาติ ฯ  อิมสมฺึ  สาสเน  สกิฺขิตพฺพ- 
ธมฺเมสุ  ปติฏาเปตา  มหาราชาติ ฯ  สาธุ  ตาต  อ ฺานิป  
เต  อฏ ทมมฺีติ ฯ  เอตานิ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทมฺม ิ มหาราชาติ ฯ  
โก  อย  ตาต  ภิกฺขุสงฺโฆ  นามาติ ฯ  ย  นิสฺสาย  มหาราช  
อมฺหาก  อาจริยูปชฺฌายาน ฺจ  มม ฺจ  ปพฺพชชฺา  จ  อุปสมฺปทา   
จาติ ฯ  ราชา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ตุฏจิตฺโต  อาห  อ ฺานิป   
เต  ตาต  อฏ  ทมฺมีติ ฯ  สามเณโร  สาธูติ  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  
ปุนทิวเส  ทฺวตฺตึส  ภิกฺขู  คเหตฺวา  ราชนฺเตปุร  ปวิสิตฺวา  
ภตฺตกิจฺจ  อกาสิ ฯ  ราชา  อ ฺเป  ทฺวตฺตึส  ภิกฺขู  ตุมฺเหหิ  
สทฺธึ  เสฺว  ภิกฺข  คณฺหนฺตูติ  เอเตเนว  อุปาเยน  ทิวเส  ทิวเส   
วฑฺฒาเปนฺโต  สฏ ิสหสฺสาน  พฺราหฺมณปริพฺพาชกาทีน  ภตฺต 
อุปจฺฉินฺทิตฺวา  อนฺโตนิเวสเน  สฏ ิสหสฺสาน  ภิกฺขูน  นิจฺจภตฺต 
ปฏเปสิ  นโิคฺรธตฺเถรคเตเนว  ปสาเทน ฯ  นิโคฺรธตฺเถโรป 
ราชาน  สปรสิ  ตีสุ  สรเณสุ  ป ฺจสุ  จ  สีเลสุ  ปติฏาเปตฺวา 
พุทฺธสาสเน  โปถชฺุชนิเกน  ปสาเทน  อจลปฺปสาท  กตฺวา  
ปติฏาเปสิ ฯ  ปุน  ราชา  อโสการาม  นาม  มหาวิหาร   
การาเปตฺวา  สฏ ิสหสฺสาน  ภิกฺขูน  ภตฺต  ปฏเปสิ ฯ  สกล- 
ชมฺพุทีเป  จ  จตุราสีติยา นครสหสฺเสสุ  จตุราสีติ  วิหาร- 
สหสฺสานิ  การาเปสิ  จตุราสีติสหสฺสเจติยปฏิมณฺฑิตานิ  ธมฺเมเนว   
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โน อธมฺเมน ฯ 
                เอกทิวส  กริ  ราชา  อโสการาเม  มหาทาน  ทตฺวา 
สฏ ิสหสฺสสงฺขยสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มชฺเฌ  นิสชชฺ  สงฺฆ  จตูหิ   
ปจฺจเยหิ  ปวาเรตฺวา  อิม  ป ฺห  ปุจฺฉิ  ภนฺเต  ภควตา   
เทสิตธมฺโม  นาม  กิตฺตโก  โหตีติ ฯ  องฺคโต  มหาราช   
นวงฺคานิ  ขนฺธโต  จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ ฯ  ราชา  ธมเฺม  
ปสีทิตฺวา  เอเกก  ธมฺมกฺขนฺธ  เอเกกวิหาเรน  ปูเชสฺสามีติ   
เอกทิวสเมว  ฉนฺนวุติโกฏิธน  วิสชฺเชตฺวา  อมจฺเจ  อาณาเปสิ  
เอถ  ภเณ  เอกเมกสฺมึ  นคเร  เอกเมก  วิหาร  การาเปนฺตา   
จตุราสีติยา  นครสหสฺเสสุ  จตุราสีติวิหารสหสฺสานิ  การาเปถาติ   
สย ฺจ  อโสการาเม  อโสกมหาวิหารตฺถาย  กมฺม  ปฏเปสิ ฯ   
สงฺโฆ  อินฺทคุตฺตตฺเถรนฺนาม  มหิทฺธิย  (๑)  มหานุภาว  ขีณาสว   
นวกมฺมาธิฏายก  อทาสิ ฯ  เถโร  ย  ย  น  นฏิาติ  ต  
ต  อตฺตโน  อานุภาเวน  นิฏาเปสิ ฯ  เอวมฺป  ตีหิ  สวจฺฉเรหิ 
วิหารกมฺม นิฏาเปสิ ฯ 
        เอกทิวสเมว  สพฺพนคเรหิ  ปณฺณานิ  อาคมึสุ ฯ  อมจฺจา 
ร ฺโ  อาโรเจสุ  นิฏ ิตานิ  เทว  จตุราสีติวิหารสหสฺสานีติ ฯ 
ราชา  นคเร  เภริ ฺจาราเปสิ  อิโต  สตฺตนฺน  ทิวสาน  อจฺจเยน 
วิหารมโห  ภวิสฺสติ  สพฺเพ  อฏ  สลีงฺคานิ  สมาทิยิตฺวา   
#  ๑. ม. มหิทฺธิก ฯ    
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อนฺโตนคเร  พหินคเร  จ  วิหารมห  ปฏิยาเทนฺตูติ ฯ  ตโต   
สตฺตนฺน  ทิวสาน  อจฺจเยน  สพฺพาลงฺการวิภูสิตาย  อเนกสต- 
สหสฺสสงฺขาย  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ปริวุโต  ราชา  เทวโลเก   
อมรวติยา  ราชธานิยา  สิริโต อธิกตรสสฺสิริก  วิย  นคร   
กาตุกาเมน  อุสฺสาหชาเตน  มหาชเนน  อลงฺกตปฏิยตฺต  นคร   
อนุวิจรนฺโต  วิหาร  คนฺตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มชฺเฌ  อฏาสิ ฯ   
        ตสฺมิ ฺจ  ขเณ  สนนฺิปติตา  อสีติ  ภิกฺขุโกฏโิย  อเหสุ ฯ 
ภิกฺขุนีน ฺจ  ปน  ฉนฺนวุติสตสหสฺสานิ ฯ  ตตฺถ  ขีณาสวภิกฺขูเยว 
สตสหสฺสสงฺขา  อเหสุ ฯ  เตส  เอตทโหสิ  สเจ  ราชา  อตฺตโน 
อธิการ  อนวเสส  ปสฺเสยฺย  อติวิย  พุทฺธสาสเน  ปสีเทยฺยาติ   
ตโต  โลกวิวรณ  นาม  ปาฏิหาริย  อกสุ ฯ  ราชา  อโสการาเม  
 ิโตว  จตุทฺทิสา  อนุวิโลเกนฺโต  สมนฺตโต  สมุททฺปริยนฺต   
ชมฺพุทีป  ปสสฺติ  จตุราสีติ ฺจ  วิหารสหสฺสานิ  อุฬาราย  วิหาร- 
มหปูชาย  วิโรจมานานิ ฯ  โส  ต  วิภูตึ  ปสฺสมาโน  อุฬาเรน   
ปติปามุชฺเชน  สมนฺนาคโต  อตฺถ ิ ปน  อ ฺสฺสป  กสฺสจิ   
เอวรูป  ปติปามุชฺช  อุปฺปนฺนปุพฺพนฺติ  จินฺเตนฺโต  ภิกฺขุสงฺฆ  
ปุจฺฉิ  ภนฺเต  อมฺหาก  โลกนาถสฺส  ทสพลสฺส  สาสเน  โก   
มหาปริจฺจาค  ปริจฺจชิ  กสสฺ  ปริจฺจาโค  มหนฺโตติ ฯ  ภิกฺขุ- 
สงฺโฆ  โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส  ภาร  อกาสิ ฯ  เถโร  อาห 
มหาราช  ทสพลสฺส  สาสเน  ปจฺจยทายโก  นาม  ตยา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 60 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๖๐   
 
สทิโส  ธรมาเนป  ตถาคเต  น  โกจิ  อโหสิ ตเวว ปริจฺจาโค  
มหาติ ฯ ราชา  เถรสฺส  วจน  สุตฺวา  อุฬาเรน  ปติปามุชฺเชน   
นิรนฺตร ผุฏสรีโร  หุตฺวา  จินฺเตสิ  นตฺถิ  กิร  มยา  สทิโส   
ปจฺจยทายโก  มยฺห  กริ  ปริจฺจาโค  มหา  อห  กริ  เทยฺยธมฺเมน   
สาสน  ปคฺคณฺหามิ  กึ  ปนาห  เอว  สติ  สาสนสฺส  ทายาโท   
โหมิ  น  โหมีติ ฯ  ตโต  ภิกฺขุสงฺฆ  ปุจฺฉิ  ภวามิ  นุ  โข  อห   
ภนฺเต  สาสนสฺส  ทายาโทติ ฯ 
        ตโต  โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถโร  ร ฺโ  อิท  วจน  สุตฺวา   
ราชปุตฺตสฺส  มหินฺทสฺส  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  สมฺปสฺสมาโน  สเจ  
อย  ราชกุมาโร  ปพฺพชิสสฺติ  สาสนสฺส  อติวิย  วุฑฺฒิ  ภวิสฺสตีติ   
จินฺเตตฺวา  ราชาน  เอตทโวจ  น  โข  มหาราช  เอตฺตาวตา   
สาสนสฺส  ทายาโท  โหติ  อปจ  โข  ปจฺจยทายโกติ  วา   
อุปฏาโกติ  วา  สงฺขฺย  คจฺฉติ  โยป  หิ  มหาราช  ปวิโต   
ยาวพฺรหฺมโลกปริมาณ  ปจฺจยราสึ  ทเทยฺย  โสป  สาสเน   
ทายาโทติ  สงฺขฺย  น  คจฺฉตีติ ฯ  อถ  กถ ฺจรหิ  ภนเฺต   
สาสนสฺส  ทายาโท  โหตีติ ฯ  โย  หิ  โกจิ  มหาราช  อฑฺโฒ  
วา  ทลิทฺโท  วา  อตฺตโน  โอรส  ปุตฺต  ปพฺพาเชติ  อย   
วุจฺจติ  มหาราช  ทายาโท  สาสนสฺสาติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต อโสโก  ธมฺมราชา  อห  กริ  เอวรูป   
ปริจฺจาค  กตฺวาป  เนว  สาสนสฺส  ทายาทภาว  ปตฺโตติ  สาสเน    
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ทายาทภาว  ปฏยมาโน  อิโต  จิโตจ  วิโลเกตฺวา  อทฺทส   
มหินฺท  กุมาร  อวิทูเร   ิต ฯ  ทิสฺวานสฺส  เอตทโหสิ  กิ ฺจาป   
อห  อิม  กุมาร  ติสฺสกุมารสฺส  ปพฺพชติกาลโต  ปภูติ  อุปรชฺเช   
เปตุกาโม  อถโย  อุปรชชฺโตป  ปพฺพชฺชาว  อุตฺตมาติ ฯ  ตโต   
กุมาร  อาห  สกฺกสิ  ตฺว  ตาต  ปพฺพชิตุนฺติ ฯ กุมาโร  ปกติยาป   
ติสฺสกุมารสฺส  ปพฺพชิตกาลโต  ปภูติ  ปพฺพชิตุกาโมว  ร ฺโ   
วจน  สุตฺวา  อติวิย  ปามุชฺชชาโต  หุตฺวา  อาห  ปพฺพชามิ  
เทว  ม  ปพฺพาเชตฺวา  ตุมฺเห  สาสเน  ทายาทา โหถาติ ฯ 
        เตน  จ  สมเยน  ราชธีตา  สงฺฆมิตฺตาป  ตสฺมึเยว  าเน   
 ิตา  โหติ ฯ  ตสฺสาว  สามิโก  อคฺคิพฺรหฺมา  นาม  กุมาโร   
อุปราเชน  ติสฺสกุมาเรน  สทฺธึ  ปพฺพชโิต  โหติ ฯ  ราชา  ต  
ทิสฺวา  อาห  ตฺวมฺป  อมฺม  ปพฺพชิตุ  สกฺกสีติ ฯ  สาธุ  ตาต   
สกฺโกมีติ ฯ  ราชา  ปุตฺตาน  มน  ลภิตฺวา  ปหฏจิตฺโต  ภิกฺขุสงฺฆ   
เอตทโวจ  ภนฺเต  อิเม  ทารเก  ปพฺพาเชตฺวา  ม  สาสเน  ทายาท   
กโรถาติ ฯ สงฺโฆ ร ฺโ  วจน  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  กุมาร  โมคฺคล-ี 
ปุตฺตติสฺสตฺเถเรน  อุปชฌฺาเยน  มหาเทวตฺเถเรน  จ  อาจริเยน   
ปพฺพชาเปสิ  (๑)  มชฺฌนติฺกตฺเถเรน  อาจริเยน  อุปสมฺปาเทสิ ฯ  
ตทา  กิร  กุมาโร  ปริปุณฺณวีสติวสฺโส โหติ ฯ   โส  ตสฺมึเยว   
อุปสมฺปทมณฺฑเล  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
#  ๑. ม. ปพฺพาเชสิ ฯ  
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สงฺฆมิตฺตายป  ราชธีตาย  อาจริยา  อายุปาลิตฺเถรี  นาม   
อุปชฺฌายา  ปน  ธมฺมปาลิตฺเถรี  นาม  อโหสิ ฯ  ตทา  กิร  
สงฺฆมิตฺตา  อฏารสวสฺสา  โหติ ฯ  ต  ปพฺพชิตมตฺต  ตสฺมึเยว 
สีมามณฺฑเล  สิกฺขาย  ปติฏเปสุ ฯ  อุภินฺน  ปพฺพชิตกาเล  ราชา 
ฉวสฺสาภิเสโก  โหติ ฯ   
        อถ  มหินฺทตฺเถโร  อุปสมฺปนฺนกาลโต  ปภูติ  อตฺตโน   
อุปชฺฌายสฺเสว  สนฺติเก  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  ปริยาปุณนฺโต  เทวฺป   
สงฺคีติโย  อารุฬฺห  ติปฏกสงฺคหิต  สาฏกถ  สพฺพ  เถรวาท 
ติณฺณ  วสฺสาน  อพฺภนฺตเร  อุคฺคเหตฺวา  อตฺตโน  อุปชฺฌายสฺส 
อนฺเตวาสิกาน  สหสฺสมตฺตาน  ภิกฺขูน  ปาโมกฺโข  อโหสิ ฯ  ตทา 
อโสโก ธมฺมราชา  นววสสฺาภิเสโก โหติ ฯ 
        ร ฺโ  ปน  อฏวสสฺาภิเสกกาเลเยว  โกนฺตปุตฺตติสฺสตฺเถโร 
พฺยาธิปฏิกมฺมตฺถ  ภิกฺขาจารวตฺเตน  อาหิณฺฑิตฺวา  ปสตมตฺต   
สปฺป  อลภิตฺวา  พฺยาธิพเลน  ปริกฺขีณายุสงฺขาโร  ภิกฺขุสงฺฆ   
อปฺปมาเทน  โอวทิตฺวา  อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสีทิตฺวา  เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ  ราชา  ต  ปวุตฺตึ  สุตฺวา  เถรสฺส   
สกฺการ  กตฺวา  มยิ  นาม  รชฺช  กาเรนฺเต  เอว  ภิกฺขูน   
ปจฺจยา  ทุลฺลภาติ  นครสฺส  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  โปกฺขรณิโย   
กาเรตฺวา  เภสชฺชสฺส  ปูราเปตฺวา  ทาเปสิ ฯ   
# ๑. ส.ี กนฺุต... ฯ  ๒. ม. อาหิณฺฑนฺโต  ฯ    
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        เตน  กริ  สมเยน  ปาฏลิปุตฺตสฺส  จตูสุ  ทฺวาเรสุ จตฺตาริ 
สตสหสฺสานิ  สภาย  สตสหสฺสนฺติ  ทิวเส  ทิวเส  ป ฺจ   
สตสหสฺสานิ  ร ฺโ  อุปปฺชฺชนฺติ ฯ  ตโต  ราชา  นิโคฺรธตฺเถรสฺส   
เทวสิก  สตสหสฺส  วิสชเฺชสิ ฯ  พุทฺธสฺส  เจติเย  คนฺธมาลาทีหิ   
ปูชนตฺถาย  สตสหสฺส  ธมฺมสฺส  สตสหสฺส ฯ  ต  ธมฺมธราน   
พหุสฺสุตาน  จตุปฺปจฺจยตฺถาย  อุปนียติ ฯ  สงฺฆสฺส  สตสหสฺส ฯ   
จตูสุ  ทฺวาเรสุ  เภสชฺชตฺถ  สตสหสฺส ฯ  เอว  สาสเน  อุฬาโร   
ลาภสกฺกาโร  นิพฺพตฺติ ฯ   
        ติตฺถิยา  ปริหีนลาภสกฺการา  อนตฺมโส  ฆาสจฺฉาทน- 
มตฺตมฺป  อลภนฺตา  ลาภสกฺการ  ปฏยมานา  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา   
สกานิ  สกานิ  ทฏิ ิคตานิ  อย  ธมฺโม  อย  วินโยติ   
ทีเปนฺติ ฯ  ปพฺพชฺช  อลภมานาป  สยเมว  มุณฺเฑตฺวา  กาสายานิ   
อจฺฉาเทตฺวา  วิหาเรสุ  วิจรนฺตา  อุโปสถมฺป  ปวารณมฺป  สงฺฆ- 
กมฺมมฺป  คณกมฺมมฺป  ปวิสนฺติ ฯ  ภิกฺขู  เตหิ  สทฺธ ึ อุโปสถ  
น  กโรนฺติ ฯ  ตทา  โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถโร  อุปฺปนนฺทานิ   
อธิกรณ  ต  นจิรสฺเสว  กกฺขฬ  ภวิสฺสติ  น  โข  ปเนต  
สกฺกา  อิเมส  มชฺเฌ  วสนฺเตน  วูปสเมตุนฺติ  มหินฺทตฺเถรสฺส  
คณ  นิยฺยาเทตฺวา  อตฺตนา  ผาสุกวิหาเรน  วิหริตุกาโม  อโธคงฺค   
ปพฺพต  อคมาสิ ฯ  เตป  โข  ติตฺถิยา  ภิกฺขุสงฺเฆน ธมฺเมน 
# ๑. ม. อโหคงฺคปพฺพต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 64 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๖๔   
 
วินเยน  สตฺถ ุ สาสเนน  (๑)  นิคฺคยฺหมานาป  ธมฺมวินยานุโลมาย 
ปฏิปตฺติยา  อสณฺหนฺตา  อเนกรูป  สาสนสฺส  อพฺพุท ฺจ   
มล ฺจ  กณฺฏก ฺจ  สมุฏาเปสุ ฯ  เกจิ  อคฺคึ  ปริจรนฺติ ฯ  เกจิ 
ป ฺจาตเป  ตปฺปนฺติ(๒) ฯ  เกจิ  อาทิจฺจ  อนุปริวตฺตนฺติ ฯ  เกจิ  
ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  โว  ภินฺทิสฺสามาติ  (๓)  ปคฺคณฺหึสุ ฯ  ตทา  ภิกฺขุ- 
สงฺโฆ  น  เตหิ  สทฺธึ  อุโปสถ  วา  ปวารณ  วา  อกาสิ ฯ   
อโสการาเม  สตฺต  วสฺสานิ  อุโปสโถ  อุปจฺฉิชฺชิ ฯ  ร ฺโป   
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ  ราชา  เอก  อมจฺจ  อาณาเปติ  วิหาร   
คนฺตฺวา  อธิกรณ  วูปสเมตฺวา  อุโปสถ  การาเปหีติ ฯ  อมจฺโจ  
ราชาน  ปฏปิุจฺฉิตุ  อวิสหนฺโต  อ ฺเ  อมจฺเจ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อาห  ราชา  ม  วิหาร  คนฺตฺวา  อธิกรณ  วูปสเมตฺวา   
อุโปสถ  กโรหีติ  ปหิณิ  กถนฺนุโข  อธิกรณ  วูปสมฺมตีติ ฯ  
เต  อาหสุ  มย  เอว  สลฺลกฺเขม  ยถา  นาม  ปจฺจนฺต  
วูปสเมนฺตา  โจเร  ฆาเตนฺติ  เอวเมว  เย  อุโปสถ  น  กโรนฺติ  
เต  มาราเปตุกาโม  ราชา  ภวิสฺสตีติ ฯ  อถ  โส  อมจฺโจ  
วิหาร  คนฺตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาเตตฺวา  อาห  อห  ร ฺา 
อุโปสถ  การาเปหีติ  เปสิโต  กโรถ  ทานิ  ภนฺเต  อุโปสถ- 
กมฺมนฺติ ฯ  ภิกฺขู  น  มย  ติตฺถิเยหิ  สทฺธ ึ อุโปสถ  กโรมาติ   
อาหสุ ฯ  อมจฺโจ  เถราสนโต  ปฏาย  อสินา  สสีานิ  ปาเตตุ   
อารทฺโธ ฯ 
# ๑. ม. สตฺถสุาสเนน ฯ  ๒. ม. ป ฺจาตเปน ตาเปนฺติ ฯ   
# ๓. โวภินฺทสิฺสามาติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา ๖๕   
 
        อทฺทสา โข ติสฺสตฺเถโร ต อมจฺจ ตถา วิปฏิปนนฺ ฯ 
ติสฺสตฺเถโร  นาม  น  โย  โส(๑)  ร ฺโ  เอกมาติโก  ภาตา 
ติสฺสกุมาโร  นาม ฯ  ต  กริ  ราชา  ปตฺตาภิเสโก อุปรชฺเช (๒) 
เปสิ ฯ  โส  เอกทิวส  วนจร  คโต  อทฺทส  มหนฺต  มิคสงฺฆ  
จิตฺตาย  กีฬิกาย  กีฬนฺต ฯ  ทิสฺวานสฺส  เอตทโหสิ  อิเม  ตาว   
ติณภกฺขา  มิคา  เอว  กีฬนฺติ  อิเม  ปน  สมณา  ราชกุเล  
ปณีตานิ  โภชนานิ  ภุ ฺชตฺิวา  มุทุกาสุ  เสยฺยาสุ  สยมานา  
กึว  มนาป  กีฬิต  น  กิฬสิฺสนฺตีติ ฯ  โส  ตโต  อาคนฺตฺวา   
อิม  อตฺตโน  วิตกฺก  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  อฏาเน   
กุกฺกุจฺจายิต  กุมาเรน  หนฺท  น  เอว  ส ฺาเปสฺสามีติ 
เอกทิวส  เกนจิ  การเณน  กุทโฺธ  วิย  เอหิ  สตฺต  ทวิเส 
รชฺช  สมฺปฏจฺิฉ  ตโต  ต  ฆาเตสฺสามีติ  มรณภเยน  ตชฺเชตฺวา 
ตมตฺถ  ส ฺาเปสิ ฯ  โส  กริ  กุมาโร  สตฺตเม  ทวิเส  ม 
มาราเปสฺสตีติ  น  จิตฺตรูป  นหายิ  น  ภุ ฺชิ  น  สปุ  อติวิย  
ลูขสรีโร  อโหสิ ฯ  ตโต  น  ราชา  ปุจฺฉิ  กิสฺส  ตฺว  เอวรูโป  
ชาโตติ ฯ  มรณภเยน  เทวาติ ฯ  อเร  ตฺว  นาม  ปรจฺิฉินฺนมรณ   
สมฺปสฺสมาโน  วิสฺสตฺโถ  น  กีฬสิ  ภิกขฺู  อสฺสาสปฺปสฺสาสูป- 
นิพทฺธ  มรณ  เปกฺขมานา  กถ  กฬีิสฺสนฺตีติ ฯ  ตโต  ปภูติ   
กุมาโร  สาสเน  ปสีทิ ฯ 
        โส  ปุเนกทิวส  มิคว  นิกฺขมิตฺวา  อร ฺเ  อนุวิจรมาโน   
# ๑. ม. น โย วา โส วา ฯ  ๒. ม. โอปรชฺเช ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๖๖   
 
อทฺทส โยนกมหาธมฺมรกฺขิตฺตตฺเถร  อ ฺตเรน  หตฺถินาเคน  
สาลสาข  คเหตฺวา วีชิยมาน  นิสินฺน ฯ  ทิสฺวาน  ปามุชฺชชาโต   
จินฺเตสิ  กทา  นุโข  อหมปฺ  อย  มหาเถโร  วิย  ปพฺพเชยฺย   
สิยา  นุโข  โส  ทิวโสติ ฯ  เถโร  ตสฺส  อชฺฌาสย  วิทิตฺวา  ตสฺส   
ปสฺสนฺตสฺเสว  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  อโสการาเม  โปกฺขรณิยา   
อุทกตเล  ตฺวา  จีวร ฺจ  อุตฺตราสงฺค ฺจ  อากาเส  ลคฺเคตฺวา   
นหายิตุ  อารทฺโธ ฯ   
        กุมาโร  เถรสฺสานุภาว  ทิสฺวา  อติวิย  ปสนฺโน  อชฺเชว   
ปพฺพชิสฺสามีติ  นิวตฺติตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ  ปพฺพชิสฺสามห   
เทวาติ ฯ  ราชา  อเนกปฺปการ  ยาจิตฺวา  ต  นิวตฺเตตุ  อสกฺโกนโฺต   
อโสการามคมนีย  มคฺค  อลงฺการาเปตฺวา  กุมาร  ฉณเวส   
คาหาเปตฺวา  อลงฺกตาย  เสนาย  ปริวาราเปตฺวา  วิหาร  เนสิ ฯ   
ยุวราชา  กิร  ปพฺพชิสฺสตีติ  สุตฺวา  พหู  ภิกฺขู  ปตฺตจีวรานิ  
ปฏิยาเทสุ ฯ  กุมาโร  ปธานฆร  คนฺตฺวา  มหาธมฺมรกฺขิตตฺ- 
เถรสฺเสว  สนฺติเก  ปพฺพชิ  สทฺธึ  ปุรสิสตสหสฺเสน ฯ  กุมารสฺส   
ปน  อนุปพฺพชิตกาน  คณนปริจฺเฉโท  นตฺถ ิฯ  กมุาโร  ร ฺโ   
จตุวสฺสาภิเสกกาเล  ปพฺพชิโต ฯ  อถ  อ ฺโ  ร ฺโ  ภาคิเนยฺโย   
สงฺฆมิตฺตาย  สามิโก  อคฺคิพฺรหฺมา  นาม  กุมาโร  อตฺถิ ฯ  
สงฺฆมิตฺตา  ตสฺส  เอกเมว  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  โสป  ยวุราชา  
ปพฺพชิโตติ  สุตฺวา  ราชาน  อุปสงฺกมตฺิวา  อหมฺป  เทว    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา ๖๗   
 
ปพฺพชิสฺสามีติ  ยาจิ ฯ  ปพฺพช  ตาตาติ  จ  ร ฺา  อนุ ฺาโต 
ต  ทิวสเมว  ปพฺพชิ ฯ  เอว  อนุปพฺพชโิต  อุฬารวิภเวน  ขตฺติย- 
ชเนน  ร ฺโ กนิฏภาตา ติสฺสตฺเถโรติ วิ ฺเยฺโย ฯ 
        โส  ต  อมจฺจ  ตถา  วิปฏิปนฺน  ทสิฺวา  จินฺเตสิ  น  
ราชา  เถเร  มาเรตุ  ปหิเณยฺย  อทฺธา  อิมสฺเสเวต  อมจฺจสฺส   
ทุคฺคหิต  ภวิสฺสตีติ  คนฺตฺวา  สย  ตสฺส  อาสนฺเน  อาสเน   
นิสีทิ ฯ  โส  เถร  ส ฺชานิตฺวา  สตฺถ  นปิาเตตุ  อวิสหนฺโต  
คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ  อห  เทว  อุโปสถ  กาตุ   
อนิจฺฉนฺตาน  เอตฺตกานนฺนาม  ภิกฺขูน  สีสานิ  ปาเตสึ  อถ  
อยฺยสฺส  ติสสฺตฺเถรสฺส  ปฏิปาฏิ  สมฺปตฺตา  กินฺติ  กโรมีติ ฯ  
ราชา  สุตฺวาว  อเร  กิมฺปน  ตฺว  มยา  ภิกฺขู  ฆาเตตุ   
เปสิโตติ  ตาวเทว  สรีเร  อุปฺปนฺนทาโห  หุตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา   
เถเร  ภิกฺขู  ปจฺุฉิ  อย  ภนฺเต  อมจฺโจ  มยา  อนาณตฺโตว   
เอว  อกาสิ  กสฺส  นโุข  อิมินา  ปาเปน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ   
เอกจฺเจ  เถรา  อย  ตว  วจเนน  อกาสิ  ตุยฺหเมต  ปาปนฺติ   
อาหสุ ฯ  เอกจฺเจ  อุภินฺนมฺป  โว  เอต  ปาปนฺติ  อาหสุ ฯ   
เอกจฺเจ  เอวมาหสุ  กึ  ปน  เต  มหาราช  อตฺถ ิ จิตฺต  อย   
คนฺตฺวา  ภิกฺขู  ฆาเตตูติ ฯ  นตฺถ ิ ภนฺเต  กุสลาธิปปฺาโย  อห   
เปเสสึ  สมคฺโค  ภิกฺขุสงฺโฆ  อุโปสถ  กโรตูติ ฯ  สเจ  ตฺว 
กุสลาธิปฺปาโย  นตฺถิ  ตุยหฺ  ปาป  อมจฺจสฺเสเวต  ปาปนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๖๘   
 
ราชา  เทฺวฬหฺกชาโต  อาห  อตฺถิ  นุโข  ภนฺเต  โกจิ  ภิกฺขุ 
มเมต  เทฺวฬฺหก  ฉินฺทิตฺวา  สาสน  ปคฺคเหตุ  สมตฺโถติ ฯ  อตฺถ ิ
มหาราช  โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถโร  นาม  โส  เต  อิม  เทฺวฬฺหก 
ฉินฺทิตฺวา  สาสน  ปคฺคณฺหิตุ  สมตฺโถติ ฯ  ราชา  ตทเหว   
จตฺตาโร  ธมมฺกถิเก  เอเกก  ภิกฺขุสหสฺสปริวาร  จตฺตาโร  จ   
อมจฺเจ  เอเกกปุริสสหสฺสปริวาร  (๑)  เถร  คณฺหิตฺวา อาคจฺฉถาติ  
เปเสสิ ฯ เต  คนฺตฺวา  ราชา  ตุมฺเห  ปกโฺกสตีติ  อาหสุ ฯ  เถโร   
น  อาค ฺฉิ ฯ  ทุติยมฺปโข  ราชา  อฏ  ธมฺมกถิเก  อฏ  
จ  อมจฺเจ  สหสฺสสหสฺสปริวาเรเยว  เปเสสิ  ราชา  ภนฺเต   
ปกฺโกสตีติ  วตฺวา  คณฺหิตฺวาว  อาคจฺฉถาติ ฯ  เต  ตเถว 
อาหสุ ฯ  ทุติยมฺปโข  เถโร  นาค ฺฉิ ฯ  ราชา  เถเร  ปุจฺฉิ   
อห  ภนฺเต  ทฺวิกฺขตฺตุ  ปหิณึ  กสฺมา  เถโร  นาคจฺฉตีติ ฯ  
ราชา  ปกโฺกสตีติ  วุตฺตตฺตา  มหาราช  นาคจฺฉติ  เอว  ปน   
วุตฺเต  อาคจฺเฉยฺย  สาสน  ภนฺเต  โอสีทติ  อมฺหาก  สาสน  
ปคฺคณฺหณตฺถาย  สหายกา  โหถาติ ฯ  อถ  ราชา  ตถา  วตฺวา   
โสฬส  ธมฺมกถิเก  โสฬส  จ อมจฺเจ สหสฺสสหสฺสปริวาเร   
เปเสสิ ฯ  ภิกขฺู  ปุน  ปฏิปจฺุฉิ  มหลฺลโก  นโุข  ภนฺเต   
เถโร  ทหโร  นุโขติ ฯ  มหลฺลโก  มหาราชาติ ฯ  วยฺห  วา   
# ๑ ม. เอเกกภิกฺขุสหสฺสปริวาเร  ๒. (เอเกก ปุริสสหสฺสปริวาร ?) ฯ   
# ม. เอเกกปุริสสหสฺปริวาเร ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา ๖๙   
 
สิวิก  วา  อภิรุหิสฺสติ  ภนเฺตติ ฯ  นาภิรุหิสฺสติ  มหาราชาติ ฯ   
กุหึ  ภนฺเต เถโร  วสตีติ ฯ  อุปริ  คงฺคาย  มหาราชาติ ฯ   
ราชา  อาห เตนหิ  ภเณ  นาวาสงฺฆาฏ  พนฺธิตฺวา  ตตฺเถว   
เถร  นิสีทาเปตฺวา  ทฺวีสุป  ตีเรสุ  อารกฺข  สวิธาย  เถร   
อาเนถาติ ฯ  ภิกฺขู  จ  อมจฺจา  จ  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ร ฺโ  สาสน  อาโรเจสุ ฯ   
        เถโร  สตฺุวา  ย  โข  อห  มูลโต  ปฏาย  สาสน   
ปคฺคณฺหิสฺสามีติ  ปพฺพชิโตมฺหิ  อย  ทานิ  เม  โส  กาโล   
อนุปฺปตฺโตติ  จมฺมขณฺฑ  คเหตฺวา  อุฏหิ ฯ  อถ  เถโร  เสฺว   
ปาฏลิปุตฺต  สมฺปาปุณิสฺสตีติ  รตฺติภาเค  ราชา  สปุน  อทฺทส ฯ   
เอวรูโป  สุปโน  อโหสิ  สพฺพเสโต  หตฺถินาโค  อาคนฺตฺวา   
ราชาน  สีสโต  ปฏาย  ปรามสิตฺวา  ทกฺขิณหตฺเถ  อคฺคเหสิ (๑) ฯ   
ปุนทิวเส  ราชา  สุปนชฺฌายเก  ปุจฺฉิ  มยา  เอวรูโป  สุปโน   
ทิฏโ  กึ  เม  ภวิสฺสตีติ ฯ  เอโก  ต  มหาราช  สมณนาโค   
ทกฺขิณหตฺเถ  คณฺหิสฺสตีติ ฯ  อถ  ราชา  ตาวเทว  เถโร  อาคโตติ   
สุตฺวา  คงฺคาตีร  คนฺตฺวา  นทึ  โอตริตฺวา  อพฺภุคฺคจฺฉนฺโต   
ชานุมตฺเต  อุทเก  เถร  สมฺปาปุณิตฺวา  เถรสฺส  นาวาโต   
โอตรนฺตสฺส  หตฺถ  อทาสิ ฯ  เถโร  ราชาน  ทกฺขิณหตฺเถ   
อคฺคเหสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  อสิคฺคาหา  เถรสฺส  สีสมฺปาเตสฺสามาติ   
# ๑. ม. อคฺคเหสีติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๗๐   
 
โกสโต  อสึ  อพฺพาหึสุ ฯ  กสฺมา ฯ  เอต  กิร  จาริตฺต   
ราชกุเลสุ  โย  ราชาน  หตฺเถ  คณฺหาติ  ตสฺส  อสินา   
สีสมฺปาเตตพฺพนฺติ ฯ  ราชา  ฉายเยว  ทิสฺวา  อาห  ปุพฺเพป 
อห  ภิกฺขูสุ  วิรุทฺธการณา  อสฺสาท  น  วินฺทามิ  มา  โข   
เถเร  วิรชฺุฌิตฺถาติ ฯ  เถโร  ปน  กสฺมา  ราชาน  หตฺเถ  
อคฺคเหสีติ ฯ  ยสฺมา  ร ฺา  ป ฺห  ปุจฺฉนตฺถาย  ปกฺโกสาปโต  
ตสฺมา  อนฺเตวาสิโก  เม  อยนฺติ  อคฺคเหสิ ฯ   
        ราชา  เถร  อตฺตโน  อุยฺยาน  เนตฺวา  พาหิรโต  ติกฺขตฺตุ   
ปริวาราเปตฺวา  อารกฺข  เปตฺวา สยเมว  เถรสฺส  ปาเท  
โธวิตฺวา  เตเลน  มกฺเขตฺวา เถรสฺส สนติฺเก นิสีทิตฺวา  ปฏิพโล   
นุโข  เถโร  มม  กงฺข  ฉินฺทิตฺวา  อุปฺปนฺน  อธิกรณ 
วูปสเมตฺวา  สาสน  ปคฺคณฺหิตุนฺติ  วีมสนตฺถาย  อห  ภนฺเต 
เอก  ปาฏิหาริย  ทฏ ุกาโมติ  อาห ฯ  กตร  ปาฏิหาริย   
ทฏ ุกาโมสิ  มหาราชาติ ฯ  ปวีกมฺปน  ทฏ ุกาโม  ภนฺเตติ ฯ   
สกล  ปวีกมฺปน  ทฏ ุกาโมสิ  มหาราช  ปเทสปวีกมฺปนนฺติ ฯ 
กตร  ปเนตฺถ  ภนฺเต  ทุกกฺรนฺติ ฯ  กินนฺุโข  มหาราช  
กสปาติยา  อุทกปุณฺณาย  สพฺพ  อุทก  กมฺเปตุ  ทุกฺกร  อุทาหุ   
อุปฑฺฒนฺติ ฯ  อุปฑฺฒ  ภนฺเตติ ฯ  เอวเมว  โข  มหาราช  
ปเทสปวีกมฺปน  ทุกฺกรนฺติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  ปเทสปวีกมฺปน   
# ๑. ม. วิรทฺธการณา ฯ  ๒. ม. วิรชฌฺตฺิถาติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๗๑   
 
ปสฺสิสฺสามีติ ฯ  เตนหิ  มหาราช  สมนฺตโต  โยชเน 
โยชเน  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  เอเกน  จกฺเกน  สีม  อกกฺมิตฺวา  รโถ 
ติฏตุ  ทกฺขิณาย  ทิสาย  ทฺวีหิ  ปาเทหิ  สีม  อกฺกมิตฺวา  อสฺโส 
ติฏตุ  ปจฺฉิมาย  ทสิาย  เอเกน  ปาเทน  สีม  อกฺกมิตฺวา   
ปุริโส  ติฏตุ  อุตฺตราย  ทิสาย  อุปฑฺฒภาเคน  อกฺกมิตฺวา  
เอกา  อุทกปาตี  ติฏตูติ ฯ  ราชา  ตถา  การาเปสิ ฯ  เถโร  
อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชชฺิตฺวา  วุฏาย  ราชา  
ปสฺสตูติ  โยชนปฺปมาณ  ปวีจลน  อธิฏหิ ฯ  ปุรตฺถิมทิสาย   
รถสฺส  อนฺโตสีมาย   ิโตว  ปาโท  จล ิ อิตโร  น  จลิ ฯ   
เอว  ทกฺขิณปจฺฉิมทิสาสุ  อสฺสปุริสาน  อนฺโตสีมาย   ิตปาทาเยว  
จลึสุ  อุปฑฺฒูปฑฺฒ  สรีร ฺจ ฯ  อุตฺตรทิสาย  อุทกปาติยาป   
อนฺโตสีมาย   ิต  อุปฑฺฒภาคคตเมว  อุทก  จล ิ อวเสส 
นิจฺจลมโหสีติ ฯ  ราชา  ต  ปาฏิหาริย  ทิสฺวา  สกฺกติทานิ  (๑)   
เถโร  สาสน  ปคฺคหิตุนฺติ  นิฏ  คนฺตฺวา  อตฺตโน  กกฺุกุจฺจ   
ปุจฺฉิ  อห  ภนฺเต  เอก  อมจฺจ  วิหาร  คนฺตฺวา  อธิกรณ 
วูปสเมตฺวา  อุโปสถ  กาเรหีติ  ปหิณึ  โส  วิหาร  คนฺตฺวา  
เอตฺตเก  ภิกขฺู  ชีวิตา  โวโรเปสิ  เอต  ปาป  กสฺส  โหตีติ ฯ   
กึ  ปน  เต  มหาราช  อตฺถ ิ จิตฺต  อย  วิหาร  คนฺตฺวา   
ภิกฺขู  ฆาเตตูติ ฯ  นตฺถ ิ ภนฺเตติ ฯ  สเจ  เต  มหาราช  นตฺถิ   
# ๑. ม. สกฺขติทานิ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๗๒ 
 
เอวรูป  จิตฺต  นตฺถิ  ตุยฺห  ปาปนฺติ ฯ   
        อถ  เถโร  ราชาน  เอตมตฺถ  อิมินา  สุตฺเตน  ส ฺาเปสิ   
เจตนาห  ภิกฺขเว  กมฺม  วทามิ  เจตยิตฺวา  กมฺม  กโรติ  กาเยน  
วาจาย  มนสาติ ฯ  ตเมวตฺถ ปริทีเปตุ ติตฺติรชาตก (๑)  อาหริ 
อตีเต มหาราช ทีปกติตฺติโร ตาปส ปุจฺฉิ 
                าตโก โน นสิินฺโนติ          พหุ อาคจฺฉตี (๒) ชโน 
                ปฏิจฺจ  กมฺม  ผุสฺสติ  (๓)          ตสฺมึ  เม  สงฺกตี (๔)  มโนติ ฯ 
ตาปโส  อาห  อตฺถ ิ ปน  เต  จิตฺต  มม  สทฺเทน  จ   
รูปทสฺสเนน  จ  อาคนฺตฺวา  เอเต  ปกฺขิโน  พชฺฌนฺตุ  วา   
ห ฺนฺตุ  วาติ ฯ  นตฺถ ิ ภนฺเตติ  ติตฺติโร  อาห ฯ  ตโต  น  
ตาปโส  ส ฺาเปสิ  สเจ  เต  นตฺถ ิ จิตฺต  นตฺถิ  ปาป   
เจตยนฺตเมว  หิ  กมฺม (๕)  ผุสฺสติ (๓)  นาเจตยนฺต 
                น ปฏิจฺจ กมฺม ผุสฺสติ (๓)         มโน จ นปฺปทุสฺสติ 
                อปฺโปสฺสุกฺกสฺส  ภทฺรสฺส  น ปาปมุปลปิฺปตีติ (๖) ฯ 
        เอว  เถโร  ราชาน  ส ฺาเปตฺวา  ตตฺเถว  ราชุยฺยาเน 
สตฺต ทิวสานิ  วสฺโต  ราชาน  สมย  อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ  ราชา  
สตฺตเม  ทิวเส  อโสการาเม  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺติปาตาเปตฺวา   
สาณิปาการ  ปริกฺขิปาเปตฺวา  สาณิปาการนฺตเร  นิสนิฺโน   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๗๖/๑๔๐ ฯ  ๒. สยิา. อาคจฺฉเต ฯ   
# ๓. สยฺา. ม. ผุสติ ฯ  ๔. สฺยา. ม. สงฺกเต ฯ  ๕. ม. ปาป ฯ   
# ๖. ขุ. ชา. ๒๗/๕๗๗/๑๔๑ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๗๓   
 
เอกลทฺธิเก  เอกลทฺธิเก  ภิกฺขู  เอกโต  เอกโต  การาเปตฺวา  
เอกเมก  ภิกฺขุสมูห  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  กึวาที  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธติ ฯ  ตโต  สสสฺตวาทิโน  สสฺสตวาทีติ  อาหสุ ฯ   
เอกจฺจสสฺสติกา  อนฺตานนฺติกา  อมราวิกฺเขปกา  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา   
ส ฺ ิวาทา  อส ฺ ิวาทา  เนวส ฺ ินาส ฺ ิวาทา  อุจฺเฉทวาทา  
ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา  ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทีติ  อาหสุ ฯ  ราชา  
ปมเมว  สมยสฺส  อุคฺคหิตตฺตา  น  อิเม  ภิกฺขู  อ ฺติตฺถิยา   
อิเมติ  ตฺวา  เตส  เสตกานิ  วตฺถานิ  ทตฺวา  อุปฺปพฺพาเชสิ ฯ 
เต  สพฺเพป  สฏ ิสหสฺสา  อเหสุ ฯ  
        อถ ฺเ  ภิกฺขู  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  กึวาที  ภนฺเต  
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ  วิภชชฺวาที  มหาราชาติ ฯ  เอว  วุตฺเต  ราชา   
เถร  ปุจฺฉิ  วิภชฺชวาที  ภนฺเต สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ  อาม  
มหาราชาติ ฯ  ตโต  ราชา  สุทฺธทานิ  ภนฺเต  สาสน  กโรตุ   
ภิกฺขุสงฺโฆ  อุโปสถนฺติ  อารกฺข  ทตฺวา  นคร  ปาวิสิ ฯ   
        สมคฺโค  สงฺโฆ  สนนฺิปติตฺวา  อุโปสถ  อกาสิ ฯ  ตสฺมึ   
สนฺนิปาเต  สฏ ิภิกฺขุสตสหสฺสานิ อเหสุ ฯ 
        ตสฺมึ  สมาคเม  โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถโร  ปรปฺปวาท   
มทฺทนฺโต  กถาวตฺถุปฺปกรณ  อกาสิ ฯ  ตโต  สฏ ิสตสหสฺส- 
สงฺเขฺยสุ  ภิกฺขูสุ  อุจฺจินิตฺวา  ติปฏกปริยตฺติธราน  ปภินฺน- 
ปฏิสมฺภิทาน  เตวิชฺชาทิเภทาน  ภิกฺขูน  สหสฺสเมก  คเหตฺวา    
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                *เลมที่ ๑ พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๗๔   
 
ยถา  มหากสฺสปตฺเถโร  จ  ยสตฺเถโร  จ  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ   
สงฺคายึสุ  เอวเมว  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ  สงฺคายนฺโต  สพฺพ  สาสเน  
มล  วิโสเธตฺวา  ตติยสงฺคีตึ  อกาสิ ฯ  สงฺคีติปริโยสาเน  อเนกปฺ- 
ปการ  ปวี  อกมฺปตฺถ ฯ  อย  สงฺคีติ  นวหิ มาเสหิ นิฏ ิตา 
ยา โลเก 
                กตา ภิกฺขุสหสฺเสน  ตสฺมา สหสฺสิกาติ จ 
                ปรุิมา เทฺว อุปาทาย  ตติยาติ จ วุจฺจตีติ ฯ 
                                อย ตติยสงฺคีติ ฯ 
        เอตฺตาวตา  จ  เกนาภฏนฺติ  เอตสฺส  ป ฺหสฺส  วิสชชฺนตฺถ 
ยมโวจุมฺหา  ชมฺพุทีเป  ตาว  อุปาลิตฺเถร  อาทึ กตฺวา  
อาจริยปรมฺปราย  ยาว ตติยสงฺคีติ ตาว อาภฏ ตตฺราย  
อาจริยปรมฺปรา 
                อุปาลิ ทาสโก เจว  โสณโก สิคฺคโว ตถา 
                ติสฺโส โมคฺคลปิุตฺโต จ  ป ฺเจเต วิชิตาวิโน ฯ   
                ปรมฺปราย วินย  ทีเป ชมฺพุสิริวฺหเย 
                อจฺฉิชฺชมาน  อาเนสุ  ตติโย  ยาว  สงฺคโหติ ฯ 
ตสฺสตฺโถ  ปกาสิโต โหติ ฯ 
ตติยสงฺคหโต  ปน  อุทฺธ  อิม  ทีป  มหินฺทาทีหิ  อาภฏ 
มหินฺทโต  อุคฺคเหตฺวา  ก ฺจิ  กาล  อรฏิตฺเถราทีหิ  อาภฏ  
ตโต  ยาว  อชฺชตนา  เตสเยว  อนฺเตวาสิกปรมฺปรภูตาย  อาจริย-  
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๗๕ 
 
ปรมฺปราย  อาภฏนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ยถาหุ โปราณา  
                ตโต มหินฺโท อิฏฏิโย          อุตฺติโย สมฺพโล ตถา 
                ............................ (๑)          ภทฺทนาโม จ ปณฺฑิโต   
                เอเต นาคา มหาป ฺา          ชมฺพุทีปา อิธาคตา 
                วินย เต วาจยึสุ                  ปฏก ตมฺพปณฺณิยา 
                นกิาเย ป ฺจ วาเจสุ                  สตฺต เจว ปการเณ ฯ 
                ตโต อริฏโ เมธาวี                  ติสฺสทตฺโต จ ปณฺฑิโต 
                วิสารโท กาฬสุมโน                  เถโร จ ทีฆนามโก 
                ............................ (๑)          ทีฆสุมโน จ ปณฺฑิโต 
                ปนุเรว (๒) กาฬสุมโน          นาคตฺเถโร พุทฺธรกฺขิโต 
                ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี          เทวตฺเถโร จ ปณฺฑิโร 
                ปนุเรว สุมโน เมธาวี          วินเย จ วิสารโท 
                พหุสฺสุโต จูฬนาโค                  คโชว ทปฺุปธสิโย 
                ธมฺมปาลิตนาโม จ                  โรหเณ สาธุปูชิโต 
                ตสฺส สิสฺโส มหาป ฺโ          เขมนาโม ติเปฏโก 
                ทีเป ตารกราชาว                  ป ฺาย อติโรจถ 
                อุปติสฺโส จ เมธาวี                  ปุสฺสเทโว มหากวิ 
                ปนุเรว สุมโน เมธาวี          ปุปฺผนาโม พหุสฺสุโต 
 # ๑. อย วิสมปาโท นฏโ ป ฺายติ ฯ  ๒. ม. ปุนเทว ฯ  เอวมุปริป ฯ   
 #. ๓. ม. ผุสสฺเทโว มหากถี ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๗๖   
                                 
                มหากวิ (๑) มหาสีโว          ปฏเก สพฺพตฺถ โกวิโท 
                ปนุเรว อุปาลิ เมธาวี          วินเย จ วิสารโท 
                มหานาโค มหาป ฺโ          สทฺธมฺมวสโกวิโท 
                ปนุเรว อภโย เมธาวี          ปฏเก สพฺพตฺถ โกวิโท 
                ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี          วินเย จ วิสารโท 
                ตสฺส สิสฺโส มหาป ฺโ          ปุปฺผนาโม พหุสฺสุโต 
                สาสน อนุรกฺขนฺโต                  ชมฺพุทีเป  ปติฏ ิโต 
                จูฬาภโย จ เมธาวี                  วินเย จ วิสารโท 
                ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี          สทฺธมฺมวสโกวิโท 
                จูฬเทโว จ เมธาวี                  วินเย จ วิสารโท 
                สวีตฺเถโร จ เมธาวี                  วินเย สพฺพตฺถ โกวิโท 
                เอเต นาคา มหาป ฺา          วินย ฺ ู มคฺคโกวิทา 
                วินย ทีเป ปกาเสสุ                  ปฏก ตมฺพปณฺณิยาติ ฯ 
        ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา ฯ  โมคฺคลปีุตฺตติสฺสตฺเถโร  กิร  อิม 
ตติยสงฺคีตึ  กตฺวา  เอว  จินฺเตสิ  ตตฺถ  นุ  โข  อนาคเต   
สาสน  สุปฺปติฏ ิต  ภเวยฺยาติ ฯ  อถสฺส  อุปปริกฺขโต  เอตทโหสิ   
ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  สปฺุปติฏ ิต  ภวิสฺสตีติ ฯ  โส  เตส   
ภิกฺขูน  ภาร  กตฺวา  เต  เต  ภิกฺขู  ตตฺถ  ตตฺถ  เปเสสิ ฯ   
มชฺฌนฺติกตฺเถร  กสฺมรีคนฺธารรฏ  เปเสสิ  ตฺว  เอต  รฏ   
# ๑. ม. มหากถึ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๗๗   
                                 
คนฺตฺวา  เอตฺถ  สาสน  ปติฏาเปหีติ ฯ  มหาเทวตฺเถร  ตเถว   
วตฺวา  มหิสกมณฺฑล เปเสสิ ฯ รกฺขิตตฺเถร  วนวาสึ ฯ  โยนก- 
ธมฺมรกฺขิตตฺเถร  อปรนฺตก ฯ มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถร  มหารฏ ฯ   
มหารกฺขิตตฺเถร  โยนกโลก ฯ  มชฺฌิมตฺเถร  หิมวนฺตปฺปเทสภาค ฯ  
โสณกตฺเถร ฺจ(๑)  อุตฺตรตฺเถร ฺจ  สวุณฺณภูมึ ฯ  อตฺตโน  สทธฺิ- 
วิหาริก  มหินฺทตฺเถร  อิฏฏิยตฺเถเรน  อุตฺติยตฺเถเรน  สมฺพลตฺเถเรน  
ภทฺทสาลตฺเถเรน  สทฺธ ึ ตมฺพปณฺณิทีป  เปเสสิ  ตุมฺเห   
ตมฺพปณฺณิทีป  คนฺตฺวา  เอตฺถ  สาสน  ปติฏาเปถาติ ฯ 
สพฺเพป  ต  ต  ทิสาภาค  คจฺฉนฺตา  อตฺตป ฺจมา  อคมสุ 
ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ ป ฺจวคฺโค คโณ อล อุปสมฺปท- 
กมฺมายาติ ม ฺมานา ฯ 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  กสฺมรีคนฺธารรฏเ  สสฺสปาก- 
สมเย  อารวาโฬ(๒)  นาม  นาคราชา  กรกวสฺส  นาม  วสฺส   
วสฺสาเปตฺวา  สสสฺ  หราเปตฺวา  มหาสมุทฺท  ปาเปติ ฯ   
มชฺฌนฺติกตฺเถโร  ปาฏลปิุตฺตโต  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  หมวติ   
อารวาฬทหสฺส  อุปร ิ โอตริตฺวา  อารวาฬทหปฏ ิย  จงฺกมติป   
ติฏติป  นิสทีติป  เสยฺยมปฺ  กปฺเปติ ฯ  นาคมาณวิกา  ต  ทิสฺวา   
อารวาฬสฺส  นาคราชสฺส  อาโรเจสุ  มหาราช  เอโก  ฉินฺนภินฺน- 
ปฏธโร  ภณฺฑุ  กาสาววสโน  อมฺหาก  อุทก  ทูเสตีติ ฯ   
# ๑. ม. โสณตฺเถร ฺจ ฯ  ๒. ม. อรวาโฬ ฯ  
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๗๘   
 
นาคราชา  ต  สุตฺวา  ตาวเทว  โกธาภิภูโต  นิกฺขมิตฺวา  เถร   
ทิสฺวา  มกฺข  อสหมาโน  อนฺตลิกฺเข  อเนกานิ  ภึสนกานิ   
นิมฺมินิ ฯ  ตโต  ตโต  ภุสา  วาตา  วายนฺติ ฯ  รุกฺขา   
ภิชฺชนฺติ ฯ  ปพฺพตกูฏานิ  ปตนฺติ ฯ  เมฆา  คชฺชนติฺ ฯ  วิชฺชลุตา   
นิจฺฉรนฺติ ฯ  อสนิโย  ผลนฺติ ฯ  ภินฺน  วิย  คคณ  อุทก   
ปคฺฆรติ ฯ  ภยานกรูปา  นาคกุมารา  สนฺนิปตนฺติ ฯ สยมฺป   
ธูมายติ  ปชชฺลติ  ปหรณวุฏ ิโย  วิสชเฺชติ  โก  อย  มุณฺฑโก   
ฉินฺนภินฺนปฏธโรติอาทีหิ  ผรุสวจเนหิ  เถร  สนฺตชฺเชติ ฯ  เอถ   
คณฺหถ  หนถ (๑)  นิทฺทมถ (๒)  อิม  สมณนฺติ  นาคพล  อาณาเปสิ ฯ 
เถโร  สพฺพนฺต  ภึสนก  นาคพล  อตฺตโน  อิทฺธิพเลน  ปฏิพาหิตฺวา 
นาคราชาน  อาห   
                สเทวโกป เจ โลโก                  อาคนฺตฺวา ตาสเยยฺย ม 
                น เม ปฏิพโล อสฺส                  ชเนตุ ภยเภรว ฯ 
                สเจป ตฺว มหึ สพฺพ                  สสมุทฺท สปพฺพต 
                อุกฺขิปตฺวา มหานาค                  ขิเปยฺยาสิ มมูปร ิ
                เนว เม สกฺกุเณยฺยาสิ          ชเนตุ ภยเภรว ฯ 
                อ ฺทตฺถุ  ตเววสฺส          วิฆาโต  อุรคาธิปาติ ฯ 
        เอว  วุตฺเต  นาคราชา  วิหตานุภาโว  นิปฺผลวายาโม   
ทุกฺขี  ทุมฺมโน  ปชฺฌายนฺโต  อโหส ิฯ  ต  เถโร  ตขณานุรูปาย   
# ๑. ส.ี พนฺธถ ฯ  ๒. ม. นทิฺธมถ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๗๙   
         
ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺเสตฺวา  สมาทเปตฺวา  สมุตฺเตเชตฺวา   
สมฺปหเสตฺวา  ตีสุ  สรเณสุ  ป ฺจสุ  สีเลสุ  จ  ปติฏาเปสิ   
สทฺธึ  จตุราสีติยา  นาคสหสฺเสหิ ฯ  อ ฺเป  พหู  หิมวนฺตวาสิโน   
ยกฺขา  จ  คนธฺพฺพา  จ  กมฺุภณฺฑา  จ  เถรสฺส  ธมฺมกถ   
สุตฺวา  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  ปติฏหึสุ ฯ  ป ฺจโกป  ยกโฺข   
สทฺธึ  หาริติยา (๑)  ยกฺขินิยา  ป ฺจหิ  จ  ปุตฺตสเตหิ  ปเม  ผเล   
ปติฏ ิโต ฯ  อถายสฺมา  มชฺฌนฺติกตฺเถโร  สพฺเพป  นาคยกฺขรกฺขเส   
อามนฺเตตฺวา  เอวมาห   
                มา ทานิ โกธ ชนยิตฺถ          อิโต อุทฺธ ยถา ปุเร 
                สสฺสฆาต ฺจ มากตฺถ          สุขกามา หิ ปาณิโน 
                กโรถ  เมตฺต  สตฺเตสุ          วสนฺตุ  มนุชา  สุขนฺติ ฯ 
        เต  สพฺเพ  สาธุ  ภนฺเตติ  เถรสฺส  ปฏิสฺสุณิตฺวา   
ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺึสุ ฯ  ตทิวสเมว  จ  นาคราชสฺส  ปชูาสมโย   
โหติ ฯ  อถ  นาคราชา  อตฺตโน  รตนมย  ปลฺลงฺก  อาหราเปตฺวา   
เถรสฺส  ป ฺาเปสิ ฯ  นิสีทิ  เถโร  ปลฺลงฺเก ฯ  นาคราชาป   
เถร  วีชยมาโน  สมีเป  อฏาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  กสมฺีร- 
คนฺธารรฏวาสิโน  มนุสสฺา  อาคตา  เถร  ทิสฺวา  อมฺหาก   
นาคราชโตป  เถโร  มหิทธฺิกตโรติ  เถรเมว  วนฺทิตฺวา  นิสินฺนา ฯ   
เถโร  เตส  อาสิวิโสปมสุตฺตนฺต (๒)  กเถสิ ฯ สุตฺตปริโยสาเน  อสีติยา   
# ๑. ม. ภริยาย ฯ  ๒. อลคทฺทูปมสุตฺตนฺติ ภวิตพฺพ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๘๐   
 
ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  กลุสตสหสฺส  ปพฺพช ิฯ   
ตโต  ปภูติ  จ  กสฺมีรคนธฺารา ยาวชฺชตนา กาสาวปฺปชฺโชตา  
อิสิวาตปฏิวาตาเอว ฯ 
                คนฺตฺวา กสฺมีรคนฺธาร          อิสิ มชฌฺนฺติโก ตทา 
                ทฏุ  นาค  ปสาเทตฺวา          โมเจสิ  พนฺธนา  พหูติ ฯ 
        มหาเทวตฺเถโรป  มหิสกมณฺฑล  คนฺตฺวา  เทวทูตสุตฺต   
กเถสิ ฯ  สุตฺตปริโยสาเน  จตฺตาฬีสปาณสหสฺสานิ  ธมฺมจกฺขุ   
ปฏิลภึสุ ฯ  จตฺตาฬีสเยว ปาณสหสฺสานิ ปพฺพชึสุ ฯ 
                คนฺตฺวาน รฏ มหิส          มหาเทโว มหิทฺธิโก 
                โจเทตฺวา เทวทูเตหิ                  โมเจสิ พนฺธนา พหูติ ฯ 
        รกฺขิตตฺเถโร  ปน  วนวาสึ  คนฺตฺวา  อากาเส  ตฺวา 
อนมตคฺคปริยายกถาย  วนวาสิเก  ปสาเทสิ ฯ  กถาปริโยสาเน 
ปนสฺส  สฏ ิสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  สตฺตตฺตึส- 
สหสฺสมตฺตา  ปพฺพชึส ุฯ  ป ฺจ  วิหารสตานิ  ปติฏหึสุ ฯ  เอว   
โส  ตตฺถ สาสน ปติฏาเปสิ ฯ 
                คนฺตฺวาน รกฺขิตตฺเถโร          วนวาสึ มหิทฺธิโก 
                อนฺตลิกฺเข  ิโต ตตฺถ          เทเสสิ อนมตคฺคิยนฺติ ฯ 
        โยนกธมฺมรกฺขิตตฺเถโรป  อปรนฺตก  คนฺตฺวา  อคฺคิกฺขนฺธูปม- 
สุตฺตนฺตกถาย  อปรนฺตเก  ปสาเทตฺวา  สตฺตตฺตึสปาณสหสฺสานิ 
ธมฺมามต  ปาเยสิ ฯ  ขตฺติยกุลโตเยว  ปรุิสสหสฺส  ปพฺพชิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๘๑   
 
สมธิกานิ  จ  ฉ  อิตฺถีสหสฺสานิ ฯ  เอว  โส  ตตฺถ  สาสน 
ปติฏาเปสิ ฯ 
                อปรนฺตก วิคาหิตฺวา                  โยนโก ธมฺมรกฺขิโต 
                อคฺคิกฺขนฺธูปเมเนตฺถ          ปสาเทสิ ชเน พหูติ ฯ 
        มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถโร  ปน  มหารฏ  คนฺตฺวา  มหา- 
นารทกสฺสปชาตกกถาย  มหารฏเก  ปสาเทตฺวา  จตุราสีติ- 
ปาณสหสฺสานิมคฺคผเลสุ  ปติฏาเปสิ ฯ  เตรส  สหสฺสานิ   
ปพฺพชึสุ ฯ  เอว  โส  ตตฺถ สาสน ปติฏาเปสิ ฯ 
                มหารฏ อิสิ คนฺตฺวา          โส มหาธมฺมรกฺขิโต 
                ชาตก กถยิตฺวาน                  ปสาเทสิ มหาชนนฺติ ฯ 
        มหารกขิฺตตฺเถโรป  โยนกรฏ  คนฺตฺวา  กาฬการาม- 
สุตฺตนฺตกถาย  โยนกโลก  ปสาเทตฺวา  สตฺตตฺตึสสหสฺสาธิกสฺส(๑) 
ปาณสตสหสฺสสฺส  มคฺคผลาลงฺการ  อทาสิ ฯ  สนติฺเก  จสฺส  ทส   
สหสฺสานิ  ปพฺพชึสุ ฯ  เอว โสป ตตฺถ สาสน ปติฏาเปสิ ฯ 
                โยนกรฏ ตทา คนฺตฺวา        โส มหารกฺขิโต อิสิ 
                กาฬการามสุตฺเตน                 เต ปสาเทสิ โยนเกติ ฯ 
        มชฺฌิมตฺเถโร  ปน  กสฺสปโคตฺตตฺเถเรน  อฬกเทวตฺเถเรน 
ทุนฺทุภิสฺสรตฺเถเรน  สหสฺสเทวตฺเถเรน  จ  สทฺธึ  หิมวนฺตปฺ- 
ปเทสภาค  คนฺตฺวา  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺตกถาย  ต  ปเทส   
# ๑. ม. สตฺตติสหสฺสาธิกสฺส ฯ  ๒. ม. มหาเทวตฺเถเรน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๘๒   
 
ปสาเทตฺวา  อสีติปาณโกฏิโย  มคฺคผลรตนานิ  ปฏิลาเภสิ ฯ   
ป ฺจป  เจเต  เถรา  ป ฺจ  รฏานิ  ปสาเทสุ ฯ  เอกเมกสฺส   
สนฺติเก  สตสหสฺสมตฺตา ปพฺพชึสุ ฯ เอว เต ตตฺถ สาสน  
ปติฏาเปสุ ฯ 
                คนฺตฺวาน มชฺฌิมตฺเถโร          หิมวนฺต ปสาทยิ 
                ยกขฺเสน ปกาเสนฺโต          ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนฺติ ฯ 
        โสณกตฺเถโรป  สทธฺึ  อุตฺตรตฺเถเรน  สุวณฺณภูมึ  อคมาสิ ฯ 
เตน  จ  สมเยน  ตตฺถ  เอกา  รกฺขสี  สมุทฺทโต  นิกขฺมิตฺวา 
ราชกุเล  ชาเต  ชาเต  ทารเก  ขาทติ ฯ  ตทิวสเมว  ราชกุเล 
เอโก  ทารโก  ชาโต  โหติ ฯ  มนุสฺสา  เถร  ทิสฺวา  รกฺขสาน 
สหายโก  เอโสติ  ม ฺมานา  อาวุธานิ  คเหตฺวา  เถร   
ปหริตุกามา  คจฺฉนฺติ ฯ  เถโร  กึ  ตุมฺเห  อาวุธหตฺถา   
อาคจฺฉถาติ  อาห ฯ  เต  อาหสุ  ราชกุเล  ชาเต  ชาเต  ทารเก   
รกฺขสา  ขาทนฺติ  เตส  ตุมเฺห  สหายกาติ ฯ  เถโร  น  มย   
รกฺขสสหายกา  สมณา  นาม  มย  วิรตา  ปาณาติปาตา ฯเปฯ   
วิรตา  มชฺชปานา  เอกภตฺติกา  สีลวนฺโต  พฺรหฺมจาริโน   
กลฺยาณธมฺมาติ  อาห ฯ  ตสฺมึเยว  จ  ขเณ  สา  รกขฺสี   
สปริวารา  สมุทฺทโต  นิกขฺมิ  ราชกุเล  ทารโก  ชาโต  ต   
ขาทิสฺสามาติ (๑) ฯ  มนุสสฺา  ต  ทิสฺวา  เอสา  ภนฺเต  รกฺขสี   
# ๑. ม. ขาทิสฺสามีติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๘๓   
 
อาคจฺฉตีติ  ภีตา  วิรวึสุ ฯ  เถโร  รกฺขเสหิ  ทฺวิคุเณ  อตฺตภาเว   
นิมฺมินิตฺวา  เตหิ  อตฺตภาเวหิ  ต  รกฺขสึ  สปริส  มชฺเฌ  กตฺวา   
อุโภสุ  ปสฺเสสุ  ปรกิฺขิป ฯ  ตสฺสา  สปริสาย  เอตทโหสิ  อทฺธา   
อิเมหิ  อิท  าน  ลทฺธ  ภวิสฺสติ  มย  ปน  อิเมส  ภกขฺา   
ภวิสฺสามาติ ฯ  สพฺเพ  รกขฺสา  เวคสา  ปลายึสุ ฯ  เถโรป   
เต  ยาว  อทสฺสน  ตาว  ปลาเปตฺวา  ทีปสฺส  สมนฺตโต   
อารกฺข  เปสิ ฯ  ตสฺมึ  ปน  สมเย  สนนฺิปติต  มหาชนกาย   
พฺรหฺมชาลสตฺุตนฺตกถาย  ปสาเทตฺวา  สรเณสุ  จ  สเีลสุ  จ   
ปติฏาเปสิ ฯ  สฏ ิสหสฺสาน  ปเนตฺถ  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ   
กุลทารกาน  อฑฺฒุฑฺฒานิ  สหสฺสานิ  ปพฺพชึสุ ฯ  กุลธีตาน   
ทิยฑฺฒสหสฺส ฯ  เอว  โส  ตตฺถ  สาสน  ปติฏาเปสิ ฯ  ตโต   
ปภูติ ราชกุเล ชาตทารกาน โสณุตฺตรนามเมว กโรนฺติ ฯ   
                สวุณฺณภูมึ คนฺตฺวาน          โสณุตฺตรา มหิทฺธิกา 
                ปสาเจ  นิทฺธมิตฺวาน (๑)         พฺรหฺมชาล  อเทสิสุนฺติ (๒) ฯ 
        มหินฺทตฺเถโร  ปน  ตมฺพปณฺณิทีป  คนฺตฺวา  สาสน   
ปติฏาเปหีติ  อุปชฺฌาเยน  จ  ภิกฺขุสงฺเฆน  จ  อชฌฺิฏโ  จินฺเตสิ   
กาโล  นุโข  เม  ตมฺพปณฺณิทีป  คนฺตุ  โนติ ฯ  อถสฺส   
วีมสโต  น  ตาว  กาโลติ  อโหสิ ฯ  ก ึ ปนสฺส  ทิสวฺา   
เอตทโหสิ ฯ  มุฏสีวร ฺโ  มหลฺลกภาว ฯ  ตโต  จินฺเตสิ  อย   
# ๑. ม. นิทฺธเมตฺวาน ฯ  ๒. สี. อเทสยุนฺติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๘๔ 
 
ราชา  มหลลฺโก  น  สกฺกา อิม  คณฺหิตฺวา  สาสน  ปคฺคเหตุ   
อิทานิ  ปนสฺส  ปุตฺโต  เทวานปยติสฺโส  รชฺช  กาเรสฺสติ  ต   
คณฺหิตฺวา  สกฺกา  ภวิสฺสติ  สาสน  ปคฺคเหตุ  หนฺท  ยาว   
โส  สมโย  อาคจฺฉติ  ตาว  าตเก  โอโลเกม  ปุน  ทานิ   
มย  อิม  ชนปท  อาคจฺเฉยฺยาม  วา  น  วาติ ฯ  โส  เอว   
จินฺเตตฺวา  อุปชฺฌาย ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  วนฺทิตฺวา  อโสการามโต 
นิกฺขมฺม  เตหิ  อิฏฏิยาทีหิ  จตูหิ  เถเรหิ  สงฺฆมิตฺตาย  ปุตฺเตน 
สุมนสามเณเรน  ภณฺฑเกน (๑)  จ  อุปาสเกน  สทฺธึ  ราชคหนคร-   
ปริวตฺตเกน  ทกฺขิณาคิริชนปเทน  จาริก ฺจรมาโน  าตเก   
โอโลเกนฺโต  ฉ  มาเส  อติกฺกาเมสิ ฯ  อถานุปุพฺเพน  มาตุ   
นิวาสนฏาน (๒)  เวทิสนครนฺนาม (๓)  สมฺปตฺโต ฯ  อโสโก  กิร   
กุมารกาเล  ชนปท  ลภิตฺวา  อุชฺเชนึ  คจฺฉนฺโต  เวทิสนคร   
ปตฺวา  เวทิสเสฏ ิสฺส  ธีตร  อคฺคเหสิ ฯ  สา  ตทิวสเมว  คพฺภ   
คเหตฺวา  อุชฺเชนิย  มหินฺทกุมาร  วิชาย ิฯ  กุมารสฺส  จุทฺทส-   
วสฺสกาเล  ราชา  อภิเสก  ปาปุณิ ฯ  สา  ตสฺส  มาตา  เตน   
สมเยน  าติฆเร  วสติ ฯ  เตน  วุตฺต  อนุปุพฺเพน  มาตุ   
นิวาสนฏาน  เวทิสนครนฺนาม  สมฺปตฺโตติ ฯ   
        สมฺปตฺต ฺจ  ปน  เถร  ทิสฺวา  เถรมาตา  เทวี  ปาเท   
# ๑. ม. ภณฺฑุเกน ฯ  ๒. ม. นิเวสนฏาน ฯ  ๓. ส.ี เวทิยนคร ฯ   
# ม. เวฏิสนครนฺนาม ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. อถานปุุพฺเพน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๘๕   
 
สิรสา  วนฺทตฺิวา  ภิกฺข  ทตฺวา  เถร  อตฺตนา  กต   
เวทิสคิริมหาวิหาร  นาม  อาโรเปสิ ฯ  เถโร  ตสฺมึ  วิหาเร   
นิสินฺโน  จินเฺตสิ  อมฺหาก  อิธ  กตฺตพฺพกิจฺจ  นิฏ ิต  สมโย   
นุโข  อิทานิ  ลงฺกาทีป  คนฺตุนฺติ ฯ  ตโต  จินฺเตสิ  อนุภวตุ   
ตาว  เม  ปตรา  เปสิต  อภิเสก  เทวานปยติสฺโส  รตนตฺตย-   
คุณ ฺจ  สุณาตุ  ฉณตฺถ ฺจ  นครโต  นกิฺขมิตฺวา  มิสฺสกปพฺพต 
อภิรุหตุ  ตทา  ต  ตตฺถ  ทกฺขิสฺสามาติ ฯ  อถาปร  เอกมาส 
ตตฺเถว  วาส  กปฺเปสิ ฯ  มาสาติกฺกเมน  จ  เชฏมูลมาส-   
ปุณฺณมาย  อุโปสถทิวเส  สนฺนิปติตา  สพฺเพป  กาโล  นุ  โข   
อมฺหาก  ตมฺพปณฺณิทีป  คมนาย อุทาหุ โนติ มนฺตยึสุ ฯ   
เตนาหุ โปราณา    
                มหินฺโท นาม นาเมน          สงฺฆตฺเถโร ตทา อหุ 
                อิฏฏิโย อุตฺติโย เถโร          ภทฺทสาโล จ สมฺพโล 
                สามเณโร จ สุมโน                  ฉฬภิ ฺโ มหิทฺธิโก 
                ภณฺฑโก สตฺตโม เตส          ทฏิสจฺโจ อุปาสโก 
                อิติ  เหเต  มหานาคา          มนฺตยึสุ  รโหคตาติ ฯ 
        ตทา  สกฺโก  เทวานมินฺโท  มหินทฺตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา   
เอตทโวจ  กาลกโต  ภนฺเต  มุฏสีวราชา  อิทานิ  เทวาน- 
ปยติสฺสมหาราชา  รชฺช  กาเรสิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  จ  ตุมฺเห  
พฺยากตา  อนาคเต  มหินฺโท  นาม  ภิกขฺุ  ตมฺพปณฺณิทีป    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๘๖   
                                 
ปสาเทสฺสตีติ  ตสฺมาติห  โว  ภนฺเต  กาโล  ทีปวร  คมนาย   
อหมฺป  โว  สหาโย  ภวิสฺสามีติ ฯ  กสฺมา  ปน  สกฺโก   
เอวมาห ฯ  ภควา  กิรสฺส  โพธิมูเลเอว  พุทฺธจกฺขุนา  โลก 
โวโลเกตฺวา  อนาคเต  อิมสฺส  ทีปสฺส  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  เอตมตฺถ 
อาโรเจสิ  ตทา  ตฺวป  สหาโย  ภเวยฺยาสีติ  จ  อาณาเปสิ ฯ 
ตสฺมา  เอวมาห ฯ  เถโร  ตสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อตฺต-   
สตฺตโม  เวทิสปพฺพตา  เวหาส  อุปฺปติตฺวา  อนุราธปุรสฺส   
ปุรตฺถิมทิสาย  มิสฺสกปพฺพเต  ปติฏหิ  ย  เอตรหิ  เจติย-   
ปพฺพโตติป  ส ฺชานนฺติ ฯ  เตนาหุ โปราณา   
                เวทิสคิริมฺหิ ราชคเห          วสิตฺวา ตึสรตฺติโย 
                กาโลว คมนสฺสาติ                  คจฺฉาม ทีปมุตฺตม 
                ปฬีนา ชมฺพุทปีาโต (๑)         หสราชาว อมฺพเร 
                เอวมุปฺปติตา เถรา                  นิปตึสุ นคุตฺตเม 
                ปรุโต ปุรเสฏสฺส                  ปพฺพเต เมฆสนฺนิเภ 
                ปติฏหึสุ (๒) ปฬกฏูมฺหิ (๓)   หสาว  นคมุทฺธนีติ ฯ 
        เอว  อิฏฏิยาทีหิ  สทธฺึ  อาคนฺตฺวา  ปติฏหนฺโต  จ   
อายสฺมา  มหินฺทตฺเถโร  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปรินิพฺพานโต  ทฺวินฺน   
วสฺสสตาน  อุปริ ฉตฺตึสติเม วสฺเส อิมสฺมึ ทีเป ปติฏหีติ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. ชมฺพุทีปา เต ฯ  ๒. ส.ี ม. ปตึสุ ฯ  ๓. ส.ี สลีกูฏมฺหิ ฯ   
#  ม. สีลกูฏมฺหิ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๘๗   
 
        อชาตสตฺตุสฺส  หิ  อฏเม  วสฺเส  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ปรินิพฺพายิ ฯ ตสฺมึเยว  วสฺเส  สีหกุมารสฺส  ปุตฺโต  ตมฺพปณฺณิ-   
ทีปสฺส  อาทิราชา วิชยกุมาโร  อิม  ทีปมาคนฺตฺวา  มนุสฺสาวาส   
อกาสิ ฯ  ชมพฺุทีเป อุทยภทฺทสฺส  จุทฺทสเม  วสฺเส  อิธ  วิชโย   
กาลมกาสิ ฯ  อุทยภทฺทสฺส ป ฺจทสเม  วสฺเส  ปณฺฑุวาสุเทโว   
นาม  อิมสฺมึ  ทีเป  รชชฺ  ปาปุณิ ฯ  ตตฺถ  นาคทสฺสกร ฺโ   
วีสติเม  วสฺเส  อิธ  ปณฺฑุวาสุเทโว  กาลมกาสิ ฯ  ตสฺมึเยว   
วสฺเส  อภโย  นาม  ราชกมุาโร  อิมสฺม ึ ทีเป  รชฺช  ปาปุณิ ฯ   
ตตฺถ  สุสูนาคร ฺโ  สตฺตรสเม  วสฺเส  อิธ  อภยร ฺโ  วีสติ-   
วสฺสานิ  ปรปิูรึสุ ฯ  อถ  อภยสฺส  วีสติเม  วสฺเส  ปกุณฺฑกาภโย (๑)   
นาม  ทามริโก  รชชฺ  อคฺคเหสิ ฯ  ตตฺถ  กาฬาโสกสฺส  โสฬสเม   
วสฺเส  อิธ  ปกุณฺฑกสฺส  สตฺตรส  วสฺสานิ  ปริปูรสึุ ฯ   
ตานิ  เหฏา  เอเกน  วสฺเสน  สห  อฏารส  โหนฺติ ฯ   
ตตฺถ จนฺทคุตฺตสฺส  จุทฺทสเม  วสฺเส  อิธ  ปกุณฺฑกาภโย   
กาลมกาสิ ฯ  มุฏสีวราชา  รชชฺ  ปาปุณิ ฯ  ตตฺถ  อโสก-   
ธมฺมราชสฺส  สตฺตรสเม  วสฺเส  อิธ  มฏุสีวราชา  กาลมกาสิ ฯ   
เทวานปยติสฺโส  รชชฺ  ปาปุณิ ฯ  ปรินพฺิพุเต  จ  สมฺมาสมฺพุทฺเธ   
อชาตสตฺตุ  จตุวีสติ  วสฺสานิ  รชชฺ  กาเรสิ ฯ  อุทยภทฺโท   
จ  โสฬส ฯ  อนุรุทฺโธ  จ  มุณฺโฑ  จ  อฏ ฯ  นาคทสฺสโก   
# ๑. ม. ปณฺฑุกาภโ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๘๘   
 
จตุวีสติ ฯ  สุสูนาโค  อฏารส ฯ  ตสฺเสว  ปุตฺโต  อโสโก  อฏ-   
วีสติ ฯ  อโสกสฺส  ปุตฺตา  ทสภาตุกราชาโน  เทฺววีสติวสฺสานิ   
รชฺช  กาเรสุ ฯ  เตส  ปจฺฉโต  นว  นนทฺา  เทฺววีสติเมว ฯ   
จนฺทคุตฺโต  จตุวีสติ ฯ  วินฺทุสาโร (๑)  อฏวีสติ ฯ  ตสฺสาวสาเน   
อโสโก  รชฺช  ปาปุณิ ฯ  ตสฺส ปุเร อภิเสกา จตฺตาริ ฯ   
อภิเสกโต  อฏารสเม  วสฺเส  อิมสฺมึ  ทีเป  มหินฺทตฺเถโร   
ปติฏ ิโต ฯ  เอวเมเตน  ราชวสานุสาเรน  เวทิตพฺพเมต  สมฺมา-   
สมฺพุทฺธสฺส  ปรินิพฺพานโต  ทฺวินฺน  วสฺสสตาน  อุปริ  ฉตฺตึสติเม   
วสฺเส  อิมสฺมึ  ทีเป ปติฏหีติ ฯ 
        ตสฺมิ ฺจ  ทิวเส  ตมฺพปณฺณิทีเป  เชฏมูลนกขฺตฺตนฺนาม   
โหติ ฯ  ราชา  นกฺขตฺต  โฆสาเปตฺวา  ฉณ  กโรถาติ  อมจฺเจ   
อาณาเปตฺวา  จตฺตาฬีสปุริสสหสฺสปริวาโร  นครมฺหา  นิกฺขมิตฺวา   
เยน  มิสฺสกปพฺพโต  เตน  ปายาสิ  มคิว  กีฬิตุกาโม ฯ  อถ   
ตสฺมึ  ปพฺพเต  อธิวตฺถา  เอกา  เทวตา  ร ฺโ  เถเร   
ทสฺเสสฺสามีติ  โรหิตมิครูป  คเหตฺวา  อวิทูเร  ติณปณฺณานิ   
ขาทมานา  วิย  จรติ ฯ  ราชา  ต  ทิสฺวา  อยุตฺตนฺทานิ   
ปมตฺต  วิชฺฌตุินฺติ  ชิย  โปเถสิ ฯ  มิโค  อมฺพตฺถลมคฺค  คเหตฺวา   
ปลายิตุ  อารภิ ฯ  ราชา  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนุพนฺธนฺโต   
อมฺพตฺถลเมว  อภิรุหิ ฯ  มโิคป  เถราน  อวิทูเร  อนตฺรธายิ ฯ   
# ๑. พินฺทุสาโร ฯ    
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มหินฺทตฺเถโร  ราชาน  อวิทูเร  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  มมเยว   
ราชา  ปสฺสตุ  มา  อิตเรติ  อธิฏหิตฺวา  ติสฺส  ติสฺส   
อิโต  เอหีติ  อาห ฯ  ราชา  สุตฺวา  จินฺเตสิ  อิมสฺมึ  ทีเป   
ชาโต ม  ติสฺโสติ  นาม  คเหตฺวา  อาลปตุ  สมตฺโถ  นาม   
นตฺถิ  อย  ปน  ฉินฺนภินฺทปฏธโร  ภณฺฑุ  กาสาววสโน  ม   
นาเมน  อาลปติ  โก  นโุข  อย  ภวิสฺสติ  มนุสฺโส  วา   
อมนุสฺโส  วาติ ฯ  เถโร  อาห   
                สมณา มย มหาราช                  ธมฺมราชสฺส สาวกา 
                ตเวว อนุกมฺปาย                  ชมฺพุทีปา อิธาคตาติ ฯ 
        เตน  สมเยน  เทวานปยติสฺสมหาราชา  จ  อโสกธมฺมราชา   
จ  อทิฏสหายกา  โหนฺติ ฯ  เทวานปยติสฺสมหาราชสฺส  จ   
ปุ ฺานุภาเวน  ฉาตกปพฺพตปาเท  เอกมฺหิ  เวฬุคุมฺเพ  ติสฺโส   
เวฬุยฏ ิโย  รถยฏ ิปฺปมาณา  อุปฺปชฺชึสุ ฯ  เอกา  ลตายฏ ิ-   
นาม  เอกา  ปุปฺผยฏ ิ  นาม  เอกา  สกุณยฏ ินาม ฯ  ตาสุ   
ลตายฏ ิ  สย  รชตวณฺณา  โหติ ฯ  ต  อลงฺกริตฺวา  อุปฺปนฺนลตา   
ก ฺจนวณฺณา  ขายติ ฯ  ปปฺุผยฏ ิย  ปน  นลีปตโลหิโตทาต-   
กาฉวณฺณานิ  ปุปฺผานิ  สวิุภตฺตวณฺฏปตฺตกิ ฺชกฺขานิ  หุตฺวา   
ขายนฺติ ฯ  สกุณยฏ ิย  ปน  หสกุกฺกุฏชีว ฺชีวกาทโย  สกุณา   
นานปฺปการานิ  จ  จตุปฺปทานิ  (๒)  สชีวานิ  วิย  ขายนฺติ ฯ   
# ๑.  ม. ติสสฺาติ  ฯ  ๒. อิท ปท สวิเสสน ปุลิงฺคิก  กตฺตพฺพ ฯ    
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วุตฺตมฺป  เจต  ทีปวเส   
                ฉาตปพฺพตปาทมฺหิ                  เวฬุยฏ ี ตโย อหุ 
                เสตา รชตยฏ ี จ                  ลตา ก ฺจนสนฺนิภา 
                นลีาทิ ยาทิส ปุปฺผ                  ปุปฺผยฏ ิมฺหิ ตาทิส 
                สกุณา  สกุณยฏ ิมฺหิ          สรูเปเนว  สณฺ ิตาติ ฯ 
        สมุทฺทโตปสฺส  มุตฺตามณิเวฑุริยาทิ  อเนกวิหิต  รตน   
อุปฺปชฺชิ ฯ  ตมฺพปณฺณิย  ปน  อฏ  มตฺุตา  อุปฺปชฺชึสุ  หยมุตฺตา   
คชมุตฺตา  รถมุตฺตา  อามลกมุตฺตา  วลยมุตฺตา  องฺคุลิเวกมุตฺตา   
กกุธผลมุตฺตา  ปากติกมุตฺตาติ ฯ  โส  ตา  จ  ยฏ ิโย  ตา   
จ  มุตฺตา  อ ฺ ฺจ  พหุ  รตน  อโสกสฺส  ธมฺมร ฺโ   
ปณฺณาการตฺถาย  เปเสสิ ฯ  อโสโก  ปสีทิตฺวา  ตสฺส  ป ฺจ-   
ราชกกุธภณฺฑานิ  ปหิณิ  ฉตฺต  จามร  ขคฺค  โมลิรตน  ปาทุก   
อ ฺ ฺจ  อภิเสกตฺถาย  พหุวิธ  ปณฺณาการ ฯ  เสยฺยถีท ฯ   
สงฺข  คงฺโคทก (๑)  วฑฺฒมาน  วฏสก  ภิงฺคาร (๒)  นนฺทิยาวฏ (๓)  สิวิก   
ก ฺ [๔]  อโธวิม  ทุสฺสยุค  หตฺถปุ ฺฉน  หริจนฺทน  อรุณวณฺณ-   
มตฺติก  อ ฺชน  หรีตก  อามลกนฺติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต ทีปวเส   
                วาลวีชนึ อุณฺหสิฺส                  ฉตฺต ขคฺค ฺจ ปาทุก 
                เวน สารปามงฺค                  ภิงฺคาร นนฺทิวฏฏก 
# ๑. อโนตตฺโตทกเมว คงฺโคทกนฺติ วุตฺตนฺติ สารตฺถทีปนี ฯ   
# ๒. ส.ี ภิงฺการ ฯ  ๓. ม. นนฺทิยาวฏฏ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร   
# กฏจฺฉุนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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                สวิิก สงฺข วฏสก ฺจ                  อโธวิม วตฺถโกฏิก 
                โสวณฺณปาตึ กฏจฺฉุ                  มหคฺฆ หตฺถปุ ฺฉน 
                อโนตตฺโตทก กาช (๑)         อุตฺตม หริจนฺทน 
                อรณุวณฺณมตฺติก                  อ ฺชน นาคมาหฏ 
                หรีตก อามลก                          มหคฺฆ อมโตสธ 
                สฏ ิวาหสต สาลึ                  สุคนฺธ สุวกาหฏ (๒)   
                ปุ ฺกมฺมาภินิพฺพตฺต          ปาเหติ (๓)  อโสกวฺหโยติ ฯ 
น  เกวล ฺจ  เอต  อามิสปณฺณาการ  อิม  กริ  ธมฺม-   
ปณฺณาการมฺป  เปเสสิ   
                อห พุทฺธ ฺจ ธมฺม ฺจ          สงฺฆ ฺจ สรณ คโต 
                อุปาสกตฺต เทเสสึ                  สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน 
                อิเมสุ ตีสุ วตฺถสูุ                  อุตฺตเมสุ นรุตฺตม 
                ตฺวมฺป  จิตฺต  ปสาเทหิ          สทฺธา  สรณมุเปหีติ ฯ 
        สฺวาย  ราชา  ต  ทิวส  อโสกร ฺา  เปสิเตน  อภิเสเกน   
เอกมาสาภิสิตฺโต โหติ ฯ วิสาขปุณฺณมาย หิสฺส อภิเสกมกสุ ฯ   
โส  อจิรสฺสตุ  ต  สาสนปฺปวุตฺตึ  อนุสฺสรมาโน  ต  เถรสฺส 
สมณา  มย  มหาราช  ธมมฺราชสฺส  สาวกาติ  วจน  สุตฺวา 
อยฺยา  นุโข  อาคตาติ  ตาวเทว  อาวุธ  นิกฺขิปตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ  สมฺโมทนีย กถ กถยมาโน ฯ  ยถาห ฯ 
# ๑. ม. ก ฺ ฯ  ๒. ทีปวส. สุกมาหฎ ฯ  ๓. ม. ปาเหสิ ฯ    
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                อาวุธ นิกฺขิปตฺวาน                  เอกมนฺต อุปาวิสิ 
                นสิชฺช  ราชา  สมฺโมทิ         พหุ  อตฺถูปสหิตนฺติ ฯ 
        สมฺโมทนีย  กถ ฺจ  กุรุมาเนเยว  ตสฺมึ  ตานิป  จตฺตาฬีส- 
ปุริสสหสฺสานิ  อาคนฺตฺวา  ต  ปริวาเรสุ ฯ  ตทา  เถโร  อิตเรป   
ฉ  ชเน  ทสฺเสสิ ฯ  ราชา  ทิสฺวา  อิเม  กทา  อาคตาติ   
อาห ฯ  มยา  สทฺธึเยว  มหาราชาติ ฯ  อิทานิ  ปน  ชมฺพุทีเป   
อ ฺเป  เอวรูปา  สมณา  สนฺตีติ ฯ  สนฺติ  มหาราช  เอตรหิ   
ชมฺพุทีโป  กาสาวปฺปชฺโชโต  อิสิวาตปฏิวาโต  ตสฺมึ   
                เตวิชฺชา อิทฺธิปตฺตา จ          เจโตปริยายโกวิทา 
                ขีณาสวา  อรหนฺโต  พหู          พุทฺธสสฺ  สาวกาติ ฯ 
        ภนฺเต  เกน  อาคตตฺถาติ ฯ  เนว  มหาราช  อุทเกน  น   
ถเลนาติ ฯ  ราชา  อากาเสน  อาคตาติ  อ ฺาสิ ฯ  เถโร   
อตฺถิ  นุโข  ร ฺโ  ป ฺาเวยฺยตฺติกนฺติ  วีมสนตฺถาย  อาสนฺน   
อมฺพรุกฺข  อารพฺภ  ป ฺห  ปุจฺฉิ  กึนาโม  อย  มหาราช   
รุกฺโขติ ฯ  อมฺพรุกฺโข  นาม  ภนฺเตติ ฯ  อิม  ปน  มหาราช   
อมฺพ  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺโ  อมฺโพ  อตฺถ ิ นตฺถีติ ฯ  อตฺถิ  ภนฺเต   
อ ฺเป  พหู  อมฺพรุกฺขาติ ฯ  อิม ฺจ  อมฺพ  เต  จ  อมฺเพ   
มุ ฺจิตฺวา  อตฺถิ  นโุข  มหาราช  อ ฺเ  รุกฺขาติ ฯ  อตฺถิ   
ภนฺเต  เต  ปน  น  อมฺพรกฺุขาติ ฯ  อ ฺเ  อมฺเพ  จ  อนมฺเพ   
จ  มุ ฺจิตฺวา  อตฺถิ  ปน  อ ฺโ  รุกฺโขติ ฯ  อยเมว  ภนฺเต    
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อมฺพรุกฺโขติ ฯ  สาธุ  มหาราช  ปณฺฑิโตสิ  อตฺถิ  ปน  เต   
มหาราช  าตกาติ ฯ  อตฺถิ  เม  ภนฺเต  พหู  ชนาติ ฯ  เต   
มุ ฺจิตฺวา  อ ฺเ  เกจิ  อ ฺาตกาป  อตฺถิ  มหาราชาติ ฯ   
อ ฺาตกา  ภนฺเต  าตเกหิ  พหุตราติ ฯ ตว าตเก  จ   
อ ฺาตเก  จ  มุ ฺจิตฺวา  อตฺถิ  อ ฺโ  โกจิ  มหาราชาติ ฯ 
อห  ภนฺเตติ ฯ  สาธุ  มหาราช  อตฺตา  นาม  อตฺตโน  เนว   
าตโก  น  อ ฺาตโกติ ฯ  อถ  เถโร  ปณฺฑิโต  ราชา   
สกฺกิสฺสติ (๑)  ธมฺม  อ ฺาตุนฺติ  จูฬหตฺถิปโทปมสุตฺตนฺต  กเถสิ ฯ   
กถาปริโยสาเน  ราชา  ตีสุ  สรเณสุ  ปติฏหิ  สทธฺึ  จตฺตาฬีสาย   
ปาณสหสฺเสหิ ฯ  ต  ขณเยว  จ  ร ฺโ  ภตฺต  อาหริยิตฺถ ฯ   
ราชา  จ  สุตฺตนฺต  สุณนฺโต  เอว  อ ฺาสิ  น  อิเมส   
อิมสฺมึ  กาเล  โภชน  กปปฺตีติ ฯ  อปุจฺฉิตฺวา  ปน  ภุ ฺชิตุ   
อยุตฺตนฺติ  จินฺเตตฺวา  ภุ ฺชิสฺสถ  ภนฺเตติ  ปุจฺฉิ ฯ  น  มหาราช   
อมฺหาก  อิมสฺมึ  กาเล  โภชน  กปฺปตีติ ฯ  กสฺม ึ กาเล  ภนฺเต   
กปฺปตีติ ฯ  อรุณุคฺคมนโต  ปฏาย  ยาว  มชฌฺนฺติกสมยา   
มหาราชาติ ฯ  คจฺฉาม  ภนฺเต  นครนฺติ ฯ  อล  มหาราช   
อิเธว  วสิสฺสามาติ ฯ  สเจ  ภนฺเต  ตุมฺเห  วสถ  อย  ทารโก   
อาคจฺฉตูติ ฯ  มหาราช  อย  ทารโก  อาคตผโล  วิ ฺาตสาสโน   
ปพฺพชฺชาเปกฺโข  อิทานิ  ปพฺพชิสฺสตีติ ฯ  ราชา  เตนหิ  ภนฺเต   
# ๑. ม. สกฺขิสฺสติ ฯ    
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        เสฺว  รถ  เปสิสฺสามิ  ต  อภิรุหิตฺวา  อาคจฺเฉยฺยาถาติ  วตฺวา   
วนฺทตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
        เถโร  อจิรปกฺกนฺตสฺส  ร ฺโ  สมุนสามเณร  อามนฺเตสิ   
เอหิ  ตฺว  สุมน  ธมฺมสฺสวนกาล  โฆเสหีติ ฯ  ภนฺเต  กิตฺตก   
าน  สาเวนฺโต  โฆเสมีติ ฯ  สกลตมฺพปณฺณิทีปนฺติ ฯ  สาธุ   
ภนฺเตติ  สามเณโร  อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา   
วุฏาย  อธิฏหิตฺวา  สมาหิเตน  จิตฺเตน  สกลตมฺพปณฺณิทีป   
สาเวนฺโต  ติกฺขตฺตุ  ธมฺมสฺสวนกาล  โฆเสสิ ฯ  ราชา  ต  สทฺท   
สุตฺวา  เถราน  สนฺติก  เปเสสิ  กึ  ภนฺเต  อตฺถิ  โกจิ   
อุปทฺทโวติ ฯ  นตฺถมฺหาก  โกจิ  อุปทฺทโว  ธมฺมสฺสวนกาล   
โฆสาปยิมฺหา  พุทฺธวจน  กเถตุกามมฺหาติ ฯ  ต ฺจ  ปน   
สามเณรสฺส  สทฺท  สุตฺวา  ภุมฺมา  เทวา  สทฺทมนุสสฺาเวสุ ฯ   
เอเตนูปาเยน  ยาว  พฺรหฺมโลกา  สทฺโท  อพฺภุคฺค ฺฉิ ฯ  เตน   
สทฺเทน  มหาเทวตาสนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  เถโร  มหนฺต  เทวตา-   
สนฺนิปาต  ทิสฺวา  สมจิตฺตสุตฺตนฺต  กเถสิ ฯ  กถาปริโยสาเน   
อสงฺเขยฺยาน  เทวาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  พหู  นาคา  จ   
สุปณฺณา  จ  สรเณสุ  ปติฏหึสุ ฯ  ยาทิโส  จ  สารปีุตฺตตฺเถรสฺส   
อิม  สุตฺตนฺต  กถยโต  เทวตาน  สนฺนิปาโต  อโหสิ  ตาทิโส   
มหินฺทตฺเถรสฺสาป  ชาโต ฯ  อถ  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  ราชา   
เถราน  รถ  เปเสสิ ฯ  สารถิ  รถ  เอกมนฺเต  เปตฺวา  เถราน    
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อาโรเจสิ  อาคโต  ภนฺเต  รโถ  อภิรุหถ  คจฺฉิสฺสามาติ ฯ   
เถรา  น  มย  รถ  อภิรุหาม  คจฺฉ  ตฺว  ปจฺฉา  มย   
คจฺฉิสฺสามาติ  วตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อนุราธปุรสฺส   
ปุรตฺถิมทิสาย  ปมเจติยฏาเน  โอตรึสุ ฯ  ต  หิ  เจติย  เถเรหิ   
ปม  โอติณฺณฏาเน  กตตฺตาเยว  ปมเจติยนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
        ราชาป  สารถึ  เปเสตฺวา  อนฺโตนิเวสเน  มณฺฑป   
ปฏิยาเทถาติ  อมจฺเจ  อาณาเปสิ ฯ  ตาวเทว  สพฺเพ  หฏตุฏา   
อติวิย  ปาสาทิก  มณฺฑป  ปฏิยาเทสุ ฯ  ปุน ราชา จินฺเตสิ   
หีโย  เถโร  สีลกฺขนฺธ  กถยมาโน  อุจฺจาสยนมหาสยน  น   
กปฺปตีติ  อาห  นิสีทิสฺสนฺติ  นุโข  อยฺยา  อาสเนสุ  น   
นิสีทิสฺสนฺตีติ ฯ  ตสฺเสว  จินฺตยนฺตสฺเสว  โส  สารถิ  นคร-   
ทฺวาร  สมฺปตฺโต ฯ  ตโต  อทฺทส  เถเร  ปมตร  อาคนฺตฺวา   
กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา  จีวร  ปารุปนฺเต ฯ  ทิสฺวา  อติวิย   
ปสนฺนจิตฺโต  หุตฺวา  อาคนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ  อาคตา   
เทว  เถราติ ฯ  ราชา  รถ  อารุฬฺหาติ  ปุจฺฉิ ฯ  น  อารุฬฺหา   
เทว  อปจ  มม  ปจฺฉโต  นิกฺขมิตฺวา  ปมตร  อาคนฺตฺวา   
ปาจีนทฺวาเร   ิตาติ ฯ  ราชา  รถมฺป  นาภิรุหึสูติ  สุตฺวา  น   
ทานิ  อยฺยา  อุจฺจาสยน  สาทิยิสฺสนฺตีติ  จินฺเตตฺวา  เตนหิ   
ภเณ  เถราน  ภุมฺมตฺถรณสงฺเขเปน  อาสนานิ  ป ฺาเปถาติ   
วตฺวา  ปฏิปถ  อคมาสิ ฯ  อมจฺจา  ปวิย  ตฏฏิก  ป ฺาเปตฺวา    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๙๖   
 
อุปริ  โกชวกาทีนิ  จิตฺรตฺถรณานิ  ป ฺาเปสุ ฯ  อุปฺปาทปากา   
ทิสฺวา  คหิตาทานิ  อิเมหิ  อย  ปวี  อิเม  ตมฺพปณฺณิทีปสฺส   
สามิกา  ภวิสฺสนฺตีติ  พฺยากรึสุ ฯ  ราชาป  คนฺตฺวา  เถเร   
วนฺทิตฺวา  มหินฺทตฺเถรสฺส  หตฺถโต  ปตฺต  คเหตฺวา  มหติยา   
ปูชาย  จ  สกกฺาเรน  จ  เถเร  นคร ปเวเสตฺวา อนฺโตนิเวสน   
ปเวเสสิ ฯ เถโร  อาสนปฺป ฺตฺต  ทิสฺวา  อมฺหาก  สาสน   
สกลลงฺกาทีเป  ปวี  วิย  ปตฺถฏ  นิจฺจล ฺจ  หุตฺวา  ปติฏหิสฺสตีติ   
จินฺเตนฺโต นิสีทิ ฯ ราชา เถเร  ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน   
สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา สมฺปวาเรตฺวา  อนุฬาเทวีปมุขานิ  ป ฺจ-   
อิตฺถีสตานิ  เถราน  อภิวาทน  ปชูาสกฺการ ฺจ  กโรนฺตูติ   
ปกฺโกสาเปตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เถโร ภตฺตกิจฺจาวสาเน   
ร ฺโ  สปรชินสฺส  ธมฺมรตนวสฺส  วสฺสนฺโต  เปตวตฺถุ  วิมาน-   
วตฺถุ  สจฺจสยุตฺต ฺจ  กเถสิ ฯ  ต  เถรสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
ตานิ  ป ฺจป  อิตฺถีสตานิ  โสตาปตฺติผล  สจฺฉากสุ ฯ   
        เยป  เต  มนุสฺสา  ปุรมิทิวเส  มิสฺสกปพฺพเต  เถเร   
อทฺทสสุ  เต  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  เถราน  คุเณ  กเถนฺติ ฯ   
เตส สุตฺวา มหาชนกาโย ราชงฺคเณ  สนฺนิปติตฺวา  มหา-   
สทฺทมกาสิ ฯ  ราชา  ก ึ เอโส  สทโฺทติ  ปุจฺฉิ ฯ  นาครา   
เทว  เถเร  ทฏ ุ  น  ลภามาติ  วิรวนฺตีติ ฯ  ราชา  สเจ   
# ๑.  ม. อาสนปฺป ฺตฺตึ ฯ  ๒. ม. วสฺเสนฺโต ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๙๗   
 
อิธ  ปวิสิสฺสนฺติ  โอกาโส  น  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  คจฺฉถ   
ภเณ  หตฺถิสาล  ปฏิชคฺคิตฺวา  วาลุก  อากีริตฺวา  ป ฺจวณฺณานิ   
ปุปฺผานิ  วิกีริตฺวา  เจลวิตาน  พนฺธิตฺวา  มงฺคลหตฺถิฏาเน   
เถราน  อาสนานิ  ป ฺาเปถาติ  อาห ฯ  ราชอมจฺจา  ตถา   
อกสุ ฯ  เถโร  ตตฺถ  คนฺตฺวา  นิสีทิตฺวา  เทวทูตสุตฺตนฺต   
กเถสิ ฯ กถาปริโยสาเน ปาณสหสฺส  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ   
ตโต  หตฺถิสาลา  อติสมฺพาธาติ  ทกฺขิณทฺวาเร  นนฺทนวนุยฺยาเน   
อาสน  ป ฺาเปสุ ฯ  เถโร  ตตฺถ  นิสทีิตฺวา  อาสิวิโสปมสุตฺตนฺต   
กเถสิ ฯ  ตมฺป  สุตฺวา  ปาณสหสฺส  โสตาปตฺติผล  ปฏลิภิ ฯ   
        เอว  อาคตทิวสโต  ทุติยทิวเส  อฑฺฒเตยฺยาน  ปาณ-   
สหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  เถรสฺส  นนฺทนวนุยฺยาเน   
อาคตาคตาหิ  กลุิตฺถีหิ  กลุสุณฺหาหิ  กลุกุมารีหิ  สทฺธึ  สมฺโมท-   
มานสฺเสว  สายณฺหสมโย  ชาโต ฯ  เถโร  กาล  สลลฺกฺเขตฺวา   
คจฺฉามทานิ  มิสฺสกปพฺพตนฺติ  อุฏหิ ฯ  อมจฺจา  กตฺถ  ภนฺเต   
คจฺฉถาติ ฯ  อมฺหาก  นิวาสนฏานนฺติ ฯ  เต  ร ฺโ  สวิทิต   
กตฺวา  ราชานุมเตน  อาหสุ  อกาโล  ภนฺเต  อิทานิ  ตตฺถ  คนฺตุ   
อิทเมว  นนฺทนวนุยฺยาน  อยฺยาน  อาวาสนฏาน  โหตูติ ฯ   
อล  คจฺฉามาติ ฯ  ปุน  ร ฺโ  วจเนนาหสุ  ราชา  ภนฺเต   
อาห  เอต  เมฆวน  นาม  อุยฺยาน  มม  ปตุ  สนฺตก  นครโต   
นาติทูร  นาจฺจาสนฺน  คมนาคมนสมฺปนฺน  เอตฺถ  เถรา  วาส    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๙๘   
 
กปฺเปนฺตูติ ฯ วสึสุ เถรา เมฆวนุยฺยาเน ฯ   
        ราชาป  โข  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  เถรสฺส  สมีป   
คนฺตฺวา  สุขสยิตภาว ปุจฺฉิตฺวา  กปฺปติ  ภนฺเต  ภิกขฺุสงฺฆสฺส   
อาราโมติ  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  กปฺปติ  มหาราชาติ  วตฺวา  อิม   
สุตฺต  อาหริ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อารามนฺติ ฯ  ราชา  ตุฏโ   
สุวณฺณภิงฺคาร  คเหตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ  อุทก  ปาเตตฺวา   
มหาเมฆวน  อุยฺยาน  อทาสิ ฯ  สห  อุทกปาเตน  ปวี  กมฺป ฯ   
อย  มหาวิหาเร  ปโม  ปวีกมฺโป  อโหสิ ฯ  ราชา  ภีโต   
เถร  ปุจฺฉิ  กสฺมา  ภนฺเต  ปวี  กมฺปตีติ ฯ  มา  ภายิ   
มหาราช  อิมสฺมึ  ทีเป  ทสพลสฺส  สาสน  ปติฏหิสฺสติ   
อิท ฺจ  ปม  มหาวิหารฏาน  ภวิสฺสติ  ตสฺเสต  ปพฺุพ-   
นิมิตฺตนฺติ ฯ  ราชา  ภิยโฺยโส  มตฺตาย  ปสีทิ ฯ  เถโร  ปุนทิวเสป   
ราชเคเหเยว  ภุ ฺชิตฺวา  นนฺทนวเน  อนมตคฺคิยานิ  กเถสิ ฯ   
ปุนทิวเส  อคฺคิกฺขนฺโธปมสุตฺต  กเถสิ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน   
สตฺตทิวสานิ  กเถสิ ฯ  อฑฺฒนวมาน  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิ-   
สมโย  อโหสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  นนฺทนวน  สาสนสฺส  โชติ-   
ปาตุภาวฏานนฺติ  กตฺวา  โชติวนนฺติ  นาม  ลภิ ฯ  สตฺตเม   
ปน  ทิวเส  เถรา  อนฺเตปุเร  ร ฺโ  อปฺปมาทสุตฺต  กถยิตฺวา   
เจติยคิริเมว  อคมสุ ฯ   
        อถโข  ราชา  อมจฺเจ  ปุจฺฉิ  เถโร  อมฺเห  คาฬฺเหน    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๙๙   
 
โอวาเทน  โอวทิ คจฺเฉยฺย  นุโขติ ฯ  อมจฺจา  ตุมฺเหหิ  เทว   
เถโร  อยาจิโต  สยเมว  อาคโต  ตสฺมา  ตสฺส  อนาปุจฺฉา  ว   
คมนมฺป  ภเวยฺยาติ  อาหสุ ฯ  ตโต  ราชา  รถ  อภิรุหิตฺวา   
เทฺว  จ  เทวิโย  อาโรเปตฺวา  เจติยคิรึ  อคมาสิ  มหจฺจ-   
ราชานุภาเวน ฯ  คนฺตฺวา  เทวิโย  เอกมนฺต  อปกฺกมาเปตฺวา   
สย  เถราน  สมีป  อุปสงฺกนฺโต  อติวิย  กลินฺตรูโป  หุตฺวา   
อุปสงฺกมิ ฯ  ตโต  น  เถโร  อาห  กสฺมา  ตฺว  มหาราช   
เอว  กิลมมาโนว  อาคโตติ ฯ  ตุมฺเห  มม  คาฬฺห  โอวาท   
ทตฺวา  อิทานิ  คนฺตุกามา  นุโขติ  ชานนตฺถ  ภนฺเตติ ฯ   
น  มย  มหาราช  คนฺตุกามา  อปจ  วสฺสปูนายิกกาโลนามาย   
มหาราช  ตตฺร  สมเณน  วสฺสูปนายิก  าน  าตุ  วฏฏตีติ ฯ   
ต  ทิวสเมว  อริฏโ  นาม  อมจฺโจ  ป ฺจป ฺาสาย  เชฏ-   
กนิฏภาตุเกหิ  สทฺธึ  ร ฺโ  สมีเป   ิโต  อาห  อจฺฉามห  เทว   
เถราน  สนฺติเก  ปพฺพชิตุนฺติ ฯ  สาธุ  ภเณ  ปพฺพชสฺสูติ ฯ   
ราชา  อนุชานิตฺวา  เถร  สมฺปฏิจฺฉาเปสิ ฯ เถโร ตทเหว   
ปพฺพาเชสิ ฯ  สพฺเพ  ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ   
        ราชาป  โข  ต  ขณเยว  กณฺฏเกหิ  เจติยงฺคณ  ปริกฺขิปตฺวา   
อฏสฏ ิยา  เลเณสุ  กมฺม  ปฏเปตฺวา  นครเมว  อคมาสิ ฯ   
เตป  เถรา  ทสภาติกสมากุล  ราชกลุ  ปสาเทตฺวา  มหาชน   
# ๑. ม. มห ฺจ  ราชานุภาเวน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๑๐๐   
 
โอวทมานา  เจติยคิริมฺหิ  วสฺส  วสึสุ ฯ  ตทาป  เจติยคิริมฺหิ   
ปมวสฺส  อุปคตา  ทฺวาสฏ ี  อรหนโฺต อเหสุ ฯ 
        อถายสฺมา  มหามหินฺโท  วุฏวสฺโส  ปวาเรตฺวา  กตฺติก-   
ปุณฺณมาย  อุโปสถทิวเส  ราชาน  เอตทโวจ  มหาราช  อมฺเหหิ   
จิร  ทิฏโ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อนาถวาส  วสิมฺหา  อิจฺฉาม   
ชมฺพุทีป  คนตฺุนฺติ ฯ  ราชา  อาห [๑]  ภนฺเต  ตุมฺเห  จตูหิ   
ปจฺจเยหิ  อุปฏหามิ  อย ฺจ  มหาชโน  ตุมฺเห  นสิฺสาย  ตีสุ   
สรเณสุ  ปติฏ ิโต  กสฺมา  ตุมฺเห  อุกกฺณฺถาติ ฯ  จิร  ทิฏโ   
โน  มหาราช  สมฺมาสมฺพุทฺโธ อภิวาทนปจฺจุฏาน ฺชลิกมฺม-   
สามีกมฺมกรณฏาน  นตฺถิ  เตนมฺหา  อุกฺกณฺ ิตาติ ฯ  นน ุ  
ภนฺเต  ตุมฺเห  อโวจุตฺถ  ปรินิพฺพุโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ  กิ ฺจาป   
มหาราช  ปรนิิพฺพุโต  อถขฺวสฺส  สรีรธาตุโย  ติฏนฺตีติ ฯ   
อ ฺาต  ภนฺเต  ถูปปติฏาน  ตุมฺเห  อากงฺขถาติ  กโรมิ   
ภนฺเต  ถูป  ภูมิภาคทานิ  วิจินาถ  อปจ  ภนฺเต  ธาตุโย   
กุโต  ลจฺฉามาติ ฯ  สุมเนน  สทฺธ ึ มนเฺตหิ  มหาราชาติ ฯ   
        สาธุ  ภนฺเตติ  ราชา  สุมน  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  กุโตทานิ   
ภนฺเต  ธาตุโย  ลจฺฉามาติ ฯ  สุมโน  อาห  อปฺโปสฺสกฺุโก   
ตฺว  มหาราช  วีถโิย  โสธาเปตฺวา  ธชปฏากปุณฺณฆฏาทีหิ   
อลงฺการาเปตฺวา  สปริชโน  อุโปสถงฺคานิ  สมาทิยิตฺวา  สพฺพ-   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อหนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๑๐๑   
 
ตาลาวจเร  อุปฏเปตฺวา  มงฺคลหตฺถึ  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต   
การาเปตฺวา  อุปริ  จสฺส เสตจฺฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา  สายณฺหสมเย   
มหานาควนุยฺยานาภิมุโข  ยาหิ  อทฺธา  ตสฺมึ  าเน  ธาตุโย   
ลจฺฉสีติ ฯ  ราชา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  เถรา  เจติยคิริเมว   
อคมสุ ฯ  ตตฺรายสฺมา  มหินฺทตฺเถโร  สมุน  สามเณรมาห  คจฺฉ   
ตฺว  สามเณร  ชมฺพุทีเป  ตว  อยฺยก  อโสก  ธมฺมราชาน   
อุปสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน  เอว  วเทหิ  สหาโย  เต  มหาราช   
เทวาน  ปยติสฺโส  พุทฺธสาสเน ปสนฺโน  ถูป  ปติฏาเปตุ-   
กาโม  ตุมฺหาก  กริ  หตฺเถ  ธาตุ  อตฺถิ  ต  เม  เทถาติ   
ต  คเหตฺวา  สกฺก  เทวราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  เอว  วเทหิ   
ตุมฺหาก  กิร  มหาราช  หตฺเถ  เทฺว  ธาตุโย  อตฺถิ  ทกขิฺณ-   
ทาฒ ฺจ  ทกฺขิณกฺขก ฺจ  ตโต  ตุมฺเห  ทกฺขิณทาฒ  ปูเชถ   
ทกฺขิณกฺขก  ปน  มยฺห  เทถาติ  เอว ฺจ  น  วเทหิ  กสฺมา   
ตฺว  มหาราช  อมฺเห  ตมฺพปณฺณิทีป  ปหิณิตฺวา  ปมชฺชสีติ ฯ   
        สาธุ  ภนฺเตติ  โข  สมุโน  เถรสฺส  วจน  สมปฏิจฺฉิตฺวา   
ตาวเทว  ปตฺตจีวรมาทาย  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปาฏลิปุตฺต-   
ทฺวาเร โอรุยหฺ ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ   
มหาราชา ตุฏโ สามเณรสฺส  หตฺถโต  ปตฺต  คเหตฺวา  คนฺเธหิ   
อุพฺพฏเฏตฺวา  วรมุตฺตสทิสาน  ธาตูน  ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ  โส   
ต  คเหตฺวา  สกฺก  เทวราชาน  อุปสงฺกมิ ฯ  สกฺโก  เทวราชา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 102 

                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๑๐๒   
 
สามเณร  ทิสฺวา  กึ  ภนฺเต  สุมน  อาหิณฺฑสีติ  อาห ฯ  ตฺว   
มหาราช  อมเฺห  ตมฺพปณฺณิทีป  เปเสตฺวา  กสฺมา  ปมชฺชสีติ ฯ   
นปฺปมชฺชาม ิ ภนฺเต  วเทหิ  ก ึ กโรมีติ ฯ  ตุมฺหาก  กริ  หตฺเถ   
เทฺว  ธาตุโย  อตฺถิ  ทกฺขิณทาฒ ฺจ  ทกฺขิณกฺขก ฺจ  ตโต  ตุมฺเห   
ทกฺขิณทาฒ  ปูเชถ  ทกฺขิณกฺขกมฺปน  มยฺห  เทถาติ ฯ  สาธุ   
ภนฺเตติ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  โยชนปฺปมาณ  มณิถูป   
อุคฺฆาเฏตฺวา  ทกฺขิณกฺขก  ธาตุ  นีหริตฺวา  สุมนสฺส  อทาสิ ฯ   
โส  ต คเหตฺวา เจติยคิริมฺหิเยว ปติฏาสิ ฯ   
        อถโข  มหินฺทปฺปมุขา  สพฺเพป  เต  มหานาคา  อโสกธมฺม-   
ราเชน  ทินฺนธาตุโย  เจติยคิริมฺหิเยว  ปติฏเปตฺวา  ทกฺขิณกฺขก   
อาทาย  วฑฺฒมานกจฺฉายาย  มหานาควนุยฺยาน  อคมสุ ฯ   
ราชาป  โข  สุมเนน  วุตฺตปฺปการ  ปชูาสกฺการ  กตฺวา   
หตฺถิกฺขนฺธวรคโต  สย  มงฺคลหตฺถิมตฺถเก  เสตจฺฉตฺต  ธารยมาโน   
มหานาควนุยฺยาน  สมฺปาปุณิ ฯ  อถสสฺ  เอตทโหสิ  สเจ  อย   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ธาตุ  ฉตฺต  อปนมตุ  มงฺคลหตฺถี  ชนฺนุเกหิ   
ภูมิย  ปติฏหตุ  ธาตุจงฺโกฏก  มยฺห  มตฺถเก  ปติฏาตูติ ฯ   
สห  ร ฺโ  จิตฺตุปฺปาเทน  ฉตฺต  อปนมิ  หตฺถ ี ชนฺนุเกหิ   
ภูมิย  ปติฏหิ  ธาตุจงฺโกฏก  ร ฺโ  มตฺถเก  ปติฏหิ ฯ  ราชา   
อมเตเนว  อภิสิตฺตคตฺโต  วิย  ปรเมน ปติปามุชฺเชน สมนฺนาคโต   
ปุจฺฉิ  ธาตุ  ภนฺเต  กึ  กโรมาติ ฯ  หตฺถกิุมฺภมฺหิเยว  ตาว    
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มหาราช  เปหีติ ฯ  ราชา  ธาตุจงฺโกฏก  คเหตฺวา  หตฺถิกุมฺเภ   
เปสิ ฯ ปมุทิโต  นาโค  โก ฺจนาท  นทิ ฯ  มหาเมโฆ  อุฏหิตฺวา 
โปกฺขรวสฺส  วสฺสิ ฯ  อุทกปริยนฺต  กตฺวา  มหาภูมิจาโล  อโหส ิ
ปจฺจนฺเตป  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ธาตุ  ปติฏหิสฺสตีติ ฯ   
เทวมนุสฺสา  ปโมทึสุ ฯ เอว อิทฺธานุภาวสิริยา เทวมนุสฺสาน   
ปตึ ชนยนฺโต   
                ปณฺุณมาย มหาวีโร                  จาตุมฺมาสินิยา อิธ 
                อาคนฺตฺวา  เทวโลกมฺหา          หตฺถิกุมฺเภ  ปติฏ ิโตติ ฯ 
        อถ (๑)  โส  หตฺถินาโค  อเนกตาลาวจรปริวาริโต  อติวิย   
อุฬาเรน  ปูชาสกฺกาเรน  สกฺกริยมาโน  ปจฺฉิมทิสาภิมุโข  หุตฺวา   
อปสกฺกนฺโต  ยาว  นครสฺส  ปุรตฺถิมทวฺาร  ตาว  คนฺตฺวา   
ปุรตฺถิมทฺวาเรน  นคร  ปวิสิตฺวา  สกลนาคเรหิ  อุฬาราย   
ปูชาย  กริยมานาย  ทกฺขิณทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  ถูปารามสฺส   
ปจฺฉิมทิสาภาเค  มเหชวตฺถุ  นาม  กริ  อตฺถิ  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
ปุน  ถูปารามาภิมุโขเยว  ปฏินิวตฺติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  ถูปาราเม   
ปุริมกาน ติณฺณ สมฺมาสมฺพุทฺธาน ปริโภคเจติยฏาน  โหติ ฯ   
        อตีเต  กริ  อย  ทโีป  โอชทีโป  นาม  อโหสิ ฯ  ราชา   
อภโย  นาม ฯ  นคร  อภยปุรนฺนาม ฯ  เจติยปพฺพโต  เทวกูฏ-   
ปพฺพโต  นาม ฯ  ถูปาราโม  ปฏิยาราโม  นาม ฯ  เตน  โข   
# ๑. ม. อถสสฺ ฯ    
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ปน  สมเยน  กกุสนฺโธ  ภควา  โลเก  อุปฺปนฺโน  โหติ ฯ  ตสฺส   
สาวโก มหาเทโว  นาม [๑]  ภิกฺขุสหสฺเสน  สทฺธึ  เทวกูเฏ   
ปติฏาสิ  มหินฺทตฺเถโร  วิย  เจติยปพฺพเต ฯ  เตน  สมเยน   
โอชทีเป  สตฺตา  ปชฺชรเกน  อนยพฺยสน  อาปชฺชนติฺ ฯ  อทฺทสา   
โข  กกุสนโฺธ  ภควา พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนโฺต  เต   
สตฺเต  อนยพฺยสนมาปชฺชนฺเต ฯ  ทิสฺวา  จตฺตาฬีสาย  ภิกฺขุ-   
สหสฺเสน  ปริวุโต  อคมาสิ ฯ  ตสฺสานุภาเวน  ตาวเทว  ปชชฺรโก   
วูปสนฺโต ฯ  โรเค  วูปสนเฺต  ภควา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  จตุราสีติยา   
ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  ภควา  ธมมฺกรก (๒)  ทตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ  ต  อนฺโต  ปกฺขิปตฺวา  ปฏิยาราเม  เจติย  อกสุ ฯ   
มหาเทโว  ทีป  อนุสาสนฺโต  วิหาสิ ฯ   
        โกนาคมนสฺส  ปน  ภควโต  กาเล  อย  ทโีป  วรทีโป   
นาม อโหสิ ฯ  ราชา  สมทิฺธิ  นาม ฯ  นคร  วฑฺฒมาน   
นาม ฯ  ปพฺพโต  สุวณฺณกูโฏ  นาม ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
วรทีเป ทุพฺพุฏ ิกา โหติ  ทุพฺภิกฺข  ทุสฺสสฺส ฯ  สตฺตา  ฉาตกโรเคน   
อนยพฺยสน  อาปชฺชนฺติ ฯ  อทฺทสา  โข  โกนาคมโน  ภควา   
พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต  เต  สตฺเต  อนยพฺยสน   
อาปชฺชนฺเต ฯ  ทิสฺวา  ตึสภิกฺขุสหสฺสปริวุโต  อคมาสิ ฯ  พุทฺธานุ-   
ภาเวน  เทโว  สมฺมาธาร  อนุปฺปเวจฺฉิ ฯ  สุภิกฺข  อโหสิ ฯ   
#  ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เถโรติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ธมกรณฺ ฯ    
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ภควา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิ-   
สมโย  อโหสิ ฯ  ภควา  ภิกฺขุสหสฺสปริวาร  มหาสุมน  นาม   
เถร  ทีเป  เปตฺวา  กายพนฺธน  ทตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ต  อนฺโต   
ปกฺขิปตฺวา  เจติยมกสุ ฯ   
        กสฺสปสฺส  ปน  ภควโต  กาเล  อย  ทโีป  มณฺฑทีโป   
นาม  อโหสิ ฯ  ราชา  ชยนฺโต  นาม ฯ  นคร  วิสาล  นาม ฯ   
ปพฺพโต  สุภกูโฏ  นาม ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  มณฺฑทีเป   
มหาวิวาโท  โหติ ฯ  พหู  สตฺตา  กลหวิคฺคหชาตา  อนยพฺยสน   
อาปชฺชนฺติ ฯ  อทฺทสา  โข  กสฺสโป  ภควา  พุทฺธจกฺขุนา 
โลก  โวโลเกนฺโต  เต  สตฺเต  อนยพฺยสน  อาปชฺชนฺเต ฯ   
ทิสฺวา  วีสติภิกฺขุสหสฺสปริวุโต  อาคนฺตฺวา  วิวาท  วูปสเมตฺวา   
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย   
อโหสิ ฯ  ภควา  ภิกฺขุสหสฺสปริวาร  สพฺพนนฺทึ (๑)  นาม  เถร   
ทีเป ปติฏาเปตฺวา อุทกสาฏิก  ทตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ต   
อนฺโต  ปกฺขิปตฺวา  เจติยมกสุ ฯ  เอว  ถูปาราเม  ปรุิมกาน   
ติณฺณ  สมฺมาสมฺพุทฺธาน  ปริโภคเจติยานิ  ปติฏหึสุ ฯ  ตานิ   
สาสนนฺตรธาเนน  นสฺสนฺติ ฯ  านมตฺต  อวสิสฺสติ ฯ  ตสฺมา   
วุตฺต  เตน  จ  สมเยน  ถูปาราเม  ปุริมกาน  ติณฺณ   สมฺมา-   
สมฺพุทฺธาน ปริโภคเจติยฏาน โหตีติ ฯ  ตเทต  วินฏเสุ  เจติเยสุ   
#  ๑. ม. สพฺพนนฺท ฯ    
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เทวตานุภาเวน  กณฺฏกสมากิณฺณสาเขหิ  นานาคจฺเฉหิ  ปริวุต   
ติฏติ  มา  น  โกจิ  อุจฺฉิฏาสุจิมลกจวเรหิ  สนฺทูเสสีติ ฯ   
        อถ  ตสฺส  หตฺถโิน  ปุรโต  คนฺตฺวา  ราชปุริสา  สพฺพคจฺเฉ   
ฉินฺทิตฺวา  ภูมึ  โสเธตฺวา  ต  หตฺถตลสทิสมกสุ ฯ หตฺถินาโค   
คนฺตฺวา  ต  าน  ปุรโต  กตฺวา  ตสฺส ปจฺฉิมทิสาภาเค   
โพธิรุกฺขฏาเน  อฏาสิ ฯ  อถสฺส มตฺถกโต ธาตุ โอโรเปตุ   
อารภึสุ ฯ นาโค โอโรเปตุ  น  เทติ ฯ  ราชา  เถร  ปุจฺฉิ   
กสฺมา  ภนฺเต นาโค ธาตุ โอโรเปตุ  น  เทตีติ ฯ  อารฬฺุห   
มหาราช  โอโรเปตุ  น  วฏฏตีติ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  กาเล  อภยวาปยา   
อุทก  ฉินฺน  โหติ ฯ  สมนฺตา  ภูมิ ผลติา โหติ ฯ  สอุุทฺธรา   
มตฺติกาปณฺฑา ฯ  ตโต  มหาชโน  สีฆ  สีฆ  มตฺติก  อาหริตฺวา   
หตฺถิกุมฺภปฺปมาณ  วตฺถุมกาสิ ฯ  ตาวเทว  ถูปกรณตฺถ  อิฏกา   
กาตุ  อารภึสุ ฯ  ยาว  อิฏกา  ปรินฏินฺติ  ตาว หตฺถินาโค   
กติปาห  ทิวา  โพธิรุกฺขฏาเน  หตฺถิสาลาย  ติฏติ  รตฺตึ   
ถูปปติฏานภูมึ  ปริยายติ ฯ  อถ  วตฺถุ  จินาเปตฺวา  ราชา   
เถร  ปุจฺฉิ  กทีิโส  ภนฺเต  ถูโป  กาตพฺโพติ ฯ  วีหิราสิสทิโส   
มหาราชาติ ฯ   
        สาธุ  ภนฺเตติ  ราชา  ชงฺฆปฺปมาณ (๒)  ถูป  จินาเปตฺวา   
ธาตุ  โอโรปนตฺถาย  มหาสกฺการ  กาเรสิ ฯ  สกลนคร ฺจ   
# ๑. ม. อถ ขวสฺส ฯ  ๒. ม. (คชปฺปมาณ ?) ฯ    
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ชนปโท  จ  ธาตุมหทสฺสนตฺถ  สนฺนิปติ ฯ  สนฺนิปติเต  จ  ตสฺมึ   
มหาชนกาเย  ทสพลสฺส  ธาตุ  หตฺถิกมฺุภโต  สตฺตตาลปฺปมาณ   
เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ยมกปาฏิหาริย  ทสฺเสสิ ฯ  เตหิ  เตหิ   
ธาตุปฺปเทเสหิ  ฉนฺน  วณฺณาน  อุทกธารา  จ  อคฺคิกฺขนฺธา   
จ  ปวตฺตนฺติ ฯ  สาวตฺถิย  คณฺฑามฺพมูเล  ภควโต (๑)  ทสฺสิต-   
ปาฏิหาริยสทิสเมว  ปาฏิหาริย  อโหส ิฯ  ต ฺจ  โข  เนว   
เถรานุภาเวน  น  เทวตานุภาเวน  อปจ  โข  พุทฺธานุ-   
ภาเวเนว ฯ  ภควา  กิร  ธรมาโนว  อธฏิาสิ  มยิ  ปรินิพฺพุเต   
ตมฺพปณฺณิทีเป  อนุราธปุรสฺส  ทกฺขิณภาเค  ปุริมกาน  ติณฺณ   
พุทฺธาน  ปรโิภคเจติยฏาเน  มม  ทกขิฺณกฺขกธาตุปติฏานทิวเส   
ยมกปาฏิหาริย  โหตูติ ฯ   
                เอว อจินฺติยา พุทฺธา          พุทฺธธมฺมา อจินฺติยา 
                อจินฺติเย ปสนฺนาน          วิปาโก โหตฺยจินฺติโยติ ฯ 
        สมฺมาสมฺพุทฺโธ  กริ  อิม  ทีป  ธรมานกาเลป  ติกฺขตฺตุ   
อคมาสิ ฯ  ปม  ยกฺขทมนตฺถ  เอกโกว  อาคนฺตฺวา  ยกฺเข  
ทเมตฺวา  มยิ  ปรินิพฺพุเต  อิมสฺมึ  ทีเป  มม  สาสน  ปติฏหิสฺสตีติ   
ตมฺพปณฺณิทีเป  รกฺข  กโรนฺโต  ติกฺขตฺตุ  ทีป  อาวิชฺฌิ ฯ  ทุติย   
มาตุลภาคิเนยฺยาน  นาคราชูน  ทมนตฺถาย  เอกโกว  อาคนฺตฺวา   
เต  ทเมตฺวา  อคมาสิ ฯ  ตติย  ป ฺจสตภิกฺขุปริวาโร  อาคนฺตฺวา   
# ๑. ม. กณฺฑมฺพมูเล ภควตา ฯ  ๒.  ม. อาวิชฺช ิฯ    
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มหาเจติยฏาเน  จ  ถูปารามเจติยฏาเน  จ  มหาโพธิปฺ-   
ปติฏาเน  จ  มุติงฺคณเจติยฏาเน  จ  ทีฆวาปเจติยฏาเน  จ   
กลฺยาณิยเจติยฏาเน  จ  นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทิ ฯ   
อิทมสฺส  จตุตฺถ  ธาตุสรีเรน  อาคมน ฯ  ธาตุสรีรโต  จ   
ปนสฺส  นิกฺขนฺตอุทกผุสิเตหิ  สกเล  ตมฺพปณฺณิตฺถเล  น  โกจิ   
ผุฏโกาโส  (๒)  นาม  อโหสิ ฯ เอวมสฺส ต  ธาตุสรีร  อุทกผุสิเตหิ   
ตมฺพปณฺณิตฺถลสฺส  ปรฬิาห  วูปสเมตฺวา  มหาชนสฺส  ปาฏิหาริย   
ทสฺเสตฺวา  โอตริตฺวา  ร ฺโ  มตฺถเก  ปติฏาสิ ฯ  ราชา  สผล   
มนุสฺสปฏิลาภ  ม ฺมาโน  มหนฺต  สกฺการ  กริตฺวา  ธาตุ   
ปติฏาเปสิ ฯ  สห  ธาตุปติฏาเนน  มหาภูมิจาโล  อโหส ิฯ   
ตสฺมิ ฺจ  ปน  ธาตุปาฏิหาริเย  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  ร ฺโ  ภาตา   
อภโย  นาม  ราชกุมาโร  ปุริสสหสฺเสน  สทฺธ ึ ปพฺพชิ ฯ   
เวตาลิคามโต  ป ฺจ  ทารกสตานิ  ปพฺพชึสุ ฯ  ตถา  ทฺวาร-   
มณฺฑลาทีหิ  คามเกหิ  นิกฺขมิตฺวา  ป ฺจ  ป ฺจ  ทารกสตานิ ฯ   
สพฺพานิป อนฺโตนครโต  จ  พหินครโต  จ  ปพฺพชติานิ  ตึสภิกฺขุ-   
สหสฺสานิ  อเหสุ ฯ  นฏิ ิเต  ปน  ถูปสมฺึ  ราชา  จ  ราช-   
ภตฺติกา  จ  เทวิโย  จ  เทวนาคยกฺขานมฺป  วิมฺหยกร  ปจฺเจก   
ปจฺเจก  ปูชมกสุ ฯ  นิฏ ิตาย  ปน  ธาตุปูชาย  ปติฏ ิเต  ธาตุ-   
วเร  มหินฺทตฺเถโร  เมฆวนุยฺยานเมว  คนฺตฺวา วาส กปฺเปสิ ฯ 
# ๑. ม. อผุฏโกาโส ฯ    
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        ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  อนุฬา  เทวี  ปพฺพชิตุกามา  หุตฺวา   
ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  เถรเมตทโวจ   
อนุฬา  ภนฺเต  เทวี  ปพฺพชิตุกามา  ปพฺพาเชถ  นนฺติ ฯ  น   
มหาราช  อมหฺาก  มาตุคาม  ปพฺพาเชตุ  กปฺปติ  ปาฏลิปุตฺเต   
ปน  มยฺห  ภคินี  สงฺฆมิตฺตตฺเถรี  นาม  อตฺถิ  ต  ปกโฺกสาเปหิ   
อิมสฺมึ  จ  ปน  มหาราช  ทีเป  ปุริมกาน  ติณฺณ  สมฺมา-   
สมฺพุทฺธาน  โพธิ  ปติฏาสิ  อมฺหากป  ภควโต  สรสรสิชาล-   
วิสชฺชนเกน  โพธินา  อิธ  ปติฏาตพฺพ  ตสฺมา  ตถา  สาสน   
ปหิเณยฺยาสิ  ยถา  สงฺฆมิตฺตา  โพธึ  คเหตฺวา  อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
สาธุ  ภนฺเตติ  ราชา  เถรสฺส  วจน  สมปฺฏิจฺฉิตฺวา  อมจฺเจหิ   
สทฺธึ  มนฺเตตฺวา  อริฏ  นาม  อตฺตโน  ภาคิเนยฺย  อาห   
สกฺกิสฺสสิ  ตฺว  ปาฏลิปุตฺต  คนฺตฺวา  มหาโพธินา  สทฺธึ  อยฺย   
สงฺฆมิตฺตตฺเถรึ  อาเนตุนฺติ ฯ  สกกฺิสฺสามิ  เทว  สเจ เม  ปพฺพชชฺ   
อนุชานิสฺสสีติ ฯ  คจฺฉ  ตาต  เถรึ  อาเนตฺวา  ปพฺพชาหีติ ฯ   
        โส  ร ฺโ  จ  เถรสฺส  จ  สาสน  คเหตฺวา  เถรสฺส   
อธิฏานพเลน  เอกทิวเสเนว  ชมฺพุโกลปฏฏน  คนฺตฺวา  นาว   
อภิรุหิตฺวา  สมุทฺท  อติกกฺมิตฺวา  ปาฏลิปุตฺตเมว  อคมาสิ ฯ   
อนุฬาป  โข  เทวี  ป ฺจหิ  ก ฺาสเตหิ  ป ฺจหิ  จ  อนฺเต-   
ปุริกาสเตหิ  สทฺธึ  ทส สลีานิ สมาทยิตฺวา  กาสายานิ  วตฺถานิ   
อจฺฉาเทตฺวา นครสฺส เอกเทเส อุปสฺสย การาเปตฺวา นิวาส    
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กปฺเปสิ ฯ  อริฏโป  ตทิวสเมว  คนฺตฺวา ร ฺโ สาสน อปฺเปสิ 
เอว ฺจ  อโวจ  ปุตฺโต  เต  เทว  มหินฺทตฺเถโร  เอวมาห   
สหายกสฺส  กิร  เต  เทวานปยติสฺสสฺส  ภาตุ  ชายา  อนุฬา   
นาม  เทวี  ปพฺพชิตุกามา  ต  ปพฺพาเชตุ  อยฺย  สงฺฆมิตฺตตฺเถรึ   
ปหิณถ  อยฺยาเยว  จ  สทธฺึ  มหาโพธนิฺติ ฯ  เถรสฺส  สาสน   
อาโรเจตฺวา สงฺฆมิตฺตตฺเถรึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาห  อยฺเย   
ตุมฺหาก  ภาตา  มหินฺทตฺเถโร  ม  ตุมฺหาก  สนฺติเก  เปเสสิ   
เทวานปยติสฺสร ฺโ  ภาตุ  ชายา  อนฬุา  เทวี  ป ฺจหิ   
ก ฺาสเตหิ  ป ฺจหิ  จ  อนฺเตปุริกาสเตหิ  สทฺธึ  ปพฺพชิตุกามา   
ต  กิร  อาคนฺตฺวา  ปพฺพาเชถาติ ฯ   
        สา  ตาวเทว  ตุริตตุริตา  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
เอวมาห  มหาราช  มยฺห  ภาตา  มหินฺทตฺเถโร  เอว  ปหิณิ   
ร ฺโ  กิร  ภาตุ  ชายา  อนุฬา  นาม  เทวี  ป ฺจหิ   
ก ฺาสเตหิ  ป ฺจหิ  จ  อนฺเตปุริกาสเตหิ  สทฺธึ  ปพฺพชิตุกามา   
มยฺห  อาคมน  อุทิกฺขติ  อิจฺฉามห  มหาราช  ตมฺพปณฺณิทีป   
คนฺตุนฺติ (๑) ฯ  ราชา  อาห  อมฺม  ปุตฺโตป  เม  มหินฺทตฺเถโร   
นตฺตา  จ  สุมนสามเณโร  ม  ฉินฺนหตฺถ  วิย  กโรนฺตา   
ตมฺพปณฺณิทีป  คตา  ตสฺส  มยฺห  เตป  อปสฺสนฺตสสฺ  อุปฺปนฺโน   
โสโก  ตว  มขุ  ปสฺสนฺตสฺส  วูปสมติ  อล  อมฺม  มา  อคมาสีติ ฯ   
# ๑. ม. คจฺฉามห มหาราช ตมฺพปณฺณิทีปนฺติ ฯ    
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ภาริย  เม  มหาราช  ภาตุโน  วจน  อนุฬาป  ขตฺติยา  อิตฺถ-ี   
สหสฺสปริวุตา  ปพฺพชฺชาปุเรกฺขารา  ม  ปฏิมาเนติ  คจฺฉามห   
มหาราชาติ ฯ เตนหิ อมฺม มหาโพธึ คเหตฺวา คจฺฉาหีติ ฯ   
        กโุต  ร ฺา  ลทฺโธ  มหาโพธีติ ฯ  ราชา  กริ ตโต   
ปุพฺเพ เอว  ธาตุคฺคหณตฺถาย  อนาคเต  สุมเน  ลงฺกาทีป   
มหาโพธึ  เปเสตุกาโม  กถนฺนุโข  อสตฺถฆาตารห  มหาโพธึ   
เปเสสฺสามีติ  อุปาย  อปสฺสนฺโต  มหาเทว  นาม  อมจฺจ   
ปุจฺฉิ ฯ  โส  อาห  สนฺติ  เทว  พหู  ปณฺฑิตา  ภิกฺขูติ ฯ   
ต  สุตฺวา  ราชา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ภตฺต  ปฏิยาเทตฺวา  ภตฺต-   
กิจฺจาวสาเน  สงฺฆ  ปุจฺฉิ  คนฺตพฺพ  นุ  โข  ภนฺเต  ภควโต   
มหาโพธินา  ลงฺกาทีปนฺโนติ ฯ  สงฺโฆ โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส   
ภาร  อกาสิ ฯ  เถโร  คนตฺพฺพ  มหาราช  มหาโพธนิา   
ลงฺกาทีปนฺติ  วตฺวา  ภควโต  ป ฺจ  มหาอธิฏานาติ  กเถสิ ฯ   
        กตมานิ  ป ฺจ ฯ  ภควา  กิร  ปรินพฺิพานม ฺเจ  นิปนฺโน   
ลงฺกาทีเป  มหาโพธิปฺปติฏาปนตฺถาย  อโสกมหาราชา  มหา-   
โพธึ  คหณตฺถ  คมิสฺสติ  ตทา  มหาโพธิสฺส  ทกฺขิณสาขา   
สยเมว  ฉิชฺชตฺิวา  สุวณฺณกฏาเห  ปติฏาตูติ  อธิฏาสิ ฯ   
อิทเมกมธิฏาน ฯ   
        ตตฺถ  ปติฏานกาเล  จ  มหาโพธิ  หิมวลาหกคพฺภ   
ปวิสิตฺวา  ติฏตูติ  อธิฏาสิ ฯ  อิท  ทุติยมธิฏาน ฯ    
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        สตฺตเม  ทิวเส  หิมวลาหกคพฺภโต โอรุยฺห  สวุณฺณกฏาเห   
ปติฏหนฺโต  ปตฺเตหิ  จ  ผเลหิ จ ฉพฺพณฺณรสิโย  มุ ฺจตูติ   
อธิฏาสิ ฯ  อิท  ตติยมธิฏาน ฯ   
        ถูปาราเม  ทกฺขิณกฺขกธาตุ  เจติยมฺหิ  ปติฏานทิวเส   
ยมกปาฏิหาริย  กโรตูติ  อธิฏาสิ ฯ  อิท  จตุตฺถมธิฏาน ฯ   
        ลงฺกาทีปมฺหิเยว  เม  โทณมตฺตา  ธาตุโย  มหาเจติยมฺหิ   
ปติฏานกาเล  พุทฺธเวส  คเหตฺวา  อากาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา   
ยมกปาฏิหาริย  กโรนฺตูติ  อธิฏาสิ ฯ  อิท  ป ฺจมมธิฏาน ฯ   
        ราชา  อิมานิ  ป ฺจ  มหาอธิฏานานิ  สุตฺวา  ปสนฺน-   
จิตฺโต  ปาฏลปิุตฺตโต  ยาว  มหาโพธิ  ตาว  มคฺค  ปฏิชคฺคาเปตฺวา   
สุวณฺณกฏาหตฺถาย  พหุ  สุวณฺณ  นีหราเปสิ ฯ ตาวเทว  ร ฺโ   
จิตฺต  ตฺวา  วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺโต  กมมฺารวณฺณ  นิมฺมินิตฺวา 
ปุรโต  อฏาสิ ฯ  ราชา  ต  ทิสฺวา  ตาต  อิม  สุวณฺณ   
คเหตฺวา  กฏาห  กโรหีติ  อาห ฯ  ปมาณ  เทว  ชานาถาติ ฯ   
ตฺวเมว  ตาต  ตฺวา  ปมาณ  กโรหีติ ฯ  สาธุ  เทว  กริสฺสามีติ   
สุวณฺณ  คเหตฺวา  อตฺตโน  อานุภาเวน  หตฺเถน  ปรมิชฺชิตฺวา   
สุวณฺณกฏาห  นิมฺมินิ  นวหตฺถปริกฺเขป  ป ฺจหตฺถุพฺเพธ  ติหตฺถ-   
วิกฺขมฺภ  อฏงฺคุลพหล  หตฺถิโสณฺฑมูลปฺปมาณมุขวฏฏึ ฯ   
        อถ  ราชา  สตฺตโยชนายามาย  ติโยชนวิตฺถาราย  มหติยา   
เสนาย  ปาฏลิปุตฺตโต  นกิฺขมิตฺวา  อริยสงฺฆ  อาทาย  มหาโพธ-ิ    
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สมีป  อคมาสิ ฯ  เสนา  สมุสฺสิตทฺธชปฏาก  นานารตนวิจิตฺต   
อเนกาลงฺการปฏิมณฺฑิต  นานาวิธกุสุมสมากิณฺณ  อเนกตุริย-   
สงฺฆุฏ  มหาโพธึ  ปริกฺขิป ฯ  ราชา  สหสฺสมตฺเต  คณปาโมกฺเข   
มหาเถเร  คเหตฺวา  สกลชมฺพุทีเป  ปตฺตาภิเสกาน ราชูน   
สหสฺเสน  อตฺตาน ฺจ  มหาโพธิ ฺจ  ปริวาราเปตฺวา  มหาโพธิ-   
มูเล ตฺวา  มหาโพธึ  โอโลเกสิ ฯ  มหาโพธิสฺส  ขนฺธ ฺจ   
ทกฺขิณมหาสาขาย  จตุหตฺถปฺปมาณ  ปเทส ฺจ  เปตฺวา  อวเสส   
อทสฺสน  อคมาสิ ฯ   
        ราชา  ต  ปาฏิหาริย  ทิสฺวา  อุปฺปนฺนปติปามุชฺโช  อห   
ภนฺเต  อิม  ปาฏิหาริย  ทิสวฺา  ตุฏโ  มหาโพธึ  ทีปรชฺเชน   
ปูเชมีติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  วตฺวา  อภิเสก  อทาสิ ฯ  ตโต  ปุปฺผ-   
คนฺธาทีหิ  ปูเชตฺวา  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อฏสุ  าเนสุ   
วนฺทิตฺวา  อุฏาย  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  ตฺวา  สจฺจวจนกิริยาย   
มหาโพธึ  คณฺหิตุกาโม  ภูมิโต  ยาว  มหาโพธิสฺส  ทกฺขิณ-   
สาขา  ตาว  อุจฺจ  กตฺวา  ปตสฺส  สพฺพรตนมยปสฺส  อุปร ิ  
สุวณฺณกฏาห  ปาเปตฺวา  รตนป  อารุยฺห  สุวณฺณตุลิก   
คเหตฺวา  มโนสิลาย  เลข  กตฺวา  ยทิ  มหาโพธินา  ลงฺกาทีเป   
ปติฏาตพฺพ  ยท ิ จาห  พุทฺธสาสเน  นิพฺเพมติโก  ภเวยฺย   
มหาโพธิ  สยเมว  อิมสฺมึ  สุวณฺณกฏาเห ปติฏาตูติ  สจฺจ-   
วจนกิริยมกาสิ ฯ  สห  สจฺจวจนกิริยาย  โพธิสาขา  มโนสิลาย    
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ปริจฺฉินฺนฏาเน  ฉิชฺชิตฺวา  คนฺธกลลปูรสฺส  สุวณฺณกฏาหสฺส   
อุปริ  อฏาสิ ฯ  ตสฺส  อุพฺเพเธน  ทสหตฺโถ  ขนฺโธ  โหติ ฯ   
จตุหตฺถา  ป ฺจมหาสาขา  ป ฺจหิเยว  ผเลหิ  ปฏิมณฺฑิตา ฯ   
ขุทฺทกสาขาน  ปน  สหสฺส ฯ  อถ  ราชา  มลูเลขาย  อุปร ิ  
ติวงฺคุเล  ปเทเส  อ ฺ  เลข  ปริจฺฉินฺทิ ฯ  ตโต  ตาวเทว   
พุพฺพุฬกา (๑)  หุตฺวา  ทส  มหามูลานิ  นิกฺขมึสุ ฯ  ปุน  อุปรุปริ   
ติวงฺคุเล  ติวงฺคุเล  อ ฺา  นว  เลขา  ปริจฺฉินฺทิ ฯ  ตาหิป   
ทส  ทส  พุพฺพุฬกา หุตฺวา นวุติมูลานิ  นิกฺขมึสุ ฯ  ปมกา   
ทส  มหามูลา  จตุรงฺคุลมตฺต  นิกฺขนฺตา ฯ  อิตเรป  ควกฺขชาล-   
สทิส  อนุสพฺิพนฺตา  นิกฺขนฺตา ฯ  เอตฺตก  ปาฏิหารยิ  ราชา   
รตนปมตฺถเก   ิโตเยว  ทิสฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  มหานาท   
นทิ ฯ  อเนกานิ  ภิกฺขุสหสฺสานิ  สาธุการมกสุ ฯ  สกลราชเสนา   
อุนฺนาทินี  อโหสิ ฯ  เจลุกฺเขปสตสหสฺสานิ  ปวตฺตึสุ ฯ  ภุมฺมฏก-   
เทเว  อาทึ  กตฺวา  ยาว  พฺรหฺมกายิกา  เทวา  ตาว  สาธุการ   
ปวตฺตยึสุ ฯ  ร ฺโ  อิม  ปาฏิหาริย  ปสฺสนฺตสฺส  ปติยา  นิรนฺตร   
ผุฏสรีรสฺส  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา   ิตสฺเสว  มหาโพธิ มูลสเตน   
สุวณฺณกฏาเห  ปติฏาสิ ฯ  ทส  มหามูลา  สุวณฺณกฏาหตล   
อาหจฺจ  อฏสุ ฯ  อวเสสา  นวุติ  อนปุุพฺเพน  วฑฺฒนกา  หุตฺวา   
คนฺธกลเล  โอรุยฺห   ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี พุพฺพุลกา ฯ  ม. ปปฺุผุฬกา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 115 

                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๑๑๕   
 
        เอว  สุวณฺณกฏาเห  ปติฏ ิตมตฺเต  มหาโพธิมฺหิ  มหาปวี   
จลิ ฯ  อากาเส  เทวทุนฺทุภิโย  ผลึสุ ฯ  ปพฺพตาน  นจฺเจหิ   
เทวตาน  สาธุกาเรหิ  ยกขฺาน  หิงฺกาเรหิ  อสรุาน  ถุติชปฺเปหิ   
พฺรหฺมาน  อปฺโผฏเนหิ  เมฆาน  คชฺชิเตหิ  จตุปฺปทาน  รเวหิ   
ปกฺขีน  วิรุเตหิ  สพฺพตาลาวจราน  สกสกปฏิภาเณหิ  ปวีตลโต   
ยาว  พฺรหฺมโลกา  ตาว  เอกโกลาหลเมกนินฺนาท  อโหสิ ฯ   
ป ฺจสุ  สาขาสุ  ผลโต  ผลโต  ฉพฺพณฺณรสิโย  นิกขฺมิตฺวา   
สกลจกฺกวาฬ  รตนโคปานสีวินทฺธ  วิย  กรุุมานา  ยาว   
พฺรหฺมโลกา  อพฺภุคฺคจฺฉึสุ ฯ  ต  ขณโต  จ  ปน  ปภูติ  สตฺต   
ทิวสานิ  มหาโพธิ  หิมวลาหกคพฺภ  ปวิสิตฺวา  อฏาสิ ฯ  น   
โกจิ  มหาโพธึ  ปสฺสติ ฯ  ราชา  รตนปโต  โอรุยฺห  สตฺต   
ทิวสานิ  มหาโพธิปูช  กาเรสิ ฯ  สตฺตเม  ทิวเส  สพฺพทิสาหิ   
หิม ฺจ  รสิโย  จ  อาวตฺติตฺวา  มหาโพธิเมว  ปวิสึสุ ฯ   
วิคตหิมวลาหเก  วิปฺปสนฺเน  จกฺกวาฬคพฺเภ  มหาโพธิ   
ปริปุณฺณขนฺธสาขาปสาโข  ป ฺจผลปฏิมณฺฑิโต  สุวณฺณกฏาเห   
ปติฏ ิโตว  ป ฺายิตฺถ ฯ  ราชา  มหาโพธึ  ทิสฺวา  เตหิ   
ปาฏิหาริเยหิ  ส ฺชนิตปติปามุชฺโช  สกลชมฺพุทีปรชฺเชน  ตรุณ-   
มหาโพธึ  ปูเชสฺสามีติ  อภิเสก  ทตฺวา  สตฺต  ทิวสานิ  มหา-   
โพธิฏาเนเยว  อฏาสิ ฯ   
# ๑.  ม. ฉพฺพณฺฯรสโย ฯ    
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        มหาโพธิ  ปุพฺพกตฺติกปวารณทิวเส (๑)  สายณฺหสมเย  ปม   
สุวณฺณกฏาเห  ปติฏหิ ฯ  ตโต  หิมคพฺภสตฺตาห  อภิเสก-   
สตฺตาห ฺจ  วีตินาเมตฺวา  กาฬปกฺขสสฺ  อุโปสถทิวเส  ราชา   
เอกทิวเสเนว  ปาฏลิปุตฺต  ปวิสิตฺวา  กตฺติกชุณฺหปกฺขสฺส  ปาฏ-ิ   
ปททิวเส  มหาโพธึ  ปาจีนมหาสาลมูเล  เปสิ ฯ  สุวณฺณกฏาเห   
ปติฏ ิตทิวสโต  สตฺตรสเม  ทิวเส  มหาโพธิสฺส  อภินวงฺกุรา   
ปาตุรเหสุ ฯ เต ทิสฺวาป  ปสนฺโน  ราชา  ปุน  มหาโพธึ   
รชฺเชน  ปูเชนฺโต  สกลชมฺพุทีปาภิเสกมทาสิ ฯ สมุนสามเณโร   
กตฺติกปุณฺณมีทิวเส  ธาตุคฺคหณตฺถ  คโต  มหาโพธิสฺส  กตฺติ-   
กจฺฉณภูต  ปูช  อทฺทส ฯ  เอว  มหาโพธิมณฺฑโต  อาเนตฺวา   
ปาฏลิปุตฺเต  ปต  มหาโพธึ  สนฺธาย  อาห  เตนหิ  อมฺม   
มหาโพธึ  คเหตฺวา  ยาหีติ ฯ  สา  สาธติู  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ   
        ราชา  มหาโพธิรกฺขณตฺถาย  อฏารส  เทวตากุลานิ  อฏ   
อมจฺจกุลานิ  อฏ  พฺราหฺมณกุลานิ  อฏ  กฏุมฺพิยกุลานิ  อฏ   
โคปกกุลานิ  อฏ  ตรจฺฉกุลานิ  อฏ  จ  กาลิงฺคกุลานิ  ทตฺวา   
อุทกาสิ ฺจนตฺถาย  อฏ  สุวณฺณฆเฏ  อฏ  จ  รชตฆเฏ  ทตฺวา   
อิมินา  ปริวาเรน  มหาโพธึ  คงฺคาย  นาว  อาโรเปตฺวา  สยป   
นครโต  นิกขฺมิตฺวา  วิชฺฌาฏวึ  สมติกฺกมฺม  อนุปพฺุเพน  สตฺตหิ   
ทิวเสหิ  ตามฺพลิตฺตึ (๒)  อนุปฺปตฺโต ฯ  อนฺตรามคฺเค 
# ๑. ม .....ปวารณาทิวเส ฯ  ๒. ม. ตามลิตฺตึ ฯ    
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เทวนาคมนุสฺสา  อุฬาร  มหาโพธิปูช  อกสุ ฯ  ราชาป  สมุทฺทตีเร   
สตฺต  ทิวสานิ  มหาโพธึ  เปตฺวา  สกลชมฺพุทีเป  มหารชฺช   
อทาสิ ฯ  อิทมสฺส  ตติย  ชมฺพุทีปรชชฺสมฺปทาน  โหติ ฯ   
        เอว  มหารชฺเชน  ปเูชตฺวา  มิคสิรสฺส (๑)  ปมปาฏิปททิวเส   
อโสโก  ธมมฺราชา  มหาโพธึ  อุกฺขิปตฺวา  คลปฺปมาณ  อุทก   
โอรุยฺห  นาวาย  ปติฏเปตฺวา  สงฺฆมิตฺตเถริมฺป  สปริวาร  นาว   
อาโรเปตฺวา  อริฏ อมจฺจ เอตทโวจ  อห  ตาต  มหาโพธึ   
ติกฺขตฺตุ  สกลชมฺพุทีปรชเฺชน  ปูเชตฺวา  คลปฺปมาณ  อุทก  โอรุยฺห   
มม  สหายสฺส  เปเสสึ  โสป  เอวเมว  มหาโพธึ  ปูเชตูติ ฯ   
เอว  สหายสฺส  สาสน  ทตฺวา  คจฺฉติ  วต เร  ทสพลสฺส   
สรสรสิชาล  วิมุ ฺจมาโน  มหาโพธิรกฺุโขติ  กนฺทตฺิวา (๒)  อ ฺชลึ   
ปคฺคเหตฺวา  อสฺสูนิ  ปวตฺตยมาโน  อฏาสิ ฯ  สาป  โข  มหา-   
โพธิสมารุฬหฺา  นาวา  ปสฺสโต  ปสฺสโต  มหาชนสฺส (๓)  มหา-   
สมุทฺทตล  ปกฺขนฺตา ฯ  มหาสมุทฺเท  สมนฺตา  โยชน  วีจิโย   
วูปสนฺตา ฯ  ป ฺจวณฺณานิ  ปทุมานิ  ปุปฺผิตานิ ฯ  อนฺตลิกฺเข   
ทิพฺพานิ  ตุริยานิ  ปวชฺชสึุ ฯ  อากาสชลถลรุกฺขาทิสนฺนิสฺสิตาหิ   
เทวตาหิ  ปวตฺติตา  อติวิย  อุฬารา  ปูชา  อโหสิ ฯ  สงฺฆมิตฺตตฺเถรี   
สุปณฺณรูเปน  มหาสมุทฺเท  นาคกุลานิ  สนฺตาเสสิ ฯ  เต   
จุตฺรสฺตรูปา  นาคา  อาคนฺตฺวา  ต  วิภูตึ  ปสฺสิตฺวา  เถรึ   
# ๑. ม. มาคสิรมาสสฺส ฯ  ๒. ม. วนฺทิตฺวา ฯ  ๓. ม. มหาราชสฺส ฯ    
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ยาจิตฺวา  มหาโพธึ  นาคภวน  อติหริตฺวา  สตฺต  ทิวสานิ   
นาครชฺเชน  ปูเชตฺวา  ปุน  นาวาย  ปติฏาเปสุ ฯ  ตทิวสเมว   
นาวา  ชมฺพุโกฬปฏฏน  อคมาสิ ฯ  อโสกมหาราชาป  มหาโพธ-ิ   
วิโยคทุกฺขิโต  กนฺทิตฺวา  โรทิตฺวา  ยาว  ทสฺสนวิสย  โอโลเกตฺวา   
ปฏินิวตฺติ ฯ   
        เทวานปยติสฺโส  มหาราชาป  โข  สุมนสามเณรสฺส  วจเนน   
มิคสิรมาสสฺส  ปมปาฏปิททิวสโต  ปภูติ  อุตฺตรทฺวารโต  ปฏาย   
ยาว  ชมฺพุโกฬปฏฏน  ตาว  มคฺค โสธาเปตฺวา  อลงฺการาเปตฺวา   
นครโต  นิกขฺมนทิวเส  อุตฺตรทฺวารสมีเป  สมุทฺทสาลวตฺถุสฺมึ   
 ิโตเยว  ตาย  วิภูติยา  มหาสมุทฺเท  อาคจฺฉนฺตเยว  มหาโพธึ   
เถรสฺส  อานุภาเวน  ทิสฺวา  ตุฏมานโส  หุตฺวา  นกิฺขมิตฺวา   
สพฺพ  มคฺค  ป ฺจวณฺเณหิ  ปุปฺเผหิ  โอกีราเปนฺโต  อนฺตรนฺตรา   
ปุปฺผอคฺฆิยานิ  เปนฺโต  เอกาเหเนว  ชมฺพุโกฬปฏฏน  คนฺตฺวา   
สพฺพตาลาวจรปริวุโต  ปปฺุผธูปคนฺธาทีหิ  ปูชยมาโน  คลปฺปมาณ   
อุทก  โอรุยหฺ  อาคโต  วต  เร  ทสพลสฺส  สรสรสิชาลวิสชฺชนโก   
มหาโพธิรุกฺโขติ  ปสนฺนจิตฺโต  มหาโพธึ อุกฺขิปตฺวา  อุตฺตมงฺเค   
สิรสฺมึ  ปติฏเปตฺวา  มหาโพธึ  ปริวาเรตฺวา  อาคเตหิ  โสฬสหิ   
ชาติสมฺปนฺนกุเลหิ  สทฺธ ึ สมุทฺทโต  ปจฺจุตฺตริตฺวา  สมุทฺทตีเร   
มหาโพธึ  เปตฺวา  ตีณิ  ทิวสานิ  สกลตมฺพปณฺณิทีปรชฺเชน   
ปูเชสิ ฯ  โสฬสนฺน  ชาติสมฺปนฺนกุลาน  รชฺช  วิจาเรสิ ฯ  อถ    
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จตุตฺเถ  ทิวเส  มหาโพธึ  อาทาย  อุฬาร  ปชู  กรุุมาโน   
อนุปุพฺเพน  อนุราธปุร  สมฺปตฺโต ฯ  อนุราธปุเรป  มหาสกฺการ   
กตฺวา  จาตุทฺทสีทิวเสเยว  วฑฺฒมานกจฺฉายาย  มหาโพธึ  อุตฺตร-   
ทฺวาเร  ปเวเสตฺวา  นครมชฺเฌน  อติหรนฺโต  ทกขิฺณทฺวาเรน   
นิกฺขมิตฺวา  ทกฺขิณทฺวารโต  ป ฺจธนุสติเก  าเน  ยตฺถ  อมฺหาก   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  นโิรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  นสิีทิ  ปุริมกา   
จ  ตโย  สมฺมาสมฺพุทฺธา  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสีทึสุ  ยตฺถ   
กกุสนฺธสฺส  ภควโต  มหาสิริสโพธิ  โกนาคมนสฺส  ภควโต   
อุทุมฺพรโพธิ  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  จ  นิโคฺรธโพธิ  ปติฏาสิ   
ตสฺมึ  มหาเมฆวนุยฺยานสฺส  ติลกภูเต  สุมนสามเณรสฺส  วจเนน   
ปมเมว  กตภูมิปริกมฺเม  ราชวตฺถุทฺวารโกฏกฏาเน  มหาโพธึ   
ปติฏาเปสิ ฯ 
        กถ ฯ  กตานิ  กิร โพธึ ปริวาเรตฺวา อาคตานิ โสฬส   
ชาติสมฺปนฺนกุลานิ  ราชเวส  คณฺหึสุ ฯ  ราชา  โทวาริกเวส   
คณฺหิ ฯ  โสฬส  กุลานิ  มหาโพธึ  คเหตฺวา  โอโรปยึสุ ฯ   
มหาโพธิ  เตส  หตฺถโต  มุตฺตสมนนฺตรเมว  อสีติหตฺถปฺปมาณ   
เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ฉพฺพณฺณรสิโย  มุ ฺจิ ฯ  รสิโย  สกลทีป   
ปตฺถริตฺวา  อุปริ  พฺรหฺมโลก อาหจฺจ  อฏสุ ฯ  มหาโพธิ-   
ปาฏิหาริย  ทสิฺวา  ส ฺชาตปฺปสาทานิ  ทส  ปุริสสหสฺสานิ   
# ๑. ม. มหาสิรีสโฑธิ ฯ    
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อนุปุพฺพวิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  ปพฺพชึสุ ฯ  ยาว   
สุริยสฺสตฺถงฺคมา  มหาโพธิ  อนฺตลิกฺเข อฏาสิ ฯ อตฺถมิเต (๑)   
ปน  สุริเย  โรหิณีนกฺขตฺเตน  ปวิย  ปติฏหิ ฯ  สห  มหาโพธิ-   
ปติฏานา(๒)  อุทกปรยินฺต  กตฺวา  มหาปวี  อกมฺป ฯ  ปติฏหิตฺวา   
จ  ปน  มหาโพธิ  สตฺต  ทิวสานิ  หิมคพฺเภ  สนฺนิสีทิ ฯ  โลกสฺส   
อทสฺสน  อคมาสิ ฯ  สตฺตเม  ทิวเส  วิคตวลาหก  นภ  อโหสิ ฯ   
ฉพฺพณฺณรสิโย  ชลนฺตา  วิปฺผรนฺตา(๓)  นิจฺฉรึสุ ฯ  มหาโพธสิฺส   
ขนฺโธ  จ  สาขาโย  จ  ปตฺตานิ  จ  ป ฺจ  ผลานิ  จ  ทสฺสึสุ ฯ   
มหินฺทตฺเถโร  จ  สงฺฆมิตฺตตฺเถรี  จ  ราชา  จ  สปริวารา   
มหาโพธิฏานเมว  อคมสุ ฯ  เยภุยฺเยน  จ  สพฺเพ  ทีปวาสิโน   
สนฺนิปตึสุ ฯ  เตส  ปสฺสนตฺานเยว  อุตฺตรสาขโต  เอก  ผล   
ปจิตฺวา  สาขโต  มุจฺจิ ฯ  เถโร  หตฺถ  อุปนาเมสิ ฯ  ผล  เถรสฺส   
หตฺเถ  ปติฏาสิ ฯ  ต  เถโร  โรปย  มหาราชาติ  ร ฺโ   
อทาสิ ฯ  ราชา  คเหตฺวา  สุวณฺณกฏาเห  มธุรปสุ  อากีริตฺวา   
คนฺธกลล ปูเรตฺวา โรเปตฺวา มหาโพธิอาสนฺนฏาเน (๔)  เปสิ ฯ   
สพฺเพส  ปสฺสนฺตานเยว  จตุหตฺถปฺปมาณา  อฏ  ตรุณโพธิ-   
รุกฺขา  อุฏหึสุ ฯ  ราชา  ต  อจฺฉริย  ทิสฺวา  อฏ  ตรุณ-   
โพธิรุกฺเข  เสตจฺฉตฺเตน  ปูเชตฺวา  อภิเสก  อทาสิ ฯ  ตโต   
# ๑. ม. อตฺถงฺคมิเต ฯ  ๒. โพธิปติฏาเนนาติ ยุตฺคคร ฯ   
# ๓. ม. วิปฺผุรนฺตา ฯ  ๔. สี. มหาโพธอิาสนฏาเน ฯ   
# ฏีกา. มหาอาสนฏาเน ฯ    
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เอก  โพธิรุกขฺ  อาคมนกาเล  มหาโพธนิา  ปมปติฏ ิโตกาเส   
ชมฺพุโกฬปฏฏเน  โรปยึส ุฯ  เอก  ควกกฺพฺราหฺมณสฺส  คามทฺวาเร   
เอก  ถูปาราเม  เอก  อิสฺสรนิมฺมานวิหาเร  เอก  ปมเจติยฏาเน   
โรหณชนปทมฺหิเยว  จนฺทนคาเม ฯ  อิตเรส  จตุนฺน  ผลาน  พีเชหิ   
ชาเต ทฺวตฺตึส โพธิตรุเณ โยชนิยอาราเมสุ ปติฏเปสุ ฯ   
        เอว  ปตฺุตนตฺตปรมฺปราย  สมนตฺา  ทีปวาสีน  หิตาย   
สุขาย  ปติฏ ิเต  ทสพลสฺส  สทฺธมฺมทฺธชภูเต  มหาโพธิมฺหิ   
อนุฬา  เทวี  ป ฺจหิ  ก ฺาสเตหิ  ป ฺจหิ  จ  อนฺเตปุริกา-   
สเตหีติ  มาตุคามสหสฺเสน  สทฺธ ึ สงฺฆมิตฺตตฺเถริยา  สนฺติเก   
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  สปริวารา  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ   
อริฏโป  โข  ร ฺโ  ภาคิเนยฺโย  ป ฺจหิ  ปุริสสเตหิ  สทฺธึ   
เถรสฺส  สนติฺเก  ปพฺพชตฺิวา  นจิรสฺเสว  สปริวาโร อรหตฺเต   
ปติฏาสิ ฯ   
        อเถกทวิส  ราชา  มหาโพธึ  วนฺทิตฺวา  เถเรน  สทฺธ ึ  
ถูปาราม  คจฺฉติ ฯ  ตสฺส  โลหปาสาทฏาน  สมฺปตฺตสฺส   
ปุริสา  ปุปฺผานิ  อภิหรึสุ ฯ  ราชา  เถรสฺส  ปุปฺผานิ  อทาสิ ฯ   
เถโร  ปุปฺเผหิ  โลหปาสาทฏาน  ปูเชสิ ฯ  ปุปฺเผสุ  ภูมิย   
ปติตมตฺเตสุ  มหาภูมิจาโล  อโหสิ ฯ  ราชา  กสฺมา  ภนฺเต   
ภูมิ  จลิตฺถาติ ปุจฺฉิ ฯ  อิมสฺมึ  มหาราช  โอกาเส  สงฺฆสฺส    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา ๑๒๒   
 
อนาคเต  อุโปสถาคาร  ภวิสฺสติ  ตสฺเสต  ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ ฯ   
        ราชา  ปุน  เถเรน  สทฺธึ  คจฺฉนฺโต  อมฺพงฺคณฏาน   
สมฺปตฺโต ฯ  ตตฺถสฺส  วณฺณคนฺธสมฺปนฺน  อติมธุรรสเมก  อมฺพปกฺก   
อาหรียิตฺถ ฯ  ราชา ต เถรสฺส ปริโภคตฺถาย  อทาสิ ฯ  เถโร   
ตตฺเถว  ปริภุ ฺชิตฺวา  อิท  เอตฺเถว  โรเปถาติ  อาห ฯ  ราชา   
ต  อมฺพฏ ึ  คเหตฺวา  ตตฺเถว  โรเปตฺวา  อุทก  อาสิ ฺจิ ฯ   
สห  อมฺพพีชโรปเนน  ปวี  สงฺกมฺป ฯ  ราชา  กสฺมา  ภนฺเต   
ปวี  กมฺปตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อิมสฺมึ  มหาราช  โอกาเส  สงฺฆสฺส   
อนาคเต  อมฺพงฺคณนฺนาม  สนฺนิปาตฏาน  ภวิสฺสติ  ตสฺเสต   
ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ ฯ   
        ราชา  ตตฺถ  อฏ  ปปฺุผมุฏ ิโย  โอกีริตฺวา  วนฺทิตฺวา   
ปุน  เถเรน  สทฺธึ  คจฺฉนฺโต  มหาเจติยฏาน  ปตฺโต ฯ  ตตฺถสสฺ   
จมฺปกปุปฺผานิ  อภิหรึสุ ฯ  ตานิ  ราชา  เถรสฺส  อทาสิ ฯ   
เถโร  มหาเจติยฏาน  ปุปฺเผหิ  ปูเชตฺวา  วนฺทิ ฯ  ตาวเทว   
มหาปวี  สงฺกมฺป ฯ  ราชา  กสฺมา  ภนฺเต  ปวี  กมฺปตฺถาติ   
ปุจฺฉิ ฯ  อิมสฺมึ  มหาราช  โอกาเส  อนาคเต  พุทฺธสฺส   
ภควโต  อสทิโส  มหาถโูป  ภวิสฺสติ  ตสฺเสต  ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ ฯ   
ราชา  อหเมว  กโรมิ  ภนฺเตติ ฯ  อล  มหาราช  ตุมฺหาก   
อ ฺ  พหุ  กมฺม  อตฺถ ิ ตุมฺหาก  ปน  นตฺตา  ทุฏคามณี   
อภโย  นาม  กาเรสฺสตีติ ฯ  อถ  ราชา  สเจ  ภนฺเต  มยฺห    
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นตฺตา  กริสสฺติ กตเยว  มยาติ  ทฺวาทสหตฺถ  ปาสาณตฺถมฺภ   
อาหราเปตฺวา  เทวานปยติสฺสร ฺโ  นตฺตา  ทุฏคามณี  อภโย   
นาม  อิมสฺมึ  ปเทเส  ถูป  กโรตูติ  อกฺขรานิ  ลิขาเปตฺวา   
ปติฏาเปตฺวา  เถร  ปุจฺฉิ  ปติฏ ิต  น ุ โข  ภนฺเต  ตมฺพ-   
ปณฺณิทีเป  สาสนนฺติ ฯ  ปติฏ ิต  มหาราช  สาสน  มูลานิ   
ปนสฺส  น  ตาว  โอตรนฺตีติ ฯ  กทา  ปน  ภนฺเต  มลูานิ   
โอติณฺณานิ  นาม  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ  ยทา  มหาราช  ตมฺพปณฺณิ-   
ทีปกาน  มาตาปตูน  ตมฺพปณฺณิทีเป  ชาโต  ทารโก  ตมฺพ-   
ปณฺณิทีเป  ปพฺพชิตฺวา  ตมฺพปณฺณิทีปมฺหิเยว  วินย  อุคฺคเหตฺวา   
ตมฺพปณฺณิทีเป  วาเจสฺสติ  ตทา  สาสนสฺส  มลูานิ  โอติณฺณานิ   
นาม  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ  อตฺถ ิ ปน  ภนฺเต  อีทิโส  ภิกฺขูติ ฯ  อตฺถ ิ  
มหาราช  มหาอริฏโ  ภิกฺขุ  ปฏิพโล  เอตสฺมึ  กมฺเมติ ฯ มยา   
เอตฺถ  ภนฺเต  กึ  กตฺตพฺพนฺติ ฯ  มณฺฑป  มหาราช  กาตุ   
วฏฏตีติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  ราชา  เมฆวณฺณาภยสฺส  อมจฺจสฺส   
ปริเวณฏาเน  มหาสงฺคีติกาเล  อชาตสตฺตุมหาราเชน  กต-   
มณฺฑปปฺปการ  ราชานุภาเวน  มณฺฑป  กาเรตฺวา  สพฺพตาลา-   
วจเร  สกสกสิปฺเปสุ  ปโยเชตฺวา  สาสนสฺส  มลูานิ  โอตรนฺตานิ   
ปสฺสิสฺสามีติ  อเนกปุริสสหสฺสปริวุโต  ถูปาราม  อนุปฺปตฺโต ฯ   
        เตน  โข ปน สมเยน  ถูปาราเม  อฏสฏ ิ  ภิกฺขุ-   
สหสฺสานิ  สนฺนิปตึสุ ฯ  มหามหินฺทตฺเถรสฺส  อาสน  ทกฺขิณา-    
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ภิมุข  ป ฺตฺต  โหติ ฯ  มหาอริฏตฺเถรสฺส  ธมฺมาสน  อุตฺตรา-   
ภิมุข  ป ฺตฺต  โหติ ฯ  อถโข  มหาอริฏตฺเถโร  มหินฺทตฺเถเรน   
อชฺฌิฏโ  อตฺตโน  อนุรูเปน  ปตฺตานุกฺกเมน  ธมฺมาสเน  นิสีทิ ฯ   
มหินฺทตฺเถรปฺปมุขา  อฏสฏ ิ  มหาเถรา  ธมฺมาสน  ปริวาเรตฺวา   
นิสีทึสุ ฯ  ร ฺโป กนิฏภาตา มตฺตาภยตฺเถโร  นาม  ธุรคฺคาโห   
หุตฺวา  วินย  อุคฺคณฺหิสฺสามีติ  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  มหา-   
อริฏตฺเถรสฺส  ธมฺมาสนเมว  ปริวาเรตฺวา  นิสีทิ ฯ  อวเสสาป   
ภิกฺขู  สราชิกา  จ  ปริสา  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสเน   
นิสีทึสุ ฯ   
        อถายสฺมา  มหาอริฏตฺเถโร  เตน  สมเยน  พุทโฺธ  ภควา   
เวร ฺชาย  วิหรติ  นเฬรปุุจิมนฺทมูเลติ  วินยนิทาน  อภาสิ ฯ   
ภาสิเต  จ  ปนายสฺมตา  อริฏตฺเถเรน  วินยนิทาเน  อากาส   
มหาวิรว  วิรวิ ฯ  อกาลวิชฺชลุตา  นิจฺฉรึสุ ฯ  เทวตา  สาธุการ   
อทสุ ฯ  มหาปวี  อุทกปริยนฺต  กตฺวา  สงฺกมฺป ฯ  เอว   
อเนเกสุ  ปาฏิหาริเยสุ  วตฺตมาเนสุ  อายสฺมา  อริฏตฺเถโร  มหา-   
มหินฺทปฺปมุเขหิ  อฏสฏ ิยา  ปจฺเจกคณีหิ  ขีณาสวมหาเถเรหิ   
ตท ฺเหิ  จ  สฏ ิสหสฺเสหิ  ภิกฺขูหิ  ปริวุโต  ปมกตฺติก-   
ปวารณาทิวเส  ถูปารามมหาวิหารมชฺเฌ  สตฺถกุรุณาทิคุณ-   
ปริทีปก  ภควโต  อนุสฏ ิกราน  กายกมฺมวจีกมฺมวิปฺผนฺทิต-   
วินยน  วินยปฏก  ปกาเสสิ ฯ  ปกาเสตฺวา  จ  ยาวตายุก    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๑๒๕   
 
ติฏมาโน  พหูน  วาเจตฺวา  พหูน  หทเย  ปติฏาเปตฺวา   
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ เตป โข  มหา-   
มหินฺทปฺปมุขา  ตสฺมึ  สมาคเม   
                อฏสฏ ิ มหาเถรา                  ธุรคฺคาหา สมาคตา 
                ปจฺเจกคณิโน สพฺเพ                  ธมฺมราชสฺส สาวกา 
                ขีณาสวา วสิปฺปตฺตา          เตวิชฺชา อิทฺธิโกวิทา 
                อุตฺตมตฺถมภิ ฺาย                  อนุสาสึสุ (๑) ราชโิน ฯ 
                อาโลก ทสฺสยิตฺวาน                  โอภาเสตฺวา มหึ อิม 
                ชลิตฺวา  อคฺคิขนฺธาว          ปรินิพฺพึสุ  มเหสโย ฯ 
        เตส  ปรินิพฺพานโต  อปรภาเค  อ ฺเป  เตส  เถราน   
อนฺเตวาสิกา  ติสฺสทตฺตกาฬสุมนทีฆสุมนาทโย  จ  มหาอริฏตฺ-   
เถรสฺส  อนฺเตวาสิกาน  อนฺเตวาสิกา  จาติ  เอว  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺ-   
ปการา  อาจริยปรมฺปรา  อิม  วินยปฏก  ยาว  อชฺชตนา   
อาเนสุ ฯ  เตน  วุตฺต   
        ตติยสงฺคหโต  ปน  อุทฺธ  อิม  ทปี  มหินฺทาทีหิ  อาภฏ   
มหินฺทโต  อุคฺคเหตฺวา  ก ฺจิ  กาล  อรฏิตฺเถราทีหิ  อาภฏ   
ตโต  ยาว  อชฺชตนา  เตสเยว  อนฺเตวาสิกปรมฺปรภูตาย   
อาจริยปรมฺปราย  อาภฏนติฺ ฯ   
        กตฺถ  ปติฏ ิตนฺติ ฯ  เยส  ปาลิโต  จ  อตฺถโต  จ  อนูน   
# ๑. ม. นิพฺพายึสุ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  พาหิรนิทานวณฺณนา  หนา  ๑๒๖   
 
วตฺตติ  มณิฆเฏ  ปกฺขิตฺตเตลมิว  อีสกมฺป  น  ปคฺฆรติ  เอวรูเปสุ   
อธิมตฺตสติคติธิติมนฺเตสุ  ลชชฺีสุ  กุกฺกจฺุจเกสุ  สิกฺขากาเมสุ   
ปุคฺคเลสุ  ปติฏ ิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตสฺมา  วินยปติฏาปนตฺถ  วินยปริยตฺติยา  อานิสส   
สลฺลกฺเขตฺวา  สิกฺขากาเมน  ภิกฺขุนา  วินโย  ปริยาปุณิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺราย  วินยปริยตฺติยา  อานิสโส ฯ  วินยปริยตฺติกุสโล   
หิ  ปุคฺคโล  สาสเน  ปฏิลทฺธสทฺธาน  กุลปุตฺตาน  มาตา-   
ปตุฏานิโย  โหติ ฯ  ตทายตฺตา  หิ  เนส  ปพฺพชา  อุปสมฺปทา   
วตฺตานุวตฺตปฏิปตฺติ  อาจารโคจรกุสลตา ฯ  อปจสฺส  วินย-   
ปริยตฺตึ  นิสสฺาย  อตฺตโน  สลีกฺขนฺโธ  สุคุตฺโต  โหติ  สุรกฺขิโต   
กุกฺกุจฺจปฺปกตาน  ปฏิสฺสรณ  โหติ  วิสารโท  สงฺฆมชฺเฌ  โวหรติ   
ปจฺจตฺถิเก  สหธมฺเมน  สนุิคฺคหิต  นิคฺคณฺหาติ  สทฺธมฺมฏ-   
 ิติยา  ปฏิปนฺโน  โหติ ฯ  เตนาห  ภควา  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว   
อานิสสา  วินยธเร  ปุคฺคเล  อตฺตโน  สีลกฺขนฺโธ  สุคุตฺโต  โหติ   
สุรกฺขิโต ฯเปฯ  สทฺธมฺมฏ ิติยา  ปฏปินฺโน  โหตีติ (๑) ฯ   
        เย จาป สวรมูลกา กสุลา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา   
วินยธโร ปุคฺคโลเวส  ทายาโท  วินยมลูกตฺตา  เตส  ธมฺมาน ฯ   
วุตฺตมฺป  เหต  ภควตา  วินโย  สวรตฺถาย  สวโร  อวิปฏ-ิ   
สารตฺถาย  อวิปฏิสาโร  ปามุชฺชตฺถาย  ปามุชชฺ  ปตตฺถาย  ปติ   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๑๖๘/๔๕๓.  ๒.  ม. ปุคฺคโล  เตส ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยสงฺคีติกถา  หนา  ๑๒๗   
 
ปสฺสทฺธตฺถาย  ปสฺสทฺธ ิ สุขตฺถาย  สุข  สมาธตฺถาย  สมาธิ   
ยถาภูตาณทสฺสนตฺถาย  ยถาภูตาณทสฺสน  นิพฺพิทตฺถาย   
นิพฺพิทา  วิราคตฺถาย  วิราโค  วิมุตฺตตฺถาย  วิมตฺติ  วิมุตฺติาณ-   
ทสฺสนตฺถาย  วิมุตฺติาณทสฺสน  อนปุาทาปรินิพฺพานตฺถาย   
เอตทตฺถา  กถา  เอตทตฺถา  มนฺตนา  เอตทตฺถา  อุปนิสา  เอตทตฺถ   
โสตาวธาน  ยทิท  อนุปาทา  จิตฺตสฺส  วิโมกฺโขติ (๑) ฯ  ตสฺมา   
วินยปริยตฺติยา  อาโยโค  กรณีโยติ ฯ 
        เอตฺตาวตา ยา สา วินยสวณฺณนตฺถ มาติกา ปตา   
ตตฺถ   
                วุตฺต เยน ยทา ยสฺมา                 ธาริต เยน จาภฏ 
                ยตฺถ ปติฏ ิต ฺเจต-                  เมต วตฺวา วิธินฺตโตติ 
        อิมิสฺสา  ตาว  คาถาย  อตฺโถ  ปกาสิโต ฯ  วินยสฺส  จ   
พาหิรนิทานสวณฺณนา ยถาธิปฺปาย สวณฺณิตา โหตีติ ฯ   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๐๘๔/๔๐๖-๖ ฯ    
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                                *เลมที่  ๑  หนาที่  ๑๒๘   
 
                                มหาวิภงฺควณฺณนา 
 
                                เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา 
อิทานิ  
                เตนาติอาทิปาสฺส                  อตฺถ นานปฺปการโต 
                 ทสฺสยนฺโต  กริสฺสามิ          วินยสฺสตฺถวณฺณนนฺติ 
วุตฺตตฺตา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติอาทีน  อตฺถวณฺณน   
กริสฺสามิ ฯ  เสยฺยถีท ฯ   
        เตนาติ  อนิยมนิทฺเทสวจน ฯ  ตสฺส  สรูเปน  อวุตฺเตนาป   
อปรภาเค  อตฺถโต  สิทฺเธน  เยนาติ  อิมินา  วจเนน  ปฏินิทฺเทโส   
เวทิตพฺโพ ฯ  อปรภาเค  หิ  วินยปฺป ฺตฺติยาจนเหตุภูโต   
อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปริวิตกฺโก  สิทฺโธ ฯ  ตสฺมา  เยน   
สมเยน  โส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  เตน  สมเยน  พุทโฺธ  ภควา   
เวร ฺชาย  วิหรตีติ  เอวเมตฺถ  สมฺพนโฺธ  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ห ิ  
สพฺพสฺมึป  วินเย  ยุตฺติ  ยทิท  ยตฺถ  ยตฺถ  เตนาติ  วุจฺจติ   
ตตฺถ  ตตฺถ  ปุพฺเพ  วา  ปจฺฉา  วา  อตฺถโต  สิทฺเธน  เยนาติ   
อิมินา  วจเนน  ปฏินิทฺเทโส  กาตพฺโพติ ฯ   
        ตตฺรีท  มุขมตฺตนิทสฺสน ฯ  เตน  หิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขูน   
สิกฺขาปท  ป ฺาเปสฺสามิ  เยน  สุทินโฺน  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวิ   
ยสฺมา  ปฏิเสวิ  ตสฺมา  ป ฺาเปสฺสามีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอวนฺตาว   
ปุพฺเพ  อตฺถโต  สิทฺเธน  เยนาติ  อิมินา  วจเนน  ปฏนิิทฺเทโส    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา หนา ๑๒๙   
 
ยุชฺชติ ฯ  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เยน   
สมเยน  ธนิโย  กุมฺภการปุตฺโต  ร ฺโ  ทารูนิ (๑)  อทินฺน  อาทิยีติ   
เอว  ปจฺฉา  อตฺถโต  สิทฺเธน  เยนาติ  อิมินา  วจเนน   
ปฏินิทฺเทโส  ยุชชฺตีติ ฯ วุตฺโต เตนาติ วจนสฺส อตฺโถ ฯ   
 สมเยนาติ เอตฺถ ปน สมยสทฺโท ตาว   
                สมวาเย ขเณ กาเล          สมเูห เหตุทิฏ ิสุ 
                ปฏิลาเภ  ปหาเน  จ         ปฏิเวเธ  จ  ทิสสฺติ ฯ 
        ตถาหิสสฺ  อปฺเปว  นาม  เสฺวป  อุปสงฺกเมยฺยาม  กาล ฺจ   
สมย ฺจ  อุปาทายาติ (๒)  เอวมาทีสุ  สมวาโย  อตฺโถ ฯ เอโก  จ   
โข ภิกฺขเว  ขโณ  จ  สมโย  จ  พฺรหฺมจริยวาสายาติ (๓)  เอวมาทีสุ   
ขโณ  อตฺโถ ฯ  อุณฺหสมโย  ปริฬาหสมโยติ (๔)  เอวมาทีสุ  กาโล ฯ   
มหาสมโย  ปวนสฺมินฺติ (๕)  เอวมาทีสุ  สมูโห ฯ  สมโยป  โข  เต   
ภทฺทาลิ  อปฏิวิทฺโธ  อโหสิ  ภควาป  โข  สาวตฺถิย  วิหรติ   
โสป  ม  ชานิสฺสติ  ภทฺทาลิ  นาม  ภิกขฺุ  สตฺถุ  สาสเน   
สิกฺขาย  อปรปิูรีการีติ  อยมฺป  โข  เต  ภทฺทาลิ  สมโย   
อปฏิวิทฺโธ อโหสีติ (๖)  เอวมาทีสุ  เหตุ ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อุคฺคาหมาโน ปริพฺพาชโก  สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต  สมยปฺปวาทเก   
# ๑. โปราณอาจริยกมติยา ทารนีติ ปท สรูปวิเสสนนฺติป วุจฺจติ ฯ 
# ๒. ท.ี ส.ี ๙/๓๑๖/๒๕๑ ฯ  ๓. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๑๙/๒๓๐ ฯ   
๒๓๖/๒๘๗ ฯ   

# ๖. ม. ม. ๑๓/๑๖๓/๑๖๕ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๐   
 
ติณฺฑุกาจิเร  เอกสาลเก  มลฺลิกาย  อาราเม ปฏิวสตีติ (๑)  เอวมาทีสุ   
ทิฏ ิ ฯ   
                ทฏิเ ธมฺเมว โย จตฺโถ          โย จตฺโถ สมฺปรายิโก   
                อตฺถาภิสมยา  ธีโร                  ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจตีติ (๒)   
เอวมาทีสุ  ปฏิลาโภ ฯ   
        สมฺมามานาภิสมยา  อนฺตมกาสิ  ทุกฺขสฺสาติ (๓)  เอวมาทีสุ   
ปหาน ฯ  ทุกขฺสฺส  ปฬนฏโ  สงฺขตฏโ  สนฺตาปฏโ  วิปร-ิ   
ณามฏโ  อภิสมยฏโติ (๔)  เอวมาทีสุ  ปฏิเวโธ  อตฺโถ ฯ  อิธ   
ปนสฺส  กาโล  อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  เยน  กาเลน  อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส  วินยปฺป ฺตฺติยาจนเหตุภูโต  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ   
เตน  กาเลนาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
        เอตฺถาห  อถ  กสฺมา  ยถา  สุตฺตนฺเต  เอก  สมยนฺติ   
อุปโยควจเนน  นิทฺเทโส  กโต  อภิธมฺเม  จ  ยสฺมึ  สมเย   
กามาวจรนฺติ  ภุมฺมวจเนน  ตถา  อกตฺวา  อิธ  เตน  สมเยนาติ   
กรณวจเนน  นิทฺเทโส  กโตติ ฯ  ตตฺถ  ตถา  อิธ  จ  อ ฺถา   
อตฺถสมฺภวโต ฯ  กถ ฯ  สุตฺตนฺเต  ตาว  อจฺจนฺตสโยคตฺโถ   
สมฺภวติ ฯ  ย  หิ  สมย ภควา พฺรหฺมชาลาทีสุ  สุตฺตนฺตานิ   
เทเสสิ  อจฺจนฺตเมว  ต  สมย  กรุณาวิหาเรน  วิหาสิ ฯ  ตสฺมา   
#  ๑. ม. ม. ๑๓/๓๕๖/๓๔๒.  ๒. ส. ส.  ๑๕/๓๘๐/๑๒๖ 
# ทิฏเ ธมฺเม จ โย อตฺโถติ ปาลิย ทิสฺสติ ฯ  ๓. องฺ. จตุกฺก.  
# ๒๑/๑๗๗/๒๒๓ ฯ  ๔. ขุ.ปฏิ.  ๓๑/๕๔๙/๔๕๔ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๓๑   
 
ตทตฺถโชตนตฺถ  ตตฺถ  อุปโยคนิทฺเทโส  กโต ฯ อภิธมฺเม  จ   
อธิกรณตฺโถ  ภาเวน  ภาวลกฺขณตฺโถ  จ  สมฺภวติ ฯ อธิกรณ   
หิ  กาลตฺโถ  สมูหตฺโถ  จ  สมโย  ตตฺถ  วุตฺตาน ผสฺสาทิ-   
ธมฺมาน  ขณสมวายเหตุสงฺขาตสฺส  สมยสฺส  ภาเวน  เตส  ภาโว   
ลกฺขิยติ ฯ  ตสฺมา  ตทตฺถโชตนตฺถ  ตตฺถ  ภุมฺมวจเนน  นิทฺเทโส   
กโต ฯ  อิธ  ปน  เหตุอตฺโถ  กรณตฺโถ  จ  สมฺภวติ ฯ  โย   
หิ  โส  สกิฺขาปทปฺป ฺตฺติสมโย  สารีปุตฺตาทีหิ  ทูวิ ฺเยฺโย   
เตน  สมเยน  เหตุภูเตน  กรณภูเตน  จ  สิกฺขาปทานิ   
ป ฺาปยนฺโต  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติเหตุ ฺจ  อเวกฺขมาโน  ภควา   
ตตฺถ  ตตฺถ  วิหาสิ ฯ  ตสฺมา  ตทตฺถโชตนตฺถ  อิธ  กรณวจเนน   
นิทฺเทโส  กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ โหติ  เจตฺถ   
                 อุปโยเคน ภุมฺเมน                  ต ต อตฺถมเวกฺขิย 
                อ ฺตฺถ  สมโย  วุตฺโต          กรเณเนว  โส  อิธาติ ฯ   
        โปราณา  ปน  วณฺณยนฺติ  ต  สมยนฺติ  วา  ตสฺมึ   
สมเยติ  วา  เตน  สมเยนาติ  วา  อภิลาปมตฺตเภโท  เอส   
สพฺพตฺถ  ภุมมฺเมว  อตฺโถติ ฯ  ตสฺมา  เตส  ลทฺธิยา  เตน   
สมเยนาติ  วุตฺเตป  ตสฺมึ  สมเยติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        พุทฺโธ ภควาติ  อิเมส ปทาน ปรโต อตฺถ   
วณฺณยิสฺสามิ ฯ   
        เวร ฺชาย  วิหรตีติ  เอตฺถ  ปน  เวร ฺชาติ  อ ฺตรสฺส    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๑๓๒   
 
นครสฺเสต  อธิวจน ฯ  ตสฺส  เวร ฺชาย ฯ  สมีปตฺเถ  ภุมฺมวจน ฯ   
วิหรตีติ  อวิเสเสน  อิริยาปถทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรสุ  อ ฺตร-   
วิหารสมงฺคิปริทีปนเมต ฯ  อิธ  ปน  านคมนาสนสยนปฺปเภเทสุ   
อิริยาปเถสุ  อ ฺตรอิริยาปถสมาโยคปริทีปน ฯ  เตน   ิโตป   
คจฺฉนฺโตป  นิสินฺโนป  สยาโนป  ภควา  วิหรติจฺเจว   
เวทิตพฺโพ ฯ โส หิ  เอก  อิริยาปถพาธน  อ ฺเน  อิริยาปเถน   
วิจฺฉินฺทิตฺวา  อปริปตนฺต  อตฺตภาว หรติ ปวตฺเตติ ตสฺมา   
วิหรตีติ วุจฺจติ ฯ   
        นเฬรุปจิุมนฺทมูเลติ  เอตฺถ  นเฬร ุ นาม  ยกโฺข ฯ   
ปุจิมนฺโทติ  นิมฺพรุกฺโข ฯ  มลูนฺติ  สมปี ฯ  อย  ห ิ มูลสทฺโท   
มูลานิ  อุทฺธเรยฺย  อนฺตมโส  อุสีรนาฬมตฺตานิปติอาทีสุ  มูลมูเล   
ทิสฺสติ ฯ  โลโภ  อกุสลมูลนฺติอาทีสุ  อสาธารณเหตุมฺหิ ฯ  ยาว   
มชฺฌนฺติเก  กาเล  ฉายา  ผรติ  นิวาเต  ปณฺณานิ  ปตนฺติ   
เอตฺตาวตา  รกฺุขมูลนฺติอาทีสุ  สมีเป ฯ  อิธ  ปน  สมีเป   
อธิปฺเปโต ฯ  ตสฺมา  นเฬรุยกฺเขน  อธคิหิตสฺส  ปุจิมนฺทสฺส   
สมีเปติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  โส  กริ  ปุจิมนฺโท   
รมฺมณีโย  ปาสาทิโก  อเนเกส  รุกฺขาน  อธิปจฺจ  วิย  กรุุมาโน   
ตสฺส นครสฺส อวิทูเร คมนาคมนสมฺปนฺเน  าเน  อโหสิ ฯ   
อถโข  ภควา  เวร ฺช  คนฺตฺวา  ปฏิรูเป  าเน  วิหรนฺโต   
ตสฺส  รุกฺขสสฺ  สมีเป  เหฏาภาเค  วิหาสิ ฯ เตน  วุตฺต    
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เวร ฺชาย  วิหรติ  นเฬรปุุจิมนฺทมูเลติ ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  ยทิ  ตาว  ภควา  เวร ฺชาย  วิหรติ   
นเฬรุปุจิมนฺทมูเลติ  น  วตฺตพฺพ  อถ  ตตฺถ  วิหรติ  เวร ฺชายนฺติ   
น  วตฺตพฺพ  น  หิ  สกฺกา  อุภยตฺถ  เตเนว  สมเยน  อปุพฺพ   
อจริม  วิหริตุนฺติ ฯ  นโขปเนต  เอว  ทฏพฺพ  นนุ   
อโวจุมฺหา  สมีปตฺเถ  ภุมมฺวจนนฺติ  ตสฺมา  ยถา  คงฺคายมุนาทีน   
สมีเป  โคยูถานิ  จรนฺตานิ  คงฺคาย  จรนฺติ  ยมุนาย  จรนฺตีติ   
วุจฺจนฺติ  เอวมิธาป  ยทิท  เวร ฺชาย  สมีเป  นเฬรุปจิุมนฺทมูล   
ตตฺถ  วิหรนโฺต  วุจฺจติ  เวร ฺชาย  วิหรติ  นเฬรุปุจิมนฺท-   
มูเลติ ฯ  โคจรคามนิทสฺสนตฺถ  หิสฺส  เวร ฺชาวจน ฯ  ปพฺพชิตานุ-   
รูปนิวาสนฏานนิทสฺสนตฺถ  นเฬรุปุจิมนฺทมูลวจน ฯ   
        ตตฺถ  เวร ฺชากิตฺตเนน  อายสฺมา  อุปาลิตฺเถโร  ภควตา (๑)   
คหฏานุคฺคหกรณ  ทสฺเสติ ฯ  นเฬรปุุจิมนฺทมูลกิตฺตเนน   
ปพฺพชิตานุคฺคหกรณ ฯ  ตถา  ปุริเมน  ปจฺจยคฺคหณโต  อตฺต-   
กิลมถานุโยควิวชฺชน  ปจฺฉิเมน  วตฺถุกามปฺปหานโต  กาม-   
สุขลฺลิกานุโยควิวชฺชนุปายนิทสฺสน ฯ  ปุริเมน  จ  ธมฺมเทสนา-   
ภิโยค  ปจฺฉิเมน  วิเวกาธิมุตฺตึ ฯ  ปุริเมน  กรุณาย  อุปคมน   
ปจฺฉิเมน  ป ฺาย  อปคมน ฯ  ปุริเมน  สตฺตาน  หิตสุข-   
นิปฺผาทนาธิมุตฺตต  ปจฺฉิเมน  ปรหิตสุขกรเณ  นิรปุเลปน ฯ   
# ๑. ม. ภควโต ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๔   
 
ปุริเมน  ธมฺมกิสุขาปริจฺจาคนิมิตฺต  ผาสุวิหาร  ปจฺฉิเมน  อุตฺตริ-   
มนุสฺสธมฺมานุโยคนิมิตฺต ฯ  ปุริเมน มนุสฺสาน อุปการพหุลต   
ปจฺฉิเมน  เทวตาน ฯ  ปุริเมน  โลเก  ชาตสฺส โลเก  สวฑฺฒภาว   
ปจฺฉิเมน  โลเก  อนุปลิตฺตต ฯ  ปรุิเมน  เอกปุคฺคโล  ภิกฺขเว   
โลเก  อุปฺปชชฺมาโน  อุปปฺชฺชติ  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย   
โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน  กตโม   
เอกปุคฺคโล  ตถาคโต  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ (๑)  วจนโต  ยทตฺถ   
ภควา อุปฺปนฺโน ตทตฺถปรนิิปฺผาทน  ปจฺฉิเมน  ยตฺถ  อุปฺปนฺโน   
ตทนุรูป  วิหาร ฯ  ภควา  หิ  ปม  ลุมพิฺนีวเน  ทุติย  โพธิ-   
มณฺเฑติ  โลกิยโลกุตฺตราย  อุปฺปตฺติยา  วเนเยว  อุปปฺนฺโน  เตนสฺส   
วเนเยว  วิหาร  ทสฺเสตีติเอวมาทินา  นเยเนตฺถ  อตฺถโยชนา   
เวทิตพฺพา ฯ   
        มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธินฺติ  เอตฺถ  มหตาติ  คุณมหตฺเตนป   
มหตา  สงฺขฺยามหตฺเตนป  มหตา ฯ  โส  หิ  ภิกฺขุสงฺโฆ  คุเณหิป   
มหา  อโหสิ  ยสฺมา  โย  ตตฺถ  ปจฺฉิมโก  โส  โสตาปนฺโน ฯ   
สงฺขฺยายป  มหา  ป ฺจสตสงฺขฺยตฺตา ฯ  ภิกฺขูน  สงฺโฆ  ภิกฺข-   
 ุสงฺโฆ ฯ  เตน  ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ  ทิฏ ิสีลสาม ฺสงฺขาตสงฺฆาเฏน   
สมณคเณนาติ  อตฺโถ ฯ  สทฺธินฺติ  เอกโต ฯ  ป ฺจมตฺเตหิ   
ภิกฺขุสเตหีติ  ป ฺจ  มตฺตา  เอเตสนฺติ  ป ฺจมตฺตา ฯ  มตฺตาติ   
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๑๓๙/๒๘ ฯ    
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ปมาณ  วุจฺจติ ฯ ตสฺมา  ยถา  โภชเน  ม ฺต ฺ ูติ  วุตฺเต   
โภชเน  มตฺต  ชานาติ  ปมาณ  ชานาตีติ  อตฺโถ  โหติ   
เอวมิธาป  เตส  ภิกฺขุสตาน  ป ฺจ  มตฺตา  ป ฺจ  ปมาณนฺติ   
เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  ภิกฺขูน  สตานิ  ภิกฺขุสตานิ ฯ  เตหิ   
ป ฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหิ ฯ  เอเตน  ย  วุตฺต  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน   
สทฺธินฺติ  เอตฺถ  ตสฺส  มหโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สงฺขฺยามหตฺต   
ทสฺสิต  โหติ ฯ  ปรโต  ปนสฺส  นิรพฺพุโท  ห ิ สารปีุตฺต  ภิกฺขุ-   
สงฺโฆ  นิราทีนโว  อปคตกาฬโก  สทฺุโธ  สาเร  ปติฏ ิโต   
อิเมส  หิ  สารีปุตฺต  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  โย  ปจฺฉิมโก   
โส โสตาปนฺโนติ วจเนน คุณมหตฺต อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        อสฺโสสิ  โข  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณติ  อสฺโสสีติ  สุณิ   
อุปลภิ  โสตทฺวารสมฺปตฺตวจนนิคฺโฆสานุสาเรน  อ ฺาสิ ฯ   
โขติ  ปทปูรณมตฺเต  อวธารณตฺเถ  วา  นิปาโต ฯ  ตตฺถ   
อวธารณตฺเถน  อสฺโสสิเอว  นาสฺส  โกจิ  สวนนฺตราโย  อโหสีติ   
อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  ปทปูรเณน  ปทพฺย ฺชนสิลิฏตา-   
มตฺตเมว ฯ  เวร ฺชาย  ชาโต  เวร ฺโช ฯ  เวร ฺชาย  ภโว   
เวร ฺโช ฯ เวร ฺชา วา อสฺส นิวาโสติ  เวร ฺโช ฯ  มาตา-   
ปตูหิ  กตนามวเสน  ปนาย  อุทโยติ  วุจฺจติ ฯ  พฺรหฺม  อณตีติ   
พฺราหฺมโณ ฯ  มนฺเต  สชฌฺายตีติ  อตฺโถ ฯ  อิทเมว  หิ   
ชาติพฺราหฺมณาน  นิรุตฺติวจน ฯ  อริยา  ปน  พาหิตปาปตฺตา    
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พฺราหฺมณาติ วุจฺจนฺติ ฯ   
        อิทานิ  ยมตฺถ  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  อสฺโสสิ  ต   
ปกาเสนฺโต   สมโณ  ขลุ  โภ  โคตโมติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
สมิตปาปตฺตา  สมโณติ  เวทิตพฺโพ ฯ  วุตฺต  เหต  พาหิตปาโปติ   
พฺราหฺมโณ  สมิตตฺตา  สมโณติ  วุจฺจตีติ ฯ  ภควา  จ  อนุตฺตเรน   
อริยมคฺเคน  สมิตปาโป ฯ  เตนสฺส  ยถาภุจฺจคุณาธิคตเมต   
นาม  ยทิท  สมโณติ ฯ  ขลูติ  อนุสฺสวตฺเถ  นิปาโต ฯ  โภติ   
พฺราหฺมณชาติกาน  ชาติสมุทาคต  อาลปนมตฺต ฯ  วุตฺตมฺป   
เหต  โภวาที  นาม  โส  โหติ  ส เว (๑)  โหติ  สกิ ฺจโนติ (๒)  ฯ   
โคตโมติ  ภควนฺต  โคตฺตวเสน  ปริกตฺิเตติ ฯ  ตสฺมา  สมโณ   
ขลุ  โภ  โคตโมติ  เอตฺถ  สมโณ  กริ  โภ  โคตมโคตฺโตติ   
เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  สกฺยปุตฺโตติ  อิท  ปน  ภควโต  อุจฺจากุล-   
ปริทีปน ฯ  สกฺยกุลา  ปพฺพชิโตติ  สทฺธาปพฺพชิตภาวปริทีปน ฯ   
เกนจิ  ปาริชุ ฺเน  อนภิภูโต  อปริกขีฺณเยว  ต  กลุ  ปหาย   
สทฺธาย  ปพฺพชิโตติ วุตฺต โหติ ฯ ตโต ปร วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        ตโข  ปนาติ  อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  ตสฺส   
โข  ปน  โภโต  โคตมสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  กลฺยาโณติ  กลฺยาณคุณ-   
สมนฺนาคโต ฯ  เสฏโติ  วุตฺต  โหติ ฯ กิตฺติสทฺโทติ  กิตฺติเยว   
ถุติโฆโส  วา ฯ   
# ๑. ม. สเจ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๖๘ ฯ    
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        อิติป  โส  ภควาติอาทีสุ  ปน  อย  ตาว  โยชนา  โส   
ภควา  อิติป  อรห  อิติป  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ  อิติป   
ภควาติ ฯ  อิมินา  จ  อิมนิา  จ  การเณนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อิทานิ  วินยธราน  สตฺุตนฺตนยโกสลฺลตฺถ  วินยสวณฺณนา-   
รมฺเภ  พุทฺธคุณปฏิสยุตฺตาย  ธมฺมิยา  กถาย  จิตฺตสมฺปหสนตฺถ ฺจ   
เอเตส  ปทาน  วิตฺถารนเยน  วณฺณน  กริสฺสามิ ฯ  ตสฺมา   
ย  วุตฺต  โส  ภควา  อิติป  อรหนฺติอาทิ  ตตฺถ  อารกตฺตา   
อรีน  อราน ฺจ  หตตฺตา  ปจฺจยาทีน  อรหตฺตา  ปาปกรเณ   
รหาภาวาติ  อิเมหิ  ตาว  การเณหิ  โส  ภควา  อรหนฺติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  อารกา  หิ  โส  สพฺพกิเลเสหิ  สุวิทูรวิทูเร   ิโต   
มคฺเคน  สวาสนาน  กิเลสาน  วิทฺธสิตตฺตาติ  อารกตฺตา  อรห ฯ   
เต  จาเนน  กิเลสารโย  มคฺเคน  หตาติ  อรีน  หตตฺตาป   
อรห ฯ  ย  เจต  อวิชฺชาภวตณฺหามยนาภิ  ปุ ฺาทิอภิสงฺขาราร   
ชรามรณเนมิ  อาสวสมุทยมเยน  อกฺเขน  วิชฺฌิตฺวา  ติภวรเถ   
สมาโยชิต  อนาทิกาลปฺปวตฺต  สสารจกฺก  ตสฺสาเนน  โพธ-ิ   
มณฺเฑ  วิริยปาเทหิ  สีลปวิย  ปติฏาย  สทฺธาหตฺเถน  กมฺมก-ฺ   
ขยกร  าณผรสุ  คเหตฺวา  สพฺเพ  อรา  หตาติ  อราน   
หตตฺตาป  อรห ฯ   
        อถวา  สสารจกฺกนฺติ  อนมตคฺคสสารวฏฏ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺส   
จ  อวิชฺชา  นาภิ  มูลกตฺตา  ชรามรณ  เนมิ  ปรโิยสานตฺตา    
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เสสา  ทส  ธมฺมา  อรา  อวิชฺชามูลกตฺตา  ชรามรณปริยนฺตตฺตา   
จ ฯ  ตตฺถ  ทกฺุขาทีสุ  อ ฺาณ  อวิชฺชา ฯ  กามภเว  จ   
อวิชฺชา  กามภเว  สงฺขาราน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  รูปภเว  อวิชฺชา   
รูปภเว  สงฺขาราน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  อรูปภเว  อวิชชฺา  อรูปภเว   
สงฺขาราน  ปจฺจโย  โหติ ฯ กามภเว  สงฺขารา  กามภเว  ปฏ-ิ   
สนฺธิวิ ฺาณสฺส  ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  เอส  นโย  อิตเรสุ ฯ  กามภเว   
ปฏิสนธิวิ ฺาณ  กามภเว นามรูปสฺส  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ตถา   
รูปภเว ฯ  อรปูภเว  นามสฺเสว  ปจฺจโย  โหติ ฯ  กามภเว  นามรูป   
กามภเว  สฬายตนสฺส  ปจฺจโย  โหติ ฯ  รูปภเว  นามรูป  รูปภเว   
ติณฺณ  อายตนาน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  อรปูภเว  นาม  อรูปภเว   
เอกสฺสายตนสฺส  ปจฺจโย  โหติ ฯ กามภเว  สฬายตน  กามภเว   
ฉพฺพิธสฺส  ผสฺสสฺส  ปจฺจโย  โหติ ฯ  รูปภเว  ตีณิ  อายตนานิ   
รูปภเว  ติณฺณ  ผสฺสาน ฯ  อรูปภเว  เอกมายตน  อรูปภเว   
เอกสฺส  ผสฺสสฺส  ปจฺจโย  โหติ ฯ  กามภเว  ฉ  ผสฺสา  กามภเว   
ฉนฺน  เวทนาน  ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  รูปภเว  ตโย  ตตฺเถว   
ติสฺสนฺน ฯ  อรูปภเว  เอโก  ผสฺโส  ตตฺเถว  เอกิสฺสา  เวทนาย   
ปจฺจโย  โหติ ฯ  กามภเว  ฉ  เวทนา  กามภเว  ฉนฺน ตณฺหา-   
กายาน  ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  รูปภเว  ติสฺโส  ตตฺเถว  ติณฺณ ฯ   
อรูปภเว เอกา  เวทนา  อรปูภเว  เอกสฺส  ตณฺหากายสฺส   
ปจฺจโย  โหติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ  สา  สา  ตณฺหา  ตสฺส  ตสฺส    
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อุปาทานสฺส ฯ อุปาทานาทโย ภวาทีน ฯ   
        กถ ฯ  อิเธกจฺโจ  กาเม  ปริภุ ฺชิสฺสามีติ  กามูปาทาน-   
ปจฺจยา  กาเยน  ทุจฺจริต  จรติ  วาจาย  ทุจฺจริต  จรติ  มนสา   
ทุจฺจริต  จรติ  ทุจฺจริตปาริปูริยา  อปาเย  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตตฺถสฺส   
อุปปตฺติเหตุภูต  กมฺม  กมฺมภโว  ขนธฺาน  นิพฺพตฺติ  ชาติ   
ปริปาโก  ชรา  เภโท  มรณ ฯ   
        อปโร  สคฺคสมฺปตฺตึ  อนุภวิสฺสามีติ  ตเถว  สจุริต ฺจรติ   
สุจริตปาริปูริยา  สคฺเค  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตตฺถสฺส  อุปปตฺติเหตุภูต   
กมฺม  กมฺมภโวติ  โสเอว  นโย ฯ   
        อปโร  ปน  พฺรหฺมโลเก  สมฺปตฺตึ  อนุภวิสฺสามีติ  กามู-   
ปาทานปจฺจยา  เมตฺต  ภาเวติ  กรุณ  มทุิต  อุเปกฺข  ภาเวติ   
ภาวนาปาริปูริยา  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตติ ฯ  ตตฺถสฺส  นิพฺพตฺติ-   
เหตุภูต  กมฺม  กมฺมภโวติ  โสเยว  นโย ฯ   
        อปโร  อรูปภเว  สมฺปตฺตึ  อนุภวิสฺสามีติ  ตเถว  อากาสา-   
น ฺจายตนาทิสมาปตฺติโย  ภาเวติ  ภาวนาปาริปูริยา  ตตฺถ   
ตตฺถ  นิพฺพตฺตติ ฯ  ตตฺถสสฺ  นิพฺพตฺติเหตุภูต  กมฺม  กมฺมภโว   
กมฺมนิพฺพตฺตา  ขนฺธา  อุปปตฺติภโว  ขนฺธาน  นิพฺพตฺติ  ชาติ   
ปริปาโก  ชรา  เภโท  มรณนฺติ ฯ  เอส  นโย  เสสูปาทาน-   
มูลิกาสุป  โยชนาสุ ฯ   
        เอวมย  อวิชฺชา  เหตุ  สงฺขารา  เหตุสมุปฺปนฺนา  อุโภเปเต    
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เหตุสมุปฺปนฺนาติ  ปจฺจยปริคฺคเห  ป ฺา  ธมฺมฏ ิติ ฺาณ ฯ   
อตีตมฺป  อทฺธาน  อนาคตมฺป  อทฺธาน  อวิชฺชา  เหตุ  สงฺขารา   
เหตุสมุปฺปนฺนา อุโภเปเต  เหตุสมุปฺปนฺนาติ  ปจฺจยปริคฺคเห   
ป ฺา  ธมฺมฏ ิติ ฺาณนฺติ ฯ เอเตน  นเยน  สพฺพปทานิ  
วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ  ตตฺถ  อวิชฺชาสงฺขารา เอโก  สงฺเขโป ฯ   
วิ ฺาณนามรูปสฬายตนผสฺสเวทนา  เอโก ฯ  ตณฺหูปาทานภวา   
เอโก ฯ  ชาติชรามรณ  เอโก ฯ ปุริมสงฺเขโป เจตฺถ  อตีโต   
อทฺธา ฯ  เทฺว  มชฺฌิมา  ปจฺจุปฺปนฺโน ฯ  ชาติชรามรณ   
อนาคโต ฯ  อวิชฺชาสงฺขารคฺคหเณน  เจตฺถ  ตณฺหูปาทานภวา   
คหิตาว  โหนฺตีติ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  อตีเต  กมฺมวฏฏ ฯ   
วิ ฺาณาทโย  ป ฺจ  เอตรหิ  วิปากวฏฏ ฯ  ตณฺหูปาทาน-   
ภวคฺคหเณน  อวิชฺชาสงฺขารา  คหิตาว  โหนฺตีติ  อิเม  ป ฺจ   
ธมฺมา  เอตรหิ  กมฺมวฏฏ ฯ  ชาติชรามรณาปเทเสน  วิ ฺาณาทีน   
นิทฺทิฏตฺตา  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  อายตึ  วิปากวฏฏ ฯ  เต   
อาการโต  วีสติวิธา  โหนฺติ ฯ  สงฺขารวิ ฺาณาน ฺเจตฺถ  อนตฺรา   
เอโก  สนฺธ ิฯ เวทนาตณฺหานมนฺตรา  เอโก ฯ  ภวชาตีนมนฺตรา   
เอโกติ ฯ  อิติ  ภควา  เอต  จตสงฺเขป  ติยทฺธ  วีสตาการ   
ติสนฺธึ  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  สพฺพาการโต  ชานาติ  ปสฺสติ  อ ฺาติ   
ปฏิวิชฺฌติ ฯ  ต  าตฏเน  าณ  ปชานนฏเน  ป ฺา ฯ   
# ๑. ม. เอว ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๔๑   
 
เตน  วุจฺจติ  ปจฺจยปริคฺคเห  ป ฺา  ธมฺมฏ ิติ ฺาณนฺติ ฯ   
อิมินา  ธมฺมฏ ิติ ฺาเณน  ภควา  เต  ธมฺเม  ยถาภูต  ตฺวา   
เตสุ  นิพฺพินฺทนฺโต  วิรชชฺนฺโต  วิมุจฺจนฺโต  วุตฺตปฺปการสฺส  อิมสฺส   
สสารจกฺกสฺส  อเร  หนิ  วิหนิ  วิทฺธเสสิ ฯ  เอวมฺป  อราน   
หตตฺตาป  อรห ฯ   
        อคฺคทกฺขิเณยฺยตฺตา  จ  จีวราทิปจฺจเย  อรหติ  ปูชาวิเสเส   
จ ฯ  เตเนว  อุปฺปนฺเน  ตถาคเต  เยเกจิ  มเหสกฺขา  เทวมนุสฺสา   
น  เต  อ ฺตฺถ  ปชู  กโรนฺติ ฯ  ตถาห ิ พฺรหฺมา  สหมฺปติ   
สิเนรุมตฺเตน  รตนทาเมน  ตถาคต  ปูเชสิ ฯ  ยถาพล ฺจ  อ ฺเ   
เทวา  มนุสฺสา  จ  พิมฺพิสารโกสลราชาทโย ฯ  ปรินพฺิพุตมฺป   
จ  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  ฉนฺนวุติโกฏิธน  วิสฺสชฺเชตฺวา  อโสก-   
มหาราชา  สกลชมฺพุทีเป  จตุราสีติวิหารสหสฺสานิ  ปติฏาเปสิ ฯ   
โก  ปน  วาโท  อ ฺเส  ปูชาวิเสสานนฺติ  ปจฺจยาทีน (๑) อรหตฺตาป   
อรห ฯ  ยถา  จ  โลเก  เกจิ  ปณฺฑิตมานิโน  พาลา  อสิโลกภเยน   
รโห  ปาป  กโรนฺติ  เอวเมส  น  กทาจิ  กโรตีติ  ปาปกรเณ   
รหาภาวโตป  อรห ฯ โหติ เจตฺถ   
                อารกตฺตา จ หตตฺตา          กิเลสารีน โส มุนิ 
                หตสสารจกฺกาโร                  ปจฺจยาทีนมารโห (๒) 
                น รโห กโรติ ปาปานิ          อรหนฺเตน วุจฺจตีติ ฯ 
# ๑. ม.ปูชาวิเสสานนฺติ ฯ เอว ปจฺจยาทีน ฯ  ๒. ม. ปจฺจยาทีน จารโห ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๒   
 
        สมฺมา  สาม ฺจ  สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา  ปน  สมฺมา-   
สมฺพุทฺโธ ฯ  ตถาเหส  สพฺพธมฺเม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อภิ ฺเยฺเย   
ธมฺเม  อภิ ฺเยฺยโต  พุทโฺธ  ปริ ฺเยฺเย  ธมฺเม  ปริ ฺเยฺยโต   
พุทฺโธ  ปหาตพฺเพ  ธมฺเม  ปหาตพฺพโต  พุทฺโธ  สจฺฉิกาตพฺเพ   
ธมฺเม  สจฺฉิกาตพฺพโต  พุทฺโธ  ภาเวตพฺเพ  ธมฺเม  ภาเวตพฺพโต   
พุทฺโธ ฯ เตเนวาห   
                อภิ ฺเยฺย อภิ ฺาต    ภาเวตพฺพ ฺจ ภาวิต 
                ปหาตพฺพ  ปหีนมฺเม    ตสฺมา  พุทฺโธสฺมิ  พฺราหฺมณาติ (๑) ฯ 
        อปจ  จกฺขุ (๒)  ทุกขฺสจฺจ  ตสฺส  มูลการณภาเวน   
ตสมุฏาปกา  ปุริมตณฺหา  สมุทยสจฺจ  อุภินฺนมปฺปวตฺติ  นิโรธ-   
สจฺจ  นิโรธปฺปชานนา  ปฏิปทา  มคฺคสจฺจนฺติ  เอว  เอเกก-   
ปทุทฺธาเรนาป  สพฺพธมฺเม  สมฺมา  สาม ฺจ  พุทฺโธ ฯ  เอส   
นโย  โสตฆานชิวฺหากายมเนสุ ฯ  เอเตเนว  นเยน  รูปาทีนิ  ฉ   
อายตนานิ  จกฺขุวิ ฺาณาทโย  ฉ  วิ ฺาณกายา  จกฺขุ-   
สมฺผสฺสาทโย  ฉ  ผสฺสา  จกฺขุสมฺผสฺสชาเวทนาทโย  ฉ  เวทนา   
รูปส ฺาทโย  ฉ  ส ฺา  รูปส ฺเจตนาทโย  ฉ  เจตนา   
รูปตณฺหาทโย  ฉ  ตณฺหากายา  รูปวิตกฺกาทโย  ฉ  วิตกฺกา   
รูปวิจาราทโย  ฉ  วิจารา  รูปกฺขนฺธาทโย  ป ฺจกฺขนฺธา  ทส   
กสิณานิ  ทส  อสุภานิ  ทส  อนุสฺสติโย  อุทฺธุมาตกส ฺาทิ-   
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๗/๔๔๔ ฯ  ๒. ม. จกฺขุ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๔๓   
 
วเสน  ทส  ส ฺา  เกสาทโย  ทฺวตฺตึสาการา  ทฺวาทสายตานิ   
อฏารส  ธาตุโย  กามภวาทโย  นว  ภวา  ปมาทีนิ  จตฺตาริ   
ฌานานิ เมตฺตาภาวนาทโย  จตสฺโส  อปฺปม ฺาโย  อากาสา-   
น ฺจายตนาทิกา  จตสฺโส  อรูปสมาปตฺติโย  ปฏโิลมโต  ชรา-   
มรณาทีนิ  อนุโลมโต  อวิชฺชาทีนิ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานิ  จ   
โยเชตพฺพานิ ฯ   
        ตตฺราย  เอกปทโยชนา ฯ  ชรามรณ  ทุกฺขสจฺจ  ชาติ   
สมุทยสจฺจ  อุภินฺนมฺป  นสิฺสรณ  นโิรธสจฺจ  นิโรธปฺปชานนา   
ปฏิปทา  มคฺคสจฺจนฺติ  เอว  เอเกกปทุทฺธาเรน  สพฺพธมฺเม  สมฺมา   
สาม ฺจ  พุทฺโธ  อนุพุทฺโธ  ปฏิวิทฺโธ ฯ  เตน  วุตฺต สมฺมา   
สาม ฺจ สพฺพธมฺมาน พุทฺธตฺตา ปน สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ   
        วิชชฺาหิ  จ  ปน  จรเณน  จ  สมฺปนฺนตฺตา  วิชฺชา-   
จรณสมฺปนฺโน ฯ  ตตฺถ  วิชฺชาติ  ติสฺโสป  วิชชฺา  อฏป   
วิชฺชา ฯ ติสฺโส ภยเภรวสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  อฏ   
อมฺพฏสุตฺเต ฯ  ตตฺร  หิ  วิปสฺสนาาเณน  มโนมยิทฺธิยา  จ   
สห  ฉ  อภิ ฺา  ปริคฺคเหตฺวา  อฏ  วิชฺชา  วุตฺตา ฯ  จรณนฺติ   
สีลสวโร  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตา  โภชเน  มตฺต ฺ ุตา   
ชาคริยานุโยโค  สตฺต  สทฺธมฺมา  จตฺตาริ  ฌานานีติ  อิเม   
ปณฺณรส  ธมฺมา  เวทิตพฺพา ฯ  อิเมเยว  หิ  ปณฺณรส  ธมฺมา   
ยสฺมา  เอเตหิ  จรติ  อริยสาวโก  คจฺฉติ  อมต  ทิส  ตสฺมา    
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จรณนฺติ  วุตฺตา ฯ  ยถาห ฯ  อิธ  มหานาม  อริยสาวโก  สลีวา   
โหตีติ (๑) ฯ  วิตฺถาโร ฯ ภควา อิมาหิ วิชฺชาหิ  อิมนิา  จ  จรเณน   
สมนฺนาคโต  เตน  วุจฺจติ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ ฯ  ตตฺถ  วิชฺชา-   
สมฺปทา  ภควโต  สพฺพ ฺ ุต  ปูเรตฺวา   ิตา ฯ  จรณสมฺปทา   
มหาการุณิกต ฯ  โส  สพฺพ ฺ ุตาย  สพฺพสตฺตาน  อตฺถานตฺถ   
ตฺวา  มหาการุณิกตาย  อนตฺถ  ปริวชฺเชตฺวา  อตฺเถ  นิโยเชติ   
ยถาต  วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน ฯ  เตนสฺส  สาวกา  สุปฏิปนฺนา   
โหนฺติ โน ทปฺุปฏิปนฺนา วิชฺชาจรณวิปนฺนาน สาวกา   
อตฺตนฺตปาทโย วิย ฯ   
        โสภนคมนตฺตา  สุนฺทร  าน  คตตฺตา  สมฺมา  คตตฺตา   
สมฺมา  จ  คทตฺตา  สุคโต ฯ  คมนมฺป  หิ  คตนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
ต ฺจ  ภควโต  โสภณ  ปริสุทฺธมนวชชฺ ฯ  ก ึ ปน  ตนฺติ ฯ   
อริยมคฺโค ฯ  เตน  เหส  คมเนน  เขม  ทิส  อสชชฺมาโน  คโตติ   
โสภนคมนตฺตา สุคโต ฯ  สุนฺทร ฺเจส  าน  คโต  อมต   
นิพฺพานนฺติ  สุนฺทร  าน  คตตฺตาป  สุคโต ฯ  สมฺมา  จ   
คโตติ สุคโต เตน เตน มคฺเคน ปหีเน กิเลเส ปุน  อปจฺจา-   
คจฺฉนฺโต ฯ  วุตฺต ฺเจต  โสตาปตฺติมคฺเคน  เย  กิเลสา  ปหีนา   
เต  กิเลเส  น  ปุเนติ  น  ปจฺเจติ  น  ปจฺจาคจฺฉตีติ  สุคโต  ฯเปฯ   
อรหตฺตมคฺเคน  เย  กิเลสา  ปหีนา  เต  กิเลเส  น  ปุเนติ  น   
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๗/๒๖ฯ    
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ปจฺเจติ  น  ปจฺจาคจฺฉตีติ  สุคโตติ ฯ  สมฺมา  วา  คโต  ทีปงฺกร-   
ปาทมูลโต  ปภูติ  ยาว  โพธิมณฺฑา (๑)  ตาว  สมตฺตึสปารมิปูริตาย   
สมฺมาปฏิปตฺติยา  สพฺพโลกสฺส  หิตสุขเมว  กโรนฺโต  สสฺสต   
อุจฺเฉท  กามสุข  อตฺตกิลมถนฺติ  อิเม  จ  อนฺเต  อนุปคจฺฉนฺโต   
คโตติ  สมฺมา  คตตฺตาป  สุคโต ฯ  สมมฺา  เจส  คทติ  ยุตฺตฏาเน   
ยุตฺตเมว  วาจ  ภาสตีติ  สมฺมา  คทตฺตาป  สุคโต ฯ   
        ตตฺรีท  สาธกสุตฺต  ย  ตถาคโต  วาจ  ชานาติ  อภูต   
อตจฺฉ  อนตฺถสหิต  สา  จ  ปเรส  อปฺปยา  อมนาปา  น   
ต  ตถาคโต  วาจ  ภาสติ  ยมฺป  ตถาคโต  วาจ  ชานาติ   
ภต  ตจฺฉ  อนตฺถสหิต  สา  จ  ปเรส  อปฺปยา  อมนาปา   
ตมฺป  ตถาคโต  วาจ  น  ภาสติ  ย ฺจ  โข  ตถาคโต  วาจ   
ชานาติ  ภูต  ตจฺฉ  อตฺถสหิต  สา  จ  ปเรส  อปฺปยา  อมนาปา   
ตตฺร  กาล ฺ ู  ตถาคโต  โหติ  ตสฺสา  วาจาย  เวยฺยากรณาย   
ยมฺป  ตถาคโต  วาจ  ชานาติ  อภูต  อตจฺฉ  อนตฺถสหิต  สา   
จ  ปเรส  ปยา  มนาปา  น  ต  ตถาคโต  วาจ  ภาสติ   
ยมฺป  ตถาคโต  วาจ  ชานาติ  ภูต  ตจฺฉ  อนตฺถสหิต  สา   
จ  ปเรส  ปยา  มนาปา  ตมฺป  ตถาคโต  วาจ  น  ภาสติ   
ย ฺจ  โข  ตถาคโต  วาจ  ชานาติ  ภูต  ตจฺฉ  อตฺถสหิต  สา   
จ  ปเรส  ปยา  มนาปา  ตตฺร  กาล ฺ ู  ตถาคโต  โหติ   
# ๑. ม. โพธมิณฺโฑ ฯ    
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ตสฺสา  วาจาย  เวยฺยากรณายาติ (๑) ฯ  เอว  สมฺมา  คทตฺตาป   
สุคโต เวทิตพฺโพ ฯ   
        สพฺพถา  วิทิตโลกตฺตา  ปน  โลกวิทู ฯ  โส  ห ิ ภควา   
สภาวโต  สมุทยโต  นโิรธโต  นิโรธปูายโตป  สพฺพถา  โลก   
อเวทิ  อ ฺาสิ  ปฏิวิชฌฺิ ฯ  ยถาห ฯ  ยตฺถ  โข  อาวุโส  น   
ชายติ  น  ชิยยฺติ  น  มิยฺยติ  น  จวติ  น  อุปฺปชฺชติ  นาหนฺต   
คมเนน  โลกสฺสนฺต  าเตยฺย  ทิฏเยยฺ  ปตฺเตยฺยนฺติ  วทามิ  น   
จาห  อาวุโส  อปฺปตฺวาว  โลกสฺสนฺต  ทุกฺขสฺส  อนตฺกิริย  วทาม ิ  
อปจาห  อาวุโส  อิมสฺมึเยว  พฺยามมตฺเต  กเลวเร  สส ฺมฺหิ   
สมนเก  โลก ฺจ  ป ฺาเปมิ  โลกสมทุย ฺจ  โลกนิโรธ ฺจ   
โลกนโิรธคามินิ ฺจ  ปฏปิท   
                คมเนน  น  ปตฺตพฺโพ          โลกสฺสนโฺต กุทาจน 
                น จ อปฺปตฺวา โลกสฺสนฺต          ทุกฺขา อตฺถิ ปโมจน ฯ 
                                ตสฺมา หเว โลกวิทู สุเมโธ 
                                โลกนฺตคู วูสิตพฺรหฺมจริโย 
                                โลกสฺส อนฺต สมติา วิาตา 
                                นาสึสตี โลกมิม ปร ฺจาติ (๒) ฯ 
        อปจ  ตโย  โลกา  สงฺขารโลโก  สตฺตโลโก  โอกาส-   
# ๑. ม. ม. ๑๓/๙๔/๙๑ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๕/๖๒ ฯ  ปาลิยมฺปน   
# วุสิตพฺรหฺมจริโย สมิตาวิ ตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ    
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โลโกติ ฯ  ตตฺร  เอโก  โลโก  สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกาติ (๑)   
อาคตฏาเน  สงฺขารโลโก  เวทิตพฺโพ ฯ สสฺสโต โลโกติ  วา   
อสสฺสโต โลโกติ (๒)  วา  อาคตฏาเน สตฺตโลโก ฯ   
                ยาวตา จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺติ          ทิสา ภนฺติ วิโรจนา 
                ตาว  สหสฺสธา  โลโก                  เอตฺถ เต วตฺตเต วโสติ (๓) ฯ 
อาคตฏาเน  โอกาสโลโก ฯ  ตมฺป  ภควา  สพฺพถา  อเวทิ ฯ   
ตถาหิสฺส  เอโก  โลโก  สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกา  เทฺว   
โลกา  นาม ฺจ  รูป ฺจ  ตโย  โลกา  ติสฺโส  เวทนา  จตฺตาโร   
โลกา  จตฺตาโร  อาหารา  ป ฺจ  โลกา  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
ฉ  โลกา  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานิ  สตฺต  โลกา  สตฺต   
วิ ฺาณฏ ิติโย  อฏ  โลกา  อฏ  โลกธมฺมา  นว  โลกา   
นว  สตฺตาวาสา  ทส  โลกา  ทสายตนานิ  ทฺวาทส  โลกา   
ทฺวาทสายตนานิ  อฏารส  โลกา  อฏารส  ธาตุโยติ (๔)  อย   
สงฺขารโลโกป  สพฺพถา วิทิโต ฯ   
        ยสฺมา  ปเนส  สพฺเพสมฺป  สตฺตาน  อาสย  ชานาติ  อนุสย   
ชานาติ  จริต  ชานาติ  อธิมุตฺตึ  ชานาติ  อปรชกฺเข  มหารชกฺเข   
ติกฺขินฺทฺริเย  มุทินฺทฺริเย  สวฺากาเร  ทฺวากาเร  สุวิ ฺาปเย   
ทุวิ ฺาปเย  ภพฺเพ  อภพฺเพ  สตฺเต  ชานาติ  ตสฺมาสฺส   
สตฺตโลโกป  สพฺพถา  วิทโิต ฯ  ยถา  จ  สตฺตโลโก  เอว   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๗๕/๑๗๙ ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๑๔๗/๑๔๓ ฯ   
# ๓. ม. ม. ๑๒/๕๕๔/๕๙๔ ฯ  ๔.  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๗๕/๑๗๙ ฯ    
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โอกาสโลโกป ฯ  ตถาเหส เอก จกฺกวาฬ  อายามโต  จ   
วิตฺถารโต  จ  โยชนาน  ทวฺาทสสตสหสฺสานิ  ตีณิ  สหสฺสานิ   
จตฺตาริ สตานิ ป ฺาส ฺจ โยชนานิ ปริกฺเขปโต   
                สพฺพ สตสหสฺสานิ                  ฉตฺตึส ปริมณฺฑล 
                ทส ฺเจว  สหสฺสานิ          อฑฺฒุฑฺฒานิ  สตานิ  จ 
ตตฺถ   
                ทุเว สตสหสฺสานิ                  จตฺตาริ นหุตานิ จ 
                เอตฺตก  พหลตฺเตน                  สงฺขาตาย  วสุนฺธรา ฯ 
ตสฺสาเอว  สนฺธารก   
                จตฺตาริ สตสหสฺสานิ          อฏเว นหุตานิ จ 
                เอตฺตก  พหลตฺเตน  ชล          วาเต  ปติฏ ิต ฯ 
ตสฺสาป สนฺธารโก   
                นว สตสหสฺสานิ                  มาลุโต นภมุคฺคโต 
                สฏ ิ ฺเจว  สหสฺสานิ          เอสา  โลกสฺส  สณฺ ิติ ฯ 
เอว สณฺ ิเต เจตฺถ โยชนาน   
                จตุราสีติสหสฺสานิ                  อชโฺฌคาฬโฺห มหณฺณเว 
                อจฺจุคฺคโต ตาวเทว                  สิเนรุ ปพฺพตุตฺตโม ฯ 
                ตโต อุปฑฺฒุปฑฺเฒน          ปมาเณน ยถากฺกม 
                อชฺโฌคาฬฺหุคฺคตา ทิพฺพา  นานารตนจิตฺติตา (๑) 
  ๑.  ...จิตฺตกาติป  ...วิจตฺตาติป ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๔๙   
 
                ยุคนฺธโร อิสินฺธโร                  กรวิโก(๑)  สุทสฺสโน 
                เนมินฺธโร วินตฺตโก                  อสฺสกณฺโณ คิรีพฺรหา 
                เอเต สตฺต มหาเสลา          สิเนรุสฺส สมนตฺโต 
                มหาราชานมาวาสา                  เทวยกฺขนิเสวิตา 
                โยชนาน สตานุจฺโจ                  หิมวา ป ฺจ ปพฺพโต 
                โยชนาน สหสฺสานิ                  ตีณิ อายตวิตฺถโต 
                จตุราสีติสหสฺเสหิ                  กูเฏหิ ปฏิมณฺฑิโต ฯ 
                ติป ฺจโยชนกฺขนฺธ-                  ปริกฺเขปา นควฺหยา 
                ป ฺาสโยชนกฺขนฺธ-          สาขายามา สมนฺตโต 
                สตโยชนวิตฺถณฺิณา                  ตาวเทว จ อุคฺคตา 
                ชมฺพู ยสฺสานุภาเวน                  ชมฺพุทีโป ปกาสิโต ฯ 
                เทวฺ อสีติสหสฺสานิ                  อชฺโฌคาฬฺโห มหณฺณเว 
                อจฺจุคฺคโต ตาวเทว                  จกฺกวาฬสิลุจฺจโย 
                ปริกฺขิปตฺวา ต สพฺพ          โลกธาตุมย  ิโต ฯ 
        ตตฺถ  จนฺทมณฺฑล  เอกูนป ฺาสโยชน ฯ  สรุิยมณฺฑล   
ป ฺาสโยชน ฯ  ตาวตึสภวน  ทสสหสฺสโยชน ฯ  ตถา  อสุรภวน   
อวีจิมหานิรโย  ชมฺพุทีโป  จ ฯ  อปรโคยาน  สตฺตสหสฺสโยชน ฯ   
ตถา  ปพฺุเพวิเทห ฯ  อุตฺตรกุร ุ อฏสหสฺสโยชน ฯ  เอกเมโก   
เจตฺถ  มหาทีโป  ป ฺจสตป ฺจสตปริตฺตทีปปริวาโร ฯ  ต  สพฺพมฺป   
# ๑. ม. กรวีโก ฯ    
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เอก  จกฺกวาฬ  เอกา  โลกธาตุ  ตทนฺตเรสุ  โลกนฺตริกนิรโย (๑)   
เอว  อนนฺตานิ  จกฺกวาฬานิ  อนนฺตา  โลกธาตุโย  ภควา   
อนนฺเตน  พุทฺธาเณน  อเวทิ  อ ฺาสิ  ปฏิวิชฌฺิ ฯ  เอวมสฺส   
โอกาสโลโกป  สพฺพถา วิทิโต ฯ เอวมฺป สพฺพถา วิทิตโลกตฺตา   
โลกวิทู ฯ   
อนุตฺตโรติ (๒) อตฺตโน  ปน  คุเณหิ  วิสิฏตรสฺส  กสฺสจิ   
อภาวา  นตฺถ ิ เอตสฺส  อุตฺตโรติ  อนุตฺตโร ฯ  ตถาเหส  สีล-   
คุเณนาป  สพฺพโลก  อภิภวติ  สมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติ ฺาณ-   
ทสฺสนคุเณนาป ฯ  สลีคุเณนาป  อสโม  อสมสโม  อปฏิโม   
อปฏิภาโค  อปฏิปุคฺคโล  ฯเปฯ  วิมุตฺติ ฺาณทสฺสนคุเณนาป ฯ   
ยถาห ฯ  นโข  ปนาห  ภิกฺขเว (๓)  สมนุปสฺสามิ (๔) สเทวเก   
โลเก ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  อตฺตนา  สีลสมฺปนฺนตรนฺติ (๕) ฯ   
วิตฺถาโร ฯ   
        เอว  อคฺคปฺปสาทสุตฺตาทีนิ  น  เม  อาจริโย  อตฺถีติ- (๖)   
อาทิกา  คาถาโย จ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ  
        ปุริสทมฺเม  สาเรตีติ  ปุริสทมฺมสารถิ  ทเมติ  วิเนตีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ตตฺถ  ปุริสทมฺมาติ  อทนฺตา  ทเมตุ  ยุตฺตา  ติรจฺฉาน-   
ปุริสาป  มนสฺุสปุริสาป  อมนุสฺสปุริสาป ฯ  ตถาหิ  ภควตา   
# ๑. ม. โลกนฺตริกนิรยา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. สฺยา.อย  ปาโ   
# นตฺถิ ฯ  ๔. สฺยา. ปสฺสามิ ฯ  ๕.  ส. ส. ๑๕/๕๖๐/๒๐๔ ฯ   
# ๖. ม.มู. ๑๒/๓๒๕/๓๒๙ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๕๑   
 
ติรจฺฉานปุริสาป  อปลาโล  นาคราชา  จูโฬทโร  มโหทโร   
อคฺคิสิโข  ธูมสิโข  อาลวาโฬ  นาคราชา  ธนปาลโก  หตฺถีติ-   
เอวมาทโย  ทมิตา  นิพฺพิสา  กตา สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ   
ปติฏาปตา ฯ  มนุสฺสปุรสิาป  สจฺจกนิคฺคณฺปุตฺตอมฺพฏมาณว-   
โปกฺขรสาติโสณทณฺฑกูฏทนฺตาทโย ฯ  อมนุสฺสาปุริสาป  อาฬวก-   
สูจิโลมขรโลมยกฺขสกฺกเทวราชาทโย  ทมิตา วินีตา  วิจิตฺเรหิ   
วินยนูปาเยหิ ฯ  อหโข  เกสิ  ปุริสทมฺเม  สณฺเหนป  วิเนมิ   
ผรุเสนป  วิเนมิ  สณฺหผรเุสนป  วิเนมีติ (๑)  อิท ฺเจตฺถ  สุตฺต   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        อถวา  อนุตฺตโร  ปรุิสทมฺมสารถีติ  เอกเมวิท  อตฺถปท ฯ   
ภควา  หิ  ตถา  ปุริสทมฺเม สาเรติ ยถา เอกปลฺลงฺเกเนว   
นิสินฺนา  อฏ  ทิสา  อสชฺชมานา  ธาวนฺติ  ตสฺมา  อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถีติ  วุจฺจติ ฯ  หตฺถิทมเกน  ภิกฺขเว  หตฺถิทมฺโม   
สาริโต  เอกเยว ทิส ธาวตีติ (๒)  อิท ฺเจตฺถ สุตฺต วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  ยถารห  อนสุาสตีติ   
สตฺถา ฯ  อปจ  สตฺถาติ  ภควา  สตฺถวาโห ฯ  ยถา  สตฺถวาโห   
สตฺเถ  กนฺตาร  ตาเรติ  โจรกนฺตาร  ตาเรติ  วาฬกนตฺาร  ตาเรติ   
ทุพฺภิกฺขกนฺตาร  ตาเรติ  นริุทกกนฺตาร  ตาเรติ  อุตฺตาเรติ   
นิตฺตาเรติ  ปตฺตาเรติ  เขมนฺตภูมึ  สมฺปาเปติ  เอวเมว  ภควา   
#  ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๑๑/๑๕๑ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๖๓๗/๔๐๙ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๒   
 
สตฺถา  สตฺถวาโห  สตฺเต  กนฺตาร  ตาเรติ  ชาติกนฺตาร   
ตาเรตีติอาทินา (๑) นิทฺเทสนเยน  เจตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เทวมนุสฺสานนฺติ  เทวาน ฺจ  มนุสฺสาน ฺจ ฯ  อุกฺกฏ- 
ปริจฺเฉทวเสเนต  วุตฺต  ภพฺพปุคฺคลปริจฺเฉทวเสน  จ ฯ  ภควา   
ปน  ติรจฺฉานคตานมฺป  อนุสาสนปฺปทาเนน  สตฺถาเยว ฯ  เตป   
หิ  ภควโต  ธมฺมสฺสวเนน อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ปตฺวา  ตายเอว   
อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา  ทุติเย  วา  ตติเย  วา  อตฺตภาเว  มคฺคผล-   
ภาคิโน  โหนฺติ ฯ  มณฺฑูกเทวปุตฺตาทโย  เจตฺถ  นทิสฺสน ฯ   
ภควติ  กิร  คคฺคราย  โปกขฺรณิยา  ตีเร  จมฺปานครวาสีน   
ธมฺม  เทสยมาเน  เอโก  มณฺฑูโก  ภควโต  สเร  นิมตฺิต   
อคฺคเหสิ ฯ  ต  เอโก  วจฺฉปาลโก  ทณฺฑโมลุพฺภ  ติฏนฺโต  สเีส   
สนฺนิรุมฺหิตฺวา (๒)  อฏาสิ ฯ  โส  ตาวเทว  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน   
ทฺวาทสโยชนิเก  กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ  สุตฺตปฺปพุทฺโธ  วิย ฯ   
ตตฺถ  อจฺฉราสงฺฆปริวุต  อตฺตาน  ทิสฺวา  อเร  อหมฺป  นาม   
อิธ  นิพฺพตฺโต  กินฺนุโข  กมฺม  อกาสนิฺติ  อาวชฺเชนฺโต  น   
อ ฺ  กิ ฺจิ  อทฺทส  อ ฺตฺร  ภควโต  สเร  นิมิตฺตคฺคาหา ฯ   
โส  ตาวเทว  สห  วิมาเนน  อาคนฺตฺวา  ภควโต  ปาเท  สิรสา   
วนฺทิ ฯ  ภควา  ชานนฺโตว ปุจฺฉิ   
                โก เม วนฺทติ ปาทานิ          อิทฺธิยา ยสสา ชล   
                อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน          สพฺพา โอภาสย ทิสาติ ฯ   
#  ๑. ขุ. จูฬ.  ๓๐/๖๕๖/๓๑๓ ฯ  ๒. ม. สนฺนิรุมฺภิตฺวา ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๕๓   
 
                มณฺฑูโกห ปุเร อาสึ                  อุทเก วาริโคจโร 
                ตว  ธมฺม  สุณนฺตสฺส          อวธิ  วจฺฉปาลโกติ ฯ 
        ภควา  ตสฺส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน   
ธมฺมาภิสมโย  อโหส ิฯ  เทวปุตฺโตป  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย   
สิต  กตฺวา ปกฺกามีติ ฯ   
        ย  ปน  กิ ฺจิ  อตฺถิ  เยฺย  นาม  สพฺพสฺส  พุทฺธตฺตา   
วิโมกฺขนฺติก ฺาณวเสน  พุทฺโธ ฯ  ยสฺมา  วา  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
อตฺตนาป  พุชฺฌิ  อ ฺเป  สตฺเต  โพเธสิ  ตสฺมา  เอวมาทีหิป   
การเณหิ  พุทฺโธ ฯ  อิมสสฺปตฺถสฺส  วิ ฺาปนตฺถ  พุชฺฌิตา   
สจฺจานีติ  พุทฺโธ  โพเธตา  ปชายาติ  พุทฺโธติ (๑) เอว  ปวตฺโต   
สพฺโพป นิทฺเทสนโย ปฏสิมฺภิทานโย วา วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ   
        ภควาติ  อิท  ปนสฺส  คุณวิสิฏสตฺตุตฺตมครุคารวาธิ-   
วจน ฯ  เตนาหุ โปราณา   
                ภควาติ วจน เสฏ         ภควาติ วจนมุตฺตม 
                ครคุารวยุตฺโต  โส          ภควา  เตน  วุจฺจตีติ ฯ 
        จตุพฺพิธ  หิ  นาม  อาวตฺถิก  ลิงฺคิก  เนมิตฺตก   
อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ ฯ  อธิจฺจสมุปฺปนฺน  นาม  โลกิยโวหาเรน   
ยาทิจฺฉกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ ตตฺถ วจฺโฉ  ทโม  พลิวทฺโทติ   
เอวมาทิ  อาวตฺถิก ฯ  ทณฺฑี  ฉตฺตี  สขีิ  กรีติ  เอวมาทิ   
ลิงฺคิก ฯ  เตวิชฺโช  ฉฬภิ ฺโติ  เอวมาทิ เนมิตฺตก ฯ  สิริวฑฺฒโก   
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๔๖/๒๗๑ ฯ  ขุ. ปฏิ.  ๓๑/๓๘๖/๒๖๑ ฯ  
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๔   
 
ธนวฑฺฒโกติ  เอวมาทิ  วจนตฺถมนเปกฺขิตฺวา  ปวตฺต  อธิจฺจ-   
สมุปฺปนฺน ฯ  อิท  ปน  ภควาติ  นาม  เนมิตฺตก  น  มหามายาย   
น  สุทฺโธทนมหาราเชน  น  อสีติ ฺาติสหสฺเสหิ  กต  น   
สกฺกสนฺตุสิตาทีหิ  เทวตาวิเสเสหิ ฯ  วุตฺต  เจต  ธมฺมเสนาปตินา   
ภควาติ  เนต  นาม  มาตรา  กต  ฯเปฯ  วิโมกฺขนฺติกเมต   
พุทฺธาน  ภควนฺตาน  โพธิยา  มูเล  สห  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส   
ปฏิลาภา  สจฺฉิกา  ป ฺตฺติ  ยทิท  ภควาติ (๑) ฯ   
        ย  คุณเนมิตฺตก ฺเจต  นาม  เตส  คุณาน  ปกาสนตฺถ  อิม   
คาถ วทนฺติ   
                        ภคี ภช ีภาคี วิภตฺตวา อิติ   
                        อกาสิ ภคฺคนฺติ ครูติ ภาคฺยวา   
                        พหูนิ าเยหิ สุภาวิตตฺตโน   
                        ภวนฺตโค โส ภควาติ วุจฺจตีติ ฯ   
นิทฺเทเส  วุตฺตนเยเนว  เจตฺถ  เตส  เตส  ปทานมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
อย ปน อปโร นโย ฯ   
                ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต          ภคฺเคหิ จ วิภตฺตวา 
                ภตฺตวา  วนฺตคมโน                  ภเวสุ  ภควา  ตโตติ ฯ   
        ตตฺถ  วณฺณาคโม  วณฺณวิปริยาโยติ  เอต  นิรตฺุติลกฺขณ   
คเหตฺวา  สทฺทนเยน  วา  ปโสทราทิปกฺเขปลกฺขณ  คเหตฺวา   
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๕/๑๑ ฯ    
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        *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๕๕         
 
ยสฺมา โลกิยโลกุตฺตรสุขาภินิพฺพตฺตก  ทานสีลาทิปารปฺปตฺต   
ภาคฺยมสฺส  อตฺถิ  ตสฺมา  ภาคฺยวาติ  วตฺตพฺเพ  ภควาติ  วุจฺจตีติ   
าตพฺพ ฯ  ยสฺมา  ปน  โลภโทสโมหวิปรีตมนสิการอหิริกา- 
โนตฺตปฺปโกธูปนาหมกฺขปลาสอิสฺสามจฺฉริยมายาสาเถยฺยถมฺภ- 
สารมฺภมานาติมานมทปฺปมาทตณฺหาวิชฺชาติวิธากุสลมูลทุจฺจริต- 
สงฺกิเลสมลวิสมส ฺาวิตกฺกปป ฺจจตุพฺพิธวิปริเยสอาสวคณฺโอฆ- 
โยคาคติตณฺหูปาทานป ฺจเจโตขีลวินิพนฺธนีวรณาภินนฺทนฉวิวาท- 
มูลฉตณฺหากายสตฺตานุสยอฏมิจฺฉตฺตนวตณฺหามูลกทสากุสลกมฺม- 
ปถทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตอฏสตตณฺหาวิปรีต (๑)  ปฺปเภทสพฺพทรถปริฬาห- 
กิเลสสตสหสฺสานิ  สงฺเขปโต  วา  ป ฺจกิเลสกฺขนฺธอภิสงฺขาร- 
มจฺจุเทวปุตฺตมาเร  อภ ฺชิ  ตสฺมา  ภคฺคตฺตา  เอเตส  ปริสฺสยาน   
ภคฺควาติ  วตฺตพฺเพ  ภควาติ  วุจฺจติ ฯ  อาห เจตฺถ   
                ภคฺคราโค ภคฺคโทโส          ภคฺคโมโห อนาสโว 
                ภคฺคสฺส (๒)  ปาปกา          ธมฺมา  ภควา  เตน  วุจฺจตีติ ฯ 
        ภาคฺยวตาย  จสฺส  สตปุ ฺลกฺขณธรสฺส  รูปกายสมฺปตฺติ   
ทีปตา  โหติ ฯ  ภคฺคโทสตาย  ธมฺมกายสมฺปตฺติ ฯ  ตถา   
โลกิยปริกฺขกาน  พหุมตภาโว  คหฏปพฺพชิเตหิ  อภิคมนียตา   
อภิคตาน ฺจ  เตส  กายจิตฺตทุกฺขาปนยเน  ปฏิพลภาโว   
อามิสทานธมฺมทาเนหิ  อุปการิตา  โลกิยโลกุตฺตรสุเขหิ  จ   
# ๑. ม. ........ตณฺหาวิจริตปฺ.... ฯ  ๒. ม. ภคฺคาสฺส ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๖   
 
ส ฺโชนสมตฺถตา  ทีปตา  โหติ ฯ   
        ยสฺมา  จ  โลเก  อิสสฺริยธมฺมยสสิริกามปฺปยตฺเตสุ  ฉสุ   
ธมฺเมสุ  ภคสทฺโท  วตฺตติ ฯ  ปรม ฺจสฺส  สกจิตฺเต  อิสฺสริย   
อณิมาลงฺฆิมาทิก  วา โลกยิสมฺมต  สพฺพาการปริปูร  อตฺถ ิฯ   
ตถา  โลกุตฺตรธมฺโม  โลกตฺตยพฺยาปโก  ยถาภุจฺจคุณาธิคโต   
อติวิย  ปริสทฺุโธ  ยโส  รปูกายทสฺสนพฺยาวฏชนนยนมนปฺปสาท-   
ชนนสมตฺถา สพฺพาการปริปูรา  สพฺพงฺคปจฺจงฺคสิริ  ย  ย  เอเตน   
อิจฺฉิต  ปฏ ิต  อตฺตหิต  ปริหิต  วา  ตสฺส  ตสฺส  ตเถว   
อภินิปฺผนฺนตฺตา  อิจฺฉิตตฺถนิปฺผตฺติส ฺ ิโต  กาโม  สพฺพโลกครุ-   
ภาวุปฺปตฺติเหตุภูโต  สมฺมาวายามสงฺขาโต  ปยตฺโต  วา  อตฺถิ ฯ   
ตสฺมา  อิเมหิ  ภเคหิ  ยุตฺตตฺตาป  ภคา  อสฺส  สนฺตีติ  อิมินา   
อตฺเถน  ภควาติ  วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  กุสลาทีหิ  เภเทหิ  สพฺพธมฺเม  ขนฺธายตน-   
ธาตุสจฺจอินฺทฺริยปฏิจฺจสมุปฺปาทาทีหิ  วา  กุสลาทธิมฺเม  ปฬน-   
สงฺขตสนฺตาปวิปริณามฏเน  วา  ทุกขฺมริยสจฺจ  อายุหนนิทาน-   
สโยคปลิโพธฏเน  สมทุย  นิสฺสรณวิเวกาสงฺขตอมตฏเน  นิโรธ   
นิยฺยานิกเหตุทสฺสนาธิปเตยฺยฏเน  มคฺค  วิภตฺตวา  วิภชิตฺวา   
วิวริตฺวา  เทสิตวาติ  วุตฺต  โหติ  ตสฺมา  วิภตฺตวาติ  วตฺตพฺเพ   
ภควาติ  วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺมา  จ  เอส ทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเร  กายจิตฺตอุปธิ-    
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วิเวเก  สุ ฺตาปฺปณิหิตานิมิตฺตวิโมกฺเข  อ ฺเ  จ  โลกิยโลกุตฺตเร   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  ภชิ  เสวิ  พหุลมกาสิ  ตสฺมา  ภตฺตวาติ   
วตฺตพฺเพ  ภควาติ  วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ตีสุ  ภเวสุ  ตณฺหาสงฺขาต  คมนมเนน  วนฺต   
ตสฺมา  ภเวสุ  วนฺตคมโนติ  วตฺตพฺเพ  ภวสทฺทโต  ภการ   
คมนสทฺทโต  คการ  วนฺตสทฺทโต  วการ ฺจ  ทีฆ  กตฺวา  อาทาย   
ภควาติ  วุจฺจติ ฯ  ยถา  โลเก  เมหนสฺส ขสฺส มาลาติ วตฺตพฺเพ 
เมขลาติ วุจฺจติ ฯ   
        โส  อิม  โลกนฺติ  โส  ภควา  อิม  โลก ฯ  อิทานิ   
วตฺตพฺพ  นิทสฺเสติ ฯ  สเทวกนฺติ  สห  เทเวหิ  สเทวก ฯ  เอว   
สห  มาเรน  สมารก  สห  พฺรหฺมุนา  สพฺรหฺมก  สห   
สมณพฺราหฺมเณหิ  สสฺสมณพฺราหฺมณึ ฯ  ปชาตตฺตา  ปชา ฯ  ต   
ปช ฯ  สห  เทวมนุสฺเสหิ  สเทวมนุสฺส ฯ  ตตฺถ  สเทวกวจเนน   
ป ฺจกามาวจรเทวคฺคหณ  เวทิตพฺพ ฯ  สมารกวจเนน  ฉฏ-   
กามาวจรเทวคฺคหณ  เวทิตพฺพ ฯ  สพฺรหฺมกวจเนน  พฺรหฺม-   
กายิกาทิพฺรหฺมคฺคหณ ฯ  สสฺสมณพฺราหฺมณีวจเนน  สาสนสฺส   
ปจฺจตฺถิกปจฺจามิตฺตสมณพฺราหฺมณคฺคหณ  สมิตปาปวาหิตปาป-   
สมณพฺราหฺมณคฺคหณ ฺจ ฯ  ปชาวจเนน  สตฺตโลกคฺคหณ ฯ   
สเทวมนุสฺสวจเนน  สมฺมติเทว (๑)  อวเสสมนุสฺสคฺคหณ ฯ  เอวเมตฺถ   
# ๑. ม. สมฺมติุเทว... ฯ    
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ตีหิ  ปเทหิ  โอกาสโลโก  ทฺวีหิ  ปชาวเสน  สตฺตโลโก  คหิโตติ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อปโร  นโย ฯ  สเทวกคฺคหเณน  อรูปาวจรโลโก  คหิโต ฯ   
สมารกคฺคหเณน  ฉกามาวจรเทวโลโก ฯ  สพฺรหฺมกคฺคหเณน   
รูปพฺรหฺมโลโก  สสฺสมณพฺราหฺมณาทิคฺคหเณน  จตุปฺปริสวเสน   
สมฺมติเทเวหิ  วา  สห  มนุสฺสโลโก  อวเสสสพฺพสตฺตโลโก  วา  
คหิโต ฯ   
        อปเจตฺถ สเทวกวจเนน  อุกฺกฏปริจฺเฉทโต  สพฺพสฺสาป   
โลกสฺส  สจฺฉิกตภาว  สาเวนฺโต  ตสฺส  ภควโต  กิตฺติสทฺโท   
อพฺภุคฺคโต ฯ  ตโต  เยส  สิยา  มาโร  มหานุภาโว  ฉกามา-   
วจริสฺสโร  วสวตฺตี  กึ  โสป  เอเตน  สจฺฉิกโตติ  เตส  วิมตึ   
วิธเมนฺโต  สมารกนฺติ  อพฺภุคฺคโต ฯ  เยส  ปน  สิยา  พฺรหฺมา   
มหานุภาโว  เอกงฺคุลิยา  เอกสฺมึ จกฺกวาฬสหสฺเส อาโลก   
ผรติ  ทฺวีหิ  ฯเปฯ  ทสหิ  องฺคุลีหิ  ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ   
อาโลก  ผรติ  อนุตฺตร ฺจ  ฌานสมาปตฺติสุข  ปฏิสเวเทติ  กึ   
โสป  สจฺฉิกโตติ  เตส  วิมตึ  วิธเมนฺโต (๑) [๒]  สสฺสมณพฺราหฺมณึ   
ปชนฺติ  อพฺภุคฺคโต ฯ  เอว  อุกฺกฏานาน  สจฺฉิกตภาว  ปกาเสตฺวา   
# ๑. ม. วิธมนฺโต ฯ  ๒.  ม. เอตฺถนฺตเร  สพฺหรหฺมกนฺติ อพฺภุคฺคโต ฯ   
# ตโต  เยส  สิยา  ปุถ ู สมณพฺราหฺมณา  สาสนปจฺจตฺถิกา  กึ  เตป   
# สจฺฉิตาติ  เตส  วิมตึ  วิธมนฺโตติ  ทิสสฺนฺติ ฯ    
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อถ  สมฺมติเทเว  อวเสสมนุสฺเส  จ  อุปาทาย  อุกฺกฏปริจฺเฉท-   
วเสน  เสสสตฺตโลกสฺส  สจฺฉิกตภาว  ปกาเสนฺโต  สเทวมนุสฺสนฺติ   
อพฺภุคฺคโต ฯ  อยเมตฺถ  อนุสนฺธิกฺกโม ฯ   
        สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทตีติ  เอตฺถ  ปน  สยนฺติ   
สาม  อปรเนยฺโย  หุตฺวา ฯ  อภิ ฺาติ  อภิ ฺาย  อธิเกน   
าเณน  ตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สจฺฉิกตฺวาติ  ปจฺจกฺข  กตฺวา ฯ   
เอเตน  อนุมานาทิปฏิกฺเขโป  กโต  โหติ ฯ  ปเวเทตีติ  โพเธติ   
าเปติ  ปกาเสติ ฯ   
        โส  ธมมฺ  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ ฯเปฯ  ปรโิยสาน-   
กลฺยาณนฺติ  โส  ภควา  สตฺเตสุ  การุ ฺต  ปฏิจฺจ  หิตฺวาป   
อนุตฺตร  วิเวกสุข  ธมฺม  เทเสติ ฯ  ต ฺจโข  อปฺป  วา  พหุ   
วา  เทเสนฺโต  อาทิกลฺยาณาทิติปฺปการเมว (๑)  เทเสติ ฯ   
        กถ ฯ  เอกคาถาป  หิ  สมนฺตภทฺรกตฺตา  ธมฺมสฺส   
ปมปาเทน  อาทิกลฺยาณา  ทุติยตติยปาเทหิ  มชฺเฌกลฺยาณา   
ปจฺฉิมปาเทน  ปรโิยสานกลฺยาณา ฯ  เอกานุสนฺธิก  สุตฺต   
นิทาเนน  อาทิกลฺยาณ  นคิมเนน  ปริโยสานกลฺยาณ  เสเสน   
มชฺเฌกลฺยาณ ฯ  นานานุสนฺธิก  สุตฺต  ปมานุสนฺธินา  อาทิ-   
กลฺยาณ  ปจฺฉิเมน  ปริโยสานกลฺยาณ  เสเสหิ  มชฺเฌกลฺยาณ ฯ   
สกโลป  สาสนธมฺโม  อตฺตโน  อตฺถภูเตน  สีเลน  อาทิกลฺยาโณ   
# ๑. ม. อาทกิลฺยาณาทปฺปการเมว ฯ    
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สมถวิปสฺสนามคฺคผเลหิ  มชฺเฌกลฺยาโณ  นิพฺพาเนนป  ปรโิยสาน-   
กลฺยาโณ ฯ  สีลสมาธีหิ  วา  อาทิกลฺยาโณ  วิปสฺสนามคฺเคหิ   
มชฺเฌกลฺยาโณ  ผลนิพฺพาเนหิ  ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  พุทฺธ-   
สุโพธิตาย  วา  อาทิกลฺยาโณ  ธมฺมสุธมฺมตาย  มชฺเฌกลฺยาโณ   
สงฺฆสุปฏิปตฺติยา  ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  ต  สุตฺวา  ตถตฺตาย   
ปฏิปนฺเนน  อธิคนฺตพฺพาย  อภิสมฺโพธิยา  วา  อาทิกลฺยาโณ   
ปจฺเจกโพธิยา  มชฺเฌกลฺยาโณ  สาวกโพธิยา  ปริโยสาน-   
กลฺยาโณ ฯ  สุยฺยมาโนเปส  นีวรณวิกขฺมฺภนโต  สวเนนป   
กลฺยาณเมว  อาวหตีติ  อาทิกลฺยาโณ  ปฏิปชชฺิยมาโน  สมถ-   
วิปสฺสนาสุขาวหนโต  ปฏิปตฺติยาป  กลฺยาณเมว  อาวหตีติ   
มชฺเฌกลฺยาโณ  ตถา  ปฏปินฺโน  จ  ปฏิปตฺติผเล  นิฏ ิเต   
ตาทิภาวาวหนโต  ปฏิปตฺติผเลนป  กลยฺาณเมว  อาวหตีติ   
ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  นาถปฺปภวตฺตา  จ  ปภวสุทธฺิยา  อาทิ-   
กลฺยาโณ  อตฺถสุทฺธิยา  มชฺเฌกลฺยาโณ  กิจฺจสุทฺธิยา  ปริโยสาน-   
กลฺยาโณ ฯ  ตสฺมา  เอโส  ภควา  อปฺป  วา  พหุ  วา  เทเสนฺโต   
อาทิกลฺยาณาทิติปฺปการเมว (๑)  เทเสตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สาตฺถ  สพฺย ฺชนนฺติ  เอวมาทีสุ  ปน  ยสฺมา  อิม  ธมฺม   
เทเสนฺโต  สาสนพฺรหฺมจริย  มคฺคพฺรหฺมจริย ฺจ  ปกาเสติ   
นานานเยหิ  ทีเปติ ฯ  ต ฺจ  ยถานุรูป  อตฺถสมฺปตฺติยา  สาตฺถ    
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พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา  สพฺย ฺชน ฯ  สงฺกาสนปฺปกาสนวิวรณวิภชน-   
อุตฺตานีกรณปฺป ฺตฺติอตฺถปทสมาโยคโต  สาตฺถ  อกฺขรปท-   
พฺย ฺชนาการนิรุตฺตินิทฺเทสสมฺปตฺติยา  สพฺย ฺชน ฯ  อตฺถ-   
คมฺภีรตาปฏิเวธคมฺภีรตาหิ  สาตฺถ  ธมฺมคมฺภีรตาเทสนาคมฺภีรตาหิ   
สพฺย ฺชน ฯ  อตฺถปฏิภาณปฏิสมฺภิทาวิสยโต  สาตฺถ  ธมฺมนริตฺุติ-   
ปฏิสมฺภิทาวิสยโต  สพฺย ฺชน ฯ  ปณฺฑิตเวทนียโต  ปริกฺขก-   
ชนปฺปสาทกนฺติ  สาตฺถ สทฺเธยฺยโต โลกิยชนปฺปสาทกนฺติ   
สพฺย ฺชน ฯ  คมฺภีราธิปฺปายโต  สาตฺถ  อุตฺตานปทโต   
สพฺย ฺชน ฯ  อุปเนตพฺพสฺส  อภาวโต  สกลปริปุณฺณภาเวน   
เกวลปริปุณฺณ  อปเนตพฺพสฺส  อภาวโต  นิทโฺทสภาเวน  ปริสุทฺธ   
สิกฺขาตฺตยปริคฺคหิตตฺตา  พฺรหฺมภูเตหิ  เสฏเหิ  จรติพฺพโต  เตส ฺจ   
จริยภาวโต  พฺรหฺมจริย  ตสฺมา  สาตฺถ  สพฺย ฺชน ฯเปฯ   
พฺรหฺมจริย ปกาเสตีติ วุจฺจติ ฯ   
        อปจ  ยสฺมา  สนิทาน  สอุปฺปตฺติก ฺจ  เทเสนฺโต   
อาทิกลฺยาณ  เทเสติ  เวเนยฺยาน  อนุรูปโต อตฺถสฺส อวิปรีตตาย    
จ  เหตูทาหรณยุตฺตโต  จ  มชฺเฌกลฺยาณ  โสตูน  สทฺธา-   
ปฏิลาเภน  นคิมเนน  จ  ปริโยสานกลฺยาณ  เทเสติ ฯ  เอว   
เทเสนฺโต จ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ ฯ  ต ฺจ  ปฏิปตฺติยา   
อธิคมพฺยตฺติโต  สาตฺถ  ปริยตฺติยา  อาคมพฺยตฺติโต  สพฺย ฺชน   
สีลาทิป ฺจธมฺมกฺขนฺธยุตฺตโต  เกวลปริปุณฺณ  นิรปุกฺกิเลสโต    
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นิตฺถรณตฺถาย  ปวตฺติโต  โลกามิสนิรเปกฺขโต  จ  ปริสุทฺธ   
เสฏฏเน  พฺรหฺมภูตาน  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน  จริยโต   
พฺรหฺมจริยนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมาป  โส  ธมฺม  เทเสติ  อาทิ-   
กลฺยาณ ฯเปฯ พฺรหฺมจริย  ปกาเสตีติ วุจฺจติ ฯ   
        สาธุ  โข  ปนาติ  สนฺุทร  โข  ปน ฯ  อตฺถาวห  สุขาวหนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  ตถารูปาน  อรหตนฺติ  ยถารูโป  โส  ภว  โคตโม   
เอวรูปาน  ยถาภุจฺจคุณาธิคเมน  โลเก  อรหนฺโตติ  ลทฺธสทฺธาน   
อรหต ฯ  ทสสฺน  โหตีติ  ปสาทโสมฺมานิ  อกฺขินี  อุมฺมิเลตฺวา   
ทสฺสนมตฺตมฺป สาธุ โหตีติ เอว อชฺฌาสย กตฺวา ฯ   
        อถโข  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  เยน  ภควา  เตนูปสงฺกมีติ   
เยนาติ  ภุมฺมตฺเถ  กรณวจน ฯ  ตสฺมา  ยตฺถ  ภควา  ตตฺถ   
อุปสงฺกมีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เยน  วา  การเณน   
ภควา  เทวมนุสฺเสหิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  เตน  การเณน  อุปสงฺกมติี   
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เกน  จ  การเณน  ภควา   
อุปสงฺกมิตพฺโพ ฯ  นานปฺปการคุณวิเสสาธิคมาธิปฺปาเยน สาธ-   
 ุผลูปโภคาธิปฺปาเยน (๑)  ทิชคเณหิ  นจฺิจผลิตมหารุกฺโข  วิย ฯ   
อุปสงฺกมีติ  จ  คโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อุปสงฺกมิตฺวาติ  อุปสงฺกมน-   
ปริโยสานปริทีปน ฯ  อถวา  เอว  คโต  ตโต  อาสนฺนตร  าน   
ภควโต  สมีปสงฺขาต  คนฺตฺวาติป  วุตฺต โหติ ฯ    
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        ภควา  สทฺธึ  สมฺโมทีติ  ยถา  คมนียาทีนิ (๑)  ปุจฺฉนฺโต   
ภควา  เตน  เอว  โสป  ภควตา  สทฺธึ  สมปฺปวตฺตโมโท  อโหสิ   
สีโตทก  วิย  อุณฺโหทเกน  สมฺโมทิต  เอกีภาว  อคมาสิ ฯ  ยาย   
จ  กจฺจิ  โภ  โคตม  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ  โภโต   
โคตมสฺส [๒]  สาวกาน ฺจ  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน   
พล  ผาสุวิหาโรติอาทิกาย  กถาย  สมฺโมทิ ฯ  ต  ปติปาโมชฺช-   
สงฺขาตสมฺโมทชนนโต  สมฺโมทิตุ  ยตฺุตภาวโต  จ  สมฺโมทนยี   
อตฺถพฺย ฺชนมธุรตาย  สุจิรมฺป  กาล  สาเรตุ นิรนฺตร  ปวตฺเตตุ   
อรหรูปโต  สริตพฺพภาวโต  จ  สาราณีย (๓) ฯ  สยฺุยมานสุขโต  จ   
สมฺโมทนีย  อนุสฺสริยมานสุขโต  สาราณีย ฯ  ตถา  พฺย ฺชน-   
ปริสุทฺธตาย สมฺโมทนีย อตฺถปริสุทฺธตาย สาราณียนฺติ ฯ  เอว   
อเนเกหิ  ปรยิาเยหิ  สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา   
ปริโยสาเปตฺวา  นิฏาเปตฺวา  เยนตฺเถน  อาคโต  ต  ปุจฺฉิตุกาโม   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
        เอกมนฺตนฺติ  ภาวนปปสกนิทฺเทโส  วิสม  จนฺทิมสุริยา   
อนุปริวตฺตนฺตีติอาทีสุ  วิย ฯ  ตสฺมา  ยถา  นิสินฺโน  เอกมนฺต   
นิสินฺโน  โหติ  ตถา  นิสทีีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
ภุมฺมตฺเถ  วา  เอต  อุปโยควจน ฯ  นิสทีีติ  อุปาวิสิ ฯ  ปณฺฑิตา   
หิ  ปุริสา  ครฏุานิย  อุปสงฺกมิตฺวา  อาสนกุสลตาย  เอกมนฺต   
# ๑.ม. ขมนียาทีนีติ ฯ  ๒.  ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ   
#  ๓. ม. สารณีย ฯ  เอวมปุริป ฯ    
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นิสีทนฺติ ฯ  อย ฺจ  เตส  อ ฺตโร  ตสฺมา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
        กถ  นิสนิฺโน  ปน  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โหตีติ ฯ  ฉ   
นิสชฺชโทเส  วชฺเชตฺวา ฯ  เสยฺยถีท ฯ  อติทูรมจฺจาสนฺน  อุปร-ิ   
วาตมุนฺนตปฺปเทส  อติสมฺมุขา  อติปจฺฉาติ ฯ  อติทูเร  นิสินฺโน   
หิ  สเจ  กเถตุกาโม  โหติ  อุจฺจาสทฺเทน  กเถตพฺพ  โหติ ฯ   
อจฺจาสนฺเน  นิสินฺโน สงฺฆฏฏน  กโรติ ฯ  อุปริวาเต  นิสินฺโน   
สรีรคนฺเธน  พาธติ ฯ  อุนฺนตปฺปเทเส  นิสินฺโน  อคารว   
ปกาเสติ ฯ  อติสมฺมุขา  นิสินฺโน  สเจ  ทฏ ุกาโม  โหติ  จกฺขุนา   
จกฺขุ อาหจฺจ  ทฏพฺพ  โหติ ฯ  อติปจฺฉา  นิสินฺโน  สเจ   
ทฏ ุกาโม  โหติ  คีว  ปสาเรตฺวา  ทฏพฺพ  โหติ ฯ  ตสฺมา   
อยมฺป  เอเต  ฉ  นิสชชฺโทเส  วชฺเชตฺวา  นิสีท ิฯ เตน วุตฺต   
เอกมนฺต  นิสีทีติ ฯ   
        เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ ฯ  เอตนฺติ  อิทานิ  วตฺตพฺพมตฺถ  ทสฺเสติ ฯ  ทกาโร   
ปทสนฺธิกโร ฯ  อโวจาติ  อภาสิ ฯ  สุตมฺเมตนฺติ  สุต  เม  ต ฯ   
เอต  มยา  สตุนฺติ  อิทานิ  วตฺตพฺพมตฺถ  ทสฺเสติ ฯ  โภ   
โคตมาติ  ภควนฺต  โคตฺเตน  อาลปติ ฯ   
        อิทานิ  ย  เตน  สุต  ต  ทสฺเสนฺโต  น  สมโณ   
โคตโมติ  เอวมาทิมาห ฯ  ตตฺราย  อนตฺุตานปทวณฺณนา ฯ    
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พฺราหฺมเณติ  ชาติพฺราหฺมเณ ฯ  ชิณฺเณติ  ชชฺชรีภูเต  ชราย   
ขณฺฑิจฺจาทิภาว  อาปาทิเต ฯ  วุฑฺเฒติ  องฺคปจฺจงฺคาน  วุฑฺฒิ-   
มริยาทปฺปตฺเต ฯ  มหลฺลเกติ  ชาติมหลฺลกตาย  สมนฺนาคเต ฯ   
จิรกาลปฺปสูเตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อทฺธคเตติ  อทฺธาน  คเต ฯ   
เทฺว  ตโย  ราชปริวฏเฏ  อตีเตติ  อธิปฺปาโย ฯ  วโยอนุปฺปตฺเตติ   
ปจฺฉิมวย  สมฺปตฺเต ฯ  ปจฺฉิมวโย  นาม  วสฺสสตสฺส  ปจฺฉิโม   
ตติยภาโค ฯ   
        อปจ ชณฺิเณติ โปราเณ ฯ จิรกาลปฺปวตฺตกุลนฺวเยติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  วุฑฺเฒติ  สีลาจาราทิคุณวุฑฺฒิยุตฺเต ฯ  มหลลฺเกติ  วิภว-   
มหนฺตตาย  สมนฺนาคเต  มหทฺธเน  มหาโภเค ฯ  อทฺธคเตติ   
มคฺคปฏิปนฺเน  พฺราหฺมณาน  วตฺตจริยาทิมริยาท  อวีติกฺกมฺม   
จรมาเน ฯ  วโยอนุปฺปตฺเตติ  ชาติวุฑฺฒภาว  อนฺติมวย  อนุปฺปตฺเตติ   
เอวเมตฺถ  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        อิทานิ  อภิวาเทตีติ  เอวมาทีนิ  น  สมโณ  โคตโมติ   
เอตฺถ  วุตฺตนกาเรน โยเชตฺวา  เอวมตฺถโต  เวทิตพฺพานิ  น   
วนฺทติ [๑] นาสนา  วุฏหติ [๑]  นาป  อิธ  โภนฺโต  นิสีทนฺตูติ   
เอว  อาสเนน [๑]  อุปนมินฺเตตีติ ฯ  เอตฺถ  หิ  วาสทฺโท  วิภาวเน   
นาม  อตฺเถ  รูป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติอาทีสุ  วิย ฯ   
เอว  วตฺวา  อถ  อตฺตโน  อภิวาทนาทีนิ  อกโรนฺต  ภควนฺต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาติ ทิสฺสติ ฯ    
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ทิสฺวา  อาห  ตยิท  โภ  โคตม  ตเถวาติ  ยนฺต  มยา  สุต   
ต  ตเถว  ต  สวน ฺจ  เม  ทสฺสน ฺจ  สสนฺทติ  สเมติ  อตฺถโต   
เอกีภาว  คจฺฉติ ฯ  น  หิ  ภว  โคตโม ฯเปฯ  อาสเนน  วา   
นิมนฺเตตีติ  เอว  อตฺตนา  สุต  ทิฏเน  นิคเมตฺวา  นินฺทนฺโต   
อาห  ตยิท  โภ  โคตม  น  สมฺปนฺนเมวาติ  ต อภิวาทนาทีน   
อกรณ น ยุตฺตเมว ฯ   
        อถสฺส  ภควา  อตฺตุกฺกสนปรวมฺภนโทส  อนุปคมฺม  กรุณา-   
สีตลหทเยน  ต  อ ฺาณ  วิธมิตฺวา  ยุตฺตภาว  ทสฺเสตุกาโม   
อาห  นาหนฺต  พฺราหฺมณ ฯเปฯ  มุทฺธาป  ตสฺส  วิปเตยฺยาติ ฯ   
ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ ฯ  อห  พฺราหฺมณ  อปฏิหเตน  สพฺพ ฺ ุต ฺ-   
าณจกฺขุนา  โอโลเกนฺโตป ต ปุคฺคล เอตสฺมึ สเทวกาทิเภเท   
โลเก  น  ปสสฺามิ  ย  อห  อภิวาเทยฺย  วา  ปจฺจุฏเยฺย   
วา  อาสเนน วา นิมนฺเตยฺย ฯ  อนจฺฉริย  วา (๑)  เอต  ยฺวาห   
อชฺช  สพฺพ ฺ ุตปฺปตฺโต  เอวรูป  นปิจฺจการารห  ปุคฺคล  น   
ปสฺสามิ ฯ  อปจ  โข  ยทาปาห  สมฺปติชาโตว  อุตฺตเรนาภิ-   
มุโข  สตฺตปทวีติหาเรน  คนฺตฺวา  สกล  ทสสหสฺสโลกธาตุ   
โอโลเกสึ  ตทาป  เอตสฺมึ  สเทวกาทิเภเท โลเก ต  ปุคฺคล   
น  ปสฺสามิ  ยมห  อภิวาเทยฺย  วา  ปจฺจุฏเยฺย  วา อาสเนน   
วา  นิมนฺเตยฺย ฯ  อถโข  ม  โสฬสกปฺปสหสฺสายุโก  ขีณาสว-   
# ๑. ส.ี อนจฺฉริย จ ฯ    
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มหาพฺรหฺมาป  อ ฺชล ึ ปคฺคเหตฺวา  ตฺว  โลเก  มหาปุริโส   
ตฺว  สเทวกสฺส  โลกสฺส  อคฺโค  จ  เชฏโ  จ  เสฏโ  จ   
นตฺถิ  ตยา  อุตฺตริตโรติ  ส ฺชาตโสมนสฺโส  ปฏิมาเนสิ ฯ   
ตทาปจาห  อตฺตนา  อุตฺตริตร  อปสฺสนฺโต  อาสภึ  วาจ   
นิจฺฉาเรสึ  อคฺโคหมสฺมิ  โลกสฺส  เชฏโหมสฺมิ  โลกสฺส   
เสฏโหมสฺมิ  โลกสฺสาติ ฯ  เอว  สมปฺติชาตสฺสาป  มยฺห   
อภิวาทนาทิรโห  ปุคฺคโล  นตฺถิ ฯ สวฺาห  อิทานิ  สพฺพ ฺ ุตปฺ-   
ปตฺโต  ก  อภิวาเทยฺย  วา ฯเปฯ  อาสเนน  วา  นิมนฺเตยฺย   
ตสฺมา  ตฺว  พฺราหฺมณ  มา  ตถาคตา  เอวรูป  นิปจฺจการ   
ปฏยิตฺถ  ย  หิ  พฺราหฺมณ  ตถาคโต  อภิวาเทยฺย  วา ฯเปฯ   
อาสเนน  วา  นิมนฺเตยฺย  มุทฺธาป  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  รตฺติ-   
ปริโยสาเน  ปริปากสิถิลพนฺธน  วณฺฏา  ปมุตฺต  ตาลผลมิว (๑)   
คีวโต  ปจฺฉิชฺชิตฺวา  สหสาว ภูมิย วิปเตยฺย ฯ   
        เอว  วุตฺเตป  พฺราหฺมโณ  ทุปฺป ฺตาย  ตถาคตสฺส   
โลกเชฏกภาว  อสลฺลกฺเขนฺโต  เกวล  ต  วจน  อสหมาโน  อาห   
อรสรูโป  ภว  โคตโมติ ฯ  อย  กิรสฺส  อธิปฺปาโย  ย  โลเก   
อภิวาทนปจฺจุฏาน ฺชลิกมฺมสามีจิกมฺม  สามคฺคีรโสติ  วุจฺจติ   
ต  โภโต  โคตมสฺส  นตฺถ ิ ตสฺมา  อรสรูโป  ภว  โคตโม   
อรสชาติโก  อรสสภาโวติ ฯ   
# ๑. ส.ี ปมุตฺตตาลผลมิว ฯ  ม. ปวุตฺตตาลผลมิว ฯ    
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        อถสฺส  ภควา  จิตฺตมุทุภาวชนนตฺถ  อุชุวิปจฺจนีกภาว   
ปริหรนฺโต  อ ฺถา  ตสฺส  วจนสฺสตฺถ  อตฺตนิ  สนฺทสฺเสนฺโต   
อตฺถิ  เขฺวส  พฺราหฺมณ ปริยาโยติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปริยาโยติ  การณ ฯ  อย  ห ิ ปริยายสทฺโท   
เทสนาวารการเณสุ  วตฺตติ ฯ  มธุปณฺฑิกปริยาโยเตฺวว  น   
ธาเรหีติอาทีสุ  หิ  เอส  เทสนาย  วตฺตติ ฯ  กสฺส  นุโข   
อานนฺท  อชชฺ  ปริยาโย  ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุนฺติอาทีสุ  วาเร ฯ   
สาธุ  ภนฺเต  ภควา  อ ฺ  ปริยาย  อาจิกฺขตุ  ยถาย   
ภิกฺขุสงฺโฆ  อ ฺาย  สณฺเหยฺยาติอาทีสุ  การเณ ฯ  สฺวาย  อิธ   
การเณ  วตฺตติ ฯ  ตสฺมา  เอตฺถ เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ  อตฺถิ   
โข  พฺราหฺมณ  เอต  การณ  เยน  การเณน  ม  อรสรูโป   
ภว  โคตโมติ  วทมาโน  ปุคฺคโล  สมมฺา  วเทยฺย  อวิตถวาทีติ   
สงฺข  คจฺเฉยฺย ฯ  กตโม  ปน  โสติ ฯ  เย  เต  พฺราหฺมณ   
รูปรสา ฯเปฯ  โผฏพฺพรสา  เต  ตถาคตสฺส  ปหีนาติ ฯ  กึ   
วุตฺต  โหติ ฯ  เย  เต  ชาติวเสน  วา  อุปฺปตฺติวเสน  วา   
เสฏสมฺมตานมฺป  ปถุุชชฺนาน  รูปารมฺมณาทีนิ อสฺสาเทนฺตาน   
อภินนฺทนฺตาน  รชฺชนฺตาน  อุปฺปชชฺนติฺ  กามสุขสฺสาทสงฺขาตา   
รูปรสา  สททฺรสา  คนฺธรสา  รสรสา  โผฏพฺพรสา  เย  อิม   
โลก  คีวาย  พนฺธิตฺวา  วิย  อาวิ ฺฉนฺติ  วตฺถารมฺมณาทิ-   
สามคฺคิย ฺจ  สติ  อุปฺปนนฺตฺตา  สามคฺคีรสาติ  วุจฺจนฺติ  เต    
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สพฺเพป  ตถาคตสฺส  ปหีนา ฯ  มยฺห  ปหีนาติ  วตฺตพฺเพป   
มมกาเรน  อตฺตาน  อนุกฺขิปนฺโต  ธมมฺ  เทเสติ ฯ  เทสนาวิลาโส   
วา เอส ภควโต ฯ   
        ตตฺถ  ปหีนาติ  จิตฺตสนฺตานโต  วิคตา  ชหิตา  วา ฯ   
เอตสฺมึ  ปนตฺเถ  กรเณ  สามิวจน  ทฏพฺพ ฯ  อรยิมคฺคสตฺเถน   
อุจฺฉินฺน  ตณฺหาวิชฺชามย  มูลเมเตสนฺติ  อุจฺฉินฺนมูลา ฯ  ตาลวตฺถ ุ  
วิย  เนส  วตฺถุ  กตนฺติ  ตาลาวตฺถุกตา ฯ  ยถา  ห ิ ตาลรุกฺข   
สมูล  อุทฺธรตฺิวา  ตสฺส  วตฺถุมตฺเต  ตสฺมึ  ปเทเส  กเต  น   
ปุน  ตสฺส  ตาลสฺส อุปฺปตฺติ  ป ฺายติ  เอว  อริยมคฺคสตฺเถน   
สมูเล  รูปาทิรเส  อุทฺธริตฺวา  เตส  ปุพฺเพ  อุปฺปนฺนปุพฺพภาเวน   
วตฺถุมตฺเต  จิตฺตสนฺตาเน  กเต  สพฺเพป  เต  ตาลาวตฺถุกตาติ   
วุจฺจนฺติ ฯ  อวิรุฬฺหิธมฺมตา  วา มตฺถกจฺฉินฺนตาโล  วิย  กตาติ   
ตาลาวตฺถุกตา ฯ  ยสฺมา  ปน  เอว  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาว   
กตา  โหนฺติ  ยถา  เนส  ปจฺฉาภาโว  น  โหติ  ตถา  กตา   
โหนฺติ  ตสฺมา  อาห  อนภาว  กตาติ ฯ  อย  เหตฺถ ปทจฺเฉโท   
อนุอภาว  กตา  อนภาว  กตาติ ฯ  อนภาว  คตาติป  ปาโ ฯ   
ตสฺส  อนุอภาว  คตาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  ปทจฺเฉโท  อนุอภาว   
คตา อนภาว  คตาติ  ยถา  อนุอจฺฉริยา  อนจฺฉริยาติ ฯ   
อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมาติ  อนาคเต  อนุปฺปชฺชนกสภาวา ฯ  เย   
หิ  อภาว  คตา  เต  กถ  อุปฺปชฺชิสฺสนติฺ ฯ  เตนาห  อนภาว    
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คตา  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมาติ ฯ   
        อย  โข  พฺราหฺมณ  ปริยาโยติ  อิท  โข  พฺราหฺมณ   
การณ  เยน  ม  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อรสรูโป  สมโณ   
โคตโมติ ฯ  โน  จ  โข  ย  ตฺว  สนฺธาย  วเทสีติ  ย ฺจ   
โข  ม  สนฺธาย  ตฺว  วเทสิ  โส  ปริยาโย  น  โหติ ฯ  กสฺมา   
ปน  ภควา  เอวมาห  นนุ  เอว  วุตฺเต  โย  พฺราหฺมเณน   
วุตฺโต  สามคฺคีรโส  ตสฺสตฺตนิ  วิชฺชมานตา  อนุ ฺาตา  โหตีติ ฯ   
วุจฺจเต ฯ  น โหติ ฯ โย ห ิต สามคฺคีรส กาตต  ภพฺโพ   
หุตฺวา  น  กโรติ  โส  ตทภาเวน  อรสรูโปติ  วตฺตพฺโพ   
ภเวยฺย ฯ  ภควา  ปน  อภพฺโพว  ต  กาตุ เตนสฺส  กรเณ   
อภพฺพต  ปกาเสนฺโต  อาห  โน  จ  โข  ย  ตฺว  สนฺธาย   
วเทสีติ  ย  ปริยาย  สนฺธาย  ตฺว  ม  อรสรูโปติ  วทสิ  โส   
อมฺเหสุ  เนว  วตฺตพฺโพติ ฯ   
        เอว  พฺราหฺมโณ  อตฺตนา  อธิปฺเปต  อรสรูปต  อาโรเปตุ   
อสกฺโกนฺโต  อถาปร  นิพฺโภโค  ภวนติฺอาทิมาห ฯ  สพฺพปริยาเยสุ   
เจตฺถ  วุตฺตนเยเนว  โยชนากฺกม  วิทิตฺวา  สนฺธาย  ภาสิตมตฺถ   
เอว  เวทิตพฺพ ฯ  พฺราหฺมโณ  ตเมว  วโยวุฑฺฒาน  อภิวาทน-   
กมฺมาทึ  โลเก  สามคฺคีปริโภโคติ  ม ฺมาโน  ตทภาเวน   
ภควนฺต  นิพฺโภโคติ  อาห ฯ  ภควา  ยฺวาย  รูปาทีสุ  สตฺตาน   
# ๑. ม. ภาสติมตฺต ฯ    
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ฉนฺทราคปริโภโค  ตทภาว  อตฺตนิ  สมฺปสฺสมาโน  อปร  ปริยาย   
อนุชานาติ ฯ   
        ปุน  พฺราหฺมโณ ย  โลเก  วโยวุฑฺฒาน  อภิวาทนาทิ-   
กุลสมุทาจารกมฺม  โลกิยา  กโรนฺติ  ตสฺส  อกิรยิ  สมฺปสฺสมาโน   
ภควนฺต  อกิริยวาโทติ  อาห ฯ  ภควา  ปน  ยสฺมา   
กายทุจฺจริตาทีน  อกิรยิ  วทติ  ตสฺมา  ต  อกิริยวาท  อตฺตนิ   
สมฺปสฺสมาโน  อปร  ปรยิาย  อนุชานาติ ฯ  ตตฺถ  จ   
กายทุจฺจริตนฺติ  ปาณาติปาตอทินฺนาทานมิจฺฉาจารเจตนา   
เวทิตพฺพา ฯ  วจีทุจฺจริตนฺติ  มุสาวาทปสุณาวาจผรุสวาจ- 
สมฺผปฺปลาปเจตนา  เวทิตพฺพา ฯ  มโนทุจฺจริตนฺติ  อภิชฺฌา-   
พฺยาปาทมิจฺฉาทิฏ ิโย  เวทิตพฺพา ฯ  เปตฺวา  เต  ธมฺเม  อวเสสา   
อกุสลา  ธมมฺา  อเนกวิหิตา  ปาปกา  อกุสลา  ธมมฺาติ   
เวทิตพฺพา ฯ   
        ปุน  พฺราหฺมโณ  ตเมว  อภิวาทนาทิกมฺม  ภควติ   
อปสฺสนฺโต  อิม  อาคมฺม  อย  โลกตนฺติ  โลกปฺปเวณิ  อุจฺฉิชฺชตีติ   
ม ฺมาโน  ภควนฺต  อุจฺเฉทวาโทติ  อาห ฯ  ภควา  ปน   
ยสฺมา  อฏ  โลภสหคตจิตฺตุปฺปาเทสุ  ป ฺจกามคุณิกราคสฺส   
ทฺวีสุ  อกุสลจิตฺเตสุ  อุปฺปชฺชมานกโทสสฺส  จ  อนาคามิมคฺเคน   
อุจฺเฉท  วทติ  สพฺพากุสลสมฺภวสฺส  ปน  นิรวเสสสฺส  โมหสฺส   
อรหตฺตมคฺเคน  อุจฺเฉท  วทติ  เปตฺวา  เต  ตโย อวเสสาน    
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ปาปกาน  อกุสลาน  ธมมฺาน  ยถานุรปู  จตูหิ  มคฺเคหิ  อุจฺเฉท   
วทติ  ตสฺมา  ต  อุจฺเฉทวาท  อตฺตนิ  สมฺปสฺสมาโน  อปร   
ปริยาย  อนุชานาติ ฯ   
        ปุน  พฺราหฺมโณ  ชิคุจฺฉติ  ม ฺเ  สมโณ  โคตโม   
อิท  วโยวุฑฺฒาน  อภิวาทนาทิกุลสมุทาจารกมฺมนฺเตน  น  ต   
กโรตีติ  ม ฺมาโน  ภควนฺต  เชคุจฺฉีติ  อาห ฯ  ภควา  ปน   
ยสฺมา  ชิคุจฺฉติ  กายทุจฺจริตาทีหิ ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ ฯ  ย ฺจ   
ติวิธ  กายทุจฺจริต  ย ฺจ  จตุพฺพิธ  วจีทุจฺจริต  ย ฺจ  ติวิธ   
มโนทุจฺจริต  ยา  จ  เปตฺวา  ตานิ  ทุจฺจริตานิ  อวเสสาน   
ลามกฏเน  ปาปกาน  อโกสลฺลสมฺภูตฏเน  อกุสลาน  ธมฺมาน   
สมาปตฺติ  สมาปชฺชนา  สมงฺคิภาโว  ต  สพฺพมฺป  คูถ  วิย   
มณฺฑนกชาติโย  ปรุิโส  ชิคุจฺฉติ  หิริยติ ฯ  ตสฺมา  ต  เชคุจฺฉิต   
อตฺตนิ  สมฺปสฺสมาโน  อปร  ปริยาย  อนุชานาติ  ตตฺถ   
กายทุจฺจริเตนาติ  อุปโยคตฺเถ  กรณวจน  ทฏพฺพ ฯ   
        ปุน  พฺราหฺมโณ  ตเมว  อภิวาทนาทิกมฺม  ภควติ   
อปสฺสนฺโต  อย  อิม  โลกเชฏกกมฺม  วิเนติ  วินาเสติ  อถวา   
ยสฺมา  เอต  สามีจิกมฺม  น  กโรติ  ตสฺมา  อย  วิเนตพฺโพ   
นิคฺคณฺหิตพฺโพติ  ม ฺมาโน  ภควนฺต  เวนยิโกติ  อาห ฯ  ตตฺราย   
ปทตฺโถ ฯ  วินยตีติ  วินโย  วินาเสตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วินโยเอว   
เวนยิโก ฯ  วินย วา อรหตีติ  เวนยิโก ฯ  นิคฺคห  อรหตีติ    
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วุตฺต  โหติ ฯ  ภควา  ปน  ยสฺมา  ราคาทีน  วินยาย   
วูปสมาย  ธมฺม  เทเสติ  ตสฺมา  เวนยิโก  โหติ ฯ  อยเมว   
เอตฺถ  ปทตฺโถ ฯ  วินยาย  ธมฺม  เทเสตีติ  เวนยิโก ฯ  วิจิตฺรา   
หิ  ตทฺธิตวุตฺติ ฯ  สฺวายนฺต  เวนยิกภาว  อตฺตนิ สมปฺสฺสมาโน   
อปร  ปริยาย  อนุชานาติ ฯ   
        ปุน  พฺราหฺมโณ  ยสมฺา  อภิวาทนาทีนิ  สามีจิกมฺมานิ   
กโรนฺตา  วโยวุฑฺเฒ  โตเสนฺติ  หาเสนฺติ  อกโรนฺตา  ปน  ตาเปนฺติ   
วิเหเสนฺติ  โทมนสฺส  เนส  อุปฺปาเทนฺติ  ภควา  จ  ตานิ  น   
กโรติ  ตสฺมา  อย  วโยวุฑฺเฒ  ตปฺปตีติ  ม ฺมาโน  สปฺปุริสา-   
จารวิรหิตตฺตา  วา  กปณปุริโส  อยนฺติ  ม ฺมาโน  ภควนฺต   
ตปสฺสีติ  อาห ฯ  ตตฺราย  ปทตฺโถ ฯ  ตปตีติ  ตโป  โรเสติ   
วิเหเสตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สามีจิกมฺมากรณสฺเสต  นาม ฯ  ตโป   
อสฺส  อตฺถีติ  ตปสฺสี ฯ  ทติุเย  อตฺถวิกปฺเป  พฺย ฺชนานิ   
อวิจาเรตฺวา  โลเก  กปณปุริโส  ตปสฺสีติ  วุจฺจติ ฯ  ภควา  ปน   
เย  อกุสลา  ธมฺมา  โลก  ตปนโต  ตปนียาติ  วุจฺจนฺติ  เตส   
ปหีนตฺตา  ยสฺมา  ตปสฺสีติ  สงฺข (๑)  คโต  ตสฺมา  ต  ตปสฺสิต   
อตฺตนิ  สมฺปสฺสมาโน  อปร  ปริยาย  อนุชานาติ ฯ  ตตฺราย   
ปทตฺโถ ฯ  ตปนฺตีติ ตปา ฯ อกุสลาน  ธมฺมานเมต  อธิวจน ฯ   
วุตฺตมฺป  เหต  อิธ  ตปฺปติ  เปจฺจ  ตปฺปตีติ  คาถาย (๒)  ฯ   
# ๑. ม. สงฺขย ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ส.ีม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ    
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เต (๑)  ตเป  อสฺสิ  นิรสฺส ิ ปหาสิ  วิทธฺเสสีติ  ตปสฺสี ฯ   
        ปุน  พฺราหฺมโณ  ต  อภิวาทนาทิกมฺม  เทวโลกคพฺภ-   
สมฺปตฺติยา  เทวโลกปฏิสนฺธิปฏิลาภาย  สวตฺตตีติ  ม ฺมาโน   
ภควติ  จสฺส  อภาว  ทิสฺวา  ภควนฺต  อปคพฺโภติ  อาห ฯ   
โกธวเสน  วา  ภควโต  มาตุ  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธิคฺคหเณ  โทส   
ทสฺเสนฺโตป  เอวมาห ฯ  ตตฺราย  ปทตฺโถ ฯ  คพฺภโต  อปคโตติ   
อปคพฺโภ ฯ  อภพฺโพ  เทวโลกูปปตฺตึ  ปาปุณิตุนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
หีโน  วา  คพฺโภ  อสฺสาติ  อปคพฺโภ ฯ  เทวโลกคพฺภปริ-   
พาหิรตฺตา  อายตึ  หีนคพฺภปฏิลาภภาคีติ  หีโน  วาสฺส  มาตุ   
กุจฺฉิสฺมึ  คพฺภวาโส  อโหสีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ภควโต  ปน   
ยสฺมา  อายตึ  คพฺภเสยฺยา  อปคตา  ตสฺมา  โส  ต  อปคพฺภต   
อตฺตนิ  สมฺปสฺสมาโน  อปร  ปริยาย  อนุชานาติ ฯ  ตตฺร  จ   
ยสฺส  โข  พฺราหฺมณ  อายตึ  คพฺภเสยฺยา  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   
ปหีนาติ  เอเตส  ปทาน  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  พฺราหฺมณ   
ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  อนาคเต  คพฺภเสยฺยา  ปุนพฺภเว  จ  อภินิพฺพตฺติ   
อนุตฺตเรน  มคฺเคน  วิหตการณตฺตา  ปหีนา (๒) ฯ  คพฺภเสยฺยา-   
คหเณน (๓)  เจตฺถ  ชลาพุชาโยนิ  คหิตา ฯ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติคฺ-   
คหเณน  อิตรา  ติสฺโสป ฯ   
        อปจ  คพฺภสฺส  เสยฺยา  คพฺภเสยฺยา  ปุนพฺภโวเอว   
# ๑. ส.ี ตถาย เต ฯ  ม. ตถา เต ฯ  ๒. ม. ปหีนาติ ฯ   
# ๓. ม. คพฺภเสยฺยคฺคหเณน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๗๕   
 
อภินิพฺพตฺติ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
ยถา  จ  วิ ฺาณฏ ิตีติ  วุตฺเตป  น  วิ ฺาณโต  อ ฺา   ิติ   
อตฺถิ  เอวมิธาป  น  คพฺภโต  อ ฺา  เสยฺยา (๑)  เวทิตพฺพา ฯ   
อภินิพฺพตฺติ  จ  นาม  ยสฺมา  ปุนพฺภวภูตาป  อปุนพฺภว-   
ภูตาป  อตฺถิ  อิธ  จ  ปุนพฺภวภูตา  อธิปฺเปตา  ตสฺมา  วุตฺต   
ปุนพฺภโวเอว  อภินิพฺพตฺติ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ ฯ   
        เอว  อาคตกาลโต  ปฏาย  อรสรปูตาทีหิ  อฏหิ   
อกฺโกสวตฺถหูิ  อกฺโกสนฺตมฺป  พฺราหฺมณ  ภควา  ธมฺมิสฺสโร   
ธมฺมราชา  ธมฺมสามี  ตถาคโต  อนุกมปฺาย  สีตเลเนว  จกฺขุนา   
โอโลเกนฺโต  ย  ธมฺมธาตุ  ปฏิวิชฌฺิตฺวา  เทสนาวิลาสปฺปตฺโต   
โหติ  ตสฺสา  ธมฺมธาตุยา  สุปฏิวิทฺธตฺตา  วิคตพลาหเก  อนฺตลิกฺเข   
สมพฺภุคฺคโต  ปุณฺณจนฺโท  วิย  สรทกาเล  สุรโิย  วิย  จ   
พฺราหฺมณสฺส  หทยนฺธการ  วิธมนโฺต  ตานิเยว  อกฺโกสวตฺถูนิ   
เตน  เตน  ปริยาเยน  อ ฺถา  ทสฺเสตฺวา  ปุนป  อตฺตโน   
กรุณาวิปฺผาร  อฏหิ  โลกธมฺเมหิ  อกมฺปยภาเวน  ปฏิลทฺธ   
ตาทิคุณลกฺขณ  ปวีสมจิตฺตต  อกุปฺปธมฺมต ฺจ  ปกาเสนฺโต  อย   
พฺราหฺมโณ  เกวล  ปลิตสิรขณฺฑทนฺตวลิตตจตาทีหิ  อตฺตโน   
วุฑฺฒภาว  ส ฺชานาติ  โน  จ  โข  ชานาติ  อตฺตาน  ชาติยา   
อนุคต  ชราย  อนุสฏ  พฺยาธินา  อภิภูต  มรเณน  อพฺภาหต   
# ๑. ม. เสยฺยาติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๖   
 
วฏฏขาณุภูต  อชฺช  มริตฺวา  ปุน  เสฺวว  อุตฺตานสยน-   
ทารกภาวคมนิย  มหนฺเตน  โข  ปน  อุสฺสาเหน  มม  สนฺติก   
อาคโต  ตทสฺส  อาคมน  สาตฺถก  โหตูติ  จินฺเตตฺวา  อิมสฺมึ   
โลเก อตฺตโน อปฏิสม ปุเรชาตภาว  ทสฺเสนฺโต  เสยฺยถาป   
พฺราหฺมณาติอาทินา  นเยน  พฺราหฺมณสฺส  ธมฺมเทสน  วฑฺเฒสิ ฯ   
        ตตฺถ  เสยฺยถาติ  โอปมฺมตฺเถ  นปิาโต ฯ  ปติ  สมฺภาว-   
นตฺเถ ฯ  อุภเยนาป  ยถา  นาม  พฺราหฺมณาติ  ทสฺเสติ ฯ   
กุกฺกุฏิยา  อณฺฑานิ  อฏ  วา  ทส  วา  ทฺวาทส  วาติ  เอตฺถ   
ปน  กิ ฺจาป  กุกกฺุฏิยา  วุตฺตปฺปการโต  อูนาธิกานิป  อณฺฑานิ   
โหนฺติ  อถโข  วจนสิลิฏตาย  เอว  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
เอว  หิ  โลเก  สลิิฏวจน  โหติ ฯ  ตานิสฺสูติ (๑)  ตานิ  อสฺสุ ฯ   
ภเวยฺยุนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กุกฺกุฏิยา  สมฺมา  อธิสยิตานีติ  ตาย   
ชเนตฺติยา  กุกฺกุฏิยา  ปกฺเข  ปสาเรตฺวา  เตส  อุปร ิ สยนฺติยา   
สมฺมาอธิสยิตานิ ฯ สมฺมา  ปริเสทิตานีติ  กาเลน  กาล  อุตุ   
คณฺหาเปนฺติยา  สุฏ ุ  สมนฺตโต  เสทิตานิ ฯ  อุสฺมีกตานีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  สมฺมา ปริภาวิตานีติ กาเลน  กาล  สฏุ ุ  สมนฺตโต   
ภาวิตานิ ฯ  กุกฺกุฏีคนฺธ  คาหาปตานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  ตาย  กุกฺกุฏิยา  เอว  ตีหิ  ปกาเรหิ   
ตานิ  อณฺฑานิ  ปริปาลยิมานานิ  น  ปูตีนิ  โหนฺติ  โยป    
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                *เลมที่ ๑ เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๗๗   
 
เนส  อลฺลสิเนโห  โส  ปริยาทาน  คจฺฉติ  กปาล  ตนุก  โหติ   
ปาทนขสิขา  จ  มุขตุณฺฑก ฺจ  ขร  โหติ  กุกฺกฏุโปตกา   
ปริณาม (๑)  คจฺฉนฺติ กปาลสฺส  ตนุตฺตา (๒)  พหิทฺธา  อาโลโก  อนฺโต   
ป ฺายติ  อถ  เต  กุกฺกฏุโปตกา  จิรวต  มย  สงฺกุฏติหตฺถ-   
ปาทา  สมฺพาเธ  สยิมฺหา  อย ฺจ  พหิ  อาโลโก  ทิสสฺติ  เอตฺถ   
ทานิ  โน  สขุวิหาโร  ภวิสฺสตีติ  นิกฺขมิตุกามา  หุตฺวา  กปาล   
ปาเทน  ปหรนฺติ  คีว  ปสาเรนฺติ ฯ  ตโต  ต  กปาล  เทฺวธา   
ภิชฺชติ ฯ กุกกฺุฏโปตกา ปกฺเข  วิธุนนฺตา  ตขณานุรูป  วิรวนฺตา   
นิกฺขมนฺติ ฯ  เอว  นิกฺขมนฺตาน ฺจ  เนส  โย  ปมตร  นิกฺขมติ   
โส  เชฏโติ  วุจฺจติ  ตสฺมา ภควา ตาย  อุปมาย  อตฺตโน   
เชฏภาว  สาเธตุกาโม  พฺราหฺมณ  ปุจฺฉติ  โย  น ุ โข   
เตส  กุกฺกุฏจฺฉาปกาน ฯเปฯ  กินฺติ  สวฺาสฺส  วจนีโยติ ฯ ตตฺถ   
กุกฺกุฏจฺฉาปกานนฺติ  กุกกฺุฏโปตกาน ฯ  กินฺติ  สฺวาสฺส  วจนีโยติ   
โส  กินฺติ  วจนีโย  อสฺส  กึ (๓)  วตฺตพฺโพ  ภเวยฺย  เชฏโ  วา   
กนิฏโ  วาติ ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ตโต  พฺราหฺมโณ  อาห เชฏโติสสฺ  โภ  โคตม  วจนีโยติ   
โภ  โคตม  โส  เชฏโ  อิติ  อสฺส  วจนีโยติ (๔)  ฯ  กสฺมา   
อิติ  เจ ฯ  โส  หิ  เนส  เชฏโติ  ยสฺมา  โส  เนส   
วุฑฺฒตโรติ  อตฺโถ ฯ  อถสฺส  ภควา โอปมฺม  ปฏิปาเทนฺโต  อาห   
# ๑. ม. ปริปาก ฯ  ๒. ม. ตนุกตฺตา ฯ  ๓. ม. กินฺติ ฯ  ๔. ม. วจนีโย ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๘   
 
เอวเมว (๑)  โข  พฺราหฺมณ  ยถา  โส กุกฺกุฏจฺฉาปโก (๑)  เอว  อหมฺป   
อวิชฺชาคตาย  ปชายาติ (๒)ฯ  อวิชฺชาคตายาติ  อวิชฺชา  วุจฺจติ   
อ ฺาณ  ตตฺถ  คตาย ฯ  ปชายาติ  สตฺตาธิวจนเมต ฯ  ตสฺมา   
เอตฺถ  อวิชฺชณฺฑโกสสฺส  อนฺโต  ปวิฏเสุ  สตฺเตสูติ  เอว  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ  อณฺฑภูตายาติ  อณฺเฑ  ภูตาย  ชาตาย  ส ฺชาตาย ฯ   
ยถา  ห ิ อณฺเฑ  นิพฺพตฺตา  เอกจฺเจ  สตฺตา  อณฺฑภูตาติ   
วุจฺจนฺติ  เอวมย  สพฺพาป  ปชา  อวิชฺชณฺฑโกเส  นพฺิพตฺตตฺตา   
อณฺฑภูตาติ  วุจฺจติ ฯ  ปริโยนทฺธายาติ  เตน  อวิชชฺณฺฑโกเสน   
สมนฺตโต  โอนทฺธาย  พทฺธาย  เว ิตาย ฯ  อวิชฺชณฺฑโกส   
ปทาเลตฺวาติ  ต  อวิชชฺามย  อณฺฑโกส  ภินฺทิตฺวา ฯ  เอโก ว   
โลเกติ  สกเลป  โลกสนนฺิวาเส  อหเมว  เอโก  อทุติโย ฯ  อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ  อนุตฺตรนฺติ  อุตฺตรวิรหิต  สพฺพ-   
เสฏ ฯ  สมมฺาสมฺโพธินฺติ  สมฺมา  สาม ฺจ  โพธึ ฯ  อถวา   
ปสฏ  สุนฺทร ฺจ  โพธึ ฯ  โพธีติ  รกฺุโขป  มคฺโคป  สพฺพ ฺ ุต ฺ-   
าณมฺป  นิพฺพานมฺป  วุจฺจติ ฯ  โพธิรุกฺขมูเล  ปมาภิสมฺพุทฺโธติ   
จ  อนฺตรา จ  โพธึ  อนฺตรา  จ  คยนฺติ  จ  อาคตฏาเนสุ   
หิ  รกฺุโข  โพธีติ  วุจฺจติ ฯ  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยาน  ธมฺมาน   
จตูสุ  มคฺเคสุ  าณนฺติ  อาคตฏาเน  มคฺโค ฯ  ปปโฺปติ   
#๑. ม. เอวเมว โข อห พฺราหฺมณาติอาทิ ฯ  ยถา โส กุกฺกุฎจฺฉาปโก 
เชฏโติ สงฺขย คจฺฉติ ฯ   ๒. ม. ปชาย ฯ  
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๗๙   
 
โพธึ  วรภูริเมธโสติ  อาคตฏาเน  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ ฯ  ปตฺวาน   
โพธึ  อมต  อสงฺขตนฺติ  อาคตฏาเน  นิพฺพาน ฯ  อิธ  ปน   
ภควโต  อรหตฺตมคฺค ฺาณ  อธิปฺเปต ฯ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณนฺติป   
วทนฺติ ฯ  อ ฺเส  อรหตฺตมคฺโค  อนุตฺตโร  โพธิ  โหติ  น   
โหตีติ ฯ  น  โหติ ฯ กสฺมา ฯ อสพฺพคุณทายกตฺตา ฯ  เตส   
หิ  กสฺสจิ  อรหตฺตมคฺโค  อรหตฺตผลเมว  เทติ ฯ  กสฺสจิ  ติสฺโส   
วิชฺชา ฯ  กสสฺจิ  ฉ  อภิ ฺา ฯ  กสฺสจิ  จตสฺโส  ปฏ-ิ   
สมฺภิทา ฯ  กสฺสจิ  สาวกปารมีาณ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธานมฺป   
ปจฺเจกโพธิ ฺาณเมว  เทติ ฯ  พุทฺธาน  ปน  อรหตฺตมคฺโค   
สพฺพคุณสมฺปตฺตึ  เทติ  อภิเสโก  วิย  ร ฺโ  สพฺพโลกิสฺสริย-   
ภาว ฯ  ตสฺมา  อ ฺสฺส  กสฺสจิป  อนตฺุตโร  โพธิ  น   
โหตีติ ฯ  อภิสมฺพุทฺโธติ  อพฺภ ฺาสึ  ปฏิวิชฺฌ ึ ปตฺโตมฺหิ   
อธิคโตมฺหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อิทานิ  ยเทต  ภควตา  เอวเมว  โข  อห  พฺราหฺมณาติ-   
อาทินา  นเยน  วุตฺต  โอปมฺมสมฺปฏปิาทน  ต  เอว  อตฺเถน   
สสนฺเทตฺวา  เวทิตพฺพ ฯ  ยถา  ห ิ ตสฺสา  กุกฺกฏุิยา  อตฺตโน   
อณฺเฑสุ  อธิสยิตา(๑)ทิติวิธกิริยากรณ  เอว  โพธิปลฺลงฺเก  นิสินนฺสฺส   
โพธิสตฺตภูตสฺส  ภควโต  อตฺตโน  จิตฺตสนฺตาเน  อนิจฺจ  ทุกฺข-   
มนตฺตาติ  ติวิธานุปสฺสนากรณ ฯ  กุกกฺุฏิยา  ติวิธกริิยา-   
# ๑. ม. อธิสยนาทิ... ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๐   
 
สมฺปาทเนน  อณฺฑาน  อปูติภาโว  วิย  โพธิสตฺตภูตสฺส  ภควโต   
ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน  วิปสฺสนาาณสฺส  อปริหานิ ฯ   
กุกฺกุฏิยา  ติวิธกิริยากรเณน  อณฺฑาน  อลฺลสิเนหปริยาทาน  วิย   
โพธิสตฺตภูตสฺส  ภควโต  ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน  ภวตฺตยา-   
นุคตนิกนฺติสิเนหปริยาทาน ฯ  กุกกฺุฏยิา  ติวิธกิริยากรเณน   
อณฺฑกปาลาน  ตนุภาโว  วิย  โพธิสตฺตภูตสฺส  ภควโต  ติวิธานุ-   
ปสฺสนาสมฺปาทเนน  อวิชฺชณฺฑโกสสฺส  ตนุภาโว ฯ  กุกกฺุฏิยา   
ติวิธกิริยากรเณน  กุกฺกฏุจฺฉาปกสฺส  ปาทนขตุณฺฑกาน  ถทฺธ-   
ขรภาโว  วิย  โพธิสตฺตภูตสฺส  ภควโต  ติวิธานุปสฺสนา-   
สมฺปาทเนน  วิปสฺสนาาณสฺส  ติกฺขขรวิปฺปสนฺนสูรภาโว ฯ   
กุกฺกุฏิยา  ติวิธกิริยากรเณน กุกฺกฏุจฺฉาปกสฺส  ปริณามกาโล (๑)   
วิย  โพธิสตฺตภูตสฺส  ภควโต  ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน   
วิปสฺสนาาณสฺส  ปริณามกาโล (๑)  วฑฺฒิตกาโล  คพฺภคหณกาโล   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตโต  กกฺุกุฏิยา  ติวิธกิริยากรเณน  กุกกฺุฏจฺฉาปกสฺส   
ปาทนขสิขาย  วา  มุขตุณฺฑเกน  วา  อณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา   
ปกฺเข  ปปฺโผเฏตฺวา  โสตฺถินา  อภินิพฺพิทากาโล (๒)  วิย  ตสฺส   
ภควโต  ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน  วิปสฺสนาาณ  คพฺภ   
คณฺหาเปตฺวา  อนุปุพฺพาธิคเตน  อรหตฺตมคฺเคน  อวิชฺชณฺฑโกสมฺ-   
# ๑. ม. ปริปากกาโล ฯ  ๒.  ม.อภินิพฺภิทากาโล ฯ    
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ปทาเลตฺวา  อภิ ฺาปกฺเข  ปปฺโผเฏตฺวา  โสตฺถินา  สกล-   
พุทฺธคุณสจฺฉิกตกาโล  เวทิตพฺโพ ฯ   
        สฺวาห  พฺราหฺมณ  เชฏโ  เสฏโ  โลกสฺสาติ  โส  อห   
พฺราหฺมณ  ยถา  เตส  กุกกฺุฏโปตกาน  ปมตร  อณฺฑโกสมฺ-   
ปทาเลตฺวา  อภินิพฺพตฺโต  กุกกฺุฏโปตโก  เชฏโ  โหติ  เอว   
อวิชฺชาคตาย  ปชาย  ต  อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา  ปมตร   
อริยาย  ชาติยา  ชาตตฺตา  เชฏโ  วุฑฺฒตโมติ  สงฺข (๑)  คโต   
สพฺพคุเณหิ  ปน  อปฏิสมตฺตา  เสฏโติ ฯ   
        เอว  ภควา  อตฺตโน  อนุตฺตร  เชฏเสฏภาว   
พฺราหฺมณสฺส  ปกาเสตฺวา  อิทานิ  ยาย  ปฏิปทาย  ต  อธิคโต   
ต  ปฏิปท  ปพฺุพภาคโต  ปภูติ  ทสฺเสตุ อารทฺธ  โข ปน   
เม  พฺราหฺมณาติอาทิมาห ฯ  อิม  วา  ภควโต  อนุตฺตร   
เชฏเสฏภาว  สุตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  จิตฺตเมว  อุปฺปนฺน   
กาย  นุโข  ปฏิปทาย  อิม  ปตฺโตติ  ตสฺส  จิตฺตม ฺาย   
อิมายาห  ปฏิปทาย  อิม  อนุตฺตร  เชฏเสฏภาว  ปตฺโตติ   
ทสฺเสนฺโต  เอวมาห ฯ  ตตฺถ  อารทฺธ  โข  ปน  เม  พฺราหฺมณ   
วิริย  อโหสีติ  พฺราหฺมณ  น  มยา  อย  อนุตฺตโร  เชฏเสฏ-   
ภาโว  กุสีเตน  มฏุสฺสตินา  สารทฺธกาเยน  วิกฺขิตฺตจิตฺเตน   
อธิคโต  อปจ  โข  ตทธิคมาย  อารทฺธ  โข  ปน  เม  วิริย    
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อโหสิ  โพธิมณฺเฑ  นิสินฺเนน  มยา  จตุรงฺคสมนฺนาคต  วิริย   
อารทฺธ  อโหสิ ฯ ปคฺคหิต  อสิถลิปฺปวตฺติตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อารทฺธตฺตาเยว  จ  เม  ต  อสลฺลีน  อโหสิ ฯ  น  เกวล ฺจ   
วิริยเมว  สติป  เม อารมฺมณาภิมุขีภาเวน  อุปฏ ิตา  อโหสิ   
อุปฏ ิตตฺตาเยว  จ  อปฺปมุฏา ฯ  ปสสฺทฺโธ  กาโยติ  กาย-   
จิตฺตปฺปสฺสทฺธิวเสน  กาโยป  เม  ปสฺสทฺโธ  อโหสิ ฯ  ตตฺถ   
ยสฺมา  นามกาเย  ปสฺสทฺเธ  รูปกาโยป  ปสฺสทฺโธเอว  โหติ   
ตสฺมา  นามกาโย  รูปกาโยติ  อวิเสเสตฺวาว  ปสฺสทฺโธ  กาโยติ   
วุตฺต ฯ  อสารทฺโธติ  โส  จ  โข  ปสฺสทฺธตฺตาเยว  อสารทฺโธ ฯ   
วิคตทรโถติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สมาหิต  จิตฺต  เอกคฺคนฺติ  จิตฺตป   
เม  สมฺมา  อาหิต  สุฏ ุ  ปต  อปฺปต  วิย  อโหส ิ สมาหิตตฺตาเอว   
จ  เอกคฺค  อจล  นิปฺผนฺทนนฺติ ฯ  เอตฺตาวตา  ฌานสฺส   
ปุพฺพภาคปฏิปทา  กถิตา  โหติ ฯ    
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อิทานิ  อิมาย  ปฏิปทาย  อธิคต  ปมชฺฌาน  อาทึ   
กตฺวา  วิชฺชาตฺตยปริโยสาน  วิเสส  ทสฺเสนฺโต  โสโข  อหนฺติ-   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหีติ-   
อาทีน  กิ ฺจาป  ตตฺถ  กตเม  กามา  ฉนฺโท  กาโม  ราโค   
กาโม  ฉนฺทราโค  กาโม  สงฺกปฺโป  กาโม  ราโค  กาโม   
สงฺกปฺปราโค  กาโม  อิเม  วุจฺจนฺติ  กามา  ตตฺถ  กตเม   
อกุสลา  ธมมฺา  กามจฺฉนฺโท ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉา  อิเม  วุจฺจนฺติ   
อกุสลา  ธมมฺา  อิติ  อิเมหิ  จ  กาเมหิ  อิเมหิ  จ  อกุสเลหิ   
ธมฺเมหิ  วิวิตฺโต  โหติ  ปวิวิตฺโต  เตน  วุจฺจติ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ   
วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหีติอาทินา  นเยน  วิภงฺเคเยว  อตฺโถ   
วุตฺโต  ตถาป  อฏกถานย  วินา  น  สฏุ ุ  ปากโฏ  โหติ   
อฏกถานเยเนว  น  ปกาสยิสฺสามิ (๑) ฯ   
        เสยฺยถที ฯ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  กาเมหิ วิวิจฺจิตฺวา วินา   
หุตฺวา  อปสกฺกิตฺวา ฯ  โย  ปนายเมตฺถ  เอวกาโร  โส  นยิมตฺโถติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺมา  จ  นยิมตฺโถ  ตสฺมา  ตสฺมึ  ปมชฺฌาน   
อุปสมฺปชฺช  วิหรณสมเย  อวิชฺชมานานมฺป  กามาน  ตสฺส   
ปมชฺฌานสฺส  ปฏิปกฺขภาว  กามปริจฺจาเคเนว  จสฺส  อธิคม   
ทีเปติ ฯ  กถ ฯ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  เอว  หิ  นิยเม  กรยิมาเน   
# ๑. ม. ปกาสยิสฺสาม ฯ    
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อิท  ป ฺายติ  นูนิมสฺส (๑)  ฌานสฺส  กามา  ปฏิปกฺขภูตา  เยสุ   
สติ  อิท  นปปฺวตฺตติ  อนฺธกาเร  สติ  ปทีโป  วิย  เตส   
ปริจฺจาเคเนว  จสฺส  อธิคโม  โหติ  โอรมิตีรปริจฺจาเคน   
ปาริมตีรสฺเสว  ตสฺมา  นิยม  กโรตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กสฺมา  ปเนส  ปุพฺพปเทเยว  วุตฺโต  น   
อุตฺตรปเท  กึ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  อวิวิจฺจาป  ฌาน  อุปสมฺปชฺช   
วิหเรยฺยาติ ฯ  น  โข  ปเนต  เอว  ทฏพฺพ ฯ  ตนฺนสิฺสรณโต   
หิ  ปุพฺพปเท  เอส  วุตฺโต ฯ  กามธาตุสมติกฺกมนโต  หิ   
กามราคปฏิปกฺขโต  จ  อิท  ฌาน  กามานเมว  นิสฺสรณ ฯ   
ยถาห ฯ  กามานเมต  นิสฺสรณ  ยทิท  เนกฺขมฺมนฺติ ฯ  อุตฺตรปเทป   
ปเนส  ยถา  อิเธว  ภิกฺขเว  ปโม  สมโณ  อิธ  ทุติโย   
สมโณติ  เอตฺถ  เอวกาโร  อาเนตฺวา  วุจฺจติ  เอว  วตฺตพฺโพ ฯ   
น  หิ  สกฺกา  อิโต  อ ฺเหิป  นีวรณสงฺขาเตหิ  อกุสลธมฺเมหิ   
อวิวิจฺจ  ฌาน  อุปสมฺปชชฺ  วิหริตุ  ตสฺมา  วิวิจฺเจว  กาเมหิ   
วิวิจฺเจว  อกุสเลหิ  ธมฺเมหีติ  เอว  ปททฺวเยป  เอส  ทฏพฺโพ ฯ   
ปททฺวเยป  จ  กิ ฺจาป  วิวิจฺจาติ  อิมินา  สาธารณวจเนน   
ตทงฺควิเวกาทโย  กายวิเวกาทโย  จ  สพฺเพป  วิเวกา  สงฺคห   
คจฺฉนฺติ ตถาป กายวิเวโก  จิตฺตวิเวโก  วิกฺขมฺภนวิเวโกติ   
ตโยเอว  อิธ  ทฏพฺพา ฯ  กาเมหีติ  อิมินา  ปน  ปเทน  เย   
# ๑. ส.ี นูนมสฺส ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ฯ    
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จ  นิทฺเทเส  กตเม  วตฺถุกามา  มนาปยา  รูปาติอาทินา  นเยน   
วตฺถุกามา  วุตฺตา  เย  จ  ตตฺเถว  วิภงฺเค  จ  ฉนฺโท  กาโมติ-   
อาทินา  นเยน  กิเลสกามา  วุตฺตา  เต  สพฺเพป  สงฺคหิตา   
อิจฺเจว  ทฏพฺพา ฯ  เอว  หิ  สติ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  วตฺถุกาเมหิป   
วิวิจฺเจวาติ  อตฺโถ  ยุชชฺติ ฯ  เตน  กายวิเวโก  วุตฺโต  โหติ ฯ   
        วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมเฺมหีติ  กิเลสกาเมหิ  สพฺพากุสเลหิ   
วา  วิวิจฺจาติ  อตฺโถ  ยุชชฺติ ฯ  เตน  จิตฺตวิเวโก  วุตฺโต  โหติ ฯ   
ปุริเมน  เจตฺถ  วตฺถุกาเมหิ  วิเวกวจนโตเยว  กามสุขปริจฺจาโค   
ทุติเยน  กิเลสกาเมหิ  วิเวกวจนโต  เนกฺขมฺมสุขปริคฺคโห  วิภาวิโต   
โหติ ฯ  เอว  วตฺถุกามกิเลสกามวิเวกวจนโตเยว  จ  เอเตส   
ปเมน  สงฺกิเลสวตฺถุปฺปหาน  ทุติเยน  สงฺกิเลสปฺปหาน  ปเมน   
โลลภาวสฺส  เหตุปริจฺจาโค  ทุติเยน  พาลภาวสฺส  ปเมน  จ   
ปโยคสุทฺธิ  ทุติเยน  อาสยโปสน  วิภาวิต  โหตีติ  วิ ฺาตพฺพ ฯ   
เอส  ตาว  นโย  กาเมหีติ  เอตฺถ  วุตฺตกาเมสุ  วตฺถุกามปกฺเข ฯ   
        กิเลสกามปกฺเข  ปน  ฉนฺโทติ  จ  ราโคติ  จ  เอวมาทีหิ   
อเนกเภโท  กามจฺฉนฺโทเยว  กาโมติ  อธิปฺเปโต ฯ  โส  จ   
อกุสลปริยาปนฺโนป  สมาโน  ตตฺถ  กตโม  กามจฺฉนฺโท   
กาโมติอาทินา  นเยน  วิภงฺเค  ฌานปฏิปกฺขโต  วิสุ วุตฺโต ฯ   
กิเลสกามตฺตา  วา  ปุริมปเท  วุตฺโต ฯ  อกุสลปริยาปนฺนตฺตา   
ทุติยปเท ฯ  อเนกเภทโต  จสฺส  กามโตติ  อวตฺวา  กาเมหีติ    
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วุตฺต ฯ  อ ฺเสมฺป  จ  ธมฺมาน  อกุสลภาเว  วิชฺชมาเน  ตตฺถ   
กตเม อกุสลา ธมฺมา กามจฺฉนฺโทติอาทินา  นเยน  วิภงฺเค   
อุปริฌานงฺคาน  ปจฺจนีกปฏิปกฺขภาวทสฺสนโต  นวีรณาเนว   
วุตฺตานิ ฯ  นีวรณานิ  หิ  ฌานงฺคปจฺจนีกานิ ฯ  เตส   
ฌานงฺคานเมว  ปฏิปกฺขานิ  วิทฺธสกานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตถา   
หิ  สมาธิ  กามจฺฉนฺทสฺส  ปฏิปกฺโข  ปติ  พฺยาปาทสฺส  วิตกฺโก   
ถีนมิทฺธสฺส  สุข  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  วิจาโร  วิจิกิจฺฉายาติ   
เปฏเก  วุตฺต ฯ   
        เอวเมตฺถ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  อิมินา  กามจฺฉนฺทสฺส   
วิกฺขมฺภนวิเวโก  วุตฺโต  โหติ ฯ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหีติ   
อิมินา  ป ฺจนฺนมฺป  นีวรณาน ฯ  อคฺคหิตคฺคหเณน  ปน   
ปเมน  กามจฺฉนฺทสฺส  ทุติเยน  เสสนีวรณาน ฯ  ตถา  ปเมน   
ตีสุ  อกุสลมูเลสุ  ป ฺจกามคุณเภทวิสยสฺส  โลภสสฺ  ทุติเยน   
อาฆาตวตฺถุเภทาทิวิสยาน  โทสโมหาน ฯ  โอฆาทีสุ วา ธมฺเมสุ   
ปเมน  กาโมฆกามโยคกามาสวกามูปาทานอภิชฺฌากายคณฺ-   
กามราคสโยชนาน  ทุติเยน  อวเสสโอฆโยคาสวอุปาทานคณฺ-   
สโยชนาน ฯ  ปเมน  จ  ตณฺหาย  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ทุติเยน   
อวิชฺชาย  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ ฯ  อปจ  ปเมน  โลภสมฺปยุตฺต-   
อฏจิตฺตุปฺปาทาน  ทุติเยน  เสสาน  จตุนฺน  อกุสลจิตฺตุปฺปาทาน   
วิกฺขมฺภนวิเวโก  วุตฺโต  โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯอย  ตาว  วิวิจฺเจว    
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        *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๘๗   
 
กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหีติ  เอตฺถ  อตฺถปฺปกาสนา ฯ   
        เอตฺตาวตา  จ  ปมสฺส  ฌานสฺส  ปหานงฺค  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  สมฺปโยคงฺค  ทสฺเสนฺโต  สวิตกฺก  สวิจารนฺติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  วิตกฺกน  วิตกฺโก  โอหนนฺติ (๑)  วุตฺต  โหติ ฯ สฺวาย   
อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส  อภินิโรปนลกฺขโณ  อาหนนปริยาหนนรโส ฯ   
ตถา  หิ  เตน  โยคาวจโร  อารมฺมณ  วิตกฺกาหต  วิตกฺก-   
ปริยาหต  กโรตีติ  วุจฺจติ ฯ  อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส  อานยน-   
ปจฺจุปฏาโน ฯ  วิจรณ  วิจาโร  อนุส ฺจรณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
สฺวาย  อารมฺมณานุมชฺชนลกฺขโณ  ตตฺถ  สหชาตานุโยชนรโส   
จิตฺตสฺส  อนุปฺปพนฺธนปจฺจุปฏาโน ฯ สนฺเตป จ เนส กตฺถจิ   
อวิโยเค (๒)  โอฬาริกตฺเถน  ปุพฺพงฺคมตฺเถน จ (๓)  ฆณฺฑาภิฆาตสทฺโท   
วิย เจตโส ปมาภินิปาโต วิตกฺโก  สขุุมตฺเถน  อนุรโว  วิย   
อนุปฺปพนฺโธ  วิจาโร ฯ  วิปฺผารวา  เจตฺถ  วิตกฺโก  ปริปฺผนฺทภาโว   
จิตฺตสฺส  อากาเส  อุปฺปติตุกามสฺส  ปกฺขิโน  ปกฺขวิกฺเขโป  วิย   
ปทุมาภิมุขปาโต  วิย  จ  คนฺธานุพนฺธเจตโส  ภมรสฺส  สนฺตวุตฺติ   
วิจาโร  นาติปริปฺผนฺทภาโว  จิตฺตสฺส  อากาเส  อุปฺปติตสฺส   
ปกฺขิโน  ปกขฺปฺปสารณ  วิย  ปริพฺภมน  วิย  จ  ปทมุาภิมุข-   
ปติตสฺส  ภมรสฺส  ปทุมสสฺ  อุปริภาเค ฯ โส ปน เตส วิเสโส   
ปมทุติยชฺฌาเนสุ  ปากโฏ  โหติ ฯ  อิติ  อิมินา  จ  วิตกฺเกน   
# ๑. ม. อูหนนฺติ ฯ  ๒.  ม. อวิปฺปโยเค ฯ   
# ๓. ปุพฺพงฺคมตฺเถน  จาติ  นตฺถิ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๘   
 
อิมินา  จ  วิจาเรน  สห  วตฺตติ  รุกฺโข  วิย  ปุปฺเผน จ   
ผเลน จาติ อิท ฌาน สวิตกฺก  สวิจารนฺติ  วุจฺจติ ฯ  วิภงฺเค   
ปน  อิมินา จ วิตกฺเกน อิมินา  จ  วิจาเรน  อุเปโต  โหติ   
สมุเปโตติอาทินา  นเยน  ปุคฺคลาธิฏานา  เทสนา  กตา ฯ   
อตฺโถ  ปน  ตตฺราป เอวเมว ทฏพฺโพ ฯ   
        วิเวกชนฺติ  เอตฺถ  วิวิตฺติ  วิเวโก  นีวรณวิคโมติ  อตฺโถ ฯ   
วิวิตฺโตติ วา วิเวโก  นีวรณวิวิตฺโต  ฌานสมฺปยุตฺตธมฺมราสีติ   
อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  วิเวกา  ตสฺมึ  วา  วิเวเก  ชาตนฺติ  วิเวกช ฯ   
ปติสุขนฺติ  เอตฺถ  ปนยตีติ  ปติ ฯ  สา  สมฺปยายนลกฺขณา   
กายจิตฺตปนนรสา  ผรณรสา  วา  โอทคฺยปจฺจุปฏานา ฯ  สุขน   
สุข ฯ  สฏุ ุ  วา  ขาทติ  ขนติ  จ  กายจิตฺตาพาธนฺติ  สุข ฯ   
ต  สาตลกฺขณ  ตสมฺปยุตฺตาน  อุปพฺรูหนรส  อนุคฺคหปจฺจุ-   
ปฏาน ฯ  สติป  จ  เนส  กตฺถจิ  อวิโยเค  อิฏารมฺมณ-   
ปฏิลาภตุฏ ิ  ปติ  ปฏิลทธฺรสานุภวน  สุข ฯ  ยตฺถ  ปติ ตตฺถ   
สุข ฯ  ยตฺถ  สุข  ตตฺถ  น  นิยมโต  ปติ ฯ  สงฺขารกฺขนฺธ-   
สงฺคหิตา ปติ  เวทนากฺขนฺธสงฺคหิต  สุข ฯ กนฺตารขินฺนสฺส   
วนนฺตูทกนฺตทสฺสนสฺสวเนสุ  วิย  ปติ  วนจฺฉายปฺปเวสนอุทก-   
ปริโภเคสุ  วิย  สุข ฯ ตสฺมึ  ตสฺมึ  สมเย  ปากฏภาวโต  เจต   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อย ฺจ  ปติ  อิท ฺจ  สุข  อสฺส  ฌานสฺส   
อสฺมึ  วา  ฌาเน  อตฺถีติ  อิท  ฌาน  ปติสุขนฺติ  วุจฺจติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑ เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๘๙   
 
        อถวา  ปติ  จ  สุข ฺจ  ปติสุข  ธมฺมวินยาทโย  วิย ฯ   
วิเวกช  ปติสขุมสฺส  ฌานสฺส  อสฺมึ  วา ฌาเน  อตฺถีติ  เอวป   
วิเวกช  ปติสขุ ฯ  ยเถว  ห ิ ฌาน  เอว  ปติสุข  เจตฺถ   
วิเวกชเมว  โหติ ฯ  ต ฺจสฺส  อตฺถีติ  ตสฺมา  เอกปเทเนว   
วิเวกชปติสุขนฺติป  วุตฺต  ยุชฺชติ ฯ  วิภงฺเค  ปน  อิท  สุข   
อิมาย  ปติยา  สหคตนฺติอาทินา  นเยเนต  วุตฺต ฯ  อตฺโถ  ปน   
ตตฺราป  เอวเมว  ทฏพฺโพ ฯ   
        ปมนฺติ  คณนานุปุพฺพโต  ปม ฯ  อิท  ปม  สมาปชชฺตีติ   
ปม ฯ  ปจฺจนีกธมฺเม  ฌาเปตีติ  ฌาน ฯ  อิมินา  โยคิโน   
ฌายนฺตีติป  ฌาน ฯ  ปจฺจนีกธมฺเม  ทหนฺติ  โคจร  วา  จินฺเตนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  สย  วา  ต  ฌายติ  อุปนิชฌฺายตีติ  ฌาน ฯ  เตเนว   
ต  อุปนิชฺฌายนลกฺขณนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตเทต  อารมฺมณูปนิชฺฌาน   
ลกฺขณูปนิชฌฺานนฺติ  ทุวิธ  โหติ ฯ  ตตฺถ  อารมฺมณูปนิชฺฌานนฺติ   
สห  อุปจาเรน  อฏสมาปตฺติโย  วุจฺจนฺติ ฯ  กสฺมา ฯ  กสิณาทิ-   
อารมฺมณูปนิชฺฌายนโต ฯ  ลกฺขณูปนิชฌฺานนฺติ  วิปสฺสนามคฺค-   
ผลานิ  วุจฺจนฺติ ฯ  กสฺมา ฯ  ลกฺขณูปนิชฌฺายนโต ฯ  เอตฺถ   
หิ  วิปสฺสนา  อนิจฺจลกฺขณาทีนิ  อุปนิชฺฌายติ ฯ  วิปสฺสนาย   
อุปนิชฺฌายนกิจฺจ  ปน  มคฺเคน  สิชฺฌตีติ  มคฺโค  ลกฺขณูป-   
นิชฺฌานนฺติ  วุจฺจติ ฯ ผล  ปน  นิโรธสฺส  ตถลกฺขณ   
อุปนิชฺฌายตีติ  ลกฺขณูปนชิฺฌานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  อตฺเถ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๐   
 
อารมฺมณูปนิชฺฌานเมว  ฌานนฺติ  อธิปฺเปต ฯ   
        เอตฺถาห  กตม  ปน  ต  ฌาน  นาม  ย  สวิตกฺก   
สวิจาร ฯเปฯ  ปติสุขนฺติ  เอว  อปเทส  อรหตีติ ฯ  วุจฺจเต ฯ   
ยถา  สธโน  สปริชโนติอาทีสุ  เปตฺวา  ธน ฺจ  ปริชน ฺจ   
อ ฺโ  อปเทสารโห  น  โหติ  เอว  เปตฺวา  วิตกฺกาทิธมฺเม   
อ ฺ  อปเทสารห  นตฺถ ิฯ  ยถา  ปน  สรถา  สปตฺติกา   
เสนาติ  วุตฺเตสุ  เสนงฺเคสุเอว  เสนาสมฺมติ  เอวมิธ  ป ฺจสุ   
องฺเคสุเยว  ฌานสมฺมติ  เวทิตพฺพา ฯ  กตเมสุ  ป ฺจสุ ฯ  วิตกฺโก   
วิจาโร  ปติ  สุข  จิตฺเตกคฺคตาติ  เอเตสุ ฯ  เอตาเนว  หิสฺส   
สวิตกฺก  สวิจารนฺติอาทินา  นเยน  องฺคภาเวน  วุตฺตานิ ฯ   
อวุตฺตตฺตา  เอกคฺคตา  องฺค  น  โหตีติ  เจ ฯ  ต ฺจ  น ฯ   
กสฺมา ฯ  วุตฺตตฺตาเอว ฯ  สาป  หิ  วิภงฺเค  ฌานนฺติ  วิตกฺโก   
วิจาโร  ปติ  สุข  จิตฺตสฺเสกคฺคตาติ  เอว  วุตฺตาเยว  ตสฺมา   
ยถา  สวิตกฺก  สวิจารนฺติ  เอว  สจิตฺเตกคฺคตนฺติ  อิธ  อวุตฺเตป   
อิมินา  วิภงฺควจเนน  จิตฺเตกคฺคตาป  องฺคเมวาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
เยน  หิ  อธิปฺปาเยน  ภควตา  อุทฺเทโส  กโต  โสเอว  เตน   
วิภงฺเคป  ปกาสิโตติ ฯ   
        อุปสมปฺชฺชาติ อุปคนฺตฺวา  ปาปุณิตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อุปสมฺปาทยิตฺวา  วา  นิปฺผาเทตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วิภงฺเค   
# ๑. ม. นาติ สทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. สปตฺติ เสนาติ วุตฺเต ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๙๑   
 
ปน  อุปสมฺปชฺชาติ  ปมสฺส  ฌานสฺส  ลาโภ  ปฏิลาโภ  ปตฺติ   
สมฺปตฺติ ผุสนา [๑]  สจฺฉิกิริยา  อุปสมปฺทาติ  วุตฺต ฯ  ตสฺสาป   
เอวเมวตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  วิหาสินฺติ  โพธิมณฺเฑ  นิสชฺชา-   
สงฺขาเตน  อิริยาปถวิหาเรน  อิติวุตฺตปฺปการชฺฌานสมงฺคี  หุตฺวา   
อตฺตภาวสฺส  อิริยน  วุตฺตึ  ปาลน  ยปน  ยาปน  จาร  วิหาร   
อภินิปฺผาเทสินฺติ อตฺโถ ฯ วุตฺต  เหต  วิภงฺเค  วิหรตีติ  อิริยติ   
วตฺตติ  ปาเลติ  ยเปติ  ยาเปติ  จรติ  วิหรติ  เตน  วุจฺจติ   
วิหรตีติ ฯ   
        ก ึ ปน  กตฺวา  ภควา  อิม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหาสีติ ฯ   
กมฺมฏาน  ภาเวตฺวา ฯ  กตร ฯ อานาปานสฺสติกมฺมฏาน ฯ   
อ ฺเน ตทตฺถิเกน กึ กาตพฺพนฺติ ฯ อ ฺเนป  เอต  วา   
กมฺมฏาน  ปวีกสิณาทีน  วา  อ ฺตร  ภาเวตพฺพ ฯ  เตส   
ภาวนานโย  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิธ  ปน   
วุจฺจมาเน  อติภาริย  วินยนิทาน  โหติ ฯ  ตสฺมา  ปาลิยา   
อตฺถปฺปกาสนมตฺตเมว  กโรมาติ ฯ   
                        ปมชฺฌานกถา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺผุสนาติ ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยชฺฌานกถา  หนา  ๑๙๒   
 
        วิตกฺกวิจาราน  วูปสมาติ  วิตกฺกสฺส  จ  วิจารสฺส  จาติ   
อิเมส  ทฺวินน  วูปสมา  สมติกฺกมา ฯ  ทุติยชฌฺานกฺขเณ  อปาต-   
 ุภาวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  ทุติยชฺฌาเน  สพฺเพป   
ปมชฺฌานธมฺมา  น  สนติฺ  อ ฺเว  หิ  ปมชฺฌาเน  ผสฺสาทโย   
อ ฺเ  อิธ  โอฬาริกสฺส  ปน  โอฬารกิสฺส  องฺคสฺส  สมติกฺกมา   
ปมชฺฌานโต  ปเรส  ทุติยชฺฌานาทีน  อธิคโม  โหตีติ  ทีปนตฺถ   
วิตกฺกวิจาราน  วูปสมาติ  เอว  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อชฌฺตฺตนฺติ   
อิธ  นิยกชฺฌตฺต  อธิปฺเปต ฯ  วิภงฺเค  ปน  อชฌฺตฺต  ปจฺจตฺตนฺติ (๑)   
เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  นิยกชฌฺตฺต  อธิปฺเปต  ตสฺมา   
อตฺตนิ  ชาต  อตฺตโน  สนตฺาเน  นิพฺพตฺตนฺติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ   
        สมฺปสาทนนฺติ  สมฺปสาทน  วุจฺจติ  สทฺธา  สมฺปสาทน-   
โยคโต  ฌานมฺป  สมฺปสาทน  นลีวณฺณโยคโต  นลี  วตฺถ   
วิย ฯ  ยสฺมา  วา  ต  ฌาน  สมฺปสาทนสมนฺนาคตตฺตา   
วิตกฺกวิจารกฺโขภวูปสมเนน  เจโต  สมฺปสาทยติ  ตสฺมาป   
สมฺปสาทนนฺติ  วุตฺต ฯ  อิมสฺมิ ฺจ  อตฺถวิกปฺเป  สมปฺสาทน   
เจตโสติ  เอว  ปทสมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปุริมสฺมึ  ปน   
อตฺถวิกปฺเป  เจตโสติ  เอต  เอโกทิภาเวน  สทฺธ ึ โยเชตพฺพ ฯ   
ตตฺราย  อตฺถโยชนา ฯ  เอโก  อุเทตีติ  เอโกทิ วิตกฺกวิจาเรหิ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๖๐/๓๔๘ ฯ    
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                *เลมที่ ๑ เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๙๓   
 
อนชฺฌารูฬฺหตฺตา  อคฺโค  เสฏโ  หุตฺวา  อุเทตีติ  อตฺโถ ฯ   
เสฏโป  ห ิ โลเก  เอโกติ  วุจฺจติ ฯ  วิตกฺกวิจารวิรหิโต  วา   
เอโก  อสหาโย  หุตฺวา  อิติป [๑]  วฏฏติ ฯ  อถวา  สมฺปยุตฺต-   
ธมฺเม  อุทยตีติ  อุทิ  อุฏาเปตีติ  อตฺโถ ฯ  เสฏฏเน  เอโก   
จ  โส  อุทิ  จาติ  เอโกทิ ฯ  สมาธิสฺเสต  อธิวจน ฯ  อิติ  อิม   
เอโกทึ  ภาเวติ  วฑฺฒยตีติ  อิท  ทุติยชฌฺาน  เอโกทภิาว ฯ   
โส  ปนาย  เอโกทิ  ยสฺมา  เจตโส  น  สตฺตสฺส  น  ชีวสฺส   
ตสฺมา  เอต  เจตโส  เอโกทิภาวนฺติ  วุตฺต ฯ   
        นน ุ จาย  สทฺธา  ปมชฺฌาเนป  อตฺถิ  อย ฺจ  เอโกท-ิ   
นามโก  สมาธิ  อถ  กสฺมา  อิทเมว  สมปฺสาทน  เจตโส   
เอโกทิภาว ฺจาติ  วุตฺต (๒) ฯ  วุจฺจเต ฯ  อทท  ห ิ ปมชฺฌาน   
วิตกฺกวิจารกฺโขเภน  วีจิตรงฺคสมากุลมิว  ชล  น  สปฺุปสนฺน   
โหติ  ตสฺมา  สติยาป  สทธฺาย  สมฺปสาทนนฺติ  น  วุตฺต ฯ   
น  สุปฺปสนนฺตฺตาเยว  เจตฺถ  สมาธิป  น  สุฏ ุ  ปากโฏ   
ตสฺมา  เอโกทิภาวนฺติป  น  วุตฺต ฯ  อิมสฺมึ  ปน  ฌาเน   
วิตกฺกวิจารปลิโพธาภาเวน  ลทฺโธกาสา  พลวตี  สทฺธา  พลว-   
สทฺธาสหายปฏิลาเภเนว  สมาธิป  ปากโฏ  ตสฺมา  อิทเมว  เอว   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วิภงฺเค  ปน  สมปฺสาทนนฺติ  ยา  สทฺธา   
สทฺทหนา  โอกปฺปนา  อภิปฺปสาโท ฯ  เจตโส  เอโกทิภาวนฺติ  ยา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วตฺตุนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วุตฺตนฺติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๔   
 
จิตฺตสฺส   ิติ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธีติ  เอตฺตกเมว  วุตฺต ฯ เอว   
วุตฺเตน  ปเนเตน  สทฺธึ  อย  อตฺถวณฺณนา  ยถา  น  วิรุชฺฌติ   
อ ฺทตฺถถ  สสนฺทติ  เจว  สเมติ  จ  เอว  เวทิตพฺพา ฯ   
        อวิตกฺก  อวิจารนฺติ  ภาวนาย  ปหีนตฺตา  เอตสฺมึ  เอตสฺส   
วา  วิตกฺโก  นตฺถีติ  อวิตกฺก ฯ  อิมินาว  นเยน  อวิจาร ฯ   
วิภงฺเคป  วุตฺต  อิติ  อย ฺจ  วิตกฺโก  อย ฺจ  วิจาโร  สนฺตา   
โหนฺติ  สมิตา  วูปสนฺตา  อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อปฺปตา   
พฺยปฺปตา  โสสิตา  วิโสสิตา  พฺยนฺตีกตา  เตน  วุจฺจติ  อวิตกฺก   
อวิจารนฺติ ฯ   
        เอตฺถาห  นนุ  จ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมาติ  อิมินาป   
อย  อตฺโถ  สทิฺโธ  อถ  กสฺมา  ปุน  วุตฺต  อวิตกฺก  อวิจารนฺติ ฯ   
วุจฺจเต ฯ  เอวเมว  สิทฺโธวายมตฺโถ  น  ปเนต  ตทตฺถทีปก ฯ  นนุ   
อโวจุมฺห  โอฬาริกสฺส  ปน  โอฬาริกสฺส  องฺคสฺส  สมติกฺกมา   
ปมชฺฌานโต  ปเรส  ทุติยชฺฌานาทีน  สมาธิคโม  โหตีติ   
ทีปนตฺถ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมาติ  เอว  วุตฺตนฺติ ฯ   
        อปจ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อิท  สมฺปสาทน  น   
กิเลสกาลุสฺสยิสฺส  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  จ  เอโกทิภาว  น   
อุปจารชฺฌานมิว  นีวรณปฺปหานา [๓]  ปมชฺฌานมิว  จ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๖๑/๓๔๘ ฯ  ๒. ม. วิตกฺกวิจาราน จ วูปสมา ฯ   
#. ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นาติ ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๙๕   
 
องฺคปาตุภาวาติ  เอว  สมฺปสาทนเอโกทิภาวาน  เหตุปริทีปกมิท   
วจน ฯ  ตถา  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อิท  อวิตกฺก  อวิจาร   
น  ตติยจตุตฺถชฺฌานานิ  วิย  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  วิย  จ   
อภาวาติ  เอว  อวิตกฺกอวิจารภาวสฺส  เหตุปริทีปก ฺจ  น   
วิตกฺกวิจาราภาวมตฺตปริทีปก ฯ  วิตกฺกวิจาราภาวมตฺตปริทีปกเมว   
ปน  อวิตกฺก  อวิจารนฺติ  อิท  วจน  ตสฺมา  ปุริม  วตฺวาป   
วตฺตพฺพเมวาติ ฯ   
        สมาธิชนฺติ  ปมชฺฌานสมาธิโต  วา สมฺปยุตฺตสมาธิโต   
วา  ชาตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  ปมมฺป  สมปฺยุตฺต-   
สมาธิโต  ชาต  อถโข  อยเมว  สมาธีติ  วตฺตพฺพต อรหติ   
วิตกฺกวิจารกฺโขภวิรเหน  อติวิย  อจลตฺตา  สุปฺปสนฺนตฺตา  จ   
ตสฺมา  อิมสฺส  วณฺณภณนตฺถ  อิทเมว  สมาธิชนฺติ  วุตฺต ฯ   
ปติสุขนฺติ  อิท  วุตฺตนยเมว ฯ   
        ทุติยนฺติ  คณนานุปุพฺพโต  ทุติย ฯ  อิท  ทุติย  สมา-   
ปชฺชตีติป  ทติุย ฯ  ฌานนฺติ  เอตฺถ  ปน  ยถา  ปมชฌฺาน   
วิตกฺกาทีหิ  ป ฺจงฺคิก  โหติ  เอวมิท  สมฺปสาทาทีหิ  จตุรงฺคิกนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  ยถาห ฯ  ฌานนฺติ  สมฺปสาโท  ปติ  สขุ  จิตฺตสฺส   
เอกคฺคตาติ (๑) ฯ  ปริยาโยเยว  เจโส ฯ  สมฺปสาทน  ปน  เปตฺวา   
นิปฺปริยาเยน  ติวงฺคิกเมเวต  โหติ ฯ  ยถาห ฯ  กตม  ตสฺมึ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๖๖/๓๔๙ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๖   
 
สมเย  ติวงฺคิก  ฌาน  โหติ  ปติ  สุข  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตาติ (๑) ฯ   
เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                                ทุติยชฺฌานกถา นฏิ ิตา ฯ 
 
                                        ตติยชฺฌานกถา 
        ปติยา  จ  วิราคาติ  เอตฺถ  วุตฺตตฺถาเยว  ปติ ฯ วิราโคติ   
ตสฺสา  ชิคุจฺฉน  วา  สมติกฺกโม  วา ฯ  อุภินฺนมนตฺรา  จสทฺโท   
สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ  โส [๒]  วูปสม  วา  สมฺปณฺเฑติ  วิตกฺก-   
วิจารวูปสม วา ฯ  ตตฺถ  ยทา  วูปสมเมว  สมฺปณฺเฑติ  ตทา   
ปติยา  วิราคา  จ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  วูปสมา  จาติ  เอว  โยชนา   
เวทิตพฺพา ฯ  อิมิสฺสา จ  โยชนาย  วิราโค  ชิคุจฺฉนตฺโถ   
โหติ  ตสฺมา  ปติยา  ชิคุจฺฉนา  จ  วูปสมา  จาติ  อยมตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ  ยทา  ปน  วิตกฺกวิจารวูปสม  สมฺปณฺเฑติ  ตทา   
ปติยา  จ  วิราคา  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  วิตกฺกวิจาราน ฺจ  วูปสมาติ   
เอว  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  อิมิสฺสา  จ  โยชนาย  วิราโค   
สมติกฺกมนตฺโถ  โหติ  ตสฺมา  ปติยา  จ  สมติกฺกมา  วิตกฺก-   
วิจาราน ฺจ  วูปสมาติ  อยมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
        กาม ฺเจเต  วิตกฺกวิจารา  ทุติยชฺฌาเนเยว  วูปสนฺตา   
อิมสฺส  ปน  ฌานสฺส  มคฺคปริทีปนตฺถ  วณฺณภณนตฺถ ฺเจต   
วุตฺต ฯ  วิตกฺกวิจาราน ฺจ  วูปสมาติ  หิ  วุตฺเต  อิท ป ฺายติ   
# ๑. อภิ.วิ.  ๓๕/๖๖๖/๓๔๙ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร หีติ ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๙๗   
 
นูน วิตกฺกวิจาราน  วูปสโม  มคฺโค  อิมสฺส  ฌานสฺสาติ ฯ   
ยถา  จ  ตติเย  อริยมคฺเค  อปฺปหีนานมฺป  สกฺกายทิฏาทีน   
ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปหานาติ  เอว  ปหาน   
วุจฺจมาน  วณฺณภณน  โหติ  ตทธิคมาย  อุสฺสุกฺกาน  อุสฺสาห-   
ชนนตฺถ  เอวเมว  อิธ  อวูปสนฺตานมฺป  วิตกฺกวิจาราน  วปสโม   
วุจฺจมาโน  วณฺณภณน  โหติ ฯ  เตนายมตฺโถ  วุตฺโต  ปติยา  จ   
สมติกฺกมา  วิตกฺกวิจาราน ฺจ  วูปสมาติ ฯ   
        อุเปกฺขโก  จ  วิหาสินฺติ  เอตฺถ  อุปปตฺติโต  อิกฺขตีติ   
อุเปกฺขา  สม  ปสฺสติ  อปกฺขปติตาว  หุตฺวา  ปสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ   
ตาย  วิสทาย  วิปุลาย  ถามคตาย  สมนฺนาคตตฺตา  ตติยชฺฌาน-   
สมงฺคี  อุเปกฺขโกติ  วุจฺจติ ฯ  อุเปกฺขา  ปน  ทสวิธา  โหติ   
ฉฬงฺคูเปกฺขา  พฺรหฺมวิหารูเปกฺขา โพชฺฌงฺคูเปกฺขา  วิริยูเปกฺขา   
สงฺขารูเปกฺขา  เวทนูเปกฺขา  วิปสฺสนูเปกฺขา  ตตฺรมชฺฌตฺตูเปกฺขา   
ฌานูเปกฺขา  ปาริสุทฺธิอุเปกฺขาติ ฯ  เอวมย  ทสวิธาป  ตตฺถ   
ตตฺถ  อาคตนยโต  ภูมิปคฺุคลจิตฺตารมฺมณกฺขนฺธสงฺคห (๑) เอกกฺขณ-   
กุสลตฺติกสงฺเขปวเสน  จ  ปป ฺจสูทนิยา (๒)  มชฌฺิมฏกถาย   
ภยเภรวสุตฺตวณฺณนาย  อตฺถสาลินิยา  วา  ธมฺมสงฺคหฏกถาย   
วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพา ฯ  อิธ  ปน  วุจฺจมานา  วินยนิทาน   
อติภาริย  กโรตีติ  น  วุตฺตา ฯ  ลกฺขณาทิโต  ปน  อิธ   
# ๑. ม. ภูมิปคฺุคลจิตฺตารมฺมณโต ขนฺธสงฺคห.... ฯ  ๒. ม.  
# อฏสาลินิยา ธมฺมสงฺคหฏกถาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๘   
 
อธิปฺเปตูเปกฺขา  มชฺฌตฺตลกฺขณา  อนาโภครสา  อพฺยาปาร-   
ปจฺจุปฏานา  ปติวิราคปทฏานาติ ฯ   
        เอตฺถาห  นนุ จาย อตฺถโต ตตฺรมชฺฌตฺตูเปกฺขาว  โหติ   
สา  จ  ปมทุติยชฺฌาเนสุป  อตฺถ ิ ตสฺมา  ตตฺราป  อุเปกฺขโก   
จ  วิหาสินฺติ  เอวมย  วตฺตพฺพา  สิยา  สา  กสฺมา  น   
วุตฺตาติ ฯ  อปริพฺยตฺตกิจฺจโต ฯ  อปรพฺิยตฺต  หิ  ตสฺสา  ตตฺถ   
กิจฺจ  วิตกฺกาทีหิ  อภิภูตตฺตา ฯ  อิธ  ปนาย  วิตกฺกวิจารปตีหิ   
อนภิภูตตฺตา  อุกฺขิตฺตสิรา  วิย  หุตฺวา  ปริพฺยตฺตกิจฺจา  ชาตา   
ตสฺมา  วุตฺตาติ ฯ   
        นฏิ ิตา  อุเปกฺขโก  จ  วิหาสินฺติ  เอตสฺส  สพฺพโส   
อตฺตวณฺณนา ฯ   
        อิทานิ  สโต  จ  สมปฺชาโนติ  เอตฺถ  สรตีติ  สโต ฯ   
สมฺปชานาตีติ  สมฺปชาโน ฯ  ปุคฺคเลน  สติ  จ  สมฺปช ฺ ฺจ   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สรณลกฺขณา  สติ  อปฺปมุสนรสา (๑)  อารกฺข-   
ปจฺจุปฏานา ฯ  อสมฺโมหลกฺขณ  สมปฺช ฺ  ตีรณรส  ปวิจย-   
ปจฺจุปฏาน ฯ  วิตฺถารโต  ปเนต  มชฌฺิมฏกถาย  สติ-   
ปฏานวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป   
อิท  สติสมฺปช ฺ  ปุริมชฌฺาเนสุป  อตฺถิ ฯ  มุฏสฺสติสฺส  หิ   
อสมฺปชานสฺส  อุปจารมตฺตป  น  สมปฺชฺชติ  ปเคว  อปฺปนา ฯ   
# ๑. ม. อสมฺมุสฺสนรสา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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โอฬาริกตฺตา  ปน  เตส  ฌานาน  ภูมิย  วิย  ปุริสสสฺ   
จิตฺตสฺส  คติ  สุขา  โหติ  อพฺยตฺต  ตตฺถ  สติสมฺปช ฺกิจฺจ ฯ   
โอฬาริกงฺคปฺปหาเนน  ปน  สุขุมตฺตา  อิมสฺส  ฌานสฺส  ปุริสสสฺ   
ขุรธาราย  วิย  สติสมฺปช ฺกิจฺจปริคฺคหิตาเยว  จิตฺตสฺส  คติ   
อิจฺฉิตพฺพาติ  อิเธว  วุตฺต ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  ยถาป  เธนุปโก   
วจฺโฉ  เธนุโต  อปนีโต  อรกฺขิยมาโน  ปุนเรว  เธนน  อุปคจฺฉติ   
เอวมิท  ตติยชฺฌานสุข  ปติโต  อปนีต  สติสมฺปช ฺารกฺเขน   
อรกฺขิยมาน  ปุนเรว  ปตึ  อุปคจฺเฉยฺย  ปติสมฺปยุตฺตเมว  สิยา ฯ   
สุเข  จาป  สตฺตา  สารชฺชนฺติ  อิท ฺจ  อติมธุร  สุข  ตโต  ปร   
สุขาภาวา  สติสมฺปช ฺานุภาเวน  ปเนตฺถ  สุเข  อสารชฺชนา   
โหติ  โน  อ ฺถาติ  อิมมฺป  อตฺถวิเสส  ทสฺเสตุ อิท  อิเธว   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ  สุข ฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทสินฺติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป   
ตติยชฺฌานสมงฺคิโน  สุขปฏิสเวทนาโภโค  นตฺถ ิ เอว  สนฺเตป   
ยสฺมา  ตสฺส  นามกาเยน  สมฺปยุตฺต  สขุ  ย  วา  ต นาม-   
กายสมฺปยุตฺต  สุข  ตสมุฏาเนนสฺส  ยสฺมา  อติปณีเตน  รูเปน   
รูปกาโย  ผุฏโ  ยสฺส  ผุฏตฺตา  ฌานา  วุฏ ิโตป  สุข   
ปฏิสเวเทยฺย  ตสฺมา  เอตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  สุข ฺจ  กาเยน   
ปฏิสเวเทสินฺติ  อาห ฯ   
# ๑. ม. กิ ฺจ ฯ    
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        อิทานิ  ยนฺต  อริยา  อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก  สติมา   
สุขวิหารีติ  เอตฺถ  ยฌานเหตุ  ยฌานการณา  ตตติยชฺฌาน-   
สมงฺคิปุคฺคล  พุทฺธาทโย  อริยา  อาจิกฺขนฺติ  เทเสนฺติ   
ป ฺาเปนฺติ  ปฏเปนฺติ  วิวรนฺติ  วิภชนฺติ  อุตฺตานีกโรนฺติ   
ปกาเสนฺติ  ปสสนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  กนิฺติ ฯ  อุเปกขฺโก  สติมา   
สุขวิหารีติ ฯ  ต  ตติยชฺฌาน  อุปสมฺปชชฺ  วิหาสินฺติ  เอวเมตฺถ   
โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        กสฺมา  ปน  ต  เต  เอว  ปสสนฺตีติ ฯ  ปสสารหโต ฯ   
อย  หิ  ยสฺมา  อติมธุรสุเข  สุขปารมิปปฺตฺเตป  ตติยชฺฌาเน   
อุเปกฺขโก  น  ตตฺถ  สุขาภิสงฺเคน  อากฑฺฒิยติ  ยถา  จ  ปติ   
น  อุปฺปชชฺติ  เอว  อุปฏ ิตสฺสติตาย  สติมา  ยสฺมา  จ   
อริยกนฺต  อรยิชนเสวิตเมว  จ  อสงฺกิลฏิ  สุข  นามกาเยน   
ปฏิสเวเทติ  ตสฺมา  ปสสารโห ฯ  อิติ  ปสสารหโต  น  อริยา   
เต  เอว  ปสสารหเหตุภูเต  คุเณ  ปกาเสนฺตา  อุเปกฺขโก   
สติมา  สุขวิหารีติ  เอว  ปสสนฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตติยนฺติ  คณนานุปุพฺพโต  ตติย ฯ  อิท  ตติย  สมา-   
ปชฺชตีติป  ตติย ฯ  ฌานนฺติ  เอตฺถ  ยถา  ทุติย  สมปฺสาทาทีหิ   
จตุรงฺคิก  เอวมิท  อุเปกฺขาทีหิ  ป ฺจงฺคิก ฯ  ยถาห ฯ  ฌานนฺติ   
อุเปกฺขา  สติ  สมฺปช ฺ สุข จิตฺตสฺส  เอกคฺคตาติ ฯ   
ปริยาโยเยว  เจโส ฯ  อุเปกฺขาสติสมฺปช ฺานิ  ปน  เปตฺวา    
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นิปฺปริยาเยน  ทุวงฺคิกเมเวต  โหติ ฯ  ยถาห ฯ  กตม  ตสฺมึ   
สมเย  ทุวงฺคิก  ฌาน  โหติ  สุข  จิตฺตสฺเสกคฺคตาติ ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                                ตติยชฺฌานกถา นฏิ ิตา ฯ 
 
                                        จตุตฺถชฺฌานกถา 
        สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานาติ  กายิกสุขสฺส   
จ  กายิกทุกฺขสฺส  จ  ปหานา ฯ  ปุพฺเพวาติ  ต ฺจ  โข  ปุพฺเพว   
น  จตุตฺถชฺฌานกฺขเณ ฯ  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาติ   
จตสิกสุขสฺส  เจตสิกทุกฺขสฺส  จาติ  อิเมสมฺป  ทฺวินนฺ ปุพฺเพว   
อตฺถงฺคมา  ปหานา  อิจฺเจว  วุตฺต  โหติ ฯ  กทา  ปน  เนส   
ปหาน  โหตีติ ฯ  จตุนฺน  ฌานาน  อุปจารกฺขเณ ฯ  โสมนสฺส   
หิ  จตุตฺถสฺส  ฌานสฺส  อุปจารกฺขเณเยว  ปหียติ ฯ  ทุกฺข-   
โทมนสฺสสุขานิ  ปมทุติยตติยาน  อุปจารกฺขเณสุ ฯ  เอวเมเตส   
ปหานกฺกเมน  อวุตฺตาน  อินฺทฺริยวิภงฺเค  ปน  อินฺทฺริยาน   
อุทฺเทสกฺกเมเนว  อิธาป  วุตฺตาน  สุขทุกฺขโสมนสฺสโทมนสฺสาน   
ปหาน  เวทิตพฺพ ฯ   
        ยท ิปเนตานิ ตสฺส ตสฺส  ฌานสฺส  อุปจารกฺขเณเยว   
ปหียนฺติ  อถ  กสฺมา  กตฺถ  จุปฺปนฺน  ทกฺุขินฺทฺริย  อปริเสส   
นิรุชฺฌติ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ ฯเปฯ    
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ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  เอตฺถุปฺปนฺน  ทุกฺขินฺทฺริย   
อปริเสส  นิรชฺุฌติ  กตฺถ  จุปฺปนฺน  โทมนสฺสินฺทฺริย  สุขินฺทฺริย   
โสมนสฺสินฺทฺริย  อปริเสส  นิรชฺุฌติ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สุขสฺส  จ  ปหานา ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ   
เอตฺถุปฺปนฺน โสมนสฺสินฺทฺริย  อปริเสส  นิรชฺุฌตีติ (๑)  เอว   
ฌาเนเสฺวว  นิโรโธ  วุตฺโตติ ฯ  อติสยนิโรธตฺตา ฯ  อติสย-   
นิโรโธ  ห ิ เนส ปมชฺฌานาทีสุ  นิโรโธ ฯ  นิโรโธเยว   
ปน  อุปจารกฺขเณ  นาติสยนิโรโธติ ฯ  ตถา  หิ  นานาวชฺชเน   
ปมชฺฌานูปจาเร  นิรุทฺธสฺสาป  ทุกฺขินฺทฺริยสฺส  ฑสมกสาทิ-   
สมฺผสฺเสน  วา  วิสมาสนูปตาเปน  วา  สิยา  อุปฺปตฺติ  น   
เตฺวว  อนฺโตอปฺปนาย ฯ  อุปจาเร  วา  นิรุทฺธมฺเปต  น  สฏุ ุ   
นิรุทฺธ  โหติ  ปฏิปกฺเขน  อวิหตตฺตา ฯ  อนฺโตอปฺปนาย  ปน   
ปติผรเณน  สพฺโพ  กาโย  สุโขกฺกนโฺต  โหติ ฯ  สโุขกฺกนฺต-   
กายสฺส  จ  สฏุ ุ  นริุทฺธ  โหติ  ทุกฺขินทฺฺริย  ปฏิปกฺเขน   
วิหตตฺตา ฯ  นานาวชฺชเนเอว  จ  ทุติยชฺฌานูปจาเร  ปหีนสฺส   
โทมนสฺสินฺทฺริยสฺส  ยสมฺา  เอต  วิตกฺกวิจารปจฺจเยป  กายกิลมเถ   
จิตฺตูปฆาเต  จ  สติ  อุปฺปชฺชติ  วิตกฺกวิจาราภาเว  จ  เนว   
อุปฺปชฺชติ  ยตฺถ  ปน  อุปปฺชฺชติ  ตตฺถ  วิตกฺกวิจารภาเว   
อปฺปหีนาเอว  ทุติยชฺฌานูปจาเร  วิตกฺกวิจาราติ  ตตฺถสฺส  สิยา   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๙๖๐/๒๘๕ ฯ  ๒. ม. นาติสยนิโรโธ ฯ   
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ    
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อุปฺปตฺติ  อปฺปหีนปจฺจยตฺตา  น  เตฺวว  ทุติยชฺฌาเน  ปหีน-   
ปจฺจยตฺตา ฯ  ตถา  ตติยชฌฺานูปจาเร  ปหีนสฺสาป  สุขินฺทฺริยสฺส   
ปติสมุฏานปฺปณีตรูปผุฏกายสฺส  สิยา  อุปฺปตฺติ  น  เตฺวว   
ตติยชฺฌาเน ฯ  ตติยชฺฌาเน  หิ  สุขสฺส  ปจฺจยภูตา  ปติ   
สพฺพโส  นิรทฺุธาติ ฯ  ตถา  จตุตฺถชฺฌานูปจาเร  ปหีนสฺสาป   
โสมนสฺสินฺทฺริยสฺส  ปติอาสนฺนตฺตา  อปฺปนาปตฺตาย  อุเปกฺขาย   
อภาเวน  สมฺมา  อนติกฺกนฺตตฺตา  จ  สิยา  อุปฺปตฺติ  น  เตฺวว   
จตุตฺถฌาเน ฯ  ตสฺมา  เอว ฺจ  เอตฺถุปฺปนฺน  ทุกฺขินทฺฺริย   
อปริเสส  นิรชฺุฌตีติ  ตตฺถ  ตตฺถ  อปริเสสคฺคหณ  กตนฺติ ฯ   
        เอตฺถาห  อเถว  ตสฺส  ตสฺส  ฌานสฺสูปจาเร  ปหีนาป   
เอตา  เวทนา  อิธ  กสฺมา  สมาหรีติ ฯ  สุขคฺคหณตฺถ ฯ  ยา   
หิ  อย  อทุกขฺมสุขนฺติ  เอตฺถ  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  วุตฺตา   
สา  สุขุมา  อติทูวิ ฺเยฺยา  น  สกฺกา  สเุขน  คเหตุ  ตสฺมา   
ยถา  นาม  ทฏุสฺส  ยถา  วา  ตถา  วา  อุปสงฺกมิตฺวา   
คเหตต  อสกฺกุเณยฺยสฺส  โคณสฺส  คหณตฺถ  โคโป  เอกสฺมึ   
วเช  สพฺพา  คาโว  สมาหรติ  อเถเกก  นีหรนฺโต  ปฏิปาฏิยา   
อาคต  อย  โส  คณฺหาถ  นนฺติ  ตมฺป  คาหยติ  เอวเมว   
ภควา    สุขคฺคหณตฺถ  สพฺพา  เอตา  สมาหริ ฯ  เอว  หิ  สมาหฏา   
เอตา  ทสฺเสตฺวา  ย  เนว  สุข  น  ทุกฺข  น  โสมนสฺส   
# ๑. ม. อาสนฺนตฺตา ฯ    
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น  โทมนสฺส  อย  อทุกฺขมสุขา  เวทนาติ  สกฺกา  โหติ  เอสา   
คหยิตุ (๑) ฯ   
        อปจ อทุกฺขมสุขาย  เจโตวิมุตฺติยา  ปจฺจยทสฺสนตฺถ ฺจาป   
เอตา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สุขปฺปหานาทโย (๒)  หิ  ตสฺสา   
ปจฺจยา ฯ  ยถาห ฯ  จตฺตาโร  โข  อาวุโส  ปจฺจยา  อทุกฺขม-   
สุขาย  เจโตวิมุตฺติยา  สมาปตฺติยา  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สุขสฺส   
จ  ปหานา ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  อิเม   
โข  อาวุโส  จตฺตาโร  ปจฺจยา  อทุกฺขมสุขาย  เจโตวิมุตฺติยา   
สมาปตฺติยาติ (๓) ฯ  ยถา  วา  อ ฺตฺถ  ปหีนาป  สกฺกายทิฏ ิอาทโย   
ตติยมคฺคสฺส  วณฺณภณนตฺถ  ตตฺถ  ปหนีาติ  วุตฺตา  เอว   
วณฺณภณนตฺถมฺเปตสฺส  ฌานสฺเสตา  อิธ  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
ปจฺจยฆาเตน  วา  เอตฺถ  ราคโทสาน อติทูรภาว ทสฺเสตุมฺเปตา   
วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เอตาสุ  หิ  สุข  โสมนสฺสสสฺ  ปจฺจโย   
โสมนสฺส  ราคสฺส  ทุกฺข  โทมนสฺสสสฺ  ปจฺจโย  โทมนสฺส   
โทสสฺส  สุขาทิฆาเตน  จ  [๔]  สปจฺจยา  ราคโทสา  หตาติ   
อติทูเร  โหนฺตีติ ฯ   
        อทุกฺขมสุขนฺติ  ทุกฺขาภาเวน  อทุกฺข  สุขาภาเวน  อสุข ฯ   
เอเตเนตฺถ  ทกฺุขสุขปฏิปกฺขภูต  ตติยเวทน  ทีเปติ ฯ  น  ทุกฺข-   
# ๑. ม. คาหยิตุ ฯ  ๒. ม. ทุกฺขปฺปหานาทโย ฯ   
# ๓. ม. มู. ๑๒/๕๑๑/๕๕๓ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ    
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สุขาภาวมตฺต ฯ ตติยเวทนา  นาม  อทุกขฺาสุขา  อุเปกฺขาติป   
วุจฺจติ ฯ  สา  อิฏานิฏวิปรีตานุภวนลกฺขณา  มชฌฺตฺตรสา   
อวิภูตปจฺจุปฏานา  สุขนิโรธปทฏานาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อุเปกฺขา-   
สติปาริสุทฺธินฺติ (๑)  อุเปกฺขาย  ชนิตสฺสติปาริสุทฺธึ ฯ  อิมสฺมึ  หิ   
ฌาเน  สุปรสิุทฺธา  สติ  ยา  จ  ตสฺสา  สติยา  ปาริสุทฺธิ   
สา  อุเปกฺขาย  กตา  น  อ ฺเน  ตสฺมา  เอต  อุเปกฺขา-   
สติปาริสุทฺธีติ  วุจฺจติ ฯ  วิภงฺเคป  วุตฺต  อย  สติ  อิมาย   
อุเปกฺขาย  วิวฏา (๒)  โหติ  ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา  เตน  วุจฺจติ   
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ (๓)  ฯ  ยาย  จ อุเปกฺขาย เอตฺถ สติยา   
ปาริสุทฺธิ  โหติ  สา  อตฺถโต  ตตฺรมชฺฌตฺตตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
น  เกวล  เจตฺถ  ตาย  สติเยว  ปริสุทฺธา  อปจ  โข  สพฺเพป   
สมฺปยุตฺตธมฺมา ฯ  สติสีเสน  ปน  เทสนา  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  อย  อุเปกฺขา  เหฏาป  ตีสุ  ฌาเนสุ   
วิชฺชติ  ยถา  ปน  ทิวา  สรุิยปฺปภาภิภวา  โสมภาเวน (๔)  จ   
อตฺตโน  อุปการกตฺเตน  วา สภาคาย  รตฺติยา  ทิวา   
วิชฺชมานาป  จนฺทเลขา  อปริสุทฺธา  โหติ อปริโยทาตา   
เอวมยมฺป  ตตฺรมชฺฌตฺตูเปกฺขาจนฺทเลขา  วิตกฺกาทิปจฺจนีกธมฺม-   
เตชาภิภวา  สภาคาย  จ  อุเปกฺขาเวทนารตฺติยา  อลาภา   
# ๑ ม อุปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ ฯ  ๒ ม วิสทา ฯ   
# ๓ ม .....สทฺุธินฺติ ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๖๘๓/๓๕๒ ฯ   
# ๔. ม. โสมฺมภาเวน ฯ    
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วิชฺชมานาป  ปมาทิชฺฌานเภเท (๑)  อปริสุทฺธา  โหติ ฯ  ตสฺสา   
จ  อปริสุทฺธาย  ทิวา  อปริสุทฺธจนฺทเลขาย  ปภา  วิย   
สหชาตาป  สติอาทโย  อปริสุทฺธาว  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตสุ   
เอกมฺป  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ(๒)  น  วุตฺต ฯ  อิธ  ปน   
วิตกฺกาทิปจฺจนีกธมฺมเตชาภิภวาภาวา  สภาคาย  จ  อุเปกฺขา-   
เวทนารตฺติยา  ปฏลิาภา  อย  ตตฺรมชฌฺตฺตูเปกฺขาจนฺทเลขา   
อติวิย  ปริสทฺุธา ฯ  ตสฺสา  ปริสุทฺธตฺตา  ปริสุทฺธจนฺทเลขาปภา   
วิย  สหชาตาป  สติอาทโย  ปริสุทฺธา  โหนฺติ  ปรโิยทาตา ฯ   
ตสฺมา  อิทเมว  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ (๒)  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        จตุตฺถนฺติ  คณนานุปุพฺพโต  จตุตฺถ ฯ  อิท  จตุตฺถ  สมา-   
ปชฺชตีติ  จตุตฺถ ฯ  ฌานนฺติ  เอตฺถ  ยถา  ตติย  อุเปกฺขาทีหิ   
ป ฺจงฺคิก  เอวมิท  อุเปกฺขาทีหิ  ติวงฺคิก ฯ  ยถาห ฯ  ฌานนฺติ   
อุเปกฺขา  สติ  จิตฺตสฺเสกคฺคตาติ ฯ  ปริยาโยเอว  เจโส ฯ  เปตฺวา   
ปน  สตึ  อุเปกฺขาเวทนเมว (๓)  คเหตฺวา  นิปฺปริยาเยน  ทุวงฺคิกเมต   
โหติ ฯ  ยถาห ฯ  กตม  ตสฺมึ  สมเย  ทวุงฺคิก  ฌาน  โหติ   
อุเปกฺขา  จิตฺตสฺเสกคฺคตาติ  ฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                                จตุตฺถชฺฌานกถา  นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. ปมาทิชฺฌานเภเทสุ ฯ  ๒. ม. อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ ฯ   
# ๓. ม. อุเปกฺเขกคฺคตเมว ฯ    
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        อิติ  อิมานิ  จตฺตาริ  ฌานานิ  เกส ฺจิ  จิตฺเตกคฺคตตฺถานิ   
โหนฺติ  เกส ฺจิ  วิปสฺสนาปาทกานิ  เกส ฺจิ  อภิ ฺา-   
ปาทกานิ  เกส ฺจิ  นิโรธปาทกานิ  เกส ฺจิ  ภโวกฺกมนตฺถานิ ฯ   
ตตฺถ  ขีณาสวาน  จิตฺเตกคฺคตตฺถานิ  โหนฺติ ฯ  เต  หิ   
สมาปชฺชิตฺวา  เอกคฺคจิตฺตา  สุข  ทิวส  วิหริสฺสามาติ  อิจฺเจว (๑)   
กสิณปริกมฺม  กตฺวา  อฏ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ   
เสกฺขปุถุชฺชนาน  สมาปตฺติโต  วุฏาย  สมาหิเตน  จิตฺเตน   
วิปสฺสิสฺสามาติ  นิพฺพตฺเตนฺตาน  วิปสฺสนาปาทกานิ  โหนฺติ ฯ   
เย  ปน  อฏ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  อภิ ฺาปาทก   
ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  สมาปตฺติโต  วุฏาย  เอโกป  หุตฺวา   
พหุธา  โหตีติ (๒)  วุตฺตนยา  อภิ ฺาโย  ปฏเนฺตา  นิพฺพตฺเตนฺติ   
เตส  อภิ ฺาปาทกานิ  โหนฺติ ฯ  เย  ปน  อฏ  สมาปตฺติโย   
นิพฺพตฺเตตฺวา  นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  สตฺตาห  อจิตฺตกา (๓)   
หุตฺวา  ทิฏเว  ธมฺเม นิโรธ นิพฺพาน  ปตฺวา  สุข  วิหริสฺสามาติ   
นิพฺพาตฺเตนฺติ  เตส  นิโรธปาทกานิ โหนฺติ ฯ  เย  ปน  อฏ   
สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  อปริหีนชฌฺานา  หุตฺวา  พฺรหฺมโลเก   
อุปฺปชฺชิสฺสามาติ  นิพฺพตฺเตนฺติ  เตส  ภโวกฺกมนตฺถานิ  โหนฺติ ฯ   
        ภควตา  ปนิท  จตุตฺถชฺฌาน  โพธิรุกฺขมูเล  นิพฺพตฺติต   
# ๑. ม. อิจฺเจว ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๐/๒๑๗ ฯ  ๓. ย.ุ อจิตฺตา ฯ    
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ต  ตสฺส  วิปสฺสนาปาทก ฺเจว  อโหส ิ อภิ ฺาปาทก ฺจ   
นิโรธปาทก ฺจ  สพฺพกิจฺจสาธก ฺจ  สพฺพโลกิยโลกุตฺตรคุณ-   
ทายกนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เยส ฺจ  คุณาน  ทายก  อโหสิ  เตส   
เอกเทส  ทสฺเสนฺโต เอว สมาหิเต จิตฺเตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  โสติ  โส  อห ฯ  เอวนฺติ  จตุตฺถชฺฌานกฺกม-   
นิทสฺสนเมต ฯ  อิมินา  กเมน  จตุตฺถชฌฺาน  ปฏลิภิตฺวาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  สมาหิเตติ  อิมินา  จตุตฺถชฺฌานสมาธินา  สมาหิเต ฯ [๑] ฯ   
ปริสุทฺเธติอาทีสุ  ปน  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธิภาเวน  ปริสุทฺเธ ฯ   
ปริสุทฺธตฺตาเยว  ปรโิยทาเต  ปภสฺสเรติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สุขาทีน   
ปจฺจยาน  ฆาเตน  วิหตราคาทิองฺคณตฺตา  อนงฺคเณ ฯ   
อนงฺคณตฺตาเยว  วิคตูปกฺกิเลเส ฯ  องฺคเณน  หิ  จิตฺต  อุปกฺ-   
กิลิสฺสติ ฯ  สภุาวิตตฺตา  มุทุภูเต  วสีภาวปฺปตฺเตติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
วเส  วตฺตมาน หิ จิตฺต มุทูติ วุจฺจติ ฯ  มุทุตฺตาเอว  จ   
กมฺมนิเย  กมมฺกฺขเม  กมฺมโยคฺเคติ  วุตฺต  โหติ ฯ  มทุุ  หิ   
จิตฺต  กมฺมนิย  โหติ  สุนธินฺตมิว (๒)  สุวณฺณ ฯ  ตทุภยมฺป  จ   
สุภาวิตตฺตาเอว ฯ  ยถาห ฯ  นาห  ภิกขฺเว  อ ฺ  เอกธมฺมมฺป   
สมนุปสฺสามิ  ย  เอว  ภาวิต  พหุลีกต  มุทุ  จ  โหติ   
กมฺมนิย ฺจ  ยถยิท  ภิกฺขเว  จิตฺตนฺติ (๓) ฯ   
        เอเตสุ ปริสุทฺธภาวาทีสุ  ิตตฺตา  ิเต   ิตตฺตาเยว    
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อาเน ฺชปฺปตฺเต (๑)  อจเล  นิริ ฺชเนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  มุทุกมฺม ฺ-   
ภาเวน  วา  อตฺตโน  วเส   ิตตฺตา   ิเต ฯ  สทฺธาทีหิ   
ปริคฺคหิตตฺตา  อาเน ฺชปฺปตฺเต ฯ  สทธฺาปริคฺคหิต  หิ  จิตฺต   
อสทฺธิเยน  น  อิ ฺชติ  วิริยปริคฺคหิต  โกสชฺเชน  น  อิ ฺชติ   
สติปริคฺคหิต  ปมาเทน  น  อิ ฺชติ  สมาธิปริคฺคหิต  อุทฺธจฺเจน   
น  อิ ฺชติ  ป ฺาปริคฺคหิต  อวิชฺชาย  น  อิ ฺชติ  โอภาสคต   
กิเลสนฺธกาเรน  น  อิ ฺชติ  อิเมหิ  ฉหิ  ธมฺเมหิ  ปรคฺิคหิต   
อาเน ฺชปฺปตฺต  [๒]  โหติ ฯ  เอว  อฏงฺคสมนฺนาคต  จิตฺต   
อภินีหารกฺขม  โหติ  อภิ ฺาสจฺฉิกรณียาน  ธมฺมาน  อภิ ฺา-   
สจฺฉิกิริยาย ฯ   
        อปโรป  นโย ฯ  จตุตฺถชฺฌานสมาธินา  สมาหิเต   
นีวรณทูรีภาเวน  ปริสุทฺเธ  วิตกฺกาทิสมติกฺกเมน ปริโยทาเต   
ฌานปฏิลาภปจฺจยาน (๓)  ปาปกาน  อิจฺฉาวจราน  อภาเวน   
อนงฺคเณ  อิจฺฉาย (๔)  อวจราน  อิจฺฉาวเสน โอติณฺณาน   
ปวตฺตาน  นานปฺปการาน  กามราคปจฺจยานนฺติ  อตฺโถ (๔) ฯ   
อภิชฺฌาทีน  จิตฺตูปกฺกิเลสาน  วิคเมน  วิคตูปกฺกิเลเส ฯ  อุภยมฺป   
เจต  อนงฺคณวตฺถุสุตฺตานุสาเรน (๕)  เวทิตพฺพ ฯ  วสิปฺปตฺติยา   
มุทุภูเต  อิทฺธิปาทภาวูปคมเนน  กมฺมนิเย  ภาวนาปาริปูริยา   
# ๑. ย.ุ อาเนชฺชปฺปตฺเต ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จิตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. วิสุทธิมคฺค. ๒/๒๐๖ ฯ  ฌาณปฏลิาภปจฺจนีกานนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๔. ม. อย ปาโบ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. มู. ๑๒/๕๔/๔๒ ฯ   
# ม. ม.ู ๑๒/๙๑-๙๙/๖๔-๗๑ ฯ    
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ปณีตภาวูปคมเนน   ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเต  ยถา  อาเน ฺชปฺปตฺต   
โหติ  เอว   ิเตติ  อตฺโถ ฯ  เอวมฺป  อฏงฺคสมนฺนาคต  จิตฺต   
อภินีหารกฺขม  โหติ  อภิ ฺาสจฺฉิกรณียาน  ธมฺมาน  อภิ ฺา-   
สจฺฉิกิริยาย  ปาทก  ปทฏานภูตนฺติ ฯ   
        ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ ฺาณายาติ  เอว  อภิ ฺาปาทเก  ชาเต   
เอตสฺมึ  จิตฺเต  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติมฺหิ  ย าณ ตทตฺถาย ฯ   
ตตฺถ  ปุพฺเพนิวาโสติ  ปุพฺเพ  อตีตชาตีสุ  นิวุฏกขฺนฺธา ฯ   
นิวุฏาติ  อชฺฌาวุฏา  อนุภูตา  อตฺตโน  สนฺตาเน  อุปฺปชชฺิตฺวา   
นิรุทฺธา ฯ  นวุิฏธมฺมา  วา ฯ  นิวุฏาติ  โคจรนิวาเสน  นิวุฏา   
อตฺตโน  วิ ฺาเณน  วิ ฺาตา  ปริจฺฉินฺนา  ปรวิ ฺาณ-   
วิ ฺาตาป  วา  ฉินฺนวฏฏมกานุสฺสรณาทีสุ ฯ  ปพฺุเพนิวาสา-   
นุสฺสตีติ  ยาย  สติยา  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสติ  ปุพฺเพนิวาสา-   
นุสฺสติ ฯ  าณนฺติ  ตาย  สติยา  สมฺปยุตฺต  าณ ฯ  เอวมิมสฺส   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ ฺาณสฺส  อตฺถาย  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ ฺ-   
าณาย  เอตสฺส  าณสฺส  อธิคมาย  ปตฺติยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อภินินฺนาเมสินฺติ  อภินีหรึ ฯ   
        โสติ  โส  อห ฯ  อเนกวิหิตนฺติ  อเนกวิธ  อเนเกหิ  วา   
ปกาเรหิ  ปวตฺติต  สวณฺณิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปุพฺเพนิวาสนฺติ   
สมนนฺตราตีต  ภว  อาทึ  กตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  นิวุฏสนฺตาน ฯ   
อนุสฺสรามีติ  เอกป  ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย  ติสฺโสป  ชาติโยติ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๑๑   
 
เอว  ชาติปฏิปาฏึ (๑)  อนคุนฺตฺวา  อนุคนฺตฺวา  สรามิ  อนุเอว (๒)  วา   
สรามิ จิตฺเต อภินินฺนามิตมตฺเตเอว  สรามีติ  ทสฺเสติ ฯ   
ปูริตปารมีน  หิ  มหาปุริสาน  ปริกมฺมกรณ นตฺถ ิ เตน  เต   
จิตฺต  อภินินฺนามิตฺวา  ว  สรนฺติ ฯ  อาทิกมฺมิกกุลปตฺุตา  ปน   
ปริกมฺม  กตฺวา  สรนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตส  วเสน  ปริกมมฺ   
วตฺตพฺพ  สิยา ฯ  ต  ปน  วุจฺจมาน  อติภาริย  วินยนทิาน   
กโรติ ฯ  ตสฺมา  ต  น  วทาม ฯ  อตฺถิเกหิ  ปน  วิสุทธฺิมคฺเค   
วุตฺตนเยน  คเหตพฺพ ฯ  อิธ  ปน  ปาลิเมว  วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        เสยฺยถทีนฺติ  อารทฺธปฺปการทสฺสนตฺเถ  นิปาโต ฯ  เตเนว   
ยฺวาย  ปุพฺเพนิวาโส  อารทฺโธ  ตสฺส  ปการปฺปเภท  ทสฺเสนฺโต   
เอกมฺป  ชาตินฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เอกมฺป  ชาตินฺติ  เอกมฺป   
ปฏิสนฺธิมูล  จุติปริโยสาน  เอกภวปรยิาปนฺน  ขนฺธสนฺตาน ฯ   
เอส  นโย  เทฺวป  ชาติโยติอาทีสุ ฯ  อเนเกป  สวฏฏกปฺเปติ-   
อาทีสุ  ปน  ปริหายมาโน  กปโฺป  สวฏฏกปฺโป  วฑฺฒมาโน   
วิวฏฏกปฺโปติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  สวฏเฏน  สวฏฏฏายิกปฺโป   
คหิโต  โหติ  ตมูลกตฺตา ฯ  วิวฏเฏน  จ  วิวฏฏฏายี ฯ  เอว   
หิ  สติ  ยานิ  ตานิ จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว กปฺปสฺส  อสงฺเขยฺยานิ   
กตมานิ  จตฺตาริ  สวฏโฏ  สวฏฏฏาย ี วิวฏโฏ  วิวฏฏฏายีติ (๓)   
วุตฺตานิ  ตานิ  สพฺพานิ  ปริคฺคหิตานิ  โหนฺติ ฯ   
# ๑. ชาติปฏปิาฏิยา ฯ  ๒. อนุเทว ฯ  ๓. องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๕๖/๑๙๐ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๒   
 
        ตตฺถ  ตโย  สวฏฏา  เตโชสวฏโฏ  อาโปสวฏโฏ  วาโย-   
สวฏโฏติ ฯ  ติสฺโส สวฏฏสีมาโย  อาภสฺสรา  สุภกิณฺหา   
เวหปฺผลาติ ฯ  ยทา  กปฺโป  เตเชน  สวฏฏติ  อาภสฺสรโต  เหฏา   
อคฺคินา  ทยฺหติ ฯ  ยทา อุทเกน  สวฏฏติ  สุภกิณฺหโต  เหฏา   
อุทเกน  วิลิยติ ฯ  ยทา  วาเตน  สวฏฏติ  เวหปฺผลโต  เหฏา   
วาเตน  วิทฺธสิยติ ฯ วิตฺถารโต  ปน  สทาป  เอก  พุทฺธกฺเขตฺต   
วินสฺสติ ฯ   
        พุทฺธกฺเขตฺตนฺนาม  ติวิธ  โหติ  ชาติกฺเขตฺต  อาณกฺเขตฺต   
วิสยกฺเขตฺต ฺจ ฯ  ตตฺถ  ชาติกฺเขตฺต  ทสสหสฺสจกฺกวาฬปริยนฺต   
โหติ  ย  ตถาคตสฺส  ปฏิสนฺธิอาทีสุ  กมฺปติ ฯ  อาณกฺเขตฺต   
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริยนฺต  [๑]  ยตฺถ  รตนปรตฺิต  เมตฺตปริตฺต (๒)   
ขนฺธปริตฺต  ธชคฺคปริตฺต  อาฏานาฏิยปริตฺต  โมรปริตฺตนฺติ   
อิเมส  ปริตฺตาน  อานุภาโว  ปวตฺตติ ฯ  วิสยกฺเขตฺต  อนนฺตม-   
ปริมาณ  ย  ยาวตา  วา  ปน  อากงฺเขยฺยาติ  วุตฺต  ยตฺถ  ย   
ย  อากงฺขติ  ต  ต  อนุสฺสรติ ฯ  เอวเมเตสุ  ตีสุ  พุทธฺกฺเขตฺเตสุ   
เอก  อาณกฺเขตฺต  วินสฺสติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  วินสฺสนฺเต  ชาติกฺเขตฺต   
วินฏเมว  โหติ ฯ  วินสสฺนฺต ฺจ  เอกโตว  วินสสฺติ ฯ   
สณฺหนฺตมฺป  เอกโต  สณฺหติ ฯ  ตสฺส  วินาโส  จ  สณฺหน ฺจ   
วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺต ฯ  อตฺถิเกหิ  ตโต  คเหตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๑๓   
 
        เย  ปน  เต  สวฏฏวิวฏฏา  วุตฺตา  เอเตสุ  ภควา   
โพธิมณฺเฑ  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฌฺนตฺถาย  นสิินฺโน  อเนเกป   
สวฏฏกปฺเป  อเนเกป  วิวฏฏกปฺเป  อเนเกป  สวฏฏวิวฏฏกปฺเป   
สริ ฯ กถ ฯ อมุตฺราสินฺติอาทินา  นเยน ฯ  ตตฺถ  อมุตฺราสินฺติ   
อห  อมุมฺหิ  สวฏฏกปฺเป  อห  อมุมฺหิ  ภเว  วา  โยนยิา  วา   
คติยา  วา  วิ ฺาณฏ ิติยา  วา  สตฺตาวาเส  วา  สตฺตนิกาเย   
วา  อโหสึ ฯ เอวนฺนาโมติ เวสฺสนฺตโร  วา  โชติปาโล  วา ฯ   
เอวโคตฺโตติ  ภคโว  วา  โคตโม  วา ฯ  เอววณฺโณติ  โอทาโต   
วา  สาโม  วา ฯ  เอวมาหาโรติ  สาลิมโสทนาหาโร  วา   
ปวตฺตผลโภชโน  วา ฯ  เอวสุขทุกฺขปฏิสเวทีติ  อเนกปฺปกาเรน   
กายิกเจตสิกาน  สามิสนิรามิสาทิปฺปเภทาน  วา  สขุทุกฺขาน   
ปฏิสเวที ฯ เอวมายุปริยนฺโตติ เอววสฺสสตปริมาณายุปริยนฺโต (๑)   
จตุราสีติกปฺปสหสฺสปริมาณายุปริยนฺโต  วา ฯ  โส  ตโต  จุโต   
อมุตฺร  อุทปาทินฺติ  โส  อห  ตโต  ภวโต  โยนโิต  คติโต   
วิ ฺาณฏ ิติโต  สตฺตาวาสโต  สตฺตนิกายโต  วา  จุโต  ปุน   
อมุกสฺมึ  นาม  ภเว  โยนยิา  คติยา  วิ ฺาณฏ ิติยา  สตฺตาวาเส   
สตฺตนิกาเย  วา  อุทปาทึ ฯ  ตตฺราปาสินฺติ  อถ  ตตฺราป  ภเว  วา   
โยนิยา  วา  คติยา  วา  วิ ฺาณฏ ิติยา  วา  สตฺตาวาเส  วา   
สตฺตนิกาเย  วา  ปุน  อโหสึ ฯ  เอวนาโมติอาทิ  วุตฺตนยเมว ฯ   
# ๑. ม. ......ปรมายุปริยนฺโต ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๔   
 
        อถวา  ยสฺมา  อมุตฺราสินฺติ  อิท  อนุปุพฺเพน  อาโรหนฺตสฺส   
ยาวทิจฺฉกอนุสฺสรณ  โส  ตโต  จุโตติ  ปฏินิวตฺตนฺตสฺส   
ปจฺจเวกฺขณ  ตสฺมา  อิธูปปนฺโนติ  อิมสิฺสา  อิธูปปตฺติยา  อนนฺตร   
อมุตฺร  อุทปาทินฺติ  ตุสิตภวน  สนฺธายาหาติ  เวทิตพฺโพ (๑) ฯ   
ตตฺราปาสึ  เอวนฺนาโมติ  ตตฺราป  ตุสติภวเน  เสตุเกตุ  นาม   
เทวปุตฺโต  อโหสึ ฯ เอวโคตฺโตติ  ตาหิ  เทวตาหิ  สทฺธึ   
เอกโคตฺโต ฯ  เอววณฺโณติ  สุวณฺณวณฺโณ ฯ  เอวมาหาโรติ   
ทิพฺพสุธาหาโร ฯ  เอวสุขทุกฺขปฏิสเวทีติ  เอว  ทิพฺพสุข  ปฏ-ิ   
สเวที ฯ  ทุกขฺ  ปน  สงฺขารทุกฺขมตฺตเมว ฯ  เอวมายุปริยนฺโตติ   
เอว  สตฺตป ฺาสวสฺสโกฏิสฏ ิวสฺสสตสหสฺสายุปริยนฺโต ฯ   
        โส  ตโต จุโตติ  โส  อห  ตโต  ตุสิตภวนโต  จุโต ฯ   
อิธูปปนฺโนติ  อิธ  มหามายาย  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺโต ฯ   
        อิตีติ  เอว ฯ  สาการ  สอุทฺเทสนฺติ  นามโคตฺตวเสน   
สอุทฺเทส  วณฺณาทิวเสน  สาการ ฯ  นามโคตฺเตน  หิ  สตฺโต   
นโร (๒)  ติสฺโส  โคตโมติ  อุทฺทิสิยติ ฯ  วณฺณาทีหิ  โอทาโต  สาโมติ   
นานตฺตโต  ป ฺายติ ฯ  ตสฺมา  นามโคตฺต  อุทฺเทโส  อิตเร   
อาการา ฯ  ก ึ ปน  พุทฺธาเยว  ปุพฺเพนิวาส  สรนฺตีติ ฯ   
วุจฺจเต ฯ  น  พุทฺธาเยว  ปจฺเจกพุทฺธสาวกติตฺถิยาป (๓)  โน  จ   
โข วิเสเสน (๔) ฯ ติตฺถิยา หิ จตฺตาฬีสเยว  กปฺเป  สรนฺติ  น   
# ๑. ม. เวทิตพฺพ ฯ  ๒. ม. ทตฺโต ฯ  ๓. ม. ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวก.... ฯ   
# ๔. ม. อวิเสเสน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๑๕   
 
ตโต  ปร ฯ  กสฺมา ฯ  ทุพฺพลปฺป ฺตฺตา ฯ  เตส  ห ิ นามรูป-   
ปริจฺเฉทวิรหิตา  ทุพฺพลา  ป ฺา  โหติ ฯ  สาวเกสุ  ปน  อสีติ-   
มหาสาวกา  กปฺปสตสหสฺส  สรนฺติ ฯ  เทฺว  อคฺคสาวกา  เอกม-   
สงฺเขยฺย  กปฺปสตสหสฺส ฺจ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  เทฺว  อสงฺเขยฺยานิ   
กปฺปสตสหสฺส ฺจ ฯ  เอตฺตโก  หิ  เตส  อภินีหาโร ฯ  พุทฺธาน   
ปน  ปริจฺเฉโท  นตฺถ ิ ยาว  อิจฺฉนฺติ  ตาว  สรนฺติ ฯ   
ติตฺถิยา  จ  ขนฺธปฏิปาฏิเมว  สรนฺติ  ปฏิปาฏึ  มุ ฺจิตฺวา   
จุติปฏิสนฺธิวเสน  สริตต  น  สกโฺกนฺติ ฯ  เตส  ห ิ อนฺธาน  วิย   
อิจฺฉิตปฺปเทโสกฺกมน  นตฺถิ ฯ  สาวกา  อุภยถาป  สรนฺติ ฯ  ตถา   
ปจฺเจกพุทฺธา ฯ  พุทฺธา  ปน  ขนฺธปฏิปาฏิยาป  จุติปฏิสนฺธิวเสนป   
สีโหกฺกนฺตวเสนป  อเนกาสุ  กปฺปโกฏีสุ  เหฏา  วา  อุปริ   
วา  ย  ย  าน  อากงฺขนฺติ  ต  ต  สพฺพ  สรนฺติเยว ฯ   
        อย  โข  เม  พฺราหฺมณาติอาทีสุ ฯ  เมติ  มยา ฯ  วิชชฺาติ   
วิทิตกรณตฺเถน  วิชฺชา ฯ  กึ  วิทิต  กโรติ ฯ ปุพฺเพนิวาส ฯ   
อวิชฺชาติ  ตสฺเสว  ปุพฺเพนิวาสสฺส  อวิทิตกรณตฺเถน  ตปฺปฏิจฺ-   
ฉาทกโมโห  วุจฺจติ ฯ  ตโมติ  เสฺวว  โมโห  ปฏิจฺฉาทกตฺเถน   
ตโมติ  วุจฺจติ ฯ  อาโลโกติ  สาเยว  วิชชฺา  โอภาสกรณตฺเถน   
อาโลโกติ  วุจฺจติ ฯ  เอตฺถ  จ  วิชฺชา  อธิคตาติ  อย  อตฺโถ ฯ   
เสส  ปสสาวจน ฯ  โยชนา  ปเนตฺถ  อย  โข  เม  วิชฺชา   
อธิคตา ตสฺส เม  อธิคตวิชฺชสฺส  อวิชชฺา  วิหตา  วินฏาติ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๖   
 
อตฺโถ ฯ  กสมฺา ฯ  ยสฺมา  วิชฺชา  อุปฺปนฺนา ฯ  เอส  นโย   
อิตรสฺมึป  ปททฺวเย ฯ   
        ยถาตนฺติ  เอตฺถ  ยถาติ  โอปมฺเม (๑) ฯ  ตนฺติ  นิปาโต ฯ   
สติยา  อวิปฺปวาเสน  อปฺปมตฺตสฺส  วิริยาตาเปน  อาตาปโน   
กาเย  จ ชีวิเต จ อนเปกฺขตาย  ปหิตตฺตสฺส  เปสิตจิตฺตสฺสาติ   
อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ ฯ ยถา  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน   
ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  อวิชชฺา  วิห ฺเยฺย  วิชชฺา  อุปปฺชฺเชยฺย   
ตโม  วิห ฺเยฺย  อาโลโก  อุปฺปชฺเชยยฺ  เอวเมว  มม  อวิชชฺา   
วิหตา  วิชฺชา  อุปฺปนฺนา  ตโม  วิหโต  อาโลโก  อุปปฺนฺโน   
เอตสฺส  เม  ปธานานุโยคสฺส  อนุรูปเมว  ผล  ลทธฺนฺติ ฯ   
        อย  โข  เม  พฺราหฺมณ  ปมา  อภินิพฺพิทา (๒)  อโหสิ   
กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว  อณฺฑโกสมฺหาติ  อย  โข  มม  พฺราหฺมณ   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ ฺาณมุขตุณฺฑเกน  ปุพฺเพนิวุฏกฺขนฺธ-   
ปฏิจฺฉาทก  อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา  ปมา  อภินิพฺพิทา   
ปมา  นิกฺขนฺติ  ปมา  อริยา  ชาติ  อโหสิ  กกฺุกฏุจฺ-   
ฉาปกสฺเสว  มุขตุณฺฑเกน  วา  ปาทนขสิขาย  วา  อณฺฑ-   
โกสมฺปทาเลตฺวา  ตมฺหา  อณฺฑโกสมฺหา  อภินิพฺพิทา  นิกฺขนฺติ   
กุกกฺุฏนิกาเย ปจฺฉาชาตีติ (๓)  ฯ   
                                ปุพฺเพนิวาสกถา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. โอปมฺมตฺเถ ฯ  ๒. สฺยา. อภินิพฺพิธา ฯ  ม. อภินิพฺภิทา ฯ   
# ๓. ม. ปจฺจาชาตีติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทิพฺพจกฺขุกถา  หนา ๒๑๗   
 
        โส  เอว ฯเปฯ  จุตูปปาต ฺาณายาติ  จุติยา  จ  อุปปาเต   
จ  าณาย ฯ  เยน  าเณน  สตฺตาน  จุติ  จ  อุปปาโต   
จ  ายติ  ตทตฺถนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  จิตฺต  อภินินฺนาเมสินฺติ   
ปริกมฺมจิตฺต  นีหรึ ฯ  โส  ทิพฺเพน ฯเปฯ  ปสฺสามีติ  เอตฺถ   
ปน  ปูริตปารมีน  มหาสตฺตาน  ปริกมฺมกรณ  นตฺถิ  เต  หิ   
จิตฺเต  อภินินฺนามิตมตฺเต เอว  ทิพฺเพน  จกฺขุนา ฯเปฯ  สตฺเต   
ปสฺสนฺติ ฯ  อาทิกมฺมิกกุลปุตฺตา  ปรกิมฺม  กตฺวา ฯ  ตสฺมา   
เตส  วเสน  ปริกมฺม  วตฺตพฺพ  สิยา ฯ  ต  ปน  วุจฺจมาน   
อติภาริย  วินยนิทาน  กโรติ  ตสฺมา  ต  น  วทาม ฯ  อตฺถิเกหิ   
ปน  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตนเยน  คเหตพฺพ ฯ  อิธ  ปน  ปาลิเมว   
วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        โสติ  โส  อห ฯ  ทพฺิเพนาติอาทีสุ  ทิพฺพสทิสตฺตา  ทิพฺพ ฯ   
เทวตาน  หิ  สุจริตกมฺมนิพฺพตฺต  ปตฺตเสมฺหรุธิราทีหิ (๑)  อปลพุิทฺธ   
อุปกฺกิเลสวิมุตฺตตาย  ทูเรป  อารมฺมณสมฺปฏิจฺฉนสมตฺถ  ทิพฺพ   
ปสาทจกฺขุ  โหติ ฯ  อิท ฺจาป  วิริยภาวนาพลนิพฺพตฺต  าณ-   
จกฺขุ  ตสทิสเมวาติ (๒)  ทิพฺพสทิสตฺตา  ทิพฺพ ฯ  ทิพฺพวิหารวเสน   
ปฏิลทฺธตฺตา  อตฺตนา  จ  ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสิตตฺตาป  ทิพฺพ ฯ   
อาโลกปริคฺคเหน  มหาชุติกตฺตาป ทิพฺพ ฯ  ติโรกุฑฺฑาทิคตรูป-   
ทสฺสเนน (๓)  มหาคติกตฺตาป  ทิพฺพ ฯ  ต  สพฺพ  สทฺทสตฺถานุสาเรน   
# ๑. ม. .....รหุิราทีหิ ฯ  ๒. ม. ตาทิสเมวาติ ฯ  ๓. ม. ติโรกุฏฏาทิ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๘   
 
เวทิตพฺพ ฯ  ทสฺสนฏเน  จกฺขุ  จกฺขุกิจฺจกรเณน  จกฺขุมิวาติป   
จกฺขุ ฯ  จุตูปปาตทสฺสเนน  ทฏิ ิวิสุทฺธิเหตุตฺตา  วิสุทฺธ ฯ  โย   
หิ  จุติมตฺตเมว  ปสฺสติ  น  อุปปาต  โส  อุจฺเฉททิฏ ึ   
คณฺหาติ ฯ  โย  อุปปาตมตฺตเมว  ปสฺสติ  น  จุตึ  โส   
นวสตฺตปาตุภาวทิฏ ึ  คณฺหาติ ฯ  โย  ปน  ตทุภย  ปสฺสติ   
โส  ยสฺมา  ทวิุธมฺป  ต  ทฏิ ิคต  อติวตฺตติ  ตสฺมาสฺส  ต   
ทสฺสน  ทฏิ ิวิสุทฺธิเหตุ  โหติ ฯ  ตทุภย ฺจ  ภควา  อทฺทส ฯ   
เตเนต  วุตฺต  จุตูปปาตทสฺสเนน  ทิฏ ิวิสุทฺธิเหตุตฺตา  วิสุทฺธนฺติ ฯ   
        เอกาทสอุปกฺกิเลสวิรหโต วา วิสุทฺธ ฯ  ภควโต  ห ิ  
เอกาทสอุปกฺกิเลสวิรหิต  ทิพฺพจกฺขุ ฯ ยถาห ฯ  โส  โข  อห   
อนุรุทฺธา  วิจิกิจฺฉา จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโสติ อิติ วิทิตฺวา วิจิกิจฺฉ   
จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลส  ปชหึ  อมนสิกาโร  จิตฺตสฺส  ถีนมิทฺธ  จิตฺตสฺส   
ฉมฺภิตตฺต  จิตฺตสฺส  อุพฺพิลฺล  จิตฺตสฺส  ทุฏ ุลฺล  จิตฺตสฺส   
อจฺจารทฺธวิริย จิตฺตสฺส  อติลีนวิริย  จิตฺตสฺส  อภิชปปฺา  จิตฺตสฺส   
นานตฺตส ฺา  จิตฺตสฺส  อตินิชฺฌายิตตฺต  รูปาน  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา  อตินิชฺฌายติตฺต  รูปาน  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลส  ปชหึ  โส  โข  อห  อนรุทฺุธา  อปฺปมตฺโต   
อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  โอภาส  หิ  โข  ส ฺชานามิ   
น  จ  รูปานิ  ปสฺสามิ  รูปานิ  หิ  โข  ปสฺสามิ  น  จ   
# ๑. ส.ี อุพฺพิลฺลาวิต ฯ  ม. อุปฺปล ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๑๙   
โอภาส  ส ฺชานามีติ (๑)  เอวมาทึ (๒) ฯ  ตเทว  เอกาทสอุปกฺกิเลส-   
วิรหโต  วิสทฺุธ ฯ   
        มนุสฺสปูจาร อติกฺกมิตฺวา รูปทสฺสเนน  อติกฺกนฺตมานุสก ฯ   
มานุสก  วา  มสจกฺขุ  อติกฺกนฺตตฺตา  อติกฺกนฺตมานุสกนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  เตน  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺต-   
มานุสเกน ฯ   
        สตฺเต  ปสฺสามีติ  มนุสฺโส  มสจกฺขุนา (๓)  วิย  สตฺเต  ปสสฺามิ   
ทกฺขามิ  โอโลเกมิ ฯ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเนติ  เอตฺถ  จุติกฺขเณ   
อุปปตฺติกฺขเณ  วา  ทิพฺพจกฺขุนา  ทฏ  น  สกกฺา  เย  ปน   
อาสนฺนจุติกา  อิทานิ  จวิสฺสนฺตีติ (๔)  เต  จวมานา  เย  จ   
คหิตปฏิสนฺธิกา  สมฺปตินิพฺพตฺตา  วา  เต  อุปปชชฺมานาติ   
อธิปฺเปตา ฯ  เต  เอวรูเป  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  จ  ปสฺสามีติ   
ทสฺเสติ ฯ  หเีนติ  โมหนสิฺสนฺทยุตฺตตฺตา  หีนาน  ชาติกุลโภคาทีน   
วเสน  หีฬิเต  โอาเต  อว ฺาเต ฯ  ปณีเตติ  อโมหนิสฺสนฺท-   
ยุตฺตตฺตา  ตพฺพิปรีเต ฯ  สุวณฺเณติ  อโทสนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา   
อิฏกนฺตมนาปวณฺณยุตฺเต ฯ  ทุพฺพณฺเณติ  โทสนิสสฺนฺทยุตฺตตฺตา   
อนิฏอกนฺตอมนาปวณฺณยุตฺเต ฯ  อภิรูปวิรูเปติป  อตฺโถ ฯ  สคุเตติ   
สุคติคเต ฯ  อโลภนิสฺสนทฺยุตฺตตฺตา  วา  อฑฺเฒ  มหทฺธเน ฯ   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๔๖๓/๓๐๖ ฯ  ๒. ม. เอวมาทิ ฯ   
# ๓. ม. มนุสสฺมสจกฺขุนา ฯ  ๔. ม. จวิสฺสนฺติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๐   
 
ทุคฺคเตติ  ทุคฺคติคเต ฯ  โลภนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  วา  ทลิทฺเท   
อปฺปนฺนปาเน ฯ  ยถากมฺมูปเคติ  ย  ย  กมฺม  อุปจิต  เตน   
เตน  อุปคเต ฯ  ตตฺถ  ปุริเมหิ  จวมาเนติอาทีหิ  ทิพฺพจกฺขุกิจฺจ   
วุตฺต ฯ  อิมินา  ปน  ปเทน  ยถากมฺมูปค ฺาณกิจฺจ ฯ   
        ตสฺส  จ  าณสฺส  อยมุปฺปตฺติกฺกโม ฯ  [๑]  เหฏา  นิรยาภิ-   
มุข  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  เนรยิกสตฺเต  ปสฺสติ  มหนฺต  ทุกฺข-   
มนุภวมาเน ฯ  ต  ทสฺสน  ทิพฺพจกฺขุกิจฺจเมว ฯ  โส  เอว   
มนสิกโรติ  กินฺนุโข  กมมฺ กตฺวา อิเม  สตฺตา  เอว  ทุกฺข-   
มนุภวนฺตีติ ฯ  อถสฺส  อิทนฺนาม กตฺวาติ ตกมฺมารมฺมณ  าณ   
อุปฺปชฺชติ ฯ  ตถา  อุปริ  เทวโลกาภิมุข  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา   
นนฺทนวนมิสฺสกวนปารุสกวนาทีสุ  สตฺเต  ปสฺสติ  มหาสมฺปตฺตึ   
อนุภวมาเน ฯ  ตมฺป  ทสสฺน  ทิพฺพจกฺขุกิจฺจเมว ฯ  โส  เอว   
มนสิกโรติ  กินฺนุโข  กมมฺ  กตฺวา  อิเม  สตฺตา  เอว  สมฺปตฺติ-   
มนุภวนฺตีติ ฯ  อถสฺส  อิทนฺนาม  กตฺวาติ  ต  กมฺมารมฺมณ   
าณ  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิท  ยถากมฺมูปค ฺาณ  นาม ฯ  อิมสฺสป   
วิสุ ปริกมฺมนฺนาม  นตฺถิ ฯ  ยถาปมสฺส  เอว  อนาคตส ฺ-   
าณสฺสาป ฯ  ทิพฺพจกฺขุปาทกาเนว  หิ  อิมานิ  ทพฺิพจกฺขุนา   
สเหว  อิชฺฌนฺติ ฯ   
        กายทุจฺจริเตนาติอาทีสุ  ทฏุ ุ  จริต  ทฏุ  วา  จริต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทสิฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๒๑   
 
กิเลสปูติกตฺตาติ  ทุจฺจริต ฯ  กาเยน  ทจฺุจริต  กายโต  วา   
อุปฺปนฺน  ทุจฺจริตนฺติ  กายทุจฺจริต ฯ  เอว  วจีมโนทจฺุจริตานิป   
ทฏพฺพานิ ฯ  สมนฺนาคตาติ  สมงฺคิภูตา ฯ อริยาน  อุปวาทกาติ   
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน  อริยาน  อนฺตมโส  คิห-ิ   
โสตาปนฺนานมฺป  อนตฺถกามา  หุตฺวา  อนฺติมวตฺถุนา  วา   
คุณปริทฺธสเนน  วา  อุปวาทกา  อกฺโกสกา  ครหกาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ตตฺถ  นตฺถ ิ อิเมส  สมณธมฺโม  อสฺสมณา  เอเตติ   
วทนฺโต  อนติฺมวตฺถุนา  อุปวทติ  นตฺถิ  อิเมส  ฌาน  วา   
วิโมกฺข  วา  มคฺโค  วา  ผล  วาติ  วทนฺโต  คุณปริทธฺสเนน   
อุปวทตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  จ  ชาน  วา  อุปวเทยฺย  อชาน   
วา  อุภยถาป  อริยูปวาโทว  โหติ ฯ  ภาริย  กมฺม  สคฺคาวรณ   
มคฺคาวรณ ฺจ ฯ  ตสฺส  จ  อาวิภาวตฺถ  อิท  วตฺถุมุทาหรนฺติ ฯ   
        อ ฺตรสฺมึ  กิร  คาเม  เอโก  เถโร  จ  ทหรภิกฺขุ  จ   
ปณฺฑาย  จรนฺติ ฯ  เต  ปมฆเรเยว อุฬุงฺกมตฺต  อุณฺหยาคุ   
ลภึสุ ฯ  เถรสฺส  จ  กุจฺฉิวาโต  อตฺถิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  อย   
ยาคุ  มยฺห  สปฺปายา  ยาว  น  สีตลา  โหติ  ตาว  น   
ปวามีติ ฯ  โส  มนุสฺเสหิ  อุมฺมารตฺถาย  อาหเฏ ทารุขณฺเฑ   
นิสีทิตฺวา  ต  ปวิ ฯ  อิตโร  ต  ชิคุจฺฉิ  อติจฺฉาโต  วตาย   
มหลฺลโกอมฺหาก  ลชฺชิตพฺพต  อกาสีติ ฯ  เถโร  คาเม  จริตฺวา   
วิหารคนฺตฺวา  ทหรภิกฺขุ  อาห  อตฺถิ  เต  อาวุโส  อิมสฺมึ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๒   
 
สาสเน  ปติฏาติ ฯ  อาม  ภนฺเต  โสตาปนฺโน  อหนฺติ ฯ   
เตนหาวุโส  อุปริมคฺคตฺถาย  วายาม  มา  อกาสิ  [๑]  ขีณาสโว   
ตยา  อุปวทิโตติ ฯ  โส  ต  ขมาเปสิ ฯ  เตนสฺส  ต  ปากติก   
อโหสิ ฯ  ตสฺมา  โย  อ ฺโป  อริย  อุปวทติ  เตน  คนฺตฺวา   
สเจ  อตฺตนา  วุฑฺฒตโร  โหติ  อห  อายสฺมนฺต  อิท ฺจีท ฺจ   
อวจ  ต  เม  ขมาหีติ  ขมาเปตพฺโพ ฯ  สเจ  นวกตโร  โหติ   
วนฺทิตฺวา  อุกฺกุฏิก  นิสีทตฺิวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  อห  ภนฺเต   
ตุมฺเห  อิท ฺจีท ฺจ  อวจ  ต  เม  ขมถาติ  ขมาเปตพฺโพ ฯ   
สเจ  โส  นกขฺมติ  ทิสาปกฺกนฺโต  วา  โหติ  เย  ตสฺมึ  วิหาเร   
ภิกฺขู  วสนฺติ  เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา  สเจ  อตฺตนา  วุฑฺฒตโร   
โหติ   ิตเกเนว  สเจ  นวกตโร  อุกฺกฏุิก  นิสีทิตฺวา  อ ฺชลึ   
ปคฺคเหตฺวา  ขมาเปตพฺพ ฯ  อห  ภนฺเต  อสุกนฺนาม  อายสฺมนฺต   
อิท ฺจีท ฺจ  อวจ  ขมตุ  เม  โส  อายสฺมาติ  เอว  วทนฺเตน   
ขมาเปตพฺพ ฯ  สเจ  โส  ปรินิพฺพุโต  โหติ  ปรินิพฺพุตม ฺจฏาน   
คนฺตฺวา  ยาว  สีวถิก  คนฺตฺวาป  ขมาเปตพฺพ ฯ  เอว  กเต   
สคฺคาวรณ ฺจ  มคฺคาวรณ ฺจ  น  โหติ  ปากติกเมว  โหติ ฯ   
        มิจฺฉาทิฏ ิกาติ  วิปรตีทสฺสนา ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานาติ   
มิจฺฉาทิฏ ิวเสน  สมาทินนฺนานาวิธกมฺมา  เย  จ  มจฺิฉา-   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๒๗๐ ฯ  เอตฺถนฺตเร กสฺมา ภนฺเตติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. ม. ปคฺคเหตฺวา อห ภนฺเต ฯ  ๓. ม. ขมาเปตพฺโพ ฯ    
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ทิฏ ิมูลเกสุ  กายกมฺมาทีสุ  อ ฺเป  สมาทเปนฺติ ฯ  ตตฺถ  จ   
วจีทุจฺจริตคฺคหเณเนว  อริยูปวาเท  มโนทุจฺจริตคฺคหเณเนว  จ   
มิจฺฉาทิฏ ิยา  สงฺคหิตายป  อิเมส  ทฺวินฺน  ปุนวจน  มหาสา-   
วชฺชภาวทสฺสนตฺถนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  มหาสาวชฺโช  หิ  อริยูปวาโท   
อนนฺตริยสทิโส ฯ  ยถาห ฯ  เสยฺยถาป  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  สีล-   
สมฺปนฺโน  สมาธิสมฺปนฺโน  ป ฺาสมฺปนฺโน  ทฏิเว  ธมฺเม   
อ ฺ  อาราเธยฺย  เอว  สมฺปทมิท  สารีปุตฺต  วทามิ  ต  วาจ   
อปฺปหาย  ต  จิตฺต  อปฺปหาย  ต  ทฏิ ึ  อปฏินิสฺสชชฺิตฺวา   
ยถาภฏ  นกิขิฺตฺโต  เอว  นิรเยติ ฯ   
        มิจฺฉาทิฏ ิโต  จ  มหาสาวชฺชตรนฺนาม  อ ฺ  นตฺถ ิฯ   
ยถาห ฯ  นาห  ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกธมฺมมฺป  สมนุปสฺสามิ  เอว   
มหาสาวชฺชตร  ยถยิท  มจฺิฉาทิฏ ิ  มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ  ภิกฺขเว   
วชฺชานีติ (๑) ฯ   
        กายสฺส  เภทาติ  อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคา ฯ  ปรมฺมรณาติ   
ตทนนฺตร  อภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหณา ฯ  อถวา  กายสฺส  เภทาติ   
ชีวิตินฺทฺริยสสฺูปจฺเฉทา ฯ  ปรมฺมรณาติ  จุติจิตฺตโต  อุทฺธ ฯ   
อปายนฺติเอวมาทิ  สพฺพ  นิรยเววจน ฯ  นิรโย  หิ  สคฺคโมกฺข-   
เหตุภูตา  ปุ ฺสมฺมตา  อยา  อเปตตฺตา  สุขาน  วา  อายสฺส   
อภาวา  อปาโย ฯ  ทุกฺขสสฺ  คติ  ปฏิสรณนฺติ  ทุคฺคติ ฯ   
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๑๙๓/๔๔ ฯ  ๒. ม. คหเณ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 224 
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โทสพหุลตาย  วา  ทฏุเน  กมฺมุนา  นิพฺพตฺตา  คตีติ  ทุคฺคติ ฯ   
วิวสา  นิปตนฺติ  ตตฺถ (๑)  ทุกฺกฏการิโนติ  วินิปาโต ฯ  วินสฺสนฺตา   
วา  เอตฺถ  นปิตนฺติ  สมฺภชฺชมานงฺคปจฺจงฺคาติ (๒)  วินิปาโต ฯ  นตฺถิ   
เอตฺถ  อสฺสาทส ฺ ิโต  อาโยติ  นิรโย ฯ   
        อถวา  อปายคฺคหเณน  ติรจฺฉานโยนึ  ทีเปติ ฯ   
ติรจฺฉานโยนิ  หิ  อปาโย  สุคติโต อเปตตฺตา  น  ทุคฺคติ   
มเหสกฺขาน  นาคราชาทีน  สมฺภวโต ฯ  ทุคฺคติคฺคหเณน   
ปตฺติวิสย  ทีเปติ ฯ  โส  ห ิ อปาโย  เจว  ทุคฺคติ  จ  สุคติโต   
อเปตตฺตา  ทุกฺขสฺส  จ  คติภูตตฺตา  น  ตุ  วินิปาโต  อสุรสทิส   
อวินิปาติตตฺตา ฯ  เปตมหทฺธิกาน  หิ  วิมานานิป  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ   
วินิปาตคฺคหเณน  อสุรกาย  ทีเปติ ฯ  โส  หิ  ยถาวุตฺเตนตฺเถน   
อปาโย  เจว  ทุคฺคติ  จ  สพฺพสมุสฺสเยหิ  จ  วินิปาติตตฺตา   
วินิปาโตติ  วุจฺจติ ฯ  นิรยคฺคหเณน  อวีจิอาทิมเนกปฺปการ   
นิรยเมว  ทีเปติ ฯ  อุปปนฺนาติ  อุปคตา  ตตฺถ  อภินิพฺพตฺตาติ   
อธิปฺปาโย ฯ  วุตฺตวิปริยาเยน  สุกกฺปกโฺข  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส ฯ เอตฺถ  สุคติคฺคหเณน  มนุสฺสคตึป (๓)   
สงฺคยฺหติ ฯ สคฺคคฺคหเณน เทวคติเยว ฯ  ตตฺถ  สุนทฺรา  คตีติ   
สุคติ ฯ  รูปาทีหิ  วิสเยหิ  สุฏ ุ  อคฺโคติ  สคฺโค ฯ  โส  สพฺโพป   
ลุชชฺนปฺปลชุชฺนฏเน  โลโกติ  อย  วจนตฺโถ ฯ วิชชฺาติ   
# ๑. ม. เอตฺถ ฯ  ๒. ม. สมภิฺชฺชมานงฺค..... ฯ  ๓. ม. มนุสฺสคติป ฯ    
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ทิพฺพจกฺขุ ฺาณวิชฺชา ฯ  อวิชชฺาติ  สตฺตาน  จุติปฏิสนฺธ-ิ   
ปฏิจฺฉาทิกา อวิชฺชา ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
        อยเมว  เหตฺถ  วิเสโส ฯ  ยถา  ปพฺุเพนิวาสกถาย  ปุพฺเพ-   
นิวาสานุสฺสติ ฺาณมุขตุณฺฑเกน ปุพฺเพนิวุฏกฺขนฺธปฏิจฺฉาทก   
อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวาติ  วุตฺต  เอวมิธ  จุตูปปาต ฺาณ-   
มุขตุณฺฑเกน  จุตูปปาตปฏิจฺฉาทก  อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวาติ   
วตฺตพฺพ ฯ   
                                ทิพฺพจกฺขุกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                อาสวกฺขย ฺาณกถา 
        โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเตติ  อิธ  วิปสฺสนาปาทก   
จตุตฺถชฺฌานจิตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  อาสวาน  ขย ฺาณายาติ  อรหตฺต-   
มคฺค ฺาณตฺถาย ฯ  อรหตฺตมคฺโค  หิ  อาสววินาสนโต  อาสวาน   
ขโยติ  วุจฺจติ ฯ  ตตฺร  เจต  าณ  ตตฺถ  ปริยาปนฺนตฺตาติ ฯ   
จิตฺต  อภินินฺนาเมสินฺติ  วิปสฺสนาจิตฺต  อภินีหรึ ฯ  โส  อิท   
ทุกฺขนฺติเอวมาทีสุ  เอตฺตก  ทุกฺข  น  อิโต  ภิยฺโย  ทุกฺขนฺติ   
สพฺพมฺป  ทกฺุขสจฺจ  สรสลกฺขณปฏิเวเธน  ยถาภูต  อพฺภ ฺาสึ   
ชานึ  ปฏิวิชฌฺึ  ตสฺส  จ  ทุกฺขสฺส  นิพฺพตฺติก  ตณฺห  อย   
ทุกฺขสมุทโยติ  ตทุภยมฺปย  าน  ปตฺวา  นิรุชฌฺติ  ต  เตส   
อปฺปวตฺตึ  นิพฺพาน  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  ตสฺส  จ  สมฺปาปก    
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อริยมคฺค  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  สรสลกฺขณปฏิเวเธน   
ยถาภูต  อพฺภ ฺาสึ  ชานึ  ปฏิวิชฺฌินติฺ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  สรปูโต  สจฺจานิ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  กิเลสวเสน   
ปริยายโต  ทสฺเสนฺโต  อิเม  อาสวาติอาทิมาห ฯ  ตสฺส  เม   
เอว  ชานโต  เอว  ปสฺสโตติ  ตสฺส  มยฺห  เอว  ชานนฺตสฺส   
เอว  ปสฺสนฺตสฺส ฯ  สห  วิปสฺสนาย  โกฏิปฺปตฺต  มคฺค  กเถสิ ฯ   
กามาสวาติ  กามาสวโต ฯ  วิมุจฺจิตฺถาติ  อิมินา  ผลกฺขณ   
ทสฺเสติ ฯ  มคฺคกฺขเณ  หิ  จิตฺต  วิมุจฺจติ  ผลกฺขเณ  วิมุตฺต   
โหติ ฯ  วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ (๑)  าณนฺติ  อิมินา  ปจฺจเวกฺขณ ฺ-   
าณ  ทสฺเสติ ฯ  ขีณา  ชาตีติอาทีหิ  ตสฺส  ภูมึ ฯ  เตน   
หิ  าเณน  ภควา  ปจฺจเวกฺขนฺโต  ขีณา  ชาตีติอาทีนิ   
อพฺภ ฺาสิ ฯกตมา  ปน  ภควโต  ชาติ  ขีณา  กถ ฺจ   
น  อพฺภ ฺาสีติ ฯ  วุจฺจเต ฯ  น  ตาวสฺส  อตีตา  ชาติ   
ขีณา  ปุพฺเพว  ขีณตฺตา  น  อนาคตา  อนาคเต  วายามา-   
ภาวโต  น  ปจฺจุปฺปนฺนา  วิชฺชมานตฺตา ฯ  ยา  ปน  มคฺคสฺส   
อภาวิตตฺตา  อุปฺปชฺเชยฺย  เอกจตุปฺป ฺจโวการภเวสุ  เอกจตุปฺ-   
ป ฺจกฺขนฺธปฺปเภทา  ชาติ  สา  มคฺคสฺส  ภาวิตตฺตา  อนุปฺปาท-   
ธมฺมต  อาปชฺชเนน  ขีณา ฯ  ต  โส มคฺคภาวนาย ปหีน-   
กิเลเส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  กิเลสาภาเว  วิชฺชมานมฺป  กมฺม  อายตึ   
อปฏิสนฺธิก  โหตีติ  ชานนฺโต  อพฺภ ฺาสิ ฯ   
# ๑. โปราณ.  วิมุตฺตมฺหิ ฯ    
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        วุสิตนฺติ  วุฏ  ปริวุฏ  กต  จริต  นิฏ ิตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
พฺรหฺมจริยนฺติ  มคฺคพฺรหฺมจริย ฯ  ปุถชฺุชนกลฺยาณเกน  ห ิ สทฺธ ึ  
สตฺต  เสกฺขา  พฺรหฺมจริยวาส  วสนฺติ  นาม ฯ  ขีณาสโว   
วุฏวาโส ฯ  ตสฺมา  ภควา  อตฺตโน  พฺรหฺมจริยวาส  ปจฺจ-   
เวกฺขนฺโต  วุสิต  พฺรหฺมจริยนฺติ  อพฺภ ฺาสิ ฯ  กต  กรณียนฺติ   
จตูสุ  สจฺเจสุ จตูหิ มคฺเคหิ ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยา-   
ภาวนาวเสน (๑)  โสฬสวิธมฺป  กิจฺจ  นิฏาปตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ปุถุชชฺนกลฺยาณกาทโย  หิ  ต  กิจฺจ  กโรนฺติ ฯ  ขีณาสโว   
กตกรณีโย ฯ  ตสฺมา  ภควา  อตฺตโน  กรณีย  ปจฺจเวกฺขนฺโต   
กต  กรณียนฺติ  อพฺภ ฺาสิ ฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อิทานิ   
ปุน  อิตฺถภาวาย  เอว  โสฬสกิจฺจภาวาย  กิเลสกฺขยาย  วา   
มคฺคภาวนากิจฺจ  เม  นตฺถติี  อพฺภ ฺาสิ ฯ   
        อิทานิ  เอว  ปจฺจเวกฺขณ ฺาณปริคฺคหิต  ต  อาสวาน   
ขย ฺาณาธิคม  พฺราหฺมณสฺส  ทสฺเสนฺโต  อย  โข  เม   
พฺราหฺมณาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วิชชฺาติ  อรหตฺตมคฺค ฺาณ-   
วิชฺชา ฯ  อวิชฺชาติ จตุสฺสจฺจปฏิจฺฉาทิกา อวิชฺชา ฯ เสส   
วุตฺตนยเมว ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส ฯ  อย  โข  เม  พฺราหฺมณ  ตติยา   
อภินิพฺพิทา  อโหสีติ  เอตฺถ  อย  โข  มม  พฺราหฺมณ  อาสวาน   
ขย ฺาณมุขตุณฺฑเกน  จตุสฺสจฺจปฏิจฺฉาทก  อวิชฺชณฺฑโกส   
# ๑. ม. .....ภาวนาภิสมยวเสน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๘   
 
ปทาเลตฺวา  ตติยา  อภินิพฺพิทา  ตติยา  นิกฺขนฺติ  ตติยา อริยา   
ชาติ อโหสิ กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว  มุขตุณฺฑเกน  วา  ปาท-   
นขสิขาย  วา  อณฺฑโกส  ปทาเลตฺวา  ตมฺหา  อณฺฑโกสมฺหา   
อภินิพฺพิทา นิกฺขนฺติ  กุกกฺุฏนิกาเย  ปจฺฉาชาตีติ (๑) ฯ   
        เอตฺตาวตา  กึ  ทสฺเสสีติ (๒) ฯ  โส  หิ  พฺราหฺมณ  กุกฺกฏุจฺ-   
ฉาปโก  อณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา  ตโต  นิกฺขมนฺโต  สกิเทว   
ชายติ  อห  ปน  ปุพฺเพนิวุฏกฺขนฺธปฏิจฺฉาทก  อวิชฺชณฺฑโกส   
ภินฺทิตฺวา  ปมนฺตาว  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ ฺาณวิชฺชาย  ชาโต   
ตโต  สตฺตาน  จุติปฏิสนธฺิปฏิจฺฉาทก  อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา   
ทุติย ทิพฺพจกฺขุ ฺาณวิชฺชาย  ชาโต  ปุน  จตุสฺสจฺจปฏิจฺฉาทก   
อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา  ตติย  อาสวาน  ขย ฺาณวิชฺชาย   
ชาโต  เอว  ตีหิ  วิชชฺาหิ  ติกฺขตฺตต  ชาโตมฺหิ  สา  จ  เม   
ชาติ  อรยา  สุนฺทรา ปริสทฺุธาติ (๓)  อิท ทสฺเสสิ (๔) ฯ  เอว   
ทสฺเสนฺโต  จ  ปุพฺเพนิวาส ฺาเณน  อตีตส ฺาณ  ทิพฺพ-   
จกฺขุนา  ปจฺจุปฺปนฺนานาคตส ฺาณ  อาสวกฺขเยน  สกลโลกิย-   
โลกุตฺตรคุณนฺติ  เอว  ตีห ิ วิชชฺาหิ  สพฺเพป  สพฺพ ฺ ุ-   
คุเณ  ปกาเสตฺวา  อตฺตโน  อริยาย ชาติยา เชฏเสฏภาว   
พฺราหฺมณสฺส ทสฺเสสิ ฯ   
# ๑. ม. ปจฺจาชาตีติ ฯ  ๒. ม. ทสฺเสสีติ ฯ  ๓. อริยา สุปริสุทฺธาติ ฯ   
# ๔. ม. ทสฺเสติ ฯ   
                        อาสวกฺขย ฺาณกถา  นิฏ ิตา ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เทสนานุโมทนากถา  หนา ๒๒๙   
เอว  วุตฺเต  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณติ  เอว  ภควตา  โลกานุ-   
กมฺปเกน  พฺราหฺมณ  อนุกมฺปมาเนน  วินิคูหิตพฺเพป อตฺตโน   
อริยาย  ชาติยา  เชฏเสฏภาเว  วิชฺชาตฺตยปฺปกาสิตาย   
ธมฺมเทสนาย  วุตฺเต  ปติวิปฺผารปริปุณฺณคตฺตจิตฺโต  เวร ฺโช   
พฺราหฺมโณ  ต  ภควโต  อริยาย  ชาติยา  เชฏเสฏภาว   
วิทิตฺวา  อีทิส  นามาห  สพฺพโลกเสฏ (๑)  สพฺพคุณสมนฺนาคต   
สพฺพ ฺ  อ ฺเส  อภิวาทนาทิกมฺม  น  กโรตีติ  อวจ  ธิรตฺถุ   
วต  เร  อ ฺาณนฺติ  อตฺตาน  ครหิตฺวา  อย  ทานิ  โลเก   
อริยาย  ชาติยา  ปุเรชาตฏเน  เชฏโ สพฺพคุเณหิ  อปฏิสมฏเน   
เสฏโติ  นิฏ  คนฺตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจ  เชฏโ  ภว   
โคตโม  เสฏโ  ภว  โคตโมติ ฯ  เอว ฺจ  วตฺวา  ปุน  ต   
ภควโต ธมฺมเทสน อพฺภนุโมทมาโน อภิกฺกนฺต โภ โคตมาติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถาย  อภิกฺกนฺตสทฺโท  ขยสุนทฺรอภิรูปอพฺภนุโมทเนสุ   
ทิสฺสติ ฯ  อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต  รตฺติ  นกิฺขนฺโต  ปโม  ยาโม   
จิร  นิสินฺโน  ภิกฺขุสงฺโฆติอาทีสุ  หิ  ขเย  ทิสฺสติ ฯ  อย  อิเมส   
จตุนฺน ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติอาทีสุ   
สุนฺทเร ฯ   
# ๑. ม. สพฺพโลกเชฏเสฏ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๐   
 
                โก เม วนฺทติ ปาทานิ     อิทฺธิยา ยสสา ชล   
                อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน     สพฺพา  โอภาสย  ทิสาติ- 
อาทีสุ  อภิรูเป ฯ  อภิกฺกนฺต  ภนฺเตติอาทีสุ  อพฺภนุโมทเน ฯ   
อิธาป  อพฺภนุโมทเนเยว ฯ  ยสฺมา  จ  อพฺภนุโมทเน  ตสฺมา   
สาธุ  สาธุ โภ โคตมาติ วุตฺต โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
                ภเย โกเธ ปสสาย                  ตุริเต โกตุหลจฺฉเร 
                หาเส  โสเก  ปสาเท  จ          กเร  อาเมฑิต (๑)  พุโธติ 
อิมินา  จ  ลกขฺเณน  อิธ  ปสาทวเสน  ปสสาวเสน  จาย   
ทฺวิกฺขตฺตต  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อถวา  อภิกฺกนฺตนฺติ  อติกนฺต  อติอิฏ  อติมนาป   
อติสุนฺทรนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  เอเกน  อภิกฺกนฺตสทฺเทน   
เทสน  โถเมติ  เอเกน  อตฺตโน  ปสาท ฯ  อย  ห ิเอตฺถ   
อธิปฺปาโย  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  ยทิท  โภโต  โคตมสฺส   
ธมฺมเทสนา  อภิกฺกนฺต  ยทิท  โภโต  โคตมสฺส  ธมฺมเทสน   
อาคมฺม มม ปสาโทติ ฯ ภควโตเยว  ปาวจน (๒)  เทฺว  เทฺว   
อตฺเถ  สนฺธาย  โถเมติ ฯ  โภโต  โคตมสฺส  วจน  อภิกฺกนฺต   
โทสนาสนโต  อภิกฺกนฺต  คุณาธิคมนโต  ตถา  สทธฺาชนนโต   
ป ฺาชนนโต  สาตฺถโต  สพฺย ฺชนโต  อุตฺตานปทโต  คมฺภี-   
รตฺถโต  กณฺณสุขโต  หทยงฺคมโต  อนตฺตุกฺกสนโต  อปรวมฺภนโต   
# ๑. อาเมณฺฑิตนฺติป ทิสฺสติ ฯ  ๒.  ม.  วา  วจน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๓๑   
 
กรุณาสีตลโต  ป ฺาวทาตโต  อาปาถรมฺมณียโต  วิมทฺทกฺขมโต   
สุยฺยมานสุขโต  วีมสิยมานหิตโตติเอวมาทีหิ  โยเชตพฺพ ฯ   
        ตโต  ปรมฺป  จตูหิ  อุปมาหิ  เทสนเยว  โถเมติ ฯ  ตตฺถ   
นิกุชฺชิตนฺติ  อโธมุขฏปต  เหฏามุขชาต  วา ฯ  อุกฺกุชฺเชยยฺาติ   
อุปริมุข  กเรยฺย ฯ  ปฏิจฺฉนฺนนฺติ  ติณปณฺณาทิจฺฉาทิต ฯ   
วิวเรยฺยาติ  อุคฺฆาเฏยฺย ฯ  มุฬฺหสฺสาติ  ทิสามุฬฺหสฺส ฯ  มคฺค   
อาจิกฺเขยฺยาติ  หตฺเถ  คเหตฺวา  เอส  มคฺโคติ  วเทยฺย ฯ   
อนฺธกาเรติ กาฬปกฺขจาตุทฺทสีอฑฺฒรตฺตฆนวนสณฺฑเมฆปฏเลหิ   
จตุรงฺเค  ตมสิ ฯ  อย  ตาว  อนุตฺตานปทตฺโถ ฯ  อย  ปน   
อธิปฺปายโยชนา ฯ  ยถา  โกจิ  นิกุชชฺิต  อุกฺกุชฺเชยยฺ  เอว   
สทฺธมฺมวิมุข  อสทฺธมฺมปติต  ม  อสทฺธมฺมา  วุฏาเปนฺเตน   
ยถา  ปฏิจฺฉนฺน  วิวเรยฺย  เอว  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสนนฺตร-   
ธานา  ปภูติ  มิจฺฉาทิฏ ิคหนปฏิจฺฉนฺน  สาสน  วิวรนฺเตน   
ยถา  มฬฺุหสฺส  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  เอว  กุมฺมคฺคมิจฺฉามคฺค-   
ปฏิปนฺนสฺส  เม สคฺคโมกฺขมคฺค  อาจิกฺขนฺเตน  ยถา  อนฺธกาเร   
เตลปฺปชฺโชต  ธาเรยฺย  เอว  โมหนฺธการนิมุคฺคสฺส  เม  พุทฺธาทิ-   
รตนรูปานิ  อปสฺสโต  ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทฺธสกเทสนา-   
ปชฺโชต  ธาเรนฺเตน  มยฺห  โภตา  โคตเมน  เอเตหิ ปริยาเยหิ   
ปกาสิตตฺตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ปสนฺนาการกถา  หนา ๒๓๒   
 
        เอว  ธมมฺเทสน  โถเมตฺวา  อิมาย  เทสนาย  รตนตฺตเย   
ปสนฺนจิตฺโต  ปสนฺนาการ  กโรนฺโต  เอสาหนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
เอสาหนฺติ  เอโส  อห ฯ  ภวนฺต  โคตม  สรณ  คจฺฉามีติ  ภวนฺต   
โคตม  สรณนฺติ  คจฺฉามิ  ภว  เม  โคตโม  สรณ  ปรายน   
อฆสฺส  ตาตา (๑)  หิตสฺส  จ วิธาตาติ อิมินา อธิปฺปาเยน   
ภวนฺต โคตม คจฺฉามิ  ภชามิ  เสวามิ  ปยิรุปาสามิ  เอว  [๒]   
ชานามิ  พุชฌฺามีติ ฯ  เยส  หิ  ธาตูน  คติ  อตฺโถ  พุทฺธิป   
เตส  อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  คจฺฉามีติ  อิมสฺส  ชานามิ  พุชฺฌามีติ   
อยป  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ  ธมมฺ ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจาติ  เอตฺถ  ปน   
อธิคตมคฺเค  สจฺฉิกตนิโรเธ  ยถานุสิฏ  ปฏิปชฺชมาเน  จ   
อปาเยสุ  อปตมาเน  [๓]  ธาเรตีติ  ธมฺโม ฯ  โส  อตฺถโต  อริยมคฺโค   
เจว  นิพฺพาน ฺจ ฯ  วุตฺต  เหต  ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา   
อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เตส  อคฺคมกฺขายตีติ ฯ  วิตฺถาโร ฯ   
น  เกวล  อรยิมคฺโค  เจว  นิพฺพาน ฺจ  อปจ  โข  อริยผเลหิ   
สทฺธึ  ปรยิตฺติธมฺโมป ฯ  วุตฺตมฺป  เหต  ฉตฺตมาณวกวิมาเน (๔)   
                                ราควิราคมเน ฺชมโสก 
                                ธมฺมมสงฺขตมปฺปฏิกูล 
# ๑. หตาติป ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ส.ี  
# เอตฺถนฺตเร กตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๓/๙๔ ฯ    
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                *เลมที่ ๑ เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๓๓   
 
                                มธุรมิม ปคุณ สุวิภตฺต   
                                ธมฺมมิม สรณตฺถมุเปหีติ ฯ 
เอตฺถ  หิ  ราควิราโคติ  มคฺโค  กถโิต ฯ  อเน ฺชมโสกนฺติ  ผล ฯ   
ธมฺมมสงฺขตนฺติ  นิพฺพาน ฯ  อปฺปฏิกลู  มธุรมิม  ปคุณ   
สุวิภตฺตนฺติ  ปฏกตฺตเยน  วิภตฺตสพฺพธมฺมกฺขนฺธาติ ฯ  ทฏิ ิ-   
สีลสงฺฆาเฏน  สหโตติ  สงฺโฆ ฯ  โส  อตฺถโต  อฏอริยปุคฺคล-   
สมูโห ฯ  วุตฺต  เหต ตสฺมึเยว  วิมาเน (๑)   
                                ยตฺถ จ ทินฺน มหปฺผลมาหุ 
                                จตูสุ สุจีสุ ปุริสยุเคสุ 
                                อฏ จ ปุคฺคลธมฺมทสา (๒)  เต 
                                สงฺฆมิม สรณตฺถมุเปหีติ ฯ   
ภิกฺขูน  สงฺโฆ  ภิกฺขุสงฺโฆ ฯ  เอตฺตาวตา  จ  พฺราหฺมโณ  ตีณิ   
สรณคมนานิ ปฏิเวเทสิ ฯ   
 
                                        สรณคมนกถา 
        อิทานิ  เตเสฺวว  ตีสุ  สรณคมเนสุ  โกสลฺลตฺถ  สรณ   
สรณคมน  โย  สรณ  คจฺฉติ  สรณคมนปฺปเภโท  สรณคมนผล   
สงฺกิเลโส  เภโทติ  อย  วิธ ิ เวทิตพฺโพ ฯ  โส  ปน  อิธ   
วุจฺจมาโน  อติภาริย  วินยนิทาน  กโรตีติ  น  วุตฺโต ฯ  อตฺถิเกหิ   
# ๑. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๓/๙๔ ฯ  ๒. สยฺา. ปุคฺคลธมฺมทฺทสา ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๔   
 
ปน  ปป ฺจสูทนิย  วา  มชฺฌิมฏกถาย  ภยเภรวสุตฺตวณฺณนาโต   
ปรมตฺถโชติกาย  วา  ขุททฺกฏกถาย  สุมงฺคลวิลาสินิย  วา   
ทีฆนิกายฏกถาย  สรณวณฺณนาโต  คเหตพฺโพติ ฯ   
 
                        อุปาสกตฺตปฏิเวทนากถา 
        อุปาสก  ม  ภว  โคตโม  ธาเรตูติ  ม  ภว  โคตโม   
อุปาสโก  อยนฺติ  เอว  ธาเรตูติ  อตฺโถ ฯ  อุปาสกวิธิโกสลลฺตฺถ   
ปเนตฺถ  โก  อุปาสโก  กสฺมา  อุปาสโกติ  วุจฺจติ  กมิสฺส  สลี   
โก  อาชีโว  กา  วิปตฺติ  กา  สมฺปตฺตีติ  อิท  ปกิณฺณก   
เวทิตพฺพ ฯ  ต  อติภารกรณโต  อิธ  น  วิภตฺต ฯ  อตฺถิเกหิ   
ปน  ปป ฺจสูทนิย  มชฺฌมิฏกถาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
อชฺชตคฺเคติ เอตฺถ อย อคฺคสทฺโท อาทิโกฏโิกฏาสเสฏเสุ   
ทิสฺสติ ฯ  อชฺชตคฺเค  สมมฺ  โทวาริก  อาวรามิ  ทฺวาร  นิคณฺาน   
นิคณฺ ีนนฺติอาทีสุ  หิ  อาทิมฺหิ  ทิสฺสติ ฯ  เตเนว  องฺคุลคฺเคน   
ต  องฺคุลคฺค  ปรามเสยฺย  อุจฺฉุคฺค  เวฬุคฺคนฺติอาทีสุ  โกฏิย ฯ   
อมฺพิลคฺค  วา  มธุรคฺค  วา  ติตฺติกคฺค  วา  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  วิหารคฺเคน  วา  ปริเวณคฺเคน  วา  ภาเชตุนฺติอาทีสุ   
โกฏาเส ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  ทฺวิปทา   
วา  ฯเปฯ  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายตีติอาทีสุ  เสฏเ ฯ  อิธ   
ปนาย  อาทิมฺหิ  ทฏพฺโพ ฯ  ตสฺมา  อชฺชตคฺเคติ  อชฺชคฺค (๑)  อาทึ   
# ๑. ม. อชฺขต  ฯ    
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กตฺวาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อชฺชคฺคนฺติ (๑)  อชชฺภาวนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อชชฺทคฺเค  อิจฺเจว  วา  ปาโ ฯ  ทกาโร   
ปทสนฺธิกโร ฯ  อชฺช  อคฺค  กตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปาณุเปตนฺติ   
ปาเณหิ  อุเปต  ยาว  เม  ชวิีต  ปวตฺตติ  ตาว  อุเปต   
อน ฺสตฺถุก  ตีหิ  สรณคมเนหิ  สรณ  คต  ม  ภว  โคตโม   
ธาเรตุ  ชานาตุ  อห ฺหิ  สเจป  เม  ติขิเณน  อสินา  สีส   
ฉินฺเทยฺยย  เนว  พุทฺธ.  น  พุทฺโธติ  วา  ธมฺม  น  ธมฺโมติ   
วา  สงฺฆ  น  สงฺโฆติ  วา  วเทยฺยนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  พฺราหฺมโณ   
ปาณุเปต  สรณ  คตนฺติ  ปนุ  สรณคมน  วทนฺโต  อตฺต-   
สนฺนิยฺยาตน  ปกาเสตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  อตฺตาน  นิยฺยา  เทตฺวา  ภควนฺต  สปริส  อุปฏาตุ-   
กาโม  อาห  อธิวาเสตุ  จ  เม  ภว  โคตโม  เวร ฺชาย   
วสฺสาวาส  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อุปาสก ฺจ  ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ  อธิวาเสตุ  จ  เม  เวร ฺชาย   
วสฺสาวาส ตโย มาเส เวร ฺช  อุปนิสสฺาย  มม  อนุคฺคหตฺถ   
วสฺสาวาส  สมฺปฏิจฺฉตูติ ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวนาติ   
อถสฺส  วจน  สุตฺวา  ภควา  กายงฺค  วา  วาจงฺค  วา  อโจเปตฺวา   
อพฺภนฺตเรเยว  ขนฺตึ  ธาเรตฺวา ตุณฺหีภาเวน  อธิวาเสสิ ฯ   
พฺราหฺมณสฺส  อนุคฺคหตฺถ  มนสาว  สมปฺฏิจฺฉีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อถโข  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  ภควโต  อธิวาสน  วิทิตฺวาติ   
# ๑. ม. อชฺชตนฺติ ฯ    
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อถโข  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  สเจ  เม  สมโณ  โคตโม   
นาธิวาเสยฺย  กาเยน  วา  วาจาย  วา  ปฏิกฺขิเปยฺย  ยสฺมา   
ปน  อปฏกิฺขิปตฺวา  อพฺภนฺตเร  ขนฺตึ  ธาเรสิ  ตสฺมา  เม   
มนสาว  อธิวาเสสีติ  เอว  อาการสลฺลกฺขณกุสลตาย  ภควโต   
อธิวาสน  วิทิตฺวา  อตฺตโน  นิสินฺนาสนโต  อุฏาย  จตูสุ  ทิสาสุ   
ภควนฺต  สกฺกจฺจ  อภิวาเทตฺวา  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
อาคตกาลโต  ปภูติ  ชาติมหลฺลกพฺราหฺมณาน  อภิวาทนาทีนิ   
น  กโรตีติ  วิครหิตฺวาป  อิทานิ  วิ ฺาตพุทฺธคุโณ  กาเยน   
วาจาย  มนสา  จ  อเนกกขฺตฺตุ วนฺทนฺโตป  อติตฺโตเยว  หุตฺวา   
ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลิมฺปคฺคยฺห  สิรสฺม ึ ปติฏาเปตฺวา   
ยาว  ทสฺสนวิสโย  ตาว  ปฏิมุโขเยว  อปกฺกมิตฺวา  ทสฺสนวิสย   
วิชหนฏาเน วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
 
                                ทุพฺภิกขกถา                         
        เตน  โข  ปน  สมเยน  เวร ฺชา  ทุพฺภิกฺขา  โหตีติ   
ยสฺมึ  เวร ฺเชน  พฺราหฺมเณน  ภควา  เวร ฺช  อุปนสิฺสาย   
วสฺสาวาส  ยาจิโต  เตน  สมเยน  เวร ฺชา  ทุพฺภิกฺขา  โหติ ฯ   
ทุพฺภิกฺขาติ  ทุลฺลภภิกฺขา ฯ  สา  ปน  ทุลฺลภภิกฺขตา  ยตฺถ   
มนุสฺสา  อสฺสทฺธา  โหนฺติ  อปฺปสนฺนา  ตตฺถ  สุสสฺสกาเลป   
อติสมคฺเฆป (๑)  ปุพฺพณฺณาปรณฺเณ  โหติ  เวร ฺชาย  ปน  ยสฺมา   
# ๑. ส.ี อนติมหคฺเฆป ฯ    
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น  ตถา  อโหสิ  อปจ  โข  ทุสฺสสฺสตาย  ฉาตกโทเสน   
อโหสิ  ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  ทฺวีหิติกาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
ทฺวีหิติกาติ  ทฺวิธา  ปวตฺตอีหิติกา ฯ  อีหิตนฺนาม  อิริยา  ทฺวิธา   
ปวตฺตา  จิตฺตอิริยา  จิตฺตอีหา ฯ  เอตฺถ  ลจฺฉาม  นุโข  กิ ฺจิ   
ภิกฺขมานา  น  ลจฺฉามาติ  ชีวิตุ วา  สกฺขิสฺสาม  นุ  โข   
โนติ  อยเมตฺถ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อถวา  ทฺวีหิติกาติ  ทุชฺชีวิกา ฯ  อีหิต  อีหา  อิริยน   
ปวตฺตน  ชีวิตนฺติอาทีนิ  หิ  ปทานิ  เอกตฺถานิ ฯ  ตสฺมา   
ทุกฺเขน  อีหิต  เอตฺถ  ปวตฺตตีติ  ทฺวีหิติกาติ อยเมตฺถ ปทตฺโถ ฯ   
เสตฏ ิกาติ  เสตกานิ  อฏ ีนิ  เอตฺถาติ  เสตฏ ิกา ฯ  ทิวสป   
ยาจิตฺวา  กิ ฺจิ  อลทฺธา  มตาน  กปณมานุสฺสกาน (๑)  อหิจฺฉตฺตก-   
วณฺเณหิ  อฏ ิเกหิ  ตตฺร  ตตฺร  ปริกิณฺณาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
เสตฏฏิกาติป  ปาโ ฯ  ตสฺสตฺโถ  เสตา  อฏฏ ิ เอตฺถาติ   
เสตฏฏิกา ฯ  อฏฏีติ  อาตุรตา  พฺยาธิโรโค ฯ  ตตฺถ  จ  สสฺสาน   
คพฺภคฺคหณกาเล  เสตกโรเคน  อุปหตเมว  ปจฺฉินฺนขีร  อคฺคหิต-   
ตณฺฑุล  ปณฺฑรปณฺฑร  สาลิสีส  วา  ยวโคธุมสีส  วา  นิกฺขมติ   
ตสฺมา  เสตฏฏิกาติ  วุจฺจติ ฯ   
        วปฺปกาเล  สฏุ ุ  อภิสงฺขริตฺวาป  วุตฺตสสฺส  ตตฺถ   
สลากา  เอว  สมฺปชฺชตีติ  สลากาวุตฺตา ฯ  สลากาย  วา   
ตตฺถ  ชีวิต  ปวตฺเตนฺตีติ  สลากาวุตฺตา ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ ฯ   
# ๑. ม. กปณมนุสฺสาน ฯ  ๒. ม. ชีวิก ฯ    
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ตตฺถ  กริ  ธ ฺวิกฺกยกาน  สนฺติก  กยเกสุ  คเตสุ  ทุพฺพล-   
มนุสฺเส  อภิภวิตฺวา  พลวมนุสฺสา  ธ ฺ  กีณิตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ   
ทุพฺพลมนุสฺสา  อลภมานา  มหาสทฺท  กโรนฺติ ฯ ธ ฺวิกฺกยกา   
สพฺเพส  สงฺคห  กริสฺสามาติ  ธ ฺกรณฏาเน  ธ ฺมาปก   
นิสีทาเปตฺวา  เอกปสฺเส  วณฺณชฺฌกฺข (๑)  นิสีทาเปสุ ฯ  ธ ฺตฺถิกา   
วณฺณชฺฌกฺขสฺส  สนฺติก  คจฺฉนฺติ ฯ  โส  อาคตปฏิปาฏิยา  มูล   
คเหตฺวา  อิตฺถนฺนามสฺส  เอตฺตก  ทาตพฺพนฺติ  สลาก  ลิขิตฺวา   
เทติ ฯ  เต  ต  คเหตฺวา  ธ ฺมาปกสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ทินฺนปฏิปาฏยิา  ธ ฺ  คณฺหนฺติ ฯ  เอว สลากาย ตตฺถ ชีวิต   
ปวตฺเตนฺตีติ  สลากาวุตฺตา ฯ  
        น  สุกรา  อุ ฺเฉน  ปคฺคเหน  ยาเปตุนฺติ  ปคฺคเหน  โย   
อุ ฺโฉ  เตน  ยาเปตุ น  สุกรา ฯ  ปตฺต  ปคฺคเหตฺวา  ย   
อริยา  อุ ฺฉ  กโรนฺติ  ภิกขฺาจริย  จรนฺติ  เตน  อุ ฺเฉน  ยาเปตุ   
น  สุกราติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตทา  กิร  ตตฺถ  สตฺตฏคาเม   
ปณฺฑาย  จริตฺวา  เอกทิวสมฺป ยาปนมตฺต  น  ลภนฺติ ฯ   
 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  อุตฺตราปถกา  อสฺสพาณิชา ฯเปฯ   
อสฺโสสิ  โข  ภควา  อุทุกฺขลสทฺทนฺติ ฯ  เตนาติ  ยสฺมึ  สมเย   
ภควา  เวร ฺช  อุปนิสฺสาย  วสฺสาวาส  อุปคโต  เตน  สมเยน 
อุตฺตราปถวาสิกา  อุตฺตราปถโต  วา  อาคตตฺตา  เอวลทฺธโวหารา   
# ๑. วณฺณชฌฺกฺขนฺติ กหาปณปริกฺขกนฺติ ฏีกา ฯ    
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อสฺสพาณิชา  อุตฺตราปเถ  อสฺสาน  อุฏานฏาเน  ป ฺจ   
อสฺสสตานิ  คเหตฺวา  ทิคุณติคุณ  ลาภ  ปฏยมานา  เทสนฺตร   
คจฺฉนฺตา  เตหิ  อตฺตโน  วิกฺกายิกภณฺฑภูเตหิ  ป ฺจมตฺเตหิ   
อสฺสสเตหิ  เวร ฺชาย  วสสฺาวาส  อุปคตา  โหนฺติ ฯ  กสฺมา ฯ   
น  หิ  สกฺกา  ตสฺมึ  เทเส  วสฺสิเก  จตฺตาโร  มาเส  อทฺธาน   
ปฏิปชชฺิตุ ฯ  อุปคจฺฉนฺตา  จ  พหินคเร  อุทเกน  อนชฺโฌตฺถรณีเย   
าเน  อตฺตโน   จ   วาสาคารานิ  อสฺสาน ฺจ  มนฺทิร   
การาเปตฺวา  วติยา  ปริกฺขิปสุ ฯ  ตานิ  เตส  วสนฏานานิ   
อสฺสมณฺฑลิกาโยติ  ป ฺายึสุ ฯ  เตนาห  เตหิ  อสฺสมณฺฑลิกาสุ   
ภิกฺขูน  ปตฺถ  ปตฺถ  ปุลก  ป ฺตฺต  โหตีติ ฯ  ปตฺถปตฺถปุลกนฺติ   
เอกเมกสฺส (๑)  ภิกฺขุโน  ปตฺถปตฺถปฺปมาณ  ปุลก ฯ  ปตฺโถ  นาม   
นาฬีมตฺต  โหติ  เอกสฺส  ปุริสสฺส  อล  ยาปนาย ฯ  วุตฺตมฺป   
เหต  ปตฺโถทโน  นาลมย  ทุวินฺนนฺติ ฯ  ปุลกนฺนาม  นิตฺถุส   
กตฺวา  อุสฺเสเทตฺวา  คหิตยวตณฺฑุลา  วุจฺจนฺติ ฯ  ยทิ  หิ   
สถุสา  โหนฺติ  ปาณกา  วิชฺฌนฺติ  อทฺธานกฺขมา  น  โหนฺติ   
ตสฺมา  เต  พาณิชา  อทฺธานกฺขม  กตฺวา  ยวตณฺฑุล  อาทาย   
อทฺธาน  ปฏปิชฺชนฺติ  ยตฺถ  อสฺสาน  ขาทนีย  ติณ  ทุลลฺภ   
ภวิสฺสติ  ตตฺเถว  ต  อสฺสภตฺต  ภวิสฺสตีติ ฯ   
        กสฺมา  ปน  เตหิ  ต  ภิกฺขูน ป ฺตฺตนฺติ ฯ  วุจฺจเต ฯ   
# ๑. เอเกกสฺส ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๔๐   
 
น  หิ  เต  ทกขิฺณาปถมนุสฺสา  วิย  อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา ฯ  เต   
ปน  สทฺธา  ปสนฺนา  พุทฺธมามกา  ธมฺมมามกา  สงฺฆมามกา ฯ   
เต  ปุพฺพณฺหสมย  เกนจิเทว  กรณีเยน  นคร  ปวิสนฺตา  เทฺว   
ตโย  ทิวเส  อทฺทสสุ  สตฺตฏ  ภิกฺขู  สุนิวตฺเถ  สปุารุเต   
อิริยาปถสมฺปนฺเน  สกลมฺป  นคร  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กิ ฺจิ   
อลภมาเน ฯ  ทิสฺวาน  เตส  เอตทโหสิ  อยฺยา  อิม  นคร   
อุปนิสฺสาย  วสฺส  อุปคตา  ฉาตก ฺจ  วตฺตติ  น  จ  กิ ฺจิ   
ลภนฺติ  อติวิย  กลิมนฺติ  มย ฺจมฺหา  อาคนฺตุกา  น  สกโฺกม   
เนส  เทวสิก  ยาคุ ฺจ  ภตฺต ฺจ  ปฏิยาเทตุ  อมฺหาก  ปน   
อสฺสา  สาย ฺจ  ปาโต  จ  ทฺวิกฺขตฺตต  ภตฺต  ลภนฺติ  ยนฺนูน   
มย  เอกเมกสฺส  อสฺสสฺส  ปาตราสภตฺตโต  เอกเมกสฺส  ภิกฺขุโน   
ปตฺถปตฺถปุลก  ทเทยฺยาม  เอว  อยฺยา  น  จ  กิลมิสสฺนฺติ   
อสฺสา  จ  ยาเปสฺสนฺตีติ ฯ  เต  ภิกฺขูน  สนฺติก  คนฺตฺวา   
เอตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺเห  ปตฺถปตฺถปุลก  ปฏิคฺคเหตฺวา   
ย  วา  ต  วา  กตฺวา  ปริภุ ฺชถาติ  ยาจิตฺวา  เทวสิก  ปตฺถ-   
ปตฺถปุลก  ป ฺาเปสุ ฯ  เตน  วุตฺต  เตหิ  อสฺสมณฺฑลิกาสุ   
ภิกฺขูน  ปตฺถปตฺถปุลก  ป ฺตฺต  โหตีติ ฯ  ป ฺตฺตนฺติ   
นิจฺจภตฺตสงฺเขเปน  ปต ฯ   
        อิทานิ  ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวาติอาทีสุ ฯ   
ปุพฺพณฺหสมยนฺติ  ทิวสสฺส  ปุพฺพภาคสมย ฯ  ปุพฺพณฺหสมเยติ    
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อตฺโถ ฯ  ปุพฺพณฺเห  วา  สมย  ปุพฺพณฺหสมย ฯ  ปพฺุพณฺเห   
เอก  ขณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอว  อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยควจน   
ลพฺภติ ฯ  นิวาเสตฺวาติ  ปริทหิตฺวา ฯ  วิหารนิวาสนปริวตฺตน-   
วเสเนต  เวทิตพฺพ ฯ  น  หิ  เต  ตโต  ปุพฺเพ  อนิวตฺถา   
อเหสุ ฯ  ปตฺตจีวรมาทายาติ  ปตฺต  หตฺเถหิ  จีวร  กาเยน   
อาทิยิตฺวา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ธาเรตฺวาติอตฺโถ ฯ  เยน  วา  เตน   
วา  หิ  ปกาเรน  คณฺหนฺตา  อาทาย  อิจฺเจว  วุจฺจนฺติ ฯ   
ยถา  สมาทาเยว  ปกฺกมตีติ ฯ  ปณฺฑ  อลภมานาติ  สกลมฺป   
เวร ฺช  จริตฺวา  ติฏตุ  ปณฺโฑ  อนฺตมโส  อติจฺฉถาติ   
วาจมฺป  อลภมานา ฯ   
        ปตฺถปตฺถปุลก  อาราม  หริตฺวาติ  คตคตฏาเน  ลทฺธ   
เอกเมก  ปตฺถ  ปตฺถ  ปุลก  คเหตฺวา  อาราม  เนตฺวา ฯ  อุทุกฺขเล   
โกฏเฏตฺวา  ปริภุ ฺชนฺตีติ  เถราน  โกจิ  กปฺปยการโก  นตฺถ ิ  
โย  เตส  ต  คเหตฺวา  ยาคค  วา  ภตฺต  วา  ปเจยฺย ฯ   
สามป  ปจน  สมณสารุปฺป  น  โหติ  น  จ  วฏฏติ ฯ  เต   
เอว  โน  สลลฺหุกวุตฺติตา  จ  ภวิสฺสติ  สามปากปริโมจน ฺจาติ   
อฏฏ  ชนา  วา  ทส  ทส  ชนา วา เอกโต  หุตฺวา   
อุทุกฺขเล  โกฏเฏตฺวา  โกฏเฏตฺวา  สก  สก ปฏิวิส (๑)  อุทเกน   
เตเมตฺวา  ปริภุ ฺชนฺติ ฯ  เอว  ปริภุ ฺชตฺิวา  อปฺโปสฺสุกฺกา   
# ๑. ปฏิวึสนติฺป ฯ  ม. ปฉิวีส ฯ    
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สมณธมฺม  กโรนฺติ ฯ  ภควโต  ปน  เต  อสฺสวาณิชา  ปตฺถ-   
ปุลก ฺจ  เทนฺติ  ตทุปย ฺจ  สปฺปมธุสกฺขร ฯ  ต  อายสฺมา   
อานนฺโท  อาหริตฺวา  สิลาย  ปสติ ฯ  ปุ ฺวตา  ปณฺฑิต-   
ปุริเสน  กต  มนาปเมว  โหติ ฯ  อถ  น  ปสิตฺวา  สปฺปอาทีหิ   
สมฺมาโยเชตฺวา  ภควโต  อุปนาเมติ ฯ  อเถตฺถ  เทวตา  ทิพฺโพช   
ปกฺขิปนฺติ ฯ  ต  ภควา  ปริภุ ฺชิ ฯ  ปรภุิ ฺชิตฺวา  ผลสมาปตฺติยา   
กาล  วีตินาเมติ (๑) ฯ  น  ตโต  ปฏาย  ปณฺฑาย  จรติ ฯ   
        ก ึ ปนานนฺทตฺเถโร  ตทา  ภควโต  อุปฏาโก  โหตีติ ฯ   
น (๒)  โหติ  โน  จ  โข  อุปฏากฏาน  ลทฺโธ (๓) ฯ  ภควโต  หิ   
ปมโพธิย  วีสติวสฺสพฺภนฺตเร  นิพทธฺูปฏาโก  นาม  นตฺถิ ฯ 
กทาจิ  นาคสมาลตฺเถโร  ภควนฺต  อุปฏาเปสิ (๔)  กทาจิ   
นาคิตตฺเถโร  กทาจิ  เมฆิยตฺเถโร  กทาจิ  อุปวาณตฺเถโร  กทาจิ   
สาคตตฺเถโร  กทาจิ  สุนกขฺตฺโต  ลิจฺฉวิปุตฺโต ฯ  เต  อตฺตโน   
รุจิยา  อุปฏหิตฺวา  ยทา  อิจฺฉนฺติ  ตทา  ปกฺกมนฺติ ฯ   
อานนฺทตฺเถโร  เตสุ  [๕]  อุปฏหนฺเตส  อปฺโปสฺสกฺุโก  โหติ   
ปกฺกนฺเตสุ  สยเมว  วตฺตปฏิปตฺตึ  กโรติ ฯ  ภควาป  กิ ฺจาป   
เม  าติเสฏโ  อุปฏากฏาน  น  ตาว  ลภติ  อถโข   
เอวรูเปสุ  าเนสุ  อยเมว  ปฏิรูโปติ  อธิวาเสสิ ฯ เตน  วุตฺต   
# ๑. ม. อตินาเมติ ฯ  ๒. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ลทฺธา ฯ   
# อิทเมตฺถ ปน ลทฺธนฺติ ยตฺุตตร ฯ  ๔. ม. อุปฏาสิ ฯ   
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เตสูติ ทิสฺสติ ฯ    
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อายสฺมา  อานนฺโท  ปตฺถ  ปตฺถ  ปลุก  สิลาย  ปสิตฺวา  ภควโต   
อุปนาเมติ  ต  ภควา  ปริภุ ฺชตีติ ฯ   
        นน ุ จ  มนุสฺสา  ทุพฺภิกฺขกาเล  อติวิย  อุสฺสาหชาตา   
ปุ ฺานิ  กโรนฺติ  อตฺตนา  อภุ ฺชิตฺวาป  ภิกฺขูน  ทาตพฺพ   
ม ฺนฺติ  เต  ตทา  กสฺมา  กฏจฺฉุภิกฺขมฺป  น  อทสุ  อย ฺจ   
เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  มหตา  อุสฺสาเหน  ภควนฺต  วสฺสาวาส 
ยาจิ  โส  กสมฺา  ภควโต  อตฺถิภาวมฺป  น  ชานาตีติ ฯ   
วุจฺจเต ฯ  มาราวฏฏนาย ฯ  เวร ฺช  ห ิพฺราหฺมณ ภควโต   
สนฺติกา ปกฺกนฺตมตฺตเมว  สกล ฺจ  นคร  สมนฺตา  [๑]  โยชนมตฺต   
ยตฺถ  สกฺกา  ปุเรภตฺต  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺจาคนฺตุ  ต   
สพฺพ  มาโร  อาวฏเฏตฺวา  โมเหตฺวา  สพฺเพส  อสลฺลกฺขณภาว   
กตฺวา  ปกฺกามิ  ตสฺมา  น  โกจิ  อนฺตมโส  สามีจิกมฺมมฺป   
กตฺตพฺพ  ม ฺ ิตฺถ ฯ   
        ก ึ ปน  ภควาป  มาราวฏฏน  อชานิตฺวา  ตตฺถ  วสฺส   
อุปคโตติ ฯ  โน  อชานิตฺวา ฯ  อถ  กสฺมา  จมฺปาสาวตฺถี-   
ราชคหาทีน  อ ฺตรสฺมึ  น  อุปคโตติ ฯ  ติฏนฺตุ  จมฺปา-   
สาวตฺถีราชคหาทีนิ  สเจป  ภควา  ตสฺมึ  สวจฺฉเร  อุตฺตรกุรุ   
วา  ติทสปุร  วา  คนฺตฺวา  วสฺส  อุปคจฺเฉยฺย  ตป  มาโร   
อาวฏเฏยฺย ฯ  โส  กิร  ต  สวจฺฉร  อติวิย อาฆาเตน   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 244 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๔๔   
 
ปริยุฏ ิตจิตฺโต  อโหส ิฯ  อิธ  ปน  ภควา  อิม  อติเรก  การณ   
อทฺทส  อสฺสวาณิชา  ภิกฺขูน  สงฺคห  กริสฺสนฺตีติ  ตสฺมา   
เวร ฺชายเมว  วสฺส  อุปค ฺฉิ ฯ   
        ก ึ ปน  มาโร  วาณิชเก  อาวฏเฏตุ น  สกฺโกตีติ ฯ   
โน  น  สกฺโกติ  เต  ปน  อาวฏฏิตปริโยสาเน  อาคมึสุ ฯ   
ปฏินิวตฺติตฺวา  กสฺมา  น  อาวฏเฏสีติ ฯ  อวิสยฺหตาย ฯ  น  ห ิ  
โส  ตถาคตสฺส  อภิหฏภกิฺขาย  นิพทฺธทานสฺส  อปฺปตวตฺตสฺส   
อนฺตราย  กาตุ วิสหติ ฯ  จตุนฺน  หิ  น  สกฺกา  อนฺตราโย   
กาตุ ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  ตถาคตสฺส  อภิหฏภิกฺขาสงฺเขเปน  วา   
นิพทฺธทานสฺส  อปฺปตวตฺตสงฺเขเปน  วา  ปริจฺจตฺตาน  จตุนฺน   
ปจฺจยาน  น  สกฺกา  เกนจิ  อนฺตราโย  กาตุ  พุทฺธาน  ชีวิตสฺส   
น  สกฺกา  เกนจิ  อนฺตราโย  กาตุ  อสีติยา  อนุพฺย ฺชนาน   
พฺยามปฺปภาย  วา  น  สกกฺา  เกนจิ  อนฺตราโย  กาตุ   
จนฺทิมสุริยเทวพฺรหฺมานมฺป  หิ  ปภา  ตถาคตสฺส  อนุพฺย ฺชน-   
พฺยามปฺปภาปเทส  ปตฺวา  วิหตานุภาวา  โหนฺติ  พุทฺธาน   
สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส  น  สกฺกา  เกนจิ  อนฺตราโย  กาตุนฺติ   
อิเมส  จตุนฺน  น  สกฺกา  เกนจิ  อนฺตราโย  กาตุ ฯ ตสฺมา   
มาเรน  อกตนฺตรายภิกฺข  ภควา  สสาวกสงฺโฆ  ตทา  ปริภุ ฺชีติ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  ปรภุิ ฺชนฺโต  จ  เอกทิวส ฯ  อสฺโสสิ โข ภควา    
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อุทุกฺขลสทฺทนฺติ  ภควา  ปตฺถ  ปตฺถ  ปุลก  โกฏเฏนฺตาน  ภิกฺขูน   
มุสลสงฺฆฏฏชนิต  อุทุกฺขลสทฺท  สุณิ ฯ  ตโต  ปร  ชานนฺตาป   
ตถาคตาติเอวมาทิ  ย  ปรโต  กินฺนโุข  โส อานนฺท อุทุกฺขล-   
สทฺโทติ ปุจฺฉิ  ตสฺส  ปรหิารทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตตฺราย   
สงฺเขปวณฺณนา ฯ  ตถาคตา  นาม  ชานนฺตาป  สเจ  ตาทิส   
ปุจฺฉาการณ  โหติ  ปุจฺฉนฺติ  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  ปุจฺฉนฺติ  สเจ  น  โหติ  เอวมฺป  กาล  วิทิตฺวา   
น  ปุจฺฉนฺติ ฯ  เอว  ปุจฺฉนฺตาป  จ อตฺถสหิต  ตถาคตา   
ปุจฺฉนฺติ  ย  อตฺถนิสฺสิต  การณนิสฺสิต  ตเทว  ปุจฺฉนฺติ  โน   
อนตฺถสหิต ฯ  กสฺมา ฯ  ยสฺมา  อนตฺถสหิเต  เสตุฆาโต  ตถา-   
คตาน ฯ  เสตุ  วุจฺจติ  มคฺโค ฯ  มคฺเคเนว  ตาทิสสฺส  วจนสฺส   
ฆาโต  สมุจฺเฉโทติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อิทานิ  อตฺถสหิตนฺติ  เอตฺถย  อตฺถนิสฺสิต  วจน   
ตถาคตา  ปุจฺฉนฺติ  ต  ทสฺเสนฺโต  ทฺวีหิ  อากาเรหีติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  อากาเรหีติ  การเณหิ ฯ  ธมฺม  วา  เทเสสฺสามาติ   
อตฺถุปฺปตฺติยุตฺต  สุตฺต  วา  ปุพฺพจริตการณยุตฺต  ชาตก  วา   
# ๑. ย.ุ โย ฯ    
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กถยิสฺสาม ฯ  สาวกาน  วา  สิกฺขาปท  ป ฺาเปสฺสามาติ  สาวกาน   
วา  ตาย  ปุจฺฉาย  วีติกฺกม  ปากฏ  กตฺวา  ครุก  วา  ลหุก   
วา  สิกฺขาปท  ป ฺาเปสฺสาม  อาณ  เปสฺสามาติ ฯ   
        อถโข  ภควา ฯเปฯ  เอตมตฺถ  อาโรเจสีติ  เอตฺถ  นตฺถิ   
กิ ฺจิ  วตฺตพฺพ ฯ  ปุพฺเพ  วุตฺตเมว  หิ  ภิกฺขูน  ปตฺถปตฺถ   
ปุลก  ปฏลิาภ (๑)  สลฺลหุกวุตฺติต  สามปากปริโมจน ฺจ  อาโรเจนฺโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสีติ  วุจฺจติ ฯ  สาธุ  สาธุ  อานนฺทาติ  อิท   
ปน  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  สมฺปหเสนฺโต  อาห ฯ   
สาธุการ  ปน  ทตฺวา  ทฺวีส ุ อากาเรสุ  เอก  คเหตฺวา  ธมฺม   
เทเสนฺโต  อาห  ตุมฺเหหิ  อานนฺท  สปฺปุริเสหิ  วิชิต  ปจฺฉิมา   
ชนตา  สาลมิโสทน  อติม ฺ ิสฺสตีติ ฯ  ตตฺราย  อธิปฺปาโย  ตุมเฺหหิ   
อานนฺท  สปฺปุริเสหิ  เอว  ทุพฺภิกฺเข  ทลฺุลภปณฺเฑ  อิมาย   
สลฺลหุกวุตฺติตาย  อิมินา  จ  สลฺเลเขน  วิชิต ฯ  ก ึวิชิตนฺติ ฯ   
ทุพฺภิกฺข  วิชติ  โลโภ  วิชโิต  อิจฺฉาจาโร  วิชโิต ฯ  กถ ฯ   
อย  เวร ฺชา  ทุพฺภิกฺขา  สมนฺตโต  ปน  อนนฺตรา  คามนิคมา   
ผลภารนมิตสสฺสา  สุภิกขฺา  สุลภปณฺฑา  หนฺท  มย  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  ปริภุ ฺชิสฺสาม  เอว  สนฺเตป  ภควา  อิเธว  อมฺเห   
คณฺหิตฺวา  วสตีติ  เอกภิกฺขุสฺสาป  จินฺตา  วา  วิฆาโต  วา  นตฺถ ิ  
เอว  ตาว  ทุพฺภิกฺข  วิชิต  อภิภูต  อตฺตโน  วเส  วตฺติต ฯ   
# ๑. ปตฺถปตฺถปุลกปฏิลาภ ฯ    
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        กถ  โลโภ  วิชิโต ฯ  อย  เวร ฺชา  ทุพฺภิกฺขา  สมนฺตโต   
ปน  อนนฺตรา  คามนิคมา  ผลภารนมิตสสฺสา  สุภิกฺขา   
สุลภปณฺฑา  หนฺท  มย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ปริภุ ฺชิสฺสามาติ   
โลภวเสน  เอกภิกฺขุนาป  รตฺติจฺเฉโท  วา  ปจฺฉิมิกาย  ตตฺถ   
วสฺส  อุปคจฺฉามาติ  วสฺสจฺเฉโท  วา  น  กโต  เอว  โลโภ   
วิชิโต ฯ   
        กถ  อิจฺฉาจาโร  วิชโิต ฯ  อย  เวร ฺชา  ทุพฺภิกฺขา  อิเม   
จ  มนุสฺสา  อมฺเห  เทฺว  ตโย  มาเส  วสนฺเตป  น  กิสฺมิ ฺจิ   
ม ฺนฺติ  ยนฺนูน  มย  คณุวณิชฺช  กตฺวา  อสุโก  ภิกฺขุ   
ปมสฺส  ฌานสฺส  ลาภี ฯเปฯ  อสุโก  ฉฬภิ ฺโติ  เอว   
มนุสฺสาน  อ ฺม ฺ  ปกาเสตฺวา  กุจฺฉึ  ปฏชิคฺคิตฺวา  ปจฺฉา   
สีล  อธิฏเหยฺยามาติ  เอกภิกฺขุนาป  เอวรูปา  อิจฺฉา  น   
อุปฺปาทิตา  เอว  อิจฺฉาจาโร  วิชโิต  อภิภูโต  อตฺตโน  วเส   
วตฺติโตติ ฯ   
        อนาคเต  ปน  ปจฺฉิมา  ชนตา  วิหาเร  นิสินฺนา   
อปฺปกสิเรเนว  ลภิตฺวาป  กึ  อิท  อุตฺตณฺฑุล  อติกิลนิฺน   
อโลณ  อติโลณ  อนมฺพิล  อจฺจมฺพิล  โก  อิมินา  อตฺโถติ-   
อาทินา  นเยน  สาลิมโสทน  อติม ฺ ิสฺสติ  โอาต  อว ฺาต   
กริสฺสติ ฯ  อถวา  ชนปโท  นาม  น  สพฺพกาล  ทพฺุภิกฺโข   
โหติ  เอกทา  ทุพฺภิกฺโข  โหติ  เอกทา  สุภิกฺโข  โหติ  สฺวาย    
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ยทา  สุภิกฺโข  ภวิสฺสติ  ตทา  ตุมฺหาก  สปฺปุริสาน  อิมาย   
ปฏิปตฺติยา  ปสนฺนา  มนสฺุสา  ภิกฺขูน  ยาคุขชฺชกาทิปฺปเภเทน   
อเนกปฺปการ  สาลิวิกตึ  มโสทน ฺจ  ทาตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺติ  ต    
ตุมฺเห  นิสฺสาย  อุปฺปนฺน  สกฺการ  ตุมหฺาก  สพฺรหฺมจาริสงฺขาตา   
ปจฺฉิมา  ชนตา  ตุมฺหาก  อนฺตเร  นิสทีิตฺวา  อนุภวมานา  ว   
อติม ฺ ิสฺสติ  ตปฺปจฺจย  มาน ฺจ  กรสิฺสติ ฯ  กถ ฯ  กสฺมา   
เอตฺตก  ปกฺก  ก ึ ตุมฺหาก  ภาชนานิ  นตฺถิ  ยตฺถ  อตฺตโน   
สนฺตก  ปกฺขิปตฺวา  เปยฺยาถาติ ฯ   
 
                        มหาโมคฺคลฺลานสฺส  สหีนาทกถา   
        อถโข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโนติอาทีสุ ฯ  อายสฺมาติ   
ปยวจนเมต  ครุคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต ฯ  มหาโมคฺคลฺลาโนติ   
มหา  จ  โส  คุณมหตฺเตน  โมคฺคลลฺาโน  จ  โคตฺเตนาติ   
มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ  เอตทโวจาติ  เอต  อโวจ  อิทานิ  วตฺตพฺพ   
เอตรหิ  ภนฺเตติอาทิวจน  ทสฺเสติ ฯ  กสฺมา  อโวจ ฯ  เถโร   
กิร  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  สาวกปารมีาณสฺส  มตฺถก   
ปตฺโต  สตฺถาราป  มหิทฺธิกตาย  เอตทคฺเค  ปโต ฯ  โส  ต   
อตฺตโน  มหิทฺธิกต  นิสฺสาย  จินฺเตสิ  อย  เวร ฺชา  ทุพฺภิกฺขา   
ภิกฺขู  จ  กลิมนฺติ  ยนฺนูนาห  ปวึ  ปรวิตฺเตตฺวา  ภิกฺขู   
ปปฺปฏโกช โภเชยฺยนฺติ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  สเจ  ปนาห   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โอมาน ฺจาติ ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๔๙   
 
ภควโต  สนฺติเก  วิหรนฺโต  ภควนฺต  อยาจิตฺวา  เอว  กเรยฺย   
น  เม  ต  อสสฺ  ปฏิรูป  ยคุคฺคาโห  วิย  ภควตา  สทฺธึ   
กโต  ภเวยฺยาติ  ตสฺมา  ยาจิตุกาโม  อาคนฺตฺวา  ภควนฺต   
เอตทโวจ ฯ  เหฏ ิมตล  สมฺปนฺนนฺติ  ปวิยา  กิร  เหฏ ิมตเล   
ปวีมณโฑ  ปโวโช  ปวีปปฺปฏโก  อตฺถิ  ต  สนธฺาย  วทติ ฯ   
ตตฺถ  สมฺปนนฺนฺติ  มธุร  สาธุรสนฺติ  อตฺโถ ฯ  ยเถว  หิ  ตตฺรสฺส   
รุกฺโข  สมฺปนฺนผโล  จ  อุปฺปนฺนผโล (๑)  จาติ  เอตฺถ  มธรุผโลติ   
อตฺโถ  เอวมธิาป  สมฺปนนฺนฺติ  มธุร  สาธุรสนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
เสยฺยถาป  ขุทฺทกมธุ (๒)  อนีลกนฺติ  อิท  ปนสฺส  มธุรตาย  โอปมฺม-   
นิทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ขุทฺทกมธูติ (๒)  ขุทฺทกมกฺขิกาหิ  กตมธุ ฯ   
อนีลกนฺติ  นมิฺมกฺขิก  นิมมฺกฺขิกณฺฑก  ปริสุทฺธ ฯ  เอต  กิร   
มธุ  สพฺพมธูหิ  อคฺค ฺจ  เสฏ ฺจ  สุรส ฺจ  โอชวนฺต ฺจ ฯ   
เตนาห  เสยฺยถาป  ขุทฺทกมธุ  อนีลก  เอวมสฺสาทนฺติ ฯ   
        สาธาห  ภนฺเตติ สาธุ  อห  ภนฺเต ฯ  เอตฺถ  จ  สาธูติ   
อายาจนวจนเมต ฯ  ปวีปริวตฺตน  อายาจนฺโต  หิ  เถโร  ภควนฺต   
เอวมาห ฯ  ปริวตฺเตยฺยนฺติ  อุกฺกุชฺเชยยฺ  เหฏ ิมตล  อุปริม   
กเรยฺย ฯ  กสมฺา ฯ  เอว  ห ิ กเต  สุเขน  ภิกฺขู  ปปฺปฏโกช   
ปวีมณฺฑ  ปริภุ ฺชิสฺสนฺตีติ ฯ  อถ  ภควา  อนนุ ฺาตุกาโมป   
เถร  สีหนาท  นทาเปตุ  ปจฺุฉิ  เย  ปน  เต  โมคฺคลฺลาน   
ปวีนิสฺสิตา  ปาณา  เต  กถ  กริสฺสสีติ ฯ เย  ปวีนสิฺสิตา   
# ๑. ม. อุปปนฺนผโล ฯ  ๒. ม. ยุ. ขุทฺทมธุ ฯ    
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คามนิคมาทีสุ  ปาณา  เต  ปวิยา  ปรวิตฺติยมานาย  อากาเส   
สณฺาตุ  อสกฺโกนฺเต  กถ  กริสฺสสิ  กตฺถ  เปสฺสสีติ ฯ  อถ   
เถโร  ภควตา  เอตทคฺเค  ปตภาวานุรูป  อตฺตโน  อิทฺธานุ-   
ภาว  ปกาเสนฺโต  เอกาห  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  เอก   
อห  ภนฺเต  หตฺถ  ยถา  อย  มหาปวี  เอว  อภินิมฺมิสฺสามิ   
ปวีสทิส  กริสฺสามิ  เอว  กตฺวา  เย  ปวีนิสฺสิตา  ปาณา  เต   
เอกสฺมึ  หตฺถตเล   ิเต  ปาเณ  [๑]  ทุติยหตฺถตเล  สงฺกาเมนฺโต   
วิย  ตตฺถ  สงฺกาเมสฺสามีติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  อายาจน  ปฏิกฺขิปนฺโต  อล  โมคฺคลฺลานาติ-   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อลนฺติ  ปฏิกฺเขปวจน ฯ  วิปลฺลาสมฺป  สตฺตา   
ปฏิลเภยฺยุนฺติ  วิปรีตคฺคาหมฺป  สตฺตา  สมฺปาปุเณยฺยย ฯ  กถ ฯ   
อยนฺนุ  โข  ปวี  อุทาหุ  น  อยนฺติ ฯ  อถวา  อมฺหาก   
นุโข  อย  คาโม  อุทาหุ  อ ฺเสนฺติ ฯ  เอว  นิคมชน-   
ปทกฺเขตฺตารามาทีสุ ฯ  น  วา  เอส  วิปลฺลาโส ฯ อจินฺเตยฺโย   
หิ  อิทฺธิมโต  อิทฺธิวิสโย ฯ  เอว  ปน  วิปลฺลาส  ปฏิลเภยฺยุ   
อิท  ทุพฺภิกฺข  นาม  น  อิทาเนว  โหติ  อนาคเตป  ภวิสฺสติ   
ตทา  ภิกฺขู  ตาทิส  อิทฺธิมนฺต  สพฺรหฺมจารึ  กุโต  ลภิสฺสนฺติ   
เต  โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิสุกฺขวิปสฺสกชฺฌานลาภี ปฏิ-   
สมฺภิทปฺปตฺตา  ขีณาสวาป  สมานา  อิทฺธิพลาภาวา  ปรกุลานิ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตโตติ ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๕๑   
 
ปณฺฑาย  อุปสงฺกมิสฺสนฺติ  ตตฺร  มนุสสฺาน  เอว  ภวิสฺสติ   
พุทฺธกาเล  ภิกฺขู  สิกฺขาสุ  ปริปูรกีาริโน  อเหสุ เต  คุเณ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  ทุพฺภิกฺขกาเล  ปวึ  ปริวตฺเตตฺวา  ปปฺปฏโกช   
ปริภุ ฺชึสุ  อิทานิ  ปน  สกิฺขาย  ปริปูรกีาริโน  นตฺถ ิ ยท ิ  
สิยุ  ตเถว  กเรยฺยย  น  อมฺหาก  ยงฺกิ ฺจิ  ปกฺก  วา  อาม   
วา  ขาทิตุ  ทเทยฺยุนฺติ  เอว  เต สนฺเตสุเยว  อริยปุคฺคเลสุ   
นตฺถิ  อรยิปคฺุคลาติ  อิม  วิปลฺลาส ปฏลิเภยฺยย ฯ  วิปลฺลาสวเสน   
จ  อริเย  ครหนฺตา  อุปวทนฺตา  อปายูปคา  ภเวยฺยย  ตสฺมา   
มา  เต  รุจฺจิ  ปวึ  ปริวตฺเตตุนฺติ ฯ   
        อถ  เถโร  อิม  อายาจน  อลภมาโน  อ ฺ  ยาจนฺโต   
สาธุ  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ  ตมฺปสฺส  ภควา  ปฏิกฺขิปนฺโต  อล   
โมคฺคลฺลานาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  น  วุตฺต  วิปลฺลาสมฺป   
สตฺตา  ปฏิลเภยฺยุนฺติ  อถ  โข  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  คเหตพฺพ ฯ   
อตฺโถป จสฺส  วุตฺตสทิโสเยว  เวทิตพฺโพ ฯ  ยท ิ ปน  ภควา   
อนุชาเนยฺย  เถโร  กึ  กเรยฺยาติ ฯ  มหาสมุทฺท  เอเกน   
ปทวีติหาเรน  อติกฺกมิตพฺพ  มาติกามตฺต  อธิฏหิตฺวา  นเฬร-ุ   
ปุจิมนฺทโต  อุตฺตรกุรุ  อภิมุข  มคฺค  นีหริตฺวา  อุตฺตรกุรุ   
คมนาคมนสมฺปนฺเน  าเน  กตฺวา  ทสฺเสยฺย  ยถา  ภิกฺขู   
โคจรคาม วิย ยถาสุข ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา นิกฺขเมยฺยุนฺติ ฯ   
                นฏิ ิตา  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  สีหนาทกถา ฯ    
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        *เลมที่ ๑  วินยป ฺตฺติยาจนกถาวณฺณนา  หนา ๒๕๒   
 
        อิทานิ  อายสฺมา  อุปาลิ  วินยปฺป ฺตฺติยา  มูลโต   
ปภูติ  นิทาน  ทสฺเสตุ  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  สิกฺขาปทปฏิสยุตฺต   
วิตกฺกุปฺปาท  ทสฺเสนฺโต  อถ  โข  อายสฺมโต  สารปีุตฺตสฺสาติ-   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  รโห  คตสฺสาติ  รหสิ  คตสฺส ฯ  ปฏิสลลฺีนสสฺาติ   
ปฏิสลลฺีนสสฺ  เอกีภาว  คตสฺส ฯ  กตเมสานนฺติ  อตีเตสุ  วิปสฺสิ-   
อาทีสุ  พุทฺเธสุ  กตเมส ฯ  จิร  อสฺส   ิติ  จิรา  วา  อสฺส   
 ิตีติ  จิรฏ ิติก ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานปทตฺถเมว ฯ   
        ก ึ ปน  เถโร  อิม  อตฺตปริวิตกฺก  สย  วินิจฺฉินิตุ  น   
สกฺโกตีติ ฯ  วุจฺจเต ฯ  สกโฺกติ  จ  น  สกฺโกติ  จ ฯ  อย   
หิ  อิเมส  นาม  พุทฺธาน  สาสน  น  จิรฏ ิติก  อโหสิ   
อิเมส  จิรฏ ิติกนฺติ  เอตฺตก  สกโฺกติ  วินิจฺฉินิตุ  อิมินา  ปน   
การเณน  น  จิรฏ ิติก  อโหสิ  อิมินา  จิรฏ ิติกนฺติ  เอต   
น  สกโฺกติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปนาห  เอตมฺป  โสฬสวิธาย   
ป ฺาย  มตฺถกปฺปตฺตสฺส  อคฺคสาวกสฺส  น  ภาริย  สมฺมา-   
สมฺพุทฺเธน  ปน  สทฺธ ึ เอกฏาเน  วสนฺตสฺส  สย  วินิจฺฉยกรณ   
ตุล  ฉฑฺเฑตฺวา  หตฺเถน  ตุลนสทิส  โหตีติ  ภควนฺตเยว   
อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  ภควา  ปุจฺฉ  วิสชฺเชนฺโต   
ภควโต  จ  สารีปุตฺต  วิปสฺสิสฺสาติอาทิมาห ฯ  ต  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ปุน  เถโร  การณ  ปจฺุฉนฺโต  โก  นุโข  ภนฺเต    
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เหตูติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โก  นโุข  ภนฺเตติ  การณปุจฺฉา ฯ   
ตสฺส  กตโม  นุโข  ภนฺเตติ  อตฺโถ ฯ  เหตุ  ปจฺจโยติ  อุภยเมต   
การณาธิวจน ฯ การณ  หิ  ยสฺมา  เตน  ตสฺส  ผล  หโินติ   
ปวตฺตติ  ตสฺมา  เหตูติ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ต  ปฏิจฺจ  เอติ   
ปวตฺตติ  ตสฺมา  ปจฺจโยติ  วุจฺจติ ฯ  เอว  อตฺถโต  เอกมฺป   
โวหารวเสน  [๑]  วจนสิลฏิตาย  จ  ตตฺร  ตตฺร  เอต  อุภยมฺป   
วุจฺจติ ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อิทานิ  ต  เหตุ ฺจ  ปจฺจย ฺจ  ทสฺเสตุ ภควา  จ   
สารีปุตฺต  วิปสฺสีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กิลาสุโน  อเหสุนฺติ  น   
อาลสิยกิลาสุโน ฯ  น  หิ  พุทฺธาน  อาลสิย  วา  โอสนฺนวิริยตา   
วา  อตฺถิ ฯ  พุทฺธา  หิ  เอกสฺส  วา  ทฺวินฺน  วา  สกลจกฺก-   
วาฬสฺส  วา  ธมฺม  เทเสนฺตา  สมเกเนว  อุสฺสาเหน  เทเสนฺติ   
น  ปริสาย  อปฺปภาว  ทิสฺวา  โอสนฺนวิริยา  โหนฺติ  นาป   
มหนฺตภาว  ทิสฺวา  อุสฺสนฺนวิริยา ฯ  ยถา  ห ิ สีโห  มิคราชา   
สตฺตนฺน  ทิวสาน อจฺจเยน  โคจราย  ปกฺกมนฺโต (๒)  ขุทฺทเก  วา   
มหนฺเต  วา  ปาเณ  ทิสฺวา  เอกสทิเสเนว  เวเคน  ปตติ (๓)  ต   
กิสฺส  เหตุ  มา  เม  ชโว  ปริหายีติ  เอว  พุทฺธา  อปฺปกาย   
วา  มหติยา  วา  ปริสาย  สมเกเนว  อุสฺสาเหน  ธมฺม  เทเสนฺติ   
ต  กิสฺส  เหตุ  มา  โน  ธมมฺครุกา  ปรหิายีติ ฯ  ธมมฺครุโน   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสสติ ฯ  ๒. ม. ปกฺกนฺโต ฯ  ๓. ม. ธาวติ ฯ   
# ๔. ม. ธมฺมครุตา ฯ    
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หิ  พุทฺธา  ธมฺมคารวาติ ฯ   
        ยถา  ปน  อมฺหาก  ภควา  มหาสมุทฺท  ปูรยมาโน  วิย   
วิตฺถาเรน  ธมฺม  เทเสสิ  เอว  เต  น  เทเสสุ ฯ  กสฺมา ฯ   
สตฺตาน  อปฺปรชกฺขตาย ฯ  เตส  กิร  กาเล  ทีฆายุกา  สตฺตา   
อปฺปรชกฺขา  อเหสุ ฯ  เต  จตุสฺสจฺจปฏิสยุตฺต  เอกคาถมฺป  สุตฺวา   
ธมฺม อภิสเมนฺติ  ตสฺมา  น  วิตฺถาเรน  ธมฺม  เทเสสุ ฯ  เตเนว   
การเณน  อปฺปก ฺจ  เนส  อโหสิ  สุตฺต ฯเปฯ  เวทลลฺนฺติ ฯ   
ตตฺถ  สุตฺตาทีน  นานตฺต  ปมสงฺคีติวณฺณนาย  วุตฺตเมว ฯ   
        อปฺป ฺตฺต  สาวกาน  สิกฺขาปทนฺติ  สาวกาน  นิทฺโทส-   
ตาย  โทสานุรูปตาย  ป ฺาเปตพฺพ  สตฺตาปตฺติกฺขนฺธวเสน   
อาณาสิกฺขาปท  อปฺป ฺตฺต ฯ  อนุทฺทิฏ  ปาฏโิมกฺขนฺติ (๑)   
อนฺวฑฺฒมาส  อาณาปาฏิโมกฺข  อนุทฺทฏิ  อโหส ิฯ  โอวาท-   
ปาฏิโมกฺขเมว  เต  อุทฺทิสสึุ ฯ  ตมฺป  จ  โน  อนฺวฑฺฒมาส ฯ   
ตถา  หิ  วิปสฺสี  ภควา  ฉนฺน  ฉนฺน  วสฺสาน  สกึ  สกึ   
โอวาทปาฏิโมกฺข  อุทฺทิส ิฯ  ต ฺจโข สามเยว ฯ สาวกา   
ปนสฺส อตฺตโน  อตฺตโน  วสนฏาเนสุ  น  อุทฺทิสสึุ ฯ  สกล-   
ชมฺพุทีเป  เอกสฺมึเยว  าเน  พนฺธุมติยา  ราชธานิยา  เขเม   
มิคทาเย  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  วสนฏาเน  สพฺโพป  ภิกฺขุสงฺโฆ   
# ๑. ปาติโมกฺขนฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ อาทิเมต มุขเมต ปมุขเมต กุสลาน   
# ธมฺมานนฺติ ตสฺส ปทภาชเน วุตฺตตฺตา ปาติโมกฺขนฺติป มติ ฯ    
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อุโปสถ  อกาสิ ฯ  ต ฺจโข  สงฺฆูโปสถเมว  น  คณูโปสถ   
น  ปุคฺคลูโปสถ  น  ปาริสุทฺธิอุโปสถ  น  อธิฏานูโปสถ ฯ   
        ตทา  กริ  ชมฺพุทีเป  จตุราสีติวิหารสหสฺสานิ  โหนฺติ ฯ   
เอกเมกสฺมึ (๑)  วิหาเร  อพฺโพกิณฺณานิ  ทสป  วีสป  ตึสป   
ภิกฺขุสหสฺสานิ  วสนฺติ  ภิยฺโยป  วสนฺติ ฯ  อุโปสถาโรจิตกา   
เทวตา  ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อาโรเจนฺติ  มาริสา  เอก  วสฺส   
อติกฺกนฺต  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ  ป ฺจ  วสฺสานิ  อติกฺกนฺตานิ   
อิท  ฉฏ  วสฺส  อาคมินิยา  ปุณฺณมาสินิยา  พุทฺธทสฺสนตฺถ   
อุโปสถกรณตฺถ ฺจ  คนฺตพฺพ  สมฺปตฺโต  โว  สนฺนปิาตกาโลติ ฯ   
ตโต  สานุภาวา  ภิกฺขู  อตฺตโน  อานุภาเวน  คจฺฉนฺติ ฯ   
อิตเร  เทวตานุภาเวน ฯ  กถ ฯ  เต  กิร  ภิกฺขู  ปาจีน-   
สมุทฺทนฺเต  ปจฺฉิมอุตฺตรทกฺขิณสมุทฺทนฺเต  วา   ิตา  คมิยวตฺต   
ปูเรตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  คจฺฉามาติ  จิตฺต  อุปฺปาเทนฺติ ฯ   
สห  จิตฺตุปฺปาทา  อุโปสถคฺค  คตาว  โหนฺติ ฯ  เต  วิปสฺสิ-   
สมฺมาสมฺพุทฺธ  อภิวาเทตฺวา  นิสีทนฺติ ฯ  ภควาป  สนฺนิสินฺนาย   
ปริสาย อิม โอวาทปาฏิโมกฺข อุทฺทิสติ   
                                ขนฺตี ปรม ตโป ตีติกฺขา(๒) 
                                นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา 
                                น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี 
                                สมโณ โหติ ปร วิเหยนฺโต 
# ๑. เอเกกสฺมึ ฯ  ๒. ม. ติติกฺขา ฯ    
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                สพฺพปาปสฺส อกรณ                กุสลสฺสปูสมฺปทา   
                สจิตฺตปริโยทปน                เอต พุทฺธาน สาสน   
                อนุปวาโท อนุปฆาโต        ปาฏิโมกฺเข จ สวโร   
                มตฺต ฺ ุตา จ ภตฺตสฺมึ          ปนฺต ฺจ สยนาสน   
                อธิจิตฺเต  จ  อาโยโค          เอต  พุทฺธาน  สาสนนฺติ (๑) ฯ 
เอเตเนว  อุปาเยน  อิตเรสมฺป  พุทฺธาน ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส   
เวทิตพฺโพ ฯ  สพฺพพุทฺธาน  หิ  อิมา  ติสฺโสว  โอวาทปาฏิโมกฺข-   
คาถาโย  โหนฺติ ฯ  ตา  ทฆีายุกพุทฺธาน  ยาว  สาสนปริยนฺตา   
อุทฺเทสมาคจฺฉนฺติ ฯ  อปปฺายุกพุทฺธาน  ปน  ปมโพธิยเยว ฯ   
สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติกาลโต  ปน  ปภูติ  อาณาปาฏิโมกฺขเมว   
อุทฺทิสิยติ ฯ  ต ฺจโข  ภิกฺขูเยว  อุทฺทิสนฺติ  น  พุทฺธา ฯ   
ตสฺมา  อมฺหากมฺป  ภควา  ปมโพธิย  วีสติวสฺสมตฺตเมว  อิท   
โอวาทปาฏิโมกฺข  อุทฺทิส ิฯ  อเถกทิวส  ปุพฺพาราเม  มิคาร-   
มาตุปาสาเท  นิสินฺโน  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  น  ทานาห  ภิกฺขเว   
อิโต  ปร  อุโปสถ  กริสฺสามิ  ปาฏิโมกขฺ อุทฺทิสิสฺสามิ  ตุมฺเหว   
ทานิ  ภิกฺขเว  อิโต  ปร  อุโปสถ  กเรยฺยาถ  ปาฏโิมกฺข   
อุทฺทิเสยฺยาถ  อฏานเมต  ภิกฺขเว  อนวกาโส  ย  ตถาคโต   
อปริสุทฺธาย  ปริสาย  อุโปสถ  กเรยฺย  ปาฏิโมกฺข  อุทฺทิเสยฺยาติ (๒) ฯ 
ตโต  ปฏาย  ภิกฺขู  อาณาปาฏิโมกฺข  อุทฺทิสนฺติ ฯ  อิท   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๕๔/๕๗ ฯ  ๒. วิ. จุลฺ. ๗/๔๖๖/๒๙๒-๓ ฯ    
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อาณาปาฏิโมกฺข  เตส  อนุทฺทิฏ  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อนุทฺทิฏ   
ปาฏิโมกฺขนฺติ ฯ   
        เตส  พุทฺธานนฺติ  เตส  วิปสฺสิอาทีน  ติณฺณ  พุทฺธาน ฯ   
อนฺตรธาเนนาติ  ขนฺธนฺตรธาเนน ฯ  ปรินิพฺพาเนนาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  พุทฺธานุพุทฺธานนฺติ  เย  เตส  พุทฺธาน  อนุพุทฺธา   
สมฺมุขสาวกา  เตส ฺจ  ขนฺธนฺตรธาเนน ฯ  เย  เต  ปจฺฉิมา   
สาวกาติ  เย  เต  สมฺมุขสาวกาน  สนฺติเก  ปพฺพชิตา  ปจฺฉิมา   
สาวกา ฯ  นานานามาติ  พุทฺธรกฺขิโต  ธมฺมรกฺขิโต  สงฺฆ-   
รกฺขิโตติอาทินามวเสน  วิวิธนามา ฯ  นานาโคตฺตาติ  โคตโม   
โมคฺคลฺลาโนติอาทิโคตฺตวเสน  วิวิธโคตฺตา ฯ  นานาชจฺจาติ  ขตฺติโย   
พฺราหฺมโณติอาทิชาติวเสน  นานาชจฺจา ฯ  นานากุลา  ปพฺพชิตาติ   
ขตฺติยกุลาทิวเสน  วา  อุจฺจนีจอุฬารานุฬารโภคาทิกุลวเสน  วา   
วิวิธกุลา  นิกขฺมฺม  ปพฺพชติา ฯ   
        เต  ต  พฺรหฺมจริยนฺติ  เต  ปจฺฉิมา  สาวกา  ยสฺมา   
เอกนามา  เอกโคตฺตา  เอกชาติยา  เอกกุลา ปพฺพชติา อมฺหาก   
สาสน  ตนฺติ  ปเวณีติ  อตฺตโน  ภาร  กตฺวา  พฺรหฺมจริย   
รกฺขนฺติ  จิร  ปริยตฺติธมฺม  ปริหรนฺติ  อิเม  จ  ตาทิสา  น   
โหนฺติ  ตสฺมา  อ ฺม ฺ  วิเหเนฺตา  วิโลม  คณฺหนฺตา  อสุโก   
เถโร  ชานิสสฺติ  อสฺโก  เถโร  ชานิสฺสตีติ  สิถิล  กโรนฺตา   
# ๑. ม. ....อุฬารุฬาร... ฯ  ม. ยุ. เอกชาติกา ฯ    
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ต  พฺรหฺมจรยิ  ขิปฺป ฺเว  อนฺตรธาเปสุ  สงฺคห  อาโรเปตฺวา   
น  รกฺขึสุ ฯ  เสยฺยถาปติ  ตสฺสตฺถสฺส  โอปมฺมนิทสฺสน ฯ  วิกีรตีติ   
วิกฺขิปติ ฯ  วิธมตีติ  านนฺตร  เนติ ฯ  วิทฺธเสตีติ   ิตฏานโต   
อปเนติ ฯ  ยถาต  สุตฺเตน  อสงฺคหิตตฺตาติ  ยถา  สตฺุเตน  [๑]   
อคณฺ ิตตฺตา  อพทฺธตฺตา  เอว  วิกีรติ ฯ  ยถา  สุตฺเตน   
อสงฺคหิตานิ  วิกีริยนฺติ  เอว  วิกีรตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอวเมว   
โขติ  โอปมมฺสมฺปฏิปาทน ฯ  อนฺตรธาเปสุนฺติ  วคฺคสงฺคหปณฺณาส-   
สงฺคหาทีหิ  อสงฺคณฺหนฺตา  ย  ย  อตฺตโน  รุจฺจติ  ต  ตเทว   
คเหตฺวา  เสส  วินาเสสุ อทสฺสน  นยสึุ ฯ   
        กลิาสุโน (๒)  จ  เต  [๓]  ภควนฺโต  อเหสุ สาวกาน (๔)  เจตสา   
เจโต  ปริจฺจ  โอวทิตุนฺติ  อปจ  สารีปุตฺต  เต  พุทฺธา  อตฺตโน   
เจตสา  สาวกาน  เจโต  ปริจฺจ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  โอวทิตุ   
กิลาสุโน (๒)  อเหสุ  ปรจิตฺต  ตฺวา  อนุสาสน (๕)  น  ภาริยโต   
น  ปป ฺจโต  อทฺทสึสุ (๖) ฯ  ภูตปุพฺพ  สารีปุตฺตาติอาทิ  เตส   
กิลาสุภาวปฺปกาสนตฺถ (๗)  วุตฺต ฯ  ภึสนเกติ  ภยานเก  ภยชนเก (๘) ฯ   
เอว  วิตกฺเกถาติ  เนกฺขมฺมวิตกฺกาทโย  ตโย  กุสลวิตกฺเก   
วิตกฺเกถ ฯ  มา  เอว  วิตกฺกยิตฺถาติ  กามวิตกฺกาทโย  ตโย   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อสงฺคหิตตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ยุ. อกลิาสุโน ฯ   
# ๓. สยฺา. เอตฺถนฺตเร พุทธาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. สยฺา. ม. สาวเก ฯ   
# ๕. ม. ย.ุ อนุสาสนึ ฯ  ๖. ม. ย.ุ อทฺทสสุ ฯ  ๗. ม. อกิลาสุ.... ฯ   
# ๘. ม. ภยชนนเก ฯ    
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อกุสลวิตกฺเก  มา  วิตกฺกยตฺิถ ฯ  เอว  มนสิ  กโรถาติ  อนิจฺจ   
ทุกฺขมนตฺตา  อสุภนฺติ  มนสิ  กโรถ ฯ  มา  เอว  มนสากตฺถาติ   
นิจฺจ  สุข  อตฺตา สุภนฺติ  มา  มนสิ  อกตฺถ ฯ  อิท  ปชหถาติ   
อกุสล  ปชหถ ฯ  อิท  อุปสมฺปชฺช  วิหรถาติ  กุสล  อุปสมฺปชฺช   
ปฏิลภิตฺวา  นิปฺผาเทตฺวา  วิหรถ ฯ   
        อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วิมุจฺจึสูติ  อคฺคเหตฺวา   
วิมุจฺจึสุ ฯ  เตส  หิ  จิตฺตานิ  เยหิ  อาสเวหิ  วิมุจฺจึสุ  น  เต   
ตานิ  คเหตฺวา วิมุจฺจึสุ ฯ อนุปฺปาทนิโรเธน ปน นิรชฺุฌมานา (๑)   
อคฺคเหตฺวา  วิมุจฺจึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  อนปุาทาย  อาสเวหิ  จิตฺตานิ   
วิมุจฺจึสูติ ฯ  สพฺเพป  เต  อรหตฺต  ปตฺตา  สุริยรสิสมฺผุฏมิว   
ปทุมวน  วิกสิตจิตฺตา  อเหสุ ฯ  ตตฺร  สุท  สาริปุตฺต  ภึสนกสฺส   
วนสณฺฑสฺส  ภึสนกตสฺมึ  โหตีติ  ตตฺราติ  ปุริมวจนาเปกฺขน ฯ   
สุทนฺติ  ปทปูรณมตฺเต  นิปาโต ฯ  สารีปุตฺตาติ  อาลปน ฯ  อย   
ปเนตฺถ  อตฺถโยชนา ฯ  ตตฺราติ  ย  วุตฺต  อ ฺตรสฺมึ  ภึสนเก   
วนสณฺเฑติ  ตตฺร  โย  โส  ภึสนโกติ  วนสณฺโฑ  วุตฺโต  ตสฺส   
ภึสนกสฺส  วนสณฺฑสฺส  ภึสนกภาโว  ภึสนกตา  ภึสนกตสฺมึ   
ภึสนกกิริยาย  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  กึ  โหติ ฯ  อิท  โหติ  โย   
โกจิ  อวีตราโค ฯเปฯ  โลมานิ  หสนฺตีติ ฯ   
        อถวา  ตตฺราติ  สามิอตฺเถ  ภุมฺม ฯ  ส ุ อิติ  นปิาโต   
# ๑. นริุชฺฌมาเนติ โยชนาปาโ ฯ    
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กึสุ  นาม เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณาติอาทีสุ  วิย ฯ  อิทนฺติ   
อธิปฺเปตมตฺถ  ปจฺจกฺข  วิย  กตฺวา  ทสสฺนวจน ฯ  ส ุ อิทนฺติ   
สุท ฯ  สนฺธวิเสน  อิการโลโป  เวทิตพฺโพ  จกฺขุนฺทฺริย  อิตฺถินทฺฺรย   
อน ฺต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  กึสูธ วิตฺตนฺติอาทีสุ  วิย ฯ  อย   
ปเนตฺถ  อตฺถโยชนา ฯ  ตสฺส  สารีปุตฺต  ภึสนกสฺส  วนสณฺฑสฺส   
ภึสนกตสฺมึ  อิท  สุ  โหติ ฯ  ภึสนกตสมฺินฺติ  ภึสนกภาเวติ   
อตฺโถ ฯ เอกสฺส ตการสฺส โลโป ทฏพฺโพ ฯ  ภึสนกตฺตสฺมินฺติเยว   
วา  ปาโ ฯ  ภึสนกตาย  อิติ  วา  วตฺตพฺเพ  ลิงฺควิปลฺลาโส   
กโต ฯ  นิมิตฺตตฺเถ  เจตฺถ  ภุมฺมวจน ฯ  ตสฺมา  เอว  สมฺพนฺโธ   
เวทิตพฺโพ  ภึสนกภาเว  อิท  ส ุ โหติ ภึสนกภาวนิมิตฺต   
ภึสนกภาวเหตุ  ภึสนกภาวปจฺจยา  อิท  ส ุ โหติ  โย  โกจิ   
อวีตราโค  ต  วนสณฺฑ  ปวิสติ  เยภุยฺเยน  โลมานิ  หสนฺตีติ   
พหุตรานิ  โลมานิ  หสนฺติ  อุทฺธมุขานิ  สูจิสทิสานิ  กณฺฏก-   
สทิสานิ  จ  หุตฺวา  ติฏนฺติ  อปฺปานิ  น  หสนฺติ  พหุตราน   
วา  สตฺตาน  หสนฺติ  อปฺปกาน  อติสูรปุริสาน  น  หสนฺติ ฯ   
        อิทานิ  อย  โข  สารปีุตฺต  เหตูติอาทิ  นิคมน ฯ  ย ฺเจตฺถ   
อนฺตรนฺตรา  น  วุตฺต  ต  อุตฺตานตฺถเมว  ตสฺมา  ปาลิกฺกเมเนว   
เวทิตพฺพ ฯ  ย  ปน วุตฺต  น  จิรฏ ิติก  อโหสีติ  ต  ปุริสยุค-   
วเสน  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วสฺสคณนาย  หิ  วิปสฺสิสฺส  ภควโต   
# ๑. ม. เจต ฯ    
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อสีติวสฺสสหสฺสานิ  อายุ  สมฺมุขสาวกานมฺปสฺส  ตตฺตกเมว ฯ  เอว   
ยฺวาสฺส  สพฺพปจฺฉิมโก  สาวโก  เตน  สห  ฆเฏตฺวา  สตสหสฺส   
สฏ ิมตฺตานิ  จ  วสฺสสหสฺสานิ พฺรหฺมจริย  อฏาสิ ฯ  ปุริสยุค-   
วเสน  ปน  ยคุปรมฺปราย  อาคนฺตฺวา  เทฺวเยว  ปุริสยุคานิ   
อฏาสิ ฯ  ตสฺมา  น  จิรฏ ิติกนฺติ  วุตฺต ฯ  สิขิสฺส  ปน  ภควโต   
สตฺตติวสฺสสหสฺสานิ  อายุ  สมฺมุขสาวกานมฺปสฺส  ตตฺตกเมว ฯ   
เวสฺสภุสฺส  ภควโต  สฏ ิวสฺสสหสสานิ  อายุ  สมมฺุขสาวกานมฺ-   
ปสฺส  ตตฺตกเมว ฯ  เอว  เตสมฺป เย สพฺพปจฺฉิมสาวกา  เตหิ   
สห  ฆเฏตฺวา  สตสหสฺสโต  อุทฺธ  จตฺตาฬีสมตฺตานิ  วีสติมตฺตานิ   
จ  วสฺสสหสฺสานิ  พฺรหฺมจริย  อฏาสิ ฯ  ปุริสยุควเสน  ปน   
ยุคปรมฺปราย  อาคนฺตฺวา  เทฺว  เทฺวเยว  ปุริสยุคานิ  อฏาสิ ฯ  
ตสฺมา  น  จิรฏ ิติกนฺติ  วุตฺต ฯ   
        เอว  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  ติณฺณ  พุทฺธาน  พฺรหฺมจริยสฺส   
น  จิรฏ ิติการณ  สุตฺวา  อิตเรส  ติณฺณ  พฺรหฺมจริยสสฺ   
จิรฏ ิติการณ  โสตุกาโม  ปุน  ภควนฺต  โก  ปน  ภนฺเต   
เหตูติอาทินา  นเยน  ปุจฺฉิ ฯ  ภควาปสฺส  พฺยากาสิ ฯ  ต  สพฺพ   
วุตฺตปฏิปกฺขวเสน  เวทิตพฺพ ฯ  จิรฏ ิติกภาเวป  เจตฺถ  เตส   
พุทฺธาน  อายุปริมาณโตป  ปุริสยุคโตป  อุภยถา  จิรฏ ิติกตา   
เวทิตพฺพา ฯ  กกุสนฺธสฺส  หิ  ภควโต  จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสานิ   
อายุ  โกนาคมนสฺส  ภควโต  ตึสวสฺสสหสฺสานิ  กสฺสปสฺส  ภควโต    
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วีสติวสฺสสหสฺสานิ  สมฺมขุสาวกานมฺป  เตส  ตตฺตกเมว ฯ  พหูนิ   
จ  เนส  สาวกยุคานิ  ปรมฺปราย  พฺรหฺมจริย  ปวตฺเตสุ ฯ  เอว   
เตส  อายุปริมาณโตป  สาวกยุคโตป  อุภยถา  พฺรหฺมจริย   
จิรฏ ิติก  อโหสิ ฯ   
        อมฺหาก  ปน  ภควโต  กสฺสปสสฺ  ภควโต  อุปฑฺฒายุปฺปมาเณ   
ทสวสฺสสหสฺสายุกกาเล  อุปฺปชฺชิตพฺพ  สิยา  ต  อสมฺภุณนฺเตน   
ป ฺจวสฺสสหสฺสายุกกาเล  เอกวสฺสสหสฺสายุกกาเล  ป ฺจวสฺสส-   
ตายุกกาเลป  วา  อุปฺปชชฺติพฺพ  สิยา  ยสฺมา  ปนสฺส  พุทฺธตฺต-   
การเก  ธมฺเม  เอสนฺตสฺส  ปริเยสนฺตสฺส  าณ  ปรปิาเจนฺตสฺส   
คพฺภ  คณฺหาเปนฺตสฺส  วสฺสสตายุกกาเล  าณ  ปริปากมคมาสิ   
ตสฺมา  อติปริตฺตายุกกาเล  อุปฺปนฺโน  เตนสฺส  สาวกปรมฺปรา-   
วเสน  จิรฏ ิติกมฺป  พฺรหมฺจริย  อายุปริมาณวเสน  วสฺสคณนาย   
อจิรฏ ิติกเมวาติ  วตฺต  วฏฏติ ฯ   
        อถโข  อายสฺมา  สารีปุตฺโตติ  โก  อนุสนฺธิ ฯ  เอว   
ติณฺณ  พุทฺธาน  พฺรหฺมจรยิสฺส  จิรฏ ิติการณ  สุตฺวา  สิกฺขา-   
ปทปฺป ฺตฺติเยว  จิรฏ ิติกภาวเหตูติ  นฏิ  คนฺตฺวา  ภควโตป   
พฺรหฺมจริยสฺส   จิรฏ ิติกภาว  อิจฺฉนฺโต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
ภควนฺต  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺตึ  ยาจิ ฯ  ตสฺสา  ยาจนวิธิทสฺสนตฺถ-   
เมต  วุตฺต  อถโข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อุฏายาสนา ฯเปฯ   
จิรฏ ิติกนฺติ ฯ  ตตฺถ  อทฺธนิยนฺติ  อทฺธานกฺขม ฯ  ทีฆกาลิกนฺติ    
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วุตฺต  โหติ ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อถสฺส  ภควา น  ตาวาย  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติกาโลติ   
ปกาเสนฺโต  อาคเมหิ  ตฺว  สารีปุตฺตาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อาคเมหิ   
ตฺวนฺติ  ติฏ  ตาว  ตฺว ฯ  อธิวาเสหิ  ตาว  ตฺวนฺติ  วุตฺต   
โหติ ฯ อาทรวเสน  เจต (๑)  ทฺวิกฺขตฺตุ  วุตฺต ฯ  เอเตน  ภควา   
สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา  สาวกาน  วิสยภาว  ปฏิกฺขิปตฺวา   
พุทฺธวิสโย (๒)  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺตีติ  อาวิกโรนฺโต  ตถาคโตวาติ-   
อาทิมาห ฯ  เอตฺถ  จ  ตตฺถาติ  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยาจนาเปกฺข   
ภุมฺมวจน ฯ  ตตฺราย  โยชนา  ย  วุตฺต  ตยา  สิกฺขาปท   
ป ฺาเปยฺยาติ  ตตฺถ  ตสฺสา  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา  ตถาคโตเยว   
กาล ชานิสฺสตีติ ฯ เอว วตฺวา อกาล  ตาว  ทสฺเสตุ  น   
ตาว  สารีปุตฺตาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อาสวา ติฏนฺติ  เอเตสูติ  อาสเวหิ  าตพฺพา   
น  โวกกฺมิตพฺพาติ  วา (๓)  อาสวฏานิยา ฯ เยสุ ทิฏธมฺมิก-   
สมฺปรายิกา   ทุกฺขาสวา จ กิเลสาสวา จ  ปรูปวาทวิปฺปฏิสาร-   
วธพนฺธนาทโย  เจว  อปายทุกฺขวิเสสภูตา  จ  อาสวา  ติฏนฺติเยว   
ยสฺมา  เนส  เต  การณ  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ เต อาสวฏานิยา   
วีติกฺกมธมฺมา ยาว  น  สงฺเฆ  ปาตุภวนฺติ  น  ตาว  สตฺถา   
สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺาเปตีติ  อยเมตฺถ  โยชนา ฯ  ยท ิ  
# ๑. ม. อาทรตฺถวเสเนเวตฺถ ฯ  ๒. ม. พุทฺธวิสโย ว ฯ   
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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หิ  ป ฺาเปยฺย  ปรูปวาทา  ปรูปารมฺภา  ครหโทสา  น   
ปริมุจฺเจยฺย ฯ   
        กถ ฯ  ป ฺาเปนฺเตน  หิ  โย  ปน  ภิกฺขุ  เมถุน   
ธมฺม  ปฏิเสเวยฺยาติอาทิ  สพฺพ  ป ฺาเปตพฺพ  ภเวยฺย ฯ  อทิสฺวา   
จ (๑)  วีติกฺกมโทส  อิม  ป ฺตฺตึ  ตฺวา  ปเร  เอว  อุปวาท ฺจ   
อุปารมฺภ ฺจ  ครห ฺจ  ปวตฺเตยฺยย  กถ  หิ  นาม  สมโณ   
โคตโม  ภิกขฺุสงฺโฆ  เม  อนฺวายิโก  วจนกโรติ  เอตฺตาวตา   
สิกฺขาปเทหิ  ปลิเวเสฺสติ  ปาราชิก  ป ฺาเปสฺสติ  นนุ  อิเม   
กุลปุตฺตา  มหนฺต ฺจ  โภคกฺขนฺธ  มหนฺต ฺจ  าติปริวฏฏ   
หตฺถคตานิ  จ  รชชฺานิป  ปหาย  ปพฺพชิตา  ฆาสจฺฉาทน-   
ปรมตาย  สนฺตุฏา  สิกขฺาย  ติพฺพคารวา  กาเย  จ  ชีวิเต   
จ  นิรเปกฺขา  วิหรนฺติ  เตสุ  นาม  โก  โลกามิสภูต  เมถุน   
วา  ปฏิเสวิสฺสติ  ปรภณฑฺ  วา  หริสสฺติ  ปรสฺส  วา  อิฏ   
กนฺต  อติมธุร  ชีวิต  อุปจฺฉินฺทิสฺสติ  อภูตคุณกถาย  วา   
ชีวิต  กปฺเปสสฺติ  นนุ  ปาราชิเก  อปฺป ฺตฺเตป  ปพฺพชฺชา-   
สงฺเขเปเนเวต  ปากฏ  กตนฺติ ฯ  ตถาคตสฺสป  ถาม ฺจ  พล ฺจ   
สตฺตา  น  ชาเนยฺยย  ป ฺตฺตมฺป  สิกฺขาปท  กุปฺเปยฺย  น   
ยถาาเน  ติฏเยฺย ฯ  เสยฺยถาป  นาม  อกุสโล  เวชฺโช  ก ฺจิ   
อนุปฺปนฺนคณฺฑ  ปุริส  ปกฺโกสิตฺวา  เอหมฺโภ  ปุรสิ  อิมสฺมึ  เต    
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สรีรปฺปเทเส  มหาคณฺโฑ  อุปฺปชชฺิตฺวา  อนยพฺยสน  ปาเปสฺสติ   
ปฏิกจฺเจว  น  ติกิจฺฉาเปหีติ  วตฺวา  สาธาจริย  ตฺวเยว  น   
ติกิจฺฉสฺสูติ  วุตฺโต  ตสฺส  อโรค  สรรีปฺปเทส  ผาเลตฺวา  โลหิต   
นีหริตฺวา  อาเลปนพนฺธนโธวนาทีหิ  ต  ปเทส  ส ฺฉวึ  กตฺวา   
ต  ปุริส  วเทยฺย  มหาโรโค  เต  มยา  ติกิจฺฉิโต  เทหิ   
เม  เทยฺยธมฺมนฺติ ฯ  โส  ต  กิมย  พาลเวชฺโช  วทติ  กตโร   
กิร  เม  อิมินา  โรโค  ติกจฺิฉิโต  นนุ  เม  อย  ทุกฺข ฺจ   
ชเนสิ  โลหิตกฺขย ฺจ  ม  ปาเปสีติ  เอว  อุปวเทยฺย  เจว   
อุปารมฺเภยฺย  จ  ครเหยฺย  จ  น  จาสฺส  คุณ  ชาเนยฺย  เอวเมว   
ยทิ  อนุปฺปนเฺน  วีติกฺกมโทเส  สตฺถา  สาวกาน  สิกฺขาปท   
ป ฺาเปยฺย  ปรูปวาทาทีหิ  จ  น  ปรมิุจฺเจยฺย  น  จาสฺส   
ถาม  วา  พล  วา  สตฺตา  ชาเนยฺยย  ป ฺตฺตมฺป  สิกฺขาปท   
กุปฺเปยฺย  น  ยถาาเน  ติฏเยฺย ฯ  ตสฺมา  วุตฺต  น  ตาว   
สารีปุตฺต  สตฺถา  สาวกาน ฯเปฯ  ปาตุภวนฺตีติ ฯ   
        เอว  อกาล  ทสฺเสตฺวา  ปุน  กาล  ทสฺเสตุ  ยโต   
จ  โข  สารีปุตฺตาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยโตติ  ยทา ฯ  ยสฺมึ   
กาเลติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสส  วุตฺตานุสาเรเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อย   
วา เอตฺถ  สงฺเขปตฺโถ ฯ  ยสฺมึ  นาม  กาเล (๑)  อาสวฏานิยา   
ธมฺมาติ  สงฺข  คตา  วีติกฺกมโทสา  สงฺเฆ  ปาตุภวนฺติ  ตทา   
# ๑. ม. ยสฺม ึฯ  ๒. ม. สงฺขฺย ฯ    
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สตฺถา  สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺาเปติ  อุทฺทิสติ  ปาฏิโมกฺข   
กสฺมา  เตสเยว  อาสวฏานิยา  ธมฺมาติ  สงฺข  คตาน  วีติกฺกม-   
โทสาน  ปฏฆิาตาย ฯ เอว  ป ฺาเปนฺโต  ยถา  นาม  กุสโล   
เวชฺโช  อุปฺปนฺน  คณฺฑ  ผาลนาเลปนพนฺธนโธวนาทีหิ (๑)  ติกจฺิฉนฺโต   
โรเปตฺวา (๒)  ส ฺฉวึ  กตฺวา  น  เตฺวว  อุปวาทาทิรโห  โหติ   
สเก  จ  อาจรยิเก  วิทิตานุภาโว  หุตฺวา  สกฺการ  ปาปุณาติ   
เอว  น  จ  อุปวาทาทิรโห  โหติ  สเก  จ  สพฺพ ฺ ุวิสเย   
วิทิตานุภาโว  หุตฺวา  สกฺการ  ปาปุณาติ  ต ฺจสฺส  สกิฺขาปท   
อกุปฺป  โหติ  ยถาาเน  ติฏตีติ ฯ   
        เอว  อาสวฏานิยาน  ธมฺมาน  อนุปฺปตฺตึ (๓)  สิกฺขาปทปฺ-   
ป ฺตฺติยา  อกาล อุปฺปตฺติ ฺจ  กาลนฺติ  วตฺวา  อิทานิ  เตส   
ธมฺมาน  อนุปฺปตฺติกาล ฺจ  [๕]  ทสฺเสตุ  น  ตาว  สารีปุตฺต   
อิเธกจฺเจติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อุตฺตานตฺถานิ  ปทานิ  ปาลิวเสเนว   
เวทิตพฺพานิ ฯ  อย  ปน  อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ  รตฺติโย   
ชานนฺตีติ  รตฺต ฺ ู ฯ  อตฺตโน  ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  ปหตุา   
รตฺติโย  ชานนฺติ  จิรปพฺพชิตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  รตฺต ฺ ูภิ  มหตฺต   
รตฺต ฺ ุมหตฺต ฯ  จิรปพฺพชิเตหิ  มหนฺตภาวนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺร   
รตฺต ฺ ุมหตฺต  ปตฺเต  สงฺเฆ  อุปเสน  วงฺคนฺตปุตฺต  อารพฺภ   
# ๑. ม. ผาลนเลปน.... ฯ  ๒. ม. ย ุโรค วูปสเมตฺวา ฯ  ๓. ย.ุ อุปปฺตฺติ ฯ   
# ๔. ยุ. อุปฺปตฺติ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อุปฺปตฺติกาลจาติ ทิสฺสติ ฯ    
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สิกฺขาปท  ป ฺตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  โส  หายสฺมา  อูนทสวสฺเส   
ภิกฺขู  อุปสมฺปาเทนฺเต  ทิสฺวา  เอกวสฺโส  สทฺธิวิหาริย  อุป-   
สมฺปาเทสิ ฯ  อถโข  ภควา  สิกฺขาปท  ป ฺาเปสิ  น  ภิกฺขเว   
อูนทสวสฺเสน  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  โย  อุปสมฺปาเทยฺย  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ (๑) ฯ  เอว  ป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท  ปุน  ภิกฺขู  ทส-   
วสฺสมฺหา  ทสวสฺสมฺหาติ  พาลา  อพฺยตฺตา  อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ   
อถ  ภควา  อปรมฺป  สกิฺขาปท  ป ฺาเปสิ  น  ภิกฺขเว   
พาเลน  อพฺยตฺเตน  ทสวสฺเสน  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  โย  อุป-   
สมฺปาเทยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  พฺยตฺเตน   
ภิกฺขุนา  ปฏพิเลน  ทสวสฺเสน  วา  อติเรกทสวสฺเสน  วา  อุป-   
สมฺปาเทตุนฺติ (๒) ฯ  รตฺต ฺ ุมหตฺต  ปตฺตกาเล  เทฺว  สิกฺขาปทานิ   
ป ฺตฺตานิ ฯ   
        เวปุลฺลมหตฺตนฺติ  วิปุลภาเวน  มหตฺต ฯ  สงฺโฆ  หิ  ยาว   
น  เถรนวมชฌฺิมาน  วเสน  เวปุลฺลมหตฺต  ปตฺโต  โหติ  ตาว   
เสนาสนานิ  ปโหนฺติ  สาสเน เอกจฺเจ  อาสวฏานิยา  ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  เวปุลฺลมหตฺต  ปตฺเต  ปน  เต  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ   
อถ  สตฺถา  สกิฺขาปท  ป ฺาเปติ ฯ  ตตฺถ  เวปุลลฺมหตฺต  ปตฺเต   
สงฺเฆ  ป ฺตฺตสิกฺขาปทานิ  โย  ปน  ภิกฺขุ  อนุปสมฺปนฺเนน   
อุตฺตริทฺวิรตฺตติรตฺต  สหเสยฺย  กปฺเปยยฺ  ปาจิตฺติย  ยา  ปน   
# ๑. วิ. มหา. ๔/๙๐/๑๐๙ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๙๑/๑๑๐ ฯ    
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ภิกฺขุนี  อนุวสฺส  วุฏาเปยฺย  ปาจิตฺติย  ยา  ปน  ภิกขฺุนี   
เอก  วสฺส  เทฺว  วุฏาเปยฺย  ปาจิตฺติยนฺติ  อิมินา  นเยน   
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ลาภคฺคมหตฺตนฺติ  ลาภสฺส  อคฺคมหตฺต ฯ  โย  ลาภสฺส   
อคฺโค  อุตฺตโม  มหนฺตภาโว  ต  ปตฺโต  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  ลาเภน   
วา  อคฺคมหตฺตมฺป  ลาเภน  เสฏตฺต ฺจ  มหนฺตตฺต ฺจ  ปตฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  สงฺโฆ  ห ิ ยาว  น  ลาภคฺคมหตฺต  ปตฺโต  โหติ  ตาว   
น  ลาภ  ปฏจฺิจ  อาสวฏานิยา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ปตฺเต  ปน   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อถ  สตฺถา  สิกฺขาปท  ป ฺาเปติ  โย  ปน   
ภิกฺขุ  อเจลกสฺส  วา  ปรพฺิพาชกสฺส  วา  ปริพฺพาชิกาย  วา   
สหตฺถา  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  ทเทยฺย  ปาจิตฺติยนฺติ ฯ   
อิท  หิ  ลาภคฺคมหตฺต  ปตฺเต  สงฺเฆ  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต ฯ   
        พาหุสจฺจ  มหตฺตนฺติ  พาหุสจฺจสฺส  มหนฺตภาว ฯ  สงฺโฆ  หิ   
ยาว  น  พาหสุจฺจมหตฺต  ปตฺโต  โหติ ตาว  น  อาสวฏานิยา   
ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  พาหุสจฺจมหตฺต  ปตฺเต  ปน  ยสฺมา  เอกมฺป   
นิกาย  เทฺวป ฯเปฯ  ป ฺจป  นิกาเย  อุคฺคเหตฺวา  อโยนิโส   
อุมฺมุชฺชมานา  ปุคฺคลา  รเสน  รส  สสนฺเทตฺวา  อุทฺธมฺม  อุพฺพินย   
สตฺถุสาสน  ทีเปนฺติ ฯ  อถ  สตฺถา  โย  ปน  ภิกฺขุ  เอว   
วเทยฺย  ตถาห  ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามิ  ฯเปฯ   
สมณุทฺเทโสป  เจ  เอว  วเทยฺยาติอาทินา  นเยน  สิกขฺาปท   
ป ฺาเปตีติ ฯ    
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        เอว  ภควา  อาสวฏานิยาน  ธมฺมาน  อนุปฺปตฺติกาล ฺจ   
อุปฺปตฺติกาล ฺจ  ทสฺเสตฺวา  ตสฺมึ  สมเย  สพฺพโสป  เตส   
อภาว  ทสฺเสนฺโต  นริพฺพุโท  ห ิ สารปีุตฺตาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
นิรพฺพุโทติ  อพฺพุทวิรหิโต ฯ  อพฺพุทาติ  วุจฺจนฺติ  โจรา ฯ   
นิจฺโจโรติ  อตฺโถ ฯ  โจโรติ (๑)  จ  อิมสฺมึ  อตฺเถ  ทุสฺสีลา   
อธิปฺเปตา ฯ  เต  หิ  อสฺสมณา  หุตฺวา  สมณปฏิ ฺตาย  ปเรส   
ปจฺจเย  โจเรนฺติ  ตสฺมา  นิรพฺพุโท  นจฺิโจโร  นิททฺุสฺสีโลติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  นิราทีนโวติ  นิรปุทฺทโว  นริปุสคฺโค ฯ  ทสฺุสีลาทีนว-   
วิรหิโตเยวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อปคตกาฬโกติ  กาฬกา  วุจฺจนฺติ   
ทุสฺสีลาเยว ฯ  เต  ห ิสุวณฺณวณฺณาป  สมานา  กาฬก-   
ธมฺมสมาโยคา  กาฬกาเตฺวว  เวทิตพฺพา ฯ  เตส  อภาวา   
อปคตกาฬโก ฯ  อปหตกาฬโกติป  ปาโ ฯ  สุทฺโธติ  อปคตกาฬ-   
กตฺตาเยว  สุทฺโธ ฯ  ปรโิยทาโตติ  ปภสฺสโร ฯ  สาเร  ปติฏ ิโตติ   
สาโรติ  วุจฺจนฺติ  สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนคุณา ฯ   
ตสฺมึ  สาเร  ปติฏ ิตตฺตา  สาเร  ปติฏ ิโต ฯ   
        เอว  สาเร  ปติฏ ิตภาว  วตฺวา  ปุน  โส  จสฺส   
สาเร  ปติฏ ิตภาโว  เอว  เวทิตพฺโพติ  ทสฺเสนฺโต  อิเมส   
หิ  สารีปุตฺตาติอาทิมาห ฯ  ตตฺราย  สงฺเขปวณฺณนา  ยานีมานิ   
เวร ฺชาย  วสฺสาวาส  อุปคตานิ  ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  อิเมส  โย   
คุณวเสน  ปจฺฉิมโก  สพฺพปริตฺตคุโณ  ภิกฺขุ  โส  โสตาปนฺโนติ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ โจราติ ฯ    
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โสตาปนฺโนติ  โสต  อาปนฺโน ฯ โสโตติ  จ  มคฺคสฺเสต  อธิวจน ฯ  
โสตาปนฺโนติ  เตน  สมนนฺาคตสฺส  ปุคฺคลสฺส ฯ  ยถาห ฯ   
โสโต  โสโตติ  หีท  สารปีุตฺต  วุจฺจติ  กตโม  นโุข  สารีปุตฺต   
โสโตติ ฯ  อยเมว  หิ  ภนเฺต  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เสยฺยถีท   
สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธีติ ฯ โสตาปนฺโน  โสตาปนฺโนติ   
หีท  สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตโม  นโุข  สารีปุตฺต  โสตาปนฺโนติ ฯ   
โย  หิ  ภนฺเต  อิมินา อริเยน อฏงฺคิเกน  มคฺเคน  สมนฺนาคโต   
อย  วุจฺจติ  โสตาปนฺโน  โสยมายสฺมา  เอวนฺนาโม  เอวโคตฺโตติ ฯ   
อิธ  ปน  มคฺเคน  ผลสฺส  นาม  ทินฺน  ตสฺมา  ผลฏโ   
โสตาปนฺโนติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อวินิปาตธมฺโมติ  วินิปาเตตีติ  วินิปาโต ฯ  นาสฺส  วินิปาโต   
ธมฺโมติ  อวินิปาตธมฺโม ฯ น  อตฺตาน  อปาเยสุ  วินิปาตน-   
สภาโวติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กสฺมา ฯ เย  ธมฺมา  อปายคมนิยา   
เตส  ปริกฺขยา ฯ วินิปาตน วา วินิปาโต ฯ  นาสฺส  วินิปาโต   
ธมฺโมติ  อวินิปาตธมฺโม ฯ  อปาเยสุ  วินิปาตนสภาโว  อสฺส  นตฺถีติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  สมฺมตฺตนิยาเมน มคฺเคน  นิยตตฺตา  นยิโต ฯ   
สมฺโพธิ  ปร  อยน  ปรา  คติ  อสฺสาติ  สมฺโพธิปรายโน ฯ   
อุปริมคฺคตฺตย  อวสฺส  สมฺปาปโกติ  อตฺโถ ฯ  กสมฺา ฯ ปฏลิทธฺ-   
ปมมคฺคตฺตาติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๑  พุทฺธาจิณฺณกถา  หนา ๒๗๑   
         
        เอว  ธมมฺเสนาปตึ  ส ฺาเปตฺวา  เวร ฺชาย  ต  วสฺสาวาส   
วีตินาเมตฺวา  วุฏวสฺโส  มหาปวารณาย  ปวาเรตฺวา  อถโข   
ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ ฯ  อามนฺเตสีติ  อาลป   
อภาสิ  สมฺโพเธสิ ฯ  กินติฺ ฯ  อาจิณฺณ  โข  ปเนตนฺติเอวมาทึ (๑) ฯ   
อาจิณฺณนฺติ จริต วตฺตมนุธมฺมตา ฯ   
 
        ต  โข  ปเนต  อาจิณฺณ  ทุวิธ  โหติ  พุทฺธาจิณฺณ   
สาวกาจิณฺณนฺติ ฯ  กตม  พุทฺธาจิณฺณ ฯ  อิทนฺตาว  เอก  เยหิ   
นิมนฺติตา  วสฺส  วสนฺติ  น  เต  อนปโลเกตฺวา  อนาปุจฺฉิตฺวา   
ชนปทจาริก  ปกฺกมนฺติ ฯ  สาวกา  ปน  อปโลเกตฺวา  วา   
อนปโลเกตฺวา  วา  ยถาสขุ  ปกฺกมนฺติ ฯ   
        อปรมฺป  พุทฺธาจิณฺณ  วุฏวสฺสา  ปวาเรตฺวา  ชน-   
สงฺคหตฺถาย  ชนปทจาริก  ปกฺกมนฺติเยว ฯ  ชนปทจาริก  จรนฺตา   
จ  มหามณฺฑล  มชฺฌิมมณฺฑล  อนฺติมมณฺฑลนฺติ  อิเมส  ติณฺณ   
มณฺฑลาน  อ ฺตรสฺมึ  มณฺฑเล  จรนฺติ ฯ  ตตฺถ  มหามณฺฑล   
นวโยชนสติก ฯ  มชฺฌิมมณฺฑล  ฉโยชนสติก ฯ  อนฺติมมณฺฑล   
ติโยชนสติก ฯ  ยทา  มหามณฺฑเล  จาริก  จริตุกามา  โหนฺติ  [๒]   
มหาปวารณาย  ปวาเรตฺวา  ปาฏิปททวิเส  มหาภิกฺขุสงฺฆ-   
ปริวารา  นิกขฺมิตฺวา  คามนิคมาทีสุ  มหาชน  อามิสปฏิคฺคเหน   
# ๑. ม. .....เอวมาทิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตทาติ ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๒   
 
อนุคฺคหนฺตา ธมฺมทาเนน  จสฺส  วิวฏฏปนิสฺสิต  กุสล  วฑฺเฒนฺตา   
นวหิ  มาเสหิ ชนปทจาริก  ปรโิยสาเปนฺติ ฯ  สเจ  ปน   
อนฺโตวสฺเส  ภิกฺขูน  สมถวิปสฺสนา  ตรุณา  โหนฺติ  มหา-   
ปวารณาย  อปฺปวาเรตฺวา  ปวารณาสงฺคห  ทตฺวา  กตฺติก-   
ปุณฺณมาย  ปวาเรตฺวา  มิคสิรสฺส  ปมทิวเส  มหาภิกฺขุสงฺฆ-   
ปริวารา  นิกขฺมิตฺวา  วุตฺตนเยเนว  มชฌฺิมมณฺฑเล  อฏหิ   
มาเสหิ  จาริก  ปริโยสาเปนฺติ ฯ  สเจ  ปน  เนส  วุฏวสฺสาน   
อปริปกฺกินฺทรฺิยา  เวเนยฺยสตฺตา  โหนฺติ ฯ  เตส  อินฺทฺริยปริปาก   
อาคเมนฺตา  มิคสิรมาสมฺป  ตตฺเถว  วสิตฺวา  ปุสฺสมาสสฺส  ปม-   
ทิวเส  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวารา  นิกฺขมิตฺวา  วุตฺตนเยเนว  อนฺติม-   
มณฺฑเล  สตฺตหิ  มาเสหิ  จาริก  ปริโยสาเปนฺติ ฯ  เตสุ  จ   
มณฺฑเลสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  จรนฺตาป  เต  เต สตฺเต กิเลเสหิ   
วิโยเชนฺตา  โสตาปตฺติผลาทีหิ  สโยเชนฺตา  เวเนยฺยวเสเนว   
นานาวณฺณานิ  ปุปฺผานิ  โอจินนฺตา  วิย  วิจรนฺติ ฯ   
        อปรมฺป  พุทฺธาน  อาจิณฺณ  เทวสิก  ปจฺจูสสมเย  สนฺต   
สุข  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  ผลสมาปตฺติสมาปชฺชน  ผล-   
สมาปตฺติยา  วุฏหิตฺวา  มหากรุณาสมาปตฺติยา  สมาปชฺชน   
ตโต  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  โพธเนยฺยสตฺตสโมโลกน (๑) ฯ   
        อปรมฺป  พุทฺธาน  อาจิณฺณ  อาคนฺตุเกหิ  สทฺธึ  ปมตร   
# ๑. ม. สมวโลกน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๗๓   
         
ปฏิสนฺถารกรณ  อตฺถุปฺปตฺติวเสน  ธมฺมเทสนา  โอติณฺเณ  โทเส   
สิกฺขาปทปฺป ฺาปนนฺติ ฯ  อิท  พุทฺธาจิณฺณ ฯ   
        กตม  สาวกาจิณฺณ ฯ  พุทฺธสฺส  ภควโต  กาเล  ทฺวิกฺขตฺตุ   
สนฺนิปาโต  ปุเร  วสฺสูปนายิกาย  จ  กมฺมฏานคหณตฺถ  วุฏ-   
วสฺสาน ฺจ  อธิคตคุณาโรจนตฺถ  อุปริกมฺมฏานคหณตฺถ ฺจ ฯ   
อิท  สาวกาจิณฺณ ฯ  อิธ  ปน  พุทฺธาจิณฺณ  ทสฺเสนฺโต  อาห   
อาจิณฺณ  โข  ปเนต  อานนฺท  ตถาคตานนฺติ ฯ   
        อายามาติ  อาคจฺฉ  ยาม ฯ  อปโลเกสฺสามาติ  จาริก ฺจ-   
รณตฺถาย  อาปุจฺฉิสฺสาม ฯ  เอวนฺติ  สมปฺฏิจฺฉนตฺเถ  นิปาโต ฯ   
ภนฺเตติ  คารวาธิวจนเมต ฯ  สตฺถโุน  ปฏิวจนทานนฺติป  วฏฏติ ฯ   
ภควโต  ปจฺจสฺโสสีติ  ภควโต  วจน  ปฏิอสฺโสสิ  อภิมุโข  หุตฺวา   
สุณิ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  เอวนฺติ  อิมินา  วจเนน  ปฏิคฺคเหสีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ   
        อถโข  ภควา  นิวาเสตฺวาติ  อิธ  ปุพฺพณฺหสมยนฺติ  วา   
สายณฺหสมยนฺติ  วา  น  วุตฺต ฯ  เอว  สนฺเตป  ภควา   
กตภตฺตกิจฺโจ  มชฺฌนฺติก  วีตินาเมตฺวา  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
ปจฺฉาสมณ  กตวา  นครทฺวารโต  ปฏาย  นครวีถโิย  สุวณฺณ-   
รสป ฺชราหิ  พุทฺธรสีหิ  สมุชฺโชตยมาโน  เยน  เวร ฺชสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  นิเวสน  เตนูปสงฺกมิ ฯ  ฆรทฺวาเร   ิตมตฺตเมว   
# ๑. ม. มชฺฌนฺหิก ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๒๗๔   
 
จสฺส  ภควนฺต  ทิสฺวา ปรชิโน  อาโรเจสิ ฯ  พฺราหฺมโณ   
สตึ  ปฏลิภิตฺวา  สเวคชาโต  สหสา วุฏาย  มหารห   
อาสน  ป ฺาเปตฺวา  ภควนฺต  ปจฺจุคฺคมฺม  อิโต  ภควา   
อุปสงฺกมตูติ  อาห ฯ  ภควา  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน   
นิสีทิ ฯ  อถโข  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  อุปนิสีทิตุกาโม   
อตฺตนา   ิตปฺปเทสโต  เยน  ภควา  เตนูปสงฺกมิ ฯ  อิโต  ปร   
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ย  ปน  พฺราหฺมโณ  อาห  อปจ  โย  เทยฺยธมฺโม   
โส  น  ทินโฺนติ  ตตฺรายมธิปฺปาโย  มยา  นิมนฺติตาน  วสฺส   
วุฏาน  ตุมฺหาก  เตมาส  ทิวเส  ทิวเส  ปาโต  ยาคุขชฺชก   
มชฺฌนฺติเก  ขาทนีย  โภชนีย  สายณฺหกาเล  อเนกวิธปาน-   
วิกติคนฺธปุปฺผาทีหิ  ปูชาสกฺกาโรติ  เอวมาทิโก  โย  เทยฺยธมฺโม   
ทาตพฺโพ  อสฺส  โส  น  ทินฺโนติ ฯ  ต ฺจ  โข  โน  อสนฺตนฺติ   
เอตฺถ  ปน  ลงฺิควิปลฺลาโส  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  จ  โข  เทยฺยธมฺโม   
อมฺหาก  โน  อสนฺโตติ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ ฯ  อถวา  ย  ย   
มย  ตุมฺหาก  ทเทยฺยาม  ต ฺจ  โข  โน  อสนฺตนฺติ  เอวเมตฺถ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        โนป  อทาตุกมฺยตาติ  อทาตุกามตาป  โน  นตฺถิ  ยถา   
ปหุตวิตฺตูปกรณาน  มจฺฉรีน ฯ  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภา  พหุกิจฺจา   
# ๑. ม. มชฺฌนฺหิเก ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๗๕   
 
ฆราวาสาติ ฯ  ตฺตราย  โยชนา ฯ  ยสมฺา  พหุกิจฺจา  ฆราวาสา   
ตสฺมา  เอตฺถ  สนฺเตป  เทยยฺธมฺเม  ทาตุกมฺยตาย  จ  ต  กุโต   
ลพฺภา  กุโต  ต  สกฺกา  ลทฺธุ  ย  มย  ตุมฺหาก  เทยฺยธมฺม   
ทเทยฺยามาติ  ฆราวาส  ครหนฺโต  อาห ฯ  โส  กิร  มาเรน   
อาวฏฏิตภาว  น  ชานาติ  ฆราวาสปลิโพเธน  เม  สติสมฺโมโส   
ชาโตติ ม ฺ ิ ฯ ตสฺมา เอวมาห ฯ  อปจ  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ   
อิมสฺมึ  เตมาสพฺภนฺตเร  ยมห  ตุมฺหาก  ทเทยฺย  ต  กโุต  ลพฺภา   
พหุกิจฺจา  หิ  ฆราวาสาติ  เอวเมตฺถ  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  ยนนฺูนาห  ย  เม  ตีหิ  มาเสหิ  ทาตพฺพ   
สิยา  ต  สพฺพ  เอกทิวเสเนว  ทเทยฺยนติฺ จินฺเตตฺวา  อธิวาเสตุ   
เม  ภว  โคตโมติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สวฺาตนายาติ  ย  เม  ตุมฺเหสุ   
สกฺกาเร  กเต (๑)  เสฺว ภวิสฺสติ ปุ ฺ ฺเจว ปติปามุชฺช ฺจ   
ตทตฺถาย ฯ  อถ  ตถาคโต  สเจ  อห  นาธิวาเสยฺย  อย   
เตมาส  กิ ฺจิ  อลทฺธา  กุปโต  ม ฺเ  เตน  เม  ยาจิยมาโน   
เอกภตฺตมฺป  น  ปฏิคฺคณฺหาติ  นตฺถิ  อิมสฺมึ  อธิวาสนกฺขนฺติ   
อสพฺพ ฺ ู  อยนฺติ  เอว  พฺราหฺมโณ  จ  เวร ฺชาวาสิโน  จ   
ครหิตฺวา  พหุ  อปุ ฺ  ปสเวยฺยย  ต  เตส  มา  อโหสีติ  เตส   
อนุกมฺปาย  อธิวาเสสิ  ภควา (๒)  ตุณฺหีภาเวน ฯ   
        อธิวาเสตฺวา  จ อถโข ภควา  เวร ฺช  พฺราหฺมณ  อล   
# ๑. ม. ย.ุ สกฺการ กโรโต ฯ  ๒. ตถาคโตติ ปท ภควาติ ปทสฺส   
# วิเสสนนฺติ โยชนา ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๖   
 
ฆราวาสปลิโพธจินฺตายาติ  ส ฺาเปตฺวา  ต  ขณานุรูปาย  ธมฺมิยา   
กถาย  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิก  อตฺถ  สนฺทสฺเสตฺวา  กุสเล  ธมฺเม   
สมาทเปตฺวา  คณฺหาเปตฺวา  ตตฺถ  จ  น  สมุตฺเตเชตฺวา  สอุสฺสาห   
กตฺวา  ตาย  สอุสฺสาหตาย  อ ฺเหิ  จ  วิชฺชมานคุเณหิ   
สมฺปหเสตฺวา  ธมฺมรตนวสฺส  วสฺสิตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ   
ปกฺกนฺเต  จ  ปน  ภควติ  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  ปุตฺตทาร   
อามนฺเตสิ  มย  ภเณ  ภควนฺต  เตมาส  นิมนฺเตตฺวา  เอกทิวส   
เอกภตฺตมฺป  นาทมฺหา  หนฺท  ทานิ  ตถา  ทาน  ปฏยิาเทถ   
ยถา  เตมาสิโกป  เทยฺยธมโฺม  เสฺว  เอกทิวเสเนว  ทาตุ   
สกฺกา  โหตีติ ฯ  ตโต  ปณีตทาน  ปฏยิาทาเปตฺวา  ย  ทิวส   
ภควา  นิมนฺติโต  ตสฺสา  (๑)  รตฺติยา  อจฺจเยน  อาสนฏาน   
อลงฺการาเปตฺวา  มหารหานิ  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา   
คนฺธธูปวาสกุสุมวิจิตฺร (๒)  มหาปูช  สชชฺิตฺวา  ภควโต  กาล   
อาโรจาเปสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  ตสฺสา   
รตฺติยา  อจฺจเยน ฯเปฯ  นฏิ ิต  ภตฺตนฺติ ฯ   
        ภควา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ตตฺถ  อคมาสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อถโข  ภควา ฯเปฯ  นิสีท ิ สทฺธ ึ ภิกฺขุสงฺฆนฺติ ฯ  อถโข   
เวร ฺโช  พฺราหฺมโณ  พุทฺธปฺปมุข  ภิกขฺุสงฺฆนฺติ  พุทฺธปฺ-   
ปมุขนฺติ  พุทฺธปริณายก ฯ  พุทฺธ  สงฺฆตฺเถร  กตฺวา  นิสินฺนนฺติ   
# ๑. ตสฺส อิติ ภเวยฺย ฯ  ๒. ม. คนฺธธูม... ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๗๗   
 
วุตฺต  โหติ ฯ ปณีเตนาติ  อุตฺตเมน ฯ  สหตฺถาติ  สหตฺเถน ฯ   
สนฺตปฺเปตฺวาติ  สุฏ ุ  ตปฺเปตฺวา  ปริปุณฺณ  สุหิต  ยาวทตฺถ   
กตฺวา ฯ  สมปฺวาเรตฺวาติ  สุฏ ุ  ปวาเรตฺวา  อล  อลนฺติ  หตฺถ-   
ส ฺาย  จ  มุขส ฺาย  จ วจีเภเทน  จ  ปฏิกฺขิปาเปตฺวา ฯ   
ภุตฺตาวินฺติ  ภุตฺตวนฺต ฯ  โอนีตปตฺตปาณินฺติ  ปตฺตโต  โอนีตปาณึ   
อปนีตหตฺถนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ติจีวเรน  อจฺฉาเทสีติ  ติจีวร   
ภควโต  อทาสิ ฯ  อิท  ปน  โวหารวจนมตฺต  โหติ  ติจีวเรน   
อจฺฉาเทสีติ ฯ  ตสฺมึ  จ  ติจีวเร  เอกเมโก  สาฏโก  สหสฺส   
อคฺฆติ ฯ  อิติ  พฺราหฺมโณ  ภควโต  ติสหสฺสคฺฆนก  ติจีวรมทาสิ   
อุตฺตม  กาสิยวตฺถสทิส ฯ  เอกเมก ฺจ  ภิกฺขุ เอกเมเกน  ทุสฺส-   
ยุเคนาติ  เอกเมเกน ทุสฺสยุคเลน ฯ  ตตฺร  เอกสาฏโก  ป ฺจ   
สตานิ  อคฺฆติ ฯ  เอว  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ป ฺจสต-   
สหสฺสคฺฆนกานิ  ทุสฺสานิ  อทาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  เอตฺตกมฺป   
ทตฺวา  อตุฏโ  ปุน  สตฺตฏสหสฺสคฺฆนเก  อเนเก  รตฺตกมฺพเล   
จ  ปตฺตุณฺณปฏปเฏ  จ  ผาเลตฺวา ผาเลตฺวา อาโยคอสวทฺธก-   
กายพนฺธนปริสฺสาวนาทีน  อตฺถาย  อทาสิ ฯ สตปากสหสฺส-   
ปากานจ  เภสชฺชเตลาน  ตุมฺพานิ  ปูเรตฺวา  เอกเมกสฺส   
ภิกฺขุโน  อพฺภ ฺชนตฺถาย  สหสฺสคฺฆนก  เตลมทาสิ ฯ  กึ  พหุนา   
จตุปฺปจฺจเยสุ ฯ  น  โกจิ  ปริกฺขาโร  สมณปริโภโค  อทินฺโน   
# ๑. ม. กาสิกวตฺถสทิส ฯ  ๒. ปตฺตุณฺปฏฏปเฏ ฯ  ม. ปฏฎรณฺปตฺตปเฏ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 278 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๘   
 
นาม  อโหสิ ฯ  ปาลิย  ปน  จีวรมตฺตเมว  วุตฺต ฯ   
        เอว  มหายาค  ยชิตฺวา  สปุตฺตทาร  วนฺทิตฺวา  นิสินฺน   
อถโข  ภควา  เวร ฺช  พฺราหฺมณ  เตมาส  มาราวฏฏเนน   
ธมฺมสฺสวนามตรสปริโภคปริหีน  เอกทิวเสเนว  ธมฺมามตวสฺส   
วสฺสิตฺวา  ปริปุณฺณสงฺกปฺป  กรุุมาโน  ธมฺมิยา  กถาย   
สนฺทสฺเสตฺวา ฯเปฯ  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  พฺราหฺมโณป   
สปุตฺตทาโร  ภควนฺต ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  วนฺทิตฺวา  ปุนป  ภนฺเต   
อมฺหาก  อนุคฺคห  กเรยฺยาถาติ  เอวมาทีนิ  วทนฺโต  อนุวชิตฺวา (๒)   
อสฺสูนิ  ปวตฺตยมาโน  นิวตฺติ ฯ   
        อถโข  ภควา  เวร ฺชาย  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวาติ   
ยถาอชฺฌาสย  ยถารุจิต  วาส  วสิตฺวา  เวร ฺชาย  นกิฺขมิตฺวา   
มหามณฺฑลจาริกจรณกาเล  คนฺตพฺพ  พุทฺธวีถึ  ปหาย   
ทุพฺภิกฺขโทเสน  กลินฺต  ภิกฺขุสงฺฆ  อุชุนา  มคฺเคน  คเหตฺวา   
คนฺตุกาโม  โสเรยฺยาทีนิ อนุปคมฺม  ปยาคปติฏาน  คนฺตฺวา   
ตตฺถ  คงฺค  นทึ  อุตฺตริตฺวา  เยน  พาราณสี  ตทวสริ ฯ   
เตน  อวสรีติ (๓)  ตทวสริ ฯ  ตตฺราป ยถาอชฺฌาสย วิหริตฺวา   
เวสาลึ  อคมาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อนุปคมฺม  โสเรยฺย ฯเปฯ   
เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลายนฺติ ฯ   
                สมนฺตปาสาทิกาย          วินยสวณฺณนาย   
                        เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. วสฺเสตฺวา ฯ  ๒. ม. อนุพนฺธิตฺวา ฯ  ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  เวร ฺชกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๗๙   
         
                ตตฺรีท สมนฺตปาสาทิกาย  สมนฺตปาสาทิกตฺตสฺมึ   
                อาจริยปรมฺปรโต  นิทานวตฺถุปฺปเภททีปนโต   
                ปรสมยวิวชฺชนโต  สกสมยวิสุทฺธิโต  เจว   
                พฺย ฺชนปริโสธนโต  ปทตฺถโต  ปาลิโยชนากฺกมโต   
                สกิฺขาปทวินิจฺฉยโต (๑)  วิภงฺคนยเภททสฺสนโต 
                สมฺปสฺสต  น  ทิสฺสต  กิ ฺจิ  อปาสาทิก  ยโต  เอตฺถ   
                วิ ฺ ูนมย ตสฺมา  สมนฺตปาสาทิกาเตฺวว   
                สวณฺณนา  ปวตฺตา  วินยสฺส  เวเนยฺยทมนกุสเลน   
                วุตฺตสฺส  โลกนาเถน  โลกมนุกมฺปมาเนนาติ ฯ   
# ๑. ม. สกิฺขาปทนิจฺฉยโต ฯ    
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                                *เลมที่ ๑  หนา ๒๘๐   
 
                                ปมปาราชิกวณฺณนา   
 
                                สุทินนฺภาณวารวณฺณนา 
        อิโต  ปร  เตน  โข  ปน  สมเยน  เวสาลิยา  อวิทูเรติ-   
อาทิ  เยภุยฺเยน  อุตฺตานตฺถ ฯ  ตสฺมา  อนุปทวณฺณน  ปหาย   
ยตฺถ  ยตฺถ  วตฺตพฺพ  อตฺถิ  ต  ตเทว  วณฺณยิสฺสาม ฯ   
กลนฺทคาโมติ  กลนฺทกา  วุจฺจนฺติ  กาลกา  เตส  วเสน  ลทฺธนาโม   
คาโม ฯ  กลนฺทปุตฺโตติ  คามวเสน  ลทฺธนามสฺส  ราชสมฺมตสฺส   
จตฺตาฬีสโกฏิวิภวสฺส  กลนฺทเสฏ ิโน  ปุตฺโต ฯ  ยสฺมา  ปน   
ตสฺมึ คาเม  อ ฺเป  กลนฺทนามกา  มนุสฺสา  อตฺถิ  ตสฺมา   
กลนฺทปุตฺโตติ  วตฺวา  ปุน  เสฏ ิปุตฺโตติ  วุตฺต ฯ  สมฺพหุเลหีติ   
พหุเกหิ ฯ  สหายเกหีติ  สุขทุกฺขานิ  สห  อายนฺติ  อุปคจฺฉนฺตีติ   
สหายา ฯ  สหายาเอว  สหายกา ฯ  เตหิ  สหายเกหิ ฯ  สทฺธินฺติ   
เอกโต ฯ  เกนจิเทว  กรณีเยนาติ  เกนจิเทว  ภณฺฑปฺปโยชน-   
อุทฺธารสารณาทินา  กิจฺเจน ฯ  กตฺติกนกฺขตฺตกีฬากิจฺเจนาติป   
วทนฺติ ฯ  ภควา  หิ  กตฺติกชุณฺหปกฺเข  เวสาลึ  สมฺปาปุณิ ฯ   
กตฺติกนกฺขตฺตกีฬา  เจตฺถ  อุฬารา  โหนฺติ  ตทตฺถ  คโตติ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อทฺทสา  โขติ  กถ  อทฺทส ฯ  โส  กิร  นครโต   
ภุตฺตปาตราส  สุทฺธุตฺตราสงฺค  มาลาคนฺธวิเลปนหตฺถ  พุทธ-    
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                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๒๘๑   
 
ทสฺสนตฺถ  ธมฺมสฺสวนตฺถ ฺจ  นิกฺขมนฺต  มหาชน  ทิสฺวา  กุหึ (๑)   
คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  พุทฺธทสฺสนตฺถ  ธมมฺสฺสวนตฺถ ฺจาติ ฯ  เตนหิ   
อหมฺป  คจฺฉามีติ  คนฺตฺวา  จตุพฺพิธาย  ปริสาย  ปริวุต   
พฺรหฺมสฺสเรน  ธมฺม  เทเสนฺต  ภควนฺต  อทฺทส ฯ  เตน  วุตฺต   
อทฺทสา  โข ฯเปฯ  เทเสนฺตนฺติ ฯ  ทสิฺวานสฺสาติ  ทิสฺวาน   
อสฺส ฯ  เอตทโหสีติ  ปุพฺเพกตปุ ฺตาย  โจทิยมานสฺส  ภพฺพ-   
กุลปุตฺตสฺส  เอต  อโหสิ ฯ  ก ึ อโหส ิฯ  ยนฺนูนาหมฺป  ธมฺม   
สุเณยฺยนฺติ ฯ  ตตฺถ  ยนฺนนูาติ  ปริวิตกฺกทสฺสนเมต ฯ  เอว   
กิรสฺส  ปริวิตกฺโก  อุปฺปนฺโน  ยมย  ปริสา  เอกคฺคจิตฺตา   
ธมฺม  สุณาติ  อโห  วตาหมฺป  ต  สุเณยฺยนฺติ ฯ   
        อถโข  สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต  เยน  สา  ปริสาติ  อิธ   
กสฺมา  เยน  ภควาติ  อวตฺวา  เยน  สา  ปริสาติ  วุตฺตนฺติ   
เจ ฯ  ภควนฺต  หิ  ปริวาเรตฺวา  อุฬารฬูารชนา  มหตี  ปริสา   
นิสินฺนา  ตตฺร  น  สกฺกา  อิมินา  ปจฺฉา  อาคเตน  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  นิสีทิตุ  ปริสาย  ปน  เอกสฺมึ  ปเทเส  สกฺกาติ   
โส  ต  ปริสเยว  อุปสงฺกมนฺโต ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  สุทินฺโน   
กลนฺทปุตฺโต  เยน  สา  ปริสาติ ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺสฺส  โข   
สุทินฺนสฺส  กลนฺทปุตฺตสฺส  เอตทโหสีติ  น  นิสินนฺมตฺตสฺเสว   
อโหสิ  อถโข  ภควโต  สกิฺขาตฺตยูปสหิต  โถก ธมฺมกถ   
# ๑. ม. กฺว ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๒   
 
สุตฺวา  ต  ปนสฺส  ยสฺมา  เอกมนฺต  นสิินฺนสฺเสว  อโหสิ  เตน   
วุตฺต  เอกมนฺต  นิสินฺนสสฺ  โข  สุทินนฺสฺส  กลนฺทปุตฺตสฺส   
เอตทโหสีติ ฯ  ก ึ อโหสติี ฯ  ยถา  ยถา  โขติอาทิ ฯ   
        ตตฺราย  สงฺเขปกถา ฯ  อห  โข  เยน  เยน  อากาเรน   
ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามิ  เตน  เตน  เม  อุปปริกฺขโต   
เอว  โหติ ฯ ยเทต สิกฺขาตฺตยพฺรหฺมจริย  เอกทิวสป  อขณฺฑ   
กตฺวา  จริมกจิตฺต  ปาเปตพฺพตาย  เอกนฺตปริปุณฺณ  จริตพฺพ   
เอกทิวสมฺป  จ  กิเลสมเลน  อมลิน  กตฺวา  จริมกจิตฺต   
ปาเปตพฺพตาย  เอกนฺตปรสิุทฺธ ฯ  สงฺขลิขิตนฺติ  ลิขิตสงฺขสทิส   
โธตสงฺขสปาฏิภาค  จริตพฺพ ฯ  อิท  น  สุกร  อคาร   
อชฺฌาวสตาติ  อคารมชฺเฌ  วสนฺเตน  เอกนฺตปริปุณฺณ ฯเปฯ   
จริตุ ฯ  ยนฺนนูาห  เกเส  จ  มสฺสุ ฺจ  โอหาเรตฺวา กาสายรส-   
ปตตาย กาสายานิ พฺรหฺมจริย  จรนฺตาน  อนุจฺฉวิกานิ  [๑]   
อจฺฉาเทตฺวา  ปริทหิตฺวา  อคารมฺหา  นิกฺขมิตฺวา  อนคาริย   
ปพฺพเชยฺย (๒) ฯ  เอตฺถ  จ ยสฺมา อคารสฺส หิต กสิวณิชฺชาทิ-   
กมฺม  อคาริยนฺติ  วุจฺจติ  ต ฺจ  ปพฺพชฺชาย  นตฺถิ  ตสฺมา   
ปพฺพชฺชา  อนคาริยาติ  าตพฺพา ฯ  ต  อนคาริย  ปพฺพชฺช ฯ   
ปพฺพเชยฺยนฺติ  ปฏิปชฺเชยยฺ (๓)  ฯ   
        อจิรวุฏ ิตาย  ปริสาย  เยน  ภควา  เตนูปสงฺกมีติ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วตฺถานีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ   
# ๓. ม. ปริพฺพเชยฺย ฯ    
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สุทินฺโน  อวุฏ ิตาย  ปริสาย  น  ภควนฺต  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ   
กสฺมา ฯ  ตตฺรสฺส  พหู  าติสาโลหิตา  มิตฺตามจฺจา  สนฺติ   
เต  ตฺว  มาตาปตูน  เอกปุตฺตโก  น  ลพฺภา  ตยา  ปพฺพชิตุนฺติ   
พาหายมฺป  คเหตฺวา  อากฑฺเฒยฺยย  ตโต  ปพฺพชชฺาย  อนฺตราโย   
ภวิสฺสตีติ  สเหว  ปริสาย  อุฏหิตฺวา  โถก  คนฺตฺวา  ปุน   
เกนจิ  สรีรกจฺิจเลเสน  นิวตฺติตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมฺม  ปพฺพชชฺ   
ยาจิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต  อจิรวุฏ ิตาย   
ปริสาย ฯเปฯ  ปพฺพาเชตุ  ม  ภควาติ ฯ   
        ภควา  ปน  ยสฺมา  ราหุลกุมารสฺส  ปพฺพชชฺโต (๑)  ปภูติ   
มาตาปตูหิ  อนนุ ฺาต  ปุตฺต  น  ปพฺพาเชติ  ตสฺมา  ต   
ปุจฺฉิ  อนุ ฺาโตสิ  ปน  ตฺว  สุทินฺน  มาตาปตูหิ ฯเปฯ   
ปพฺพชฺชายาติ ฯ   
        อิโต  ปร  ปาานุสาเรเนว  คนฺตฺวา  ต  กรณีย   
ตีเรตฺวาติ  เอตฺถ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ธุรนิกฺเขเปเนว  ต   
กรณีย  นิฏาเปตฺวา ฯ  น  หิ  ปพฺพชชฺาย  ติพฺพจฺฉนฺทสฺส   
ภณฺฑปฺปโยชนอุทฺธารสารณาทีสุ  วา  นกฺขตฺตกีฬาย  วา  จิตฺต   
นมติ ฯ  อมฺมตาตาติ  เอตฺถ  ปน  อมฺมาติ  มาตร  อาลปติ   
ตาตาติ  ปตร ฯ  ตฺว  โขสติี  ตฺว  โข  อสิ ฯ  เอกปุตฺตโกติ   
เอโกว  ปุตฺตโก  อ ฺโ  เต  เชฏโ  วา กนิฏโ  วา   
# ๑. ม. ปพฺพชิตโต ฯ    
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นตฺถิ ฯ  เอตฺถ  จ  เอกปุตฺโตติ วตฺตพฺเพ อนุกมฺปาวเสน  เอก-   
ปุตฺตโกติ  วุตฺต ฯ  ปโยติ  ปติชนโก ฯ  มนาโปติ  มนวฑฺฒโก ฯ   
สุเขธิโตติ  สุเขน  เอธิโก  (๑)  สุขสวฑฺฒิโตติ  อตฺโถ ฯ  สุขปริหโฏติ   
สุเขน  ปริหโฏ  ชาตกาลโต  ปภูติ  ธาตีหิ  องฺกโต  องฺก  หริตฺวา   
ธาริยมาโน  อสฺสกรถกาทีหิ  พาลกีฬนเกหิ  กีฬมาโน  สาธุรส-   
โภชน  โภชยิมาโน  สุเขน  ปริหโฏ ฯ   
        น  ตฺว  ตาต  สุทินฺน  กิ ฺจิ  ทุกฺขสฺส  ชานาสีติ  ตฺว   
ตาต  สุทินฺน  กิ ฺจิ  อปฺปมตฺตกมฺป  กลภาค  ทุกฺขสฺส  น   
ชานาสิ ฯ  อถวา  กิ ฺจิ  ทุกฺเขน  นานุโภสีติ  อตฺโถ ฯ  กรณตฺเถ   
สามิวจน ฯ  อนุภวนตฺเถ  จ  ชานนา ฯ  อถวา  กิ ฺจิ  ทุกฺข   
น  สรสีติ  อตฺโถ ฯ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน ฯ  สรณตฺเถ  จ   
ชานนา ฯ  วิกปฺปทฺวเยป  ปุริมปทสฺส  อุตฺตรปเทน  สมาน-   
วิภตฺติโลโป  ทฏพฺโพ ฯ  ต  สพฺพ  สทฺทสตฺถานุสาเรน   
าตพฺพ ฯ  มรเณนป  มยนฺเต  อกามกา  วินา  ภวิสฺสามาติ   
สเจป  ตว  อมฺเหสุ  ชีวมาเนสุ  มรณ  ภเวยฺย  เตน  เต   
มรเณนป  มย  อกามกา  อนิจฺฉกา  น  อตฺตโน  รุจิยา  วินา   
# ๑. สุเขน เอธิโตติ ยุตฺตตร ฯ สุเขธิโต สุเข ิโตติ จ เทฺว ปาา เยภุยฺเยน 
# ทิสฺสนฺติ ฯ รฏปาลสุตฺเตป สุเขธิโตติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ตตฺถ ปน ยุ. สุเข 
#  ิโตติ เหฏาอตฺถปาเท ลิขิยติ ฯ ตพฺพณฺณนาย สุเขน เอว  ิโตติ วุตฺต ฯ   
# ต ฺหิ เอว  ิโตติ วจน เอธิโตติ ปท ภเวยยฺาติ ม ฺามิ ฯ สุเขธิโตติ ปเนตฺถ   
# เอธ วุฑฺฒิย ลาเภ จาติ ธาตุ ฯ เอธตีติ อาขฺยาตปท ยถา ต กลุ สุขเมธติ   
# คมฺภีเร คาธเมธตีติ จ ฯ    
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ภวิสฺสาม  ตยา  วิโยค  ปาปุณิสฺสามาติ  อตฺโถ ฯ  กึ  ปน   
มย  ตนฺติ  เอว  สนฺเต  ก ึ ปน  กินฺนาม  ต  การณ  เยน   
มย  ต  ชีวนตฺ  อนุชานิสสฺาม ฯ  อถวา  กึ  ปน  มย  ตนฺติ   
เกน  ปน  การเณน  มยนตฺ  ชีวนฺต  อนุชานิสฺสามาติ  เอวเมตฺถ   
อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
        ตตฺเถวาติ  ยตฺถ  น   ิต  มาตาปตโร  นานุชานสึุ  ตตฺเถว   
าเน ฯ  อนนฺตรหิตายาติ  เกนจิ  อตฺถรเณน  อนตฺถตาย ฯ   
        ปริจาเรหีติ  คนฺธพฺพนฏนาฏกาทีนิ  ปจฺจุปฏาเปตฺวา   
ตตฺถ  สหายเกหิ  สทฺธ ึ ยถาสุข  อินฺทฺริยานิ  จาเรหิ  ส ฺจาเรหิ   
อิโต  จีโต  จ  อุปเนหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อถวา  ปริจาเรหีติ   
คนฺธพฺพนฏนาฏกาทีนิ  ปจฺจุปฏาเปตฺวา  [๑]  สหายเกหิ  สทฺธึ  ลล   
อุปลล  รม  กีฬสฺสูติป  วุตฺต  โหติ ฯ  กาเม ปริภุ ฺชนฺโตติ   
อตฺตโน  ปุตฺตทาเรหิ  สทฺธึ  โภเค  ภุ ฺชนฺโต ฯ  ปุ ฺานิ  กโรนฺโตติ   
พุทฺธ ฺจ  ธมฺม ฺจ  สงฺฆ ฺจ  อารพฺภ  ทานปฺปทานาทีนิ   
สุคติมคฺคสโสธกานิ  กุสลกมฺมานิ  กโรนฺโต ฯ  ตุณฺหี  อโหสีติ   
กถานุปฺปพนฺธวิจฺเฉทนตฺถ  นิราลาปสลลฺาโป  อโหสิ ฯ  อถสฺส   
มาตาปตโร  ติกฺขตฺตุ  วตฺวา  ปฏิวจนมฺป  อลภมานา  สหายเก   
ปกฺโกสาเปตฺวา  เอส  โว  สหายโก  ปพฺพชิตุกาโม  นิวาเรถ   
นนฺติ  อาหสุ ฯ  เตป  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  ติกฺขตฺตุ  อโวจุ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. สุคติมคฺคโสธกานิ ฯ    
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เตสมฺป  ตุณฺหี  อโหส ิฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  สุทินฺนสฺส   
กลนฺทปุตฺตสฺส  สหายกา ฯเปฯ  ตุณฺหี  อโหสีติ ฯ   
        อถสฺส  สหายกาน  เอตทโหสิ  สเจ  อย  ปพฺพชฺช   
อลภมาโน  มริสฺสติ  น  โกจิ  คุโณ  ภวิสฺสติ  ปพฺพชิต   
ปน  น  มาตาปตโรป  กาเลน  กาล  ปสฺสิสฺสนฺติ  มยมฺป   
ปสฺสิสฺสาม  ปพฺพชฺชาป  จ  นาเมสา  ภาริยา  ทิวเส  ทิวเส   
มตฺติกาปตฺต คเหตฺวา  ปณฺฑาย  จริตพฺพ  เอกเสยฺย  เอกภตฺต   
พฺรหฺมจริย  อติทุกฺกร  อย ฺจ  สุขุมาโล  นาคริกชาติโย  โส   
ต  จริตุ อสกโฺกนฺโต  ปุน  อิเธว  อาคมิสฺสติ  หนฺทสฺส   
มาตาปตโร  อนุชานาเปมาติ ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ  มาตาปตโรป   
น  อนุชานึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  สุทินนฺสฺส  กลนฺทปุตฺตสฺส   
สหายกา  เยน  สุทินฺนสสฺ  กลนฺทปุตฺตสฺส  มาตาปตโร ฯเปฯ   
อนุ ฺาโตสิ  มาตาปตูหิ  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชฺชายาติ ฯ   
        หฏโติ  ตุฏโ ฯ  อุทคฺโคติ  ปติวเสน  อพฺภุนฺนตกาย-   
จิตฺโต ฯ  กติปาหนฺติ  กติปยานิ  ทิวสานิ ฯ  พล  คาเหตฺวาติ   
สปฺปายโภชนานิ  ภุ ฺชนฺโต  อุจฺฉาทนนหานาทีหิ  จ  กาย   
ปริหรนฺโต  กายพล  ชเนตฺวา  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา  อสฺสุมุข   
าติปริวฏฏ  ปหาย  เยน  ภควา  เตนูปสงฺกมิ ฯเปฯ  ปพฺพาเชตุ   
ม  ภนฺเต  ภควาติ ฯ  ภควา  สมีเป   ิต  อ ฺตร  ปณฺฑจาริก   
# ๑. ม. อนชุานาเปสฺสามาติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 287 

                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๒๘๗   
 
        ภิกฺขุ อามนฺเตสิ  เตนหิ  ภิกฺขุ  สุทนิฺน  ปพฺพาเชหิ  เจว   
อุปสมฺปาเทหิ  จาติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควโต   
ปฏิสฺสุณิตฺวา  สุทินฺน  กลนฺทปุตฺต  ชินทตฺติย  สทฺธวิิหาริก  ลทฺธา   
ปพฺพาเชสิ  เจว  อุปสมฺปาเทสิ  จ ฯ  เตน  วุตฺต  อลตฺถ   
โข  สุทินฺโน  กลนฺทปุตฺโต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชฺช  อลตฺถ   
อุปสมฺปทนฺติ ฯ   
        เอตฺถ  ปน  ตฺวา  สพฺพอฏกถาสุ  ปพฺพชฺชา  จ   
อุปสมฺปทา  จ  กถิตา ฯ  มย  ปน  ยถา ิตปาลิวเสเนว  ขนฺธเก   
กถยิสฺสาม ฯ  น  เกวล ฺจ  ต  อ ฺมฺป  ย  ขนฺธเก  วา   
ปริวาเร  วา  กเถตพฺพ  อฏกถาจริเยหิ  วิภงฺเค  กถิต  ต   
สพฺพ  ตตฺถ  ตตฺเถว  กถยสิฺสาม ฯ  เอว  หิ  กถิยมาเน   
ปาลิกฺกเมเนว  วณฺณนา  กตา  โหติ ฯ  ตโต  เตน  เตน  วินิจฺฉเยน   
อตฺถิกาน  ปาลิกฺกเมเนว  อิม  วินยสวณฺณน  โอโลเกตฺวา  เสโส   
วินิจฺฉโย  สุวิ ฺเยฺโย  ภวิสฺสตีติ ฯ   
        อจิรูปสมฺปนฺโนติ  อจิร  อุปสมฺปนฺโน  หุตฺวา ฯ  อุป-   
สมฺปทโต  นจิรกาเลเนวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอวรูเปติ  เอววิเธ   
เอวชาติเก ฯ  ธุตคุเณติ  กิเลสนิทฺธุนนเก  คุเณ ฯ  สมาทาย   
วตฺตตีติ  สมาทยิตฺวา  คณฺหิตฺวา  วตฺตติ  จรติ  วิหรติ ฯ   
อาร ฺ ิโก  โหตีติ  คามนฺตเสนาสน  ปฏิกฺขิปตฺวา  อาร ฺ ิก-   
# ๑. ม. น เกวล ฺเจต ฯ    
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ธุตงฺควเสน  อาร ฺวาสิโก  โหติ ฯ  ปณฺฑปาติโกติ  อติเรก-   
ลาภปฏิกฺเขเปน  จุทฺทส  ภตฺตานิ  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปณฺฑปาติย- (๑)   
ธุตงฺควเสน  ปณฺฑปาติโก  โหติ ฯ  ปสุกูลิโกติ  คหปติจีวร   
ปฏิกฺขิปตฺวา  ปสุกูลิกธุตงฺควเสน  ปสุกูลิโก  โหติ ฯ  สปทาน-   
จาริโกติ  โลลุปฺปจาร  ปฏิกฺขิปตฺวา  สปทานจาริยธุตงฺควเสน   
สปทานจาริโก  โหติ  ฆรปฏิปาฏิยา  ภิกฺขาย  ปวิสติ ฯ   
วชฺชิคามนฺติ  วชฺชีน  วา  คาม  วชฺชีสุ  วา  คาม ฯ   
        อฑฺฒา  มหทฺธนาติอาทีสุ  อุปโภคปริโภคูปกรณมหนฺตตาย   
อฑฺฒา ฯ  เย  หิ  เตส  อุปโภคา  ยานิ  จ  อุปโภคูปกรณานิ   
ตานิ  มหนฺตานิ  พหลานิ  สารกานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นิเธตฺวา   
ปตธนมหนฺตตาย  มหทฺธนา ฯ  มหาโภคาติ  ทิวสปริพฺพย-   
สงฺขาตโภคมหนฺตตาย  มหาโภคา ฯ อ ฺเหิ อุปโภเคหิ   
ชาตรูปรชตสฺเสว  ปหุตตาย  ปหุตชาตรูปรชตา ฯ  อลงฺการ-   
ภูตสฺส  วิตฺตูปกรณสฺส  ปติปามุชฺชกรณสฺส ปหุตตาย ปหุต-   
วิตฺตูปกรณา ฯ โวหารวเสน  ปริวตฺเตนฺตสฺส  ธนธ ฺสฺส   
ปหุตตาย  ปหุตธนธ ฺาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        เสนาสน  สสาเมตฺวาติ  เสนาสน  ปฏิสาเมตฺวา  ยถา  น   
วินสฺสติ  ตถา  น  สุฏ ุ  เปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สฏ ิมตฺเต   
ถาลิปาเกติ  คณนปริจฺเฉทโต  สฏ ึ  ถาลิปาเก ฯ  เอกเมโก   
# ๑. ม. ปณฺฑปาติก.... ฯ  ๒. ม. สปทานจาริก.... ฯ   
# ๓.  ม. สฏ ิถาลิปาเก ฯ    
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เจตฺถ  ถาลิปาโก ทสนฺน  ภิกฺขูน  ภตฺต  คณฺหาติ  ต  สพฺพมฺป   
ฉนฺน  ภิกฺขุสตาน  ภตฺต  โหติ ฯ  ภตฺตาภิหาร  อภิหรึสูติ   
เอตฺถ  อภิหรยิตีติ  อภิหาโร ฯ  ก ึ อภิหริยติ ฯ  ภตฺต ฯ  ภตฺตเมว   
อภิหาโร  ภตฺตาภิหาโร ฯ  ต  ภตฺตาภิหาร ฯ  อภิหรสึูติ  อภิมุขา   
หรึสุ ฯ  ตสฺส  สนฺติก  คเหตฺวา  อคมสูติ (๑)  อตฺโถ ฯ  เอตสฺส   
กิมฺปมาณนฺติ ฯ  สฏ ิ  ถาลิปากา ฯ เตน  วุตฺต  สฏ ิมตฺเต   
ถาลิปาเก  ภตฺตาภิหาร  อภิหรึสูติ ฯ  ภิกฺขูน  วิสฺสชฺเชตฺวาติ   
สย  อุกฺกฏปณฺฑปาติกตฺตา  สปทานจาริก  จริตุกาโม  ภิกฺขูน   
ปริโภคตฺถาย  ปริจฺจชิตฺวา  ทตฺวา ฯ  อย  ห ิ อายสฺมา  ภิกฺขู   
จ  ลาภ  ลจฺฉนฺติ  อห ฺจ  ปณฺฑเกน  น  กลิมิสฺสามีติ   
เอตทตฺถเมว  อาคโต ฯ  ตสฺมา  อตฺตโน  อาคมนานุรูป  กโรนโฺต   
ภิกฺขูน  วิสฺสชฺเชตฺวา  สย  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ   
        าติทาสีติ  าตกาน ทาสี ฯ  อาภิโทสิกนฺติ  ปาริวาสิก   
เอกรตฺตาติกฺกนฺต  ปูติภูต ฯ ตตฺราย  ปทตฺโถ ฯ  ปูติภาวโทเสน   
อภิภูโตติ  อภิโทโส ฯ  อภิโทโสเอว  อาภิโทสิโก ฯ  เอกรตฺตา-   
ติกฺกนฺตสฺส  วา  นามส ฺา  เอสา  ยทิท  อาภิโทสิโกติ ฯ  ต   
อาภิโทสิก ฯ  กุมฺมาสนฺติ  ยวกุมฺมาส ฯ  ฉฑฺเฑตุกามา  โหตีติ   
ยสฺมา  อนฺตมโส  ทาสกมฺมกรานมฺป  โครูปานมฺป  อปรโิภคารโห   
ตสฺมา  ต  กจวร  วิย  พหิ  ฉฑฺเฑตุกามา  โหติ ฯ  สเจ  ตนฺติ   
# ๑. ม. อาคมสูติ ฯ    
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สเจ  เอต ฯ  ภคินีติ  อริยโวหาเรน  าติทาสึ  อาลปติ ฯ   
ฉฑฺฑนียธมฺมนฺติ  ฉฑฺเฑตพฺพสภาว ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ภคินิ   
เอต สเจ พหิ ฉฑฺฑนียธมฺม   นิสฺสฏปริคฺคห  อิธ  เม  ปตฺเต   
อากีราติ ฯ   
        ก ึ ปน  เอว  วตฺตุ  ลพฺภติ  วิ ฺตฺติ  วา  ปยุตฺตวาจา   
วา  น  โหตีติ ฯ  น  โหติ ฯ กสฺมา ฯ  นิสฺสฏปริคฺคหตฺตา ฯ   
ย  ห ิ ฉฑฺฑนียธมฺม  นิสฺสฏปริคฺคห ยตฺถ  สามิกา  อนาลยา   
โหนฺติ  ต  สพฺพ  เทถ  อาหรถ อิธ  อากีรถาติ  วตฺตุ   
วฏฏติ ฯ  ตถาหิ  อคฺคอริยวสิโก  อายสฺมา  รฏปาโลป   
ฉฑฺฑนียธมฺม  กุมฺมาส  อิธ  เม  ปตฺเต  อากีราติ  อวจ ฯ   
ตสฺมา  ย  เอวรูป  ฉฑฺฑนียธมฺม  อ ฺ  วา  อปริคฺคหิต   
วนมูลผลเภสชฺชาทิ  ต  สพฺพ  ยถาสขุ  อาหราเปตฺวา  ปริ-   
ภุ ฺชิตพฺพ  น  กุกกฺุจฺจายิตพฺพ ฯ  หตฺถานนฺติ  ภิกขฺาคหณตฺถ   
ปตฺต  อุปนามยโต   มณิพนฺธโต  ปภูติ  ทฺวินฺนมฺป  หตฺถาน ฯ   
ปาทานนฺติ  นิวาสนนฺตโต  ปฏาย  ทวิฺนฺนมฺป  ปาทาน ฯ   
สรสฺสาติ  สเจ  ต  ภคินีติ  วาจ   นิจฺฉารยโต  สรสฺส  จ ฯ   
นิมิตฺต  อคฺคเหสีติ  คิหิกาเล  สลลฺกฺขิตปุพฺพ  อาการ  อคฺคเหสิ   
ส ฺชานิ  สลลฺกฺเขสิ ฯ  สทุินฺโน  ห ิ ภควโต  ทฺวาทสเม  วสฺเส   
ปพฺพชิโต  วีสติเม  วสฺเส  าติกุล  ปณฺฑาย  ปวิฏโ  สย   
# ๑. ม. .....เภสชฺชาทิก ฯ    
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ปพฺพชฺชาย  อฏวสฺสิโก  หุตฺวา ฯ  เตน  น  สา  าติทาสี   
ทิสฺวาว  น  ส ฺชานิ  นิมตฺิต  ปน  อคฺคเหสีติ ฯ   
        สุทินฺนสฺส  มาตร  เอตทโวจาติ  อติครุนา  ปพฺพชฺชูปคเตน   
สามิปุตฺเตน  สทฺธึ  ตฺว  นโุข  เม  ภนฺเต  อยฺโย  สุทนิฺโนติ-   
อาทิวจน  วตฺตุ อวิสหนฺตี  เวเคน  ฆร  ปวิสิตฺวา  สุทินฺนสฺส   
มาตร เอตทโวจ ฯ  ยคฺเฆติ  อาโรจนตฺเถ  นิปาโต ฯ  สเจ  เช   
สจฺจนฺติ  เอตฺถ  เชติ  อาลปเน  นิปาโต ฯ  เอว  หิ  ตสฺมึ   
ปเทเส  ทาสีชน  อาลปนฺติ ฯ  ตสฺมา  หมฺโภ (๑)  ทาสิ  สเจ   
สจฺจ  ภณสีติ  เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        อ ฺตร  กุฑฺฑมูลนติฺ  ตสฺมึ  กิร  ปเทเส  ทานปตีน   
ฆเรสุ  สาลา  โหนฺติ  อาสนานิ  เจตฺถ  ป ฺตฺตานิ  โหนฺติ   
อุปฏาปต  อุทกก ฺชิย ฯ  ตตฺถ  ปพฺพชิตา  ปณฺฑาย  จริตฺวา   
นิสีทิตฺวา  ภุ ฺชนฺติ ฯ  สเจ  อิจฺฉนฺติ  ทานปตีนมฺป  สนฺตก   
คณฺหนฺติ ฯ  ตสฺมา  ตมฺป  อ ฺตรสฺส  กุลสฺส  อีทสิาย  สาลาย   
อ ฺตร  กุฑฺฑมูลนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  น  หิ  ปพฺพชติา  กปณมนุสฺสา   
วิย  อสารุปฺเป  าเน  นิสทีิตฺวา  ภุ ฺชนฺตีติ ฯ   
        อตฺถ ิ นาม  ตาตาติ  เอตฺถ  อตฺถีติ  วิชฺชมานตฺเถ ฯ   
นามาติ  ปุจฺฉนตฺเถ  ม ฺนตฺเถ  จ  นิปาโต ฯ  อิท  หิ  วุตฺต   
โหติ   อตฺถิ  นุโข  ตาต  สทุินฺน  อมฺหาก  ธน  นน ุ  
# ๑. ม. ตฺว โภติ ฯ  ๒. ม. กุฏฏมูลนฺติ ฯ    
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มย  นิทฺธนาติ วตฺตพฺพา  เยส  โน  ตฺว  อีทิเส  าเน   
นิสีทิตฺวา  อาภิโทสิก กุมมฺาส  ปริภุ ฺชิสฺสสิ ฯ  ตถา  อตฺถ ิ  
นุ  โข  ตาต  สุทินฺน  อมหฺาก ชีวิต  นนุ  มย  มตาติ   
วตฺตพฺพา  เยส  โน  ตฺว  อีทิเส  าเน  นิสีทิตฺวา  อาภิโทสิก   
กุมฺมาส  ปรภุิ ฺชิสฺสสิ ฯ  ตถา  อตฺถ ิ ม ฺเ  ตาต  สุทินฺน  ตว   
อพฺภนฺตเร  สาสน  นิสฺสาย  ปฏลิทฺโธ  สมณคุโณ  ย  ตฺว   
สุโภชนรสสวฑฺฒิโตป  อิม  ชิคุจฺฉเนยฺย  อาภิโทสิก  กุมฺมาส   
อมตมิว  นิพฺพิกาโร  ปริภุ ฺชิสฺสสีติ ฯ   
        โส  ปน  คหปติ  ทุกขฺาภิตุนฺนตาย  เอตมตฺถ  ปริปุณฺณ   
กตฺวา  วตฺตุมสกฺโกนฺโต  อตฺถิ นาม  ตาต  สุทินฺน  อาภิโทสิก   
กุมฺมาส  ปรภุิ ฺชิสฺสสีติ  เอตฺตกเมว อโวจ ฯ  อกฺขรจินฺตกา   
ปเนตฺถ  อิม  ลกฺขณ  วทนฺติ ฯ  อโนกปฺปนามริสนตฺถวเสเนต   
อตฺถิสทฺเท  อุปปเท  ปรชิุ ฺชิสฺสสีติ  อนาคตวจน  กต ฯ  ตสฺสาย-   
มตฺโถ  อตฺถิ  นาม ฯเปฯ ปริภุ ฺชิสฺสสีติ อิท  ปจฺจกฺขมฺป   
อห  น  สทฺทหามิ  น  มรสิยามีติ ฯ  ตตาย  อาภิโทสิโกติ   
ตโต  ตว  เคหโต  อย  อาภิโทสิโก  กมฺุมาโส  ลทโฺธติ   
อตฺโถ ฯ  ตโตยนฺติป  ปาโ ฯ  ตทายนฺติป  ปนฺติ ฯ  ต  น   
สุนฺทร ฯ  เยน  สกปตุ  นเิวสนนฺติ  เยน  สกสฺส  ปตุ  อตฺตโน   
ปตุ  นิเวสนนฺติ   อตฺโถ ฯ  เถโร  ปตริ  เปเมเนว  สุวโจ  หุตฺวา   
# ๑. ม. อตฺถนิามสทฺเท ฯ    
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อคมาสิ ฯ อธิวาเสสีติ  เถโร  อุกฺกฏุปณฺฑปาติโกป  สมาโน   
สเจ  เอกภตฺตมฺป  น  คเหสฺสามิ  อติวิย  เนส  โทมนสฺส   
ภวิสฺสตีติ  าตีน  อนุกมฺปาย  อธิวาเสสิ ฯ   
        โอปุ ฺฉาเปตฺวาติ  อุปลิมฺปาเปตฺวา ฯ เอก  หิร ฺสฺสาติ   
เอตฺถ  หิร ฺนฺติ  กหาปโณ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปรุิโสติ  นาติทีโฆ   
นาติรสฺโส  มชฺฌิมปฺปมาโณ  เวทิตพฺโพ ฯ  ติโรกรณียนฺติ  กรณตฺเถ   
ภุมฺม ฯ  สาณิปากาเรน  ปริกฺขิปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  ติโร   
กโรนฺติ  เอเตนาติ  ติโรกรณีย ฯ  ต  ปรกิฺขิปตฺวา  สมนฺตโต   
กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เตน  หติี  ยสฺมา  อชชฺ  สุทินฺโน  อาคมิสฺสติ   
เตน  การเณน ฯ  หิอิติ  ปทปูรณมตฺเต  นิปาโต ฯ  เตนาติ  อยมฺป   
วา  อุยฺโยชนตฺเถ  นิปาโตเยว ฯ   
        ปุพฺพณฺหสมยนฺติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป  ปาลิย  กาลาโรจน   
น  วุตฺต  อถโข  อาโรจิเตเยว  กาเล  อคมาสีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
อิท  เต   ตาตาติ  เทฺว  ปุ ฺเช  ทสฺเสนฺโต  อาห ฯ  มาตุอิติ   
ชเนตฺติยา ฯ  มตฺติกนฺติ  มาติโต  อาคต ฯ  อิทนฺเต  มาตามหติยา (๑)   
มาตุ  อิม  เคห  อาคจฺฉนฺติยา  ทินฺน  ธนนฺติ  อตฺโถ ฯ   
อิตฺถิกาย  อิตฺถีธนนฺติ  หีเฬนฺโต  อาห ฯ  อิตฺถิกาย  นาม   
อิตฺถีปริโภคานเยว  นหานจุณฺณาทีน อตฺถาย  ลทฺธ  ธน   
กิตฺตก  ภเวยฺย ฯ  ตสฺสาป  ตาว  ปริมาณ  ปสฺส ฯ  อถวา   
# ๑. ม. มาตามหิยา ฯ    
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อิทนฺเต  ตาต  สุทินฺน  มาตุ  ธน  ต ฺจโข  มตฺติก  น   
มยา  ทินฺน  ตว  มาตุเยว  สนฺตกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ต  ปเนต   
น  กสิยา  น  วณิชฺชาย  สมฺภต  อปจ  โข  อิตฺถิกาย  อิตฺถีธน   
ย  อิตฺถิกาย  าติกุลโต  สามิกุล  คจฺฉนฺติยา  ลทฺธพฺพ   
นหานจุณฺณาทีน  อตฺถาย  อิตฺถีธน  ต  ตาว  เอตฺตกนฺติ   
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
        อ ฺ  เปตฺติก  อ ฺ  ปตามหนฺติ  ย  ปน เต  ปตุ   
จ  ปตามหาน ฺจ  สนฺตก  ต  อ ฺเยว  นิหิต ฺจ  ปยุตฺต ฺจ   
อติวิย  พหุ (๑) ฯ  เอตฺถ  จ  ปตามหนฺติ  ตทฺธิตโลป  กตฺวา   
เวทิตพฺพ ฯ  เปตามหนฺติ  วา  ปาโ ฯ  ลพฺภา  ตาต  สุทินฺน   
หีนายาวตฺติตฺวาติ  ตาต  สุทินฺน  อุตฺตม  อริยทฺธช  ปพฺพชิต-   
ลิงฺค  ปหาย  หีนาย  คิหิภาวาย  อาวตฺติตฺวา  ลพฺภา  โภคา   
ภุ ฺชิตุ  ลพฺภนฺติ  ภุ ฺชิตุ  น  ตฺว  ราชภีโต  ปพฺพชโิต  น   
อิณายิเกหิ  ปลิพุทฺโธ  หุตฺวาติ ฯ  ตาต  น  อุสฺสหามีติ  เอตฺถ   
ปน  ตาตาติ  วจน  เคหสิตเปเมน  อาห  น  สมณเตเชน ฯ   
น  อุสฺสหามีติ  น  สกฺโกมิ ฯ  น  วิสหามีติ  นปฺปโหมิ  น   
สมตฺโถมฺหิ ฯ   
        วเทยฺยาม  โข  ต  คหปตีติ  อิท  ปน  วจน  สมณเ-   
ตเชนาห ฯ  นาติกฑฺเฒยฺยาสีติ  ต  เต  มยิ  เปม  ปติฏ ิต  ต   
# ๑. ม. พหุ ฯ  ๒. ม. น อลพฺภา ฯ    
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โกธวเสน  น  อติกฑฺเฒยฺยาสิ ฯ  สเจ  น  กชฺุเฌยฺยาสีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ตโต  เสฏ ี  ปุตฺโต  เม  สงฺคห  ม ฺเ  กตฺตุกาโมติ   
อุทคฺคจิตฺโต  อาห  วเทหิ  ตาต  สุทินฺนาติ ฯ  เตนหีติ  อุยฺโยชนตฺเถ   
วิภตฺติปฏิรูปโก  นิปาโต ฯ  ตโตนิทานนฺติ  ตนิทาน  ตเหตุกนฺติ   
ปจฺจตฺตวจนสฺส  โตอาเทโส  เวทิตพฺโพ ฯ  สมาเส  จสฺส  โต-   
โลปาภาโว (๑) ฯ  ภย  วาติ  กินฺติ  เม  โภเค  เนว  ราชาโน   
หเรยฺยุนฺติอาทินา  นเยน  วุตฺต  ราชาทิภย ฯ  จิตฺตุตฺราโสติ   
อตฺโถ ฯ  ฉมภิฺตตฺตนฺติ  ราชูหิ  วา  โจเรหิ  วา  ธน  เทหีติ   
กมฺมกรณ  การิยมานสฺส  กายี ฺชน  กายกมฺโป  หทยมสจลน ฯ   
โลมหโสติ  อุปฺปนฺเน  ภเย  โลมาน  หสน  อุทฺธคฺคภาโว ฯ   
อารกฺโขติ  อนฺโต  จ  พหิ  จ  รตฺตึ  จ  ทิวา  จ  อารกฺขณ ฯ   
        เตนหิ  วธูติ  เสฏ ี  คหปติ  ธน  ทสฺเสตฺวา  ปุตฺต   
อตฺตนา  คิหิภาวตฺถาย  ปโลเภตุ  อสกโฺกนฺโต  มาตุคามสทิส   
ทานิ  ปุริสาน  พนฺธน  นตฺถีติ  ม ฺ ิตฺวา ตสฺส  ปุราณ-   
ทุติยิก  อามนฺเตสิ  เตนหิ  วธูติ ฯ  ปุราณทุติยิกนฺติ  ปุราณ   
ทุติยิก  ปุพฺเพ  คิหิกาเล  ทุติยิก ฯ  เคหสิตสุขูปโภคสหายิก (๒)   
ภูตปุพฺพ  ภริยนฺติ  อตฺโถ ฯ  เตน  หีติ  เยน  การเณน  มาตุคาม-   
สทิส  พนฺธน  นตฺถ ิฯ  ปาเทสุ  คเหตฺวาติ  ปาเท  คเหตฺวา ฯ   
อุปโยคตฺเถ  ภุมฺมวจน ฯ  ปาเทสุ  วา  ต  คเหตฺวา ฯ  กีทิสา   
# ๑. ม. โลปาภาโว ฯ  ๒. ม. เคหสิตสุขุมโภคสหายิก ฯ    
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นาม  ตา  อยยฺปุตฺต  อจฺฉราโยติ  กสฺมา  เอวมาห ฯ  ตทา   
กิร  สมฺพหุเล  ขตฺติยกุมาเรป  พฺราหฺมณกุมาเรป  เสฏ ิปุตฺเตป   
มหาสมฺปตฺติโย  ปหาย  ปพฺพชนฺเต  ทิสฺวา  ปพฺพชฺชาย  คุณ   
อชานนฺตา  กถ  สมุฏาเปนฺติ  กสฺมา  เอเต  ปพฺพชนฺตีติ ฯ   
อถ ฺเ  วทนฺติ  เทวจฺฉราน  เทวนาฏกาน  การณาติ ฯ สา   
กถา  วิตฺถารติา  อโหสิ ฯ  ต  คเหตฺวา  อย  เอวมาหาติ ฯ  
เถโร  ต  ปฏกิฺขิปนฺโต  น  โข  อห  ภคินีติ  อาห ฯ  สมุทา-   
จรตีติ  โวหรติ  วทติ (๑) ฯ  ตตฺเถว  มจฺุฉิตา  ปปตาติ  น  ภคินี-   
วาเทน  สมุทาจรนฺต  ทิสฺวา  อนตฺถิโก  ทานิ  มยา  อย   
โย  ม  ปชาปตึ  สมาน  อตฺตนา  สทฺธึ  เอกมาตุกุจฺฉิยา   
สยิตทาริก  วิย  ม ฺตีติ  สมุปฺปนฺนพลวโสกา  หุตฺวา  ตสฺมึเยว   
ปเทเส  มุจฺฉิตา  ปปตา  ปติตาติ  อตฺโถ ฯ   
        มา  โน  วิเหยิตฺถาติ  มา  อมฺเห  ธน  ทสฺเสตฺวา   
มาตุคาม ฺจ  อุยฺโยเชตฺวา  วิเหยิตฺถ  วิเหสา  เหสา   
ปพฺพชิตานนฺติ ฯ  เตนหิ  ตาต  สุทินฺน  พีชกมฺป  เทหีติ  เอตฺถ   
เตนหีติ  อภิรติย  อุยโยเชติ ฯ  สเจ  ตฺว  อภิรโต  พฺรหฺมจริย   
จรสิ  จร  อากาเส  นิสีทิตฺวา  ปรินิพฺพายิตา  โหหิ  อมฺหาก   
ปน  กลุวสพีชก  เอก  ปุตฺต  เทหิ ฯ  มา  โน  อปุตฺตก  สาปเตยฺย   
ลิจฺฉวโย  อติหราเปสุนฺติ  มย  ห ิ ลิจฺฉวีน  คณราชนู  รชฺเช   
# ๑. ม. วเทติ ฯ  ๒. สฺยา. ลิจฺฉวิโน ฯ    
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วสาม  เต  เต  ปตุโน  อจฺจเยน  อิม  สาปเตยฺย  เอว  มหนฺต   
อมฺหาก  วิภว  อปุตฺตก  กุลธนรกฺขเกน  ปุตฺเตน  วิรหิต  อตฺตโน   
ราชนฺเตปุร  อติหราเปสุนฺติ (๑)  ตนฺเต  มา อติหราเปสุ  มา   
อติหราเปนฺตูติ ฯ   
        เอต  โข  เม  อมฺม  สกฺกา  กาตุนฺติ  กสฺมา  เอวมาห ฯ   
โส  กิร  จินฺเตสิ  เอเตส สาปเตยฺยสฺส  อหเมว  สามิ  อ ฺโ   
นตฺถิ  เตป  ม  สาปเตยฺย  รกฺขณตฺถาย  นิจฺจ  อนุพนฺธิสฺสนฺติ   
เตนาห  น  ลจฺฉามิ  อปฺโปสฺสุกฺโก  สมณธมฺม  กาตุ  ปุตฺตก   
ปน  ลภิตฺวา  โอรมิสฺสนฺติ  ตโต  อห  ยถาสุข  สมณธมฺม   
กริสฺสามีติ  อิม  นย  ปสสฺนฺโต  เอวมาหาติ ฯ   
        ปุปฺผนติฺ  อุตุกาเล  อุปฺปนฺนโลหิตสฺส  นาม ฯ  มาตุคามสฺส   
หิ  อุตุกาเล  คพฺภปฺปติฏานฏาเน  โลหิตวณฺณา  ปฬกา   
สณฺหิตฺวา  สตฺต  ทิวสานิ  วฑฺฒิตฺวา  ภิชฺชนฺติ ฯ  ตโต  โลหิต   
ปคฺฆรติ ฯ  ตสฺเสต  นาม  ปุปฺผนฺติ ฯ  ต  ปน  ยาว  พลว   
โหติ  พหุ ปคฺฆรติ  ตาว  ทินฺนาป  ปฏสินฺธิ  น  ติฏติ   
โทเสเนว  สทฺธึ  ปคฺฆรติ  โทเส  ปน  ปคฺฆริเต  สุทฺเธ  วตฺถุมฺห ิ  
ทินฺนา  ปฏิสนฺธิ  ขิปฺป  ปติฏาติ ฯ  ปปฺุผสา  อุปฺปชฺชตีติ (๒)   
ปุปฺผ  อสฺสา  อุปฺปชฺช ิฯ  อการโลเปน  สทฺธึ  สโยคโลโป ฯ   
ปุราณทุติยิกาย  พาหาย  คเหตฺวาติ  ปุราณทุติยิกาย  ยา  พาหา   
# ๑. ม. อติหราดปยฺยุนฺติ ฯ  ๒. สฺยา. ม. อุปฺปชชฺีติ ฯ    
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ตตฺร  น  คเหตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเทติ  ปมปาราชิกสิกฺขาปเท   
อฏปเต ฯ  ภควโต  กิร  ปมโพธิย  วีสติวสฺสานิ  ภิกฺขู  จิตฺต   
อาราธยึสุ  น  เอวรูป  อชฌฺาจารมกสุ ฯ  ต  สนฺธาเยว  อิท   
สุตฺตมาห  อาราธยึสุ  วต  เม  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  เอก  สมย   
จิตฺตนฺติ ฯ  อถ  ภควา  อชฌฺาจาร  อปสฺสนฺโต  ปาราชิก  วา   
สงฺฆาทิเสส  วา  น  ป ฺาเปสิ ฯ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ปน  วตฺถุสฺม ึ  
อวเสเส  ป ฺจ  ขุทฺทกาปตฺติกฺขนฺเธเอว  ป ฺาเปสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเทติ ฯ   
        อนาทีนวทสฺโสติ  ย  ภควา  อิทานิ  สิกฺขาปท   
ป ฺาเปนฺโต  อาทีนว  ทสฺเสสฺสติ  ต  อปสฺสนฺโต  อนวชฺชส ฺ ี   
หุตฺวา ฯ  สเจ  หิ  อย  อิท  น  กรณียนฺติ  วา  มลูจฺเฉชฺชาย   
วา  สวตฺตตีติ  ชาเนยฺย  สทฺธาปพฺพชิโต  กุลปุตฺโต   ตโตนิทาน   
ชีวิตกฺขย  ปาปุณนฺโตป  น  กเรยฺย  เอตฺถ  ปน  อาทีนว   
อปสฺสนฺโต  นิทฺโทสส ฺ ี  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อนาทีนว-   
ทสฺโสติ ฯ  ปุราณทุติยิกายาติ  ภุมฺมวจน ฯ  อภิวิ ฺาเปสีติ   
ปวตฺเตสิ ฯ  ปวตฺตนาป  หิ  กายวิ ฺตฺติโจปนโต  วิ ฺาปนาติ   
วุจฺจติ ฯ  ติกฺขตฺตุ อภิวิ ฺาปน  เจส  คพฺภสณฺาน-   
สนฺนิฏานตฺถมกาสีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  สา  เตน  คพฺภ  คณฺหีติ   
สาป  เตเนว  อชฺฌาจาเรน  คพฺภ  คณฺหิ  น  อ ฺถา ฯ    
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        ก ึ ปน  อ ฺถาป  คพฺภคฺคหณ  โหตีติ ฯ  โหติ ฯ  กถ ฯ   
กายสสคฺเคน  โจลคฺคหเณน  อสุจิปาเนน  นาภิปรามสเนน   
ทสฺสเนน  สทฺเทน  คนฺเธน ฯ  อิตฺถิโย  หิ  เอกจฺจา  อุตุสมเย   
ฉนฺทราครตฺตา  ปุริสาน  หตฺถคฺคาหเวณิคฺคาหองฺคปจฺจงฺค-   
ปรามสน  สาทิยนฺติโยป  คพฺภ  คณฺหนฺติ ฯ  เอว  กายสสคฺเคน   
คพฺภคฺคหณ  โหติ ฯ   
        อุทายิตฺเถรสฺส  ปน  ปุราณทุติยิกา  ภิกฺขุนี  ต  อสุจึ   
เอกเทส  มุเขน  อคฺคเหสิ  เอกเทส  โจลเกเนว  สทธฺึ  องฺคชาเต   
ปกฺขิป ฯ  สา  เตน  คพฺภ  คณฺหิ ฯ  เอว  โจลคฺคหเณน   
คพฺภคฺคหณ  โหติ ฯ   
        มิคสิงฺคตาปสสฺส (๑)  มาตา  มิคี  อุตุสมเย  ตาปสสฺส   
ปสฺสาวฏาน  อาคนฺตฺวา  สสมฺภว ปสฺสาว  ปวิ ฯ  สา  เตน   
คพฺภ  คณฺหิตฺวา  มิคสิงฺค (๒)  วิชายิ ฯ  เอว  อสุจิปาเนน   
คพฺภคฺคหณ  โหติ ฯ   
        สามสฺส  ปน  โพธิสตฺตสฺส  มาตาปตูน  จกฺขุปริหานึ   
ตฺวา  สกฺโก  ปุตฺต  ทาตุกาโม  ทุกลุกปณฺฑิต  อาห  วฏฏติ   
ตุมฺหาก  เมถุนธมฺโมติ ฯ  อนตฺถิกา  มย  เอเตน  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตมฺหาติ ฯ  เตนหิ  อิมิสฺสา  อุตุสมเย  องฺคุฏเน  นาภึ   
ปรามเสยฺยาถาติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  สา  เตน  คพฺภ   
# ๑. ม. (อิสสิิงฺคตาปสสฺส ?) นิฬิกาชาตก ปสฺสิตพฺพ ฯ   
# ๒. ม. (อิสสิิงฺค ?) ฯ    
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คณฺหิตฺวา  สามตาปสทารก  วิชายิ ฯ  เอว  นาภิปรามสเนน   
คพฺภคฺคหณ  โหติ ฯ  เอเตเนว  นเยน  มณฺฑพฺยสฺส  จ  จณฺฑปฺ-   
ปชฺโชตสฺส  จ  วตฺถุ  เวทิตพฺพ ฯ   
        กถ  ทสสฺเนน  โหตีติ  อิเธกจฺจา  อิตฺถี  อุตุสมเย   
ปุริสสสคฺค  อลภมานา  ฉนฺทราควเสน  อนฺโตเคหคตา  ปุริส   
อุปนิชฺฌายติ  ราโชโรธา  วิย ฯ  สา  เตน  คพฺภ  คณหฺาติ ฯ   
เอว  รูปทสฺสเนน  คพฺภคฺคหณ  โหติ ฯ   
        พลากาสุ  ปน  ปุรโิส  นาม  นตฺถิ ฯ  ตา  อุตุสมเย   
เมฆสทฺท  สุตฺวา  คพฺภ  คณฺหนฺติ ฯ  กกฺุกุฏิโยป  กทาจิ  เอกสฺส   
กุกฺกุฏสฺส  สทฺท  สุตฺวา  พหุกาป  คพฺภ  คณฺหนฺติ ฯ  ตถา   
คาวี  อุสภสฺส ฯ  เอว  สทฺเทน  คพฺภคฺคหณ  โหติ ฯ   
        คาวีเยว  จ  กทาจิ  อุสภคนฺเธน  คพฺภ  คณฺหนฺติ ฯ   
เอว  คนฺเธน  คพฺภคฺคหณ  โหติ ฯ   
        อิธ  ปนาย  อชฺฌาจาเรน  คพฺภ  คณฺหิ ฯ  ย  สนฺธาย   
วุตฺต  มาตาปตโร  จ  สนนฺิปติตา  โหนฺติ  มาตา  จ  อุตุนี   
โหติ  คนฺธพฺโพ  จ  ปจฺจุปฏ ิโต  โหติ  เอว  ติณฺณ  สนฺนิปาตา   
คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ  โหตีติ ฯ   
        ภุมฺมา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุนฺติ  ยสฺมา  นตฺถิ  โลเก   
รโห  นาม  ปาปกมฺม  ปกุพฺพโต  สพฺพปม  หิสฺส  ต  ปาป   
อตฺตา  ชานาติ  ตโต  อารกฺขเทวตา  อถ ฺาป  ปรจิตฺตวิทุนิโย    
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เทวตา  ตสฺมาสฺส  ปรจิตฺตวิทู  สกลวนสณฺฑสนฺนิสฺสิตา  ภุมฺมา   
เทวา  ต  อชฌฺาจาร  ทิสฺวา  สทฺทมนุสสฺาเวสุ  ยถา  อ ฺเป   
เทวา  สุณนฺติ  ตถา  นิจฺฉาเรสุ ฯ  กินฺติ ฯ  นิรพฺพุโท  วต   
โภ ฯเปฯ  อาทีนโว  อุปฺปาทิโตติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  เวร ฺชกณฺเฑ   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ภุมฺมาน  เทวาน  สททฺ  สุตฺวา  จาตุมฺมหาราชิกาติ  เอตฺถ   
ปน  ภุมฺมาน  เทวาน  สทฺท  อากาสฏเทวตา  อสฺโสสุ   
อากาสฏาน  จาตุมฺมหาราชิกาติ  อยมนุกฺกโม  เวทิตพฺโพ ฯ   
พฺรหฺมกายิกาติ  อส ฺ ิสตฺเต  จ  อรูปาวจเร  จ  เปตฺวา   
สพฺเพป  พฺรหฺมาโน อสฺโสสส  สุตฺวา  จ  สทฺทมนสฺุสาเวสุนฺติ   
เวทิตพฺพา (๑) ฯ  อิติห เตน ขเณนาติ  เอว  เตน  สุทนิฺนสฺส   
อชฺฌาจารกฺขเณน ฯ  เตน  มุหุตฺเตนาติ  อชฺฌาจารมุหุตฺเตเนว ฯ   
ยาว  พฺรหฺมโลกาติ ยาว อกนิฏพฺรหฺมโลกา ฯ  อพฺภุคฺค ฺฉีติ   
อภิอุคฺค ฺหิ  อพฺภุฏาสิ ฯ  เอกโกลาหลมโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปุตฺต  วิชายีติ  สุวณฺณพิมฺพสทิส  ปจฺฉิมภวิกสตฺต  ชเนสิ ฯ   
พีชโกติ  นาม  อกสูติ  น  อ ฺ  นาม  กาตุมทสุ  พีชกมฺป   
เทหีติ  ปตามหิยา  วุตฺตภาวสฺส  ปากฏตฺตา  พีชโกเตฺวสฺส  นาม   
โหตูติ  พีชโกติ  นามมกสุ ฯ  ปุตฺตสฺส  [๓]  นามวเสเนว  [๔]   
# ๑. ม. เวทิตพฺโพ ฯ  ๒. ม. มาตามหิยา ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปนาติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร จาติ ทิสฺสติ ฯ    
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มาตาปตูนปสฺส  นามมกสุ ฯ เต อปเรน  สมเยนาติ  พีชก ฺจ   
พีชกมาตร ฺจ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  พีชกสสฺ  กริ  สตฺตฏวสฺสกาเล   
ตสฺส มาตา ภิกฺขุนีสุ  โส  จ  ภิกฺขูสุ  ปพฺพชิตฺวา  กลฺยาณมิตฺเต   
อุปนิสฺสาย  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  อุโภ  อคารสฺมา   
อนคาริย  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  สจฺฉากสูติ ฯ  เอว  มาตา-   
ปุตฺตาน  ปพฺพชฺชา  สผลา อโหสิ ฯ   
        ปตา  ปนสฺส  วิปฏิสาราภิภูโต  วิหาสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
อถโข  อายสฺมโต สุทินฺนสฺส อหุเทว กุกฺกจฺจนฺติอาทิ ฯ  ตตฺถ   
อหุเทวาติ  อหุเอว ฯ  ทกาโร  ปทสนฺธกิโร ฯ  อโหสิเอวาติ  อตฺโถ ฯ   
กุกฺกุจฺจนฺติ  อชฺฌาจารเหตุโก  ปจฺฉานุตาโป ฯ  วิปฏิสาโรติป   
ตสฺเสว  นาม ฯ  โส  หิ  วิ ฺ ูหิ  อกตฺตพฺพตาย  กุจฺฉิตกิริยา-   
ภาวโต  กุกฺกจฺุจ  กต  อชฌฺาจาร  นิวตฺเตตุ อสมตฺถตาย  ต   
ปฏิจฺจ  วิรูปสรณภาวโต  วิปฏิสาโรติ  วุจฺจติ ฯ  อลาภา  วต   
เมติ  มยฺห  วต  อลาภา ฯ  เย  ฌานาทีน  คุณาน  อลาภา   
นาม  เต  มยหฺ  น  อ ฺสฺสาติ  อธิปฺปาโย ฯ  น  วต  เม   
ลาภาติ  เยป  เม  ปฏลิทฺธา  ปพฺพชชฺาสรณคมนสิกฺขาสมาทาน-   
คุณา  เตป  เนว  มยฺห  ลาภา  อชฺฌาจารมลินตฺตา ฯ  ทลฺุลทฺธ   
วต  เมติ  อิท  สาสน  ลทธฺมฺป  เม  ทุลลฺทฺธ ฯ  น  วต   
เม  สุลทฺธนติฺ   ยถา  อ ฺเส  กุลปุตฺตาน  เอว  น  วต  เม   
สุลทฺธ ฯ  กสมฺา ฯ  โยห  เอว  สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย ฯเปฯ    
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พฺรหฺมจริย  จริตุนฺติ ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ  สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต  มคฺค-   
พฺรหฺมจริย ฯ  กโิส  อโหสีติ  ขาทิตุ  วา  ภุ ฺชิตุ  วา  อสกฺโกนฺโต   
ตนุโก  อโหสิ  อปฺปมสโลหิโต ฯ  อุปปฺณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโตติ   
ส ฺชาตุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกภาโว  ปณฺฑุปลาสปฏิภาโค ฯ  ธมน-ิ   
สณฺตคตฺโตติ (๑)  ปรยิาทินฺนมสโลหิตตฺตา  สิราชาเลเนว  สนฺถริต-   
คตฺโต ฯ  อนโฺตมโนติ  อนุโสจนวเสน  อพฺภนฺตเรเยว   ิตจิตฺโต ฯ   
หทยวตฺถุ นสิฺสาย วตฺตนวเสน (๒) ปน สพฺเพป  อนฺโตมนาเยว ฯ   
ลีนมโนติ  อุทฺเทเส  ปริปจฺฉาย  กมฺมฏาเน  อธิสีเล  อธิจิตฺเต   
อธิป ฺาย  วตฺตปฏิวตฺตปูรเณ  จ  นกิขิฺตฺตธุโร  อวิปฺผาริโก ฯ   
อ ฺทตฺถุ  โกสชฺชวเสเนว  ลโีน  สงฺกุฏิโต  มโน  อสฺสาติ   
ลีนมโน ฯ  ทุกฺขีติ  เจโตทุกฺเขน  ทุกขีฺ ฯ  ทุมฺมโนติ  โทเสน   
ทุฏมโน  วิรูปมโน  วา  โทมนสฺสาภิภูตตาย ฯ  ปชฺฌายีติ   
วิปฏิสารวเสน  วหจฺฉินฺโน  วิย  คทฺรโภ  ต  ต  จินตฺยิ ฯ   
        สหายกา  ภิกฺขูติ  ต  เอวภูต  คณสงฺคณิกาปป ฺเจน   
วีตินาเมนฺต  ทิสฺวา  ยสฺส  วิสฺสาสิกา  กถาผาสุกา  ภิกฺขู   
เต  น เอตทโวจุ ฯ ปนินฺทฺริโยติ  ปสาทปฺปติฏาโนกาสสฺส   
สมฺปุณฺณตฺตา  ปริปุณฺณจกฺขาทิอินฺทฺริโย ฯ  โส  ทานิ  ตฺวนฺติ   
เอตฺถ  ทานีติ  นิปาโต ฯ  โส  ปน  ตฺวนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
กจฺจิ  โน  ตฺวนฺติ  กจฺจิ  นุ  ตฺว ฯ  อนภิรโตติ  อุกฺกณฺ ิโต   
# ๑. สฺยา. ม. ธมนิสนฺถตคตฺโตติ ฯ  ๒.  ม. ปวตฺตนวเสน ฯ    
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คิหิภาว  ปฏยมาโนติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมา (๑)  ตเมว  อนภิรตึ   
ปฏิกฺขิปนฺโต  อาห  น  โข  อห  อาวุโส  อนภิรโตติ ฯ   
อธิกุสลาน  ปน  ธมฺมาน  ภาวนาย  อภิรโตวาหนฺติ (๒) ฯ  อตฺถิ   
เม  ปาปกมฺม  กตนฺติ  มยา  กต  เอก  ปาปกมฺม  อตฺถิ   
อุปลพฺภติ  สวิชฺชติ  นิจฺจกาล  อภิมุข  วิย  เม  ติฏติ ฯ  อถ   
น  ปกาเสนฺโต  ปุราณทุติยิกายาติอาทิมาห ฯ   
        อล  ห ิ เต  อาวุโส  สทุินฺน  กุกกฺุจฺจายาติ  อาวุโส   
สุทินฺน  ตุยฺเหต  ปาปกมฺม  อล  สมตฺถ  กุกฺกุจฺจาย ฯ  ปฏิพล   
กุกฺกุจฺจมุปฺปาเทตุนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ย  ตฺวนฺติอาทิมฺหิ  เยน   
ปาเปน  ตฺว  นาสกฺกิสฺสสิ  พฺรหฺมจริย  จริตุ  ต  เต  ปาป   
อล  กุกฺกุจฺจายาติ  เอว  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  อถ  น   
อนุสาสนฺตา นนุ อาวุโส ภควตาติอาทิมาหสุ ฯ   
        ตตฺถ  นนูติ  อนุมติครหตฺเถ  นิปาโต ฯ  อเนกปริยาเยนาติ   
อเนกการเณน ฯ  วิราคายาติ  วิราคตฺถาย ฯ  โน  สราคายาติ   
โน  ราเคน  ร ฺชนตฺถาย ฯ  ภควตา  หิ  อิม  เม  ธมมฺ   
สุตฺวา  สตฺตา  สพฺพภวโภเคสุ  วิรชชฺิสสฺนฺติ  โน  ร ฺชิสฺสนฺตีติ   
เอตทตฺถาย  ธมฺโม  เทสิโตติ  อธิปฺปาโย ฯ  เอส  นโย   
สพฺพปเทสุ ฯ  อิท  ปเนตฺถ  ปริยายวจนมตฺต ฯ  วิสโยคายาติ   
# ๑. อิติ  ปท  ยสฺมา  โส  กุกฺกุจฺจการณา  ตถารูโป  โหติ  น   
# อนภิรติวเสนาติ เอวมาทิก  อตฺถ โชเตติ ฯ โส นฏโ โหติ ม ฺเ ฯ   
# ๒. อธิปฺปาโยติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ    
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กิเลเสหิ  วิสยุชฺชนตฺถาย ฯ โน  สโยคายาติ  น  สยุชฺชนตฺถาย ฯ   
อนุปาทานายาติ  อคฺคหณตฺถาย ฯ  โน  สอุปาทานายาติ  น   
สงฺคหณตฺถาย ฯ   
        ตตฺถ  นาม  ตฺวนฺติ  ตสฺมึ  นาม  ตฺว ฯ  สราคาย   
เจเตสฺสสีติ  สห  ราเคน  วตฺตมานาย  เมถุนธมมฺาย  เจเตสฺสสิ   
กปฺเปสฺสสิ ฯ เอตทตฺถ  วายมิสฺสสีติ  อตฺโถ ฯ  เอส  นโย   
สพฺพตฺถ ฯ  ปุน  ราควิราคาทีนิ  นวปทานิ  นิพฺพฏฏิตโลกุตฺตร-   
นิพฺพานเมว  สนฺธาย  วุตฺตานิ ฯ  ตสฺมา   ราคาวิราคายาติ   
วา  มทนิมฺมทนายาติ  วา  วุตฺเตป  นิพฺพานตฺถายาติ  เอวเมว   
อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  นิพฺพาน  หิ  ยสมฺา  ต  อาคมฺม  อารพฺภ   
สนฺธาย  ปฏจฺิจ  ราโค  วิรชฺชติ  น  โหติ  ตสฺมา  ราควิราโคติ   
วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ต  อาคมฺม  มานมทปุริสมทาทโย  มทา   
นิมฺมทา  อมทา  โหนฺติ  วินสฺสนฺติ  ตสฺมา  มทนิมมฺทนนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  จ  ต  อาคมฺม  สพฺพาป  กามปปาสา  วินย   
อพฺภตฺถ  ยาติ  ตสฺมา  ปปาสวินโยติ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ปน   
ต  อาคมฺม  ป ฺจกามคุณาลยา  สมุคฺฆาต  คจฺฉนฺติ  ตสฺมา   
อาลยสมุคฺฆาโตติ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ต  อาคมฺม  เตภูมิกวฏฏ   
อุปจฺฉิชฺชติ  ตสฺมา  วฏฏปจฺเฉโทติ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ต   
อาคมฺม  สพฺพโส  ตณฺหา  ขย  คจฺฉติ  วิรชฺชติ  นิรชฺุฌติ  จ   
ตสฺมา  ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิโรโธติ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ปเนต    
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จตสฺโส  โยนิโย  ป ฺจ  คติโย  สตฺต  วิ ฺาณฏ ิติโย  นว   
สตฺตาวาเส  อปราปรภาวาย  วินนโต  อาพนฺธนโต  สสิพฺพนโต   
วานนฺติ   ลทธฺโวหาราย  ตณฺหาย  นิกฺขนฺต  นิสฺสฏ  วิสยุตฺต   
ตสฺมา  นิพฺพานนฺติ  วุจฺจตีติ ฯ   
        กามาน  ปหาน  อกฺขาตนฺติ  วตฺถุกามาน  กิเลสกามาน ฺจ   
ปหาน  วุตฺต ฯ  กามส ฺาน  ปริ ฺาติ  สพฺพาสมฺป  กาม-   
ส ฺาน  าตตีรณปหานวเสน  ติวิธา  ปริ ฺา  อกฺขาตา ฯ   
กามปปาสานนฺติ  กาเมสุ  ปาตพฺยตาน  กาเม  วา  ปาตุ-   
มิจฺฉาน ฯ  กามวิตกฺกานนฺติ  กามูปสหิตาน  วิตกฺกาน ฯ  กาม-   
ปริฬาหานนฺติ  ป ฺจกามคุณิกราควเสน  อุปฺปนฺนปริฬาหาน   
อนฺโตทาหาน ฯ  อิเมสุ  ป ฺจสุ  าเนสุ  กิเลสกฺขยกโร  โลกุตฺตร-   
มคฺโคว  กถโิต ฯ  สพฺพปเมสุ  ปน  ตีสุ  าเนสุ  โลกิย-   
โลกุตฺตรมิสสฺโก  มคฺโค  กถิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เนต  อาวุโสติ  เอต  อาวุโส ตว ปาปกมฺม อปฺปสนฺนาน   
วา  ปสาทาย  เอวรูปาน  ปสาทตฺถาย  น  โหติ ฯ  อถเขฺวตนฺติ   
อถโข  เอต ฯ  อถ  เขตนฺติป  ปาโ ฯ  อ ฺถตฺตายาติ   
ปสาท ฺถาภาวาย  วิปฏิสาราย  โหติ ฯ เย มคฺเคน อนาคต-   
สทฺธา เตส  วิปฏิสาร  กโรติ  อีทิเสป  นาม  ธมฺมวินเย   
มย  ปสนฺนา  ยตฺเถว  ทุปปฺฏิปนฺนา  ภิกฺขูติ ฯ  เย  ปน   
# ๑. ม. อเถ โข ตนฺติป ฯ    
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มคฺเคนาคตสทฺธา  เตส  สิเนรุ  วิย  วาเตหิ  อจโล  ปสาโท   
อีทิเสหิ  วตฺถูหิ  อิโต  วา  ทารุณตเรหิ ฯ  เตน  วุตฺต  เอกจฺจาน   
อ ฺถตฺตายาติ ฯ   
        ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุนฺติ  ภควโต  เอตมตฺถ   
อาจิกฺขึสุ  ปฏิเวทยึสุ  อาโรจยมานา  จ  เนว  ปยกมฺยตาย  น   
เภทปุเรกฺขารตาย  น  ตสฺสายสฺมโต  อวณฺณ  ปกาสนตฺถาย   
น  กลิสาสน  อาโรจนตฺถาย  นาป  อิท  สุตฺวา  ภควา   
อิมสฺส  สาสเน  ปติฏาน  น  ทสฺสติ  นิกฺกฑฺฒาเปสฺสติ  นนฺติ   
ม ฺมานา  อาโรเจสุ  อถโข  อิม  สาสเน  อุปฺปนฺน  อพฺพุท   
ตฺวา  ภควา  สิกฺขาปท  ป ฺาเปสฺสติ  เวล  มริยาท  อาณ   
เปสฺสตีติ อาโรเจสุฯ   
        เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณติ  เอตฺถ  สุทนิฺนสฺส   
อชฺฌาจารวีติกฺกโม  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา  การณตฺตา   
นิทาน ฺเจว  ปกรณ ฺจาติ  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  การณ  หิ   
ยสฺมา  นิเทติ  อตฺตโน  ผล  หนฺท  คณฺหาถ  นนฺติ  ทสฺเสนฺต   
วิย  อปฺเปติ  ปกโรติ  จ  น  กตฺตุ อารภติ  กโรติเยว  วา   
ตสฺมา  นิทาน ฺเจว  ปกรณ ฺจาติ  วุจฺจติ ฯ  วิครหิ  พุทฺโธ   
ภควาติ  พุทฺโธ  ภควา  วิครหิ  นินฺทิ  ยถาติ  วณฺณา-   
วณฺณรหาน  วณฺณ ฺจ  อวณฺณ ฺจ  ภณนฺโต  อคฺคปุคฺคโล ฯ   
น  หิ  ภควโต  สีลวีติกฺกมการก  ปุคฺคล  ทิสฺวา  อย  ชาติยา    
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วา  โคตฺเตน  วา  โกลปุตฺติเยน  วา  คณฺเน  วา  ธุตงฺเคน   
วา  าโต  ยสสฺสี  อีทิส  ปุคฺคล  รกฺขิตุ วฏฏตีติ  จิตฺต   
อุปฺปชฺชติ  นาป  เปสล  คุณวนฺติ  ทิสฺวา  ตสฺส  คุณ  ปฏิจฺฉาเทตุ   
จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  อถโข  ครหิตพฺพ  ครหติเยว  ปสสิตพฺพ ฺจ   
ปสสติเยว  อย ฺจ  ครหิตพฺโพ  ตสฺมา  ต  ตาทิลกฺขเณ   ิโต   
อวิกฺกมฺปมาเนน  จิตฺเตน  วิครหิ  พุทฺโธ  ภควา  อนนุจฺ-   
ฉวิยนฺติอาทีหิ  วจเนหิ ฯ   
        ตตฺถาย  อตฺถวณฺณนา  ยทิท  ตยา  โมฆปุริส  ตุจฺฉมนุสฺส   
กมฺม  กต  ต  สมณกรณาน  ธมฺมาน  มคฺคผลนิพฺพานสาสนาน   
วา  น  อนุจฺฉวิก  เตส  ฉวึ ฉาย สุนฺทรภาว น   อเนฺวติ   
นานุคจฺฉติ  อถโข  อารกาว  เตหิ  ธมฺเมหิ  อนนุจฺฉวิกตฺตาเอว   
จ  อนนุโลมกิ  เตส  น  อนุโลเมติ  อถโข  วิโลม  ปจฺจนีกภาเว   
 ิต  อนนุโลมิกตฺตาเอว  จ  อปฏิรูป  ปฏิรูป  สทิส  ปฏิภาค  น   
โหติ  อถโข  อสทิสมปฏิภาคเมว  อปฏิรูปตฺตาเอว  จ  อสฺสามณก   
สมณาน  กมมฺ  น  โหติ  อสฺสามณกตฺตา  อกปฺปย  ย  ห ิ  
สมณกมฺม  น  โหติ  ต  เตส  น  กปฺปติ  อกปฺปยตฺตา  อกรณีย   
น  หิ  สมณาน  ย  น  กปปฺติ  ต  กโรนฺติ  ต ฺเจต  ตยา  กต   
ตสฺมา  อนนุจฺฉวิก  เต  โมฆปุริส  กต ฯเปฯ  อกรณียนฺติ ฯ   
กถ  หิ  นามาติ  เกน  นาม  การเณน ฯ  กินฺนาม  การณ   
# ๑. ม. สมณา ฯ    
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ปสฺสนฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตโต  การณาภาว  ทสฺเสนฺโต  ปรโต   
นนุ  มยา  โมฆปุริสาติอาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  ย  เตน  ปาปกมฺม  กต  ต  วิปจฺจมาน   
อติวิย  ทุกฺขวิปาก  โหติ  ตสฺมาสฺส  ต  วิปาก  ทสฺเสตุ   
กตาปราธ  วิย  ปุตฺต  อนุกมฺปกา  มาตาปตโร  ทยาลุเกน   
จิตฺเตน  สุทินฺน  ปริภาสนฺโต  วรนฺเต  โมฆปรุิสาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  อาสุ  สีฆ  เอตสฺส  วิส  อาคจฺฉตีติ  อาสีวิโส ฯ  โฆร   
จณฺฑมสฺส  วิสนฺติ  โฆรวิโส ฯ  ตสฺส  อาสีวิสสฺส  โฆรวิสสฺส ฯ   
ปกฺขิตฺตนฺติ  เอตสฺส  วรนติฺ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  อีทิสสฺส   
อาสีวิสสฺส  มุเข  องฺคชาต  วร  ปกฺขิตฺต ฯ  สเจ  ปกฺขิตฺต   
ภเวยฺย  วร  สิยา  สุนฺทร  สาธุ  สฏุ ุ  สิยาติ  อตฺโถ ฯ   
น  เตฺววาติ  น  เตฺวว  วร  น  สุนฺทรเมว  น  สาธุเอว   
น  สฏุ ุเอว ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  กณฺหสปฺปสฺสาติ  กาฬ-   
สปฺปสฺส ฯ  องฺคารกาสุยาติ  องฺคารปุณฺณกูเป  องฺคารราสิมฺหิ   
วา ฯ  อาทิตฺตายาติ  ปทิตฺตาย  คหิตอคฺคิวณฺณาภาย (๑) ฯ   
สมฺปชฺชลิตายาติ  สมนฺตโต  ปชฺชลิตาย  อจฺจิโย  มุ ฺจนฺติยา ฯ   
ส ฺโชติภูตายาติ  สปฺปภาย ฯ  สมนฺตโต  อุฏ ิตาหิ  ชาลาหิ   
เอกปฺปภาย  สมุทยภูตายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ต  กิสฺส  เหตูติ  ย  มยา  วุตฺต  วรนฺติ  ต  กิสฺส    
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เหตุ  กตเรน  การเณนาติ  เจ ฯ  มรณ  วา  นิคจฺเฉยฺยาติ   
โย  ตตฺถ  องฺคชาต  ปกฺขิเปยฺย  โส  มรณ  วา  นิคจฺเฉยฺย ฯ   
อิโตนิทาน ฺจ  โข ฯเปฯ  อุปปชฺเชยฺยาติ  ย  อิท  มาตุคามสฺส   
องฺคชาเต  องฺคชาตปฺปกฺขิปน  อิโตนิทาน  ตสฺส  การโก   
ปุคฺคโล  นริย  อุปปชฺเชยยฺ ฯ  เอว  กมมฺสฺส  มหาสาวชฺชต   
ทสฺเสนฺโต  ต  วิครหิ น  ตสฺส  ทุกฺขาคมน  อิจฺฉมาโน ฯ   
ตตฺถ  นาม  ตฺวนฺติ  ตสฺมึ  นาม  เอวรูเป  กมฺเม  เอว  มหา-   
สาวชฺเช  สมาเนป  ตฺว ฯ ย ตฺวนฺติ เอตฺถ  ยนฺติ  หฬีนตฺเถ   
นิปาโต ฯ  ตฺวนฺติ  ต  สททฺสฺส  เววจน ฯ  ทฺวีหิป  ย  วา  ต   
วา  หีฬิตมว ฺาตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อสทฺธมฺมนฺติ  อสต   
นีจชนาน  ธมฺม ฯ  เตหิ  เสวิตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ  คามธมฺมนฺติ   
คามาน  ธมฺม ฯ  คามวาสิกมนุสฺสาน  ธมฺมนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
วสลธมฺมนฺติ  ปาปธมฺเม  วสฺสนฺติ  ปคฺฆรนฺตีติ  วสลา  เตส   
วสลาน  หีนปุริสาน  ธมมฺ ฯ  วสล  วา  กิเลสปฺปคฺฆรณกธมฺม ฯ   
ทุฏ ุลฺลนฺติ  ทุฏ ุ  จ  กิเลสสนฺทูสิต  ถลฺุล ฺจ  อสุขุม  อนิปุณนฺติ   
วุตฺต   โหติ ฯ  โอทกนฺติกนฺติ  อุทกกจฺิจ  อนฺติกมวสาน  อสฺสาติ   
โอทกนฺติโก ฯ  ต  โอทกนฺติก ฯ รหสสฺนฺติ รโหภาว ปฏิจฺฉนฺเน   
โอกาเส  อุปฺปชฺชนก ฯ  อย  ห ิ ธมฺโม  ชิคุจฺฉนียตฺตา  น   
สกฺกา  อาวิกาตต  อ ฺเส  ทสฺสนวิสเย  กาตุ ฯ  เตน  วุตฺต   
# ๑. ม. วสนฺติ ฯ  ๒. ม. อาวิ ฯ    
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รหสฺสนฺติ ฯ ทฺวยทฺวยสมาปตฺตินฺติ (๑)  ทฺวีหิ  ทฺวีหิ  สมาปชฺชิตพฺพ ฯ   
ทฺวย  ทฺวย สมาปตฺตินฺติป  ปาโ ฯ  ทยทยสมาปตฺตินฺติป   
ปนฺติ ฯ  ต น สุนฺทร ฯ  สมาปชฺชิสฺสสีติ  เอต  ตตฺถ  นาม   
ตฺวนฺติ  เอตฺถ  วุตฺตสมานสทฺเทน  โยเชตพฺพ  สมาปชฺชิสฺสส ิ  
นามาติ ฯ   
        พหูน  โข ฯเปฯ  อาทิกตฺตา  ปุพฺพงฺคโมติ  สาสน  สนฺธาย   
วทติ ฯ  อิมสมฺึ  สาสเน  ตฺว  พหูน  ปุคฺคลาน  อกุสลาน (๒)  ธมฺมาน   
อาทิกตฺตา  สพฺพปม  กรณโต  ปุพฺพงฺคโม  สพฺพปม  เอต   
มคฺค  ปฏิปนนฺตฺตา  ทฺวารทโท (๓)  อุปายทสฺสโกติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อิม  หิ  เลส  ลทฺธา ตว อนุสิกฺขมานา  พหู  ปุคฺคลา   
นานปฺปการเก  มกฏิยา  เมถุนปฏิเสวนาทิเก  อกุสลธมฺเม   
กริสฺสนฺตีติ  อยเมตฺถ  อธปิฺปาโย ฯ   
        อเนกปริยาเยนาติ  อิเมหิ  อนนุจฺฉวิกนฺติอาทินา  นเยน   
วุตฺเตหิ  พหูหิ  การเณหิ ฯ ทุพฺภรตาย ฯเปฯ  โกสชฺชสฺส  อวณฺณ   
ภาสิตฺวาติ  ทุพฺภรตาทีน  วตฺถุภูตสฺส  อสวรสฺส  อวณฺณ  นินฺท   
ครห  ภาสิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา  หิ  อสวเร   ิตสฺส  ปุคฺคลสฺส   
อตฺตา  ทุพฺภรต ฺเจว  ทุปฺโปสต ฺจ  อาปชฺชติ  ตสฺมา  อสวโร   
ทุพฺภรตา  ทุปฺโปสตาติ  จ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ปน  อสวเร   
# ๑. สฺยา. ทวฺย ทฺวยสมาปตฺตินฺติ ฯ  ม. ทฺวยทฺวยสมาปตฺตินฺติ ฯ   
# ๒. อิโต ปร วาสทฺเทน ภวิตพฺพ ฯ  ๓. ม. ทฺวารทโท ฯ    
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 ิตสฺส  อตฺตา  จตูสุ ปจฺจเยสุ มหิจฺฉต  สิเนรุปฺปมาเณป  จ   
ปจฺจเย  ลทฺธา  อสนฺตุฏ ิต  อาปชฺชติ  ตสฺมา อสวโร  มหิจฺฉตา   
อสนฺตุฏ ิตาติ  จ  วุจฺจติ ฯ ยสฺมา จ อสวเร  ิตสฺส  อตฺตา   
คณสงฺคณิกาย  เจว  กิเลสสงฺคณิกาย  จ  สวตฺตติ โกสชฺชาน-ุ   
คโต  จ  โหติ  อฏกุสีตวตฺถุปาริปูริยา  สวตฺตติ  ตสฺมา  อสวโร   
สงฺคณิกา  เจว  โกสชฺช ฺจาติ  วุจฺจติ ฯ   
        สุภรตาย ฯเปฯ วิริยารมฺภสฺส  วณฺณ  ภาสิตฺวาติ  สุภรตาทีน   
วตฺถุภูตสฺส  สวรสฺส จ วณฺณ  ภาสิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา   
หิ  อสวร  ปหาย  สวเร   ิตสฺส อตฺตา  สุภโร  โหติ  สุโปโส   
จตูสุ  ปจฺจเยสุ  อปฺปจฺฉต  นิตฺตณฺหภาว  อาปชฺชติ  เอก-   
เมกสฺมิ ฺจ  ปจฺจเย  ยถาลาภยถาพลยถาสารุปฺปวเสน  ติปฺปเภทาย   
สนฺตุฏ ิยา  สวตฺตติ  ตสฺมา  สวโร  สภุรตา  เจว  สุโปสตา   
จ  อปฺปจฺโฉ  จ  สนฺตุฏโ จาติ วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺมา ปน อสวร ปหาย สวเร  ิตสฺส  อตฺตา  กิเลสาน   
สลฺเลขตาย  เจว  นิทฺธุนนตาย  จ  สวตฺตติ  ตสฺมา  สวโร   
สลฺเลโข  จ  ธุโต จาติ วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺมา จ อสวร ปหาย  สวเร   ิตสฺส  อตฺตา กาย   
วาจาน  อปฺปาสาทิก  อปฺปสาทนีย  อสนฺตมสารุปฺป  กายวจี-   
ทุจฺจริต  จิตฺตสฺส  อปฺปาสาทิกมปฺปสาทนีย  อสนฺตมสารุปฺป   
อกุสลวิตกฺกตฺตย ฺจ  อนุปคมฺม  ตพฺพิปรีตสฺส  กายวจีสุจริตสฺส    
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กุสลวิตกฺกตฺตยสฺเสว  จ  ปาสาทิกสฺส  ปสาทนียสฺส  สนฺตสฺส   
สารุปฺปสฺส  ปาริปูริยา  สวตฺตติ  ตสฺมา  สวโร  ปาสาทิโกติ   
วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺมา ปน  อสวร  ปหาย  สวเร   ิตสฺส  อตฺตา   
สพฺพกิเลสาปจยภูตาย  วิวฏฏาย  อฏวิริยารมฺภวตฺถุปาริปูริยา   
จ  สวตฺตติ  ตสฺมา  สวโร  อปจโยเจว  วิริยารมฺโภ  จาติ   
วุจฺจตีติ ฯ   
        ภิกฺขูน  ตทนุจฺฉวิก  ตทนุโลมิกนติฺ  ตตฺถ  สนนฺิปติตาน   
ภิกฺขูน  ย  อิทานิ  สิกฺขาปท  ป ฺาเปสฺสติ  ตสฺส  อนุจฺ-   
ฉวิก ฺเจว  อนุโลมิก ฺจ  โย  จาย  สุภรตาทีหิ  สวโร วุตฺโต   
ตสฺส  อนุจฺฉวิก ฺเจว  อนุโลมิก ฺเจว  สวรปฺปหานปฏิสยุตฺต   
อสุตฺตนฺตนิพทฺธ  ปาลิวินิมุตฺต  โอกกฺนฺติกธมฺมเทสน  กตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  ภควา  กิร  อีทิเสสุ  าเนสุ  ป ฺจวณฺณกุสุมมาล   
กโรนฺโต  วิย  รตนทาม  สชฺเชนฺโต  วิย  เย  ปฏกิฺขิปนาธิปฺปายา   
อสวราภิรตา เต สมฺปรายิเกน  วฏฏภเยน  ตชฺเชนโฺต   
อเนกปฺปการ  อาทีนว ทสเฺสนฺโต เย สิกฺขากามา  สวเร   
 ิตา  เต  อปฺเปกจฺเจ  อรหตฺเต  ปติฏาเปนฺโต  อปฺเปกจฺเจ   
อนาคามิสกทาคามิโสตาปตฺติผเลสุ  อุปนิสฺสยวิรหิเตป  สคฺคมคฺเค   
ปติฏาเปนฺโต  ทีฆนิกายปฺปมาณมฺป  มชฺฌิมนิกายปฺปมาณมฺป   
ธมฺมเทสน  กโรติ ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ภิกฺขูน  ตทนุจฺฉวิก    
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ตทนุโลมิก  ธมฺมึ  กถ  กตฺวาติ ฯ   
        เตน  หติี  เตน  สุทนิฺนสฺส  อชฌฺาจาเรน  การณภูเตน ฯ   
สิกฺขาปทนฺติ เอตฺถ สิกฺขิตพฺพาติ สิกฺขา ฯ ปชฺชเต อิมินาติ   
ปท ฯ  สิกฺขาย  ปท  สิกฺขาปท ฯ  สิกฺขาย  อธิคมูปาโยติ   
อตฺโถ ฯ  อถวา  มูล  นิสสฺโย  ปติฏาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เมถุน-   
วิรติยา  เมถนุสวรสฺเสต  อธิวจน ฯ  เมถุนสวโร  หิ  ตท ฺเส   
สิกฺขาสงฺขาตาน  สีลวิปสสฺนาฌานมคฺคธมฺมาน  วุตฺตตฺถวเสน   
ปทตฺตา  อิธ  สิกฺขาปทนฺติ  อธิปฺเปโต ฯ  อย ฺจ  อตฺโถ   
สิกฺขาปทวิภงฺเค  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺโพ ฯ  อปจ  ตทตฺถทีปก   
วจนมฺป  สิกขฺาปทนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  สิกฺขาปทนฺติ   
โย  ตตฺถ  นามกาโย  ปทกาโย  นริุตฺติกาโย  พฺย ฺชนกาโยติ ฯ   
อถวา  ยถา อนภิชฺฌา ธมมฺปทนฺติ วุตฺเต   อนภิชฌฺา   
เอโก  ธมฺมโกฏาโสติ  อตฺโถ  โหติ  เอวมิธาป  สิกฺขาปทนฺติ   
สิกฺขาโกฏาโส  สกิฺขาย  เอโก  ปเทโสติป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ทส  อตฺถวเส  ปฏิจฺจาติ  ทส  การณวเส  สิกฺขาปทปฺ-   
ป ฺตฺติเหตุอธิคมนีเย  หิตวิเสเส  ปฏิจฺจ  อาคมฺม  อารพฺภ ฯ   
ทสนฺน  หิตวิเสสาน  นิปฺปตฺตึ  สมฺปสฺสมาโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อิทานิ เต  ทส อตฺถวเส ทสฺเสนฺโต สงฺฆสุฏ ุตายาติ-   
อาทิมาห ฯ   
# ๑. ม. ตสฺสตฺถสฺส ทีปก ฯ    
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        ตตฺถ  สงฺฆสุฏ ุตา  นาม  สงฺฆสฺส  สฏุ ุภาโว ฯ  สุฏ ุ   
เทวาติ  อาคตฏาเน  วิย  สุฏ ุ  ภนฺเตติ  วจนสมฺปฏิจฺฉ-   
ภาโว ฯ  โย  จ  ตถาคตสฺส  วจน  สมปฺฏิจฺฉติ  ตสฺส  ต   
ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย โหติ ฯ  ตสฺมา  สงฺฆสฺส  สุฏ ุ   
ภนฺเตติ  มม  วจนสมฺปฏิจฺฉนตฺถ  ป ฺาเปสฺสามิ  อสมฺปฏิจฺฉเน   
อาทีนว  สมฺปฏิจฺฉเน  จ  อานิสส  ทสฺเสตฺวา  น  พลกาเรน   
อภิภวิตฺวาติ  เอตมตฺถ  อาวิกโรนฺโต อาห สงฺฆสุฏ ุตายาติ ฯ   
สงฺฆผาสุตายาติ  สงฺฆสฺส  ผาสุภาวาย  สหชีวิตาย  สุข-   
วิหารตฺถายาติ  อตฺโถ ฯ   
        ทุมฺมงฺกนู  ปุคฺคลาน  นิคฺคหายาติ  ทุมฺมงฺกู  นาม  ทุสฺสลี-   
ปุคฺคลา  เย  มงฺกุต  อาปาทิยมานาป  ทุกฺเขน  อาปชฺชนฺติ   
วีติกฺกม  กโรนฺตา  วา  กตฺวา  วา  น  ลชฺชนฺติ  เตส   
นิคฺคหตฺถาย ฯ  เต  ห ิ สิกขฺาปเท  อสติ  ก ึ ตุมฺเหหิ  ทิฏ   
กึ  สุต  ก ึ อมฺเหหิ กต  กตมสฺมึ  วตฺถสฺุมึ  กตม  อาปตฺตึ   
อาโรเปตฺวา  อมฺเห  นิคฺคณฺหาถาติ  สงฺฆ  วิเหเสฺสนฺติ   
สิกฺขาปเท  ปน  สติ เต สงฺโฆ สิกฺขาปท ทสฺเสตฺวา  ธมฺเมน   
วินเยน  สตฺถ ุ สาสเนน  นคฺิคเหสฺสติ ฯ  เตน วุตฺต ทมฺุมงฺกูน   
ปุคฺคลาน  นิคฺคหายาติ ฯ   
        เปสลาน  ภิกฺขูน  ผาสุวิหารายาติ  เปสลาน  ภิกฺขูน   
ผาสุวิหารตฺถาย ฯ  ปยสลีา  หิ  ภิกฺขู  กตฺตพฺพากตฺตพฺพ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 316 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๑๖   
 
สาวชฺชานาวชฺช  เวล  มรยิาท  อชานนฺตา สิกฺขาตฺตยปาริ-   
ปูริยา  ฆฏมานา  สนฺทิฏมานา (๑)  กลิมนฺติ (๒)  อุพฺพาฬฺหา  โหนฺติ   
กตฺตพฺพากตฺตพฺพ  ปน  สาวชฺชานาวชฺช  เวล  มริยาท  ตฺวา   
สิกฺขาตฺตยปาริปูริยา  ฆฏนฺตา  น  กลิมนฺติ  น  อุพฺพาฬฺหา   
โหนฺติ ฯ เตน  เนส  สิกขฺาปทปฺป ฺาปนา  ผาสุวิหาราย   
สวตฺตติ ฯ  โย วา ทุมฺมงฺกูน (๓)  นิคฺคโห  เสฺวว  เอเตส   
ผาสุวิหาโร ฯ  ทุสฺสลีปุคฺคเล  นิสฺสาย  หิ  อุโปสโถ  น  ติฏติ   
ปวารณา  น  ติฏติ  สงฺฆกมฺมานิ  นปปฺวตฺตนฺติ   สามคฺคี   
น  โหติ ฯ  ภิกฺขู  อเนกคฺคา  อุทฺเทสปริปุจฺฉากมฺมฏานาทีนิ   
อนุยุ ฺชิตุ  น  สกโฺกนฺติ ฯ  ทุสฺสีเลส ุ ปน  นิคฺคหิเตสุ  สพฺโพป   
อย  อุปทฺทโว  น  โหติ  ตโต  เปสลา  ภิกฺขู  ผาสุ วิหรนฺติ ฯ   
เอว  เปสลาน  ภิกฺขูน ผาสุวิหารายาติ เอตฺถ ทฺวิธา อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ทฏิธมฺมิกาน  อาสวาน  สวรายาติ  ทิฏธมฺมกิา  อาสวา   
นาม  อสวเร   ิเตน  ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ปตฺตพฺพา  ปาณิปฺปหาร-   
ทณฺฑปฺปหารหตฺถจฺเฉทปาทจฺเฉทอกิตฺติอยสวิปฏิสาราทโย  ทกฺุข-   
วิเสสา ฯ  อิติ  อิเมส  ทฏิธมฺมิกาน  อาสวาน  สวราย  ปธานาย   
# ๑. สนฺทิทฺธมานาติ ภเวยฺย ทิห สสเยติ ธาตุโต นิปฺผนฺนตฺตา   
# ปริโยนทฺธตีติอาทีสุ นหธาตุ วิย ฯ  ม. (สนฺทิหมานา?) ฯ   
# ๒.  กิลมนฺติ  สนฺทิฏมานา ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปุคฺคลานนฺติ   
# ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ผาสุ ฯ    
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อาคมนมคฺคถกนายาติ  อตฺโถ ฯ   
        สมฺปรายิกาน  อาสวาน ปฏิฆาตายาติ  สมฺปรายิกา   
อาสวา  นาม  อสวเร   ิเตน  กตปาปกมฺมมูลกา  สมฺปราเย   
นรกาทีสุ  ปตฺตพฺพา  ทุกฺขวิเสสา  เตส  ปฏิฆาตตฺถาย ฯ   
ปฏิปฺปสฺสมภฺนตฺถาย  วูปสมนตฺถายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อปฺปสนฺนาน  วา  ปสาทายาติ  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา  หิ   
สติ  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺตึ  ตฺวา  วา  ยถาป ฺตฺต  ปฏ-ิ   
ปชฺชมาเน  ภิกฺขู  ทิสฺวา  วา  เยป  อปฺปสนฺนา  ปณฺฑิต-   
มนุสฺสา  เต  ยานิ  วต  โลเก  มหาชนสฺส  รชฺชนทุสสฺน-   
มุยฺหนฏานานิ  เตหิ  อิเม  สมณา สกฺยปุตฺติยา อารกา   
วิรตา วิหรนฺติ  ทุกฺกร  วต  กโรนฺติ  ภาริย  วต  กโรนฺตีติ   
ปสาท  อาปชฺชนฺติ  วินยปฏเก  โปตฺถก  ทิสฺวา  มิจฺฉาทิฏ ิก-   
ติเวที  พฺราหฺมโณ  วิย ฯ  เตน  วุตฺต  อปฺปสนฺนาน  วา   
ปสาทายาติ ฯ  ปสนฺนาน  วา  ภิยโฺยภาวายาติ  เยป  สาสเน   
ปสนฺนา กุลปุตฺตา เตป สิกฺขาปทปฺป ฺตฺตึ  วา  ตฺวา   
ยถาป ฺตฺต  ปฏิปชชฺมาเน  ภิกฺขู  วา  ทิสฺวา  อโห  อยฺยา   
ทุกฺกรการิโน  เย  ยาวชีว  เอกภตฺต  พฺรหฺมจริย  วินยสวร   
อนุปาเลนฺตีติ  ภิยฺโย  ภิยโฺย  ปสีทนฺติ ฯ เตน วุตฺต ปสนฺนาน   
วา  ภิยฺโยภาวายาติ ฯ   
        สทฺธมมฺฏ ิติยาติ  ติวิโธ  สทฺธมโฺม          ปรยิตฺติสทฺธมฺโม    
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ปฏิปตฺติสทฺธมฺโม  อธิคมสทฺธมฺโมติ ฯ  ตตฺถ  ปฏกตฺตยสงฺคหิต   
สพฺพป  พุทฺธวจน  ปริยตฺติสทฺธมฺโม  นาม ฯ  เตรส  ธุตงฺคคุณา   
จุทฺทส  ขนฺธกวตฺตานิ เทฺวอสีติ มหาวตฺตานิ สีลสมาธิ-   
วิปสฺสนาติ  อย  ปฏิปตฺติสทฺธมฺโม  นาม ฯ  จตฺตาโร  อริยมคฺคา   
จตฺตาริ  จ  สาม ฺผลานิ  นิพฺพาน ฺจาติ  อย  อธิคมสทฺธมฺโม   
นาม ฯ  โส  สพฺโพป  ยสมฺา  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา  สติ   
ภิกฺขู  สิกฺขาปท ฺจ  ตสฺส  วิภงฺค ฺจ  ตทตฺถโชตนตฺถ  อ ฺ ฺจ   
พุทฺธวจน  ปริยาปุณนฺติ  ยถาป ฺตฺต ฺจ  ปฏิปชชฺมานา   
ปฏิปตฺตึ  ปูเรตฺวา  ปฏิปตฺติยา  อธิคนฺตพฺพ  โลกุตฺตรธมฺม   
อธิคจฺฉนฺติ  ตสฺมา  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา  จิรฏ ิติโก  โหติ ฯ   
เตน  วุตฺต  สทฺธมฺมฏ ิติยาติ ฯ   
        วินยานุคฺคหายาติ  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา  หิ  สติ   
สวรวินโย จ ปหานวินโย  จ  สมถวินโย  จ  ป ฺตฺติวินโย   
จาติ  จตุพฺพิโธป  วินโย  อนุคฺคหิโต  โหติ  อุปตฺถมภิฺโต   
สูปตฺถมฺภิโต ฯ  เตน  วุตฺต  วินยานุคฺคหายาติ ฯ   
        สพฺพาเนว  เจตานิ  ปทานิ  สิกฺขาปท  ป ฺาเปสฺสามีติ   
อิมินา  วจเนน  สทฺธ ึ โยเชตพฺพานิ ฯ  ตตฺราย  ปมปจฺฉิม-   
ปทโยชนา  สงฺฆสุฏ ุตาย  สิกฺขาปท  ป ฺาเปสฺสามิ ฯเปฯ   
วินยานุคฺคหาย  สิกฺขาปท  ป ฺาเปสฺสามีติ ฯ   
        อปเจตฺถ  ย  สงฺฆสุฏ ุ  ต  สงฺฆผาสุ  ย  สงฺฆผาสุ    
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ต  ทุมฺมงฺกูน  ปุคฺคลาน  นคฺิคหายาติ  เอว  สงฺขลิกนย  ย   
สงฺฆสุฏ ุ  ต  สงฺฆผาสุ  ย  สงฺฆสุฏ ุ  ต  ทุมฺมงฺกูน  ปุคฺคลาน   
นิคฺคหายาติ  เอว ฺจ  เอเกกปทมูลก  ทสกฺขตฺตุ  โยชน  กตฺวา   
ย  วุตฺต  ปริวาเร   
                อตฺถสต ธมฺมสต                เทฺว นิรุตฺติสตานิ จ 
                จตฺตาริ จ  าณสตานิ          อตฺถวเส  ปกรเณติ (๑)   
ต  สพฺพ  เวทติพฺพ ฯ  ต  ปเนต  ยสฺมา  ปริวาเรเยว   
อาวิภวิสฺสติ  ตสฺมา  อิธ  น  วณฺณิตนฺติ ฯ   
        เอว  สิกขฺาปทปฺป ฺตฺติยา  อานิสส  ทสฺเสตฺวา  ตสฺมึ   
สิกฺขาปเท  ภิกฺขูหิ  กตฺตพฺพกิจฺจ  ทีเปนฺโต  เอว ฺจ  ปน   
ภิกฺขเว  อิม  สิกฺขาปท  อุทฺทิเสยฺยาถาติ  อาห ฯ  กึ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ภิกฺขเว  อิม  ปน  มยา  อิติ  สนทฺสฺสิตานิสส  สิกฺขาปท   
เอว  ปาฏิโมกฺขุทฺเทเส  อุทฺทิเสยฺยาถ  จ  ปริยาปุเณยฺยาถ  จ   
ธาเรยฺยาถ  จ  อ ฺเส ฺจ  วาเจยฺยาถาติ ฯ  อติเรกานยนตฺโถ   
หิ  เอตฺถ  จสทฺโท  เตนายมตฺโถ  อานีโต  โหตีติ ฯ   
        อิทานิ  ย  วุตฺต  อิม  สิกฺขาปทนฺติ  ต  ทสฺเสนฺโต   
โย  ปน  ภิกขฺุ  เมถุน  ธมมฺ  ปฏิเสเวยฺย  ปาราชิโก  โหติ   
อสวาโสติ  อาห ฯ  เอว  มลูจฺเฉชฺชวเสน  ทฬฺห  กตฺวา  ปม-   
ปาราชิเก  ป ฺตฺเต  อปรมฺป  อนุปฺป ฺตฺตตฺถาย  มกฺกฏีวตฺถุ   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๐๑๔/๓๕๙ ฯ    
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อุทปาทิ ฯ  ตสฺสุปฺปตฺติทีปนตฺถเมต  วุตฺต  เอว ฺจิท  ภควตา   
ภิกฺขูน  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  โหตีติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ภควตา   
ภิกฺขูน  อิท  สิกฺขาปท  เอว  ป ฺตฺต  โหติ  จ  อิท ฺจ   
อ ฺ  วตฺถุ  อุทปาทีติ ฯ   
                        ปมปฺป ฺตฺติกถา  นิฏ ิตา ฯ   
                                สทินนฺภาณวาร  นิฏ ิต ฯ 
 
                                        มกฺกฏีวตฺถุกถา   
        อิทานิ  ยนฺต  อ ฺ  วตฺถุ  อุปฺปนนฺ  ต  ทสฺเสตุ   
เตน  โข  ปน  สมเยนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺราย  อนุตฺตานปท-   
วณฺณนา ฯ  มกฺกฏึ  อามิเสนาติ  มหาวเน  ภิกขฺูน  ขนฺติเมตฺตาทิ-   
คุณานุภาเวน  นิราสงฺกจิตฺตา  พหู  มิคโมรกุกฺกฏุมกฺกฏาทโย   
ติรจฺฉานา  ปธานาคารฏาเนสุ  วิจรนฺติ ฯ  ตตฺถ  เอก  มกกฺฏ ึ  
อามิเสน  ยาคุภตฺตขชฺชกาทินา  อุปลาเปตฺวา  สงฺคณฺหิตฺวาติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺสาติ  ภุมฺมวจน ฯ  ปฏิเสวตีติ  ปจุรปฏิเสวโน   
โหติ ฯ  ปจุรตฺเถ  วตฺตมานวจน ฯ  โส  ภิกฺขูติ  โส  เมถุนธมฺม-   
ปฏิเสวนโก  ภิกฺขุ ฯ  เสนาสนจาริก  อาหิณฺฑนฺตาติ  เต  ภิกฺขู   
อาคนฺตุกา  พุทฺธทสฺสนาย  อาคตา  ปาโตว  อาคนฺตุกภตฺตานิ   
ลภิตฺวา  กตภตฺตกิจฺจา  ภิกฺขูน  นิวาสนฏานานิ  ปสฺสิสฺสามาติ   
วิจรึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  เสนาสนจาริก  อาหิณฺฑนฺตาติ ฯ  เยน    
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เต  ภิกฺขู  เตนูปสงฺกมีติ  ติรจฺฉานคตา  นาม  เอกภิกฺขุนา  สทฺธึ   
วิสฺสาส  กตฺวา  อ ฺเสุป  ตาทิส ฺเว  จิตฺต   อุปฺปาเทนฺติ ฯ   
ตสฺมา  สา  มกฺกฏี  เยน  เต  ภิกฺขู  เตนปูสงฺกมิ  อุปาสงฺกมิตฺวา   
อตฺตโน  วิสฺสาสิกภิกฺขุสฺเสว  เตสมฺป  ต  วิการ  ทสเฺสสิ ฯ   
        เฉปฺปนฺติ  นงฺคุฏ ฯ  โอทฺทิสีติ  อภิมุข  เปสิ ฯ  นิมิตฺตมฺป   
อกาสีติ  เยน  นิยาเมน  ยาย  กริิยาย  เมถุนาธิปฺปาย  เต   
ชานนฺติ  ต  อกาสีติ  อตฺโถ ฯ  โส  ภิกขฺูติ  ยสฺสาย  วิหาโร ฯ   
เอกมนฺต  นิลียึสูติ  เอกสฺมึ  โอกาเส  ปฏิจฺฉนฺนา  อจฺฉึสุ ฯ   
        สจฺจ  อาวุโสติ สโหฒคหิโต  โจโร  วิย  ปจฺจกฺข  ทิสฺวา   
โจทิตตฺตา  กึ  วา  มยา  กตนฺติอาทีนิ  วตฺตุ  อสกฺโกนฺโต   
สจฺจ  อาวุโสติ  อาห ฯ  นนุ  อาวุโส  ตเถว  ต  โหตีติ   
อาวุโส  ยถา  มนุสฺสิตฺถิยา  นน ุ ติรจฺฉานคติตฺถิยาป  ต   
สิกฺขาปท  ตเถว  โหติ ฯ  มนุสฺสิตฺถิยาป  หิ  ทสฺสนมฺป  คหณมฺป   
อามสนมฺป  ผุสนมฺป  ฆฏฏนมฺป  ทุฏ ุลฺลเมว  ติรจฺฉานคติตฺถิยาป   
ต  สพฺพ  ทฏุ ุลฺลเมว  โก  เอตฺถ  วิเสโส  อเลสฏาเน  ตฺว   
เลส  โอฑฺเฑสีติ ฯ   
        อนฺตมโส  ติรจฺฉานคตายป  ปาราชิโก  โหติ  อสวาโสติ   
ติรจฺฉานคตายป  เมถุน  ธมฺม ปฏิเสวิตฺวา  ปาราชิโกเอว โหตีติ   
ทฬฺหตร สิกฺขาปทมกาสิ ฯ   
# ๑. สฺยา. โอฑฺฑีติ ฯ  ๒. สี. สภณฺฑคหิโต ฯ  ม. สโหฑฺฒคฺคหิโต ฯ    
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        ทุวิธ  ห ิ สิกฺขาปท  โลกวชชฺ  ปณฺณตฺติวชฺช ฺจ ฯ  ตตฺถ   
ยสฺส  สจิตฺตกปกฺเข  จิตฺต  อกุสลเมว  โหติ  ต  โลกวชฺชนฺนาม ฯ   
เสส  ปณฺณตฺติวชฺช ฯ  ตตฺถ  โลกวชฺเช  อนุปฺป ฺตฺติ  อุปฺปชชฺมานา   
รุนฺธนฺตี  ทฺวาร  ปทหนฺตี  โสต  ปจฺฉินฺทมานา  คาฬฺหตร   
กโรนฺตี  อุปปฺชฺชติ ฯ  อ ฺตฺร  อธิมานา  อ ฺตฺร  สุปนนฺตาติ   
อย  ปน  วีติกฺกมาภาวา  อพฺโพหาริกตฺตา  จ  วุตฺตา ฯ  ปณฺณตฺติ-   
วชฺเช  อกเต  วีติกฺกมา  อุปฺปชฺชมานา  สิถลิ  กโรนฺตี  โมเจนฺตี   
ทฺวาร  ททมานา  อปราปร  อนาปตฺตึ  กุรุมานา  อุปฺปชฺชติ   
คณโภชนปรมฺปรโภชนาทีสุ  อนุปฺป ฺตฺติโย  วิย ฯ  อนฺตมโส   
ตขณิกายปติ  เอวรูปา  ปน  กเต  วีติกฺกเม  อุปฺปนฺนตฺตา   
ป ฺตฺติคติกาว  โหติ ฯ  อิท  ปน  ปมสิกฺขาปท  ยสฺมา   
โลกวชชฺ  น  ปณฺณตฺติวชฺช  ตสฺมา  อยมนุปฺป ฺตฺติ  รุนฺธนฺตี   
ทฺวาร  ปทหนฺตี  โสต  ปจฺฉินฺทมานา  คาฬฺหตร  กโรนฺตี   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
        เอว  เทวฺป  วตฺถูนิ  สมฺปณฺเฑตฺวา  มูลจฺเฉชฺชวเสน   
ทฬฺหตร  กตฺวา  ปมปาราชิเก  ป ฺตฺเต  อปรมฺป  อน-   
 ุป ฺตฺตตฺถาย  วชชฺิปุตฺตกวตฺถุ  อุทปาทิ ฯ  ตสฺสุปปฺตฺติทสฺส-   
นตฺถเมต  วุตฺต  เอว ฺจิท  ภควตา  ภิกฺขูน  สิกฺขาปท   
ป ฺตฺต  โหตีติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ภควตา  ภิกฺขูน  อิท  สิกฺขาปท   
เอว  ป ฺตฺต  โหติ  จ  อิท ฺจ อ ฺมฺป วตฺถุ อุทปาทีติ ฯ   
                                มกฺกฏีวตฺถุกถา  นิฏ ิตา ฯ    
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        อิทานิ  ยนฺต  อ ฺมฺป  วตฺถ ุ อุปปฺนฺน  ต  ทสเฺสตุ   
เตน  โข  ปน  สมเยนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺราป  อยมนุตฺตานปท-   
วณฺณนา ฯ  เวสาลิกาติ  เวสาลิวาสิโน ฯ  วชชฺิปุตฺตกาติ  วชฺชริฏเ   
เวสาลิย  กุลาน  ปุตฺตา ฯ  สาสเน  กิร  โย  โส (๑)  อุปทฺทโว   
อาทีนโว  อพฺพุทมุปฺปชฺชิ  สพฺพนฺต  วชฺชิปุตฺตเก  นิสฺสาย ฯ   
ตถาหิ  เทวทตฺโตป  วชชฺปิุตฺตเก  ปกฺเข  ลภิตฺวา  สงฺฆ  ภินฺทิ ฯ   
วชฺชิปตฺตกาเอว  จ  วสฺสสต  ปรินิพฺพุเต  ภควติ  อุทฺธมฺม   
อุพฺพินย  สตฺถุสาสน  ทีเปสุ ฯ  อิเมป  เตสเยว  เอกจฺจา  เอว   
ป ฺตฺเตป  สิกฺขาปเท  ยาวทตฺถ  นหายึสุ ฯเปฯ  เมถุน  ธมฺม   
ปฏิเสวึสูติ ฯ   
        าติพฺยสเนนปติ  เอตฺถ  วิอสน  พฺยสน  วิกฺเขโป  วิทฺธสน   
วินาโสติ  สพฺพเมต  เอกตฺถ ฯ  าตีน  พฺยสน  าติพฺยสน ฯ   
เตน  าติพฺยสเนน ฯ  ราชทณฺฑพฺยาธิมรณวิปฺปวาสนิมิตฺเตน   
าติวินาเสนาติ  อตฺโถ ฯ เอส นโย  ทติุยปเทป ฯ  ตติยปเท   
ปน  อาโรคฺยวินาสโก โรโคเอว โรคพฺยสน ฯ  โส  หิ  อาโรคฺย   
พฺยสติ  วิกฺขิปติ  วินาเสตีติ  พฺยสน ฯ  โรโคเอว  พฺยสน   
โรคพฺยสน ฯ  เตน  โรคพฺยสเนน ฯ  ผุฏาติ  อธิปนฺนา  อภิภูตา   
สมนฺนาคตาติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. โย ฯ  ๒. ม. ภุ ฺชสึุ ฯ  ๓. ม. อสน ฯ    
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        น  มย  ภนฺเต  อานนฺท  พุทฺธครหิโนติ  ภนฺเต  อานนฺท   
ย  พุทฺธ  น  ครหาม  น พุทฺธสฺส โทส  วเทม  น  ธมฺม-   
ครหิโน  น  สงฺฆครหิโน ฯ  อตฺตครหิโน  มยนฺติ  อตฺตานเมว   
มย  ครหาม  อตฺตโน  โทส  วเทม ฯ  อลกฺขิกาติ  นิสฺสิริกา ฯ   
อปฺปปุ ฺาติ  ปริตฺตปุ ฺา ฯ  วิปสฺสกา  กุสลาน  ธมฺมานนฺติ  เย   
อฏตฺตึสารมฺมเณสุ  วิภตฺตา  กุสลา  ธมฺมา  เตส  วิปสฺสกา ฯ   
ตโต  ตโต  อารมฺมณโต  วุฏาย  เตว ธมฺเม  วิปสฺสมานาติ   
อตฺโถ ฯ  ปุพฺพรตฺตาปรรตฺตนฺติ  รตฺติยา  ปุพฺพ  ปพฺุพรตฺต   
รตฺติยา  อปร  อปรรตฺต ฯ  ปมยาม ฺจ  ปจฺฉิมยาม ฺจาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  โพธปิกฺขิกานนฺติ  โพธิสฺส  ปกเฺข  ภวาน ฯ  อรหตฺต-   
มคฺค ฺาณสฺส  อุปการกานนฺติ  อตฺโถ ฯ  ภาวนานุโยคนฺติ   
วฑฺฒนานุโยค ฯ  อนุยุตฺตา  วิหเรยฺยามาติ  คิหิปลิโพธ  อาวาส-   
ปลิโพธ ฺจ  ปหาย  วิวิตฺเตสุ  เสนาสเนสุ  ยุตฺตปฺปยุตฺตา   
อน ฺกิจฺจา  วิหเรยฺยาม ฯ   
        เอวมาวุโสติ  เถโร  เอเตส  อาสย  อชานนฺโต  อิท   
เนส  มหาคชฺชิต  สุตฺวา  สเจ  อิเม  อีทิสา  ภวิสฺสนฺติ   
สาธูติ  ม ฺมาโน  เอวมาวุโสติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  อฏาน (๑)   
อนวกาโสติ  อุภยมฺเปต  การณปฏิกฺเขปวจน ฯ  การณ  ห ิ  
ยสฺมา  ตตฺถ  ตทายตฺตวุตฺติภาเวน  ผล  ติฏติ  ยสฺมา  จสฺส   
# ๑. ม. อฏานเมต ฯ    
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ต  โอกาโส  โหติ  ตทายตฺตวุตฺติภาเวน  ตสฺมา  าน ฺจ   
อวกาโส  จาติ  วุจฺจติ ฯ  ต  ปฏิกฺขิปนโฺต  อาห  อฏานเมต   
อานนฺท  อนวกาโสติ ฯ  เอต  าน  วา  โอกาโส  วา  นตฺถ ิฯ   
ย  ตถาคโตติ  เยน  ตถาคโต  วชชฺีน  วา  ฯเปฯ  สมหูเนยฺย   
ต  การณ  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  ยท ิ ห ิ ภควา  เอเตส  ลเภยฺยาม   
อุปสมฺปทนฺติ ยาจนฺตาน  อุปสมฺปท  ทเทยฺย  เอว  สนฺเต   
ปาราชิโก  โหติ  อสวาโสติ  ป ฺตฺต  สมูหเนยฺย ฯ  ยสฺมา   
ปน ต น สมหูนติ ตสฺมา อฏานเมตนฺติอาทิมาห ฯ   
        โส  อาคโต  น  อุปสมฺปาเทตพฺโพติ  ยท ิ หิ  เอว  อาคโต   
อุปสมฺปท  ลเภยฺย  สาสเน  อคารโว  ภเวยฺย  สามเณรภูมิย   
ปน   ิโต  สคารโว  ภวิสฺสติ  อตฺตตฺถ ฺจ กริสฺสตีติ  ตฺวา   
อนุกมฺปมาโนว  ภควา  อาห  โส  อาคโต  น  อุปสมฺปาเท-   
ตพฺโพติ ฯ  โส  อาคโต  อุปสมฺปาเทตพฺโพติ  เอว  อาคโต  ภิกฺขุ-   
ภาเว  ตฺวา  อวิปนฺนสีลตาย  สาสเน  สคารโว  ภวิสฺสติ  โส   
สติ  อุปนิสฺสเย  น  จิรสฺเสว  อุตฺตมตฺถ  ปาปุณิสฺสตีติ  ตฺวา   
อุปสมฺปาเทตพฺโพติ  อาห ฯ   
        เอว  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวิตฺวา อาคเตสุ อนุปสมฺปาเท-   
ตพฺพ ฺจ  อุปสมฺปาเทตพฺพ ฺจ  ทสฺเสตฺวา  ตีณิ  วตฺถูนิ   
สโมธาเนตฺวา  ปริปุณฺณ  กตฺวา  สิกฺขาปท  ป ฺาเปตุกาโม   
เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  อิม  สิกฺขาปท  อุทฺทิเสยฺยาถาติ  วตฺวา    
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โย  ปน  ภิกขฺุ ฯเปฯ  อสวาโสติ  ปริปณฺุณ  สิกฺขาปท   
ป ฺาเปสิ ฯ   
 
                                จตุพฺพิธวินยกถา   
        อิทานิ  ตสฺส  อตฺถ  วิภชนฺโต  โย  ปนาติ  โย   
ยาทิโสติอาทิมาห ฯ  ตสฺม ึ ปน  สิกฺขาปเท  จ  สิกฺขาปทวิภงฺเค   
จ  สกเล  จ  วินยวินิจฺฉเย  โกสลลฺ  ปฏยนฺเตน  จตุพฺพิโธ   
วินโย  ชานิตพฺโพ ฯ   
 
                จตุพฺพิธ หิ วินย         มหาเถรา มหิทฺธิกา 
                นหีริตฺวา  ปกาเสส        ธมมฺสงฺคาหกา  ปุรา ฯ   
        กตม  จตุพฺพิธ ฯ  สตฺุต  สุตฺตานุโลม  อาจริยวาท  อตฺตโน   
มตีติ (๑)  ย  สนฺธาย  วุตฺต  อาหจฺจปเทน  โข  มหาราช  รเสน   
อาจริยวสตา  อธิปฺปาโยติ (๒) ฯ  เอตฺถ  หิ  อาหจฺจปทนฺติ  สุตฺต   
อธิปฺเปต ฯ  รโสติ  สุตฺตานุโลม ฯ  อาจริยวโสติ  อาจริยวาโท ฯ   
อธิปฺปาโยติ  อตฺตโน  มติ ฯ  ตตฺถ  สุตฺตนฺนาม  สกลวินยปฏเก   
ปาลิ ฯ  สุตฺตานุโลมนฺนาม  จตฺตาโร  มหาปเทสา  เย  ภควตา   
เอว  วุตฺตา  ย  ภิกฺขเว  มยา  อิท  น  กปฺปตีติ  อปฏกิฺขิตฺต   
ต ฺเจ  อกปฺปย  อนุโลเมติ  กปฺปย  ปฏิพาหติ  ต  โว  น   
กปฺปติ  ย  ภิกฺขเว  มยา  อิท  น  กปฺปตีติ  อปฏิกฺขิตฺต  ต ฺเจ   
กปฺปย  อนโุลเมติ  อกปฺปย  ปฏิพาหติ  ต  โว  กปฺปติ  ย   
# ๑. ม. อตฺตโนมตินฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อาจริยวเสน   
# อธิปฺปายาติ ฯ    
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ภิกฺขเว  มยา  อิท  กปฺปตีติ  อนนุ ฺาต  ต ฺเจ  อกปฺปย   
อนุโลเมติ  กปฺปย  ปฏิพาหติ  ต  โว  น  กปฺปติ   ย  ภิกฺขเว   
มยา  อิท  กปปฺตีติ  อนนุ ฺาต  ต ฺเจ  กปฺปย  อนุโลเมติ   
อกปฺปย  ปฏพิาหติ  ต  โว  กปฺปตีติ ฯ   
        อาจริยวาโท  นาม  ธมฺมสงฺคาหเกหิ  ป ฺจหิ  อรหนฺต-   
สเตหิ  ปตา  ปาลิวินิมุตฺตา โอกฺกนฺติกวินิจฺฉยปฺปวตฺตา  อฏ-   
กถาตนฺติ ฯ   
        อตฺตโน  มติ  นาม  สุตฺตสุตฺตานุโลมอาจริยวาเท  มุ ฺจิตฺวา   
อนุมาเนน  อตฺตโน  อนุพุทฺธิยา  นยคฺคาเหน  อุปฏ ิตาการ-   
กถน ฯ  อปจ  สุตฺตนฺตาภิธมฺมวินยฏกถาสุ  อาคโต  สพฺโพป   
เถรวาโท  อตฺตโน  มติ  นาม ฯ   
        ต  ปน  อตฺตโน  มตึ  คเหตฺวา  กเถนฺเตน  น  ทฬฺหคฺคาห   
คเหตฺวา  โวหริตพฺพ  การณ  สลฺลกฺเขตฺวา  อตฺเถน  ปาลึ   
ปาลิยา  จ  อตฺถ สสนฺเทตฺวา กเถตพฺพ ฯ  อตฺตโน  มติ   
อาจริยวาเท  โอตาเรตพฺพา ฯ  สเจ  ตตฺถ  โอตรติ  เจว   
สเมติ  จ  คเหตพฺพา ฯ  สเจ  เนว  โอตรติ  น  สเมติ  น   
คเหตพฺพา ฯ  อย  ห ิ อตฺตโน  มติ  นาม  สพฺพทุพฺพลา ฯ   
อตฺตโน  มติโต  อาจริยวาโท  พลวตโร ฯ   
        อาจริยวาโทป  สุตฺตานุโลเม โอตาเรตพฺโพ ฯ  ตตฺถ   
โอตรนฺโต  สเมนฺโตเอว  คเหตพฺโพ อิตโร น  คเหตพฺโพ ฯ    
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อาจริยวาทโต  หิ  สุตฺตานุโลม พลวตร ฯ   
        สุตฺตานุโลมมฺป  สุตฺเต  โอตาเรตพฺพ ฯ  ตตฺถ  โอตรนฺต   
สเมนฺตเมว  คเหตพฺพ  อิตร  น  คเหตพฺพ ฯ  สุตฺตานุโลมโต   
หิ  สุตฺตเมว  พลวตร ฯ  สตฺุต  หิ  อปฏวิตฺติย  การกสงฺฆสทิส   
พุทฺธาน   ิตกาลสทิส ฯ  ตสฺมา  ยทา  เทฺว  ภิกฺขู  สากจฺฉนฺติ   
สกวาที  สุตฺต  คเหตฺวา  กเถติ  ปรวาที สุตฺตานุโลม ฯ  เตหิ   
อ ฺม ฺ  เขป  วา  ครห  วา  อกตฺวา  สุตฺตานุโลม  สุตฺเต   
โอตาเรตพฺพ ฯ  สเจ  โอตรติ  สเมติ  คเหตพฺพ  โน  เจ  น   
คเหตพฺพ  สุตฺตสฺมึเยว  าตพฺพ ฯ  อถาย  สุตฺต  คเหตฺวา  กเถติ   
ปโร  อาจริยวาท  เตหิป  อ ฺม ฺ  เขป  วา  ครห  วา   
อกตฺวา  อาจริยวาโท  สุตฺเต  โอตาเรตพฺโพ ฯ สเจ  โอตรติ   
สเมติ  คเหตพฺโพ ฯ  อโนตรนฺโต  อสเมนฺโต  จ  คารยฺโห   
อาจริยวาโท  น  คเหตพฺโพ  สุตฺตสฺมึเยว  าตพฺพ ฯ   
        อถาย  สุตฺต  คเหตฺวา  กเถติ  ปโร  อตฺตโน  มตึ  เตหิป   
อ ฺม ฺ  เขป  วา  ครห  วา  อกตฺวา  อตฺตโน  มติ  สุตฺเต   
โอตาเรตพฺพา ฯ สเจ โอตรติ  สเมติ  คเหตพฺพา  โน  เจ  น   
คเหตพฺพา  สุตฺตสฺมึเยว  าตพฺพ ฯ 
        อถาย (๑)  สุตฺตานุโลม  คเหตฺวา  กเถติ  ปโร  สุตฺต   
สุตฺตานุโลเม  โอตาเรตพฺพ ฯ  สเจ  โอตรติ  สเมติ  ติสฺโส   
# ๑. ม. อถ ปนาย ฯ    
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สงฺคีติโย  อารุฬฺห  ปาลิอาคต  ป ฺายติ  คเหตพฺพ  โน  เจ   
ตถา  ป ฺายติ  น  โอตรติ  น  สเมติ  พาหิรกสุตฺต  วา   
โหติ  สิโลโก  วา  อ ฺ  วา  คารยฺหสุตฺต  คุฬฺหเวสฺสนฺตร-   
คุฬฺหวินยเวทลฺลาทีน  อ ฺตรโต  อาคต  น  คเหตพฺพ   
สุตฺตานุโลมสฺมึเยว  าตพฺพ ฯ   
        อถาย  สุตฺตานุโลม  คเหตฺวา  กเถติ  ปโร  อาจริยวาท   
อาจริยวาโท  สุตฺตานุโลเม  โอตาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  โอตรติ  สเมติ   
คเหตพฺโพ  โน  เจ  น  คเหตพฺโพ  สุตฺตานุโลเมเยว  าตพฺพ ฯ   
        อถาย  สุตฺตานุโลม  คเหตฺวา  กเถติ  ปโร  อตฺตโน   
มตึ  อตฺตโน  มติ  สุตฺตานุโลเม  โอตาเรตพฺพา ฯ  สเจ  โอตรติ   
สเมติ  คเหตพฺพา  โน  เจ  น  คเหตพฺพา  สุตฺตานุโลเมเยว   
าตพฺพ ฯ   
        อถ  ปนาย  อาจริยวาท  คเหตฺวา  กเถติ  ปโร  สุตฺต   
สุตฺต  อาจริยวาเท  โอตาเรตพฺพ ฯ สเจ  โอตรติ  สเมติ   
คเหตพฺพ ฯ  อิตร  คารยฺหสุตฺต  น  คเหตพฺพ  อาจริยวาเทเยว   
าตพฺพ ฯ   
        อถาย  อาจริยวาท  คเหตฺวา  กเถติ   ปโร  สุตฺตานุโลม   
สุตฺตานุโลม  อาจริยวาเท  โอตาเรตพฺพ ฯ  โอตรนฺต  สเมนฺตเมว   
คเหตพฺพ ฯ  อิตร น คเหตพฺพ อาจริยวาเทเยว  าตพฺพ ฯ  
        อถาย  อาจริยวาท  คเหตฺวา  กเถติ  ปโร  อตฺตโน  มตึ    
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อตฺตโน  มติ  อาจริยวาเท  โอตาเรตพฺพา ฯ  สเจ  โอตรติ  สเมติ   
คเหตพฺพา  โน  เจ  น  คเหตพฺพา  อาจริยวาเทเยว  าตพฺพ ฯ   
อตฺตโน  คหณเมว  พลิย  กาตพฺพ (๑) ฯ   
        อถ  ปนาย  อตฺตโน  มตึ  คเหตฺวา  กเถติ  ปโร  สุตฺต   
สุตฺต  อตฺตโน  มติย  โอตาเรตพฺพ ฯ  สเจ  โอตรติ  สเมติ   
คเหตพฺพ ฯ  อิตร  คารยฺหสุตฺต  น  คเหตพฺพ  อตฺตโน  มติยเยว   
าตพฺพ ฯ   
        อถาย อตฺตโน  มตึ  คเหตฺวา  กเถติ  ปโร  สุตฺตานุโลม   
สุตฺตานุโลม  อตฺตโน  มติย  โอตาเรตพฺพ ฯ  โอตรนฺต  สเมนฺตเมว   
คเหตพฺพ ฯ  อิตร  น  คเหตพฺพ  อตฺตโน  มติยเมว  าตพฺพ ฯ   
        อถาย  อตฺตโน  มตึ  คเหตฺวา  กเถติ  ปโร  อาจริยวาท   
อาจริยวาโท  อตฺตโน  มติย  โอตาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  โอตรติ   
สเมติ  คเหตพฺโพ ฯ  อิตโร  คารยฺโห  อาจริยวาโท  น   
คเหตพฺโพ  อตฺตโน  มติยเมว  าตพฺพ ฯ  อตฺตโน  คหณเมว   
พลิย  กาตพฺพ ฯ  สพฺพฏาเนสุ  จ  เขโป  วา  ครหา  วา  น   
กตฺตพฺพาติ ฯ   
        อถ  ปนาย  กปฺปยนติฺ  คเหตฺวา กเถติ  ปโร  อกปฺปยนฺติ   
สุตฺเต  จ  สุตฺตานุโลเม  จ  โอตาเรตพฺพ ฯ  สเจ  กปฺปย  โหติ   
กปฺปเย  าตพฺพ ฯ  สเจ  อกปฺปย  อกปฺปเย  าตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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        อถาย  ตสฺส  กปฺปยภาวสาธก  สุตฺตโต  พหุ การณ ฺจ   
วินิจฺฉย ฺจ  ทสฺเสติ  ปโร  การณ  น  วินฺทติ  กปฺปเย   
าตพฺพ ฯ  อถ  ปโร  ตสฺส  อกปฺปยภาวสาธก  สุตฺตโต  พหุ   
การณ ฺจ  วินิจฺฉย ฺจ  ทสฺเสติ   อเนน  อตฺตโน  คหณนฺติ   
กตฺวา  ทฬฺห  อาทาย  น  าตพฺพ ฯ  สาธูติ  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา   
อกปฺปเยเอว  าตพฺพ ฯ  อถ  ทฺวินฺนมปฺ  การณจฺฉายา  ทิสฺสติ   
ปฏิกฺขิตฺตภาโวเยว  สาธุ  อกปฺปเย  าตพฺพ ฯ  วินย  หิ  ปตฺวา   
กปฺปยากปฺปยวิจารณ  อาคมฺม  รุนฺธิตพฺพ  คาฬฺห  กตฺตพฺพ   
โสต  ปจฺฉินฺทิตพฺพ  ครุกภาเวเยว  าตพฺพ ฯ   
        อถ  ปนาย  อกปฺปยนฺติ  คเหตฺวา  กเถติ  ปโร  กปฺปยนฺติ   
สุตฺเต  จ  สุตฺตานุโลเม  จ  โอตาเรตพฺพ ฯ  สเจ  กปฺปย  โหติ   
กปฺปเย  าตพฺพ ฯ  สเจ  อกปฺปย  อกปฺปเย  าตพฺพ ฯ   
        อถาย  พหูหิ  สุตฺตวินิจฺฉยการเณหิ  อกปฺปยภาว  ทสฺเสติ   
ปโร  การณ  น  วินฺทติ  อกปฺปเย  าตพฺพ ฯ  อถ  ปโร  พหูหิ   
สุตฺตวินิจฺฉยการเณหิ  กปปฺยภาว  ทสฺเสติ  อย  การณ  น   
วินฺทติ  กปฺปเย  าตพฺพ ฯ  อถ  ทฺวินฺนมฺป  การณจฺฉายา   
ทิสฺสติ  อตฺตโน  คหณ  น  วิสฺสชฺเชตพฺพ ฯ  ยถา  จาย   
กปฺปยากปฺปเย  จ  อกปฺปยกปฺปเย  จ  วินิจฺฉโย  วุตฺโต  เอว   
อนาปตฺติอาปตฺติวาเท  จ  อาปตฺตานาปตฺติวาเท  จ  ลหุกครุกา-   
ปตฺติวาเท  จ  ครุกลหุกาปตฺติวาเท  จาป  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ    
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นามมตฺเตเยว  หิ  เอตฺถ  นาน  โยชนานเย นาน นตฺถิ   
ตสฺมา  น  วิตฺถาริต ฯ   
        เอว  กปฺปยากปฺปยาทิวินิจฺฉเย  อุปฺปนฺเน  โย  สุตฺต-   
สุตฺตานุโลมอาจริยวาทอตฺตโนมตีสุ  อติเรกการณ  ลภติ  ตสฺส   
วาเท  าตพฺพ ฯ  สพฺพโส  ปน  การณวินิจฺฉย  อลภนฺเตน   
สุตฺต  น  วิชหิตพฺพ  สุตฺตสฺมึเยว  าตพฺพนฺติ ฯ  เอว  ตสฺมึ   
สิกฺขาปเท  จ  สิกฺขาปทวิภงฺเค  จ  สกเล  จ  วินยวินจฺิฉเย   
โกสลลฺ  ปฏยนฺเตน  อย จตุพฺพิโธ วินโย ชานิตพฺโพ ฯ   
        อิม ฺจ  ปน  จตุพฺพิธ  วินย  ตฺวาป  วินยธเรน   
ปุคฺคเลน  ติลกฺขณสมนฺนาคเตน  ภวิตพฺพ ฯ  ตีณิ  หิ  วินยธรสฺส   
ลกฺขณานิ  อิจฺฉิตพฺพานิ ฯ  กตมานิ  ตีณิ ฯ  สุตฺต ฺจสฺส  สฺวาคต   
โหติ  สุปฺปวตฺติต (๑)  สุวินิจฺฉิต  สุตฺตโต (๒)  อนพฺุย ฺชนโสติ (๓)  อิทเมก   
ลกฺขณ ฯ  วินเย  โข  ปน   ิโต  โหติ  อสหิโรติ (๔)  อิท  ทุติย ฯ   
อาจริยปรมฺปรา  โข  ปนสสฺ  สุคฺคหิตา  โหติ  สุมนสิกตา   
สูปธาริตาติ (๕)  อิท  ตติย ฯ   
        ตตฺถ  สตฺุตนฺนาม  สกล  วินยปฏก  ตทสฺส  สวฺาคต   
โหติ (๖)  สฏุ ุ  อาคต ฯ  สุปฺปวตฺติตนฺติ  สุฏ ุ  ปวตฺต  ปคุณ   
วาจุคฺคต ฯ  สุวินิจฺฉิต  สุตฺตโต  อนุพฺย ฺชนโสติ  ปาลิโต  จ   
# ๑. ม. สุปฺปวตฺติ ฯ  ๒. สยฺา สุตฺตโส ฯ  ๓. ม. อนุพฺยชนโตติ ฯ   
# วิ. ปริ. ๘/๙๘๐/๓๒๙ ฯ  ๔. ม. อสหีโรติ ฯ  เอวมฺปริป ฯ   
# ๕. วิ. ปร.ิ ๘/๙๘๐/๓๒๙ ฯ  ๖. ม. โหตีติ ฯ    
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ปริปุจฺฉาโต  จ  อฏกถาโต  จ  สุวินิจฺฉิต  โหติ  กงฺขาจฺเฉท   
กตฺวา  อุคฺคหิต ฯ   
        วินเย  โข  ปน   ิโต  โหตีติ  วินเย  ลชชฺิภาเวน   
ปติฏ ิโต  โหติ ฯ  อลชฺช ี หิ  พหุสฺสุโตป  สมาโน  ลาภครุกตาย   
ตนฺตึ  วิสวาเทตฺวา  อุทฺธมฺม  อุพฺพินย  สตฺถุสาสน  ทีเปตฺวา   
สาสเน  มหนฺต  อุปทฺทว  กโรติ  สงฺฆเภทมฺป  สงฺฆราชิมฺป   
อุปฺปาเทติ ฯ  ลชฺช ี ปน  กกฺุกุจฺจโก  สิกขฺากาโม  ชีวิตเหตุป   
ตนฺตึ  อวิสวาเทตฺวา  ธมฺมเมว  วินยเมว  ทีเปติ  สตฺถุสาสน   
ครุ กตฺวา  เปติ ฯ  ตถาห ิ ปุพฺเพ  มหาเถรา  ติกฺขตฺตุ  วาจ   
นิจฺฉาเรสุ  อนาคเต  ลชชฺ ี รกฺขิสฺสติ  ลชชฺี  รกฺขิสสฺตีติ ฯ   
เอว  โย  จ  ลชฺช ี โส  วินย  อชหนโฺต อโวกฺกมนฺโต   
ลชชฺิภาเวน  วินเย   ิโต  โหติ  ปติฏ ิโตติ (๑) ฯ อสหิโรติ สหิโร (๒)   
นาม  โย  ปาลิยา  เหฏโต  วา  อุปรโิต  วา  ปทปฏิปาฏิยา   
วา  อฏกถาย  วา  ปุจฺฉิยมาโน  วิตฺถนุาติ  วิปฺผนฺทติ  สนฺติฏ ิตุ   
น  สกโฺกติ  ย  ย  ปเรน  วุจฺจติ  ต  ต  อนุชานาติ   
สกวาท  ฉฑฺเฑตฺวา  ปรวาท  คณฺหาติ ฯ  โย  ปน  ปาลิย   
วา  อฏกถาย  วา  เหฏ ูปริเยน  วา  ปทปฏิปาฏิยา  วา   
ปุจฺฉิมาโน  น  วิตฺถุนาติ  น  วิปฺผนฺทติ  เอเกกโลม  สณฺฑาเสน   
คณฺหนฺโต  วิย  เอว  มย  วทาม  เอว  โน  อาจริยา  วทนฺตีติ   
# ๑. ม. สุปฺปติฎ ิโตติ ฯ  ๒. ม. อสหีโรติ สหีโร ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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วิสฺสชฺเชติ  ยมฺหิ  ปาลิ  จ  ปาลิวินิจฺฉโย  จ  สุวณฺณภาชเน   
ปกฺขิตฺตสีหวสา  วิย  ปริกขฺย  ปริยาทาน  อคจฺฉนฺโต  ติฏติ   
อย  วุจฺจติ  อสหิโรติ ฯ   
        อาจริยปรมฺปรา  โข  ปนสฺส  สุคฺคหิตา  โหตีติ  เถรปรมฺปรา   
วสปรมฺปรา  อสฺส  สฏุ ุ  คหิตา  โหติ ฯ  สุมนสิกตาติ   
สุฏ ุ  มนสิกตา  อาวชฺชิตมตฺเต  อุชฺชลติปฺปทีโป  วิย  โหติ ฯ   
สูปธาริตาติ  สุฏ ุ  อุปธาริตา  ปุพฺพาปรานุสนฺธิโต  อตฺถโต   
การณโต  จ  อุปธาริตา ฯ  อตฺตโน  มตึ  ปหาย  อาจริย-   
สุทฺธิยา  วตฺตา  โหติ มยฺห  อาจริโย  อสกุาจริยสฺส  สนฺติเก   
อุคฺคณฺหิ  โส  อสุกสฺสาติ  เอว  สพฺพ  อาจริยปรมฺปร  เถรตรงฺค (๑)   
หริตฺวา  ยาว  อุปาลิตฺเถโร  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สนฺติเก  อุคฺคณฺหีติ   
ปาเปตฺวา  เปติ ฯ  ตโตป  อาหริตฺวา  อุปาลิตฺเถโร  สมฺมา-   
สมฺพุทฺธสฺส  สนฺติเก  อุคฺคณฺหิ  ทาสกตฺเถโร  อตฺตโน  อุปชฌฺายสฺส   
อุปาลิตฺเถรสฺส  โสณกตฺเถโร  อตฺตโน  อุปชฌฺายสฺส  ทาสกตฺ-   
เถรสฺส  สิคฺควตฺเถโร  อตฺตโน  อุปชฌฺายสฺส  โสณกตฺเถรสฺส   
โมคฺคลิปุตฺตติสฺสตฺเถโร  อตฺตโน  อุปชฺฌายสฺส  สคฺิควตฺเถรสฺส   
จณฺฑวชฺชิตฺเถรสฺส  จ  เอว  สพฺพ  อาจริยปรมฺปร  เถรตรงฺค   
อาหริตฺวา  อตฺตโน  อาจริย  ปาเปตฺวา  เปติ ฯ  เอว  อุคฺคหิตา   
หิ  อาจริยปรมฺปรา  สุคฺคหิตา  โหติ ฯ  เอว  อสกโฺกนฺเตน  ปน   
# ๑. ม. เถรวาทงฺค ฯ    
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อวสฺส  เทฺว  ตโย  ปริวฏฏา อุคฺคเหตพฺพา ฯ  สพฺพปจฺฉิเมน   
หิ  นเยน  ยถา  อาจริโย  จ  อาจริยาจริโย  จ  ปาลิ ฺจ   
ปริปุจฺฉ ฺจ  วทนฺติ  ตถา  าตุ  วฏฏติ ฯ   
        อิเมหิ  จ  ปน  ตีหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคเตน  วินยธเรน   
วตฺถุวินิจฺฉยตฺถ  สนฺนิปติเต  สงฺเฆ  โอติณฺเณ  วตฺถุสฺมึ  โจทเกน   
จ  จุทิตเกน  จ  วุตฺเต  วตฺตพฺเพ  สหสา  อวินิจฺฉินิตฺวา  ว   
ฉฏานานิ  โอโลเกตพฺพานิ ฯ  กตมานิ  ฉ ฯ  วตฺถ ุ โอโลเก-   
ตพฺพ  มาติกา โอโลเกตพฺพา  ปทภาชนีย  โอโลเกตพฺพ  ติก-   
ปริจฺเฉโท  โอโลเกตพฺโพ  อนฺตราปตฺติ  โอโลเกตพฺพา  อนาปตฺติ   
โอโลเกตพฺพา ฯ   
        วตฺถุ  โอโลเกนฺโตป  หิ  ติเณน  วา  ปณฺเณน  วา   
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อาคนฺตพฺพ  น  เตฺวว  นคฺเคน  อาคนฺตพฺพ   
โย  อาคจฺเฉยฺย  อาปตฺติ  ทกฺุกฏสฺสาติ  เอว  เอกจฺจ  อาปตฺตึ   
ปสฺสติ ฯ  โส  ต สุตฺต  อาเนตฺวา  ต  อธกิรณ  วูปสเมสฺสติ ฯ   
        มาติก  โอโลเกนฺโตป  สมฺปชานมุสาวาเท  ปาจิตฺติยนฺติ-   
อาทินา  นเยน  ป ฺจนฺน  อาปตฺตีน อ ฺตร  อาปตฺตึ   
ปสฺสติ ฯ  โส  ต  สุตฺต  อาเนตฺวา  ต  อธิกรณ  วูปสเมสฺสติ ฯ   
        ปทภาชนีย  โอโลเกนฺโตป  อกฺขยิเต  สรีเร  เมถุน  ธมฺม   
ปฏิเสวติ  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส  เยภยฺเยน  ขยิเต  สรีเร  เมถุน   
ธมฺม  ปฏิเสวติ  อาปตฺติ  ถลฺุลจฺจยสฺสาติอาทินา  นเยน สตฺตนฺน    
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อาปตฺตีน  อ ฺตร  อาปตฺตึ  ปสฺสติ ฯ  โส  ปทภาชนียโต  สุตฺต   
อาเนตฺวา  ต  อธิกรณ  วูปสเมสฺสติ ฯ   
        ติกปริจฺเฉท โอโลเกนฺโตป  ติกสงฺฆาทิเสส  วา  ติก-   
ปาจิตฺติย  วา  ติกทุกฺกฏ  วา  อ ฺตร  วา  อาปตฺตึ   
ปริจฺเฉเท (๑)  ปสฺสติ ฯ  โส  ตโต  สุตฺต  อาเนตฺวา  ต  อธิกรณ   
วูปสเมสฺสติ ฯ   
        อนฺตราปตฺตึ  โอโลเกนฺโตป  ปฏลิาต  อุกฺขิปติ  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ  เอว  [๒]  สกิฺขาปทนฺตเรสุ  อนฺตราปตฺติ  โหติ  ต   
ปสฺสติ ฯ  โส  ต  สุตฺต  อาเนตฺวา  ต  อธิกรณ  วูปสเมสฺสติ ฯ   
        อนาปตฺตึ  โอโลเกนฺโตป  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ  อสาทิยนฺตสฺส   
อเถยฺยจิตฺตสฺส  นมรณาธปิฺปายสฺส  อนุลฺลปนาธิปปฺายสฺส  น-   
โมจนาธิปฺปายสฺส  อส ฺจิจฺจ  อสติยา  อชานนฺตสสฺาติ  เอว   
ตสฺมึ  ตสฺมึ  สิกฺขาปเท  นิทฺทิฏ  อนาปตฺตึ  ปสฺสติ ฯ  โส   
ต  สุตฺต อาเนตฺวา ต อธิกรณ วูปสเมสฺสติ ฯ   
        โย  หิ  ภิกฺขุ  จตุพฺพิธวินยโกวิโท  ติลกฺขณสมฺปนฺโน   
อิมานิ  ฉฏานานิ  โอโลเกตฺวา  อธิกรณ  วูปสเมสฺสติ  ตสฺส   
วินิจฺฉโย  อปฏิวตฺติโย  พุทฺเธน  สย  นิสีทิตฺวา  วินิจฺฉิตสทิโส   
โหติ ฯ  ต ฺเจ  เอว  วินิจฺฉยกุสล  ภิกขฺุ  โกจิ  กตสิกฺขาปท-   
วีติกฺกโม  ภิกฺขุ  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน  กุกกฺุจฺจ  ปุจฺเฉยฺย   
เตน  สาธุก  สลฺลกฺเขตฺวา  สเจ  อนาปตฺติ  โหติ  อนาปตฺตีติ   
# ๑. ม. ติกปริจฺเฉเท ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ยาติ ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๓๓๗   
 
วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  ปนาปตฺติ  โหติ  อาปตฺตีติ  วตฺตพฺพ ฯ  สา   
เทสนาคามินี  เจ  เทสนาคามินีติ  วตฺตพฺพ ฯ  วุฏานคามินี   
เจ  วุฏานคามินีติ  วตฺตพฺพ ฯ  อถสฺส  ปาราชิกจฺฉายา  ทิสฺสติ   
ปาราชิกาปตฺตีติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  กสฺมา ฯ  เมถุนธมมฺวีติกฺกโม   
หิ  อุตฺตริมนสฺุสธมฺมวีติกฺกโม  จ  โอฬาริโก ฯ  อทนิฺนาทาน-   
มนุสฺสวิคฺคหวีติกฺกมา  ปน  สุขุมา  จิตฺตลหุกา  เต   สุขุเมเนว   
อาปชฺชติ  สขุุเมน  รกฺขติ ฯ  ตสฺมา  วิเสเสน  ต  วตฺถุก  กุกฺกุจฺจ   
ปุจฺฉิยมาโน  อาปตฺตีติ  อวตฺวา  สจสฺส  อาจริโย  ธรติ  ตโต   
เตน  โส  ภิกขฺุ  อมฺหาก  อาจริย  ปุจฺฉาติ  เปเสตพฺโพ ฯ   
สเจ  โส  ปุนาคนฺตฺวา  ตุมฺหาก  อาจริโย  สุตฺตนฺตโต  วินยโต   
โอโลเกตฺวา  สเตกิจฺโฉติ  ม  อาหาติ  วทติ  ตโต  เตน  โส   
สาธุ  สุฏ ุ  ย  อาจริโย  ภณติ  ต  กโรหีติ  วตฺตพฺโพ ฯ  อถ   
ปนสฺส  อาจริโย  นตฺถ ิ สทฺธิอุคฺคหิตตฺเถโร (๑)  ปน  อตฺถ ิ ตสฺส   
สนฺติก  เปเสตพฺโพ  อมฺเหหิ  สหอุคฺคหิตตฺเถโร (๒)  คณปาโมกฺโข   
ต  คนฺตฺวา  ปุจฺฉาติ ฯ  เตนาป  สเตกิจฺโฉติ  วินิจฺฉิเต  สาธุ   
สุฏ ุ  ตสฺเสว  วจน  กโรหีติ  วตฺตพฺโพ ฯ  อถสฺส สทฺธิอุคฺค- (๑)   
หิตตฺเถโรป  นตฺถิ  อนฺเตวาสิโก  ปณฺฑิโต  อตฺถ ิ ตสฺส  สนฺติก   
เปเสตพฺโพ  อสุก  ทหร  คนฺตฺวา  ปุจฺฉาติ ฯ  เตนาป  สเตกิจฺโฉติ   
วินิจฺฉิเต  สาธุ  สฏุ ุ  ตสฺส  วจน  กโรหีติ  วตฺตพฺโพ ฯ  อถ   
ทหรสฺสาป  ปาราชิกจฺฉายาว  อุปฏาติ  เตนาป  ปาราชิโกสีติ   
# ๑. ม. สทฺธ ึอุคฺคหิตตฺเถโร ฯ  ๒. ม. สห อุคฺคหิตตฺเถโร ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 338 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๓๘   
 
น  วตฺตพฺโพ ฯ  ทลฺุลโภ  หิ  พุทฺธุปฺปาโท  ตโต  ทลฺุลภตรา   
ปพฺพชฺชา  จ  อุปสมฺปทา  จ ฯ  เอว  ปน  วตฺตพฺพ  วิวิตฺต   
โอกาส  สมมฺชฺชิตฺวา  ทิวาวิหาร  นิสีทิตฺวา สีลานิ โสเธตฺวา   
ทฺวตฺตึสาการ ตาว มนสิ กโรหีติ ฯ  สเจ  ตสฺส  อโรค   
สีล  กมฺมฏาน  ฆฏิยติ  สงฺขารา  ปากฏา  หุตฺวา  อุปฏหนฺติ   
อุปจารปฺปนาปฺปตฺต  วิย  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  ทิวส  อติกฺกนฺตมฺป   
น  ชานาติ ฯ  โส  ทิวสาติกฺกเม  อุปฏาน  อาคโต  เอว  วตฺตพฺโพ   
กีทิโส  เต  จิตฺตปฺปวตฺตีติ ฯ  อาโรจิตาย จ  จิตฺตปฺปวตฺติยา   
วตฺตพฺโพ  ปพฺพชฺชา  นาม  จิตฺตวิสุทฺธตฺถา  อปฺปมตฺโต  สมณ-   
ธมฺม  กโรหีติ ฯ   
        ยสฺส  ปน  สลี  ภินฺน  โหติ  ตสฺส  กมฺมฏาน  น   
ฆฏิยติ  ปโฏทาภิตุนฺน  วิย  จิตฺต  วิกมปฺติ  วิปฏิสารคฺคินา   
ทยฺหติ  ตตฺตปาสาเณ  นิสินฺโน  วิย  ต  ขณเยว  วุฏาติ ฯ  โส   
อาคโต  กา  เต  จิตฺตปฺปวตฺตีติ  ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ  อาโรจิตาย   
จิตฺตปฺปวตฺติยา  นตฺถิ  โลเก  รโห  นาม  ปาปกมฺม  ปกุพฺพโต (๒)   
สพฺพปม  หิ  ปาป  กโรนฺโต  อตฺตนาว  ชานาติ  อถสฺส   
อารกฺขเทวตา  ปรจิตฺตวิทู  สมณพฺราหฺมณา  อ ฺเ  จ  เทวตา   
ชานนฺติ  ตฺวเยว  ทานิ ตว โสตฺถึ ปริเยสาหีติ วตฺตพฺโพ ฯ   
                        นฏิ ิตา  จตุพฺพิธวินยกถา   
                        วินยธรสสฺ  จ  ลกฺขณาทิกถา ฯ  
# ๑. ม. กทีิสา ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๕๑๘/๑๓๑ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ภิกฺขุปทภาชนียวณฺณนา  หนา ๓๓๙   
                 
        อิทานิ  สิกฺขาปทวิภงฺคสฺส  อตฺถ  วณฺณยิสฺสาม ฯ  ย   
วุตฺต  โย  ปนาติ  โย  ยาทิโสติอาทิ  เอตฺถ  โย  ปนาติ   
วิภชิตพฺพปท ฯ  โย  ยาทิโสติอาทีนิ  ตสฺส  วิภชนปทานิ ฯ  เอตฺถ   
จ  ยสฺมา  ปนาติ  นิปาตมตฺต  โยติ  อตฺถปท  ต ฺจ  อนิยเมน   
ปุคฺคล  ทีเปติ  ตสฺมา  ตสฺส  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อนิยเมน   
ปุคฺคลทีปก  โยสทฺทเมว  อาห ฯ  ตสฺมา  เอตฺถ  เอวมตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ  โย  ปนาติ  [๑]  โยโกจีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยสฺมา   
ปน  โย  โส (๒)  โยโกจิ  นาเมโส (๒)  อวสฺส  ลิงฺคยุตฺตชาตินาม-   
โคตฺตสีลวิหารโคจรวเยสุ  เอเกนากาเรน  ป ฺายติ  ตสฺมา  ต   
ตถา  าเปตุ ต  ปเภท  ปกาเสนฺโต  ยาทิโสติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ยาทิโสติ  ลิงฺควเสน  ยาทิโส  วา  ตาทิโส  วา  โหตุ   
ทีโฆ  วา  รสฺโส  วา  กาโฬ  วา  โอทาโต  วา  มงฺคุรจฺฉวิ   
วา  กิโส  วา  ถูโล  วาติ  อตฺโถ ฯ  ยถายุตฺโตติ  โยควเสน   
เยน  วา  เตน  วา  ยุตฺโต  โหตุ  นวกมฺมยุตฺโต  วา  อุทฺเทสยุตฺโต   
วา  วาสธุรยุตฺโต  วาติ  อตฺโถ ฯ  ยถาชจฺโจติ  ชาติวเสน  ย  ชจฺโจ   
วา  ต  ชจฺโจ  วา  โหตุ  ขตฺติโย  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เวสฺโส   
วา  สูโท (๓)  วาติ  อตฺโถ ฯ ยถานาโมติ  นามวเสน  ยถานาโม   
วา  ตถานาโม  วา  โหตุ  พุทฺธรกฺขิโต  วา  ธมฺมรกขิฺโต  วา   
สงฺฆรกฺขิโต  วาติ  อตฺโถ ฯ  ยถาโคตฺโตติ  โคตฺตวเสน  ยถาโคตฺโต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โยติ ทสิฺสติ ฯ  ๒. ม. โยโกจิ นาม โส ฯ   
# ๓. ม. สุทฺโท ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๔๐   
 
วา  ตถาโคตฺโต  วา  เยน  วา  เตน  วา  โคตฺเตน  โหตุ   
กจฺจาโน  วา  วาเสฏโ (๑)  วา  โกสิโย  วาติ  อตฺโถ ฯ  ยถาสีโลติ   
สีเลสุ  ยถาสีโล  วา  ตถาสีโล  วา  โหตุ  นวกมฺมสโีล  วา   
อุทฺเทสสีโล  วา  วาสธุรสีโล  วาติ  อตฺโถ ฯ  ยถาวิหารีติ   
วิหาเรสุป  ยถาวิหารี  วา  ตถาวิหารี  วา  โหตุ  นวกมฺม-   
วิหารี  วา  อุทฺเทสวิหารี  วา  วาสธุรวิหารี  วาติ  อตฺโถ ฯ   
ยถาโคจโรติ  โคจเรสุป  ยถาโคจโร  วา  ตถาโคจโร  วา  โหตุ   
นวกมฺมโคจโร  วา  อุทฺเทสโคจโร  วา  วาสธุรโคจโร  วาติ   
อตฺโถ ฯ  เถโร  วาติอาทีสุ  จ  วโยวุฑฺฒาทีสุ  โย  วา  โส   
วา  โหตุ  ปรปิุณฺณทสวสฺสตาย  เถโร  วา  อูนป ฺจวสฺสตาย   
นโว  วา  อติเรกป ฺจวสฺสตาย  มชฺฌโิม  วาติ  อตฺโถ ฯ  อถโข   
สพฺโพว  อิมสฺมึ  อตฺเถ  เอโส  วุจฺจติ  โย  ปนาติ ฯ   
        ภิกฺขุนทิฺเทเส  ภิกฺขตีติ  ภิกฺขโก ฯ  ลภนฺโต  วา  อลภนฺโต   
วา  อริยาย  ยาจนาย  ยาจตีติ  อตฺโถ ฯ  พุทฺธาทีหิ  อชฺฌูปคต   
ภิกฺขาจริย  อชฺฌูปคตตฺตา  ภิกฺขาจริย  อชฺฌูปคโต  นาม ฯ   
โย  หิ  โกจิ  อปฺป  วา  มหนฺต  วา  โภคกฺขนฺธ  ปหาย   
อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิโต  โส  กสิโครกฺขาทีหิ  ชีวิตกปฺปน (๒)   
หิตฺวา  ลิงฺคสมฺปฏิจฺฉเนเนว  ภิกฺขาจริย  อชฺฌูปคโตติ  ภิกฺขุ ฯ   
ปรปฏิพทฺธชวิีกตฺตา  วา  วิหารมชฺเฌ  กาชภตฺต  ภุ ฺชมาโนป   
# ๑. วาสิฎโ ฯ  ๒. ม. ชวิีกกปฺปน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๓๔๑   
 
ภิกฺขาจริย  อชฺฌูปคโตติ  ภิกฺขุ ฯ  ปณฺฑิยาโลปโภชน  นิสฺสาย   
ปพฺพชฺชาย อุสฺสาหชาตตฺตา  วา  ภิกฺขาจริย  อชฺฌูปคโตติ   
ภิกฺขุ ฯ  อคฺฆผสฺสวณฺณเภเทน  ภินฺน  ปฏ  ธาเรตีติ  ภินฺน-   
ปฏธโร ฯ  ตตฺถ  สตฺถกจฺเฉทเนน  อคฺฆเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ   
สหสฺสคฺฆนโกป  หิ  ปโฏ  สตฺถเกน  ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺโน   
ภินฺนคฺโฆ  โหติ  ปุริมคฺฆโต   อุปฑฺฒมฺป  น  อคฺฆติ ฯ   
สุตฺตสสิพฺพเนน  ผสฺสเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  สุขสมฺผสฺโสป  ห ิ  
ปโฏ  สุตฺเตหิ  สสิพฺพิโต  ภินฺนผสฺโส  โหติ  ขรสมฺผสฺสต   
ปาปุณาติ ฯ  สูจิมลาทีหิ  วณฺณเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  สุปริสุทฺโธป   
หิ  ปโฏ  สูจิกมฺมโต  ปฏาย  สูจิมเลน  หตฺถเสทมลชลิกาหิ (๑)   
อวสาเน  รชนกปฺปกรเณหิ  จ  ภินฺนวณฺโณ  โหติ  ปกติ-   
วณฺณ  วิชหติ ฯ  เอว  ตีหากาเรหิ  ภินฺน  ปฏ  ธารณโต   
ภินฺนปฏธโรติ  ภิกฺขุ ฯ  คิหิวตฺถวิสภาคาน  กาสาวาน  วา   
ธารณมตฺเตเนว  ภินฺนปฏธโรติ  ภิกฺขุ ฯ   
        สม ฺายาติ (๒)  ป ฺตฺติยา  โวหาเรนาติ  อตฺโถ ฯ   
สม ฺาย  เอว  หิ  เอกจฺโจ  ภิกฺขูติ  ป ฺายติ ฯ  ตถา  ห ิ  
นิมนฺตนาทิมฺหิ  ภิกฺขูสุ  คณิยมาเนสุ  สามเณเรป  คเหตฺวา   
สต   ภิกฺขู  สหสฺส  ภิกฺขูติ  วทนฺติ ฯ  ปฏิ ฺายาติ  อตฺตโน   
ปฏิชานเนน ฯ  ปฏิ ฺายป  หิ  เอกจฺโจ  ภิกฺขูติ  ป ฺายติ ฯ   
# ๑. ม. ....ชลลิกาหิ ฯ  ๒. สฺยา. สาม ฺาย ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 342 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๔๒   
 
ตสฺส  โก  เอตฺถาติ  อห  อาวุโส  ภิกฺขูติเอวมาทีสุ  สมฺภโว   
ทฏพฺโพ ฯ  อย  ปน อานนฺทตฺเถเรน  วุตฺตา (๑)  ธมฺมิกา   
ปฏิ ฺา ฯ  รตฺติภาเคน  ปน  ทุสฺสลีาป  ปฏิปถ  อาคจฺฉนฺตา   
โก  เอตฺถาติ  วุตฺเต  อธมฺมิกาย   ปฏิ ฺาย  อภูตตฺถาย  มย   
ภิกฺขูติ  วทนฺติ ฯ  เอหิภิกขฺูติ  ภิกฺขุ (๒)  นาม  ภควโต  เอหิ  ภิกขฺูติ   
เอว  วจนมตฺเตน  ภิกฺขุภาว  เอหิภิกฺขูปสมฺปท  ปตฺโต ฯ  ภควา   
หิ  เอหิภิกฺขุภาวาย อุปนิสฺสยสมฺปนฺน  ปุคฺคล  ทสิฺวา  รตฺต-   
ปสุกูลนฺตรโต  สุวณฺณวณฺณ  ทกฺขิณหตฺถ  นีหริตฺวา  พฺรหฺมโฆส   
นิจฺฉาเรนฺโต  เอหิ  ภิกฺขุ  จร  พฺรหมฺจริย  สมฺมา  ทกฺุขสฺส   
อนฺตกิริยายาติ  วทติ ฯ  ตสฺส  สเหว  ภควโต  วจเนน  คิหิลิงฺค   
อนฺตรธายติ  ปพฺพชฺชา  จ  อุปสมฺปทา  จ  รุหติ  ภณฺฑุ   
กาสาววสโน  โหติ  เอก  นิวาเสตฺวา  เอก  ปารุปตฺวา  เอก   
อเส เปตฺวา วามสกูเฏ อาลคฺค(๓)นีลุปฺปลวณฺณมตฺติกาปตฺโต ฯ   
                ติจีวร ฺจ ปตฺโต จ                  วาสี (๔) สูจิ จ พนฺธน 
                ปริสฺสาวเนนฏเเต (๕)         ยุตฺตโยคสฺส  ภิกฺขุโนติ 
เอว  วุตฺเตหิ  อฏหิ  ปริกขฺาเรหิ สรีเร ปฏิมุกฺเกหิเยว   
วสฺสสติกตฺเถโร (๖)  วิย  อิริยาปถสมปฺนฺโน  พุทฺธาจริยโก  พุทธฺู-   
ปชฺฌายโก  สมฺมาสมฺพุทฺธ  วนฺทมาโนเยว  ติฏติ ฯ  ภควา  หิ   
# ๑. ส.ี วุตฺตตฺตา ฯ  ๒. ม. เอหิ ภิกฺขูติ เอหิภิกฺขุ ฯ  ๓. ม. อาสตฺต....   
# ๔. ม. วาสิ ฯ  ๕. ม. ปรสิฺสาวเนน อฏเเต ฯ  ๖. ม. สฏ ิวสฺสิกตฺถโร ฯ    
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ปมโพธิย  เอกสฺมึ  กาเล  เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทายเอว  อุปสมฺปาเทติ ฯ  
เอว  อุปสมฺปนฺนานิ  จ สหสฺสูปริ  เอกจตฺตาฬีสุตฺตรานิ  ตีณิ   
ภิกฺขุสตานิ  อเหสุ ฯ  เสยยฺถีท ฯ  ป ฺจ  ป ฺจวคฺคิยตฺเถรา  ยโส   
กุลปุตฺโต  ตสฺส  ปริวารา  จตุปฺปณฺณาส  สหายกา  ตึสภทฺทวคฺคิยา   
สหสฺสปุราณชฏลิา  สทฺธ ึ ทฺวีหิ  อคฺคสาวเกหิ  อฑฺฒเตยฺยสตา   
ปริพฺพาชกา  เอโก  องฺคุลิมาลตฺเถโรติ ฯ  วุตฺต ฺเจต  อฏกถาย 
          ตีณิ สต สหสฺส ฺจ          จตฺตาฬีส ปุนาปเร 
          เอโก  จ  เถโร  สปปฺ ฺโ  สพฺเพ  เต  เอหิภิกฺขุกาติ ฯ 
        น  เกวล ฺจ  เอเต  อ ฺเป  พหู  สนฺติ ฯ  เสยฺยถีท ฯ ติสตปริวาโร 
เสโล  พฺราหฺมโณ  สหสฺสปริวาโร  มหากปฺปโน 
ทสสหสฺสา  กปลวตฺถุวาสิโน  กุลปุตฺตา  โสฬสสหสฺสา 
ปารายนิกพฺราหฺมณาติเอวมาทโย ฯ  เต  ปน  วินยปฏเก  ปาลิย 
น นิทฺทิฏตฺตา น วุตฺตา ฯ อิเม ตตฺถ นิทฺทิฏตฺตา วุตฺตา ฯ 
          สตฺตวีสสหสฺสานิ          ตีณิเยว สตานิ จ 
          เอเตป  สพฺเพ  สงฺขาตา          สพฺเพ  เต  เอหิภิกฺขุกาติ ฯ 
        ตีหิ  สรณคมเนหิ  อุปสมฺปนฺโนติ  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามีติอาทินา 
นเยน  ติกฺขตฺตุ  วาจ  ภินฺทตฺวา  วุตฺเตหิ  ตีหิ  สรณคมเนหิ  
อุปสมฺปนฺโน ฯ 
        อย  หิ  อุปสมฺปทา  นาม  อฏวิธา  เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา  
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สรณคมนอุปสมฺปทา  โอวาทปฏิคฺคหณอุปสมฺปทา  ป ฺหพฺยา- 
กรณอุปสมฺปทา ครุธมฺมปฏิคฺคหณอุปสมฺปทา  ทเูตนอุปสมฺปทา 
อฏวาจิกา  อุปสมฺปทา  ตฺติจตุตฺถกมฺมอุปสมฺปทา ฯ  ตตฺถ 
เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา  สรณคมนอุปสมฺปทา  จ  วุตฺตา  เอว ฯ 
        โอวาทปฏิคฺคหณอุปสมฺปทา  นาม  ตสฺมา  ติห  เต  กสฺสป เอว สิกฺขิตพฺพ 
ติพฺพ  เม  หิโรตฺตปฺป  ปจฺจุปฏ ิต  ภวิสฺสติ  เถเรสุ  นเวสุ  มชฌฺเิมสุ 
จาติ  เอว  หิ  เต  กสฺสป  สิกฺขิตพฺพ  ตสฺมา  ติห  เต  กสฺสป  เอว 
สิกฺขิตพฺพ  ยงฺกิ ฺจิ  ธมฺม  โสสฺสามิ  กสุลูปสหิต  สพฺพนฺต 
อฏ ิกตฺวา  มนสิกตฺวา  สพฺพ  เจตโส  สมนฺนาหริตฺวา  โอหิตโสโต 
ธมฺม  โสสฺสามีติ  เอว  หิ  เต  กสฺสป  สิกฺขิตพฺพ  ตสฺมา  ติห 
เต  กสฺสป  เอว  สิกฺขิตพฺพ  สาตสหคตา  จ  เม  กายคตาสติ  ม  น 
วิชหิสฺสตีติ  เอว  หิ  เต  กสฺสป  สิกฺขิตพฺพนฺติ อิมินา โอวาทปฏิคฺคหเณน 
มหากสฺสปตฺเถรสฺส  อนุ ฺาตอุปสมฺปทา ฯ   
        ป ฺหพฺยากรณอุปสมฺปทา  นาม  โสปากสฺส  อนุ ฺาตอุปสมฺปทา ฯ   
ภควา  กิร ปพฺุพาราเม  อนุจงฺกมนฺต  โสปาก  สามเณร  อุทฺธุมาตกส ฺาติ 
วา  โสปาก  รูปส ฺาติ  วา  อิเม  ธมมฺา  นานตฺถา  นานาพฺย ฺชนา 
อุทาหุ  เอกตฺถา  พฺย ฺชนเมว  นานนฺติ  ทสอสุภนิสฺสิเต  ป ฺเห 
ปุจฺฉิ ฯ  โส  เต  พฺยากาสิ ฯ  ภควา  ตสฺส  สาธุการ  ทตฺวา 
กติวสฺโสสิ  ตฺว  โสปากาติ  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺตวสฺโสห  ภควาติ ฯ โสปาก  ตฺว    
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มม  สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน  สทฺธ ึ สสนฺเทตฺวา  ป ฺเห 
พฺยากาสีติ  อารทฺธจิตฺโต  (๑)  อุปสมฺปท  อนุชานาติ ฯ  อย 
ป ฺหพฺยากรณอุปสมฺปทา ฯ   
        ครุธมฺมปฏิคฺคหณอุปสมฺปทา  นาม  มหาปชาปติยา   
อฏครุธมฺมปฏิคฺคหเณน  อนุ ฺาตอุปสมฺปทา ฯ   
        ทูเตน  อุปสมฺปทา  นาม  อฑฺฒกาสิยา  คณิกาย   
อนุ ฺาตอุปสมฺปทา ฯ 
        อฏวาจิกา  อุปสมฺปทา  นาม  ภิกฺขุนิยา  ภิกฺขุนีสงฺฆโต   
ตฺติจตุตฺเถน  ภิกฺขุสงฺฆโต  ตฺติจตุตฺเถนาติ  อิเมหิ  ทฺวีหิ   
กมฺเมหิ  อุปสมฺปทา ฯ 
        ตฺติจตุตฺถกมฺมอุปสมฺปทา นาม ภิกฺขูน เอตรหิ  
อุปสมฺปทา ฯ 
         อิมาสุ  อฏสุ  อุปสมฺปทาสุ  ยา  อย  อนุชานามิ  ภิกฺขเว 
อิเมหิ  ตีหิ  สรณคมเนหิ  ปพฺพชฺช  อุปสมฺปทนฺติ  เอว  อนุ ฺาตา 
อิมาย  อุปสมฺปทาย  อุปสมฺปนฺโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ภโทรฺติ  อปาปโก ฯ  กลฺยาณปุถชุชฺนาทโย  หิ  ยาว   
# ๑. อารทฺธ โสปาเกน อาราธิต จิตฺต เอตสฺสาติ อารทฺธจิตฺโตติ   
# โยชนาวิคฺคโห ฯ  ๒. ม. ตฺติจตุตฺถกมฺมูปสมฺปทา นาม   
# ภิกฺขูน เอตรหิ อุปสมฺปทา ฯ  อิมาสุ อฏสุ อุปสมฺปทาสุ   
# ยา สา ภิกฺขเว มยา ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปทา อนุ ฺาตา ต   
# อชฺชตคฺเค ปฏิกฺขิปามิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน  
# อุปสมฺปาเทตุนฺติ เอว อนุ ฺาตาย อิมาย อุปสมฺปทาย อุปสมฺปนฺโนติ   
# วุตฺต โหติ ฯ  ๓. วิ. มหา. ๔/๓๔/๔๒ ฯ    
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อรหา  ตาว  ภเทฺรน  สีเลน  สมาธินา  ป ฺาย  วิมุตฺติยา   
วมุตฺติ ฺาณทสฺสเนน  จ  สมนฺนาคตตฺตา  ภโทฺร  ภิกฺขูติ   
สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ  สาโรติ  เตหิเยว  สีลสาราทีหิ  สมนฺนาคตตฺตา   
นีลวณฺณสมนฺนาคเมน  นีโล  ปโฏ  วิย  สาโร  ภิกฺขูติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  วิคตกฺกิเลสเผคฺคุภาวโต  วา  ขีณาสโวว  สาโรติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  เสกฺโขติ  ปถุุชชฺนกลฺยาณเกน  สทฺธึ  สตฺต  อริยา   
ติสฺโส  สิกฺขา  สิกฺขนฺตีติ  เสกฺขา ฯ  เตสุ  โยโกจิ  เสกฺโข   
ภิกฺขูติ  เวทิตพฺโพ ฯ  น  สกิฺขตีติ  อเสกฺโข ฯ  เสกฺขธมฺเม   
อติกฺกมฺม  อคฺคผเล   ิโต  ตโต  อุตฺตรึ  สิกฺขิตพฺพาภาวโต   
ขีณาสโว  อเสกฺโขติ  วุจฺจติ ฯ  สมคฺเคน  สงฺเฆนาติ  สพฺพนฺติเมน   
ปริยาเยน  ป ฺจวคฺคกรณีเย  กมฺเม  ยาวติกา  ภิกฺขู  กมฺมปฺปตฺตา   
เตส  อาคตตฺตา  ฉนฺทารหาน  ฉนฺทสฺส  อาหฏตฺตา  สมฺมุขี-   
ภูตาน ฺจ  อปฏิกฺโกสนโต  เอกสฺมึ  กมฺเม  สมคฺคภาว  อุปคเตน   
สงฺเฆน ฯ  ตฺติจตุตฺเถนาติ  ตีหิ  อนุสสฺาวนาหิ  เอกาย  [๑]   
ตฺติยา  กตฺตพฺเพน ฯ  กมฺเมนาติ  ธมฺมิเกน  วินยกมฺเมน ฯ   
อกุปฺเปนาติ  วตฺถุตฺติอนุสฺสาวนสีมาปริสสมฺปตฺติสมฺปนฺนตฺตา   
อโกเปตพฺพต  อปฏิกโฺกสิตพฺพต  อุปคเตน ฯ  านารเหนาติ   
การณารเหน  สตฺถุสาสนารเหน ฯ  อุปสมฺปนฺโน  นาม  อุปริภาว   
สมาปนฺโน  ปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ภิกฺขุภาโว  หิ  อุปรภิาโว ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ    
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ต ฺเจส  ยถาวุตฺเตน กมฺเมน  สมาปนฺนตฺตา อุปสมฺปนฺโนติ   
วุจฺจติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ตฺติจตุตฺถกมฺม  เอกเมว  อาคต ฯ  อิมสฺมึ ปน   
าเน  ตฺวา  จตฺตาริ  สงฺฆกมฺมานิ  นีหริตฺวา  วิตฺถารโต   
กเถตพฺพานิ (๑) ฯ  ต  สพฺพ  อฏกถาสุ  วุตฺต (๑) ฯ  ตานิ  จ   
อปโลกนกมมฺ  ตฺติกมฺม  ตฺติทุติยกมฺม  ตฺติจตุตฺถกมฺมนฺติ   
ปฏิปาฏิยา  เปตฺวา  วิตฺถาเรน  ขนฺธกโต  ปริวาราวสาเน   
กมฺมวิภงฺคโต  จ  ปาล ึ อาหริตฺวา  กถติานิ ฯ  ตานิ  มย   
ปริวาราวสาเน  กมฺมวิภงฺเคเยว  วณฺณยิสฺสาม ฯ  เอว  หิ  สติ   
ปมปาราชิกวณฺณนา  [๒]  น  ภาริยา  ภวิสฺสติ ฯ  ยถา ิตาย   
จ  ปาลิยา  วณฺณนา  สุวิ ฺเยฺยา  ภวิสฺสติ ฯ  ตานิ  จ  านานิ   
อสุ ฺานิ  ภวิสฺสนฺติ ฯ  ตสฺมา  อนุปทวณฺณนเมว  กโรม ฯ   
        ตตฺราติ  เตสุ  ภิกฺขโกติอาทินา  นเยน  วุตฺเตสุ  ภิกฺขูสุ ฯ   
ยฺวาย  ภิกฺขูติ  โย  อย  ภิกขฺุ ฯ  สมคฺเคน  สงฺเฆน  ฯเปฯ   
อุปสมฺปนฺโนติ  อฏสุ  อุปสมฺปทาสุ  ตฺติจตุตฺเถเนว  กมฺเมน   
อุปสมฺปนฺโน ฯ  อย  อิมสฺมึ  อตฺเถ  อธิปฺเปโต  ภิกขฺูติ  อย   
อิมสฺมึ  เมถนุ  ธมฺม  ปฏิเสวิตฺวา  ปาราชิโก  โหตีติ  อตฺเถ   
ภิกฺขูติ  อธิปฺเปโต ฯ  อิตเร  ปน  ภิกฺขโกติอาทโย  อตฺถุทฺธาร-   
วเสน  วุตฺตา ฯ  เตสุ  จ  ภิกฺขโกติอาทโย  นริุตฺติวเสน  วุตฺตา ฯ   
# ๑. ม. กเถตพฺพานีติ สพฺพอฏกถาสุ วุตฺต ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร   
# จาติ ทิสฺสติ ฯ    
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สม ฺาย  ภิกฺขุ  ปฏิ ฺาย  ภิกฺขูติ  อิเม  เทฺว  อภิลาปวเสน   
วุตฺตา ฯ  เอหิภิกฺขูติ  พุทฺเธน  อุปชฌฺาเยน  ปฏิลทฺธอุปสมฺปทา-   
วเสน  วุตฺตา (๑) ฯ  สรณคมนภิกฺขุ  อนุปฺปนฺนาย  กมฺมวาจาย   
อุปสมฺปนฺนวเสน  วุตฺโต ฯ ภโทรฺติอาทโย คุณวเสน วุตฺตาติ   
เวทิตพฺพา ฯ   
                                ภิกฺขุปทภาชนีย  นิฏ ิต ฯ 
 
                        สิกฺขาสาชีวปทภาชนียวณฺณนา   
        อิทานิ  ภิกฺขูนนฺติ  อิม  ปท  วิเสสตฺถาภาวโต   
อวิภชิตฺวาว  ย  สิกฺข ฺจ  สาชีว ฺจ  สมาปนฺนตฺตา  ภิกฺขูน   
สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน  โหติ  ต  ทสฺเสนฺโต  สิกฺขาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  สิกฺขิตพฺพาติ  สิกฺขา ฯ  ติสฺโสติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ   
อธิสีลสิกฺขาติ  อธิก  อุตฺตม  สีลนฺติ  อธิสีล ฯ  อธิสีล ฺจ  ต   
สิกฺขิตพฺพโต  สิกฺขา  จาติ  อธิสีลสิกฺขา ฯ เอส นโย อธิจิตฺต-   
อธิป ฺาสิกฺขาสุ ฯ   
        กตม  ปเนตฺถ  สีล  กตม  อธิสีล  กตม  จิตฺต  กตม   
อธิจิตฺต  กตมา  ป ฺา  กตมา  อธิปฺป ฺาติ ฯ  วุจฺจเต ฯ   
ป ฺจงฺคทสงฺคสีลนฺตาว  สีลเมว ฯ  ต  หิ  พุทฺเธ  อุปฺปนฺเนป   
อนุปฺปนฺเนป  โลเก  ปวตฺตติ ฯ  อุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  ตสฺมึ  สีเล   
# ๑. ม. วุตฺโต ฯ    
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พุทฺธาป สาวกาป  มหาชน  สมาทเปนฺติ ฯ  อนุปปฺนฺเน   
พุทฺเธ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  กมฺมวาทิโน  ธมฺมิกา  สมณพฺราหฺมณา   
จ  จกฺกวตฺตี  จ  มหาราชา  มหาโพธิสตฺตา  จ  สมาทเปนฺติ ฯ   
สามมฺป  ปณฺฑิตา  สมณพฺราหฺมณา  สมาทิยนฺติ ฯ  เต  ต   
กุสลกมฺม  ปริปูเรตฺวา  เทเวสุ  จ  มนุสเฺสสุ  จ  สมฺปตฺตึ   
อนุโภนฺติ ฯ  ปาฏิโมกฺขสวรสีล  ปน  อธิสีลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ต   
หิ  สุรโิย  วิย  ปชฺโชตาน  สิเนรุ  วิย  ปพฺพตาน  สพฺพโลกิย-   
สีลาน  อธิก ฺเจว  อุตฺตม ฺจ  พุทฺธุปฺปาเท  เอว  จ  ปวตฺตติ   
น  วินา  พุทธฺุปฺปาทา ฯ  น  หิ  ต  ป ฺตฺตึ  อุทฺธริตฺวา   
อ ฺโ  สตฺโต  เปตุ  สกโฺกติ ฯ  พุทฺธา  เอว  ปน  สพฺพโส   
กายวจีทฺวารอชฺฌาจารโสต  ฉินฺทิตฺวา  ตสฺส  ตสฺส  วีติกฺกมสฺส   
อนุจฺฉวิก  ต  สีลสวร  ป ฺาเปนฺตีติ ฯ  ปาฏิโมกขฺสวรโตปจ   
มคฺคผลสมฺปยุตฺตเมว  สีล  อธิสีล ฯ  ต  ปน  อิธ  อนธิปฺเปต (๑) ฯ   
น  หิ  ตสมาปนฺโน  ภิกฺขุ  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวติ ฯ   
        กามาวจรานิ  อฏ  กุสลจิตฺตานิ  โลกิยอฏสมาปตฺติ-   
จิตฺตานิ  จ  เอกชฺฌ  กตฺวา  จิตฺตเมวาติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
พุทฺธุปฺปาทานุปฺปาเท  จสฺส  ปวตฺติ  สมาทปน  สมาทาน ฺจ   
สีเล  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  วิปสสฺนาปาทก  อฏสมาปตฺติ-   
จิตฺต  ปน  อธิจิตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ต  หิ  อธิสีล  วิย  สีลาน   
# ๑. ม. (น อธิปฺเปต ?) ฯ    
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สพฺพโลกิยจิตฺตาน  อธิก ฺเจว  อุตฺตม ฺจ  พุทฺธุปฺปาเท  เอว  จ   
โหติ  น  วินา  พุทฺธุปฺปาทา ฯ  ตโตป  จ  มคฺคผลจิตฺตเมว   
อธิจิตฺต ฯ  ต  ปน  อิธ  อนธิปฺเปต ฯ  น  หิ  ตสมาปนฺโน   
ภิกฺขุ  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวติ ฯ   
        อตฺถ ิ ทนิฺน  อตฺถ ิ ยฏินฺติอาทินยปฺปวตฺต  ปน  กมฺมส-ฺ   
สกตาาณ  ป ฺา ฯ  สา  หิ  พุทฺเธ  อุปฺปนฺเนป  อนุปฺปนฺเนป   
โลเก  ปวตฺตติ ฯ  อุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  ตสฺสา  ป ฺาย  พุทฺธาป   
สาวกาป  มหาชน  สมาทเปนฺติ ฯ  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  ปจฺเจก-   
พุทฺธา  กมฺมวาทิโน  จ  ธมฺมิกา  สมณพฺราหฺมณา  จกฺกวตฺตี   
จ  มหาราชา  มหาโพธิสตฺตา  จ  สมาทเปนฺติ ฯ  สามมฺป   
ปณฺฑิตา  สตฺตา  สมาทิยนฺติ ฯ  ตถา  หิ  องฺกุโร  ทสวสฺส-   
สหสฺสานิ  มหาทาน  อทาสิ ฯ  เวลาโม  เวสฺสนฺตโร  อ ฺเ   
จ  พหู  ปณฺฑิตมนุสฺสา  มหาทานานิ  อทสุ ฯ  เต  ต  กุสล-   
ธมฺม  ปริปูเรตฺวา  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สมฺปตฺตึ  อนุภวึสุ ฯ   
ติลกฺขณาการปริจฺเฉทก  ปน  วิปสฺสนาาณ  อธิปฺป ฺาติ   
วุจฺจติ ฯ  สา  หิ  อธิสลีอธจิิตฺตานิ  วิย  สีลจิตฺตาน  สพฺพ-   
โลกิยปฺป ฺาน  อธิกาเจว  อุตฺตมา  จ  น  [๒]  วินา   
พุทฺธุปฺปาทา  โลเก  ปวตฺตติ ฯ  ตโตป  จ  มคฺคผลปฺป ฺา  ว   
อธิปฺป ฺา ฯ  สา  ปน  อิธ  อนธิปฺเปตา ฯ  น  หิ  ตสมาปนฺโน   
# ๑. ม. (น อธิปฺเปต ?) ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 351 

                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๓๕๑   
 
ภิกฺขุ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวตีติ ฯ   
        ตตฺราติ  ตาสุ  ตีสุ  สกิฺขาสุ ฯ  ยา  อย  อธิสีลสกิฺขาติ  ยา   
อย  ปาฏิโมกขฺสีลสงฺขาตา  อธิสีลสกิฺขา ฯ  เอต  สาชีวนฺนามาติ   
เอต  สพฺพมฺป  ภควตา  วินเย  ปต  สกิฺขาปท  ยสฺมา  เอตฺถ   
นานาเทสชาติโคตฺตาทิเภทภินฺนา  ภิกฺขู  สห  ชีวนฺติ  เอกชีวิกา   
สภาคชีวิกา  สภาควุตฺติโน  โหนฺติ  ตสฺมา  สาชีวนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
ตสฺมึ  สิกฺขตีติ  ต  สกิฺขาปท  จิตฺตสฺส  อธิกรณ  กตฺวา   
ยถาสิกฺขาปท  นุโข  สิกขฺามิ  น  สิกขฺามีติ  จิตฺเตน   
โอโลเกนฺโต  สิกฺขติ ฯ  น  เกวล ฺจายเมตสฺมึ  สาชวีสงฺขาเต   
สิกฺขาปเทเยว สิกฺขติ  สิกขฺายป  สิกฺขติ ฯ  เอต  สาชีวนฺนามาติ   
อิมสฺส  ปน  อนนฺตรสฺส  ปทสฺส  วเสน  ตสฺมึ  สิกขฺตีติ   
วุตฺต ฯ  กิ ฺจาป  ต  เอว  วุตฺต  อถโข  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ  ตสฺสา  จ  สิกขฺาย  สิกฺข  ปริปูเรนฺโต  สกิฺขติ   
ตสฺมิ ฺจ  สิกฺขาปเท  อวีติกฺกมนฺโต  สกิฺขตีติ ฯ  เตน  วุจฺจติ   
สาชีวสมาปนฺโนติ  อิทมปฺ  อนนฺตรสสฺ  สาชีวปทสฺเสว  วเสน   
วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  โส  สกิฺขมฺป  สมาปนฺโน  ตสฺมา  สิกฺขา-   
สมาปนฺโนติป  อตฺถโต  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  หิ  สติ  สิกฺขา-   
สาชีวสมาปนฺโนติ เอตสฺส ปทสฺส ปทภาชน ปรปิุณฺณ โหติ ฯ   
                        สิกฺขาสาชีวปทภาชนีย  นิฏ ิต ฯ    
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        *เลมที่ ๑  สิกฺขาปจฺจกฺขานวิภงฺควณฺณนา  หนา ๓๕๒   
 
        สิกฺข  อปจฺจกฺขาย  ทุพฺพลฺย  อนาวิกตฺวาติ  สิกฺข ฺจ   
อปฏิกฺขิปตฺวา  ทุพฺพลภาว ฺจ  อปฺปกาเสตฺวา ฯ  ยสฺมา  ทุพฺพเลฺย   
อาวิกเตป  สิกฺขา  อปจฺจกฺขาตาว  โหติ  สิกฺขาย  ปน   
ปจฺจกฺขาตาย  ทุพฺพลฺย  อาวิกตเมว  โหติ  ตสฺมา  ทุพฺพลฺย   
อนาวิกตฺวาติ  อิมินา  ปเทน  น  โกจิ  วิเสสตฺโถ  ลพฺภติ ฯ   
ยถา  จ  ปน  ทิรตฺตติรตฺต  สหเสยฺย  กปฺเปยฺยาติ  วุตฺเตน   
ทิรตฺตวจเนน  น  โกจิ  วิเสสตฺโถ  ลพฺภติ  เกวล  โลกโวหาร-   
วเสน  พฺย ฺชนสิลฏิตาย  มุขารุฬฺหตาย  เอต  วุตฺต  เอวมิทมฺป   
โวหารสุขตาย  พฺย ฺชนสิลิฏตาย  มุขารุฬฺหตาย  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        ยสฺมา  วา  ภควา  สาตฺถ  สพฺย ฺชน  ธมฺม  เทเสติ   
ตสฺมา  สิกฺข  อปจฺจกฺขายาติ  อิมินา  อตฺถ สมฺปาเทตฺวา   
ทุพฺพลฺย  อนาวิกตฺวาติ  อิมินา  พฺย ฺชน  สมฺปาเทติ ฯ   
ปริวาริกปทวิรหิต  หิ  เอกเมว  อตฺถปท  วุจฺจมาน  ปริวาร-   
วิรหิโต  ราชา  วิย  วตฺถาลงฺการวิรหิโต  วิย  จ  ปรุโิส  น   
โสภติ ฯ  ปรวิารเกน  ปน  อตฺถานุโลเมน  สหายปเทน  สทฺธ ึ  
ต  โสภติ ฯ   
        ยสฺมา  วา  สิกฺขาปจฺจกฺขานสฺส  เอกจฺจ  ทุพฺพลฺยาวิกมฺม   
# ๑. ม. โวหารวเสน ฯ  ๒. ม. ปริวารกปทวิรหิต ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๓๕๓   
 
อตฺโถ  โหติ ตสฺมา  ต  สนฺธาย  สิกฺข  อปจฺจกฺขายาติ  ปทสฺส   
อตฺถ  วิวรนฺโต  ทุพฺพลฺย  อนาวิกตฺวาติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  ยสฺมา  น  สพฺพ  ทุพฺพลฺยาวิกมฺม  สกิฺขา-   
ปจฺจกฺขาน  ตสฺมา  ทุพฺพลฺย  อนาวิกตฺวาติ  ปม  วตฺวา   
ตสฺส  อตฺถนิยมนตฺถ  สกิขฺ  อปจฺจกฺขายาติ  วตฺตพฺพนฺติ ฯ   
ต ฺจ  น ฯ  กสฺมา ฯ  อตฺถานุกฺกมาภาวโต ฯ  สิกฺขาสาชีว-   
สมาปนฺโนติ  หิ  วุตฺตตฺตา  ย  สิกฺข  สมาปนฺโน  ต  อปจฺจกฺขายาติ   
วุจฺจมาเน (๑)  อนุกฺกเมน  อตฺโถ  วุตฺโต  โหติ  น  อ ฺถา ฯ   
ตสฺมา  อิทเมว  ปม  วุตฺตนฺติ ฯ   
        อปจ  อนุปฏิปาฏิยาป  เอตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
กถ ฯ  สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโนติ  เอตฺถ  ย  สิกฺข  สมาปนฺโน   
ต  อปจฺจกฺขาย  ย ฺจ  สาชีวสมาปนฺโน  ตตฺถ ทุพฺพลยฺ   
อนาวิกตฺวาติ ฯ   
        อิทานิ  สิกฺขาปจฺจกฺขานทุพฺพลฺยาวิกมฺมาน  วิเสสาวิเสส   
สิกฺขาปจฺจกฺขานลกฺขณ ฺจ  ทสฺเสนฺโต  อตฺถ ิ ภิกฺขเวติ-   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อตฺถิ  ภิกฺขเวติอาทีนิ  เทฺว  มาติกาปทานิ ฯ   
ตานิ  วิภชนฺโต  กถ ฺจ  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  ตตฺราย  อนุตฺตาน-   
ปทวณฺณนา ฯ  กถนฺติ  เกนากาเรน ฯ  ทุพฺพลฺยาวิกมฺม ฺจาติ   
ทุพฺพลฺยสฺส  อาวิกมฺม ฺจ ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเน ฯ   
# ๑. ม. วุจฺจมาโน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๕๔   
 
อุกฺกณฺ ิโตติ  อนภิรติยา  อิมสฺมึ  สาสเน  กิจฺฉชีวิกปฺปตฺโต ฯ   
อถวา  อชฺช  ยามิ  เสฺว  ยามิ  อิโต  ยาม ิ เอตฺถ  ยามีติ   
อุทฺธ  กณฺ  กตฺวา วิหรมาโน  วิกฺขิตฺโต  อเนกคฺโคติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  อนภิรโตติ  สาสเน  อภิรติวิรหิโต ฯ   
        สาม ฺา  จวิตุกาโมติ  สมณภาวโต  อปคนฺตุกาโม ฯ   
ภิกฺขุภาวนฺติ  ภิกฺขุภาเวน ฯ  กรณตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  กณฺเ   
อาลคฺเคน  อฏฏิเยยฺยาติอาทีสุ  ปน  ยถาลกฺขณ  กรณวจเนเนว   
วุตฺต ฯ  อฏฏยิมาโนติ  อฏฏ  ปฬิต  ทุกขิฺต  วิย  อตฺตาน   
อาจรมาโน ฯ  เตน  วา  ภิกฺขุภาเวน  อฏฏิยมาโน (๑)  ปฬิยมาโนติ   
อตฺโถ ฯ  หรายมาโนติ  ลชฺชมาโน ฯ  ชิคุจฺฉมาโนติ  อสุจึ  วิย  ต   
ชิคุจฺฉนฺโต ฯ  คิหิภาว  ปฏยมาโนติอาทีนิ  อุตฺตานตฺถานิเยว ฯ   
ยนฺนูนาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ  เอตฺถ  ยนฺนูนาติ  ปริวิตกฺก-   
ทสฺสเน  นิปาโต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สจาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺย   
สาธุ  วต  เม  สิยาติ ฯ  วทติ  วิ ฺาเปตีติ  อิมมตฺถ  เอเตหิ   
วา  อ ฺเหิ  วา  พฺย ฺชเนหิ  วจีเภท  กตฺวา  วทติเจว  ยสฺส   
จ  วทติ  ต  วิ ฺาเปติ  ชานาเปติ ฯ  เอวมฺปติ  อุปริ  อตฺถ   
สมฺปณฺฑนตฺโถ  ปกาโร ฯ  เอวมฺป  ทพฺุพลฺยาวิกมฺม ฺเจว โหติ   
สิกฺขา  จ  อปจฺจกฺขาตา  อ ฺถาป ฯ   
        อิทานิ  ต  อ ฺถาป  ทุพฺพลฺยาวิกมฺม  สิกฺขาย  จ   
# ๑. ม. อฏโฏ  กริยมาโน ฯ    
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อปจฺจกฺขาน  ทสฺเสนฺโต  อถวา  ปนาติอาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ   
อตฺถโต  อุตฺตานเมว ฯ  ปทโต  ปเนตฺถ  อาทิโต  ปฏาย  พุทธฺ   
ปจฺจกฺเขยฺย  ธมฺม  สงฺฆ  สิกฺข  วินย  ปาฏิโมกฺข  อุทฺเทส   
อุปชฺฌาย  อาจริย  สทฺธิวิหาริก  อนฺเตวาสิก  สมานูปชฺฌายก   
สมานาจริยก  สพฺรหฺมจารึ  ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ  อิมานิ  จุทฺทส   
ปทานิ  ปจฺจกฺขานากาเรน  วุตฺตานิ ฯ   
        คิหี  อสฺสนฺติอาทีน (๑)  คิหี  อุปาสโก  อารามิโก  สามเณโร   
ติตฺถิโย  ติตฺถยิสาวโก  อสสฺมโณ  อสกยฺปุตฺติโย  อสฺสนฺติ  อิมานิ   
อฏ  ปทานิ  อสฺสนฺติ  อิมินา  ภาววิกปฺปากาเรน  วุตฺตานิ ฯ   
เอว  ยนฺนนาหนฺติ  อิมินา  ปฏิสยุตฺตานิ  ทฺวาวีสติ  ปทานิ ฯ   
        ยถา  จ  เอตานิ  เอว  ยทิ  ปนาห  อถาห  หนฺทาห   
โหติ  เมติ  อิเมสุ  เอกเมเกน  ปฏิสยุตฺตานิ  ทฺวาวีสตีติ  สพฺพาเนว   
สต ฺจ  ทส  ปทานิ  โหนติฺ ฯ   
        ตโต  ปร  สริตพฺพวตฺถุทสฺสนนเยน  ปวตฺตานิ  มาตร   
สรามีติอาทีนิ สตฺตรส ปทานิ ฯ ตตฺถ  เขตฺตนฺติ  สาลิเขตฺตาทิ ฯ   
วตฺถุนฺติ  ติณปณฺณสากผลาผลสมุฏานฏาน ฯ  สิปฺปนฺติ   
กุมฺภการเปสการสิปฺปาทิก ฯ   
        ตโต  ปร  สกิ ฺจนสปลิโพธภาวทสฺสนวเสน  ปวตฺตานิ   
มาตา  เม  อตฺถิ  สา  มยา  โปเสตพฺพาติอาทีนิ  นว  ปทานิ ฯ   
# ๑. ม. อสฺสนฺติอาทีนิ ฯ    
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        ตโต  ปร  สนิสฺสยสปฺปติฏภาวทสฺสนวเสน  ปวตฺตานิ   
มาตา  เม  อตฺถิ  สา  ม  โปเสสฺสตีติอาทีนิ  โสฬส  ปทานิ ฯ   
ตโต  ปร  เอกภตฺตเอกเสยฺยพฺรหฺมจริยาน  ทุกฺกรภาวทสฺสเนน   
ปวตฺตานิ  ทุกฺกรนฺติอาทีนิ  อฏ  ปทานิ ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺุกรนฺติ  เอกภตฺตาทีน  กรเณ  ทุกฺกรต  ทสฺเสติ ฯ   
น  สุกรนฺติ  สุกรภาว  ปฏิกฺขิปติ ฯ  เอว  ทุจฺจร  น  สุจรนฺติ   
เอตฺถ ฯ  น  อุสฺสหามีติ  ตตฺถ  อุสฺสาหาภาว  อสกฺกุเณยฺยต   
ทสฺเสติ ฯ  น  วิสหามีติ  อสยฺหต  ทสเฺสติ ฯ  น  รมามีติ  รติยา   
อภาว  ทสฺเสติ ฯ  นาภิรมามีติ  อภิรติยา  อภาว  ทสฺเสติ ฯ   
เอว  อิมานิ  จ  ป ฺาส  ปุริมานิ  จ  ทสุตฺตรสตนฺติ  สฏ ิสต   
ปทานิ  ทุพฺพลฺยาวิกมฺมวาเร  วุตฺตานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        สิกฺขาปจฺจกฺขานวาเรป กถ ฺจ  ภิกฺขเวติอาทิ  สพฺพ   
อตฺถโต  อุตฺตานเมว ฯ  ปทโต  ปเนตฺถาป  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามิ   
ธมฺม  สงฺฆ  สิกฺข  วินย  ปาฏิโมกฺข อุทฺเทส  อุปชฌฺาย  อาจริย   
สทฺธิวิหาริก  อนฺเตวาสิก  สมานูปชฺฌายก สมานาจริยก   
สพฺรหฺมจารึ  ปจฺจกฺขามีติ  อิมานิ  จุทฺทส  ปทานิ  สกิฺขา-   
ปจฺจกฺขานวจนสมฺพนฺเธน  ปวตฺตานิ ฯ  สพฺพปเทสุ  จ  วทติ   
วิ ฺาเปตีติ  วจนสฺส  อยมตฺโถ ฯ  วจีเภท  กตฺวา  วทติ  ยสฺส   
จ  วทติ  ต  เตเนว  วจีเภเทน  อย  สาสน  ชหิตุกาโม   
สาสนโต  มุ ฺจิตุกาโม  ภิกฺขุภาว  ชหิตุกาโม  อิม  วากฺยเภท    
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กโรตีติ  วิ ฺาเปติ  สาเวติ  ชานาเปติ ฯ   
        สเจ  ปนาย  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติ  วตฺตุกาโม  ปทปจฺจา-   
ภฏ  กตฺวา  ปจฺจกฺขามิ  พุทฺธนฺติ  วา  วเทยฺย  มลิกขฺภาสาสุ   
วา  อ ฺตรภาสาย  ตมตฺถ  วเทยฺย  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติ   
วตฺตุกาโม  อุปฺปฏิปาฏิยา  ธมฺม  ปจฺจกฺขามีติ  วา  สพฺรหฺมจารึ   
ปจฺจกฺขามีติ  วา  วเทยฺย  เสยฺยถาป  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมวิภงฺเค   
ปม  ฌาน  สมาปชฺชามีติ  วตฺตุกาโม  ทุติย  ฌานนฺติ  วทติ   
สเจ  ยสฺส  วทติ  โส อย ภิกฺขุภาว ชหิตุกาโม  เอตมตฺถ   
วทตีติ  เอตฺตกมตฺตมฺป  ชานาติ  วิรุทฺธนฺนาม  นตฺถิ  เขตฺตเมว   
โอติณฺณ  ปจฺจกฺขาตา  โหติ  สิกฺขา ฯ  สกฺกตฺตา  วา  พฺรหฺมตฺตา   
วา  จุตสตฺโต  วิย  จุโตว  โหติ  สาสนา ฯ   
        สเจ  ปน  พุทฺธ  ปจฺจกฺขินฺติ  วา  พุทฺธ  ปจฺจกฺขิสฺสามีติ   
วา  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ  วา  อตีตานาคตปริกปฺปวจเนหิ  วทติ   
ทูต  วา  ปหณิติ  สาสน  เปเสติ  อกฺขร  วา  ฉินฺทติ  หตฺถมุทฺธาย   
วา  ตมตฺถ  อาโรเจติ  อปจฺจกฺขาตา  โหติ  สิกฺขา ฯ  อุตฺตร-ิ   
มนุสฺสธมฺมาโรจน  ปน  หตฺถมุทฺธายป  สีส  เอติ ฯ  สิกฺขา-   
ปจฺจกฺขาน  มนุสฺสชาติยสตฺตสฺส�   สนฺติเก  จิตฺตสมฺปยุตฺต  วจีเภท   
กโรนฺตสฺเสว  สีส  เอติ ฯ  วจีเภท  กตฺวา  วิ ฺาเปนฺโตปจ  ยทิ   
อยเมว  ชานาตูติ  เอก  นยิเมตฺวา  อาโรเจติ  ต ฺจ  โสเยว   
ชานาติ  ปจฺจกฺขาตา  โหติ  สิกฺขา ฯ  อถ  โส  น  ชานาติ    
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อ ฺโ  สมีเป   ิโต  ชานาติ  อปจฺจกฺขาตา โหติ  สิกฺขา ฯ   
อถ  ทฺวินฺน   ิตฏาเน  ทฺวินฺนมฺป  นิยเมตฺวา  เอเตส  อาโรเจมีติ   
วทติ  เตสุ  เอกสฺมึ  ชานนฺเตป ทฺวีสุ ชานนฺเตสุป  ปจฺจกฺขาตา   
โหติ  สิกฺขา ฯ  เอว  สมฺพหุเลสุป  เวทิตพฺพ ฯ   
        สเจ  ปน  อนภิรติยา  ปฬิโต  สภาเค  ภิกฺขู  ปริสงฺกมาโน   
โยโกจิ  ชานาตูติ  อุจฺจาสทฺท  กโรนฺโต  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติ   
วทติ  ต ฺเจ (๑)  อวิทูเร   ิโต  วนกมฺมโิก (๒)  วา  อ ฺโ  วา   
สมย ฺ ู  ปุรโิส  สุตฺวา  อุกฺกณฺ ิโต  อย  สมโณ  คิหิภาว   
ปฏเติ  สาสนโต  จุโตติ  ชานาติ  ปจฺจกฺขาตาว  โหติ   
สิกฺขา ฯ  ตขณ ฺเว  ปน  อปุพฺพ  อจริม  ทชฺุชาน ฯ  สเจ   
อาวชฺชนสมเยน  ชานาติ  ยถา  ปกติยา  โลเก  มนุสสฺา  วจน   
สุตฺวา  ชานนฺติ  ปจฺจกฺขาตา  โหติ  สกิฺขา ฯ  อถ  อปรภาเค   
กึ  อิมินา  วุตฺตนฺติ  กงฺขนฺโต  จิเรน  ชานาติ  อปจฺจกฺขาตา   
โหติ  สิกฺขา ฯ  อิท  หิ  สกิฺขาปจฺจกฺขาน ฺจ  อุปริ  อภูตา-   
โรจนทุฏ ุลลฺวาจอตฺ(๓)ตกามทุฏโทสภูตาโรจนสิกฺขาปทานิ  จ   
เอกปริจฺเฉทานิ  อาวชฺชนสมเยน  าเตเอว  สีส  เอนฺติ ฯ  ก ึ  
อย  ภณตีติ  กงฺขตา  จิเรน  าเต  สีส  น  เอนฺติ ฯ  ยถา   
จาย  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติ  ปเท  วินิจฺฉโย  วุตฺโต  เอว  สพฺพ-   
ปเทสุ  เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. ต ฺจ ฯ  ๒. ม. นวกมฺมิโก ฯ  ๓. ม. ....ทฏุ ุลลฺวาจา...ฯ    
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        ยสฺมา  จ  ยทา  สิกฺขา  ปจฺจกฺขาตา  โหติ  ตทา   
ยนฺนูนาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺยนฺติอาทีนิ  อวทตาป  ทุพฺพลฺย   
อาวิกต  โหติ  ตสฺมา  สพฺเพสมฺป  ปทาน  อวสาเน  วุตฺต   
เอวมฺป ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺม ฺเจว  โหติ  สิกฺขา  จ   
ปจฺจกฺขาตาติ ฯ   
        ตโต  ปร  คิหีติ  ม  ธาเรหีติ  เอตฺถ  สเจ  คิหี   
ภวิสฺสามีติ  วา  คิหี  โหมีติ  วา  คิหี  ชาโตมฺหีติ  วา  คิหิมฺหีติ   
วา  วทติ  อปจฺจกฺขาตา  โหติ  สิกฺขา ฯ  สเจ  ปน  อชฺช   
ปฏาย  คิหีติ  ม  ธาเรหีติ  วา  ชานาหีติ  วา  ส ฺชานาหีติ   
วา  มนสิกโรหีติ  วา  วทติ  อริยเกน  วา  วทติ  มิลกขฺเกน   
วา  เอวเมตสฺมึ  อตฺเถ  วุตฺเต  ยสฺส  วทติ  สเจ  โส  ชานาติ   
ปจฺจกฺขาตา  โหติ  สิกฺขา ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป  อุปาสโกติ-   
อาทีสุ  สตฺตสุ  ปเทสุ ฯ  เอว  อิมานิ  จ  อฏ  ปุริมานิ  จ   
จุทฺทสาติ  ทฺวาวีสติ  ปทานิ  โหนฺติ ฯ   
        อิโต  ปร  ปรุิมาเนว  จุทฺทส  ปทานิ  อลมฺเม  กนิฺนุ   
เม  น  มมตฺโถ  สุมุตฺตาหนฺติ  อิเมหิ  จตูหิ  โยเชตฺวา  วุตฺตานิ   
ฉปฺป ฺาส  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  อลนฺติ  โหตุ ปริยตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
กินฺนุ  เมติ  ก ึ มยฺห  กิจฺจ  กึ  กรณีย  กึ  สาเธตพฺพนฺติ   
อตฺโถ ฯ  น  มมตฺโถติ  นตฺถิ  มม  อตฺโถ ฯ  สุมุตฺตาหนฺติ   
สุมุตฺโต  อห ฯ  เสสเมตฺถ  วุตฺตนยเมว ฯ  เอว  อิมานิ  จ    
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ฉปฺป ฺาส  ปุริมานิ  จ  ทฺวาวีสตีติ  อฏสตฺตติ  ปทานิ   
สรูเปเนว  วุตฺตานิ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  เตส  เววจเนหิป สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ   
ตสฺมา  ยานิ  วา  ปน ฺานิปติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยานิ  วา   
ปน ฺานิปติ  ปาลิย  พุทฺธนฺติอาทีนิ  อาคตปทานิ  เปตฺวา   
ยานิ  อ ฺานิ  อตฺถ ิฯ  พุทฺธเววจนานิ (๑)  วาติ  พุทฺธสฺส  วา   
ปริยายนามานิ ฯเปฯ  อสกฺขปุตฺติยสฺส  วา ฯ ตตฺถ วณฺณปฏาเน   
อาคต  นามสหสฺส  อุปาลิคาถาสุ  นามสต  อ ฺานิ  จ  คุณโต   
ลพฺภมานานิ  นามานิ  พุทฺธเววจนานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
สพฺพานิป  ธมฺมสฺส  นามานิ  ธมฺมเววจนานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  โยชนา ฯ  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน   
ปจฺจกฺขาน  ยถารุตฺตเมว ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  ปจฺจกฺขามิ  อนนฺต-   
พุทฺธึ  อโนมพุทฺธึ  โพธิปปฺ ฺาณ  ธีร  วิคตโมห  ปภินฺนขีล   
วิชิตวิชย  ปจฺจกฺขามีติเอวมาทิ  พุทฺธเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน ฯ   
        ธมฺม  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน  ยถา-   
รุตฺตเมว ฯ  สฺวากฺขาต  ธมฺม  ปจฺจกฺขามิ  สนฺทฏิ ิก  อกาลิก   
เอหิปสฺสิก  โอปนยิก  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺพ  วิ ฺ ูหิ  ธมฺม   
ปจฺจกฺขามิ  อสงฺขต  ธมฺม  ปจฺจกฺขามิ  วิราค  นิโรธ  อมต   
# ๑. วิวิธ เอกสฺมึเยว อตฺเถ วจน วิวจนเมว เววจนนฺติ โยชนาวคฺิคโห ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 361 

                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๓๖๑   
 
ธมฺม  ปจฺจกฺขามิ  ทีฆนิกาย  ปจฺจกฺขามิ  พฺรหฺมชาล  มชฺฌิม-   
นิกาย  มูลปริยาย  สยุตฺตนิกาย  องฺคุตฺตรนิกาย  ชาตกนิกาย   
อภิธมฺม  กุสล  ธมฺม  อกสุล  ธมฺม  อพฺยากต  ธมฺม  สติปฏาน   
สมฺมปฺปธาน  อิทฺธิปาท  อินฺทฺริย  พล  โพชฺฌงฺค  มคฺค  ผล   
นิพฺพาน  ปจฺจกฺขามิ  จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺเสสุ  เอกธมฺมกฺ-   
ขนฺธสฺสาป  นาม  ธมฺมเววจนเมว ฯ  เอว  ธมฺมเววจเนน   
สิกฺขาปจฺจกฺขาน โหติ ฯ   
        สงฺฆ  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ  สุปฏิปนฺน   
สงฺฆ  ปจฺจกฺขามิ  อุชุปฏปินฺน  ายปฏิปนฺน  สามีจิปฏิปนฺน   
สงฺฆ  จตุปฺปุริสยุค  สงฺฆ  อฏปุริสปคฺุคล  สงฺฆ  อาหุเนยฺย   
ปาหุเนยฺย  ทกฺขิเณยฺย  อ ฺชลิกรณีย  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต  สงฺฆ   
ปจฺจกฺขามีติ  เอว  สงฺฆเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        สิกฺข  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ  ภิกฺขุสิกฺข   
ปจฺจกฺขามิ  ภิกฺขุนีสิกฺข  อธิสีลสิกฺข  อธิจิตฺตสิกฺข  อธิป ฺาสิกฺข   
ปจฺจกฺขามีติ  เอว  สิกฺขาเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        วินย  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ  ภิกฺขุวินย   
ปจฺจกฺขามิ  ภิกฺขุนีวินย  ปม  ปาราชิก  ทุติย  ตติย  จตุตฺถ   
ปาราชิก  สงฺฆาทิเสส  ถุลลฺจฺจย  ปาจิตฺติย  ปาฏิเทสนีย  ทุกกฺฏ   
ทุพฺภาสิต  ปจฺจกฺขามีติเอวมาทิ  วินยเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน   
โหติ ฯ    
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        ปาฏิโมกฺข  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
ภิกฺขุปาฏิโมกฺข  ปจฺจกฺขามิ  ภิกฺขุนีปาฏิโมกฺข  ปจฺจกฺขามีติ  เอว   
ปาฏิโมกฺขเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        อุทฺเทส  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ  ภิกฺขุ-   
ปาฏิโมกฺขุทฺเทส  ปม  ปาฏิโมกฺขุทฺเทส  ทุติย  ตติย  จตุตฺถ   
ป ฺจม  ปาฏิโมกฺขุทฺเทส  สมฺมาสมฺพุทฺธุทฺเทส  อนนฺตพุทฺธิอุทฺเทส   
อโนมพุทฺธิอุทฺเทส  โพธปิฺป ฺาณุทฺเทส  ธีรุทฺเทส  วิคตโมหุทฺเทส   
ปภินฺนขีลุทฺเทส  วิชิตวิชยุทฺเทส  ปจฺจกฺขามีติเอวมาทิ  อุทฺเทส-   
เววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        อุปชฌฺาย  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ  โย   
ม  ปพฺพาเชสิ  โย  ม  อุปสมฺปาเทสิ  ยสฺส  มูเลนาห  ปพฺพชโิต   
ยสฺส  มูเลนาห  อุปสมฺปนโฺน  ยสฺส  มลูิกา  มยฺห  ปพฺพชฺชา   
ยสฺส  มลูิกา  มยฺห  อุปสมปฺทา  ตาห  ปจฺจกฺขามีติ  เอว   
อุปชฺฌายเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        อาจริย  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ  โย   
ม ปพฺพาเชสิ โย ม อนุสฺสาเวสิ ยาห  นิสฺสาย  วสามิ   
ยาห  อุทฺทิสาเปมิ  ยาห  ปริปุจฺฉามิ  โย  เม (๑)  อุทฺทิสติ  โย   
ม  ปริปุจฺฉาเปติ  ตาห  ปจฺจกฺขามีติ  เอว  อาจริยเววจเนน   
สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
# ๑. ม. ม ฯ    
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        สทฺธิวิหาริก  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
ยาห  ปพฺพาเชสึ  ยาห  อุปสมฺปาเทสึ  มยฺห  มูเลน  โย   
ปพฺพชิโต  มยฺห  มูเลน  โย  อุปสมฺปนโฺน  มยฺห  มลูิกา  ยสฺส   
ปพฺพชฺชา  มยฺห  มลูิกา  ยสฺส  อุปสมฺปทา  ตาห  ปจฺจกฺขามีติ   
เอว  สทฺธิวิหาริกเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        อนฺเตวาสิก  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
ยาห  ปพฺพาเชสึ  ยาห  อนุสฺสาเวสึ  โย  ม  นิสฺสาย  วสติ   
โย  ม  อุทฺทิสาเปติ  โย  ม  ปริปุจฺฉติ  ยสฺสาห  อุททฺิสามิ   
ยาห  ปริปุจฺฉาเปมิ  ต  ปจฺจกฺขามีติ  เอว  อนฺเตวาสิกเววจเนน   
สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        สมานูปชฺฌายก  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
มยฺห  อุปชฌฺาโย  ย  ปพฺพาเชสิ  ย  อุปสมฺปาเทสิ  โย  ตสฺส   
มูเล (๑)  ปพฺพชิโต  โย  ตสฺส  มูเล (๑) อุปสมฺปนฺโน  ยสฺส  ตมูลิกา   
ปพฺพชฺชา  ยสฺส  ตมูลิกา  อุปสมฺปทา  ต  ปจฺจกฺขามีติ  เอว   
สมานูปชฺฌายกเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        สมานาจริยก  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
มยฺห  อาจริโย  ย  ปพฺพาเชสิ  ย  อนุสฺสาเวสิ  โย  ต   
นิสฺสาย  วสติ  โย  ต  อุททฺิสาเปติ  ปริปุจฺฉติ  ยสฺส  เม   
อาจริโย  อุททฺิสติ  ย  ปรปิุจฺฉาเปติ  ต  ปจฺจกฺขามีติ  เอว   
# ๑. เหฏา กรณวจน กต ฯ    
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สมานาจริยกเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        สพฺรหฺมจารึ  ปจฺจกฺขามีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
เยนาห  สทฺธึ  อธิสีล  สกิขฺามิ  อธิจิตฺต  อธิป ฺ  สกิฺขามิ   
ต  ปจฺจกฺขามีติ  เอว  สพฺรหฺมจาริเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน   
โหติ ฯ   
        คิหีติ  ม  ธาเรหีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ  อาคาริโกติ   
ม  ธาเรหิ  กสโก  วาณิโช  โครกฺโข  โอคลฺลโก (๑)  โมลิพทฺโธ   
กามคุณิโกติ  ม  ธาเรหีติ  เอว  คิหิเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน   
โหติ ฯ   
        อุปาสโกติ  ม  ธาเรหีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
เทฺววาจิโก  อุปาสโกติ  ม  ธาเรหิ  เตวาจิโก  พุทฺธ  สรณ-   
คมนิโก  ธมมฺ  สงฺฆ  สรณคมนิโก  ป ฺจสิกฺขาปทิโก  ทส-   
สิกฺขาปทิโก  อุปาสโกติ  ม  ธาเรหีติ  เอว  อุปาสกเววจเนน   
สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        อารามิโกติ  ม  ธาเรหีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
กปฺปยการโกติ ม ธาเรหิ เวยฺยาวจฺจกโร  อปหริตการโก   
ยาคุภาชโก  ผลภาชโก  ขชฺชกภาชโกติ  ม  ธาเรหีติ  เอว   
อารามิกเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        สามเณโรติ  ม  ธาเรหีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
# ๑. ส.ี โอตลฺลโก ฯ  ม. โอกลฺลโก ฯ    
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กุมารโกติ  ม  ธาเรหิ [๑] เจฏโก  เปฏโก  โมณิคลฺโล (๒) สมณุทฺเทโสติ   
ม  ธาเรหีติ  เอว  สามเณรเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        ติตฺถิโยติ  ม  ธาเรหีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
นิคฺคณฺโติ  ม  ธาเรหีติ  อาชีวโก  ตาปโส  ปริพฺพาชโก   
ปณฺฑรงฺโคติ  ม  ธาเรหีติ  เอว  ติตฺถิยเววจเนน  สิกฺขา-   
ปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        ติตฺถิยสาวโกติ  ม  ธาเรหีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
นิคฺคณฺสาวโกติ  ม  ธาเรหิ  อาชีวกตาปสปริพฺพาชกปณฺฑรงฺค-   
สาวโกติ  ม  ธาเรหีติ  เอว  ติตฺถิยสาวกเววจเนน  สิกฺขา-   
ปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        อสฺสมโณติ  ม  ธาเรหีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
ทุสฺสีโลติ  ม  ธาเรหิ  ปาปธมฺโม อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร   
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต  อสฺสมโณ  สมณปฏิ ฺโ  อพฺรหฺมจารี   
พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโ  อนฺโตปูติ  อวสฺสุโต  กสมฺพุชาโต  โกณฺโฑติ (๓)   
ม  ธาเรหีติ  เอว  อสฺสมณเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ ฯ   
        อสกฺยปตฺุติโยติ  ม  ธาเรหีติ  น  เววจเนน  ปจฺจกฺขาน ฯ   
น  สมฺมาสมฺพุทฺธปุตฺโตติ  ม  ธาเรหิ  น  อนนฺตพุทฺธิปุตฺโต   
น  อโนมพุทธฺิปุตฺโต  น  โพธิปฺป ฺาณปุตฺโต  น  ธีรปุตฺโต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เจลฺลโกติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. โมนิคลฺโล ฯ   
# ม. โมฬิคลโฺล ฯ  ๓. ม. โกณฺโติ ฯ    
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น วิคตโมหปุตฺโต น  ปภินฺนขีลปุตฺโต  น  วิชิตวิชยปุตฺโตติ   
ม  ธาเรหีติ  เอวมาทิ  อสกฺยปุตฺติยเววจเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาน   
โหติ ฯ   
        เตหิ  อากาเรหิ เตหิ  ลิงฺเคหิ  เตหิ  นิมิตฺเตหีติ  เตหิ   
พุทฺธเววจนานิ  วาติอาทินา  นเยน  วุตฺเตหิ  พุทฺธาทีน   
เววจเนหิ ฯ  เววจนานิ  หิ  สิกฺขาปจฺจกฺขานสฺส  การณตฺตา   
อาการาติ พุทฺธาทีน สณฺานทีปนตฺตา สิกฺขาปจฺจกฺขาน-   
สณฺานตฺตาเอว  วา  ลิงฺคานีติ  สิกฺขาปจฺจกฺขานสฺส  ส ฺชานน-   
เหตุโตมนุสฺสาน  ติลกาทีนิ  วิย  นิมตฺิตานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ   
เอว  โข  ภิกขฺเวติอิโตปร  อ ฺสฺส  สิกฺขาปจฺจกฺขาน-   
การณสฺส  อภาวโต  นิยเมนฺโต  อาห ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ   
เอวเมว  ทุพฺพลฺยาวิกมฺม ฺเจว  โหติ  สิกฺขาปจฺจกฺขาน ฺจ  น   
อิโต  ปร  การณมตฺถีติ ฯ   
        เอว  สิกขฺาปจฺจกฺขานลกฺขณ  ทสฺเสตฺวา  อปจฺจกฺขาเน   
อสมฺโมหตฺถ  ตสฺเสว  จ  สิกฺขาปจฺจกฺขานลกฺขณสฺส  ปุคฺคลาทิ-   
วเสน  วิปตฺติทสฺสนตฺถ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อปจฺจกฺขาตาติ-   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เยหิ  อากาเรหีติอาทิ  วุตฺตนยเมว ฯ   
อุมฺมตฺตโกติ  ยกฺขุมฺมตฺตโก  วา  ปตฺตุมฺมตฺตโก  วา  โย  โกจิ   
วิปรีตส ฺโ ฯ  โส  สเจ  ปจฺจกฺขาติ  อปจฺจกฺขาตา  โหติ   
สิกฺขา ฯ  อุมมฺตฺตกสฺสาติ  ตาทิสสฺเสว  อุมฺมตฺตกสฺส ฯ ตาทิสสฺส    
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หิ  สนฺติเก  สเจ  ปกตตฺโต  สิกฺข  ปจฺจกฺขาติ  อุมฺมตฺตโก   
น  ชานาติ  อปจฺจกฺขาตา  โหติ  สิกฺขา ฯ  ขิตฺตจิตฺโตติ   
ยกฺขุมฺมตฺตโก  วุจฺจติ ฯ  ปุริมปเท  ปน  อุมฺมตฺตกสาม ฺเน  วุตฺต   
ยกฺขุมฺมตฺตโก  วา  ปตฺตุมฺมตฺตโก  วาติ ฯ  อุภินฺนมฺป  วิเสโส   
อนาปตฺติวาเร  อาวิภวิสฺสติ ฯ  เอว  ขิตฺตจิตฺโต  ปจฺจกฺขาติ   
อปจฺจกฺขาตาว  โหติ ฯ  ตสฺส  สนฺติเก  ปจฺจกฺขาตาป  ตมฺหิ   
อชานนฺเต  อปจฺจกฺขาตา  โหติ ฯ   
        เวทนฏโฏติ  พลวติยา  ทุกฺขเวทนาย  ผุฏโ  มุจฺฉา-   
ปเรโต ฯ  เตน  วิปฺปลปนเฺตน  ปจฺจกฺขาตาป  อปจฺจกฺขาตา   
โหติ ฯ  ตสฺส  สนฺติเก  ปจฺจกฺขาตาป  ตมฺหิ  อชานนฺเต   
อปจฺจกฺขาตา  โหติ ฯ   
        เทวตาย  สนฺติเกติ  ภุมฺมเทวต  อาทึ  กตฺวา  ยาว   
อกนิฏเทวตาย  สนฺติเก  ปจฺจกฺขาตา  อปจฺจกฺขาตา  โหติ ฯ   
ติรจฺฉานคตสฺสาติ  นาคมาณวกสฺส  วา  สุปณฺณมาณวกสฺส  วา   
กินฺนรหตฺถิมกฺกฏาทีน  วา  ยสฺส  กสฺสจิ  สนฺติเก  ปจฺจกฺขาตา   
อปจฺจกฺขาตา  ว  โหติ ฯ  ตตฺร  อุตฺมตฺตกาทีน  สนฺติเก   
อชานนภาเวน  อปจฺจกฺขาตา  ว (๑) ฯ  เทวตาย  สนฺติเก  อติขิปฺป   
ชานนภาเวน ฯ  เทวตา  นาม มหาป ฺา  ติเหตุกปฏิสนฺธิกา   
อติขิปฺป  ชานนฺติ ฯ  จิตฺตยฺจ  นาเมต  ลหุปริวตฺต  ตสฺมา   
# ๑. ม. อปจฺจกฺขาตาติ อาห ฯ    
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จิตฺตลหุกสฺส  ปุคฺคลสฺส  จิตฺตวเสเนว  มา  อติขิปฺป  วินาโส   
อโหสีติ  เทวตาย  สนฺติเก  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  ปฏิกฺขิป ฯ   
        มนุสฺเสสุ  ปน  นิยโม  นตฺถ ิ ยสสฺ  กสฺสจิ  สภาคสฺส   
วา  วิสภาคสฺส  วา  คหฏสฺส  วา  ปพฺพชิตสฺส  วา  วิ ฺ ุสฺส   
สนฺติเก  ปจฺจกฺขาตา  ปจฺจกฺขาตาว  โหติ ฯ  สเจ  ปน  โส   
น  ชานาติ  อปจฺจกฺขาตาว  โหติ ฯ  เอตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต   
อริยเกนาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ อริยกนฺนาม  อริยโวหาโร  มคธ-   
ภาสา ฯ  มิลกฺขก  นาม  โยโกจิ  อนรยิโก  อนฺธทมิฬาทิ ฯ   
โส  เจ  น  ปฏิวิชานาตีติ  ภาสนฺตเร วา อนภิ ฺตาย  พุทฺธ-   
สมเย  วา  อโกวิทตาย  อิมนฺนาม  อตฺถ  เอส  ภณตีติ  น   
ปฏิวิชานาติ ฯ  ทวายาติ  สหสา  อ ฺ  ภณิตุกาโม  สหสา   
พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติ  ภณติ ฯ  รวายาติ  รวาภ ฺเน ฯ  อ ฺ   
ภณิสฺสามีติ  อ ฺ  ภณนฺโต  ปรุิเมน  โก  วิเสโสติ  เจ ฯ   
ปุริม  ปณฺฑิตสฺสาป   สหสาวเสน  อ ฺ  ภณน ฯ  อิท  ปน   
มนฺทตฺตา  โมมุหตฺตา  [๑]  ปกฺขลนฺตสฺส  อ ฺ  ภณิสฺสามีติ   
อ ฺ  ภณน ฯ   
 
        อสฺสาเวตุกาโม สาเวตีติ  อิมสฺส  สิกฺขาปทสฺส  ปาล ึ  
วาเจติ  ปริปจฺุฉติ  อุคฺคณฺหาติ สชฺฌาย  กโรติ  วณฺเณติ  อย   
วุจฺจติ  อสฺสาเวตุกาโม  สาเวตีติ ฯ  สาเวตุกาโม  น  สาเวตีติ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อปกต ฺ ุตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ    
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ทุพฺพลภาว  อาวิกตฺวา  สิกฺข  ปจฺจกฺขนฺโต วจีเภท  น  กโรติ   
อย  วุจฺจติ  สาเวตุกาโม  น  สาเวตีติ ฯ อวิ ฺ ุสฺส  สาเวตีติ   
มหลฺลกสฺส  วา  โปตฺถกรปูสทิสสฺส  ครุเมธสฺส  วา  สมเย   
อโกวิทสฺส  คามทารกาน  วา  อวิ ฺ ุต  ปตฺตาน  สาเวติ ฯ   
วิ ฺ ุสฺส  น  สาเวตีติ  ปณฺฑิตสฺส  าตุ สมตฺถสฺส  น   
สาเวติ ฯ  สพฺพโส  วา  ปนาติ  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติอาทีสุ  เยน   
ปริยาเยน  สกิฺขา  ปจฺจกฺขาตา  โหติ  ตโต  เอกมฺป  วจีเภท 
กตฺวา  น  สาเวติ ฯ  เอว  โขติ  อปจฺจกฺขานลกฺขณ  นิยเมติ ฯ 
อย  หิ  เอตฺถ  อตฺโถ  เอวเมว  สิกฺขา  อปจฺจกฺขาตา  โหติ 
น อ ฺเน การเณนาติ ฯ   
                        สิกฺขาปจฺจกฺขานวิภงฺค  นิฏ ิต ฯ   
 
                                มลูปปฺ ฺตฺติวณฺณนา 
        อิทานิ  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสเวยฺยาติอาทีน  อตฺถทสฺสนตฺถ   
เมถุนธมฺโม  นามาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เมถุนธมฺโม  นามาติ  อิท   
นิทฺทิสิตพฺพสฺส  เมถุนธมฺมสฺส  อุทฺเทสปท ฯ  อสทฺธมฺโมติ  อสต   
นีจชนาน  ธมฺโม ฯ  คามธมฺโมติ  คามวาสีน  เสวนธมฺโม ฯ   
วสลธมฺโมติ  วสลาน  ธมโฺม ฯ  กิเลสวสฺสนโต  วา  สยเมว   
วสโล  ธมฺโมติ  วสลธมฺโม ฯ  ทุฏ ุลลฺนฺติ  ทฏุ ฺจ (๑)  กิเลเสหิ   
# ๑. ม. ทฏุ ุ ฺจ ฯ    
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ทุฏตฺตา  ถลฺุล ฺจ  อนิปุณภาวโตติ  ทุฏ ุลฺล ฯ  อิโต  ปฏาย   
จ  ตีสุ  ปเทสุ  โย  โสติ  อิท  ปริวตฺเตตฺวา  ยนฺตนฺติ   
กตฺวา  โยเชตพฺพ  ยนฺต  ทุฏ ุลฺล  ยนตฺ  โอทกนฺติก  ยนฺต   
รหสฺสนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  ยสมฺา  ตสฺส  กมฺมสฺส  ปริวารภูต   
ทสฺสนมฺป  คหณมฺป  อามสนมฺป  ผุสนมฺป  ฆฏฏนมฺป  ทฏุ ุลฺล   
ตสฺมาป  ต  กมฺม  ทฏุ ุลลฺ  ยนฺต  ทฏุ ุลฺล  โส  เมถุนธมฺโม   
อุทก  อสฺส  อนฺเต  สุทฺธตฺถ  อาทิยตีติ  อุทกนฺต  อุทกนฺตเมว   
โอทกนฺติก  ยนฺต  โอทกนฺติก  โส  เมถุนธมฺโม  รโห  ปฏิจฺฉนฺเน   
โอกาเส  กตฺตพฺพตาย  รหสฺส  ยนฺต  รหสฺส  โส  เมถุนธมฺโมติ   
เอว  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        ทฺวเยน  ทฺวเยน  สมาปชฺชิตพฺพโต ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ (๑) ฯ   
ตตฺถ  โยชนา  ยา  สา  ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ  โส  เมถนุธมฺโม   
นามาติ ฯ  อิธ  ปน  ต  สพฺพ  เอกชฺฌ  นิคเมนฺโต  อาห   
เอโส  เมถุนธมฺโม  นามาติ ฯ  กกึารณา  วุจฺจติ  เมถุน-   
ธมฺโมติ ฯ  อุภินฺน  รตฺตาน  สารตฺตาน  อวสฺตุตาน  ปริยุฏ ิตาน   
อุภินฺน  สทิสาน  ธมฺโมติ  ตการณา  วุจฺจติ  เมถุนธมฺโมติ ฯ   
        ปฏิเสวติ  นามาติ  อิท  ปฏิเสเวยฺยาติ  เอตฺถ  เยนากาเรน   
ปฏิเสเวยฺยาติ  วุจฺจติ  ตสฺสาการสฺส  ทสสฺนตฺถ  มาติกาปท ฯ   
# ๑. ม. ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ ฯ  วิสุทฺธิมคฺคฏีกาย  ทฺวยทฺวยสมาปตฺตินฺติ   
# ทฺวีหิ  ทฺวีห ิ สมาปชชฺิตพฺพ  เมถุนนติฺ  วุตฺต ฯ  มโนรถปูรณียมฺป   
# ทฺวยทฺวยสมาปตฺตินฺติ  ทฺวีหิ  ทฺวีหิ  สมาปชฺชิตพฺพภาวนฺติ  วุตฺต ฯ   
# ๒. ม. อวสสฺุตาน ฯ    
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โย  นิมิตฺเตน  นิมิตฺตนฺติอาทีสุ  โย  ภิกขฺุ  อิตฺถิยา  นมิิตฺเตน   
อตฺตโน  นิมตฺิต  อิตฺถิยา  องฺคชาเตน  อตฺตโน  องฺคชาต   
สพฺพนฺติเมน  ปมาเณน  เอกติลพีชมตฺตมฺป  วาเตน  อสมฺผุฏเ   
อลฺโลกาเส  ปเวเสติ  เอโส  ปฏิเสวติ  นาม ฯ  เอตฺตเกน  สีล-   
เภท  ปาปุณาติ  ปาราชิโก  โหติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  อิตฺถีนิมิตฺเต  จตฺตาริ  ปสสฺานิ  เวมชฺฌ ฺจาติ   
ป ฺจฏานานิ  ลพฺภนฺติ ฯ  ปุริสนิมิตฺเต  จตฺตาริ  ปสฺสานิ   
มชฺฌ  อุปรีติ  ฉ ฯ  ตสฺมา  อิตฺถีนิมิตฺเต  เหฏา  ปเวเสนฺโตป   
ปาราชิโก  โหติ  อุปริโต  ปเวเสนฺโตป  อุโภหิ  ปสฺเสหิ   
ปเวเสนฺโตป  จตฺตาริ  านานิ  มุ ฺจิตฺวา  มชฺเฌน  ปเวเสนฺโตป   
ปาราชิโก  โหติ ฯ  ปรุิสนิมิตฺต  ปน  เหฏาภาเคน  ฉุปนฺต   
ปเวเสนฺโตป  ปาราชิโก  โหติ  อุปริภาเคน  ฉุปนฺต   
ปเวเสนฺโตป  อุโภหิ  ปสฺเสหิ  ฉุปนฺต  ปเวเสนฺโตป  มชฺเฌเนว   
ฉุปนฺต  ปเวเสนฺโตป  สมมฺิ ฺชิตองฺคุลี (๑)  วิย  มชฌฺิมปพฺพปฏ ิยา   
สงฺโกเปตฺวา (๒)  อุปริภาเคน  ฉุปนฺต  ปเวเสนฺโตป  ปาราชิโก   
โหติ ฯ  ตตฺถ  ตุลาทณฺฑสทิส  ปเวเสนฺตสฺสาป  จตฺตาริ  ปสฺสานิ   
มชฺฌ ฺจาติ  ป ฺจฏานานิ ฯ  สงฺโกเปตฺวา  ปเวเสนฺตสฺสาป   
จตฺตาริ  ปสสฺานิ  อุปริภาคมชฺฌ ฺจาติ  ป ฺจฏานานิ ฯ  เอว   
สพฺพานิป  ปุริสนิมิตฺเต  ทสฏานานิ  โหนฺติ ฯ   
        นิมิตฺเต  ชาต  อนฏกายปฺปสาท  จมฺมขีล  วา  ปฬก (๓)   
# ๑. ม. สม ฺฉิตงฺคุลึ ฯ  ๒. ม. สงฺโกเจตฺวา ฯ  ๓. สี. ติลก ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๒   
 
วา  ปเวเสติ  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส ฯ  นฏกายปฺปสาท  มตจมฺม   
วา  สุกฺขปฬก  วา ปเวเสติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ  เมถุนสฺสาเทน   
โลม  วา องฺคุลีองฺคุฏพีชานิ  วา  ปเวเสนฺตสฺสาป  ทุกฺกฏเมว ฯ   
อย ฺจ  เมถุนกถา  นาม  ยสฺมา  ทุฏ ุลฺลา  กถา  อสพฺภิกถา   
ตสฺมา  เอต  วา  อ ฺ  วา  วินเย  อีทิส  าน  กเถนฺเตน   
ปฏิกูลมนสิการ ฺจ  สมณส ฺ ฺจ  หิโรตฺตปฺป ฺจ  ปจฺจุปฏ-   
เปตฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  คารว  อุปฺปาเทตฺวา  อสมกรุณสฺส   
โลกนาถสฺส  กรุณาคุณ  อาวชฺชิตฺวา  กเถตพฺพ ฯ  โส  หิ   
นาม  ภควา  สพฺพโส  กาเมหิ  วินิวตฺตมานโสป  สตฺตานุ-   
ทยาย  โลกานุกมฺปาย  สตฺเตสุ  การุ ฺต  ปฏิจฺจ  สิกฺขาปทปฺ-   
ป ฺาปนตฺถาย   อีทิส  กถ  กเถสิ  อโห  สตฺถุ  กรุณาคุโณติ   
เอว  โลกนาถสฺส  กรุณาคุณ  อาวชฺชตฺิวา  กเถตพฺพ ฯ   
        อปจ  ยทิ  ภควา  สพฺพากาเรน  อีทิส  กถ  น  กเถยฺย   
โก  ชาเนยฺย  เอตฺตเกสุ  าเนสุ  ปาราชกิ  เอตฺตเกสุ  ถลฺุลจฺจย   
เอตฺตเกสุ  ทกฺุกฏนฺติ ฯ  ตสฺมา  สุณนฺเตนป  กเถนฺเตนป  วีชนเกน   
มุข  อปธาย  ทนฺตวิทสก  หสมาเนน  น  นิสีทิตพฺพ ฯ   
สมฺมาสมฺพุทฺเธนาป  อีทิส  กถิตนฺติ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ตพฺภีเตน (๑)   
หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺเนน  สตฺถุปฏิภาเคน  หุตฺวา  กเถตพฺพนฺติ ฯ   
                        มลูปฺป ฺตฺติสิกฺขาปท  นฏิ ิต ฯ   
# ๑. ส.ี คพฺพิเตน ฯ  ม. คพฺภิเตน ฯ    
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        อนุปฺป ฺตฺติวาเร  อนฺตมโสติ  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน ฯ   
ติรจฺฉานคตายปติ  ปฏิสนธฺิวเสน  ติรจฺฉาเนสุ  คตาย ฯ  ปเคว   
มนุสฺสิตฺถิยาติ  ปมตร  มนุสฺสชาติกาย  อิตฺถิยา ฯ  ปาราชิก-   
ภูตาเอว  เจตฺถ  ติรจฺฉานคติตฺถี  ติรจฺฉานคตาติ  คเหตพฺพา  น   
สพฺพา ฯ  ตตฺราย ปริจฺเฉโท   
                อปาทาน อหิมจฺฉา          ทปิทาน ฺจ กุกฺกุฏ ี
                จตุปฺปทาน  มชชฺารี          วตฺถุ  ปาราชิกสฺสิมาติ ฯ   
        ตตฺถ  อหิคฺคหเณน  สพฺพาป  อชครโคนสาทิเภทา   
ทีฆชาติ  สงฺคหิตา ฯ  ตสฺมา  ทีฆชาตีสุ  ยตฺถ  ติณฺณ  มคฺคาน   
อ ฺตรสฺมึ  สกฺกา  ติลผลมตฺต  ปเวเสตุ  สา  ปาราชิกวตฺถุ   
อวเสสา  ทุกฺกฏวตฺถูติ  เวทิตพฺพา ฯ  มจฺฉคฺคหเณน  สพฺพาป   
มจฺฉกจฺฉปมณฺฑูกาทิเภทา  อุทกชาติ  สงฺคหิตา ฯ  ตตฺราป   
ทีฆชาติย  วุตฺตนเยเนว  ปาราชิกวตฺถุ  จ  ทุกฺกฏวตฺถุ  จ   
เวทิตพฺพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส  ขรกมุขมณฺฑูกา (๑)  นาม  โหนฺติ   
เตส  มุขสณฺาน  มหนฺต  ฉิทฺท  อปฺปก  ตตฺถ  ปเวสน   
นปฺปโหติ  มขุสณฺาน  ปน  วณสงฺเขป  คจฺฉติ  ตสฺมา  ต   
ถุลลฺจฺจยวตฺถูติ  เวทิตพฺพ ฯ  กุกกฺุฏิคฺคหเณน  สพฺพาป  กาก-   
กโปตาทิเภทา  ปกฺขิชาติ  สงฺคหิตา ฯ  ตตฺราป  วุตฺตนเยเนว   
ปาราชิกวตฺถุ  จ  ทุกฺกฏวตฺถุ  จ  เวทิตพฺพ ฯ  มชฺชาริคฺคหเณน   
# ๑. ส.ี พรงฺกมุขมณฺฑูกา ฯ  ม. ปตงฺคมุขมณฺฑูกา ฯ    
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สพฺพาป  รุกขฺสุนขมงฺคุสโคธาทิเภทา  จตุปฺปทชาติ  สงฺคหิตา ฯ   
ตตฺถาป  วุตฺตนเยเนว  ปาราชิกวตฺถุ  จ  ทุกฺกฏวตถฺุ  จ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        ปาราชโิกติ ปราชโิต  ปราชย  อาปนฺโน ฯ  อย  ห ิ  
ปาราชิกสทฺโท  สิกฺขาปทาปตฺติปุคฺคเลสุ  วตฺตติ ฯ  ตตฺถ   
อฏานเมต อานนฺท อนวกาโส  ย  ตถาคโต  วชชฺนี  วา  วชฺช-ิ   
ปุตฺตกาน  วา  การณา  สาวกาน  ปาราชิกสิกฺขาปท  ป ฺตฺต   
สมูหเนยฺยาติ  เอว  สิกฺขาปเท  วตฺตมาโน  เวทิตพฺโพ ฯ  อาปตฺตึ   
ตฺว  ภิกฺขุ  อาปนฺโน  ปาราชิกนฺติ  เอว  อาปตฺติยา ฯ  น   
มย  ปาราชิกา  โย  อวหโฏ  โส  ปาราชิโกติ  เอว  ปุคฺคเล   
วตฺตมาโน  เวทิตพฺโพ ฯ  ปาราชิเกน  ธมฺเมน  อนุทฺธเสยฺยาติ-   
อาทีสุ  ปน  ธมฺเม  วตฺตตีติ  วทนฺติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ตตฺถ   
ธมฺโมติ  กตฺถจิ  อาปตฺติ  กตฺถจิ  สิกฺขาปทเมว  อธิปฺเปต   
ตสฺมา  โส  วิสุ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  สิกฺขาปท  โย  ต   
อติกฺกมติ  ต  ปราเชติ  ตสฺมา  ปาราชิกนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อาปตฺติ   
ปน  โย  ต  อชฺฌาปชฺชติ  ต  ปราเชติ  ตสฺมา  ปาราชิกาติ   
วุจฺจติ ฯ  ปุคฺคโล  ยสฺมา  ปราชิโต  ปราชยมาปนฺโน  ตสฺมา   
ปาราชิโกติ วุจฺจติ ฯ เอตเมว หิ อตฺถ สนฺธาย ปริวาเรป   
                ปาราชิกนฺติ ย วุตฺต                  ต สุณาหิ ยถากถ 
                จุโต ปรทฺโธ ภฏโ จ          สทฺธมฺมา หิ นิรงฺกโต 
                สวาโสป  ตหึ  นตฺถิ                  เตเนต  อิติ  วุจฺจตีติ  วุตฺต ฯ    
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        อย  เหตฺถ  อตฺโถ  ต  สิกฺขาปท  วีติกฺกมนฺโต  อาปตฺติ ฺจ   
อาปนฺโน  ปคฺุคโล  จุโต  โหตีติ  สพฺพ  โยเชตพฺพ ฯ  เตน   
วุจฺจตีติ  เยน  การเณน  อสฺสมโณ  โหติ  อสกฺยปุตฺติโย  ปริภฏโ   
ฉินฺโน  ปราชิโต  สาสนโต  เตน  วุจฺจติ ฯ  กินฺติ ฯ  ปาราชิโก   
โหตีติ ฯ   
        สห  วสนฺติ  เอตฺถาติ  สวาโส ฯ  ต  ทสฺเสตุ  สวาโส   
นามาติ  วตฺวา  เอกกมฺมนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺราย  สทธฺึ  โยชนาย   
สวณฺณนา ฯ  จตุพฺพิธป  สงฺฆกมฺม  สมีาปริจฺฉินฺเนหิ  ปกตตฺเตหิ   
ภิกฺขูหิ  เอกโต  กตฺตพฺพตฺตา  เอกกมฺม  นาม ฯ  ตถา  ป ฺจวิโธป   
ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส  เอกโต  อุทฺทิสิตพฺพตฺตา  เอกุทฺเทโส  นาม ฯ   
ป ฺตฺต  ปน  สิกฺขาปท  สพฺเพหิป  ลชฺชิปุคฺคเลหิ  สม   
สิกฺขิตพฺพภาวโต  สมสิกขฺาตา  นาม ฯ  เอตฺถ  ยสมฺา  สพฺเพป   
ลชชฺิโน  เอเตสุ  กมฺมาทีสุ  สห  วสนฺติ  น  เอโกป  ตโต   
พหิทฺธา  สนฺทิสฺสติ  ตสฺมา  ตานิ  สพฺพานิป  คเหตฺวา  เอโส   
สวาโส  นามาติ  อาห ฯ  โส  จ  วุตฺตปฺปกาโร  สวาโส  เตน   
ปุคฺคเลน  สทฺธึ  นตฺถ ิ เตน  การเณน  ปาราชิโก  ปคฺุคโล   
อสวาโสติ  วุจฺจตีติ ฯ   
        เอว  อุททฺิฏสิกฺขาปท  ปทานุกฺกเมน  วิภชิตฺวา  อิทานิ   
ยนฺต  ปฏิเสเวยฺยาติ  เอตฺถ  เยนากาเรน  ปฏิเสเวยฺยาติ วุจฺจติ   
ตสฺสาการสฺส  ทสฺสนตฺถ  ปฏิเสวติ  นามาติ  อิท  มาติกาปท   
เปตฺวา  นิมิตฺเตน  นิมิตฺต  องฺคชาเตน  องฺคชาตนฺติ  วุตฺต ฯ    
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ตตฺถ  ยสฺมา  น  เกวล  อิตฺถิยาเอว  นิมิตฺต  ปาราชิกวตฺถุ   
น  จ  มนุสฺสตฺิถิยาเอว  สุวณฺณรชตาทิมยาน ฺจ  อิตฺถีนมฺป   
นิมิตฺต  วตฺถุเอว  น  โหติ  ตสฺมา  ย  ย  วตฺถุ  โหติ  ต  ต   
ทสฺเสตุ  ติสฺโส  อิตฺถโิยติอาทินา   นเยน  เยส  นิมิตฺตานิ  วตฺถูนิ   
โหนฺติ  เต  สตฺเต  วตฺวา  มนุสฺสิตฺถิยา  ตโย  มคฺเคติอาทินา   
นเยน  ตีณิ  วตฺถูนิ  อาห ฯ   
        ตตฺถ  ติสฺโส  อิตฺถโิย  อุภโตพฺย ฺชนกา  ตโย  ปณฺฑกา   
ตโย  ปรุิสาติ  ปาราชิกวตฺถูน  นิมิตฺตาน  นิสฺสยา  ทฺวาทส   
สตฺตา  โหนฺติ ฯ  เตสุ  อิตฺถีปุริสา  ปากฏา  เอว ฯ  ปณฺฑกอุภโต-   
พฺย ฺชนกเภโท  ปพฺพชฺชาขนฺธกวณฺณนาย  ปากโฏ  ภวิสฺสติ ฯ   
        มนุสฺสตฺิถิยา  ตโย  มคฺเค เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺสาติ   
เอตฺถ  จ  มนสฺุสิตฺถิยา  ตีสุ  มคฺเคสูติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
เอว  สพฺพตฺถ ฯ  สพฺเพเอว เจเต มนุสฺสิตฺถิยา ตโย  มคฺคา   
อมนุสฺสิตฺถิยา  ตโย  ติรจฺฉานคติตฺถิยา  ตโยติ  นว  มนุสฺส-   
อุภโตพฺย ฺชนกาทีน  นว  มนุสฺสปณฺฑกาทีน  เทฺว  เทฺว  กตฺวา   
ฉ  ตถา  มนสฺุสปุริสาทีนนฺติ  สมตฺตึส  มคฺคา  โหนฺติ ฯ  เอเตสุ   
นิมิตฺตส ฺาเตสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  อตฺตโน  องฺคชาต  ติลผลมตฺตมฺป   
ปเวเสตฺวา  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺโต  ปาราชิก  อาปชฺชติ ฯ   
# ๑. ม. นิมิตฺตสงฺขาเตสุ ฯ    
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        อาปชฺชนฺโต  ปน  ยสฺมา  เสวนจิตฺเตเนว  อาปชฺชติ  น   
วินา  เตน  ตสฺมา  ต  ลกฺขณ  ทสฺเสนฺโต  ภควา  ภิกฺขุสฺส   
เสวนจิตฺต  อุปฏ ิเตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ภิกฺขุสฺสาติ  เมถุน-   
เสวนกสฺส  ภิกฺขุสฺส ฯ  เสวนจิตฺต  อุปฏ ิเตติ  ภุมฺมตฺเถ  ปจฺจตฺต-   
วจน ฯ  เสวนจิตฺเต  ปจฺจุปฏ ิเตติ  อตฺโถ ฯ  วจฺจมคฺค  องฺคชาต   
ปเวเสนฺตสฺสาติ   เยน  มคฺเคน  วจฺจ  นิกฺขมติ  ต  มคฺค  อตฺตโน   
องฺคชาต  ปุริสนิมิตฺต  ติลผลมตฺตมฺป  ปเวเสนฺตสฺส ฯ  อาปตฺติ   
ปาราชิกสฺสาติ  อาปตฺติ  ปาราชิกา  อสฺส  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
อถวา  อาปตฺตีติ  อาปชฺชน  โหติ ฯ  ปาราชิกสฺสาติ  ปาราชิก-   
ธมฺมสฺส ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ ฯ   
        เอว  เสวนจิตฺเตเนว  ปเวเสนฺตสฺส  อาปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  ยสฺมา  ต  ปเวสน  นาม  น  เกวล  อตฺตูปกฺกเมน   
ปรูปกฺกเมนาป  โหติ  ตตฺราป  จ  สาทยินฺตสฺเสว  อาปตฺติ   
ปฏิเสวนจิตฺตสมงฺคิสฺส  น  อิตรสฺส  ตสฺมา  เย  สทฺธาปพฺพชิตา   
กุลปุตฺตา  สมฺมาปฏิปนฺนกา  ปรปกกฺเมน  ปเวสเนป  สติ  น   
สาทิยนฺติ  เตส  รกฺขณตฺถ  ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา  มนุสฺสิตฺถินฺต-   
 ิอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิปกฺข  อตฺถยนฺติ  อิจฺฉนฺตีติ  ปจฺจตฺถิกา ฯ   
ภิกฺขูเอว  ปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ฯ  วิสภาคาน  เวริภิกฺขูนเมต    
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อธิวจน ฯ  มนุสฺสิตฺถึ  ภิกขฺุโน  สนฺติเก  อาเนตฺวาติ  อิสฺสาปกตา   
ต  ภิกฺขุ นาเสตุกามา อามิเสน  วา  อุปลาเปตฺวา  มิตฺต-   
สนฺถววเสน  วา  อิท  อมหฺาก  กิจฺจ  กโรหีติ  วตฺวา  ก ฺจิ   
มนุสฺสิตฺถึ  รตฺติภาเค  ตสฺส  ภิกฺขุสฺส  วสโนกาส  อาเนตฺวา ฯ   
วจฺจมคฺเคน  องฺคชาต  อภินิสีเทนฺตีติ  ต  ภิกฺขุ  หตฺถปาท-   
สีสาทีสุ  สุคฺคหิต  นิปฺปรผินฺท  คเหตฺวา  อิตฺถิยา  วจฺจมคฺเคน   
ตสฺส  ภิกฺขุโน  องฺคชาต  อภินิสีเทนฺติ  สมฺปโยเชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        โส  เจติอาทีสุ  โส  เจ  ภิกฺขุ  วจฺจมคฺคพฺภนฺตร  อตฺตโน   
องฺคชาตสฺส  ปเวสน  สาทิยติ  อธิวาเสติ  ตสฺมึ  ขเณ  เสวนจิตฺต   
อุปฏเปติ  ปวิฏ  สาทิยติ  อธิวาเสติ  ปวิฏกาเล  เสวนจิตฺต   
อุปฏเปติ   ิต  สาทิยติ  อธิวาเสติ  านปฺปตฺตกาเล  สุกฺก-   
วิสฏ ิสมเย  เสวนจิตฺต  อุปฏเปติ  อุทฺธรณ  สาทยิติ  อธิวาเสติ   
นีหรณกาเล  ปฏิเสวนจิตฺต  อุปฏเปติ  เอว  จตูสุ  าเนสุ   
สาทิยนฺโต  มม  เวริสมเณหิ  อิท  กตนฺติ  วตฺตุ น  ลภติ   
ปาราชิกาปตฺติเมว  อาปชฺชติ ฯ  ยถา  จ  อิมานิ  จตฺตาริ   
สาทิยนฺโต  อาปชฺชติ  เอว  ปุริม  เอก  อสาทิยิตฺวา  ตีณิ   
สาทิยนฺโตป  เทฺว  อสาทิยิตฺวา  เทฺว  สาทิยนฺโตป  ตีณิ   
อสาทิยิตฺวา  เอก  สาทิยนฺโตป  อาปชชฺติเยว ฯ สพฺพโส  ปน   
อสาทิยนฺโต  อาสีวิสมุข  วิย  องฺคารกาสุ วิย  จ  ปวิฏ   
องฺคชาต  ม ฺมาโน  นาปชฺชติ ฯ  เตน  วุตฺต  ปเวสน  น    
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สาทิยติ ฯเปฯ  อุทฺธรณ  น  สาทิยติ  อนาปตฺตีติ ฯ  อิม  หิ   
เอวรูป  อารทฺธวิปสฺสก  กาเย  จ  ชีวิเต  จ  อนเปกขฺ  เอกาทสหิ   
อคฺคีหิ  สมฺปชฺชลิตานีว (๑)  สพฺพายตนานิ  [๒]  อุกฺขิตฺตาสิเก  วิย   
จ  วธเกป ฺจกามคุเณ  ปสฺสนฺต  ปุคฺคล  รกฺขนฺโต  ภควา   
ปจฺจตฺถิกาน  จสฺส  มโนรถวิฆาต  กโรนฺโต  อิม  ปเวสน   
น  สาทิยตีติอาทิก  จตุกฺก นีหริตฺวา เปตีติ ฯ   
                          ปมจตุกฺกกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                        เอกูนสตฺตติทฺวิสตจตุกฺกกถา   
 
        เอว  ปม  จตุกฺก  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา   
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา  อิตฺถึ  อาเนตฺวา  น  เกวล  วจฺจมคฺเคเนว   
อภินิสีเทนฺติ  อถโข  ปสฺสาวมคฺเคนป  มุเขนป ฯ  อิตฺถึ   
อาเนนฺตาป  จ  เกจิ  ชาครนฺตึ  อาเนนฺติ  เกจิ  สุตฺต  เกจิ   
มตฺต  เกจิ  อุมฺมตฺต  เกจิ  ปมตฺต  อ ฺาวิหิต  วิกฺขิตฺตนฺติ (๓)   
อตฺโถ ฯ  เกจิ  มต  อกฺขยิต  โสณสิคาลาทีหิ  อกฺขยิตนิมิตฺตนฺติ   
อตฺโถ ฯ  เกจิ  มต  เยภุยฺเยน อกฺขยิต ฯ เยภุยฺเยน  อกฺขยิตา   
นาม  ยสฺสา  นิมิตฺเต  วจฺจมคฺเค  วา  ปสฺสาวมคฺเค  วา  มุเข   
วา  พหุตโร  โอกาโส  อกขฺยิโต  โหติ ฯ  เกจิ มต เยภุยฺเยน   
# ๑. ส.ี ม. สมฺปชฺชลิตานิ จ ฯ  ๒. สี. เอตถนฺตเร อุปฏหนฺตนฺติ   
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. อ ฺวิหิต วิกฺขิตฺตจิตฺตนฺติ ฯ  ๔. ม. อกฺขายิต ฯ   
# เอวมุปริป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 380 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๐   
 
ขยิต (๑) ฯ  เยภุยฺเยน  ขยิตา  นาม  ยสสฺา  วจฺจมคฺคาทิเก  นิมิตฺเต   
พหุ  ขยิต  โหติ  อปฺป  อกฺขยิต ฯ  น  เกวล ฺจ  มนสฺุสิตฺถิเมว   
อาเนนฺติ  อถโข  อมนุสฺสตฺิถิมฺป  ติรจฺฉานคติตฺถิมฺป ฯ  น   
เกวล ฺจ  วุตฺตปฺปการ  อิตฺถิเมว  อุภโตพฺย ฺชนกมฺป  ปณฺฑกมฺป   
ปุริสมฺป  อาเนนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตส  วเสน  อ ฺานิป  จตุกฺกานิ   
ทสฺเสนฺโต  ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา  มนุสฺสิตฺถึ  ชาครนฺตินฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปาลิยา  อสมฺโมหตฺถ  วุตฺตจตุกฺกานิ  เอว  สงฺขฺยาโต   
เวทิตพฺพานิ ฯ มนุสฺสิตฺถยิา  ติณฺณ  มคฺคาน  วเสน  ตีณิ   
สุทฺธิกจตุกฺกานิ  ตีณิ  ชาครนฺตีจตุกฺกานิ  ตีณิ  สุตฺตจตุกฺกานิ   
ตีณิ  มตฺตจตุกฺกานิ  ตีณิ  อุมฺมตฺตจตุกฺกานิ  ตีณิ  ปมตฺตจตุกฺกานิ   
ตีณิ  มตอกฺขยิตจตุกฺกานิ  ตีณิ  เยภุยฺเยน  อกฺขยิตจตุกฺกานิ   
ตีณิ  เยภุยฺเยน  ขยิตจตุกฺกานีติ  สตฺตวีสติ  จตุกฺกานิ ฯ  ตถา   
อมนุสฺสิตฺถิยา  ตถา  ติรจฺฉานคติตฺถิยาติ   อิตฺถีวาเร  เอกาสีติ   
จตุกฺกานิ ฯ  ยถา  จ  อิตฺถวีาเร  เอว  อุภโตพฺย ฺชนกวาเร ฯ   
ปณฺฑกปุริสวาเรสุ  ปน  ทฺวินฺน  มคฺคาน  วเสน  จตุปฺปณฺณาส   
จตุปฺปณฺณาส  โหนฺติ ฯ  เอว  สพฺพานิป  เทฺว  สตานิ  สตฺตติ   
จ  จตุกฺกานิ  โหนฺติ ฯ  ตานิ  อุตฺตานตฺถานิเยว ฯ   
        สพฺพวาเรสุ  ปเนตฺถ  มต  เยภุยฺเยน  อกฺขยิต  เยภุยฺเยน   
ขยิตนฺติ  เอตสฺมึ  าเน  อย  วินิจฺฉโย ฯ  ตมฺพปณฺณิทีเป  กิร   
# ๑. ม. ขายิต ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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เทฺว  วินยธรา  สมานาจริยกตฺเถรา  อเหสุ อุปติสฺสตฺเถโร  จ   
ปุสฺสเทวตฺเถโร  จ ฯ  เต  มหาภเย  [๑]  วินยปฏก  ปริหรนฺตา   
รกฺขึสุ ฯ  เตสุ  อุปติสฺสตฺเถโร  พฺยตฺตตโร ฯ  ตสฺสาป  เทฺว   
อนฺเตวาสิกา  อเหสุ มหาปทุมตฺเถโร จ  มหาสุมตฺเถโร (๒) จ  ฯ   
เตสุ  มหาสุมตฺเถโร  นวกขฺตฺตุ วินยปฏก  อสฺโสสิ ฯ  มหา-   
ปทุมตฺเถโร  เตน  สทฺธึ  นวกฺขตฺตุ วิสุ ฺจ  เอกโก  นวกฺขตฺตุนฺติ   
อฏารสกฺขตฺตุ อสฺโสสิ ฯ  อยเมว  เตสุ  พฺยตฺตตโร ฯ  เตสุ   
มหาสุมตฺเถโร  นวกฺขตฺตุ วินยปฏก  สตฺุวา  อาจริย  มุ ฺจิตฺวา    
อปรคงฺค  อคมาสิ ฯ  ตโต  มหาปทุมตฺเถโร  อาห  สูโร  วต   
เร  เอส  วินยธโร  โย  ธรมานกเยว  อาจริย  มุ ฺจิตฺวา   
อ ฺตฺถ  วสิตพฺพ  ม ฺติ  นนุ  อาจริเย  ธรมาเน  วินย-   
ปฏก ฺจ  อฏกถ ฺจ  อเนกกฺขตฺตุ คเหตฺวาป  น  วิสสฺชฺเชตพฺพ   
นิจฺจกาล  โสตพฺพ อนุสวจฺฉร  สชฺฌายิตพฺพนฺติ ฯ   
        เอว  วินยครุกาน  ภิกขฺูน  กาเล  เอกทิวส  อุปติสฺสตฺเถโร   
มหาปทุมตฺเถรปฺปมุขาน  ป ฺจนฺน  อนฺเตวาสิกสตาน  ปม-   
ปาราชิกสิกฺขาปเท  อิม  ปเทส  วณฺเณนฺโต  นิสินโฺน  โหติ ฯ   
ต  อนฺเตวาสิกา  ปุจฺฉึสุ  ภนฺเต  เยภุยฺเยน  อกฺขยิเต  ปาราชิก   
เยภุยฺเยน  ขยิเต  ถุลลฺจฺจย  อุปฑฺฒกฺขยิเต  เกน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ   
เถโร  อาห  อาวุโส  พุทฺธา  นาม  ปาราชิก  ป ฺาเปนฺตา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุปฺปนฺเนติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. มหาสุมฺมตฺเถโร ฯ   
# เอวมุปริป ฯ    
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น  สาวเสส  กตฺวา  ป ฺาเปนฺติ  อนวเสส  กตฺวา  สพฺพ   
ปริยาทิยิตฺวา  โสต  ฉินฺทตฺิวา  ปาราชิกวตฺถุสฺมึ  ปาราชิกเมว   
ป ฺาเปนฺติ  อิท  หิ  สิกขฺาปท  โลกวชฺช  น  ปณฺณตฺติวชฺช   
ตสฺมา  ยทิ  อุปฑฺฒกฺขยิเต  ปาราชิก  ภเวยฺย  ป ฺาเปยฺย   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปาราชกิจฺฉายา  ปเนตฺถ  น  ทิสฺสติ  ถลฺุลจฺย-   
เมว  ทิสฺสตีติ ฯ   
        อปจ มตสรีเร  ปาราชิก  ป ฺาเปนฺโต  ภควา  เยภุยฺเยน   
อกฺขยิเต  เปสิ  ตโต  ปร  ปาราชกิ  นตฺถีติ  ทสฺเสตุ  ถลฺุลจฺจย   
ป ฺาเปนฺโต  เยภุยฺเยน  ขยิเต  เปสิ  ตโต  ปร  ถุลลฺจฺจย   
นตฺถีติ  ทสฺเสตุนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ขยิตาขยิต ฺจ  นาเมต  มต-   
สรีรสฺมึเยว  เวทิตพฺพ  น  ชีวมาเน ฯ  ชวีมาเน  หิ  นข-   
ปฏ ิปฺปมาเณป  มเส  วา  นหารุมฺหิ  วา  สติ  ปาราชิกเมว   
โหติ ฯ  ยทิป  นิมิตฺต  สพฺพโส  ขยิต ฉวิจมฺม  นตฺถิ  นิมิตฺต-   
สณฺาน  ป ฺายติ  ปเวสน  ชายติ  ปาราชิกเมว ฯ นิมิตฺต-   
สณฺาน  ปน  อนวเสเสตฺวา  สพฺพสฺมึ  นิมิตฺเต  ฉินฺทิตฺวา   
สมนฺตโต  ตจฺเฉตฺวา  อุปฺปาฏิเต  วณสงฺเขปวเสน  ถุลลฺจฺจย ฯ   
นิมิตฺตโต  ปติตาย  มสเปสิยา  อุปกฺกมนฺตสฺส  ทุกกฺฏ ฯ  มต-   
สรีเร  ปน  ยทิป  สพฺพ  สรีร  ขยิต  โหติ  ยทิป  อกขฺยิต   
ตโย  ปน  มคฺคา  อกฺขยิตา  เตสุ  อุปกกฺมนฺตสฺส  ปาราชิก ฯ    
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เยภุยฺเยน อกฺขยิเต  ปาราชิกเมว  อุปฑฺฒกฺขยิเต  จ  เยภุยฺเยน   
ขยิเต  จ  ถลุลฺจฺจย ฯ   
        มนุสฺสาน  ชีวมานสรีเร (๑)  อกฺขินาสกณฺณจฺฉิทฺทวตฺถิโกเสสุ   
สตฺถกาทีหิ  กตวเณ  วา  เมถุนราเคน  ติลผลมตฺตมฺป  องฺค-   
ชาต  ปเวเสนฺตสฺส  ถลฺุลจฺจยเมว ฯ  อวเสสสรีเร  อุปกจฺฉกาทีสุ   
ทุกฺกฏ ฯ  มเต  อลลฺสรีเร  ปาราชิกกฺเขตฺเต  ปาราชิก ถลฺุลจฺจยก-ฺ   
เขตฺเต ถุลฺลจฺจย  ทุกฺกฏกฺเขตฺเต  ทุกฺกฏ ฯ  ยทา  ปน  สรีร   
อุทฺธุมาตก  โหติ  กุถิต  นลีมกฺขิกสมากิณฺณ  กิมิกลุสมากุล  นวหิ   
วณมุเขหิ  ปคฺฆลิตปุพฺพกุณปภาเวน (๒)  อุปคนฺตุมฺป  อสกฺกุเณยฺย   
ตทา  ปาราชิกวตฺถุ ฺจ  ถลฺุลจฺจยวตฺถุ ฺจ  วิชหติ  ตาทิเส  สรีเร   
ยตฺถ  กตฺถจิ  อุปกฺกมโต  ทุกฺกฏเมว ฯ  ติรจฺฉานคตาน  หตฺถ-ิ   
อสฺสโคคทฺรภโอฏมหิสาทีน (๓)  นาสาย  ถลฺุลจฺจย ฯ  วตฺถิโกเส   
ถุลลฺจฺจยเมว ฯ  สพฺเพสมฺป  ติรจฺฉานคตาน  อกฺขิกณฺณวเณสุ   
ทุกฺกฏ  อวเสสสรีเรป  ทกุกฺฏเมว ฯ  มตาน  อลฺลสรีเร  ปาราชกิกฺ-   
เขตฺเต  ปาราชิก  ถลฺุลจฺจยกฺเขตฺเต  ถุลลฺจฺจย  ทุกฺกฏกฺเขตฺเต   
ทุกฺกฏ ฯ   
        กถุิตกุณเป  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  สพฺพตฺถ  ทกฺุกฏ ฯ   
กายสสคฺคราเคน  วา  เมถนุราเคน  วา  ชีวมานกปุรสิสฺส   
# ๑. ม. ชีวมานกสรีเร ฯ  ๒. สี. ปคฺฆริตปุพฺพ กุณปภาเวน ฯ   
# ม. ปคฺคฬิตปุพฺพกุณปภาเวน ฯ   
# ๓. ม. หตฺถอิสฺสโคณคทฺรภโอฏมหึสาทีน ฯ    
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วตฺถิโกส  อปฺปเวเสนฺโต  นิมิตฺเต (๑)  นิมิตฺต ฉุปติ ทุกฺกฏ ฯ   
เมถุนราเคน  อิตฺถิยา  อปปฺเวเสนฺโต  นิมิตฺเตน  นิมิตฺต  ฉุปติ   
ถุลลฺจฺจย ฯ  มหาอฏกถาย  ปน  อิตฺถนีิมิตฺต  เมถนุราเคน   
มุเขน  ฉุปติ  ถุลลฺจฺจยนฺติ  วุตฺต ฯ  จมฺมกฺขนฺธเก  ฉพฺพคฺคิยา   
ภิกฺขู  อจิรวติยา  นทิยา  คาวีน  ตรนฺตีน  วิสาเณสุป  คณฺหนฺติ   
กณฺเณสุป  คณฺหนฺติ  คีวายป  คณฺหนฺติ  เฉปฺปายป  คณฺหนฺติ   
ปฏ ิมฺป  อภิรุหนฺติ  รตฺตจิตฺตาป  องฺคชาต  ฉุปนฺตีติ  อิมิสฺสา   
อตฺถุปฺปตฺติยา  อวิเสเสน  วุตฺต  น  จ  ภิกฺขเว  รตฺตจิตฺเตน   
องฺคชาต  ฉุปตพฺพ  โย  ฉุเปยฺย  อาปตฺติ  ถุลลฺจฺจยสฺสาติ ฯ   
ต  สพฺพมฺป  สสนฺเทตฺวา  ยถา  น วิรุชฌฺติ  ตถา  คเหตพฺพ ฯ   
กถ ฺจ  น  วิรุชฺฌติ ฯ  ย  ตาว  มหาอฏกถาย  วุตฺต   
เมถุนราเคน  มุเขน  ฉุปตีติ  ตตฺร  กิร  นิมิตฺตมุข  มุขนฺติ   
อธิปฺเปต ฯ  เมถุนราเคนาติ  จ  วุตฺตตฺตาป  อยเมว  ตตฺถ   
อธิปฺปาโย (๒)  เวทิตพฺโพ ฯ  น  ห ิ อิตฺถีนิมิตฺเต  ปกติมุเขน   
เมถุนูปกฺกโม  โหติ ฯ  ขนฺธเกป  เย  ปฏ ึ  อภิรุหนฺตา   
เมถุนราเคน  องฺคชาเตน  องฺคชาต  ฉุปสุ  เต  สนฺธาย   
ถุลลฺจฺจย  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อิตรถา  หิ  ทกฺุกฏ  สิยา ฯ   
เกจิ  ปนาหุ  ขนฺธเกป  มุเขเนว  ฉุปน  สนฺธาย  โอฬาริกตฺตา   
กมฺมสฺส  ถุลลฺจฺจย  วุตฺต  อฏกถายมฺป  ต  สนฺธาย  ภาสิต   
# ๑. ม. นิมิตฺเตน ฯ  ๒. ม. อธิปฺปาโยติ ฯ    
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คเหตฺวาว  เมถุนราเคน  มเุขน  ฉุปติ  ถลฺุลจฺจยนฺติ  วุตฺตนฺติ ฯ   
ตสฺมา  สุฏ ุ  สลลฺกฺเขตฺวา  อุโภส ุ วินจฺิฉเยสุ  โย  ยุตฺตตโร   
โส  คเหตพฺโพ ฯ  วินย ฺ ู  ปน  ปุริม  ปสสนฺติ ฯ   
กายสสคฺคราเคน  ปน  ปกติมุเขน  วา  นิมิตฺตมุเขน  วา   
อิตฺถีนิมิตฺต  ฉุปนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโส ฯ  ติรจฺฉานคติตฺถิยา   
ปสฺสาวมคฺค  นิมิตฺตมุเขน  ฉุปนฺตสฺส  วุตฺตนเยเนว  ถลฺุลจฺจย   
กายสสคฺคราเคน  ทุกฺกฏนฺติ ฯ   
                        อวเสสเอกูนสตฺตติจตุกฺกกถา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สนถฺตจตุกฺกปฺปเภทกถา 
        เอว  ภควา  ปฏิปนฺนกสฺส  ภิกฺขุโน  รกฺขณตฺถ  สตฺตติ-   
ทฺวิสตจตุกฺกานิ  นีหริตฺวา  อิทานิ  เย  อนาคเต  ปาปภิกฺขู   
สนฺถต  (๑)  อิม  น  กิ ฺจิ  อุปาทินฺนก  อุปาทินฺนเกน  ผุสติ  โก   
เอตฺถ  โทโสติ  ส ฺจิจฺจ  เลส  โอเฑสฺสนฺติ  เตส  สาสเน   
ปติฏา  เอว  น  ภวิสฺสตีติ  ทิสฺวา  เตสุ  สตฺตติทฺวิสตจตุกฺเกสุ   
เอกเมก  จตุกฺก  จตูหิ  สนฺถตาทิเภเทหิ  ภินฺทิตฺวา  ทสฺเสนฺโต   
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา  มนุสฺสิตฺถึ  ภิกฺขุสฺส  สนฺติเก  อาเนตฺวา   
วจฺจมคฺเคน  ปสฺสาวมคฺเคน  มุเขน  องฺคชาต  อภินิสีเทนฺติ   
สนฺถตาย  อสนฺถตสฺสาติอาทิมาห ฯ   
# ๑. โบราณ.  สณฺต ฯ    
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        ตตฺถ  สนฺถตาย  อสนฺถตสฺสาติอาทีสุ  สนฺถตาย  อิตฺถิยา   
วจฺจมคฺเคน  ปสฺสาวมคฺเคน  มุเขน  อสนฺถตสฺส  ภิกขฺุสฺส  องฺคชาต   
อภินิสีเทนฺตีติ  อิมินา  นเยน  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  สนถฺตา   
นาม  ยสฺสา  ตีสุ  มคฺเคสุ  โย  โกจิ  มคฺโค  ปลิเวเตฺวา   
อนฺโต  วา  ปเวเสตฺวา  เยน  เกนจิ  วตฺเถน  วา  ปณฺเณน   
วา  วากปเฏน  วา  จมฺเมน  วา  ติปุสสีาทีน  ปเฏน  วา   
ปฏิจฺฉนฺโน ฯ  สนถฺโต  นาม  ยสฺส  องฺคชาต  เตสเยว  วตฺถาทีน   
เยน  เกนจิ  ปฏิจฺฉนฺน ฯ  ตตฺถ  อุปาทนิฺนเกน  วา  อนุปาทินฺนก   
ฆฏฏิยตุ  อนุปาทินฺนเกน  วา อุปาทินฺนก   อนุปาทินฺนเกน  วา   
อนุปาทินฺนก  อุปาทินฺนเกน  วา  อุปาทนิฺนก   สเจ  ยตฺตเก   
ปวิฏเ  ปาราชิก  โหตีติ  วุตฺต  ตตฺตก  ปวิสติ  สพฺพตฺถ   
สาทิยนฺตสฺส  ปาราชิกกฺเขตฺเต  ปาราชิก  ถลฺุลจฺจยกฺเขตฺเต  ถุลลฺจฺจย   
ทุกฺกฏกฺเขตฺเต  ทุกฺกฏเมว  โหติ ฯ  สเจ  อิตฺถีนิมิตฺต  ขาณุ    
กตฺวา  สนฺถต  ขาณณ  ฆฏเฏนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  ปุริสนิมิตฺต   
ขาณุ  กตฺวา  สนฺถต  ขาณณ  ปเวเสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  สเจ   
อุภย  ขาณณ  กตฺวา  สนฺถต  ขาณุนา  ขาณณ  ฆฏเฏนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  อิตฺถีนิมิตฺเต  เวฬุนฬปพฺพาทีน  กิ ฺจิ  ปกฺขิตฺต   
ตสฺส  เหฏาภาค ฺเจป  ผุสนฺโต  ติลผลมตฺต  ปเวเสติ  ปาราชิก ฯ   
อุปริภาค ฺเจป  อุโภส ุ ปสฺเสสุ  เอก  ปสฺส  เจป  ผุสนฺโต   
ปเวเสติ  ปาราชิก ฯ  จตฺตาริป  ปสฺสานิ  อผุสนฺโต  ปเวเสตฺวา    
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                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๓๘๗   
 
ตสฺส ตล ฺเจป  ผุสติ  ปาราชิก ฯ  ยท ิ ปน  ปสฺเสสุ  วา   
ตเล  วา  อผุสนฺโต  อากาสคตเมว  กตฺวา  ปเวเสตฺวา  นีหรติ   
ทุกฺกฏ ฯ  พหิทฺธา ขาณุเก  ผุสติ  ทุกกฺฏเมว ฯ  ยถา  จ  อิตฺถ-ี   
นิมิตฺเต  วุตฺต  เอว  สพฺพตฺถ  ลกฺขณ เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        สนถฺตจตุกฺกปฺปเภทกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                        ภิกฺขุปจฺจตฺถิกจตุกฺกเภทวณฺณนา                   
        เอว  สนฺถตจตุกฺกปฺปเภท  วตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา  น   
เกวล  มนุสฺสตฺิถีอาทิเก  ภิกฺขุสฺส  สนฺติเก  อาเนนฺติ  อถโข   
ภิกฺขุมฺป  ตาส  สนฺติเก  อาเนนฺติ  ตสฺมา  ต  ปเภท  ทสฺเสนฺโต   
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา  ภิกฺขุ  มนุสฺสิตฺถิยา  สนฺติเกติอาทินา  นเยน   
สพฺพานิ  ตานิ  จตุกฺกานิ  ปุนป นีหริตฺวา ทสฺเสสิ ฯ เตสุ   
วินิจฺฉโย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพติ ฯ   
                ภิกฺขุปจฺจตฺถิกวเสน จตุกฺกเภทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. สนถฺตจตุกฺกเภท ฯ    
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        *เลมที่ ๑  ราชปจฺจตฺถิกาทิจตุกฺกเภทวณฺณนา  หนา ๓๘๘   
 
        ยสฺมา  ปน  [๑]  ภิกขฺุปจฺจตฺถิกา  เอวเมว (๒)  กโรนฺติ   
ราชปจฺจตฺถิกาทโยป  กโรนฺติ  ตสฺมา  ตมฺปเภท  ทสฺเสนฺโต   
ราชปจฺจตฺถิกาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ราชาเยว (๓)  ปจฺจตฺถิกา   
ราชปจฺจตฺถิกา ฯ  เต  จ  สย  อาเนนฺตาป  อ ฺเหิ  อานาเปนฺตาป   
อาเนนฺติเยวาติ  เวทิตพฺพา ฯ  โจราเอว  ปจฺจตฺถิกา โจร-   
ปจฺจตฺถิกา ฯ  ธุตฺตาติ  เมถุนูปสหิตขิฑฺฑาปสุตา  นาคริยเกราชิย-   
ปุริสา (๔)  อิตฺถีธุตฺตสุราธุตฺตาทโย  วา ฯ  ธุตฺตาเอว  ปจฺจตฺถิกา   
ธุตฺตปจฺจตฺถิกา ฯ  คนฺธนติฺ  หทย  วุจฺจติ  ต  อุปฺปาเฏนฺตีติ   
อุปฺปลคนฺธา ฯ  อุปฺปลคนธฺาเอว  ปจฺจตฺถิกา  อุปฺปลคนฺธ-   
ปจฺจตฺถิกา ฯ  เต  กิร  น  กสิวณิชฺชาทีหิ  ชีวนฺติ  ปนถฺฆาตาทีนิ   
กตฺวา  ปุตฺตทาร  โปเสนติฺ ฯ  เต  กมมฺสิทฺธึ  ปฏยมานา  เทวตาน   
อายาจิตฺวา  ตาส  พลิกมมฺตฺถ  มนุสฺสาน  หทย  อุปฺปาเฏนฺติ ฯ   
สพฺพกาล ฺจ  มนุสฺสา  ทลฺุลภา  ภิกฺขู  ปน  อร ฺเ  วิหรนฺตา   
สุลภา  โหนฺติ ฯ  เต  สีลวนฺต  ภิกฺขข  คเหตฺวา  สีลวโต  วโธ   
นาม  ภาริโย  โหตีติ  ม ฺมานา  ตสฺส  สลีวินาสนตฺถ   
มนุสฺสิตฺถีอาทิเก  วา  อาเนนฺติ  ต  วา  ตตฺถ  เนนฺติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอว. เอว ฯ  ๓. ม.  
# ราชาโน เอว ฯ  ๔. เกราฏิก..... หิ ฉนทฺเน วตฺตติ ฯ  อวชาต   
# น อิจฺฉฯฺติ โย โหติ กุลคนฺธโนติ สาธก ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๓๘๙   
 
อยเมตฺถ  วิเสโส ฯ  เสส วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ ภิกฺขุ-   
ปจฺจตฺถิกวาเร วุตฺตนเยเนว  จ  อิเมสุ  จตูสุป  วาเรสุ  จตุกฺกานิ   
เวทิตพฺพานิ ฯ  ปาลิย ปน สงฺขิตฺเตน วุตฺตานิ ฯ   
                สพฺพากาเรน จตุกฺกปฺปเภทกถา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อาปตฺตานาปตฺติวารวณฺณนา 
        อิทานิ  ย  วุตฺต  มนสฺุสิตฺถิยา  ตโย  มคฺเค  เมถนุ   
ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺสาติอาทิ  เอตฺถ  อสมฺโมหตฺถ  มคฺเคน  มคฺคนฺติ-   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มคฺเคน  มคฺคนฺติ  อิตฺถิยา  ตีสุ  มคฺเคสุ   
อ ฺตเรน  อตฺตโน  องฺคชาต  ปเวเสติ ฯ  อถวา  สมฺภินฺเนสุ   
ทฺวีสุ  มคฺเคสุ  ปสฺสาวมคฺเคน  วจฺจมคฺค  วจฺจมคฺเคน  วา   
ปสฺสาวมคฺค  ปเวเสติ ฯ  มคฺเคน  อมคฺคนฺติ  ปสฺสาวาทิมคฺเคน   
ปเวเสตฺวา  ตสฺส  สามนฺตา  วเณน  นีหรติ ฯ  อมคฺเคน  มคฺคนฺติ   
สามนฺตา  วเณน  ปเวเสตฺวา  มคฺเคน  นีหรติ ฯ  อมคฺเคน   
อมคฺคนฺติ  ทฺวีสุ  สมฺภินฺนวเณสุ  เอเกน  วเณน  ปเวเสตฺวา   
ทุติเยน  นีหรติ ฯ  อิมสฺส  สุตฺตสฺส  อนุโลมวเสน  สพฺพตฺถ   
วณสงฺเขเป  ถุลลฺจฺจย  เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ  ย  ปรโต  วกขฺติ  อนาปตฺติ  อชานนฺตสฺส   
อสาทิยนฺตสฺสาติ  ตตฺถ  อสมฺโมหตฺถ  ภิกฺขุ  สุตฺตภิกฺขุมฺหีต-   
 ิอาทิมาห ฯ  ตตฺราย  อธิปฺปาโย  โย  ปฏิพุทฺโธ  สาทิยติ  โส    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๐   
 
สุตฺตมฺหิ  มยิ  เอโส  วิปฏปิชฺช ิ นาห  ชานามีติ  น  มุจฺจติ ฯ   
อุโภ  นาเสตพฺพาติ  เจตฺถ  เทฺวป  ลิงฺคนาสเนน  นาเสตพฺพา ฯ   
ตตฺร ทูสกสสฺ ปฏิ ฺากรณ  นตฺถ ิ ทสูิโต  ปุจฺฉิตฺวา  ปฏิ ฺาย   
นาเสตพฺโพ ฯ  สเจ  น  สาทิยติ  น  นาเสตพฺโพ ฯ  เอโส  นโย   
สามเณรวาเรป ฯ   
        เอว  ตตฺถ  ตตฺถ  ตต  อาปตฺติ ฺจ  อนาปตฺติ ฺจ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อนาปตฺติเมว  ทสฺเสนฺโต  อนาปตฺติ   
อชานนฺตสฺสาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อชานนฺโต  นาม  โย  มหานิทฺท   
โอกฺกนฺโต  ปเรน  กต  อุปกฺกมมฺป  น  ชานาติ  เวสาลิย   
มหาวเน  ทิวาวิหาร  คโต  ภิกฺขุ  วิย  เอวรูปสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
วุตฺตมฺป  เจต  นาห  ภควา  ชานามีติ  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ   
อชานนฺตสฺสาติ ฯ  อสาทิยนฺโต  นาม  โย  ชานิตฺวาป  น   
สาทิยติ  ตตฺเถว  สหสา  วุฏ ิตภิกฺขุ  วิย ฯ  วุตฺตมฺป  เจต   
นาห  ภควา  สาทิยินฺติ  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ  อสาทิยนฺตสฺสาติ ฯ   
        อุมฺมตฺตโก  นาม  ปตฺตุมฺมตฺตโก ฯ  ทุวิธ  หิ  ปตฺต  พทฺธ-   
ปตฺต  อพทฺธปตฺต ฺจ ฯ  อพทฺธปตฺต  โลหิต  วิย  สพฺพงฺคคต ฯ   
ตมฺหิ  กุปเต  สตฺตาน  กณฺฑุกจฺฉุสรีรกมฺปาทีนิ  โหนฺติ ฯ  ตานิ   
เภสชฺชกิริยาย  วูปสมนฺติ ฯ  พทฺธปตฺต  ปน  ปตฺตโกสเก   ิต ฯ   
ตมฺหิ  กุปเต  สตฺตา  อุมฺมตฺตกา  โหนฺติ ฯ  วิปลฺลตฺถส ฺา   
หิโรตฺตปฺป  ฉฑฺเฑตฺวา  อสารุปฺปจาร  จรนฺติ ฯ ลหุกครุกานิ    
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สิกฺขาปทานิ  มทฺทนฺตาป  น  ชานนฺติ ฯ  เภสชฺชกิริยายป   
อเตกิจฺฉา  โหนฺติ  เอวรูปสฺส  อุมฺมตฺตกสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
        ขิตฺตจิตฺโต  นาม  วิสฏจิตฺโต  ยกขฺุมฺมตฺตโก  วุจฺจติ ฯ   
ยกฺขา  กิร  เภรวานิ  วา  อารมฺมณานิ  ทสฺเสตฺวา  มุเขน   
หตฺถ  ปเวเสตฺวา  หทยรูป  วา  มทฺทนฺตา  สตฺเต  วิปลฺลตฺถส ฺเ   
กโรนฺติ ฯ  เอวรูปสฺส  ขิตฺตจิตฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  เตส  ปน   
อุภินฺน  อย  วิเสโส ฯ  ปตฺตุมฺมตฺตโก  นิจฺจเมว  อุมฺมตฺตโก  โหติ   
ปกติส ฺ  น  ลภติ ฯ ยกฺขุมฺมตฺตโก  อนฺตรนฺตรา  ปกติส ฺ   
ปฏิลภติ ฯ  อิธ  ปน  ปตฺตุมฺมตฺตโก  วา  โหตุ  ยกฺขุมฺมตฺตโก   
วา  โย  สพฺพโส  มฏุสฺสติ  กิ ฺจิ  น  ชานาติ  อคฺคิมฺป   
สุวณฺณมฺป  คูถมฺป  จนฺทนมฺป  เอกสทิส  มทฺทนฺโต  วิจรติ   
เอวรูปสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อนฺตรนฺตรา  ส ฺ  ปฏิลภิตฺวา  ตฺวา   
กโรนฺตสฺส  ปน  อาปตฺติเยว ฯ   
        เวทนฏโฏ  นาม  โย  อธิมตฺตาย  ทุกฺขเวทนาย  อาตุโร   
กิ ฺจิ  น  ชานาติ  เอวรูปสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
        อาทิกมมฺิโก  นาม  โย  ตสฺมึ  ตสฺมึ  กมฺเม  อาทิภูโต ฯ   
อิธ  ปน  สุทนิฺนตฺเถโร  อาทิกมฺมิโก  ตสฺส อนาปตฺติ ฯ   
อวเสนาน  มกฺกฏีสมณวชชฺิปุตฺตาทีน  อาปตฺติเยวาติ ฯ   
                ปทภาชนียวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 392 

                        *เลมที่ ๑  ปกิณฺณกกถา  หนา ๓๙๒   
 
        อิมสฺมึ ปน สิกฺขาปเท โกสลฺลตฺถ อิท ปกิณฺณก   
เวทิตพฺพ ฯ  
                สมุฏาน ฺจ กิริยา        อโถ ส ฺา สจิตฺตก 
                โลกวชฺช ฺจ กมฺม ฺจ        กุสล เวทนาย จาติ ฯ 
        ตตฺถ  สมุฏานนฺติ  สพฺพสงฺคาหิยวเสน  ฉ  สกิฺขาปท-   
สมุฏานานิ ฯ  ตานิ  ปริวาเร  อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ  สมาสโต   
ปน  สิกฺขาปทนฺนาม  อตฺถิ  ฉสฺสมุฏาน  อตฺถิ  จตุสฺสมุฏาน   
อตฺถิ  ติสมุฏาน  อตฺถิ  ก ินสมุฏาน  อตฺถิ  เอฬกโลม-   
สมุฏาน  อตฺถิ  ธรุนิกฺเขปาทิสมุฏาน ฯ   
        ตตฺราป  กิ ฺจิ  กิริยโต  สมุฏาติ  กิ ฺจิ  อกิริยโต   
สมุฏาติ  กิ ฺจิ  กิริยากิรยิโต  สมฏุาติ  กิ ฺจิ  สิยา   
กิริยโต  สิยา  อกิริยโต  สมุฏาติ  กิ ฺจิ  สิยา  กริิยโต   
สิยา  กิริยากริิยโต  สมุฏาติ ฯ   
        ตตฺราป  อตฺถิ  ส ฺาวิโมกฺข  อตฺถิ  โน  ส ฺา-   
วิโมกฺข ฯ  ตตฺถ  ย  จิตฺตงฺค  ลภติเยว  ต  ส ฺาวิโมกฺข   
อิตร  โน  ส ฺาวิโมกฺข ฯ   
        ปุน  อตฺถิ  อจิตฺตก  อตฺถิ  สจิตฺตก ฯ  ย  สเหว  จิตฺเตน   
อาปชฺชติ  ต  สจิตฺตก ฯ  ย  วินาป  จิตฺเตน  อาปชฺชติ  ต   
อจิตฺตก  ฯ  ต  สพฺพมฺป  โลกวชชฺ ปณฺณตฺติวชฺชนฺติ  ทุวิธ ฯ    
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เตส  ลกฺขณ  วุตฺตเมว ฯ   
        กมฺมกุสลเวทนาวเสนาป  เจตฺถ  อตฺถิ สิกฺขาปท กายกมฺม   
อตฺถิ  วจีกมมฺ ฯ ตตฺถ  ย  กายทฺวาริก  ต  กายกมฺม  ย   
วจีทฺวาริก  ต  วจีกมฺมนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อตฺถิ  ปน  สกิฺขาปท   
กสุล  อตฺถิ  อกุสล  อตฺถิ  อพฺยากต ฯ  ทฺวตฺตึเสว  หิ   
อาปตฺติสมุฏาปกจิตฺตานิ  อฏ  กามาวจรกุสลจิตฺตานิ  ทฺวาทส   
อกุสลานิ  ทส  กามาวจรกิริยาจิตฺตานิ  กุสลโต  จ  กิริยโต   
จ  เทฺว  อภิ ฺาจิตฺตานีติ ฯ  เตสุ  ย  กสุลจิตฺเตน  อาปชฺชติ   
ต  กุสล  อิตเรหิ  อิตร ฯ  อตฺถิ  จ  สิกขฺาปท  ติเวทน  อตฺถ ิ  
ทฺวิเวทน  อตฺถิ  เอกเวทน ฯ  ตตฺถ  ย  อาปชฺชนฺโต  ตีสุ   
เวทนาสุ  อ ฺตรเวทนาสมงฺคี  หุตฺวา  อาปชฺชติ  ต  ติเวทน ฯ   
ย  อาปชฺชนโฺต  สุขสมงฺคี  วา  อุเปกขฺาสมงฺคี  วา  อาปชฺชติ   
ต  ทฺวิเวทน ฯ  ย  อาปชฺชนฺโต  ทุกฺขเวทนาสมงฺคีเยว  อาปชฺชติ   
ต เอกเวทนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เอว   
                สมุฏาน ฺจ กิริยา                 อโถ ส ฺา สจิตฺตก 
                โลกวชฺช ฺจ  กมฺม ฺจ        กุสล  เวทนาย  จาติ  
        อิม  ปกณฺิณก  วิทิตฺวา  เตสุ  สมุฏานาทีสุ  อิท  สิกฺขาปท   
สมุฏานโต  เอกสมุฏาน  องฺควเสน  ทุกสมุฏาน  กาย-   
จิตฺตโต  สมุฏาติ ฯ  กิรยิาสมุฏาน ฺจ  กโรนฺโตเยว  หิ  เอต   
อาปชฺชติ ฯ  เมถุนปฏิสยุตฺตาย  กามส ฺาย  อภาเวน  มุจฺจนฺโต    
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ส ฺาวิโมกฺข ฯ  อนาปตฺติ  อชานนฺตสฺส  อสาทิยนฺตสฺสาติ  หิ   
วุตฺต ฯ  เมถนุจิตฺเตเนว  น  อาปชฺชติ  น  วินา  จิตฺเตนาติ   
สจิตฺตก ฯ  สราควเสเนว  ต  อาปชฺชิตพฺพโต  โลกวชฺช ฯ  กาย-   
ทฺวาเรเนว  สมุฏานโต  กายกมฺม ฯ  จิตฺต  ปเนตฺถ  องฺคมตฺต   
โหติ ฯ  น  ตสฺส  วเสน  กมฺมภาโว  ลพฺภติ ฯ  โลภจิตฺเตน   
อาปชฺชตพฺพโต  อกุสลจิตฺต ฯ  สุขสมงฺคี  วา  อุเปกฺขาสมงฺคี  วา   
ต  อาปชฺชตีติ  ทฺวิเวทนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  สพฺพ ฺเจต  อาปตฺติย   
ยุชฺชติ ฯ  สกิขฺาปทสีเสน  ปน  สพฺพอฏกถาสุ  เทสนา อารุฬฺหา   
ตสฺมา เอว วุตฺตนฺติ ฯ   
                                ปกิณฺณกกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                        วินีตวตฺถุวณฺณนา 
        มกฺกฏี  วชฺชิปุตฺตา  จ ฯเปฯ  วุฑฺฒปพฺพชิโต  มโิคติ  อิท   
กึ ฯ  อิมา  วินีตวตฺถูน  ภควตา  สย  วินิจฺฉิตาน  เตส  เตส   
วตฺถูน  อุทานคาถา  นาม  ตานิ  วตฺถนูิ  สุข  วินยธรา   
อุคฺคณฺหิสฺสนฺตีติ  ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ  ปตา ฯ  วตฺถุคาถา   
ปน  ธรมาเนเยว  ภควติ  อุปาลิตฺเถเรน  ปตา  อิมินา   
ลกฺขเณน  อายตึ  วินยธรา  วินย  วินิจฺฉินิสฺสนฺตีติ ฯ  ตสฺมา   
เอตฺถ  วุตฺตลกฺขณ  สาธุก  สลลฺกฺเขตฺวา  ปมสิกฺขาปท   
วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ  ทุติยาทีน ฺจ  วินีตวตฺถูสุ  วุตฺตลกฺขเณน    
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ทุติยาทีนิ ฯ  วินีตวตฺถูนิ  หิ สิปฺปกาน ปฏิจฺฉนฺนกรูปานิ วิย   
วินยธราน  ปฏิจฺฉนฺนกวตฺถูนิ  โหนฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ปรุิมานิ  เทฺว  วตฺถูนิ  อนุปปฺ ฺตฺติยเยว   
วุตฺตตฺถานิ ฯ  ตติเย  วตฺถมฺุหิ ฯ  คิหิลิงฺเคนาติ  คิหิวเสน  โอทาต-   
วตฺโถ  หุตฺวา ฯ  จตุตฺเถ  นตฺถิ  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพ ฯ  ตโต  ปเรสุ   
สตฺตสุ ฯ  กสุจิรนฺติ  กุเส  คณฺ ิตฺวา  กตจิร ฯ  วากจิรนฺติ   
ตาปสาน  วกฺกล ฯ  ผลกจิรนฺนาม  ผลกสณฺานานิ  ผลกานิ   
สิพฺเพตฺวา  กตจิร ฯ  เกสกมฺพโลติ  เกเสหิ  ตนฺเต  วายิตฺวา   
กตกมฺพโล ฯ  วาลกมฺพโลติ  จามริวาเลหิ (๑)  วายิตฺวา  กตกมฺพโล ฯ   
อุลกปกฺขนฺติ (๒)  อลกสกุณสฺส  ปกฺเขหิ  กตนิวาสน ฯ  อชินกฺขิปนฺติ   
สโลม  สขุร  อชินมิคจมฺม ฯ  ทฺวาทสเม  วตฺถุมฺหิ ฯ  สารตฺโตติ   
กายสสคฺคราเคน  สารตฺโต ฯ  ต  ราค  ตฺวา  ภควา  อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺสาติ  อาห ฯ   
        เตรสเม  วตฺถุมฺหิ ฯ อุปฺปลวณฺณาติ  สา  เถรี  สาวตฺถิย   
เสฏ ิธีตา  สตสหสฺสกปฺเป  อภินีหารสมฺปนฺนา ฯ  ตสฺสา   
ปกติยาป  อติทสฺสนียา  นีลุปฺปลวณณฺา กายจฺฉวิ ฯ  อพฺภนฺตเร   
ปน  กิเลสสนฺตาปสฺส  อภาเวน  อติวิย  วิโรจติ ฯ  สา  ตาเยว   
วณฺณโปกฺขรตาย  อุปฺปลวณฺณาติ  นาม  ลภติ ฯ  ปฏพิทฺธ-   
จิตฺโตติ  คิหิกาลโต  ปฏาย  รตฺตจิตฺโต ฯ  โส  กิร  ตสฺสา   
# ๑. ม. จมรวาเลหิ ฯ  ๒. ม. อุลูกปกฺขิกนฺติ ฯ    
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าติทารโก  โหติ ฯ  อถโขติ  อนนฺตรตฺเถ  นิปาโต ฯ ม ฺจเก   
นิสินฺนานนฺตรเมวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ทิวา พาหิรโต อาคนฺตฺวา   
ทฺวาร  ปธาย  นิสินฺนาน  หิ  [๑]  อนฺธการ  โหติ ฯ  โส  ยาวสฺสา   
ต  อนฺธการ  น  นสฺสติ  ตาวเทว  เอวมกาสีติ  อตฺโถ ฯ   
ทูเสสีติ  ปทฺธเสสิ ฯ  เถรี  ปน  อนวชชฺา  อตฺตโน  สมณ-   
ส ฺ  ปจฺจุปฏเปตฺวา  อสาทิยนฺตี  นิสีทิ  อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน   
ปรามฏา  อคฺคิกฺขนฺธสิลาถมฺภขทิรสารขาณุกา  วิย ฯ โสป   
อตฺตโน มโนรถ ปูเรตฺวา  คโต ฯ  ตสฺสา  เถริยา  ทสสฺนปถ   
วิชหนฺตสฺเสว  อย  มหาปวี  สิเนรุปพฺพต  ธาเรตุ  สมตฺถาป   
ต  ปาปปุริส  พฺยามมตฺตกเลวร  ธาเรตุ  อสกฺโกนฺตี  วิย  ภิชชฺิตฺวา   
วิวรมทาสิ ฯ  โส  ตขณเยว  อวีจิชาลาน  อินฺทนภาว  อคมาสิ ฯ   
ภควา  ต  สุตฺวา  อนาปตฺติ  ภิกฺขเว  อสาทิยนฺติยาติ  วตฺวา   
เถรึ  สนฺธาย  ธมฺมปเท  อมิ คาถมภาสิ   
                วาริ โปกฺขรปตฺเตว                อารคฺเคริว สาสโป 
                โย  น  ลิปฺปติ กาเมสุ          ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        จุทฺทสเม  วตฺถุมฺหิ ฯ  อิตฺถลีิงฺค  ปาตุภูตนฺติ  รตฺติภาเค   
นิทฺท  โอกกฺมนฺตสฺส  ปุรสิสณฺาน  มสฺสุทาฒิกาทิ  สพฺพ   
อนฺตรหิต  อิตฺถีสณฺาน  อุปฺปนฺน ฯ  ต ฺเว  อุปชฺฌ  ต   
อุปสมฺปทนฺติ  ปุพฺเพ  คหิตอุปชฺฌเมว  ปุพฺเพ  กตอุปสมฺปทเมว   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปมนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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อนุชานามิ ฯ  ปุน  อุปชฌฺา  น  คเหตพฺพา  อุปสมฺปทา  น   
ทาตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  ตานิ  วสฺสานีติ  ภิกฺขูปสมฺปทโต  ปภูติ   
ยา  วสฺสคณนา  ตเยว  วสฺสคณน  อนุชานามิ ฯ  น  อิโต   
ปฏาย  วสสฺคณนา  กาตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  ภิกฺขุนหีิ  สงฺกมิตุนฺติ (๑)   
ภิกฺขุนีหิ  จสฺสา  สทฺธึ  สงฺกมิตุ  สงฺคนฺตุ  สมงฺคิภวิตุ   
อนุชานามีติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ อปฏิรูป  ทานิสฺสา   
ภิกฺขูน  มชฺเฌ  วสิตุ  ภิกขฺุนีอุปสฺสย  คนฺตฺวา  ภิกฺขุนีหิ  สทฺธึ   
วสตูติ ฯ  ยา  อาปตฺติโย  ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีหิ  สาธารณาติ  ยา   
เทสนาคามินิโย  วา  วุฏานคามินิโย  วา อาปตฺติโย  ภิกฺขูน   
ภิกฺขุนีหิ  สทธฺึ  สาธารณา ฯ  ตา  อาปตฺติโย  ภิกฺขุนีน  สนฺติเก   
วุฏาตุนฺติ  ตา  สพฺพาป  ภิกฺขุนีหิ  กาตพฺพ  วินยกมฺม  กตฺวา   
ภิกฺขุนีน  สนติฺเก  วุฏาตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ ฯ  ตาหิ  อาปตฺตีหิ   
อนาปตฺตีติ  ยา  ปน  ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีหิ  อสาธารณา  สุกฺก-   
วิสฏ ิอาทิกา  อาปตฺติโย  ตาหิ  อนาปตฺติ  ลิงฺคปริวตฺเตน  ตา   
อาปตฺติโย  วุฏ ิตาว  โหนฺติ ฯ  ปุน  ปกติลิงฺเค  อุปฺปนฺเนป   
ตาหิ อาปตฺตีหิ ตสฺส อนาปตฺติเยวาติ ฯ อยนฺตาเวตฺถ ปาล-ิ   
วินิจฺฉโย ฯ   
        อยมฺปน  ปาลิมุตฺโต  โอกฺกนฺติกวินิจฺฉโย ฯ  อิเมสุ  ตาว   
ทฺวีสุ  ลิงฺเคสุ  ปุริสลิงฺค  อุตฺตม  อิตฺถีลงฺิค  หีน  ตสฺมา  ปุริสลิงฺค   
# ๑. ม. สงฺคมิตุนฺติ ฯ  ๒. ม. สงฺคมิตุ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 398 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๘   
 
พลวอกุสเลน  อนฺตรธายติ  อิตฺถีลิงฺค  ทุพฺพลกุสเลน  ปติฏาติ ฯ   
อิตฺถีลิงฺค  ปน  อนฺตรธายนฺต  ทุพฺพลอกุสเลน  อนตฺรธายติ   
ปุริสลิงฺค  พลวกุสเลน  ปติฏาติ ฯ  เอว  อุภยมฺป  อกุสเลน   
อนฺตรธายติ  กุสเลน  ปฏลิพฺภติ ฯ   
        ตตฺถ  สเจ  ทฺวินฺน  ภิกฺขูน  เอกโต  สชฺฌาย  วา  ธมฺม-   
สากจฺฉ  วา  กตฺวา  เอกาคาเร  นิปชชฺิตฺวา นิทฺท โอกฺกนฺตาน   
เอกสฺส  อิตฺถลีิงฺค  ปาตุภวติ  อุภินฺนมฺป  สหเสยฺยาปตฺติ  โหติ ฯ   
โส  เจ  พุชฺฌตฺิวา  อตฺตโน  ต  วิปฺปการ  ทิสฺวา  ทกุขีฺ  ทุมฺมโน   
รตฺติภาเคเยว  อิตรสฺส  อาโรเจยฺย  เตน  สมสฺสาเสตพฺโพ  โหตุ   
มา  จินฺตยิตฺถ  วฏฏสฺเสเวโส  โทโส  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ทฺวาร   
ทินฺน  ภิกฺขุ  วา  โหตุ  ภิกขฺุนี  วา  อนาวโฏ  ธมฺโม  อวาริโต   
สคฺคมคฺโคติ ฯ  สมสฺสาเสตฺวา  จ  เอว  วตฺตพฺพ ตุมฺเหหิ   
ภิกฺขุนีอุปสฺสย  คนฺตุ  วฏฏติ  อตฺถ ิ โว  กาจิ  สนฺทฏิา   
ภิกฺขุนิโยติ ฯ  สจสฺสา  โหนฺติ  ตาทิสา  ภิกฺขุนิโย  อตฺถีติ  โน   
เจ  โหนฺติ  นตฺถีติ  วตฺวา  โส  ภิกฺขุ  วตฺตพฺโพ  มม  สงฺคห   
กโรถ  อิทานิเยว  ม  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  เนถาติ ฯ  เตน  ภิกฺขุนา   
ต  คเหตฺวา  ตสฺสา  วา  สนฺทิฏาน  อตฺตโน  วา  สนฺทิฏาน   
ภิกฺขุนีน  สนติฺก  คนฺตพฺพ ฯ  คจฺฉนฺเตน  จ  เอเกน  น   
คนฺตพฺพ  จตูหิ  ป ฺจหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  โชตก ฺจ  กตฺตรยฏ ิ ฺจ (๑)   
# ๑. ม. โชติก ฺจ กตฺตรทณฺฑ ฺจ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 399 

                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๓๙๙   
 
คเหตฺวา  สวิทหน  ปรโิมเจตฺวา  มย  อมุกนฺนามฏาน   
คจฺฉามาติ  คนฺตพฺพ ฯ  สเจ  พหิคาเม  ทูเร วิหาโร  โหติ   
อนฺตรามคฺเค  คามนฺตรนทีปารรตฺติวิปฺปวาสคณโอหียนาปตฺตีหิ   
อนาปตฺติ ฯ  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  คนฺตฺวา  ตา  ภิกฺขุนิโย  วตฺตพฺพา   
อสุกนฺนาม  ภิกฺขุ อาชานถาติ ฯ  อาม  อยฺยาติ ฯ  ตสฺส   
อิตฺถีลิงฺค  ปาตุภูต  สงฺคห  ทานิสฺส  กโรถาติ ฯ  ตา  เจ   
สาธุ  อยฺยา  อิทานิ  มยมฺป  สชฺฌายิสฺสาม  ธมฺม  โสสฺสาม   
คจฺฉถ  ตุมฺเหติ  วตฺวา  สงฺคห  กโรนฺติ  อาราธิกา  จ  โหนฺติ   
สงฺคาหิกา  ลชฺชินิโย  ตา  โกเปตฺวา  อ ฺตฺถ  น  คนฺตพฺพ ฯ   
คจฺฉติ  เจ  คามนฺตรนทีปารรตฺติวิปฺปวาสคณโอหียนาปตฺตีหิ  น   
มุจฺจติ ฯ  สเจ  ปน  ลชชฺินโิย  โหนฺติ  น  สงฺคาหิกาโย   
อ ฺตฺถ  คนฺตุ  ลพฺภติ ฯ  สเจป  อลชฺชินิโย  โหนฺติ  สงฺคห  ปน   
กโรนฺติ  ตาป  ปริจฺจชิตฺวา  อ ฺตฺถ  คนฺตุ  ลพฺภติ ฯ  สเจ   
ลชชฺินิโย  จ  สงฺคาหิกา  จ  าติกา  น  โหนฺติ  อาสนฺน-   
คาเม  ปน  อ ฺา  าติกา  โหนฺติ  ปฏิชคฺคินิกา (๑)  ตาสมฺป   
สนฺติก  คนฺตุ  วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  คนตฺฺวา  สเจ  ภิกฺขุภาเวป   
นิสฺสยปฏิปนฺโน  ปฏิรูปาย  ภิกขุนิยา  สนฺติเก  นสิฺสโย   
คเหตพฺโพ ฯ  มาติกา  วา  วินโย  วา  อุคฺคหิโต  สุคฺคหิโต   
ปุน  อุคฺคหณการณ  นตฺถิ ฯ  สเจ  ภิกขฺุภาเว  ปริสาวจโร   
# ๑. ม. ปฎชิคฺคนิกา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 400 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๐   
 
ตสฺส  สนฺติเกเยว  อุปสมปฺนฺนา  สูปสมฺปนฺนา  อ ฺสฺส  สนฺติเก   
นิสฺสโย  คเหตพฺโพ ฯ  ปพฺุเพ  ต  นิสสฺาย  วสนฺเตหิป  อ ฺสฺส   
สนฺติเก  นิสสฺโย  คเหตพฺโพ ฯ  ปริปณฺุณวสฺสสามเณเรนาป   
อ ฺสฺส  สนฺติเก  อุปชฌฺา  คเหตพฺพา ฯ   
        ย  ปนสสฺ  ภิกฺขุภาเว  อธิฏ ิต  ติจีวร ฺจ  ปตฺโต  จ   
ต  อธิฏาน  วิชหติ  ปุน  อธิฏาตพฺพ ฯ  สงฺกจฺจิกา  จ   
อุทกสาฏิกา  จ  คเหตพฺพา ฯ  ย  อติเรกจีวร  วา  อติเรกปตฺโต   
วา  วินยกมฺม  กตฺวา  ปโต  โหติ  ต  สพฺพมฺป  วินยกมฺม   
วิชหติ  ปุน  กาตพฺพ ฯ  ปฏิคฺคหิตเตลมธุผาณิตาทีนิป  ปฏิคฺคหณ   
วิชหนฺติ ฯ  สเจ  ปฏิคฺคหณโต  สตฺตเม  ทิวเส  ลิงฺค  ปริวตฺตติ   
ปุน  ปฏิคฺคเหตฺวา   สตฺตาห  วตฺตติ ฯ  ย  ปน  ภิกฺขุกาเล   
อ ฺสฺส  ภิกฺขุโน  สนฺตก  ปฏิคฺคหิต  ต  ปฏิคฺคหณ  น   
วิชหติ ฯ  ยมปฺ  อุภินฺน  สาธารณ  อวิภชิตฺวา  ปต  ต   
ปกตตฺโต  รกฺขติ ฯ  ย  ปน  วิภตฺต  เอตสฺเสว  สนฺตก  ต   
ปฏิคฺคหณ  วิชหติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ปรวิาเร   
                        เตลมธุผาณิต วาป สปฺป 
                        สาม คเหตฺวาน นิกฺขิเปยฺย อวีติวตฺเต 
                        สตฺตาเห สติ ปจฺจเย ปริภุ ฺชนฺตสฺส อาปตฺติ  
                        ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ ฯ 
# ๑. ม. ผาณิต ฺจาป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 401 

                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๔๐๑   
 
        อิท  หิ  ลิงฺคปริวตฺต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ปฏิคฺคหณ  นาม   
ลิงฺคปริวตฺเตน  กาลกริิยาย  สิกฺขาปจฺจกฺขาเนน  หีนายาวตฺตเนน   
อนุปสมฺปนฺนสฺส  ทาเนน  อนเปกฺขวิสฺสชฺชเนน  อจฺฉินฺทิตฺวา   
คาเหน  จ  วิชหติ ฯ  ตสฺมา  สเจป  หรีตกขณฺฑมฺป  ปฏิคฺคเหตฺวา   
ปตมตฺถิ  สพฺพมสฺส  ปฏิคฺคหณ  วิชหติ ฯ  ภิกฺขุวิหาเร  ปน   
ยงฺกิ ฺจิสฺสา  สนฺตก  ปฏคฺิคเหตฺวา  วา  อปฏิคฺคเหตฺวา  วา   
ปต  สพฺพสฺส  สาว  อิสสฺรา  อาหราเปตฺวา  คเหตพฺพ ฯ   
ย  ปเนตฺถ  ถาวร ตสฺสา  สนฺตก  เสนาสน  วา  อุปโรปกา   
วา  เต  ยสฺสจฺิฉติ  ตสฺส  ทาตพฺพา ฯ  เตรสสุ  สมฺมตีสุ  ยา   
ภิกฺขุกาเล  ลทฺธา  สมฺมติ  สพฺพา  ปฏปิฺปสฺสมฺภติ ฯ  ปุริมกิาย   
เสนาสนคฺคาโห  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ ฯ  สเจ  ปจฺฉิมิกาย  เสนาสเน   
คหิเต  ลิงฺค  ปริวตฺตติ  ภิกฺขุสงฺโฆ  จสฺสา  อุปฺปนฺน  ลาภ   
ทาตุกาโม  โหติ  อปโลเกตฺวา  ทาตพฺโพ ฯ  สเจ  ภิกฺขุนีหิ   
สาธารณาย  ปฏิจฺฉนฺนาย  อาปตฺติยา  ปริวสนฺตสฺส  ลิงฺค   
ปริวตฺตติ  ปกฺขมานตฺตเมว  ทาตพฺพ ฯ  สเจ  มานตฺต  จรนฺตสฺส   
ปริวตฺตติ  ปุน  ปกฺขมานตฺตเมว  ทาตพฺพ ฯ  สเจ  จิณฺณ-   
มานตฺตสฺส  ปริวตฺตติ  ภิกฺขุนีหิ  อพฺภานกมฺม  กาตพฺพ ฯ  สเจ   
อกุสลวิปาเก  ปรกิฺขีเณ  ปกฺขมานตฺตกาเล  ปุนเรว  ลิงฺค  ปริวตฺตติ   
ฉารตฺต  มานตฺตเมว  ทาตพฺพ ฯ  สเจ  จิณฺเณ  ปกฺขมานตฺเต   
ปริวตฺตติ ภิกฺขูหิ อพฺภานกมฺม กาตพฺพนฺติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 402 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๒   
 
อนนฺตเร  ภิกขฺุนิยา  ลิงฺคปริวตฺตนวตฺถุมฺหิ  อิธ  วุตฺตนเยเนว   
สพฺโพ  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  สเจป   
ภิกฺขุนีกาเล  อาปนฺนา  ส ฺจริตฺตาปตฺติ  ปฏิจฺฉนฺนา  โหติ   
ปริวาสทาน  นตฺถิ  ฉารตฺต  มานตฺตเมว  ทาตพฺพ ฯ  สเจ   
ปกฺขมานตฺต  จรนฺติยา  ลิงฺค  ปริวตฺตติ  น  เตนตฺโถ  ฉารตฺต   
มานตฺตเมว  ทาตพฺพ ฯ  สเจ  จิณฺณมานตฺตาย  ปริวตฺตติ  ปุน   
มานตฺต  อทตฺวา  ภิกฺขูหิ  อพฺเภตพฺโพ ฯ  อถ  ภิกฺขูหิ  มานตฺเต   
อทินฺเน  ปุน  ลิงฺค  ปริวตฺตติ  ภิกฺขุนีหิ  ปกฺขมานตฺตเมว   
ทาตพฺพ ฯ  อถ  ฉารตฺต  มานตฺต  จรนฺตสฺส  ปุน  ปริวตฺตติ   
ปกฺขมานตฺตเมว  ทาตพฺพ ฯ  จิณฺณมานตฺตสฺส  ปน  ลิงฺคปริวตฺเต   
ชาเต  ภิกฺขุนีหิ  อพฺภานกมฺม  กาตพฺพ ฯ  ปุน  ปริวตฺเต  จ   
ลิงฺเค  ภิกฺขุนีภาเว   ิตายป  ยา  อาปตฺติโย  ปุพฺเพ  ปฏิป-ฺ   
ปสฺสทฺธา  ตา  สุปฏิปฺปสสฺทฺธาเอวาติ ฯ   
        อิโต  ปรานิ มาตุยา  เมถุน  ธมฺมนฺติอาทีนิ  จตฺตาริ   
วตฺถูนิ  อุตฺตานตฺถานิเยว ฯ   
        มุทุปฏ ิวตฺถุมฺหิ ฯ  โส  กิร  ภิกฺขุ  นฏปุพฺพโก  ตสฺส   
สิปฺปโกสลลฺตฺถ  ปริกมฺมกตา  ปฏ ิ  มุทุกา  อโหสิ ฯ  ตสฺมา   
เอว  กาตุ อสกฺกิ ฯ   
        ลมฺพิวตฺถุมฺหิ ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุสฺส  องฺคชาต  ทีฆ  โหติ   
# ๑. ม. ลมฺพีวตฺถุมฺหิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 403 

                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๔๐๓   
         
ตสฺมา ลมฺพีติ  วุตฺโต ฯ   
        อิโต  ปรานิ  เทฺว  วณวตฺถูนิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
        เลปจิตฺตวตฺถุมฺหิ  เลปจิตฺตนฺนาม  จิตฺตกมฺมรูป ฯ   
        ทารุธิตลิกวตฺถุมฺหิ  ทารุธิตลิกา  นาม  กฏรปู ฯ  ยถา   
จ  อิเมสุ  ทฺวีสุ  เอว อ ฺเสุป  ทนฺตรปูโปตฺถกรูปโลหรูปาทีสุ   
อนุปาทินฺนเกสุ  อิตฺถรีูเปสุ  นิมิตฺเต  เมถุนราเคน  อุปกฺกมนฺตสฺส   
อสุจิ  มุจฺจตุ  วา  มา  วา  ทุกฺกฏเมว ฯ  กายสสคฺคราเคน   
อุปกฺกมนฺตสฺสาป  ตเถว  ทุกฺกฏ ฯ  โมจนราเคน  ปน  อุปก-ฺ   
กมนฺตสฺส  มตฺุเต  สงฺฆาทิเสโส  อมุตฺเต  ถลฺุลจฺจยนฺติ ฯ   
        สุนฺทรวตฺถุมฺหิ ฯ  อย  สุนฺทโร  นาม  ราชคเห  กุลทารโก   
สทฺธาย  ปพฺพชิโต  อตฺตภาวสฺส  อภิรูปตาย  สุนทฺโรติ  นาม   
ลภิ ฯ  ต  รถยิา  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  สมุปฺปนฺนจฺฉนฺทราคา  สา   
อิตฺถี  อิม  วิปฺปการ  อกาสิ ฯ  เถโร  ปน  อนาคามี  ตสฺมา   
โส  น  สาทยิิ ฯ  อ ฺเส  ปน  อวิสโย  เอโส ฯ   
        อิโต  ปเรสุ  จตูสุ  วตฺถูสุ  เต  ภิกฺขู  ชฬา  ทุมฺเมธา   
มาตุคามสฺส  วจน  คเหตฺวา  ตถา  กตฺวา  ปจฺฉา  กุกฺกุจฺจายึสุ ฯ   
        อกฺขยิตาทีนิ (๑)  ตีณิ  วตฺถูนิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
        ทฺวีสุ  ฉินฺนสีสวตฺถูสุ  อย  วินิจฺฉโย ฯ  วฏฏกเต  มุเขติ   
วิวเฏ ฯ  องฺคชาต  ปเวเสนฺโต  สเจ  เหฏา  วา  อุปริ  วา   
# ๑. ม. อกฺขายิตาทีนิ ฯ  เอวมุปริป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 404 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๔   
 
อุภยปสฺเสหิ  วา  ฉุปนฺต  ปเวเสติ  ปาราชิก ฯ  จตูหิ  ปสฺเสหิ   
อจฺฉุปนฺต  ปเวเสตฺวา อพฺภนฺตเร  ตาลุก  ฉุปติ  ปาราชิกเมว ฯ   
จตฺตาริ  ปสสฺานิ  ตาลุก ฺจ  อจฺฉุปนฺโต  อากาสคตเมว  กตฺวา   
ปเวเสติ  จ  นีหรติ  จ  ทกฺุกฏ ฯ  ยทิ  ปน  ทนฺตา  สุผุสฺสิตา   
อนฺโตมุเข  โอกาโส  นตฺถิ  ทนฺตา  จ  พหิ  โอฏมเสน   
ปฏิจฺฉนฺนา  ตตฺถ  วาเตน  อสมฺผุฏ  อลฺโลกาส  ติลผลมตฺตมฺป   
ปเวเสนฺตสฺส  ปาราชิกเมว ฯ  อุปฺปาฏเิต ปน โอฏมเส  ทนฺเตเยว   
อุปกฺกมนฺตสฺส  ถุลลฺจฺจย ฯ  โยป  ทนโฺต  พหิ  นิกขฺมิตฺวา   
ติฏติ  น  สกฺกา  โอฏเหิ  ปทหิตุ  ตตฺถ  อุปกฺกมนฺเตป   
พหินิกฺขนฺตชิวฺหาย  อุปกฺกมนฺเตป  ถุลลฺจฺจยเมว ฯ  ชีวมาน-   
สรีเรป  พหินิกฺขนฺตชิวฺหาย  ถลฺุลจฺจยเมว ฯ  ยท ิ ปน  พหิ-   
ชิวฺหาย  ปลิเวเตฺวา  อนฺโตมุข  ปเวสยติ  ปาราชิกเมว ฯ   
อุปริคีวาย  ฉินฺนสีสสฺสาป  อโธภาเคน  องฺคชาต  ปเวเสตฺวา   
ตาลุก  ฉุปนตฺสฺส  ปาราชกิเมว ฯ   
        อฏ ิกวตฺถุมฺหิ ฯ  สสุาน  คจฺฉนฺตสฺสาป  ทุกฺกฏ ฯ  อฏ ิกานิ   
สงฺกฑฺฒนฺตสฺสาป  สณฺเปนฺตสฺสาป  นิมิตฺเต  เมถนุราเคน   
อุปกฺกมนฺตสฺสาป  กายสสคฺคราเคน  อุปกฺกมนฺตสฺสาป  อสุจิ   
มุจฺจตุ  วา  มา  วา  ทุกฺกฏเมว ฯ  โมจนราเคน  ปน  อุปก-ฺ   
กมนฺตสฺส  มจฺุจนฺเต  สงฺฆาทิเสโส  อมุจฺจนฺเต  ถุลลฺจฺจย ฯ   
        นาคีวตฺถุมฺหิ ฯ นาคมาณวิกา วา  โหตุ  กินฺนรอีาทีน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 405 

                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๔๐๕   
 
วา  อ ฺตรา  สพฺพตฺถ  ปาราชิก ฯ   
        ยกฺขีวตฺถุมฺหิ สพฺพาป  เทวตา  ยกฺขีเอว ฯ   
        เปตีวตฺถุมฺหิ ฯ  นิชฌฺามตณฺหิกาทิเปติโย  อลลฺิยิตุมฺป  น   
สกฺกา ฯ  วิมานเปติโย ปน อตฺถิ ยาส กาฬปกฺเข อกุสล   
วิปจฺจติ  ชุณฺหปกฺเข  เทวตา  วิย  สมฺปตฺตึ  อนุโภนฺติ ฯ  เอวรูปาย    
เปติยา  วา  ยกฺขิยา  วา  สเจ  ทสฺสนคฺคหณอามสนผุสน-   
ฆฏฏนานิ  ป ฺายนฺติ  ปาราชิก ฯ  อถาป  ทสฺสน  นตฺถิ   
อิตรานิ  ป ฺายนฺติ  ปาราชิกเมว ฯ  อถ  วา  ทสสฺนคฺคหณานิ   
น  ป ฺายนฺติ  อามสนผุสนฆฏฏเนหิ  ป ฺายมาเนหิ  ต   
ปุคฺคล  วิส ฺ  กตฺวา  อตฺตโน  มโนรถ  ปูเรตฺวา  คจฺฉติ   
อย  อวิสโย  นาม  ตสฺมา  เอตฺถ  อวิสยตฺตา  อนาปตฺติ ฯ   
        ปณฺฑกวตฺถุ  ปากฏเมว ฯ   
        อุปหตินฺทฺริยวตฺถุมหฺิ ฯ  อุปหตินฺทฺริโยติ  อุปหตกายปฺปสาโท   
ขาณุขณฺฑมิว  สุข  วา  ทกฺุข  วา  น  เวทิยติ ฯ  อเวทิยนฺตสฺสาป   
เสวนจิตฺตวเสน  อาปตฺติ ฯ   
        ฉุปตมตฺตวตฺถุสฺมึ ฯ  โย  เมถุนธมฺม  ปฏิเสวิสฺสามีติ  มาตุ-   
คาม  คณฺหิตฺวา  เมถุเน  วิรชฺชิตฺวา  วิปฏิสารี  โหติ  ทุกฺกฏ-   
เมวสฺส  โหติ ฯ  เมถุนธมมฺสฺส  หิ  ปุพฺพปฺปโยคา  หตฺถคฺ-   
คาหาทโย  ยาว  สีส  น  ปาปุณาติ  ตาว  ทุกฺกเฏ  ติฏนฺติ   
สีเส  สมฺปตฺเต  ปาราชิก  โหติ ฯ  ปมปาราชิกสฺส  หิ  ทุกฺกฏเมว    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 406 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๖   
 
สามนฺต ฯ  อิตเรส  ติณฺณ  ถลฺุลจฺจย ฯ  อย  ปน  ภิกขฺุ  เมถุน-   
ธมฺเม  วิรชชฺตฺิวา  กายสสคฺค  สาทิยีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เตนาห   
ภควา อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺสาติ ฯ  
        ภทฺทิยวตฺถุมฺหิ ฯ  ภทฺทิย  นาม  นคร ฯ ชาติยา  วน   
นาม  ชาติปุปฺผคุมฺพาน  อุสฺสนฺนตาย  เอว  ลทฺธนาม ฯ  ต   
ตสฺส  นครสฺส  อุปจาเร  วน ฯ  โส  ตตฺถ  นิปนโฺน  เตน   
วาตูปตฺถมฺเภน  มหานิทฺท  โอกกฺมิ ฯ  เอกรส  ภวงฺคเมว  วตฺตติ ฯ   
กิลินฺน  ปสฺสตฺิวาติ  อสุจิกิลิฏ  ปสฺสิตฺวา ฯ   
        อิโต  ปรานิ  สาทิยนปฏิสยุตฺตานิ  จตฺตาริ  วตฺถูนิ   
อชานนวตฺถุ  จาติ  ป ฺจ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
        ทฺวีสุ  อสาทิยนวตฺถูสุ ฯ  สหสา  วุฏาสีติ  อาสิวิเสน  ทฏโ   
วิย  อคฺคินา  ทฑฺโฒ  วิย  จ  ตุริต  วุฏาสิ ฯ  อกฺกมตฺิวา   
ปวฏเฏสีติ  อปฺปมตฺโต  ภิกฺขุ  อารทฺธวิปสฺสโก  อุปฏ ิตสฺสติ   
ขิปฺป  วุฏหนฺโตว  อกฺกมิตฺวา  ภูมิย  ปวฏเฏนฺโต (๑)  โลเลนฺโต (๑)   
ปาเตสิ ฯ  ปุถุชชฺนกลฺยาณเกหิ  เอวรูเปสุ  าเนสุ  จิตฺต   
รกฺขิตพฺพ ฯ  อย ฺจ  เตส  อ ฺตโร  สงฺคามสีสโยโธ  ภิกฺขุ ฯ   
        ทฺวาร  วิวริตฺวา  นิปนฺนวตฺถุมฺหิ ฯ  ทิวา  ปฏสิลฺลิยนฺเตนาติ   
ทิวา  นิปชฺชนฺเตน ฯ ทฺวาร  สวริตฺวา  ปฏิสลลฺิยิตุนฺติ  ทฺวาร   
ปทหิตฺวา  นิปชฺชิตุ ฯ  เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  ปาลิย  อยนฺนาม    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 407 

                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๔๐๗   
 
อาปตฺตีติ  น  วุตฺตา  วิวริตฺวา นิปฺปนฺนโทเสน  ปน  อุปฺปนฺเน   
วตฺถุสฺมึ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ทิวา ฯเปฯ  ปฏิสลลฺิยตุินฺติ   
วุตฺตตฺตา  ทฺวาร  อสวริตฺวา  ปฏิสลฺลิยนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  วุตฺต ฯ   
ภควโต  หิ  อธิปฺปาย  ตฺวา  อุปาลิตฺเถราทีหิ  อฏกถา   
ปตา ฯ  อตฺถาปตฺติ  ทิวา  อาปชฺชติ  โน  รตฺตินฺติ  อิมินาป   
เจต สิทฺธ ฯ   
        กีทิส  ปน  ทฺวาร  สวริตพฺพ  กีทิส  น  สวริตพฺพ ฯ   
รุกฺขปทรเวฬปุทรกิล ฺชปณฺณาทีน  เยน  เกนจิ  กวาฏ  กตฺวา   
เหฏา  อุทุกฺขเล  อุปริ  อุตฺตรปาสเก  จ  ปเวเสตฺวา  กต   
ปริวตฺตกทฺวารเมว  สวรติพฺพ ฯ  อ ฺ  โครูปาน  วชฺเชสุ (๑)   
รุกฺขสูจิกณฺฏกทฺวาร  คาเม  คามตฺถกนก  จกฺกลกยุตฺตทฺวาร   
ผลเกสุ  วา  กิฏิกาสุ  วา  เทฺว  ตีณิ  จกกฺลกานิ  โยเชตฺวา   
กต  สสรณกิฏิกทฺวาร  อาปเณสุ  วิย  กต  อุคฺฆาฏนกิฏิก-   
ทฺวาร  ทฺวีสุ  ตีสุ  าเนสุ  เวณุสลากา  โคเปตฺวา  ปณฺณกุฏีสุ   
กต  สลากหตฺถกทฺวาร  ทสฺุสสาณิทฺวารนฺติ  เอวรูป  ทฺวาร   
น  สวริตพฺพ ฯ  ปตฺตหตฺถสฺส  กวาฏปปฺณามเน  ปน  เอก   
ทุสฺสสาณิทฺวารเมว  อนาปตฺติกร ฯ  อวเสสานิ  ปณาเมนฺตสฺส   
อาปตฺติ ฯ  ทิวา  ปฏิสลลฺยินฺตสฺส  ปน  ปริวตฺตกทฺวารเมว   
อาปตฺติกร ฯ  เสสานิ  สวริตฺวา  วา  อสวริตฺวา  วา  นิปชชฺนฺตสฺส   
# ๑. ม. วเชสุ วิย ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 408 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๐๘   
 
อาปตฺติ  นตฺถิ ฯ สวริตฺวา  ปน  นิปชฺชติพฺพ ฯ  เอต  วตฺต ฯ   
        ปริวตฺตกทฺวาร  ปน  กิตฺตเกน  สวุต  โหติ ฯ  สจิูฆฏิกาสุ   
ทินฺนาสุ  สุสวุตเมว  โหติ ฯ  อปจ  โข  สูจิมตฺเตป  ทินฺเน   
วฏฏติ  ฆฏิกามตฺเตป  ทินฺเน  วฏฏติ  ทวฺารพาห  ผุเสตฺวา   
ปทหิตมตฺเตป  วฏฏติ  อีสก  อผุสิเตป  วฏฏติ  สพฺพนฺติเมน   
วิธินา  ยาวตา  สีส  นปฺปวิสติ  ตาวตา  อผุสิเตป  วฏฏตีติ ฯ   
สเจ  พหูน  วล ฺชนฏาน  โหติ  ภิกฺขุ วา  สามเณร วา   
ทฺวาร  อาวุโส  ชคฺคาหีติ  วตฺวาป  นิปฺปชฺชิตุ วฏฏติ ฯ  อถ   
ภิกฺขู  จีวรกมมฺ  วา  อ ฺ  วา  กิ ฺจิ  กโรนฺตา  นิสนิฺนา   
โหนฺติ เอต ทฺวาร  ชคฺคิสฺสนฺตีติ  อาโภค  กตฺวาป  นิปชฺชิตุ   
วฏฏติ ฯ  กรุนฺุทฏกถาย  ปน  อุปาสกมฺป  อาปุจฺฉิตฺวา  เอส   
ชคฺคิสฺสตีติ  อาโภค  กตฺวา  วา  นิปชชฺตุิ  วฏฏติ  เกวล  ภิกฺขุนึ   
วา  มาตุคาม  วา  อาปุจฺฉิตุ น  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  อถ  ทฺวารสฺส   
อุทุกฺขล  วา  อุตฺตรปาสโก  วา  ภินฺโน  โหติ  อฏปโต  วา   
สวริตุ  น  สกฺโกติ  นวกมฺมตฺถ  วา  ปน  อิฏกปุ ฺโช  วา   
มตฺติกาทีน  วา  ราสิ  อนโฺตทฺวาเร  กโต  โหติ  อฏฏ  วา   
พนฺธนฺติ  ยถา  สวริตุ น  สกฺกติ (๑)  เอวรูเป  อนฺตราเย   
อสวริตฺวาป  นิปชฺชิตุ วฏฏติ ฯ  ยทิ  ปน  กวาฏ  นตฺถิ   
ลทฺธกปฺปเมว ฯ  อุปริ  สยนฺเตน  นิสฺเสณึ  อาโรเปตฺวา   
# ๑. ม. สกฺโกติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 409 

                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๔๐๙   
 
นิปชฺชิตพฺพ ฯ สเจ  นิสฺเสณีมตฺถเก  ถกนก  โหติ  ถเกตฺวา   
นิปชฺชิตพฺพ ฯ  คพฺเภ  นปิชฺชนฺเตน  คพฺภทฺวาร  วา  ปมุขทฺวาร   
วา  ยกิ ฺจิ  สวริตฺวา  นิปชชฺิตุ วฏฏติ ฯ  สเจ  เอกกุฑฺฑเก   
เคเห  ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ ทฺวารานิ  กตฺวา  วล ฺเชนฺติ  เทฺวป   
ทฺวารานิ  ชคฺคิตพฺพานิ ฯ   
        ติภูมิเกป  ปาสาเท  ทฺวาร  ชคฺคิตพฺพเมว ฯ  สเจ   
ภิกฺขาจารา  ปฏิกฺกมฺม  โลหปาสาทสทิส  ปาสาท  พหู  ภิกฺขู   
ทิวาวิหารตฺถ  ปวิสนฺติ  สงฺฆตฺเถเรน  ทฺวารปาลสฺส  ทฺวาร   
ชคฺคาหีติ  วตฺวา  วา  ทฺวารชคฺคน  เอตสฺส  ภาโรติ  อาโภค   
กตฺวา  วา  ปวิสิตฺวา  นิปชฺชิตพฺพ ฯ  ยาว  สงฺฆนวเกน  เอวเมว   
กาตพฺพ ฯ  ปเุร  ปวิสนฺตาน ทฺวารชคฺคน  นาม  ปจฺฉิมาน   
ภาโรติ  เอว  อาโภค  กาตุมฺป  วฏฏติ ฯ  อนาปุจฺฉา  วา   
อาโภค  วา  อกตฺวา  อนฺโตคพฺเภ  วา  อสวุตทฺวาเร  พหิ   
วา  นิปชฺชนตฺาน  อาปตฺติ ฯ  คพฺเภ  วา  พหิ วา นิปชฺชนกาเลป   
ทฺวารชคฺคน  นาม  มหาทฺวาเร  ทฺวารปาลสฺส  ภาโรติ  อาโภค   
กตฺวา  นิปชชฺิตุ  วฏฏติเยว ฯ  โลหปาสาทาทีสุ  อากาสตเล   
นิปชฺชนฺเตนาป  ทฺวาร  สวริตพฺพเมว ฯ   
        อย  เหตฺถ  สงฺเขโป ฯ  อิท  ทิวา  ปฏิสลลฺิยน  เยน  เกนจิ   
ปริกฺขิตฺเต  สทฺวารพนฺธฏาเน  กถิต ฯ  ตสฺมา  อพฺโภกาเส  วา   
รุกฺขมูเล  วา  มณฺฑเป  วา  ยตฺถกตฺถจิ  สทฺวารพนฺเธ  นิปชฺชนฺเตน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 410 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๐   
 
ทฺวาร  สวริตฺวาว  นิปชฺชติพฺพ ฯ  สเจ  มหาปริเวณ  โหติ   
มหาโพธิองฺคณโลหปาสาทองฺคณสทิส  พหูน  โอตรณฏาน  ยตฺถ   
ทฺวาร  สวุตมฺป  สวุตฏาเน  น  ติฏติ  ทฺวาร  อลภนฺตา   
ปาการ  อภิรหุิตฺวาป  วิจรนฺติ  ตตฺถ  สวรณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ   
รตฺตึ  ทฺวาร  วิวริตฺวา  นิปนฺโน  อรุเณ  อุคฺคเต  อุฏหติ   
อนาปตฺติ ฯ  สเจ  ปน  ปพุชฺฌิตฺวา  ปนุ  สุปติ  อาปตฺติ ฯ   
โย  ปน  อรุเณ  อุคฺคเต  วุฏหิสฺสามีติ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ว   
ทฺวาร  อสวริตฺวา  รตฺตึ  นปิชฺชติ  ยถาปริจฺเฉทเมว  วุฏาติ   
ตสฺส  อาปตฺติเยว ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  เอว  นิปชชฺนฺโต   
อนาทริยทุกฺกฏา  น  มุจฺจตีติ  วุตฺต ฯ   
        โย  ปน  พหุเมว  รตฺตึ  ชคฺคิตฺวา  อทฺธาน  วา  คนฺตฺวา   
ทิวา  กิลนฺตรูโป  ม ฺเจ  นิสินฺโน  ปาเท  ภูมิโต  อโมเจตฺวา  ว   
นิทฺทาวเสน  นิปชฺชติ  ตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  สเจ  โอกกฺนฺตนิทฺโท   
อชานนฺโตป  ปาเท  ม ฺจก  อาโรเปติ  อาปตฺติเยว ฯ  นิสีทิตฺวา   
อปสฺสาย  สุปนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  โยปจ  นิทฺท  วิโนเทสฺสามีติ   
จงฺกมนฺโต  ปติตฺวา  สหสา  วุฏาติ ตสฺสาป อนาปตฺติ ฯ โย   
ปน  ปติตฺวา  ตตฺเถว  สยติ  น  วุฏาติ  ตสฺส  อาปตฺติ ฯ   
        โก  มุจฺจติ  โก  น  มจฺุจตีติ ฯ  มหาปจฺจริย  ตาว   
เอกภงฺเคน  นิปนฺนโกเอว  มุจฺจติ  ปาเท  ปน  ภูมิโต  โมเจตฺวา   
นิปนฺโน  ยกขฺคหิตโกป  วิส ฺ ิภูโตป  น  มุจฺจตีติ  วุตฺต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 411 

                *เลมที่ ๑  ปมปาราชิกวณฺณนา  หนา  ๔๑๑   
 
กุรุนฺทฏกถาย  พนฺธิตฺวา  นิปชฺชาปโตว  มุจฺจตีติ  วุตฺต ฯ   
มหาอฏกถาย  ปน  โย  จงฺกมนฺโต  มุจฺฉิตฺวา  ปติโต  ตตฺเถว   
สุปติ  ตสฺสาป  อวสตฺตา  อาปตฺติ  น  ทิสฺสติ  อาจริยา  ปน   
น  กถยนฺติ  ตสฺมา  อาปตฺติเยวาติ  มหาปทุมตฺเถเรน  วุตฺต ฯ   
เทฺว  ปน  ชนา  อาปตฺติโต มุจฺจนฺติเยว โย จ ยกฺขคหิตโก   
โย จ พนฺธิตฺวา นิปชฺชาปโตติ ฯ   
        ภารุกจฺฉวตฺถุมฺหิ ฯ  อนาปตฺติ  สุปนนฺเตนาติ  ยสฺมา   
สุปนนฺเต  อวิสยตฺตา  เอว  โหติ  ตสฺมา  อุปาลิตฺเถโร  ภควตา   
อวินิจฺฉิตปุพฺพมฺป  อิม  วตฺถุ  นยคฺคาเหน  วินิจฺฉินิ ฯ  ภควาป   
จ  สุตฺวา  สุกถิต  ภิกฺขเว  อุปาลินา  อปเท  ปท  กโรนฺโต   
วิย  อากาเส  ปท  ทสฺเสนฺโต  วิย  อุปาลิ  อิม  ป ฺห  กเถสีติ   
วตฺวา เถร เอตทคฺเค  เปสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน   
ภิกฺขูน  วินยธราน  ยทิท  อุปาลีติ ฯ  อิโต  ปรานิ  สปุวาสาทีนิ (๑)   
อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
        ภิกฺขุนสีมฺปโยชนาทีสุ ฯ  เต  ลจฺิฉวิกุมารกา  ขิฑฺฑาปสุตา   
อตฺตโน  อนาจาเรน  เอว  อกสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  ลจฺิฉวีน   
วินาโส  เอว  อุทปาทิ ฯ   
        วุฑฺฒปพฺพชิตวตฺถุมฺหิ ฯ  ทสฺสน  อคมาสีติ  อนุกมฺปาย  ต   
# ๑. ม. สุปพฺพาทีนิ ฯ  อิท  ภเวยฺย เตน โข ปน สมเยน ราชคเห สปุพฺพา   
# นาม อุปาสิกาติ วุตฺตตฺตา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 412 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๒   
 
ทกฺขิสฺสามีติ  เคห  อคมาสีติ ฯ  อถสฺส  สา  อตฺตโน  จ   
ทารกาน ฺจ  นานปฺปกาเรหิ  อนาถภาว  สวณฺเณสิ  อนเปกฺข ฺจ   
น  ตฺวา  กปุตา  เอหิ  วิพฺภมาหีติ  พลกฺกาเรน  อคฺคเหสิ ฯ   
โส  อตฺตาน  โมเจตุ  ปฏิกกฺมนฺโต  ชราทุพฺพลตาย  อตฺตโน   
ปริปติ ฯ  ตโต  สา  อตฺตโน  มน  อกาสิ ฯ  โส  ปน  ภิกฺขุ   
อนาคามี  สมุจฺฉินฺนกามราโค  ตสฺมา  น  สาทิยีติ ฯ   
        มิคโปตกวตฺถุ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย   
                        ปมปาราชิกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                ตตฺรีท สมนฺตปาสาทิกาย สมนฺตปาสาทิกตสฺมึ  
                อาจริยปรมฺปรโต นิทานวตฺถุปฺปเภททีปนโต 
                ปรสมยวิสชฺชนโต (๑)  สกสมยวิสุทฺธิโต เจว 
                พฺย ฺชนปริโสธนโต ปทตฺถโต ปาลโิยชนกฺกมโต 
                สกิฺขาปทวินิจฺฉยโต วิภงฺคนยเภททสฺสนโต 
                สมฺปสฺสต น ทสิฺสติ กิ ฺจิ อปาสาทิก ยโต เอตฺถ 
                วิ ฺ ูนมย ตสฺมา สมนฺตปาสาทิกาเตฺวว 
                สวณฺณนา ปวตฺตา วินยสฺส วินยทมนกสุเลน (๒)   
                วุตฺตสฺส โลกนาเถน โลกานุกมฺปมาเนนาติ (๓) ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 413 

                                        *เลมที่ ๑  หนา ๔๑๓   
 
                                ทุติยปาราชิกวณฺณนา   
 
                ทติุย อทุติเยน                          ย ชิเนน ปกาสิต  
                ปาราชิกนฺตสฺส ทานิ          ปตฺโต สวณฺณนากฺกโม 
                ยสฺมา ตสฺมา สุวิ ฺเยฺย          ย ปุพฺเพ จ ปกาสิต 
                ต สพฺพ วชฺชยตฺิวาสฺส          โหติ สวณฺณนา อย ฯ 
 
                                        ธนิยวตฺถุวณฺณนา 
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  คิชฺฌกูเฏ   
ปพฺพเตติ ฯ  ราชคเหติ  เอว  นามเก  นคเร ฯ  ต  หิ  มนฺธาตุ-   
มหาโควินฺทาทีหิ  ปริคฺคหิตตฺตา  ราชคหนฺติ  วุจฺจติ ฯ อ ฺเเปตฺถ   
ปกาเร  วณฺณยนฺติ ฯ  กินฺเตหิ  นามเมต  ตสฺส  นครสฺส ฯ   
ต  ปเนต  พุทฺธกาเล  จกกฺวตฺติกาเล  จ  นคร  โหติ ฯ  เสสกาเล   
สุ ฺ  โหติ  ยกฺขปริคฺคหิต ฯ  เตส  วสนวน  หุตฺวา  ติฏติ ฯ   
เอว  โคจรคาม  ทสฺเสตฺวา  นิวาสนฏานมาห ฯ  คิชฺฌกูเฏ   
ปพฺพเตติ  โส  จ  คิชฺฌา  วาสฺส  กูเฏ  วสึสุ  คิชฺฌสทิสานิ   
วาสฺส  กูฏานิ  ตสฺมา  คิชฺฌกูโฏติ  วุจฺจติ ฯ   
        สมฺพหุลาติ  วินยปรยิาเยน  ตโย  ชนา  สมฺพหุลาติ  วุจฺจนฺติ   
ตโต  ปร  สงฺโฆ ฯ  สุตฺตนฺตปริยาเยน  ตโย  ตโย  เอว  ตโต  ปฏาย   
# ๑. ม. วชฺชยิตฺวาน ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 414 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๑๔   
 
สมฺพหุลา ฯ  อิธ  สุตฺตนฺตปริยาเยน  สมฺพหุลาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
สนฺทิฏาติ  นาติวิสฺสาสิกา  น  ทฬฺหมิตฺตา  วุจฺจนฺติ ฯ  ตตฺถ   
ตตฺถ  สงฺคมฺม  ทฏิตฺตา  หิ  เต  สนฺทฏิาติ  วุจฺจนฺติ ฯ   
สมฺภตฺตาติ  วิสฺสาสิกา  ทฬฺหมิตฺตา  วุจฺจนฺติ ฯ  เต  หิ  สุฏ ุ   
ภตฺตา  ภชมานา  เอกสมฺโภคปริโภคานิ  กตฺวา  สมฺภตฺตาติ   
วุจฺจนฺติ ฯ  อิสิคิลิปสฺเสติ  อิสิคิลิ  นาม  ปพฺพโต  ตสฺส  ปสฺเส ฯ   
ปุพฺเพ  กิร  ป ฺจสตมตฺตา  ปจฺเจกสมฺพุทฺธา  กาสิโกสลาทีสุ   
ชนปเทสุ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ตสฺมึ  ปพฺพเต   
สนฺนิปติตฺวา  สมาปตฺติยา  วีตินาเมนฺติ ฯ  มนุสฺสา  เต  ปวิสนฺเตเยว   
ปสฺสนฺติ  น  นิกฺขมนฺเต  ตโต  อาหสุ  อย  ปพฺพโต  อิเม  อิสี   
คิลตีติ ฯ  ตทุปาทาย  ตสฺส  อิสิคิลิเตฺวว  สม ฺา  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺส  ปสฺเส  ปพฺพตปาเท ฯ   
        ติณกุฏกิาโย  กริตฺวาติ  ติณกุฏิโย  ติณจฺฉทนา  สทฺวาร-   
พนฺธา  กุฏิโย  กตฺวา ฯ  วสฺส  อุปคจฺฉนฺเตน  หิ  นาลกปฏิปท   
ปฏิปนฺเนนาป  ป ฺจนฺน  ฉทนาน  อ ฺตเรน  ฉนฺเนเยว   
สทฺวารพนฺเธ  เสนาสเน  อุปคนฺตพฺพ ฯ  วุตฺต  เหต  น   
ภิกฺขเว  อเสนาสนิเกน  วสฺส  อุปคนฺตพฺพ  โย  อุปคจฺเฉยฺย   
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ  ตสฺมา  วสฺสกาเล  สเจ  เสนาสน   
ลภติ  อิจฺเจต  กุสล  โน  เจ  ลภติ  หตฺถกมฺม  ปริเยสิตฺวาป   
กาตพฺพ ฯ  หตฺถกมฺม  อลภนฺเตน  สามมฺป  กาตพฺพ ฯ  น    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 415 

                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๑๕   
 
เตฺวว  อเสนาสนิเกน  วสสฺ  อุปคนฺตพฺพ ฯ  อยมนุธมฺมตา ฯ   
ตสฺมา  เต  ภิกฺขู  ติณกุฏิโย  กริตฺวา  รตฺติฏานทิวาฏานาทีนิ   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กติกวตฺตานิ  จ ขนฺธกวตฺตานิ จ  อธิฏาย   
ตีสุ  สิกฺขาสุ  สิกขฺมานา  วสฺส  อุปค ฺฉึสุ ฯ   
        อายสฺมาป  ธนิโยติ  น  เกวล  เต  เถรา  อิมสฺส   
สิกฺขาปทสฺส  อาทิกมฺมิโก  อายสฺมา  ธนิโยป ฯ  กมฺุภการปุตฺโตติ   
กุมฺภการสฺส  ปุตฺโต ฯ ตสฺส  หิ  นาม  ธนิโยติ  ปตา  กุมฺภกาโร   
เตน  วุตฺต  ธนิโย  กุมฺภการปุตฺโตติ ฯ  วสฺส  อุปค ฺฉีติ  เตหิ   
เถเรหิ  สทฺธ ึ เอกฏาเนเยว  ติณกุฏิก  กริตฺวา  วสฺส   
อุปค ฺฉิ ฯ  วสฺส  วุฏาติ  ปุริมกิาย  อุปคตา  มหาปวารณาย   
ปวาริตา  ปาฏิปททิวสโต  ปฏาย  วุฏวสฺสาติ  วุจฺจนฺติ  เอว   
วสฺส  วุฏา  หุตฺวา ฯ   
        ติณกุฏโิย  ภินฺทิตฺวาติ  น  มุคฺครปฺปหาราทีหิ  จุณฺณ-   
วิจุณฺณ  กตฺวา  วตฺตสีเสน  ปน  ติณ ฺจ  ทารุวลลฺีอาทีนิ  จ   
โอโรเปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เยน  ห ิ วิหารปจฺจนฺเต  กุฏ ี กตา   
โหติ  เตน  สเจ  อาวาสิกา  ภิกฺขู  โหนติฺ  เต  อาปุจฺฉิตพฺพา   
สเจ  อิม  กฏุ ึ ปฏิชคฺคิตฺวา  โกจิ  วสิตุ  อุสฺสหติ  ตสฺเสว   
เทถาติ  วตฺวา  ปกฺกมิตพฺพ ฯ  เยน  อร ฺเ  วา  กตา  โหต   
ปฏิชคฺคนก  วา  น  ลภติ  เตน  อ ฺเสมฺป  ปรโิภค   
ภวิสฺสตีติ  ปฏิสาเมตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  เต  ปน  ภิกฺขู  อร ฺเ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๑๖   
 
กุฏิโย  กตฺวา  ปฏิชคฺคนก  อลภนฺตา  ติณ ฺจ  กฏ ฺจ   
ปฏิสาเมตฺวา  สงฺโคปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  จ  ปต  อุปจิกาทีหิ   
น  ขชชฺติ  อโนวสฺสก ฺจ  โหติ  ตถา  เปตฺวา  อิม  าน   
อาคนฺตฺวา  วสิตุกามาน  สพฺรหฺมจารีน  อุปการาย  ภวิสฺสตีติ   
คมิยวตฺต  ปูเรตฺวา ฯ   
        ชนปทจาริก  ปกฺกมึสูติ  อตฺตโน  อตฺตโน  จิตฺตานุกูล   
ชนปท  อคมสุ ฯ  อายสฺมา  ธนิโย  กุมภฺการปุตฺโต  ตตฺเถว   
วสฺส  วสีติอาทิ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ยาวตติยกนฺติ  ยาวตติยก   
วาร ฯ  อนวโยติ  อนุอวโย ฯ  สนฺธิวเสน  อุการโลโป ฯ   
อนุอวโย  ย  ย  กุมฺภกาเรหิ  กตฺตพฺพนฺนาม  อตฺถิ  สพฺพตฺถ   
อนูโน  ปริปณฺุณสิปฺโปติ  อตฺโถ ฯ  สเกติ  อตฺตโน  สนฺตเก ฯ   
อาจริยเกติ  อาจริยกมฺเม ฯ  กุมฺภการกมฺเมติ  กุมฺภการาน   
กมฺเม ฯ  กุมภฺกาเรหิ  กตฺตพฺเพติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  สก  อาจริยก   
สรูปโต  ทสสฺิต  โหติ ฯ  ปริโยทาตสิปฺโปติ  ปริสทฺุธสิปฺโป ฯ   
อนวยตฺเตป  สติ  อ ฺเหิ  อสทิสสิปฺโปติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        สพฺพมตฺติกามยนฺติ  ปฏ ิสงฺฆาฏกวาฏสูจิฆฏิกวาตปาน-   
กวาฏมตฺต  เปตฺวา  อวเสส  ภิตฺติจฺฉทนกฏกมฺมาทิเภท  สพฺพ   
เคหสมฺภาร  มตฺติกามยเมว  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ติณ ฺจ  กฏ ฺจ   
โคมย ฺจ  สงฺกฑฺฒิตฺวา  ต  กุฏกิ  ปจีติ  สพฺพมตฺติกามย  กตฺวา   
ปาณิกาย  ฆสิตฺวา  สุกฺขาเปตฺวา  เตลตมฺพมตฺติกาย  ปริมชชฺิตฺวา    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๑๗   
 
อนฺโต  จ  พหิ  จ  ติณาทีหิ  ปูเรตฺวา  ยถา  ปกกฺา  สุปกฺกา   
โหติ  เอว  ปจิ ฯ  เอว  ปกกฺา  จ  ปน  สา  อโหสิ  กุฏกิา ฯ   
อภิรูปาติ  สุรปูา ฯ  ปาสาทิกาติ  ปาสาทชนิกา ฯ  โลหิตกาติ   
โลหิตวณฺณา ฯ  กึกิณิกสทฺโทติ  กกึิณิกชาลสฺส  สทฺโท ฯ  ยถา   
กิร  นานารตเนหิ  กตสฺส กึกิณิกชาลสฺส  สทฺโท  โหติ  เอว   
ตสฺสา  กุฏิยา  วาตปานนฺตริกาทีหิ  ปวิฏเน  วาเตน  สมาหตาย   
สทฺโท  อโหสิ ฯ  เอเตนสฺสา  อนฺโต  จ  พหิ  จ  สุปกฺกภาโว   
ทสฺสิโต  โหติ ฯ  มหาอฏกถาย  ปน  กึกิณิกาติ  กสภาชน   
ตสฺมา  อภิหตสฺส  กสภาชนสฺส  สทฺโท  เอวมสฺสา  วาตาหตาย   
สทฺโท  อโหสีติ  วุตฺต ฯ   
        ก ึ เอต  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  ชานนฺโต ว  ภควา   
กถาสมุฏาปนตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุนฺติ   
สพฺพมตฺติกามยาย  กุฏกิาย  กรณภาว  อาทิโต  ปฏาย  ภควโต   
อาโรเจสุ ฯ  กถ  หิ  นาม  โส  ภิกฺขเว ฯเปฯ  กุฏกิ  กริสฺสตีติ   
อิท  อตีตตฺเถ  อนาคตวจน ฯ  อกาสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺส   
ลกฺขณ  สทฺทสตฺถโต  ปริเยสิตพฺพ ฯ  น  หิ  นาม  ภิกฺขเว   
ตสฺส  โมฆปรุิสสฺส  ปาเณสุ  อนุทยา  อนุกมฺปา  อวิเหสา   
ภวิสฺสตีติ  เอตฺถ  อนุทยาติ  อนุรกฺขณา ฯ  เอเตน  เมตฺตาปุพฺพภาค   
ทสฺเสติ ฯ  อนุกมฺปาติ  ปรทุกฺเขน  จิตฺตกมฺปนา ฯ  อวิเหสาติ   
# ๑. ม. กกึณิกสทฺโทติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๑๘   
 
อวิหึสนา ฯ  เอเตหิ  กรุณาปุพฺพภาค  ทสฺเสติ ฯ  อิท  วุตฺต   
โหติ  ภิกฺขเว  ตสฺส  โมฆปุริสสฺส  ปวีขนนจิกฺขลฺลมทฺทน-   
อคฺคิทาเนสุ  พหู  ขุทฺทานุขุทฺทเก  ปาเณ  พฺยาพาเธนฺตสฺส   
วินาเสนฺตสฺส  เตสุ  ปาเณสุ  เมตฺตากรุณาน  ปุพฺพภาคมตฺตาป   
อนุทยา  อนุกมฺปา  อวิเหสา  น  หิ  นาม  ภวิสฺสติ  อปฺปมตฺตกาป   
นาม  น  ภวิสฺสตีติ ฯ  มา  ปจฺฉิมา  ชนตา  ปาเณสุ  ปาตพฺยต   
อาปชฺชตีติ  ปจฺฉิโม  ชนสมูโห  ปาเณสุ  ปาตพฺยภาว  มา   
อาปชฺชิ ฯ  พุทฺธกาเลป  ภิกฺขูหิ  เอว  กต  อีทิเสสุ  าเนสุ   
ปาเณสุ  ปาณาติปาต  กโรนฺตาน  นตฺถิ  โทโสติ  ม ฺ ิตฺวา   
อิมสฺส  ทิฏานุคตึ  อาปชฺชมานา  ปจฺฉิมา  ชนตา  มา  ปาเณสุ   
ปาตพฺเพ  ฆสิตพฺเพ  เอว  ม ฺ ีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        เอว  ธนยิ  ครหิตฺวา  น  จ ภิกฺขเว สพฺพมตฺติกา   
มยา กุฏิกา  กาตพฺพาติ  อายตึ  ตาทิสาย  กุฏกิาย  กรณ   
ปฏิกฺขิป ฯ  ปฏิกฺขิปตฺวา  จ  โย  กเรยฺย  อาปตฺติ  ทกฺุกฏสฺสาติ   
สพฺพมตฺติกามยกุฏิกากรเณ  อาปตฺตึ  เปสิ ฯ  ตสฺมา  โยป   
ปวีขนนาทินา  ปาเณสุ  ปาตพฺยต  อนาปชฺชนฺโต  ตาทิส  กุฏกิ   
กโรติ  โสป  ทุกฺกฏ  อาปชฺชติ ฯ  ปวีขนนาทีหิ  ปน  ปาเณสุ   
ปาตพฺยต  อาปชฺชนฺโต  ย  ย  วตฺถุ  วีติกฺกมติ  ตตฺถ  ตตฺถ   
วุตฺตเมว  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ ฯ  อิธ  ธนิยตฺเถรสฺส  อาทิกมฺมิกตฺตา   
อนาปตฺติ ฯ  เสสาน  สิกฺขาปท  อติกฺกมิตฺวา  กโรนตฺานมฺป  กต    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๑๙   
 
ลภิตฺวา  ตตฺถ  วสนฺตานมฺป  ทุกฺกฏเมว ฯ  ทพฺพสมฺภารมิสฺสกา   
ปน  ยถา  ตถา  วา  มิสฺสา  โหตุ  วฏฏติ ฯ  สุทฺธมตฺติกา-   
มยาว  น  วฏฏติ ฯ  สาป  อิฏกาหิ  คิ ฺชกาวสถสงฺเขเปน   
กตา  วฏฏติ ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข ฯเปฯ  ต  กุฏกิ (๑)  ภินฺทึสูติ   
ภควโต  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  กฏเหิ  จ  ปาสาเณหิ  จ  ต   
กุฏิก  วิกีรนฺตา  ภินฺทึสุ ฯ   
        อถโข  อายสฺมา  ธนิโยติอาทิมฺหิ  อย  สงฺเขปตฺโถ ฯ  ธนโิย   
เอกปสฺเส  ทิวาวิหาร  นิสินฺโน  เตน  สทฺเทน  อาคนฺตฺวา  เต   
ภิกฺขู  กิสฺส  เม  ตุมฺเห  อาวุโส  กฏุิก (๑) ภินฺทถาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
โน (๒)  ภควา  เภทาเปตีติ  สุตฺวา  สุวจตาย  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควา  อิมินา  อติมหนฺเตน  อุสฺสาเหน   
อตฺตโน  วสนตฺถ  กต  กฏุิก  เภทาเปสิ  นน ุ เอตสฺเสตฺถ   
วยกมฺมมฺป  อตฺถีติ ฯ  กิ ฺจาป  อตฺถิ  อถโข  ต  ภควา  อกปฺปยาติ   
ภินฺทาเปสิ  ติตฺถิยทฺธโชติ  ภินฺทาเปสิ ฯ  อยเมตฺถ  วินิจฺฉโย ฯ   
อฏกถายมฺปน  อ ฺานิป  การณานิ  วุตฺตานิ  สตฺตานุทยาย   
ปตฺตจีวรคุตฺตตฺถาย  เสนาสนพาหุลฺลปฏิเสธนตฺถายาติอาทีนิ ฯ   
ตสฺมา  อิทานิป  โย  ภิกขฺุ  พหุสฺสุโต  วินย ฺ ู  อ ฺ  ภิกฺขุ   
อกปฺปยปริกขฺาร  คเหตฺวา  วิจรนฺต  ทสิฺวา  ต  ฉินทฺาเปยฺย   
วา  ภินฺทาเปยฺย  วา  อนุปวชฺโช  โส  เนว  โจเทตพฺโพ  น   
# ๑. ม. กฏุ ึฯ  ๒.  ภควาติ ปทสฺส ปรโต ลิขิตพฺพ ฯ   
# ม. อย ปาโ  นตฺถิ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๒๐   
 
สาเรตพฺโพ  น  ต  ลพฺภา  วตฺตุ มม  ปรกิฺขาโร  ตยา   
นาสิโต  ต  เม  เทหีติ ฯ   
 
                                ปาลมิุตฺตกวณฺณานา   
        ตตฺราย  ปาลิมุตฺตโก  กปฺปยากปฺปยปริกฺขารวินิจฺฉโย ฯ   
เกจิ  ตาลปณฺณจฺฉตฺต  อนฺโต  วา  พหิ  วา  ป ฺจวณฺเณน   
สุตฺเตน  สิพฺเพตฺวา  วณฺณมฏ  กโรนฺติ  ต  น  วฏฏติ ฯ   
เอกวณฺเณน  ปน  นีเลน  วา  ปเตน  วา  เยน  เกนจิ  สุตฺเตน   
อนฺโต  วา  พหิ  วา  สิพฺพิตุ  ฉตฺตทณฺฑคฺคาหณก  สลาก-   
ป ฺชร  วา  วินทฺธิตุ วฏฏติ ฯ  ต ฺจ  โข  ถริกรณตฺถ  น   
วณฺณมฏตฺถาย ฯ  ฉตฺตปณฺเณสุ  มกรทนฺตก  วา  อฑฺฒจนฺทก   
วา  ฉินฺทิตุ น  วฏฏติ ฯ  ฉตฺตทณฺเฑ  เคหตฺถมฺเภสุ  วิย  ฆฏโก   
วา  พาฬรูปก  วา  น  วฏฏติ ฯ  สเจป  สพฺพตฺถ  อารคฺเคน   
เลขา  ทินฺนา  โหติ  สาป  น  วฏฏติ ฯ ฆฏกมฺป  พาฬรูปกมฺป   
ภินฺทิตฺวา  ธาเรตพฺพ ฯ  เลขาป  ฆสิตฺวา วา อปเนตพฺพา   
สุตฺตเกน  วา  ทณฺโฑ  เวเตพฺโพ ฯ  ทณฺฑพุนฺเธ  ปน  อหิจฺฉตฺตก-   
สณฺาน  วฏฏติ ฯ  วาตปฺปหาเรน  อจลนตฺถ  ฉตฺตมณฺฑลิก   
รชฺชุเกหิ  คาเหตฺวา  ทณฺเฑ  พนฺธนฺติ ฯ  ตสฺมึ  พนฺธนฏาเน   
วาลยมิว  อุกกฺีริตฺวา  เลข  เปนฺติ  สา  วฏฏติ ฯ   
        จีวรมณฺฑนตฺถาย  นานาสุตฺตเกหิ  สตปทีสทิส  สิพฺพนฺตา    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๒๑   
 
อาคนฺตุกปฏ (๑)  เปนฺติ  อ ฺมฺป ยงฺกิ ฺจิ  สูจิกมฺมวิการ  กโรนฺติ   
ปฏมุเข  วา  ปริยนฺเต  วา  เวณึ  วา  สงฺขลิก  วา  เอวมาทิ   
สพฺพ  น  วฏฏติ ฯ  ปกติสจิูกมฺมเมว  วฏฏติ ฯ  คณฺ ิกปฏก ฺจ   
ปาสกปฏก ฺจ  อฏโกณมฺป  โสฬสโกณมฺป  กโรนฺติ  ตตฺถ   
อคฺฆิยคยมุคฺคราทีนิ (๒)  ทสฺเสนฺติ  กกฺกฏกกฺขีนิ  อุกฺกีรนฺติ  สพฺพ   
น  วฏฏติ ฯ  จตุกฺโกณเมว  วฏฏติ ฯ  โกณสุตฺตกปฬกาว  จีวเร   
รตฺเต  ทูวิ ฺเยฺยรูปา  วฏฏนฺติ ฯ  กชิกปฏขลิอาทีสุ  จีวร   
ปกฺขิปตุ น  วฏฏติ ฯ  จีวรกมฺมกาเล  ปน  หตฺถมลสูจิมลาทีน   
โธวนตฺถ  กลิิฏกาเล  จ  โธวนตฺถ  วฏฏติ ฯ  คนฺธ  วา  ลาข   
วา  เตล  วา  รชเน  ปกฺขิปตุ น  วุฏฏติ ฯ   
        จีวร  รชิตฺวา  สงฺเขน  วา  มณินา  วา  เยน  เกนจิ   
น  ฆฏเฏตพฺพ ฯ  ภูมิย  ชานุกานิ  นิหนฺตฺวา  หตฺเถหิ  คเหตฺวา   
โทณิยมฺป  น  ฆสิตพฺพ ฯ  โทณิย  วา  ผลเก  วา  เปตฺวา   
อนฺเต  คาหาเปตฺวา หตฺเถน ปหริตต  ปน  วฏฏติ ฯ  ตมฺป   
มุฏ ินา  น  กาตพฺพ ฯ  โปราณกตฺเถรา  ปน  โทณิยมฺป  น   
เปสุ  เอโก  หตฺเถน  คเหตฺวา  ติฏติ  อปโร  หตฺเถ  กตฺวา   
หตฺเถน  ปหรติ ฯ  จีวรสฺส  กณฺณสุตฺตก  น  วฏฏติ ฯ  รชิตกาเล   
ฉินฺทิตพฺพ ฯ  ย  ปน  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  กณฺณสุตฺตกนฺติ   
เอว  อนุ ฺาต  ต  อนุวาเต  ปาสก  กตฺวา  พนฺธิตพฺพ   
# ๑. ม. ....ปฏฏ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. สี. อคฺฆิยคทามุคฺคราทีนิ ฯ    
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รชนกาเล  ลคฺคนตฺถาย ฯ  คณฺ ิเกป  โสภากรณตฺถ  เลขา  วา   
ปฬกา  วา  น  วฏฏติ  นาเสตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   
        ปตฺเต  วา  ถาลเก  วา  อารคฺเคน  เลข  กโรนฺติ  อนฺโต   
วา  พหิ  วา  น  วฏฏติ ฯ ปตฺต  ภม  อาโรเปตฺวา  มชฺชิตฺวา   
ปจนฺติ  มณิวณฺณ  กริสฺสามาติ  น  วฏฏติ ฯ  เตลวณฺโณ   
ปน  วฏฏติ ฯ  ปตฺตมณฺฑเล  ภตฺติกมฺม  น  วฏฏติ ฯ  มกรทนฺตก   
ปน  วฏฏติ ฯ   
        ธมกรกจฺฉตฺตกสฺส  อุปริ  วา  เหฏา  วา  ธมกรกกุจฺฉิย   
วา  เลขา  น วฏฏติ ฯ ฉตฺตมุขวฏฏิย  ปนสฺส  เลขา  วฏฏติ ฯ   
        กายพนธฺนสฺส  โสภนตฺถ  ตหึ  ตหึ  ทิคุณ  สุตฺต   
โกฏเฏนฺติ  กกฺกฏกกฺขีนิ  อุฏเปนฺติ  น  วฏฏติ ฯ  อุโภสุ  ปน   
อนฺเตสุ  ทสามุขสฺส  ถริภาวาย  ทิคุณ  โกฏเฏตุ  วฏฏติ ฯ   
ทสามุเข  ปน  ฆฏก  วา  มกรมุข  วา  เทฑฺฑุภสีส  วา   
ยงฺกิ ฺจิ  วิการรูป  กาตุ  น  วฏฏติ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  อจฺฉีนิ   
ทสฺเสตฺวา  มาลากมฺมาทีนิ  วา  กตฺวา  โกฏฏิตกายพนฺธนป   
น  วฏฏติ ฯ  อุชุกเมว  ปน  มจฺฉกณฺฏก  วา  ขชชฺูรีปตฺตก   
วา  มฏปฏกิ  วา  กตฺวา  โกฏฏิตุ  วฏฏติ ฯ  กายพนฺธนสฺส   
ทสา  เอกา  วฏฏติ  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริป  วฏฏนฺติ ฯ  ตโต   
ปร  น  วฏฏนฺติ ฯ  รชชฺุกกายพนฺธน  เอกเมว  วฏฏติ ฯ  ปามงฺค-   
สณฺาน  ปน  เอกมฺป  น  วฏฏติ ฯ  ทสา  ปน  ปามงฺค-    
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สณฺานาป  วฏฏติ ฯ  พหู  รชฺชุเก  เอกโต  กตฺวา  เอเกน   
นิรนฺตร  เวเตฺวา  กต  พหุรชฺชกุนฺติ  น  วตฺตพฺพ  ต  วฏฏติ ฯ   
        กายพนธฺนวิเถ  อฏมงฺคลาทิก  ยงฺกิ ฺจิ  วิการรูป  น   
วฏฏติ ฯ  ปรจฺิเฉทเลขามตฺต  วฏฏติ ฯ  วิถกสฺส  อุโภสุ  อนฺเตสุ   
ถิรกรณตฺถาย  ฆฏกมฺป  กโรนฺติ  อยมฺป  วฏฏติ ฯ   
        อ ฺชนยิ  อิตฺถีปรุิสจตุปฺปทสกุณรูป  วา  มาลากมฺม-   
ลตากมฺมมกรทนฺตกโคมุตฺตกอฑฺฒจนฺทกาทิเภท  วา  วิการรูป  น   
วฏฏติ ฯ ฆสิตฺวา  วา  ฉินฺทิตฺวา  วา  ยถา  วา  น  ป ฺายติ   
ตถา  สุตฺตเกน  เวเตฺวา  วล ฺเชตพฺพา ฯ  อุชกุเมว  ปน  จตุรสสฺา   
วา  อฏสา  วา  โสฬสสา  วา  อ ฺชนี  วฏฏติ ฯ  เหฏโตปสฺสา   
เทฺว  วา  ติสฺโส  วา  วฏฏเลขาโย  วฏฏนฺติ ฯ  คีวายมฺปสฺสา   
ปธานกพนฺธนตฺถ  เอกา  วฏฏเลขา  วฏฏติ ฯ  อ ฺชนีสลากายมฺป   
วณฺณมฏกมฺม  น  วฏฏติ ฯ  อ ฺชนีถวิกายมฺป  ยงฺกิ ฺจิ  นานา-   
วณฺเณน  สุตฺเตน  วณฺณมฏกมฺม  น  วฏฏติ ฯ   
        เอเสว  นโย  กุ ฺจิกโกสเกป ฯ  กุ ฺจิกาย  วณฺณมฏกมฺม   
น  วฏฏติ ฯ  ตถา  สิปาฏิกาย ฯ  เอกวณฺณสุตฺเตน  ปเนตฺถ   
เยน  เกนจิ  ยงฺกิ ฺจิ (๑)  สิพฺพิตุ วฏฏติ ฯ   
        อารกณฺฏเกป  วฏฏมณิก  วา  อ ฺ  วา  วณฺณมฏ   
น  วฏฏติ ฯ คีวาย  ปน  ปริจฺเฉทเลขา  วฏฏติ ฯ  ปปผฺลเกป (๒)   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปปฺผลเิกป ฯ    
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มณิก  วา  ปฬก  วา  ยงฺกิ ฺจิ  เปตุ (๑)  น  วฏฏติ ฯ  ทณฺฑเก   
ปน  ปริจฺเฉทเลขา  วฏฏติ ฯ  นขจฺเฉทน  วลิตกเยว  กโรนฺติ   
ตสฺมา  ต  วฏฏติ ฯ  อุตฺตรารณิย  วา  อรณิย (๒)  วา  ธนุเก (๓)  วา   
อุปริเปลฺลนทณฺฑเก  วา  มาลากมฺมาทิก  ยงฺกิ ฺจิ  วณฺณมฏ   
น  วฏฏติ ฯเปลฺลนทณฺฑกสฺส  ปน  เวมชฺเฌ  มณฺฑล  โหติ   
ตตฺถ  ปริจฺเฉทเลขามตฺต  วฏฏติ ฯ  สูจิสณฺฑาส  กโรนฺติ  เยน   
สูจึ  ฑสาเปตฺวา  ฆสนฺติ ฯ  ตตฺถ  มกรมุขาทิก  ยงฺกิ ฺจิ   
วณฺณมฏ  น  วฏฏติ ฯ  สูจิฑสนตฺถ  ปน  มุขมตฺต  โหติ   
ต  วฏฏติ ฯ   
        ทนฺตกฏจฺเฉทนวาสิยมฺป  ยงฺกิ ฺจิ  วณฺณมฏ  น   
วฏฏติ ฯ  อุชกุเมว  กปฺปยโลเหน  อุโภสุ  วา  ปสฺเสสุ  จตุรสฺส   
วา  อฏส  วา  พนฺธิตุ วฏฏติ ฯ  กตฺตรทณฺเฑป  ยงฺกิ ฺจิ   
วณฺณมฏ  น  วฏฏติ ฯ  เหฏา  เอกา  วา  เทฺว  วา  วฏฏเลขา   
อุปริ  อหิจฺฉตฺตกมกุลมตฺต ฺจ  วฏฏติ ฯ   
        เตลภาชเนสุ  วิสาเณ  นาฬิย  วา  อลาพุเก  วา   
อามณฺฑสารเก  วา  เปตฺวา  อิตฺถีรูป  ปุริสรูป ฺจ  อวเสส   
สพฺพมฺป  วณฺณมฏกมฺม  วฏฏติ ฯ   
        ม ฺจปเ  ภิสีพิมฺโพหเน  ภุมฺมตฺถรเณ  ปาทปุ ฺฉเน   
จงฺกมนภิสิย  สมฺมุ ฺชนิย  กจวรฉฑฺฑนเก  รชนโทณิกาย   
# ๑. ม. อุฏเปตุ ฯ  ๒. ม. อธรารณิย ฯ  ๓. ม. อรณิธนุเก ฯ    
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ปานียอุฬุงฺเก  ปานียฆเฏ  ปาทกฏลิกาย  ผลกปเก  วลยาธารเก   
ทณฺฑาธารเก  ปตฺตปธาเน  ตาลวณฺเฏ  จ  วีชเน  เอเตสุ  สพฺพ   
มาลากมฺมาทิวณฺณมฏกมฺม  วฏฏติ ฯ  เสนาสเน  ปน  ทฺวาร-   
กวาฏวาตปานกวาฏาทีสุ  สพฺพรตนมยมฺป  วณฺณมฏกมฺม   
วฏฏติ ฯ   
        เสนาสเน  กิ ฺจิ ปฏิเสเธตพฺพ  นตฺถิ  อ ฺตฺร  วิรุทฺธ-   
เสนาสนา ฯ  วิรุทฺธเสนาสนนฺนาม  อ ฺเส  สีมาย  ราชวลฺลเภหิ   
กต  เสนาสน  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  เย  ตาทิส  เสนาสน  กโรนฺติ   
เต  วตฺตพฺพา  มา  อมฺหาก  สีมาย  เสนาสน  กโรถาติ ฯ   
อนาทิยิตฺวา  กโรนฺติเยว ฯ  ปุนป  วตฺตพฺพา  มา  เอว  อกตฺถ   
มา  อมฺหาก  อุโปสถปฺปวารณาน  อนฺตรายมกตฺถ  มา  สามคฺคึ   
ภินฺทิตฺถ  ตุมหฺาก  เสนาสน  กตมฺป  กตฏาเน  น  สฺสตีติ ฯ   
สเจ  พลกฺกาเรน  กโรนฺติเยว  ยทา  เตส  ลชชฺิปริสา  อุสฺสนฺนา   
โหติ  สกฺกา  โหติ  ลทฺธุ  ธมฺมิโก  วินิจฺฉโย  ตทา  เตส   
เปเสตพฺพ  ตุมฺหาก  อาวาส  หรถาติ ฯ  สเจ  ยาวตติย   
เปสิเต  หรนฺติ  สาธุ  โน  เจ  หรนฺติ  เปตฺวา  โพธิ ฺจ   
เจติย ฺจ  อวเสสเสนาสนานิ  ภินฺทิตพฺพานิ  โน  จ  โข  อปร-ิ   
โภค  กโรนฺเตหิ ฯ  ปฏิปาฏิยา  ปน  ฉทนโคปานสีอิฏกาทีนิ   
อปเนตฺวา  เตส  เปเสตพฺพ  ตุมฺหาก  ทพฺพสมฺภาเร  หรถาติ ฯ   
สเจ  หรนฺติ  สาธุ  โน เจ หรนฺติ  อถ  เตสุ  สมฺภาเรสุ    
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หิมวสฺสาตปาทีหิ  ปูติภูเตสุ วา โจเรหิ วา หเฏสุ  อคฺคินา  วา   
ทฑฺเฒสุ  สีมสามิกา  ภิกฺขู  อนุปวชชฺา  น  ลพฺภา โจเทตุ   
ตุมฺเหหิ  อมฺหาก  ทพฺพสมฺภารา  นาสิตาติ  วา  ตุมฺหาก   
คีวาติ  วา ฯ  ย  ปน  สีมสามิเกหิ  ภิกฺขูหิ  กต  ต  สกุตเมว   
โหตีติ ฯ   
                        ปาลิมุตฺตกวินิจฺฉโย  นิฏ ิโต ฯ   
 
        เอว  ภินฺนาย  ปน  กุฏิกาย  ธนิยสฺส  ปริวิตกกฺ ฺจ  ปุนเรว   
กุฏิกรณตฺถาย  อุสฺสาห ฺจ  ทสฺเสตุ อถโข  อายสฺมโตติอาทิ   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ทารุคเหคณโกติ  ร ฺโ  ทารุภณฺฑาคาเร   
ทารุโคปโก ฯ  คหณทารูนีติ  เทเวน  คหิตทารูนิ  ราชปริคฺคห-   
ภูตานิ  ทารูนีติ  อตฺโถ ฯ  นครปฏิสงฺขาริกานีติ  นครสฺส   
ปฏิสงฺขารูปกรณานิ ฯ  อาปทตฺถาย  นิกฺขิตฺตานีติ  อคฺคิทาเหน   
วา  ปุราณภาเวน  วา  ปฏริาชูปรุนฺธนาทินา  วา  โคปุรฏฏาลก-   
ราชนฺเตปุรหตฺถิสาลาทีน  วิปตฺติ  อาปทาติ  วุจฺจติ  ตทตฺถ   
นิกฺขิตฺตานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ขณฺฑาขณฺฑิก  เฉทาเปตฺวาติ  อตฺตโน   
กุฏิกาย  ปมาณ  สลลฺกฺเขตฺวา  กิ ฺจิ  อคฺเค  กิ ฺจิ  มชฺเฌ   
กิ ฺจิ  มูเล  ขณฺฑาขณฺฑ  กโรนฺโต  เฉทาเปสิ ฯ   
        วสฺสกาโรติ  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  นาม ฯ  มคธมหาสตฺโตติ   
# ๑. ม. ทารคุเห คณโกติ ฯ  ๒. ม. เทวคหทารูนีติ ฯ   
# ๓. ม. ราชปฏิคฺคหิตภูตานิ ฯ    
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มคธรฏเ  มหามตฺโต  มหติยา  อิสฺสริยมตฺตาย  สมนฺนาคโต   
มคธร ฺโ  วา  มหามตฺโต  มหามจฺโจติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อนุส ฺายมาโนติ  ตตฺถ  ตตฺถ คนฺตฺวา ปจฺจเวกฺขมาโน ฯ   
ภเณติ อิสฺสราน  นีจฏานิกปุริสาลปน ฯ  พนฺธ (๑)  อาณาเปสีติ   
พฺราหฺมโณ  ปกติยาป  ตสฺมึ  อิสฺสาปกโตว  โส  ร ฺโ   
อาณาเปหีติ  วจน  สุตฺวา  ยสฺมา  ปกฺโกสาเปหีติ  ร ฺา   
น  วุตฺต  ตสมฺา  น  หตฺเถสุ  จ  ปาเทสุ  จ  พนฺธ  กตฺวา   
อาณาเปสฺสามีติ  พนฺธ (๑)  อาณาเปสิ ฯ  อทฺทสา (๒)  โข  อายสฺมา   
ธนิโยติ  กถ  อทฺทส ฯ  โส  กริ  อตฺตโน  เลเสน  ทารนู   
หฏภาว  ตฺวา  นิสฺสสย  เอส  ทารูน  การณา  ราชกุลโต   
วธ  วา  พนฺธ  วา  ปาปุณิสฺสตีติ  ตทา  น  อหเมว  โมเจสฺสามีติ   
นิจฺจกาล  ตสฺส  ปวุตฺตึ  สุณนฺโตเยว  วิจรติ  ตสฺมา  ตขณเยว   
คนฺตฺวา  อทฺทส ฯ  เตน  วุตฺต  อทฺทสา  โข  อายสฺมา   
ธนิโยติ ฯ  ทารูน  กิจฺจาติ  ทารูน  การณา ฯ  ปุราห  ห ฺามีติ   
อห  ปุรา  ห ฺามิ ฯ  ยาว  อห  น  ห ฺามิ  ตาว  ตฺว   
เอยฺยาสีติ  อตฺโถ ฯ   
        อิงฺฆ  ภนฺเต  สราเปหีติ  เอตฺถ  อิงฺฆาติ  โจทนตฺเถ   
นิปาโต ฯ  ปมาภิสิตฺโตติ (๓)  อภิสตฺิโต  หุตฺวา  ปม ฯ  เอวรปู   
# ๑. ส.ี พทฺธ ฯ  ๒. ม. อททฺส ฯ  ๓. สมฺปจฺจาภิสิตฺโตติ อมฺหาก มติ ฯ   
# ปมาภิสมฺพุทฺโธติ สาธก ฯ    
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วาจ  ภาสิตาติ  ทินฺน ฺเว  สมณพฺราหฺมณาน  ติณกฏโทก   
ปริภุ ฺชนฺตูติ  อิม  เอวรูป  วาจ  อภิสิตฺโต  หุตฺวา  ปมเมว   
ย  ตฺว  อภาสิ  ต  สยเมว  ภาสิตฺวา  อิทานิ  สรสิ  น   
สรสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ราชาโน  กริ  อภิสิตฺตมตฺตาเยว  ธมฺม-   
เภริ ฺจาราเปนฺติ  ทินฺน ฺเว  สมณพฺราหฺมณาน  ติณกฏโทก   
ปริภุ ฺชนฺตูติ  ต  สนฺธาย  เอส  วทติ ฯ  เตส  มยา  สนฺธาย   
ภาสิตนฺติ  เตส  อปฺปมตฺตเกป  กุกฺกุจฺจายนฺตาน  สมิตพาหิต-   
ปาปาน  สมณพฺราหฺมณาน  ติณกฏโทกหรณ  สนฺธาย  มยา   
เอว  ภาสิต  น  ตุมฺหาทิสานนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  ต ฺจ  โข   
อร ฺเ  อปริคฺคหิตนฺติ  ต ฺจ  ติณกฏโทก  ย  อร ฺเ   
อปริคฺคหิต  โหติ  เอต  สนฺธาย  มยา  ภาสิตนฺติ  ทีเปติ ฯ   
        โลเมน  ตฺว  มุตฺโตสติี  เอตฺถ  โลมมิว  โลม  ก ึ ปน   
ต  ปพฺพชฺชาลิงฺค ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ ฯ  ยถา  นาม  ธตฺุตา   
มส  ขาทิสฺสามาติ  มหคฺฆโลมก  เอฬก  คณฺเหยฺยย  ตเมน  อโ   
วิ ฺ ุปุริโส  ทิสฺวา  อิมสฺส  เอฬกสฺส  มส  กหาปณมตฺต   
อคฺฆติ  โลมานิ  ปน  โลมวาเร  โลมวาเร  อเนเก  กหาปเณ   
อคฺฆนฺตีติ  เทฺว  อโลมเก  เอฬเก  ทตฺวา  คณฺเหยฺย  เอว  โส   
เอฬโก  วิ ฺ ุปุริสมาคมฺม  โลเมน  มจฺุเจยฺย  เอวเมว  ตฺว  อิมสสฺ   
กมฺมสฺส  กตตฺตา  วธพนฺธนารโห  ยสมฺา  ปน  อรหทฺธโช   
สพฺภิ  อวชฺฌรูโป  ตฺว ฺจ  สาสเน  ปพฺพชิตตฺตา  ปพฺพชฺชาลิงฺค-    
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ภูต  อรหทฺธช  ธาเรสิ ตสฺมา  ตฺว  อิมินา  ปพฺพชฺชาลิงฺคโลเมน   
เอฬโก  วิย  วิ ฺ ุปุริส  อาคมฺม มุตฺโตสิ ฯ   
        มนุสฺสา  อุชฌฺายนฺตีติ  ร ฺโ  ปริสติ (๑)  ภาสมานสฺส   
สมฺมุขา  จ  ปรมฺมุขา  จ  สุตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  มนุสฺสา  อุชฺายนฺติ   
อวชฺฌายนฺติ  อวชานนฺตา  ต  ฌายนฺติ  โอโลเกนฺติ  ลามกโต   
วา  จินฺเตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ขียนฺตีติ  ตสฺส  อวณฺณ  กเถนฺติ   
ปกาเสนฺติ ฯ  วิปาเจนฺตีติ  วิตฺถาริก  กโรนฺติ  สพฺพตฺถ  ปตฺถรนฺติ ฯ   
อย ฺจ  อตฺโถ  สทฺทสตฺถานุสาเรน  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ปเนตฺถ   
โยชนา อลชชฺิโน อิเม  สมณา  สกฺยปตฺุติยาติอาทีนิ  จินฺเตนฺตา   
อุชฺฌายนฺติ  นตฺถิ  อิเมส  สาม ฺนฺติอาทีนิ  ภณนฺตา  ขียนฺติ   
อปคตา  อิเม  สาม ฺาติอาทีนิ  ตตฺถ  ตตฺถ  วิตฺถาเรนฺตา   
วิปาเจนฺตีติ ฯ  เอเตน  นเยน  อิเมส  ปทาน  อิโต  ปรมฺป   
ตตฺถ  ตตฺถ  อาคตปทานุรูเปน  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ   
พฺรหฺมจาริโนติ  เสฏจาริโน ฯ  สาม ฺนฺติ  สมณภาโว ฯ   
พฺรหฺม ฺนฺติ  เสฏภาโว ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ร ฺโ  ทารูนีติอาทิมฺหิ  อทินฺน  อาทิยิสฺสตีติ  อย   
อุชฺฌายนตฺโถ ฯ  ย  ปน  อทินฺน  อาทิยิ  ต  ทสฺเสตุ  ร ฺโ   
ทารูนีติ  วุตฺต ฯ  อิติ วจนเภเท  อสมฺมุยฺหนฺเตหิ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ส.ี ปริสตึ ฯ    
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        ปุราณโวหาริโก  มหามตฺโตติ  ภิกฺขุภาวโต  ปุราเณ   
คิหิกาเล  วินิจฺฉยโวหาเร  นิยุตฺตตฺตา  โวหาริโกติ  สงฺข  คโต   
มหาอมจฺโจ ฯ  อถโข  ภควา  ต  ภิกฺขุ  เอตทโวจาติ  ภควา   
สาม ฺเว  โลกโวหารมปฺ  ชานาติ  อตีตพุทฺธาน  ป ฺตฺตมฺป   
ชานาติ  ปุพฺเพป  พุทฺธา  เอตฺตเกน  ปาราชิก  ป ฺาเปนฺติ   
เอตฺตเกน  ถลฺุลจฺจย  เอตฺตเกน  ทุกฺกฏนฺติ  เอว  สนฺเตป  สเจ   
อ ฺเหิ  โลกโวหาร ฺ ูหิ  สทฺธึ  อสสนฺเทตฺวา  ปาทมตฺเตน   
ปาราชิก  ป ฺาเปยฺย  เตนสฺส  สิยย  วตฺตาโร  สลีสวโร  นาม   
เอกภิกฺขุสฺสป  อปฺปเมยฺโย  อสงฺเขยฺโย  มหาปวีสมุทฺทอากาสานิ   
วิย  อติวิตฺถิณฺโณ  ต  นาม  ภควา  ปาทมตฺตเกน  นาเสสีติ   
ตโต  ตถาคตสฺส  าณพล  อชานนฺตา  สิกฺขาปท  โกเปยฺยุ   
ป ฺตฺตมฺป  สิกฺขาปท  ยถาาเน  น  ติฏเยฺย  โลกโวหาร ฺ ูหิ   
ปน  สทฺธ ึ สสนฺเทตฺวา  ป ฺตฺเต  โส  อุปวาโท  น  โหติ   
อ ฺทตฺถุ  เอว  วตฺตาโร  โหนฺติ  อิเม  หิ  นาม  อาคาริกาป   
ปาทมตฺเตน  โจร  หนนฺติป  พนฺธนฺติป  ปพฺพาเชนฺติป  กสฺมา   
ภควา  ปพฺพชิต  น  นาเสสฺสติ  เยน  ปรสนฺตก  ติณสลาก-   
มตฺตมฺป  น  คเหตพฺพนฺติ  ตถาคตสฺส  จ  าณพล  ชานิสฺสนฺติ 
ป ฺตฺตมฺป  จ  สิกฺขาปท  อกุปฺป  ภวิสฺสติ  ยถาาเน   
สฺสติ ฯ  ตสฺมา  โลกโวหาร ฺ ูหิ  สทฺธึ  สสนฺเทตฺวา  ป ฺา-   
เปตุกาโม  สพฺพาวนฺต  ปริส  อนุวิโลเกนฺโต  อถโข  ภควา    
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อวิทูเร  นิสินนฺ  ทิสฺวา  ต  ภิกฺขุ  เอตทโวจาติ (๑)  เอต  อโวจ (๑)   
กิตฺตเกน  นุโข  ภิกฺขุ  ราชา  มาคโธ  เสนิโย  พิมฺพิสาโร   
โจร  คเหตฺวา  หนติ  วา  พนฺธติ  วา  ปพฺพาเชติ  วาติ ฯ   
        ตตฺถ  มาคโธติ  มคธาน  อิสฺสโร ฯ เสนิโยติ  เสนาย   
สมฺปนฺโน ฯ  พิมฺพิสาโรติ  ตสฺส  นาม ฯ ปพฺพาเชติ  วาติ  รฏโต   
นิกฺขาเมติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ ป ฺจมาสโก  ปาโทติ   
ตทา  ราชคเห  วีสติมาสโก  กหาปโณ  โหติ  ตสฺมา  ป ฺจ-   
มาสโก  ปาโท ฯ  เอเตน  ลกฺขเณน  สพฺพชนปเทสุ  กหาปณสฺส   
จตุตฺโถ  ภาโค  ปาโทติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  จ  โข  โปราณสฺส   
นีลกหาปณสฺส  วเสน  น  อิตเรส  รทฺุรทามกาทีน ฯ  เตน   
ปาเทน  อตีตา  พุทฺธาป  ปาราชิก  ป ฺาเปสุ อนาคตาป   
ป ฺาเปสฺสนฺติ ฯ  สพฺพพุทฺธาน  หิ  ปาราชิกวตฺถุมฺหิ  วา   
ปาราชิเก  วา  นานตฺต  นตฺถิ ฯ  อิมาเนว  จตฺตาริ  ปาราชิก-   
วตฺถนูิ  อิมาเนว  จตฺตาริ  ปาราชิกานิ  อิโต  อูน  วา  อติริตฺต   
วา  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  ภควาป  ธนิย  วิครหิตฺวา  ปาเทเนว   
ทุติย  ปาราชกิ  ป ฺาเปนฺโต  โย  ปน  ภิกฺขุ  อทินฺน   
เถยฺยสงฺขาตนฺติอาทิมาห ฯ   
        เอว  มลูจฺเฉชฺชวเสน  ทฬฺห  กตฺวา  ทุติยปาราชเิก   
ป ฺตฺเต  อปรมฺป  อนุปปฺ ฺตฺตตฺถาย  รชกภณฺฑิกวตฺถุ   
# ๑. ม. เอตทโวจ ฯ    
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อุทปาทิ ฯ ตสฺสุปฺปตฺติทีปนตฺถเมต  วุตฺต  เอว ฺจิท  ภควตา   
ภิกฺขูน  สิกฺขาปท ป ฺตฺต  โหตีติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  จ  อนุปฺป ฺตฺติ-   
สมฺพนฺโธ  จ  ปมปาราชิกวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
ยถา  จ  อิธ  เอว  อิโต  ปร  สพฺพสิกฺขาปเทสุ ฯ  ย  ย   
หิ  ปุพฺเพ  วุตฺต  ตต  สพฺพ  วชฺเชตฺวา  อุปรูปร ิ อปพฺุพเมว   
วณฺณยิสฺสาม ฯ  ยทิ  หิ  ย  ย  วุตฺตนย  ต  ต  ปุนป   
วณฺณยิสฺสาม  กทา  วณฺณนาย  อนฺต  คมิสฺสาม ฯ  ตสฺมา   
ย  ย  ปุพฺเพ  วุตฺต  ตต  สพฺพ  สาธุก  อุปลกฺเขตฺวา   
ตตฺถ  ตตฺถ  อตฺโถ  จ  โยชนา  จ  เวทิตพฺพา ฯ  อปุพฺพ   
ปน ยงฺกิ ฺจิ อนุตฺตานตฺถ สพฺพ มยเมว วณฺณยิสฺสาม ฯ   
                        ธนิยวตฺถุวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        รชกตฺถรณ  คนฺตฺวาติ  รชกติตฺถ  คนฺตฺวา ฯ  ต  หิ   
ยสฺมา  ตตฺถ  รชกา  วตฺถานิ  อตฺถรนฺติ  ตสฺมา  รชกตฺถรณนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  รชกภณฺฑิกนฺติ  รชกาน  ภณฺฑิก ฯ  รชกา  สายณฺห-   
สมเย  นคร  ปวิสนฺตา  พหูนิ  วตฺถานิ  เอเกก  ภณฺฑิก  พนฺธนติฺ   
ตโต  เอก  ภณฺฑิก เตส ปมาเทน อปสฺสนตฺาน อวหริตฺวา   
เถเนตฺวาติ อตฺโถ ฯ    
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        คาโม  นามาติเอวมาทิ  คามา  วา  อร ฺา  วาติ   
เอตฺถ  วุตฺตสฺส  คามสฺส  จ  อร ฺสฺส  จ  ปเภททสฺสนตฺถ   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ยสฺม ึ คาเม  เอกาเอว  กุฏี  เอก  เคห  เสยฺยถาป   
มลยชนปเท อย  เอกกุฏโิก  คาโม  นาม ฯ  เอเตน  นเยน   
อปเร  เวทิตพฺพา ฯ  อมนุสฺโส  นาม  โย  สพฺพโส  วา  มนุสฺสาน   
อภาเวน  ยกฺขปริคฺคหภูโต ฯ  ยโต  วา  มนุสฺสา  เกนจิ  การเณน   
ปุนป  อาคนฺตุกามา  เอว  อปกฺกนฺตา ฯ  ปรกิฺขิตฺโต  นาม อิฏก-   
ปาการ  อาทึ  กตฺวา  อนฺตมโส  กณฺฏกสาขาหิป  ปริกฺขิตฺโต ฯ   
โคนิสาทินิวิฏโ  นาม  วีถิสนฺนิเวสาทิวเสน  อนิวิสิตฺวา  ยถา   
คาโว  ตตฺถ  ตตฺถ  เทฺว  ติสฺโส  นิสีทนติฺ  เอว  ตตฺถ  ตตฺถ   
เทฺว  ตีณิ  ฆรานิ  กตฺวา  นวิิฏโ ฯ  สตฺโถติ  ชงฺฆสตฺถ-   
สกฏสตฺถาทีสุ  โยโกจิ ฯ  อิมสฺมึ  จ  สกิฺขาปเท  นิคโมป   
นครมฺป  คามคฺคหเณเนว  คหิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        คามูปจาโรติอาทิ  อร ฺปริจฺเฉททสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ   
อินฺทขีเล   ิตสฺสาติ  ยสฺส  คามสฺส  อนุราธปุรสฺเสว  เทฺว   
อินฺทขีลา  ตสฺส  อพฺภนฺตริเม  อินฺทขีเล   ิตสฺส ฯ  ตสฺส  หิ   
พาหิโร  อินทฺขีโล  อภิธมฺมิกนเยน  อร ฺสงฺเขป  คจฺฉติ ฯ   
ยสฺส  ปน  เอโก  ตสฺส  วา (๑)  คามทฺวารพาหาน  เวมชฺเฌ   
# ๑. วาสทฺโทย อติเรโก โหติ ม ฺเ ฯ  ม.  อย  ปาโ  นฺตถิ ฯ    
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 ิตสฺส ฯ ยตฺร หิ อินฺทขีโล นตฺถ ิ ตตฺร  คามทฺวารพาหาน   
เวมชฺฌเมว  อินฺทขีโลติ  วุจฺจติ ฯ  เตน วุตฺต  คามทฺวาร-   
พาหาน  เวมชฺเฌ   ิตสฺสาติ ฯ  มชฺฌิมสฺสาติ  ถามมชฺฌิมสฺส   
โน  ปมาณมชฺฌิมสฺส  เนว  อปฺปตฺถามสฺส  น  มหาถามสฺส   
มชฺฌิมตฺถามสฺสาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เลฑฺฑุปาโตติ  ยถา  มาตุคาโม   
กาเก  อุฏาเปนฺโต (๑)  อุชุกเมว  หตฺถ  อุกฺขิปตฺวา  เลฑฺฑุ  ขิปติ   
ยถา  จ  อุทกกฺุเขเป  อุทก  ขิปนฺติ  เอว  อขิปตฺวา  ยถา   
ตรุณมนุสฺสา  อตฺตโน  พล  ทสฺเสนฺตา  พาห  ปสาเรตฺวา  เลฑฺฑุ   
ขิปนฺติ  เอว  ขิตฺตสฺส  เลฑฺฑุสฺส  ปตนฏาน ฯ  ปติโต  ปน   
ลุถิตฺวา  ยตฺถ  คจฺฉติ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ   
        อปริกฺขิตฺตสฺส  คามสฺส ฆรูปจาเร   ิตสฺส  มชฺฌิมสฺส   
ปุริสสฺส  เลฑฺฑุปาโตติ  เอตฺถ  ปน  นมิฺพโกสสฺส  อุทก-   
ปาตฏาเน   ิตสฺส  มชฺฌมิสฺส  ปุริสสสฺ  สุปฺปปาโต  วา   
มุสลปาโต  วา  ฆรูปจาโร  นาม ฯ  ตสฺมึ  ฆรูปจาเร   ิตสฺส   
เลฑฺฑุปาโต  คามูปจาโรติ  กุรุนฺทฏกถาย  วุตฺต ฯ  มหา-   
ปจฺจริยมฺป ตาทิสเมว ฯ  มหาอฏกถาย  ปน  ฆรนฺนาม   
ฆรปจาโร  นาม  คาโม  นาม  คามูปจาโร  นามาติ  มาติก   
เปตฺวา  นิมฺพโกสสฺส  อุทกปาตฏานพฺภนฺตร  ฆรนฺนาม ฯ   
ย  ปน  ทฺวาเร   ิโต  มาตุคาโม  ภาชนโธวนอุทก  ฉฑฺเฑติ   
# ๑. ม. อุฑฺฑาเปนฺโต ฯ  ๒. ม. นิพฺพโกสสฺส ฯ    
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ตสฺส  ปตนฏาน ฺจ  มาตุคาเมเนว  อนฺโตเคเห   ิเตน  ปกติยา   
พหิ  ขิตฺตสฺส  สุปฺปสฺส  วา  สมฺมุ ฺชนยิา วา  ปตนฏาน ฺจ   
ฆรสฺส  ปรุโต  ทฺวีสุ  โกเณสุ  สมฺพนธฺิตฺวา  มชฺเฌ  รกฺุขสูจิ-   
ทฺวาร  เปตฺวา  โครูปาน  ปเวสนนิวารณตฺถ  กตปริกฺเขโป  จ   
อย  สพฺโพป  ฆรูปจาโร  นาม ฯ  ตสฺม ึ ฆรูปจาเร   ิตสฺส   
มชฺฌิมสฺส  ปรุิสสฺส  เลฑฑุปาตพฺภนฺตร  คาโม  นาม ฯ  ตโต   
อ ฺสฺส  เลฑฺฑุปาตสฺส  อพฺภนฺตร  คามูปจาโร  นามาติ   
วุตฺต ฯ อิทเมตฺถ  ปมาณ ฯ  ยถา  จ  เอตฺถ  เอว  สพฺพตฺถ   
โย  โย  อฏกถาวาโท  วา  เถรวาโท  วา  ปจฺฉา  วุจฺจติ   
โส  ปมาณโต  ทฏพฺโพ ฯ   
        ย ฺเจต  มหาอฏกถาย  วุตฺต  ต  ปาลิยา  วิรุทธฺมิว   
ทิสฺสติ  ปาลยิ  ห ิ ฆรูปจาเร   ิตสฺส  มชฺฌิมสฺส  ปุรสิสฺส   
เลฑฺฑุปาโตติ  เอตฺตกเมว  วุตฺต  อฏกถายมฺปน  ต  เลฑฺฑุปาต   
คามสงฺเขป  กตฺวา  ตโต  ปร  คามูปจาโร  วุตฺโตติ ฯ  วุจฺจเต ฯ   
สพฺพเมว (๑)  ปาลิย  วุตฺต ฯ  อธิปฺปาโย  ปเนตฺถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
โส  จ  อฏกถาจริยานเมว  วิทิโต ฯ  ตสฺมา  ยถา  ฆรปจาเร   
 ิตสฺสาติ  ฆรูปจารลกฺขณ  ปาลิย  อวุตฺตมฺป  อฏกถาย   
วุตฺตวเสน  คหิต  เอว  สนเฺตป  คเหตพฺพ ฯ   
        ตตฺราย  นโย ฯ  อิธ  คาโม  นาม  ทุวิโธ  ปริกขิฺตฺโต  จ   
# ๑. ส.ี สพฺพเมต ฯ  ม. สจฺจเมว ฯ  ๒. ม. เสสมฺป ฯ    
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อปริกฺขิตฺโต  จ ฯ  ตตฺถ  ปริกฺขิตฺตสฺส  ปริกฺเขโปเยว ปริจฺเฉโท ฯ   
ตสฺมา วิสุปริจฺเฉท อวตฺวา  คามูปจาโร  นาม  ปรกิฺขิตฺตสฺส   
คามสฺส  อินฺทขีเล   ิตสฺส  มชฺฌิมสฺส  ปุริสสฺส  เลฑฺฑุปาโตติ   
ปาลิย  วุตฺต ฯ  อปริกฺขิตฺตสฺส  ปน  คามสฺส  คามปริจฺเฉโท   
วตฺตพฺโพ ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  คามปริจฺเฉททสฺสนตฺถ  อปริกฺขิตฺตสฺส   
คามสฺส  ฆรูปจาเร   ิตสฺส  มชฺฌิมสฺส  ปุริสสฺส  เลฑฺฑุปาโตติ   
วุตฺต ฯ  คามปริจฺเฉเทว  ทสฺสิเต  คามูปจารลกฺขณ  ปุพฺเพ   
วุตฺตนเยเนว  สกฺกา  าตุนฺติ  ปุน  ตตฺถ   ิตสฺส  มชฺฌิมสฺส   
ปุริสสฺส  เลฑฺฑุปาโตติ  น  วุตฺต ฯ  โย  ปน  ฆรูปจาเร   ิตสฺส   
เลฑฺฑุปาตเยว  คามูปจาโรติ  วทติ  ตสฺส  ฆรูปจาโร  คาโมติ   
อาปชฺชติ ฯ  ตโต  ฆร  ฆรูปจาโร  คาโม  คามูปจาโรติ  เอส   
วิภาโค  สงฺกริยติ ฯ  อสงฺกรโต  เจตฺถ  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ   
วิกาเล  คามปฺปเวสนาทีสุ ฯ  ตสฺมา  ปาลิ ฺจ  อฏกถ ฺจ   
สสนฺเทตฺวา  วุตฺตนเยเนเวตฺถ  คาโม  จ  คามูปจาโร  จ   
เวทิตพฺโพ ฯ  โยป  จ   คาโม  ปุพฺเพ  มหา  หุตฺวา  ปจฺฉา   
กุเลสุ  นฏเสุ  อปฺปโก  โหติ  โส  ฆรูปจารโต  เลฑฺฑุปาเตเนว   
ปริจฺฉินฺทิตพฺโพ ฯ  ปุริมปริจฺเฉโท  ปนสฺส  ปรกิฺขิตฺตสฺสาป   
อปริกฺขิตฺตสฺสาป  อปฺปมาณเมวาติ ฯ   
        อร ฺ  นาม  เปตฺวา  คาม ฺจ  คามูปจาร ฺจาติ  อิท   
ยถาวุตฺตลกฺขณ  คาม ฺจ  คามูปจาร ฺจ  เปตฺวา  อิมสฺมึ    
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อทินฺนาทานสิกฺขาปเท  อวเสส  อร ฺ  นามาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
อภิธมฺเม  ปน  อร ฺนฺติ  นิกฺขมิตฺวา  พหิอินฺทขีลา  สพฺพเมต   
อร ฺนฺติ  วุตฺต ฯ  อร ฺกสิกฺขาปเท  อร ฺกนฺนาม  เสนาสน   
ป ฺจธนุสติก ปจฺฉิมนฺติ วุตฺต ฯ  ต  อินฺทขีลโต  ปฏาย   
อาโรปเตน  อาจริยธนุนา  ป ฺจธนุสตปฺปมาณนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
เอว  ภควตา  คามา  วา  อร ฺา  วาติ  เอตสฺส  อตฺถ   
วิภชนฺเตน  ฆร  ฆรูปจาโร  คาโม  คามูปจาโร  อร ฺนฺติ   
ปาปภิกฺขูน  เลโสกาสนิเสธนตฺถ  ป ฺจ  โกฏาสา  ทสฺสิตา ฯ   
ตสฺมา  ฆเร  วา  ฆรูปจาเร  วา  คาเม  วา  คามูปจาเร   
วา  อร ฺเ  วา  ปาทคฺฆนกโต  ปฏาย  สสฺสามิก  ภณฺฑ   
อวหรนฺตสฺส ปาราชิกเมวาติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต  อาทิเยยฺยาติอาทีน  อตฺถ-   
ทสฺสนตฺถ  อทินฺน  นามาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อทินนฺนฺติ   
ทนฺตโปณสิกฺขาปเท  อตฺตโน  สนฺตกมฺป  อปฏิคฺคหิตก  กปฺปย   
อนชฺโฌหรณีย  วุจฺจติ ฯ  อิธ  ปน  ยงฺกิ ฺจิ  ปรปรคฺิคหิต   
สสฺสามิก  ภณฺฑ ฯ  ตเทต  เตหิ  สามิเกหิ  กาเยน  วา   
วาจาย  วา  น  ทินฺนนฺติ  อทินฺน ฯ  อตฺตโน  หตฺถโต  วา   
ยถา ิตฏานโต  วา  น  นสิฺสฏนฺติ  อนิสฺสฏ ฯ  ยถาาเน   
 ิตมฺป  อนเปกฺขตาย  น  ปริจฺจตฺตนฺติ  อปริจฺจตฺต ฯ  อารกฺข-   
สวิธาเนน  รกฺขิตตฺตา  รกขิฺต ฯ  ม ฺชสุาทีสุ  ปกฺขิปตฺวา    
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โคปตตฺตา  โคปต ฯ  มม  อิทนฺติ  ตณฺหามมตฺเตน  มมายิตตฺตา   
มมายิต ฯ  ตาหิ  อปริจฺจาครกฺขณโคปนาทีหิ  เตหิ  ภณฺฑ-   
สามิเกหิ  ปเรหิ  ปริคฺคหิตนฺติ  ปรปรคฺิคหิต ฯ  เอต  อทินฺน   
นาม ฯ   
        เถยฺยสงฺขาตนฺติ  เอตฺถ  เถโนติ  โจโร ฯ  เถนสสฺ  ภาโว   
เถยฺย ฯ  อวหรณจิตฺตสฺเสต  อธิวจน ฯ  สงฺขา  สงฺขาตนฺติ  อตฺถโต   
เอก ฯ  โกฏาสสฺเสต  อธิวจน  ส ฺานิทานา  หิ  ปป ฺจ-   
สงฺขาติอาทีสุ  วิย ฯ  เถยฺย ฺจ  ต  สงฺขาต ฺจาติ  เถยฺยสงฺขาต ฯ   
เถยฺยจิตฺตสงฺขาโต  เอโก  จิตฺตโกฏาโสติ  อตฺโถ ฯ  กรณตฺเถ  เจต   
ปจฺจตฺตวจน ฯ  ตสฺมา  เถยฺยสงฺขาเตนาติ  อตฺถโต  ทฏพฺพ ฯ   
โย  จ  เถยฺยสงฺขาเตน  อาทิยติ  โส  ยสฺมา  เถยฺยจิตฺโต  โหติ   
ตสฺมา  พฺย ฺชน  อนาทยิตฺวา  อตฺถเมว  ทสฺเสตุ  เถยฺยจิตฺโต   
อวหรณจิตฺโตติ เอวมสฺส ปทภาชนีย วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อาทิเยยฺย ฯเปฯ  สงฺเกต  วีตินาเมยฺยาติ  เอตฺถ  ปน   
ปมปท  อภิโยควเสน  วุตฺต  ทุติยปท  อ ฺเส  ภณฺฑ   
หรนฺตสฺส  คจฺฉโต   วเสน  ตติยปท  อุปนิกฺขิตฺตภณฺฑวเสน   
จตุตฺถ  สวิ ฺาณกวเสน  ป ฺจม  ถเล  นิกฺขิตฺตาทิวเสน  ฉฏ   
ปริกปฺปวเสน  วา  สุงฺกฆาฏวเสน  วา  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
โยชนา  ปเนตฺถ  เอกภณฺฑวเสนป  นานาภณฺฑวเสนป  โหติ ฯ   
เอกภณฺฑวเสน  จ  สวิ ฺาณเกเนว ลพฺภติ ฯ  นานาภณฺฑ    
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วเสน  สวิ ฺาณกาวิ ฺาณกมิสฺสเกน ฯ   
        ตตฺถ  นานาภณฺฑวเสน  ตาว  เอว  เวทิตพฺพา ฯ   
อาทิเยยฺยาติ  อาราม  อภิยุ ฺชติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ  สามิกสฺส   
วิมตึ  อุปฺปาเทติ  อาปตฺติ  ถลฺุลจฺจยสฺส ฯ  สามิโก  น  มยฺห   
ภวิสฺสตีติ  ธุร  นกิฺขิปติ  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส ฯ   
        หเรยฺยาติ  อ ฺสฺส  ภณฺฑ  หรนโฺต  สีเส  ภาร   
เถยฺยจิตฺโต  อามสติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ  ผนฺทาเปติ  อาปตฺติ   
ถุลลฺจฺจยสฺส ฯ  ขนฺธ  โอโรเปติ  อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ   
        อวหเรยยฺาติ  อุปนิกฺขิตฺต  ภณฺฑ  เทหิ  เม  ภณฺฑนฺติ   
วุจฺจมาโน  นาห  คณฺหามีติ  ภณติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ   
สามิกสฺส  วิมตึ  อุปฺปาเทติ  อาปตฺติ  ถลฺุลจฺจยสฺส ฯ  สามิโก   
น  มยฺห  ทสสฺตีติ  ธุร  นกิฺขิปติ  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส ฯ   
        อิริยาปถ  วิโกเปยฺยาติ  สหภณฺฑหารก  เนสฺสามีติ  ปม   
ปาท  สงฺกาเมติ  อาปตฺติ  ถลฺุลจฺจยสฺส  ทุติย  ปาท  สงฺกาเมติ   
อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส ฯ   
        านา  จาเวยฺยาติ  ถลฏ  ภณฺฑ  เถยฺยจิตฺโต  อามสติ   
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ  ผนฺทาเปติ  อาปตฺติ  ถุลลฺจฺจยสฺส ฯ  านา   
จาเวติ  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส ฯ   
        สงฺเกต  วีตินาเมยฺยาติ  ปริกปฺปตฏาน  ปม  ปาท   
อติกฺกาเมติ  อาปตฺติ  ถุลลฺจฺจยสฺส ฯ  ทุติย  ปาท  อติกฺกาเมติ    
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อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส ฯ  อถวา  ปม  ปาท  สุงฺกฆาฏ  อติกฺกาเมติ   
อาปตฺติ  ถุลลฺจฺจยสฺส ฯ  ทุติย  ปาท  อติกฺกาเมติ  อาปตฺติ   
ปาราชิกสฺสาติ ฯ  อยเมตฺถ  นานาภณฺฑวเสน  โยชนา ฯ   
        เอกภณฺฑวเสน  ปน  สสฺสามิก  ทาส  วา  ติรจฺฉาน   
วา  ยถาวุตฺเตน  อภิโยคาทินา  นเยน  อาทิยติ  วา  หรติ   
วา  อวหรติ  วา  อิริยาปถ  วา  วิโกเปติ  านา  วา  จาเวติ   
ปริจฺเฉท  วา  อติกฺกาเมติ ฯ อยเมตฺถ เอกภณฺฑวเสน โยชนา ฯ   
 
                                ป ฺจวีสติอวหารกถา   
        อปจ  อิมานิ  วณฺณยนฺเตน  ป ฺจ  ป ฺจเก  สโมธาเนตฺวา   
ป ฺจวีสติ  อวหารา  ทสฺเสตพฺพา ฯ  เอว  วณฺณยตา  หิ  อิท   
อทินฺนาทานปาราชิก  สุวณฺณิต  โหติ ฯ  อิมสฺมึ  จ  าเน   
สพฺพอฏกถา  อากุลา  ลลุิตา  ทูวิ ฺเยฺยวินิจฺฉยา ฯ  ตถา  หิ   
สพฺพอฏกถาสุ  ยานิ  ตานิ  ปาลิย  ป ฺจหากาเรหิ  อทินฺน   
อาทิยนฺตสฺส  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส  ปรปริคฺคหิต ฺจ  โหตีติ-   
อาทินา  นเยน  อวหารงฺคานิ  วุตฺตานิ  ตานิป  คเหตฺวา   
กตฺถจิ  เอก  ป ฺจก  ทสฺสิต ฯ  กตฺถจิ  ฉหากาเรหีติ  อาคเตหิ   
สทฺธึ  เทฺว  ป ฺจกานิ  ทสฺสิตานิ ฯ เอตานิ  จ  ป ฺจกานิ   
น  โหนฺติ ฯ  ยตฺถ  ห ิ เอเกเกน  ปเทน  อวหาโร  สิชฌฺติ   
ต  ป ฺจกนฺนาม  วุจฺจติ ฯ  เอตฺถ  ปน  สพฺเพหิป  ปเทหิ    
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เอโกเยว  อวหาโร ฯ  ยานิ  จ  ตตฺถ  ลพฺภมานานิเยว  ป ฺจกานิ   
ทสฺสิตานิ  เตสมฺป  น  สพฺเพส  อตฺโถ  ปกาสิโต ฯ  เอวมิมสฺมึ   
าเน  สพฺพอฏกถา  อากลุา  ลุลิตา  ทวิู ฺเยฺยวินิจฺฉยา ฯ   
ตสฺมา  ป ฺจ  ป ฺจเก  สโมธาเนตฺวา  ทสฺสิยมานา  อิเม   
ป ฺจวีสติ  อวหารา  สาธุก สลลฺกฺเขตพฺพา ฯ   
        ป ฺจ  ป ฺจกานิ  นาม  นานาภณฺฑป ฺจก  เอกภณฺฑ-   
ป ฺจก  สาหตฺถิกป ฺจก  ปุพฺพปฺปโยคป ฺจก  เถยฺยาวหาร-   
ป ฺจกนฺติ ฯ  ตตฺถ  นานาภณฺฑป ฺจก ฺจ  เอกภณฺฑป ฺจก ฺจ   
อาทิเยยฺย  หเรยฺย  อวหเรยฺย  อิรยิาปถ  วิโกเปยฺย  านา   
จาเวยฺยาติ  อิเมส  ปทาน  วเสน  ลพฺภนฺติ ฯ  ตานิ ปุพฺเพ   
โยเชตฺวา ทสฺสิตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ  ย  ปเนต  สงฺเกต   
วีตินาเมยฺยาติ  ฉฏ  ปท  ต  ปริกปฺปาวหารสฺส  จ  นิสฺสคฺคิยา-   
วหารสฺส  จ  สาธารณ ฯ  ตสฺมา  ต  ตติยป ฺจเมสุ  ป ฺจเกสุ   
ลพฺภมานปทวเสน  โยเชตพฺพ ฯ  วุตฺต  นานาภณฺฑป ฺจก ฺจ   
เอกภณฺฑป ฺจก ฺจ ฯ   
        กตม  สาหตฺถิกป ฺจก ฯ  ป ฺจ  อวหารา  สาหตฺถิโก   
อาณตฺติโก  นิสฺสคฺคิโย  อตฺถสาธโก  ธุรนิกฺเขโปติ ฯ  ตตฺถ   
สาหตฺถิโก  นาม  ปรสฺส  ภณฺฑ  สหตฺถา  อวหรติ ฯ  อาณตฺติโก   
นาม  อสุกสสฺ  ภณฺฑ  อวหราติ  อ ฺ  อาณาเปติ ฯ  นิสฺสคฺคิโย   
นาม  อนฺโตสุงฺกฆาเฏ   ิโต  พหิสุงฺกฆาต  ปาเตติ  อาปตฺติ    
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ปาราชิกสฺสาติ  อิมินา  สทฺธึ  สงฺเกต  วีตินาเมยฺยาติ  อิท  ปท-   
โยชน  ลภติ ฯ  อตฺถสาธโก  นาม  อสุก  ภณฺฑ  ยทา  สกฺโกส ิ  
ตทา  อวหราติ  อาณาเปติ ฯ  ตตฺถ  สเจ  ปโร  อนนฺตรายิโก   
หุตฺวา  ต  อวหรติ  อาณาปโก  อาณตฺติกขฺเณเยว  ปาราชิโก   
โหติ ฯ  อวหารโก  ปน  อวหฏกาเล ฯ อย อตฺถสาธโก ฯ   
ธุรนิกฺเขโป  ปน  อุปนิกฺขิตฺตภณฺฑวเสน  เวทิตพฺโพติ ฯ  อิท   
สาหตฺถิกป ฺจก ฯ  กตม  ปุพฺพปฺปโยคป ฺจก ฯ  อปเรป  ป ฺจ   
อวหารา  ปุพฺพปฺปโยโค  สหปฺปโยโค  สวิธาวหาโร  สงฺเกตกมฺม   
นิมิตฺตกมฺมนฺติ ฯ  ตตฺถ  อาณตฺติวเสน  ปุพฺพปฺปโยโค  เวทิตพฺโพ ฯ   
านา  จาวนวเสน  สหปฺปโยโค ฯ  อิตเร  ปน  ตโย  ปาลิย   
อาคตนเยเนว  เวทิตพฺพาติ ฯ  อิท  ปุพฺพปฺปโยคป ฺจก ฯ   
        กตม  เถยฺยาวหารป ฺจก ฯ  อปเรป  ป ฺจ  อวหารา   
เถยฺยาวหาโร  ปสยฺหาวหาโร  ปริกปฺปาวหาโร  ปฏจฺิฉนฺนาวหาโร   
กุสาวหาโรติ ฯ  เต  ป ฺจป  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  สงฺฆสฺส  จีวเร   
ภาชิยมาเน  เถยฺยจิตฺโต  กสุ  สงฺกาเมตฺวา  จีวร  อคฺคเหสีติ   
เอกสฺมึ  กุสสงฺกมนวตฺถุสฺมึ  วณฺณยิสสฺาม ฯ  อิท  เถยฺยาวหาร-   
ป ฺจก ฯ  เอวมิมานิ  ป ฺจกานิ  สโมธาเนตฺวา อิเม ป ฺจวีสติ   
อวหารา เวทิตพฺพา ฯ   
        อิเมสุ  จ  ปน  ป ฺจสุ  ป ฺจเกสุ  กุสเลน  วินยธเรน   
โอติณฺณวตฺถุ  สหสา  อวินิจฺฉินิตฺวาว  ป ฺจ  านานิ    
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โอโลเกตพฺพานิ  ยานิ สนธฺาย โปราณา อาหุ   
                วตฺถุกาล ฺจ เทส ฺจ                  อคฺฆ ปรโิภคป ฺจม 
                ตุลยิตฺวา  ป ฺจ  านานิ          ธาเรยฺยตฺถ  วิจกฺขโณติ ฯ 
        ตตฺถ  วตฺถุนฺติ  ภณฺฑ ฯ  อวหารเกน  หิ  มยา  อิท   
นาม  อวหฏนฺติ  วุตฺเตป  อาปตฺตึ  อนาโรเปตฺวาว  ต  ภณฺฑ   
สสฺสามิก  วา  อสฺสามิก  วา  อุปปริกฺขิตพฺพ ฯ  สสสฺามิเกป   
สามิกาน  สาลยภาโว  วา  นิราลยภาโว  วา  อุปปริกขิฺตพฺโพ ฯ   
สเจ  เตส  สาลยกาเล  อวหฏ  ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา  อาปตฺติ   
กาเรตพฺพา ฯ  สเจ  นริาลยกาเล  น  ปาราชิเกน  กาเรตพฺโพ ฯ   
ภณฺฑสามิเกสุ  ปน  ภณฺฑ  อาหราเปนฺเตสุ  ภณฺฑ ทาตพฺพ ฯ   
อยเมตฺถ สามีจิ ฯ   
        อิมสฺส  ปน  อตฺถสฺส  ทีปนตฺถมิท  วตฺถ ุฯ  ภาติย-   
ราชกาเล  กริ  มหาเจติยปูชาย  ทกฺขิณทิสโต  เอโก  ภิกฺขุ   
สตฺตหตฺถ  ปณฺฑุกาสาว  อเส  กริตฺวา  เจติยงฺคณ  ปาวิสิ ฯ   
ตขณเมว  ราชาป  เจติยวนฺทนตฺถ  อาคโต ฯ  ตโต  อุสฺสารณาย   
วตฺตมานาย  มหาชนสมฺมโท  อโหสิ ฯ  อถโข  โส  ภิกฺขุ  มหาชน-   
สมฺมทปฬิโต  อสโต  ปตนฺต  กาสาว  อทิสฺวาว  นิกฺขนฺโต ฯ   
นิกฺขมิตฺวา  จ กาสาว  อปสฺสนฺโต  โก  อีทิเส  ชนสมฺมเท   
กาสาว  ลภติ  น  ทานิ  ต  มยฺหนฺติ  ธุรนิกฺเขป  กตฺวา   
คโต ฯ  อถ ฺโ  ภิกฺขุ  ปจฺฉา  อาคจฺฉนฺโต  ต  กาสาว  ทิสฺวา    
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เถยฺยจิตฺเตน  คเหตฺวา  ปุน  วิปฏิสาร ี หุตฺวา  อสฺสมโณ   
ทานิมฺหิ  วิพฺภมิสฺสามีติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  วินยธเร  ปุจฺฉิตฺวา   
ชานิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  จูฬสมุนตฺเถโร  นาม  สพฺพปรยิตฺติธโร   
วินยาจริยปาโมกฺโข  มหาวิหาเร  ปฏิวสติ ฯ  โส  ภิกฺขุ  เถร   
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  โอกาส  กาเรตฺวา  อตฺตโน  กุกกฺุจฺจ   
ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  เตน  ภฏเ  ชนกาเย  ปจฺฉา  อาคนฺตฺวา  คหิต-   
ภาว  ตฺวา  อตฺถิ  ทานิ  เอตฺถ  โอกาโสติ  จินฺเตตฺวา  อาห   
สเจ  กาสาวสฺสามิก  ภิกขฺุ อาเนยฺยาสิ  สกฺกา  ภเวยฺย  ตว   
ปติฏา  กาตุนฺติ ฯ  กถาห  ภนฺเต  ต  ทกฺขิสฺสามีติ ฯ  ตหึ   
ตหึ  คนฺตฺวา  โอโลเกหีติ ฯ  โส  ป ฺจป  มหาวิหาเร  โอโลเกตฺวา   
เนว  อทฺทกฺขิ ฯ  ตโต  น  เถโร  ปุจฺฉิ  กตราย  ทิสาย   
พหู  ภิกฺขู  อาคจฺฉนฺตีติ ฯ  ทกฺขิณาย  ทิสาย  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ   
กาสาว  ทีฆโต  จ  ติริย ฺจ  มินิตฺวา  เปหิ  เปตฺวา   
ทกฺขิณทิสาย  วิหารปฏิปาฏิยา  วิจินิตฺวา  ต  ภิกฺขข  อาเนหีติ ฯ   
โส  ตถา  กตฺวา  ต  ภิกฺขุ ทิสฺวา  เถรสฺส  สนฺติก  อาเนสิ ฯ   
เถโร  ปุจฺฉิ  ตเวท  กาสาวนฺติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  กหุินฺเต   
ปาติตนฺติ ฯ  โส  สพฺพ  อาจิกฺขิ ฯ  เถโร  เตน  กต  ธุรนิกฺเขป   
สุตฺวา  อิตร  ปุจฺฉิ  ตยา  อิท  กุห ึ ทิสฺวา  คหิตนฺติ ฯ  โสป   
สพฺพ  อาโรเจสิ ฯ  ตโต  น  เถโร  อาห  สเจ  เต  สุทฺธจิตฺเตน    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๔๕   
 
คหิต  อภวิสฺส  อนาปตฺติเยว  เต  อสฺส  เถยฺยจิตฺเตน  ปน   
คหิตตฺตา  ทุกฺกฏ  อาปนฺโนสิ  ต  ทสฺเสตฺวา  อนาปตฺติโก  โหหิ   
อิท ฺจ  กาสาว  อตฺตโน  สนฺตก  กตฺวา  เอตสฺเสว  ภิกฺขุโน   
เทหีติ ฯ โส ภิกฺขุ อมเตเนว อภิสิตฺโต ปรมสฺสาสมฺปตฺโต   
อโหสิ ฯ   เอว วตฺถุ โอโลเกตพฺพ ฯ   
        กาโลติ  อวหารกาโล ฯ  ตเทว  หิ  ภณฺฑ  กทาจิ  สมคฺฆ   
โหติ  กทาจิ  มหคฺฆ ฯ  ตสฺมา  ต  ภณฺฑ  ยสฺมึ  กาเล  อวหฏ   
ตสฺมึเยว  กาเล  โย  ตสฺส  อคฺโฆ  โหติ  เตน  อคฺเฆน  อาปตฺติ   
กาเรตพฺพา ฯ เอว กาโล โอโลเกตพฺโพ ฯ   
        เทโสติ  อวหารเทโส ฯ  ต  ห ิ ภณฺฑ  ยสฺมึ  เทเส  อวหฏ   
ตสฺมึเยว  เทเส  โย  ตสฺส  อคฺโฆ  โหติ  เตน  อคฺเฆน  อาปตฺติ   
กาเรตพฺพา ฯ  ภณฺฑฏานเทเส  หิ  ภณฺฑ  สมคฺฆ  โหติ  อ ฺตฺถ   
มหคฺฆ โหติ ฯ   
        อิมสฺสาป  จ  อตฺถสฺส  ทีปนตฺถมทิ  วตฺถ ุฯ  อนฺตรสมุทฺเท   
กิร  เอโก  ภิกฺขุ  สุสณฺาน  นาฬิเกร  ลภิตฺวา  ภม  อาโรเปตฺวา   
สงฺขถาลกสทิส  มโนรม  ปานียถาลก  กตฺวา  ตตฺเถว  เปตฺวา   
เจติยคิรึ  อคมาสิ ฯ  อถ ฺโ  ภิกฺขุ  อนฺตรสมุทฺท  คนฺตฺวา   
ตสฺมึ  วิหาเร  ปฏิวสนฺโต  ต  ถาลก  ทสิฺวา  เถยฺยจิตฺเตน   
คเหตฺวา  เจติยคิริเมว  อาคโต ฯ  ตสฺส  ตตฺถ  ยาคค  ปวนฺตสฺส   
ต  ถาลก  ทสิฺวา  ถาลกสสฺามิโก  ภิกขฺุ  อาห  กุโต  เต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 446 
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อิท  ลทฺธนฺติ ฯ  อนฺตรสมุทฺทโต  เม  อานีตนฺติ ฯ  โส  เนต   
ตว  สนฺตก  เถยฺยาย  เต  คหิตนฺติ  สงฺฆมชฺฌ  อากฑฺฒิ ฯ   
ตตฺถ  วินิจฺฉย  อลภิตฺวา มหาวิหาร  อาคมึสุ ฯ  ตตฺถ  เภรึ   
ปหราเปตฺวา  มหาเจติยสมีเป สนนฺิปาต  กตฺวา  วินจฺิฉย   
อารภึสุ ฯ วินยธรตฺเถรา  อวหาร  ป ฺาเปสุ ฯ   
        ตสฺมิ ฺจ  สนฺนิปาเต  อาภิธมฺมิกโคทตฺตตฺเถโร  นาม   
วินยกุสโล  โหติ ฯ  โส  เอวมาห  อิมินา  อิท  ถาลก  กุห ึ  
อวหฏนฺติ ฯ  อนฺตรสมุทฺเท  อวหฏนฺติ ฯ  ตตฺรีท  กึ  อคฺฆตีติ ฯ   
น  กิ ฺจิ  อคฺฆติ ฯ  ตตฺร  หิ  นาฬิเกร  ภินฺทิตฺวา  มิ ฺช   
ขาทิตฺวา  กปาล  ฉฑฺเฑนฺติ  ทารุอตฺถ  ปน  ผรตีติ ฯ  อิมสฺส   
ภิกฺขุโน  เอตฺถ  หตฺถกมฺม  กึ  อคฺฆตีติ ฯ  มาสก  วา  อูนมาสก   
วาติ ฯ  อตฺถิ  ปน  กตฺถจิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  มาสเก  วา   
อูนมาสเก  วา  ปาราชิก  ป ฺตฺตนฺติ ฯ  เอว  วุตฺเต  สาธุ   
สาธุ  สุกถิต  สุวินิจฺฉิตนฺติ  เอกสาธุกาโร  อโหสิ ฯ  เตน  จ   
สมเยน ภาติยราชาป  เจติยวนฺทนตฺถ  นครโต  นิกขฺนฺโต  ต   
สทฺท  สุตฺวา  กึ  อิทนฺติ  ปจฺุฉิตฺวา  สพฺพ  ปฏิปาฏิยา  สุตฺวา   
นคเร  เภริ ฺจาราเปสิ  มยิ  สนฺเต  ภิกขฺูนมฺป  ภิกฺขุนีนมฺป   
คิหีนมฺป  อธิกรณ  อาภิธมฺมิกโคทตฺตตฺเถเรน  วินจฺิฉิต  สุวินิจฺฉิต   
ตสฺส  วินิจฺฉเย  อติฏมาน ราชาณาย เปมีติ ฯ  เอว เทโส   
โอโลเกตพฺโพ ฯ    
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        อคฺโฆติ  ภณฺฑคฺโฆ ฯ  นวภณฺฑสฺส  หิ  โย  อคฺโฆ  โหติ   
โส  ปจฺฉา  ปริหายติ ฯ  ยถา  นวโธโต  ปตฺโต  อฏ  วา  ทส   
วา  อคฺฆติ  โส  ปจฺฉา  ฉิทฺโท  วา  อาณิคณฺฑิกาหโต  วา   
อปฺปคฺโฆ  โหติ ฯ  ตสฺมา  น  สพฺพทา  ภณฺฑ  ปกติอคฺเฆเนว   
กาตพฺพนฺติ ฯ เอว อคฺโฆ โอโลเกตพฺโพ ฯ   
        ปรโิภโคติ  ภณฺฑปริโภโค ฯ  ปรโิภเคนาป  หิ  วาสี-   
อาทิภณฺฑสฺส  อคฺโฆ  ปริหายติ ฯ  ตสฺมา  เอว  อุปปริกฺขิตพฺพ ฯ   
สเจ  โกจิ  กสฺสจิ  ปาทคฺฆนก  วาสึ  หรติ  ตตฺร  วาสี-   
สามิโก  ปุจฺฉิตพฺโพ  ตยา  อย  วาสี  กิตฺตเกน  กีตาติ ฯ   
ปาเทน  ภนฺเตติ ฯ  ก ึ ปน  เต  กีณิตฺวาว  ปตา  อุทาหุ   
น  วล ฺเชสีติ ฯ  สเจ  วทติ  เอกทิวส  เม  ทนฺตกฏ  วา   
รชนจฺฉลฺล ึ วา  ปตฺตปจนกทารุ วา  ฉินฺนา (๑)  ฆสิตฺวา  วา   
นิสิตาติ  อถสฺส  โปราโณ  อคฺโฆ  ภฏโติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
ยถา  จ  วาสิยา  เอว  อ ฺชนิยา  วา  อ ฺชนีสลากาย  วา   
กุ ฺจิกาย  วา  ปลาเสน  วา  ถุเสหิ  วา  อิฏกจุณฺเณน   
วา  เอกวาร  ฆสิตฺวา  โธวนมตฺเตนาป  อคฺโฆ  ภสฺสติ ฯ   
ติปุมณฺฑลสฺส  มกรทนฺตจฺเฉเทนาป  มชฺชนมตฺเตนาป  อุทก-   
สาฏิกาย  สก ึ นิวาสนปารุปเนนาป  ปรโิภคสีเสน  อเส  วา   
สีเส  วา ปนมตฺเตนาป  ตณฺฑุลาทีน  ปปฺโผฏเนนาป  ตโต   
# ๑. ม. ฉินฺน ฯ  ๒. ม. อถสฺสา ฯ    
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เอก  วา  เทฺว  วา  อปนยเนนาป  อนฺตมโส  เอก  ปาสาณสกฺขร   
อุทฺธริตฺวา  ฉฑฺฑิตมตฺเตนาป  สปฺปเตลาทีน  ภาชนนฺตรปร-ิ   
วตฺตเนนาป  อนฺตมโส  ตโต  มกฺขิก  วา  กิปลิก  วา  อุทฺธริตฺวา   
ฉฑฺฑิตมตฺเตนาป  คุฬปณฺฑกสฺส  มธุรภาวชานนตฺถ  นเขน   
วิชฺฌิตฺวา  อนุมตฺตคฺคหิตมตฺเตนาป  อคฺโฆ  ภสฺสติ ฯ  ตสฺมา   
ยงฺกิ ฺจิ  ปาทคฺฆนก  วุตฺตนเยเนว  สามิเกหิ  ปรโิภเคน  อูน   
กต  โหติ  น  ต  อวหโฏ  ภิกฺขุ  ปาราชเิกน  กาเรตพฺโพ ฯ   
เอว ปริโภโค โอโลเกตพฺโพ ฯ   
        เอว  อิมานิ  ตุลยิตฺวา  ป ฺจ  านานิ  ธาเรยฺยตฺถ   
วิจกฺขโณ  อาปตฺตึ  วา  อนาปตฺตึ  วา  ครุก  วา  ลหกุ   
วา  อาปตฺตึ ยถาาเน  เปยฺยาติ ฯ   
        นฏิ ิโต  อาทิเยยฺย ฯเปฯ  สงฺเกต  วีตินาเมยฺยาติ   
 
                        อิเมส  ปทาน  วินิจฺฉโย ฯ   
        อิทานิ  ยมิท  ยถารูเป  อทินฺนาทาเนติอาทีนิ  วิภชนฺเตน   
ยถารูปนฺนามาติอาทิ  วุตฺต  ตตฺถ  ยถารูปนฺติ  ยถาชาติก ฯ   
ต  ปน  ยสฺมา  ปาทโต  ปฏาย  โหติ  ตสฺมา  ปาท   
วา  ปาทารห  วา  อติเรกปาท  วาติ  อาห ฯ  ตตฺถ  ปาเทน   
กหาปณสฺส จตุตฺถภาค  อกปฺปยภณฺฑเมว  ทสฺเสติ ฯ  ปาทารเหน   
ปาทคฺฆนก  กปฺปยภณฺฑ ฯ  อติเรกปาเทน  อุภยมฺป ฯ  เอตฺตาวตา   
สพฺพากาเรน  ทุติยปาราชกิปโหนกวตฺถุ  ทสฺสิต  โหติ ฯ    
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        ปถพฺยาราชาติ  สกลปวิยา  ราชา  ทีปจกฺกวตฺตี  อโสก-   
สทิโส  โย  วา  ปน ฺโป  เอกทีเป  ราชา  สีหลราชสทีโส ฯ   
ปเทสราชาติ  เอกทีปสฺส  ปเทสิสฺสโร พิมฺพิสารปเสนทิอาทโย   
วิย ฯ  มณฺฑลิกา  นาม  เย  ทีปปฺปเทเสป  เอกเมก  มณฺฑล   
ภุ ฺชนฺติ ฯ  อนฺตรโภคิกา  นาม  ทฺวินนฺ  ราชูน  อนฺตรา   
กติปยคามสฺสามิกา ฯ  อกฺขทสฺสาติ  ธมฺมวินิจฺฉนกา ฯ  เต  ธมมฺ-   
สภาย  นิสีทิตฺวา  อปราธานุรูป  โจราน  หตฺถปาทจฺเฉชฺชาทึ   
อนุสาสนฺติ ฯ  เย  ปน  านนฺตรปฺปตฺตา  อมจฺจา  วา   
ราชกุมารา  วา  กตาปราธา  โหนฺติ  เต  ร ฺโ  อาโรเจนฺติ   
ครุก  าน  สย  น  วินิจฺฉินนฺติ ฯ  มหามตฺตาติ  านนฺตรปฺ-   
ปตฺตา  มหาอมจฺจา ฯ  เตป  ตตฺถ  ตตฺถ  คาเม  วา  นิคเม   
วา  นิสีทิตฺวา  ราชกิจฺจ  กโรนฺติ ฯ  เย  วา  ปนาติ  อ ฺเป   
เย  ราชกุลนสิฺสิตา  วา  สกิสฺสริยนิสฺสติา  วา  หุตฺวา  เฉชฺชเภชชฺ   
อนุสาสนฺติ  สพฺเพป  เต  อิมสฺมึ  อตฺเถ  ราชาโนติ  ทสฺเสติ ฯ   
        หเนยฺยนฺุติ  โปเถยฺยุ ฺเจว ฉินฺเทยฺยุ ฺจ ฯ  ปพฺพาเชยฺยุนฺติ   
นีหเรยฺยย ฯ  โจโรสีติเอวมาทีนิ จ  วตฺวา  ปริภาเสยฺยย ฯ  เตเนวาห   
ปริภาโส  เอโสติ ฯ  ปุริม  อุปาทายาติ  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวิตฺวา   
ปาราชิก  อาปตฺตึ  อาปนฺน  ปุคฺคล  อุปาทาย ฯ  เสส  ปุพฺเพ   
วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานปทตฺถตฺตา  จ  ปากฏเมวาติ ฯ   
เอว  อุทฺทิฏสิกฺขาปท  ปทานุกฺกเมน  วิภชิตฺวา  อิทานิ    
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ยนฺต อาทิเยยฺยาติอาทีหิ  ฉหิ  ปเทหิ  สงฺเขปโต  อาทาน   
ทสฺเสตฺวา  สงฺเขปโตเยว  ปาท  วา  ปาทารห  วา  อติเรกปาท   
วาติ อาทาตพฺพ  ภณฺฑ  ทสฺสิตุ  ต  ยตฺถ  ยตฺถ   ิต  ยถา  ยถา   
อาทาน  คจฺฉติ  อนาคเต  ปาปภิกฺขูน  เลโสกาสนิรนฺุธนตฺถ   
ตถา  ตถา  วิตฺถารโต  ทสเฺสตุ  ภุมฺมฏ  ถลฏนฺติอาทินา   
นเยน  มาติก  เปตฺวา  ภุมฺมฏนฺนาม  ภณฺฑ  ภูมิย  นิกฺขิตฺต   
โหตีติอาทินา  นเยน  ตสสฺ  วิภงฺค  อาห ฯ   
 
                                        ภุมฺมฏกถา   
 
        ตตฺราย  อนุตฺตานปทวณฺณนาย  สทฺธึ  วินิจฺฉยกถา ฯ   
นิกฺขิตฺตนฺติ  ภูมิย  นิกฺขนตฺิวา  ปต ฯ  ปฏิจฺฉนฺนนฺติ  ปสุ-   
อิฏกาทีหิ  ปฏิจฺฉนฺน ฯ  ภุมฺมฏ  ภณฺฑ ฯเปฯ  คจฺฉติ  วา   
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  ต  เอว  นิกฺขนตฺิวา  วา  ปฏจฺิฉาเทตฺวา   
วา  ปตตฺตา  ภูมิย   ิต  ภณฺฑ  โย  ภิกขฺุ  เกนจิเทว   
อุปาเยน  ตฺวา  อาหริสฺสามีติ  เถยฺยจิตฺโต  หุตฺวา  รตฺติภาเค   
อุฏาย  คจฺฉติ ฯ  โส  ภณฺฑฏาน  อปฺปตฺวาป  สพฺพ-   
กายวจีวิกาเรสุ  ทุกฺกฏ  อาปชฺชติ ฯ  กถ ฯ  โส  ห ิ ตสฺส   
อาหรณตฺถาย  อุฏหนฺโต  ย  ย  องฺคปจฺจงฺค  ผนฺทาเปติ   
สพฺพตฺถ  ทุกกฺฏเมว ฯ  นวิาสนปารุปน  สณฺเปติ  หตฺถวาเร   
หตฺถวาเร  ทุกฺกฏ ฯ  มหนฺต  นิธาน  น  สกฺกา  เอเกน    
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นีหริตุ  ทุติย  ปริเยสิสฺสามีติ  กสฺสจิ  สหายสฺส  สนฺติก  คนฺตุ-   
กาโม  ทฺวาร  วิวรติ  ปทวาเร  หตฺถวาเร  จ  ทุกฺกฏ ฯ  ทฺวาร-   
ปทหเน  ปน  อ ฺสฺมึ  วา  คมนสฺส  อนุปกาเร  อนาปตฺติ ฯ   
ตสฺส  นิปนฺโนกาส  คนฺตฺวา  อิตฺถนฺนามาติ  ปกฺโกสติ  ตมตฺถ   
อาโรเจตฺวา  เอหิ  คจฺฉามาติ  วทติ  วาจาย  วาจาย  ทุกฺกฏ ฯ   
โส  ตสฺส  วจเนน  อุฏหติ  ตสฺสาป  ทุกฺกฏ ฯ  อุฏหิตฺวา   
ตสฺส  สนฺติก  คนฺตุกาโม  นิวาสนปารุปน  สณฺเปติ  ทฺวาร   
วิวริตฺวา  ตสฺส  สมีป  คจฺฉติ  หตฺถวารปทวาเรสุ  สพฺพตฺถ   
ทุกฺกฏ ฯ  โส  ต  ปุจฺฉติ  อสุโก  จ  อสุโก  จ  กุห ึ อสุก ฺจ   
อสุก ฺจ  ปกฺโกสาหีติ  วาจาย  วาจาย  ทุกฺกฏ ฯ  สพฺเพ   
สมาคเต  ทิสฺวา  มยา  อสกุสฺมึ  นาม  าเน  เอวรูโป   
นิธิ  อุปลทโฺธ  คจฺฉาม  ต  คเหตฺวา  ปุ ฺานิ  จ  กริสฺสาม   
สุข ฺจ  ชีวิสฺสามาติ  วทติ  วาจาย  วาจาย  ทุกฺกฏเมว ฯ   
        เอว  ลทธฺสหาโย  กทฺุทาล (๑)  ปริเยสติ  สเจ  ปนสฺส   
อตฺตโน  กุททฺาโล  อตฺถ ิ ต  อาหริสฺสามีติ  คจฺฉนฺโต  จ   
คณฺหนฺโต  จ  อาหรนฺโต  จ  สพฺพตฺถ  หตฺถวารปทวาเร (๒)   
ทุกฺกฏ  อาปชฺชติ ฯ  สเจ  นตฺถิ  อ ฺ  ภิกฺขุ วา  คหฏ   
วา  คนฺตฺวา  ยาจติ  ยาจนฺโต  จ  [๓]  กุทฺทาล (๑)  เม  เทหิ   
กุทฺทาเลน  เม  อตฺโถ  กิ ฺจิ  กาตพฺพมตฺถิ  ต  กตฺวา   
# ๑. ม. กทุาล ฯ  ๒. ม. ....วาเรสุ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สเจติ   
# ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๕๒   
 
ปจฺจาหริสฺสามีติ  มุสา  ภณนฺโต  ยาจติ  วาจาย  วาจาย   
ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  มาติกา  โสเธตพฺพา  อตฺถิ  วิหาเร  ภูมิกมฺม   
กาตพฺพ  อตฺถีติ  มุสาป  ภณติ  ย  ย  วจน  มุสา  ตตฺถ  ตตฺถ   
ปาจิตฺติย ฯ  มหาอฏกถายมฺปน  สจฺเจป  อลิเกป  ทุกฺกฏเมว   
วุตฺต ฯ  ต  ปมาทลิขิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  น  หิ  อทินฺนาทานสฺส   
ปุพฺพปฺปโยเค  ปาจิตฺติยฏาเน  ทุกฺกฏ  นาม  อตฺถิ ฯ  สเจ  ปน   
กุทฺทาลสฺส  ทณฺโฑ  นตฺถิ  ทณฺฑ  กรสิฺสามีติ  วาสึ  วา  ผรสุ   
วา  นิฆเสติ  ตทตฺถาย  คจฺฉติ  คนฺตฺวา  สุกฺขกฏ  ฉินฺทติ   
ตจฺฉติ  อาโกฏเฏติ  สพฺพตฺถ  หตฺถวารปทวาเรสุ  ทุกฺกฏ ฯ   
อลฺลรุกฺข  ฉินฺทติ  ปาจิตฺติย ฯ  ตโต  ปร  สพฺพปฺปโยเคสุ   
ทุกฺกฏ ฯ  สงฺเขปฏกถาย  ปน  มหาปจฺจริย ฺจ  ตตฺถ  ชาตก-   
กฏลตาเฉทนตฺถ  วาสีผรสุ  ปริเยสนฺตานมฺป  ทุกฺกฏ  วุตฺต ฯ   
สเจ  ปน  เนส  เอว  โหติ  วาสีผรสุกุทฺทาเล  ยาจนฺตา   
อสงฺกิตา  ภวิสฺสาม  โลห  สมุฏาเปตฺวา  กโรมาติ  ตโต   
อากร (๑)  คนฺตฺวา  โลหพีชตฺถ  ปวึ  ขนนฺติ ฯ  อกปฺปยปวึ   
ขนนฺตาน  ทุกฺกเฏหิ  สทธฺึ  ปาจิตฺติยานีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ   
ยถา  จ  อิธ  เอว  สพฺพตฺถ  ปาจิตฺติยฏาเน  ทุกฺกฏา  น   
มุจฺจติ ฯ  กปฺปยปวึ  ขนนฺตาน  ทุกฺกฏานิเยว ฯ  พีชมฺปน   
คเหตฺวา  ตโต  ปร  สพฺพกิริยาสุ  ปโยเค  ปโยเค  ทกฺุกฏ ฯ   
# ๑. ม. อร ฺ ฯ    
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        ปฏกปรเิยสเนป  หตฺถวารปทวาเรสุ  วุตฺตนเยเนว  ทุกฺกฏ ฯ   
มุสาวาเท  ปาจิตฺติย ฯ  ปฏก  กาตุกามตาย  วลฺลิจฺเฉทเน   
ปาจิตฺติยนฺติ  สพฺพ  ปรุิมนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  คจฺฉติ  วา   
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอว  ปริยฏิสหายกุทฺทาลปฏโก  นิธฏิาน   
คจฺฉติ  ปทวาเร  ปทวาเร  ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  ปน  คจฺฉนฺโต   
อิม  นิธึ  ลทธฺา  พุทฺธปูช  วา  ธมฺมปูช  วา  สงฺฆภตฺต  วา   
กริสฺสามีติ  กุสล  อุปฺปาเทติ  กุสลจิตฺเตน  คมเน  อนาปตฺติ ฯ   
กสฺมา ฯ  เถยยฺจิตฺโต  ทุติย  วา ฯเปฯ  คจฺฉติ  วา  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ  วุตฺตตฺตา  ยถา  อิธ  เอว  สพฺพตฺถ  อเถยฺยจิตฺตสฺส   
อนาปตฺติ ฯ  มคฺคโต  โอกฺกมฺม  นิธานฏานคมนตฺถาย  มคฺค   
กโรนฺโต  ภตคาม  ฉินฺทติ  ปาจิตฺติย  สุกฺขกฏ  ฉินฺทติ  ทุกฺกฏ ฯ   
        ตตฺถ  ชาตกนฺติ  จิรนิหิตาย  กุมฺภิยา  อุปริ  ชาตก ฯ   
กฏ  วา  ลต  วาติ  น เกวล  กฏลตเมว  ยงฺกิ ฺจิ  อลฺล   
วา  สุกฺข  วา  ติณรุกฺขลตาทึ  ฉินฺทนฺตสฺส สหปฺปโยคตฺตา   
ทุกฺกฏเมว โหติ ฯ   
        อฏวิธ  เหต  ทุกกฺฏนฺนาม  อิมสฺมึ  าเน  สโมธาเนตฺวา   
เถเรหิ  ทสฺสติ ฯ  ปุพฺพปปฺโยคทุกฺกฏ  สหปฺปโยคทุกฺกฏ  อนามาส-   
ทุกฺกฏ  ทุรุปจิณฺณทุกฺกฏ  วินยทุกฺกฏ  าตทุกฺกฏ  ตฺติทุกฺกฏ   
ปฏิสฺสวทุกฺกฏนฺติ ฯ  ตตฺถ  เถยฺยจิตฺโต  ทุติย  วา  กุททฺาล  วา   
ปฏก  วา  ปรเิยสติ  คจฺฉติ  วา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  อิท    
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ปุพฺพปฺปโยคทุกฺกฏนฺนาม ฯ  เอตฺถ  ห ิ ทุกฺกฏฏาเน  ทุกฺกฏ   
ปาจิตฺติยฏาเน  ปาจิตฺติยเมว  โหติ ฯ  ตตฺถ  ชาตก  กฏ  วา   
ลต  วา  ฉินฺทติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  อิท  สหปฺปโยคทุกฺกฏนฺ-   
นาม ฯ  เอตฺถ  ปาจิตฺติยวตฺถุ  จ  ทุกฺกฏวตฺถุ  จ  ทกฺุกฏฏ-   
าเนเยว  ติฏติ ฯ  กสฺมา ฯ  อวหารสฺส  สหปฺปโยคตฺตา ฯ  ย   
ปน  ทสวิธ  รตน  สตฺตวิธ  ธ ฺ  สพฺพ ฺจ  อาวุธภณฺฑาทึ   
อามสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  วุตฺต  อิท  อนามาสทุกฺกฏนฺนาม ฯ  ย   
กทลีนาฬิเกรอาทีน  ตตฺถ  ชาตกผลานิ  อามสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ   
วุตฺต  อิท  ทรุุปจิณฺณทุกฺกฏนฺนาม ฯ  ย  ปน  ปณฺฑาย   
จรนฺตสฺส  ปตฺเต  รเช  ปติเต  ปตฺต  อปฏิคฺคเหตฺวา  วา  อโธวิตฺวา   
วา  ตตฺถ  ภิกขฺ  คณฺหนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  วุตฺต  อิท  วินย-   
ทุกฺกฏนฺนาม ฯ  สุตฺวา  น  วทนฺติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  อิท   
าตทุกฺกฏนฺนาม ฯ  ย  เอกาทสสุ  สมนุภาสนาสุ  ตฺติยา   
ทุกฺกฏนฺติ  วุตฺต  อิท  ตฺติทุกฺกฏนฺนาม ฯ  ตสฺส  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน  ปุรมิิกา  จ  น  ป ฺายติ  ปฏสิฺสเว  จ  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ อิท ปฏิสฺสวทุกฺกฏนฺนาม ฯ  อิท  ปน  สหปฺ-   
ปโยคทุกฺกฏ ฯ  เตน  วุตฺต  ยงฺกิ ฺจิ  อลลฺ  วา  สุกฺข  วา   
ติณรุกฺขลตาทึ  ฉินฺทนฺตสฺส  สหปฺปโยคตฺตา  ทุกฺกฏเมว  โหตีติ ฯ   
        สเจ  ปนสฺส  ตตฺถ  ชาตเก  ติณรุกฺขลตาทิมฺหิ  ฉินฺเนป   
ลชชฺิธมฺโม  โอกฺกมติ  สวโร  อุปฺปชชฺติ  เฉทนปจฺจยา  ทุกฺกฏ    
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เทเสตฺวา  มุจฺจติ ฯ  อถ  ธรุนิกฺเขป  อกตฺวา  สอุสฺสาโหว  ปสุ 
ขนติ  เฉทนทุกฺกฏ  ปฏิปปฺสฺสมฺภติ  ขนนทุกฺกเฏ  ปติฏาติ ฯ   
อกปฺปยปวึ  ขนนฺโตป  หิ  อิธ  สหปฺปโยคตฺตา  ทุกฺกฏเมว   
อาปชฺชติ ฯ  สเจ  ปนสฺส  สพฺพาทิสาสุ  ขนิตฺวา  กมฺุภีมูล   
ปตฺตสฺสาป  ลชชฺิธมฺโม  โอกฺกมติ  ขนนปจฺจยา  ทุกฺกฏ  เทเสตฺวา   
มุจฺจติ ฯ   
        วิยูหติ (๑)  วาติ  อถ  ปน  สอุสฺสาโหว  ปสุ  วิยหูติ   
เอกปสฺเส  ราสึ  กโรติ  ขนนทุกฺกฏ  ปฏิปฺปสฺสมฺภติ  วิยูหน-   
ทุกฺกเฏ  ปติฏาติ ฯ  ต ฺจ  ปสส  ตตฺถ  ตตฺถ  ปุ ฺช  กโรนฺโต   
ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ  อาปชฺชติ ฯ  สเจ  ปน  ราสึ  กตฺวา   
ธุรนิกฺเขป  กโรติ  ลชฺชิธมฺม  อาปชฺชติ  วิยูหนทุกกฺฏ  เทเสตฺวา   
มุจฺจติ ฯ  อุทฺธรติ  วาติ  อถ  ปน สอุสสฺาโห  ปสุ อุทฺธริตฺวา   
พหิ  ปาเตติ  วิยูหนทุกฺกฏ  ปฏิปฺปสฺสมภฺติ อุทฺธรณทุกฺกเฏ   
ปติฏาติ ฯ  ปสุ  ปน  กุททฺาเลน  วา  หตฺเถหิ  วา  ปจฺฉิยา   
วา  ตหึ  ตหึ  ปาเตนฺโต  ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ  อาปชฺชติ ฯ   
สเจ  ปน  สพฺพปสุ  นีหริตฺวา  กุมฺภึ  ถลฏ  กตฺวาป   
ลชชฺิธมฺม  อาปชฺชติ  อุทธฺรณทุกฺกฏ  เทเสตฺวา  มุจฺจติ ฯ  อถ   
ปน  สอุสฺสาโหว  กุมฺภึ  อามสติ  อุทฺธรณทุกฺกฏ  ปฏิป-ฺ   
ปสฺสมฺภติ  อามสนทุกฺกเฏ  ปติฏาติ ฯ  อามสิตฺวาป  จ  ลชฺชิธมฺม   
# ๑. ม. พฺยูหติ ฯ    
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อาปชฺชนฺโต  อามสนทุกฺกฏ  เทเสตฺวา  มุจฺจติ ฯ  อถ  สอุสฺสาโห  ว   
กุมฺภึ  ผนฺทาเปติ อามสนทุกฺกฏ ปฏิปปฺสฺสมฺภติ  ผนฺทาเปติ   
อาปตฺติ  ถุลลฺจฺจยสฺสาติ  วุตฺตถุลฺลจฺจเย  ปติฏาติ ฯ   
        ตตฺราย  ทุกฺกฏถุลลฺจฺจยาน  ทฺวินฺนมฺป  วจนตฺโถ ฯ   
ปมนฺตาเวตฺถ  ทุฏ ุ  กต  สตฺถารา  วุตฺตกิจฺจ  วิราเธตฺวา   
กตนฺติ  ทุกฺกฏ ฯ  อถวา  ทุฏ  กต  วิรปูา  สา  กริิยา  ภิกฺขุ-   
กิริยาน  มชฺเฌ  น  โสภตีติ  เอวมฺป ทุกฺกฏ ฯ วุตฺตป เจต   
                ทกฺุกฏนฺติ จ ย วุตฺต                  ต สุโณหิ ยถากถ 
                อปรทฺธ วิรทฺธ ฺจ                  ขลิต ย ฺจ ทุกฺกฏ 
                ย มนุสฺโส กเร ปาป                  อาวิ วา ยทิ วา รโห 
                ทกฺุกฏนฺติ  ปเวเทนฺติ          เตเนต  อิติ  วุจฺจตีติ ฯ 
        อิตร  ปน  ถูลตฺตา  อจฺจยตฺตา  จ  ถุลลฺจฺจย ฯ  สมฺปราเย   
จ ทุคฺคติ  ต  โหติ  กฏกปผฺลนฺติอาทีสุ  วิย  เจตฺถ  สโยคภาโว   
เวทิตพฺโพ ฯ  เอกสฺส  สนติฺเก  เทเสตพฺเพสุ  หิ  อจฺจเยสุ  เตน   
สโม  ถูโล  อจฺจโย  นตฺถิ  ตสฺมา  วุตฺต  ถูลตฺตา  อจฺจยตฺตา   
จ  ถลฺุลจฺจยนฺติ ฯ  วุตฺต ฺเจต   
                ถลฺุลจฺจยนฺติ ย วุตฺต                  ต สุโณหิ ยถากถ 
                เอกสฺส มูเล โย เทเสติ          โย จ ต ปฏิคณฺหติ 
                อจฺจโย เตน สโม นตฺถิ         เตเนต อิติ วุจฺจตีติ ฯ    
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        ผนฺทาเปนฺตสฺส จ ปโยเค ปโยเค ถุลลฺจฺจย ฯ ผนฺทา-   
เปตฺวาป  จ  ลชชฺิธมฺม โอกฺกนฺโต ถุลลฺจฺจย เทเสตฺวา มุจฺจติ ฯ   
สหปฺปโยคโต  ปฏายเมว เจตฺถ ปุริมา ปุริมา อาปตฺติ   
ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ  สหปฺปโยค ปน เทเสตฺวา ลชฺชิธมฺม โอกฺกนฺเตน   
ยา ปุพฺพปฺปโยเค  ทุกฺกฏปาจิตฺติยา อาปนฺนา สพฺพา  ตา   
เทเสตพฺพา ฯ สหปฺปโยเค  จ ตตฺถ ชาตกจฺเฉทเน พหุกานิป   
ทุกฺกฏานิ ปสุขนน ปตฺวา  ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ เอก ขนนทุกฺกฏเมว   
โหติ ฯ ขนเน พหุกานิป  วิยูหน วิยูหเน พหุกานิป อุทฺธรณ   
อุทฺธรเณ  พหุกานิป  อามสน อามสเน พหุกานิป ผนฺทาปน   
ปตฺวา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ  ปสุขนนาทีสุ จ ลชฺชิธมฺเม อุปฺปนฺเน   
พหุกานิป อาปตฺติโย  โหนฺตุ เอกเมว เทเสตฺวา มุจฺจตีติ   
กุรุนฺทฏกถาย วุตฺต ฯ  ปรุิมาปตฺติปฏิปฺปสฺสทฺธิ จ นาเมสา   
ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ  กมมฺวาจาหิ ถุลลฺจฺจยา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺตีติ   
เอว อนุสฺสาวนาสุเยว  สุตฺเต อาคตา ฯ อิธ ปน ทติุยปาราชิเก   
อฏกถาจริยปฺปมาเณน  คเหตพฺพาติ ฯ   
        านา  จาเวติ  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺสาติ  โย  ปน   
ผนฺทาเปตฺวาป  ลชชฺิธมมฺ  อโนกฺกมิตฺวาว  ต  กุมฺภิฏานโต   
อนฺตมโส  เกสคฺคมตฺตมฺป  จาเวติ  ปาราชิกเมว  อาปชฺชตีติ   
อตฺโถ ฯ  านา  จาวน ฺเจตฺถ  ฉหิ  อากาเรหิ  เวทิตพฺพ ฯ   
กถ ฯ  กุมฺภีมขุวฏฏิย  คเหตฺวา  อตฺตโน  อภิมุข  อากฑฺฒนฺโต    
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อิมินา  อนฺเตน  ผฏโกาส  เกสคฺคมตฺตมฺป  ปาริมนฺเตน   
อติกฺกาเมติ  ปาราชิก ฯ  ตเถว  คเหตฺวา  ปุรโต  เปเลนฺโต   
ปาริมนฺเตน  ผุฏโกาส  เกสคฺคมตฺตมฺป  อิมินา  อนฺเตน   
อติกฺกาเมติ  ปาราชิก ฯ  วามโต  วา  ทกฺขิณโต  วา  อปนาเมนฺโต   
วามนฺเตน  ผุฏโกาส  เกสคฺคมตฺตมฺป  ทกฺขิณนฺเตน  อติกฺกาเมติ   
ปาราชิก  ทกขิฺณนฺเตน  ผุฏโกาส  เกสคฺคมตฺตมฺป  วามนฺเตน   
อติกฺกาเมติ  ปาราชิก ฯ  อุทฺธ  อุกฺขิปนฺโต  เกสคฺคมตฺตมฺป  ภูมิโต   
โมเจติ  ปาราชิก ฯ  ขนิตฺวา  เหฏโต  โอสีทนฺโต  พุนฺเธน   
ผุฏโกาส  เกสคฺคมตฺตมฺป  มุขวฏฏยิา  อติกฺกาเมติ  ปาราชิกนติฺ   
เอว  เอกฏาเน   ิตาย  กมฺุภิยา ฯ  ยท ิ ปน  กุมฺภีมขุวฏฏิยา   
ปาส  กตฺวา  โลหขาณณ  วา  ขทิรสาราทิขาณณ  วา ปวิย   
อาโกฏเฏตฺวา  ตตฺถ  สงฺขลิกาย  พนฺธตฺิวา  เปนฺติ ฯ  เอกิสฺสา   
ทิสาย  เอกาย  สงฺขลิกาย  พทฺธา  เทฺว  านานิ  ลภติ ฯ   
ทฺวีสุ  ตีสุ  จตูสุ  ทิสาสุ  สงฺขลิกาหิ  พทฺธา  ป ฺจฏานานิ   
ลภติ ฯ   
        ตตฺถ  เอกขาณุเก  พทฺธกุมฺภิยา  ปม  ขาณณ  วา  อุทฺธรติ   
สงฺขลิก  วา  ฉินฺทติ  ถุลลฺจฺจย ฯ  ตโต  กุมฺภึ  ยถาวุตฺเตน   
นเยน  เกสคฺคมตฺตมฺป  านา  จาเวติ  ปาราชิก ฯ  อถ  ปม   
กุมฺภึ  อุทฺธรติ  ถลฺุลจฺจย ฯ ตโต  ขาณุก  เกสคฺคมตฺตมฺป  านา   
จาเวติ  สงฺขลิก  วา  ฉินทฺติ  ปาราชิก ฯ  เอเตน  อุปาเยน    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๕๙   
 
ทฺวีสุ  ตีสุ  จตูสุ  ขาณุเกสุ  พทฺธกุมฺภิยาป  ปจฺฉิเม  านา   
จาวเน  ปาราชิก  เสเสสุ  ถุลลฺจฺจย  เวทิตพฺพ ฯ   
        สเจ ขาณุ นตฺถิ สงฺขลิกาย อคฺเค วลย กตฺวา ตตฺถ   
ชาตเก  มูเล  ปเวสิต  โหติ ฯ  ปม  กุมภึฺ  อุทฺธริตฺวา  ปจฺฉา   
มูล  เฉตฺวา  วลย  นีหรติ  ปาราชิก ฯ  อถ  มลู  อจฺเฉตฺวา   
วลย  อิโตจิโตจ  สาเรติ  รกฺขติ ฯ  สเจ  ปน  มลูโต   
อนีหริตฺวาป  หตฺเถน  คเหตฺวา  อากาสคต  กโรติ  ปาราชิก ฯ   
อยเมตฺถ วิเสโส ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        เกจิ  ปน  นิมิตฺตตฺถาย  กุมฺภีมตฺถเก  นิโคฺรธรกฺุขาทีนิ   
โรเปนฺติ ฯ  มูลานิ  กุมฺภึ  วินทฺธิตฺวา  ิตานิ โหนฺติ ฯ  มลูานิ   
ฉินฺทิตฺวา  กุมฺภึ  คเหสฺสามีติ  ฉินฺทนฺตสฺส  ปโยเค  ปโยเค   
ทุกฺกฏ ฯ  ฉินฺทิตฺวา  โอกาส  กตฺวา  กุมฺภึ  เกสคฺคมตฺตมฺป   
านา  จาเวติ  ปาราชิก ฯ  มูลานิ  ฉินฺทโต  ว  ลถุิตฺวา   
กุมฺภี  นินฺนฏาน  คตา  รกฺขติ  ตาว  คตฏานโต  อุทฺธรติ   
ปาราชิก ฯ  สเจ  ฉินฺเนสุ  มูเลส ุ เอกมูลมตฺเตน  กมฺุภี  ติฏติ   
โส  จ  ต  อิมสฺมึ  มูเล  ฉินเฺน  ปติสฺสตีติ  ฉินฺทติ  ฉินฺนมตฺเต   
ปาราชิก ฯ  สเจ  ปน  เอกมูเลเนว  ปาเส  พทฺธสูกโร  วิย   ิตา   
โหติ  อ ฺ  กิ ฺจิ  ลคฺคนก  นตฺถ ิ ตสฺมึป  มูเล  ฉินนฺมตฺเต   
ปาราชิก ฯ  สเจ  กุมฺภีมตฺถเก  มหาปาสาโณ  ปโต  โหติ   
ต  ทณฺเฑน  อุกฺขิปตฺวา  อปเนตุกาโม  กุมฺภีมตฺถเก  ชาตรุกฺข    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๖๐   
 
ฉินฺทติ  ทุกฺกฏ ฯ  ตสฺสา  สมีเป  ชาตก  เฉตฺวา  อาหรติ   
น  ตตฺถ  ชาตกตฺตา  ต  ฉินฺทโต  ปาจิตฺติย ฯ   
        อตฺตโน  ภาชนคตนฺติ (๑)  สเจ  ปน  กุมฺภึ  อุทฺธริตุ   
อสกฺโกนฺโต  กุมฺภีคตภณฺฑคฺคหณตฺถ  อตฺตโน  ภาชน  ปเวเสตฺวา   
อนฺโตกุมฺภิย  ป ฺจมาสก  วา  อติเรกป ฺจมาสก  วา  อคฺฆนก   
เถยฺยจิตฺโต  อามสติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ  ปริจฺเฉโท  เจตฺถ   
ปาราชิกนิยมตฺถ  วุตฺโต ฯ  เถยฺยจิตฺเตน  อูนป ฺจมาสกมฺป   
อามสนฺโต  ทุกฺกฏ  อาปชฺชติเยว ฯ   
        ผนฺทาเปตีติ เอตฺถ ยาว เอกาพทฺธ  กตฺวา  อตฺตโน   
ภาชน  ปเวเสติ  ตาว  ผนฺทาเปตีติ  วุจฺจติ ฯ  อปจ  อิโตื  จิโต   
จ  อปพฺยูหนฺโตป  ผนฺทาเปติเยว ฯ  โส  ถุลลฺจฺจย  อาปชฺชติ ฯ   
ยทา  ปน  เอกาพทฺธภาโว  ฉินฺโน  กุมภีฺคต  กุมฺภิยเมว   
ภาชนคตมฺป  ภาชเนเยว  โหติ  ตทา  อตฺตโน  ภาชนคตนฺนาม   
โหติ ฯ  เอว  กตฺวา  กุมฺภิโต  อนีหเฏป  ภาชเน  ปาราชิก   
อาปชฺชติ ฯ   
        มฏุ ึ  วา  ฉินฺทตีติ  เอตฺถ  ยถา  องฺคุลนฺตเรหิ  นิกฺขนฺต-   
กหาปณา  กุมฺภิคเต  กหาปเณ  น  สมผฺุสนฺติ  เอว  มุฏ ึ   
กโรนฺโต  มฏุ ึ  ฉินฺทติ  นาม ฯ  โสป  ปาราชิก  อาปชฺชติ ฯ   
        สุตฺตารุฬฺหนฺติ (๒)  สุตฺเต  อารุฬฺห ฯ  สุตฺเต  อาวุตสฺสป   
# ๑. ม. ภาชนนฺติ ฯ  ๒. สฺยา. ม. สุตฺตารูฬฺหนฺติ ฯ  ๓. ม. อารูฬหฺ ฯ    
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สุตฺตมยสฺสป  เอต  อธิวจน ฯ  ปามงฺคาทีนิ  โสวณณฺมยานิป   
โหนฺติ  รูปยมยานิป  สุตฺตมยานิป  มุตฺตาวลีอาทโยป  เอตฺเถว   
สงฺคห  คตา ฯ  เวนนฺติ  สีสเวนปโฏ  วุจฺจติ ฯ  เอเตสุ   
ยงฺกิ ฺจิ  เถยฺยจิตฺโต  อามสติ  ทุกฺกฏ ฯ  ผนฺทาเปติ  ถุลลฺจฺจย ฯ   
ปามงฺคโกฏิย  คเหตฺวา  อากาสฏ อกโรนฺโต  อุทธฺาเรติ   
ถุลลฺจฺจย ฯ   
        ฆสนฺโต  นีหรตีติ  เอตฺถ  ปน  ปริปุณฺณาย  กมฺุภิยา   
อุปริ  สมติตฺติก  กุมฺภึ  กตฺวา  ปต  วา  เอก  โกฏ ึ  
พุนฺเธ (๑)  เอก  โกฏ ึ มุขวฏฏิย  กตฺวา  ปต  วา  ฆสนฺตสฺส   
นีหรโต  ถุลลฺจฺจย ฯ  กุมภีฺมุขา  โมเจนฺตสฺส  ปาราชิก ฯ  ย   
ปน  อุปฑฺฒกุมฺภิย  วา  รตฺิตกุมฺภิย  วา  ปต  ตสฺส  อตฺตนา   
ผุฏโกาโสว  าน  น  สกลา  กุมฺภี  ตสฺมา  ต  ฆสนฺตสฺสาป   
นีหรโต  ปติฏ ิโตกาสโต  เกสคฺคมตฺเต  มุตฺเต  ปาราชิกเมว ฯ   
กุมฺภิยา  ปน  ปริปุณฺณาย  วา  อูนาย  วา  อุชุกเมว  อุทฺธรนฺตสฺส   
เหฏ ิมโกฏิยา  ปติฏ ิโตกาสา  มุตฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ  อนฺโต-   
กุมฺภิย  ปต  ยงฺกิ ฺจิ  ปาราชิกปโหนก  ภณฺฑ  สกลกุมฺภิย   
จาเลนฺตสฺส  ปามงฺคาทีนิ  จ  ฆสิตฺวา  นีหรนฺตสฺส  ยาว   
มุขวฏฏึ  นาติกฺกมติ  ตาว  ถุลลฺจฺจยเมว ฯ  ตสฺส  ห ิ สพฺพาป   
กุมฺภี  านนฺติ  สงฺเขปมหาปจฺจริยาทีสุ  วุตฺต ฯ  มหาอฎ-   
# ๑. ม. พุนฺเท ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๖๒   
 
กถายมฺปน  ปตฏานเมว  าน  โน  สกลา  กุมฺภี  ตสฺมา   
ยถา ิตฏานโต  เกสคฺคมตฺตมฺป  โมเจนฺตสฺส  ปาราชิกเมวาติ   
วุตฺต ฯ  ต  ปมาณ ฯ  อิตร  ปน  อากาสคต  อกโรนฺตสฺส   
จีวรวเส  ปตจีวรเวกนเยน  วุตฺต ฯ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ   
วินยวินิจฺฉเย  หิ  อาคเต  ครุเก  าตพฺพ ฯ  เอสา  วินย-   
ธมฺมตา ฯ  อปจ  อตฺตโน  ภาชนคต  วา  กโรติ  มฏุ ึ  วา   
ฉินฺทตีติ  วจนโต  เจต  เวทิตพฺพ  ยถา  อนฺโตกุมฺภิย   ิตสฺส   
น  สพฺพา  กมฺุภี านนฺติ ฯ   
        สปฺปอาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ปวโต  เอกปฺปโยเคน  ปตมตฺเต   
ปาราชิกนฺติ  มหาอฏกถาย  วุตฺต ฯ  มหาปจฺจริยาทีสุ  ปน   
อย  วิภาโค  ทสฺสิโต  มุข  อนปเนตฺวา  อากฑฺฒนฺตสฺส  ปวโต   
สเจ  ปน  คลคต  ปาท  น  อคฺฆติ  มุขคเตน  สทฺธึ  อคฺฆติ   
รกฺขติ  ตาว  กณฺเน  ปน  ปริจฺฉินฺนกาเลเยว  ปาราชิก   
โหติ ฯ  สเจป  โอฏเหิ  ปริจฺฉินฺทนฺโต  โอฏเ  ปทหติ   
ปาราชิกเมว ฯ  อุปฺปลทณฑฺเวฬุนาฬีนฬนาฬีอาทีหิ  ปวนฺตสฺสาป   
สเจ  ปน  คลคตเมว  ปาท  อคฺฆติ  ปาราชิก ฯ  สเจ  สห   
มุขคเตน  อคฺฆติ  อุปฺปลทณฺฑาทิคเตน  สทฺธึ  เอกาพทฺธภาว   
โกเปตฺวา  โอฏเหิ  ปริจฺฉินฺนมตฺเต  ปาราชิก ฯ  สเจ  อุปฺปล-   
ทณฺฑาทิคเตน  สทฺธ ึ อคฺฆติ  อุปฺปลทณฺฑาทีน  พุนฺเธ (๑)  องฺคุลิยา   
# ๑. ม. พุนฺเท ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๖๓   
 
ปทหิตมตฺเต (๑)  ปาราชิก ฯ  ปาทคฺฆนเก  ปน  คเล (๒)  อปฺปวิฏเ   
อุปฺปลทณฺฑาทีสุ  จ  มุเข  จ  อติเรกปาทมฺป  เอกาพทฺธ  หุตฺวา   
ติฏติ  รกฺขติเยวาติ ฯ  ต  สพฺพมฺป  ยสฺมา  อตฺตโน  ภาชนคต   
วา  กโรติ  มฏุ ึ  วา  ฉินทฺตีติ  อิม  นย  ภชติ  ตสฺมา   
สุทสฺสิตเมว ฯ  เอส  ตาว  เอกาพทฺเธ  นโย ฯ   
        สเจ  ปน  หตฺเถน  วา ปตฺเตน วา ถาลกาทินา  วา   
เยน  เกนจิ  ภาชเนน  คเหตฺวา  ปวติ  ยมฺหิ  ปโยเค ปาทคฺฆนก   
ปูรติ (๓)  ตมฺหิ  กเต (๔)  ปาราชิก ฯ  อถ  มหคฺฆ  โหติ  สิปฺปกายป   
เอกปฺปโยเคเนว  ปาทคฺฆนก  คเหตุ  สกฺกา  โหติ  เอกุทฺธาเรเยว   
ปาราชิก ฯ  ภาชน  ปน  นิมุชฺชาเปตฺวา  คณฺหนฺตสฺส  ยาว   
เอกาพทฺธ  โหติ  ตาว  รกขฺติ ฯ  มุขวฏฏิปริจฺเฉเทน  วา   
อุทฺธาเรน  วา  ปาราชิก ฯ  ยทา  ปน  สปฺป  วา  เตล   
วา  อจฺฉ  เตลสทิสเมว  มธุผาณิต  วา  กุมฺภึ  อาวฏเฏตฺวา (๕)   
อตฺตโน  ภาชเน  ปเวเสติ  ตทา  เตส  อจฺฉตาย  เอกาพทฺธตา   
นตฺถีติ  ปาทคฺฆนเก  มุขวฏฏิโต  คลิตมตฺเต  ปาราชิก ฯ   
        ปจิตฺวา  ปต  ปน  มธุผาณิต  สิเลโส  วิย  จิกฺกน   
อากฑฺฒนวิกฑฺฒนโยคฺค  โหติ  อุปฺปนเฺน  กุกฺกุจฺเจ  เอกาพทฺธเมว   
หุตฺวา  ปฏินีหริตุ  สกโฺกติ ฯ  เอต  มุขวฏฏิยา  นกิขฺมิตฺวา  ภาชเน   
ปวิฏมฺป  พาหิเรน  สทฺธึ  เอกาพทฺธตฺตา รกฺขติ ฯ  มุขวฏฏิโต   
# ๑. ม. ปติตมตฺเต ฯ  ๒. ม. ปรคล ฯ  ๓. ม. ปูเรติ ฯ  ๔. ม. คเต ฯ   
# ๕. ม. อาวิ ฺเฉตฺวา ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๖๔   
 
ฉินฺนมตฺเต  ปน  ปาราชิก ฯ  โยป  เถยยฺจิตฺเตน  ปรสฺส  กุมฺภิยา   
ปาทคฺฆนก  สปฺป  วา  เตล  วา  อวสฺส  ปวนก  ยงฺกิ ฺจิ   
ทุกุลสาฏก  วา  จมฺมขณฺฑาทีน  วา  อ ฺตร  ปกฺขิปติ  หตฺถโต   
มุตฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ   
        ริตฺตกุมภิฺยา  อิทานิ  เตล  อากีริสสฺนฺตีติ  ตฺวา  ยงฺกิ ฺจิ   
ภณฺฑ  เถยฺยจิตฺโต  ปกฺขิปติ  ต ฺเจ  ตตฺถ  เตเล  อากิณฺเณ   
ป ฺจมาสกอคฺฆนก  ปวติ  ปวิตมตฺเต  ปาราชิกนฺติ  มหา-   
อฏกถาย  วุตฺต ฯ  ต  ปน  ตตฺเถว  สกุขฺตฬาเก  สุกฺขมาติกาย   
อุชุกรณวินิจฺฉเยน  วิรุชฺฌติ  อวหารลกฺขณ  เจตฺถ  น  ป ฺายติ   
ตสฺมา  น  คเหตพฺพ ฯ  มหาปจฺจริยาทีสุ  ปน  ตสฺส  อุทฺธาเร   
ปาราชิก  วุตฺต ฯ  ต  ยุตฺต ฯ   
        ปรสฺส  ริตฺตกุมฺภิยา  สงฺโคปนตฺถาย  จมฺมาทิภณฺฑ   
เปตฺวา  ตตฺถ  เตเล  อากิณฺเณ  สเจ  อย  ชานิสฺสติ  ม   
ปลิพุทฺธิสฺสตีติ (๑)  ภีโต  ปาทคฺฆนก  เตลปต  ภณฺฑ  เถยฺยจิตฺเตน   
อุทฺธรติ  ปาราชิก ฯ  สุทฺธจิตฺเตน  อุทฺธรติ  ปเร  อาหราเปนฺเต   
ภณฺฑเทยฺย ฯ  ภณฺฑเทยฺยนฺนาม  ย  ปรสฺส  นฏ  ตสฺส  มูล   
วา  ตเทว  วา  ภณฺฑ  ทาตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ  โน  เจ  เทติ   
สามิกสฺส  ธรุนิกฺเขเป  ปาราชิก ฯ  สเจ  ปนสฺส  กมฺุภิย  อ ฺโ   
สปฺป  วา  เตล  วา  อากีรติ  ตตฺรปาย  เถยฺยจิตฺเตน  เตลปวนก   
# ๑. ม. ปลิพุชฺฌิสฺสตีติ ฯ  ๒. ปรสฺมึ ฯ  ๓. ม. ตตฺรจาย ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๖๕   
 
ภณฺฑ  ปกฺขิปติ  วุตฺตนเยเนว  ปาราชิก ฯ  อตฺตโน  ริตฺตกุมฺภิยา   
ปรสฺส  สปฺป  วา  เตล  วา  อากิณฺณภาว  ตฺวา  เถยยฺจิตฺเตน   
ภณฺฑ  ปกฺขิปติ  ปุพฺพนเยเนว  อุทฺธาเร  ปาราชกิ ฯ   สุทฺธจิตฺโต   
นิกฺขิปตฺวา  ปจฺฉา  เถยฺยจิตฺเตน  อุทฺธรติ  ปาราชิกเมว ฯ  สุทฺธ-   
จิตฺโต  ว  อุทธฺรติ  เนว  อวหาโร  น  คีวา ฯ  มหาปจฺจริย   
ปน  อนาปตฺติมตฺตเมว  วุตฺต ฯ  กิสฺส  มม  กุมฺภิย  เตล   
อากีรสีติ  กปุโต  อนตฺตมโน  ภณฺฑ  อุทฺธริตฺวา  ฉฑฺเฑติ   
โน  ภณฺฑเทยฺยนฺติ  กรุุนทฺิย  วุตฺต ฯ  เถยฺยจิตฺเตน  มุขวฏฏิย   
คเหตฺวา  กุมฺภึ  อาวิ ฺชติ  เตล  คเลตุกาโม  ปาทคฺฆนเก  คลิเต   
ปาราชิก ฯ  เถยฺยจิตฺเตเนว  ชชชฺร  กโรติ  สวิตฺวา  คมิสฺสตีติ   
ปาทคฺฆนเก  สวิตฺวา  คเต  ปาราชิก ฯ  เถยฺยจิตฺเตเนว  ฉิทฺท   
กโรติ  โอมฏ  วา  อุมฺมฏ  วา  เวมฏ  วา ฯ  อิท  ปน   
สมฺโมหฏาน  ตสฺมา  สฏุ ุ  สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ  อย  เหตฺถ   
วินิจฺฉโย ฯ  โอมฏนฺนาม  อโธมุขจฺฉิทฺท ฯ  อุมมฺฏนฺนาม  อุทฺธ   
มุขจฺฉิทฺท ฯ  เวมฏนฺนาม  อุฬุงฺกสฺเสว  อุชุคตจฺฉิทฺท ฯ  ตตฺถ   
โอมฏสฺส  พหิ  ปฏาย  กตสฺส  อพฺภนฺตรนฺตโต  ปาทคฺฆนเก   
เตเล  คลิเต  พหิ  อนิกฺขนฺเตป  ปาราชิก ฯ  กสฺมา ฯ  ยสฺมา   
ตโต  คลิตมตฺตเมว  พหิ  คต  นาม  โหติ  น  กุมฺภีคตสงฺข   
ลภติ  น  กุมภิฺย  สณฺาติ ฯ  อนฺโต  ปฏาย  กตสฺส  พาหิรนฺตโต   
ปาทคฺฆนเก  คลิเต  ปาราชิก ฯ  อุมมฏสฺส  ยถา  ตถา  วา    
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กตสฺส  พาหิรนฺตโต  คลิเต  ปาราชิก ฯ  ต  หิ  ยาว  พาหิรนฺตโต   
น  คลติ  ตาว  กุมฺภีคตเมว  โหติ ฯ  เวมฏสฺส  กปาลมชฺฌโต   
คลิตวเสน  กาเรตพฺโพติ  อฏกถาสุ  วุตฺต ฯ  ต  ปน  อนฺโต   
จ  พหิ  จ  ปฏาย  มชฺเฌ  เปตฺวา  กตฉิทฺเท  ตฬากสฺส   
มริยาทเภทเนน  สเมติ ฯ  อนฺโต  ปฏาย  กเต   ปน  พาหิรนฺเตน   
พหิ  ปฏาย  กเต  อพฺภนฺตรนฺเตน  กาเรตพฺโพติ  อิทเมตฺถ   
ยุตฺต ฯ  โย  ปน  วฏเฏตฺวา  คจฺฉิสฺสตีติ  เถยฺยจิตฺเตน  กุมฺภิยา   
อาธารก  วา  อุปตฺถมฺภนเลฑฺฑุเก  วา  อปเนติ  วฏเฏตฺวา   
คตาย  ปาราชิก ฯ  เตลากรีณภาว  ปน  ตฺวา  ริตฺตกุมฺภิยา   
ชชชฺรภาเวสุ  วา  ฉิทฺเทสุ  วา  กเตสุ  ปจฺฉานิกฺขนฺตเตลปฺ-   
ปมาเณน  ภณฺฑเทยฺย  โหติ ฯ  อฏกถาสุ  ปน  กตฺถจิ   
ปาราชิกนฺติป  ลิขิต ฯ  ต  ปมาทลิขิต ฯ   
        ปุณฺณาย  กุมฺภิยา  อุปริ  กฏ  วา  ปาสาณ  วา   
ปติตฺวา  ภินฺทิสฺสติ  ตโต  เตล  ปคฺฆรสิฺสตีติ  เถยฺยจิตฺเตน   
ทุพฺพทฺธ  วา  กโรติ  ทฏุปต  วา  เปติ ฯ  อวสฺส  ปตนก   
ตถา  กโรนฺตสฺส  กตมตฺเต  ปาราชิก ฯ  ริตฺตกุมฺภิยา  อุปริ   
กโรติ  ต   ปจฺฉา  ปุณฺณกาเล  ปติตฺวา  ภินฺทติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ   
อีทิเสสุ  หิ  าเนสุ  ภณฺฑสฺส  นตฺถิกาเล  กตปโยคตฺตา   
อาทิโตว  ปาราชิก  น  โหติ ฯ  ภณฺฑวินาสนสฺส  ปน   
กตตฺตา  ภณฺฑเทยฺย  โหติ ฯ  อาหราเปนฺเตสุ  อททโต  สามิกาน   
# ๑. ม. ปริปณฺุณาย ฯ  ๒. ม. กถล ฯ    
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ธุรนิกฺเขเปน  ปาราชิก ฯ   
        เถยฺยจิตฺเตน  มาติก  อุชุ  กโรติ  วฏเฏตฺวา  คมิสฺสติ   
เตล  วา  อุตฺตราเปสฺสตีติ  วฏเฏตฺวา  วา  คจฺฉตุ  เตล  วา   
อุตฺตรตุ  อุชกุรณกาเล  ปาราชิก ฯ  อีทิสา  หิ  ปโยคา   
ปุพฺพปฺปโยคาวหาเร  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  สุกฺขมาติกาย  อุชกุตาย   
ปจฺฉา  อุทเก  อาคเต  วฏฏิตฺวา  วา  คจฺฉตุ  เตล  วา  อุตฺตรตุ   
ภณฺฑเทยฺย ฯ  กสฺมา ฯ  านาจาวนปฺปโยคสฺส  อภาวา ฯ  ตสฺส   
ลกฺขณ  นาวฏเ  อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        ตตฺเถว  ภินฺทติ  วาติอาทีสุ  อฏกถาย  ตาว  วุตฺต   
ภินฺทติ  วาติ  มุคฺคเรน  โปเถตฺวา  ภินฺทติ ฯ  ฉฑฺเฑติ  วาติ   
อุทก  วา  วาลิก  วา  อากรีิตฺวา  อุตฺตราเปติ ฯ  ฌาเปติ  วาติ   
ทารูนิ  อาหรตฺิวา  ฌาเปติ  วา ฯ  อปริโภค  วา  กโรตีติ   
อขาทิตพฺพ  อปาตพฺพ  วา  กโรติ  อุจฺจาร  วา  ปสสฺาว  วา   
วิส  วา  อุจฺฉิฏ  วา  กุณป  วา  ปาเตติ ฯ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ   
านา  จาวนสฺส  นตฺถิตาย  ทุกกฺฏ ฯ  พุทฺธวิสโย  นาเมโส ฯ   
กิ ฺจาป  ทุกฺกฏ   อาหราเปนฺเต  ภณฺฑเทยฺยนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปุริมทวฺย   
น  สเมติ ฯ  ต  หิ  กุมฺภีชชฺชรกรเณน  จ  มาติกาอุชุกรเณน   
จ  สทฺธึ  เอกลกฺขณ ฯ  ปจฺฉิม  ปน  ทวฺย  านา  จาเวนฺเตนาป   
สกฺกา  กาตุ ฯ  ตสฺมา  เอตฺถ  เอว  วินจฺิฉย  วทนฺติ ฯ  อฏกถาย   
กิร  านา  จาวนสฺส  นตฺถิตาย  ทุกฺกฏนฺติ  อิท  ปจฺฉิมทฺวย   
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  านา  จาวน  อกโรนฺโตเยว  หิ  เถยฺยจิตฺเตน    
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วา  วินาเสตุกามตาย  วา  ฌาเปยฺยป  อปริโภคมฺป  กเรยฺย   
ปุริมทฺวเย  ปน  วุตฺตนเยน  ภินฺทนฺตสฺส  วา  ฉฑฺเฑนฺตสฺส  วา   
านา  จาวน  อตฺถิ  ตสฺมา  ตถา  กโรนฺตสฺส  วินาเสตุกามตาย   
ภณฺฑเทยฺย  เถยฺยจิตฺเตน  ปาราชิกนฺติ ฯ  ปาลิย  ทุกกฺฏนฺติ   
วุตฺตตฺตา  อยุตฺตนฺติ  เจ ฯ  น  อ ฺถา  คเหตพฺพตฺถโต ฯ   
ปาลิย  ห ิ เถยฺยจิตฺตปกฺเข  ภินฺทติ  วาติ  อุทเกน  สภินฺทติ   
ฉฑฺเฑติ  วาติ  ตตฺถ  วมน (๑)  วา  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา (๑)   
ฉฑฺเฑตีติ  เอวเมเก  วทนฺติ ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  สาโร ฯ  วินีตวตฺถมฺุหิ  ติณชฌาปโก  วิย   
านา  อจฺจาเวตุกาโมว  เกวล  ภินฺทติ ฯ  ภินฺนตฺตา  ปน   
เตลาทีนิ  นิกขฺมนฺติ ฯ  ย  วา  ปเนตฺถ  ปตฺถินฺน  ต  เอกา-   
พทฺธเมว  ติฏติ  อฉฑฺเฑตุกาโมเยว  จ  เกวล  ตตฺถ  อุทก-   
วาลิกาทีนิ  อากีรติ ฯ  อากณฺิณตฺตา  ปน  เตล  ฉฑฺฑิยติ ฯ   
ตสฺมา  โวหารวเสน  ภินทฺติ  วา  ฉฑฺเฑติ  วาติ  วุจฺจตีติ ฯ   
เอวเมเตส  ปทาน  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  นาเสตุกามตาปกฺเข  ปน   
อิตรถาป  ยชุชฺติ ฯ  เอว  หิ  กถิยมาเน  ปาล ิ จ  อฏกถา   
จ  ปุพฺพาปเรน  สสนฺทิตฺวา  สุกถิตา  โหติ ฯ  เอตฺตาวตาป   
จ  สนฺโตส  อกตฺวา  อาจริเย  ปยริุปาสิตฺวา  วินิจฺฉโย   
เวทิตพฺโพติ ฯ   
                                ภุมฺมฏกถา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี วจฺจ วา ปสฺสาว วา ฯ  ม. วมติ วา ปสฺสาว วา ฯ    
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                        *เลมที่ ๑  ถลฏกถา  หนา ๔๖๙   
                         
        ถลฏเ ฯ  ถเล  นิกฺขิตฺตนฺติ  ภูมิตเล  วา  ปาสาท-   
ปพฺพตตลาทีสุ (๑) วา  ยตฺถ  กตฺถจิ  ปฏิจฺฉนฺเน  วา  อปฏิจฺฉนฺเน   
วา  ปต  ถลฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ต  สเจ  ราสิกต  โหติ   
อนฺโตกุมฺภิย  ภาชนคตกรณมุฏ ิจฺเฉทนวินิจฺฉเยน  วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ   
สเจ  เอกาพทฺธ  สิเลสนิยยฺาสาทิ  ปกฺกมธุผาณิตวินิจฺฉเยน   
วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ  สเจ  ครุก  โหติ  ภารพทฺธ  โลหปณฺฑี   
คุฬปณฺฑี  เตลมธุฆฏาทิ  วา  กุมฺภิยา  านา  จาวนวินิจฺฉเยน   
วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ  สงฺขลิกพทฺธสฺส  จ  านเภโท  สลลฺกฺเขตพฺโพ ฯ   
ปตฺถริตฺวา  ปต  ปน  ปาวารตฺถรกสาฏกาทึ  อุชุก  คเหตฺวา   
อากฑฺฒติ  ปาริมนฺเต  โอริมนฺเตน  ผุฏโกาส  อติกฺกนฺเต   
ปาราชิก ฯ  เอว  สพฺพทิสาสุ  สลลฺกฺเขตพฺพ ฯ  เวเตฺวา   
อุทฺธรติ  เกสคฺคมตฺต  อากาสคต  กโรนฺตสฺส  ปาราชิก ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                                ถลฏกถา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ปาสาณตลปพฺพตตลาทีสุ ฯ  ๒. สี. โลหปณฺฑคุฬปณฺฑ-   
# เตลมธุฆฏาทิ ฯ  ม. โลหปณฺฑิคุฬปณฺฑิเตลมธุฆฏาทิ ฯ    
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                        *เลมที่ ๑  อากาสฏกถา  หนา ๔๗๐   
 
        อากาสฏเ ฯ  โมรสสฺ  ฉหิ  อากาเรหิ านปริจฺเฉโท   
เวทิตพฺโพ  ปุรโต  มุขตุณฺฑเกน  ปจฺฉโต  กลาปคฺเคน  อุภยปสฺเสสุ   
ปกฺขปริยนฺเตหิ  อโธ  ปาทนขสิขาย  อุทฺธ  สิขคฺเคนาติ ฯ  ภิกฺขุ   
สสฺสามิก  อากาสฏ  โมร  คเหสฺสามีติ  ปุรโต  วา  ติฏติ   
หตฺถ วา ปสาเรติ ฯ  โมโร  อากาเสเยว  ปกฺเข  ปสาเรติ   
วาต  คาหาเปตฺวา  คมน  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  ติฏติ ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
ทุกฺกฏ ฯ  ต  อผนฺเทนฺโต  หตฺเถน  อามสติ  ทุกฺกฏเมว ฯ  านา   
อจฺจาเวนฺโต  ผนฺทาเปติ  ถุลลฺจฺจย ฯ  หตฺเถน  ปน  คเหตฺวา   
วา  อคฺคเหตฺวา วา มุขตุณฺฑเกน  ผุฏโกาส  กลาปคฺค   
กลาปคฺเคน  วา  ผุฏโกาส  มุขตุณฺฑก  อติกฺกาเมติ  สเจ  ปาท   
อคฺฆติ  ปาราชิก ฯ  ตถา วามปกฺขปริยนฺเตน  ผุฏโกาส   
ทกฺขิณปกฺขปริยนฺต  ทกขิฺณปกฺขปริยนฺเตน  วา  ผุฏโกาส   
วามปกฺขปริยนฺต  อติกฺกาเมติ  ปาราชิก ฯ  ตถา  ปาทนขสิขาย   
ผุฏโกาส  สิขคฺค  สิขคฺเคน  วา  ผุฏโกาส  ปาทนขสิข   
อติกฺกาเมติ  ปาราชิก ฯ   
        อากาเสน  คจฺฉนฺโต  โมโร  สีสาทีสุ  ยสฺม ึ องฺเค  นิลียติ   
ต  ตสฺส  าน ฯ  ตสฺมา  ต  หตฺเถ  นลินี  อิโตจีโตจ  กโรนฺโตป   
ผนฺทาเปติเยว ฯ  ยท ิ ปน  อิตเรน  หตฺเถน  คเหตฺวา  านา   
จาเวติ  ปาราชิก ฯ  อิตร  หตฺถ  อุปเนติ  โมโร  สยเมว    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๗๑   
 
โอฑฺเฑตฺวา  ตตฺถ  นิลยีติ  อนาปตฺติ ฯ  องฺเค  นิลีนภาว  ตฺวา   
เถยฺยจิตฺเตน  เอกปทวาร  คจฺฉติ  ถุลลฺจฺจย  ทุติย  ปาราชิก ฯ   
        ภูมิย   ิตโมโร  ทฺวินฺน  ปาทาน  กลาปสฺส  จ  วเสน   
ตีณิ  านานิ  ลภติ ฯ  ต  อุกฺขิปนฺตสฺส  ยาว  เอกมฺป  าน   
ปวึ  ผุสติ  ตาว  ถุลลฺจฺจย ฯ  เกสคฺคมตฺตมฺป  ปวิยา  โมจิตมตฺเต   
ปาราชิก ฯ  ป ฺชเร   ิต  สห  ป ฺชเรน  อุทฺธรติ  ปาราชิก ฯ   
ยทิ  ปน  ปาท  น  อคฺฆติ  สพฺพตฺถ  อคฺฆวเสน  กาตพฺพ ฯ   
อนฺโตวตฺถุมฺหิ  จรนฺต  โมร  เถยฺยจิตฺเตน  อุตฺตราเสตฺวา  ปทสา  ว   
พหิวตฺถุ  นีหรนฺโต  ทฺวารปริจฺเฉท  อติกฺกาเมติ  ปาราชิก ฯ   
วเช   ิตสฺส  พลิวทฺทสฺส  หิ  วโช  วิย  อนฺโตวตฺถุ  ตสฺส   
าน ฯ  หตฺเถน  ปน  คเหตฺวา  อนฺโตวตฺถุสฺมิมฺป  อากาสคต   
กโรนฺตสฺส  ปาราชิกเมว ฯ  อนฺโตคาเม  จรนฺตมฺป  คามปริกฺเขป   
อติกฺกาเมนฺตสฺส  ปาราชิก ฯ  สยเมว  นกิฺขมิตฺวา  คามูปจาเร   
วา  วตฺถูปจาเร  วา  จรนฺต  ปน  เถยฺยจิตฺโต  กฏเน  วา   
กถลาย  วา  อุตฺตราเสตฺวา  อฏวีมุข  กโรติ ฯ  โมโร  อุฑฺเฑตฺวา   
อนฺโตคาเม  วา  อนฺโตวตฺถุมฺหิ  วา  ฉทนปฏเ  วา  นลิียติ   
รกฺขติ ฯ  สเจ  ปน  อฏวีมโุข  อุฑฺเฑติ  วา  คจฺฉติ  วา  อฏวึ   
ปเวเสตฺวา  คเหสฺสามีติ  ปริกปฺเป  อสติ  ปวิโต  เกสคฺคมตฺตมฺป   
อุปฺปติตมตฺเต  ทุติยปทวาเร  วา  ปาราชิก ฯ  กสฺมา ฯ  ยสฺมา   
คามโต  นิกฺขนฺตสฺส   ิตฏานเมว  าน  โหติ ฯ  กป ฺชราทีสุป    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๗๒   
 
อยเมว  วินิจฺฉโย ฯ   
        สาฏก  วาติ  วาตเวคุกฺขิตฺต  ปวีตเล  ปตฺถริตฺวา  ปตมิว   
อากาเส  คจฺฉนฺต  ขลิตฺถทฺธ  สาฏก  อภิมุขาคต  หตฺเถน   
เอกสฺมึ  อนฺเต  คณฺหาติ  อิโตจีโตจ  าน  อวิโกเปนฺโตเยว   
คมนูปจฺเฉเท  ทุกฺกฏ  านา  จาวน  อกโรนฺโต  ปาเลติ   
ผนฺทาปเน  ถุลฺลจฺจย  านา  จาเวติ  ปาราชิก ฯ  านปริจฺเฉโท   
จสฺส  โมรสฺเสว  ฉหิ  อากาเรหิ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อตฺถทฺธสาฏโก  ปน  เอกสฺมึ  อนฺเต  คหิตมตฺเตว   
ทุติเยนนฺเตน  ปปติตฺวา  ภูมิย  ปติฏาติ  ตสฺส  เทวฺ  านานิ   
โหนฺติ  หตฺโถ  เจว  ภูมิ  จ ฯ  ต  ยถาคหิตเมว  ปม  คหิโต-   
กาสปฺปเทสโต  จาเลติ  ถลฺุลจฺจย ฯ  ปจฺฉา  ภูมิโต  ทุติยหตฺเถน   
วา  ปาเทน  วา  อุกฺขิปติ  ปาราชิก ฯ  ปม  วา  ภูมโิต   
อุทฺธรติ  ถลุลฺจฺจย ฯ  ปจฺฉา  คหิโตกาสปฺปเทสโต  จาเวติ   
ปาราชิก ฯ  คหณ  วา  อมุ ฺจนฺโต  อุชกุเมว  หตฺถ  โอนเมตฺวา   
ภูมิคต  กตฺวา  เตเนว  หตฺเถน  อุกฺขิปติ  ปาราชิก ฯ  เวฏเนป   
อยเมว วินิจฺฉโย ฯ   
        หิร ฺ  วา  สุวณฺณ  วา  ฉิชฺชมานนฺติ  มนุสฺสาน   
อลงฺกโรนฺตาน  คีเวยฺยกาทิ  ปลนฺธน  วา  สุวณฺณสลาก   
ฉินฺทนฺตาน  สุวณฺณการาน  สุวณฺณขณฺฑ  วา  ฉิชชฺมาน   
# ๑. ม. ขลิพทฺธ ฯ  ๒. ม. อพทฺธสาฏโก ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๗๓   
 
ปตติ ฯ  ต ฺเจ  ภิกฺขุ  อากาเสน  อาคจฺฉนฺต  เถยฺยจิตฺโต   
หตฺเถน  คณฺหาติ  คหณเมว  าน  คหิตปฺปเทสโต  หตฺถ  อปเนติ   
ปาราชิก ฯ  จีวเร  ปติต  หตฺเถน  อุกฺขิปติ  ปาราชิก ฯ   
อนุทฺธริตฺวาว  ยาติ  ทุติเย  ปทวาเร  ปาราชิก ฯ  ปตฺเต  ปติเตป   
เอเสว  นโย ฯ  สีเส  วา  มุเข วา  ปาเท  วา  ปติต  หตฺเถน   
คณฺหาติ  ปาราชิก ฯ  อคฺคเหตฺวาว  ยาติ  ทุติเย  ปทวาเร   
ปาราชิก ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  จ  ปตติ  ตสฺส  ปติฏ ิโตกาโสว าน   
น สพฺพ องฺคปจฺจงฺค ปตฺตจีวร วาติ ฯ   
                                อากาสฏกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                        เวหาสฏกถา 
        เวหาสฏเ ฯ  ม ฺจปาทีสุ  ปต  ภณฺฑ  อามาส  วา   
โหตุ  อนามาส  วา  เถยฺยจิตฺเตน  อามสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ   
ม ฺจปเสุ  ปตภณฺเฑ  เจตฺถ  ถลฏเ  วุตฺตนเยน  วินิจฺฉโย   
เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  สเจ  ขลิยา  ถทฺธสาฏโก   
ม ฺเจ  วา  ปเ  วา  ปตฺถโฏ  มชฺเฌน  ม ฺจตล  น  ผุสติ   
ม ฺจปาเทเยว  ผุสติ  เตส  วเสน  าน  เวทิตพฺพ ฯ  ปาทาน   
อุปริ  ผุฏโกาสเมว  หิ  อติกฺกามิตมตฺเต  ตตฺถ  ปาราชิก   
โหติ ฯ  สห  ม ฺจปเหิ  หรนฺตสฺส  ปน  ม ฺจปปาทาน   
ปติฏ ิโตกาสวเสน  าน  เวทิตพฺพ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๗๔   
 
        จีวรวเส  วาติ  จีวรฏปนตฺถาย  พนฺธิตฺวา  ปเต  วเส   
วา  กฏทณฺฑเก  วา ฯ  ตตฺถ  สหริตฺวา  ปารโต  อนฺต  โอรโต   
โภค  กตฺวา  ปตจีวรสฺส  ปติฏ ิโตกาเสน  ผุฏโกาโสว  าน   
น  สพฺโพ  จีวรวโส ฯ  ตสฺมา  เถยฺยจิตฺเตน  ต  โภเค  คเหตฺวา   
อากฑฺฒนฺตสฺส  ปารโต  วเส  ปติฏ ิโตกาส  โอรโต  จีวรวสสฺส   
ผุฏปฺปเทส  อติกฺกาเมนฺตสฺส  เอกทฺวงฺคุลมตฺตากฑฺฒเนเนว   
ปาราชิก ฯ  อนฺเต  คเหตฺวา  กฑฺฒนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ   
ตตฺเถว  ปน  จีวรวเส  วามโต  วา  ทกฺขิณโต  วา  โอสาเรนฺตสฺส (๑)   
วามนฺเตน  ทกฺขิณนฺตฏาน  ทกฺขิณนฺเตน  วา  วามนฺตฏาน   
อติกฺกนฺตมตฺเต  ทสทฺวาทสงฺคุลมตฺตสารเณเนว  ปาราชิก ฯ  อุทธฺ   
อุกฺขิปนฺตสฺส  เกสคฺคมตฺตุกฺเขปเนน  ปาราชิก ฯ  จีวรวส  ผุสนฺต   
วา  อผุสนฺต  วา  รชชฺุเกน  พนฺธิตฺวา  ปตจีวร  โมเจนฺตสฺส   
ถุลลฺจฺจย  มุตฺเต  ปาราชิก ฯ  มุตฺตมตฺตเมว  หิ  ต  านา   
มุตฺตนฺติ  สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  วเส  เวเตฺวา  ปต  นิพฺเพเนฺตสฺส   
ถุลลฺจฺจย  นพฺิเพ ิตมตฺเต  ปาราชิก ฯ  วลย  กตฺวา  ปเต  วลย   
ฉินฺทติ  วา  โมเจติ  วา  เอก  วา  วสโกฏึ โมเจตฺวา  นีหรติ   
ถุลลฺจฺจย  ฉินฺนมตฺเต  มุตฺตมตฺเต  นีหฏมตฺเต  จ   ปาราชิก ฯ   
ตถา  อกตฺวาว  จีวรวเส  อิโตจีโตจ  สาเรติ  รกฺขติ  ตาว ฯ   
วลยสฺส  ห ิ สพฺโพป  จีวรวโส  าน ฯ  กสฺมา ฯ  ตตฺถ   
# ๑. ม. สาเรนฺตสฺส ฯ  ๒. ม. จุตนฺติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๗๕   
 
สสรณธมฺมตาย ฯ  ยท ิ(๑)  ปน  น  หตฺเถน  คเหตฺวา  อากาสคต   
กโรติ  ปาราชิก ฯ  ปสาเรตฺวา  ปตสฺส  ปติฏ ิโตกาเสน  ผุฏโ-   
กาโสว  าน ฯ  ตตฺถ  สหริตฺวา  ปเต  วุตฺตนเยน  วินิจฺฉโย   
เวทิตพฺโพ ฯ  ย  ปน  เอเกนนฺเตน  ภูมึ  ผุสิตฺวา   ิต  โหติ   
ตสฺส  จีวรวเส  ภูมิย ฺจ  ปติฏ ิโตกาสวเสน  เทฺว  านานิ ฯ   
ตตฺถ  ภูมิย  เอเกนนฺเตน  ปติฏ ิเต  อตฺถทฺธสาฏเก  วุตฺตนเยเนว   
วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  จีวรรชชฺุยาป  อยเมว  วินิจฺฉโย ฯ   
        องฺกุสเก ลคฺเคตฺวา ปตภณฺฑ  ปน  เภสชฺชฆโฏ  วา   
เภสชฺชตฺถวิกา  วา  สเจ  ภิตฺตึ  วา  ภูมึ  วา  อผุสิตฺวา   ิต (๒)   
ลคฺคนก  ฆสนฺตสฺส  นีหรโต  องฺกุสโกฏิโต นิกฺขนฺตมตฺเต   
ปาราชิก ฯ  ลคฺคนก  ถทธฺ (๓)  โหติ  พุนฺเธน (๔)  อุกฺขิปตฺวา อากาสคต   
กโรนฺตสุ  องฺกุสโกฏิโต  อนิกฺขนฺเตป  ปาราชิก ฯ  ภิตฺตินิสฺสิต   
โหติ  ปม  องฺกุสโกฏิโต  นีหรติ  ถลฺุลจฺจย  ปจฺฉา  ภิตฺตึ   
โมเจติ  ปาราชิก ฯ  ปม  ภิตฺตึ  โมเจตฺวา  ปจฺฉา  องฺกุสโต   
นีหรนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ  สเจ  ปน  ภาริย  ภณฺฑ   
นีหริตุมสกฺโกนฺโต  สย  ภิตฺตินิสฺสิต  กตฺวา  องฺกุสโต  นีหรติ   
ปุน  ภิตฺตึ  อโมเจตฺวาป  องฺกุสโต  นหีฏมตฺเตเยว  ปาราชิก ฯ   
อตฺตนา  กตฏาน  หิ  าน  น  โหติ ฯ  ภูมึ  ผุสิตฺวา   ิตสฺส   
ปน  เทฺว  เอว  านานิ ฯ  ตตฺถ  วุตฺโตเยว  วินิจฺฉโย ฯ  ย  ปน   
# ๑. ม. ยทา ฯ  ๒. ม. ปต ฯ  ๓. ม. พทฺธ ฯ  ๔. ม. พุนฺเทน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๗๖   
 
สิกฺกาย  ปกขิฺปตฺวา  ลคฺคิต  โหติ  ต  สิกฺกาโต  นหีรนฺตสฺสาป   
สห  สิกฺกาย  องฺกุสโต  นหีรนฺตสฺสาป  ปาราชิก ฯ  ภิตฺติภูมิ-   
สนฺนิสฺสิตวเสน  เจตฺถ  านเภโทป  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ภิตฺติขีโลติ  อุชุก  กตฺวา  ภิตฺติย  อาโกฏฏิโต  วา  ตตฺถ   
ชาตโกเอว  วา ฯ  นาคทนฺโต  ปน วงฺโก  อาโกฏฏโิต  เอว ฯ   
เตสุ  ลคฺเคตฺวา  ปต  องฺกุสเก  วุตฺตนเยน  วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ   
ทฺวีสุ  ตีสุ  ปน  ปฏิปาฏิยา   ิเตสุ  อาโรเปตฺวา  ปต  กุนฺต   
วา  ภิณฺฑึ (๑)  วา  วาล  วา  อคฺเค  วา  พุนฺเธ (๒)  วา  คเหตฺวา   
อากฑฺฒติ  เอกเมกสฺส  ผุฏโกาสมตฺเต  อติกฺกนฺเต  ปาราชิก ฯ   
ผุฏโกาสมตฺตเมว  หิ  เตส  าน  โหติ  น  สพฺเพ  ขีลา   
วา  นาคทนฺตา  วา ฯ  ภิตฺติอภิมุโข  ตฺวา  มชฺเฌ  คเหตฺวา   
อากฑฺฒติ  โอริมนฺเตน  ผุฏโกาส  ปาริมนฺเตน  อติกฺกนฺตมตฺเต   
ปาราชิก ฯ  ปรโต  เปเลนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ หตฺเถน   
คเหตฺวา   อุกขิฺปนฺโต  เกสคฺคมตฺตมฺป  อากาสคต  กโรติ   
ปาราชิก ฯ  ภิตฺตึ  นิสฺสาย  ปต  ภิตฺตึ  ฆสนฺโต  กฑฺฒติ   
อคฺเคน  ผุฏโกาส  พุนฺธ  พุนฺเธน  วา  ผุฏโกาส  อคฺค   
อติกฺกาเมนฺตสฺส  ปาราชิก ฯ  ภิตฺติอภิมุโข  ตฺวา  อากฑฺฒนฺโต   
เอเกนนฺเตน  ผุฏโกาส  อปรนฺต   อติกฺกาเมติ  ปาราชิก ฯ  อุชุก   
อุกฺขิปนฺโต  เกสคฺคมตฺต  อากาสคต  กโรติ  ปาราชิก ฯ   
        รกฺุเข  วา  ลคฺคิตนฺติ  ตาลรุกฺขาทีสุ อาโรเปตฺวา ลคฺคิต ฯ   
# ๑. ส.ี ภิณฺฑิวาล ฯ  ม. ภินฺทิวาล ฯ  ๒. ม. พุนฺเท ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๗๗   
 
องฺกุสกาทีสุ  วุตฺตนเยน  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ชาตก   
ปน  ตาลปณฺฑึ  จาเลนฺตสฺส  ยสฺม ึ ผเล  ปาราชิกวตฺถุ  ปูรติ (๑)   
ตสฺมึ  พนฺธนา  มุตฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ  ปณฺฑึ  ฉินฺทติ   
ปาราชิก ฯ  อคฺเคน  ปน  ปณฺณนฺตร  อาโรเปตฺวา  ปตา   
เทฺว  านานิ  ลภติ ปตฏาน ฺจ  วณฺฏฏาน ฺจ ฯ  ตตฺถ   
วุตฺตนเยน  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  โย  ปน  ฉินฺนมตฺตา   
ปตมานา  สทฺท  กเรยฺยาติ  ภเยน  สย  อคฺเคน  ปณฺณนฺตร   
อาโรเปตฺวา  ฉินฺทติ  ฉินฺนมตฺเต  ปาราชิก ฯ  อตฺตนา  กตฏาน   
หิ  าน  น  โหติ ฯ  เอเตน  อุปาเยน  สพฺพรุกฺขาน  ปุปฺผผเลสุ   
วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปตฺตาธารเกปติ  เอตฺถ  รุกฺขาธารโก  วา  โหตุ  วลยา-   
ธารโก  วา  ทณฺฑาธารโก  วา ยงฺกิ ฺจิ  ปตฺตฏปนก  ปจฺฉิกาป   
โหตุ  ปตฺตาธารโกเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ ฯ ตตฺถ  ปตปตฺตสฺส   
ปตฺเตน  ผุฏโกาโส  เอว  าน ฯ  ตสฺส  รกฺุขาธารเก   
ป ฺจหากาเรหิ  านปริจฺเฉโท  โหติ ฯ  ตตฺถ   ิตปตฺต  มุขวฏฏยิ   
คเหตฺวา  จตูสุ  ทิสาสุ  ยโต  กุโตจิ  กฑฺฒนฺโต เอเกนนฺเตน   
ผุฏโกาส  อปรนฺต  อติกกฺาเมติ  ปาราชิก ฯ  อุทฺธ  เกสคฺค-   
มตฺต  อุกฺขิปโต  ปาราชิก ฯ  สพฺพตฺถ  จ  ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา   
กาเรตพฺพ ฯ  สหาธารเกน หรนฺตสฺสาป เอเสว นโยติ ฯ   
                                เวหาสฏกถา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. วตฺถุ  ปูเรตีติป  ทิสฺสติ ฯ  เหตุกตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท ฯ    
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                        *เลมที่ ๑  อุทกฏกถา  หนา ๔๗๘   
 
        อุทกฏเ ฯ  อุทเก  นิกฺขิตฺต  โหตีติ  ราชภยาทีหิ  ภีเตหิ   
อุทเกน  อวินสฺสนธมฺเมสุ  ตมฺพโลหภาชนาทีสุ  สุปฏิจฺฉนฺน   
กตฺวา  โปกฺขรณีอาทีสุ  อสนฺทนเก  อุทเก  นิกฺขิตฺต ฯ  ตสฺส   
ปติฏ ิโตกาโสเยว  าน  น  สพฺพ  อุทก ฯ  คจฺฉติ  วา  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ  อคมฺภีเร  อุทเก  ปทสา  คจฺฉนฺตสฺส  ปทวาเร   
ปทวาเร  ทุกกฺฏ ฯ  คมฺภีเร  หตฺเถหิ  วา  ปาเทหิ  วา  ปโยค   
กโรนฺตสฺส  หตฺถปาเทหิ (๑)  วา  ปโยเค (๑)  ทุกฺกฏ ฯ  เอเสว  นโย   
กุมฺภีคหณตฺถ  นิมุชชฺนุมมฺุชฺชเนสุป ฯ  สเจ  ปน  อนฺตรา  กิ ฺจิ   
อุทกสปฺป  วา  วาฬมจฺฉ  วา  ทิสฺวา  ภีโต  ปลายติ  อนาปตฺติ ฯ   
อามสนาทีสุ  ภูมิคตาย  กุมฺภิยา  วุตฺตนเยเนว  วินิจฺฉโย   
เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  ตตฺถ  ภูมิย  ขนิตฺวา  กฑฺฒติ   
อิธ  กทฺทเม  โอสาเทติ ฯ  เอว  ฉหากาเรหิ  านปริจฺเฉโท   
โหติ ฯ   
        อุปฺปลาทีสุ  ยสฺม ึ ปปฺุเผ  วตฺถุ  ปรูติ  ตสฺมึ  ฉินฺนมตฺเต   
ปาราชิก ฯ  อุปฺปลชาติกาน ฺเจตฺถ  ยาว  เอกสฺมึป  ปสฺเส  วาโก   
น  ฉิชชฺติ  ตาว  รกฺขติ ฯ  ปทุมชาติกาน  ปน  ทณฺเฑ  ฉินฺเน   
อพฺภนฺตเร  สตฺุต  อจฺฉินฺนมฺป  น  รกขฺติ ฯ  สามิเกหิ  ฉินฺทิตฺวา   
# ๑. ส.ี หตฺถปาเทหิ วา ปโยเค ฯ  ม. หตฺถวาเรหิ วา ปทวาเรหิ วา   
# ปโยเค ปโยเค ฯ  ๒. ม. โอสาเรติ ฯ  ๓. ม. วตฺถุ ปูเรติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๗๙   
 
ปตานิ  อุปฺปลาทีนิ  โหนฺติ  ย  วตฺถุ  ปูเรติ  ตสฺมึ  อุทฺธเฏ   
ปาราชิก ฯ  หตฺถกพทฺธานิ  โหนฺติ  ยสฺมึ  หตฺถเก  วตฺถุ  ปูรติ   
ตสฺมึ  อุทฺธเฏ  ปาราชิก ฯ  ภารพทฺธานิ  โหนฺติ  ต  ภาร   
ฉนฺน  อาการาน  เยนเกนจิ  อากาเรน  านา  จาเวนฺตสฺส   
ภุมฺมฏกุมฺภิย  วุตฺตนเยน  ปาราชิก ฯ  ทีฆนาฬานิ  อุปฺปลาทีนิ   
ปุปฺเผสุ  วา  นาเฬสุ  วา  เวณึ  กตฺวา  อุทกปฏเ  รชชฺุเกสุ   
ติณานิ  สนฺถริตฺวา  เปนฺติ  วา  พนฺธนฺติ  วา  เตส  ทีฆโต   
ปุปฺผคฺเคน  จ  นาฬนฺเตน  จ  ติริย  ปริยนฺเตหิ  เหฏา   
ปติฏ ิโตกาเสน  อุทฺธ  อุปริฏ ิมสฺส (๑)  ปฏ ิยาติ  ฉหิ  อากาเรหิ   
านา  จาวนปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ   
        โยป  อุทกปฏ ิย  ปตปุปฺผกลาป  อุทก  จาเลตฺวา   
วีจึ  อุฏาเปตฺวา  เกสคฺคมตฺตมฺป  ยถา ิตฏานโต  จาเวติ   
ปาราชิก ฯ  อถ  ปน  ปรกิปฺเปติ  เอตฺถ  คต  คเหสฺสามีติ   
รกฺขติ  ตาว ฯ  คตฏาเน  อุทฺธรโต  ปาราชิก ฯ อุทกโต   
อจฺจุคฺคตสฺส  ปุปฺผสฺส  สกลมุทก  าน ฯ  ต  อุปฺปาเฏตฺวา   
อุชุก  อุทฺธรนฺตสฺส  นาฬนฺเต  เกสคฺคมตฺต  อุทกโต  อติกฺกนฺเต   
ปาราชิก ฯ  ปุปฺผ  คเหตฺวา  อปนาเมตฺวา  ปสฺสโต (๒)  อากฑฺฒนฺโต   
อุปฺปาเฏติ  น  อุทก  าน  อุปฺปาฏิตมตฺเต  ปาราชิก ฯ   
กลาปพทฺธานิ  ปุปฺผานิ  อุทกฏาเน  วา  รุกฺเข วา คจฺเฉ วา   
# ๑. ม. อุปริ ิตสฺส ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. (อุทกฏาเน ?) ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๘๐   
 
พนฺธิตฺวา เปนฺติ ฯ  พนธฺน  อโมเจตฺวา  อิโตจีโตจ  กโรนฺตสฺส   
ถุลลฺจฺจย ฯ พนฺธเน  มุตฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ  ปม  พนฺธน   
โมเจตฺวา  ปจฺฉา  หรติ  เอตฺถ  ฉหากาเรหิ  านปริจฺเฉโทติ   
อิท  อุภย  มหาปจฺจริยาทีสุ  วุตฺต ฯ  ปทุมินิย  ปุปฺผานิ  สห   
ปทุมินิยา คณฺหิตุกามสฺส  ปุปฺผนาเฬหิ  ปตฺตนาเฬหิ  จ  ผุฏ-   
อุทกวเสน  อุทฺธ ฺเจว  ติรยิ ฺจ  านปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ   
ต  ปนสฺส  ปทุมินึ  อนุปปฺาเฏตฺวา  ปุปฺผานิ  วา  ปตฺตานิ  วา   
อตฺตโน  อภิมุข  อากฑฺฒนฺตสฺส  ถลฺุลจฺจย ฯ  อุปฺปาฏิตมตฺเต   
ปาราชิก ฯ   
        ปุปฺผปตฺตนาเฬ  านโต  อจฺจาเวตฺวาป  ปม  ปทุมิน ึ  
อุปฺปาเฏนฺตสฺส  ถุลลฺจฺจย ฯ  ปจฺฉา  ปุปฺผปตฺตนาเฬสุ  านา   
จาวิเตสุ  ปาราชิก ฯ  อุปฺปาฏิตาย  ปทุมินิยา  ปุปฺผ  คณฺหนฺโต   
ปน  ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา  กาเรตพฺโพ ฯ  พหิ  ปเต  ราสิกต-   
กลาปพทฺธภารพทฺธปุปฺเผป  เอเสว  นโย ฯ  ภิส  วา  มฬูาล   
วา  เยน  วตฺถุ  ปูรติ  ต  อุปฺปาเฏนฺตสฺส  ปาราชิก ฯ   
กทฺทเมน  ผุฏโกาสวเสน  เจตฺถ  าน  ปริจฺฉินฺทติพฺพ ฯ   
ตานิ  อุปฺปาเฏนฺตสฺส  สุขุม  มลูป  อจฺฉินฺน  โหติ  รกฺขติ   
ตาว  ภิสปพฺเพ  ชาต  ปตฺต  วา  ปุปฺผ  วา  โหติ  ตป   
รกฺขตีติ  มหาอฏกถายเมว  วุตฺต ฯ  ภิสคณฺ ิมฺหิ  ปน  กณฺฏโก   
โหติ  โยพฺพนปฺปตฺตาน  มุขปฬกา  วิย  อย  อทีฆตฺตา  น    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๘๑   
 
รกฺขติ ฯ  เสส  อุปฺปลาทสีุ  วุตฺตนยเมว ฯ   
        มจฺฉกจฺฉปาน  สสฺสามิกาน  วาปอาทีสุ  สกลมุทก  าน ฯ   
ตสฺมา  โย  ปฏิชคฺคนฏาเน  สสฺสามิก  มจฺฉ  พลิเสน  วา   
ชาเลน  วา  กมฺุมิเนน (๑)  วา  หตฺเถน  วา  คณฺหาติ  ตสฺส  เยน   
มจฺเฉน  วตฺถุ  ปูรติ  ตสฺมึ  เกสคฺคมตฺตป  อุทกโต  อุทฺธฏมตฺเต   
ปาราชิก ฯ  โกจิ  มจฺโฉ  คยฺหมาโน  อิโตจีโตจ  ธาวติ  อากาส   
อุปฺปตติ  ตีเร  ปตติ  ต  อากาเส  วา   ิต  ตีเร  วา  ปติต   
คณฺหโตป  ปาราชิกเมว ฯ  กจฺฉปป  พหิ  โคจรตฺถ  คต  คณฺหโต   
เอเสว  นโย ฯ  อุทกฏ  ปน  อุทกา  โมจยโต  ปาราชิก ฯ   
        เตสุ  เตสุ  ชนปเทสุ  สพฺพสาธารณสฺส  มหาตฬากสฺส   
นิทฺธมนตุมฺพ  นิสฺสาย  สพฺพสาธารณเมว  กุนฺนทีสทิส  อุทก-   
วาหก  ขนนฺติ ฯ  ตโต  ขุทฺทกมาติกาโย  นีหริตฺวา  มาติกาโกฏยิ   
อตฺตโน  อตฺตโน วล ฺชนตฺถาย  อาวาเฏ  ขนนฺติ ฯ  เตส  ปน   
ยทา  อุทเกน  อตฺโถ  โหติ  ตทา  อาวาเฏ  ขุทฺทกมาติกาโย   
อุทกวาหก ฺจ  โสเธตฺวา  นิทฺธมนตุมฺพ  อุคฺฆาเฏนฺติ ฯ  ตโต   
อุทเกน  สทธฺึ  มจฺฉา  นิกขฺมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  อาวาเฏ  ปตฺวา   
วสนฺติ ฯ  ตตฺถ  ตฬาเก  จ  อุทกวาหเก (๒)  จ มจฺเฉ  คณฺหนฺเต   
น  วาเรนฺติ ฯ  ขุทฺทกาสุ  ปน  อตฺตโน  อตฺตโน  มาติกาสุ   
อุทกอาวาเฏสุ  จ  ปวิฏมจฺเฉ  คณฺหิตุ  น  เทนฺติ  วาเรนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี กมุิเนน ฯ  ม. กุมเีนน ฯ  ๒. ม. อุทกวาหเกสุ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๘๒   
 
ตตฺถ  โย  ตฬาเก  วา  นิทธฺมนตุมฺเพ  วา  อุทกวาหเก  วา   
มจฺเฉ  คณฺหาติ  อวหาเรน  [๑]  กาเรตพฺโพ ฯ  ขุทฺทกมาติกาสุ   
ปน  อาวาเฏ  วา  ปวิฏ  มจฺฉ  คณฺหนฺโต  คหิตสฺส  อคฺฆ-   
วเสน  กาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  ตโต  คยฺหมาโน  มจฺโฉ  อากาเส   
วา  อุปฺปตติ  ตีเร  วา  ปตติ  ต  อากาสฏ  ตีรฏ  วา   
อุทกวินิมุตฺต  คณฺหโต  อวหาโร  นตฺถ ิฯ  กสฺมา ฯ  ยสฺมา   
อตฺตโน  ปรคฺิคหฏาเน   ิตสฺเสว  เต  สามิกา ฯ  เอวรูปา  หิ   
ตตฺถ  กติกา ฯ  กจฺฉเปป  เอเสว นโย ฯ  สเจ  ปน  มจฺโฉ   
คยฺหมาโน  อาวาฏโต  ขุทฺทกมาติก  อารุหติ  ตตฺถ  น   
คณฺหโตป  อวหาโรเยว ฯ  ขุทฺทกมาติกาโต  ปน  อุทกวาหก   
ตโต  จ  ตฬาก  อารุฬฺห  คณฺหโต  อวหาโร  นตฺถิ ฯ โย   
อาวาฏโต  ภตฺตสิตฺเถหิ  ปโลเภตฺวา  มาติก  อาโรเปตฺวา   
คณฺหาติ  อวหาโรว ฯ  ตโต  ปน  ปโลเภตฺวา  อุทกวาหก   
อาโรเปตฺวา  คณฺหนฺตสฺส  อวหาโร  นตฺถิ ฯ  เกจิ  กโุตจิเทว   
สพฺพสาธารณฏานโต  มจฺเฉ  อาเนตฺวา  ปจฺฉิมวตฺถุภาเค   
อุทกอาวาเฏ  ขิปตฺวา  โปเสตฺวา  ทิวเส  ทิวเส  เทฺว  ตีณิ   
อุตฺตริภงฺคตฺถาย  มาเรนฺติ ฯ  เอวรูป  มจฺฉ  อุทเก  วา  อากาเส   
วา  ตีเร  วา  ยตฺถกตฺถจิ   ิต  คณฺหโต  อวหาโร  เอว ฯ   
กจฺฉเปป  เอเสว  นโย ฯ นิทาฆกาเล ปน นทิยา  โสเต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โส นาติ ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๘๓   
 
ปจฺฉินฺเน  กตฺถจิ  นินฺนฏาเน  อุทก  ติฏติ ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสา   
มจฺฉาน  วินาสาย  มทนผลวิสาทีนิ  ปกฺขิปตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ   
มจฺฉา  ตานิ  ขาทนฺตา  มรตฺิวา  อุตฺตานา  อุทเก  ปลวนฺตา (๑)   
ติฏนฺติ ฯ  โย  ตตฺถ  คนตฺฺวา  ยาว  สามิกา  นาคจฺฉนฺติ   
ตาวิเม  มจฺเฉ  คณฺหิสฺสามีติ คณฺหาติ อคฺฆวเสน กาเรตพฺโพ ฯ   
ปสุกูลส ฺาย  คณฺหโต  อวหาโร  นตฺถิ ฯ  อาหราเปนฺเต  ปน   
ภณฺฑเทยฺย ฯ  มจฺฉวิส  ปกฺขิปตฺวา  คตมนุสฺสา  ภาชนานิ   
อาหริตฺวา  ปูเรตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  ยาว  ปุนป  อาคจฺฉิสฺสามาติ   
สาลยา  โหนฺติ  ตาว  เต  สสฺสามิกมจฺฉาว ฯ  ยทา  ปน   
เต  อล  อมฺหากนฺติ  นิราลยา  ปกฺกมนติฺ  ตโต  ปฏาย   
เถยฺยจิตฺเตน  คณฺหนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  ปสุกูลส ฺ ิสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
ยถา  จ  มจฺฉกจฺฉเปสุ  เอว  สพฺพายป อุทกชาติยา วินิจฺฉโย   
เวทิตพฺโพ ฯ   
                                อุทกฏกถา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ปลวนฺตา ฯ  ม. ปลฺวนฺตา ฯ    
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                        *เลมที่ ๑  นาวฏกถา  หนา ๔๘๔   
 
        นาวฏเ ฯ  ปม  ตาว  นาว  ทสฺเสนฺโต  นาวา  นาม   
ยาย  ตรตีติ  อาห ฯ  ตสฺมา  อิธ  อนฺตมโส  รชนโทณิกาป   
เวณุกลาปโกป  นาวาเตฺวว  เวทิตพฺโพ ฯ  สีมาสมฺมนฺนเน   
ปน  ธุวนาวา  อนฺโต  ขนตฺิวา  วา  ผลเกหิ  พนฺธิตฺวา  วา   
กตา  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน  ติณฺณ  วหนิกาเอว  วฏฏติ ฯ   
อิธ  ปน  เอกสฺสาป  วหนิกา  นาวาเตฺวว  วุจฺจติ ฯ  นาวาย   
นิกฺขิตฺตนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  อินฺทฺริยพทฺธ  วา  อนินฺทฺริยพทฺธ  วา ฯ   
ตสฺส  อวหารลกฺขณ  ถลฏเ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  นาว   
อวหริสฺสามีติอาทิมฺหิ  ทุติยปริเยสนคมนอามสนผนฺทาปนานิ   
วุตฺตนยาเนว ฯ  พนฺธน  โมเจตีติ  เอตฺถ  ปน  ยา  พนฺธเน   
มุตฺเต  านา  น  จวติ  ตสฺสา  พนฺธน  ยาว  น  มุตฺต   
โหติ  ตาว  ทกฺุกฏ  มุตฺเต  ปน  ถุลลฺจฺจยมฺป  ปาราชกิมฺป   
โหติ ฯ  ต  ปรโต  อาวิภวิสฺสติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  อย  ตาว   
ปาลิวณฺณนา ฯ   
        อยมฺปเนตฺถ  ปาลิมตฺุตกวินิจฺฉโย ฯ  จณฺฑโสเต  พนฺธิตฺวา   
ปตนาวาย  เอก  าน  พนฺธนเมว ฯ  ตสฺมึ  มุตฺตมตฺเต   
ปาราชิก ฯ  ตตฺถ  ยุตฺติ  ปุพฺเพ  วุตฺตาเยว ฯ  วิปฺปนฏา (๑)   
นาวา  ปน  ย  ย  อุทกปฺปเทส  ผริตฺวา   ิตา  โหติ  สวฺาสฺสา   
าน ฯ  ตสฺมา  ต  อุทฺธ  วา  อุจฺจาเรนฺตสฺส  อโธ  วา   
# ๑. ส.ี วิปฺปนฏนวา ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๔๘๕   
 
โอปลาเปนฺตสฺส  จตูสุ  วา  ทิสาสุ  ผุฏโกาส  อติกฺกาเมนฺตสฺส   
อติกฺกนฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ นิจฺจเล  อุทเก  อพนฺธน  อตฺตโน   
ธมฺมตาย   ิตนาว  ปุรโต  วา  ปจฺฉโต  วา  วามทกฺขิณปสฺสโต   
วา  กฑฺฒนฺตสฺส  เอเกนนฺเตน  ผุฏโกาส  อปเรน  อุทเก   
ปติฏ ิตนฺเตน  อติกฺกนฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ  อุทฺธ  เกสคฺคมตฺต   
อุทกโต  โมจิเต  อโธ  นาวาตเลน  ผุฏโกาส  มขุวฏฏึ  อติกกฺนฺต-   
มตฺเต  ปาราชิก ฯ  ตีเร  พนฺธิตฺวา  นิจฺจเล  อุทเก  ปตนาวาย   
พนฺธน ฺจ   ิโตกาโส  จาติ  เทฺว  านานิ ฯ ต  ปม  พนฺธนา   
โมเจติ  ถุลลฺจฺจย ฯ  ปจฺฉา  ฉนฺน  อาการาน  อ ฺตเรน  านา   
จาเวติ  ปาราชิก ฯ  ปม  านา  จาเวตฺวา  ปจฺฉา  พนฺธน-   
โมจเนป  เอเสว  นโย ฯ ถเล อุสฺสาเทตฺวา อุกฺกุชฺชิตฺวา   
ปตนาวาย  ผุฏโกาโสว  าน ฯ  ตสฺสา  ป ฺจหากาเรหิ   
านปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ   
        นิกชฺุชิตฺวา  ปตนาวาย  ปน  มุขวฏฏิยา  ผุฏโกาโสเยว   
าน ฯ  ตสฺสาป  ป ฺจหากาเรหิ  านปริจฺเฉท  ตฺวา  ยโต   
กุโตจิ  ผุฏโกาส  อุทฺธ ฺจ  เกสคฺคมตฺต  อติกฺกนฺตมตฺเต  ปาราชิก   
เวทิตพฺพ ฯ  ถล  ปน  อุสสฺาเทตฺวา  ทฺวินฺน  ทารุฆฏิกาน   
อุปริ  ปตนาวาย  ทารุฆฏิกาน  ผุฏโกาโสเยว  าน ฯ  ตสฺมา   
ตตฺถ  ม ฺจปาทมตฺถเกสุเยว  ปติฏ ิตตฺถทฺธสาฏเก (๑)  นาคทนฺเตสุ   
ปตภิณฺฑิวาเล  จ  วุตฺตนเยน  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. ปตฺถฏพทฺธสาฏเก ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๘๖   
 
        โยตฺตพทฺธาย  ปน  นาวาย  สฏ ิสตฺตติพฺยามปฺปมาณ   
โยตฺต  อโมเจตฺวาว  อากฑฺเฒตฺวา  ปวีลคฺค  กตฺวา  สห  โยตฺเตน   
ถเล  ปตาย  นาวาย  น  ผุฏโกาสมตฺตเมว  าน  อถโข   
โยตฺตโกฏิโต  ปฏาย  ยาว  นาวาย  ปวิย  ปติฏ ิโตกาสสฺส   
ปจฺฉิมนฺโต  ตาว  ทีฆโต  ติริย  ปน  นาวาย  จ  โยตฺตสฺส   
จ  ปวิย  ปติฏ ิตปริยนฺตปฺปมาณ  านนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ต   
ทีฆโต  วา  ติริยโต  วา  กฑฺฒนฺตสฺส  เอเกนนฺเตน  ผุฏโกาส   
อปเรน  ปวิย  ปติฏ ิตนฺเตน  อติกฺกนฺตมตฺเต   อุทฺธ  เกสคฺคมตฺต   
สห  โยตฺเตน  ปวิโต  โมจิเต  ปาราชิก ฯ  โย  ปน  ติฏเ   
 ิตนาว  อภิรุหิตฺวา  เถยฺยจิตฺโต  อริตฺเตน  วา  ผิเยน  วา   
ปาเชติ  ปาราชิก ฯ  สเจ  ปน  ฉตฺต  วา  ปณาเมตฺวา  จีวร   
วา  ปาเทหิ  อกฺกมิตฺวา  หตฺเถหิ  อุกขิฺปตฺวา  ลงฺการสทิส (๑)   
กตฺวา  วาต  คณฺหาเปติ  พลวา  วาโต  อาคมฺม  นาว  หรติ   
วาเตเนว  สา  หฏา  โหติ ฯ  ปุคฺคลสฺส  นตฺถ ิ อวหาโร ฯ   
ปโยโค  อตฺถ ิฯ  โส  ปน  านา  จาวนปฺปโยโค  น  โหติ ฯ   
ยทิ  ปน  ต  นาว  เอว  คจฺฉนฺต  ปกติคมน  ปจฺฉินฺทิตฺวา   
อ ฺ  ทิสาภาค  เนติ  ปาราชิก ฯ  สยเมว  ยงฺกิ ฺจิ  คามติฏ   
สมฺปตฺต  านา  อจฺจาเวนฺโตว  วิกฺกณิีตฺวา  คจฺฉติ  เนวตฺถิ   
อวหาโร  ภณฺฑเทยฺย  ปน โหตีติ ฯ   
                                นาวฏกถา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ลการสทิส ฯ    
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                        *เลมที่ ๑  ยานฏกถา  หนา ๔๘๗   
 
        ยานฏเ ฯ    ยาน    ตาว    ทสฺเสนฺโต    ยาน    นาม   
วยฺหนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อุปร ิ มณฺฑปสทิส  ปทรจฺฉนฺน   
สพฺพปริคุณ ิม (๑)  วา  ฉาเทตฺวา  กต  วยฺห ฯ  อุโภสุ  ปสฺเสสุ   
สุวณฺณรชตาทิมยา  โคปานสิโย  ทตฺวา  ครฬุปกฺขนเยน (๒)  กตา   
สนฺทมานิกา ฯ  รโถ  จ  สกฏ ฺจ  ปากฏเมว ฯ  เตสุ  ยตฺถ   
กตฺถจิ  สวิ ฺาณก  วา  อวิ ฺาณก  วา  ราสิอาทิวเสน   
ปต  ภณฺฑ  เถยฺยจิตฺเตน  านา  จาเวนฺตสฺส  นาวฏเ  ถลฏเ   
จ  วุตฺตนเยน  ปาราชิก  เวทิตพฺพ ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส ฯ  ยานฏ  ตณฺฑุลาทิภณฺฑ  ปฏเก   
คณฺหโต  ปฏเก  อนุกฺขิตฺเตป  ปฏก  ปหริตฺวา  ตณฺฑุลาทีน   
เอกาพทฺธภาเว  วิโกปเต  ปาราชิก ฯ  ถลฏาทีสุป  อย  นโย   
ลพฺภติ ฯ  ยาน  อวหริสสามีติอาทิมฺหิ  ทุติยปริเยสนาทีนิ  วุตฺต-   
นยาเนว ฯ  านา  จาเวตีติ  เอตฺถ  ปน  ทุกยุตฺตสฺส  ยานสฺส   
ทฺวินฺน  โคณาน อฏ ปาทา  เทฺว  จ  จกฺกานีติ  ทสฏ-   
านานิ ฯ  ต  เถยฺยจิตฺตสฺส  อารุหิตฺวา  ธุเร  นิสีทิตฺวา   
ปาชยโต  โคณาน  ปาทุทฺธาเร  ถลฺุลจฺจย ฯ  จกฺกาน  ปน   
ปวิย  ปติฏ ิตปฺปเทสโต  เกสคฺคมตฺเต  อติกฺกนฺเต  ปาราชิก ฯ   
สเจ  ปน  โคณา  นาย  อมหฺาก  สามิโกติ  ตฺวา  ธุร   
ฉฑฺเฑตฺวา  อกฑฺฒนฺตา  ติฏนฺติ  วา  ผนฺทนฺติ  วา  รกฺขติ   
# ๑. ม. สพฺพปลิคุณฺ ิม ฯ  ๒. ม. ครฬุปกฺขกนเยน ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๔๘๘   
 
ตาว ฯ  โคเณ  ปุน  อุชกุ  ปฏิปาเทตฺวา  ธุร  อาโรเปตฺวา   
ทฬฺห  โยเชตฺวา  ปาจเนน  วิชฺฌิตฺวา  ปาเชนฺตสฺส  วุตฺตนเยเนว   
เตส  ปาทุทฺธาเร  ถลฺุลจฺจย ฯ  จกฺกาติกฺกเม  ปาราชกิ ฯ   
        สเจป สกทฺทเม  มคฺเค  เอก  จกฺก  กทฺทเม  ลคฺค   
โหติ  ทุติย  จกฺก  โคณา  ปริวตฺเตนฺตา  ปวฏฏนฺติ ฯ  เอกสฺส   
 ิตตฺตา  น  ตาว  อวหาโร โหติ ฯ  โคเณ  ปน  ปุน  อุชุก   
ปฏิปาเทตฺวา  ปาเชนฺตสฺส   ิตจกฺเก  เกสคฺคมตฺต  ผุฏโกาส   
อติกฺกนฺเต  ปาราชิเก ฯ  จตุยุตฺตกสฺส  ปน  อฏารส  านานิ   
อฏยุตฺตกสฺส  จตุตฺตึสาติ  เอเตนูปาเยน ยุตฺตยานสฺส  านเภโท   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ย  ปน  อยุตฺต  ธุเร  เอกาย  ปจฺฉโต  จ  ทฺวีหิ   
อุปตฺถมฺภินีหิ  อุปตฺถมฺเภตฺวา  ปต  ตสฺส  ติณฺณ  อุปตฺถมฺภินีน   
จกฺกาน ฺจ  วเสน  ป ฺจฏานานิ ฯ  สเจ  ธุเร  อุปตฺถมฺภินี   
เหฏภาเค  กปฺปกตา  โหติ  ฉฏานานิ ฯ  ปจฺฉโต  ปน  อนุ-   
ปตฺถมฺเภตฺวา  ธุเร  อุปตฺถมฺภิตสฺเสว  อุปตฺถมฺภินีวเสน  ตีณิ  วา  
จตฺตาริ  วา  านานิ ฯ  ธุเรน  ผลกสฺส  วา  ทารุกสสฺ  วา   
อุปริ  ปตสฺส  ตีณิ  านานิ ฯ  ตถา  ปวิย  ปตสฺส ฯ   
ต (๑)  กฑฺฒิตฺวา  วา  อุกฺขิปตฺวา  วา  ปุรโต  จ  ปจฺฉโต  จ   
านา  จาเวนฺตสฺส  ถลฺุลจฺจย ฯ  จกฺกาน  ปติฏ ิตฏาเน   
# ๑. ม. ต. ธรุ ฯ    
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เกสคฺคมตฺต  อติกฺกนฺเต ปาราชิก ฯ  จกฺกานิ  อปเนตฺวา  ทฺวีหิ   
อกฺขสีเสหิ  ทารูน  อุปร ิ ปตสฺส  เทฺว  านานิ ฯ  ต  กฑฺฒนฺโต   
วา  อุกฺขิปนฺโต  วา  ผุฏโกาส  อติกฺกาเมติ  ปาราชิก ฯ   
ภูมิยา  ปตสฺส  ธุเรน  จตูหิ  จ  อกฺขุทฺธีหิ  ปติฏ ิตวเสน   
ป ฺจฏานานิ ฯ  ต  ธุเร  คเหตฺวา  กฑฺฒโต  อุทฺธีน  ปจฺฉิมนฺเตหิ   
ปุริมนฺเต  อติกฺกนฺเต  ปาราชิก ฯ  อุทฺธสีุ  คเหตฺวา  กฑฺฒโต   
อุทฺธีน  ปุริมนฺเตหิ  ปจฺฉิมนฺเต  อติกฺกนฺเต  ปาราชิก ฯ  ปสฺเส   
คเหตฺวา  กฑฺฒโต อุทฺธีนเยว ติริย ปติฏ ิตฏานสฺส  อติกฺกเม   
ปาราชิก ฯ  มชฺเฌ  คเหตฺวา  อุกฺขิปโต  เกสคฺคมตฺเต  ปวิโต   
มุตฺเต  ปาราชิก ฯ  อถ  อุทฺธีขาณุกา  น  โหนฺติ  สมเมว   
พาห  กตฺวา  มชฺเฌ  วิชฺฌตฺิวา  อกฺขสีสานิ  ปเวสิตานิ   
โหนฺติ ฯ  ต  เหฏ ิมตลสฺส  สมนฺตา  สพฺพ  ปวึ  ผุสิตฺวา   
ติฏติ ฯ  ตตฺถ  จตูสุ  ทิสาสุ  อุทฺธ ฺจ  ผุฏฏานาติกฺกมวเสน   
ปาราชิก  เวทิตพฺพ ฯ  ภูมิย  นาภิยา  ปตจกฺกสฺส  เอกเมว   
าน ฯ  ตสฺส  ป ฺจหากาเรหิ  ปริจฺเฉโท ฯ  เนมิปสฺเสน  จ   
นาภิยา  จ  ผุสิตฺวา   ิตสฺส  เทฺว  านานิ ฯ  เนมิยา  อุฏ ิต-   
ภาค  ปาเทน  อกฺกมิตฺวา  ภูมิย ผุสาเปตฺวา  อเรสุ  วา   
เนมิยา  วา  คเหตฺวา  อุกฺขิปนฺตสฺส  อตฺตนา  กตฏาน  าน   
น  โหติ ฯ  ตสฺมา  ตสฺมึ   ิเตป  อวเสสฏาเน อติกฺกนฺตมตฺเต   
ปาราชิก ฯ  ภิตฺตึ  นิสฺสาย  ปตจกฺกสฺสป  เทฺว  านานิ ฯ    
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ตตฺถ ปม  ภิตฺติโต  โมเจนฺตสฺส  ถลฺุลจฺจย ฯ  ปจฺฉา  ปวิโต   
เกสคฺคมตฺตุทฺธาเร  ปาราชิก ฯ  ปม  ภูมิโต  โมเจนฺตสฺส  ปน   
สเจ  ภิตฺติย  ปติฏ ิตฏาน  น  กุปฺปติ  เอเสว  นโย ฯ  อถ   
อเรสุ  คเหตฺวา  เหฏา  กฑฺฒนฺตสฺส  ภิตฺตึ  ผุสิตฺวา   ิโตกาสสฺส   
อุปริโม  อนฺโต  เหฏ ิม  อนฺต  อติกฺกมติ  ปาราชิก ฯ  มคฺค-   
ปฏิปนฺเน  ยาเน  ยานสฺสามิโก  เกนจิเทว  กรณีเยน  โอโรหิตฺวา   
มคฺคา  โอกฺกนฺโต  โหติ ฯ  อถ ฺโ  ภิกฺขุ  ปฏิปถ  อาคจฺฉนฺโต   
อารกฺขสุ ฺ  ปสฺสิตฺวา  ยาน  อวหริสฺสามีติ  อาโรหติ ฯ   
ตสฺส  ปโยค  วินาเยว  โคณา  คเหตฺวา ปกฺกนฺตา ฯ อวหาโร   
นตฺถิ ฯ เสส นาวาย วุตฺตสทิสนฺติ ฯ   
                                ยานฏกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                        ภารฏกถา 
        อิโต  ปร  ภาโรเยว  ภารฏ ฯ  โส  สีสภาราทิวเสน   
จตุทฺธา  ทสฺสิโต ฯ  ตตฺถ  สีสภาราทีสุ  อสมฺโมหตฺถ  สีสาทีน   
ปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  สีสสฺส  ตาว  ปุริมคเล  คล-   
วาฏโก  ปฏ ิคเล  เกส ฺจิ  เกสนฺเต  อาวตฺโต  โหติ  คล-   
วาฏกสฺเสว (๑)  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  เกส ฺจิ  เกสา  โอรยฺุห  ชายนฺติ   
เย  กณฺณจูฬกิาติ  วุจฺจนฺติ  เตส  อโธภาโค  จาติ  อย   
# ๑. ม. คลสฺเสว ฯ    
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เหฏ ิมปริจฺเฉโท ฯ  ตโต  อุปร ิ สีส ฯ  เอตฺถนฺตเร   ิตภาโร   
สีสภาโร  นาม ฯ   
        อุโภส ุ ปสฺเสสุ  กณฺณจูฬิกาหิ  ปฏาย  เหฏา  กุปฺปเรหิ   
ปฏาย  อุปร ิปฏ ิคลาวตฺตโต  จ  คลวาฏกโต  จ  ปฏาย   
เหฏา  ปฏ ิเวมชฺฌาวตฺตโต  จ  อุรปรจฺิเฉทมชฺเฌ  หทย-   
อาวาฏกโต  จ  ปฏาย  อุปริ  ขนฺโธ ฯ  เอตฺถนฺตเร   ิตภาโร   
ขนฺธภาโร  นาม ฯ   
        ปฏ ิเวมชฺฌาวตฺตโต  ปน  หทยอาวาฏโต  จ  เหฏา  ยาว   
ปาทนขสิขา  อย  กฏิปริจฺเฉโท ฯ  เอตฺถนฺตเร  สมนฺตโต  สรีเร   
 ิตภาโร  กฏภิาโร  นาม ฯ   
        กุปฺปรโต  ปฏาย  ปน  เหฏา  ยาว  หตฺถนขสิขา  อย   
โอลมฺพกปรจฺิเฉโท ฯ เอตฺถนฺตเร   ิตภาโร  โอลมฺพโก  นาม ฯ   
        อิทานิ  สีเส  ภารนฺติอาทีสุ  อย  อนุปุพฺพวินิจฺฉโย (๑) ฯ   
โย  ภิกฺขุ  อิท  คเหตฺวา เอตฺถ ยาหีติ  สามิเกหิ  อนาณตฺโต   
สยเมว  มยฺห  อิทนฺนาม  เทถ  อห  โว  ภณฺฑ  วหามีติ   
เตส  ภณฺฑ  สีเสน  อาทาย  คจฺฉนฺโต  เถยฺยจิตฺเตน  ต  ภณฺฑ   
อามสติ  ทุกฺกฏ ฯ  ยถาวุตฺตสีสปริจฺเฉท  อนติกฺกาเมนฺโต  ว   
อิโตจีโตจ  ฆสนฺโต  สาเรติป  ปจฺจาสาเรติป  ถลฺุลจฺจย ฯ  ขนฺธ   
โอโรปตมตฺเต  กิ ฺจาป  สามิกาน  วหตูติ  จิตฺต  อตฺถิ  เตหิ   
# ๑. ม. อปุพฺพวินิจฺฉโย ฯ    
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ปน  อนาณตฺตตฺตา  ปาราชิก ฯ  ขนฺธ  ปน  อโนโรเปตฺวาป   
สีสโต  เกสคฺคมตฺตป  โมเจนฺตสฺส  ปาราชิก ฯ  ยมกภารสฺส  ปน   
เอโก  ภาโค  สีเส  ปติฏาติ  เอโก  ปฏ ิย ฯ  ตตฺถ  ทฺวินฺน   
านาน  วเสน  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ปน  สุทธฺ-   
สีสภาราทีนเยว  วเสน  เทสนา  อารทฺธา ฯ  โย  จาย สีสภาเร   
วุตฺโต  ขนฺธภาราทีสุป  อยเมว  วินิจฺฉโย ฯ   
        หตฺเถ  ภารนฺติ  เอตฺถ  ปน  หตฺเถน  คหิตตฺตา  โอลมฺพโก   
หตฺถภาโรติ  วุตฺโต ฯ  โส  ปมเยว  ภูมิโต  วา  คหโิต  โหตุ   
สุทฺธจิตฺเตน  สีสาทีหิ  วา หตฺถภาโรเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ ฯ   
ต  เถยฺยจิตฺเตน  ตาทิส  คหนฏาน  ทสิฺวา  ภูมิย  วา   
คจฺฉาทีสุ  วา  นิกฺขิปนฺตสฺส  หตฺถโต  มุตฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ   
ภูมิโต  คณฺหาตีติ  เอตฺถ  ปน  เตส  ภาราน  ยงฺกิ ฺจิ   
ปาตราสาทิการณา  สุทฺธจิตฺเตน  ภูมิย  นิกฺขิปตฺวา  ปุน   
เถยฺยจิตฺเตน  เกสคฺคมตฺตป อุทฺธรนฺตสฺส ปาราชิกนฺติ ฯ   
                                ภารฏกถา  นฏิ ิตา ฯ    
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        อารามฏเป (๑) ฯ  อาราม  ตาว  ทสฺเสนฺโต  อาราโม   
นาม  ปุปฺผาราโม  ผลาราโมติ  อาห ฯ  เตสุ  วสฺสกิาทีน   
ปุปฺผนโก  ปปฺุผาราโม ฯ  อมฺพผลาทีน  ผลนโก  ผลาราโม ฯ   
อาราเมป  จตูหิ  าเนหิ  นิกฺขิตฺตสฺส  วินิจฺฉโย  ภุมฺมฏาทีสุ   
วุตฺตนโยเอว ฯ   
        ตตฺถ ชาตเก  ปน ฯ  มูลนฺติ  อุสีรหิรเวราทิก  ยงฺกิ ฺจิ   
มูล ฯ  ต  อุปปฺาเฏตฺวา  วา  อุปฺปาฏิต  วา  คณฺหโต  เยน   
มูเลน  วตฺถ ุ ปูรติ  ตสฺมึ  คหิเต  ปาราชิก ฯ  กนโฺทป  มูเลเนว   
สงฺคหิโต ฯ  อุปฺปาเฏนฺตสฺส  เจตฺถ  อปฺปมตฺตเกป  อจฺฉินฺเน   
ถุลลฺจฺจยเมว ฯ  เสส  ภิเส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ตจนฺติ   
เภสชฺชตฺถาย  วา รชนตฺถาย  วา  อุปโยคคมนก (๒)  ยงฺกิ ฺจิ   
รุกฺขตฺตจ ฯ  ต  อุปฺปาเฏตฺวา  วา  อุปฺปาฏิต  วา  คณฺหนฺตสฺส   
มูเล  วุตฺตนเยเนว  ปาราชิก ฯ  ปุปฺผนฺติ  วสฺสิกมลฺลิกาทิ   
ยงฺกิ ฺจิ  ปุปฺผ ฯ  ต  โอจินิตฺวา  วา  โอจิต  วา  คณฺหนฺตสฺส   
อุปฺปลปทุเมสุ  วุตฺตนเยเนว  ปาราชิก ฯ  ปุปฺผานมฺป  หิ  วณฺฏ   
วา  พนฺธน  วา  อจฺฉินฺน  รกฺขติ ฯ  วณฺฏพฺภนฺตเร  ปน   
เกส ฺจิ  สูจิกา  โหติ  สา  น  รกฺขติ ฯ  ผลนฺติ  อมฺพผล-   
ตาลผลาทิ  ยงฺกิ ฺจิ ฯ  ต  รุกฺขโต  คณฺหนฺตสฺส  วินิจฺฉโย  รุกฺเข   
# ๑. ปสทโฺท อติเรโก ขายติ ฯ  เอว อิโต ปเรสุป ฯ   
# ๒. ม. อุปโยคคมนูปค ฯ    
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ลคฺคิตกถาย  วุตฺโต ฯ  อปเนตฺวา  ปต  ภุมฺมฏาทิสงฺคหิตเมว ฯ   
        อาราม  อภิยุ ฺชตีติ  ปรสนฺตก  มม  สนฺตโก  อยนฺติ   
มุสา  ภณิตฺวา  อภิยุ ฺชติ  อทินฺนาทานสฺส  ปโยคตฺตา  ทุกฺกฏ ฯ   
สามิกสฺส  วิมตึ  อุปฺปาเทตีติ วินิจฺฉยกุสลตาย  พลวนิสฺสิตาทิ-   
ภาเวน วา  อารามสฺสามิกสฺส  สสย  ชเนติ ฯ  กถ ฯ  ต   
หิ  ตถา  วินิจฺฉยปฺปสุต  ทิสฺวา  สามิโก  จินฺเตสิ  สกกฺิสฺสามิ   
นุโข  อห  อิม  อาราม  อตฺตโน  กาตุ  น  สกฺกิสฺสามิ   
นุโขติ  เอว  ตสฺส  วิมติ  อุปฺปชฺชมานา  เตน  อุปฺปาทิตา   
โหติ ฯ  ตสฺมา  ถลฺุลจฺจย  อาปชฺชติ ฯ   
        ธุร  นกิขิฺปตีติ  ยทา  ปน  สามิโก  อย  ถทฺโธ  กกฺขโฬ   
ชีวิตพฺรหฺมจริยนฺตรายป  เม  กเรยฺย  อล  ทานิ  มยหฺ  อิมินา   
อาราเมนาติ  ธุร  นกิฺขิปติ อภิยุ ฺชโก  ปาราชิก  อาปชฺชติ   
สเจ  สยมฺป  กตธุรนิกฺเขโป  โหติ ฯ อถ  ปน  สามิเกน  ธุเร   
นิกฺขิตฺเตป  อภิยุ ฺชโก  ธรุ  อนิกฺขิปตฺวา  อิม  สฏุ ุ  ปเฬตฺวา   
มม  อาณาปวตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  กึการปฏสิฺสาวิภาเว  น  เปตฺวา   
ทสฺสามีติ  ทาตพฺพภาเว  สอุสฺสาโหว  รกฺขติ  ตาว ฯ  อถาป   
อภิยุ ฺชโก  อจฺฉินฺทิตฺวา  น  ทานิ  อิมสฺส  ทสฺสามติี  ธุร   
นิกฺขิปติ  สามิโก  ปน  น  นิกฺขิปติ  ปกฺข  ปริเยสติ  กาล   
อาคเมติ  ลชชฺิปริส  ตาว  ลภามิ  ปจฺฉา  ชานิสฺสามีติ  ปุน   
คหเณเยว  สอุสฺสาโห  โหติ  รกฺขติเยว ฯ  ยทา  ปน  โสป  น    
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ทสฺสามีติ  สามิโกป  น  ลจฺฉามีติ  เอว  อุโภ  ธุร  นกิฺขิปนฺติ   
ตทา  อภิยุ ฺชกสฺส  ปาราชิก ฯ  อถ  ปน  อภิยุ ฺชิตฺวา  วินิจฺฉย   
กุรุมาโน  อนิฏ ิเต  วินิจฺฉเย  สามิเกนป  ธุรนกิฺเขเป  อกเต   
อตฺตโน  อสฺสามิกภาว  ชานนฺโตเยว  ตโต  กิ ฺจิ  ปุปฺผ  วา   
ผล  วา  คณฺหาติ  ภณฺฑคฺเฆน  กาเรตพฺโพ ฯ   
        ธมฺม ฺจรนฺโตติ  ภิกฺขุสงฺเฆ  วา  ราชกุเล  วา  วินิจฺฉย   
กโรนฺโต ฯ  สามิก  ปราเชตีติ  วินิจฺฉยกาน  อุกฺโกจ  ทตฺวา   
กูฏสกฺขึ  โอตาเรตฺวา  อารามสฺสามิก  ชนิาตีติ อตฺโถ ฯ อาปตฺติ   
ปาราชิกสฺสาติ  น  เกวล  ตสฺเสว  ส ฺจิจฺจ  ตสฺส  อตฺถสาธเน   
ปวตฺตาน  กูฏวินิจฺฉยกานมฺป  กฏูสกขีฺนมฺป  สพฺเพส  ปาราชิก ฯ   
เอตฺถ  จ  สามิกสฺส  ธรุนิกฺเขปวเสเนว  ปราชโย  เวทิตพฺโพ ฯ   
อนิกฺขิตฺตธุโร  ห ิ อปราชโิตว  โหติ ฯ  ธมฺม ฺจรนฺโต  ปรชฺชตีติ   
สเจป  ธมฺเมน  วินเยน  สตฺถุสาสเนน  วินิจฺฉยสฺส  ปวตฺตตฺตา   
สย  ปราชย  ปาปุณาติ ฯ  เอวมฺป  มุสาวาเทน  สามิกาน   
ปฬากรณปจฺจยา ถุลฺลจฺจย อาปชฺชตีติ ฯ   
                                อารามฏกถา  นฏิ ิตา ฯ    
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        วิหารฏเป ฯ  จตูหิ  าเนหิ  นิกฺขิตฺต  วุตฺตนยเมว ฯ   
อภิโยเคป  เจตฺถ  จาตุทฺทิสสงฺฆ  อุทฺทิสฺส  ภิกฺขูน  ทินฺน  วิหาร   
วา  ปริเวณ  วา  อาวาส  วา  มหนฺตมฺป  ขุทฺทกมฺป  อภิยุ ฺชโต   
อภิโยโค  น  รุหติ  อจฺฉินฺทิตฺวา  คณฺหิตุมฺป  น  สกโฺกติ ฯ   
กสฺมา ฯ  สพฺเพส  ธุรนิกฺเขปาภาวโต ฯ  น  เหตฺถ  สพฺเพ   
จาตุทฺทิสา  ภิกฺขู  ธุรนิกฺเขป  กโรนฺตีติ ฯ  ทีฆภาณกาทิเภทสฺส   
ปน  คณสฺส  วา  เอกปุคฺคลสฺส  วา  สนฺตก  อภิยุ ฺชิตฺวา   
คณฺหนฺโต  สกฺโกติ  เต  ธรุ  นกิฺขิปาเปตุ ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ   
อาราเม  วุตฺตนเยเนว  วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ 
                        วิหารฏกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                เขตฺตฏกถา   
        เขตฺตฏเป ฯ  เขตฺต  ตาว  ทสฺเสนฺโต  เขตฺตนฺนาม  ยตฺถ   
ปุพฺพนฺน  วา  อปรนฺน  วา  ชายตีติ  อาห ฯ  ตตฺถ  ปพฺุพนฺนนฺติ   
สาลิอาทีนิ  สตฺต  ธ ฺานิ ฯ  อปรนฺนนฺติ  มุคฺคมาสาทีนิ ฯ   
อุจฺฉุกฺเขตฺตาทิกมฺป  เอตฺเถว  สงฺคหิต ฯ  อิธาป  จตูหิ  าเนหิ   
นิกฺขิตฺต  วุตฺตนยเมว ฯ  ตตฺถ  ชาตเก  ปน  สาลิสีสาทีนิ   
นิรปฺปตฺวา (๑)  วา  เอกเมก  หตฺเถเนว  ฉินฺทิตฺวา  วา  อสิเตน   
# ๑. ม. นริุมภิฺตฺวา ฯ  สทฺทนีติยมฺปน อิท นิทมฺปตฺวาติ เอวมาคต ฯ    
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ลายิตฺวา  วา พหูนิ  เอกโต  อุปฺปาเฏตฺวา  วา  คณฺหนฺตสฺส   
ยสฺมึ  พีเช  วา  สีเส  วา มฏุ ิย  วา  มุคฺคมาสาทิผเล  วา  วตฺถุ   
ปูรติ  ตสฺมึ  พนฺธนา  โมจิตมตฺเต  ปาราชิก ฯ  อจฺฉิชฺชมาโน   
ปน  ทณฺฑโก  วา  วาโก  วา  ตโจ  วา  อปฺปมตฺตโกป   
รกฺขติ ฯ   
        วีหินาฬ  ทีฆมฺป  โหติ  ยาว  อนฺโต  นาฬโต  วีหิสีส-   
ทณฺฑโก  น  นิกฺขมติ  ตาว  รกฺขติ ฯ เกสคฺคมตฺตมฺป  นาฬโต   
ทณฺฑกสฺส  เหฏ ิมตเล  นิกฺขนฺเต  ภณฺฑคฺฆวเสน  กาเรตพฺโพ ฯ   
อสิเตน  ลายิตฺวา  คณฺหโต  ปน  มุฏ ิคเตสุ  เหฏา  ฉินฺเนสุป   
สเจ  สีสานิ  ชฏิตานิ  รกขฺนฺติ (๑)  ตาว ฯ  วิชเฏตฺวา  ปน   
เกสคฺคมตฺตมฺป  อุกฺขิปโต  สเจ  วตฺถุ  ปูรติ  ปาราชิก ฯ   
สามิเกหิ  ปน  ลายิตฺวา  ปต  สภุส  วา อภุส วา  กตฺวา   
คณฺหโต  เยน  วตฺถ ุ ปูรติ  ตสฺมึ  คหิเต  ปาราชิก ฯ  สเจ   
ปริกปฺเปติ  อิท  มทฺทิตฺวา  ปปฺโผเฏตฺวา  สารเมว  คณฺหิสฺสามีติ   
รกฺขติ  ตาว ฯ  มทฺทนปปโฺผฏเนสุ  านา  จาเวนฺตสฺสาป   
ปาราชิก  นตฺถิ ฯ  ปจฺฉา  ภาชนคเต  กตมตฺเต  ปาราชิก ฯ   
อภิโยโค  ปเนตฺถ  วุตฺตนโยเอว ฯ   
        ขีลสงฺกมนาทีสุ  ปวี  นาม  อนคฺฆา  ตสฺมา  สเจ   
เอเกเนว ขีเลน  เกสคฺคมตฺตมฺป  ปวิปฺปเทส  สามิกาน   
# ๑. ส.ี รกฺขติ ฯ  ๒. สกกฺฏ อุปนิธาย สพุส ถเวยฺย ฯ    
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ปสฺสนฺตาน  วา  อปสฺสนฺตาน  วา  อตฺตโน  สนฺตก  กโรติ  ตสฺมึ   
ขีเล  นาม  ฉินฺทิตฺวา  วา  อจฺฉินฺทิตฺวา  วา  สงฺกามิตมตฺเต   
ตสฺส  จ  เย  จสฺส  เอกจฺฉนฺทา  สพฺเพส  ปาราชิก ฯ  สเจ   
ปน  ทฺวีหิ  ขีเลหิ  คเหตพฺพ  โหติ  ปเม  ขีเล  ถลฺุลจฺจย   
ทุติเย  ปาราชิก ฯ  สเจ  ตีหิ  คเหตพฺพ  โหติ  ปเม  ทุกฺกฏ   
ทุติเย  ถุลลฺจฺจย  ตติเย  ปาราชิก ฯ  เอว  พหุเกสุป  อวสาเน   
เทฺว  เปตฺวา ปุริเมหิ ทุกกฺฏ  อวสาเน  ทฺวินฺน  เอเกน   
ถุลลฺจฺจย อิตเรน ปาราชิก เวทิตพฺพ ฯ ต ฺจโข  สามิกาน   
ธุรนิกฺเขเปน ฯ  เอว  สพฺพตฺถ ฯ   
        รชฺชุ  วาติ  มม  สนตฺก  อิทนฺติ  าเปตุกาโม  รชฺชุ   
วา  ปสาเรติ  ยฏ ึ  วา  ปาเตติ  ทุกฺกฏ  อิทานิ  ทฺวีหิ   
ปโยเคหิ  อตฺตโน  สนฺตก  กริสฺสามีติ  เตส  ปเม  ถลฺุลจฺจย   
ทุติเย  ปาราชิก ฯ   
        วตึ  วาติ  ปรสฺส  เขตฺต  ปริกฺเขปวเสน  อตฺตโน  กาตุกาโม   
ทารูนิ  นิขนติ  ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ  เอกสฺมึ  อนาคเต   
ถุลลฺจฺจย  ตสฺมึ  อาคเต  ปาราชิก ฯ  สเจ  ตตฺตเกน  อสกฺโกนฺโต   
สาขาปริวาเรเนว  อตฺตโน  กาตุสกฺโกนฺติ  สาขาปาตเนป   
เอเสว  นโย ฯ  เอว  เยน  เกนจิ  ปริกฺขิปตฺวา  อตฺตโน  กาตุ   
สกฺโกติ  ตตฺถ  ตตฺถ  ปมปฺปโยเคหิ  ทุกฺกฏ  อวสาเน  ทฺวินฺน   
เอเกน  ถุลลฺจฺจย  อิตเรน  ปาราชิก  เวทิตพฺพ ฯ   
        มรยิาท  วาติ  ปรสฺส  เขตฺต  มม  อิทนฺติ  าเปตุกาโม    
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อตฺตโน เขตฺตมริยาท  เกทารปาลิ  ยถา  ปรสฺส  เขตฺต  อติกฺกมติ   
เอว  สงฺกาเมติ  ปสุมตฺติกาทีหิ  วา  วฑฺเฒตฺวา  วิตฺถต  กโรติ   
อกฏ  วา  ปน  ปติฏเปติ  ปุริมปฺปโยเคสุ  ทุกฺกฏ  ทฺวินฺน   
ปจฺฉิมาน  เอเกน ถุลลฺจฺจย อิตเรน ปาราชิกนฺติ ฯ   
                                เขตฺตฏกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                        วตฺถุฏกถา                                   
        วตฺถฏุเป ฯ  วตฺถุ ตาว  ทสฺเสนฺโต  วตฺถ ุ นาม  อาราม-   
วตฺถุ  วิหารวตฺถูติ  อาห ฯ  ตตฺถ  พีช  วา  อุปโรปเก  วา   
อปโรเปตฺวาว  เกวล  ภูมึ  โสเธตฺวา  ติณฺณ  ปาการาน   
เยน  เกนจิ  ปริกฺขิปตฺวา  วา  ปุปฺผารามาทีน  อตฺถาย  ปโต   
ภูมิภาโค  อารามวตฺถุ  นาม ฯ  เอเตเนว  นเยน  เอกวิหาร-   
ปริเวณอาวาสาน  อตฺถาย  ปโต ภูมิภาโค  วิหารวตฺถุ  นาม ฯ   
โยป  ปุพฺเพ  อาราโม  จ  วิหาโร  จ  หุตฺวา  ปจฺฉา  วินสฺสิตฺวา   
ภูมิภาคมตฺโต (๑)   ิโต  อารามวิหารกิจฺจ  น  กโรติ  โสป  อาราม-   
วตฺถุวิหารวตฺถุสงฺคเหเนว  สงฺคหิโต ฯ  วินิจฺฉโย  ปเนตฺถ  เขตฺเต   
วุตฺตสทิโสเยวาติ ฯ   
                                วตฺถฏุกถา  นฏิ ิตา ฯ   
                        คามฏเ ย วตฺตพฺพ ต วุตฺตเมว ฯ   
# ๑. ม. ภูมิมตฺโต ฯ    
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        อร ฺฏเ ฯ  อร ฺ  ตาว  ทสฺเสนฺโต  อร ฺ  นาม   
ย  มนุสฺสาน  ปริคฺคหิต  โหติ  ต  อร ฺนฺติ  อาห ฯ   
ตตฺถ  ยสฺมา  อร ฺ  นาม  มนุสฺสาน  ปริคฺคหิตมฺป  อตฺถ ิ  
อปริคฺคหิตมฺป  อิธ  ปน  ย  ปริคฺคหิต  สารกฺข  ยโต  น   
วินา  มูเลน  กฏลตาทีนิ  คเหตุ  ลพฺภนฺติ  ต  อธิปฺเปต   
ตสฺมา  ย  มนุสฺสาน  ปรคฺิคหิต  โหตีติ  วตฺวา  ปุน  อร ฺนฺติ   
วุตฺต ฯ  เตน  อิมมตฺถ  ทสเฺสติ  น  ปริคฺคหิตภาโว  อร ฺสฺส   
ลกฺขณ  ย  ปน  อตฺตโน  อร ฺลกฺขเณน  อร ฺ  มนุสฺสาน ฺจ   
ปริคฺคหิต  ต  อิมสฺมึ  อตฺเถ  อร ฺนฺติ ฯ  ตตฺถ  วินจฺิฉโย   
อารามฏาทีสุ  วุตฺตาสทิโส ฯ   
        ตตฺถ  ชาตเกสุ  ปเนตฺถ  เอกสฺมึป  มหคฺฆรุกฺเข  ฉินฺน-   
มตฺเต  ปาราชิก ฯ ลต  วาติ  เอตฺถ  จ  เวตฺโตป  ลตาป   
ลตาเอว ฯ  ตตฺถ  โย  เวตฺโต  วา  ลตา  วา  ทีฆา  โหติ   
มหารุกฺเข  จ  คจฺเฉ  จ  วินิวิชฺฌิตฺวา  วา  เวเตฺวา  วา  คตา   
สา  มูเล  ฉินฺนาป  อวหาร  น  ชเนติ  อคฺเค  ฉินฺนาป ฯ   
ยทา  ปน  อคฺเคป  มูเลป  ฉินฺนา  โหติ  ตทา  อวหาร   
ชเนติ  สเจ  น  เวเตฺวา   ิตา  โหติ ฯ  เวเตฺวา   ิตา   
ปน  รกฺุขโต  โมจิตมตฺตา  อวหาร  ชเนติ ฯ   
        ติณ  วาติ  เอตฺถ  ติณ  วา  โหตุ  ปณฺณ  วา  สพฺพ    
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ติณคฺคหเณน  สงฺคหิต ฯ  ต  เคหจฺฉทนาทีนมตฺถาย  ปเรหิ   
ฉินฺน  วา  อตฺตนา ฉินฺทิตฺวา  วา  คณฺหนฺโต  ภณฺทคฺเฆน   
กาเรตพฺโพ ฯ  น  เกวล ฺจม  ติณปณฺณเมว  อ ฺมฺป  ยงฺกิ ฺจิ   
วากจฺฉลฺลิอาทึ ฯ  ยตฺถ  สามิกา  สาลยา  ต  คณฺหนฺโต   
ภณฺฑคฺเฆน  กาเรตพฺโพ ฯ  ตจฺเฉตฺวา  ปโต  อทฺธคโตป  รุกโฺข   
น  คเหตพฺโพ ฯ  โย  ปน  อคฺเค  จ  มูเล  จ  ฉินฺโน  โหติ   
สาขาปสฺส  ปูติกา  ชาตา  ฉลฺลโิยป  คลิตา  อย  สามิเกหิ   
ฉฑฺฑิโตติ  คเหตุ วฏฏติ ฯ  ลกฺขณจฺฉินฺนสฺสาป  ยทา  ลกฺขณ   
ฉลฺลิยา  ปริโยนทฺธ  โหติ  ตทา  คเหตุ วฏฏติ ฯ  เคหาทีน   
อตฺถาย  รุกฺเข  ฉินฺทิตฺวา  ยทา  ตานิ  กตานิ  อชฺฌาวุฏานิ   
จ  โหนฺติ  ทารูนิป  อร ฺเ  วสฺเสน  จ  อาตเปน  จ   
วินสฺสนฺติ ฯ  อีทิสานิป  ทิสฺวา  ฉฑฺฑิตานีติ  คเหตุ  วฏฏติ ฯ   
กสฺมา ฯ  ยสมฺา  อร ฺสฺสามิกา  เอเตส  อนิสฺสรา ฯ  เยหิ   
อร ฺสฺสามิกาน  เทยฺยธมฺม  ทตฺวา  ฉินฺนานิ  เตเอว  อิสฺสรา   
เตหิ  จ  ตานิ  ฉฑฺฑิตานิ  นิราลยา  ตตฺถ  ชาตาติ ฯ   
        โยป  ภิกฺขุ  ปมเยว  อร ฺปาลาน  เทยฺยธมฺม   
ทตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา ยถารุจิเต  รุกเฺข  คาหาเปติ  ตสฺส   
เตส  อารกฺขฏาน  อคนฺตฺวาป  ยถารจิุเตน  มคฺเคน  คนฺตุ   
วฏฏติ ฯ  อถาป  ปวิสนฺโต  อทตฺวา  นกิฺขมนฺโต  ทสฺสามีติ   
รุกฺเข  คาหาเปตฺวา  นิกฺขมนฺโต  เตส  ทาตพฺพ  ทตฺวา  คจฺฉติ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 502 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๐๒   
 
วฏฏติเอว ฯ  อถาป  อาโภค  กตฺวา  คจฺฉติ  เทหีติ  วุตฺเต   
ทสฺสามีติ  เทหีติ  วุตฺเต  ทาตพฺพเมว ฯ  สเจ  โกจิ  อตฺตโน   
ธน  ทตฺวา  ภิกฺขุสฺส  คนฺตุ  เทถาติ  วทติ  ลทฺธกปฺปเมว   
คนฺตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  โกจิ  อิสฺสรชาติโก  ธน  อทตฺวา  ว   
ภิกฺขูน  ภาค  มา  คณฺหาถาติ  วาเรติ ฯ  อร ฺปาลา  จ   
มย  ภิกฺขูน  ตาปสาน ฺจ  อคฺคณฺหนฺตา  กุโต  ลจฺฉาม  เทถ   
ภนฺเตติ  วทนฺติ  ทาตพฺพเมว ฯ   
        โย  ปน  อร ฺปาเลสุ  นิทฺทายนฺเตสุ  วา  กฬีาปสุเตสุ   
วา  กตฺถจิ  ปกฺกนฺเตสุ  วา  อาคนฺตฺวา  กุหึ  อร ฺ-   
ปาลาติ  ปกฺโกสิตฺวาป  อทิสฺวา  คจฺฉติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ  โยป   
อารกฺขฏาน  ปตฺวา  กมฺมฏานาทีนิ  มนสิกโรนฺโต  วา   
อ ฺาวิหิโต  วา  อสติยา อติกฺกมติ ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ  ยสฺสาป   
ต  าน  ปตฺตสฺส  โจโร  วา  หตฺถี  วา  วาฬมิโค  วา  มหา-   
เมโฆ  วา  อุฏหติ  โส  ตมฺหา  อุปทฺทวา  มุจฺจิตุกามตาย   
สหสา  ต  าน  อติกฺกมติ  รกฺขติ  ตาว  ภณฺฑเทยฺย  ปน   
โหติ ฯ  อิท  ปน  อร ฺเ  อารกฺขฏาน  นาม  สุงฺกฆาฏโตป   
ครุกตร ฯ  สงฺุกฆาฏกสฺส  หิ  ปริจฺเฉท  อโนกฺกมิตฺวา  ทูรโต   
ปริหรนฺโต  ทุกฺกฏเมว  อาปชฺชติ ฯ  อทิ  ปน  เถยฺยจิตฺเตน   
ปริหรนฺตสฺส  อากาเสน  คจฺฉโตป  ปาราชิกเมว ฯ  ตสฺมา   
เอตฺถ  อปฺปมตฺเตน ภวิตพฺพนฺติ ฯ   
                                อร ฺฏกถา  นฏิ ิตา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 503 

                        *เลมที่ ๑  อุทกกถา  หนา ๕๐๓   
 
        อุทเก  ปน ฯ  ภาชนคตนฺติ  อุทก  ทุลลฺภกาเล  อุทก-   
มณิกาทีสุ  ภาชเนสุ  สงฺโคปตฺวา  ปต ฯ  ต  ยสฺม ึ ภาชเน   
ปต  โหติ  ต  ภาชน  อาวิชฺฌิตฺวา  วา  ฉิทฺท  วา  กตฺวา   
ตตฺถ  โปกฺขรณีตฬาเกสุ  จ  อตฺตโน  ภาชน  ปเวเสตฺวา  วา   
คณฺหนฺตสฺส  สปฺปเตเลสุ  วุตฺตนเยเนว  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ   
        มรยิาทจฺเฉทเน ปน  ตตฺถ  ชาตภูตคาเมน  สทฺธิมฺป   
มริยาท  ฉินทฺนฺตสฺส  อทนิฺนาทานปฺปโยคตฺตา  ทุกฺกฏ ฯ   
ต ฺจ  ปน  ปหาเร  ปหาเร โหติ ฯ  อนโฺต  ตฺวา  พหิมุโข   
ฉินฺทนฺโต  พหิอนฺเตน  กาเรตพฺโพ ฯ  พหิ  ตฺวา  อนฺโตมุโข   
ฉินฺทนฺโต  อนฺโตอนฺเตน  กาเรตพฺโพ ฯ  อนฺโต  จ  พหิ  จ   
มุโข  ฉินฺทนโฺต  มชฺเฌ  ตฺวา  ต  ภินทฺนฺโต  มชฺเฌน   
กาเรตพฺโพ ฯ  มรยิาท  ทพฺุพล  กตฺวา  คาโว  ปกฺโกสติ  คาม-   
ทารเกหิ  วา  ปกฺโกสาเปติ ฯ  เต  อาคนฺตฺวา  ขุเรหิ  มริยาท   
ฉินฺทนฺติ ฯ  เตเนว  ฉินฺนา  โหติ ฯ  มรยิาท  ทุพฺพล  กตฺวา   
คาโว  อุทเก  ปเวเสติ  คามทารเกหิ  วา  ปเวสาเปติ ฯ  เตหิ   
อุฏาปตวีจิโย  มริยาท  ภินฺทิตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  คามทารเก   
วา  อุทเก  กฬีถาติ  วทติ  กีฬนฺเต  วา  อุตฺตาเสติ ฯ  เตหิ   
อุฏาปตวีจิโย  มริยาท   ภินฺทิตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  อนฺโตอุทเก   
ชาตรุกฺข  ฉินฺทติ  อ ฺเน  วา  ฉินฺทาเปติ ฯ  เตนป  ปตนฺเตน   
อุฏาปตวีจิโย  มริยาท  ภินฺทิตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  เตเนว  ฉินฺนา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 504 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๐๔   
 
โหติ ฯ  มริยาท  ทุพฺพล  กตฺวา  ตฬากรกฺขณตฺถาย  ตฬากโต   
นิพฺพหนอุทก  วา  นิทฺธมนตุมฺพ  วา  ปทหติ  อ ฺโต  คจฺฉนฺต   
อุทก  ยถา  เอตฺถ  ปวิสติ  เอว  ปาลึ  วา  พนฺธติ  มาติก   
วา  อุชุก  กโรติ  ตสฺส  อุปริภาเค   ิต  อตฺตโน  ตฬาก  วา   
ภินฺทติ ฯ  อุสฺสนฺน  อุทก  มรยิาท  คเหตฺวา  คจฺฉติ  เตเนว   
ฉินฺนา  โหติ ฯ  สพฺพตฺถ  นิกฺขนฺตอุทกคฺฆานุรูเปน   อวหาเรน   
กาเรตพฺโพ ฯ   
        นิทฺธมนนาฬึ (๑)  อุคฺฆาเฏตฺวา  นีหรนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ   
สเจ  ปน  เตน  มรยิาทาย  ทุพฺพลาย  กตาย  อตฺตโนเยว   
ธมฺมตาย  อาคนฺตฺวา  วา  อนาณตฺเตหิ  คามทารเกหิ  อาโรปตา   
วา  คาวิโย  ขุเรหิ  มริยาท  ฉินฺทนฺติ  อตฺตโนเยว  ธมฺมตาย   
อนาณตฺเตหิ  วา  คามทารเกหิ  อุทเก  ปเวสิตา  วีจิโย   
อุฏาเปนฺติ  คามทารกา  วา  สยเมว  ปวิสิตฺวา  กีฬนฺตา   
อุฏาเปนฺติ  อนฺโตอุทเก  วา  รุกฺโข  อ ฺเหิ  ฉิชฺชมาโน   
ปติตฺวา  อุฏาเปติ  ตา  วีจิโย  มรยิาท  ฉินฺทนฺติ ฯ  สเจป   
มริยาท  ทุพฺพล  กตฺวา  สกฺุขตฬากสฺส  อุทกนิพฺพหนฏาน   
อุทกนิทฺธมนตุมฺพ  วา  ปทหติ  อ ฺโต  คมนมคฺเค  วา  ปาลึ   
พนฺธติ  สุกฺขมาติก  วา  อุชุก  กโรติ  ปจฺฉา  เทเว  วุฏเ   
อุทก  อาคนฺตฺวา  มริยาท  ภินฺทติ  สพฺพตฺถ ภณฺฑเทยฺย ฯ   
# ๑. ม. นิทฺธมนปนาฬึ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 505 

                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๐๕   
 
        โย  ปน  นิทาเฆ  สุกขฺวาปยา  มริยาท  ยาวตล   
ปาเปตฺวา  ภินฺทติ  ปจฺฉา  เทเว  วุฏเ  อาคตาคต  อุทก   
ปลายติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ  ยตฺตก  ตปฺปจฺจยา  สสฺส  อุปฺปชฺชติ   
ตโต  ปาทมตฺตคฺฆนกป  อเทนฺโต  สามิกาน  ธุรนกิฺเขเปน   
อสฺสมโณ  โหติ ฯ   
        ย  (๑)  ปน  สพฺพสาธารณ  ตฬาก  โหติ  ตฬาเก  อุทกสฺส   
สพฺเพป  มนุสฺสา  อิสฺสรา ฯ  เหฏโต  ปนสฺส  สสสฺานิ   
กโรนฺติ ฯ  สสฺสปาลนตฺถ  ตฬากโต  มหามาติกา  นิกฺขมิตฺวา   
เขตฺตมชฺเฌน  ยาติ ฯ  สาป  สทา (๒)  สนฺทนกาเล  สพฺพ-   
สาธารณา ฯ  ตโต  ปน  ขุทฺทกมาติกา  นีหริตฺวา  อตฺตโน   
อตฺตโน  เกทาเรสุ อุทก ปเวเสนฺติ ฯ  ต  อ ฺเส  คเหตุ   
น  เทนฺติ ฯ  นิทาฆสมเยว  อุทเก  มนฺทภูเต  วาเรน  อุทก   
เทนฺติ ฯ  โย  อุทกวาเร  สมฺปตฺเต  น  ลภติ  ตสฺส  สสฺสานิ   
มิลายนฺติ ฯ  ตสฺมา  อ ฺเส  วาเร  อ ฺโ  คเหตุ น  ลภติ ฯ   
ตตฺถ  โย  ภิกขฺุ  ปเรส  ขุทฺทกมาติกโต  วา  เกทารโต  วา   
อุทก  เถยฺยจิตฺเตน  อตฺตโน  วา  ปรสฺส  วา  มาติก  วา   
เกทาร  วา  ปเวเสติ  อฏวีมุข  วา  วาเหติ  อวหาโรวสฺส   
โหติ ฯ   
        โยป  จิเรน  เม  อุทกวาโร  ภวิสฺสติ  อิท ฺจ  สสฺส   
# ๑. อิท ปท นิรตฺถก ขายติ ฯ  สาธารณ ปน ตฬาก โหตีติ วตฺตพฺพ ฯ   
# ๒. ส.ี ยทา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 506 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๐๖   
 
มิลายตีติ  ปเรส  เกทาเร  ปวิสนฺตสฺส  อุทกสฺส  ปวิสนมคฺค   
ปทหิตฺวา  อตฺตโน  เกทาร  ปเวเสติ  อวหาโรเอว ฯ  สเจ  ปน   
ตฬากโต  อนิคฺคเต  ปเรส  มาติกามุข  อสมฺปตฺเต  วา  อุทเก   
สุกฺขมาติกเยว  ยถา  อาคจฺฉนฺต  อุทก  อ ฺเส  เกทาเร   
อปฺปวิสิตฺวา  อตฺตโนเยว  เกทาเร  ปวิสติ  เอว  ตตฺถ  ตตฺถ   
พนฺธติ  อนิกขฺนฺเต  พทฺธา  สุพทฺธา  นกิฺขนฺเต  พทฺธา   
ภณฺฑเทยฺย ฯ  ตฬาก  คนตฺฺวา  สยเมว  นิทฺธมนนาฬึ  อุคฺฆา-   
เฏตฺวา  อตฺตโน  เกทาร  ปเวเสนฺตสฺสาป  นตฺถิ  อวหาโร ฯ   
กสฺมา ฯ  ตฬาก  นิสฺสาย  เขตฺตสฺส  กตตฺตา ฯ  กุรุนทฺิอาทีสุ   
ปน  อวหาโรติ  วุตฺต ฯ  ต  วตฺถุ (๑)  กาล ฺจ  เทส ฺจาติ   
อิมินา  ลกฺขเณน  น  สเมติ ฯ  ตสฺมา  มหาอฏกถาย  วุตฺตเมว   
ยุตฺตนฺติ ฯ   
                                อุทกกถา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. ม. วตฺถุ ฯ    
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                        *เลมที่ ๑  ทนฺตกฏกถา  หนา ๕๐๗   
 
        ทนฺตโปน  อารามฏกวินิจฺฉเยน  วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ  อย   
ปเนตฺถ  วิเสโส ฯ  โย  สงฺฆสฺส  เวตฺตนภโฏ  หุตฺวา  เทวสิก  วา   
ปกฺขมาสวาเรน  วา  ทนตฺกฏ  อาหรติ  โส  ต  อาหริตฺวา   
ฉินฺทิตฺวาป  ยาว  ภิกฺขุสงฺฆ  น  ปฏิจฺฉาเปติ  ตาว  ตสฺเสว   
โหติ ฯ  ตสฺมา  ต  เถยยฺจิตฺเตน  คณฺหนฺโต  ภณฺฑคฺเฆน   
กาเรตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ชาตก  ปน  ครุภณฺฑ  ตมฺป  ภิกฺขุสงฺเฆน   
รกฺขิต  โคปต  คณฺหนฺโต  ภณฺฑคฺเฆน  กาเรตพฺโพ ฯ  เอเสว   
นโย  คณปุคฺคลคิหิมนุสฺสสนฺตเกป  ฉินฺนเก  อจฺฉินฺนเก  จ  เตส   
อารามุยฺยานภูมีสุ  ชาเต ฯ  สามเณรา  วาเรน  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
ทนฺตกฏ  อาหรนฺตา  อาจริยอุปชฺฌายานมฺป  อาหรนฺติ ฯ  ต   
ยาว  ฉินฺทิตฺวา  สงฺฆ  น  ปฏิจฺฉาเปนฺติ  ตาว  สพฺพ  เตสเยว   
โหติ ฯ  ตสฺมา  ตมฺป  เถยยฺจิตฺเตน  คณฺหนฺโต  ภณฺฑคฺเฆน   
กาเรตพฺโพ ฯ  ยทา  ปน  เต  ฉินฺทิตฺวา  สงฺฆสฺส  ปฏิจฺฉาเปตฺวา   
ทนฺตกฏมาลเก  นกิฺขิปนฺติ  ยถาสุข  ภิกฺขุสงฺโฆ  ปริภุ ฺชตูติ   
ตโต  ปฏาย  อวหาโร  นตฺถิ ฯ  วตฺต  ปน  ชานิตพฺพ ฯ   
โย  หิ  เทวสิก  สงฺฆมชฺเฌ  โอสรติ  เตน  ทิวเส  ทวิเส   
เอกเมว  ทนฺตกฏ  คเหตพฺพ ฯ  โย  ปน  เทวสิก น โอสรติ   
ปธานฆเร  วสิตฺวา  ธมฺมสฺสวเน  วา  อุโปสถคฺเค  วา  ทิสฺสติ   
เตน  ปมาณ  สลฺลกฺเขตฺวา  จตฺตาริ  ป ฺจ  ทนฺตกฏานิ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๐๘   
 
อตฺตโน  วสนฏาเน  เปตฺวา  ขาทิตพฺพานิ ฯ  เตสุ  ขีเณสุ   
สเจ  ปน  ทนฺตกฏมาลเก  พหูนิ  โหนฺติเยว  ปุน  อาหริตฺวา   
ขาทิตพฺพานิ ฯ  ยท ิ ปมาณ อสลฺลกฺเขตฺวา  อาหรติ  เตสุ   
อกฺขีเณสุเยว  มาลเก  ขียติ  ตโต  เกจิ  เถรา  เยหิ   
คหิตานิ  เต  ปฏิอาหรนฺตูติ  วเทยฺยย  เกจิ  ขาทนฺตุ  ปุน   
สามเณรา อาหริสฺสนฺตีติ ฯ ตสฺมา วิวาทปริหารตฺถ  ปมาณ   
สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ  คหเณ  ปน  โทโส  นตฺถิ ฯ มคฺค  คจฺฉนฺเตนป   
เอก  วา  เทฺว  วา  ถวิกาย  ปกฺขิปตฺวา  คนฺตพฺพนฺติ ฯ   
                        ทนฺตกฏกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                        วนปฺปติกถา 
        วนปฺปตีติ  วนสฺส  ปติ  วนปฺปติ ฯ  วนเชฏกรุกฺขสฺเสต   
อธิวจน ฯ  อิธ  ปน  สพฺโพป  มนุสฺเสหิ  ปริคฺคหิตรุกฺโข   
อธิปฺเปโต  อมฺพลพุชปนสาทิโก ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  มริจวลฺล-ิ   
อาทีนิ  อาโรเปนฺติ  โส  ฉิชฺชมาโน  สเจ  เอกายป  ฉลฺลิยา   
วา  วาเกน  วา  สกลิกาย  วา  เผคฺคุนา  วา  สมฺพทฺโธ  ว   
หุตฺวา  ภูมิย  ปตติ  รกฺขติ  ตาว ฯ   
        โย  ปน  ฉินฺโนป  วลลฺีหิ  วา  สามนฺตรุกฺขสาขาหิ   
วา  สนฺธาริตตฺตา  อุชุกเมว  ติฏติ  ปตนฺโต  วา  ภูมึ  น   
ปาปุณาติ  นตฺถิ  ตตฺถ  ปริหาโร  อวหาโรเอว  โหติ ฯ  โยป    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๐๙   
 
กกเจน  ฉินฺโน  อจฺฉินฺโน  วิย  หุตฺวา  ตตฺเถว  ติฏติ  ตสฺมิมฺป   
เอเสว  นโย ฯ   
        โย  ปน  รุกฺข  ทุพฺพล  กตฺวา  ปจฺฉา  จาเลตฺวา   
ปาเตติ  อ ฺเน  วา  จาลาเปติ  อ ฺ  วาสฺส  สนฺติเก  รุกฺข   
ฉินฺทิตฺวา  อชฺโฌตฺถรติ  ปเรน  วา  อชฺโฌตฺถราเปติ  มกฺกเฏ   
วา  ปริปาเปตฺวา  ตตฺถ  อาโรเปติ  อ ฺเน  วา  อาโรปาเปติ   
วคฺคุลิโย  วา  ตตฺถ  อาโรเปติ  ปเรน  วา  อาโรปาเปติ   
ตา  ต  รกฺุข  ปาเตนฺติ  ตสฺเสว  อวหาโร ฯ   
        สเจ  ปน  เตน  รุกฺเข  ทุพฺพเล  กเต  อ ฺโ   
อนาณตฺโตเอว  ต  จาเลตฺวา  ปาเตติ  รุกเฺขน  วา  อชโฺฌตฺถรติ   
อตฺตโน  ธมมฺตาย  มกฺกฏา  วา  วคฺคุลิโย  วา  อาโรหนฺติ   
ปโร  วา  อนาณตฺโต  อาโรเปติ  สย  วา  เอส  วาตมุข  โสเธติ   
พลววาโต  อาคนฺตฺวา  รุกขฺ  ปาเตติ  สพฺพตฺถ  ภณฺฑเทยฺย ฯ   
วาตมุขโสธน  ปเนตฺถ  อสมฺปตฺเต  วาเต  สุกฺขมาติกาย  อุช-ุ   
กรณาทีหิ  สเมติ  โน  อ ฺถา ฯ  รกฺุข  อาวิชฺฌิตฺวา (๑)  สตฺเถน   
วา  อาโกฏเฏติ  อคฺคึ  วา  เทติ  มณฺฑุกณฺฏก  วา  วิส   
อาโกฏเฏติ  เยน โส มรติ สพฺพตฺถ ภณฺฑเทยฺยเมวาติ ฯ   
                                วนปฺปติกถา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อาวิ ฺชิตฺวา ฯ    
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                        *เลมที่ ๑  หรณกกถา  หนา ๕๑๐   
 
        หรณเก ฯ  อ ฺสฺส  หรณก  ภณฺฑ ฯ  เถยฺยจิตฺโต   
อามตีติ  ปร  สีสภาราทีหิ  ภณฺฑ  อาทาย  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา   
เอต  หริสฺสามีติ  เวเคน  คนฺตฺวา  อามสติ  เอตฺตาวตาสฺส   
ทุกฺกฏ ฯ  ผนฺทาเปตีติ  อากฑฺฒนวิกฑฺฒน  กโรติ  สามิโก  น   
มุ ฺจติ  เตนสฺส  ถุลลฺจฺจย ฯ  านา  จาเวตีติ  อากฑฺฒิตฺวา   
สามิกสฺส  หตฺถโต  โมเจติ  เตนสฺส  ปาราชิก ฯ  สเจ  ปน   
ต  ภณฺฑสามิโก  อุฏหิตฺวา  โปเถตฺวา  ปุน  น  ภณฺฑ   
โมจาเปตฺวา  คณฺเหยฺย  ภิกฺขุ  ปมคหเณเนว  ปาราชิโก ฯ   
สีสโต  วา  กณฺณโต  วา  คีวโต  วา  หตฺถโต  วา  อลงฺการ   
ฉินฺทิตฺวา  วา  โมเจตฺวา  วา  คณฺหนฺตสฺส  สีสาทีหิ  โมจิตมตฺเต   
ปาราชิก ฯ  หตฺเถ  ปน  วลย  วา  กฏก  วา  อนีหริตฺวา   
อคฺคพาห  ฆสนฺโตว  อปราปร  วา  สาเรติ  อากาสคต  วา   
กโรติ  รกฺขติ  ตาว ฯ  รุกฺขมูลจีวรวเสสุ  วลยมิว  น  ปาราชิก   
ชเนติ ฯ  กสมฺา ฯ  สวิ ฺาณกตฺตา ฯ  สวิ ฺาณกโกฏาสคต   
หิ  ยาว  ตโต  น  นีหฏ  ตาว  ตตฺเถว  โหติ ฯ  เอเสว   
นโย  องฺคุลีมุทฺทิเก  ปาทูปคกฏปคปลนฺธเนสุ ฯ   
        โย  ปน  ปรสฺส  นิวตฺถสาฏก  อจฺฉินฺทติ  ปโร  จ   
สลชชฺตาย  สหสา  น  มุ ฺจติ  เอเกนนฺเตน  โจโร  กฑฺฒติ   
เอเกนนฺเตน  ปโร  รกฺขติ  ตาว ฯ  ปรสสฺ  หตฺถโต  มุตฺตมตฺเต    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๑๑   
 
ปาราชิก ฯ อถาป  อากฑฺฒนฺตสฺส  ฉิชฺชิตฺวา  เอกเทโส  หตฺถคโต   
โหติ  โส  จ  ปาท  อคฺฆติ  ปาราชิกเมว ฯ  สหภณฺฑหารกนฺติ   
สหภณฺฑหารก  ภณฺฑ  เนสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อิโต  ยาหีติ   
ภณฺฑหารก  ตชฺเชติ ฯ  โส  ภีโต  โจเรน  อธิปฺเปตทิสาภิมุโข   
หุตฺวา  เอก  ปาท  สงฺกาเมติ  โจรสฺส  ถุลลฺจฺจย  ทติุเย   
ปาราชิก ฯ  ปาตาเปตีติ  อถาป  โจโร  ภณฺฑหารกสฺส  หตฺเถ   
อาวุธ  ทิสฺวา  สาสงฺโก  หตฺุวา  ปาตาเปตฺวา  ต  คเหตุกาโม   
เอกมนฺต  ปฏิกฺกมฺม  สนตฺชฺเชตฺวา  ปาตาเปติ  ปรสฺส  หตฺถโต   
มุตฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ   
        ปาตาเปติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติอาทิ  ปน  ปริกปฺปวเสน   
วุตฺต ฯ  โย  หิ  ภณฺฑ  ปาตาเปตฺวา  ย  มม  รุจฺจติ  ต   
คเหสฺสามีติ  ปริกปฺเปตฺวา  ปาตาเปติ  ตสฺส  ปาตาปเน  จ   
อามสเน  จ  ทุกฺกฏ  ผนฺทาปเน  ถุลลฺจฺจย  ปาทคฺฆนกสฺส   
านา  จาวเน  ปาราชิก ฯ  ต  ปจฺฉา  ปรปิาติยมานสฺส (๑)   
มุ ฺจโตป  นตฺถิเยว  สมณภาโว ฯ  โยป  ภณฺฑหารก  อติกฺกมนฺต   
ทิสฺวา  อนุพนฺธนฺโต  ติฏ  ติฏ  ภณฺฑ  ปาเตหีติ  วตฺวา   
ปาตาเปติ  ตสฺสาป  เตน  หตฺถโต  มุตฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ   
        โย  ปน  ติฏ  ติฏาติ  วทติ  ปาเตหีติ  น  วทติ   
อิตโร  จ  น  โอโลเกตฺวา  สเจ  เอส  ม  ปาปุเณยฺย   
# ๑. ม. ปฏิปาติยมานสฺส ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๑๒   
 
ฆาเตยฺยาป  มนฺติ  สาลโยว  หุตฺวา  ต  ภณฺฑ  คหนฏาเน   
ปกฺขิปตฺวา  ปุน  นิวตฺติตฺวา  คเหสฺสามีติ  ปกฺกมติ  ปาตน-   
ปจฺจยา  ปาราชิก  นตฺถ ิฯ  อาคนฺตฺวา  ปน  เถยฺยจิตฺเตน   
คณฺหโต  อุทฺธาเร ปาราชิก ฯ  อถ  ปนสฺส  เอว  โหติ  มยา   
ปาตาเปนฺเตเนว  อิท  มม  สนฺตก  กตนฺติ  ตโต  น  สกส ฺาย   
คณฺหาติ  คหเณ  รกฺขติ  ภณฺฑเทยฺย  ปน  โหติ ฯ  เทหีติ   
วุตฺเต  อเทนฺตสฺส  สามิกาน  ธุรนิกฺเขเป  ปาราชิก ฯ  โส  อิม   
ฉฑฺเฑตฺวา  คโต  อนชฺฌาวุฏก  ทานิ  อิทนฺติ   ปสุกูลส ฺาย   
คณฺหโตป  เอเสว  นโย ฯ  อถ  ปน  สามิโก  ติฏ  ติฏาติ   
วุตฺตมตฺเตเนว  โอโลเกนฺโต  ต  ทิสฺวา  น  ทานิ  อิท  มยฺหนฺติ   
ธุรนิกฺเขป  กตฺวา  นิราลโย  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายติ  ต  เถยฺยจิตฺเตน   
คณฺหโต  อุทฺธาเร  ทุกฺกฏ  อาหราเปนฺเต  ทาตพฺพ  อเทนฺตสฺส   
ปาราชิก ฯ  กสฺมา ฯ  ตสฺส  ปโยเคน  ฉฑฺฑิตตฺตาติ  มหาอฏ-   
กถาย  วุตฺต ฯ  อ ฺเสุ  ปน  วิจรณาเอว  นตฺถิ ฯ  ปุริมนเยเนว   
สกส ฺาย  วา  ปสุกูลส ฺาย  วา  คณฺหนฺเตป  อยเมว   
วินิจฺฉโยติ ฯ   
                                หรณกถา  นฏิ ิตา ฯ    
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                        *เลมที่ ๑  อุปนิธิกถา  หนา ๕๑๓   
 
        อุปนิธมิฺหิ ฯ  นาห  คณฺหามีติ  สมฺปชานมุสาวาเทป   
อทินฺนาทานสฺส  ปุพฺพปปฺโยคตฺตา  ทุกฺกฏ ฯ  กึ  ตุมฺเห  ภณถ   
เนวิท  มยฺห  อนุรูป  น  ตุมฺหากนฺติอาทีนิ  วทนฺตสสฺาป   
ทุกฺกฏเมว ฯ  รโห  มยา  เอตสฺส  หตฺเถ  ปต  น  อ ฺโ   
โกจิ  ชานาติ  ทสฺสติ  นุ  โข  เม  โนติ  สามิโก  วิมตึ   
อุปฺปาเทติ  ภิกฺขุสฺส  ถลฺุลจฺจย ฯ  ตสฺส  ผรุสาทิภาว  ทิสฺวา   
สามิโก  น  มยฺห  ทสฺสตีติ  ธุร  นิกฺขิปติ ฯ  ตตฺถ  สจาย   
ภิกฺขุ  กิลเมตฺวา  น  ทสฺสามีติ  ทาเน  สอุสฺสาโห  รกฺขติ   
ตาว ฯ  สเจป  โส  ทาเน  นิรุสฺสาโห  ภณฺฑสามิโก  ปน   
คหเณ  สอุสฺสาโห  รกฺขเตว ฯ  ยท ิ ปน  ตสฺมึ (๑)  ทาเน  นิรุสฺสาโห (๒)   
ภณฺฑสามิโก  น  มยฺห  ทสฺสตีติ  ธุร  นิกฺขิปติ  เอว  อุภินฺน   
ธุรนิกฺเขเปน  ภิกฺขุโน  ปาราชิก ฯ  ยทปิ  มุเขน  ทสฺสามีติ   
วทติ  จิตฺเตน  ปน  อทาตุกาโม  เอวมฺป  สามิกสฺส  ธุรนิกฺเขเป   
ปาราชิก ฯ  ต  ปน  อุปนธิึ (๒)  นาม  สงฺโคปนตฺถาย  อตฺตโน   
หตฺเถ  ปเรหิ  ปต  ภณฺฑ  อคุตฺตเทสโต  านา  จาเวตฺวา   
คุตฺเต  าเน  ปนตฺถาย  หรโต  อนาปตฺติ ฯ  เถยฺยจิตฺเตนป   
านา  จาเวนฺตสฺส  อวหาโร  นตฺถ ิฯ  กสฺมา ฯ  อตฺตโน  หตฺเถ   
นิกฺขิตฺตตฺตา  ภณฺฑเทยฺย  ปน  โหติ ฯ  เถยฺยจิตฺเตน  ปริภุ ฺชโตป   
# ๑. ส.ี ตสฺม ึทาเน นิรุสฺสาเห ฯ  ม. โส ทาเน นิรุสฺสาโห ฯ   
# ๒. ม. อุปนิธิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 514 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๑๔   
 
เอเสว  นโย ฯ  ตาวกาลิกคฺคหเณป  ตเถว ฯ  ธมฺม  จรนฺโตติป-   
อาทิ  วุตฺตนยเมว ฯ  อย ตาว ปาลิวณฺณนา ฯ   
        ปาลิมุตฺตกวินิจฺฉโย  ปเนตฺถ  ปตฺตจตุกฺกาทิวเสน  เอว   
วุตฺโต ฯ  เอโก  กริ  ภิกฺขุ  ปรสฺส  มหคฺเฆ  ปตฺเต  โลภ   
อุปฺปาเทตฺวา  ต  หริตุกาโม  ปตฏานมสฺส  สฏุ ุ  สลฺลกฺเขตฺวา   
อตฺตโนป  ปตฺต  ตสฺเสว  สนฺติเก  เปสิ ฯ  โสป  ปจฺจูสสมเย   
อาคนฺตฺวา  ธมฺม  วาจาเปตฺวา  นิทฺทายมาน  มหาเถร  เอวมาห   
วนฺทามิ  ภนฺเตติ ฯ  โก  เอโสติ ฯ  อห  ภนฺเต  อาคนฺตุกภิกฺขุ   
กาลสฺเสวมฺหิ  คนฺตุกาโม  อสุกสฺมิ ฺจ  เม  าเน  อีทิเสน  นาม   
อสวทฺธเกน  อีทิสาย  ปตฺตตฺถวิกาย  ปตฺโต  ปโต  สาธาห   
ภนฺเต  ต  ลเภยฺยนฺติ ฯ  เถโร  ปวิสิตฺวา  ต  คณฺหิ ฯ  อุทฺธาเรเยว   
โจรสฺส  ปาราชิก ฯ  สเจ  อาคนฺตฺวา  โกสิ  ตฺว  อเวลาย   
อาคโตติ  วุตฺเต  ภีโต ปลายติ  ปาราชิก  ปตฺวาว  ปลายติ ฯ   
เถรสฺส  ปน  สุทฺธจิตฺตตฺตา อนาปตฺติ ฯ  เถโร  ต  คณฺหิสฺสามีติ   
อ ฺ  คณฺหิ  ตตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  อย  ปน  อ ฺ   
ตาทิสเมว  คณฺหนฺเต  ยุชชฺติ  มนุสฺสวิคฺคเห  อาณตฺตสทิสวตฺถุ   
วิย ฯ  กุรุนฺทยิ  ปน  ปทวาเรน  กาเรตพฺโพติ  วุตฺต ฯ  ต   
อตาทิสเมว  คณฺหนฺเต  ยุชฺชติ ฯ   
        ต  ม ฺมาโน  อตฺตโน  ปตฺต  คณฺหิตฺวา  อทาสิ ฯ   
โจรสฺส  สามเิกน  ทินฺนตฺตา  ปาราชิก  นตฺถิ ฯ  อสทฺุธจิตฺเตน    
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คหิตตฺตา  ทุกฺกฏ ฯ  ต  ม ฺมาโน  โจรสฺเสว  ปตฺต  คณฺหิตฺวา   
อทาสิ ฯ  อิธาป  โจรสฺส  อตฺตโน  สนตฺกตฺตา  ปาราชิก   
นตฺถิ ฯ  อสุทฺธจิตฺเตน  ปน  คหิตตฺตา  ทุกฺกฏเมว ฯ  สพฺพตฺถ   
เถรสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
        อปโร  ปตฺต  โจเรสฺสามีติ  ตเถว  นิทฺทายมาน  เถร   
วนฺทิ ฯ  โก  อยนฺติ  จ  วุตฺโต  อห  ภนฺเต  คิลานภิกฺขุ   
เอก  ตาว  เม  ปตฺต  เทถ  คามทฺวาร  คนฺตฺวา  เภสชฺช   
อาหริสฺสามีติ ฯ  เถโร  อิธ  คิลาโน  นตฺถิ  โจโร  อย  ภวิสฺสตีติ   
สลฺลกฺเขตฺวา  อิม  หรตูติ  อตฺตโน  เวริภิกฺขุสฺส  ปตฺต  นีหริตฺวา   
อทาสิ ฯ  ทฺวินฺนมฺป  อุทฺธาเรเยว  ปาราชิก ฯ  เวริภิกขฺุสฺส   
ปตฺโตติ  ส ฺาย  อ ฺสฺส  ปตฺต  อุทธฺรนฺเตป  เอเสว  นโย ฯ   
สเจ  ปน  เวรสิฺสายนฺติ  ส ฺาย  โจรสฺเสว  ปตฺต  อุทฺธริตฺวา   
เทติ  วุตฺตนเยเนว  เถรสฺส  ปาราชิก  โจรสฺส  ทกุกฺฏ ฯ  อถสฺส (๑)   
เวริสฺสายนฺติ  ม ฺฌมาโน  อตฺตโน  ปตฺต  เทติ  วุตฺตนเยเนว   
อุภินฺนมฺป  ทกฺุกฏ ฯ   
        เอโก  มหาเถโร  อุปฏาก  ทหรภิกฺขุ  ปตฺตจีวร  คณฺห   
อสุกนฺนาม  คาม  คนฺตฺวา  ปณฺฑาย  จริสฺสามาติ  อาห ฯ  ทหโร   
คเหตฺวา  เถรสฺส  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺโต  เถยฺยจิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา   
สเจ  สีเส  ภาร  ขนฺเธ  กโรติ  ปาราชิก  นตฺถิ ฯ  กสมฺา ฯ   
# ๑. ม. อถ ฯ    
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อาณตฺติยา  คหิตตฺตา ฯ  สเจ  ปน  มคฺคโต  โอกฺกมมฺ  อฏวึ   
ปวิสติ  ปทวาเรน  กาเรตพฺโพ ฯ  อถ  นิวตฺติตฺวา  วิหาราภิ-   
มุโข  ปลายิตฺวา  วิหาร ปวิสิตฺวา  คจฺฉติ  อุปจาราติกฺกเม   
ปาราชิก ฯ  อถาป  มหาเถรสฺส  นิวาสนปริวตฺตนฏานโต   
คามาภิมุโข  ปลายติ  คามูปจาราติกฺกเม  ปาราชิก ฯ  ยท ิ ปน   
อุโภป  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ภุตฺวา  วา  คเหตฺวา  วา  นิกฺขมนฺติ   
เถโร  จ  ปุนป  ต  วเทติ  ปตฺตจีวร  คณฺห  วิหาร  คมิสฺสามาติ   
ตตฺถ  เจโส  ปุริมนเยเนว  สีเส  ภาร  ขนฺเธ  กโรติ  รกฺขติ   
ตาว ฯ  อฏวึ  ปวิสติ  ปทวาเรน  กาเรตพฺโพ ฯ  นิวตฺติตฺวา   
คามาภิมุโขเยว  ปลายติ คามูปจาราติกฺกเม  ปาราชิก ฯ  ปรุโต   
วิหาราภิมุโข  ปลายิตฺวา  วิหาเร  อฏตฺวา  อนิสีทิตฺวา  อวูป-   
สนฺเตเนว  เถยฺยจิตฺเตน  คจฺฉติ  อุปจาราติกฺกเม  ปาราชิก ฯ   
โย  ปน  อนาณตฺโต  คณฺหาติ  ตสฺส  สีเส  ภาร  ขนฺเธ   
กรณาทีสุ  ปาราชิก ฯ  เสส  ปุริมสทิสเมว ฯ   
        โย  ปน  อสุกนฺนาม  วิหาร  คนฺตฺวา  จีวร  โธวิตฺวา   
รชิตฺวา  วา  เอหีติ  วุตฺโต  สาธูติ  คเหตฺวา  คจฺฉติ  ตสฺสป   
อนฺตรามคฺเค  เถยฺยจิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  สีเส  ภาร  ขนฺเธ   
กรณาทีสุ  ปาราชิก  นตฺถ ิฯ  มคฺคา  โอกฺกมเน  ปทวาเรน   
กาเรตพฺโพ ฯ  ต  วิหาร  คนฺตฺวา  ตตฺเถว  วสนฺโต  เถยฺยจิตฺเตน   
ปริภุ ฺชนฺโต  ชิราเปติ ฯ  โจรา  วาสฺส  ต  หรนฺติ ฯ  อวหาโร    
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นตฺถิ  ภณฺฑเทยฺย  ปน โหติ ฯ  ตโต  นกิฺขมิตฺวา  อาคจฺฉนฺโตป   
เอเสว  นโย ฯ   
        โย  ปน อนาณตฺโต  เถเรน  นิมิตฺเต  วา  กเต  สยเมว   
วา  กิลฏิ  สลฺลกฺเขตฺวา  เทถ  ภนฺเต  จีวร  อมุกนฺนาม   
คาม  คนฺตฺวา  รชิตฺวา  อาหริสฺสามีติ  คเหตฺวา  คจฺฉติ  ตสฺส   
อนฺตรามคฺเค  เถยฺยจิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา สีเส  ภาร  ขนฺเธ   
กรณาทีสุ  ปาราชิก ฯ  กสฺมา ฯ  อนาณตฺติยา  คหิตตฺตา ฯ   
มคฺคา  โอกฺกมโตป  ปฏินวิตฺติตฺวา  ตเมว  วิหาร  อาคนฺตฺวา   
วิหารสีม  อติกฺกมโตป  วุตฺตนยเมว  ปาราชิก ฯ  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
รชิตฺวา  ปจฺจาคจฺฉโตป  เถยฺยจิตฺเต  อุปฺปนฺเน  เอเสว  นโย ฯ   
สเจ  ปน  ยตฺถ  คโต  ตตฺถ  วา  อนฺตรามคฺเค  วิหาเร  วา   
ตเมว  วิหาร  ปจฺจาคนฺตฺวา  ตสฺส  เอกปสฺเส  วา  อุปจารสีม   
อนติกฺกมิตฺวา  วสนฺโต  เถยฺยจิตฺเตน  ปริภุ ฺชนฺโต  ชิราเปติ   
โจรา  วาสฺส  ต  หรนฺติ  ยถา  วา  ตถา  วา  นสฺสติ   
ภณฺฑเทยฺย ฯ  อุปจารสีม  อติกฺกมโต  ปน  ปาราชิก ฯ   
        โย  ปน  เถเรน  นิมิตฺเต  กริยมาเน  เทถ  ภนฺเต   
อห  รชิตฺวา  อาหริสฺสามีติ  วตฺวา  กตฺถ  คนฺตฺวา (๑)  ภนฺเต   
รชามีติ  ปุจฺฉติ ฯ  เถโร  ปน  น  ยตฺถ  อิจฺฉสิ  ตตฺถ   
# ๑. อิท ปท อติเรก ขายติ ฯ  ตสฺมึ อสนฺเต  ภนฺเตติ ปท ยุตฺตฏาเน   
# ลิขิต โหติ ฯ อยุตฺตฏาเน วา ฯ  ตถาหิ กตฺถ ภนฺเต คนฺตฺวา รชามีติ  
# ลิขิตพฺพ ฯ    
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คนฺตฺวา  รชาติ  วทติ ฯ  อย  วิสฏทูโต  นาม ฯ  เถยฺยจิตฺเตน   
ปลายนฺโตป  น  อวหาเรน  กาเรตพฺโพ ฯ เถยฺยจิตฺเตน  ปน   
ปลายโตป  ปริโภเคน  วา  อ ฺถา  วา  นาสยโตป  ภณฺฑ-   
เทยฺยเมว  โหติ ฯ  ภิกฺขุ  ภิกฺขุสฺส  หตฺเถ  ก ฺจิ (๑)  ปริกฺขาร   
ปหิณาติ  อสุกวิหาเร  อสุกภิกฺขุสฺส  เทหีติ ฯ  ตสฺส  เถยฺยจิตฺเต   
อุปฺปนฺเน  สพฺพฏาเนสุ  อสุกนฺนาม  วิหาร  คนฺตฺวา  จีวร   
โธวิตฺวา  รชตฺิวา  วา  เอหีติ  เอตฺถ  วุตฺตสทิโส  วินจฺิฉโย ฯ   
        อปโร  ภิกฺขุ (๒)  ปหิณิตุกาโม  นิมิตฺต  กโรติ  โก  น ุ  
โข  คเหตฺวา  คมิสฺสตีติ ฯ ตตฺร เจโก  เทถ  ภนฺเต  อห   
คเหตฺวา  คมิสฺสามีติ  คเหตฺวา  คจฺฉติ ฯ ตสฺส  เถยยฺจิตฺเต   
อุปฺปนฺเน  สพฺพฏาเนสุ  เทถ  ภนฺเต  จีวร  อสุกนนฺาม  คาม   
คนฺตฺวา  รชิตฺวา  อาหริสฺสามีติ  เอตฺถ  วุตฺตสทิโส  วินิจฺฉโย ฯ   
เถเรน  จีวรตฺถาย  วตฺถ  ลภิตฺวา  อุปฏากกุเล  ปต  โหติ ฯ   
อถสฺส  อนฺเตวาสิโก  วตฺถ  หริตุกาโม  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ต   
กิร  วตฺถ  เทถาติ  เถเรน  เปสิโต  วิย  วทติ ฯ  ตสฺส   
วจน  สทฺทหิตฺวา  อุปาสเกน  ปต  อุปาสิกา  วา  อุปาสิกาย   
ปต  อุปาสโก  วา  อ ฺโ  วา  โกจิ  นีหริตฺวา  เทติ ฯ   
อุทฺธาเรเยวสฺส  ปาราชิก ฯ  สเจ  ปน  เถรสฺส  อุปฏาเกหิ   
อิม  เถรสฺส ทสฺสามาติ  อตฺตโน  วตฺถ  ปต  โหติ ฯ  อถสฺส   
# ๑. ม. กิ ฺจิ ฯ  ๒. ม. ภิกขฺุ ฯ    
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อนฺเตวาสิโก  ต  หริตุกาโม  ตตฺถ  คนตฺฺวา  เถรสฺส  กิร  วตฺถ   
ทาตุกามตฺถ  น  เทถาติ  วทติ ฯ  เต  จสฺส  สทฺทหตฺิวา  มย   
ภนฺเต  โภเชตฺวา  ทสฺสามาติ  ปยิมฺหา  หนฺท  คณฺหาหีติ   
เทนฺติ ฯ  สามิเกหิ  ทินนฺตฺตา  ปาราชิก  นตฺถ ิฯ  อสุทฺธจิตฺเตน   
ปน  คหิตตฺตา  ทุกฺกฏ  ภณฺฑเทยฺย ฺจ  โหติ ฯ   
        ภิกฺขุ  ภิกฺขุสฺส  วตฺวา  คาม  คจฺฉติ  อิตฺถนฺนาโม  มม   
วสฺสาวาสิก  ทสฺสติ  ต  คเหตฺวา  เปยฺยาสีติ ฯ  สาธูติ  โส   
ภิกฺขุ  เตน  ทนิฺน  มหคฺฆสาฏก  อตฺตนา  ลทฺเธน  อปฺปคฺฆ-   
สาฏเกน  สทธฺึ  เปตฺวา  เตน  อาคเตน  อตฺตโน  มหคฺฆ-   
สาฏกสฺส  ลทฺธภาว  ตฺวา  วา  อตฺวา  วา  เทหิ  เม   
วสฺสาวาสิกนฺติ  วุตฺโต  ตว  ถลูสาฏโก  ลทฺโธ  มยหฺ  ปน   
สาฏโก  มหคฺโฆ  เทฺวป  อสุกสฺมึ  นาม  โอกาเส  ปตา   
ปวิสิตฺวา  คณฺหาหีติ  วทติ ฯ  เตน  ปวิสิตฺวา  ถูลสาฏเก  คหิเต   
อิตรสฺส  อิตร  คณฺหโต  อุทฺธาเร  ปาราชิก ฯ  อถาป  ตสฺส   
สาฏเก  อตฺตโน  นาม  อตฺตโน  จ  สาฏเก  ตสฺส  นาม   
ลิขิตฺวา  คจฺฉ  นาม  วาเจตฺวา  คณฺหาหีติ  วทติ ฯ  ตตฺราป   
เอเสว  นโย ฯ  โย  ปน  อตฺตนา  จ  เตน  จ  ลทฺธสาฏเก  
เอกโต  เปตฺวา  ต  เอว  วทติ  ตยา  จ  มยา  จ  ลทธฺสาฏกา   
เทฺวป  อนฺโตคพฺเภ  ปตา  คจฺฉ  ย  อิจฺฉสิ  ต  วิจินตฺิวา   
คณฺหาหีติ ฯ  โส  จ  ลชชฺาย  อาวาสิเกน  ลทฺธ  ถลูสาฏกเมว    
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คณฺเหยฺย ฯ ตตฺราวาสิกสฺส  วิจินิตฺวา  คหิตาวเสส  อิตร   
คณฺหโต  อนาปตฺติ ฯ  อาคนฺตุโก  ภิกขฺุ  อาวาสิกาน  จีวรกมฺม   
กโรนฺตาน  สมีเป  ปตฺตจีวร  เปตฺวา  เอเต  สงฺโคปสฺสนฺตีติ   
ม ฺมาโน  นหายิตุ วา  อ ฺตฺร  วา  คจฺฉติ ฯ  สเจ  น   
อาวาสิกา  สงฺโคเปนฺติ  อิจฺเจต  กุสล  โน  เจ  นฏเ  คีวา   
น  โหติ ฯ  สเจป  โส  อิท  ภนฺเต  เปถาติ  วตฺวา  คจฺฉติ   
อิตเร  จ  กิจฺจปฺปสุตตฺตา  น  ชานนฺติ  เอเสว  นโย ฯ  อถาป   
เต  อิท  ภนฺเต  เปถาติ  วุตฺตา  มย  พยฺาวฏาติ  ปฏกิฺขิปนฺติ   
อิตโร  จ  อวสฺส  เปสฺสนฺตีติ  อนาทิยิตฺวา  คจฺฉติ  เอเสว   
นโย ฯ  สเจ  ปน  เตน  ยาจิตา  วา  อยาจิตา  วา  มย   
เปสฺสาม  ตฺว  คจฺฉาติ  วทนฺติ  ต  สงโฺคปตพฺพ ฯ  โน  เจ   
สงฺโคเปนฺติ  นฏเ  คีวา ฯ  กสฺมา ฯ  สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา ฯ   
        โย  ภิกขฺุ  ภณฺฑาคาริโก  หุตฺวา  ปจฺจูสสมเยว  ภิกฺขูน   
ปตฺตจีวรานิ  เหฏาปาสาท  โอโรเปตฺวา  ทฺวาร  อปทหิตฺวา   
เตสป  อนาโรเจตฺวา  ทูเร  ภิกฺขาจาร  คจฺฉติ  ตานิ  เจ   
โจรา  หรนฺติ  ตสฺเสว  คีวา ฯ  โย  ปน  ภิกฺขูหิ  โอโรเปถ   
ภนฺเต  ปตฺตจีวรานิ  กาโล  สลากคฺคหณสฺสาติ  วุตฺโต  สมา-   
คตตฺถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  สมาคตมฺหาติ  วุตฺเต  ปตฺตจีวรานิ   
นีหริตฺวา  นิกฺขิปตฺวา  ภณฺฑาคารทฺวาร  พนฺธิตฺวา  ตุมฺเห   
ปตฺตจีวรานิ  คเหตฺวา  เหฏาปาสาททฺวาร  ปฏชิคฺคิตฺวา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 521 

                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๒๑   
 
คจฺเฉยฺยาถาติ  วตฺวา  คจฺฉติ  ตตฺร เจโก  อลสชาติโก  ภิกฺขุ   
ภิกฺขูสุ  คเตสุ  ปจฺฉา  อกฺขีนิ  ปุ ฺฉนฺโต  อุฏหิตฺวา  อุทกฏาน   
วา  มุขโธวนฏาน  วา  คจฺฉติ ฯ  ตขณ  ทิสฺวา  โจรา  ตสฺส   
ปตฺตจีวร  หรนฺติ  สุหฏ ฯ  ภณฺฑาคาริกสฺส  คีวา  น  โหติ ฯ   
        สเจป  โกจิ  ภณฺฑาคาริกสฺส  อนาโรเจตฺวา  ว  ภณฺฑา-   
คาเร  อตฺตโน  ปรกิฺขาร  เปติ ฯ  ตสฺมิมฺป  นฏเ  ภณฺฑา-   
คาริกสฺส  คีวา  น  โหติ ฯ  สเจ  ปน  ภณฺฑาคาริโก  ต   
ทิสฺวา  อฏาเน  ปตนฺติ  คเหตฺวา  เปติ  นฏเ  ตสสฺ   
คีวา ฯ  สเจ  ปตภิกฺขุนา (๑)  มยา  ภนฺเต  อีทิโส  นาม  ปริกฺขาโร   
ปโต  อุปธาเรยฺยาถาติ  วุตฺโต  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉติ  ทุนฺนิกฺขิตฺต   
วา  ม ฺมาโน  อ ฺสฺมึ  าเน  เปติ  ตสฺเสว  คีวา ฯ   
นาห  ชานามีติ  ปฏิกฺขิปนตฺสฺส  ปน  นตฺถิ  คีวา ฯ  โยป   
ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว  เปติ  ภณฺฑาคาริก ฺจ  น  สมฺปฏิจฺฉาเปติ   
นฏ  สุนฏเมว ฯ  สเจ  ต  ภณฺฑาคาริโก  อ ฺตฺร  เปติ   
นฏเ  คีวา ฯ   
        สเจ  ภณฺฑาคาร  สคุุตฺต  สพฺโพ  สงฺฆสฺส  จ  เจติยสฺส   
จ  ปริกฺขาโร  ตตฺเถว  ปยติ  ภณฺฑาคาริโก  จ  พาโล   
อพฺยตฺโต  ทวฺาร  วิวริตฺวา  ธมฺมกถ  วา  โสตุ  อ ฺ  วา   
กิจิ  กาตุ กตฺถจิ  คจฺฉติ  ตขณ  ทิสฺวา  ยตฺตก  โจรา   
# ๑. ปนกภิกฺขุนา ฯ    
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หรนฺติ  สพฺพนฺตสฺส  คีวา ฯ  ภณฺฑาคารโต  นิกฺขมิตฺวา  พหิ   
จงฺกมนฺตสฺส  วา  ทฺวาร วิวริตฺวา  สรีร  อุตุ คาหาเปนฺตสฺส   
วา  ตตฺเถว  สมณธมฺมานุโยเคน  นิสินนฺสฺส  วา  ตตฺเถว   
นิสีทิตฺวา  เกนจิ  กมฺเมน  พฺยาวฏสฺส  วา  อุจฺจารปสฺสาว-   
ปฬิตสฺสาป  สโต  ตตฺเถว  อุปจาเร  วิชชฺมาเน  พหิ  คจฺฉโต   
วา  อ ฺเน  วา  เกนจิ  อากาเรน  ปมตฺตสฺส  สโต  ทฺวาร   
วิวริตฺวา  วา  วิวฏเมว  ปวิสิตฺวา  วา  สนฺธึ  ฉินฺทิตฺวา  วา   
ยตฺตก  ตสฺส  ปมาทปจฺจยา  โจรา  หรนฺติ  สพฺพ  ตสฺเสว   
คีวา ฯ  อุณฺหสมเย  ปน  วาตปาน  วิวริตฺวา  นิปชฺชตุิ  วฏฏตีติ   
วทนฺติ ฯ  อุจฺจารปสฺสาวปฬิตสฺส  ปน  ตสฺมึ  อุปจาเร  อสติ   
อ ฺตฺถ  คจฺฉนฺตสฺส  คิลานปกฺเข   ิตตฺตา  อวิสโย  ตสฺมา   
คีวา  น  โหติ ฯ   
        โย  ปน อนฺโต  อุณุหปฬิโต  ทฺวาร  สุคุตฺต  กตฺวา   
พหิ  นิกฺขมติ ฯ  โจรา  จ  น  คเหตฺวา  ทฺวาร  วิวราติ   
วทนฺติ ฯ  ยาวตติย  น วิวริตพฺพ ฯ  ยท ิ ปน  เต  โจรา   
สเจ  น  วิวรสิ  ต ฺจ  มาเรสฺสาม  ทฺวาร ฺจ  ภินฺทิตฺวา   
ปริกฺขาร  หรสิฺสามาติ  ผรสุอาทีนิ  อุกฺขิปนฺติ ฯ  มย ิ จ  มเต   
สงฺฆสฺส  จ  เสนาสเน  วินฏเ  คุโณ  นตฺถีติ  วิวริตุ  วฏฏติ ฯ   
อิธาป  อวิสยตฺตา  คีวา  นตฺถีติ  วทนฺติ ฯ  สเจ  โกจิ  อาคนฺตุโก   
กุ ฺจิก  วา  เทติ  ทฺวาร  วา  วิวรติ  ยตฺตก  โจรา  หรนฺติ    
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สพฺพ  ตสฺส  คีวา ฯ  สงฺเฆน  ภณฺฑาคารคุตฺตตฺถาย  สูจิยนฺตก   
จ  กุ ฺจิกมุทฺทิกา  จ  โยเชตฺวา  ทินฺนา  โหติ ฯ  ภณฺฑาคาริโก   
ฆฏิกมตฺต  ทตฺวา  นิปชฺชติ ฯ  โจรา  วิวริตฺวา  ปริกขฺาร   
หรนฺติ ฯ  ตสฺเสว  คีวา ฯ  สูจิยนฺตก ฺจ  กุ ฺจิกมุทฺทิก ฺจ   
โยเชตฺวา  นปินฺน  ปเนต  สเจ  โจรา  อาคนฺตฺวา  วิวราติ   
วทนฺติ  ตตฺถ  ปุริมนเยเนว  ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ  เอว  คุตฺตึ (๑)  กตฺวา   
นิปนฺเน  ปน  สเจ  ภิตฺตึ  วา  ฉทน  วา  ภินฺทิตฺวา  อุมฺมงฺเคน (๒)   
วา  ปวิสิตฺวา  หรนฺติ  น  ตสฺส  คีวา ฯ  สเจ  ภณฺฑาคาเร   
อ ฺเป  เถรา  วสนฺติ  วิวเฏ  ทฺวาเร  อตฺตโน  ปริกขฺาร   
คเหตฺวา  คจฺฉนฺติ  ภณฺฑาคาริโก  เตสุ  คเตสุ  ทฺวาร  น  ชคฺคติ   
สเจ  ตตฺถ  กิ ฺจิ  อวหริยติ  ภณฺฑาคาริกสฺส  อิสฺสรตาย   
ภณฺฑาคาริกสฺเสว  คีวา ฯ  เถเรหิ  ปน  สหาเยหิ  ภวิตพฺพ ฯ   
อย  ตตฺถ  สามีจิ ฯ   
        ยท ิ ปน  ภณฺฑาคาริโก  ตุมฺเห  พหิ  ตฺวาว  ตุมฺหาก   
ปริกฺขาร  คณฺหาถ  มา  ปวิสถาติ  วทติ  เตส ฺจ  เอโก   
โลลมหาเถโร  สามเณเรหิ  เจว  อุปฏาเกหิ  จ  สทฺธึ   
ภณฺฑาคาร  ปวิสิตฺวา  นิสีทติ  เจว  นปิชฺชติ  จ  ยตฺตก   
ภณฺฑ  นสฺสติ  สพฺพนฺตสฺส  คีวา ฯ  ภณฑาคาริเกน  ปน   
อวเสสตฺเถเรหิ  จ  สหาเยหิ  ภวิตพฺพ ฯ  อถ  ภณฺฑาคาริโก  ว   
# ๑. ม. คุตฺต ฯ  ๒. สี. อุมฺมคฺเคน ฯ  ม. อุมงฺเคน ฯ    
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โลลสามเณเร  จ  อุปฏาเก  จ  คเหตฺวา  ภณฺฑาคาเร  นิสีทติ   
เจว  นิปชฺชติ  จ  ย  ตตฺถ  นสฺสติ  สพฺพนฺตสฺเสว  คีวา ฯ   
ตสฺมา  ภณฺฑาคาริเกเนว  ตตฺถ  วสิตพฺพ ฯ  อวเสเสหิ  มณฺฑเป   
จ  รุกฺขมูเล  จ  วสิตพฺพ (๑)  น  จ  ภณฺฑาคาเรติ ฯ   
        เย  ปน  อตฺตโน  อตฺตโน  สภาคภิกฺขูน  วสนคพฺเภสุ   
ปริกฺขาร  เปนฺติ  ปริกฺขาเร  นฏเ  เยหิ  ปโต  เตสเยว   
คีวา ฯ  อิตเรหิ  ปน  สหาเยหิ  ภวิตพฺพ ฯ  ยท ิ ปน  สงฺโฆ   
ภณฺฑาคาริกสฺส  วิหาเรเยว  ยาคุภตฺต  ทาเปติ  โส  จ  ภิกฺขา-   
จารตฺถาย  คาม  คจฺฉติ นฏนฺตสฺเสว  คีวา ฯ  ภิกฺขาจาร   
ปวิสนฺเตหิ  อติเรกจีวร  รกฺขณตฺถาย  ปตวิหารวาริกสฺสาป   
ยาคุภตฺต  วา  นิวาป วา ลภมานสฺเสว ภิกฺขาจาร  คจฺฉโต   
ย  ตตฺถ  นสสฺติ  สพฺพ  คีวา ฯ  น  เกวล ฺจ  เอตเมว  ภณฺฑา-   
คาริกสฺส  วิย  ย  ตสฺส  จ  ปมาทปจฺจยา  นสฺสติ  สพฺพ   
คีวา ฯ   
        สเจ  วิหาโร  มหา  โหติ  อ ฺ  ปเทส  รกฺขิตุ   
คจฺฉนฺตสฺส  อ ฺสฺมึ  ปเทเส  นิกฺขิตฺต  หรนฺติ  อวิสยตฺตา  คีวา   
น  โหติ ฯ  อีทิเส  ปน  วิหารเวมชฺเฌ  สพฺเพส  โอสรณฏาเน   
ปริกฺขาเร  เปตฺวา  นิสีทิตพฺพ ฯ  วิหารวาริกา  วา  เทฺว  ตโย   
เปตพฺพา ฯ  สเจ  เตสมฺป  อปฺปมตฺตาน  อิโตจีโตจ  รกฺขตเยว   
# ๑. ม. อวเสเสหิ อปฺเปว รุกฺขมูเล วสิตพฺพ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 525 

                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๒๕   
 
กิ ฺจิ  นสฺสติ  คีวา  น  โหติ ฯ  วิหารวาริเก  พนฺธิตฺวา   
หริตภณฺฑป  โจราน ปฏปิถ  คเตสุ  อ ฺเน  มคฺเคน   
หริตภณฺฑมฺป  น  เตส  คีวา ฯ  สเจ  วิหารวาริกาน  วิหาเร   
ทาตพฺพ  ยาคุภตฺต  วา  นิวาโป  วา  น  โหติ  เตหิ  ปตฺตพฺพ-   
ลาภโต  อติเรกา  เทฺว  ติสฺโส  ยาคุสลากา  เตส  ปโหนก-   
ภตฺตสลากา  จ  เปตุ วฏฏติ ฯ  นิพทฺธ  กตฺวา  ปน  น   
เปตพฺพา ฯ  มนุสฺสา  หิ  วิปฏิสาริโน  โหนฺติ  วิหารวาริกาเยว   
อมฺหาก  ภตฺต  ภุ ฺชนฺตีติ ฯ  ตสฺมา  ปริวตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา   
เปตพฺพา ฯ  สเจ  เตส  สภาคา  สลากภตฺตานิ  อาหริตฺวา   
เทนฺติ  อิจฺเจต  กุสล  โน  เจ  เทนฺติ  วาร  คาหาเปตฺวา   
นีหราเปตพฺพานิ ฯ  สเจ  วิหารวาริโก  เทฺว  ติสฺโส  ยาคุ-   
สลากา  จตฺตาริ  ป ฺจ  สลากภตฺตานิ  จ  ลภมาโน  ว   
ภิกฺขาจาร  คจฺฉติ  ภณฺฑาคาริกสฺส  วิย  สพฺพ  นฏ  คีวา   
โหติ ฯ  สเจ  สงฺฆสฺส  วิหารปาลาน  ทาตพฺพ  ภตฺต  วา   
นิวาโป  วา  นตฺถิ  ภิกฺขุ  วิหารวาร  คเหตฺวา  อตฺตโน   
อตฺตโน  นิสสฺิตเก  ชคฺคนฺติ (๑)  สมฺปตฺต  วาร  อคฺคเหตุ  น  ลภนฺติ   
ยถา  อ ฺเ  ภิกฺขู  กโรนฺติ  ตเถว  กาตพฺพ ฯ  ภิกขฺูหิ  ปน   
อสหายสฺส  วา  อตฺตทุติยสฺส  วา  ยสฺส  สภาโค  ภิกขฺุ  ภตฺต   
อาเนตฺวา  ทาตา  นตฺถิ  เอวรูปสฺส  วาโร  น  ปาเปตพฺโพ ฯ   
# ๑. ชคฺคาเปนฺติ ฯ  ม. ชคฺเคนฺติ ฯ    
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        ยมฺป  ปากวฏฏตฺถาย  วิหาเร  เปนฺติ  ต  คเหตฺวา   
อุปชีวนฺเตน  าตพฺพ ฯ  โย  ต  น  อุปชีวติ  วาร  น   
คาหาเปตพฺโพ ฯ  ผลาผลตฺถายป  วิหาเร  ภิกฺขุ  เปนฺติ   
ชคฺคิตฺวา  โคเปตฺวา  ผลวาเรน  ภาเชตฺวา  ขาทนฺติ ฯ  โย  ตานิ   
ขาทติ  เตน าตพฺพ ฯ อนุปชีวนฺโตท  น  คาหาเปตพฺโพ ฯ   
เสนาสนม ฺจปปจฺจตฺถรณรกฺขณตฺถายป  เปนฺติ ฯ  อาวาเส   
วสนฺเตน  าตพฺพ ฯ  อพฺโภกาสิโก  ปน  รกฺุขมูลิโก  วา  น   
คาหาเปตพฺโพ ฯ   
        เอโก  นวโก  โหติ  พหุสฺสุโต  ปน  พหูน  ธมมฺ  วาเจติ   
ปริปุจฺฉ  เทติ  ปาล ึ วณฺเณติ  ธมฺมกถ  กเถติ  สงฺฆสฺส  ภาร   
นิตฺถรติ  อย  ลาภ  ปริภุ ฺชนฺโตป  อาวาเส  วสนฺโตป  วาร   
น  คาเหตพฺโพ  ปุริสวิเสโส  นาม  าตพฺโพติ  วทนฺติ ฯ   
อุโปสถาคารปฏิมาฆรชคฺคกสฺส  ปน  เทฺวคุณ  ยาคุภตฺต  เทวสิก   
ตณฺฑุลนาฬี  สวจฺฉเร  ติจีวร  ทสวีสคฺฆนก  กปฺปยภณฺฑ ฺจ   
ทาตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  ต  ลภมานสฺเสว  ปมาเทน  ตตฺถ   
กิ ฺจิ  นสฺสติ  สพฺพ  คีวา ฯ  พนฺธิตฺวา  พลกฺกาเรน  อจฺฉินฺน   
ปน  น  คีวา  ตสฺส ฯ  ตตฺถ  เจติยสฺส  วา  สงฺฆสฺส  วา   
สนฺตเกน เจติยสฺส  สนฺตก  รกฺขาเปตุ  วฏฏติ ฯ  เจติยสฺส   
สนฺตเกน  สงฺฆสฺส  สนฺตก  รกฺขาเปตุ น  วฏฏติ ฯ  ย  ปน   
# ๑. ม. ปากวตฺตตฺถาย ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๒๗   
 
เจติยสฺส  สนฺตเกน  สทฺธึ  สงฺฆสฺส  สนฺตก  ปต  โหติ  ต   
เจติยสฺส  สนฺตเก  รกฺขาปเต  รกฺขิตเมว  โหตีติ  เอว  วฏฏติ ฯ   
ปกฺขวาเรน  อุโปสถาคาราทีนิ  รกฺขโตป  ปมาทวเสน  นฏ   
คีวาเยวาติ ฯ   
                                อุปนธิิกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                        สุงฺกฆาฏกถา   
 
        สุงฺก  ตโต  หนนฺตีติ (๑)  สุงฺกฆาฏ ฯ สุงฺกฏานสฺเสต   
อธิวจน ฯ  ต  หิ  ยสฺมา  ตโต  สุงฺการห  ภณฺฑ  สุงฺก   
อทตฺวา  นีหรนฺตา  ร ฺโ  สุงฺก  หนนฺติ  วินาเสนฺติ  ตสฺมา   
สุงฺกฆาฏนฺติ  วุตฺต ฯ  ตตฺร  ปวิสิตฺวาติ  ตตฺร  ปพฺพตขณฺฑาทีสุ   
ร ฺา  ปริจฺเฉท  กตฺวา  ปเต  สุงฺกฏาเน  ปวิสิตฺวา ฯ   
ราชคฺฆ  ภณฺฑนฺติ  ราชารห  ภณฺฑ ฯ  ยโต  ร ฺโ  ป ฺจมาสก   
วา  อติเรกป ฺจมาสก  วา  อคฺฆนก  สงฺุก  ทาตพฺพ  โหติ   
ต  ภณฺฑนฺติ  อตฺโถ ฯ  ราชกนฺติป  ปาโ ฯ  อยเมวตฺโถ ฯ   
เถยฺยจิตฺโต  อิโต  ร ฺโ  สุงฺก  น  ทสสฺามีติ  เถยฺยจิตฺต   
อุปฺปาเทตฺวา  ต  ภณฺฑ  อามสติ  ทุกฺกฏ ฯ  ปตฏานโต   
คเหตฺวา  ถวิกาย  วา  ปกขิฺปติ  ปฏิจฺฉนฺนฏาเน  วา  อูรุนา   
สทฺธึ  พนฺธติ  ถุลลฺจฺจย ฯ  สุงฺกฏาเนน  ปริจฺฉินฺนตฺตา  านา   
# ๑. สุงฺก ฆฏเฏนฺติ อาหจฺจ คณฺหนฺติ เอตฺถาตีติ อมฺหาก มติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๒๘   
 
จาวน  น  โหติ ฯ  สุงฺกฏานปริจฺเฉท  ทุติย ปาท อติกฺกาเมติ   
ปาราชิก ฯ   
        พหิ  สุงฺกฆาฏ  ปาเตตีติ  ราชปุริสาน  อ ฺาวิหิตภาว   
ปสฺสิตฺวา  อนฺโต   ิโตว  พหิ  ปาตนตฺถาย  ขิปติ  ต ฺเจ   
อวสฺส  ปตนก  หตฺถโต  มุตฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ  ต ฺจ  รุกฺเข   
วา  ขาณุมฺหิ  วา  ปฏิหต  พลววาตเวคุกฺขิตฺต  วา  หุตฺวา   
ปุน  อนฺโตเยว  ปตติ  รกฺขติ ฯ  ปุน  คณฺหิตฺวา  ขิปติ  ปุพฺเพ   
วุตฺตนเยเนว  ปาราชิก ฯ  ภูมิย  ปติตฺวา  วฏฏนฺต  ปนุ  อนฺโต   
ปวิสติ   ปาราชิกเมว ฯ  กรุุนฺทีสงฺเขปฏกถาสุ  ปน  สเจ  พหิ   
ปติต  ตฺวา  วฏฏนฺต  ปวิสติ  ปาราชิก  สเจ  อติฏมานเยว   
วฏฏิตฺวา  ปวิสติ  รกฺขตีติ  วุตฺต ฯ   
        อนฺโต  ตฺวา  หตฺเถน  วา  ปาเทน  วา  ยฏ ิยา  วา   
วฏเฏติ  อ ฺเน  วา  วฏฏาเปติ  สเจ  อฏตฺวา  วฏฏมาน   
คต  ปาราชิก ฯ  อนฺโต  ตฺวา  พหิ  คจฺฉนฺต  รกฺขติ ฯ   
วฏฏิตฺวา  คมิสฺสตีติ  วา  อ ฺโ  น  วฏเฏสฺสตีติ  วา  อนฺโต   
ปต  ปจฺฉา  สย  วา  วฏฏมาน  อ ฺเน  วา  วฏฏิต   
พหิ  คจฺฉติ  รกฺขติเยว ฯ  สุทฺธจิตฺเตน  ปเต  ปน  ตถา   
คจฺฉนฺเต  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ ฯ  เทฺว  ปุฏเก  เอกาพทฺเธ  กตฺวา   
สุงฺกฏานสีมนฺตเร  เปติ ฯ  กิ ฺจาป  พหิปุฏเก  สุงฺก  ปาท   
อคฺฆติ  เตน  สทฺธึ  เอกาพทฺธตาย  อนฺโต  ปุฏโก  รกฺขติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๒๙   
 
สเจ  ปน  ปรวิตฺเตตฺวา  อพฺภนฺตริม  พหิ  เปติ  ปาราชิก ฯ   
กาเชป  เอกาพทฺธ  กตฺวา  ปเต  เอเสว  นโย ฯ  สเจ  ปน   
อพนฺธิตฺวา  กาชโกฏิย  ปตมตฺตเมว  โหติ  ปาราชกิ ฯ   
        คจฺฉนฺเต  ยาเน  วา อสฺสปฏ ิอาทีสุ  วา  เปติ  พหิ   
นีหรียิสฺสตีติ  นีหเฏป  อวหาโร  นตฺถ ิ ภณฺฑเทยฺยมฺป  น  โหติ ฯ   
กสฺมา ฯ  อตฺร  ปวิฏสฺส  สุงฺก คณฺหนฺตูติ วุตฺตตฺตา  อิท ฺจ   
สุงฺกฏานสฺส  พหิ   ิต (๑)  น  จ  เตน  นีต ตสฺมา  เนว   
ภณฺฑเทยฺย  น  ปาราชิก ฯ   
         ิตยานาทีสุ  ปเตป  เตสุ  วินา  ตสฺส  ปโยค  คเตสุ   
เถยฺยจิตฺเตป  สติ  เนวตฺถิ  อวหาโร ฯ  ยทิ  ปน  เปตฺวา   
ยานาทีนิ  ปาเชนฺโต  อติกกฺาเมติ  หตฺถิสุตฺตาทีสุ  วา  กต-   
ปริจยตฺตา  ปุรโต  ตฺวา  เอหิ  เรติ  ปกโฺกสติ  สีมาติกฺกเม   
ปาราชิก ฯ  เอฬกโลมสกิขฺาปเท  อิมสฺมึ  าเน  อ ฺ  หราเปตีติ   
อนาปตฺติ  อิธ  ปาราชิก ฯ  ตตฺร  อ ฺสฺส  ยาเน  วา  ภณฺเฑ   
วา  อชานนฺตสฺส  ปกฺขิปตฺวา  ติโยชน  อติกฺกาเมติ  นิสฺสคฺคิยานิ   
โหนฺตีติ  ปาจิตฺติย  อิธ  อนาปตฺติ ฯ   
        สุงฺกฏาเน  สุงฺก  ทตฺวาว คนฺตุ  วฏฏติ ฯ  เอโก  อาโภค   
กตฺวา  คจฺฉติ  สเจ  สุงฺก  เทหีติ  วกฺขนฺติ  ทสฺสามิ  โน   
เจ  วกฺขนฺติ  คมิสฺสามีติ ฯ  ต  ทิสฺวา  เอโก  สุงฺกโิก  เอโส   
# ๑. ปต ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๓๐   
 
ภิกฺขุ  คจฺฉติ  คณฺหาถ  น  สุงฺกนฺติ (๑) วทติ ฯ  อปโร  กุโต   
ปพฺพชิตสฺส  สุงฺก  คจฺฉตูติ  วทติ  ลทธฺกปฺป  โหติ  คนฺตพฺพ ฯ   
ภิกฺขูน  สุงฺก  อทตฺวา  คนฺตุ  น  วฏฏตีติ (๒)  คณฺหาถ  อุปาสกาติ   
วุตฺเต  ปน  ภิกฺขุสฺส  สุงฺก  คณฺหนฺเตหิ  ปตฺตจีวร  คเหตพฺพ   
ภวิสฺสติ  กินฺเตน  คจฺฉตูติ  วุตฺเตป  ลทธฺกปฺปเมว ฯ  สเจ   
สุงฺกิกา  นิทฺทายนฺติ  วา  ชูต  วา  กีฬนฺติ  กตฺถจิ  วา  คตา   
อย ฺจ  กุหึ  สุงฺกิกาติ  ปกฺโกสิตฺวาป  น  ปสฺสติ  ลทฺธ-   
กปฺปเมว ฯ  สเจป  สุงฺกฏาน  ปตฺวา  อ ฺาวิหิโต  กิ ฺจิ   
จินฺเตนฺโต  วา  สชฺฌายนฺโต  วา  มนสกิาร  อนุยุ ฺชนฺโต  วา   
โจรหตฺถิสีหพฺยคฺฆาทีหิ  สหสา  วุฏาย  สมนุพทฺโธ  วา  มหา-   
เมฆ  อุฏ ิต  ทิสฺวา  ปุรโต  สาล  ปวิสตุิกาโม  วา  หุตฺวา   
ต  าน  อติกกฺมติ  ลทฺธกปฺปเมว ฯ   
        สุงฺก  ปริหรตีติ  เอตฺถ  อุปจาร  โอกฺกมิตฺวา  กิ ฺจาป   
ปริหรติ  อวหาโรเยวาติ  กุรุนฺทฏกถาย  วุตฺต ฯ  มหาอฏ-   
กถาย  ปน  ปริหรนฺต  ราชปุริสา  วิเหเนฺตีติ  เกวล  อาทีนว   
ทสฺเสตฺวา  อุปจาร  โอกฺกมิตฺวา  ปริหรโต  ทุกกฺฏ  อโนกฺกมิตฺวา   
ปริหรโต  อนาปตฺตีติ  วุตฺต ฯ  อิท  ปาลิยา  สเมติ ฯ เอตฺถ   
ทฺวีหิ เลฑฺฑุปาเตหิ  อุปจาโร ปริจฺฉินฺทิตพฺโพติ ฯ   
                        สุงฺกฆาฏกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 # ๑. คณฺหาถ นนฺติ วา คณฺหาถ สุงฺกนฺติ วา วตฺตพฺพ ฯ  ๒. ม. วฏฏติ ฯ    
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                        *เลมที่ ๑  ปาณกถา  หนา ๕๓๑   
 
        อิโต  ปรสฺมึ  เอกเสน  อวหารปโหนก  ปาณ  ทสฺเสนฺโต   
มนุสฺสปาโณติ  อาห ฯ  ตมฺป  ภุชิสฺส  หรนฺตสฺส  อวหาโร   
นตฺถิ ฯ  โยป  ภุชิสโฺส  มาตรา  วา  ปตรา  วา  อาปโต   
โหติ  อตฺตนา  วา  อตฺตโน  อุปร ิ กตฺวา  ป ฺาส  วา   
สฏ ึ  วา  อคฺคเหสิ  ตมฺป  หรนฺตสฺส  อวหาโร  นตฺถ ิฯ  ธน   
ปน  คตฏาเน  วฑฺฒติ ฯ  อนฺโตชาตกธนกฺกีตกกรมรานีตกปฺ-   
ปเภท  ปน  ทาสเยว  หรนฺตสฺส  อวหาโร  โหติ ฯ  ตเมว  หิ   
สนฺธาย  อิท  วุตฺต  ปาโณ  นาม  มนุสสฺปาโณ  วุจฺจตีติ ฯ   
เอตฺถ  จ  เคหทาสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  ชาโต  อนฺโตชาตโก  ธเนน   
กีโต  ธนกฺกตีโก  ปรเทสโต อาหริตฺวา (๑)  อาเนตฺวา   ทาสพฺย   
อุปคมิโต  กรมรานีโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอวรูป  ปาณ  หริสฺสามีติ   
อามสติ  ทุกฺกฏ ฯ  หตฺเถ  วา  ปาเท  วา  คเหตฺวา  อุกฺขิปนฺโต   
ผนฺทาเปติ  ถุลฺลจฺจย ฯ  อุกฺขิปตฺวา  ปลายิตุกาโม   เกสคฺค-   
มตฺตมฺป   ิตฏานโต  อติกฺกาเมติ  ปาราชิก ฯ  เกเสสุ  วา   
หตฺเถสุ  วา  คเหตฺวา  กฑฺฒติ  ปทวาเรน  กาเรตพฺโพ ฯ   
        ปทสา  เนสฺสามีติ  ตชฺเชนฺโต  วา  ปหรนฺโต  วา  อิโต   
คจฺฉาหีติ  วทติ ฯ  เตน  วุตฺต  ทิสาภาค  คจฺฉนฺตสฺส  ทุติย-   
ปทวาเร  ปาราชิก ฯ  เยป  เตน  สทฺธ ึ เอกจฺฉนฺทา  โหนฺติ   
# ๑. ม. ปหรตฺิวา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 532 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๓๒   
 
สพฺเพส  เอกกฺขเณ  ปาราชิก ฯ  ภิกฺขุ  ทาส  ทิสฺวา  สุขทุกฺข   
ปุจฺฉิตฺวา  วา  อปุจฺฉิตฺวา  วา  คจฺฉ  ปลายิตฺวา  สุข  ชีวาติ   
วทติ ฯ  โส  เจ  ปลายติ  ทติุยปทวาเร ปาราชิก ฯ  ต  อตฺตโน   
สมีป  อาคต  อ ฺโ  ปลาหีติ  วทติ ฯ สเจ  ภิกฺขุสต  ปฏิปาฏิยา   
อตฺตโน  อตฺตโน  สมีปาคต  วทติ  สพฺเพส  ปาราชิก ฯ  โย  ปน   
เวคสา  ปลายนฺตเยว  ปลาย  ยาว  ต  สามิกา  น  คณฺหนฺตีติ   
ภณติ  อนาปตฺติ  ปาราชิกสฺส ฯ  สเจ ปน สณิก คจฺฉนฺต   
ภณติ  โส  จ  ตสฺส  วจเนน  สีฆ  คจฺฉติ  ปาราชิก ฯ   
ปลายิตฺวา  อ ฺ  คาม  วา  เทส  วา  คต  ทิสฺวา  ตโตป   
ปลาเปนฺตสฺส  ปาราชิกเมว ฯ   
        อทินฺนาทานนฺนาม  ปริยาเยน  มจฺุจติ ฯ  โย  หิ  เอว   
วเทติ  ตฺว  อิธ  ก ึ กโรสิ  กินฺเต  ปลายตุิ  น  วฏฏตีติ   
วา  กึ  กตฺถจิ  คนฺตฺวา  สุข  ชีวิตุ  น  วฏฏตีติ  วา   
ทาสาทาสิโย  ปลายิตฺวา  อมุกนฺนาม  ปเทส  คนฺตฺวา  สุข   
ชีวนฺตีติ  วา  โส  จ  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ปลายติ  อวหาโร   
นตฺถิ ฯ  โยป  มย  อสุกนนฺาม  เทส  คจฺฉาม  ตตฺร  คตา   
สุข  ชีวนฺติ  อมฺเหหิ  จ  สทฺธึ  คจฺฉนฺตาน  อนฺตรามคฺเคป   
ปาเถยฺยาทีหิ  กิลมโถ  นตฺถีติ  วตฺวา  อตฺตนา  สทฺธึ  อาคจฺฉนฺต   
คเหตฺวา  คจฺฉติ  มคฺคคมนวเสน  น  เถยฺยจิตฺเตน  เนวตฺถิ   
อวหาโร ฯ  อนฺตรามคฺเค  จ  โจเรสุ  อุฏ ิเตสุ  อเร  โจรา    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๓๓   
 
อุฏ ิตา  เวเคน  ปลาหิ  เอหิ  ยาหีติ  วทนฺตสฺสาป  โจรนฺตราย-   
โมจนตฺถาย วุตฺตตฺตา อวหาร น วทนฺตีติ ฯ   
                                ปาณกถา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        อปทกถา 
        อปเทสุ  อหิ  นาม  สสฺสามิโก  อหิตุณฺฑิกาทีหิ (๑)  คหิต-   
สปฺโป  ย  กฬีาเปนฺตา  อฑฺฒมฺป  ปาทมฺป  กหาปณมฺป  ลภนฺติ   
มุ ฺจนฺตาป  หิร ฺ  วา  สุวณฺณ  วา  คเหตฺวาว  มุ ฺจนฺติ ฯ   
เต  กสฺสจิ  ภิกฺขุโน  นิสินโฺนกาส  คนฺตฺวา  สปฺปกรณฺฑก   
เปตฺวา  นิทฺทายนฺติ  วา  กตฺถจิ  วา  คจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺร  เจ   
โส  ภิกฺขุ  เถยฺยจิตฺเตน ต กรณฺฑ อามสติ  ทุกฺกฏ  ผนฺทาเปติ   
ถุลลฺจฺจย  านา  จาเวติ  ปาราชิก ฯ  สเจ  ปน  กรณฺฑ   
อุคฺฆาเฏตฺวา  สปฺป  คีวาย  คณฺหาติ  ทุกฺกฏ  อุทฺธรติ  ถลฺุลจฺจย   
อุชุ  กตฺวา  อุทฺธรนฺตสฺส  กรณฺฑตลโต  สปฺปสฺส  นงฺคุฏเ   
เกสคฺคมตฺต  มุตฺเต  ปาราชิก ฯ  ฆสิตฺวา  กฑฺฒนฺตสฺส  นงฺคุฏเ   
มุขวฏฏิโต  มุตฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ  กรณฺฑมุข  อีสก  วิวริตฺวา   
ปหาร  วา  ทตฺวา  เอหิ  เรติ  นาเมน  ปกฺโกสิตฺวา  วา (๒)   
นิกฺขาเมติ  ปาราชิก ฯ  ตเถว  วิวริตฺวา  มณฺฑูกสทฺท  วา   
# ๑. อหิตุณฺฑิโก อหิคุณฺโกติ เทฺว ปาา เยภุยฺเยน วล ฺชียติ ฯ   
#  อหิกุณฺฑิโกติป  ทิสฺสติ ฯ  สี. อหิคุณฺ ิกาทีหิ ฯ  ๒.  ม. อย   
# ปาโ  นตฺถิ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๓๔   
 
มูสิกสทฺท วา ลาชวิกีรณ  วา  กตฺวา  นาเมน  ปกฺโกสติ   
วา  อจฺฉร  วา  ปหรติ เอว นิกฺขนฺเตป  ปาราชิก ฯ  มุข   
อวิวริตฺวา  เอว  กเต  ฉาโต  สปฺโป  สีเสน  กรณฺฑปุฏ  อาหจฺจ   
โอกาส  กตฺวา  ปลายติ  ปาราชิกเมว ฯ  สเจ  ปน  มุเข   
วิวริเต  สยเมว  สปฺโป  นกิฺขมิตฺวา  ปลายติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ   
อถาป  มุข  วิวริตฺวา  วา  อวิวริตฺวา  วา  เกวล  มณฺฑูกมูสิก-   
สทฺท  ลาชวิกีรณเมว  วา  กโรติ  น  นาม  คเหตฺวา  ปกฺโกสติ   
น  อจฺฉร  วา  ปหรติ  สปโฺป  ฉาตตฺตา  มณฺฑูกาทีนิ   
ขาทิสฺสามีติ  นิกฺขมิตฺวา  ปลายติ  ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ  มจฺโฉ   
เกวล  อิธ  อปทคฺคหเณน  อาคโต ฯ  ย  ปเนตฺถ  วตฺตพฺพ   
ต  อุทกฏเ  วุตฺตเมวาติ ฯ   
                                อปทกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                        ทฺวิปทกถา 
        ทฺวิปเทสุ  เย  อวหรตุิ  สกฺกา  เต  ทสฺเสนฺโต  มนุสฺสา   
ปกฺขชาตาติ  อาห ฯ  เทวตา  ปน  อวหริตุ น สกฺกา ฯ   
ปกฺขา ชาตา  เอเตสนฺติ  ปกฺขชาตา ฯ  เต  โลมปกฺขา  จมฺมปกฺขา   
อฏ ิปกฺขาติ  ติวิธา ฯ  ตตฺถ  โมรกุกฺกฏุาทโย  โลมปกฺขา   
วคฺคุลิอาทโย  จมฺมปกฺขา  ภมราทโย (๑)  อฏ ิปกฺขาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
# ๑. กิ ฺจาป ปกฺขชาตา น ปน ทฺวิปทา โหนฺติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๓๕   
 
เต  สพฺเพ  มนุสฺสา  จ  ปกฺขชาตา  จ  เกวล  อิธ  ทฺวิปทคฺ-   
คหเณน  อาคตา ฯ  ย  ปเนตฺถ  วตฺตพฺพ ต อากาสฏเ  จ   
ปาเณ  จ  วุตฺตเมวาติ ฯ   
                                ทฺวิปทกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                        จตุปฺปทกถา   
        จตุปฺปเทสุ  ปสุกาติ  ปาลิย  อาคตาวเสสา  สพฺพา   
จตุปฺปทชาติ  เวทิตพฺพา ฯ  หตฺถิอาทโย  ปากฏาเยว ฯ  ตตฺถ   
เถยฺยจิตฺเตน  หตฺถึ  อามสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  ผนฺทาเปนฺตสฺส   
ถุลลฺจฺจย ฯ  โย  ปน  มหาพโล  พลมเทน  ตรุณ  ภิกจฺฉาป (๑)   
นาภิมูเล  สีเสน  อุจฺจาเรตฺวา  คณฺหนฺโต  จตฺตาโร  ปาเท   
โสณฺฑ ฺจ  ภูมิโต  เกสคฺคมตฺตมฺป  โมเจติ ปาราชิก ฯ  หตฺถี   
ปน  โกจิ  หตฺถิสาลาย  พนฺธิตฺวา  ปโต  โหติ  โกจิ  อพทฺโธ  ว   
ติฏติ  โกจิ  อนฺโตวตฺถุมฺหิ  ติฏติ  โกจิ  ราชงฺคเณ ฯ  ตตฺถ   
หตฺถิสาลาย  คีวาย  พนฺธิตฺวา  ปตสฺส  คีวาพนฺธน ฺจ  จตฺตาโร   
ปาทา  จาติ  ป ฺจฏานานิ  โหนฺติ ฯ  คีวาย  จ เอกสฺมิ ฺจ   
ปาเท  อยสงฺขลิกาย  พทธฺสฺส  ฉฏานานิ ฯ  คีวาย ฺจ  ทฺวีสุ   
จ  ปาเทสุ  พทฺธสฺส สตฺตฏานานิ ฯ เตส วเสน ผนฺทาปนฏ-   
านาจาวนานิ (๒)  เวทิตพฺพานิ ฯ  อพทฺธสฺส  สกลหตฺถิสาลา   
# ๑. ม. ภิงฺกจฺฉาป ฯ  ๒. อิท สมาสลกขฺณโต วิรุชฌฺติ ฯ  านาติ   
# หิ  วิภตฺติปท ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๓๖   
 
าน ฯ  ตโต  อติกฺกมเน  ปาราชิก ฯ  อนฺโตวตฺถุมฺหิ   ิตสฺส   
สกล  อนฺโตวตฺถุเอว  าน ฯ ตสฺส  วตฺถุทฺวาราติกฺกมเน   
ปาราชิก ฯ  ราชงฺคเณ   ิตสฺส  สกลนคร  าน ฯ  ตสฺส  นคร-   
ทฺวาราติกฺกมเน  ปาราชิก ฯ  พหินคเร   ิตสฺส   ิตฏานเมว   
าน ฯ  ต  หรนฺโต  ปทวาเรน  กาเรตพฺโพ ฯ  นิปนฺนสฺส   
เอกเมว  าน ฯ  เถยฺยจิตฺเตน  อุฏาเปนฺตสฺส  อุฏ ิตมตฺเต   
ปาราชิก ฯ  อสฺเสป  อยเมว  วินิจฺฉโย ฯ  สเจ  ปน  โส  จตูสุ   
ปาเทสุ  พทฺโธว  โหติ  อฏฏานานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  เอส   
นโย  โอฏเป ฯ   
        โคโณป  โกจิ  เคเห  พนฺธิตฺวา  ปโต  โหติ  โกจิ   
อพทฺโธว  ติฏติ  โกจิ  ปน  วเช  พนฺธตฺิวา  ปโต  โหติ   
โกจิ  อพทฺโธว  ติฏติ ฯ  ตตฺถ  เคเห  พนฺธิตฺวา  ปตสฺส   
จตฺตาโร  ปาทา  พนฺธน ฺจาติ  ป ฺจฏานานิ ฯ  อพทฺธสฺส   
สกล  เคห ฯ  วเชป  พทฺธสฺส  ป ฺจฏานานิ ฯ  อพทฺธสฺส   
สกโล  วโช ฯ  ต  วชทฺวาร  อติกฺกาเมติ  ปาราชิก ฯ  วช   
ภินฺทิตฺวา  หรนฺโต  ขนฺธทฺวาร  อติกฺกาเมติ  ปาราชิก ฯ  ทฺวาร   
วา  วิวริตฺวา   วช  ภินฺทิตฺวา  วา  พหิ   ิโต  นาเมน   
ปกฺโกสิตฺวา  นิกฺขาเมติ  ปาราชิก ฯ  สาขาภงฺค  ทสฺเสตฺวา   
ปกฺโกสนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ ทฺวาร  อวิวริตฺวา  วช   
อภินฺทิตฺวา  สาขาภงฺค  จาเลตฺวา  ปกฺโกสติ ฯ โคโณ  ฉาตตาย    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๓๗   
 
ลงฺเฆตฺวา  นิกฺขมติ  ปาราชิกเมว ฯ  สเจ  ปน  ทฺวาเร  วิวริเต   
วเช  วา  ภินฺเน  สยเมว  นกิฺขมติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ  ทวฺาร   
วิวริตฺวา  วา  อวิวริตฺวา  วา  วช  ภินฺทตฺิวา  วา  อภินฺทิตฺวา   
วา  เกวล  สาขาภงฺค  จาเลติ  น  ปกฺโกสติ ฯ  โคโณ   
ฉาตตาย  ปทสา  วา  ลงฺเฆตฺวา  วา  นิกขฺมติ  ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ   
เอโก  มชฺเฌคาเม (๑)  พทฺโธ   ิโต  เอโก  นิปนโฺน ฯ   ิตโคณสฺส   
ป ฺจฏานานิ  โหนฺติ ฯ  นิปนฺนสฺส  เทฺว ฯ  เตส  วเสน   
ผนฺทาปนฏานาจาวนานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        โย  ปน  นิปนฺน  อนุฏาเปตฺวา  ตตฺเถว  ฆาเตติ   
ภณฺฑเทยฺย ฯ  สุปรกิฺขิตฺเต  ปน  ทฺวารยุตฺเต  คาเม   ิตโคณสฺส   
สกลคาโม  าน ฯ  อปริกขิฺตฺเต  ิตสฺส วา จรนฺตสฺส  วา   
ปาเทหิ  อกฺกนฺตากฺกนฺตฏานเมว  าน ฯ  คทฺรภปสุกาทีสุป   
อยเมว  วินิจฺฉโยติ ฯ   
                                จตุปฺปทกถา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. คามมชฺเฌ ฯ    
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                        *เลมที่ ๑  พหุปทกถา  หนา ๕๓๘   
 
        พหุปเทสุ ฯ  สเจ  เอกาย  สตปทิยา  วตฺถุ  ปูรติ  ต   
ปทสา  เนนฺตสฺส นวนวุติ ถุลลฺจฺจยานิ เอก ปาราชิก ฯ   
เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                                พหุปทกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                        โอจรกกถา 
        โอจรตีติ  โอจรโก ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  อนฺโต  อนุปวิสตีติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  โอจริตฺวาติ  สลลฺกฺเขตฺวา  อุปธาเรตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
อาจิกฺขตีติ  ปรกุเลสุ  วา  วิหาราทีสุ  วา  ทุฏปต  อสวิหิตา-   
รกฺข  ภณฺฑ  อ ฺสฺส  โจรกมฺม  กาตุ  ปฏิพลสฺส  อาโรเจติ ฯ   
อาปตฺติ  อุภินฺน  ปาราชกิสฺสาติ  อวสฺส  หาริเย  ภณฺเฑ   
โอจรกสฺส  อาณตฺติกฺขเณ  อิตรสฺส  านา  จาวเนติ  เอว   
อาปตฺติ  อุภินฺน  ปาราชกิสฺส ฯ  โย  ปน  ภิกฺขุ  ปรุิโส   
เคเห  นตฺถิ  ภณฺฑ  อมุกนฺนาม  ปเทเส  ปต  อสวิหิตา-   
รกฺข  ทฺวาร  อสวุต  คตมคฺเคเนว  สกฺกา  หริตุ  นตฺถิ   
นาม  โกจิ  ปรุิสการุปชีวี  โย  ต  คนฺตฺวา  หเรยฺยาติอาทินา   
นเยน  ปริยาย  กโรติ ฯ  ต ฺจ  สุตฺวา  อ ฺโ  อห  ทานิ   
หริสฺสามีติ  คนฺตฺวา  หรติ ฯ ตสฺส านา จาวเน ปาราชิก ฯ   
# ๑. ม. คตมตฺเตเนว ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๓๙   
 
อิตรสฺส  ปน  อนาปตฺติ ฯ  ปรยิาเยน  หิ  อทินฺนาทานโต   
มุจฺจตีติ ฯ   
                                โอจรกกถา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        โอณิรกฺขกถา   
        โอณึ  รกฺขตีติ  โอณิรกฺโข ฯ  โย  ปเรน  อตฺตโน   
วสนฏาเน  อาภฏ  ภณฺฑ  อิท  ตาว  ภนฺเต  มุหุตฺต  โอโลเกถ   
ยาว  อห  อิทนฺนาม  กิจฺจ  กตฺวา  อาคจฺฉามีติ  วุตฺโต  รกฺขติ   
ตสฺเสต  อธิวจน ฯ  เตเนวาห  โอณิรกโฺข  นาม  อาหฏ  ภณฺฑ   
โคเปนฺโตติ ฯ  ตตฺถ  โอณิรกฺโข  เยภุยฺเยน  พนฺธิตฺวา  ล ฺเจตฺวา (๑)   
ปตภณฺฑ  อโมเจตฺวาว  เหฏา  ปสิพฺพก  วา  ปฏุก  วา   
ฉินฺทิตฺวา  กิ ฺจิมตฺต  คเหตฺวา  สิพฺพนาทึ  ปุน  ปากติก   
กโรติ ฯ  เอว  คณฺหิสฺสามีติ   อามสนาทีนิ กโรนฺตสฺส อนุรูปา   
อาปตฺติโย เวทิตพฺพาติ ฯ   
                                โอณิรกฺขกถา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ลคฺเคตฺวา ฯ    
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                        *เลมที่ ๑  สวิธาวหารกถา  หนา ๕๔๐   
 
        สวิธาย  อวหาโร  สวิธาวหาโร (๑) ฯ  อ ฺม ฺ  ส ฺตฺติยา   
กตาวหาโรติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สวิทหิตฺวาติ  เอกจฺฉนฺทตาย   
เอกชฺฌาสยตาย  สมฺมนฺตยิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ ตตฺราย วินิจฺฉโย ฯ   
สมฺพหุลา  ภิกฺขู  อสุกนฺนาม  เคห  คนฺตฺวา  ฉทน  วา   
ภิตฺตึ  วา  ภินฺทิตฺวา  สนฺธึ  วา  ฉินฺทิตฺวา  ภณฺฑ  หรสิฺสามาติ   
สวิทหิตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  เตสุ  เอโก  ภณฺฑ  อวหรติ ฯ  ตสฺสุทฺธาเร   
สพฺเพส  ปาราชิก ฯ  ปริวาเรป เจต วุตฺต   
 
                จตุโร ชนา สวิธาย  ครุภณฺฑ อวหรุ (๒)   
                        ตโย ปาราชิกา เอโก น ปาราชิโก 
                        ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ 
ตสฺสาย  อตฺโถ  จตฺตาโร  ชนา  อาจริยนฺเตวาสิกา  ฉมฺมาสก   
ครุภณฺฑ  อวหริตุกามา  ชาตา ฯ  ตตฺถ  อาจริโย  ตฺว  เอก   
มาสก  หร  ตฺว  เอก  ตฺว  เอก  อห  ตโย  หริสฺสามีติ   
อาห ฯ  อนฺเตวาสิเกสุ  ปน  ปโม  ตุมฺเห  ภนฺเต  ตโย  หรถ   
ตฺว  เอก  หร  ตฺว  เอก  หร  อห  เอก  หริสฺสามีติ   
อาห ฯ  อิตเรป  เทฺว  เอวเมว  อาหสุ ฯ  ตตฺถ  อนฺเตวาสิเกสุ   
เอกเมกสฺส  เอโก มาสโก  สาหตฺถิโก  โหติ ฯ  เตน  เตส  ทุกฺกฏา-   
ปตฺติโย ฯ  ป ฺจ  อาณตฺติกา ฯ  เตหิ  ติณฺณมฺป  ปาราชิก ฯ   
# ๑. ม. สวิทาวหาโร ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อวาหรุ ฯ    
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อาจริยสฺส  ปน  ตโย  สาหตฺถิกา ฯ  เตหสิฺส  ถุลลฺจฺจย ฯ  ตโย   
อาณตฺติกา ฯ  เตหิป  ถุลลฺจฺจยเมว ฯ  อิมสฺมึ  หิ  อทินฺนา-   
ทานสิกฺขาปเท  สาหตฺถิก  วา  อาณตฺติยสฺส  อาณตฺติย  วา   
สาหตฺถิกสฺส  องฺค  น  โหติ ฯ  สาหตฺถยิมฺปน  สาหตฺถิเยเนว   
กาเรตพฺพ ฯ  อาณตฺติย  อาณตฺติเยเนว ฯ  เตเนว  วุตฺต  จตุโร   
ชนา  สวิธาย ฯเปฯ  ป ฺหา  เมสา  กุสเลหิ  จินฺติตาติ ฯ   
        อปจ  สวิธาวหาเร  อสมฺโมหตฺถ  เอกภณฺฑ  เอกฏาน   
เอกภณฺฑ  นานาาน  นานาภณฺฑ  เอกฏาน  นานาภณฺฑ   
นานาานนฺติ  อิทป  จตุกฺก  อตฺถโต  สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ  ตตฺถ   
เอกภณฺฑ  เอกฏานนฺติ  เอกกุลสฺส  อาปณผลเก  ป ฺจมาสก   
ภณฺฑ  ทุฏปต  ทิสฺวา  สมฺพหุลา  เอก  อาณาเปนฺติ  คจฺเฉต   
อาหราติ ฯ ตสฺสุทฺธาเร  สพฺเพส  ปาราชิก ฯ  เอกภณฺฑ   
นานาานนฺติ  เอกกุลสฺส  ป ฺจสุ  อาปณผลเกสุ  เอเกก  มาสก   
ทุฏปต  ทิสวฺา  สมฺพหุลา  เอก  อาณาเปนฺติ  คจฺเฉเต   
อาหราติ ฯ  ป ฺจมสฺส  มาสกสฺส  อุทธฺาเร  สพฺเพส  ปาราชิก ฯ   
นานาภณฺฑ  เอกฏานนฺติ  พหูน  สนฺตก  ป ฺจมาสก  วา   
อติเรกป ฺจมาสก  วา  อคฺฆนก  ภณฺฑ  เอกสฺมึ  าเน  ทุฏปต   
ทิสฺวา  สมฺพหุลา  เอก  อาณาเปนฺติ  คจฺเฉต  อาหราติ ฯ   
ตสฺสุทฺธาเร  สพฺเพส  ปาราชิก ฯ  นานาภณฺฑ  นานาานนฺติ   
ป ฺจนฺน  กุลาน  ป ฺจสุ  อาปณผลเกสุ  เอเกก  มาสก  ทฏุปต    
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ทิสฺวา  สมฺพหุลา  เอก  อาณาเปนฺติ  คจฺเฉเต  อาหราติ ฯ   
ป ฺจมสฺส  มาสกสฺส  อุทธฺาเร  สพฺเพส  ปาราชิกนติฺ ฯ   
                        สวิธาวหารกถา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สงฺเกตกมฺมกถา 
        สงฺเกตกมฺมนฺติ  ส ฺชานนกมฺม ฯ  กาลปริจฺเฉทวเสน   
ส ฺาณกรณนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  ปุเรภตฺต  อวหราติ   
วุตฺเต อชฺช  วา  ปุเรภตฺต  อวหรตุ  เสฺว  วา  อนาคเต  วา   
สวจฺฉเร  นตฺถิ  วิสงฺเกโต  อุภินฺนมฺป  โอจรเก  วุตฺตนเยเนว   
ปาราชิก ฯ  สเจ  ปน  อชชฺ  ปุเรภตฺต  อวหราติ  วุตฺเต  เสฺว   
หรติ  อชชฺาติ  นิยามิต  ต  สงฺเกต  อติกฺกมฺม  ปจฺฉา  อวหฏ   
โหติ ฯ  สเจ  เสฺว  ปุเรภตฺต  อวหราติ  วุตฺเต  อชฺช  ปุเรภตฺต   
หรติ  เสฺวติ  นิยามิต  ต  สงฺเกต  อปฺปตฺวา  ปุเร  อวหฏ   
โหติ ฯ  เอว  อวหรนฺตสฺส  อวหารกสฺเสว  ปาราชิก  มลูฏสฺส   
อนาปตฺติ ฯ  เสฺว  ปุเรภตฺตนฺติ  วุตฺเต  ตทเหว  วา  เสฺว  ปจฺฉา-   
ภตฺต  วา  หรนฺโตป  ต  สงฺเกต  ปุเร  จ  ปจฺฉา  จ  หรตีติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  เอเสว  นโย  ปจฺฉาภตฺตรตฺตินฺทิเวสุป ฯ  ปุริมยาม-   
มชฺฌิมยามปจฺฉิมยามกาลชุณฺหมาสอุตุสวจฺฉราทิวเสนาป  เจตฺถ   
สงฺเกตวิสงฺเกตตา  เวทิตพฺพา ฯ  ปุเรภตฺต  หราติ  วุตฺเต  ปุเร-   
ภตฺตเมว  หริสฺสามีติ  วายมนฺตสฺส  ปจฺฉา  ภตฺต  โหติ  เอตฺถ    
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กถนฺติ ฯ  มหาสุมตฺเถโร  ตาว  อาห  ปุเรภตฺตปฺปโยโคว  เอโส   
ตสฺมา  มูลฏโ  น  มุจฺจตีติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปนาห  กาล-   
ปริจฺเฉท อติกฺกนฺตตฺตา วิสงฺเกต ตสฺมา มูลฏโ มุจฺจตีติ ฯ   
                        สงฺเกตกมฺมกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                นิมิตฺตกมฺมกถา 
        นิมิตฺตกมฺมนฺติ  ส ฺ ุปฺปาทนตฺถ  กสฺสจิ  นมิิตฺตสฺส   
กรณ ฯ  ต  อกฺขึ  วา  นิกฺขนิสฺสามีติอาทินา  นเยน  ติธา   
วุตฺต ฯ  อ ฺมฺป  ปเนตฺถ  หตฺถลงฺฆนปาณิปฺปหารองฺคุลิโปถน-   
คีวูปนามนขิปตอุกฺกาสนาทิมเนกปฺปการ  สงฺคเหตพฺพ ฯ  เสสเมตฺถ   
สงฺเกตกมฺเม  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                                นิมิตฺตกมฺมกถา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        อาณตฺติกถา 
        อิทานิ  เอเตเสฺวว  สงฺเกตกมฺมนิมิตฺตกมฺเมสุ  อสมฺโมหตฺถ   
ภิกฺขุ  อาณาเปตีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โส  ต  ม ฺมาโนติ  โส   
อวหารโก  ย  อาณาปเกน  นิมิตฺตส ฺ  กตฺวา  วุตฺต  ต   
เอตนฺติ  ม ฺมาโน  ตเมว  อวหรติ  อุภินฺน  ปาราชิก ฯ  โส   
ต  ม ฺมาโน  อ ฺนฺติ  ย  อวหราติ  วุตฺโต  ต  เอตนฺติ   
ม ฺมาโน  อ ฺ  ตสฺมึเยว  าเน  ปต  อวหรติ  มูลฏสฺส    
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อนาปตฺติ ฯ  อ ฺ  ม ฺมาโน  ตนฺติ  อาณาปเกน  นิมิตฺตส ฺ   
กตฺวา  วุตฺต  ภณฺฑ  อปฺปคฺฆ  อิท  อ ฺ  ตสฺเสว  สมีเป   
ปต  สารภณฺฑนฺติ  เอว  อ ฺ  ม ฺมาโน  ตเมว  อวหรติ   
อุภินฺน  ปาราชิก ฯ  อ ฺ  ม ฺมาโน  อ ฺนฺติ  ปุริมนเยเนว   
อิทม ฺ  ตสฺเสว  สมีเป  ปต  สารภณฺฑนฺติ  ม ฺติ  ต ฺเจ   
อ ฺเมว  โหติ  ตสฺเสว  ปาราชิก ฯ 
        อิตฺถนนฺามสฺส  ปาวทาติอาทีสุ  เอโก  อาจริโย  ตโย  พุทฺธ-   
รกฺขิตธมฺมรกฺขิตสงฺฆรกฺขิตนามกา  อนฺเตวาสิกา  ทฏพฺพา ฯ   
ตตฺถ  ภิกฺขุ  ภิกฺขุ  อาณาเปตีติ  อาจริโย  กิ ฺจิ  ภณฺฑ  กตฺถจิ    
สลฺลกฺเขตฺวา  ตสฺส  หรณตฺถาย  พุทฺธรกฺขิต  อาณาเปติ ฯ   
อิตฺถนฺนามสฺส  ปาวทาติ  คจฺฉ  ตฺว  พุทฺธรกฺขิต  เอตมตฺถ   
ธมฺมรกฺขิตสฺส  ปาวท ฯ  อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนามสฺส  ปาวทตูติ   
ธมฺมรกฺขิโตป  สงฺฆรกฺขิตสฺส  ปาวทตุ ฯ  อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนนฺาม   
ภณฺฑ  อวหรตูติ  เอว  ตยา  อาณตฺเตน  ธมฺมรกฺขิเตน  อาณตฺโต   
สงฺฆรกฺขิโต  อิตฺถนฺนาม  ภณฺฑ  อวหรตุ  โส  ห ิ อมฺเหสุ   
วีรชาติโก  ปฏิพโล  อิมสมฺึ  กมฺเมติ ฯ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ   
เอว  อาณาเปนฺตสฺส  อาจริยสฺส  ตาว  ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  ปน   
สา  อาณตฺติ  ยถา  อธิปฺปาย  คจฺฉติ  ย  ปรโต  ถลฺุลจฺจย   
วุตฺต  อาณตฺติกฺขเณ  ตเทว  โหติ  อถ  ต  ภณฺฑ  อวสฺส   
หาริย  โหติ  ย  ปรโต  สพฺเพส  อาปตฺติ  ปาราชิกสสฺาติ    
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วุตฺต  ตโต  อิมสฺส  ตขณเยว  ปาราชิก  โหตีติ  อย  ยุตติ   
สพพตฺถ  เวทิตพฺพา ฯ   
        โส  อิตรสฺส  อาโรเจตีติ  พุทฺธรกฺขิโต  ธมฺมรกฺขิตสฺส   
ธมฺมรกฺขิโต  จ  สงฺฆรกฺขิตสฺส  อมฺหาก อาจริโย  เอว  วทติ   
อิตฺถนฺนาม  กิร  ภณฺฑ  อวหร  ตฺว  กิร  อมฺเหสุ  วีรปุริโสติ   
อาโรเจติ  เอว  เตสมฺป  ทกฺุกฏ ฯ  อวหารโก ปฏิคฺคณฺหาตีติ   
สาธุ  หริสฺสามีติ  สงฺฆรกขิฺโต  สมฺปฏจฺิฉติ ฯ  มูลฏสฺส  อาปตฺติ   
ถุลลฺจฺจยสฺสาติ  สงฺฆรกฺขิเตน  ปฏิคฺคหิตมตฺเต  อาจริยสฺส   
ถุลลฺจฺจย  มหาชโน  ห ิ เตน  ปาเป  นโิยชิโตติ ฯ  โส  ต   
ภณฺฑนฺติ  โส  เจ  สงฺฆรกฺขิโต  ต  ภณฺฑ  อวหรติ  สพฺเพส   
จตุนฺนมฺป  ชนาน  ปาราชิก ฯ  น  เกวล ฺจ  จตุนฺน  เอเตน   
อุปาเยน  วิสงฺเกต  อกตฺวา  ปรมฺปราย  อาณาเปนฺต  สมณสต   
วา  สมณสหสฺส  วา  โหตุ  สพฺเพส  ปาราชิกเมว ฯ   
        ทุติยวาเร ฯ  โส  อ ฺ  อาณาเปตีติ  โส  อาจริเยน   
อาณตฺโต  พุทฺธรกฺขิโต  ธมฺมรกฺขิต  อทิสฺวา  วา  อวตฺตุกาโม   
วา  หุตฺวา  สงฺฆรกฺขิตเมว  อุปสงฺกมิตฺวา  อมฺหาก  อาจริโย   
เอวมาห  อิตฺถนฺนาม  กริ  ภณฺฑ  อวหราติ  อาณาเปติ ฯ   
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  อาณตฺติยา  ตาว  พุทฺธรกฺขิตสฺส  ทุกกฏ ฯ   
ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทกฺุกฏสฺสาติ  สงฺฆรกฺขิเตน  สมฺปฏิจฺฉิเต   
มูลฏสฺเสว  ทุกฺกฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  โส  ต  ภณฺฑ    
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อวหรติ  อาณาปกสฺส  จ  พุทฺธรกฺขิตสฺส  อวหารกสฺส  จ  สงฺฆ-   
รกฺขิตสฺสาติ  อุภินฺนมฺป  ปาราชิก ฯ  มูลฏสฺส  ปน  อาจริยสฺส   
วิสงฺเกตตฺตา  ปาราชิเกน  อนาปตฺติ ฯ  ธมฺมรกฺขิตสฺส  อชานนตฺตา   
สพฺเพน  สพฺพ  อนาปตฺติ ฯ  พุทฺธรกฺขิโต  ปน  ทฺวินฺน  โสตฺถิภาว   
กตฺวา อตฺตนา นฏโ ฯ   
        อิโต  ปเรสุ  จตูสุ  อาณตฺติวาเรสุ  ปเม  ตาว ฯ  โส   
คนฺตฺวา  ปุน  ปจฺจาคจฺฉตีติ  ภณฺฑฏาน  คนฺตฺวา  อนฺโต  จ   
พหิ  จ  อารกฺข  ทิสฺวา  อวหริตุ  อสกฺโกนฺโต  อาคจฺฉติ ฯ   
ยทา  สกฺโกสิ  ตทาติ  ก ึ อชฺเชว  หฏ  หฏ  โหติ  คจฺฉ   
ยทา  สกฺโกสิ  ตทา ต อวหราติ ฯ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ   
เอว  ปุน  อาณตฺติยาป  ทุกฺกฏเมว  โหติ ฯ  สเจ  ปน  ต   
ภณฺฑ  อวสฺส  หาริย  โหติ  อตฺถสาธิกเจตนา  นาม  มคฺคา-   
นนฺตรผลสทิสา  ตสฺมา  อย  อาณตฺติกฺขเณเยว  ปาราชิโก ฯ   
สเจป  อวหารโก  สฏ ิวสฺสาติกฺกเมน  ต  ภณฺฑ  อวหรติ   
อาณาปโก  จ  อนฺตราเยว  กาล  กโรติ  หีนาย  วา  อาวตฺตติ   
อสฺสมโณว   หุตฺวา  กาล  กริสฺสติ  หีนาย  วา  อาวตฺติสฺสติ   
อวหารกสฺส  ปน  อวหารกขเณเยว  ปาราชิก ฯ   
        ทุติยวาเร  ยสฺมา  ต  สณิก  วา  ภณนฺโต  ตสฺส  วา   
พธิรตาย  มา  อวหรีติ  เอต  วจน  น  สาเวติ  ตสฺมา  มูลฏโ   
น  มุตฺโต ฯ  ตติยวาเร  ปน  สาวิตตฺตา  มุตฺโต ฯ  จตุตฺถวาเร    
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เตน  จ  สาวิตตฺตา  อิตเรน  จ  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
โอรมิตตฺตา  อุโภป  มุตฺตาติ ฯ   
                                อาณตฺติกถา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        อาปตฺติเภทกถา 
        อิทานิ  ตตฺถ  ตตฺถ  านา  จาวนวเสน  วุตฺตสฺส   
อทินฺนาทานสฺส  องฺค ฺจ  วตฺถุเภเทน  จ  อาปตฺติเภท  ทสฺเสนฺโต   
ป ฺจหากาเรหีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ป ฺจหากาเรหีติ  ป ฺจหิ   
การเณหิ ฯ  ป ฺจองฺเคหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ   
อทินฺน อาทิยนฺตสฺส  ปรปริคคหิต ฺจ  โหตีติอาทินา  นเยน   
วุตฺเตหิ  ป ฺจหากาเรหิ  ปาราชิก  โหติ  น  ตโต  อูเนหีติ ฯ   
ตตฺริเม  ป ฺจ  อาการา  ปรปริคฺคหิต  ปรปริคฺคหิตส ฺา   
ปริกฺขารสฺส  ครุกภาโว  เถยฺยจิตฺต  านา  จาวนนฺติ ฯ  อิโต   
ปเรหิ  ปน  ทฺวีหิ วาเรหิ ลหุเก ปริกฺขาเร  วตฺถุเภเทน   
ถุลลฺจฺจย ฺจ  ทุกฺกฏ ฺจ  ทสฺสิต ฯ   
        ฉหากาเรหีติอาทินา  นเยน  วุตฺตวารตฺตเยป  น  สก-   
ส ฺ ิตา  น  วิสฺสาสคฺคาหิตา  น  ตาวกาลิกตา  ปรกิฺขารสฺส   
ครุกภาโว  เถยฺยจิตฺต  านา  จาวนนฺติ เอว  ฉ  อาการา   
เวทิตพฺพา ฯ  วตฺถุเภเทน ปเนตฺถาป ปมวาเร  ปาราชิก  ทุติย-   
ตติเยสุ  ถุลลฺจฺจยทุกฺกฏานิ  วุตฺตานิ ฯ  ตโต  ปเรสุ  ปน  ตีสุ    
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วาเรสุ  วิชฺชมาเนป  วตฺถุเภเท  วตฺถุสฺส  ปเรหิ  อปริคฺคหิตตฺตา   
ทุกฺกฏเมว  วุตฺต ฯ  ตตฺร  ยเทต  น  จ  ปรปริคฺคหิตนฺติ   
วุตฺต  ต  อนชฺฌาวตฺถุก  วา  โหตุ  ฉฑฺฑิต  ฉินฺนมูลก  อสฺสามิก   
วตฺถุ  อตฺตโน  สนฺตก  วา  อุภยมฺป  น  จ  ปรปรคฺิคหิตนฺเตฺวว   
สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ  ปรปรคฺิคหิตส ฺา  จ  อตฺถ ิ  
เถยฺยจิตฺเตน  จ  คหิต  ตสฺมา อนาปตฺติ น วุตฺตาติ ฯ   
 
                                        อนาปตฺติเภทกถา   
        เอว  วตฺถุวเสน  จ  จิตฺตวเสน  จ  อาปตฺติเภท  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  อนาปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อนาปตฺติ  สกส ฺ ิสฺสาติ-   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สกส ฺ ิสฺสาติ  สกส ฺ ิสฺส  มยฺห  สนฺตก   
อิท  ภณฺฑนฺติ   เอว  ส ฺ ิสฺส  ปรภณฺฑมฺป  คณฺหโต  คหเณ   
อนาปตฺติ ฯ  คหิต  ปุน  ทาตพฺพ  สเจ  สามิเกหิ  เทหีติ   
วุตฺโต ฯ  น  เทติ  เตส  ธุรนิกฺเขเป  ปาราชิก ฯ   
        วิสฺสาสคฺคาเหติ  วิสฺสาสคฺคหเณ  อนาปตฺติ ฯ วิสฺสาสคฺ-   
คาหลกฺขณ  ปน  อิมินา  สุตฺเตน  ชานิตพฺพ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  วิสฺสาส  คเหตุ สนฺทิฏโ   
จ  โหติ  สมภฺตฺโต  จ  อาลปโต  จ  ชีวติ  จ  คหิเต  จ   
อตฺตมโนติ ฯ  ตตฺถ  สนฺทฏิโติ  ทฏิมตฺตกมิตฺโต ฯ  สมฺภตฺโตติ   
ทฬฺหมิตฺโต ฯ  อาลปโตติ  มม  สนฺตก  ย  อิจฺฉสิ  ต  คณฺเหยฺยาสิ    
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อาปุจฺฉิตฺวา คหเณ  การณ  นตฺถีติ  วุตฺโต ฯ  ชีวตีติ  อนุฏาน-   
เสยฺยาย  สยิโตป  ยาว  ชีวิตินฺทฺริยูปจฺเฉท  น  ปาปุณาติ ฯ   
คหิเต  จ  อตฺตมโนติ  คหิเต  ตุฏจิตฺโต  โหติ ฯ  เอวรูปสฺส   
สนฺตก  คหิเต  อตฺตมโน  ภวิสฺสตีติ  ชานนฺเต  คเหตุ วฏฏติ ฯ   
อวเสสปริยาทานวเสน  เจตานิ  ป ฺจ  องฺคานิ  วุตฺตานิ ฯ   
วิสฺสาสคฺคาโห  ปน  ตีหิ  องฺเคหิ  รุหติ  สนฺทฏิโ  ชีวติ  คหิเต   
อตฺตมโน  สมฺภตฺโต  ชีวติ  คหิเต  อตฺตมโน  อาลปโต  ชีวติ   
คหิเต  อตฺตมโนติ ฯ   
        โย  ปน  ชีวติ  น  จ  คหิเต  อตฺตมโน  โหติ  ตสฺส   
สนฺตก  วิสฺสาสคฺคาเหน  คหิตมฺป  ปุน  ทาตพฺพ ฯ  ททมาเนน   
จ  มตกธนนฺตาว  เย  ตสฺส  ธเน  อิสฺสรา  คหฏา  วา   
ปพฺพชิตา  วา  เตส  ทาตพฺพ ฯ  อนตฺตมนสฺส  สนตฺก  ตสฺเสว   
ทาตพฺพ ฯ  โย  ปน  ปมเมว  สุฏ ุ  กต  ตยา  มม สนฺตก   
คณฺหนฺเตนาติ  วจีเภเทน  วา  จิตฺตุปฺปาทมตฺเตเนว  วา   
อนุโมทิตฺวา  ปจฺฉา  เกนจิ  การเณน  กปุโต  ปจฺจาหราเปตุ (๑)   
น  ลภติ ฯ โยป  อทาตุกาโม  จิตฺเตน  ปน  อธิวาเสติ  น   
กิ ฺจิ  วทติ  โสป  ปุน  ปจฺจาหราเปตุ  น  ลภติ ฯ  โย   
ปน  มยา  ตุมฺหาก  สนฺตก  คหิต  วา  ปริภุตฺต  วาติ  วุตฺเต   
# ๑. ม. (โส ปจฺจาหราเปตุ ?)  ฯ  ๒. โย ปน ปมเมว....อนุโมทติ   
# โส ปจฺฉา.... น ลภตีติ ปริปุณฺณวากฺเยน ภวิตพฺพ    
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คหิต  วา  โหตุ  ปริภุตฺต  วา  มยา ปน  ต  เกนจิเทว   
กรณีเยน  ปต  ต  ปากติก  กาตุ วฏฏตีติ  วทติ  อย   
ปจฺจาหราเปตุ  ลภติ ฯ   
        ตาวกาลิเกติ  ปฏิทสฺสามิ  ปฏิกริสฺสามีติ  เอว  คณฺหนฺตสฺส   
ตาวกาลิเกป  คหเณ  อนาปตฺติ ฯ  คหิตมฺปน  สเจ  ภณฺฑสฺสามิโก   
ปุคฺคโล  วา  คโณ  วา  ตุยเฺหเวต  โหตูติ  อนุชานาติ  อิจฺเจต   
กุสล  โน  เจ  อนุชานาติ  อาหราเปนฺเต  ทาตพฺพ ฯ  สงฺฆ-   
สนฺตก  ปน  ปฏิทาตุเมว  วฏฏติ ฯ   
        เปตปรคฺิคเหติ  เอตฺถ  ปน  ปตฺติวิสเย  อุปฺปนฺนาป (๑)  กาล   
กตฺวา   ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว  นิพฺพตฺตาป  จาตุมฺมหาราชิกาทโยป   
เทวา  สพฺเพ  เปตาเตฺวว  สงฺขฺย  คตา  เตส  ปริคฺคเห   
อนาปตฺติ ฯ สเจป  หิ  สกโฺก  เทวราชา  อาปณ  ปสาเรตฺวา   
นิสินฺโน  โหติ  ทิพฺพจกฺขุโก  จ  ภิกฺขุ  ต  ตฺวา  อตฺตโน   
จีวรตฺถาย สตสหสฺสคฺฆนกมฺป  สาฏก  ตสฺส  มา  คณฺห   
มา  คณฺหาติ  วิรวนฺตสฺสาป  คเหตฺวา  คจฺฉติ  วฏฏติ ฯ   
เทวตา  ปน  อุทฺทิสฺส  พลกิมฺม  กโรนฺเตหิ  รุกฺขาทีสุ  ลคฺคิต-   
สาฏเก  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ ฯ   
        ติรจฺฉานคตปริคฺคเหติ  ติรจฺฉานคตานมฺป  ปริคฺคเห   
อนาปตฺติ ฯ  สเจป  หิ  นาคราชา  วา  สุปณฺณมาณวโก  วา   
# ๑. ม. อุปปนฺนาป ฯ    
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มนุสฺสรูเปน  อาปณ  ปสาเรติ  ตโต  จสฺส  สนฺตก  โกจิ   
ภิกฺขุ  ปุริมนเยเนว  คเหตฺวา  คจฺฉติ  วฏฏติ ฯ  สโีห  วา   
พยคฺโฆ  วา  มิคมหิสาทโย  วธิตฺวา  อขาทนฺโต  ชฆิจฺฉาปฬิโต   
อาทิโตว  น  วาเรตพฺโพ  อนตฺถมฺป  ห ิ กเรยฺย ฯ  ยทิ  ปน   
โถเก ขายิเต  วาเรตุ สกฺโกติ  วาเรตฺวา  คเหตุ วฏฏติ ฯ   
เสนาทโยป  อามิส  คเหตฺวา  คจฺฉนฺเต  ปาตาเปตฺวา  คณฺหิตุ   
วฏฏติ ฯ   
        ปสุกูลส ฺ ิสฺสาติ  อสฺสามิก  อิท  ปสุกูลนฺติ  เอว   
ส ฺ ิสฺสาป  คหเณ  อนาปตฺติ ฯ  สเจ  ปน  ต  สสสฺามิก   
โหติ  อาหราเปนฺเต ทาตพฺพ ฯ  อุมฺมตฺตกสฺสาติ  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺ-   
ปการสฺส  อุมฺมตฺตกสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ  อาทิกมฺมกิสฺสาติ  อิธ   
ธนิโย  อาทิกมฺมิโก  ตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อวเสสาน ปน รชก-   
ภณฺฑิกาทิโจราน ฉพฺพคฺคิยาทีน อาปตฺติเยวาติ ฯ   
                        ปทภาชนียวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        ปกิณฺณกกถา 
                สมุฏาน ฺจ กิริยา                  อโถ ส ฺา สจิตฺตก 
                โลกวชฺช ฺจ กมฺม ฺจ      กสุล เวทนาย จาติ  
        อิมสฺมึ  ปน  ปกิณฺณเก  อิท  ติสมฏุาน  สาหตฺถิก   
กายโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  อาณตฺติก  วาจโต  จ    
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จิตฺตโต  จ สมุฏาติ  สาหตฺถิกาณตฺติก  กายโต  จ  วาจโต   
จ  จิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กริิยาสมุฏาน ฺจ  กโรนฺโตเยว   
หิ  เอต  อาปชฺชติ  น  อกโรนฺโต  อทินฺน  อาทิยามีติ   
ส ฺาย  อภาเวน  มุจฺจนฺโต  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ   
กายกมฺม  วจีกมฺม  อกุสลจิตฺต  ตุฏโ  วา  ภีโต  วา  มชฺฌตฺโต   
วา  ต  อาปชชฺตีติ  ติเวทนิกนฺติ  สพฺพ  ปมสิกฺขาปเท   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
 
                                วินีตวตฺถุวณฺณนา   
        วินีตวตฺถุคาถาสุ ฯ  ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ  อนุปฺป ฺตฺติย   
วุตฺตเมว ฯ   
        ทุติยวตฺถุมฺหิ ฯ  จิตฺตนฺนาม  ปุถชุชฺนาน  ราคาทิวเสน   
ปกตึ  วิชหิตฺวา  ธาวติ  สนฺธาวติ  วิธาวติ ฯ  สเจ  ภควา   
กายวจีทฺวารเภท  วินาป  จิตฺตุปฺปาทมตฺเตน  อาปตฺตึ  ป ฺา-   
เปยฺย  โก  สกฺกุเณยฺย  อนาปตฺติก  อตฺตาน  กาตุ ฯ  เตนาห   
ภควา  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ  จิตฺตุปฺปาเทติ ฯ  จิตฺตวสิเกน  ปน   
น  ภวิตพฺพ ฯ ปฏิสงฺขานพเลน จิตฺต นิวาเรตพฺพเมวาติ ฯ   
        อามสนผนฺทาปนฏานาจาวนวตฺถูนิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
ตโต  ปรานิ  จ  เถยฺยจิตฺโต  ภูมิโต  อคฺคเหสีติ  วตฺถ-ุ   
ปริโยสานานิ ฯ    
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        นิรุตฺติปถวตฺถุสฺมึ ฯ  อาทิยีติ  คณฺหิ  โจโรสิ  ตฺวนฺติ   
ปรามสิ ฯ  อิตโร  ปน  เกน  อวหฏนฺติ  วุตฺเต  มยา  อวหฏนฺติ   
ปุจฺฉาสภาเคน  ปฏิ ฺ  อทาสิ ฯ  ยท ิ หิ  อิตเรน  เกน   
คหิต  เกน  อปนีต  เกน  ปตนฺติ  วุตฺต  อภวิสฺส  อทธฺา (๑)   
อยมฺป  มยา  คหิต  อปนีต  ปตนฺติ  วา  วเทยฺย ฯ  มขุ   
นาม  ภุ ฺชนตฺถาย  จ  กถนตฺถาย  กต ฯ  เถยฺยจิตฺต  ปน   
วินา  อวหาโร  นตฺถิ ฯ  เตนาห  ภควา  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ   
นิรุตฺติปเถติ ฯ  โวหารวจนมตฺเต  อนาปตฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ตโต  ปร   
เวนวตฺถุปริโยสาน  สพฺพ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อภินฺนสรีรวตฺถุสฺมึ ฯ  อธิวตฺโถติ  สาฏกตณฺหาย  ตสฺมึเยว   
สรีเร  นิพฺพตฺโต ฯ  อนาทิยนฺโตติ  ตสฺส  วจน  อคฺคณฺหนฺโต   
อาทร  วา  อกโรนฺโต ฯ  ต  สรรี  อุฏหิตฺวาติ  เปโต  อตฺตโน   
อานุภาเวน  ต  สรรี  อุฏาเปสิ ฯ  เตน  วุตฺต  ต  สรรี   
อุฏหิตฺวาติ ฯ  ทฺวาร  ถเกสีติ  ภิกฺขุสสฺ  สุสานสมีเปเยว  วิหาโร   
ตสฺมา  ภีรุกชาติโก  ภิกฺขุ  ขิปฺปเมว  ตตฺถ  ปวิสิตฺวา  ทฺวาร   
ถเกสิ ฯ  ตตฺเถว  ปริปตีติ  ทฺวาเร  ถกิเต  เปโต  สาฏเก   
นิราลโย  หุตฺวา  ต  สรรี  ปหาย  ยถากมฺม  คโต ฯ  ตสฺมา   
ต  สรรี  ตตฺเถว  ปริปติ ฯ  ปติตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อภินฺเน  สรีเรติ  อพฺภุณฺเห  อลฺลสรีเร  ปสุกูล  น   
# ๑. ม. อถ ฯ    
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คเหตพฺพ ฯ  คณฺหนฺตสฺส  เอวรูปา  อุปทฺทวา  โหนฺติ  ทุกฺกฏ ฺจ   
อาปชฺชติ ฯ  ภินฺเน  ปน  คเหตุ วฏฏติ ฯ  กิตฺตาวตา  ปน  ภินฺน   
โหติ ฯ  กากกุลลโสณสิคาลาทีหิ  มุขตุณฺฑเกน  วา  ทาฒาย   
วา  อีสก  ผาลิตมตฺเตนาป ฯ  ยสฺส  ปน  ปตโต  ฆสเนน   
ฉวิมตฺต  ฉินฺน  โหติ  จมมฺ  อจฺฉินฺน  เอต  อภินฺนเมว ฯ   
จมฺเม  ปน  ฉินฺเน  ภินฺน ฯ  ยสฺสาป  สชีวกาเลเยว  ปภินฺนา   
คณฺฑกุฏ ิปฬกา  วา  วโณ  วา  โหติ  อิทมฺป  ภินฺน ฯ   
ตติยทิวสโต  ปภูติ  อุทฺธุมาตกาทิภาเวน  กุณปภาว  อุปคตมฺป   
ภินฺนเมว ฯ  สพฺเพน  สพฺพ  ปน  อภินฺเนป  สุสานโคปเกหิ   
วา  อ ฺเหิ  วา  มนุสฺเสหิ  คาหาเปตุ  วฏฏติ  โน  เจ  อ ฺ   
ลภติ  สตฺถเกน  วา  เกนจิ  วา  วณ  กตฺวา  คเหตพฺพ ฯ   
วิสภาคสรีเร  ปน  สตึ  อุปฏเปตฺวา  สมณส ฺ  อุปฺปาเทตฺวา   
สีเส  วา  หตฺถปาทปฏ ิย  วา  วณ  กตฺวา  คเหตุ  วฏฏติ ฯ   
 
                                กุสสงฺกมนวตฺถุกถา (๑)   
        ตทนนฺตเร  วตฺถุสฺม ึฯ  กุส  สงฺกาเมตฺวา  จีวร  อคฺคเหสีติ   
ปุพฺเพ  อาทิเยยฺยาติ  อิมสฺส  ปทสฺส  อตฺถวณฺณนาย  นามมตฺเตน   
ทสฺสิเตสุ  เถยฺยาวหารปสยฺหาวหารปริกปฺปาวหารปฏิจฺฉนฺนา-   
วหารกุสาวหาเรสุ  กุสาวหาเรน  อวหรีติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. กสุสงฺกามนวตฺถุกถา ฯ    
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        อิเมส  ปน  อวหาราน  เอว  นานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  โย   
หิ  โกจิ  สสสฺามิก  ภณฺฑ  รตฺติภาเค  วา  ทิวสภาเค  วา   
สนฺธิจฺเฉทนาทีนิ  กตฺวา  อทิสฺสมาโน  อวหรติ  กฏูมานกูฏ-   
กหาปณาทีหิ  วา  ว ฺเจตฺวา  คณฺหาติ  ตสฺเสว  ต  คณฺหโต   
อวหาโร  เถยฺยาวหาโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        โย  ปน  ปเร  ปสยฺห  พลสา (๑)  อภิภุยฺย  อถวา  ปน   
สนฺตชฺเชตฺวา  ภย  ทสฺเสตฺวา  เตส  สนตฺก  คณฺหาติ  ปนฺถฆาต-   
คามฆาตาทีนิ  กโรนฺตา  ทามริกโจรา  วิย  โกธวเสน  ปรฆร-   
วิโลป  กโรนฺตา  อตฺตโน  ปตฺตพลิโต  จ  อธิก  พลกฺกาเรน   
คณฺหนฺตา  ราชราชมหามตฺตาทโย  วิย  ตสฺเสว  คณฺหโต   
อวหาโร  ปสยฺหาวหาโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปรกิปฺเปตฺวา  คณฺหโต  ปน  อวหาโร  ปริกปปฺาวหาโรติ   
วุจฺจติ ฯ  โส  ภณฺฑปริกปปฺโอกาสปริกปฺปวเสน  ทุวิโธ ฯ  ตตฺราย   
ภณฺฑปริกปฺโป ฯ  อิเธกจฺโจ  สาฏกตฺถโิก  อนฺโตคพฺภ  ปวิสิตฺวา   
สเจ  สาฏโก  ภวิสฺสติ  คณฺหิสฺสามิ  สเจ  สุตฺต  น   
คณฺหิสฺสามีติ  ปรกิปฺเปตฺวา  อนฺธกาเร  ปสิพฺพก  คณฺหาติ ฯ   
สาฏโก  เจ  ตตฺร โหติ อุทฺธาเรเยว  ปาราชิก ฯ  สตฺุต  เจ   
โหติ  รกฺขติ ฯ  พหิ  นีหรตฺิวา  มุ ฺจิตฺวา  สุตฺตนฺติ  ตฺวา   
ปุน  อาหริตฺวา  ยถาาเน  เปติ  รกฺขติเยว ฯ  สุตฺตนฺติ  ตฺวาป   
# ๑. พลสาติ พเลนาติ ฏีกาย ทิสฺสติ ฯ    
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ย  ลทฺธ  ต  คเหตพฺพนฺติ  คจฺฉติ  ปทวาเรน  กาเรตพฺโพ ฯ   
ภูมิย  เปตฺวา  คณฺหาติ  อุทฺธาเร  ปาราชิก ฯ  โจโร  โจโรติ   
สามิเกหิ  ปรยิุฏ ิโต  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายติ  รกฺขติ ฯ  สามิกา   
ทิสฺวา  คณฺหนฺติ  อิจฺเจต  กุสล  อ ฺโ  เจ  โกจิ  คณฺหาติ   
ภณฺฑเทยฺย ฯ  อถ  นิวตฺเตสุ  สามิเกสุ  สยเมว  ต  ทสิฺวา   
ปเคเวต  มยา  นีหฏ  มม  ทานิ  สนฺตกนฺติ  คณฺหาติ  รกฺขติ   
ภณฺฑเทยฺย  ปน  โหต ิฯ  สเจ  สุตฺต  ภวิสฺสติ  คณฺหิสฺสามิ  สเจ   
สาฏโก  น  คณฺหิสฺสามิ  สเจ  สปฺป  ภวิสฺสติ  คณฺหิสฺสามิ   
สเจ  เตล  น  คณฺหิสฺสามีติอาทินา  นเยน  ปรกิปฺเปตฺวา   
คณฺหนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ   
        มหาปจฺจริยาทีสุ  ปน  สาฏกตฺถโิกป  สาฏกปสิพฺพกเมว   
คเหตฺวา  นิกฺขนฺโต  พหิ  ตฺวา  มุ ฺจิตฺวา  สาฏโก  อยนฺติ   
ทิสฺวา  คจฺฉนฺโต  ปทุทฺธาเรเนว  กาเรตพฺโพติ  วุตฺต ฯ  เอตฺถ   
ปน  สเจ  สาฏโก  ภวิสฺสติ  คณฺหิสฺสามีติ  ปริกปฺปตตฺตา   
ปริกปฺโป  ทสิฺสติ  ทิสฺวา  หฏตฺตา  ปรกิปฺปาวหาโร  น   
ทิสฺสติ ฯ  มหาอฏกถาย  ปน  ย  ปรกิปฺปต  ต  อทิฏ   
ปริกปฺปตภาเว   ิตเยว  อุทฺธรนฺตสฺส  อวหาโร  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา   
ตตฺถ  ปรกิปปฺาวหาโร  ทสิฺสติ ฯ  ต  ม ฺมาโน  ต  อวหรีติ   
ปาลิยาว  สเมตีติ ฯ  ตตฺถ  ยฺวาย  สเจ  สาฏโก  ภวิสฺสติ   
คณฺหิสฺสามีติอาทินา  นเยน  ปวตฺโต  ปริกปฺโป  อย  ภณฺฑ-   
ปริกปฺโป  นาม ฯ    
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        โอกาสปริกปฺโป  ปน  เอว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิเธกจฺโจ   
โลลภิกฺขุ  ปรปริเวณ  วา  กุลฆร  วา  อร ฺเ  กมฺมนฺตสาล   
วา  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  กถาสลฺลาเปน  นิสนิฺโน  กิ ฺจิ   โลภเนยฺย   
ปริกฺขาร  โอโลเกติ ฯ  โอโลเกนฺโต  จ  ปน  ทิสฺวา  ทฺวารปฺ-   
ปมุขเหฏาปาสาทปริเวณทฺวารโกฏกรุกฺขมูลาทิวเสน  ปริจฺเฉท   
กตฺวา  สเจ  ม  เอตฺถนฺตเร  ปสฺสิสฺสนติฺ  ทฏ ุกามตาย  คเหตฺวา   
วิจรนฺโต  วิย  เอเตสเยว  ทสฺสามิ  โน  เจ  ปสฺสิสฺสนฺติ   
หริสฺสามีติ  ปริกปฺเปติ ฯ  ตสฺเสต  อาทาย  ปริกปปฺตปริจฺเฉท   
อติกฺกนฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ  สเจ  อุปจารสีม  ปรกิปฺเปติ   
ตทภิมุโขว  คจฺฉนฺโต  กมฺมฏานาทีนิ  มนส ิ กโรนฺโต  วา   
อ ฺาวิหิโต  วา  อสติยา  อุปจารสีม  อติกฺกมติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ   
อถาปสฺส  ต  าน  ปตฺตสฺส  โจโร  วา  หตฺถี  วา  วาฬมิโค   
วา  มหาเมโฆ  วา  อุฏหติ  โส  จ  ตมฺหา  อุปทฺทวา   
มุจฺจิตุกมฺยตาย  สหสา  ต  าน  อติกฺกมติ  ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ   
เกจิ  ปเนตฺถ  ยสฺมา  มูเลว  เถยฺยจิตฺเตน  คหิต  ตสฺมา  น   
รกฺขติ  อวหาโรเยวาติ  วทนฺติ ฯ  อย  ตาว  มหาอฏกถานโย ฯ   
มหาปจฺจริย  ปน  สเจป  โส  อนฺโตปรจฺิเฉเท  หตฺถึ  วา   
อสฺส  วา  อภิรุหิตฺวา  ต  เนว  ปาเชติ  น  ปาชาเปติ   
ปริจฺเฉเท  อติกฺกนฺเตป  ปาราชิก  นตฺถิ  ภณฺฑเทยฺยเมวาติ   
วุตฺต ฯ  ตตฺร  ยฺวาย  สเจ  ม  เอตฺถนฺตเร  ปสฺสิสฺสนติฺ   
ทฏ ุกามตาย  คเหตฺวา  วิจรนฺโต  วิย  เอเตสเยว  ทสฺสามีติ    
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ปวตฺโต  ปรกิปฺโป  อย  โอกาสปริกปฺโป  นาม ฯ   
        เอวมิเมส  ทฺวินฺนมฺป  ปรกิปฺปาน  วเสน  ปรกิปฺเปตฺวา   
คณฺหโต  อวหาโร  ปริกปปฺาวหาโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปน  อวหรณ  ปฏจฺิฉนฺนาวหาโร ฯ  โส   
เอว  เวทิตพฺโพ ฯ  โย  ปน  ภิกฺขุ  มนสฺุสาน  อุยฺยานาทีสุ   
กีฬนฺตาน  วา  ปวิสนฺตาน  วา  มุ ฺจิตฺวา  ปต  อลงฺการ-   
ภณฺฑ  ทิสฺวา  สเจ  โอนมิตฺวา  คณฺหิสฺสามิ  กึ  สมโณ   
คณฺหาตีติ  ม  ชานิตฺวา  วิเหเยฺยุนฺติ  ปสุนา  วา  ปณฺเณน   
วา  ปฏิจฺฉาเทติ  ปจฺฉา  คณฺหิสฺสามีติ  ตสฺส  เอตฺตาวตา   
อุทฺธาโร  นตฺถีติ  น  ตาว  อวหาโร  โหติ ฯ  ยทา  ปน   
เต  มนุสฺสา อนฺโตคาม  ปวิสิตุกามา  ต  ภณฺฑ  วิจินนฺตาป   
อปสฺสิตฺวา  อิทานิ  อนฺธกาโร  เสฺว  ชานิสฺสามาติ  สาลยาเอว   
คตา  โหนฺติ  อถสฺส  ต  อุทฺธรโต  อุทฺธาเร  ปาราชิก ฯ   
ปฏิจฺฉนฺนกาเลเยว  มม  สนฺตกนฺติ  สกส ฺาย  วา  คตา   
ทานิ  เต  เตหิ  ฉฑฺฑิต  ภณฺฑ  อิทนฺติ  ปสุกูลส ฺาย   
วา  คณฺหนฺตสฺส  ปน  ภณฺฑเทยฺย ฯ  เตสุ  ทุติยทิวเส  อาคนฺตฺวา   
วิจินิตฺวา  อทิสฺวา  ธุรนิกฺเขป  กตฺวา  คเตสุป  คหิต   
ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ  กสฺมา ฯ  ยสฺมา  ตสฺส  ปโยเคน  เตหิ  น   
ทิฏ ฯ  โย  ปน  ตถารูป  ภณฺฑ  ทิสฺวา  ยถาาเน   ิตเยว   
อปฏิจฺฉาเทตฺวา เถยฺยจิตฺโต  ปาเทน  อกฺกมิตฺวา  กทฺทเม  วา   
วาลิกาย  วา  ปเวเสติ  ตสฺส  ปเวสิตมตฺเตเยว  ปาราชิก ฯ    
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        กุส  สงฺกาเมตฺวา  อวหรณ  กุสาวหาโรติ  วุจฺจติ ฯ   
โสป  เอว  เวทิตพฺโพ ฯ  โย  ภิกฺขุ  กุส  ปาเตตฺวา  จีวเร   
ภาชิยมาเน  อตฺตโน  โกฏาสสฺส  สมีเป   ิต  มหคฺฆตร (๑)   
ปรสฺส  โกฏาส  หริตุกาโม  อตฺตโน  โกฏาเส  ปติต  กุส-   
ทณฺฑก  ปรสฺส  โกฏาเส  ปาเตตุกาโม  อุทฺธรติ  รกฺขติ   
ตาว ฯ  ปรสสฺ  โกฏาเส  ปาเตติ  รกฺขเตว ฯ  ยทา  ปน   
ตสฺมึ  ปติเต  ปรสฺส  โกฏาสโต  ปรสสฺ  กุสทณฺฑก  อุทฺธรติ   
อุทฺธฏมตฺเต  ปาราชิโก  โหติ ฯ  สเจ  ปมตร  ปรโกฏาสโต   
กุสทณฺฑ  อุทฺธรติ  อตฺตโน  โกฏาเส  ปาเตตุกามตาย  อุทฺธาเร   
รกฺขติ  ปาตเน  รกฺขติ  อตฺตโน  โกฏาสโต  ปน (๒)  อตฺตโน   
กุสทณฺฑก  อุทฺธรติ  อุทธฺาเรเยว  รกขฺติ  ต  อุทฺธริตฺวา   
ปรโกฏาเส  ปาเตนฺตสฺส  หตฺถโต  มุตฺตมตฺเต  ปาราชิก ฯ   
        สเจ  ปน  ทฺวีสุ  โกฏาเสสุ  ปติตกุสทณฺฑโก  อทสฺสน   
คเมติ ฯ  ตโต  อวเสสภิกฺขูสุ  คเตสุ  อิตโร  มยฺห  ภนฺเต   
กุสทณฺฑโก  ปน  ป ฺายตีติ ฯ  มยฺหมฺป  อาวุโส  น   
ป ฺายตีติ ฯ  กตโม  ปน  ภนฺเต  มยหฺ  ภาโคติ ฯ  อย   
ตุยฺห  ภาโคติ  อตฺตโน  ภาค  ทสฺเสติ ฯ  ตสฺมึ  วิวทิตฺวา  วา   
# ๑. อิมสฺม ึาเน สมคฺฆตร วา มหคฺฆตร วา สมสม วา อคฺเฆนาติ   
# สพฺเพสุ โปตฺถเกสุ ทิสสฺติ ฯ  ต อาลุล โหติ อตฺถโต อาเมฑิต ฺจ ฯ   
# กุสสงฺกมน ฺจ  อตฺตโน อปฺปคฺเฆน โกฏาเสน ปรสฺส มหคฺฆสฺเสว   
# โกฏาสสฺส คหณตฺถาย กตนฺติ ทิสสฺิต ฯ  ม. อปปฺคฺฆตร วา มหคฺฆตร   
# วา สมสม วา อคฺฌเฆน ฯ  ๒. ปสทฺโท ภเวยฺย ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๖๐   
 
อวิวทิตฺวา  วา  ต  คณฺหิตฺวา  คเต  อิตโร  ตสฺส  ภาค   
อุทฺธรติ  อุทธฺาเร  ปาราชิก ฯ  สเจป  เตน  อห  มม  ภาค   
ตุยฺห  น  เทมิ  ตฺว  ปน  อตฺตโน  ภาค  ตฺวา  คณฺหาติ   
วุตฺเตป  นาย  มมาติ  ชานนฺโตป  ตสฺเสว  ภาค  คณฺหาติ   
อุทฺธาเร  ปาราชิก ฯ  สเจ  ปน  อิตโร  อย  ตุยฺห  ภาโค   
อย  มยฺห  ภาโคติ  กึ  อิมนิา  วิวาเทนาติ  จินฺเตตฺวา  มยฺห   
วา  ปตฺโต  โหตุ  ตุมฺหาก  วา  โย  วโร  ภาโค  ต  ตุมฺเห   
คณฺหาถาติ  วทติ  ทินฺนก  นาม  คหิต  โหติ  นตฺเถตฺถ   
อวหาโร ฯ  สเจ  โส  วิวาทภีรุโก  ภิกขฺุ  ย  ตุยฺห  รจฺุจติ   
ต  คณฺหาติ  วุตฺโต  อตฺตโน  ปตฺต  วรภาค  เปตฺวา  ลามกเยว   
คเหตฺวา  คจฺฉติ  ตโต  อิตรสฺส วิจิตาวเสส คณฺหนฺตสฺสาป   
อวหาโร นตฺเถวาติ ฯ   
                        กุสสงฺกมนวตฺถุกถา  นิฏ ิตา ฯ   
        อฏกถาสุ  ปน  วุตฺต  อิมสฺมึ  าเน  กุสสงฺกมนวเสน   
จีวรภาชนียเมว  เอก  อาคต  จตุนฺนมฺป  ปน  ปจฺจยาน   
อุปฺปตฺติ ฺจ  ภาชนีย ฺจ  นีหริตฺวา  ทสฺเสตพฺพนฺติ ฯ  เอว ฺจ   
วตฺวา  จีวรกฺขนฺธเก  ปฏิคฺคณฺหาตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สิเวยฺยก   
ทุสฺสยุค  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  จ  คหปติจีวร  อนุชานาตูติ  อิท   
ชีวกวตฺถุ อาทึ  กตฺวา  อุปปฺนฺนจีวรกถา  เสนาสนกฺขนฺธเก   
# ๑. ม. วิจินติาวเสส ฯ    
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                *เลมที่ ๑ ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๖๑   
 
เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชคห  ทุพฺภิกขฺ  โหติ  มนสฺุสา   
น  สกโฺกนฺติ  สงฺฆภตฺต  กาตุ  อิจฺฉนฺติ  อุทฺเทสภตฺต  นิมนฺตน   
สลากภตฺต  ปกฺขิก  อุโปสถิก  ปาฏิปทิก  กาตุนฺติ  อิท   
สุตฺตมาทึ  กตฺวา  ปณฺฑปาตกกา  เสนาสนกฺขนฺธเกเยว  เตน   
โข  ปน  สมเยน  สตฺตรสวคฺคิยา  ภิกฺขู  อ ฺตร  ปจฺจนฺติม   
วิหาร  ปฏิสงฺขโรนฺติ  อิธ  มย  วสฺส  วสิสฺสามาติ  อทฺทสสุ   
โข  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  สตฺตรสวคฺคิเย  ภิกฺขู  วิหาร  ปฏ-ิ   
สงฺขโรนฺเตติ  อิท  ฉพฺพคฺคิยวตฺถถ  อาทึ  กตฺวา  อาคตเสนาสน-   
กถา  ตทวสาเน (๑)  จ  สปฺปอาทิเภสชฺชกถา  วิตฺถาเรน  กถิตา ฯ   
มย  ปน  ต  สพฺพ  อาคตาคตฏาเนเยว  กถยิสฺสาม ฯ  เอว   
กถิเต การณ ปุพฺเพ วุตฺตเมว ฯ   
        อิโต  ปร  ชนฺตาฆรวตฺถุ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ป ฺจสุ   
วิฆาสวตฺถูสุ ฯ  เต  ภิกฺขู อนุปสมฺปนฺเน กปฺปย การาเปตฺวา   
ปริภุ ฺชึสุ ฯ  วิฆาส  ปน  คณฺหนฺเตน  ขยิตาวเสส  ฉฑฺฑิต   
คเหตพฺพ ฯ  ยทิ สกฺโกติ  ขาทนฺเต  ฉฑฺฑาเปตฺวา  คณฺหิตุ   
เอตมฺป  วฏฏติ ฯ  อตฺตคุตฺตตฺถาย  ปน ปรานุทยตาย  จ  น   
คเหตพฺพ ฯ   
        โอทนขาทนียปูวอุจฺฉุติมฺพรุสกภาชนียวตฺถูสุ ฯ  อปรสฺส   
ภาค  เทหีติ  อสนฺต  ปุคฺคล  อาห ฯ [ อมูลก  อคฺคเหสีติ  เกวล   
# ๑. ส.ี ตทวเสสา ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๖๒   
 
มุสาวาท  วตฺวา  อมูลก  อคฺคเหสิ ฯ  ต  น  เถยฺยจิตฺเตน ฯ   
เตเนว  ภควา  กิ ฺจิตฺโต  ตฺวนฺติ  อปุจฺฉิตฺวา  ปาจิตฺติยนฺติ   
อาห ฯ  น  ห ิ อปรสฺส  ภาค  เทหีติ  วุตฺเต  ปาราชิกวตฺถุ   
ป ฺายติ  น  จ  อีทิเส  าเน  พุทฺธา  ปุจฺฉนฺติ ฯ  ยทิ  เจต   
ปาราชิกวตฺถุ สิยา  ยถา  อารามาภิยุ ฺชเน  ทุกฺกฏ  เอว   
ทุกฺกฏเมว  ภเวยฺยาติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขปตฺโถ ฯ  อย  ปน   
วิตฺถาโร ฯ  ย  ปน  สงฺฆสฺเสว  สนฺตก  โหติ  ตสฺมึ  สมฺมเตน   
วา  อสมฺมเตน  วา  ภาชิยมาเน  อปรสฺส  ภาค  เทหีติ   
วตฺวา  เอว  อสนฺต  ปุคฺคล  อุทฺทิสิตฺวา  เกวล  มุสาวาเทน   
คณฺหโต  ปาจิตฺติย  ภณฺฑเทยฺยป  โหต ิฯ  เถยฺยจิตฺเตน  คณฺหโต   
เอเสว  นโย ฯ  โย  ปุคฺคล  อนุทฺทิสิตฺวา  อปรป  ภาค  เทหีติ   
วตฺวา  วา  กูฏวสฺส  วา  คเณตฺวา  คณฺหนฺโต  ภณฺฑคฺเฆน   
กาเรตพฺโพ ฯ  ย  ปน  คิหีน  สนฺตก  เตส  ฆเร  วา  อาราเม   
วา  สงฺฆสฺส  ภาชียติ  ตสฺมึ  สามิเกน  วา  สามิเกน  อิมสฺส   
เทหีติ  เอว  อาณตฺเตน  วา  ทียมาเน  อปรป  ภาค  เทหีติ   
เถยฺยจิตฺเตน  คณฺหโตป  เนว  ปาราชิก  น  ภณฺฑเทยฺย ฯ   
กูฏวสฺเสน  ปน  คณฺหโต  ภณฺฑเทยฺย ฯ  อิมสฺส  เทหีติ  เอว   
อนาณตฺเตน  ทียมาเน  ปรุิมนเยเนว  ปุคฺคล  อุทฺทสิิตฺวา  คณฺหโต   
ปาจิตฺติย ฺจ  ภณฺฑเทยฺย ฺจ ฯ  เถยฺยจิตฺเตน  อปร  โกฏาส   
เทหีติ  วตฺวา  วา  กฏูวสฺสคณนาย  วา  คณฺหนฺโต  ภณฺฑคฺเฆน    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๖๓   
 
กาเรตพฺโพ ฯ  อย  ปน  วินิจฺฉโย  กุรนฺุทฏกถาย  สกฺกา  ชานิตุ   
อ ฺตฺถ  ทูวิ ฺเยฺโย  เจว  วิรุทฺโธ  จ ฯ  ] อมูลก  อคฺคเหสีติ   
สามิเกสุ  เทนฺเตสุ  อคฺคเหสิ ฯ  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ  ปาราชิกสฺสาติ   
สามิเกหิ  ทินฺน  อคฺคเหสิ  เตนสฺส  อนาปตฺติ  วุตฺตา ฯ  อาปตฺติ   
สมฺปชานมุสาวาเท  ปาจิตฺติยสฺสาติ  โย  เตน (๑)  สมฺปชาน-   
มุสาวาโท  วุตฺโต  ตสฺมึ  ปาจิตฺติย  อาห ฯ  ปรุโต (๒)  เตกฏลยาคุ-   
วตฺถุมฺหิ  วิย ฯ  คหเณ ปน อย  วินิจฺฉโย ฯ  สงฺฆสฺส  สนฺตก   
สมฺมเตน  วา  อาณตฺเตหิ  วา  อารามิกาทีหิ  ทียมาน  คิหีน ฺจ   
สนฺตก  สามิเกน  วา  อาณตฺเตน  วา  ทียมาน  อปรสฺส   
ภาค  เทหีติ  วตฺวา  คณฺหโต  ภณฺฑเทยฺย ฯ  อ ฺเน  ทียมาน   
คณฺหนฺโต  ภณฺฑคฺเฆน  กาเรตพฺโพ ฯ  อสมฺมเตน  วา   
อนาณตฺเตน  วา  ทียมาเน  อปรมฺป  ภาค  เทหีติ  วตฺวา   
วา  กูฏวสฺสานิ  คเณตฺวา  วา  คณฺหนฺโต  ปตฺตจตุกฺเก  วิย  ตสฺส   
อุทฺธาเรเยว  ภณฺฑคฺเฆน  กาเรตพฺโพ ฯ  อิตเรหิ  ทยีมาน  เอว   
คณฺหโต  ภณฺฑเทยฺย ฯ  สามิเกน  ปน  อิมสฺส  เทหีติ  ทาปต   
วา  สย ทินฺน วา สุทินฺนนฺติ ฯ อยเมตฺถ สพฺพฏกถา-   
วินิจฺฉยโต  สาโร ฯ   
        โอทนิยฆราทิวตฺถูสุ ฯ  โอทนิยฆรนฺนาม  วิกกฺายิกภตฺต-   
ปจนฆร ฯ  สูนาฆรนฺนาม (๓)  วิกฺกายิกมสปจนฆร ฯ ปูวฆรนฺนาม   
# [ ]  มรมฺมโปตฺถเก นตฺถิ ฯ  ๑. ม. ปนาเนน ฯ  ๒. ม. ปรโต ฯ   
# ๓. ม. สูนฆร นาม ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 564 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๖๔   
 
วิกฺกายิกขชฺชกปจนฆร ฯ เสสเมตฺถ  ปรกิฺขารวตฺถูสุ  ปากฏเมว ฯ   
        ปวตฺถสฺุมึ ฯ  โส  ภิกฺขุ  ปริกปฺเปตฺวา  เอต  าน   
สมฺปตฺต  คณฺหิสฺสามีติ  สงฺกาเมติ ฯ  เตนสฺส  สงฺกมเน  อวหาโร   
นตฺถิ ฯ  สงฺกาเมตฺวา  ปน  ปรกิปฺปโตกาสโต  คหเณ  ปาราชิก   
วุตฺต ฯ  เอว  หรนฺโต  จ  ยทิ  ปเก  เถยยฺจิตฺต  นตฺถิ  ถวิก   
อคฺฆาเปตฺวา  กาเรตพฺโพ ฯ  อถ  ปเกป  อตฺถ ิ อุโภ  อคฺฆา-   
เปตฺวา  กาเรตพฺโพ ฯ  ภิสีอาทีนิ  ตีณิ  วตฺถูน ิ ปากฏาเนว ฯ   
        วิสฺสาสคฺคาหาทีสุ  ตีสุ  วตฺถูสุ  คหเณ  อนาปตฺติ   
อาหราเปนฺเตสุ  ภณฺฑเทยฺย ฯ  ปณฺฑาย  ปวิฏสฺส  ปฏิวิโส (๑)   
อนฺโตอุปจารสีมาย   ิตสฺเสว  คเหตุ วฏฏติ ฯ  ยท ิ ปน   
ทายกา  พหิอุปจารฏานมฺป  ภนฺเต  [๒]  คณฺหาถ  อาคนฺตฺวา   
ปริภุ ฺชิสฺสนฺตีติ  วทนฺติ  เอว  อนฺโตคามฏานมฺป  คเหตุ   
วฏฏติ ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
 
        สตฺตสุ  อมฺพโจราทีสุ  วตฺถูส ุฯ  ปสุกูลส ฺาย  คหเณ   
อนาปตฺติ  อาหราเปนฺเตสุ  ภณฺฑเทยฺย ฯ  เถยฺยจิตฺเตน  ปรโิภเค   
ปาราชิก ฯ  ตตฺราย  วินิจฺฉโย ฯ  สามิกาป  สาลยา  โจราป   
สาลยา  ปสุกูลส ฺาย  ขาทนฺตสฺส  ภณฺฑเทยฺย ฯ  เถยฺยจิตฺเตน   
คณฺหโต  อุทฺธาเรเยว  อวหาโร  ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา   
กาเรตพฺโพ ฯ  สามิกา  สาลยา  โจรา  นิราลยา  เอเสว   
# ๑. ส.ี ปฏิวึโส ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ภาคนฺติ ทิสฺสต ฯ    
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นโย ฯ สามิกา นิราลยา  โจรา  สาลยา  ปุน  คณฺหิสฺสามาติ   
กิสฺมิ ฺจิเทว  คหนฏาเน  ขิปตฺวา  คตา  เอเสว  นโย ฯ  อุโภ   
นิราลยา  ปสุกูลส ฺาย  ขาทโต  อนาปตฺติ ฯ  เถยฺยจิตฺเตน   
ทุกฺกฏ ฯ   
        สงฺฆสฺส  อมฺพาทีสุ  ปน ฯ  สงฺฆาราเม  ชาต  วา  โหตุ   
อาเนตฺวา  ทินฺน  วา ป ฺจมาสก  วา  อติเรกป ฺจมาสก  วา   
อคฺฆนก  อวหรนฺตสฺส  ปาราชิก ฯ  ปจฺจนฺเต  โจรปูทฺทเวน   
คาเมสุ  วุฏหนฺเตสุ  ภิกฺขู  วิหาเร  ฉฑฺเฑตฺวา  ปุน  อาวสนฺเต   
ชนปเท  อาคมิสฺสามาติ  สอุสฺสาหาว  คจฺฉนฺติ ฯ  ภิกฺขู  ตาทิส   
วิหาร  ปตฺวา  อมฺพปกฺกาทีนิ  ฉฑฺฑิตกานีติ  ปสุกลูส ฺาย   
ปริภุ ฺชนฺติ  อนาปตฺติ ฯ  เถยฺยจิตฺเตน  ปริภุ ฺชโต  อวหาโร   
โหติ  ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา  กาเรตพฺโพ ฯ   
        มหาปจฺจริย  ปน  สงฺเขปฏกถาย ฺจ  อวิเสเสน  วุตฺต   
ฉฑฺฑิตวิหาเร  ผลาผล  เถยฺยจิตฺเตน  ปริภุ ฺชโต  น  ปาราชิก   
กสฺมา  อาคตาคตาน  สนฺตกตฺตาติ ฯ  คณสนฺตเก  ปน  ปุคฺคลิเก   
จ  สอุสฺสาหมตฺตเมว  ปมาณ ฯ  สเจ  ปน  ตโต  อมฺพปกฺกาทึ   
กุลสงฺคณฺหณตฺถาย  เทติ  กลุทูสกทุกกฺฏ ฯ  เถยยฺจิตฺเตน  เทนฺโต   
อคฺเฆน  กาเรตพฺโพ ฯ  สงฺฆิเกป  เอเสว  นโย ฯ  เสนาสนตฺถาย   
นิยมิต  กลุสงฺคณฺหณตฺถาย  ททโต  ทกฺุกฏ  อิสฺสรวตาย   
ถุลลฺจฺจย  เถยฺยจิตฺเตน  ปาราชิก ฯ  โน  เจ  วตฺถ ุ ปโหติ    
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อคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ  พหิอุปจารสีมาย  นิสีทิตฺวา  อิสฺสรวตาย   
ปริภุ ฺชโต  คีวา ฯ  คณฺฑึ  ปหริตฺวา  กาล  โฆเสตฺวา  มยฺห   
ปาปุณาตีติ  ขาทิต  สุขาทิต ฯ  คณฺฑึ  อปหริตฺวา  กาลเมว   
โฆเสตฺวา  คณฺฑิเมว  ปหริตฺวา  กาล  อโฆเสตฺวา  คณฺฑิมฺป   
อปหริตฺวา  กาลมฺป  อโฆเสตฺวา  อ ฺเส  นตฺถิภาว  ตฺวา   
มยฺห  ปาปุณาตีติ  ขาทิตป สุขาทิตเมว ฯ   
        ปุปฺผารามวตฺถุทฺวย  ปากฏเมว ฯ  วุตฺตวาทิกวตฺถุตฺตเย ฯ   
วุตฺโต  วชฺเชมีติ  ตยา  วุตฺโต  หุตฺวา  ตว  วจเนน  วทามีติ   
อตฺโถ ฯ  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ  ปาราชิกสฺสาติ  สามิเกหิ  ทินฺนา   
อนาปตฺติ ฯ  น  จ  ภิกฺขเว  วุตฺโต  วชฺเชมีติ  วตฺตพฺโพติ  อห   
ตยา  วุตฺโต  หุตฺวา  ตว  วจเนน  วทามีติ  เอว  อ ฺโ   
ภิกฺขุ  อ ฺเน  ภิกฺขุนา  น  วตฺตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  ปริจฺเฉท   
ปน  กตฺวา  อทิ  นาม  ตว  วจเนน  คณฺหิสฺสามีติ  วตฺตุ   
วฏฏติ ฯ  วุตฺโต  วชฺเชหีติ  มยา  วุตฺโต  หุตฺวา  มม  วจเนน   
วเทหีติ  อตฺโถ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  อิเมสุป  ทฺวีสุ  วตฺถูส ุ  
ปริจฺเฉท  กตฺวา  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  เอตฺตาวตา  หิ  อุปารมฺภา   
มุตฺโต  โหตีติ ฯ   
        มณิวตฺถุตฺตยสฺส  มชฺฌิเม  วตฺถสฺุมึ ฯ  นาห  อกลฺลโกติ   
นาห  คิลาโนติ  อตฺโถ ฯ  เสส ปากฏเมว ฯ   
# ๑. ม. ฆณฺฏึ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อิตฺถนฺนาม ฯ    
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        สูกรวตฺถุทฺวเย ฯ  กิ ฺจาป  ปมสฺส  ภิกฺขุโน  ฉาตชฺฌตฺต   
ทิสฺวา  การุ ฺเน  โมจิตตฺตา  อนาปตฺติ  สามิเกสุ  ปน   
อสมฺปฏิจฺฉนฺเตสุ  ภณฺฑเทยฺย ฯ  ตาวมหนฺโต  วา  มตสูกโร   
อาหริตฺวา  ทาตพฺโพ ฯ  ตทคฺฆนก  วา  ภณฺฑ ฯ  สเจ  ปาสสามิเก   
กุหิ ฺจิป  น  ปสฺสติ  ปาสสามนฺตา  ตทคฺฆนก  [๑]  กาสาว  วา   
ถาลก  วา  ยถา  เต  อาคตา  ปสฺสนฺติ  อีทิเส  าเน  เปตฺวา   
คนฺตพฺพ ฯ  เถยฺยจิตฺเตน  ปน  โมเจนฺตสฺส  ปาราชิกเมว ฯ  เอตฺถ   
จ  โกจิ สูกโร  ปาส  ปาเทน  กฑฺฒิตฺวา  ฉินฺนมตฺเต  ปาเส   
านาจาวนธมฺเมน  าเนน   ิโต  โหติ  จณฺฑโสตพทฺธนาวา   
วิย ฯ  โกจิ  อตฺตโน  ธมฺมตาย   ิโต ฯ  โกจิ  นิปนโฺน ฯ   
โกจิ  กฏูปาเสน พทฺโธ โหติ ฯ  กฏูปาโส  นาม  ยสสฺ  อนฺเต   
ธนุก  วา  องฺกุสโก  วา  อ ฺโ  วา  โกจิ  ทณฺฑโก  พทฺโธ   
โหติ  โย  ตตฺถ  ตตฺถ  รุกฺขาทีสุ  ลคฺคิตฺวา  สูกรสฺส  คมน   
นิวาเรติ ฯ  ตตฺร  ปาส  กฑฺฒิตฺวา   ิตสฺส  เอกเมว  าน   
ปาสพนฺธน ฯ  โส  ห ิ ปาเส  มุตฺตมตฺเต  วา  ฉินฺนมตฺเต  วา   
ปลายติ ฯ  อตฺตโน  ธมฺมตาย   ิตสฺส  พนฺธน ฺจ  จตฺตาโร  จ   
ปาทาติ  ป ฺจฏานานิ ฯ  นิปนฺนสฺส  พนฺธน ฺจ  สยน ฺจาติ   
เทฺว  านานิ ฯ  กฏูปาสพทฺธสฺส  ยตฺถ  ยตฺถ  คจฺฉติ  ต   
ตเทว  าน ฯ  ตสฺมา  ต  ตโต  ตโต  โมเจนฺตา  ทสป  วีสติป   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สาฏก วาติ ทิสฺสติ ฯ    
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สตมฺป  ภิกฺขู  ปาราชิก  อาปชฺชนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  อาคต  ทิสฺวา   
เอกเมว  ทาส  ปลาเปนฺตา  วิย ฯ   
        ปุริมาน  ปน  ติณฺณ  จตุปฺปทกถาย  วุตฺตนเยน   
ผณฺฑาปนฏานาจาวนานิ (๑)  เวทิตพฺพานิ ฯ  สนุขทฏสูกร   
วิสชฺชาเปนฺตสฺสป  การุ ฺาธิปฺปาเยน  ภณฺฑเทยฺย  เถยฺย-   
จิตฺเตน  ปาราชิก ฯ  ปาสฏาน  ปน  สุนขสมีป  วา  อสมฺปตฺต   
ปฏิปถ  คนฺตฺวา  ปมเมว  ปลาเปนฺตสฺส  อวหาโร  นตฺถิ ฯ   
โยป  พทฺธสูกรสฺส  ฆาส ฺจ  ปานีย ฺจ  ทตฺวา  พล คาหา-   
เปตฺวา อุกฺกุฏ ึ กโรติ  อุตฺราโสฺต (๒)  ปลายิสฺสตีติ  โส  เจ   
ปลายติ  ปาราชิก ฯ  ปาส  ทุพฺพล  กตฺวา  อุกฺกุฏ ิสทฺเทน   
ปลาเปนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ   
        โย  ปน  ฆาส ฺจ  ปานีย ฺจ  ทตฺวา  คจฺฉติ  พล   
คเหตฺวา  ปลายิสฺสตีติ  โส  เจ  ปลายติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ  ปาส   
ทุพฺพล  กตฺวา  คจฺฉนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ  ปาสสนฺติเก   
สตฺถ  วา  อคฺคึ  วา  เปติ  ฉินฺเน  วา  ทฑฺเฒ  วา   
ปลายิสฺสตีติ ฯ  สูกโร  ปาส  จาเลนฺโต  ฉินฺเน  วา  ทฑฺเฒ   
วา  ปลายติ  ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ  ปาส  ยฏ ิยา  สห  ปาเตติ   
ปจฺฉา  สูกโร  ต  มทฺทนฺโต  คจฺฉติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ  สูกโร   
อทฺทุหลปาสาเณหิ (๓)  อกฺกนฺโต  โหติ ฯ  ต  ปลาเปตุกามสฺส  อทฺทุหล   
# ๑. ม. ผนฺทาปน... ฯ  ๒. ม. อุตฺรสฺโต ฯ  ๓. ม. อทหูลปาสาเณหิ ฯ    
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การุ ฺเน  อุกฺขิปโต  ภณฺฑเทยฺย  เถยฺยจิตฺเตน  ปาราชิก ฯ   
สเจ  อุกฺขิตฺตมตฺเต  อคนฺตฺวา  ปจฺฉา  คจฺฉติ  ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ   
อุกฺขิปตฺวา  ปต  อทฺทุหล  ปาเตติ  ปจฺฉา  สูกโร  ต  มทฺทนฺโต   
คจฺฉติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ  โอปาเต  ปติต  สูกรมฺป  การุ ฺเน   
อุทฺธรโต  ภณฺฑเทยฺย  เถยฺยจิตฺเตน  ปาราชิก ฯ  โอปาต  ปูเรตฺวา   
นาเสติ  ปจฺฉา  สูกโร  ต  มทฺทนฺโต  คจฺฉติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ   
สูเลน  วิทฺธ  การุ ฺเน  อุทฺธรติ  ภณฺฑเทยฺย  เถยฺยจิตฺเตน   
ปาราชิก ฯ  สูล  อุทฺธริตฺวา  ฉฑฺเฑติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ   
        วิหารภูมิย  ปน  ปาเส  วา  อทฺทหุล  วา  โอเฑนฺตา (๑)   
วาเรตพฺพา  มิครูปาน  ปฏิสฺสรณฏานเมต  มา  อิธ  เอว   
กโรถาติ ฯ  สเจ  หราเปถ  ภนฺเตติ  วทนฺติ  หราเปตุ  วฏฏติ ฯ   
อถ  สย  หรนฺติ  สุนฺทรเมว ฯ  อถ  เนว  หรนฺติ  น  หราเปตุ   
เทนฺติ  รกฺข  ยาจิตฺวา  หราเปตุ  วฏฏติ ฯ  มนุสฺสา  สสฺส-   
รกฺขณกาเล  เขตฺเตสุ  ปาเส  จ  อทฺทุหลาทีนิ (๒)  จ  กโรนฺติ  มส   
ขาทนฺตา  สสฺสานิ  รกฺขิสฺสามาติ ฯ  วีติวตฺเต  สสฺสกาเล  เตสุ   
อนาลเยสุ  ปกฺกนฺเตสุ  ตตฺถ  พทฺธ  วา  ปติต  วา โมเจตุ   
วฏฏติ ฯ   
        มิควตฺถทฺุวเยป  สูกรวตฺถูสุ  วุตฺตสทิโสเยว  วินิจฺฉโย ฯ   
        มจฺฉวตฺถุทฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ   
# ๑. ม. โอฑฺเฑนฺา ฯ  ๒. สี. อทูหลปาสาณานิ ฯ   
# ม. อทูหลปาสาณาทีนิ ฯ    
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        กุมินมขุ  วิวริตฺวา  ปจฺฉา  ปุฏก  มุ ฺจิตฺวา  วา  ปสฺเส  ฉิททฺ   
กตฺวา  วา  กมุินโต  มจฺเฉ  โปเถตฺวา  ปลาเปนฺตสฺส  ปาราชิก ฯ   
ภตฺตสิตฺถานิ  ทสฺเสตฺวาเอว  ปลาเปนฺตสฺสาป  ปาราชิก ฯ  สห   
กุมิเนน  อุทธฺรโต  ปาราชิก ฯ  เกวล  กุมินมุข  วิวรติ  ปจฺฉา   
ปุฏก  มุ ฺจติ  ฉิทฺท  วา  กโรติ  มจฺฉา  ปน  อตฺตโน  ธมฺมตาย   
ปลายนฺติ  ภณฺฑเทยฺย ฯ  เอว  กตฺวา  ภตฺตสิตฺถานิ  ทสฺเสติ   
มจฺฉา  โคจรตฺถาย  นิกฺขมิตฺวา  ปลายนฺติ  ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ   
มุข  วิวริตฺวา (๑)  ปจฺฉา  ปุฏก  อมุ ฺจิตฺวา  ปสฺเส  ฉิทฺท  อกตฺวา   
เกวล  ภตฺตสิตฺถานิ  ทสฺเสติ  มจฺฉา  ปน  ฉาตชฺฌตฺตา  สีเสน   
ปหริตฺวา  โอกาส  กตฺวา  โคจรตฺถาย  นิกฺขมิตฺวา  ปลายนฺติ   
ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ  ตุจฺฉกุมินสฺส  มุข  วา  วิวรติ  ปจฺฉา  ปุฏก   
วา  มุ ฺจติ  ฉินฺท (๒)  วา  กโรติ  อาคตาคตา  มจฺฉา  ทฺวารปฺ-   
ปตฺตา  ปุฏกฉิทฺเทหิ  ปลายนฺติ  ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ  ตุจฺฉกุมิน   
คเหตฺวา  คุมฺเพ ขิปติ ภณฺฑเทยฺยเมวาติ ฯ   
         ยาเน  ภณฺฑ  ปเ  ถวิกาย  สทสิ ฯ   
        มสเปสีวตฺถุมฺหิ ฯ  สเจ  อากาเส  คณฺหาติ  คหิตฏานเมว   
าน ฯ  ต  ฉหากาเรหิ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  านา  จาวน   
เวทิตพฺพ ฯ  เสสเมตฺถ  ทารุโคปาลกรชกสาฏกวตฺถูสุ  จ   
อมฺพโจรกาทิวตฺถุนเยน  วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. อวิวริตฺวา ฯ  ๒. ม. ฉิทฺท ฯ  อิท ยุตฺตตร ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๗๑   
 
        กุมฺภีวตฺถุสฺมึ ฯ  โย  สปฺปเตลาทีนิ  อปาทคฺฆนกานิ   
คเหตฺวา  น  ปุน  เอว  กรสิฺสามีติ  สวเร  ตฺวา  ทุติย-   
ทิวสาทีสุป  ปุน  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  เอวเมว  ธุรนิกฺเขป  กตฺวา   
ปริภุ ฺชนฺโต  สพฺพมฺป  ต  ปริภุ ฺชติ  เนวตฺถิ  ปาราชิก   
ทุกฺกฏ  วา  ถลฺุลจฺจย  วา  อาปชฺชติ  ภณฺฑเทยฺย  ปน  โหติ ฯ   
อยมฺป  ภิกฺขุ  เอวเมว  อกาสิ ฯ เตน วุตฺต  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ   
ปาราชิกสฺสาติ ฯ  ธรุนิกฺเขป  ปน  อกตฺวา  ทิวเส  ทิวเส   
ปริภุ ฺชิสฺสามีติ  ต  โถก  โถกมฺป  ปรภุิ ฺชโต  ยสมฺึ  ทิวเส   
ปาทคฺฆนก  ปูรติ  ตสฺมึ  ปาราชิก ฯ   
        สวิธาวหารวตฺถูนิ  สวิธาวหาเร  มุฏ ิวตฺถูนิ  โอทนิย-   
ฆราทิวตฺถูสุ  เทฺว  วิฆาสวตฺถูนิ  อมฺพโจราทิวตฺถูสุ  วุตฺต-   
วินิจฺฉยนเยน เวทิตพฺพานิ ฯ เทฺว ติณวตฺถูนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
        อมฺพภาชาปนาทิวตฺถูสุ ฯ  เต  ภิกฺขู  เอก  คามกาวาส   
ปริจฺฉินฺนภิกฺขุก  อคมสุ ฯ  ตตฺเถว  ภิกขฺู  ผลาผล  ปริภุ ฺชมานาป   
เตสุ  อาคเตสุ  เถราน  ผลานิ  เทถาติ  กปฺปยการเก  น   
อโวจุ ฯ  อถ  เต  ภิกฺขู  กึ  สงฺฆิก  อมฺหาก  น  ปาปุณาตีติ   
คณฺฑึ   ปหรตฺิวา  ภาชาเปตฺวา  เตสมฺป  วสฺสคฺเคน  ภาค   
ทตฺวา  อตฺตนาป  ปริภุ ฺชึสุ ฯ  เตน  เตส  ภควา  อนาปตฺติ   
ภิกฺขเว  ปริโภคตฺถายาติ  อาห ฯ  ตสฺมา  อิทานิ  ยตฺถ   
# ๑. ม. สวิทาวหารวตฺถูนิ สวิทาวหาเร ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 572 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๗๒   
 
อาวาสิกา  อาคนฺตุกาน  น  เทนฺติ  ผลวาเร  จ  สมปฺตฺเต   
อ ฺเส  อภาว (๑)  ทิสฺวา  โจริกาย  อตฺตนาว  ขาทนฺติ  ตตฺถ   
อาคนฺตุเกหิ  คณฺฑึ  ปหรตฺิวา  ภาเชตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ   
        ยตฺถ  ปน  อาวาสิกา  รุกฺเข  รกฺขิตฺวา  ผลวาเร สมฺปตฺเต   
ภาเชตฺวา  ขาทนฺติ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  สมฺมา  อุปเนนฺติ  อนิสฺสรา   
ตตฺถ  อาคนฺตุกา ฯ  เยป  รุกฺขา  จีวรตฺถาย  นิยเมตฺวา  ทินฺนา   
เตสุป  อาคนฺตุกา  อนิสฺสรา ฯ  เอเสว  นโย  เสสปจฺจยตฺถาย   
นิยเมตฺวา  ทินฺเนสุป ฯ     
        เย  ปน  ตถา  อนิยมติา  อาวาสิกา  จ  เน  รกฺขิตฺวา   
โคปตฺวา  โจริกาย  ปริภุ ฺชนฺติ  น  เตสุ  อาวาสิกาน  กติกาย   
าตพฺพ ฯ  เย  ผลปริโภคตฺถาย  ทินฺนา  อาวาสิกา  จ  เน   
รกฺขิตฺวา  โคปตฺวา  สมฺมา  อุปเนนฺติ  เตสุเยว  เตส  กติกาย   
าตพฺพ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  วุตฺต  จตุนฺน  ปจฺจยาน  นิยเมตฺวา   
ทินฺน  เถยฺยจิตฺเตน  ปริภุ ฺชนฺโต  ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา   
กาเรตพฺโพ  ปริโภควเสน  ภาเชตฺวา  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  ภณฺฑเทยฺย   
ย  ปเนตฺถ  เสนาสนตฺถาย  นิยมิต  ต  ปริโภควเสน  ภาเชตฺวา   
ปริภุ ฺชนฺตสฺส  ถุลลฺจฺจย ฺจ  ภณฺฑเทยฺย ฺจาติ ฯ   
        อุทฺทิสสฺ  จีวรตฺถาย  ทินฺน  จีวเรเยว  อุปเนตพฺพ ฯ  สเจ   
ทุพฺภิกฺข  โหติ  ภิกฺขู  ปณฺฑปาเตน  กิลมนฺติ  จีวร  ปน   
# ๑. ม. อตฺถภิาว ฯ  ๒. ม. โอทิสฺส ฯ  เอวมุปริป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 573 

                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๗๓   
 
สุลทฺธ  สงฺฆสุฏ ุตาย  อปโลกนกมฺม  กตฺวา  ปณฺฑปาเต  อุปเนตุ   
วฏฏติ ฯ  เสนาสเนน  คิลานปจฺจเยน  วา  กิลมนฺเตสุ  สงฺฆ-   
สุฏ ุตาย  อปโลกนกมฺม  กตฺวา  ตทตฺถายป  อุปเนตุ วฏฏติ ฯ   
อุทฺทิสฺส  ปณฺฑปาตตฺถาย  คิลานปจฺจยตฺถาย  จ  ทนิฺเนป   
เอเสว  นโย ฯ  อุทฺทิสฺส  เสนาสนตฺถาย  ทินฺน  ปน  ครุภณฺฑ   
โหติ  ต  รกฺขิตฺวา  โคเปตฺวา  ตทตฺถเมว  อุปเนตพฺพ ฯ  สเจ   
ปน  ทุพฺภิกฺข  โหติ  ภิกฺขู  ปณฺฑปาเตน  น  ยาเปนฺติ  เอตฺถ   
ราชโรคโจรภยาทีหิ  อ ฺตฺถ  คจฺฉนฺตาน  วิหารา  ปลชฺุชนฺติ   
ตาลนาฬิเกราทิเก  วินาเสนฺติ  เสนาสนปจฺจย  ปน  นิสฺสาย   
ยาเปตุ สกฺกา  โหติ  เอวรูเป  กาเล  เสนาสน  วิสฺสชฺเชตฺวาป   
เสนาสนชคฺคนตฺถาย  ปรโิภโค  ภควตา  อนุ ฺาโต ฯ  ตสฺมา   
เอก  วา  เทฺว  วา  วรเสนาสนานิ  เปตฺวา  อิตรานิ  ลามก-   
โกฏิยา  ปณฺฑปาตตฺถาย  วิสฺสชฺเชตุ  วฏฏติ ฯ  มลูวตฺถุจฺเฉท   
ปน  กตฺวา  น  อุปเนตพฺพ ฯ   
        โย  ปน  อาราโม  จตุปฺปจฺจยตฺถาย  นิยเมตฺวา  ทินฺโน   
ตตฺถ  อปโลกนกมฺม  น  กาตพฺพ ฯ  เยน  ปน  ปจฺจเยน  อูน   
ตทตฺถ  อุปเนตุ  วฏฏติ ฯ อาราโม  ชคฺคิตพฺโพ  เวตฺตน  ทตฺวาป   
ชคฺคาเปตุ วฏฏติ ฯ  เย  ปน  เวตฺตน  ลภิตฺวา  อาราเมเยว  เคห   
กตฺวา  วสนฺตา  รกฺขนฺติ  เต  เจ  อาคตาน  ภิกฺขูน  นาฬิเกร   
วา  ตาลปกฺก  วา  เทนฺติ  ย  เตส  สงฺเฆน  อนุ ฺาต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 574 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๗๔   
 
โหติ  ทิวเส  ทิวเส  เอตฺตกนฺนาม  ขาทถาติ  ตเทว  เต   
ทาตุ ลภนฺติ ฯ  ตโต  อุตฺตรึ เตส ททนตฺานมฺป  คเหตุ  น   
วฏฏติ ฯ   
        โย  ปนาราม  เกณิยา  คเหตฺวา  สงฺฆสฺส  จตุปฺปจฺจยตฺถาย   
กปฺปยภณฺฑเมว  เทติ  อย  พหุกมฺป  ทาตุ  ลภติ ฯ  เจติยสฺส   
ปทีปตฺถาย  วา  ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณตฺถาย  วา  ทนิฺโน   
อาราโมป  ชคฺคิตพฺโพ  เวตฺตน  ทตฺวาป  ชคฺคาเปตพฺโพ ฯ   
เวตฺตน ฺจ  ปเนตฺถ  เจติยสนฺตกมฺป  สงฺฆสนฺตกมฺป  ทาตุ   
วฏฏติ ฯ  เอตมฺป  อาราม  เวตฺตเนน  ตตฺเถว  วสิตฺวา   
รกฺขนฺตาน ฺจ  เกณิยา  คเหตฺวา  กปฺปยภณฺฑทายกาน ฺจ   
ตตฺถ  ชาตกผลทาน  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        อมฺพปาลกาทิวตฺถูสุ ฯ  อนาปตฺติ  ภิกฺขเว  โคปกสฺส   
ทาเนติ  เอตฺถ  กตร  โคปกสฺส  ทาน  วฏฏติ  กตร  น  วฏฏติ ฯ   
มหาสุมตฺเถโร  ตาว  อาห  ย  โคปกสฺส  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ทินฺน   
โหติ  เอตฺตก  ทิวเส  ทิวเส  คณฺหาติ  ตเทว  วฏฏติ  ตโต   
อุตฺตรึ  น  วฏฏตีติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปนาห  ก ึ โคปกาน   
ปณฺณ  อาโรเปตฺวา  นิมิตฺตส ฺ  วา  กตฺวา  ทินฺน  อตฺถิ   
เตส  หตฺเถ  วิสฏกสฺส  เอเต  อิสฺสรา  ตสฺมา  ยนฺเต  เทนฺติ   
ต  พหุกมฺป  วฏฏตีติ ฯ  กรุุนฺทฏกถาย  ปน  วุตฺต  มนุสฺสาน   
# ๑. ม. อุตฺตริ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 575 

                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๗๕   
 
อาราม  วา  อ ฺ  วา  ผลาผล  ทารกา  รกฺขนฺติ  เตหิ   
ทินฺน  วฏฏติ  อาหราเปตฺวา  ปน  น  คเหตพฺพ  สงฺฆิเก   
เจติยสนฺตเก  จ  เกณิยา  คเหตฺวา  รกฺขนฺตสฺเสว  ทาน  วฏฏติ   
เวตฺตเนน  รกฺขนฺตสฺส  อตฺตโน  ภาคมตฺต  วฏฏตีติ ฯ  มหา-   
ปจฺจริย  ย  คิหีน  อารามรกฺขกา  ภิกฺขูน  เทนฺติ  เอต  วฏฏติ   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อารามโคปกา  ย  อตฺตโน  ภติยา  ขณฺเฑตฺวา   
เทนฺติ  เอต  วฏฏติ  โยป  อุปฑฺฒาราม  วา  เกจิเทว  รุกฺเข   
วา  ภตึ  ลภิตฺวา  รกฺขติ  ตสฺสาป  อตฺตโน  สมฺปตฺตรกฺขโตเยว   
ทาตุ  วฏฏติ  เกณิยา  คเหตฺวา  รกฺขนฺตสฺส  ปน  สพฺพมฺป   
วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ เอต  ปน  สพฺพ  พฺย ฺชนโต  นาน  อตฺถโต   
เอกเมว  ตสฺมา  อธิปฺปาย ตฺวา คเหตพฺพ ฯ   
        ทารุวตฺถุมฺหิ ฯ  ตาวกาลิโก  อห  ภควาติ  ตาวกาลิกจิตฺโต   
อห  ภควาติ  วตฺตุกาเมน  วุตฺต ฯ  ตาวกาลิกจิตฺโตติ  ปุน   
อาหริตฺวา  ทสฺสามีติ  เอว  จิตฺโต  อหนติฺ  วุตฺต  โหติ ฯ  ภควา   
ตาวกาลิเก  อนาปตฺตีติ  อาห ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  ปาลิมตฺุตกวินิจฺฉโย ฯ  สเจ  สงฺโฆ  สงฺฆิก   
กมฺม  กาเรติ  อุโปสถาคาร  วา  โภชนสาล  วา  ตโต   
อาปุจฺฉิตฺวา  ตาวกาลิก  หริตพฺพ ฯ  โย  ปน  สงฺฆิโก   
ทพฺพสมฺภาโร  อคุตฺโต  เทเว  วสฺสนฺเต  เตเมติ  อาตเปน  สุกฺขติ   
ต  สพฺพมฺป  อาหริตฺวา  อตฺตโน  อาวาส  กาตุ วฏฏติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 576 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๗๖   
 
สงฺโฆ  อาหราเปนฺโต  อ ฺเน  วา  ทพฺพสมฺภาเรน  มูเลน   
วา  ส ฺาเปตพฺโพ ฯ  น  สกฺกา  เจ  โหติ  ส ฺาเปตุ   
สงฺฆิเกน  ภนฺเต  กต  สงฺฆปริโภเคน  วล ฺเชถาติ  วตฺตพฺพ ฯ   
เสนาสนสฺส  ปน  อยเมว  ภิกฺขุ  อิสฺสโรติ ฯ  สเจป  ปาสาณตฺถมฺโภ   
วา  รุกฺขตฺถมโฺภ  วา  กวาฏ  วา  วาตปาน  วา  นปฺปโหติ   
สงฺฆิก  ตาวกาลิก  อาหริตฺวา  ปากติก  กาตุ  วฏฏติ ฯ  เอเสว   
นโย  อ ฺเสุป  ทพฺพสมฺภาเรสุ ฯ   
        อุทกวตฺถุสฺมึ ฯ  ยทา  อุทก  ทุลลฺภ  โหติ  โยชนโตป   
อฑฺฒโยชนโตป  อาหรียติ  เอวรูเป  ปริคฺคหิตอุทเก  อวหาโร ฯ   
ยโตป  อาหรมีโต  วา  โปกฺขรณีอาทีสุ   ิตโต  วา  เกวล   
ยาคุภตฺต  สมฺปาเทนฺติ  ปานียปริโภค ฺจ  กโรนติฺ  น  อ ฺ   
มหาปริโภค  ตมฺป  เถยยฺจิตฺเตน  คณฺหโต  อวหาโร ฯ  ยโต   
ปน  เอก  วา  เทฺว  วา  ฆเฏ  คเหตฺวา  อาสน  โธวิตุ   
โพธิรุกฺเข  สิ ฺจิตุ อุทกปูช  กาตุ  รชน  ปจิตุ  ลภติ ฯ  ตตฺถ   
สงฺฆสฺส  กติกาวเสเนว  ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ  อติเรก  คณฺหนฺโต   
มตฺติกาทีนิ  วา  เถยฺยจิตฺเตน  ปกฺขิปนโฺต  ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา   
กาเรตพฺโพ ฯ   
        สเจ  อาวาสิกา  กติกวตฺต  ทฬฺห  กโรนฺติ  อ ฺเส   
ภณฺฑก  โธวิตุ วา  รชิตุ วา  น  เทนฺติ  อตฺตนา  ปน   
อ ฺเส  อปสฺสนฺตาน  คเหตฺวา  สพฺพ  กโรนฺติ  เตส  กติกาย    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 577 

                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๗๗   
 
น  าตพฺพ ฯ  ยตฺตก  เต  โธวนฺติ  ตตฺตก  โธวิตพฺพ ฯ  สเจ   
สงฺฆสฺส  เทฺว  ติสฺโส  โปกฺขรณิโย  อุทกโสณฺฑิโย  วา  โหนฺติ   
กติกา  จ  กตา  เอตฺถ  นหายิตพฺพ  อิโต  ปานีย  คเหตพฺพ   
อิธ  สพฺพปรโิภโค  กาตพฺโพติ  กติกวตฺเตเนว  สพฺพ  กาตพฺพ ฯ   
ยตฺถ  กติกา  นตฺถิ  ตตฺถ  สพฺพปริโภโค  วฏฏตีติ ฯ   
        มตฺติกาวตฺถุสฺมึ ฯ  ยตฺถ  มตฺติกา  ทุลฺลภา  โหติ  นานปฺ-   
ปการา  วา  วณฺณมตฺติกา  อาหริตฺวา  ปตา  ตตฺถ  โถกาป   
ป ฺจมาสก  อคฺฆติ  ตสฺมา  ปาราชิก ฯ  สงฺฆิเก  ปน  กมฺเม   
เจติยกมฺเม  จ  นฏิ ิเต  สงฺฆ  อาปุจฺฉิตฺวา  วา  ตาวกาลิก  วา   
คเหตุ วฏฏติ ฯ  สุธายป  จิตฺตกมฺมวณฺเณสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        ติณวตฺถสูุ ฯ  ฌาปตติเณ  านา  จาวนสฺส  อภาเวน   
ทุกฺกฏ  ภณฺฑเทยฺย  ปน โหติ ฯ  สงฺโฆ  ติณวตฺถุ  ชคฺคิตฺวา   
สงฺฆิก  อาวาส  ฉาเทติ ฯ  ปุน  กทาจิ  ชคฺคิตุ น  สกโฺกติ ฯ   
อถ ฺโ  เอโก  ภิกฺขุ  วตฺตสีเสน  ชคฺคติ ฯ  สงฺฆสฺเสเวต ฯ   
โน  เจ  ชคฺคติ  สงฺเฆเนโก  ภิกฺขุ  วตฺตพฺโพ  ชคฺคิตฺวา   
เทหีติ ฯ  โส  เจ  ภาค  อิจฺฉติ  ภาค  ทตฺวาป  ชคฺคาเปตพฺพ ฯ   
สเจ  ภาค  วฑฺเฒติ  ทาตพฺพเมว ฯ  วฑฺเฒติเยว  คจฺฉ   
ชคฺคิตฺวา  สพฺพ  คเหตฺวา  อตฺตโน  เสนาสน  ฉาเทหีติ   
วตฺตพฺโพ ฯ  กสฺมา ฯ  นฏเ  อตฺโถ  นตฺถิ ฯ  ททนฺเตหิ  ปน   
สวตฺถุก  น  ทาตพฺพ  ครุภณฺฑ  โหติ ฯ  ติณมตฺต  ปน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 578 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๗๘   
 
ทาตพฺพ ฯ  ตสฺมึ  เจ  ชคฺคิตฺวา  อตฺตโน  เสนาสน  ฉาเทนฺเต   
ปุน  สงฺโฆ  ชคฺคิตุ  ปโหติ  ตฺว  มา  ชคฺคิ  สงฺโฆ  ชคฺคิสฺสตีติ   
วตฺตพฺโพ ฯ   
        ม ฺจาทีนิ  สตฺต  วตฺถูนิ  ปากฏาเนว ฯ  ปาลิยา  ปน   
อนาคตมฺป  ปาสาณตฺถมฺภ  วา  รุกฺขตฺถมฺภ  วา  อ ฺ  วา   
กิ ฺจิ  ปาทคฺฆนก  หรนฺตสฺส  ปาราชิกเมว ฯ   
        ปธานฆราทีสุ ฯ  ฉฑฺฑิตปติตาน  ปริเวณาทีน  กุฑฺฑมฺป (๑)   
ปาการมฺป  ภินฺทิตฺวา  อิฏกาทีนิ  อวหรนฺตสฺสาป  เอเสว   
นโย ฯ  กสฺมา ฯ สงฺฆิกนฺนาม กทาจิ อชฺฌาวสนฺติ  กทาจิ   
น  อชฌฺาวสนฺติ ฯ  ปจฺจนฺเต  โจรภเยน  ชนปเท  วุฏหนฺเต   
ฉฑฺฑิตวิหาราทีสุ  ก ฺจิ (๒)  ปริกฺขาร  หรนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ   
เย  ปน  ตโต  ตาวกาลิก  หรนฺติ  ปุน  อาวาสิเตสุ  จ   
วิหาเรสุ  ภิกฺขู  อาหราเปนฺติ  ทาตพฺพ ฯ  สเจป  ตโต  อาหริตฺวา   
เสนาสน  กต  โหติ  ต  วา  ตทคฺฆนก  วา  ทาตพฺพเมว ฯ   
ปุน  อาวสิสฺสามาติ  อาลย  อจฺฉินฺทิตฺวา  วุฏ ิเตสุ  ชนปเทสุ   
คณสนฺตก  วา  ปุคฺคลิก  วา  คหิต  โหติ ฯ  เต  เจ  อนุชานนฺติ   
ปฏิกมฺเมน  กิจฺจ  นตฺถิ ฯ  สงฺฆิก  ปน  ครุภณฺฑ  ตสฺมา   
ปฏิกมฺม  กตฺตพฺพเมว ฯ   
        วิหารปริโภควตฺถุ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
# ๑. ม. กฏุฏมฺป ฯ  ๒. ม. กิ ฺจิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 579 

                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๗๙   
 
ตาวกาลิก หริตุนฺติ  เอตฺถ  โย  ภิกฺขุ  สงฺฆิก  ม ฺจ  วา   
ป  วา  ตาวกาลิก  หริตฺวา  อตฺตโน  ผาสุกฏาเนสุ  เอกมฺป   
เทฺวป  มาเส สงฺฆปริโภเคน  ปริภุ ฺชติ  อาคตาน  พุฑฺฒตราน   
เทติ  น  ปฏพิาหติ  ตสฺส  ตสฺมึ  นฏเป  ชิณฺเณป  เถยฺยาย   
อวหเฏป (๑)  คีวา  น  โหติ ฯ  วสิตฺวา ปน  คจฺฉนฺเตน  ยถาาเน   
เปตพฺพ ฯ  โย  ปน  ปุคฺคลิกปริโภเคน  ปริภุ ฺชติ  อาคตาคตาน   
พุฑฺฒตราน  น  เทติ  ตสสฺ  คีวา  โหติ ฯ  อ ฺมฺปน  อาวาส   
หริตฺวา  ปริภุ ฺชนฺเตน  สเจ  ตตฺถ  พุฑฺฒตโร  อาคนฺตฺวา   
วุฏาเปติ  มยา  อิท  อสุกาวาสโต  นาม  อาหฏ  คจฺฉามิ   
ต  ปากติก  กโรมีติ  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  โส  ภิกฺขุ  อห   
ปากติก  กรสิฺสามีติ  วทติ  ตสฺส  ภาร  กตฺวาป  คนตฺุ วฏฏตีติ   
สงฺเขปฏกถาย วุตฺต ฯ   
        จมฺปาวตฺถุมฺหิ ฯ  เตกตุลาติ  ติลตณฺฑุลมุคฺเคหิ  วา  ติล-   
ตณฺฑุลมาเสหิ  วา  ติลตณฺฑุลกุลตฺเถหิ  วา  ติลตณฺฑุเลหิ  สทธฺึ   
ยงฺกิ ฺจิ  เอต  อปรนฺน  ปกฺขิปตฺวา  ตีหิ  กตา ฯ  เอต  กิร   
อิเมหิ  ตีหิ  จตุพฺภาคอุทกสมฺภินฺเน  ขีเร  สปฺปมธุสกฺกราทีหิ   
โยเชตฺวา  กโรนฺติ ฯ   
        ราชคหวตฺถุมฺหิ ฯ  มธุโคฬโกติ  อติรสปูโว  วุจฺจติ  มธุ-   
สีสกนฺติป  วทนฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  วตฺถุทวฺเยป  โอทนภาชนียวตฺถุสฺมึ   
# ๑. ม. โจราวหเฏป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 580 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๘๐   
 
วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพ ฯ   
        อชชฺุกวตฺถุสฺมึ ฯ  เอตทโวจาติ  คิลาโน  หุตฺวา  อโวจ ฯ   
อายสฺมา  อุปาลิ  อายสฺมโต  อชชฺุกสฺส  ปกฺโขติ  น  อคติคมน-   
วเสน  ปกฺโข  อปจ  โข  อนาปตฺติส ฺ ิตาย  ลชฺชอินุคฺคเหน   
วินยานุคฺคเหน  จ  เถโร  ปกฺโขติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        พาราณสีวตฺถุมฺหิ ฯ  โจเรหิ อุปฺปทฺทุตนฺตึ  โจเรหิ  วิลุตฺต ฯ   
อิทฺธิยา  อาเนตฺวา  ปาสาเท  เปสีติ  เถโร  กิร  ต  กุล   
โสกสลลฺสมปฺปต  อาวฏฏนฺต  วิวฏฏนฺต  ทิสฺวา  ตสฺส  กุลสฺส   
อนุกมฺปาย  ปสาทานุรกฺขณตฺถาย  ธมฺมานุคฺคเหน  อตฺตโน   
อิทฺธิยา  เตสเยว  ปาสาท  ทารกาน  สมเีป  โหตูติ  อธิฏาสิ ฯ   
ทารกา  อมฺหาก  ปาสาโทติ  ส ฺชานิตฺวา  อภิรุหึสุ ฯ  ตโต   
เถโร  อิทฺธึ  ปฏิสหริ ฯ  ปาสาโทป  สกฏาเนเยว  อฏาสิ ฯ   
โวหารวเสน  ปน  วุตฺต  เต  ทารเก  อิทฺธิยา  อาเนตฺวา   
ปาสาเท   เปสีติ ฯ  อิทฺธวิิสเยติ  อีทิสาย  อธิฏานิทฺธิยา   
อนาปตฺติ ฯ  วิกุพฺพนอิทฺธิ  ปน  น  วฏฏตีติ ฯ   
        อวสาเน  วตฺถุทฺวย  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย   
                ทติุยปาราชิกวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 581 

                *เลมที่ ๑  ทุติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๘๑   
 
ตตฺราย อนุสาสนี   
                ทติุย อทุติเยน                          ย ชิเนน ปกาสิต  
                ปราชิตกิเลเสน                        ปาราชิกมิท อิธ 
                สกิฺขาปท สมนฺเตน                  อ ฺ กิ ฺจิ น วิชฺชติ 
                อเนกนยโวกิณฺณ                  คมฺภีรตฺถวินิจฺฉย ฯ 
                ตสฺมา วตฺถมฺุหิ โอติณฺเณ          ภิกฺขุนา วินย ฺ ุนา 
                วินยานุคฺคเหเนตฺถ                  กโรนฺเตน วินิจฺฉย 
                ปาลึ อฏกถ ฺเจว                  สาธิปฺปายมเสสโต 
                โอคยฺห อปฺปมตฺเตน          กรณีโย วินิจฺฉโย ฯ  
                อาปตฺติทสฺสนุสฺสาโห          น กตฺตพฺโพ กุทาจน 
                ปสฺสิสฺสามิ อนาปตฺติ          มิติ กยิราถ มานส 
                ปสฺสิตฺวาป จ อาปตฺตึ          อวตฺวาว ปุนปฺปุน 
                วีมสิตฺวาถ วิ ฺ ูหิ                  สสนฺทิตฺวา จ ต วเท ฯ 
                กปฺปเยป จ วตฺถุสฺมึ                  จิตฺตสฺส ลหุวุตฺติโน   
                วเสน สาม ฺคุณา                  จวนฺตีธ ปุถุชชฺนา ฯ 
                ตสฺมา ปรปริกขฺาร                  อาสีวิสมิโวรค 
                อคฺคึ วิย จ สมฺปสฺส                  อามเสยฺย (๑) วิจกฺขโณติ ฯ  
# ๑. ม. นามเสยฺย ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 582 

                                *เลมที่ ๑  หนา ๕๘๒   
 
                                ตติยปาราชิกวณฺณนา   
 
                ตติยนฺตีหิ สุทฺเธน                         ย พุทฺเธน วิภาวิต 
                ปาราชิกนฺตสฺสิทานิ                          ปตฺโต สวณฺณนากฺกโม 
                ยสฺมา ตสฺมา สุวิ ฺเยฺย                  ย ปพฺุเพ จ ปกาสิต 
                ต วชฺชยิตฺวา อสฺสาป                  โหติ สวณฺณนา อยนฺติ ฯ 
 
                                ปมป ฺตฺตินิทานวณฺณนา   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  มหาวเน   
กูฏาคารสาลายนฺติ  [๑]  เวสาลิยนฺติ  เอวนามเก  อิตฺถีลิงฺควเสน   
ปวตฺตโวหาเร  นคเร ฯ  ต ฺหิ  นคร  ติกฺขตฺตุปาการปริกฺเขป-   
วฑฺฒเนน  วิสาลีภูตตฺตา  เวสาลีติ  วุจฺจติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ   
วิตฺถาโร  ปนสฺส  อนุปุพฺพีกถ  อิจฺฉนฺเตหิ  ปรมตฺถโชติกาย   
ขุทฺทกฏกถาย  รตนสุตฺตวณฺณนาโต  คเหตพฺโพ ฯ  อิทมฺป  จ   
นคร สพฺพ ฺ ุตปฺปตฺเตเยว  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  สพฺพาการ-   
เวปุลฺลตฺต (๒)  ปตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอว  โคจรคาม  ทสฺเสตฺวา   
นิวาสนฏานมาห  มหาวเน  กูฏาคารสาลายนฺติ ฯ  ตตฺถ   
มหาวน  นาม  สย ชาตมโรปม สปริจฺเฉท  มหนฺต  วน ฯ   
กปลวตฺถุสามนฺตา  ปน  มหาวน  หิมวนฺเตน  สห  เอกาพทฺธ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. สพฺพากาเรน   
# เวปุลฺล ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 583 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๘๓   
 
อปริจฺเฉท  หุตฺวา  มหาสมุทฺท  อาหจฺจ   ิต ฯ  อิท  ตาทิส   
น  โหติ  สปริจฺเฉท  มหนฺต  วนนฺติ  มหาวน ฯ กูฏาคารสาลา   
ปน  มหาวน  นิสฺสาย  กเต  อาราเม  กฏูาคาร  อนฺโต  กตฺวา   
หสวฏฏกจฺฉทเนน  กตา  สพฺพาการสมฺปนฺนา  พุทฺธสฺส  ภควโต   
คนฺธกุฏี  เวทติพฺพา ฯ   
        อเนกปริยาเยน  อสภุกถ  กเถตีติ  อเนเกหิ  การเณหิ   
อสุภาการสนฺทสฺสนปฺปวตฺต  กายวิจฺฉนฺทนียกถ  กเถติ ฯ   
เสยฺยถีท ฯ  อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  โลมา ฯเปฯ  มุตฺตนฺติ ฯ   
กึ  วุตฺต  โหติ ฯ  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  พฺยามมตฺเต  กเลวเร   
สพฺพาทเรนป (๑)  วิจินนฺโต  น  โกจิ  กิ ฺจิ  มุตฺต  วา  มณึ   
วา  เวฑุริย  วา  อครร  วา  จนฺทน  วา  กุกฺกุม (๒)  วา  กปฺปุร   
วา  วาสจุณฺณาทีน (๓)  วา  อนุมตฺตมฺป (๔)  สุจิภาว  ปสฺสติ  อถโข   
ปรมทุคฺคนฺธ เชคุจฺฉมสฺสิริกทสฺสน  เกสโลมาทินานปฺปการ-   
มสุจึเยว  ปสฺสติ  ตสฺมา  น  เอตฺถ  ฉนฺโท  วา  ราโค  วา   
กรณีโย  เยป  หิ  อุตฺตมงฺเค  สิรสฺม ึ ชาตา  เกสา  นาม   
เตป  อสุภาเยว  อสุจิโน  จ  ปฏิกูลา  จ (๕)  โส  จ  เนส   
อสุภาสุจิปฏิกูลภาโว  วณฺณโตป  สณฺานโตป  คนฺธโตป   
อาสยโตป  โอกาสโตปติ  ป ฺจหิ  การเณหิ  เวทิตพฺโพ  เอว   
# ๑. ม. สพฺพากาเรนป ฯ  ๒. ม. กุงฺกุม ฯ  ๓. ส.ี วาสจุณฺณาทึ ฯ   
# ม. วาสจุณฺณาทีนิ ฯ  ๔. ม. อณุมตฺตมฺป ฯ  ๕. ส.ี ปฏิกฺกูลา จ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 584 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๘๔   
 
โลมาทีนนฺติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน วิสุทฺธิมคฺเค   
วุตฺตนเยน  เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ  ภควา  เอกเมกสฺมึ (๑)  โกฏาเส   
ป ฺจป ฺจปฺปเภเทน  อเนกปริยาเยน  อสุภกถ  กเถติ ฯ   
        อสุภาย  วณฺณ  ภาสตีติ  อุทฺธุมาตกาทิวเสน  อสุภมาติก   
นิกฺขิปตฺวา  ปทภาชนีเยน  ต  วิภชนโฺต  วณฺเณนฺโต  สวณฺเณนฺโต   
อสุภาย  วณฺณ  ภาสติ ฯ  อสุภภาวนาย  วณฺณ  ภาสตีติ  ยา   
อย  เกสาทีสุ  วา  อุทฺธุมาตกาทีสุ  วา  อชฺฌตฺตพหิทฺธาวตฺถูสุ   
วา อสุภาการ  คเหตฺวา  ปวตฺตสฺส  จิตฺตสฺส  ภาวนา  วฑฺฒนา   
ผาติกมฺม  ตสฺสา  อสุภภาวนาย  อานิสส  ทสฺเสนฺโต  วณฺณ   
ภาสติ  คุณ  ปริกิตฺเตติ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  อสุภภาวนาภิยุตฺโต  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ  เกสาทีสุ  วา  วตฺถูส ุ อุทฺธุมาตกาทีสุ  วา  วตฺถสูุ   
ป ฺจงฺควิปฺปหีน  ป ฺจงฺคสมนฺนาคต  ติวิธกลฺยาณ  ทสลกฺขณ-   
สมฺปนฺน ฺจ  ปม  ฌาน  ปฏิลภติ  โส  ต  ปมชฌฺานสงฺขาต   
จิตฺตม ฺชุส  นิสฺสาย  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อุตฺตมตฺถ อรหตฺต   
ปาปุณาตีติ ฯ   
        ตตฺรีมานิ  ปมสฺส  ฌานสฺส  ทสลกฺขณานิ  ปาริปนฺถิกโต   
จิตฺตวิสุทฺธิ  มชฺฌิมสฺส  สมาธินิมิตฺตสฺส  ปฏิปตฺติ  ตตฺถ  จิตฺตปฺ-   
ปกฺขนฺทน  วิสุทฺธสฺส  จิตฺตสฺส  อชฺฌุเปกฺขณ  สมถปฏิปนฺนสฺส   
อชฺฌุเปกฺขณ  เอกคฺคูปฏานสฺส  อชฺฌเุปกฺขณ  ตตฺถ  ชาตาน    
# ๑. เอเกกสฺมึ ฯ  ๒. ม. จิตฺตม ฺชูส ฯ  ๓. ม. เอกตฺตุปฏานสฺส ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 585 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๘๕   
 
ธมฺมาน  อนติวตฺตนฏเน  สมฺปหสนา  อินฺทฺริยาน  เอกรสฏเน   
ตทนุรูปควิริยวาหนฏเน  อาเสวนฏเน  สมฺปหสนาติ ฯ  ตตฺราย   
ปาลิ  ปมสฺส  ฌานสฺส  โก  อาทิ  ก ึ มชฺเฌ  กึ  ปรโิยสาน ฯ   
ปมสฺส  ฌานสฺส  ปฏิปทาวิสุทฺธิ  อาทิ  อุเปกฺขานุพฺรูหนา   
มชฺเฌ  สมฺปหสนา  ปริโยสาน ฯ  ปมสฺส  ฌานสฺส  ปฏิปทาวิสุทฺธิ   
อาทิ  อาทิสฺส  กติลกฺขณานิ ฯ  อาทิสฺส  ตีณิ  ลกฺขณานิ ฯ  โย   
ตสฺส  ปริปนโฺถ (๑)  ตโต  จิตฺต  วิสุชฺฌติ  วิสุทฺธตฺตา  จิตฺต  มชฌฺิม   
สมาธินิมิตฺต (๒)  ปฏิปชชฺติ  ปฏิปนฺนตฺตา  ตตฺถ  จิตฺต  ปกฺขนฺทติ ฯ   
ย ฺจ  ปริปนถฺโต  จิตฺต  วิสุชฺฌติ  ย ฺจ  วิสุทฺธตฺตา  จิตฺต   
มชฺฌิม  สมาธินิมิตฺต (๒)  ปฏิปชฺชติ  ย ฺจ  ปฏิปนนฺตฺตา  ตตฺถ  จิตฺต   
ปกฺขนฺทติ  ปมสฺส  ฌานสฺส  ปฏิปทาวิสุทฺธิ  อาทิ  อาทิสฺส   
อิมานิ  ตีณิ  ลกฺขณานิ ฯ  เตน  วุจฺจติ  ปม  ฌาน  อาทิ-   
กลฺยาณ ฺเจว  โหติ  ติลกขฺณสมฺปนฺน ฺจาติ (๓) ฯ   
        ปมสฺส  ฌานสฺส  อุเปกฺขานุพฺรูหนา  มชฺเฌ  มชฺฌสฺส   
กติลกฺขณานิ ฯ  มชฺฌสฺส  ตีณิ  ลกฺขณานิ ฯ  วิสุทฺธ  จิตฺต   
อชฺฌุเปกฺขติ  สมถปฏิปนนฺ  อชฌฺุเปกฺขติ เอกคฺคูปฏาน (๔)   
อชฺฌุเปกฺขติ ฯ  ย ฺจ  วิสุทฺธ  จิตฺต  อชฺฌุเปกฺขติ  ย ฺจ  สมถ-   
ปฏิปนฺน  อชฌฺุเปกฺขติ  ย ฺจ  เอกคฺคูปฏาน  อชฌฺุเปกฺขติ   
# ๑. โปราณ. ปริปณฺโ ฯ  ๒. ม. สมถนิมิตฺต ฯ   
# ๓. ม. ติลกขฺณสมฺปนฺน ฺจ ฯ  ๔. ม. เอกตฺตุปฏาน ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 586 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๘๖   
 
ปมสฺส  ฌานสฺส  อุเปกขฺานุพฺรูหนา  มชฺเฌ  มชฌฺสฺส  อิมานิ   
ตีณิ  ลกฺขณานิ ฯ  เตน  วุจฺจติ  ปม  ฌาน  มชฺเฌกลฺยาณ ฺเจว   
โหติ  ติลกฺขณสมฺปนฺน ฺจาติ ฯ   
        ปมสฺส  ฌานสฺส  สมฺปหสนา  ปริโยสาน  ปริโยสานสฺส   
กติลกฺขณานิ ฯ  ปริโยสานสฺส  จตฺตาริ  ลกฺขณานิ ฯ  ตตฺถ   
ชาตาน  ธมฺมาน  อนติวตฺตนฏเน  สมฺปหสนา  อินฺทฺริยาน   
เอกรสฏเน  สมฺปหสนา  ตทนุรูปควิริยวาหนฏเน (๒)  สมฺปหสนา   
อาเสวนฏเน  สมฺปหสนา ฯ  ปมสฺส  ฌานสฺส  สมฺปหสนา   
ปริโยสาน  ปริโยสานสฺส  อิมานิ  จตฺตาริ  ลกฺขณานิ ฯ  เตน   
วุจฺจติ  ปม  ฌาน  ปรโิยสานกลฺยาณ ฺเจว  โหติ  จตุลฺลกฺขณ-   
สมฺปนฺน ฺจาติ (๓) ฯ  เอว  ติวิธตฺตคต  จิตฺต  ติวิธกลฺยาณก   
ทสลกฺขณสมฺปนฺน วิตกฺกสมฺปนฺน ฺเจว  โหติ  วิจารปติสุข-   
สมฺปนฺน ฺจ  จิตฺตสฺส  อธิฏานสมฺปนฺน ฺจ  สทฺธาสมฺปนฺน ฺจ   
วิริยสติสมาธิป ฺาสมฺปนฺน ฺจาติ ฯ   
        อาทิสฺส  อาทิสฺส  อสุภสมาปตฺติยา  วณฺณ  ภาสตีติ  เอวมฺป   
อิตฺถมฺปติ  ปนุปฺปุน  ววฏาน  กตฺวา  อาทิสนโต (๔)  อสุภ-   
สมาปตฺติยา  วณฺณ  ภาสติ  อานิสส  กเถติ  คุณ  ปรกิิตฺเตติ ฯ   
เสยฺยถีท ฯ  อสุภส ฺาปริจิเตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  เจตสา  พหุล   
# ๑. ม. ติลกขฺณสมฺปนฺน ฺจ ฯ  ๒. ม. ตทุปค.... ฯ   
# ๓. ม. จตุลกฺขณสมฺปนฺน ฺจ ฯ  ๔. ม. อาทิสนฺโต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 587 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๘๗   
 
วิหรโต เมถนุธมฺมสมาปตฺติยา  จิตฺต  ปฏิลียติ  ปฏกิุฏฏติ (๑)  ปฏิวฏฏติ   
น  สมฺปสารยีติ  อุเปกฺขา  วา  ปฏกิุลฺยตา  วา  สณฺาติ   
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  กุกฺกุฏปตฺต  วา  นหารุททฺทล (๒)  วา  อคฺคิมฺหิ   
ปกฺขิตฺต  ปฏลิียติ  ปฏิกฏุฏติ  ปฏิวฏฏติ  น  สมฺปสารียติ  เอวเมว   
โข  ภิกฺขเว  อสุภส ฺาปริจิเตน  ภิกฺขุโน  เจตสา  พหุล วิหรโต   
เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา  จิตฺต ปฏิลียติ ปฏิกุฏฏติ (๑)  ปฏิวฏฏติ  น   
สมฺปสารียตีติ (๓) ฯ   
        อิจฺฉามห  ภิกฺขเว  อฑฺฒมาส  ปฏสิลฺลิยิตุนฺติ  อห  ภิกฺขเว   
เอก  อฑฺฒมาส  ปฏิสลฺลยิิตุ  นิลิยิตุ  เอโกว  หุตฺวา  วิหริตุ   
อิจฺฉามีติ  อตฺโถ ฯ  นมฺห ิ เกนจิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  อ ฺตฺร   
เอเกน  ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ  โย  อตฺตนา  ปยุตฺตวาจ  อกตฺวา   
มมตฺถาย  สทฺเธสุ  กุเลสุ  ปฏิยตฺต  ปณฺฑปาต  นีหริตฺวา  มยฺห   
อุปนาเมติ  ต  ปณฺฑปาตนีหารก  เอก  ภิกฺขุ  เปตฺวา  นมฺหิ   
อ ฺเน  เกนจิ  ภิกฺขุนา  วา  คหฏเน  วา  อุปสงฺกมิตพฺโพติ ฯ   
        กสฺมา  ปน  เอวมาหาติ ฯ  อตีเต  กิร  ป ฺจสตา   
มิคลุทฺธกา  มหตีติ  ทณฺฑวาคุราหิ  อร ฺ  ปริกฺขิปตฺวา   
หฏตุฏา  เอกโตเยว  ยาวชีว  มิคปกขิฺฆาตกมฺเมน  ชีวิต (๔)   
กปฺเปตฺวา  นิรเย  อุปฺปนฺนา (๕) ฯ  เต  ตตฺถ  ปจิตฺวา  ปุพฺเพ   
# ๑. สฺยา. ปฏิกุชชฺติ ฯ  ม. ปฏิกุฏติ ฯ  ๒. สฺยา. นฺหารุททฺทุล ฯ   
# ๓. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๘ ฯ  ๔. ม. ชีวิก ฯ  ๕. ม. อุปปนฺนา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 588 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๘๘   
 
กเตน  เกนจิเทว  กุสลกมฺเมน  มนุสฺเสสุ  อุปฺปนฺนา (๑)  กลฺยาณูป-   
นิสฺสยวเสน  สพฺเพป  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชชฺ ฺจ  อุป-   
สมฺปท ฺจ  ลภึสุ ฯ  เตส  ตโต  มูลากุสลกมฺมโต  อวิปกฺกวิปากา   
อปราปรเจตนา  ตสฺมึ  อฑฺฒมาสพฺภนฺตเร  อตฺตูปกฺกเมน  จ   
ปรูปกฺกเมน  จ  ชีวิตูปจฺเฉทาย  โอกาส  อกาสิ ฯ  ต  ภควา   
อทฺทส ฯ  กมฺมวิปาโก  นาม  น  สกกฺา  เกนจิ  ปฏิพาหิตุ ฯ   
เตสุ  จ  ภิกฺขูสุ  ปถุุชชฺนาป  อตฺถ ิ โสตาปนฺนสกทาคามิ-   
อนาคามิขีณาสวาป ฯ  ตตฺถ  ขีณาสวา  อปฏิสนฺธกิา  อิตเร   
อริยสาวกา  นิยตคติกา  สุคติปรายนา  ปถุุชชฺนาน  คติ   
อนิยตา ฯ  อถ  ภควา  จินฺเตสิ  อิเม  อตฺตภาเว  ฉนฺทราเคน   
มรณภยภีตา  น  สกฺกิสฺสนฺติ  คตึ  วิโสเธตุ  หนฺท  เนส   
ฉนฺทราคปฺปหานาย  อสุภกถ  กเถมิ  ต  สุตฺวา  อตฺตภาเว   
วิคตจฺฉนฺทราคตาย  คติวิโสธน  กตฺวา  สคฺเค  ปฏิสนฺธึ   
คณฺหิสฺสนฺติ  เอว  เนส  มม  สนฺติเก  ปพฺพชฺชา  สาตฺถิกา   
ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ตโต  เนส  อนุคฺคหาย อสุภกถ กเถสิ กมฺมฏาน-   
สีเสน โน  มรณวณฺณสวณฺณนาธิปฺปาเยน ฯ  กเถตฺวา  จ   
ปนสฺส  เอตทโหสิ  สเจ  ม  อิม  อฑฺฒมาส  ภิกฺขู  ปสฺสิสฺสนฺติ   
อชฺช  เอโก  ภิกฺขุ  มโต  อชฺช  เทฺว ฯเปฯ  อชชฺ  ทสาติ   
# ๑. ม. อุปปนฺนา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 589 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๘๙   
 
อาคนฺตฺวา (๑)  อาโรเจสฺสนฺติ  อย ฺจ  กมฺมวิปาโก  น  สกฺกา   
มยา  วา  อ ฺเน  วา  ปฏพิาหิตุ  สฺวาหนฺต  สุตฺวาป  ก ึ  
กริสฺสามิ  กมิฺเม  อนตฺถเกน  อนยพฺยสเนน  สุเตน  หนฺทาห   
ภิกฺขูน  อทสฺสน  อุปคจฺฉามีติ  ตสฺมา  เอวมาห อิจฺฉามห   
ภิกฺขเว  อฑฺฒมาส  ปฏิสลฺลิยิตุ  นมฺหิ  เกนจิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ   
อ ฺตฺร  เอเกน  ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ   
        อปเร  ปนาหุ  ปรูปวาทวิวชฺชนตฺถ  เอว  วตฺวา   
ปฏิสลลฺีโนติ ฯ  ปเร  กิร  ภควนฺต  อุปวทิสฺสนฺติ  อย   
สพฺพ ฺ ู  อห  สทฺธมฺมปปฺวรจกฺกวตฺตีติ  ปฏิชานมาโน  อตฺตโนป   
สาวเก  อ ฺม ฺ  ฆาเตนฺเต  นิวาเรตุ  น  สกฺโกติ  กิม ฺ   
สกฺกิสฺสตีติ  ตตฺถ  ปณฺฑิตา  วกฺขนฺติ  ภควา  ปฏิสลฺลาน-   
มนุยุตฺโต  นยิม  ปวุตฺตึ  ชานาติ  โกจิสฺส  อาโรจยติาป  นตฺถิ   
สเจ  ชาเนยฺย  อทฺธา  นิวาเรยฺยาติ ฯ  อิท ปน  อิจฺฉามตฺต   
ปมเมเวตฺถ  การณ ฯ  นาสฺสุธาติ  เอตฺถ  อสฺสุธาติ  ปท-   
ปูรณมตฺเต  อวธารณตฺเถ  วา  นิปาโต  เนว  โกจิ  ภควนฺต   
อุปสงฺกมตีติ ฯ   
        อเนเกหิ  วณฺณสณฺานาทีหิ  การเณหิ  โวกาโร  อสฺสาติ   
อเนกาการโวกาโร ฯ  อเนกาการโวกิณฺโณ  อเนกการณ-   
สมฺมิสฺโสติ  วุตฺต  โหติ ฯ  โก  โส ฯ อสุภภาวนานุโยโค ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาคนฺตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 590 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๙๐   
 
ต อเนกาการโวการ  อสุภภาวนานุโยค ฯ  อนุยุตฺตา  วิหรนฺตีติ   
ยุตฺตา  ปยุตฺตา (๑)  วิหรนติฺ ฯ  อฏฏิยนตีฺติ  เตน  กาเยน  อฏฏา   
ทุกฺขิตา  โหนฺติ ฯ  หรายนฺตีติ  ลชชฺนติฺ ฯ  ชิคุจฺฉนฺตีติ  ส ฺชาต-   
ชิคุจฺฉา  โหนฺติ ฯ  ทหโรติ  ตรุโณ ฯ  ยุวาติ  โยพฺพเนน   
สมนฺนาคโต ฯ  มณฺฑนกชาติโยติ  มณฺฑนปกติโก ฯ  สีส  นหาโตติ   
สีเสน  สทฺธึ  นหาโต ฯ  ทหโร  ยุวาติ  เอตฺถ  ทหรวจเนน   
ปมโยพฺพนภาว  ทสฺเสติ ฯ  ปมโยพฺพเน  หิ  สตฺตา  วิเสเสน   
มณฺฑนกชาติยา  โหนฺติ ฯ  สีส  นหาโตติ  อิมินา  มณฺฑนานุ-   
โยคกาล ฯ  ยวุาป  หิ  กิ ฺจิ  กมฺม  กตฺวา  สงฺกิลิฏสรีโร   
น  มณฺฑนานุยุตฺโต  โหติ ฯ  สีส  นหาโต  ปน  โส  มณฺฑน-   
เมวานุยุ ฺชติ  อหิกุณปาทีนิ  ทฏ ุมฺป  น  อิจฺฉติ ฯ  โส  ตสฺม ึ  
ขเณ  อหิกุณเปน  วา  กุกฺกรุกุณเปน  วา  มนุสฺสกุณเปน  วา   
กณฺเ  อาลคฺเคน  เกนจิเทว  ปจฺจตฺถิเกน  อาเนตฺวา  กณฺเ   
พทฺเธน  ปฏมิุกฺเกน  ยถา  อฏฏิเยยฺย  หราเยยฺย  ชิคุจฺเฉยฺย   
เอวเมว  เต  ภิกฺขู  สเกน  กาเยน  อฏฏยินฺตา หรายนฺตา   
ชิคุจฺฉนฺตา  โส  วิย  ปุรโิส  ต  กุณป  วิคตจฺฉนฺทราคตาย   
อตฺตโน  กาย  ปริจฺจชิตุกามา  หุตฺวา  สตฺถ  อาทาย  อตฺตนาป   
อตฺตาน  ชีวิตา  โวโรเปนฺติ  ตฺว  ม  ชีวิตา  โวโรเปหิ  อห   
ตนฺติ  เอว  อ ฺม ฺมฺป  ชีวิตา  โวโรเปนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ยุตฺตปฺปยุตฺตา ฯ  ม. ยุตฺตปยุตฺตา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 591 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา หนา  ๕๙๑   
 
        มิคลณฺฑิกมฺป  สมณกุตฺตกนฺติ  มิคลณฺฑิโกติ  ตสฺส  นาม ฯ   
สมณกุตฺตโกติ  สมณเวสธารโก ฯ  โส  กริ  สิขามตฺต  เปตฺวา   
สีส  มุณฺเฑตฺวา เอก  กาสาว  นิวาเสตฺวา  เอก  อเส  กตฺวา   
วิหารเยว  อุปนิสฺสาย  วิฆาสาทภาเวน  ชีวติ ฯ  ตมฺป  มิคลณฺฑิก   
สมณกุตฺตก  อุปสงฺกมิตฺวา  เอว  วทนฺติ ฯ  สาธูติ  อายาจนตฺเถ   
นิปาโต ฯ  โนติ  อุปโยคพหุวจน ฯ  สาธุ  อาวุโส  อมฺเห  ชีวิตา   
โวโรเปหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอตฺถ  จ  อริยา  เนว  ปาณาติปาต   
กรึสุ  น  สมาทเปสส  น  สมนุ ฺาเปสุ (๑) ฯ  ปุถชฺุชนา  ปน   
สพฺพมกสุ ฯ  โลหิตกนฺติ  โลหิตมกฺขิต ฯ  เยน  วคฺคุมุทาติ   
วคฺคุมตา  โลกสฺส  ปุ ฺสมฺมตา  นที ฯ  โสป  กิร  ต  ปาป   
ตตฺถ  ปวาเหสฺสามีติ  ส ฺาย  คโต ฯ   
        อหุเทว  กุกฺกุจฺจนฺติ  เตสุ  กิร  ภิกขฺูสุ  เกนจิ  กายวิกาโร   
วา  วจีวิกาโร  วา  น  กโต  สพฺเพ  สตา  สมฺปชานา  ทกฺขิเณน   
ปสฺเสน  นิปชฺชึส ุฯ  ต  อนุสฺสรโต  ตสฺส  กุกกฺุจฺจ  อโหสิเยว ฯ   
นทิยา  อานุภาเวน  อปฺปมตฺตกมฺป  ปาป  ปหีนนฺนาม  นตฺถิ ฯ   
อหุ  วิปฏิสาโรติ  ตสฺเสว  กุกฺกุจฺจสฺส  สภาวนิยมนตฺถเมต   
วุตฺต ฯ  วิปฏสิารกุกฺกุจฺจ  อโหสิ  น  วินยกุกฺกุจฺจนฺติ ฯ  อลาภา   
วต  เมติอาทิ  กุกฺกุจฺจสฺส  ปวตฺติอาการทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ   
อลาภา  วต  เมติ  อายตึ  ทานิ  มม  หิตสุขลาภา  นาม   
# ๑. น สมนชุานึสุ ฯ  ม. น  สมนุ ฺา  อเหสุ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 592 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๙๒   
 
นตฺถีติ  อนุตฺถุนาติ ฯ  น  วต  เม  ลาภาติ  อิมินา  ปน   
ตเมวตฺถ  ทฬหฺ  กโรติ ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  สเจป  โกจิ   
ลาโภ  เตติ  วเทยฺย  ต  มจฺิฉา  นตฺเถว  เม  ลาภาติ ฯ  ทลฺุลทฺธ   
วต  เมติ  กสุลานุภาเวน  ลทฺธมฺป  อิท  มนุสฺสตฺต  ทุลฺลทฺธ   
วต  เม ฯ  น  วต  เม  สลุทธฺนฺติ  อิมินา  ปน  ตเมว  อตฺถ   
ทฬฺห  กโรติ ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  สเจป  โกจิ  สุลทฺธนฺเตติ   
วเทยฺย  ต  มจฺิฉา  น  วต  เม  สุลทฺธนติฺ ฯ  อปุ ฺ  ปสุตนฺติ   
อปุ ฺ  อุปจิต  ชนิต  วา ฯ  กสฺมา  อิติ  เจ ฯ  ยฺวาห   
ภิกฺขู ฯเปฯ  โวโรเปสินฺติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  โย  อห  สลีวนฺเต   
ตาย  เอว  สลีวนฺตตาย  กลฺยาณธมฺเม  อุตฺตมธมฺเม   
เสฏธมฺเม  ภิกฺขู  ชีวิตา  โวโรเปสินฺติ ฯ   
        อ ฺตรา  มารกายกิาติ  นามวเสน  อปากฏา  เอกา   
ภุมฺมเทวตา  มิจฺฉาทิฏ ิกา  มารปกฺขิกา  มารสฺส  อนุวตฺติกา   
เอว  อย  มารเธยฺย  มารวิสย  นาติกฺกมิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา   
สพฺพาภรณวิภูสิตา  หุตฺวา  อตฺตโน  อานุภาว  ทสฺสยมานา   
อภิชฺชมาเน  อุทเก  ปวีตเล  จงฺกมมานา  วิย  อาคนฺตฺวา   
มิคลณฺฑิก  สมณกุตฺตก  เอตทโวจ ฯ  สาธุ  สาธูติ  สมฺปหส-   
นตฺเถ  นิปาโต ฯ  ตสฺมา  เอว ฺเจตฺถ  ทฺวิวจน (๑) ฯ  อติณฺเณ   
ตาเรสีติ  สสารโต  อติณฺเณ  อิมินา  ชวิีตาโวโรปเนน  ตาเรสิ   
# ๑. อาเมฑิตวจน ฯ  ม. ตสฺมา  เอว  ทฺวิวจน  กต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 593 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๙๓   
 
ปริโมเจสีติ (๑) ฯ  อย  กริ  เอติสฺสา  เทวตาย  พาลาย  ทุมฺเมธาย   
ลทฺธิ  เย  น  มตา  เต  สสารโต  น  มุตฺตา  เย  มตา   
เต  มุตฺตาติ ฯ  ตสฺมา  สสารโมจกมิลกขฺุ (๒)  วิย  เอวลทฺธิกา   
หุตฺวา  ตมฺป  ตตฺถ  นโิยเชนฺตี  เอวมาห ฯ  อถโข  มคิลณฺฑิโก   
สมณกุตฺตโก  ตาวภุส  อุปปฺนฺนวิปฏิสาโรป  ต  เทวตาย  อานุภาว   
ทิสฺวา  อย  เทวตาฆ  เอวมาห  อทฺธา  อิมินา  อตฺเถน  เอวเมว   
ภวิตพฺพนฺติ  นิฏ  คนฺตฺวา  ลาภา  กิร  เมติอาทีนิ  ปริกิตฺต-   
ยนฺโต  วิหาเรน  วิหาร  ปริเวเณน  ปริเวณ  อุปสงฺกมิตฺวา   
เอว  วเทติ  ตต  วิหาร ฺจ  ปริเวณ ฺจ   อุปสงฺกมิตฺวา  ทฺวาร   
วิวริตฺวา  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  ภิกฺขู  เอว  วเทติ  โก  อติณฺโณ   
กนฺตาเรมีติ ฯ   
        โหติเยว  ภยนฺติ  มรณ  ปฏิจฺจ  จิตฺตุตฺราโส  โหติ ฯ   
ฉมฺภิตตฺตนฺติ  หทยมส  อาทึ  กตฺวา  สรีรจลน  โหติ ฯ  อติภเยน   
ถทฺธสรีรตฺตนฺติป  เอเก ฯ  ถมฺภิตตฺต  หิ  ฉมฺภิตตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
โลมหโสติ  อุทฺธ ิตโลมตา ฯ  ขีณาสวา  ปน  สตฺตสุ ฺตาย   
สุทิฏตฺตา  มรณกสตฺตเมว  น  ปสฺสนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตส   
สพฺพมฺเปต  นาโหสีติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอกมฺป  เทฺวป ฯเปฯ   
สฏ ึป  ภิกฺขู  เอกาเหเนว  ชีวิตา โวโรเปสีติ  เอว คณนวเสน   
สพฺพานิป ตานิ ป ฺจ ภิกฺขุสตานิ ชีวิตา โวโรเปสิ ฯ   
# ๑. ม. (ปริโมเจสิ ?) ฯ  ๒. มิลกโฺข ฯ  ม. สสารโมจกมิลกฺขา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 594 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๙๔   
  
        ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโตติ  เตส  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน   
ชีวิตกฺขยปฺปตฺติภาว  ตฺวา  ตโต  เอกภีาวโต  วุฏ ิโต  ชานนฺโตป   
อชานนฺโต  วิย  กถาสมุฏาปนตฺถ  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
อามนฺเตสิ ฯ  กินฺนุโข  อานนฺท  ตนุภูโต  วิย  ภิกฺขุสงฺโฆติ   
อานนฺท  อิโต  ปุพฺเพ  พหู  ภิกฺขู  เอกโต  อุปฏาน  อาคจฺฉนฺติ   
อุทฺเทส  ปรปิุจฺฉ  คณฺหนฺติ  สชฺฌายนฺติ  เอกปฺปชฺโชโต  วิย   
อาราโม  ทิสสฺติ  อิทานิ  ปน  อฑฺฒมาสมตฺตสฺส  อจฺจเยน   
ตนุภูโต  วิย  ตนุโก  มนโฺท  อปฺปโก  วิรโล  วิย  ชาโต  ภิกฺขุ-   
สงฺโฆ  กินฺนโุข  การณ  ก ึ ทิสาสุ  ปกกฺนฺตา  ภิกฺขูติ ฯ   
        อถายสฺมา  อานนฺโท  กมฺมวิปาเกน  เตส  ชีวิตกฺขยปฺปตฺตึ   
อสลฺลกฺเขนฺโต  อสุภกมฺมฏานานุโยคปจฺจยา  ปน  สลฺลกฺเขนฺโต   
ตถาหิ  ปน  ภนฺเต  ภควาติอาทึ  วตฺวา  ภิกฺขูน  อรหตฺตปฺปตฺติยา   
อ ฺ  กมฺมฏาน  ยาจนฺโต  สาธุ  ภนฺเต  ภควาติอาทิมาห ฯ   
ตสฺสตฺโถ  สาธุ  ภนฺเต  ภควา  อ ฺ  การณ  อาจิกฺขตุ  เยน   
ภิกฺขุสงฺโฆ  อรหตฺเต  ปติฏเหยฺย (๑) ฯ  มหาสมุทฺทโอโรหณติฏานิ   
วิย  หิ  อ ฺานิป  ทสานุสฺสติทสกสิณจตุทฺธาตุววฏาน-   
พฺรหฺมวิหารอานาปานสฺสติปฺปเภทานิ พหูนิ  นิพฺพาโนโรหณ-   
กมฺมฏานานิ  สนฺติ  เตสุ  ภควา  ภิกขฺู  สมสฺสาเสตฺวา  อ ฺตร   
กมฺมฏาน  อาจิกฺขตูติ  อธิปฺปาโย ฯ   
# ๑. อิธ  อิติสทฺโท  อิจฺฉิตพฺโพ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 595 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๙๕   
 
        อถ  ภควา  ตถา  กาตุกาโม  เถร  อุยฺโยเชนฺโต  เตนหิ   
อานนฺทาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เวสาลึ  อุปนิสฺสายาติ  เวสาลึ   
อุปนิสฺสาย  สมนฺตา  คาวุเตป  อฑฺฒโยชเนป  ยาวติกา  วิหรนติฺ   
เต  สพฺเพ  สนฺนิปาเตหีติ  อตฺโถ ฯ  สพฺเพ  อุปฏานสาลาย   
สนฺนิปาเตตฺวาติ  อตฺตนา  คนฺตุ  ยุตฺตฏาน  สย  คนฺตฺวา   
อ ฺตฺถ  ทหรภิกฺขุ  ปหณิิตฺวา  มุหุตฺเตเนว  อนวเสเส  ภิกฺขู   
อุปฏานสาลาย  สมูห  กตฺวา ฯ  ยสฺสทีานิ  ภนฺเต  ภควา   
กาล  ม ฺตีติ  เอตฺถ  อยมธิปฺปาโย  ภควา  ภิกฺขุสงฺโฆ   
สนฺนิปติโต (๑)  เอส  กาโล  ภิกฺขูน  ธมฺมกถ  กาตุ  อนุสาสนึ   
ทาตุ  อิทานิ ยสฺส ตุมฺเห กาล ชานาถ ต กตฺตพฺพนฺติ ฯ   
 
                        อานาปานสฺสติสมาธกถา   
        อถโข  ภควา ฯเปฯ  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อยมฺป  โข   
ภิกฺขเวติ  อามนฺเตตฺวา  จ  ปน  ภิกฺขูน  อรหตฺตปฺปตฺติยา   
ปุพฺเพ  อาจิกฺขิตอสุภกมฺมฏานโต  อ ฺ  ปริยาย  อาจิกฺขนฺโต   
อานาปานสฺสติสมาธีติ  อาห ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  ภควตา  ภิกฺขูน  สนฺตปฺปณีตกมฺมฏาน-   
ทสฺสนตฺถเมว  อย  ปาลิ  วุตฺตา  ตสฺมา  อปริหาเปตฺวา   
อตฺถโยชนากฺกม  เอตฺถ  วณฺณน  กริสสฺามิ ฯ  ตตฺร อยมฺป   
# ๑. ส.ี สนฺนปิาติโต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 596 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๙๖   
 
โข  ภิกฺขเวติ  อิมสฺส  ตาว  ปทสฺส  อย  โยชนา  ภิกฺขเว   
น  เกวล  อสภุภาวนาเยว  กิเลสปฺปหานาย  สวตฺตติ  อปจ   
อยมฺป  โข  อานาปานสฺสติสมาธิ ฯเปฯ  วูปสเมตีติ ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  อตฺถวณฺณนา ฯ  อานาปานสฺสตีติ  อสฺสาสปฺ-   
ปสฺสาสปริคฺคาหิกา  สติ ฯ  วุตฺต  เหต  ปฏิสมฺภิทาย  อานนฺติ   
อสฺสาโส  โน  ปสฺสาโส  ปานนฺติ  ปสฺสาโส  โน  อสฺสาโส   
อสฺสาสวเสน  อุปฏาน  สติ  ปสฺสาสวเสน  อุปฏาน  สติ  โย   
อสฺสสติ  ตสฺส  อุปฏาติ  โย  ปสฺสสติ  ตสฺส  อุปฏาตีติ ฯ   
สมาธีติ  ตาย  อานาปานปริคฺคาหิกาย  สติยา  สทฺธึ  อุปฺปนฺนา   
จิตฺเตกคฺคตา ฯ  สมาธิสีเสน  จาย  เทสนา  น  สติสีเสน ฯ   
ตสฺมา  อานาปานสฺสติยา  ยุตฺโต  สมาธิ  อานาปานสฺสติย  วา   
สมาธิ  อานาปานสฺสติสมาธีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
ภาวิโตติ  อุปฺปาทิโต  วฑฺฒิโต  วา ฯ  พหุลีกโตติ  ปุนปฺปุน   
กโต ฯ  สนฺโต  เจว  ปณีโต  จาติ  สนฺโต  เจว  ปณีโต  เจว ฯ   
อุภยตฺถ  เอวสทฺเทน  นิยโม  เวทิตพฺโพ ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อย  หิ  ยถา  อสุภกมฺมฏาน  เกวล  ปฏิเวธวเสน  สนฺต ฺจ   
ปณีต ฺจ  โอฬาริการมฺมณตฺตา  ปน  ปฏิกูลารมฺมณตฺตา  จ   
อารมฺมณวเสน  เนว  สนฺต  น  ปณีต  น  เอว  เกนจิ   
ปริยาเยน  อสนฺโต  วา  อปฺปณีโต  วา  อปจ  โข  อารมฺมณ-   
สนฺตตายป  สนฺโต  วูปสนฺโต  นิพฺพุโต  ปฏิเวธสงฺขาต-   
องฺคสนฺตตายป  อารมฺมณปฺปณีตตายป  ปณีโต  อติตฺติกโร    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 597 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๙๗   
 
องฺคปฺปณีตตายปติ ฯ เตน  วุตฺต  สนฺโต  เจว  ปณีโต  จาติ ฯ   
        อเสจนโก  จ  สโุข จ  วิหาโรติ  เอตฺถ  ปน  นาสฺส   
เสจนนฺติ  อเสจนโก  อนาสิตฺตโก  อพฺโพกิณฺโณ  เปฏากฺโก (๑)   
อาเวณิโก ฯ  นตฺถิ  เจตฺถ  ปริกมฺเมน  วา  อุปจาเรน  วา   
สนฺตตา ฯ  อาทิมนสิการโต  ปภูติ  อตฺตโน สภาเวเนว  สนฺโต   
จ  ปณีโต  จาติ  อตฺโถ ฯ  เกจิ ปน อเสจนโกติ  อนาสิตฺตโก   
โอชวนฺโต  สภาเวเนว  มธุโรติ  วทนฺติ ฯ  เอวมย  อเสจนโก   
จ  อปฺปตปฺปตกฺขเณ  กายิกเจตสิกสุขปฏิลาภาย  สวตฺตนโต   
สุโข  จ  วิหาโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อุปฺปนนฺุปฺปนฺเนติ  อวิกฺขมฺภิเต  อวิกฺขมฺภิเต ฯ  ปาปเกติ   
ลามเก ฯ  อกสุเล  ธมฺเมติ  อโกสลลฺสมภฺูเต  ธมฺเม ฯ  านโส   
อนฺตรธาเปตีติ  ขเณเนว  อนฺตรธาเปติ  วิกฺขมฺเภติ ฯ  วูปสเมตีติ   
สุฏ ุ  อุปสเมติ ฯ  นิพฺเพธภาคิยตฺตา  วา  อนุปุพฺเพน  อริย-   
มคฺควุฑฺฒิปฺปตฺโต  สมุจฺฉินฺทติ  ปฏิปปฺสฺสมฺเภตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เสยฺยถาปติ  โอปมฺมนิทสฺสนเมต ฯ  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม   
มาเสติ  อาสาฬฺหมาเส ฯ  อูหตรโชชลลฺนฺติ  อฑฺฒมาเส วาตา-   
ตปสุกฺขาย  โคมหิสาทิปาทปฺปหารสมฺภินฺนาย  ปวิยา  อุทฺธ   
หต  อูหต  อากาเส  สมุฏ ิต  รช ฺจ  เรณุ ฺจ ฯ  มหา-   
อกาลเมโฆติ  สพฺพ  นภ  อชฺโฌตฺถริตฺวา  อุฏ ิโต  อาสาฬฺห-   
ชุณฺหปกฺเข  สกล  อฑฺฒมาสวสฺสนกเมโฆ ฯ  โส  หิ  อสมฺปตฺเต   
# ๑. ม. ปาเฏกฺโก ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 598 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๕๙๘   
 
วสฺสกาเล  อุปฺปนฺนตฺตา  อกาลเมโฆติ  อิธ  อธิปฺเปโต ฯ  านโส   
อนฺตรธาเปติ  วูปสเมตีติ  ขเณเนว  อทสฺสน  เนติ  ปวิย   
สนฺนิสีทาเปติ ฯ เอวเมว  โขติ  โอปมมฺสมฺปฏิปาทนเมต ฯ   
ตโต  ปร  วุตฺตนยเมว ฯ  อิทานิ  กถ  ภาวิโต  จ  ภิกฺขเว   
อานาปานสฺสติสมาธีติ  เอตฺถ ฯ  กถนฺติ  อานาปานสฺสติสมาธิ-   
ภาวน  นานปฺปการโต  วิตฺถาเรตุมฺยตาปุจฺฉา ฯ  ภาวิโต  จ   
ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติสมาธีติ  นานปฺปการโต  วิตฺถาเรตุ-   
กามฺยตาย  ปุฏธมฺมนิทสฺสน ฯ  เอส  นโย  ทุติยปเทป ฯ   
อยมฺปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ภิกฺขเว  เกน  ปกาเรน  เกนากาเรน   
เกน  วิธินา  ภาวิโต  อานาปานสฺสติสมาธิ  เกน  ปกาเรน   
พหุลีกโต  สนฺโต  เจว ฯเปฯ  วูปสเมตีติ ฯ   
        อิทานิ  ตมตฺถ  วิตฺถาเรนฺโต  อิธ  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขูติ  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  สาสเน  ภิกฺขุ ฯ  อย   
เหตฺถ  อิธสทฺโท  สพฺพปฺปการอานาปานสฺสติสมาธินิพฺพตฺตกสฺส   
ปุคฺคลสฺส  นสิฺสยภูตสาสนปริทีปโน  อ ฺสาสนสฺส  ตถาภาว-   
ปฏิเสธโน  จ ฯ  วุตฺต  เหต  อิเธว ภิกฺขเว  สมโณ ฯเปฯ   
สุ ฺา  ปรปฺปวาทา  สมเณภิ  อ ฺเหีติ ฯ  เตน  วุตฺต  อิมสฺมึ   
สาสเน  ภิกฺขูติ ฯ   
        อร ฺคโต  วา ฯเปฯ สุ ฺาคารคโต  วาติ  อิทมสฺส   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๑/๓๒๓ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 599 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๕๙๙   
 
อานาปานสฺสติสมาธิภาวนานุรูปเสนาสนปริคฺคหปริทีปน ฯ  อิมสฺส   
หิ  ภิกฺขุโน  ทีฆรตฺต  รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ  อนุวิสฏ  จิตฺต   
อานาปานสฺสติสมาธิอารมฺมณ  อภิรุหตุิ  น  อิจฺฉติ  กูฏโคณ-   
ยุตฺตรโถ  วิย  อุปฺปถเมว  ธาวติ ฯ  ตสฺมา  เสยฺยถาป  นาม  โคโป   
กูฏเธนุยา  สพฺพ  ขีรมฺปวิตฺวา  วฑฺฒิต  กูฏวจฺฉ  ทเมตุกาโม   
เธนุโต  อปเนตฺวา  เอกมนฺเต  มหนฺต  ถมฺภ  นิขนิตฺวา  ตตฺถ   
โยตฺเตน  พนฺเธยฺย  อถสฺส  โส  วจฺโฉ  อิโตจีโตจ  วิปฺผนฺทิตฺวา   
ปลายิตุ  อสกฺโกนฺโต  ตเมว  ถมฺภ  อุปนิสีเทยฺย  วา  อุป-   
นิปชฺเชยฺย  วา  เอวเมว  อิมินาป  ภิกฺขุนา  ทีฆรตฺต  รูปาทิ-   
อารมฺมณรสปานวฑฺฒิต (๑)  ทุฏจิตฺต ทเมตุกาเมน รูปาทิ-   
อารมฺมณโต  อปเนตฺวา  อร ฺ  วา ฯเปฯ  สุ ฺาคาร  วา   
ปเวเสตฺวา  ตตฺถ  อสฺสาสปฺปสฺสาสตฺถมฺเภ  สติโยตฺเตน  พนฺธิ-   
ตพฺพ ฯ  เอวมสฺส  ต  จิตฺต  อิโตจีโตจ  วิปฺผนฺทิตฺวาป  ปุพฺเพ   
อาจิณฺณารมฺมณ  อลภมาน  สติโยตฺต  ฉินฺทิตฺวา  ปลายิตุ   
อสกฺโกนฺต  ตเมว  อารมฺมณ   อุปจารปฺปนาวเสน  อุปนิสีทติ   
เจว  อุปนิปชฺชติ  จ ฯ  เตนาหุ  โปราณา   
                ยถา ถมฺเภ นิพนฺเธยฺย      วจฺฉ ทมฺม (๒)  นโร อิธ  
                พนฺเธยฺเยว  สก  จิตฺต      สติยารมฺมเณ  ทฬฺหนฺติ ฯ 
# ๑. เยภุยฺเยน รูปารมฺมณาทิรสปานวฑฺฒิต ฯ ต ฺจ รูปาทิอารมฺมณโตติ  
#วกฺขมานปเทน  น  สเมติ ฯ  ๒.  ทม ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 600 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๐๐   
 
        เอวมสฺส  ต  เสนาสน  ภาวนานุรูป  โหติ ฯ  เตน   
วุตฺต  อิทมสฺส  อานาปานสฺสติสมาธิภาวนานุรูปเสนาสนปริคฺคห-   
ปริทีปนนฺติ ฯ   
        อถวา  ยสฺมา  อิท  กมฺมฏานปฺปเภเท  มุทฺธภูต   
สพฺพ ฺ ุพุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน  วิเสสาธิคม  ทิฏธมฺมสุขวิหาร-   
ปทฏาน  อานาปานสฺสติกมฺมฏาน  อิตฺถีปุริสหตฺถิอสฺสาทิ-   
สทฺทสมากุล  คามนฺต  อปริจฺจชิตฺวา  น  สุกร  สมปฺาเทตุ   
สทฺทกณฺฏกตฺตา  ฌานสฺส  อคามเก  ปน  อร ฺเ  สุกร  โยคา-   
วจเรน  อิท  กมฺมฏาน  ปริคฺคเหตฺวา  อานาปานจตุตฺถชฺฌาน   
นิพฺพตฺเตตฺวา  ตเทว  ปาทก  กตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา   
อคฺคผล  อรหตฺต  สมฺปาปุณิตุ  ตสฺมาสฺส  อนุรูปเสนาสน   
ทสฺเสนฺโต  ภควา  อร ฺคโต  วาติอาทิมาห ฯ  วตฺถุวิชฺชา-   
จริโย  วิย  ห ิ ภควา  โส  ยถา  วตฺถุวิชชฺาจริโย  นครภูมึ   
ปสฺสิตฺวา  สุฏ ุ  อุปปรกิขิฺตฺวา  เอตฺถ  นคร  มาเปถาติ   
อุปทิสฺสติ  โสตฺถินาว  นคเร  นิฏ ิเต  ราชกุลโต  มหาสกฺการ   
ลภติ  เอวเมว  โยคาวจรสฺส  อนุรูปเสนาสน  อุปปริกฺขิตฺวา   
เอตฺถ  กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชิตพฺพนฺติ  อุปทิสฺสติ  ตโต  ตตฺถ   
กมฺมฏานมนุยุตฺเตน  โยคินา  กเมน  อรหตฺเต  ปตฺเต  สมฺมา-   
สมฺพุทฺโธ  วต  โส  ภควาติ  มหนฺต  สกฺการ  ลภติ ฯ  อย   
ปน  ภิกฺขุ  ทปีสทิโสติ  วุจฺจติ ฯ  ยถา หิ  มหาทีปราชา   
# ๑. ส.ี ยถาป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 601 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๐๑   
 
อร ฺเ  ติณคหน  วา  วนคหน  วา  ปพฺพตคหน  วา  นิสฺสาย   
นิลิยิตฺวา  วนมหิสโคกณฺณสูกราทโย  มิเค  คณฺหาติ  เอวเมวาย   
อร ฺาทีสุ  กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชนฺโต  ภิกฺขุ  ยถากกฺเมน   
โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺเค  เจว  อริยผล ฺจ   
คณฺหาตีติ เวทิตพฺโพ ฯ เตนาหุ โปราณา   
                ยถาป ทีปโก นาม          นิลยิิตฺวา  คณฺหตี (๑)  มิเค 
                ตเถวาย พุทฺธปุตฺโต          ยตฺุตโยโค วิปสฺสโก 
                อร ฺ  ปวิสิตฺวาน         คณฺหาติ  ผลมุตฺตมนฺติ ฯ 
        เตนสฺส  ปรกฺกมชวโยคฺคภูมึ  อร ฺเสนาสน  ทสฺเสนฺโต   
ภควา  อร ฺคโต  วาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อร ฺคโต  วาติ  อร ฺ  นาม (๒)  นกิฺขมิตฺวา   
พหิอินฺทขีลา  สพฺพเมต  อร ฺนฺติ  จ  อร ฺ ิก (๓)  นาม   
เสนาสน  ป ฺจธนุสติก  ปจฺฉิมนฺติ  จ  เอว  วุตฺตลกขฺเณสุ   
อร ฺเสุ  [๔]  ยงฺกิ ฺจิ  ปวิเวกสุขมร ฺ  คโต ฯ  รุกฺขมูลคโต   
วาติ  รุกฺขสมีป  คโต ฯ  สุ ฺาคารคโต  วาติ  สุ ฺ  วิวิตฺโตกาส   
คโต ฯ  เอตฺถ  จ  เปตฺวา  อร ฺ ฺจ  รกฺุขมูล ฺจ  อวเสส-   
สตฺตวิธเสนาสน  คโตป  สุ ฺาคารคโตติ  วตฺตต  วฏฏติ ฯ   
เอวมสฺส  อุตุตฺตยานุกุล  ธาตุจริยานุกุล ฺจ   อานาปานสฺสติ-   
ภาวนานุรูป  เสนาสน  อุปทิสิตฺวา  อลีนานุทฺธจฺจปกฺขิก   
# ๑. ม. นลิียตฺิวา คณฺหเต ฯ  ๒. ม. อร ฺนฺติ ฯ  ๓. ม. อาร ฺก ฯ   
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อนุรปูนฺติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 602 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๐๒   
 
สนฺตมิริยาปถ  อุปทิสนฺโต  นิสีทตีติ  อาห ฯ  อถสฺส  นิสชฺชาย   
ทฬฺหภาว  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน  ปวตฺตนสุขต  อารมฺมณ-   
ปริคฺคหูปาย ฺจ  ทสฺเสนฺโต  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปลฺลงฺกนฺติ  สมนฺตโต  อูรพุทฺธาสน ฯ  อาภุชิตฺวาติ   
อาพนฺธิตฺวา ฯ  อุชุ กาย  ปณิธายาติ  อุปริม  สรีร  อุชุก   
เปตฺวา  อฏารส  ปฏ ิกณฺฏเก  โกฏิยา  โกฏ ึ ปฏิปาเทตฺวา ฯ   
เอว  หิ  นิสินนฺสฺส  จมฺมมสนหารูนิ  น  ปณมนฺติ ฯ  อถสฺส   
ยา  เตส  ปณมนปจฺจยาเอว  ขเณ  ขเณ  เวทนา  อุปฺปชฺเชยฺยุ   
ตา  น  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ตาสุ  อนุปฺปชชฺมานาสุ  จิตฺต  เอกคฺค   
โหติ  กมฺมฏาน  น  ปรปิตติ  วุฑฺฒึ  ผาตึ  อุปคจฺฉติ ฯ   
        ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ  กมฺมฏานาภิมุข  สตึ   
ปยิตฺวา ฯ  อถวา  ปรีติ  ปริคฺคหฏโ  มุขนฺติ  นิยฺยานฏโ  สตีติ   
อุปฏานฏโ  เตน  วุจฺจติ  ปริมุข  สตินฺติ  เอว  ปฏิสมฺภิทาย   
วุตฺตนเยเนว  เจตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ ตตฺราย สงฺเขโป   
ปริคฺคหิตนิยฺยาน สตึ กตฺวาติ ฯ   
        โส  สโตว  อสฺสสตีติ  โส  ภิกฺขุ  เอว  นิสีทิตฺวา  เอว ฺจ   
สตึ  อุปฏเปตฺวา  ต  สตึ  อวิชหนฺโต  สโตเอว  อสฺสสติ  สโต   
ปสฺสสติ ฯ  สโตการี  โหตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อิทานิ  เยหากาเรหิ  สโตการี  โหติ  เต  ทสฺเสนฺโต  ทีฆ   
วา  อสฺสสนฺโตติอาทิมาห ฯ  วุตฺต  เหต  ปฏิสมฺภิทาย  โส    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 603 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๐๓   
 
สโตว  อสฺสสติ  สโต  ปสฺสสตีติ  เอตสฺเสว  วิภงฺเค  พตฺตึสาย (๑)   
อากาเรหิ  สโตการี  โหติ  ทีฆ  อสฺสาสวเสน  จิตฺตสฺส  เอกคฺคต   
อวิกฺเขป  ปชานโต  สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  ตาย  สติยา  เตน   
าเณน  สโตการี  โหติ  ทีฆ  ปสฺสาสวเสน ฯเปฯ  ปฏ-ิ   
นิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสาสวเสน  ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี  ปสฺสาสวเสน   
จิตฺตสฺส  เอกคฺคต   อวิกฺเขป  ปชานโต  สติ  อุปฏ ิตา  โหติ   
ตาย  สติยา  เตน  าเณน  สโตการี  โหตีติ ฯ  ตตฺถ  ทีฆ  วา   
อสฺสสนฺโตติ  ทีฆ  วา  อสสฺาส  ปวตฺเตนฺโต ฯ  อสฺสาโสติ  พหิ   
นิกฺขมนวาโต  ปสฺสาโสติ  อนฺโต  ปวิสนวาโตติ  วินยฏกถาย   
วุตฺต ฯ  สุตฺตนฺตฏกถาสุ  ปน  อุปปฏปิาฏิยา (๒)  อาคต ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพสมฺป  คพฺภเสยฺยกาน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมน-   
กาเล  ปม  คพฺภนฺตรวาโต  พหิ  นิกขฺมติ  ปจฺฉา  พาหิร-   
วาโต  สุขุม  รช  คเหตฺวา  อพฺภนฺตร  ปวิสนฺโต  ตาลล  อาหจฺจ   
นิพฺพายติ ฯ  เอวนฺตาว  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  เวทิตพฺพา ฯ  ยา   
ปน  เตส  ทฆีรสฺสตา  สา  อทฺธานวเสน  เวทิตพฺพา ฯ   
ยถา  ห ิ โอกาสทฺธาน  ผริตฺวา   ิต  อุทก  วา  วาลิกา   
วา  ทีฆมุทก  ทีฆา  วาลิกา  รสฺสมุทก  รสฺสา  วาลกิาติ   
วุจฺจติ  เอว  จุณฺณวิจุณฺณาป  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  หตฺถิสรีเร   
อหิสรีเร  จ  เตส  อตฺตภาวสงฺขาต  ทีฆ  อทฺธาน  สณิก   
# ๑. ม. พาตฺตึสาย ฯ  ๒. ม. อุปฺปฏิปาฏิยา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 604 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๐๔   
 
ปูเรตฺวา  สณิกเมว  นิกฺขมนฺติ  ตสฺมา  ทีฆาติ  วุจฺจนฺติ ฯ   
สุนขสสาทีน  อตฺตภาวสงฺขาต  รสฺส  อทฺธาน  สีฆ  ปูเรตฺวา   
สีฆเมว  นิกฺขมนฺติ  ตสฺมา  รสฺสาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  มนุสฺเสสุ  ปน   
เกจิ  หตฺถิอหิอาทโย  วิย  กาลทฺธานวเสน  ทีฆ  อสสฺสนฺติ  จ   
ปสฺสสนฺติ  จ  เกจิ  สุนขสสาทโย  วิย  รสฺส  ตสฺมา  เตส   
กาลวเสน ทีฆมทฺธาน นิกฺขมนฺตา  จ  ปวิสนฺตา  จ  เต   
ทีฆา อิตฺตรมทฺธาน นิกฺขมนฺตา จ ปวิสนฺตา  จ  รสสฺาติ   
เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺราย  ภิกขฺุ  นวหากาเรหิ ทีฆ อสฺสสนฺโต  จ   
ปสฺสสนฺโต  จ  ทีฆ  อสฺสสามิ  ปสฺสสามีติ  ปชานาติ ฯ  เอว   
ปชานโต  จสฺส  เอเกนากาเรน  กายานุปสฺสนาสติปฏาน-   
ภาวนา  สมฺปชฺชตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  ยถาห  ปฏิสมฺภิทาย (๑) ฯ   
        กถ  ทีฆ  อสฺสสนฺโต  ทีฆ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ ฯเปฯ   
รสฺส  ปสฺสสนฺโต  รสฺส ปสฺสสามีติ  ปชานาติ ฯ  ทฆี  อสฺสาส   
อทฺธานสงฺขาเต  อสฺสสติ  ทีฆ  ปสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเต   
ปสฺสสติ  ทฆี  อสฺสาสปฺปสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเต  อสฺสสติป   
ปสฺสสติป  ทฆี  อสฺสาสปฺปสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเต  อสฺสสโตป   
ปสฺสสโตป  ฉนฺโท  อุปฺปชฺชติ ฯ ฉนฺทวเสน  ตโต  สุขุมตร   
ทีฆ  อสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเต  อสฺสสติ  ฉนฺทวเสน  ตโต   
สุขุมตร  ทีฆ  ปสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเต  ปสฺสสติ  ฉนฺทวเสน   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๙๐/๒๖๕ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 605 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๐๕   
 
ตโต  สุขุมตร  อสฺสาสปฺปสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเต  อสฺสสติป   
ปสฺสสติป  ฉนฺทวเสน  ตโต  สุขุมตร  ทีฆ  อสฺสาสปฺปสฺสาส   
อทฺธานสงฺขาเต  อสฺสสโตป  ปสฺสสโตป  ปามุชชฺ  อุปฺปชฺชติ ฯ   
ปามุชฺชวเสน  ตโต  สุขุมตร  ทีฆ  อสสฺาส  อทฺธานสงฺขาเต   
อสฺสสติ  ปามุชฺชวเสน  ตโต  สุขุมตร  ทีฆ  ปสฺสาส ฯเปฯ   
ทีฆ  อสฺสาสปฺปสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเต  อสฺสสติป  ปสฺสสติป   
ปามุชฺชวเสน  ตโต  สุขุมตร  ทีฆ  อสสฺาสปฺปสฺสาส  อทฺธาน-   
สงฺขาเต  อสฺสสโตป  ปสสฺสโตป  ทีฆ  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  จิตฺต   
วิวฏฏติ  อุเปกฺขา  สณฺาติ ฯ  อิเมหิ  นวหากาเรหิ  ทีฆ   
อสฺสาสปฺปสฺสาสา  กาโย  อุปฏาน  สติ  อนุปสฺสนา  าณ   
กาโย  อุปฏาน  โน  สติ  สติ  อุปฏาน ฺเจว  สติ  จ   
ตาย  สติยา  เตน  าเณน  ต  กาย  อนปุสฺสตีติ  เตน   
วุจฺจติ  กาเย  กายานุปสฺสนาสติปฏานภาวนาติ ฯ   
        เอเสว  นโย  รสฺสปเทป ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  ยถา   
เอตฺถ  ทีฆ  อสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเตติ  วุตฺต  เอว  อิธ   
รสฺส  อสฺสาส  อิตฺตรสงฺขาเต  อสฺสสตีติ  อาคต ฯ  ตสฺมา  ตสฺส   
วเสน  ยาว  เตน  วุจฺจติ  กาเย  กายานุปสฺสนาสติปฏาน-   
ภาวนาติ  ตาว  โยเชตพฺพ ฯ  เอวมย  อทฺธานวเสน  อิตฺตรวเสน   
จ  อิเมหิ  นวหิ อากาเรหิ อสฺสาสปฺปสฺสาเส  ปชานนฺโต  ทีฆ   
วา  อสฺสสนฺโต  ทีฆ  อสสฺสามีติ  ปชานาติ ฯเปฯ รสฺส  วา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 606 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๐๖   
 
ปสฺสสนฺโต  รสฺส  ปสฺสสามีติ  ปชานาตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว   
ปชานโต  จสฺส   
                ทโีฆ รสฺโส จ อสฺสาโส          ปสฺสาโสป จ ตาทิโส 
                จตฺตาโร วณฺณา วตฺตนฺติ          นาสิกคฺเคว ภิกฺขุโนติ ฯ 
        สพฺพกายปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติ ฯเปฯ  ปสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขตีติ  สกลสฺส  อสฺสาสกายสฺส  อาทิมชฺฌปรโิยสาน  วิทิต   
กโรนฺโต  ปากฏ  กโรนฺโต  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  สกลสฺส   
ปสฺสาสกายสฺส  อาทิมชฌฺปริโยสาน  วิทิต  กโรนฺโต  ปากฏ   
กโรนฺโต  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  เอว  วิทิต  กโรนฺโต  ปากฏ   
กโรนฺโต  าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน  อสฺสสติ  เจว  ปสสฺสติ  จ   
ตสฺมา  อสฺสสิสฺสามิ   ปสสฺสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ  วุจฺจติ ฯ  เอกสฺส   
หิ  ภิกฺขุโน  จุณฺณวิคเต (๑)  อสฺสาสกาเย  วา  ปสสฺาสกาเย   
วา  อาทิ  ปากโฏ  โหติ  น  มชฺฌปรโิยสาน  โส  อาทิเมว   
ปริคฺคเหตุ สกฺโกติ  มชฺฌปริโยสาเน  กิลมติ ฯ  เอกสฺส  มชฺฌ   
ปากฏ  โหติ  น  อาทิปริโยสาน  โส  มชฺฌเมว  ปริคฺคเหตุ   
สกฺโกติ  อาทิปริโยสาเน  กลิมติ ฯ  เอกสฺส  ปริโยสาน  ปากฏ   
โหติ  น  อาทิมชฺฌ  โส  ปริโยสานเมว  ปริคฺคเหตุ  สกโฺกติ   
อาทิมชฺเฌ  กลิมติ ฯ  เอกสฺส  สพฺพมฺป  ปากฏ  โหติ  โส  สพฺพมฺป   
ปริคฺคเหตุ  สกฺโกติ  น  กตฺถจิ  กิลมติ ฯ  ตาทิเสน  ภวิตพฺพนฺติ   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺเค ปน จุณฺณวิสเฏติ ทิสฺสติ ฯ  ม. จุณฺณวิจุณฺณวิสดฏ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 607 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๐๗   
 
ทสฺเสนฺโต  อาห  สพฺพกายปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติ ฯเปฯ   
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สกิฺขตีติ  เอว  ฆฏติ  วายมติ ฯ  โย  วา  ตถาภูตสฺส   
สวโร  อยเมตฺถ อธิสีลสิกขฺา โย  ตถาภตูสฺส  สมาธิ  อย   
อธิจิตฺตสิกฺขา  ยา  ตถาภตูสฺส  ป ฺา  อย  อธิป ฺา-   
สิกฺขาติ  อิมา  ติสฺโส  สิกขฺาโย  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  ตาย  สติยา   
เตน  มนสิกาเรน  สิกฺขติ  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรตีติ   
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  ปุริมนเยน  เกวล   
อสฺสสิตพฺพ  ปสฺสสิตพฺพเมว  จ  น  อ ฺ  กิ ฺจิ  กาตพฺพ   
อิโต  ปฏาย  ปน  าณุปฺปาทนาทีสุ  โยโค  กรณีโย  ตสฺมา   
ตตฺถ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ  ปสฺสสามีติ  ปชานาตีเตฺวว   
วตฺตมานกาลวเสน  ปาลึ  วตฺวา อิโต ปฏาย กตฺตพฺพสฺส   
าณุปฺปาทนาทิโน  อาการสฺส  ทสฺสนตฺถ  สพฺพกายปฏิสเวที   
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติอาทินา  นเยน  อนาคตวจนวเสน  ปาลิ   
อาโรปตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
 
        ปสฺสมภฺย  กายสงฺขาร  อสฺสสิสสฺามีติ ฯเปฯ  ปสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขตีติ  โอฬาริก  กายสงฺขาร  ปสฺสมฺเภนฺโต  ปฏปิฺปสฺสมฺเภนฺโต   
นิโรเธนฺโต  วูปสเมนฺโต  อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ   
        ตเตฺรว  โอฬาริกสุขุมตา  จ  ปสสฺทฺธิ  จ  เวทิตพฺพา ฯ   
อิมสฺส  หิ  ภิกฺขุโน  ปุพฺเพ  อปริคฺคหิตกาเล  กาโย  จ  จิตฺต ฺจ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 608 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๐๘   
 
สทรถา  โหนฺติ  โอฬารกิาน (๑)  กายจิตฺตาน  โอฬาริกตฺเต   
อวูปสนฺเต  อสฺสาสปฺปสฺสาสาป  โอฬาริกา  โหนฺติ  พลวตรา   
หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ  นาสิกา  นปฺปโหติ  มุเขน  อสฺสสนฺโตป   
ปสฺสสนฺโตป  ติฏติ ฯ  ยทา  ปนสฺส  กาโยป  จิตฺตมฺป  ปริคฺคหิตา   
โหนฺติ  ตทา  เต  สนฺตา  โหนฺติ  วูปสนฺตา ฯ  เตสุ  สนฺเตสุ   
อสฺสาสปฺปสฺสาสา  สุขุมา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ  อตฺถิ  นุ  โข   
นตฺถีติ  วิเจตพฺพาการปฺปตฺตา  โหนฺติ ฯ  เสยฺยถาป  ปุริสสฺส   
ธาวิตฺวา  ปพฺพตา  วา  โอโรหิตฺวา  มหาภาร  วา  สสีโต   
โอโรเปตฺวา   ิตสฺส  โอฬาริกา  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  โหนฺติ   
นาสิกา  นปฺปโหติ  มุเขน  อสฺสสนฺโตป  ปสฺสสนโฺตป  ติฏติ ฯ   
ยทา  ปเนส  ต  ปริสฺสม  วิโนเทตฺวา  นหาตฺวา (๒)  จ  ปวิตฺวา   
จ  อลฺลสาฏก  หทเย  กตฺวา  สีตาย  ฉายาย  นิปนฺโน   
โหติ  อถสฺส  เต  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  สุขุมา  โหนฺติ  อตฺถิ   
นุโข  นตฺถีติ  วิเจตพฺพาการปฺปตฺตา ฯ  เอวเมว  อิมสฺส   
ภิกฺขุโน  ปุพฺเพ  อปริคฺคหิตกาเล  กาโย  จ ฯเปฯ  วิเจตพฺพา-   
การปฺปตฺตา  โหนฺติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  ตถาหิสฺส  ปพฺุเพ    
อปริคฺคหิตกาเล  โอฬารโิกฬาริเก  กายสงฺขาเร  ปสสฺมฺเภมีติ   
อาโภคสมนฺนาหารมนสิการปจฺจเวกฺขณา  นตฺถิ ฯ  ปริคฺคหิต-   
กาเล  ปน  อตฺถิ ฯ  เตนสฺส  อปริคฺคหิตกาลโต  ปรคฺิคหิตกาเล   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺเค โอฬาริกาต ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. นหตฺวา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 609 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๐๙   
 
กายสงฺขาโร  สุขุโม โหติ ฯ เตนาหุ โปราณา   
                สารทฺเธ กาเย จิตฺเต จ          อธิมตฺต ปวตฺตติ  
                อสารทฺธมฺหิ  กายมฺหิ         สุขุม  สมฺปวตฺตตีติ ฯ 
        ปริคฺคเหป  โอฬาริโก  ปมชฌฺานูปจาเร  สุขุโม ฯ   
ตสฺมิมฺป โอฬาริโก  ปมชฺฌาเน  สุขุโม ฯ  ปมชฌฺาเน  จ   
ทุติยชฺฌานูปจาเร จ โอฬาริโก  ทุติยชฌฺาเน  สุขุโม ฯ   
ทุติยชฺฌาเน  จ  ตติยชฺฌานูปจาเร จ โอฬาริโก  ตติยชฺฌาเน   
สุขุโม ฯ  ตติยชฺฌาเน  จ  จตุตฺถชฺฌานูปจาเร  จ  โอฬาริโก   
จตุตฺถชฺฌาเน  อติสุขุโม  อปฺปวตฺติเมว  ปาปุณาติ ฯ  อิท  ตาว   
ทีฆภาณกสยุตฺตภาณกาน  มต ฯ   
        มชฺฌิมภาณกา  ปน  ปมชฺฌาเน  โอฬารโิก  ทุติยชฺ-   
ฌานูปจาเร  สุขุโมติ  เอว  เหฏ ิมเหฏ ิมชฺฌานโต  อุปรูปรชิ-ฺ   
ฌานูปจาเรป  สุขุมตร  อิจฺฉนฺติ ฯ  สพฺเพสเยว  ปน  มเตน   
อปริคฺคหิตกาเล  ปวตฺตกายสงฺขาโร  ปริคฺคหิตกาเล  ปฏิปฺปสฺสมฺภติ   
ปริคฺคหิตกาเล  ปวตฺตกายสงฺขาโร  ปมชฺฌานูปจาเร ฯเปฯ   
จตุตฺถชฺฌานูปจาเร  ปวตฺตกายสงฺขาโร  จตุตฺถชฌฺาเณ  ปฏิปฺ-   
ปสฺสมฺภติ ฯ  อย  ตาว  สมเถ  นโย ฯ   
        วิปสฺสนาย  ปน  อปริคฺคเห  ปวตฺโต  กายสงฺขาโร   
โอฬาริโก  มหาภูตปริคฺคเห  สุขุโม  โสป  โอฬาริโก  อุปาทา-   
รูปปริคฺคเห  สุขุโม  โสป  โอฬารโิก  สกลรูปปริคฺคเห  สุขุโม    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 610 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๑๐   
 
โสป  โอฬารโิก  อรูปปรคฺิคเห  สุขุโม  โสป  โอฬาริโก   
รูปารูปปริคฺคเห  สุขุโม  โสป  โอฬารโิก  ปจฺจยปริคฺคเห  สุขุโม   
โสป  โอฬารโิก  สปจฺจยนามรูปทสฺสเน  สุขุโม  โสป  โอฬาริโก   
ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาย  สุขุโม  โสป  ทุพฺพลวิปสฺสนาย   
โอฬาริโก  พลววิปสฺสนาย  สุขุโม ฯ  ตตฺถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว   
ปุริมสฺส  ปรุมิสฺส  ปจฺฉิเมน  ปจฺฉิเมน  ปสฺสทฺธ ิ เวทิตพฺพา ฯ   
เอวเมตฺถ  โอฬาริกสุขุมตา  จ  ปสฺสทธฺิ จ เวทิตพฺพา ฯ   
        ปฏิสมภิฺทาย  ปนสฺส  สทฺธ ึ โจทนาโสธนาหิ  เอวมตฺโถ   
วุตฺโต ฯ  กถ ฯ  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  อสฺสสิสฺสามิ ฯเปฯ   
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  กตเม  กายสงฺขารา ฯ  ทีฆ  อสฺสาสา   
กายิกา  เอเต  ธมฺมา  กายปฏิพทฺธา  กายสงฺขารา  เต  กาย-   
สงฺขาเร  ปสสฺมฺเภนฺโต  นิโรเธนฺโต  วูปสเมนฺโต  สิกฺขติ  ทีฆ   
ปสฺสาสา  กายิกา  เอเต  ธมฺมา ฯเปฯ  รสฺส  อสฺสาสา  รสฺส   
ปสฺสาสา  สพฺพกายปฏิสเวที  อสฺสาสา  สพฺพกายปฏิสเวที   
ปสฺสาสา  กายิกา  เอเต  ธมฺมา  กายปฏพิทฺธา  กายสงฺขารา  เต   
กายสงฺขาเร  ปสฺสมฺเภนฺโต  นิโรเธนฺโต  วูปสเมนฺโต  สิกฺขติ ฯ   
        ยถารูเปหิ  กายสงฺขาเรหิ  ยา  กายสฺส  อานมนา   
วินมนา  สนฺนมนา  ปณมนา  อิ ฺชนา  ผนฺทนา  จลนา   
กมฺปนา  ปสสฺมฺภย  กายสงฺขาร  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ   
ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 611 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๑๑   
 
        ยถารูเปหิ  กายสงฺขาเรหิ  ยา  กายสฺส  น  อานมนา   
น  วินมนา  น  สนฺนมนา  น  ปณมนา  อนิ ฺชนา  อผนฺทนา   
อจลนา  อกมฺปนา  สนฺต  สุขุม  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร   
อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ   
        อิติ  กิร  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ   
ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  เอว  สนฺเต   
วาตูปลทฺธิยา  จ  ปภาวนา  น  โหติ  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน ฺจ   
ปภาวนา  น  โหติ  อานาปานสฺสติยา  จ  ปภาวนา  น  โหติ   
อานาปานสฺสติสมาธิสฺส  จ  ปภาวนา  น  โหติ  น  จ  ต   
สมาปตฺตึ  ปณฺฑิตา  สมาปชฺชนฺติป  วุฏหนฺติป ฯ   
        อิติ  กิร  ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร  อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ ฯ  เอว  สนฺเต  วาตูปลทฺธิยา  จ  ปภาวนา  โหติ   
อสฺสาสปฺปสฺสาสาน ฺจ  ปภาวนา  โหติ  อานาปานสฺสติยา  จ   
ปภาวนา  โหติ  อานาปานสฺสติสมาธิสฺส  จ  ปภาวนา  โหติ   
ต ฺจ  น  สมาปตฺตึ  ปณฺฑิตา  สมาปชฺชนฺติป  วุฏหนฺติป ฯ   
        ยถากถ  วิย ฯ  เสยฺยถาป  กเส  อาโกฏฏิเต  ปม   
โอฬาริกา  สทฺทา  ปวตฺตนฺติ ฯ  โอฬาริกาน  สทฺทาน  นิมิตฺต   
สุคฺคหิตตฺตา  สุมนสิกตตฺตา  สูปธาริตตฺตา  นิรุทฺเธป  โอฬาริเก   
สทฺเท  อถ  ปจฺฉา  สุขุมกา  สทฺทา  ปวตฺตนฺติ  สุขุมกาน   
สทฺทาน  นิมตฺิต  สุคฺคหิตตฺตา  สุมนสิกตตฺตา  สูปธาริตตฺตา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 612 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๑๒   
 
นิรุทฺเธป  สขุุมเก  สทฺเท  อถ  ปจฺฉา  สุขุมสทฺทนิมิตฺตา-   
รมฺมณตาป  จิตฺต  ปวตฺตติ ฯ  เอวเมว  ปม  โอฬาริกา   
อสฺสาสปฺปสฺสาสา  ปวตฺตนฺติ  โอฬารกิาน  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน   
นิมิตฺต  สุคฺคหิตตฺตา  สุมนสิกตตฺตา  สูปธาริตตฺตา  นิรุทฺเธป   
โอฬาริเก  อสฺสาสปฺปสฺสาเส  อถ  ปจฺฉา  สุขุมกา  อสฺสาสปฺ-   
ปสฺสาสา  ปวตฺตนฺติ  สุขุมกาน  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน  นิมิตฺต   
สุคฺคหิตตฺตา  สุมนสิกตตฺตา  สูปธาริตตฺตา  นิรุทฺเธป  สุขุมเก   
อสฺสาสปฺปสฺสาเส  อถ  ปจฺฉา  สุขุมอสฺสาสปฺปสฺสาสนิมิตฺตา-   
รมฺมณตาป  จิตฺต  น  วิกฺเขป  คจฺฉติ ฯ  เอว  สนฺเต  วาตูป-   
ลทฺธิยา  จ  ปภาวนา  โหติ  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน ฺจ  ปภาวนา   
โหติ  อานาปานสฺสติยา  จ  ปภาวนา  โหติ  อานาปานสฺสติ-   
สมาธิสฺส  จ  ปภาวนา  โหติ  ต ฺจ  น  สมาปตฺตึ  ปณฺฑิตา   
สมาปชฺชนฺติป  วุฏหนฺติป ฯ   
        ปสฺสมภฺย  กายสงฺขาร (๑)  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  กาโย   
อุปฏาน  สติ  อนุปสฺสนา  าณ  กาโย  อุปฏาน  โน  สติ   
สติ  อุปฏาน ฺเจว  สติ  จ  ตาย  สติยา  เตน  าเณน   
ต  กาย  อนุปสฺสตีติ  เตน  วุจฺจติ  กาเย  กายานุปสฺสนาสติ-   
ปฏานภาวนาติ (๒) ฯ   
        อย  ตาเวตฺถ  กายานุปสฺสนาวเสน  วุตฺตสฺส  ปมจตุกฺกสฺส   
# ๑. ม. กายสงฺขารนฺติ ฯ  ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๔๐๖/๒๗๘-๒๘๐ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 613 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๑๓   
 
อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ   
        ยสฺมา  ปเนตฺถ  อิทเมว  จตุกฺก  อาทิกมฺมิกสฺส  กมฺมฏาน-   
วเสน  วุตฺต  อิตรานิ  ปน  ตีณิ  จตุกฺกานิ  เอตฺถ  ปตฺตชฺฌานสฺส   
เวทนาจิตฺตธมฺมานุปสฺสนาวเสน  วุตฺตานิ  ตสฺมา  อิท  กมฺมฏาน   
ภาเวตฺวา  อานาปานจตุตฺถชฺฌานปทฏานาย  วิปสฺสนาย  สห   
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิตุกาเมน  พุทฺธปุตฺเตน  ย  กาตพฺพ   
ต  สพฺพ  อิเธว  ตาว  อาทิกมฺมิกสฺส  กลุปุตฺตสฺส  วเสน  อาทิโต   
ปภูติ  เอว  เวทิตพฺพ ฯ   
        จตุพฺพิธ  ตาว  สลี  วิโสเธตพฺพ ฯ  ตตฺถ  ติวิธา  วิโสธนา   
อนาปชฺชน  อาปนฺนวุฏาน  กิเลเสหิ  จ  อปฏิปฬน ฯ  เอว   
วิสุทฺธสีลสฺส  หิ  ภาวนา  สมฺปชฺชติ ฯ  ยมิท  เจติยงฺคณวตฺต   
โพธิองฺคณวตฺต  อุปชฺฌายวตฺต  อาจริยวตฺต  ชนฺตาฆรวตฺต   
อุโปสถาคารวตฺต  เทฺวอสีติกฺขนฺธกวตฺตานิ  จุทฺทสวิธ  มหา-   
วตฺตนฺติ  อิเมส  วเสน  อภิสมาจาริกสีล  วุจฺจติ  ตมฺป  สาธุก   
ปริปูเรตพฺพ ฯ  โย  หิ  อห  สลี  รกฺขามิ  ก ึ อาภิสมา-   
จาริเกน  กมฺมนฺติ  วเทยฺย  ตสฺส  สีล  ปริปูริสฺสตีติ  เนต  าน   
วิชฺชติ ฯ  อาภิสมาจาริกวตฺเต  ปน  ปรปิูเร (๑)  สลี  ปริปูรติ ฯ   
สีเล  ปริปูเร (๑)  สมาธิ  คพฺภ  คณฺหาติ ฯ  วุตฺต  เหต  ภควตา   
โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อาภิสมาจาริก  ธมฺม  อปริปูเรตฺวา   
# ๑. ปริปุณฺเณ ฯ    
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สีลานิ  ปริปูเรสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺตีติ ฯ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
ตสฺมาเนน (๑)  ยมฺปท  เจติยงฺคณวตฺตาทิ  อาภิสมาจาริก  วุจฺจติ   
ตมฺป  สาธุก  ปริปูเรตพฺพ ฯ ตโต   
                อาวาโส จ กุล ลาโภ                  คโณ กมเฺมน (๒) ป ฺจม 
                อทฺธาน  าติ  อาพาโธ          คณฺโ  อิทฺธีติ  เต  ทสาติ ฯ 
        เอว  วุตฺเตสุ  ทสสุ  ปลิโพเธสุ  โย  ปลิโพโธ  อตฺถิ  โส   
อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  อุปจฺฉินฺนปลิโพเธน  กมฺมฏาน  อุคฺคเหตพฺพ ฯ  ต   
ทุพฺพิธ  โหติ  สพฺพตฺถกกมฺมฏาน ฺจ  ปาริหาริยกมฺมฏาน ฺจ ฯ   
ตตฺถ  สพฺพตฺถกกมฺมฏานนฺนาม  ภิกขฺุสงฺฆาทีสุ  เมตฺตา   
มรณสฺสติ  จ ฯ  อสุภส ฺาติป  เอเก ฯ  กมฺมฏานิเกน  หิ   
ภิกฺขุนา  ปม  ตาว  ปริจฺฉินฺทิตฺวา   สีมฏกภิกฺขุสงฺเฆ  เมตฺตา   
ภาเวตพฺพา  ตโต  สีมฏกเทวตาสุ  ตโต  โคจรคาเม  อิสฺสรชเน   
ตโต  ตตฺถ  มนุสฺเส  อุปาทาย  สพฺพสตฺเตสุ ฯ  โส  หิ  ภิกฺขุสงฺเฆ   
เมตฺตาย  สหวาสีน  มุทุจิตฺตต  ชเนติ ฯ  อถสฺส  สขุสวาสตา   
โหติ ฯ  สีมฏกเทวตาสุ  เมตฺตาย  มุทุกตจิตฺตาหิ  เทวตาหิ   
ธมฺมิกาย  รกขฺาย  สุสวิหิตารกฺโข  โหติ ฯ  โคจรคาเม  อิสฺสรชเน   
เมตฺตาย  มุทุกตจิตฺตสนฺตาเนหิ  อิสฺสเรหิ  ธมฺมกิาย  รกฺขาย   
สุรกฺขิตปริกขฺาโร  โหติ ฯ  ตตฺถ  มนสฺุเสสุ  เมตฺตาย  ปสาทิต-  
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จิตฺเตหิ  เตหิ  อปริภูโต  หตฺุวา  วิจรติ ฯ  สพฺพสตฺเตสุ  เมตฺตาย   
สพฺพตฺถ  อปฏิหตจาโร  โหติ ฯ   
        มรณสสฺติยา  ปน  อวสฺส  มริตพฺพนฺติ  จินฺเตนฺโต  อเนสน   
ปหาย  อุปรปูริวฑฺฒมานสเวโค  อโนลีนวุตฺติโก  โหติ ฯ  อสุภ-   
ส ฺาย  ทิพฺเพสุป  อารมฺมเณสุ  ตณฺหา  น  อุปฺปชชฺติ ฯ   
เตนสฺเสต  ตย  เอว  พหูปการตฺตา  สพฺพตฺถ  อตฺถยติพฺพ   
อิจฺฉิตพฺพนฺติ  กตฺวา  อธิปเฺปตสฺส  จ  โยคานุโยคกมฺมสฺส   
ปทฏานตฺตา  สพฺพตฺถกกมฺมฏานนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
        อฏตฺตึสารมฺมเณสุ  ปน  ย  ยสฺส  จริตานุกุล  ต  ตสฺส   
นิจฺจ  ปริหรติพฺพตาย  ยถาวุตฺเตเนว  นเยน  ปาริหาริย-   
กมฺมฏานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อิธ  ปน  อิทเมว อานาปานกมฺมฏาน   
ปาริหาริยกมฺมฏานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  วิตฺถาโร   
ปน  สลีวิโสธนกถ  ปลโิพธูปจฺเฉทกถ ฺจ  อิจฺฉนฺเตน  วิสุทฺธ-ิ   
มคฺคโต  คเหตพฺโพ ฯ   
        เอว  วิสทฺุธสีเลน  ปน  อุปจฺฉินฺนปลิโพเธน  จ  อิท   
กมฺมฏาน  อุคฺคณฺหนฺเตน  อิมินาว  กมฺมฏาเนน  จตุตฺถชฺฌาน   
นิพฺพตฺเตตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตสฺส  พุทฺธ-   
ปุตฺตสฺส  สนฺติเก  อุคฺคเหตพฺพ ฯ  ต  อลภนฺเตน  อนาคามิสฺส   
ตมฺป  อลภนเฺตน  สกทาคามิสฺส  ตมฺป  อลภนฺเตน  โสตา-   
ปนฺนสฺส  ตมฺป  อลภนฺเตน  อานาปานจตุตฺถชฺฌานลาภิสฺส  ตป    
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อลภนฺเตน  ปาลิยา  อฏกถาย  จ  อสมฺมุฬฺหสฺส  วินิจฺฉยา- 
จริยสฺส  สนติฺเก  อุคฺคเหตพฺพ ฯ  อรหนฺตาทโย  หิ  อตฺตนา   
อธิคตมคฺคเมว  อาจิกฺขนฺติ ฯ  อย  ปน  คหนปฺปเทเส  มหาหตฺถปิถ   
นีหรนฺโต  วิย  สพฺพตฺถารมฺมเณ  อสมฺมุฬฺโห  สปปฺายาสปฺปาย   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กเถติ ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา (๑) ฯ  เตน  ภิกฺขุนา  สลลฺหุกวุตฺตินา   
วินยาจารสมฺปนฺเนน  วุตฺตปฺปการมาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา  วตฺต-   
ปฏิปตฺติยา  อาราธิตจิตฺตสฺส  ตสฺส  สนฺติเก  ป ฺจสนฺธิก   
กมฺมฏาน  อุคฺคเหตพฺพ ฯ  ตตฺรีมา  ป ฺจ  สนฺธิโย (๒)  อุคฺคโห   
ปริปุจฺฉา  อุปฏาน  อปฺปนา  ลกฺขณนฺติ ฯ  ตตฺถ  อุคฺคโห  นาม   
กมฺมฏานสฺส  อุคฺคณฺหน ฯ  ปริปุจฺฉา  นาม  กมฺมฏานสฺส   
ปริปุจฺฉนา ฯ  อุปฏาน  นาม  กมฺมฏานสฺส  อุปฏาน ฯ   
อปฺปนา  นาม  กมฺมฏานสฺส  อปฺปนา ฯ  ลกฺขณ  นาม   
กมฺมฏานสฺส  ลกฺขณ ฯ  เอว  ลกฺขณมิท  กมฺมฏานนฺติ   
กมฺมฏานสภาวูปธารณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        เอว  ป ฺจสนฺธิก  กมฺมฏาน  อุคฺคณฺหนฺโต  อตฺตนาป   
น  กลิมติ  อาจริยมฺป  น  วิเหเติ ฯ  ตสฺมา  โถก   
อุทฺทิสาเปตฺวา  พหุ  กาล  สชฺฌายิตฺวา เอว  ป ฺจสนฺธิก   
กมฺมฏาน  อุคฺคเหตฺวา  สเจ  ตตฺถ  สปฺปาย  โหติ  ตตฺเถว   
# ๑. ส.ี อนุปพฺุพกถา ฯ  ๒. ม. ตตฺริเม ป ฺจ สนฺธโย ฯ    
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วสิตพฺพ  โน  เจ  ตตฺถ  สปฺปาย  โหติ  อาจริย  อาปุจฺฉิตฺวา   
สเจ  มนฺทป ฺโ  โยชนปรม  คนฺตฺวา  สเจ  ติกฺขป ฺโ   
ทูรมฺป  คนฺตฺวา  อฏารสเสนาสนโทสวิวชฺชิต  ป ฺจเสนาสนงฺค-   
สมนฺนาคต  เสนาสน  อุปคมฺม  ตตฺถ  วสนฺเตน  อุปจฺฉินฺน-   
ขุทฺทกปลิโพเธน  กตภตฺตกิจฺเจน  ภตฺตสมฺมท  ปฏิวิโนเทตฺวา   
รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณน  จิตฺต  สมฺปหเสตฺวา  อาจริยุคฺคหโต   
เอกปทมฺป  อปฺปมุสฺสนฺเตน (๑)  อิม (๒)  อานาปานสฺสติกมฺมฏาน   
มนสิกาตพฺพ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  วิตฺถาโร  ปน  อิม   
กถามคฺค  อิจฺฉนฺเตน  วิสุทฺธิมคฺคโต  คเหตพฺโพ ฯ   
        ย  ปน  วุตฺต  อิม (๒)  อานาปานสฺสติกมฺมฏาน  มนส-ิ   
กาตพฺพนฺติ  ตตฺราย  มนสิการวิธิ  คณนา  อนุพนฺธนา  ผุสนา   
ปนา  สลฺลกฺขณา  วิวฏฏนา  ปาริสทฺุธิ  เตส ฺจ  ปฏ-ิ   
ปสฺสนาติ ฯ  คณนาติ  คณนาเยว ฯ  อนุพนฺธนาติ  อนุวหนา ฯ   
ผุสนาติ  ผุฏฏาน ฯ  ปนาติ  อปฺปนา ฯ  สลฺลกขฺณาติ   
วิปสฺสนา ฯ  วิวฏฏนาติ  มคฺโค ฯ  ปาริสุทฺธีติ  ผล ฯ  เตส ฺจ   
ปฏิปสฺสนาติ  ปจฺจเวกฺขณา ฯ  ตตฺถ  อิมินา  อาทิกมฺมิกกุล-   
ปุตฺเตน  ปม  คณนาย  อิม (๒)  กมฺมฏาน  มนสิกาตพฺพ ฯ   
คณนฺเตน (๓)  จ  ป ฺจนฺน  เหฏา  น  เปตพฺพ  ทสนฺน  อุปร ิ  
# ๑. ส.ี อปมฺมุสฺสนฺเตน ฯ  ม. อสมฺมุสสนฺเตน ฯ  ๒. ม. อิท ฯ   
# ๓. ส.ี คณยนฺเตน ฯ  ม. คเณนฺเตน ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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น  เนตพฺพ  อนฺตเร  ขณฺฑ  น  ทสฺเสตพฺพ ฯ  ป ฺจนฺน   
เหฏา  เปนฺตสฺส  หิ  สมฺพาเธ โอกาเส  จิตฺตุปฺปาโท   
วิปฺผนฺทติ  สมฺพาเธ  วเช  สนฺนิรุทฺธโคโณ  วิย ฯ  ทสนฺน  อุปร ิ  
เนนฺตสฺส  คณนานิสฺสิโตว  จิตฺตุปฺปาโท โหติ ฯ  อนฺตรา   
ขณฺฑ  ทสฺเสนฺตสฺส  สิขาปฺปตฺต  นุโข  เม  กมฺมฏาน  โนติ   
จิตฺต  วิกมฺปติ ฯ  ตสฺมา  เอเต  โทเส  วชฺเชตฺวา  คเณตพฺพ ฯ   
        คณนฺเตน  ปม  ทนธฺคณนาย  ธ ฺมาปกคณนาย   
คเณตพฺพ ฯ  ธ ฺมาปโก  หิ  นาฬึ  ปูเรตฺวา  เอกนฺติ  วตฺวา   
โอกีรติ  ปุน  ปูเรนฺโต  ก ฺจิ (๑)  กจวร  ทิสฺวา  ต  ฉฑฺเฑนฺโต   
เอก  เอกนฺติ  วทติ ฯ เอส  นโย  เทฺว  เทฺวติอาทีสุ ฯ  เอวเมว   
อิมินาป  อสฺสาสปฺปสฺสาเสสุ  โย  อุปฏาติ  ต  คเหตฺวา  เอก   
เอกนฺติอาทึ  กตฺวา  ยาว  ทส  ทสาติ  ปวตฺตมาน  ปวตฺตมาน   
อุปลกฺเขตฺวา  คเณตพฺพ ฯ  ตสฺส  เอว  คณยโต  นิกขฺมนฺตา   
จ  ปวิสนฺตา  จ  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  ปากฏา  โหนฺติ ฯ   
        อถาเนน  ต  ทนฺธคณน  ธ ฺมาปกคณน  ปหาย   
สีฆคณนาย  โคปาลคณนาย  คเณตพฺพ ฯ  เฉโก  ห ิ โคปาลโก   
สกฺขราโย  อุจฺฉงฺเคน  คเหตฺวา  รชฺชทุณฺฑหตฺโถ  ปาโตว  วช   
คนฺตฺวา  คาโว  ปฏ ิย  ปหริตฺวา  ปลฆิตฺถมฺภมตฺถเก  นิสินฺโน   
ทฺวาร  ปตฺต  ปตฺตเยว  คาวึ (๒)  เอกา  เทฺวติ  สกฺขร  ขิปตฺวา   
# ๑. ม. กิ ฺจิ ฯ  ๒. ม. คาว ฯ  ๓. ม. เอโก ฯ  วิสุทธมิคฺเค ปน เอกนฺติ   
# ทิสฺสติ ฯ    
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คเณติ ฯ  ติยามรตฺตึ  สมฺพาเธ  โอกาเส  ทุกฺข  วุฏโคคโณ   
นิกฺขมนฺโต  อ ฺม ฺ  อุปนิฆเสนฺโต  เวคเวเคน  ปุ ฺชปุ ฺโช   
หุตฺวา  นิกฺขมติ ฯ  โส  เวคเวเคน  ตีณิ  จตฺตาริ  ป ฺจ   
ทสาติ  คเณติเยว ฯ  เอว  อิมสฺสาป  ปุรมินเยน  คณยโต   
อสฺสาสปฺปสฺสาสา  ปากฏา  หุตฺวา  สีฆ  สีฆ  ปุนปฺปนุ   
ส ฺจรนฺติ ฯ  ตโต  เตน  สีฆ  สีฆ  ปนุปฺปุน  ส ฺจรนฺตีติ   
ตฺวา  อนฺโต  จ  พหิ  จ  อคฺคเหตฺวา  ทฺวารปฺปตฺต  ทฺวารปฺ-   
ปตฺตเยว  คเหตฺวา  เอโก  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ  ป ฺจ  เอโก   
เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ  ป ฺจ  ฉ  เอโก  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ   
ป ฺจ  ฉ  สตฺต  อฏ  นว  ทสาติ  สีฆ  สีฆ  คเณตพฺพเมว ฯ   
คณนปฏิพทฺเธ  หิ  กมฺมฏาเน  คณนพเลเนว  จิตฺต  เอกคฺค   
โหติ  อริตฺตูปตฺถมฺภนวเสน  จณฺฑโสเต  นาวาปนมิว ฯ   
        ตสฺเสว  สีฆ  สีฆ  คณยโต  กมฺมฏาน  นิรนตฺรปฺปวตฺต   
วิย  หุตฺวา  อุปฏาติ ฯ  อถ นิรนฺตร  ปวตฺตตีติ  ตฺวา   
อนฺโต  จ  พหิ  จ  วาต  อปริคฺคเหตฺวา  ปุริมนเยเนว  เวคเวเคน   
คเณตพฺพ ฯ  อนฺโตปวิสนวาเตหิ  สทฺธึ  จิตฺต  ปเวสยโต  อพฺภนฺตร (๑)   
วาตพฺภาหต  เมทปูริต  วิย  โหติ ฯ  พหินิกฺขมนวาเตน  สทฺธ ึ  
จิตฺต  นีหรโต  พหิทฺธา  ปุถุตฺตารมฺมเณ  จิตฺต  วิกขิฺปติ ฯ   
ผุฏโกาเส  ปน  สตึ  เปตฺวา  ภาเวนฺตสฺเสว  ภาวนา   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺเค ปน อพฺภนฺตเรติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 620 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๒๐   
 
สมฺปชฺชติ ฯ  เตน วุตฺต  อนฺโต  จ  พหิ  จ  วาต  อปรคฺิคเหตฺวา   
ปุริมนเยเนว  เวคเวเคน  คเณตพฺพนฺติ ฯ   
        กีวจิร  ปเนต  คเณตพฺพนฺติ ฯ  ยาว  วินา  คณนาย   
อสฺสาสปฺปสฺสาสารมฺมเณ  สติ  สนฺติฏติ ฯ  พหิวิสฏวิตกฺก-   
วิจฺเฉท  กตฺวา  อสฺสาสปฺปสฺสาสารมฺมเณ  สติสณฺปนตฺถเยว   
หิ  คณนาติ ฯ   
        เอว  คณนาย  มนสิกตฺวา  อนุพนฺธนาย  มนสิกาตพฺพ ฯ   
อนุพนฺธนา  นาม  คณน  ปฏิสหริตฺวา  สติยา  นิรนตฺร   
อสฺสาสปฺปสฺสาสาน  อนุคมน ฯ  ต ฺจ  โข  น  อาทิมชฺฌ-   
ปริโยสานานุคมนวเสน ฯ  พหินิกขฺมนวาตสฺส  หิ  นาภิ  อาทิ   
หทย  มชฺฌ  นาสิกา  ปริโยสาน ฯ  อพฺภนฺตร  ปวิสนวาตสฺส   
นาสิกคฺค  อาทิ  หทย  มชฌฺ  นาภิ  ปรโิยสาน ฯ  ต ฺจสฺส   
อนุคจฺฉโต  วิกฺเขปคต  จิตฺต  สารมฺภาย (๑)  เจว  โหติ  อิ ฺชนาย   
จ ฯ  ยถาห ฯ  อสฺสาสาทิมชฺฌปรโิยสาน  สติยา  อนุคจฺฉโต   
อชฺฌตฺต  วิกฺเขปคเตน  จิตฺเตน  กาโยป  จิตฺตมฺป  สารทฺธา   
จ  โหนฺติ  อิ ฺชิตา  จ  ผนฺทิตา  จ  ปสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสาน   
สติยา  อนุคจฺฉโต  พหิทฺธา  วิกฺเขปคเตน  จิตฺเตน  กาโยป   
จิตฺตมฺป  สารทฺธา  จ  โหนฺติ  อิ ฺชิตา  จ  ผนฺทิตา  จาติ (๒) ฯ   
        ตสฺมา  อนุพนฺธนาย  มนสิกโรนฺเตน  น  อาทิมชฺฌ-   
# ๑. ม. สารทฺธาย ฯ  ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๖๙/๒๔๙ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 621 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๒๑   
 
ปริโยสานวเสน  มนสิกาตพฺพ ฯ  อปจ  โข  ผุสนาวเสน  จ   
ปนาวเสน  จ  มนสิกาตพฺพ ฯ  คณนานุพนฺธนวเสน  วิย  หิ   
ผุสนาปนาวเสน  วิสุ  มนสิกาโร  นตฺถิ ฯ  ผุฏผุฏฏาเนเยว   
ปน  คเณนฺโต  คณนาย  จ  ผุสนาย  จ  มนสิกโรติ ฯ  ตตฺเถว   
คณน  ปฏิสหริตฺวา  เต  สติยา  อนุพนฺธนฺโต  อปปฺนาวเสน   
จ  จิตฺต  เปนฺโต  อนุพนฺธนาย  จ  ผุสนาย  จ  ปนาย   
จ  มนสิกโรตีติ  วุจฺจติ ฯ  สฺวายมตฺโถ  อฏกถาย  วุตฺตปงฺคุล-   
โทวาริโกปมาหิ  ปฏิสมฺภิทาย  วุตฺตกกโจปมาย  จ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺราย  ปงฺคุโลปมา  เสยฺยถาป  ปงฺคุโล  โทลาย  กฬีต   
มาตาปุตฺตาน  โทล  ขิปตฺวา  ตตฺเถว  โทลตฺถมฺภมูเล  นิสินฺโน   
กเมน  อาคจฺฉนฺตสฺส  จ  คจฺฉนฺตสฺส  จ  โทลาผลกสฺส  อุโภ   
โกฏโิย  มชฌฺ ฺจ  ปสฺสติ  น  จ  อุโภโกฏิมชฺฌาน  ทสฺสนตฺถ   
พฺยาวโฏ  โหติ  เอวเมวาย  ภิกฺขุ  สติวเสน  อุปนิพนฺธนตฺถมฺภ-   
มูเล  เปตฺวา  อสฺสาสปฺปสฺสาสโทล  ขิปตฺวา  ตตฺเถว  นิมิตฺเต   
สติยา  นิสินฺโน  กเมน  อาคจฺฉนฺตาน ฺจ  คจฺฉนฺตาน ฺจ   
ผุฏฏาเน  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน  อาทิมชฺฌปรโิยสาน  สติยา   
อนุคจฺฉนฺโต  ตตฺถ  จ  จิตฺต  เปนฺโต  ปสฺสติ  น  จ  เตส   
ทสฺสนตฺถ  พฺยาวโฏ  โหติ ฯ  อย  ปงฺคุโลปมา ฯ  อยมฺปน   
โทวาริโกปมา  เสยฺยถาป  โทวาริโก  นครสฺส  อนฺโต  จ  พหิ   
จ  ปุริเส  โก  ตฺว  กโุต  วา  อาคโต  กุห ึ วา  คจฺฉติ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 622 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๒๒   
 
กึ  วา  เต  หตฺเถติ  น  วีมสติ  น  หิ  ตสฺส  เต  ภารา   
ทฺวารปฺปตฺต  ทฺวารปฺปตฺตเยว  ปน  วีมสติ  เอวเมว  อิมสฺส   
ภิกฺขุโน  อนโฺต  ปวิฏวาตา  จ  พหิ  นิกฺขนฺตวาตา  จ  น   
ภารา  โหนฺติ  ทฺวารปฺปตฺตา  ทฺวารปฺปตฺตาเยว  ภาราติ ฯ  อย   
โทวาริโกปมา ฯ  กกโจปมา  ปน  อาทิโต  ปภูติ  เวทิตพฺพา ฯ   
วุตฺต  เหต   
                นมิิตฺต อสฺสาสปฺปสฺสาสา    อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส 
                อชานโต จ ตโย ธมฺเม          ภาวนา นูปลพฺภติ ฯ  
                นมิิตฺต อสฺสาสปฺปสฺสาสา    อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส 
                ชานโต  จ  ตโย  ธมฺเม          ภาวนา  อุปลพฺภตีติ ฯ 
กถ  อิเม  ตโย  ธมฺมา  เอกจิตฺตสฺส  อารมฺมณ (๑)  น  โหนฺติ ฯ  น   
จีเม  ตโย  ธมฺมา  อวิทิตา  โหนฺติ  น  จ  จิตฺต  วิกฺเขป  คจฺฉติ   
ปธาน ฺจ  ป ฺายติ  ปโยค ฺจ  สาเธติ  วิเสสมธิคจฺฉติ ฯ   
เสยฺยถาป  รกฺุโข  สเม  ภูมิภาเค  นิกฺขิตฺโต   ตเมน  ปุริโส   
กกเจน  ฉินฺเทยฺย  รุกฺเข  ผุฏกกจทนฺตาน  วเสน  ปุริสสฺส   
สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  น  จ  อาคเต  วา  คเต  วา  กกจทนฺเต   
มนสิกโรติ  น  จ  อาคตา  วา  คตา  วา  กกจทนฺตา  อวิทิตา   
โหนฺติ  ปธาน ฺจ  ป ฺายติ  ปโยค ฺจ  สาเธติ ฯ  ยถาป   
รุกฺโข  สเม  ภูมิภาเค  นิกขิฺตฺโต  เอว  อุปนิพนฺธนนิมิตฺต ฯ   
ยถา  กกจทนฺตา  เอว  อสฺสาสปฺปสฺสาสา ฯ  ยถา  รกฺุเข   
# ๑. ม. อารมฺมณา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 623 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๒๓   
 
ผุฏกกจทนฺตาน  วเสน  ปุริสสฺส  สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  น   
อาคเต  วา  คเต  วา  กกจทนฺเต  มนสิกโรติ  น  อาคตา  วา   
คตา  วา  กกจทนฺตา  อวิทิตา  โหนฺติ  ปธาน ฺจ  ป ฺายติ   
ปโยค ฺจ  สาเธติ  เอวเมว  ภิกฺขุ  นาสกิคฺเค  วา  มุขนิมิตฺเต   
วา  สตึ  อุปฏเปตฺวา  นิสินฺโน  โหติ  น  อาคเต  วา  คเต   
วา  อสฺสาสปฺปสฺสาเส  มนสิกโรติ  น  อาคตา  วา  คตา   
วา  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  อวิทิตา  โหนฺติ  ปธาน ฺจ  ป ฺายติ   
ปโยค ฺจ  สาเธติ  วิเสสมธิคจฺฉติ ฯ   
        ปธานนฺติ  กตม  ปธาน  อารทฺธวิรยิสฺส  กาโยป  จิตฺตมฺป   
กมฺมนิย  โหติ  อิท  ปธาน ฯ  กตโม  ปโยโค  อารทฺธวิริยสฺส   
อุปกฺกิเลสา  ปหียนฺติ  วิตกฺกา  วูปสมนฺติ  อย  ปโยโค ฯ  กตโม   
วิเสโส  อารทฺธวิริยสฺส  สโยชนา  ปหียนฺติ  อนุสยา  พฺยนฺตี   
โหนฺติ  อย  วิเสโส ฯ  เอว  อิเม  ตโย  ธมฺมา  เอกจิตฺตสฺส   
อารมฺมณ (๑)  น  โหนฺติ  น  จีเม  ตโย  ธมฺมา  อวิทติา  โหนฺติ   
น  จ  จิตฺต  วิกฺเขป  คจฺฉติ  ปธาน ฺจ  ป ฺายติ ปโยค ฺจ   
สาเธติ วิเสสมธิคจฺฉติ ฯ   
                อานาปานสฺสตี ยสฺส          ปริปุณฺณา สุภาวิตา 
                อนุปุพฺพมฺปริจิตา                  ยถา พุทฺเธน เทสิตา 
                โสม  โลก  ปภาเสติ          อพฺภามุตฺโตว  จนฺทิมาติ ฯ 
อย  กกโจปมา ฯ  อิธ  ปนสฺส  อาคตาคตวเสน  อมนสิการมตฺตเมว   
# ๑. ม. อารมฺมณา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 624 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๒๔   
 
ปโยชนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อิท  กมฺมฏาน  มนสิกโรโต  กสฺสจิ   
น  จิเรเนว  นิมิตฺต ฺจ  อุปฺปชฺชติ  อวเสสชฺฌานงฺคปฏิมณฺฑิตา   
อปฺปนา  สงฺขาตา  ปนา  จ  สมฺปชชฺติ ฯ  กสฺสจิ  ปน   
คณนาวเสเนว  มนสิการกาลโต  ปภูติ  [๑]  ยถา  สารทฺธกายสฺส   
ม ฺเจ  วา  ปเ  วา  นิสีทโต  ม ฺจป  โอนมติ  วิกฏุฏติ (๒)   
ปจฺจตฺถรณ  วลึ  คณฺหาติ  อสารทฺธกายสฺส  ปน  นสิีทโต  เนว   
ม ฺจป  โอนมติ  น  วิกฏุฏติ  น  ปจฺจตฺถรณ  วล ึ คณฺหาติ   
ตูลปจุปูริต  วิย  ม ฺจป  โหติ  กสฺมา  ยสฺมา  อสารทฺธ-   
กาโย  ลหุโก  โหติ  เอวเมว  คณนาวเสน  มนสิการกาลโต   
ปภูติ  อนุกฺกมโต  โอฬารกิอสฺสาสปฺปสฺสาสนิโรธวเสน  กายทรเถ   
วูปสนฺเต  กาโยป  จิตฺตมฺป  ลหุก  โหติ  สรรี  อากาเส   
ลงฺฆนาการปฺปตฺต  วิย  โหติ  ตสฺส  โอฬาริเก  อสสฺาสปฺปสฺสาเส   
นิรุทฺเธ  สุขุมสฺสาสปฺปสฺสาสนิมิตฺตารมฺมณ  จิตฺต  ปวตฺตติ   
ตสฺมิมฺป  นิรทฺุเธ  อปราปร  ตโต  สุขุมตรสุขุมตรนิมิตฺตา- (๓)   
รมฺมณ  ปวตฺตติเยว ฯ  กถ ฯ  ยถา  ปุริโส  มหติยา  โลห-   
สลากาย  กสตาล  อาโกฏเฏยฺย  เอกปฺปหาเรน  มหาสทฺโท   
อุปฺปชฺเชยฺย  ตสฺส  โอฬาริกสทฺทารมฺมณ  จิตฺต  ปวตฺเตยฺย   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อนุกฺกมโต โอฬารกิอสฺสาสปฺสาสนิโรธวเสน   
# กายรเถ วูปสนฺเต กาโยป จิตตมฺป ลหุก อากาเส ลงฺฆนาการปฺปตฺต   
# วิย โหตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วิกูชติ ฯ  ๓. ม. สุขุมตรสุขุมตม... ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 625 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๒๕   
 
นิรุทฺเธ  โอฬาริเก  สทฺเท  อถ  ปจฺฉา  สขุุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณ   
ตสฺมิมฺป  นิรทฺุเธ  อปราปร  ตโต  สุขุมตรสุขุมตรสทฺทนิมิตฺตา- (๑)   
รมฺมณ (๒)  ปวตฺตเตว  เอวนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต   
เสยฺยถาป  กเส  อาโกฏฏิเตติ ฯ  วิตฺถาโร ฯ   
        ยถา  ห ิ อ ฺานิ  กมฺมฏานานิ  อุปรูปร ิ วิภตานิ   
โหนฺติ  น  ตถา  อิท ฯ  อิทมฺปน  อุปรปูริ  ภาเวนฺตสฺส   
ภาเวนฺตสฺส  สุขุมต  คจฺฉติ  อุปฏานมฺป  น  อุปคจฺฉติ ฯ  เอว   
อนุปฏหนฺเต  ปน  ตสฺมึ  น  เตน  ภิกขฺุนา  อุฏายาสนา   
จมฺมขณฺฑ  ปปฺโผเฏตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  กึ  กาตพฺพ  อาจริย   
ปุจฺฉิสฺสามีติ  วา  นฏ  ทานิ  เม  กมฺมฏานนฺติ  วา  น   
วุฏาตพฺพ ฯ  อิริยาปถ  วิโกเปตฺวา  คจฺฉโต  หิ  กมฺมฏาน  นว   
นวเมว  โหติ  ตสฺมา  ยถานิสินฺเนเนว  เทสโต  อาหริตพฺพ ฯ   
        ตตฺราย  อาหรณูปาโย ฯ  เตน  หิ  ภิกฺขุนา  กมฺมฏานสฺส   
อนุปฏหนภาว  ตฺวา  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ  อิเม  อสฺสาสปฺ-   
ปสฺสาสา  นาม  กตฺถ  อตฺถิ  กตฺถ  นตฺถิ  กสฺส  วา  อตฺถิ   
กสฺส  วา  นตฺถีติ  อเถว  ปฏิส ฺจิกฺขโต  อิเม  อนฺโตมาตุ-   
กุจฺฉิย  นตฺถิ  อุทเก  นิมุคฺคาน  นตฺถิ  ตถา  อส ฺ ิภูตาน   
มตาน  จตุตฺถชฺฌานสมาปนฺนาน  รูปารูปภวสมงฺคีน  นิโรธ-   
สมาปนฺนานนฺติ  ตฺวา  เอว  อตฺตนาว  อตฺตา  ปฏโิจเทตพฺโพ   
# ๑. ม. สุขุมตรสุขุมตม... ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จิตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 626 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๒๖   
 
นนุ  ตฺว  ปณฺฑิต  เนว  มาตุกุจฺฉิคโต  น  อุทเก  นิมคฺุโค  น   
อส ฺ ิภูโต  น  มโต  น  จตุตฺถชฺฌานสมาปนฺโน  น  รูปารูป-   
ภวสมงฺคี  น  นิโรธสมาปนฺโน  อตฺถิเยว  เต  อสฺสาสปฺปสฺสาสา   
มนฺทป ฺตาย  ปน  ปริคฺคเหตุ  น  สกโฺกสีติ ฯ  อถาเนน   
ปกติผุฏวเสเนว  จิตฺต  เปตฺวา  มนสิกาโร  ปวตฺเตตพฺโพ ฯ   
อิเม  หิ  ทีฆนาสิกสฺส  นาสาปุฏ  ฆฏเฏนฺตา  ปวตฺตนฺติ   
รสฺสนาสิกสฺส  อุตฺตโรฏ ฯ  ตสฺมาเนน  อิม  นาม  าน   
ฆฏเฏนฺตีติ  นิมิตฺต  เปตพฺพ ฯ  อิมเมว  หิ  อตฺถวส  ปฏิจฺจ   
วุตฺต  ภควตา  นาห  ภิกฺขเว  มุฏสฺสติสฺส  อสมฺปชานสฺส   
อานาปานสฺสติภาวน  วทามีติ ฯ  กิ ฺจาป  หิ  ยงฺกิ ฺจิ   
กมฺมฏาน  สตสฺส  สมฺปชานสฺเสว  สมฺปชฺชติ  อิโต   อ ฺ   
ปน  มนสิกโรนฺตสฺส  ปากฏ  โหติ ฯ  อิท  ปน  อานาปานสฺสติ-   
กมฺมฏาน  ครุก  ครุกภาวน  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธปุตฺตาน   
มหาปุริสานเยว  มนสิการภูมิภูต  น  เจว  อิตฺตร  น  อิตฺตร-   
สตฺตสมาเสวิต  ยถา  ยถา  มนสิกริยติ  ตถา  ตถา  สนฺต ฺเจว   
โหติ  สุขุม ฺจ  ตสฺมา  เอตฺถ  พลวตี  สติ  จ  ป ฺา  จ   
อิจฺฉิตพฺพา ฯ   
        ยถา  ห ิ มฏสาฏกสฺส (๑)  ตุนฺนกรณกาเล  สจิูป  สุขุมา   
อิจฺฉิตพฺพา  สูจิปาสเวธนมฺป  ตโต  สขุุมตร  เอวเมว  มฏ-   
# ๑. ส.ี ปฏฏสาฏกสฺส ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 627 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๒๗   
 
สาฏกสทิสสฺส  อิมสฺส  กมฺมฏานสฺส  ภาวนากาเล  สูจิ-   
ปฏิภาคา  สติป  สูจิปาสเวธนปฏิภาคา  ต  สมฺปยุตฺตา  ป ฺาป   
พลวตี  อิจฺฉิตพฺพา ฯ  ตาหิ  จปน  สติป ฺาหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา  น  เต  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  อ ฺตฺร  ปกติผุฏโกาสา   
ปริเยสิตพฺพา ฯ   
        ยถา  ปน  กสโก  กสิตฺวา  พลิวทฺเท  มุ ฺจิตฺวา   
โคจราภิมุเข  กตฺวา  ฉายาย  นิสินโฺน  วิสเมยฺย  อถสฺส  เต   
พลิวทฺทา  เวเคน  อฏวึ  ปวิเสยฺยย ฯ  โย  โหติ  เฉโก  กสโก   
โส  ปุน  เต  คเหตฺวา  โยเชตุกาโม  น  เตส  อนุปท  คนฺตฺวา   
อฏวึ  อาหิณฺฑติ  อถโข  รสฺมิ ฺจ  ปโฏท ฺจ  คเหตฺวา  อุชุกเมว   
เตส  นิปาตติฏ  คนฺตฺวา นิสีทติ  วา  นิปชฺชติ  วา ฯ  อถ   
เต โคเณ ทิวสภาค  จริตฺวา  อุทปานติฏ  โอตริตฺวา  นหาตฺวา   
จ  ปวิตฺวา  จ  ปจฺจุตฺตริตฺวา   ิเต  ทิสฺวา  รสฺมิยา  พนฺธิตฺวา   
ปโฏเทน  วิชฌฺนฺโต  อาเนตฺวา  โยเชตฺวา  ปุน  กมฺม  กโรติ ฯ   
เอวเมว  เตน  ภิกฺขุนา  น  เต  อ ฺตฺร  ปกติผุฏโกาสา   
ปริเยสิตพฺพา ฯ  สติรสฺมึ  ปน  ป ฺาปโฏท ฺจ  คเหตฺวา  ปกติ-   
ผุฏโกาเส  จิตฺต  เปตฺวา  มนสิกาโร  ปวตฺเตตพฺโพ ฯ  เอว   
หิสฺส  มนสิกโรโต  น  จิรสฺเสว  เต  อุปฏหนฺติ  นปิาตติฏเ   
วิย  โคณา ฯ  ตโต  เตน  สติรสฺมิยา  พนฺธิตฺวา  ตสฺมึเยว   
าเน  โยเชตฺวา  ป ฺาปโฏเทน  วิชฌฺนฺเตน  ปุน  กมฺมฏาน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 628 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๒๘   
 
อนุยุ ฺชิตพฺพ ฯ  ตสฺเสวมนุยุ ฺชโต น  จิรสฺเสว  นิมิตฺต   
อุปฏาติ ฯ  ต  ปเนต  น  สพฺเพส  เอกสทิส  โหติ ฯ  อปจ  โข   
กสฺสจิ  สุขสมฺผสฺส  อุปฺปาทยมาโน  ตูลปจุ  วิย  กปปฺาตปจุ   
วิย  วาตธารา  วิย  จ  อุปฏาตีติ  เอกจฺเจ  อาหุ ฯ   
        อย  ปน  อฏกถาวินิจฺฉโย ฯ  อิท  หิ  กสฺสจิ  ตารกรูป   
วิย  มณิคุฬิกา  วิย  มุตฺตาคุฬิกา  วิย  จ  กสฺสจิ  ขรสมฺผสฺส   
หุตฺวา  กปฺปาสฏ ิ  วิย  สารทารุสูจิ  วิย  จ  กสฺสจิ   
ทีฆปามงฺคสุตฺต  วิย  กุสมุทาม  วิย  ธมูสิขา  วิย  จ   
กสฺสจิ  วิตฺถตมกฺกฏกสุตฺต  วิย  พลาหกปฏล  วิย  ปทุมปุปฺผ   
วิย  รถจกฺก  วิย  จนฺทมณฺฑล  วิย  สรุิยมณฺฑล  วิย  จ   
อุปฏาติ ฯ  ต ฺจ  ปเนต  ยถา  สมฺพหุเลสุ  ภิกฺขูสุ  สุตฺตนฺต   
สชฺฌายิตฺวา  นิสินฺเนสุ  เอเกน  ภิกฺขุนา  ตุมฺหาก  กทีิส   
หุตฺวา  อิท  สุตฺต  อุปฏาตีติ  วุตฺเต  เอโก  มยฺห  มหตี   
ปพฺพเตยฺยา  นที  วิย  หุตฺวา  อุปฏาตีติ  อาห ฯ  อปโร   
มยฺห  เอกวนราชิ  วิย  อ ฺโ  มยฺห  สตีจฺฉาโย  สาขา-   
สมฺปนฺโน  ผลภารภริตรุกโฺข  วิยาติ ฯ  เตส  หิ  เอกเมว  สุตฺต   
ส ฺานานตาย  นานโต  อุปฏาสิ ฯ  เอว  เอกเมว  กมฺมฏาน   
ส ฺานานตาย  นานโต  อุปฏาสิ ฯ  ส ฺาช  หิ  เอต   
ส ฺานิทาน  ส ฺาปภว  ตสฺมา  ส ฺานานตาย  นานโต   
อุปฏาตีติ  เวทิตพฺพ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 629 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๒๙   
 
        เอตฺถ  จ  อ ฺเมว  อสฺสาสารมฺมณ  จิตฺต  อ ฺ   
ปสฺสาสารมฺมณ  อ ฺ  นิมิตฺตารมฺมณ ฯ  ยสฺส  หิ  อิเม  ตโย   
ธมฺมา  นตฺถิ  ตสฺส  กมฺมฏาน  เนว  อปฺปน  น  อุปจาร   
ปาปุณาติ ฯ  ยสฺส  ปนีเม  ตโย  ธมฺมา  อตฺถิ  ตสฺเสว  กมฺมฏาน   
อปฺปน ฺจ  อุปจาร ฺจ ปาปุณาติ ฯ วุตฺต เหต   
                นมิิตฺต อสฺสาสปฺปสฺสาสา (๑)          อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส 
                อชานโต จ ตโย ธมฺเม                ภาวนา นูปลพฺภติ ฯ 
                นมิิตฺต อสฺสาสปฺปสฺสาสา (๑)          อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส 
                ชานโต  จ  ตโย  ธมฺเม                  ภาวนา  อุปลพฺภตีติ ฯ 
        เอว  อุปฏ ิเต  ปน  นมิิตฺเต  เตน  ภิกฺขุนา  อาจริยสฺส   
สนฺติก  คนฺตฺวา  อาโรเจตพฺพ  มยฺห  ภนฺเต  เอวรูปนฺนาม   
อุปฏาตีติ ฯ  อาจริเยน  ปน  เอต  นมิิตฺตนฺติ  วา  น   
วา  นิมิตฺตนฺติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  เอว  โหติ  อาวุโสติ  วตฺวา   
ปุนปฺปุน  มนสิกโรหีติ  วตฺตพฺโพ ฯ  นิมิตฺตนฺติ  หิ  วุตฺเต  โวสาน   
อาปชฺเชยฺย  น  นิมิตฺตนฺติ  วุตฺเต  นิราโส  วิสีเทยฺย  ตสฺมา   
ตทุภยมฺป  อวตฺวา  มนสิกาเรเยว  นิโยเชตพฺโพติ  เอวนฺตาว   
ทีฆภาณกา ฯ  มชฺฌิมภาณกา  ปนาหุ  นิมิตฺตมิท  อาวุโส   
กมฺมฏาน  ปุนปฺปุน  มนสิกโรหิ  สปฺปุริสาติ  วตฺตพฺโพติ ฯ   
อถาเนน  นิมิตฺเตเยว  จิตฺต  เปตพฺพ ฯ  เอวมสฺสาย  อิโต  ปภูติ   
# ๑. ม. วิสุทธฺิมคฺค. ๒/๗๑  อสฺสาสปสฺสาสา ฯ เอวมุปริป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 630 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๓๐   
 
ปนาวเสน  ภาวนา  โหติ ฯ วุตฺต เหต โปราเณหิ   
                นมิิตฺเต ปย จิตฺต                  นานาการ วิภาวย 
                ธีโร  อสฺสาสปฺปสฺสาเส          สก  จิตฺต  นิพนฺธตีติ ฯ 
        ตสฺเสว  นิมิตฺตูปฏานโต  ปภูติ  นีวรณานิ  วิกฺขมฺภิตาเนว   
โหนฺติ  กิเลสา  สนฺนิสินฺนาว  สติ  อุปฏ ิตาเยว  จิตฺต   
สมาหิตเมว ฯ  อิท  หิ  ทวีฺหากาเรหิ  จิตฺต  สมาหิตนฺนาม   
โหติ  อุปจารภูมิย  วา  นีวรณปฺปหาเนน  ปฏิลาภภูมิย  วา   
องฺคปาตุภาเวน ฯ  ตตฺถ  อุปจารภูมีติ  อุปจารสมาธิ ฯ  ปฏลิาภ-   
ภูมีติ  อปฺปนาสมาธิ ฯ  เตส  ก ึ นานากรณ ฯ  อุปจารสมาธิ   
กุสลวีถิย  ชวิตฺวา  ภวงฺค  โอตรติ ฯ  อปฺปนาสมาธิ  ทิวสภาเค   
อปฺเปตฺวา  นิสินฺนสฺส ทิวสภาคมฺป  กุสลวีถิย  ชวติ  ภวงฺค  น   
โอตรติ ฯ  อิเมสุ  ทฺวีสุ  สมาธีสุ  นิมิตฺตปาตุภาเวน  อุปจาร-   
สมาธินา  สมาหิต  จิตฺต  โหติ ฯ  อถาเนน  ต  นิมิตฺต  เนว   
วณฺณโต  มนสิกาตพฺพ  น  ลกฺขณโต  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ  อปจ   
โข  ขตฺติยมเหสิยา  จกฺกวตฺติคพฺโภวิย   กสเกน  สาลิยวคพฺโภ   
วิย  จ  อปฺปมตฺเตน  รกฺขิตพฺพ ฯ  รกฺขิต  หิสฺส ผลท โหติ ฯ   
                นมิิตฺต รกฺขโต ลทฺธ                  ปริหานิ น วิชฺชติ 
                อารกฺขมฺหิ  อสนฺตมฺหิ          ลทฺธ  ลทฺธ  วินสฺสตีติ ฯ  
        ตตฺราย  รกฺขณุปาโย ฯ  เตน  ภิกขฺุนา  อาวาโส  โคจโร   
ภสฺส  ปุคฺคโล  โภชน  อุตุ  อิริยาปโถติ  อิมานิ  สตฺต  อสปฺปายานิ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 631 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๓๑   
 
วชฺเชตฺวา  ตาเนว  สตฺต  สปฺปายานิ  เสวนฺเตน  ปุนปฺปุน  ต   
นิมิตฺต  มนสิกาตพฺพ ฯ   
        เอว  สปฺปายเสวเนน  นิมิตฺต  ถริ  กตฺวา  วุฑฺฒึ  วิรุฬฺห ึ  
เวปุลฺล  คมยตฺิวา  วตฺถุวิสทกิริยา  อินทฺฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา   
นิมิตฺตกุสลตา  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺต  นิคฺคเหตพฺพ  ตสฺมึ  สมเย   
จิตฺต  นิคฺคณฺหนา  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺต  ปคฺคเหตพฺพ  ตสฺมึ   
สมเย  จิตฺตปฺปคฺคณฺหนา  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺต  สมฺปหเสตพฺพ   
ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตสมฺปหสนา  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺต  อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ   
ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตอชฺฌุเปกฺขนา  อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนา   
สมาหิตปุคฺคลเสวนา  ตทธิมุตฺตตาติ  อิมานิ  ทส  อปฺปนา-   
โกสลลฺานิ  อวิชหนฺเตน  โยโค  กรณีโย ฯ   
        ตสฺเสวมนุยุ ฺชนฺตสฺส  วิหรโต  อิทานิ  อปฺปนา   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  ภวงฺค  วิจฺฉินฺทิตฺวา  นิมิตฺตารมฺมณ  มโน-   
ทฺวาราวชฺชน  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  นริุทฺเธ  ตเทวารมฺมณ   
คเหตฺวา  จตฺตาริ  ป ฺจ  วา  ชวนานิ  ชวนฺติ  เยส  ปม   
ปริกมฺม  ทุติย  อุปจาร  ตติย  อนุโลม  จตุตฺถ  โคตฺรภู  ป ฺจม   
อปฺปนาจิตฺต  ปม  วา  ปริกมฺม ฺเจว  อุปจาร ฺจ  ทุติย  อนุโลม   
ตติย  โคตฺรภู  จตุตฺถ  อปปฺนาจิตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  จตุตฺถเมว   
หิ  ป ฺจม  วา  อปฺเปติ  น  ฉฏ  สตฺตม  วา  อาสนฺนภวงฺค-   
ปาตตฺตา ฯ  อาภิธมฺมิกโคทตฺตตฺเถโร  ปนาห  อาเสวนปจฺจเยน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 632 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๓๒   
 
กุสลา  ธมฺมา  พลวนโฺต  โหนฺติ  ตสฺมา  ฉฏ  สตฺตม  วา   
อปฺเปตีติ ฯ  ต  อฏกถาสุ  ปฏิกฺขิตฺต ฯ  ตตฺถ  ปุพฺพภาค-   
จิตฺตานิ  กามาวจรานิ  อปฺปนาจิตฺต  ปน  รูปาวจร ฯ  เอวมเนน   
ป ฺจงฺควิปฺปหีน  ป ฺจงฺคสมนฺนาคต  ทสลกฺขณสมฺปนฺน  ติวิธ-   
กลฺยาณ  ปมชฺฌานมธิคต  โหติ ฯ  โส  ตสฺมึเยว  อารมฺมเณ   
วิตกฺกาทโย  วูปสเมตฺวา  ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานานิ  ปาปุณาติ ฯ   
เอตฺตาวตา  จ  ปนวเสน  ภาวนาย  ปริโยสานปฺปตฺโต   
โหติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขปกถา ฯ  วิตฺถาร (๑)  ปน  อิจฺฉนฺเตน   
วิสุทฺธิมคฺคโต  คเหตพฺพ (๒) ฯ   
        เอว ปตฺตจตุตฺถชฺฌาโน  ปเนตฺถ  ภิกฺขุ  สลลฺกขฺณา-   
วิวฏฏนาวเสน  กมฺมฏาน  วฑฺเฒตฺวา  ปาริสุทฺธึ  ปตฺตุกาโม   
ตเทว  ฌาน  อาวชฺชนสมาปชฺชนาธิฏานวุฏานปจฺจเวกฺขณ-   
สงฺขาเตหิ  ป ฺจหากาเรหิ  วสิปฺปตฺต  ปคุณ  กตฺวา  อรูป-   
ปุพฺพงฺคม  วา  รูป  รูปปพฺุพงฺคม  วา  อรูปนฺติ  รูปารูป   
ปริคฺคเหตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปติ ฯ  กถ ฯ  โส หิ  ฌานา   
วุฏหิตฺวา  ฌานงฺคานิ  ปริคฺคเหตฺวา  เตส  นิสฺสย  หทยวตฺถุ   
ตนฺนิสฺสยานิ  จ  ภูตานิ  เตส ฺจ  นิสฺสย  สกลมฺป  กรชกาย   
ปสฺสติ ฯ  ตโต  ฌานงฺคานิ  อรูป  วตฺถาทีนิ  รูปนติฺ  รูปารูป   
ววฏเปติ ฯ   
# ๑ . ม. วิตฺถาโร ฯ  ๒. ม. คเหตพฺโพ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 633 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๓๓   
 
        อถวา  สมาปตฺติโต  วุฏหิตฺวา  เกสาทีสุ  โกฏาเสสุ   
ปวีธาตุอาทิวเสน  จตฺตาริ  ภูตานิ  ตนฺนิสฺสิตรูปานิ  จ   
ปริคฺคเหตฺวา  ยถาปริคฺคหิตรูปารมฺมณ  ยถาปริคฺคหิตรูปวตฺถุ-   
ทฺวารารมฺมณ  วา  สสมปฺยุตฺตธมฺม  วิ ฺาณ  ปสฺสติ ฯ  ตโต   
ภูตาทีนิ  รูป  สมฺปยุตฺตธมฺม (๑)  วิ ฺาณมรูปนฺติ  ววฏเปติ ฯ   
        อถวา  สมาปตฺติโต  วุฏหิตฺวา  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน   
สมุทโย  กรชกาโย  จ  จิตฺต ฺจาติ  ปสฺสติ ฯ  ยถา  หิ  กมฺมาร-   
คคฺคริยา  ธมมานาย  ภสฺต ฺจ  ปุริสสฺส  จ  ตชฺช  วายาม   
ปฏิจฺจ  วาโต  ส ฺจรติ  เอวเมว  กาย ฺจ  จิตฺต ฺจ  ปฏิจฺจ   
อสฺสาสปฺปสฺสาสาติ ฯ  ตโต  อสฺสาสปฺปสฺสาเส  จ  กาย ฺจ   
รูป  จิตฺต ฺจ  ต  สมฺปยุตฺตธมฺเม  จ  อรปูนฺติ  ววฏเปติ ฯ   
        เอว  นามรูป  ววฏเปตฺวา  ตสฺส  ปจฺจย  ปริเยสติ ฯ   
ปริเยสนฺโต  จ  ต  ทิสฺวา  ตีสุป  อทฺธาสุ  นามรูปสสฺ   
ปวตฺตึ  อารพฺภ  กงฺข  วิตรติ ฯ  วิติณฺณกงฺโข  กลาปสมฺมสน-   
วเสน  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  อุทยพฺพยานุปสฺสนาย  ปุพฺพภาเค   
อุปฺปนฺเน  โอภาสาทโย  ทสวิปสฺสนูปกฺกิเลเส  ปหาย  อุปกฺกิเลส-   
วิมุตฺต  ปฏิปทาาณ  มคฺโคติ  ววฏเปตฺวา  อุทย  ปหาย   
ภงฺคานุปสฺสน  ปตฺวา  นรินฺตร  ภงฺคานุปสฺสเนน  ภยโต   
อุปฏ ิเตสุ  สพฺพสงฺขาเรสุ  นิพฺพินฺทนฺโต  วิรชฺชนฺโต  วิมุจฺจนฺโต   
# ๑. ม. สสมปฺยุตฺตธมฺม ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 634 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๓๔   
 
ยถากฺกม  จตฺตาโร  อริยมคฺเค  ปาปุณิตฺวา  อรหตฺตผเล  ปติฏาย   
เอกูนวีสติเภทสฺส  ปจฺจเวกฺขณ ฺาณสฺส  ปรยินฺตปฺปตฺโต   
สเทวกสฺส  โลกสฺส  อคฺคทกฺขิเณยฺโย  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา  จสฺส   
คณน  อาทึ  กตฺวา  ปฏิปสฺสนาปริโยสานา (๑)  อานาปานสฺสติ-   
สมาธิภาวนา  [๒]  สมตฺตา โหตีติ ฯ   
        อย  สพฺพาการโต  ปมจตุกฺกวณฺณนา ฯ   
        อิตเรสุ  ปน  ตีสุ  จตุกฺเกสุ  ยสฺมา  วิสุ กมฺมฏาน-   
ภาวนานโย  นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  อนุปทวณฺณนานเยเนว  เตส   
อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปติปฏสิเวทีติ  ปตึ  ปฏิสวิทิต  กโรนฺโต  ปากฏ  กโรนฺโต   
อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  ตตฺถ  ทฺวีหากาเรหิ  ปติ   
ปฏิสวิทิตา  โหติ  อารมฺมณโต  จ  อสมฺโมหโต  จ ฯ   
        กถ  อารมฺมณโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหติ ฯ  สปฺปติเก   
เทฺว  ฌาเน  สมาปชฺชติ  ตสฺส  สมาปตฺติกฺขเณ  ฌาน-   
ปฏิลาเภน  อารมฺมณโต  ปติ  ปฏิสเวทิตา โหติ  อารมฺมณสฺส   
ปฏิสวิทิตตฺตา ฯ   
        กถ  อสมฺโมหโต ฯ  สปฺปติเก  เทฺว  ฌาเน  สมาปชฺชิตฺวา   
วุฏาย  ฌานสมฺปยุตฺตกปตึ  ขยโต  วยโต  สมฺมสติ  ตสฺส   
วิปสฺสนากฺขเณ  ลกฺขณปฏิเวเธน  อสมฺโมหโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา   
# ๑. ม. วิปสสฺนาปริโยสานา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 635 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๓๕   
 
โหติ ฯวุตฺต ฺเจต  ปฏิสมฺภิทาย  ทีฆ  อสฺสาสวเสน  จิตฺตสฺส   
เอกคฺคต อวิกฺเขป  ปชานโต  สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  ตาย  สติยา   
เตน  าเณน  สา  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหติ  ทีฆ  ปสสฺาสวเสน   
รสฺส  อสฺสาสวเสน  รสสฺ  ปสฺสาสวเสน  สพฺพกายปฏิสเวที   
อสฺสาสปฺปสฺสาสวเสน  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  อสฺสาสปฺปสฺสาส-   
วเสน  จิตฺตสฺส  เอกคฺคต  อวิกฺเขป  ปชานโต  สติ  อุปฏ ิตา   
โหติ  ตาย  สติยา  เตน  าเณน  สา  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหติ   
อาวชฺชยโต  สา  ปติ  ปฏสิวิทิตา  โหติ  ชานโต  ปสฺสโต   
ปจฺจเวกฺขโต  จิตฺต  อธิฏหโต  สทฺธาย  อธิมุจฺจโต  วิริย   
ปคฺคณฺหโต  สตึ  อุปฏาปยโต  จิตฺต  สมาทหโต  ป ฺาย   
ปชานโต  อภิ ฺเยฺย (๑)  ปริ ฺเยฺย  ปหาตพฺพ  ภาเวตพฺพ   
สจฺฉิกาตพฺพ (๑)  สจฺฉิกโรโต  สา  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหติ  เอว   
สา  ปติ  ปฏสิวิทิตา  โหตีติ (๒) ฯ   
        เอเตเนว  นเยน  อวเสสปทานิป  อตฺถโต  เวทิตพฺพานิ ฯ   
อิท  ปเนตฺถ  วิเสสมตฺต ฯ  ติณฺณ  ฌานาน  วเสน  สขุปฏิสเวทิตา   
จตุนฺนมฺป  วเสน  จิตฺตสงฺขารปฏิสเวทิตา  เวทิตพฺพา ฯ  จิตฺต-   
สงฺขาโรติ  เวทนาทโย  เทวฺ  ขนฺธา ฯ  สุขปฏิสเวทิปเท  เจตฺถ   
วิปสฺสนาภูมิทสฺสนตฺถ  สขุนฺติ  เทฺว  สขุานิ  กายิก ฺจ  สุข   
# ๑. ม. อภิ ฺเยฺย อภิชานโต ปริ ฺเยฺย ปรชิานโต ปหาตพฺพ   
# ปชหโต ภาเวตพฺพ ภาวยโต สจฺฉิกาตพฺพ ฯ   
# ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๔๐๘/๒๘๑-๒ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 636 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๓๖   
 
เจตสิก ฺจาติ ปฏิสมภิทาย  วุตฺต ฯ  ปสสฺมฺภย  จิตฺตสงฺขารนฺติ   
โอฬาริก โอฬาริก  จิตฺตสงฺขาร  ปสฺสมฺเภนฺโต  นิโรเธนฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  โส  วิตฺถารโต  กายสงฺขาเร  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
อปเจตฺถ  ปติปเท  ปติสีเสน  เวทนา  วุตฺตา  สุขปฏิสเวทิปเท (๑)   
สรูเปเนว  เวทนา  ทฺวีสุ  จิตฺตสงฺขารปเทสุ  ส ฺา  จ  เวทนา   
จ  เจตสิกา  เอเต  ธมฺมา  จิตฺตปฏิพทฺธา  จิตฺตสงฺขาราติ  วจนโต   
ส ฺาสมฺปยุตฺตา  เวทนาติ ฯ  เอว  เวทนานุปสฺสนานเยน  อิท   
จตุกฺก  ภาสิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ตติยจตุกฺเกป  จตุนฺน  ฌานาน  วเสน  จิตฺตปฏิสเวทิตา   
เวทิตพฺพา ฯ  อภิปฺปโมทย  จิตฺตนฺติ  จิตฺต  โมเทนฺโต  หาเสนฺโต   
ปหาเสนฺโต  อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  ตตฺถ   
ทฺวีหากาเรหิ  อภิปฺปโมโท  โหติ  สมาธิวเสน  วิปสฺสนาวเสน   
จ ฯ   
        กถ  สมาธิวเสน ฯ  สปฺปติเก  เทฺว  ฌาเน  สมาปชฺชติ ฯ   
โส  สมาปตฺติกฺขเณ  สมฺปยุตฺตาย  ปติยา  จิตฺต  อาโมเทติ   
ปโมเทติ ฯ  กถ  วิปสฺสนาวเสน ฯ  สปฺปติเก  เทฺว  ฌาเน   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ฌานสมฺปยุตฺต  ปตึ  ขยโต  วยโต   
สมฺมสติ ฯ  เอว  วิปสฺสนากฺขเณ  ฌานสมฺปยุตฺตึ  ปตึ  อารมฺมณ   
กตฺวา  จิตฺต  อาโมเทติ  ปโมเทติ ฯ  เอว  ปฏิปนโฺน  อภิปฺปโมทย   
# ๑. ม. สุขปเท ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 637 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๓๗   
 
จิตฺต  อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ  วุจฺจติ ฯ   
        สมาทห  จิตฺตนฺติ  ปมชฺฌานาทิวเสน  อารมฺมเณ  จิตฺต   
สม  อาทหนฺโต  สม  เปนฺโต ฯ  ตานิ  วา  ปน  ฌานานิ   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ฌานสมฺปยุตฺต  จิตฺต  ขยโต  วยโต   
สมฺมสโต  วิปสฺสนากฺขเณ  ลกฺขณปฏิเวเธน  อุปฺปชฺชติ  ขณิก-   
จิตฺเตกคฺคตา  เอว  อุปฺปนนฺาย  ขณิกจิตฺเตกคฺคตาย  วเสนป   
อารมฺมเณ  จิตฺต  สม  อาทหนฺโต  สม  เปนฺโต  สมาทห   
จิตฺต  อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ  วุจฺจติ ฯ   
        วิโมจย  จิตฺตนฺติ  ปมชฺฌาเนน  นีวรเณหิ  จิตฺต  โมเจนฺโต   
วิโมเจนฺโต  ทุติเยน  วิตกฺกวิจาเรหิ  ตติเยน  ปติยา  จตุตฺเถน   
สุขทุกฺเขหิ  จิตฺต  โมเจนฺโต  วิโมเจนฺโต ฯ  ตานิ  วา  ปน   
ฌานานิ  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ฌานสมฺปยุตฺต  จิตฺต  ขยโต   
วยโต  สมฺมสติ  โส  วิปสฺสนากฺขเณ  อนิจฺจานุปสฺสนาย   
นิจฺจส ฺาโต  จิตฺต  โมเจนฺโต  วิโมเจนฺโต  ทุกฺขานุปสฺสนาย   
สุขส ฺาโต  อนตฺตานุปสฺสนาย  อตฺตส ฺาโต  นิพฺพิทานุ-   
ปสฺสนาย  นนฺทิโต  วิราคานุปสฺสนาย  ราคโต  นโิรธานุ-   
ปสฺสนาย  สมุทยโต  ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสนาย  อาทานโต  จิตฺต   
โมเจนฺโต  วิโมเจนฺโต  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จ ฯ  เตน  วุตฺต   
วิโมจย  จิตฺต อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ ฯ  เอว   
จิตฺตานุปสฺสนาย  วเสน  อิท  จตุกฺก ภาสิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 638 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๓๘   
 
        จตุตฺถจตุกฺเก  ปน  อนิจฺจานุปสฺสีติ  เอตฺถ  ตาว  อนิจฺจ   
เวทิตพฺพ  อนิจฺจตา  เวทิตพฺพา  อนิจฺจานุปสฺสนา  เวทิตพฺพา   
อนิจฺจานุปสฺสี  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  อนิจฺจนฺติ  ป ฺจกฺขนฺธา ฯ   
กสฺมา ฯ  อุปปฺาทวย ฺถตฺตภาวา ฯ  อนิจฺจตาติ  เตสเยว   
อุปฺปาทวย ฺถตฺต  หุตฺวา  อภาโว  วา  นิพฺพตฺตาน  เตเนวา-   
กาเรน  อฏตฺวา  ขณภงฺเคน  เภโทติ  อตฺโถ ฯ  อนิจฺจานุ-   
ปสฺสนาติ  ตสฺสา  อนิจฺจตาย  วเสน  รูปาทีสุ  อนจฺิจนฺติ  อนุ-   
ปสฺสนา ฯ  อนิจฺจานุปสฺสีติ  ตาย  อนุปสฺสนาย  สมนฺนาคโต ฯ   
ตสฺมา  เอวภูโต  อสฺสสนโฺต  ปสฺสสนโฺต  จ  อิธ  อนิจฺจานุ-   
ปสฺสี  อสฺสสสิฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
วิราคานุปสฺสีติ  เอตฺถ  ปน  เทฺว  วิราคา  ขยวิราโค  จ   
อจฺจนฺตวิราโค  จ ฯ  ตตฺถ  ขยวิราโคติ  สงฺขาราน  ขณภงฺโค ฯ   
อจฺจนฺตวิราโคติ  นิพฺพาน ฯ  วิราคานุปสฺสนาติ  ตทุภยทสฺสนวเสน   
ปวตฺตา  วิปสฺสนา  จ  มคฺโค  จ ฯ  ตาย  ทุวิธายป  อนุปสฺสนาย   
สมนฺนาคโต  หุตฺวา  อสฺสสนฺโต  จ  ปสฺสสนฺโต  จ  วิราคานุปสฺสี   
อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  นิโรธานุ-   
ปสฺสิปเทป  เอเสว  นโย ฯ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีติ  เอตฺถาป  เทฺว   
ปฏินิสฺสคฺคา  ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค  จ  ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค   
จ ฯ  ปฏินิสสฺคฺโคเยว  อนุปสฺสนา  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ฯ   
วิปสฺสนามคฺคาน  เอต  อธิวจน ฯ  วิปสฺสนา  หิ  ตทงฺควเสน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 639 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๓๙   
 
สทฺธึ  ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ  กิเลเส  ปริจฺจชติ  สงฺขตโทสทสฺสเนน   
จ  ตพฺพีปริเต  นิพฺพาเน  ตนฺนินฺนตาย  ปกฺขนฺทตีติ  ปริจฺจาค-   
ปฏินิสฺสคฺโค  เจว ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค  จาติ  วุจฺจติ ฯ  มคฺโค   
สมุจฺเฉทวเสน  สทฺธ ึ ขนธฺาภิสงฺขาเรหิ  กิเลเส  ปริจฺจชติ   
อารมฺมณกรเณน  จ  นิพฺพาเน  ปกฺขนฺทตีติ  ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค   
เจว  ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค  จาติ  วุจฺจติ ฯ  อุภยมฺป  ปน   
ปุริมปุริม ฺาณาน  อนุปสฺสนโต  อนุปสฺสนาติ  วุจฺจติ ฯ   
ตาย  ทุวิธาย  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย  สมนฺนาคโต  หุตฺวา   
อสฺสสนฺโต  จ  ปสฺสสนฺโต  จ  ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามิ   
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  ภาวิโตติ  เอว   
โสฬสหิ  อากาเรหิ  ภาวิโต ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                อานาปานสฺสติสมาธิกถา  นฏิ ิตา ฯ   
        อถโข  ภควาติอาทิมฺหิ  ปน  อย  สงฺเขปตฺโถ ฯ  เอว   
ภควา  อานาปานสฺสติสมาธิกถาย  ภิกขฺู  สมสฺสาเสตฺวา  อถ   
ยนฺต  ตติยปาราชิกปฺป ฺตฺติยา  นิทาน ฺเจว  ปกรณ ฺจ   
อุปฺปนฺน  ภิกขฺูน  อ ฺม ฺ  ชีวิตา  โวโรปน  เอตสฺมึ  นิทาเน   
เอตสฺมึ  ปกรเณ  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาตาเปตฺวา  ปฏปิุจฺฉิตฺวา   
วิครหิตฺวา  จ  ยสฺมา  ตตฺถ  อตฺตนา  อตฺตาน  ชีวิตา   
โวโรปน  มคิลณฺฑิเกน  จ  โวโรปาปน  ปาราชิกวตฺถุ  น   
โหติ  ตสฺมา  ต  เปตฺวา  ปาราชิกสฺส  วตฺถุภูต  อ ฺม ฺ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 640 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๔๐   
 
ชีวิตา  โวโรปนเมว  คเหตฺวา ปาราชิก  ป ฺาเปนฺโต  โย  ปน   
ภิกฺขุ  ส ฺจิจฺจ  มนุสฺสวิคฺคหนฺติอาทิมาห ฯ อริยปุคฺคลมิสฺสกตฺตา   
ปเนตฺถ โมฆปุริสาติ อวตฺวา  เต ภิกฺขูติ วุตฺต ฯ   
        เอว  มลูจฺเฉชฺชวเสน  ทฬฺห  กตฺวา  ตติยปาราชิเก   
ป ฺตฺเต  อปรมฺป  อนุปปฺ ฺตฺตตฺถาย  มรณวณฺณสวณฺณนา-   
วตฺถุ  อุทปาทิ ฯ  ตสฺสุปฺปตฺติ  ทีปนตฺถ  เอว ฺจิท  ภควตาติ-   
อาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิพทฺธจิตฺตาติ  ฉนฺทราเคน  ปฏิพทฺธจิตฺตา   
สารตฺตา  อเปกฺขวนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  มรณวณฺณ  สวณฺเณมาติ   
ชีวิเต  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา  มรณสฺส  คุณ  วณฺเณม  อานิสส   
ทสฺเสมาติ ฯ  กตกลฺยาโณติอาทีสุ  อย  ปทตฺโถ ฯ  กลฺยาณ   
สุจิกมฺม  กต  ตยาติ  ตฺว  โข  อสิ  กตกลฺยาโณ ฯ  ตถา   
กุสล  อนวชชฺกมฺม  กต  ตยาติ  กตกุสโล ฯ  มรณกาเล  สมฺปตฺเต   
ยา  สตฺตาน  อุปฺปชฺชติ  ภยสงฺขาตา  ภีรุตา  ตโต  ตายน   
รกฺขณกมฺม  กต  ตยาติ  กตภีรุตฺตาโณ ฯ  ปาป  ลามก   
กมฺม  อกต  ตยาติ  อกตปาโป ฯ  ลุทฺธ (๑)  ทารุณ  ทุสฺสีลฺยกมฺม   
อกต  ตยาติ  อกตลุทฺโธ ฯ  กิพฺพิส  สาหสิยกมฺม  โลภาทิกฺ-   
กิเลสุสฺสท  อกตนฺตยาติ  อกตกิพฺพิโส ฯ  กสฺมา  อิท  วุจฺจติ ฯ   
ยสฺมา  สพฺพปฺปการมฺป  กต  ตยา  กลยฺาณ  อกต  ตยา  ปาป   
# ๑. ลุทฺท ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 641 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๔๑   
                 
เตน  ต  วทาม  ก ึ ตุยฺห  อิมินา  โรคาภิภูตตฺตา  ลามเกน   
ปาปเกน  ทุกขฺพหุลตฺตา  ทุกฺเขน (๑)  ชีวิเตน (๑)  มตนฺเต  ชีวิตา  เสยฺโยติ     
ตว  มรณ  ชวิีตา  สุนฺทรตร ฯ กสฺมา ฯ  ยสฺมา  อิโต  ตฺว   
กาลกโต  กตกาโล  หุตฺวา  กาล  กตฺวา  มริตฺวาติ  อตฺโถ   
กายสฺส  เภทา ฯเปฯ  อุปปชฺชิสฺสส ิ เอว  อุปฺปนฺโน  จ  ตตฺถ   
ทิพฺเพหิ  เทวโลเก  อุปฺปนเฺนหิ  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  มนาปย-   
รูปาทิเกหิ  ป ฺจหิ  วตฺถุกามโกฏาเสหิ  สมปฺปโต  สมงฺคิภูโต   
ปริจาเรสฺสสีติ (๒)  สมฺปยุตฺโต  สโมธานคโต  หุตฺวา  อิโตจีโตจ   
จริสฺสสิ (๓)  วิหริสฺสสิ  อภิรมิสฺสสิ  วาติ  อตฺโถ ฯ   
        อสปฺปายานีติ  อหิตานิ  อวุฑฺฒิกรานิ  ยานิ  ขิปปฺเมว   
ชีวิตกฺขย  ปาเปนฺติ ฯ   
 
                                        ปทภาชนียวณฺณนา 
        ส ฺจิจฺจาติ  อย  ส ฺจิจฺจ  มนุสฺสวิคฺคหนฺติ  มาติกาย   
วุตฺตสฺส  ส ฺจิจฺจปทสฺส  อุทฺธาโร ฯ  ตตฺถ  สนฺติ  อุปสคฺโค   
เตน  สทฺธึ  อุสฺสุกฺกวจนเมต  ส ฺจิจฺจาติ ฯ  ตสฺส  ส ฺเจเตตฺวา   
สุฏ ุ  เจเตตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา  ปน  โย  ส ฺจิจฺจ  โวโรเปติ   
โส  ชานนฺโต  ส ฺชานนฺโต  โหติ  ต ฺจสฺส  โวโรปน  เจจฺจ   
# ๑. ม. ทชฺุชวีอเตน ฯ  ๒. ม. ปริจริสฺสสิ ฯ  ๓. สี. วิจริสฺสสิ   
# วิหริสฺสสิ อภิรมิศิสสิ จาติ ฯ  ม. จรสิฺสสิ วิจริสฺสสิ อภิรมิสสฺสิ   
# วาติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 642 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๔๒   
 
อภิวิตริตฺวา  วีติกฺกโม  โหติ  ตสฺมา  พฺย ฺชเน  อาทร  อกตฺวา   
อตฺถเมว  ทสฺเสตุ  ชานนฺโต  ส ฺชานนฺโต  เจจฺจ  อภิวิตริตฺวา   
วีติกฺกโมติ  เอวมสฺส  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ชานนฺโตติ  ปาโณติ   
ชานนฺโต ฯ  ส ฺชานนฺโตติ  ชีวิตา  โวโรเปมีติ  ส ฺชานนฺโต ฯ   
เตเนว  ปาณชานนากาเรน  สทฺธ ึ ชานนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  เจจฺจาติ   
วธกเจตนาวเสน  เจเตตฺวา  ปกปฺเปตฺวา ฯ  อภิวิตริตฺวาติ  อุปกฺกม-   
วเสน  มทฺทนฺโต  นริาสงฺกจิตฺต  เปเสตฺวา ฯ  วีติกฺกโมติ  เอว   
ปวตฺตสฺส  โย  วีติกฺกโม  อย  ส ฺจิจฺจสทฺทสฺส  สิขาปฺปตฺโต   
อตฺโถติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อิทานิ  มนุสฺสวิคฺคห  ชีวิตา  โวโรเปยฺยาติ  เอตฺถ  วุตฺต   
มนุสฺสตฺตภาว  อาทิโต  ปฏาย  ทสฺเสตุ  มนุสฺสวิคฺคโห  นามาติ-   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  คพฺภเสยฺยกาน  วเสน  สพฺพสุขุมอตฺตภาว-   
ทสฺสนตฺถ  ย  มาตุ  กุจฺฉิสมฺินฺติ  วุตฺต ฯ  ปม  จิตฺตนฺติ   
ปฏิสนฺธิจิตฺต ฯ  อุปฺปนฺนนฺติ  ชาต ฯ  ปม  วิ ฺาณ  ปาต-   
 ุภูตนฺติ  อิทนฺตสฺเสว  เววจน ฯ  มาตุ  กจฺุฉิสฺมึ  ปม  จิตฺตนฺติ   
วจเนเนเวตฺถ  สกลาป  ป ฺจโวการปฏิสนฺธิ  ทสฺสติา  โหติ ฯ   
ตสฺมา  ต ฺจ  ปม  จิตฺต  ตสมฺปยุตฺตา  จ  ตโย  อรปูกฺขนฺธา   
เตน  สหนิพฺพตฺต ฺจ  กลลรูปนฺติ  อย  สพฺพปโม  มนุสฺส-   
วิคฺคโห ฯ  ตตฺถ  กลลรูปนฺติ  อิตฺถีปุรสิาน  กายวตฺถุภาวทสก-   
วเสน  สมตฺตึสรูปานิ  นปปสกาน  กายวตฺถุทสกวเสน  วีสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 643 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๔๓   
 
ตตฺถ  อิตฺถีปรุิสาน  กลลรปู  ชาติอุณฺณาย  เอเกน  อสุนา  อุทฺธฏ-   
เตลพินฺทุมตฺต  โหติ อจฺฉ วิปฺปสนฺน ฯ วุตฺต ฺเจต อฏกถาย   
                ติลเตลสฺส ยถา พินฺทุ          สปฺปมณฺโฑ อนาวิโล 
                เอว  วณฺณปฏิภาค                  กลลรูปนฺติ  ปวุจฺจตีติ ฯ 
        เอว  ปรตฺิตก  วตฺถุ  อาทึ  กตฺวา  ปกติยา  วีสวสฺส-   
สตายุกสฺส (๑)  สตฺตสฺส  ยาว  มรณกาลา  เอตฺถนฺตเร  อนุปุพฺเพน   
วุฑฺฒิปฺปตฺโต  อตฺตภาโว  เอโส  มนุสสฺวิคฺคโห  นาม ฯ   
        ชีวิตา  โวโรเปยฺยาติ  กลลกาเลป  ตาปนมทฺทเนหิ  วา   
เภสชฺชสมฺปาทเนน  วา  ตโต  วา  อุทธฺมฺป  ตทนุรูเปน  อุปกฺกเมน   
ชีวิตา  วิโยเชยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา  ปน  ชีวิตา  โวโรปน   
นาม  อตฺถโต  ชีวิตินฺทฺรยิปจฺเฉทนเมว  โหติ  ตสฺมา  เอตสฺส   
ปทภาชเน  ชวิีตินฺทฺริย  อุปจฺฉินฺทติ  อุปโรเธติ  สนตฺตึ  วิโกเปตีติ   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  ปเวณิฆฏน  อุปจฺฉินฺทนฺโต   
อุปโรเธนฺโต  จ  ชีวิตินฺทรฺิย  อุปจฺฉินฺทติ  อุปโรเธตีติ  วุจฺจติ ฯ   
สฺวายมตฺโถ  สนฺตตึ  วิโกเปตีติ  ปเทน  ทสฺสิโต ฯ  วิโกเปตีติ   
วิโยเชติ ฯ   
        ตตฺถ  ทวิุธ  ชีวิตินฺทรฺิย  รูปชีวิตินฺทฺริย ฺจ  อรูป-   
ชีวิตินฺทฺริย ฺจ  ฯ  เตสุ  อรูปชีวิตินฺทฺริเย  อุปกฺกโม  นตฺถิ  ต   
โวโรเปตุ  น  สกฺกา  ฯ  รปูชีวิตินฺทฺริเย ปน  อตฺถิ  ต  โวโรเปตุ   
# ๑. ส.ี วีสวสฺสสตายุกสฺส ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 644 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๔๔   
 
สกฺกา ฯ  ต  ปน  โวโรเปนฺโต อรูปชีวิตินฺทฺริยมฺป  โวโรเปติ ฯ   
เตเนว  หิ  สทฺธึ  ต  นิรชุฌฺติ  ตทายตฺตวุตฺติโต ฯ  ต  ปน   
โวโรเปนฺโต  กึ  อตีต  โวโรเปติ  อนาคต  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ ฯ   
เนว  อตีต  น  อนาคต ฯ  เตสุ  หิ  เอก  นิรุทฺธเมก-   
มนุปฺปนฺนนฺติ  อุภยมฺป  อสนฺต  อสนฺตตฺตา  อุปกฺกโม  นตฺถิ   
อุปกฺกมสฺส  นตฺถิตาย  เอกมฺป  โวโรเปตุ  น  สกกา ฯ  วุตฺตมฺป   
เจต  อตีเต  จิตฺตกฺขเณ  ชีวิตฺถ  น  ชีวติ  น  ชีวิสฺสติ  อนาคเต   
จิตฺตกฺขเณ  ชวีิสฺสติ  น  ชวิีตฺถ  น  ชีวติ  ปจฺจุปฺปนฺเน  จิตฺตกฺขเณ   
ชีวติ  น  ชีวิตฺถ  น  ชีวิสสฺตีติ (๑) ฯ   
        ตสฺมา  ยตฺถ  ชีวติ  ตตฺถ  อุปกฺกโม  ยุตฺโตติ  ปจฺจุปฺปนฺน   
โวโรเปติ ฯ   
        ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ  นาเมต  ขณปจฺจุปฺปนฺน  สนตฺติปจฺจุปฺ-   
ปนฺน  อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  ติวิธ ฯ  ตตฺถ  ขณปจฺจุปฺปนฺน   
นาม  อุปฺปาทชราภงฺคสมงฺคิ  ต  โวโรเปตุ  น  สกกฺา ฯ   
กสฺมา ฯ  สยเมว  นิรชฺุฌนโต ฯ  สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนนฺนาม   
สตฺตฏชวนวารมตฺต  สภาคสนฺตติวเสน  ปวตฺติตฺวา  นิรุชฌฺนก   
ยาวตา (๒)  อุณฺหโต  อาคนฺตฺวา  โอวรก  ปวิสิตฺวา  นิสินฺนสฺส   
อนฺธการ  โหติ  สีตโต  วา  อาคนฺตฺวา  โอวรเก  นิสนิฺนสฺส   
ยาว  วิสภาคอุตุปาตุภาเวน  ปุริมโก  อุตุ  น  ปฏิปสฺสมฺภติ   
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๔๙/๔๘ ฯ  ๒.ม. ยาว  วา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 645 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๔๕   
 
เอตฺถนฺตเร สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ปฏิสนธฺิโต  ปน   
ยาว  จุติ  เอต อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน  นาม ฯ  ตทุภยมฺป  โวโรเปตุ   
สกฺกา  ฯ  กถ ฯ ตสฺมึ  หิ  อุปกฺกเม  กเต  ลทฺธูปกกฺม   
ชีวิตทสก  นริุชฺฌมาน  ทพฺุพลสฺส  ปรหิีนเวคสฺส  สนฺตานสฺส   
ปจฺจโย  โหติ  ตโต  สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน  วา  อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน   
วา  ยถา  ปรจฺิฉินฺน  กาล  อปฺปตฺวา  อนฺตราว  นิรุชฌฺติ   
เอว  ตทุภยมฺป  โวโรเปตุ สกฺกา ฯ  ตสฺมา  ตเทว  สนฺธาย   
สนฺตตึ วิโกเปตีติ อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิมสฺส  ปนตฺถสฺส  อาวิภาวตฺถ  ปาโณ  เวทิตพฺโพ   
ปาณาติปาโต  เวทิตพฺโพ  ปาณาติปาตี  เวทิตพฺโพ  ปาณาติ-   
ปาตสฺส  ปโยโค  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ปาโณติ  โวหารโต  สตฺโต   
ปรมตฺถโต  ชีวิตินฺทฺริย ฯ  ชีวิตินฺทฺริย  หิ  อติปาเตนฺโต  ปาณมติ-   
ปาเตตีติ  วุจฺจติ ฯ  ต  วุตฺตปฺปการเมว ฯ  ปาณาติปาโตติ  ยาย   
เจตนาย  ชีวิตินฺทฺริยูปจฺเฉทก  ปโยค  สมุฏาเปติ  สา  วธกเจตนา   
ปาณาติปาโตติ  วุจฺจติ ฯ  ปาณาติปาตีติ  วุตฺตเจตนาสมงฺคิ-   
ปุคฺคโล  ทฏพฺโพ ฯ  ปาณาติปาตสฺส  ปโยโคติ  ปาณาติปาตสฺส   
ฉปฺปโยคา  สาหตฺถิโก  อาณตฺติโก  นิสฺสคฺคิโย  ถาวโร  วิชฺชามโย   
อิทฺธิมโยติ ฯ  ตตฺถ  สาหตฺถิโกติ  สย  มาเรนฺตสฺส  กาเยน  วา   
กายปฏิพทฺเธน  วา  ปหรณ ฯ  อาณตฺติโกติ  อ ฺ  อาณาเปนฺตสฺส   
เอว  วิชฺฌิตฺวา  วา  ปหริตฺวา  วา  มาเรหีติ  อาณาปน ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 646 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๔๖   
 
นิสฺสคฺคิโยติ  ทูเร   ิต  มาเรตุกามสฺส  กาเยน  วา  กายปฏิ-   
พทฺเธน  วา  อุสุสตฺติยนฺตปาสาณาทีน  นิสฺสชชฺน ฯ  ถาวโรติ   
อสหาริเมน (๑)  อุปกรเณน  มาเรตุกามสฺส  โอปาตอปสฺเสน-   
อุปนิกฺขิปนเภสชฺชสวิธาน ฯ  เต  จตฺตาโรป  ปรโต  ปาล-ิ   
วณฺณนายเมว  วิตฺถารโต  อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ   
        วิชชฺามยอิทฺธิมยา  ปน  ปาลิย  อนาคตา ฯ  เต  เอว   
เวทิตพฺพา ฯ  สงฺเขปโต  หิ  มารณตฺถ  วิชฺชาปรชิปปฺน  วิชชฺา-   
มโย  ปโยโค ฯ  อฏกถาสุ  ปน  กตโม  วิชชฺามโย  ปโยโค   
อาถพฺพนิกา  อถพฺพน  ปโยเชนฺติ  นคเร  วา  รุทฺเธ  สงฺคาเม   
วา  ปจฺจุปฏ ิเต  ปฏิเสธาย  ปจฺจตฺถิเกสุ  ปจฺจามิตฺเตสุ  อีตึ   
อุปฺปาเทนฺติ  อุปทฺทว  อุปฺปาเทนฺติ  โรค  อุปฺปาเทนฺติ  ปชชฺรก   
อุปฺปาเทนฺติ  สูจิก  กโรนติฺ  ปกฺขนฺทิย  กโรนฺติ  เอว  อาถพฺพนิกา   
อถพฺพน  ปโยเชนฺติ  วิชชฺาธรา  วิชฺช  ปริวตฺเตตฺวา  นคเร   
วา  รุทฺเธ ฯเปฯ ปกฺขนฺทิย กโรนฺตีติ เอว  วิชฺชามย  ปโยค   
ทสฺเสตฺวา  อาถพฺพนิเกหิ  จ  วิชชฺาธเรหิ  จ  มาริตาน  พหูนิ   
วตฺถูนิ  วุตฺตานิ ฯ  กินฺเตหิ ฯ  อิท  เหตฺถ  ลกฺขณ  มารณตฺถ   
วิชฺชาปริชปปฺน  วิชชฺามโย  ปโยโคต ิฯ   
        กมฺมวิปากชาย  อิทฺธยิา  ปโยชน  อิทฺธิมโย  ปโยโค ฯ   
กมฺมวิปากชิทฺธิ  จ  นาเมสา  นาคาน  นาคิทฺธิ  สุปณฺณาน   
สุปณฺณิทฺธิ  ยกฺขาน  ยกฺขิทฺธิ  เทวาน  เทวิทฺธิ  ราชนู  ราชิทฺธีติ   
# ๑. ม. อส ฺจาริเมน ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 647 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๔๗   
 
พหุวิธา ฯ  ตตฺถ  ทฏิทฏผุฏวิสาน  นาคาน  ทิสฺวา  ฑสิตฺวา   
ผุสิตฺวา  ปรูปฆาตกรเณ  นาคิทฺธิ  เวทิตพฺพา ฯ  สุปณฺณาน   
มหาสมุทฺทโต  ทฺวตฺตึสพฺยามสตปฺปมาณนาคุทฺธรเณ  สุปณฺณิทฺธิ   
เวทิตพฺพา ฯ  ยกฺขา  ปน  เนว  อาคจฺฉนฺตา  น  ปหรนฺตา   
ทิสฺสนฺติ  เตหิ  ปหตสตฺตา  ปน  ตสฺมึเยว  าเน  มรนฺติ  ตตฺร   
เตส  ยกฺขิทฺธิ  เวทิตพฺพา ฯ  เวสฺสวณสฺส  โสตาปนฺนกาลโต   
ปุพฺเพ  นยนาวุเธน (๑)  โอโลกิตกุมฺภณฺฑาน  มรเณ  อ ฺเส ฺจ   
เทวาน  ยถาสก  อิทฺธานภุาเว  เทวิทฺธิ  เวทิตพฺพา ฯ  ร ฺโ   
จกฺกวตฺติสฺส  สปริสสฺส  อากาสคมนาทีสุ  อโสกสสฺ  เหฏา   
อุปริ  จ  โยชเน  อาณปฺปวตฺตนาทีสุ  ปตุร ฺโ  จ  สีหล-   
นรินฺทสฺส  ทาฒาโกฏฏเนน  จูฬสุมนกฏุมฺพิยมารเณ (๒)  ราชิทฺธ ิ  
ทฏพฺพาติ ฯ   
        เกจิ  ปน  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ   
วา  อิทฺธิมา  เจโตวสิปฺปตฺโต  อ ฺ ิสฺสา  กุจฺฉิคต  คพฺภ   
ปาปเกน  มนสานุเปกฺขิตา (๓)  โหติ  อโห  วตาย  ต  กุจฺฉิคต   
คพฺภ (๔)  น  โสตฺถินา  อภินิกฺขเมยฺยาติ  เอวมฺป  ภิกฺขเว  กุลุมฺภสฺส (๕)   
อุปฆาโต  โหตีติอาทิกานิ  สุตฺตานิ  ทสฺเสตฺวา  ภาวนามยิทฺธิยาป   
# ๑. วิจาเรตพฺพมิท  สกฺกสฺส วชิราวุธ   เวสฺสวณฺณสฺส คทาวุธ 
                                ยมสสฺ นยนาวุธ    อาฬวกสฺส ทุสฺสาวุธนฺติ วุตฺตตฺตา ฯ   
#๒. ม. จูฬสมุนกุฏมฺพยสสฺ มรเณ ฯ  ๓. ม. (อภิ-ฏ  ๑. ทฺวารกถาย)   
# มนสา อนุเปกฺขโก ฯ  ๔. ม. อโห วตาย  กุจฺฉิคโต คพฺโภ ฯ   
# ๕. กลุุมุภสฺสาติ คพฺภสฺส กุลสฺเสว วา ฯ  กฏมฺพสฺสาติ วุตฺต   
# โหตีติ ฏีกา ฯ  ม. กุลุมฺพสฺส ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 648 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๔๘   
 
ปรูปฆาตกมฺม  วทนฺติ  สห  ปรูปฆาตกรเณน  จ  อาทิตฺต-   
ฆรูปริกฺขิตฺตสฺส  อุทกฆฏสฺส  เภทนมิว  อิทฺธิวินาสน ฺจ  อิจฺฉนฺติ ฯ   
ต  เตส  อิจฺฉามตฺตเมว ฯ  กสฺมา ฯ  ยสมฺา  กุสลเวทนาวิตกฺก-   
ปริตฺตตฺติเกหิ  น  สเมติ ฯ  กถ ฯ  อย  หิ  ภาวนามยิทฺธิ  นาม   
กุสลตฺติเก  กสุลา  เจว  อพฺยากตา  จ  ปาณาติปาโต  อกุสโล   
เวทนาตฺติเก  อทุกฺขมสุขสมฺปยุตฺตา  ปาณาติปาโต  ทุกฺขสมฺปยุตฺโต   
วิตกฺกตฺติเก  อวิตกฺกาวิจารา  ปาณาติปาโต  สวิตกฺโก  สวิจาโร   
ปริตฺตตฺติเก  มหคฺคตา ปาณาติปาโต ปริตฺโตติ ฯ   
        สตฺถหารก  วาสฺส  ปริเยเสยฺยาติ  เอตฺถ ฯ  หรตีติ  หารก ฯ   
กึ  หรติ ฯ  ชวิีต ฯ  อถวา  หริตพฺพนฺติ  หารก ฯ  อุปนิกฺขิป-   
ตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ  สตฺถ ฺจ  ต  หารก ฺจาติ  สตฺถหารก ฯ   
อสฺสาติ  มนุสฺสวิคฺคหสฺส ฯ  ปริเยเสยฺยาติ  ยถา  ลภติ  ตถา   
กเรยฺย ฯ  อุปนิกฺขิเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  ถาวรปปฺโยค   
ทสฺเสติ ฯ  อิตรถาป  ปริยฏิมตฺเตเนว  ปาราชิโก  ภเวยฺย ฯ   
น  เจต  ยุตฺต ฯ  ปาลิยมฺปน  สพฺพ  พฺย ฺชน  อนาทิยิตฺวา   
ย  เอตฺถ  ถาวรปฺปโยคสงฺคหิต  สตฺถ  ตเทว  ทสฺเสตุ  อสึ   
วา  ฯเปฯ  รชฺชุ  วาติ  ปทภาชเน  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  สตฺถนฺติ  วุตฺตาวเสส  ยงฺกิ ฺจิ  สมุข  เวทิตพฺพ ฯ   
ลคุฬปาสาณวิสรชฺชูน ฺจ ชีวิตวินาสนภาวโต  สตฺถสงฺคโห   
เวทิตพฺโพ ฯ  มรณวณฺณ  วาติ  เอตฺถ ฯ  ยสฺมา  กึ  ตุยฺห    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 649 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๔๙   
 
อิมินา  ปาปเกน  ทชฺุชีวิเตน  โย  ตฺว  น  ลภสิ  ปณีตานิ   
โภชนานิ  ภุ ฺชิตุนฺติอาทินา  นเยน  ชวิีเต  อาทีนว  ทสฺเสนฺโตป   
ตฺว  โขสิ  อุปาสก  กตกลฺยาโณ ฯเปฯ  อกตนฺตยา  ปาป   
มตนฺเต  ชีวิตา  เสยฺโย  อิโต  ตฺว  กาลกโต (๑)  ฯเปฯ  ปริจาริสฺสสิ (๒)   
อจฺฉราปริวุโต  นนฺทนวเน  สุขปฺปตฺโต  วิหริสฺสสติีอาทินา  นเยน   
มรณวณฺณ  ภณนฺโตป  มรณวณฺณเมว  สวณฺเณติ ฯ  ตสฺมา   
ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวา  ปทภาชน  วุตฺต  ชีวิเต  อาทีนว  ทสฺเสติ   
มรเณ  วณฺณ  ภณตีติ ฯ   
        มรณาย  วา  สมาทเปยฺยาติ  มรณตฺถาย (๓)  อุปาย   
คาหาเปยฺย ฯ  สตฺถ  วา  อาหราติอาทีสุ  จ  ยมฺป  น  วุตฺต   
โสพฺเภ  วา  ปปต  นรเก  วา  ปปาตาติอาทิ  ต  สพฺพ   
ปรโต  วุตฺตนยตฺตา  อตฺถโต  วุตฺตเมวาติ  เวทิตพฺพ ฯ  น  หิ   
สกฺกา  สพฺพ  สรูเปเนว  วตฺตุ ฯ   
        อิติ  จิตฺตมโนติ  อิติ  จิตฺโต  อิติ  มโน ฯ  มตนฺเต  ชีวิตา   
เสยฺโยติ  เอตฺถ  วุตฺตมรณจิตฺโต  มรณมโนติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา   
ปเนตฺถ  มโน  จิตฺตสฺส  อตฺถทีปนตฺถ  วุตฺโต  อตฺถโต  ปเนต   
อุภยมฺป  เอกเมว  ตสฺมา  ตสฺส  อตฺถโต  อเภท  ทสเฺสตุ  ย   
# ๑. ม. กาลงฺกโต ฯ  ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๑๘๐/๑๓๕ ปริจาเรสฺสสิ ฯ   
# ๓. ส.ี มรณตฺถาย วา ฯ  ๔. วิ. มหาวิ. ๑/๑๘๕/๑๓๘  ม. โสพฺเภ   
# วา นรเก วา ปปาเต วา ปปตาติอาทิ ฯ  ๕. ม. จิตฺตสทฺทสฺส ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 650 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๕๐   
 
จิตฺต  ต  มโน  ย  มโน  ต  จิตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ  อิติสทฺท   
ปน  อุทฺธริตฺวาป  น  ตาว  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ  จิตฺตสงฺกปฺโปติ   
อิมสฺมึ  ปเท  อธิการวเสน  อิติสทฺโท  อาหริตพฺโพ ฯ  อิท  หิ   
อิติจิตฺตสงฺกปฺโปติ  เอว  อวุตฺตมฺป  อธิการโต  วุตฺตเมว  โหตีติ    
เวทิตพฺพ ฯ  ตถา  หิสฺส  ตเมว  อตฺถ ทสฺเสนฺโต มรณส ฺ ีติ-   
อาทิมาห ฯ  ยสฺมา  เจตฺถ  สงฺกปฺโปติ  น  อิท  วิตกกฺสฺส  นาม   
อถโข  สวิทหนมตฺตสฺเสต  อธิวจน  ต ฺจ  สวิทหน  อิมสฺมึ   
อตฺเถ  ส ฺาเจตนาธิปฺปาเยหิ  สงฺคห  คจฺฉติ  ตสฺมา  จิตฺโต   
นานปฺปการโก  สงฺกปฺโป  อสฺสาติ  จิตฺตสงฺกปฺโปติ  เอวมตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ ตถา หิสฺส ปทภาชนมฺป ส ฺาเจตนาธิปฺปาย-   
วเสน  วุตฺต ฯ  เอตฺถ  จ  อธิปฺปาโยติ  วิตกฺโก  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อุจฺจาวเจหิ  อากาเรหีติ  มหนฺตามหนฺเตหิ  อุปาเยหิ ฯ   
ตตฺถ  มรณวณฺณสวณฺณเน  ตาว  ชีวิเต  อาทีนวทสฺสนวเสน   
อวจาการตา  มรณวณฺณภณนวเสน  อุจฺจาการตา  เวทิตพฺพา ฯ   
สมาทปเน  ปน  มฏุ ิชานุนิปฺโผฏนาทีหิ  มรณสมาทปนวเสน   
อุจฺจาการตา  เอกโต  ภุ ฺชนฺตสฺส  นเข  วิส  ปกฺขิปตฺวา   
มรณาทิสมาทปนวเสน  อวจาการตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        โสพฺเภ  วา  นรเก  วา  ปปาเต  วาติ  เอตฺถ  โสพฺโภ     
นาม  สมนฺตโต  ฉินฺนตโฏ  คมฺภีโร  อาวาโฏ (๑) ฯ นรโก  นาม   
# ๑. สกกฺฏภาสาย  อวโฏ โหติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 651 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๕๑   
 
ตตฺถ  ตตฺถ  ผลนฺติยา  ภูมิยา  สยเมว  นิพฺพตฺตา  มหาทรี   
ยตฺถ  หตฺถีป  ปตนฺติ  โจราป  นิลีนา  ติฏนฺติ ฯ  ปปาโตติ   
ปพฺพตนฺตเร  วา  ถลนฺตเร  วา  เอกโต  ฉินฺโน  โหติ ฯ  ปุริเม   
อุปาทายาติ  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวิตฺวา  อทินฺน ฺจ  อาทิยิตฺวา   
ปาราชิก  อาปตฺตึ  อาปนฺเน  ปุคฺคเล  อุปาทาย ฯ  เสส  ปุพฺเพ   
วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถตฺตา จ ปากฏเมวาติ ฯ   
        เอว  อุททฺิฏสิกฺขาปท  ปทานุกฺกเมน  วิภชิตฺวา  อิทานิ 
ยสฺมา  เหฏา  ปทภาชนียมฺหิ  สงฺเขเปเนว  มนุสฺสวิคฺคหปาราชิก   
ทสฺสิต  น  วิตฺถาเรน  อาปตฺตึ  อาโรเปตฺวา  ตนฺติ  ปตา   
สงฺเขปทสฺสิเต  จ  อตฺเถ  น  สพฺพากาเรเนว  ภิกฺขู  นย  คเหตุ   
สกฺโกนฺติ  อนาคเต  จ  ปาปปุคฺคลานมฺป  โอกาโส  โหติ   
ตสฺมา  ภิกฺขูน ฺจ  สพฺพากาเรน  นยคฺคหณตฺถ  อนาคเต  จ   
ปาปปุคฺคลาน  โอกาสปฏิพาหนตฺถ  ปุน  สาม  อธิฏายาติ-   
อาทินา  นเยน  มาติก  เปตฺวา  วิตฺถารโต  มนุสฺสวิคฺคห-   
ปาราชิก  ทสเฺสนฺโต  สามนฺติ  สย  หนตีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺราย  อนุตฺตานปทวณฺณนาย  สทฺธึ  วินิจฺฉยกถา ฯ   
กาเยนาติ  หตฺเถน  วา  ปาเทน  วา  มุฏ ินา  วา  ชานุนา   
วา  เยนเกนจิ  องฺคปจฺจงฺเคน ฯ  กายปฏิพทฺเธนาติ  กายโต   
อโมจิเตน  อสิอาทินา  ปหรเณน ฯ  นสิฺสคฺคิเยนาติ  กายโต  จ   
กายปฏิพทฺธโต  จ  โมจิเตน  อุสุสตฺติอาทินา ฯ  เอตฺตาวตา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 652 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๕๒   
 
สาหตฺถิโก  จ  นิสฺสคฺคิโย  จาติ  เทฺว  ปโยคา  วุตฺตา  โหนฺติ ฯ   
ตตฺถ เอกเมโก (๑)  อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสเภทโต ทุวิโธ ฯ   
        ตตฺถ  อุทฺทิสิเก (๒)  ย  อุทฺทิสฺส  ปหรติ  ตสฺเสว  มรเณน   
กมฺมุนา  พชฌฺติ ฯ  โยโกจิ  มรตูติ  เอว  อนุทฺทิสิเก (๓)  ปหาร-   
ปจฺจยา  ยสฺส  กสฺสจิ  มรเณน  กมฺมุนา  พชฌฺติ ฯ  อุภยถาป   
ปหริตมตฺเต  วา  มรตุ  ปจฺฉา  วา  เตเนว  โรเคน  มรตุ   
ปหริตมตฺเตเยว  กมฺมุนา  พชฺฌติ ฯ  มรณาธิปฺปาเยน  จ  ปหาร   
ทตฺวา  เตน  อมตสฺส  ปุน  อ ฺจิตฺเตน  ปหาเร  ทนิฺเน  ปจฺฉาป   
ยทิ  ปมปฺปหาเรเนว  มรติ  ตทาเอว  กมฺมุนา  พทโฺธ  อถ   
ทุติยปฺปหาเรน  มรติ  นตฺถิ  ปาณาติปาโต ฯ  อุภเยหิ  มเตป   
ปมปฺปหาเรเนว  กมฺมุนา  พทฺโธว ฯ  อุภเยหิ  อมเต  เนวตฺถิ   
ปาณาติปาโต ฯ  เอส  นโย  พหูหิป  เอกสฺส  ปหาเร  ทินฺเน ฯ   
ตตฺราป  หิ  ยสฺส  ปหาเรน  มรติ  ตสฺเสว  กมฺมุนา  พนฺโธ   
โหตีติ ฯ   
        กมฺมาปตฺติพฺยตฺติภาวตฺถ ฺเจตฺถ  เอฬกจตุกฺกมฺป  เวทิตพฺพ ฯ   
โย  หิ  เอฬก  เอกสฺมึ  าเน  นิปนฺน  อุปธาเรติ  รตฺตึ   
อาคนฺตฺวา  วธิสฺสามีติ ฯ  เอฬกสฺส  จ  นิปนฺโนกาเส  ตสฺส   
มาตา  วา  ปตา  วา  อรหา  วา  ปณฺฑุกาสาว  ปารุปตฺวา   
นิปนฺโน  โหติ ฯ  โส  รตฺติภาเค  อาคนฺตฺวา  เอฬก  มาเรมีติ   
# ๑. เอเกโก ฯ  ๒.  ม.อุทฺเทสิเก ฯ  ๓.  ม. อนุทฺเทสิเก ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๕๓   
 
มาตร  วา  ปตร  วา  อรหนฺต  วา  มาเรติ ฯ  อิม  วตฺถุ   
มาเรมีติ  เจตนาย  อตฺถิภาวโต  ฆาตโก  จ  โหติ  อานนฺตริย-   
กมฺม ฺจ (๑)  ผุสติ  ปาราชิก ฺจ  อาปชฺชติ ฯ  อ ฺโ  โกจิ  อาคนฺตุโก   
นิปนฺโน  โหติ ฯ  เอฬก  มาเรมีติ  ต  มาเรติ  ฆาตโก  จ  โหติ   
ปาราชิก ฺจ  อาปชฺชติ  อานนฺตริย  น  ผุสติ ฯ  ยกโฺข  วา   
เปโต  วา  นปินฺโน  โหติ ฯ  เอฬก  มาเรมีติ  ต  มาเรติ   
ฆาตโก  จ  โหติ  น  จ  อานนฺตริย  ผุสติ  น  จ  ปาราชิก   
อาปชฺชติ  ถลฺุลจฺจย  ปน  โหติ ฯ  อ ฺโ  โกจิ  นปินฺโน  นตฺถ ิ  
เอฬโกว  โหติ ฯ  ต  มาเรติ  ฆาตโก  จ  โหติ  ปาจิตฺติย ฺจ   
อาปชฺชติ ฯ  มาตาปตุอรหนฺตาน  อ ฺตร  มาเรมีติ  เตสเยว   
อ ฺตร  มาเรติ  ฆาตโก  จ  โหติ  อานนฺตริย ฺจ  ผุสติ   
ปาราชิก ฺจ  อาปชฺชติ ฯ  เตสเยว  อ ฺตร  มาเรสฺสามีติ  อ ฺ   
อาคนฺตุก  มาเรติ  ยกฺข  วา  เปต  วา  มาเรติ  เอฬก  วา   
มาเรติ ฯ  ปพฺุเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อิธ  ปน  เจตนา   
ทารุณา  โหตีติ ฯ   
        อ ฺานิป  เอตฺถ  ปลาสปุ ฺชาทีนิ  วตฺถูน ิ เวทิตพฺพานิ ฯ   
โย  หิ  โลหิตก  อสึ  วา  สตฺตึ  วา  ปุ ฺฉิสฺสามีติ  ปลาสปุ ฺเช   
ปเวเสนฺโต  ตตฺถ  นิปนฺน  มาตร วา  ปตร  วา  อรหนฺต   
วา  อาคนฺตุกปุริส  วา  ยกขฺ  วา  เปต  วา  ติรจฺฉานคต   
# ๑. ม. อนนฺตริย..... ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 654 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๕๔   
 
วา  มาเรติ  โวหารวเสน  ฆาตโกติ  วุจฺจติ  วธกเจตนาย   
ปน  อภาวโต  เนว  กมฺม  ผุสติ  น  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ ฯ   
โย  ปน  เอว  ปเวเสนฺโต  สรีรสมฺผสฺส  สลฺลกฺเขตฺวา  สตฺโต   
ม ฺเ  อพฺภนฺตรคโต  มรตูติ  ปเวเสตฺวา  มาเรติ ฯ  ตสฺส  เตส   
วตฺถูน  อนุรูเปน  กมฺมพนฺโธ  จ  อาปตฺติ  จ  เวทิตพฺพา ฯ   
เอส  นโย  ตตฺถ  นิทหนตฺถ  ปเวเสนฺตสฺสาป  วนปฺปคุมฺพาทีสุ   
ขิปนฺตสฺสาป ฯ   
        โยป  โจร  มาเรมีติ  โจรเวเสน  คจฺฉนฺต  ปตร  มาเรติ   
อานนฺตริย ฺจ  ผุสติ  ปาราชิโก  จ  โหติ ฯ  โย  ปน  ปรเสนาย   
อ ฺ ฺจ  โยธ  ปตร ฺจ  กมฺม  กโรนฺเต  ทิสฺวา  โยธสฺส  อุสุ   
ขิปติ  เอต  วิชฺฌิตฺวา  มม  ปตร  วิชฺฌิสสฺตีติ  ยถาธปิฺปาย   
คเต  ปตุฆาตโก  โหติ ฯ  โยเธ  วิทฺเธ  มม  ปตา  ปลายิสฺสตีติ   
ขิปติ  อุสุ  น  ยถาธิปฺปาย  คนฺตฺวา  ปตร  มาเรติ  โวหาร-   
วเสน  ปตุฆาตโกติ  วุจฺจติ อานนฺตริย ปน นตฺถีติ ฯ   
        อธิฏหิตฺวาติ  สมีเป  ตฺวา ฯ  อาณาเปตีติ  อุทฺทิสฺส  วา   
อนุทฺทิสฺส  วา  อาณาเปติ ฯ  ตตฺถ  ปรเสนาย  ปจฺจุปฏ ิตาย   
อนุทฺทิสฺเสว  เอว  วิชฺฌ  เอว  ปหร  เอว  ฆาเตหีติ  อาณตฺเต   
ยตฺตเก  อาณตฺโต  ฆาเตติ  ตตฺตกา  อุภินฺน  ปาณาติปาตา ฯ   
สเจ  ตตฺถ  อาณาปกสฺส  มาตาปตโร  โหนฺติ  อานนฺตริยมฺป   
ผุสติ ฯ  สเจ  อรหา  โหติ  อุโภป  อานนฺตริย  ผุสนติฺ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๕๕   
 
สเจ  อาณตฺตสฺเสว  มาตาปตโร  โสว  อานนฺตริย  ผุสติ ฯ   
อุทฺทิสิตฺวา  ปน  เอต  ทฆี  รสฺส  รตฺตก ฺจุก  นีลก ฺจุก   
หตฺถิกฺขนฺเธ  นิสินฺน  มชฺเฌ  นิสินฺน  วิชฺฌ  ปหร  ฆาเตหีติ   
อาณตฺเต  สเจ  โส  ตเมว  ฆาเตติ  อุภินฺนมฺป  ปาณาติปาโต   
อานนฺตริยวตฺถุมฺหิ  จ  อานนฺตริย ฯ  สเจ  อ ฺ  มาเรติ   
อาณาปกสฺส  นตฺถิ  ปาณาติปาโต ฯ  เอเตน  อาณตฺติโก  ปโยโค   
วุตฺโต  โหติ ฯ  ตตฺถ   
                วตฺถุกาล ฺจ โอกาส                  อาวุธ อิริยาปถ 
                ตุลยิตฺวา ป ฺจ านานิ          ธาเรยฺยตฺถ วิจกฺขโณ ฯ 
        อปโร นโย ฯ   
                วตฺถุ กาโล จ โอกาโส          อาวุธ อิริยาปโถ 
                กริยิาวิเสโสติ อิเม                  ฉ อาณตฺตินิยามกา ฯ 
        ตตฺถ  วตฺถุนฺติ  มาเรตพฺโพ  สตฺโต ฯ  กาโลติ  ปุพฺพณฺห-   
สายณฺหาทิกาโล  จ  โยพฺพนตฺถามวิริยาทิกาโล  จ ฯ  โอกาโสติ   
คาโม  วา  วน วา  เคหทฺวาร  วา  เคหมชฺฌ  วา  รถกิา   
วา  สึฆาฏก  วาติ  เอวมาทิ ฯ  อาวุธนฺติ  อสิ  วา  อุสุ  วา   
สตฺติ  วาติเอวมาทิ ฯ  อิรยิาปโถติ  มาเรตพฺพสฺส  คมน  วา   
นิสชฺชา  วาติ  เอวมาทิ ฯ  กิริยาวิเสโสติ  วิชฺฌน  วา  เฉทน   
วา  เภทน  วา  สงฺขมุณฺฑก  วาติเอวมาทิ ฯ   
# ๑ ม. โยพฺพนถาวริยาทิกาโล ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๕๖   
 
        ยท ิ ห ิ วตฺถุ  วิสวาเทตฺวา  ย  มาเรหีติ  อาณตฺโต   
ตโต  อ ฺ  มาเรติ  ปุรโต  ปหริตฺวา  มาเรหีติ  วา  อาณตฺโต   
ปจฺฉโต  วา  ปสฺสโต  วา  อ ฺสฺมึ  วา  ปเทเส  ปหริตฺวา  มาเรติ   
อาณาปกสฺส  นตฺถิ  กมฺมพนฺโธ  อาณตฺตสฺเสว  กมฺมพนฺโธ ฯ   
อถวา  วตฺถุ  อวิสวาเทตฺวา  ยถาอาณตฺติยา  มาเรติ  อาณา-   
ปกสฺส  อาณตฺติกฺขเณ  อาณตฺตสฺส  ปหรณกฺขเณติ  อุภเยสมฺป   
กมฺมพนฺโธ ฯ  วตฺถุวิเสเสน  ปเนตฺถ  กมฺมวิเสโส  จ  อาปตฺติ-   
วิเสโส  จ  โหติ ฯ  เอว  ตาว  วตฺถุมฺหิ  สงฺเกตวิสงฺเกตตา   
เวทิตพฺพา ฯ   
        กาเล  ปน ฯ  โย  อชชฺ  เสฺวติ  อนิยเมตฺวา  ปุพฺพณฺเห   
มาเรหีติ  อาณตฺโต  ยทา  กทาจิ  ปุพฺพณฺเห  มาเรติ  นตฺถิ   
วิสงฺเกโต ฯ  โย  ปน  อชชฺ  ปุพฺพณฺเหติ  วุตฺโต  มชฌฺณฺเห   
วา  สายณฺเห  วา  เสฺว  วา  ปุพฺพณฺเห  มาเรติ  วิสงฺเกโต   
โหติ  อาณาปกสฺส  นตฺถ ิ กมฺมพนฺโธ ฯ  ปุพฺพณฺเห  มาเรตุ   
วายมนฺตสฺส  มชฺฌณฺเห  ชาเตป  เอเสว  นโย ฯ  เอเตน นเยน   
สพฺพกาลปฺปเภเทสุ  สงฺเกตวิสงฺเกตตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        โอกาเสป ฯ  โย  เอต คาเม   ิต  มาเรหีติ  อาณตฺโต  ต   
ยตฺถกตฺถจิ  มาเรติ  นตฺถิ  วิสงฺเกโต ฯ  โย  ปน  คาเมเยวาติ   
นิยเมตฺวา  อาณตฺโต  วเน  มาเรติ  ตถา  วเนติ  อาณตฺโต   
คาเม  มาเรติ อนฺโตเคหทฺวาเรติ อาณตฺโต  เคหมชฺเฌ  มาเรติ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๕๗   
 
วิสงฺเกโต ฯ  เอเตน  นเยน  สพฺโพกาสเภเทสุ  สงฺเกตวิสงฺเกตตา   
เวทิตพฺพา ฯ   
        อาวุเธป ฯ  โย  อสินา  วา  อุสุนา  วาติ  อนิยเมตฺวา   
อาวุเธน  มาเรหีติ  อาณตฺโต  เยนเกนจิ  อาวุเธน  มาเรติ   
นตฺถิ  วิสงฺเกโต ฯ  โย  ปน  อสินาติ  วุตฺโต  อุสุนา  อิมินา   
วา  อสินาติ  วุตฺโต  อ ฺเน  อสินา  เอกสฺเสว  วา  อสิสฺส   
อิมาย  ธาราย  มาเรหีติ  วุตฺโต  อิตราย  วา  ธาราย  ตเลน   
วา  ตุณฺเฑน  วา  ถรุนา  วา  มาเรติ  วิสงฺเกโต ฯ  เอเตน   
นเยน  สพฺพอาวุธเภเทสุ  สงฺเกตวิสงฺเกตตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        อิริยาปเถ  ปน ฯ  โย  เอต  คจฺฉนฺต  มาเรหีติ  อาณตฺโต   
ปน  สเจป  คจฺฉนฺต  มาเรติ  นตฺถิ  วิสงฺเกโต ฯ  คจฺฉนฺตเมว   
มาเรหีติ  วุตฺเต  ปน  สเจ  นิสินฺน  มาเรติ  นิสินฺนเมว   
วา  มาเรหีติ  วุตฺเต  คจฺฉนฺต  มาเรติ  วิสงฺเกโต  โหติ ฯ  เอเตน   
นเยน  สพฺพอิริยาปถเภเทสุ  สงฺเกตวิสงฺเกตตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        กริิยาวิเสเสป ฯ  โย  วิชฺฌิตฺวา  มาเรหีติ  วุตฺโต  วิชฺฌิตฺวา   
มาเรติ  นตฺถิ  วิสงฺเกโต ฯ  โย  ปน  วิชฌฺิตฺวา  มาเรหีติ  วุตฺโต   
ฉินฺทิตฺวา  ว  มาเรติ  วิสงฺเกโต ฯ  เอเตน  นเยน  สพฺพกิริยา-   
วิเสสเภเทสุ  สงฺเกตวิสงฺเกตตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        โย  ปน  ลิงฺควเสน  ทีฆ  รสฺส  กาฬ  โอทาต  กิส   
ถูล  มาเรหีติ  อนิยเมตฺวา  อาณาเปติ  อาณตฺโต  จ  ยงฺกิ ฺจิ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๕๘   
 
ตาทิส  มาเรติ  นตฺถิ  วิสงฺเกโต  อุภินฺน  ปาราชิก ฯ อถ   
ปน  โส  อตฺตาน  สนฺธาย  อาณาเปติ  อาณตฺโต  จ  อยเมว   
อีทิโสติ  อาณาปกเมว  มาเรติ  อาณาปกสฺส  ทุกกฺฏ  วธกสฺส   
ปาราชิก ฯ  อาณาปโก  อตฺตาน  สนฺธาย  อาณาเปติ   อิตโร   
อ ฺ  ตาทิส  มาเรติ  อาณาปโก  มุจฺจติ  วธกสฺเสว  ปาราชิก ฯ   
กสฺมา ฯ  โอกาสสฺส  อนิยมิตตฺตา ฯ  สเจ  ปน  อตฺตาน  สนฺธาย   
อาณาเปนฺโตป  โอกาส  นิยเมติ  อสุกสฺมึ  นาม  รตฺติฏาเน   
วา  ทิวาฏาเน  วา  เถราสเน  วา  มชฌฺมิาสเน  วา  นิสินฺน   
เอวรูปนฺนาม  มาเรหีติ  ตตฺถ  จ  อ ฺโ  นิสินฺโน  โหติ  สเจ   
อาณตฺโต  ต  มาเรติ  เนว  วธโก  มุจฺจติ   น  อาณาปโก   
กสฺมา ฯ  โอกาสสฺส  นิยมิตตฺตา ฯ  สเจ  ปน  นิยมโิตกาสโต   
อ ฺตฺร  มาเรติ  อาณาปโก  มุจฺจตีติ  อยนฺนโย  มหาอฏกถาย   
สุฏ ุ  ทฬฺห  กตฺวา  วุตฺโต  ตสฺมา  เอตฺถ น อนาทริย   
กาตพฺพนฺติ ฯ 
        อธิฏายาติ มาติกาวเสน อาณตฺติกปฺปโยคกถา   
                                นฏิ ิตา ฯ   
        อิทานิ  เย  ทูเตนาติ  อิมสฺส  มาติกาปทสฺส  นทิฺเทสตฺถ   
ภิกฺขุ  ภิกฺขุ  อาณาเปตีติอาทโย  จตฺตาโร  วารา  วุตฺตา   
เตสุ ฯ  โส  ต  ม ฺมาโนติ  โส  อาณตฺโต  โย  อาณาปเกน   
อิตฺถนฺนาโมติ  อกฺขาโต  ต  ม ฺมาโน  ตเมว  ชีวิตา  โวโรเปติ    
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                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๕๙   
 
อุภินฺน  ปาราชิก ฯ  ต  ม ฺมาโน  อ ฺนฺติ  ย  ชวิีตา   
โวโรเปหีติ  วุตฺโต  ต  ม ฺมาโน  อ ฺ  ตาทิส  ชีวิตา   
โวโรเปติ  มลูฏสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อ ฺ  ม ฺมาโน  ตนฺติ   
โย  อาณาปเกน  วุตฺโต  ตสฺส  พลวสหาย  สมีเป   ิต  ทิสฺวา   
อิมสฺส  พเลนาย  ตชฺชติ  อิมนฺตาว  ชีวิตา  โวโรเปมีติ  ปหรนฺโต   
อิตรเมว  ปรวิตฺติตฺวา  ตสฺมึ  าเน   ิต  สหาโยติ  ม ฺมาโน   
ชีวิตา  โวโรเปติ  อุภินฺน  ปาราชิก ฯ  อ ฺ  ม ฺมาโน   
อ ฺนฺติ  ปุริมนเยเนว  อิม  ตาวสฺส  สหาย  ชีวิตา  โวโรเปมีติ   
สหายเมว  ชีวิตา  โวโรเปติ  ตสฺเสว  ปาราชิก ฯ   
        ทูตปรมฺปราปทสฺส  นิทฺเทสวาเร  อิตฺถนฺนามสฺส  ปาวทาติ-   
อาทีสุ ฯ  เอโก  อาจริโย  ตโย  พุทฺธรกฺขิตธมฺมรกฺขิตสงฺฆ-   
รกฺขิตนามกา  อนฺเตวาสิกา  ทฏพฺพา ฯ  ตตฺถ  ภิกขฺุ  ภิกฺขุ   
อาณาเปตีติ  อาจริโย  ก ฺจิ  ปุคฺคล  มาราเปตุกาโม  เอตมตฺถ   
อาจิกฺขิตฺวา  พุทฺธรกฺขิต  อาณาเปติ ฯ  อิตฺถนฺนามสฺส  ปาวทาติ   
คจฺฉ  ตฺว   พุทฺธรกฺขิต  เอตมตฺถ  ธมฺมรกฺขิตสฺส  ปาวท ฯ   
อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนามสฺส  ปาวทตูติ  ธมฺมรกฺขิโตป  สงฺฆรกฺขิตสฺส   
ปาวทตุ ฯ  อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนาม  ชีวิตา  โวโรเปตูติ  เอว  ตยา   
อาณตฺเตน  ธมฺมรกฺขิเตน  อาณตฺโต  สงฺฆรกฺขิโต  อิตฺถนฺนาม   
ปุคฺคล  ชีวิตา  โวโรเปตุ  โส  ห ิ อมฺเหสุ  วีรชาติโก  ปฏิพโล   
# ๑. ส.ี คจฺฉติ ฯ  ม. คชชฺติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๖๐   
 
อิมสฺมึ  กมฺเมติ ฯ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอว  อาณาเปนฺตสฺส   
อาจริยสฺส  ตาว  ทุกฺกฏ ฯ  โส  อิตรสฺส  อาโรเจตีติ  พุทฺธรกฺขิโต   
ธมฺมรกฺขิตสฺส  ธมฺมรกฺขิโต  สงฺฆรกขิฺตสฺส  อมฺหาก  อาจริโย   
เอว  วทติ  อิตฺถนฺนาม  กริ  ชีวิตา  โวโรเปหิ  ตฺว  กิร   
อมฺเหสุ  วีรปรุิโสติ  อาโรเจติ ฯ  เอว  เตสป  ทุกฺกฏ ฯ  วธโก   
ปฏิคฺคณฺหาตีติ  สาธุ  โวโรเปสฺสามีติ  สงฺฆรกฺขิโต  สมฺปฏิจฺฉติ ฯ   
มูลฏสฺส  อาปตฺติ  ถุลฺลจฺจยสฺสาติ  สงฺฆรกฺขิเตน  ปฏิคฺคหิตมตฺเต   
อาจริยสฺส  ถลฺุลจฺจย ฯ  มหาชโน  ห ิ เตน  ปาเป  นโิยชิโตติ ฯ   
โส  ตนฺติ  โส  เจ  สงฺฆรกฺขิโต  ต  ปคฺุคล  ชีวิตา  โวโรเปติ   
สพฺเพส  จตุนฺนป  ชนาน  ปาราชิก ฯ  น  เกวล ฺจ  จตุนฺน   
เอเตน  อุปาเยน  วิสงฺเกต  อกตฺวา  ปรมฺปราย  อาณาเปนฺต   
สมณสต  วา  สมณสหสฺส  วา  โหตุ  สพฺเพส  ปาราชิกเมว ฯ   
        วิสกฺกิยทูตปทนิทฺเทเส ฯ  โส  อ ฺ  อาณาเปตีติ  โส   
อาจริเยน  อาณตฺโต  พุทฺธรกฺขิโต  ธมมฺรกฺขิต  อทิสฺวา  วา   
อวตฺตุกาโม  วา  หุตฺวา  สงฺฆรกฺขิตเมว  อุปสงฺกมิตฺวา  อมฺหาก   
อาจริโย  เอวมาห  อิตฺถนฺนาม  กิร  ชีวิตา  โวโรเปหีติ   
วิสงฺเกต  กโรนฺโต  อาณาเปติ ฯ  วิสงฺเกตกรเณเนว  หิ  เอส   
วิสกฺกิยทูโตติ  วุจฺจติ ฯ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  อาณตฺติยา  ตาว   
พุทฺธรกฺขิตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทกฺุกฏสฺสาติ   
สงฺฆรกฺขิเตน  สมฺปฏิจฺฉิเต  มูลฏสฺเสว  ทุกฺกฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
เอว  สนฺเต  ปฏิคฺคหเณ  อาปตฺติเยว  น  สิยา  ส ฺจริตฺต-    
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                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๖๑   
 
ปฏิคฺคหณมรณาภินนฺทเนสุป  จ  อาปตฺติ  โหติ  มรณปฏิคฺคหเณ   
กถ  น  สิยา  ตสฺมา  ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺเสเวต  ทุกฺกฏ ฯ  เตเนเวตฺถ   
มูลฏสฺสาติ  น  วุตฺต ฯ  ปุริมนเยป  เจต  ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส   
เวทิตพฺพเมว ฯ  โอกาสาภาเวน  ปน  น  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  โย  โย   
ปฏิคฺคณฺหาติ  ตสฺส  ตสฺส  ตปฺปจฺจยา  อาปตฺติเยวาติ  อยเมตฺถ   
อมฺหาก  ขนฺติ ฯ  ยถา  เจตฺถ  เอว  อทนิฺนาทาเนปติ ฯ  สเจ   
ปน  โส  ต  ชีวิตา  โวโรเปติ  อาณาปกสฺส  พุทฺธรกฺขิตสฺส   
โวโรปกสฺส  จ  สงฺฆรกฺขิตสฺสาติ  อุภินฺนมฺป  ปาราชิก ฯ   
มูลฏสฺส  ปน  อาจริยสฺส  วิสงฺเกตตฺตา  ปาราชิเกน  อนาปตฺติ ฯ   
ธมฺมรกฺขิตสฺส  อชานนตาย  สพฺเพน  สพฺพ  อนาปตฺติ ฯ  พุทฺธ-   
รกฺขิโต  ปน  ทฺวินฺน  โสตฺถิภาว  กตฺวา  อตฺตนา  นฏโติ ฯ   
        คตปจฺจาคตทูตนิทฺเทเส ฯ  โส  คนฺตฺวา  ปุน  ปจฺจาคจฺฉตีติ   
ตสฺส  ชีวิตา  โวโรเปตพฺพสฺส  สมีป  คนฺตฺวา  สุสวิหิตารกฺขตฺตา   
ต  ชีวิตา  โวโรเปตุ อสกโฺกนฺโต  อาคจฺฉติ ฯ  ยทา  สกฺโกส ิ  
ตทา  ตนฺติ  กึ  อชฺเชว  มาริโต  มาริโต  โหติ  คจฺฉ  ยทา   
สกฺโกสิ  ตทา  น  ชีวิตา  โวโรเปหีติ ฯ อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ   
เอว  ปุน  อาณตฺติยา  ทุกฺกฏเมว  โหติ ฯ  สเจ  ปน  โส   
อวสฺส  ชีวิตา  โวโรเปตพฺโพ  โหติ  อตฺถสาธกเจตนา  มคฺคา-   
นนฺตรผลสทิสา  ตสฺมา  อย  อาณตฺติกฺขเณเยว  ปาราชิโก ฯ   
สเจป  วธโก  สฏ ิวสฺสาติกฺกเมน  ต  วเธติ (๑)  อาณาปโก  จ   
# ๑. ม. วธติ ฯ    
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อนฺตรา ว  กาล  กโรติ  หนีาย  วา  อาวตฺตติ  อสฺสมโณ  ว   
หุตฺวา  กาล  กริสฺสติ  หีนาย  วา  อาวตฺติสฺสติ ฯ  สเจ  อาณาปโก   
คิหิกาเล  มาตร  วา  ปตร  วา  อรหนฺต  วา  สนฺธาย  เอว   
อาณาเปตฺวา  ปพฺพชติ  ตสฺมึ  ปพฺพชิเต  อาณตฺโต  ต  มาเรติ   
อาณาปโก  คิหิกาเลเยว  มาตุฆาตโก  ปตุฆาตโก  อรหนฺต-   
ฆาตโกว  โหติ  ตสฺมา  เนวสฺส  ปพฺพชชฺา  น  อุปสมฺปทา   
รุหติ ฯ  สเจป  มาเรตพฺพปุคฺคโล  อาณตฺติกฺขเณ  ปุถุชชฺโน  ยทา   
ปน  น  อาณตฺโต  มาเรติ  ตทา  อรหา  โหติ  อาณตฺตโต   
วา  ปหาร  ลภิตฺวา  ทุกฺขมูลิก  สทฺธ  นิสฺสาย  วิปสฺสนฺโต   
อรหตฺต  ปตฺวา  เตเนวาพาเธน  กาล  กโรติ  อาณาปโก   
อาณตฺติกฺขเณเยว  อรหนฺตฆาตโก  วธโก  ปน  สพฺพตฺถ   
อุปกฺกมกรณกฺขเณเยว  ปาราชิโกติ ฯ   
        อิทานิ  เย  จ  สพฺเพสุปเมสุ  ทูตวเสน  วุตฺตมาติกาปเทสุ   
สงฺเกตวิสงฺเกตทสฺสนตฺถ  วุตฺตา  ตโย  วารา  เตสุ  ปมวาเร   
ตาว ฯ  ยสฺมา  ต  สณิก  วา  ภณนฺโต  ตสฺส  วา  พธิรตาย   
มา  ฆาเตหีติ  เอต  วจน  น  สาเวติ  ตสฺมา  มูลฏโ  น   
มุตฺโต ฯ  ทุติยวาเร  สาวิตตฺตา  มุตโต ฯ  ตติยวาเร  ปน  เตน   
จ  สาวิตตฺตา  อิตเรน  จ  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา โอรมิตตฺตา (๑)   
อุโภป  มุตฺตาติ ฯ   
                                ทูตกถา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. ม. โอรตตฺตา ฯ    
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        อรโห  รโหส ฺ ินิทฺเทสาทีสุ ฯ  อรโหติ  สมฺมุเข ฯ  รโหติ   
ปรมฺมุเข ฯ  ตตฺถ  โย  อุปฏานกาเล  เวริภิกฺขุมฺหิ  ภิกฺขูหิ   
สทฺธึ  อาคนฺตฺวา  ปุรโต  นิสินฺเนเยว  อนฺธการโทเสน  ตสฺส   
อาคตภาว  อชานนฺโต  อโห  วต  อิตฺถนฺนาโม  หโต  อสฺส   
โจราป  นาม  ต  น  หนนฺติ  สปฺโป  น  ฑสติ  น  โกจิ   
สตฺถ  วา  วิส  วา  อาหรตีติ  ตสฺส  มรณ  อภินนฺทนฺโต   
อีทิสานิ  วจนานิ  อุลฺลปติ  อย  อรโห  รโหส ฺ ี  อุลฺลปติ   
นาม ฯ  สมฺมเุข  จ  ตสฺมึ  ปรมฺมุขส ฺ ีติ  อตฺโถ ฯ  โย  ปน   
ต  ปุรโต  นสิินฺน  ทิสฺวา  ปุน  อุปฏาน  กตฺวา  คเตหิ   
ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ คเตป  ตสฺม ึ อิเธว  โส  นิสินฺโนติ  ส ฺ ี   
หุตฺวา  ปุริมนเยเนว  อุลฺลปติ  อย  รโห  อรโหส ฺ ี  อุลฺลปติ   
นาม ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  อรโห  อรโหส ฺ ี  รโห  รโห-   
ส ฺ ี  จ  เวทิตพฺโพ ฯ  จตุนฺนมฺป  เจเตส วาจาย วาจาย   
ทุกฺกฏนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิทานิ  มรณสวณฺณนาย  วิภาคทสฺสนตฺถ  วุตฺเตสุ  ป ฺจสุ   
กาเยน  สวณฺณนาทิมาติกานิทฺเทเสสุ ฯ  กาเยน  วิการ  ทสฺเสตีติ   
ยถา  โส  ชานาติ  สตฺถ  วา  อาหริตฺวา  วิส  วา  ขาทิตฺวา   
รชฺชยุา  วา  อุพฺพนฺธิตฺวา  โสพฺภาทีสุ  วา  ปปติตฺวา  โย   
มรติ  โส  กิร  ธน  วา  ลภติ  ยส  วา  ลภติ  สคฺค   
วา  คจฺฉตีติ  อยมตฺโถ  เอเตน  วุตฺโตติ  ตถา  หตฺถมทฺุธาทีหิ   
ทสฺเสติ ฯ  วาจาย  ภณตีติ  ตเมวตฺถ  วากฺยเภท  กตฺวา  ภณติ ฯ    
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ตติยวาโร อุภยวเสน  วุตฺโต ฯ  สพฺพตฺถ  สวณฺณนาย  ปโยเค   
ปโยเค  ทุกฺกฏ ฯ  ตสฺส  ทกฺุขุปฺปตฺติย  สวณฺณกสฺส  ถลฺุลจฺจย ฯ   
ย  อุทฺทิสฺส  สวณฺณนา  กตา  ตสฺมึ  มเต  สวณฺณนากฺขเณเยว   
สวณฺณกสฺส  ปาราชิก ฯ  โส  ต  น  ชานาติ  อ ฺโ  ตฺวา   
ลทฺโธ  วต  เม  สุขุปฺปตฺติอุปาโยติ  ตาย  สวณฺณนาย  มรติ   
อนาปตฺติ ฯ  ทฺวินฺน  อุทฺทสิฺส  สวณฺณนาย  กตาย  เอโก  ตฺวา   
มรติ  ปาราชกิ  เทฺวป  มรนฺติ  ปาราชิก ฺจ  อกุสลราสิ  จ ฯ   
เอส  นโย  สมฺพหุเลสุ ฯ  อนุทฺทิสฺส  มรณ  สวณฺเณนฺโต   
อาหิณฺฑติ  โย  โย  ต  สวณฺณน  ตฺวา  มรติ  สพฺโพ  เตน   
มาริโต  โหติ ฯ   
        ทูเตน  สวณฺณนาย ฯ  อสุกนฺนาม  เคห  วา  คาม  วา   
คนฺตฺวา  อิตฺถนฺนามสฺสเอว  มรณวณฺณ  สวณฺเณหีติ  สาสเน   
อาโรจิตมตฺเต  ทุกฺกฏ ฯ  ยสฺสตฺถาย  ปหิโต  ตสฺส  ทุกฺขุปฺปตฺติยา   
มูลฏสฺส  ถลฺุลจฺจย  มรเณ  ปาราชิก ฯ  ทูโต  าโต  ทานิ   
อย  สคฺคมคฺโคติ  ตสฺส  อนาโรเจตฺวา  อตฺตโน  าตกสฺส  วา   
สาโลหิตสฺส  วา  อาโรเจติ  ตสฺมึ  มเต  วิสงฺเกโต  โหติ  มลูฏโ   
มุจฺจติ ฯ  ทูโต  ตเถว  จินฺเตตฺวา  สย  สวณฺณนาย  วุตฺต  กตฺวา   
มรติ  วิสงฺเกโตว ฯ  อนุททฺิสฺส  ปน  สาสเน  อาโรจิเต  ยตฺตกา   
ทูตสฺส  สวณฺณนาย  มรนติฺ  ตตฺตกา  ปาณาติปาตา ฯ  สเจ   
# ๑. ม. อิตฺถนฺนามสฺส เอว ฯ    
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มาตาปตโร  มรนฺติ  อานนฺตริยมฺป  โหติ ฯ   
        เลขาสวณฺณนาย ฯ  เลข  ฉินฺทตีติ  ปณฺเณ  วา  โปตฺถเก   
วา  อกฺขรานิ  ลิขติ  โย  สตฺถ  วา  อาหริตฺวา  ปปาเต   
วา  ปปติตฺวา  อ ฺเหิ  วา  อคฺคิปฺปเวสนอุทกปฺปเวสนาทีหิ   
อุปาเยหิ  มรติ  โส  อิท ฺจีท ฺจ  ลภตีติ  วา  ตสฺส  ธมฺโม   
โหตีติ  วา ฯ  เอตฺถาป  ทกฺุกฏถลฺุลจฺจยปาราชิกา (๑)  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพา ฯ  อุทฺทิสฺส  ลขิิเต  ปน  ย  อุทฺทิสฺส  ลิขิต  ตสฺเสว   
มรเณ  ปาราชิก ฯ  พหู  อุทฺทิสฺส  ลิขิเต  ยตฺตกา  มรนฺติ   
ตตฺตกา  ปาณาติปาตา ฯ  มาตาปตูน  มรเณ  อานนฺตริย ฯ   
อนุทฺทิสฺส  ลขิิเตป  เอเสว  นโย ฯ  พหู  มรนฺตีติ  วิปฏิสาเร   
อุปฺปนฺเน  ต  โปตฺถก  ฌาเปตฺวา  วา  ยถา  วา  อกฺขรานิ   
น  ป ฺายนฺติ  ตถา  กตฺวา  มุจฺจติ ฯ  สเจ  โส  ปรสฺส   
โปตฺถโก  โหติ  อุทฺทิสฺส  ลิขิโต  วา  โหตุ  อนุทฺทสิฺส  ลิขิโต   
วา  คหิตฏาเน  เปตฺวา  มุจฺจติ ฯ  สเจ  มูเลน  กโีต  โหติ   
โปตฺถกสฺสามิกาน  โปตฺถก  เยส  หตฺถโต  มูล  คหิต  เตส   
มูล  ทตฺวา  มจฺุจติ ฯ  สเจ  สมฺพหุลา  มรณวณฺณ  ลขิิสฺสามาติ   
เอกชฺฌาสยา  หุตฺวา  เอโก  ตาลรุกฺข  อาโรหิตฺวา  ปณฺณ  ฉินฺทติ   
เอโก  อาหรติ  เอโก  โปตฺถก  กโรติ  เอโก  ลิขติ  เอโก  สเจ   
กณฺฏกเลขา  โหติ  มส ึ มกฺเขติ  มสึ  มกฺเขตฺวา  ต  โปตฺถก   
# ๑. ม. ทกฺุกฏถลฺุลจฺยา ฯ  ๒. ม. โหติ ฯ    
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สชฺเชตฺวา  สพฺเพว  สภาย  วา  อาปเณ  วา  ยตฺถ  วา  ปน   
เลขาทสฺสนโกตุหลกา  พหู  สนฺนิปตนฺติ  ตตฺถ  เปนฺติ ฯ  ต   
วาจาเปตฺวา (๑)  สเจ  เอโก  มรติ  สพฺเพส  ปาราชิก ฯ  สเจ   
พหุกา  มรนติฺ  วุตฺตสทิโสว  นโย ฯ  วิปฏิสาเร  ปน  อุปฺปนฺเน   
ต  โปตฺถก  สเจ  ม ฺชุสาย  โคเปนฺติ  อ ฺโ  จ  น  ทิสฺวา   
นีหริตฺวา  ปุน  พหูน  ทสเฺสติ  เนว  มจฺุจนฺติ ฯ  ติฏตุ  ม ฺชุสา   
สเจป  ต  โปตฺถก  นทยิา  วา  สมุทฺเท  วา  ขิปนฺติ  วา   
โธวนฺติ  วา  ขณฺฑาขณฺฑ  วา  ฉินฺทนฺติ  อคฺคิมฺหิ  วา  ฌาเปนฺติ   
ยาว  สงฺฆฏิเตป  ทุทฺโธเต  ทชฺุฌาปเต  วา  ปณฺเณ  อกฺขรานิ   
ป ฺายนฺติ  ตาว  น  มุจฺจนฺติ ฯ  ยถา  ปน อกฺขรานิ  น   
ป ฺายนฺติ  ตเถว  กเต  มจฺุจนฺตีติ ฯ   
        อิทานิ  ถาวรปฺปโยคสฺส  วิภาคทสฺสนตฺถ  วุตฺเตสุ   
โอปาตาทิมาติกานิทฺเทเสสุ ฯ  มนุสฺส อุทฺทิสฺส โอปาต ขนตีติ   
อิตฺถนฺนาโม  ปปติตฺวา  มริสฺสตีติ  ก ฺจิ  มนุสฺส  อุทฺทิสิตฺวา   
ยตฺถ  โส  เอกโก  วิจรติ  ตตฺถ  อาวาฏ  ขนติ ฯ  ขนนฺตสฺส   
ตาว  สเจป  ชาตปวึ  ขนติ  ปาณาติปาตสฺส  ปโยคตฺตา   
ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ ฯ  ย  อุทฺทิสฺส  ขนติ  ตสฺส  ทุกฺขุปฺ-   
ปตฺติยา  ถุลลฺจฺจย  มรเณ  ปาราชิก ฯ  อ ฺสฺมึ  ปติตฺวา   
มเตป  อนาปตฺติ ฯ  สเจ  อนุทฺทิสฺส  โย  โกจิ  มริสฺสตีติ   
# ๑. ม. วาเจตฺวา ฯ  ๒. ม. ชาตปวิยา ฯ    
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ขนนฺโต  โหติ  ยตฺตกา  ปติตฺวา  มรนฺติ  ตตฺตกา  ปาณา-   
ติปาตา  อานนฺตริยวตฺถูสุ  จ  อานนฺตริย  ถุลลฺจฺจยปาจิตฺติย-   
วตฺถูสุ  ถุลลฺจฺจยปาจิตฺติยานิ ฯ   
        พหู  ตตฺถ  เจตนา  กตมาย  ปาราชิก  โหตีติ ฯ  มหา-   
อฏกถาย  ตาว  วุตฺต  อาวาฏ  คมฺภีรโต  จ  อายาม-   
วิตฺถารโต  จ  ขนิตฺวา  ปมาเณ  เปตฺวา  ตจฺเฉตฺวา  ปุ ฺชิตฺวา   
ปสุปจฺฉึ  อุทฺธรนฺตสฺส  สนฺนิฏาปกา  อตฺถสาธิกเจตนา (๑)  มคฺคา-   
นนฺตรสทิสา ฯ  สเจป  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  ปติตฺวา  อวสฺส   
มรณกสตฺโต  โหติ  สนฺนฏิาปกเจตนาเยว (๒)  ปาราชิกนฺติ ฯ   
มหาปจฺจริย  ปน  สงฺเขปฏกถาย ฺจ  อิมสฺมึ  อาวาเฏ  ปติตฺวา   
มริสฺสตีติ  เอกสฺมิมฺป  กุททฺาลปฺปหาเร  ทินฺเน  สเจ  โกจิ   
ตตฺถ  ปกฺขลโิต  ปติตฺวา  มรติ  ปาราชกิเมว  สุตฺตนฺติกตฺเถรา   
ปน  สนฺนฏิาปกเจตน (๓)  คณฺหนฺตีติ  วุตฺต ฯ  เอโก  โอปาต   
ขนิตฺวา  อสุกนฺนาม  อาเนตฺวา  อิธ  ปาเตตฺวา  มาเรหีติ  อ ฺ   
อาณาเปติ ฯ โส  ต  ปาเตตฺวา  มาเรติ  อุภินฺน  ปาราชิก ฯ   
อ ฺ  ปาเตตฺวา  มาเรติ  สย  ปติตฺวา  มรติ  อ ฺโ  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  ปติตฺวา  มรติ ฯ  สพฺพตฺถ  วิสงฺเกโต  โหติ  มูลฏโ   
มุจฺจติ ฯ  อสุโก  อสุก  อาเนตฺวา  อิธ  มาเรสฺสตีติ  ขเตป  เอเสว   
นโย ฯ  มริตุกามา  อิธ  มริสฺสนฺตีติ  ขนติ ฯ  เอกสฺส  มรเณ   
# ๑. ม. อตฺถสาธกเจตนา ฯ  ๒. ม. สนนฺิฏาปกเจตนายเมว ฯ   
# ๓. ม. สนนฺิฏาปกเจตน ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 668 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๖๘   
 
ปาราชิก ฯ พหุนฺน  มรเณ  อกุสลราสิ ฯ  มาตาปตูน  มรเณ   
อานนฺตริย ฯ  ถุลลฺจฺจยปาจิตฺติยวตฺถูสุ  ถลฺุลจฺจยปาจิตฺติยานิ ฯ   
        เยเกจิ มาเรตุกามา  เต  อิธ  ปาเตตฺวา  มาเรสฺสนฺตีติ   
ขนติ ฯ  ตตฺถ  ปาเตตฺวา  มาเรนฺติ ฯ  เอกสฺมึ  มเต  ปาราชิก ฯ   
พหูสุ  อกุสลราสิ ฯ  อานนฺตริยาทิวตฺถูสุ  อานนฺตริยาทีนิ ฯ   
อิธ  จ  อรหนฺตาป  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  ปุริมนเย  ปน  เตส   
มริตุกามตาย  ปตน  นตฺถติี  [๑]  น  สงฺคยฺหนฺติ ฯ  ทฺวีสุป   
นเยสุ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  ปติตฺวา  มเต  วิสงฺเกโต ฯ  เย  เกจิ   
อตฺตโน  เวริเก  เอตฺถ  ปาเตตฺวา  มาเรสฺสนฺตีติ  ขนติ ฯ  ตตฺถ   
จ  เวริกา  เวริเก  ปาเตตฺวา  มาเรนฺติ ฯ  เอกสฺมึ  มาริเต   
ปาราชิก  พหูสุ  อกุสลราสิ  มาตริ  วา  ปตริ  วา  อรหนฺเต   
วา  เวริเกหิ  อาเนตฺวา  ตตฺถ  มาริเต  อานนฺตริย  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  มเตสุ  วิสงฺเกโต ฯ   
        โย  ปน  มริตุกามา  วา  อมริตุกามา  วา  มาเรตุกามา   
วา  อมาเรตุกามา  วา  เยเกจิ  เอตฺถ  ปติตา  วา  ปาติตา   
วา  มริสฺสนตีฺติ  สพฺพถาป  อนุทฺทิสฺเสว  ขนติ  โย  โย  มรติ   
ตสฺส  ตสฺส  มรเณน  ยถานุรูป  กมฺม ฺจ  ผุสติ  อาปตฺติ ฺจ   
อาปชฺชติ ฯ  สเจ  คพฺภินี  ปติตฺวา  สคพฺภา  มรติ  เทฺว   
ปาณาติปาตา ฯ  คพฺโภเยว  วินสฺสติ  เอโก  คพฺโภ  น  วินสฺสติ   
มาตา  มรติ  เอโกเยว ฯ  โจเรหิ  อนุพทฺโธ  ปติตฺวา  มรติ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 669 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๖๙   
 
โอปาตขนกสฺเสว  ปาราชิก ฯ  โจรา  ตตฺถ  ปาเตตฺวา  มาเรนฺติ   
ปาราชิกเมว ฯ  ตตฺถ  ปติต  พหิ  นีหรตฺิวา  มาเรนฺติ   
ปาราชิกเมว ฯ  กสฺมา ฯ  โอปาเต  ปติตปฺปโยเคน  คหิตตฺตา ฯ   
โอปาตโต  นกิฺขมิตฺวา  เตเนวาพาเธน  มรติ  ปาราชกิเมว ฯ   
พหูนิ  วสฺสานิ  อติกฺกมิตฺวา  ปุน  กุปเตน  เตเนวาพาเธน   
มรติ  ปาราชกิเมว ฯ  โอปาเต  ปตนปจฺจยา  อุปฺปนฺนโรเคน   
คิลานสฺเสว  อ ฺโ  โรโค  อุปฺปชฺชติ  โอปาตโรโค  พลวตโร   
โหติ  เตน  มเตป  โอปาตขนโก  น  มจฺุจติ ฯ  สเจ  ปจฺฉา   
อุปฺปนฺนโรโค  พลวา  โหติ  เตน  มเต  มุจฺจติ ฯ  อุโภหิ   
มเต  น  มุจฺจติ ฯ  โอปาเต  อุปปาติกมนุสฺโส  นิพฺพตฺติตฺวา   
อุตฺตริตุ  อสกฺโกนฺโต  มรติ  ปาราชิกเมว ฯ  มนุสสฺ  อุทฺทิสฺส   
ขเต  ยกฺขาทีสุ  ปติตฺวา  มเตสุ  อนาปตฺติ ฯ  ยกฺขาทโย   
อุทฺทิสฺส  ขเต  มนุสฺสาทีสุ  มรนฺเตสปุ  เอเสว  นโย ฯ  ยกฺขาทโย   
อุทฺทิสฺส  ขนนฺตสฺส  ปน  ขนเนป  เตส  ทุกฺขุปฺปตฺติยมฺป   
ทุกฺกฏเมว  มรเณ  วตฺถุวเสเนว  ถุลลฺจฺจย  วา  ปาจิตฺติย  วา ฯ   
อนุทฺทิสฺส  ขเต  โอปาเต  ยกฺขรูเปน  วา  เปตรูเปน  วา  ปตติ   
ติรจฺฉานรูเปน  มรติ  ปตนรูป ฺจ  ปมาณ  ตสฺมา  ถุลลฺจฺจยนฺติ   
อุปติสฺสตฺเถโร ฯ  มรณรปู  ปมาณ  ตสฺมา  ปาจิตฺติยนฺติ   
ปุสฺสเทวตฺเถโร ฯ  ติรจฺฉานรูเปน  ปติตฺวา  ยกฺขรูปเปตรูเปน   
มเตป  เอเสว  นโย ฯ   
        โอปาตขนโก  โอปาต  อ ฺสฺส  วิกฺกีณาติ  วา  มุธา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 670 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๗๐   
 
วา  เทติ  โย  โย  ปติตฺวา  มรติ  ตปฺปจฺจยา  ตสฺเสว  อาปตฺติ   
จ  กมฺมพนฺโธ  จ  เยน  ลทฺโธ  โส  นทิฺโทโสติ ฯ  เอว  ปติตา   
อุตฺตริตุ  สกโฺกนฺตา  น  นสฺสิสฺสนฺติ  สุอุทฺธรา (๑)  ภวิสฺสนฺตีติ   
ต  โอปาต  คมฺภีรตร  วา  อุตฺตานตร  วา  ทีฆตร  วา  รสฺสตร   
วา  วิตฺถตร  วา  สมฺพาธตร  วา  กโรติ  อุภินฺนมฺป  อาปตฺติ   
จ  กมฺมพนฺโธ  จ ฯ  พหู  มรนฺตีติ  วิปฏิสาเร  อุปฺปนฺเน  โอปาต   
ปสุนา  ปูเรติ ฯ  สเจ  โกจิ  ปสุมฺหิ  ปติตฺวา  มรติ  ปเูรตฺวาป   
[๒]  น  มุจฺจติ ฯ  เทเว  วสฺสนฺเต  กททฺโม  โหติ  ตตฺถ  ลคฺคิตฺวา   
มเตป  รุกฺโข  วา  ปตนฺโต  วาโต  วา  วสฺโสทก  วา  ปสุ   
หรติ  กนฺทมลูตฺถ  วา  ปวึ  ขนนฺตา  ตตฺถ  อาวาฏ  กโรนฺติ   
ตตฺถ  สเจ  โกจิ  ลคฺคิตฺวา  วา  ปติตฺวา  วา  มรติ  มลูฏโ   
น  มุจฺจติ ฯ ตสฺมึ  ปน  โอกาเส  มหนฺต  ตฬาก  วา   
โปกฺขรณึ  วา  กาเรตฺวา  เจติย  วา  ปติฏาเปตฺวา  โพธึ  วา   
โรเปตฺวา  อาวาส  วา  สกฏมคฺค  วา  การาเปตฺวา  มุจฺจติ ฯ   
ยทาป  ถริ  กตฺวา  ปูริเต  โอปาเต  รุกฺขาทีน  มูลานิ  มูเลหิ   
สสิพฺพิตานิ  โหนฺติ  ชาตปวี  [๓]  ชาตา  ตทาป  มุจฺจติ ฯ   
สเจป  นที  อาคนฺตฺวา  โอปาต  หรติ  เอวมฺป  มุจฺจตีติ ฯ   
                        อย  ตาว  โอปาตกถา ฯ   
# ๑. ม. (สุอุทฺธารา ?) ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มูลฏโติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. ส.ี เอตฺถนฺตเเร วาติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 671 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๗๑   
 
        โอปาตสฺเสว  ปน  อนุโลเมสุ  ปาสาทีสุป  โย  ตาว  ปาส   
โอเฑติ (๑)  เอตฺถ  พชฌฺิตฺวา  สตฺตา  มริสฺสนฺตีติ  อวสฺส  พชฺฌนก-   
สตฺตาน  วเสน  หตฺถา  มตฺุตมตฺเต  ปาราชิกานนฺตริยถุลลฺจฺจย-   
ปาจิตฺติยานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  อุทฺทิสฺส  กเต  ย  อุทฺทิสฺส  โอฑิโต (๒)   
ตโต  อ ฺเส  พนฺธเน  อนาปตฺติ ฯ  ปาเส  มูเลน  วา  มุธา   
วา  ทินฺเนป  มูลฏสฺเสว  กมฺมพนฺโธ ฯ  สเจ  เยน  ลทฺโธ   
โส  อุคฺคลิต  วา  ปาส  สณฺเปติ  ปสฺเสน  วา  คจฺฉนฺเต   
ทิสฺวา  วตึ  กตฺวา  สมฺมุเข  ปเวเสติ  ถทธฺตร  วา  ปาสยฏ ึ   
เปติ  ทฬฺหตร  วา  ปาสรชฺชุ  พนฺธติ  ถิรตร  วา  ขาณุก   
อาโกฏเฏติ  อุโภป  น  มจฺุจนฺติ ฯ  สเจ  วิปฏิสาเร  อุปฺปนฺเน   
ปาส  อุคฺคลาเปตฺวา  คจฺฉติ  ต  ทิสฺวา  ปุน  อ ฺเ  สณฺเปนฺติ   
พทฺธา  พทฺธา  มรนฺติ  มูลฏโ  น  มุจฺจติ ฯ   
        สเจ  ปน  เตน  ปาสยฏ ิ  สย  อกตา  โหติ คหิตฏาเน   
เปตฺวา  มุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  ชาตกยฏ ึ  ฉินฺทิตฺวา  มุจฺจติ ฯ  สย   
กตยฏ ึ  ปน  โคเปนฺโตป  น  มุจฺจติ ฯ  ยทิ  ห ิ ต  อ ฺโ   
คณฺหิตฺวา  ปาส  สณฺเปติ  ตปฺปจฺจยา  มรนฺเตสุ  มลูฏโ  น   
มุจฺจติ ฯ  สเจ  ต  ฌาเปตฺวา  อลาต  กตฺวา  ฉฑฺเฑติ  เตน   
อลาเตน  ปหาร  ลทฺธา  มรนฺเตสุป  น  มุจฺจติ ฯ  สพฺพโส   
ปน  ฌาเปตฺวา  วา  นาเสตฺวา  วา  มุจฺจติ ฯ  ปาสรชชฺุมฺป   
อ ฺเหิ  วฏฏิต  คหิตฏาเน  เปตฺวา  มุจฺจติ ฯ รชชฺุเก   
# ๑. ม. โอฑฺเฑติ ฯ  ๒. ม. โอฑฺฑิโต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 672 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๗๒   
 
ลภิตฺวา  สย  วฏฏิต  อุพฺพฏเฏตฺวา  วาเก  ลภิตฺวา  วฏฏิต   
หิราหิร  กตฺวา  มุจฺจติ ฯ  อร ฺโต  ปน  สย  วาเก  อาหริตฺวา   
วฏฏิต  โคเปนฺโตป  น  มจฺุจติ ฯ  สพฺพโส  ปน  ฌาเปตฺวา  วา   
นาเสตฺวา  วา  มุจฺจติ ฯ   
        อทูหล  สชฺเชนฺโต  จตูสุ  ปาเทสุ  อทูหลม ฺจ  เปตฺวา   
ปาสาเณ  อาโรเปติ  ปโยเค  ปโยเค  ทกฺุกฏ ฯ  สพฺพสชฺช  กตฺวา   
หตฺถโต  มุตฺตมตฺเต  อวสฺส  อชโฺฌตฺถริตพฺพกสตฺตาน  วเสน   
อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสกานุรูเปน  ปาราชิกาทีนิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  อทหูเล   
มูเลน  วา  มธุา  วา  ทินฺเนป  มลูฏสเฺสว  กมฺมพนฺโธ ฯ   
สเจ  เยน  ลทฺธ  โส  ปติต  วา  อุกฺขิปติ  อ ฺเป  ปาสาเณ   
อาโรเปตฺวา  ครุกตร  วา  กโรติ  ปสฺเสน  วา  คจฺฉนฺเต  ทิสฺวา   
วตึ  กตฺวา  อทูหเล  ปเวเสติ อุโภป น มจฺุจนฺติ ฯ  สเจ   
วิปฏิสาเร อุปฺปนฺเน  อทูหล  ปาเตตฺวา  คจฺฉติ  ต  ทิสฺวา   
อ ฺโ  สณฺเปติ  มูลฏโ  น  มุจฺจติ ฯ  ปาสาเณ  ปน   
คหิตฏาเน  เปตฺวา  อทูหลปาเท  จ  ปาสยฏ ิย  วุตฺตนเยน   
คหิตฏาเน  วา  เปตฺวา  ฌาเปตฺวา  วา  มุจฺจติ ฯ   
        สลู  โรเปนฺตสฺสาป  สพฺพสชฺช  กตฺวา  หตฺถโต  มุตฺตมตฺเต   
สูลมุเข  ปติตฺวา  อวสฺส  มรณกสตฺตาน  วเสน  อุทฺทสิฺสา-   
นุทฺทิสฺสานุรูปโต  ปาราชกิาทีนิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  สูเล  มูเลน   
วา  มุธา  วา  ทินฺเนป  มูลฏสฺเสว  กมฺมพนฺโธ ฯ  สเจ  เยน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 673 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๗๓   
 
ลทฺธ  โส  เอกปฺปหาเรเนว  มริสฺสนฺตีติ  ติขิณตร  วา  กโรติ   
ทุกฺข  มริสฺสนฺตีติ  กุณฺตร  วา  กโรติ  อุจฺจนฺติ  สลลฺกฺเขตฺวา   
นีจตร  วา  นจีนฺติ  สลฺลกฺเขตฺวา  อุจฺจตร  วา  ปุน  โรเปติ   
วงฺก  วา  อุชกุ  อติอุชุก  วา  อีสก  โปณ  กโรติ  อุโภป   
น  มุจฺจนฺติ ฯ  สเจ  ปน  อฏาเน   ิตนฺติ  อ ฺสฺมึ  าเน   
เปติ  ต ฺเจ  มารณตฺถาย  อาทิโต  ปภูติ  ปริเยสิตฺวา  กต   
โหติ  มลูฏโ  น  มุจฺจติ ฯ  อปริเยสิตฺวา  ปน  กตเมว  ลภิตฺวา   
อาโรปเต  มูลฏโ  มุจฺจติ ฯ  วิปฺปฏิสาเร  อุปฺปนฺเน  ปาสยฏ ิย   
วุตฺตนเยน  คหิตฏาเน  วา  เปตฺวา  ฌาเปตฺวา  วา มุจฺจติ ฯ   
        อปสฺเสเน  สตฺถ  วาติ  เอตฺถ  อปสฺเสนนฺนาม  นิจฺจ-   
ปริโภโค  ม ฺโจ  วา  ป  วา  อปสฺเสนผลก  วา  ทวิาฏาเน   
นิสีทนฺตสฺส  อปสฺเสนกตฺถมฺโภ  วา  ตตฺถ  ชาตกรุกโฺข  วา   
จงฺกเม  อปสฺสาย  ติฏนฺตสฺส  อาลมฺพนรุกฺโข  วา  อาลมฺพน-   
ผลก  วา  สพฺพมฺเปต  อปสฺสนียฏเน  อปสฺเสน  นาม ฯ   
ตสฺมึ  อปสฺเสเน  ยถา  อปสฺสยนฺต  วิชฺฌติ  วา  ฉินฺทติ  วา   
ตถา  กตฺวา  วาสีผรสุสตฺติอารกณฺฏกาทีน  อ ฺตร  สตฺถ   
เปติ  ทุกฺกฏ ฯ  ธุวปริโภคฏาเน  นิราสงฺกสฺส  นิสีทโต  วา   
นิปชฺชโต  วา  อปสฺสยนฺตสฺส  วา  สตฺถสมฺผสฺสปจฺจยา  ทุกฺขุปฺ-   
ปตฺติยา  ถุลลฺจฺจย  มรเณ  ปาราชิก ฯ  ต ฺเจ  อ ฺโป  ตสฺส   
# ๑. ม. อปสฺสยนียฏเน ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 674 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๗๔   
 
เวรี  ภิกฺขุ  วิหารจาริก ฺจรนฺโต  ทิสฺวา  อิมสฺส  ม ฺเ   
มารณตฺถาย  อิม  นิกฺขิตฺต  สาธุ  สฏุ ุ  มรตูติ  อภินนฺทนฺโต   
คจฺฉติ  ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  ปน  โสป  ตตฺถ  เอว  กเต  สุกต   
ภวิสฺสตีติ  ติขิณตราทิกรเณน  กิ ฺจิ  กมฺม  กโรติ  ตสฺสป   
ปาราชิก ฯ สเจ  ปน  อฏาเน   ิตนฺติ  อุทฺธริตฺวา  อ ฺสฺมึ   
าเน  เปติ  ตทตฺถเมว  กตฺวา  ปเต  มูลฏโ  น  มุจฺจติ ฯ   
ปากติก  ลภิตฺวา  ปต  โหติ  มุจฺจติ ฯ  ต  อปเนตฺวา  อ ฺ   
ติขิณตร เปติ มูลฏโ มจฺุจเตว ฯ   
        วิสมกฺขเนป ฯ  ยาว  มรณาภินนฺทเน  ทุกฺกฏ  ตาว  เอเสว   
นโย ฯ  สเจ  ปน  โสป  ขุทฺทก  วิสมณฺฑลนฺติ  สลฺลกฺเขตฺวา   
มหนฺต (๑)  กโรติ  มหนฺต  วา  อติตนุก  โหตีติ  ขุทฺทก  กโรติ   
ตนุก  วา  พหล  พหล  วา  ตนุก  กโรติ  อคฺคินา  ตาเปตฺวา   
เหฏา  วา  อุปริ  วา  ส ฺจาเรติ  ตสฺสป  ปาราชิก ฯ  อิท   
อฏาเน   ิตนฺติ  สพฺพเมว  ตจฺเฉตฺวา  ปุ ฺฉิตฺวา  อ ฺสฺมึ   
าเน  เปติ ฯ  อตฺตนา  เภสชฺชานิ  โยเชตฺวา  กเต  มลูฏโ   
น  มุจฺจติ  อตฺตนา  อกเต  มุจฺจติ ฯ  สเจ  ปน  โส  อิม   
วิส  อติปริตฺตนฺติ  อ ฺมฺป  อาเนตฺวา  ปกฺขิปติ  ยสฺส  วิเสน   
มรติ  ตสฺส  ปาราชิก ฯ  สเจ  อุภินฺนมฺป  สนฺตเกน  มรติ   
อุภินฺนมฺป  ปาราชิก ฯ  อิม  วิส  นิพฺพิริยนฺติ  ต  อปเนตฺวา   
# ๑. ส.ี มหนฺตตร ฯ  ม. มหนฺตตร วา ฯ  ๒. อติมหนฺต ฯ   
# ม. อติเรก ฯ  ๓. ม. อิท วิส นิพฺพิสนฺติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 675 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๗๕   
 
อตฺตโน  วิสเมว  เปติ  ตสฺเสว  ปาราชิก  มูลฏโ  มุจฺจติ ฯ   
        ทุพฺพล  วา  กโรตีติ  ม ฺจป  อฏนิยา  เหฏาภาเค   
ฉินฺทิตฺวา  วิทเลหิ  วา  รชฺชุเกหิ  วา  เยหิ  วีต  โหติ  เต  วา   
ฉินฺทิตฺวา  อปฺปาวเสสเมว  กตฺวา  เหฏา  อาวุธ  นิกฺขิปติ ฯ   
เอตฺถ  ปติตฺวา  มริสฺสตีติ  อปสฺเสนผลกาทีนมฺป  จงฺกเม   
อาลมฺพนรุกฺขผลกปริโยสานาน  ปรภาค  ฉินฺทิตฺวา  เหฏา   
อาวุธ  นิกฺขิปติ ฯ  โสพฺภาทีสุ  ม ฺจ  วา  ป วา อปสฺเสน-   
ผลก วา อาเนตฺวา  เปติ  ยถา  ตตฺถ  นิสินฺนมตฺโต  วา   
อปสฺเสนมตฺโต (๑)  วา  ปตติ ฯ  โสพฺภาทีสุ  วา  ส ฺจรณเสตุ  โหติ   
ต  ทุพฺพล  กโรติ ฯ  เอว  กโรนฺตสฺส  กรเณ  ทุกฺกฏ  อิตรสฺส   
ทุกฺขุปฺปตฺติยา  ถลฺุลจฺจย  มรเณ  ปาราชิก ฯ  ภิกฺขุ  อาเนตฺวา   
โสพฺภาทีน  ตเฏว  เปติ  ทิสฺวา  ภเยน  กมฺเปนฺโต  ปติตฺวา   
มริสฺสตีติ  ทกฺุกฏ ฯ  โส  ตเถว  ปตติ ฯ  ทุกฺขุปฺปตฺติยา  ถุลลฺจฺจย   
มรเณ  ปาราชิก ฯ  สย  ปาเตติ  อ ฺเน  ปาตาเปติ  อ ฺโ   
อวุตฺโตว  อตฺตโน  ธมฺมตาย  ปาเตติ  อมนุสฺโส  ปาเตติ   
วาตปฺปหาเรน  ปตติ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  ปตฺติ  สพฺพตฺถ  มรเณ   
ปาราชิก ฯ  กสฺมา ฯ ตสฺส ปโยเคน โสพฺภาทิตเฏ  ิตตฺตา ฯ   
        อุปนิกขิฺปน  นาม  สมีเป  นิกฺขิปน ฯ  ตตฺถ  โย  อิมินา   
อสินา  มโต  โส  ธน  วา  ลภตีติอาทินา  นเยน  มรณวณฺณ   
วา  สวณฺเณตฺวา  อิมินา  มรณตฺถิกา  มรนฺตุ  มรณตฺถิกา   
# ๑. อปสฺสิตมตฺโต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 676 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๗๖   
 
มาเรนฺตูติ  วา  วตฺวา  อสึ  อุปนิกฺขิปติ  ตสฺส  อุปนกิฺขิปเน   
ทุกฺกฏ ฯ  มรตุิกาโม  วา  เตน  อตฺตาน  ปหรตุ  มาเรตุกาโม   
วา  อ ฺ  ปหรตุ  อุภยถาป  ปรสฺส  ทกฺุขุปฺปตฺติยา  อุป-   
นิกฺเขปกสฺส  ถลุลฺจฺจย  มรเณ  ปาราชกิ ฯ  อนุทฺทสิฺส  นิกฺขิตฺเต   
พหูน  มรเณ  อกุสลราสิ  ปาราชิกาทิวตฺถูสุ  ปาราชกิาทีนิ ฯ   
วิปฏิสาเร  อุปฺปนฺเน  อสึ  คหิตฏาเน  เปตฺวา  มุจฺจติ ฯ   
กีณิตฺวา  คหิโต  โหติ  อสิสฺสามิกาน  อสึ  เยส  หตฺถโต  มลู   
คหิต  เตส  มลู  ทตฺวา  มุจฺจติ ฯ  สเจ  โลหปณฺฑ  วา  ผาล   
วา  กุทฺทาล  วา  คเหตฺวา  อสิ  การาปโต  โหติ  ย  ภณฺฑ   
คเหตฺวา  การิโต  ตเทว  กตฺวา  มุจฺจติ ฯ  สเจ  กุททฺาล   
คเหตฺวา  การิต วินาเสตฺวา  ผาล  กโรติ  ผาเลน  ปหาร   
ลภิตฺวา  มรนเฺตสุป  ปาณาติปาตา  น  มจฺุจติ ฯ  สเจ  ปน   
โลห  สมุฏาเปตฺวา  อุปนิกฺขิปนตฺถเมว  การิโต  โหติ  อาเรน (๑)   
ฆสิตฺวา  จุณฺณวิจุณฺณ  กตฺวา  วิปฺปกิณฺเณ  มุจฺจติ ฯ  สเจป   
สวณฺณนาโปตฺถโก  วิย  พหูหิ  เอกชฺฌาสเยหิ  กโต  โหติ   
โปตฺถเก  วุตฺตนเยเนว  กมฺมพนฺธวินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  เอส   
นโย  สตฺติภินฺทีสุ ฯ  สูลลคุเฬสุ  ปาสยฏ ิสทิโส  วินิจุฉโย ฯ   
ตถา  ปาสาเณ ฯ  สตฺเถ  อสิสทิโสว ฯ  วิส  วาติ  วิส  อุป-   
นิกฺขิปนฺตสฺส  วตฺถุวเสน  อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสานุรูปโต  ปาราชิกาทิ-   
# ๑. ม. อเรน ฯ  ๒. ม. สตฺติเภณฺฑีสุ ฯ  ๓. ม. ลคุเฬ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 677 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๗๗   
 
วตฺถูสุ  ปาราชิกาทีนิ  เวทติพฺพานิ ฯ  กณิีตฺวา  ปเต  ปุริมนเยน   
ปฏิปากติก  กตฺวา  มุจฺจติ ฯ  สย  เภสชฺเชหิ  โยชิเต  อวิส   
กตฺวา มุจฺจติ ฯ รชชฺุยา ปาสรชฺชุสทโิสว วินิจฺฉโย ฯ   
        เภสชฺเช ฯ  โย  ภิกฺขุ  เวริภิกฺขุสฺส  ปชชฺรเก  วา วิสภาค-   
โรเค  วา  อุปปฺนฺเน  อสปฺปายานิป  สปฺปอาทีนิ  สปฺปายานีติ   
มรณาธิปฺปาโย  เทติ  อ ฺ  วา  กิ ฺจิ  กนฺทมูลผล ฯ  ตสฺส  เอว   
เภสชฺชทาเน  ทุกฺกฏ  ปรสฺส  ทุกฺขุปฺปตฺติย  มรเณ  จ  ถลฺุลจฺจย-   
ปาราชิกานิ  อานนฺตริยวตฺถุมฺหิ อานนฺตริยนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        รูปูปหาเร ฯ  อุปสหรตีติ  ปร  วา  อมนาปรูป  ตสฺส   
สมีเป  เปติ (๑)  อตฺตนา  วา  ยกฺขเปตาทิเวส  คเหตฺวา  ติฏติ ฯ   
ตสฺส  อุปสหารมตฺเต  ทุกฺกฏ ฯ  ปรสฺส  ต  รูป  ทิสวฺา  ภยุปฺปตฺติย   
ถุลลฺจฺจย  มรเณ  ปาราชิก ฯ  สเจ  ปน  ตเทว  รูป  เอกจฺจสฺส   
มนาป  โหติ  อลาภเกน  จ  สุสฺสิตฺวา  มรติ  วิสงฺเกโต ฯ   
มนาปเยป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  ปน  วิเสเสน  อิตฺถีน  ปุริสรูป   
ปุริสาน ฺจ  อิตฺถีรูป  มนาป ฯ  ต  อลงฺกริตฺวา  อุปสหรติ   
ทิฏมตฺตกเมว  กโรติ  อติจิร  ปสฺสิตุมฺป  น  เทติ ฯ  อิตโร   
อลาภเกน  สุสฺสิตฺวา  มรติ  ปาราชิก ฯ  สเจ  อุตฺตสิตฺวา  มรติ   
วิสงฺเกโต ฯ  อถ  ปน  อุตฺตสิตฺวา  วา  อลาภเกน  วาติ   
อวิจาเรตฺวา  เกวล  ปสฺสิตฺวา  มริสฺสตีติ  อุปสหรติ  อุตฺตสิตฺวา   
# ๑. ปาเปติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 678 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๗๘   
 
วา  สุสฺสิตฺวา  วา  มเต  ปาราชิกเมว ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน   
สทฺทูปสหาราทโยป  เวทิตพฺพา ฯ  เกวล  เหตฺถ  อมนุสฺส-   
สทฺทาทโย  อุตฺราสชนกา  อมนาปสทฺทา  ปุริสาน  อิตฺถีสทฺท-   
มธุรคนฺธพฺพสทฺทาทโย  จิตฺตสฺสาทกรา  มนาปสทฺทา  หิมวนฺเต   
วิสรุกฺขาน  มูลาทิคนฺธา  จ  กุณปคนฺธา  จ  อมนาปคนฺธา   
กาฬานุสาริยาทิมูลคนฺธาทโย  มนาปคนฺธา  ปฏิกลูมูลรสาทโย   
อมนาปรสา  อปฏิกูลมูลรสาทโย  มนาปรสา  วิสผสฺสมหา-   
กุจฺฉุ(๑)ผสฺสาทโย  อมนาปโผฏพฺพา  จีนปฏหสปุปฺผตุลิก(๒)ผสฺสาทโย   
มนาปโผฏพฺพาติ  เวทิตพฺพา ฯ ธมฺมูปหาเร ธมฺโมติ  เทสนา-   
ธมฺโม  เวทิตพฺโพ ฯ  เทสนาวเสน  วา  นิรเย  จสคฺเค  จ   
วิปตฺติสมฺปตฺติเภท  ธมฺมารมฺมณเมว ฯ  เนรยิกสฺสาติ  ภินฺนสวรสฺส   
กตปาปสฺส  นิรเย  นิพฺพตฺตนารหสฺส  สตฺตสฺส  ป ฺจวิธพนฺธน-   
กมฺมกรณาทิเนรยิกกถ  กเถติ ฯ  ต ฺเจ  สุตฺวา  โส  อุตฺตสิตฺวา   
มรติ  กถิกสสฺ  ปาราชิก ฯ  สเจ  ปน  สุตฺวาป  อตฺตโน  ธมฺมตาย   
มรติ  อนาปตฺติ ฯ  อิม  สตฺุวา  เอวรูป  น  กริสฺสติ  โอรมิสฺสติ   
วิรมิสฺสตีติ  นิรยกถ  กเถติ ฯ  ต  สุตฺวา  อิตโร  อุตฺตสิตฺวา   
มรติ  อนาปตฺติ ฯ  สคฺคกถนฺติ  เทวนาฏกาทีน  นนทฺนวนาทีน ฺจ   
สมฺปตฺติกถ ฯ  ต  สุตฺวา  อิตโร  สคฺคาธิมุตฺโต  สีฆ  ต  สมฺปตฺตึ   
ปาปุณิตุกาโม  สตฺถาหรณวิสขาทนอาหารูปจฺเฉทอสฺสาสปฺปสฺสาส-   
# ๑. ม. ....กจฺฉุ.... ฯ  ๒. ม. .....ตูลิเก... ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 679 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๗๙   
 
สนฺนิรุนฺธนาทีหิ  ทุกฺข  อุปฺปาเทติ  กถกิสฺส  ถุลลฺจฺจย  มรติ   
ปาราชิก ฯ  สเจ  ปน  โส สุตฺวาป ยาวตายุก ตฺวา  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  มรติ  อนาปตฺติ ฯ  อิม  สุตฺวา  ปุ ฺานิ  กริสฺสตีติ   
กเถติ ฯ  ต  สุตฺวา  อิตโร  อธิมุตฺโต  กาล  กโรติ   อนาปตฺติ ฯ   
        อาจิกฺขนาย ฯ  ปฏุโ  ภณตีติ  ภนฺเต  กถ  มโต  ธน   
วา  ลภติ  สคฺเค  วา  อุปฺปชฺชตีติ  เอว  ปุจฺฉิโต  ภณติ ฯ   
        อนุสาสนิย ฯ อปุฏโติ เอว อปุจฺฉิโต สาม ฺเว  
ภณติ ฯ   
        สงฺเกตกมฺมนิมิตฺตกมฺมานิ  อทินฺนาทานกถาย  วุตฺตนเยน   
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        เอว  นานปฺปการโต  อาปตฺติเภท  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
อนาปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อนาปตฺติ  อส ฺจิจฺจาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
อส ฺจิจฺจาติ  อิมินา  อุปกกฺเมน  อิม  มาเรมีติ  อเจเตตฺวา ฯ   
เอว  หิ  อเจเตตฺวา  กเตน  อุปกฺกเมน  ปเร  มเตป  อนาปตฺติ ฯ   
วกฺขติ  จ  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ  อส ฺจิจฺจาติ ฯ  อชานนฺตสฺสาติ   
อิมินา  อย  มริสฺสตีติ  อชานนฺตสฺส ฯ  อุปกฺกเมน  ปเร  มเตป   
อนาปตฺติ ฯ  วกฺขติ  จ  วิสปณฺฑปาตวตฺถุสฺมึ  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ   
อชานนฺตสฺสาติ ฯ  น  มรณาธิปฺปายสฺสาติ  มรณ  อนิจฺฉนฺตสฺส ฯ   
เยน  หิ  อุปกกฺเมน  ปโร  มรติ  เตน  อุปกฺกเมน  ตสฺมึ  มาริเตป   
น  มรณาธิปปฺายสฺส  อนาปตฺติ ฯ  วกฺขติ  จ  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 680 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๘๐   
 
น  มรณาธิปปฺายสฺสาติ ฯ  อุมฺมตฺตกาทโย  ปุพฺเพ  วุตฺตนยา-   
เอว ฯ  อิธ  ปน  อาทิกมฺมกิา  อ ฺม ฺ  ชีวิตา  โวโรปต-   
ภิกฺขู  เตส  อนาปตฺติ ฯ  อวเสสาน  มรณวณฺณสวณฺณนกาทีน   
อาปตฺติเยวาติ ฯ   
                                ปทภาชนียวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
 
                                        ปกิณฺณกกถา   
        สมฏุานาทีสุ ฯ  อิท  สิกฺขาปท  ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต   
จ  วาจาจิตฺตโต  จ  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  กิริยา (๑)   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมมฺ  อกุสลจิตฺต   
ทุกฺขเวทน ฯ  สเจป  หิ  สริิสยน  อารุฬโฺห  รชชฺสมปฺตฺติสุข   
อนุภวนฺโต  ราชา  โจโร  เทว  อานีโตติ  วุตฺเต  คจฺฉถ   
น  มาเรถาติ  หสมาโนว  ภณติ  โทมนสฺสจิตฺเตเนว  ภณตีติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  สุขโวกิณฺณตฺตา  ปน  อนุปฺปพนฺธาภาวา  จ   
ทุชฺชานเมต ปุถุชชฺเนหีติ ฯ   
# ๑. ม. กริิย ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 681 

                *เลมที่ ๑  วินีตวตฺถุวณฺณนา  หนา ๖๘๑   
 
        วินีตวตฺถุคาถาสุ  ปมวตฺถุสฺมึ ฯ  การุ ฺเนาติ  เต  ภิกฺขู   
ตสฺส  มหนฺต  เคล ฺทุกฺข  ทิสฺวา  การุ ฺ  อุปฺปาเทตฺวา   
สีลวา  ตฺว  กตกุสโล  กสมฺา  มียมาโน  ภายสิ  นน ุ สีลวโต   
สคฺโค  นาม  มรณมตฺตปฏิพทฺโธเยวาติ  เอว  มรณตฺถิกา  ว   
หุตฺวา  มรณตฺถิกภาว  อชานนฺตา  มรณวณฺณ  สวณฺเณสุ ฯ   
โสป  ภิกฺขุ  เตส  สวณฺณนาย  อาหารูปจฺเฉท  กตฺวา  อนฺตรา  ว   
กาลมกาสิ ฯ  ตสฺมา  อาปตฺตึ  อาปนฺนา ฯ  โวหารวเสน  ปน   
วุตฺต  การุ ฺเน  มรณวณฺณ  สวณฺเณสุนฺติ ฯ  ตสฺมา  อิทานิป   
ปณฺฑิเตน  ภิกฺขุนา  คิลานสฺส  ภิกฺขุโน  เอว  มรณวณฺโณ   
น  สวณฺเณตพฺโพ ฯ  สเจ  หิ  ตสฺส  สวณฺณน  สุตฺวา   
อาหารูปจฺเฉทาทินา  อุปกฺกเมน  เอกชวนวาราวเสเสป  อายุสฺมึ   
อนฺตรา  กาล  กโรติ  อิมนิาว  มาริโต  โหติ ฯ  อิมนิา  ปน   
นเยน  อนุสฏ ี (๑)  ทาตพฺพา  สีลวโต  นาม  อนจฺฉริยา   
มคฺคผลุปฺปตฺติ  ตสฺมา  วิหาราทีส  อาสตฺตึ  อกตฺวา  พุทฺธคต   
ธมฺมคต  สงฺฆคต  กายคต ฺจ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  มนสิกาเร   
อปฺปมาโท  กาตพฺโพติ ฯ  มรณวณฺเณ  จ  สวณฺณิเตป  โย (๒)   
ตาย  สวณฺณนาย  ก ฺจิ  อุปกฺกม  อกตฺวา  อตฺตโน  ธมฺมตาย   
ยถายุนา  ยถานุสนฺธินา  จ  มรติ  ตปฺปจฺจยา สวณฺณโก   
# ๑. ม. อนุสฏิ ิ ฯ  ๒. ส.ี โส ฯ  ๓. ม. ยถานุสนฺธินาว ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 682 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๘๒   
 
อาปตฺติยา  น  กาเรตพฺโพติ ฯ   
        ทุติยวตฺถุสฺมึ  น  จ  ภิกฺขเว  อปฏิเวกฺขิตฺวาติ  เอตฺถ ฯ   
กีทิส  อาสน  ปฏิเวกฺขิตพฺพ  กีทิส  น  ปฏิเวกฺขิตพฺพ ฯ  ย   
สุทฺธ  อาสนเมว  โหติ  อปจฺจตฺถรณก  ย ฺจ  อาคนฺตฺวา   
 ิตาน  ปสฺสตเยว  อตฺถรยีติ  ต  น  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  นิสีทิตุ   
วฏฏติ ฯ  ยมปฺ  มนุสฺสา  สย  หตฺเถน  อกฺกมิตฺวา  อิธ  ภนฺเต   
นิสีทถาติ  เทนฺติ  ตสฺมิมฺป  วฏฏติ ฯ  สเจป  ปมเมว  อาคนฺตฺวา   
นิสินฺนา  ปจฺฉา  อุทฺธ  วา  อโธ  วา  สงฺกมนฺติ  ปฏิเวกฺขณ-   
กิจฺจ  นตฺถิ ฯ  ยมฺป  ตนุเกน  วตฺเถน  ยถา  ตล  ทิสสฺติ   
เอว  ปฏิจฺฉนฺน  โหติ  ตสฺมิมฺป  ปฏิเวกฺขณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  ยมฺปน   
ปฏิกจฺเจว (๑)  ปาวารโกชวกาทีหิ  อตฺถต  โหติ  ต  หตฺเถน   
ปรามสิตฺวา  สลฺลกฺเขตฺวา  นิสีทิตพฺพ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน   
ฆนสาฏเกนาป  อตฺถเต  ยสฺมึ วลี น ป ฺายติ  ต  น   
ปฏิเวกฺขิตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ   
        มุสลวตฺถุสฺมึ ฯ  อส ฺจิจฺโจติ  อวธกเจตโน ฯ  วิรทฺธปฺ-   
ปโยโค  หิ  โส  เตนาห  อส ฺจิจฺโจ  อหนฺติ ฯ  อุทกฺุขลวตฺถุ   
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  วุฑฺฒปพฺพชิตวตฺถูสุ  ปมวตฺถุสมฺึ ฯ  ภิกฺขุ-   
สงฺฆสฺส  ปลพุิทฺธ (๒)  มา  อกาสีติ  ปณาเมสิ ฯ  ทุติยวตฺถุสฺมึ ฯ   
สงฺฆมชฺเฌป  คณมชฺเฌป  มหลฺลกตฺเถรสฺส  ปุตฺโตติ  วุจฺจมาโน   
# ๑. ส.ี ปฏิคจฺเจว ฯ  ๒. สี. ปฎิพนฺธ ปฏิพุทธ ฯ  ม. ปฏิพนฺธ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 683 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๘๓   
 
เตน  วจเนน  อฏฏิยมาโน  มรตุ  อยนฺติ  ปณาเมสิ ฯ  ตติย-   
วตฺถุสฺมึ ฯ  ตสฺส  ทุกฺขุปฺปาทเนน ถุลฺลจฺจย ฯ ตโต ปรานิ ตีณิ   
วตฺถูนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
        วิสคตปณฺฑปาตวตฺถุสฺมึ ฯ  สาราณียธมฺมปูรโก  โส  ภิกฺขุ   
อคฺคปณฺฑ  สพฺรหฺมจารีน  ทตฺวาว  ภุ ฺชติ ฯ  เตน  วุตฺต   
อคฺคการิก  อทาสีติ ฯ  อคฺคการิกนฺติ  อคฺคกิริย  ปมลทฺธ-   
ปณฺฑปาต  อคฺคคฺค  วา  ปณีตปฺปณีต  ปณฺฑปาตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ยา  ปน  ตสฺส  ทานสงฺขาตา  อคฺคกิริยา  สา  น  สกกฺา   
ทาตุ ฯ  ปณฺฑปาตมฺป  หิ  โส  เถราสนโต  ปฏาย  อทาสิ ฯ   
เต  ภิกฺขูติ  เต เถราสนโต  ปฏาย  ปรภุิตฺตปณฺฑปาตา   
ภิกฺขู ฯ  เต  กริ  สพฺเพป  กาลมกสุ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ   
อสทฺเธสุ  ปน  มิจฺฉาทิฏ ิกกุเลสุ  สกกฺจฺจ  ปณีตโภชน  ลภิตฺวา   
อนุปปริกฺขิตฺวา  เนว  อตฺตนา  ปริภุ ฺชิตพฺพ  น  ปเรส   
ทาตพฺพ ฯ  ยป  อาภิโทสิก  ภตฺต  วา  ขชฺชก  วา  ตโต   
ลภติ  ตมฺป  น  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  อปหติวตฺถุมฺป  หิ  สปฺป-   
วิจฺฉิกาทีหิ  อธิสยิต  ฉฑฺฑนียธมฺม  ตานิ  กุลานิ  เทนฺติ ฯ   
คนฺธหลิทฺทาทิมกฺขิโตป  ตโต  ปณฺฑปาโต  น  คเหตพฺโพ ฯ   
สรีเร  โรคฏานานิ  ปุ ฺฉิตฺวา  ปตภตฺตมฺป  หิ  ตานิ   
ทาตพฺพ  ม ฺนฺตีติ ฯ   
        วีมสนวตฺถุสฺมึ ฯ  วีมสมาโน  เทฺว  วีมสติ  สกโฺกติ  น ุ   



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 684 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๘๔   
 
โข  อิท  มาเรตุ  โนติ  วิส  วา  วีมสติ  มเรยฺย  น  ุโข   
อย  อิม  วิส  ขาทิตฺวา  โนติ  ปุคฺคล  วา ฯ  อุภยถาป   
วีมสาธิปฺปาเยน  ทินฺเน  มรตุ  วา  มา  วา  ถลฺุลจฺจย ฯ   
อิม  วิส  เอต  มาเรตูติ  วา  อิม  วิส  ขาทิตฺวา  อย  มรตูติ   
วา  เอว  ทินฺเน  ปน  สเจ  มรติ  ปาราชกิ  โน  เจ   
ถุลลฺจฺจย ฯ   
        อิโต  ปรานิ  ตีณิ  สลิากมฺมวตฺถูนิ  ตีณิ  อิฏก-   
วาสีโคปานสีวตฺถูนิ  จ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  น  เกวล ฺจ   
สิลาทีนเยว  วเสน  อย  อาปตฺตานาปตฺติเภโท  โหติ ฯ  ทณฺฑ-   
มุคฺครนิขาทนเวมาทีนมฺป  วเสน  โหติเยว ฯ  ตสฺมา  ปาลิย   
อนาคตมฺป  อาคตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
        อฏฏกวตฺถูสุ ฯ  อฏฏโกติ  เวหาสม ฺโจ  วุจฺจติ  ย   
เสตกมฺมมาลากมฺมลตากมฺมาทีน  อตฺถาย  พนฺธนติฺ ฯ  ตตฺถ   
อาวุโส  อตฺร   ิโต  พนฺธาหีติ  มรณาธิปฺปาโย  ยตฺร   ิโต   
ปติตฺวา  ขาณุนา  วา  ภิชเฺชยฺย  โสพฺภปปาตาทีสุ  วา  มเรยฺย   
ตาทิส  าน  สนฺธายาห ฯ  เอตฺถ  จ  โกจิ  อุปริฏาน  นิยเมติ   
อิโต  ปติตฺวา  มริสฺสตีติ  โกจิ  เหฏาาน  อิธ  ปติตฺวา   
มริสฺสตีติ  โกจิ  อุภยมฺป  อิโต  อิธ  ปติตฺวา  มริสฺสตีติ ฯ   
ตตฺร  โย อุปรินิยมิตฏานา  อปติตฺวา  อ ฺโต  ปตติ   
เหฏานิยมิตฏาเน  วา  อปติตฺวา  อ ฺตฺถ  ปตติ  อุภยนิยเม    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 685 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๘๕   
 
วา  ยงฺกิ ฺจิ  เอก  วิราเธตฺวา  ปตติ  ตสฺมึ  มเต  วิสงฺเกตตฺตา   
อนาปตฺติ ฯ  วิหารจฺฉาทนวตฺถุสฺมึป เอเสว นโย ฯ   
        อนภิรตวตฺถุสฺมึ (๑) ฯ  โส  กิร  ภิกฺขุ  กามวิตกฺกาทีน  สมุทาจาร   
ทิสฺวา  นิวาเรตุ  อสกโฺกนฺโต  สาสเน  อนภิรโต  คิหิภาวา-   
ภิมุโข  ชาโต  ตโต  จินฺเตสิ  ยาว  สลีเภท  น  ปาปุณามิ   
ตาว  มริสฺสามีติ ฯ  อถ  น  ปพฺพต  อภิรุหิตฺวา  ปปาเต   
ปตนฺโต  อ ฺตร  วิลิวการ  โอตฺถริตฺวา  มาเรสิ ฯ  วิลิวการนฺติ   
เวณุการ ฯ  น  จ  ภิกฺขเว  อตฺตาน  ปาเตตพฺพนฺติ  น  อตฺตา   
ปาเตตพฺโพ ฯ  วิภตฺติพฺยตฺตเยน  ปเนต  วุตฺต ฯ  เอตฺถ  จ  น   
เกวล  น ปาเตตพฺพ  อ ฺเนป  เยนเกนจิ  อุปกฺกเมน   
อนฺตมโส  อาหารูปจฺเฉทเนนป  น  มาเรตพฺพ ฯ  โยป  หิ   
คิลาโน  วิชชฺมาเน  เภสชฺเช อุปฏาเกสุ  จ  มริตุกาโม   
อาหาร  อุปจฺฉินฺทติ  ทุกฺกฏเมว ฯ  ยสสฺ  ปน  มหาอาพาโธ   
จิรานุพนฺโธ  ภิกฺขู  อุปฏหนฺตา  กิลมนฺติ  ชิคุจฺฉนฺติ  กทา   
นุโข  คิลานโต  มุจฺจิสฺสามาติ  อฏฏิยนฺติ ฯ  สเจ  โส   
อย  อตฺตภาโว  ปฏชิคฺคิยมาโนป  น  ติฏติ  ภิกฺขู  จ   
กิลมนฺตีติ  อาหาร  อุปจฺฉินฺทติ  เภสชชฺ  น  เสวติ  วฏฏติ ฯ  โย   
ปน  อย  โรโค  ขโร  อายุสงฺขารา  น  ติฏนฺติ  อย ฺจ  เม   
วิเสสาธิคโม  หตฺถปฺปตฺโต  วิย  ทิสฺสตีติ  อุปจฺฉินฺทติ  วฏฏติเยว ฯ   
# ๑. ม. อนภิรติวตฺถุสฺมึ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๘๖   
 
อคิลานสฺสาป  อุปฺปนฺนสเวคสฺส  อาหารปริเยสนนฺนาม  ปป ฺโจ   
กมฺมฏานเมว  อนุยุ ฺชิสสฺามีติ  กมฺมฏานสีเสน  อุปจฺฉินฺทนฺตสฺส   
วฏฏติ ฯ  วิเสสาธิคม  พฺยากริตฺวา  อาหาร  อุปจฺฉินฺทติ  น   
วฏฏติ ฯ สภาคาน หิ ลชชฺิภิกขฺูน กเถตุวฏฏติ ฯ   
        สลิาวตฺถุสฺมึ ฯ  ทวายาติ  ทเวน  หสฺเสน  ขิฑฺฑายาติ   
อตฺโถ ฯ  สิลาติ  ปาสาโณ ฯ  น  เกวล ฺจ  ปาสาโณ  อ ฺมฺป   
ยงฺกิ ฺจิ  ทารุขณฺฑ  วา  อิฏกขณฺฑ  วา  หตฺเถน  วา   
ยนฺเตน  วา  ปวิชฺฌิตุ น  วฏฏติ ฯ  เจติยาทีน  อตฺถาย   
ปาสาณาทโย  หสนฺตา  หสนฺตา  ปวฏเฏนฺติป  อุกฺขิปนฺติป   
กมฺมสมโยติ  วฏฏติ ฯ  อ ฺมฺป  อีทิส  นวกมฺม  วา  กโรนฺตา   
ภณฺฑก  วา  โธวนฺตา  รุกขฺ  วา  โธวนทณฺฑก  วา  อุกฺขิปตฺวา   
ปวิชฺฌนฺติ  วฏฏติ ฯ  ภตฺตวิสคฺคกาลาทีสุ  กาเก  วา  โสเณ   
วา  กฏ  วา  กถล  วา  ขิปตฺวา ปลาเปติ วฏฏติ ฯ   
        เสทนาทิวตฺถูนิ  สพฺพาเนว  อุตฺตานตฺถานิ ฯ  เอตฺถ  จ   
อห  กุกฺกุจฺจโกติ  คิลานปูฏาน  น  กาตพฺพ ฯ  หิตกามตาย   
สพฺพ   คิลานสฺส พลาพล ฺจ รุจิ ฺจ สปฺปาย ฺจ อุปลกฺเขตฺวา   
กาตพฺพ ฯ   
        ชารคพฺภินีวตฺถุสฺมึ ฯ  ปวุฏปติกาติ  ปวาสงฺคตปติกา ฯ   
คพฺภปาตนนฺติ  เยน  ปริภุตฺเตน  คพฺโภ  ปตติ  ตาทสิ  เภสชฺช ฯ   
ทฺวิปชาปติกวตฺถูนิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 687 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๘๗   
 
        คพฺภมนฺทนวตฺถุสฺมึ ฯ  มทฺทิตฺวา  ปาเตหีติ  วุตฺเต  อ ฺเน   
มทฺทาเปตฺวา  ปาเตติ วิสงฺเกต ฯ  มทฺทาเปตฺวา  ปาตาเปหีติ   
วุตฺเตป  สย  มทฺทิตฺวา  ปาเตติ  วิสงฺเกตเมว ฯ  มนสฺุสวิคฺคเห   
ปริยาโย  นาม  นตฺถ ิ ตสฺมา  คพฺโภ  นาม  มทฺทิโต  ปตตีติ   
วุตฺเต  สา  สย  วา  มทฺทตุ  อ ฺเน  วา  มทฺทาเปตฺวา   
ปาเตตุ  วิสงฺเกโต  นตฺถิ  ปาราชิกเมว ฯ ตาปนวตฺถุสฺมิมฺป   
เอเสว  นโย ฯ   
        ว ฺฌิตฺถีวตฺถุสฺมึ  ว ฺฌิตฺถี  นาม  ยา  คพฺภ  น   
คณฺหาติ ฯ  คพฺภอคณฺหนกอิตฺถี  นาม  นตฺถิ  ยสฺสา  ปน   
คหิโตป  คพฺโภ  น  สณฺาติ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  อุตุสมเย   
กิร  สพฺพิตฺถิโย  คพฺภ  คณฺหนฺติ  ยา  ปนาย  ว ฺฌาติ  วุจฺจติ   
ตสฺสา  กุจฺฉิย  นิพฺพตฺตสตฺตาน  อกุสลวิปาโก  สมฺปาปุณาติ ฯ   
เต  ปริตฺตกุสลวิปาเกน  คหิตปฏิสนฺธิกา  อกุสลวิปาเกน   
อภิภูตา  วินสฺสนฺติ ฯ อภินวปฏิสนฺธิยเยว หิ กมฺมานุภาเวน   
ทฺวีหากาเรหิ  คพฺโภ  น  สณฺาติ  วาเตน  วา  ปาณเกหิ   
วา ฯ  วาโต  โสเสตฺวา  อนฺตรธาเปติ ฯ  ปาณกา  ขาทิตฺวา ฯ   
ตสฺส  ปน  วาตสฺส  ปาณกาน  วา  ปฏฆิาตาย  เภสชฺเช   
กเต  คพฺโภ  สณฺเหยฺย ฯ  โส  ภิกฺขุ  ต  อกตฺวา  อ ฺ  ขร   
เภสชฺช  อทาสิ ฯ  เตน  สา  กาลมกาสิ ฯ  ภควา  เภสชฺชสฺส   
กตตฺตา  ทุกฺกฏ ป ฺาเปสิ ฯ  ทุติยวตฺถุสฺมิมฺป  เอเสว  นโย ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๘๘   
 
        ตสฺมา  อาคตาคตสฺส  ปรชนสฺส  เภสชฺช  น  กาตพฺพ ฯ    
กโรนฺโต  ทกฺุกฏ  อาปชชฺติ ฯ  ป ฺจนฺน  ปน  สหธมฺมิกาน   
กาตพฺพ  ภิกฺขุสฺส  ภิกฺขุนิยา  สิกฺขมานาย  สามเณรสฺส   
สามเณริยา ฯ  สมสลีสทฺธาป ฺาน  หิ  เอเตส  ตีสุ  สิกฺขาสุ   
ยุตฺตาน  เภสชฺช  อกาตุ  น  ลภติ ฯ  กโรนฺเตน  จ  สเจ   
เตส  อตฺถิ  เตส  สนฺตก  คเหตฺวา  โยเชตฺวา  ทาตพฺพ ฯ   
สเจ  นตฺถิ  อตฺตโน  สนฺตก  กาตพฺพ ฯ  สเจ  อตฺตโนป   
นตฺถิ  ภิกฺขาจารวตฺเตน  วา  าตกปวาริตฏานโต  วา   
ปริเยสิตพฺพ ฯ  อลภนฺเตน  คิลานสฺสตฺถาย  อกตวิ ฺตฺติยาป   
อาหริตฺวา  กาตพฺพ ฯ   
        อปเรสป ป ฺจนฺน  กาตุ  วฏฏติ  มาตาปตูน  ตทุปฏ-   
ากาน  อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจกรสฺส  ปณฺฑุปลาสสฺสาติ ฯ   
ปณฺฑุปลาโส  นาม  โย  ปพฺพชฺชาเปกฺโข  ยาว  ปตฺตจีวร   
ปฏิยาทิยติ  ตาว วิหาเร วสติ ฯ เตสุ  สเจ  มาตาปตโร   
อิสฺสรา  โหนฺติ  น  ปจฺจาสึสนฺติ  อกาตุ วฏฏติ ฯ  สเจ   
ปน  รชฺเช   ิตา  ปจฺจาสึสนฺติ  อกาตุ น  วฏฏติ ฯ  เภสชฺช   
ปจฺจาสึสนฺตาน  เภสชฺช  ทาตพฺพ ฯ  โยเชตุ อชานนฺตาน   
โยเชตฺวา  ทาตพฺพ ฯ  สพฺเพส  อตฺถาย  สหธมฺมิเกสุ  วุตฺตนเยเนว   
ปริเยสิตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  มาตร  วิหาเร  อาเนตฺวา  ปฏิชคฺคติ   
สพฺพ  ปริกมมฺ  อนามสนฺเตน  กาตพฺพ ฯ  ขาทนียโภชนีย  สหตฺถา    
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                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๘๙   
 
ทาตพฺพ ฯ  ปตา  ปน  ยถา  สามเณโร  เอว  สหตฺเถน   
นหาปนสมฺพาหนาทีนิ  กตฺวา  อุปฏาตพฺโพ ฯ  เย  มาตาปตโร   
อุปฏหนฺติ  ปฏิชคฺคนฺติ  เตสมฺป  เอวเมว  กาตพฺพ ฯ  เวยฺยา-   
วจฺจกโร  นาม  โย  เวตฺตน  คเหตฺวา  อร ฺเ  ทารูนิ  วา   
ฉินฺทติ  อ ฺ  วา  กิ ฺจิ  กมฺม  กโรติ ฯ  ตสฺส  โรเค  อุปฺปนฺเน   
ยาว  าตกา  [๑]  ปสฺสนติฺ  ตาว  เภสชฺช  กาตพฺพ ฯ  โย  ปน   
ภิกฺขุนิสฺสิตโกว  หุตฺวา  สพฺพกมฺมานิ  กโรติ  ตสฺส  เภสชฺช   
กาตพฺพเมว ฯ  ปณฺฑุปลาเสป  สามเณเร  วิย  ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ   
        อปเรสป  ทสนฺน  กาตุ วฏฏติ  เชฏภาตุ  กนิฏภาตุ   
เชฏภคินิยา  กนฏิภคินิยา  จูฬมาตุยา  มหามาตุยา  จูฬปตุโน   
มหาปตุโน  ปตุจฺฉาย  มาตุลสฺสาติ ฯ  เตสมฺปน  สพฺเพสมฺป   
กโรนฺเตน  เตสเยว  สนฺตก  เภสชชฺ  คเหตฺวา  เกวล  โยเชตฺวา   
ทาตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  นปปฺโหนฺติ  ยาจนฺติ  จ  เทถ  โน   
ภนฺเต  ตุมฺหาก  ปฏิทสฺสามาติ  ตาวกาลิก  ทาตพฺพ ฯ  สเจป   
น  ยาจนฺติ  อมฺหาก  เภสชชฺ  อตฺถิ  ตาวกาลิก  คณฺหาถาติ   
วตฺวา  วา  ยทา  เตส  ภวิสฺสติ  ตทา  ทสฺสนฺตีติ  อาโภค   
วา  กตฺวา  ทาตพฺพ ฯ  สเจ  ปฏิเทนฺติ  คเหตพฺพ  โน  เจ   
เทนฺติ (๒)  น  โจเทตพฺพา ฯ  เอเต  ทส  าตเก  เปตฺวา  อ ฺเส   
น  ทาตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ปฏิเทนฺติ ฯ    
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                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๙๐   
 
        เอเตส  ปุตฺตปรมฺปราย  ปน  ยาว  สตฺตโม  กุลปริวฏโฏ   
ตาว  จตฺตาโร  ปจฺจเย  อาหราเปนฺตสฺส  อกตวิ ฺตฺติ  วา   
เภสชฺช  กโรนฺตสฺส  เวชฺชกมฺม  วา  กุลทูสกาปตฺติ  วา  น   
โหติ ฯ  สเจ  ภาตุชายา  ภคินีสามิโก  วา  คิลานา  โหนฺติ   
าตกา  เจ  เตสมฺป  วฏฏติ ฯ  อาตกา  เจ  ภาตุ  จ   
ภคินิยา  จ  กตฺวา  ทาตพฺพ  ตุมฺหาก  ชคฺคนฏาเน  เทถาติ ฯ   
อถวา  เตส  ปุตฺตาน  กตฺวา  ทาตพฺพ  ตุมฺหาก  มาตาปตูน   
เทถาติ ฯ  เอเตน  อุปาเยน  สพฺพปเทสุ  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เตส  อตฺถาย  สามเณเรหิ  อร ฺโต  เภสชชฺ   
อาหราเปนฺเตน  าติสามเณเรหิ  วา  อาหราเปตพฺพ  อตฺตโน   
อตฺถาย  วา  อาหราเปตฺวา  ทาตพฺพ ฯ  เตหิป  อุปชฌฺายสฺส   
อาหรามาติ  วตฺตสีเสน  อาหริตพฺพ ฯ  อุปชฺฌายสฺส  มาตาปตโร   
คิลานา  วิหาร  อาคจฺฉนฺติ ฯ  อุปชฺฌาโย  จ  ทิสาปกฺกนฺโต   
โหติ ฯ  สทฺธวิิหาริเกน  อุปชฺฌายสฺส  สนฺตก  เภสชฺช  ทาตพฺพ ฯ   
โน  เจ  อตฺถิ  อตฺตโน  เภสชฺช  อุปชฌฺายสฺส  ปริจฺจชิตฺวา   
ทาตพฺพ ฯ  อตฺตโนป  อสนฺเต  วุตฺตนเยน  ปริเยสิตฺวา  อุปชฺฌายสฺส   
สนฺตก  กตฺวา  ทาตพฺพ ฯ  อุปชฺฌาเยนป  สทฺธิวิหาริกสฺส   
มาตาปตูสุ  เอวเมว  ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ  เอส  นโย  อาจริยนฺเต-   
วาสิเกสุ ฯ   
        อ ฺโป  โย  อาคนฺตุโก  วา  โจโร  วา  ยุทฺธปราชิโต    
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                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๙๑   
 
วา  อิสฺสโร  วา  าตเกหิ  ปริจฺจตฺโต  คมิยมนุสฺโส  วา  คิลาโน   
หุตฺวา  วิหาร ปวิสติ ฯ  สพฺเพส  อปจฺจาสึสนฺเตน  เภสชฺช   
กาตพฺพ ฯ  สทฺธ  กลุ โหติ  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏายก  ภิกฺขุ-   
สงฺฆสฺส  มาตาปตุฏานิย ฯ  ตตฺร  เจ  โกจิ  คิลาโน  โหติ   
ตสฺสตฺถาย  วิสฺสาเสน  เภสชฺช  กตฺวา  ภนฺเต  เทถาติ  วทนฺติ   
เนว  ทาตพฺพ  น  กาตพฺพ ฯ  อถ  ปน  กปฺปย  ตฺวา   
เอว  ปุจฺฉนฺติ  ภนฺเต  อสุกสฺส  นาม  โรคสฺส  กึ  เภสชฺช   
กโรนฺตีติ  อิท ฺจีท ฺจ  คเหตฺวา  กโรนฺตีติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ   
ภนฺเต  มยฺห  มาตา  คิลานา  เภสชฺช  ตาว  อาจิกฺขถาติ   
เอว  ปุจฺฉิเตน  ปน  น  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  อ ฺม ฺ  ปน  กถา   
กาตพฺพา  อาวุโส  อสุกสสฺ  นาม  ภิกขฺุโน  อิมสฺมึ  โรเค   
กึ  เภสชชฺ  กรึสูติ  อิท ฺจีท ฺจ  ภนฺเตติ ฯ  ต  สุตฺวา  อิตโร   
มาตุ  เภสชฺช  กโรติ  วฏฏติ ฯ   
        มหาปทุมตฺเถโรป  กริ  วสภร ฺโ  เทวิยา  โรเค  อุปฺปนฺเน   
เอกาย  อิตฺถิยา อาคนฺตฺวา  ปุจฺฉิโต  น  ชานามีติ  อวตฺวา   
เอวเมว  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  สมลฺุลเปสิ (๑) ฯ  ต  สุตฺวา  ตสฺสา   
เภสชฺชมกสุ ฯ  วูปสนฺเต  จ  โรเค  ติจีวเรน  ตีหิ  จ  กหาปณ-   
สเตหิ  สทฺธึ  เภสชฺชจงฺโกฏก  ปูเรตฺวา  อาหริตฺวา  เถรสฺส   
ปาทมูเล  เปตฺวา  ภนฺเต  ปุปฺผปูช  กโรถาติ  อาหสุ ฯ เถโร   
# ๑. ส.ี สลฺลเปสิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 692 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๙๒   
 
อาจริยภาโค  นาม  อยนฺติ  กปฺปยวเสน  คาหาเปตฺวา  ปุปฺผปูช   
อกาสิ ฯ เอว ตาว เภสชฺเช ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ   
        ปริตฺเต  ปน  คิลานสฺส  ปริตฺต  กโรถ  ภนฺเตติ  วุตฺเตน   
น  กาตพฺพ ฯ  ภณถาติ  วุตฺเต  ปน  กาตพฺพ ฯ  สเจปสฺส  [๑]   
โหติ  มนุสฺสา  นาม  น  ชานนฺติ  อกรียมาเน  วิปฏิสาริโน   
ภวิสฺสนฺตีติ  กาตพฺพ ฯ  ปริตฺโตทก  ปริตฺตสุตฺต  กตฺวา  เทถาติ   
วุตฺเตน  ปน  เตสเยว  อุทก  หตฺเถน  จาเลตฺวา  สุตฺต  ปริมชฺเชตฺวา (๒)   
ทาตพฺพ ฯ  สเจ  วิหารโต  อุทก  อตฺตโน  สนฺตก  วา  สุตฺต   
เทติ  ทุกฺกฏ ฯ  มนุสฺสา  อุทก ฺจ  สุตฺต ฺจ  คเหตฺวา  นิสีทิตฺวา   
ปริตฺต  ภณถาติ  วทนฺติ  กาตพฺพ ฯ  โน  เจ  ชานนฺติ   
อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  ภิกฺขูน  นสิินฺนาน  ปาเทสุ  อุทก  อากีริตฺวา   
สุตฺต ฺจ  เปตฺวา  คจฺฉนฺติ  ปริตฺต  กโรถ  ปริตฺต  ภณถาติ   
น  ปาทา  อปเนตพฺพา ฯ  มนุสฺสา  หิ  วิปฏิสาริโน  โหนฺติ ฯ   
อนฺโตคาเม  คิลานสฺสตฺถาย  วิหาร  เปเสนฺติ  ปริตฺต  ภณนฺตูติ   
ภณิตพฺพ ฯ  อนฺโตคาเม   ราชเคหาทีสุ  โรเค  วา  อุปทฺทเว   
วา  อุปฺปนฺเน  ปกโฺกสาเปตฺวา  ภณาเปนฺติ ฯ  อาฏานาฏิย-   
สุตฺตาทีนิ  ภณิตพฺพานิ ฯ  อาคนฺตฺวา  คิลานสฺส  สกิฺขาปทานิ   
เทนฺตุ  ธมฺม  กเถนฺตุ  ราชนฺเตปุเร  วา  อมจฺจเคเห  วา   
อาคนฺตฺวา  สิกฺขาปทานิ  เทนฺตุ  ธมฺม  กเถนฺตูติ  เปสิเตป   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอวนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปริมชฺชตฺิวา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 693 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๙๓   
 
คนฺตฺวา  สิกฺขาปทานิ  ทาตพฺพานิ  ธมฺโม  กเถตพฺโพ ฯ  มตาน   
ปริวารตฺถ  อาคจฺฉนฺตูติ  ปกฺโกสนฺติ  น  คนฺตพฺพ ฯ  สิวฏ ิก-   
ทสฺสเน (๑)  อสุภทสฺสเน  จ  มรณสฺสตึ  ปฏลิภิสฺสามาติ  กมฺมฏาน-   
สีเสน คนฺตุวฏฏติ ฯ เอว ปริตฺเต ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ   
        ปณฺฑปาเต  ปน ฯ  อนามฏปณฺฑปาโต  กสสฺ  ทาตพฺโพ   
กสฺส  น  ทาตพฺโพ ฯ  มาตาปตูน  ตาว  ทาตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน   
กหาปณคฺฆนโก  โหติ  สทฺธาเทยฺยวินิปาตน  นตฺถิ ฯ มาตาปตุ-   
อุปฏากาน  เวยฺยาวจฺจกรสฺส  ปณฺฑุปลาสสฺสาติ  เอเตสป   
ทาตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ปณฺฑุปลาสสฺส  ถาลเก  นิกฺขิปตฺวา  ทาตุ   
วฏฏติ ฯ  ต  เปตฺวา  อ ฺเส  อาคาริกาน  มาตาปตูนป  น   
วฏฏติ ฯ  ปพฺพชิตปริโภโค  หิ  อาคาริกาน  เจติยฏานิโย ฯ   
อปจ  อนามฏปณฺฑปาโต  นาเมส  สมฺปตฺตสฺส  ทามริกโจรสฺสาป   
อิสฺสรสฺสาป  ทาตพฺโพ ฯ  กสฺมา ฯ  เต  หิ  อทียมาเนป  น   
เทนฺตีติ  อามสิตฺวา  ทียมาเนป  อุจฺฉิฏก  เทนฺตีติ  กชฺุฌนฺติ ฯ   
กุทฺธา  ชีวิตา  โวโรเปนฺติ  สาสนสฺสาป  อนฺตราย  กโรนฺติ ฯ   
รชฺช  ปฏยมานสฺส  วิจรโต  โจรนาคสฺส  วตฺถุ  เจตฺถ   
กเถตพฺพ ฯ  เอว  ปณฺฑปาเต ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ   
        ปฏิสนถฺาเร  ปน ฯ  ปฏิสนฺถาโร  กสฺส  กาตพฺโพ  กสฺส   
น กาตพฺโพ ฯ  ปฏิสนฺถาโร  นาม  วิหาร  สมฺปตฺตสฺส  ยสฺส   
# ๑. สีวถิกา....อิติ เยภุยฺเยน ทิสฺสติ ฯ  ม. สีวถกิทสสฺเน ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 694 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๙๔   
 
กสฺสจิ  อาคนฺตุกสฺส  วา  ทลิทฺทสฺส  วา  โจรสฺส  วา  อิสฺสรสสฺ   
วา  กาตพฺโพเยว ฯ  กถ ฯ  อาคนฺตุก  ตาว  ขีณปริพฺพย   
วิหารสมฺปตฺต  ทิสฺวา  ปานีย  ปวาติ  ทาตพฺพ ฯ  ปาทมกฺขนเตล   
ทาตพฺพ ฯ  กาเล  อาคตสฺส  ยาคุภตฺต ฯ  วิกาเล  อาคตสฺส   
สเจ  ตณฺฑุลา  อตฺถิ  ตณฺฑุลา  ทาตพฺพา ฯ  อเวลาย  สมฺปตฺโตสิ (๑)   
คจฺฉาหีติ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  สยนฏาน  ทาตพฺพ ฯ  สพฺพ   
อปจฺจาสึสนฺเตเนว  กาตพฺพ ฯ  มนุสฺสา  นาม  จตุปฺปจฺจย-   
ทายกา  เอว  สงฺคเห  กรียมาเน  ปุนปฺปุน  ปสีทิตฺวา  อุปการ   
กริสฺสนฺตีติ  จิตฺต  น  อุปปฺาเทตพฺพ ฯ  โจราน  ปน  สงฺฆิกมฺป   
ทาตพฺพ ฯ   
        ปฏิสนถฺารานิสสทีปนตฺถ ฺจ  โจรนาควตฺถุ  ภาตรา  สทฺธึ   
ชมฺพูทีปคตสฺส  มหานาคร ฺโ  วตฺถุ  ปตุราชสฺส  รชฺเช  จตุนฺน   
อมจฺจาน  วตฺถุ  อภยโจรวตฺถูติเอวมาทีนิ พหูนิ วตฺถนูิ มหา-   
อฏกถาย วิตฺถารโต  วุตฺตานิ ฯ   
        ตตฺราย  เอกวตฺถุทีปนา ฯ  สีหลทเีป  กิร  อภโย  นาม   
โจโร  ป ฺจสตปริวาโร  เอกสฺมึ  าเน  ขนฺธาวาร  พนฺธิตฺวา   
สมนฺตา  ติโยชน  อุพฺพาเสตฺวา  วสติ ฯ  อนุราธปุรวาสิโน   
กฬมฺพนทึ (๓)  น  อุตฺตรนฺติ ฯ  เจติยคิริมคฺเค  ชนส ฺจาโร   
อุปจฺฉินฺโน ฯ  อเถกทิวส  โจโร  เจติยคิรึ  วิลุมฺปสสฺามีติ   
# ๑. ม. สมฺปตฺโต ฯ  ๒. ส.ี อุปฺปาเตตฺวา ฯ  ๓. ม. กทมฺพนทึ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 695 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๙๕   
 
อคมาสิ ฯ  อารามิกา  ทิสฺวา ทีฆภาณกอภยตฺเถรสฺส  อาโรเจสุ ฯ   
เถโร  สปฺปผาณิตาทีนิ  อตฺถีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถ ิ ภนฺเตติ ฯ  โจราน   
เทถ  ตณฺฑุลา  อตฺถีติ ฯ  อตฺถิ  ภนฺเต  สงฺฆสฺสตฺถาย  อาหฏา   
ตณฺฑุลา  จ  ปกฺกสาก ฺจ  โครโส  จาติ ฯ  ภตฺต  สมปฺาเทตฺวา   
โจราน เทถาติ ฯ  อารามิกา  ตถา  กรสึุ ฯ  โจรา  ภตฺต   
ภุ ฺชิตฺวา  เกนาย  ปฏิสนถฺาโร  กโตติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  อมฺหาก   
อยฺเยน  อภยตฺเถเรนาติ ฯ  โจรา  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา   
วนฺทิตฺวา  อาหสุ  มย  สงฺฆสฺส  จ  เจติยสฺส  จ  สนตฺก   
อจฺฉินฺทิตฺวา  คเหสฺสามาติ  อาคตา  ตุมฺหาก  ปน  อิมินา   
ปฏิสนฺถาเรนมฺหา  ปสนฺนา  อชฺชโต  ปฏาย  วิหาเร  ธมฺมิกา   
รกฺขา  อมฺหาก  อายตฺตา  โหตุ  นาครา  อาคนฺตฺวา  ทาน   
เทนฺตุ  เจติย  วนฺทนฺตูติ ฯ  ตโต  ปฏาย  จ  นาคเร  ทาน   
ทาตุ  อาคจฺฉนฺเต  นทีตีเรเยว  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  รกฺขนฺตา  วิหาร   
เนนฺติ วิหาเรป ทาน เทนฺตาน รกฺข กตฺวา ติฏนฺติ ฯ   
เตป  ภิกฺขูน  ภุตฺตาวเสส  โจราน  เทนฺติ ฯ  คมนกาเลป  เต   
โจรา  นทีตีร  ปาเปตฺวา  นิวตฺตนฺติ ฯ   
        อเถกทวิส  ภิกฺขุสงฺเฆ  ขียนกถา  อุปฺปนฺนา  เถโร   
อิสฺสรวตาย  สงฺฆสฺส  สนฺตก  โจราน  อทาสีติ ฯ  เถโร  สนฺนิปาต   
การาเปตฺวา  อาห  โจรา  สงฺฆสฺส  ปกติวฏฏ ฺจ  เจติย-   
สนฺตก ฺจ  อจฺฉินฺทิตฺวา  คณฺหิสฺสามาติ  อาคมึสุ  อถ  เนส    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 696 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๙๖   
 
มยา  เอว  น  หริสฺสนฺตีติ  เอตฺตโก  นาม  ปฏิสนฺถาโร  กโต   
ต  สพฺพมฺป  เอกโต  สมฺปณฺเฑตฺวา  อคฺฆาเปถ  เตน  การเณน   
อวิลุตฺต  ภณฺฑ  เอกโต  สมฺปณฺเฑตฺวา  อคฺฆาเปถาติ ฯ  ตโต   
สพฺพมฺป  เถเรน  ทินฺนก  เจติยฆเร  เอก  วรโปตฺถกจิตฺตตฺถรก   
น  อคฺฆิ ฯ  ตโต  อาหสุ  เถเรน  กตปฏสินฺถาโร  สกุโต   
โจเทตุ วา  สาเรตุ วา  น  ลภติ  คีวา  วา  อวหาโร   
วา นตฺถีติ ฯ เอว มหานิสโส  ปฏิสนฺถาโรติ สลฺลกฺเขตฺวา   
กตฺตพฺโพ ปณฺฑิเตน ภิกฺขุนาติ ฯ   
        องฺคุลิปโฏทวตฺถุสฺมึ (๑) ฯ อุตฺตสนฺโตติ  กลินโฺต ฯ อนสฺสาสโกติ   
นิรสฺสาโส ฯ  อิมสฺมิ ฺจ  ปน  วตฺถุสฺม ึ ยาย  อาปตฺติยา  ภวิตพฺพ   
สา ขุทฺทเกสุ นิทฺทิฏาติ อิธ น วุตฺตา ฯ    
        ตทนนฺตเร  วตฺถุสฺม ึฯ  โอตฺถริตฺวาติ  อกฺกมิตฺวา ฯ  โส  กริ   
เตหิ  อากฑฺฒิยมาโน  ปติโต ฯ  เอโก  ตสฺส  อุทร  อารุหิตฺวา   
นิสีทิ ฯ  เสสาป  ปณฺณรส  ชนา  ปวิย  อชโฺฌตฺถรตฺิวา  อทูหล-   
ปาสาณา  วิย  มิค  มาเรสุ ฯ  ยสฺมา  ปน  เต  กมฺมาธิปฺปายา   
น  มรณาธิปปฺายา ตสฺมา ปาราชิก น วุตฺต ฯ   
        ภูตเวชฺชกวตฺถุสฺมึ ฯ  ยกฺข  มาเรสีติ  ภูตเวชฺชกปากา   
ยกฺขคหิตก  โมเจตุกามา  ยกฺข  อาวาเหตฺวา  มุ ฺจาติ  วทนฺติ ฯ   
โน  เจ  มุ ฺจติ  ปฏเน  วา  มตฺติกาย  วา  รูป  กตฺวา   
# ๑. ม. องฺคุลิปโตทกวตฺถุสฺมึ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 697 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๙๗   
 
หตฺถปาทาทีนิ  ฉินฺทนฺติ ฯ  ย  ย  ตสฺส  ฉิชชฺติ  ตต  ยกฺขสฺส   
ฉินฺนเมว  โหติ ฯ  สีเส  ฉินฺเน  ยกฺโขป  มรติ ฯ  เอว  โสป   
มาเรสิ ฯ  ตสฺมา  ถลฺุลจฺจย  วุตฺต ฯ  น  เกวล ฺจ ยกฺขเมว ฯ   
โยป  หิ สกฺก เทวราชาน มาเรยย โสป ถลฺุลจฺจยเมว   
อาปชฺชติ ฯ    
        วาฬยกขฺวตฺถุสฺมึ ฯ  วาฬยกฺขวิหารนฺติ  ยสฺม ึ วิหาเร  วาโฬ   
จณฺโฑ  ยกฺโข  วสติ  ต  วิหาร ฯ  โย  หิ  เอวรูป  วิหาร   
อชานนฺโต  เกวล  วสนตฺถาย  เปเสติ  อนาปตฺติ ฯ  โย   
มรณาธิปฺปาโย  เปเสติ  โส  อิตรสฺส  มรเณ  ปาราชิก  อมรเณ   
ถุลลฺจฺจย  อาปชฺชติ ฯ  ยถา  จ  วาฬยกขฺวิหาร  เอว  ยตฺถ   
วาฬสีหพฺยคฺฆาทิมิคา  วา  อชครกณฺหสปฺปาทโย  ทีฆชาติกา   
วา  วสนฺติ  ต  วาฬวิหาร  เปเสนฺตสฺสาป  อาปตฺตานาปตฺติ-   
เภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ปาลิมุตฺตกนโย ฯ  ยถา  จ  ภิกฺขุ   
วาฬยกฺขวิหาร  เปเสนฺตสฺส  เอว  วาฬยกฺขมฺป  ภิกขฺุสนฺติก   
เปเสนฺตสฺส  อาปตฺตานาปตฺติเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  เอเสว  นโย   
วาฬกนฺตาราทีสุ  วตฺถูส ุฯ  เกวล  เหตฺถ  ยสฺม ึ กนฺตาเร   
วาฬมิคา วา ทีฆชาติกา วา  อตฺถิ  โส  วาฬกนฺตาโร   
ยสฺมึ  โจรา  อตฺถิ  โส  โจรกนฺตาโรติ  เอว  ปทตฺถมตฺตเมว   
นาม ฯ  มนุสสฺวิคฺคหปาราชิก ฺจ  นาเมต  สณฺห  ปริยายกถาย   
น  มุจฺจติฯ  ตสฺมา โย  วเทยฺย  อสุกสมฺึ  นาม โอกาเส    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 698 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๖๙๘   
 
โจโร  นิสินโฺน  โย  ตสฺส  สีส  ฉินฺทตฺิวา  อาหรติ  โส   
ราชโต  สกฺการวิเสส  ลภตีติ  ตสฺส  เจ  วจน  สุตฺวา โกจิ   
น คนฺตฺวา มาเรติ อย ปาราชิโก โหตีติ ฯ   
        ต  ม ฺมาโนติอาทีสุ ฯ  โส  กริ  ภิกฺขุ  อตฺตโน   
เวริภิกฺขุ  มาเรตุกาโม  จินเฺตสิ  อิม  เม  ทิวา  มาเรนฺตสฺส   
น  สุกร  ภเวยฺย  โสตฺถินา  คนฺตุ  รตฺตึ  น  มาเรสฺสามีติ   
สลฺลกฺเขตฺวา  รตฺตึ  อาคมฺม  พหูน  สยติฏาเน  ต  ม ฺมาโน   
ตเมว  ชีวิตา  โวโรเปสิ  อปโร  ต  ม ฺมาโน  อ ฺ (๑)  อปโร   
อ ฺ  ตสฺเสว  สหาย  ม ฺมาโน  ต  อปโร  อ ฺ  ตสฺเสว   
สหาย  ม ฺมาโน  อ ฺ  ตสฺส  สหายเมว  ชีวิตา  โวโรเปสิ   
สพฺเพสมฺป ปาราชิกเมว ฯ   
        อมนุสสฺคหิตวตฺถูสุ ฯ  ยกฺข  ปลาเปสฺสามีติ  ปหาร   
อทาสิ ฯ  อิตโร  น  ทานาย  วิรชฺฌิตุ สมตฺโถ  มา  รสฺสามิ   
นนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  นมรณาธิปฺปายสฺส  อนาปตฺติ  วุตฺตาติ  น   
เอตฺตเกเนว  อมนุสฺสคหิตสฺส  ปหาโร  ทาตพฺโพ  ตาลปณฺณ   
ปน  ปริตฺตสตฺุต วา หตฺเถ  วา  ปาเท  วา  พนฺธิตพฺพ   
รตนสุตฺตาทีนิ  ปริตฺตานิ  ภณิตพฺพานิ  มา  สลีวนฺต  ภิกฺขุ   
วิเหเหีติ  ธมฺมกถา  กาตพฺพา ฯ  สคฺคกถาทีนิ  อุตฺตานตฺถานิ ฯ   
ย เหตฺถ วตฺตพฺพ ต วุตฺตเมว ฯ  
# ๑. ตสฺเสว สหายนฺติ ปททฺวย นฏ ขายติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 699 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๖๙๙   
         
        รกฺุขจฺเฉทนวตฺถุ  อฏฏพนฺธนวตฺถุสทิส ฯ  อย  ปน   
วิเสโส ฯ  โย  รกฺุเขน  โอตฺถโตป  น  มรติ  สกกฺา  จ  โหติ   
เอเกน  ปสฺเสน  รกฺุข  เฉตฺวา  ปวึ  วา  ขนิตฺวา  นิกฺขมิตุ   
หตฺเถ  จสฺส  วาสี  วา  กุธารี  วา  อตฺถ ิ เตนป  ชีวิต   
ปริจฺจชิตพฺพ  น  จ  รกฺุโข  วา  ฉินฺทิตพฺโพ  น  ปวี  วา   
ขนิตพฺพา ฯ  กสฺมา ฯ  เอว  กโรนฺโต  ห ิ ปาจิตฺติย  อาปชฺชติ   
พุทฺธสฺส  อาณ  ภ ฺชติ  น  ชีวิตปริยนตฺ  สีล  กโรติ  ตสฺมา   
อป  ชีวิต  ปริจฺจชิตพฺพ  น  จ  สีลนฺติ  ปริคเณตฺวา (๑)  น  เอว   
กาตพฺพ ฯ  อ ฺสฺส  ปน  ภิกฺขุโน  รุกขฺ  วา  ฉินฺทตฺิวา  ปวึ   
วา  ขนิตฺวา  ต  นีหริตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ  อุทุกฺขลยนฺตเกน  รุกฺข   
ปวฏเฏตฺวา  นีหริตพฺโพ  โหติ  ตเยว  รุกฺข  ฉินฺทิตฺวา  อุทุกฺขล   
คเหตพฺพนฺติ ฯ  มหาสุมตฺเถโร  อาห  อ ฺมฺป  ฉินฺทิตฺวา   
คเหตุ  วฏฏตีติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  โสพฺภาทีสุ  ปติตสฺสาป   
นิสฺเสณึ  พนฺธิตฺวา  อุตฺตารเณ  เอเสว  นโย  อตฺตนา  ภูตคาม   
ฉินฺทิตฺวา  นิสฺเสณี  น  กาตพฺพา  อ ฺเส  กตฺวา  อุทฺธริตุ   
วฏฏตีติ ฯ   
        ทายาลมิฺปนวตฺถูสุ ฯ  ทาย  ลิมฺเปสุนฺติ  วเน  อคฺคึ อทสุ ฯ   
เอตฺถ  ปน  อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสวเสน  ปาราชิกานนฺตริยถุลลฺจฺจย-   
ปาจิตฺติยวตฺถูน  อนุรูปโต  ปาราชิกาทีนิ  อกุสลราสิภาโว  จ   
# ๑. ส.ี ปริคฺคณฺเหตฺวา ฯ  ม. ปริคฺคเหตฺวา ฯ   
# ๒. สฺยา. ม. อาลิมฺเปสุ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 700 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๐๐   
 
ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อลลฺติณวนปฺปตโย (๑)  ทยหฺนฺตูติ   
อาลิมฺเปนฺตสฺส  จ ปาจิตฺติย  ทพฺพูปกรณานิ  วินสสฺนฺตูติ   
อาลิมฺเปนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  ขิฑฺฑาธิปฺปาเยนาป  ทุกฺกฏนฺติ  สงฺเข-   
ปฏกถาย  วุตฺต ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  อลฺลสกฺุข  สอินฺทฺริยานินฺทฺริย   
ทยฺหตูติ  อาลิมฺเปนฺตสฺส  วตฺถุวเสน  ปาราชิกถุลลฺจฺจยปาจิตฺติย-   
ทุกฺกฏานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ปฏคฺคิทาน  ปน  ปริตฺตกรณ ฺจ  ภควตา  อนุ ฺาต ฯ   
ตสฺมา  อร ฺเ  วนกมฺมิเกหิ  ทินฺน  สย  วา  อุฏ ิต  อคฺคึ   
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ติณกุฏิโย  มา  วินสฺสนฺตูติ  ตสฺส  อคฺคิโน   
ปฏิอคฺคึ  ทาตุ วฏฏติ  เยน  สทฺธ ึ อาคจฺฉนฺโต  อคฺคิ  เอกโต   
หุตฺวา  นิรุปาทาโน  นิพฺพาติ ฯ  ปริตฺตมฺป  กาตุ  วฏฏติ   
ติณกุฏิกาน  สมนฺตา  ภูมิตจฺฉน  ปริกฺขาขนน  วา  ยถา   
อาคโต  อคฺคิ  อุปาทาน  อลภิตฺวา  นิพฺพาติ ฯ  เอต ฺจ  สพฺพ   
อุฏ ิเตเยว  อคฺคิสฺมึ  กาตต  วฏฏติ ฯ  อนุฏ ิเต  อนุปสมฺปนฺเนหิ   
กปฺปยโวหาเรน  กาเรตพฺพ ฯ  อุทเกน จ นิพฺพาเปนฺเตหิ   
อปฺปาณกเมว อุทก อาสิ ฺจิตพฺพ ฯ   
        อาฆาตนวตฺถุสฺมึ ฯ  ยถา  เอกปฺปหารวจเน  เอว  ทฺวีหิ   
ปหาเรหีติอาทิวจเนสุป  ปาราชิก  เวทิตพฺพ ฯ  ทวีฺหีติ  วุตฺเต   
จ  เอเกน  ปหาเรน  มาริเตป  เขตฺตเมว  โอติณฺณตฺตา   
# ๑. ม. อลฺลติเณวนปฺปคุมฺพาทโย ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 701 

                *เลมที่ ๑  ตติยปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๐๑   
 
ปาราชิก ฯ ตีหิ  มาริเต  ปน  วิสงฺเกต ฯ อิติ ยถาปรจฺิเฉเท   
วา  ปริจฺเฉทพฺภนฺตเร วา  อวิสงฺเกต ฯ  ปริจฺเฉทาติกฺกเม   
ปน  สพฺพตฺถ  วิสงฺเกต  โหติ อาณาปโก  มุจฺจติ  วธกสฺเสว   
โทโส ฯ  ยถา  จ  ปหาเรสุ  เอว  ปรุิเสสุป  เอโก  เอก   
มาเรตูติ  วุตฺเต  เอเกเนว  มาริเต  ปาราชิก  ทฺวีหิ  มาริเต   
วิสงฺเกต  เทฺว  มาเรนฺตูติ  วุตฺเต  เอเกน  วา  ทฺวีหิ  วา   
มาริเต  ปาราชิก  ตีหิ  มารเิต  วิสงฺเกตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอโก   
สงฺคาเม  เวเคน  ธาวโต  ปุริสสฺส  อสนิา  สีส  ฉินฺทิ  อสีสก-   
พนฺธ  ธาวติ  ตม ฺโ  ปหริตฺวา  ปาเตสิ  กสฺส  ปาราชิกนฺติ   
วุตฺเต  อุปฑฺฒตฺเถรา  คมนูปจฺเฉทกสฺสาติ  อาหสุ ฯ  อาภิธมฺมิก-   
โคทตฺตตฺเถโร  สีสจฺเฉทกสฺสาติ ฯ  เอวรูปานิป  วตฺถูนิ  อิมสฺส   
วตฺถุสฺส อตฺถทีปเน วตฺตพฺพานีติ ฯ   
        ตกฺกวตฺถุสฺมึ  อนิยเมตฺวา  ตกฺก  ปาเยถาติ  วุตฺเต  ย   
วา  ต  วา  ตกฺก  ปาเยตฺวา  มาริเต  ปาราชิก ฯ นิยเมตฺวา   
ปน โคตกฺก  มหิสตกฺก  อชิกาตกฺกนฺติ  วา  สีต  อุณฺห   
ธูปต  อธูปตนฺติ  วา วุตฺเต ย วุตฺต ตโต อ ฺ ปาเยตฺวา   
มาริเต วิสงฺเกต ฯ   
        โลณโสจิรกวตฺถุสฺมึ ฯ  โลณโสจิรกนฺนาม  สพฺพสสฺสาภิ-   
สงฺขต  เอก  เภสชฺช ฯ  ต  กิร  กโรนฺโต  หรีตกามลกวิภีตกกสาเว (๑)   
# ๑. วิภีทก  อิติ  วา  วิเภทก  อิติ  วา  ลิขิยติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 702 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๐๒   
 
สพฺพธ ฺานิ  สพฺพอปรนฺนานิ  สตฺตนฺนมฺป  ธ ฺาน  โอทน   
กทลีผลาทีนิ  สพฺพผลานิ  เวตฺตเกตกขชฺชูรกีลรีาทโย  สพฺพกลีเร   
มจฺฉมสขณฺฑานิ  อเนกานิ  จ  มธุผาณิตสินฺธวโลณติกฏกาทีนิ (๑)   
เภสชฺชานิ  ปกฺขิปตฺวา  กุมฺภีมุข  วิลิมปฺตฺวา  เอก  วา  เทฺว  วา   
ตีณิ  วา  สวจฺฉรานิ  เปนฺติ ฯ  ต  ปริปจิตฺวา  ชมฺพูรสวณฺณ   
โหติ  วาตกาสกุฏปณฺฑุภคนฺทราทีน (๒)  สินิทฺธโภชน  ภุตฺตาน ฺจ   
อุตฺตรปาน ฯ  ภตฺตชีรณกเภสชฺช  ตาทิส  นตฺถ ิฯ  ต  ปเนต  ภิกฺขูน   
ปจฺฉาภตฺตมฺป  วฏฏติ ฯ  คิลานาน  ปากติกเมว  อคิลานาน  ปน   
อุทกสมฺภินฺน ปานปริโภเคนาติ ฯ   
                         สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย   
                         ตติยปาราชิกวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
#  ๑.  ส.ี..โลณกฏกาทีนิ ฯ  ๒.  ...ภคนฺทล... ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 703 

                                *เลมที่ ๑  หนา  ๗๐๓   
 
                                จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา 
 
                จตุสจฺจวิทู สตฺถา                  จตุตฺถ ย ปกาสยิ 
                ปาราชิก ตสฺส ทานิ                 ปตฺโต สวณฺณนากฺกโม 
                ยสฺมา ตสฺมา สุวิ ฺเยฺย          ย ปุพฺเพ จ ปกาสิต  
                ต วชฺชยิตฺวา อสฺสาป                 โหติ สวณฺณนา อย ฯ 
 
                        วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุวตฺถุวณฺณนา 
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ ฯเปฯ   
คิหีน  กมฺมนตฺ  อธิฏเมาติ  คิหีน  เขตฺเตสุ  เจว  อารามาทีสุ   
จ  กตฺตพฺพกิจฺจ  อธิฏาม ฯ  เอว  กาตพฺพ  เอว  น  กาตพฺพนฺติ   
อาจิกฺขาม  เจว  อนุสาสาม  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ทูเตยฺยนฺติ   
ทูตกมฺม ฯ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺสาติ  มนุสฺเส  อุตฺติณฺณธมฺมสฺส ฯ   
มนุสฺเส  อติกฺกมิตฺวา  พฺรหฺมตฺต  วา  นิพฺพาน  วา  ปาปนก-   
ธมฺมสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อุตฺตริมนุสฺสาน  วา  เสฏปรุิสาน   
ฌายีน ฺเจว  อริยาน ฺจ  ธมฺมสฺส ฯ  อสุโก  ภิกฺขูติอาทีสุ  อตฺตนา   
เอว  มนฺตยิตฺวา  ปจฺฉา  คิหีน  ภาสนฺตา  พุทฺธรกฺขิโต  นาม   
ภิกฺขุ  ปมสฺส  ฌานสฺส  ลาภี  ธมฺมรกขิฺโต  ทุติยสสฺาติ  เอว   
นามวเสเนว  วณฺณ  ภาสึสูติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  เอโสเยว  โข   
อาวุโส  เสยฺโยติ  กมฺมนตฺาธิฏาน  ทูเตยฺยหรณ ฺจ  พหุสปตฺต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 704 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๐๔   
 
มหาสมารมฺภ  น  จ  สมณสารุปฺป  ตโต  ปน  อุภยโต  เอโสเยว   
ปาสสตโร  อนุตฺตโร  สนฺุทรตโร  โย  อมฺหาก  คิหีน  อ ฺ-   
ม ฺสฺส  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส  วณฺโณ  ภาสิโต ฯ  ก ึ วุตฺต   
โหติ ฯ  อิริยาปถ  สณฺเปตฺวา  นิสินฺน  วา  จงฺกมนฺต  วา   
ปุจฺฉนฺตาน  วา  อปุจฺฉนฺตาน  วา  คิหีน  อย  อสุโก  นาม   
ภิกฺขุ  ปมสฺส  ฌานสฺส  ลาภีติเอวมาทินา  นเยน  โย  อมฺหาก   
อ ฺม ฺสฺส  อุตฺตริมนสฺุสธมฺมสฺส  วณฺโณ  ภาสิโต  ภวิสฺสติ   
เอโสเยว  เสยฺโยติ ฯ  อนาคตสมฺพนฺเธ  ปน  อสติ  น  (๑)  เอเตหิ   
โส ตสฺมึ  ขเณ  ภาสิโตว  ตสฺมา (๒)  น  ยชฺุชติ  ตสฺมา   
อนาคตสมฺพนฺธ  กตฺวา  โย  เอว  ภาสิโต  ภวิสฺสติ  โส   
เสยฺโยติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ลกฺขณ  ปน  สทฺท-   
สตฺถโต  ปริเยสิตพฺพ ฯ   
        วณฺณวา (๓)  อเหสุนฺติ  อ ฺโเยว  เตส  อภินโว  สรรี-   
วณฺโณ  อุปฺปชฺชติ  เตน  วณฺเณน  วณฺณวนฺโต  อเหสุ ฯ   
ปนินฺทฺริยาติ  ป ฺจหิ  ปสาเทหิ  อภินิวิฏโกาสสฺส  ปริปุณฺณตฺตา   
มนฉฏาน  อินฺทฺริยาน  อมิลาตภาเวน  ปนินฺทฺรยิา ฯ  ปสนฺน-   
มุขวณฺณาติ  กิ ฺจาป  อวิเสเสน  วณฺณวนฺโต  สรรีวณฺณโต   
ปน  เนส  มขุวณฺโณ  อธิกตร  ปสนโฺน  อจฺโฉ  อนาวิโล   
ปริสุทฺโธติ  อตฺโถ ฯ  วิปปฺสนฺนจฺฉวิวณฺณาติ  เยน  จ  เต   
# ๑. ปมาทลขิิโต ภเวยฺย ฯ  ๒.  ม. ยสมฺา ฯ   
# ๓.  วิ. มหาวิ. ๑/๒๒๗/๑๖๗ ฯ  วณฺณวนฺโต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 705 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๐๕   
 
กณฺณิการปุปฺผสทิเสน (๑)  วณฺเณน  วณฺณวนฺโต  ตาทิโส  อ ฺเสป   
มนุสฺสาน  วณฺโณ  อตฺถ ิ ยถา  ปน  อิเมส  เอว  น  เตส   
ฉวิวณฺโณ  วิปฺปสนฺโน ฯเตน  วุตฺต  วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺณาติ ฯ   
อิติห  เต  ภิกขฺู  เนว  อุทฺเทสปริปุจฺฉ  น  กมฺมฏาน   
อนุยุ ฺชนฺตา  อถโข  กุหกตาย  อภูตคุณสวณฺณนาย  ลทฺธานิ   
ปณีตโภชนานิ  ภุ ฺชิตฺวา  ยถาสุข  นินทฺารามต  สงฺคณิกา-   
รามต ฺจ  อนุยุ ฺชนฺตา  อิม  สรรีโสภ  ปาปุณึสุ  ยถา  ต   
พาลา  ภนฺตมิคปฏิภาคาติ ฯ   
        วคฺคุมุทาตีริยาติ  วคฺคุมุทาตีรวาสิโน ฯ  กจฺจิ  ภิกฺขเว   
ขมนียนฺติ  ภิกฺขเว  กจฺจิ  ตุมฺหาก  อิท  จตุจฺจกฺก  นวทฺวาร   
สรีรยนฺต  ขมนีย  สกกฺา  ขมิตุ  สหิตุ  ปริหริตุ  น  กิ ฺจิ   
ทุกฺข  อุปฺปาเทตีติ ฯ  กจฺจิ  ยาปนียนฺติ  กจฺจิ  สพฺพกิจฺเจสุ   
ยาเปตุ  คเมตุ  สกฺกา  น  กิ ฺจิ  อนฺตราย  ทสฺเสตีติ ฯ   
กุจฺฉิ  ปริกนโฺตติ  กุจฺฉิ  ปริกนฺติโต  วร  ภเวยฺย ฯ  กุจฺฉิ (๒)   
ปริกตฺโถติป (๒)  ปาโ  ยุชฺชติ ฯ   
        เอว  วคฺคุมุทาตีริเย  อเนกปริยาเยน  วิครหิตฺวา  อิทานิ   
ยสฺมา  เตหิ  กตกมฺม  โจรกมฺม  โหติ  ตสฺมา  อายตึ  อ ฺเสมฺป   
เอวรูปสฺส  กมฺมสฺส  อกรณตฺถ  อถโข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
อามนฺเตตฺวา  จ  ปน  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  มหาโจราติอาทิมาห ฯ   
# ๑. ม. มหากณิการปุปฺผาทิสทิเสน ฯ  ๒. ม. ปริกตฺโตติป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 706 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๐๖   
 
ตตฺถ  สนฺโต  สวิชฺชมานาติ  อตฺถิ  เจว  อุปลพฺภนฺติ  จาติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อิธาติ  อิมสมฺึ  สตฺตโลเก ฯ  เอว  โหตีติ  เอว   
ปุพฺพภาเค  อิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ ฯ  กุทาสุ  นามาหนฺติ  เอตฺถ   
สุอิติ  นิปาโต ฯ  กุทา  นามาติ  อตฺโถ ฯ  โส  อปเรน   
สมเยนาติ  โส  ปุพฺพภาเค  เอว  จินฺเตตฺวา  อนุกฺกเมน  ปริส   
วฑฺเฒนฺโต  ปนฺถทุหนกมฺม  ปจฺจนฺติมคามวิโลปนฺติเอวมาทีนิ   
กตฺวา  เวปุลฺลปฺปตฺตปุริโส  หุตฺวา  คาเมป  อคาเม  ชนปเทป   
อชนปเท  กโรนฺโต  หนนฺโต  ฆาเตนฺโต  ฯเปฯ  ปจนฺโต   
ปาเจนฺโต ฯ   
        อิติ  พาหิรกโจร  ทสฺเสตฺวา  เตน  สทิเส  สาสเน  ป ฺจ   
มหาโจเร  ทสฺเสตุ เอวเมว  โขติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปาปภิกฺขุโนติ   
อ ฺเสุ  าเนสุ  มลูจฺฉินฺโน  ปาราชกิปฺปตฺโต  ปาปภิกฺขูติ   
วุจฺจติ ฯ  อิธ  ปน  ปาราชิก  อนาปนฺโน  อิจฺฉาจาเร   ิโต   
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  สิกฺขาปทานิ  มทฺทตฺิวา  จรนฺโต  ปาปภิกฺขูติ   
อธิปฺเปโต ฯ  ตสฺสาป  พาหิรกมหาโจรสฺส  วิย  ปพฺุพภาเค   
เอว  โหติ  กทุาสุ  นามาห ฯเปฯ  ปรกิฺขารานนฺติ ฯ  ตตฺถ   
สกฺกโตติ  สกฺการปฺปตฺโต ฯ  ครุกโตติ  ครุกปฺปตฺโต ฯ  มานิโตติ   
มนสา  ปยายิโต ฯ  ปูชโิตติ  จตุปฺปจฺจยาภิหารปูชาย  ปชูิโต ฯ   
อปจิโตติ  อปจิติปฺปตฺโต ฯ  ตตฺถ  ยสสฺ  จตฺตาโร  ปจฺจเย   
สกฺกริตฺวา  สฏุ ุ  อภิสงฺขเต  ปณีตปฺปณีเต  กตฺวา  เทนฺติ  โส    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 707 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๐๗   
 
สกฺกโต ฯ  ยสฺมึ  ครุภาว  ปจฺจุปฏเปตฺวา  เทนฺติ  โส  ครกุโต ฯ   
ย  มนสา  ปยายนฺติ  โส  มานิโต ฯ  ตสฺส  สพฺพเปต  กโรนฺติ   
โส  ปชูิโต ฯ  ยสฺส  อภิวาทนปจฺจุฏานอ ฺชลิกมมฺาทิวเสน   
ปรมนิปจฺจการ  กโรนฺติ  โส  อปจิโต ฯ  อิมสฺส  ปน  สพฺพมฺป   
อิม  โลกามิส  ปฏยมานสฺส  เอว  โหติ ฯ   
        โส  อปเรน  สมเยนาติ  โส  ปุพฺพภาเค  เอว  จินฺเตตฺวา   
อนุกฺกเมน  สิกฺขาย  อติพฺพคารเว  อุทฺธเต  อุนฺนเฬ  จปเล  มุขเร   
วิกิณฺณวาเจ  มุฏสฺสตี  อสมฺปชาเน  ปากฏินฺทฺริเย  อาจริย-   
อุปชฺฌาเยหิ  ปริจฺจตฺตเก  ลาภครุเก  ปาปภิกฺขู  สงฺคณฺหิตฺวา   
อิริยาปถสณฺปนาทีนิ  กุหกวตฺตานิ  สิกฺขาเปตฺวา  อย  เถโร   
อมุกสฺมึ  นาม  เสนาสเน  วสฺส  อุปคมมฺ  วตฺตปฏิวตฺต (๑)  ปูรยมาโน   
วสฺส  วสิตฺวา  นิคฺคโตติ  โลกสมฺมตเสนาสนสวณฺณนาทีหิ   
อุปาเยหิ  โลก  ปริปาเจตุ ปฏิพเลหิ  ชาตกาทีสุ  กตปริจฺจเยหิ   
สรสมฺปนฺเนหิ  ปาปภิกฺขูหิ  สวณฺณิยมานคุโณ  หุตฺวา  สเตน   
วา  สหสฺเสน  วา  ปริวุโต ฯเปฯ เภสชฺชปริกฺขาราน ฯ   
อย  ภิกฺขเว  ปโม  มหาโจโรติ  อย  สนฺธิจฺเฉทกาทิโจรโก   
วิย  น  เอก  กุล  น  เทฺว  อถโข  มหาชน  ว ฺเจตฺวา   
จตุปฺปจฺจยคฺคหณโต  ปโม  มหาโจโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เย   
ปน  สุตฺตนฺติกา  วา  อาภิธมฺมิกา  วา  วินยธรา  วา  ภิกฺขู   
# ๑. ม. วตฺตปฏิปตฺตึ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 708 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๗๐๘   
 
ภิกฺขาจาเร  อสมฺปชฺชมาเน  ปาล ึ วาเจนฺตา  อฏกถ  กเถนฺตา   
อนุโมทนาย  ธมฺมกถาย  อิริยาปถสมฺปตฺติยา  จ  โลก  ปสาเทนฺตา   
ชนปทจาริก  จรนฺติ  สกกฺตา  ครุกตา  มานิตา  ปูชิตา  อปจิตา   
เต  ตนฺติปฺปเวณิฆฏนกา  สาสนโชตกาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        ตถาคตปฺปเวทิตนฺติ  ตถาคเตน ปฏิวิทฺธ  ปจฺจกฺขกต   
ชานาปต  วา ฯ  อตฺตโน  ทหตีติ  ปริสมชฺเฌ  ปาลิ ฺจ   
อฏกถ ฺจ  สสนฺเทตฺวา  มธุเรน  สทฺเทน  ปสาทนีย  สุตฺตนฺต   
กเถตฺวา  ธมฺมกถาวสาเน  อจฺฉริยพฺภุตชาเตน  วิ ฺ ุชเนน  อโห   
ภนฺเต  ปาลิ  จ  อฏกถา  จ  สุปริสุทฺธา  กสฺส  สนติฺเก   
อุคฺคณฺหิตฺถาติ  ปุจฺฉิโต  โก  อมฺหาทิเส  อุคฺคณฺหาเปตุ  สมตฺโถติ   
อาจริย  อนุทฺทิสิตฺวา  อตฺตนา  ปฏิวิทธฺ  สยมฺภูาณาธิคต   
ธมฺมวินย  ปเวเทติ ฯ  อย  ตถาคเตน  สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ   
จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  กิจฺเฉน  กสิเรน   
ปฏิวิทฺธธมฺมตฺเถนโก   ทติุโย  มหาโจโร ฯ   
        สุทฺธ  พฺรหฺมจารินฺติ  ขีณาสว  ภิกฺขุ ฯ  ปริสุทฺธ   
พฺรหฺมจริย  จรนฺตนฺติ  นิรุปกฺกิเลส  เสฏจริย  จรนฺต ฯ  อ ฺป   
วา  อนาคามึ  อาทึ  กตฺวา  ยาว  สีลวนฺต  ปถุุชชฺน   
อวิปฏิสาราทิวตฺถุก  ปรสิุทฺธ  พฺรหฺมจริย  จรนฺต ฯ  อมูลเกน   
อพฺรหฺมจริเยน  อนุทฺธเสตีติ  ตสฺมึ  ปคฺุคเล  อวิชฺชมาเนน   
# ๑. สฺยา. หทติ ฯ   
  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 709 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๐๙   
 
อนฺติมวตฺถุนา  อนุวทติ  โจเทติ ฯ  อย  วิชฺชมานคุณมกฺขี  อริย-   
คุณตฺเถนโก  ตติโย  มหาโจโร ฯ   
        ครุภณฺฑานิ  ครุปรกิฺขารานีติ  ยถา  อทินฺนาทาเน  จตุโร   
ชนา  สวิธาย  ครุภณฺฑ  อวาหรุนฺติ  เอตฺถ  ป ฺจมาสกคฺฆนก   
ครุภณฺฑนฺติ  วุจฺจติ  อิธ  น  เอว  อถโข  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว   
อวิสฺสชฺชนียานิ (๑)  น  วิสฺสชฺเชตพฺพานิ  สงฺเฆน  วา  คเณน   
วา  ปุคฺคเลน  วา  วิสฺสชชฺติานิป  อวิสฺสชฺชิตานิ  โหนฺติ  โย   
วิสฺสชฺเชยฺย  อาปตฺติ  ถุลลฺจฺจยสฺส  กตมานิ  ป ฺจ  อาราโม   
อารามวตฺถุ ฯเปฯ  ทารุภณฺฑ  มตฺติกาภณฺฑนฺติ (๒)  วจนโต   
อวิสฺสชฺชิตพฺพตฺตา  ครุภณฺฑานิ  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว   อเวภงฺคิยานิ   
น  วิภชิตพฺพานิ  สงฺเฆน  วา  คเณน  วา  ปุคฺคเลน  วา   
วิภตฺตานิป  อวิภตฺตานิ  โหนฺติ  โย  วิภเชยฺย  อาปตฺติ   
ถุลลฺจฺจยสฺส  กตมานิ  ป ฺจ  อาราโม  อารามวตฺถุ ฯเปฯ   
ทารุภณฺฑ  มตฺติกาภณฺฑนฺติ  วจนโต  อเวภงฺคิกตฺตา (๓)  สาธารณ-  
ปริกฺขารภาเวน  ครุปริกขฺารานิ ฯ  อาราโม อารามวตฺถูติอาทีสุ   
ย  วตฺตพฺพ  ต  สพฺพ  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อวิสฺสชฺชยินีติ   
ขนฺธเก  อาคตสุตฺตวณฺณนายเมว  ภณิสฺสาม ฯ  เตหิ  คิหี (๔)   
สงฺคณฺหาตีติ  ตานิ  ทตฺวา  คิหี  สงฺคณฺหาติ  อนุคฺคณฺหาติ ฯ   
# ๑. สฺยา. ม. อวิสฺสชฺชิยานิ ฯ  ๒. วิ. จุลฺ. ๗/๒๙๒/๑๓๓-๔ ฯ   
# ๓. ม. อเวภงฺคิยตฺตา ฯ  ๔. ม. คิหึ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 710 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๑๐   
 
อุปลาเปตีติ  อโห  อมฺหาก  อยโฺยติ  เอว  ลปนเก  อนุพนฺธนเก   
สิเนเห (๑)  กโรติ ฯ  อย  อวิสฺสชฺชิย  อเวภงฺคิย ฺจ  ครุปรกิฺขาร   
ตถาภาวโต  เถเนตฺวา  คิหิสงฺคณฺหนโก  จตุตฺโถ  มหาโจโร ฯ   
โส  จ  ปนาย  อิม  ครุภณฺฑ  กลุสงฺคณฺหนตฺถ  วิสฺสชฺเชนฺโต   
กุลทูสกทุกฺกฏ  อาปชฺชติ  ปพฺพาชนียกมฺมารโห  จ  โหติ  ภิกฺขุ-   
สงฺฆ  อภิภวิตฺวา  อิสฺสรวตาย  วิสฺสชฺเชนฺโต  ถลฺุลจฺจย  อาปชฺชติ   
เถยฺยจิตฺเตน  วิสฺสชฺเชนฺโต  ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา  กาเรตพฺโพติ ฯ   
        อย  อคฺโค  มหาโจโรติ  อย  อิเมส  มหาโจราน  เชฏโจโร   
อิมินา  สทิโส  โจโร  นาม  นตฺถ ิ โย  ป ฺจินฺทฺริยคฺคหณาตีต   
อติสณฺห  สุขุม  โลกุตฺตรธมฺม  เถเนติ ฯ  ก ึ ปน สกฺกา   
โลกุตฺตรธมฺโม หิร ฺสุวณฺณาทีนิ  วิย  ว ฺเจตฺวา  เถเนตฺวา   
คเหตุนฺติ ฯ  น  สกฺกา ฯ  เตเนวาห โย  อสนฺต  อภูต  อุตฺตริ-   
มนุสฺสธมฺม  อุลฺลปตีติ ฯ  อย  หิ  อตฺตนิ  อสนฺต  ธมฺม  เกวล   
อตฺถิ  มยฺห  เอโสติ  อุลลฺปติ  น  ปน  สกฺโกติ  านา   
จาเวตุ อตฺตนิ  วา  สวิชฺชมาน  กาตุ ฯ  อถ กสฺมา  โจโรติ   
วุตฺโตติ ฯ  ยสฺมา  ต  อุลฺลปตฺวา  อสนฺตสมฺภาวนาย  อุปฺปนฺเน   
ปจฺจเย  คณฺหาติ  เอว  หิ  คณฺหตา  เต  ปจฺจยา  สุขุเมน   
อุปาเยน  ว ฺเจตฺวา  เถเนตฺวา  คหิตา  โหนฺติ ฯ เตเนวาห  ต   
กิสฺส  เหตุ  เถยฺยาย  โว  ภิกฺขเว  รฏปณฺโฑ  ภุตฺโตติ ฯ   
# ๑. สสิเนเห ฯ  ม. สเสฺนเห ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 711 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๑๑   
 
อย ฺหิ  เอตฺถ  อตฺโถ  ย  อโวจุมฺหา  อย  อคฺโค  มหาโจโร   
โย  อสนฺต  อภูต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อุลฺลปตีติ  ต  กิสฺส  เหตุ   
เกน  การเณน  เอต  อโวจุมฺหาติ  เจ  เถยฺยาย  โว  ภิกฺขเว   
รฏปณฺโฑ  ภุตฺโตติ  ภิกฺขเว  ยสฺมา  โว  เตน  รฏปณฺโฑ   
เถยฺยจิตฺเตน  ภุตฺโต  โหติ ฯ  เอตฺถ  หิ  โวกาโร  เย  หิ  โว   
อริยา  อร ฺวนปฏานีติอาทีสุ  วิย  ปทปูรณมตฺเต  นิปาโต ฯ   
ตสฺมา  ตุมฺเหหิ  ภุตฺโตติ  เอวมสฺส  อตฺโถ  น  ทฏพฺโพ ฯ   
        อิทานิ  ตเมวตฺถ  คาถาหิ  วิภูตตร  กโรนฺโต  อ ฺถา   
สนฺตนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อ ฺถา  สนฺตนฺติ  อปรสิุทฺธกาย-   
สมาจาราทิเกน  อ ฺเน  อากาเรน  สนฺต ฯ  อ ฺถา  โย   
ปเวทเยติ  ปริสุทฺธกายสมาจาราทิเกน  อ ฺเน  อากาเรน  โย   
ปเวเทยฺย  ปรมปริสุทฺโธ  อห  อตฺถิ  เม  อพฺภนฺตเร  โลกุตฺตร-   
ธมฺโมติ  เอว  ชานาเปยฺย ฯ  ปเวเทตฺวา  จ  ปน  ตาย  ปเวทนาย   
อุปฺปนฺน  โภชน  อรหา  วิย  ภุ ฺชติ ฯ  นิกจฺจ  กิตวสฺเสว   
ภุตฺต  เถยฺเยน  ตสฺส  ตนฺติ  นิกจฺจาติ  ว ฺเจตฺวา  อ ฺถา   
สนฺต  อ ฺถา  ทสฺเสตฺวา  อคุมฺพาคจฺฉภูตเมว  สาขาปลาส-   
ปลฺลวาทิจฺฉาทเนน  คุมฺพมิว  คจฺฉมิว  จ  อตฺตาน  ทสฺเสตฺวา ฯ   
กิตวสฺเสวาติ  ว ฺจกสฺส  เกราฏิกสฺส  คุมฺพคจฺฉส ฺาย  อร ฺเ   
อาคตาคเต  สกุเณ  คเหตฺวา  ชีวิตกปฺปกสฺส  สากณิุกสฺเสว ฯ   
ภุตฺต  เถยฺเยน  ตสฺส  ตนฺติ  ตสฺสาป  อนรหนฺตสฺเสว  สโต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 712 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๑๒   
 
อรหนฺตภาว  ทสฺเสตฺวา  ลทฺธ  โภชน  ภุ ฺชโต  ย  ต  ภุตฺต   
ต  ยถา  สากณิุกกิตวสฺส  นิกจฺจ  ว ฺเจตฺวา  สกุณคฺคหณ   
เอว  มนุสฺเส  ว ฺเจตฺวา  ลทฺธสฺส  โภชนสฺส  ภุตฺตตฺตา  เถยฺเยน   
ภุตฺต  นาม  โหติ ฯ   
        อิม  ปน  อตฺถวส  อชานนฺตา  เย  เอว  ภุ ฺชนติฺ   
กาสาวกณฺา ฯเปฯ  นริย  เต  อุปปชฺชเร ฯ  กาสาวกณฺาติ   
กาสาเวน  เว ิตกณฺา ฯ  เอตฺตกเมว  อริยทฺธชธารณมตฺต  เยส   
สาม ฺ  อ ฺ  นตฺถีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ภวิสฺสนฺติ  โข  ปนานนฺท   
อนาคตมทฺธาน  โคตฺรภุโน  กาสาวกณฺาติ  เอว  วุตฺตทุสฺสีลาน   
เอต  อธิวจน ฯ  ปาปธมฺมาติ  ลามกธมฺมา ฯ  อส ฺตาติ   
กายาทีหิ  อส ฺตา ฯ  ปาปาติ  ลามกปุคฺคลา ฯ  ปาเปหิ  กมฺเมหีติ   
เตหิ  กรณกาเล  อาทีนว  อทิสฺวา  กเตหิ  ปรว ฺจนาทีหิ   
ปาปกมฺเมหิ ฯ  นิรยนฺเต  อุปปชฺชเรติ  นิรสฺสาท  ทคฺุคตึ  เต   
อุปปชฺชนฺติ ฯ  ตสฺมา  เสยฺโย  อโยคุโฬติ  คาถา ฯ  ตสฺสตฺโถ   
สจาย  ทุสฺสีโล  อส ฺโต  อิจฺฉาจาเร   ิโต  กุหนาย  โลก-   
ว ฺจโก  ปุคฺคโล  ตตฺต  อคฺคิสิขูปม  อโยคุฬ  ภุ ฺเชยฺย   
อชฺโฌหเรยฺย  ตสฺส  ย ฺเจต  รฏปณฺฑ  ภุ ฺเชยฺย  ย ฺเจต   
อโยคุฬ  เตส ุ ทฺวีสุ  อโยคุโฬว  ภุตฺโต   เสยฺโย  สุนทฺรตโร   
ปณีตตโร  จ  ภเวยฺย  น  ห ิ อโยคุฬสฺส ภุตฺตตฺตา  สมฺปราเย   
# ๑. ม. เสส ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 713 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๑๓   
 
สพฺพ ฺ ุต ฺาเณนาป  ทุชฺชานปริจฺเฉท  ทุกฺข อนุภวติ  เอว   
ปฏิลทฺธสฺส  ปน  [๑]  รฏปณฺฑสฺส  ภุตฺตตฺตา  สมฺปราเย  วุตฺตปฺ-   
ปการ  ทุกฺข  อนุโภติ  อย  หิ  โกฏิปฺปตฺโต  มิจฺฉาชีโวติ ฯ   
        เอว  ปาปกิริยาย  อนาทีนวทสฺสาวีน  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา   
อถโข  ภควา  วคฺคุมุทาตีริเย  ภิกฺขู  อเนกปริยาเยน  วิครหิตฺวา   
ทุพฺภรตาย  ทุปฺโปสตาย ฯเปฯ  อิม  สกิฺขาปท  อุทฺทิเสยฺยาถาติ   
[๒]  วตฺวา  จตุตฺถ  ปาราชิก  ป ฺาเปนฺโต  โย  ปน  ภิกฺขุ   
อนภิชานนฺติอาทิมาห ฯ   
        เอว  มลูจฺเฉชฺชวเสน  ทฬฺห  กตฺวา  จตุตฺถปาราชิเก   
ป ฺตฺเต  อปรมฺป  อนุปปฺ ฺตฺตตฺถาย  อธิมานวตฺถุ  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺสุปฺปตฺติทีปนตฺถ  เอว  วุตฺต  เอว ฺจิท  ภควตา  ภิกฺขูน   
สิกฺขาปท  ป ฺตฺต โหตีติ ฯ   
 
                                        อธิมานวตฺถุวณฺณนา   
        ตตฺถ  อทิฏเ  ทิฏส ฺ ิโนติ  อรหตฺเต  าณจกฺขุนา   
อทิฏเเยว  ทิฏ  อมฺเหหิ  อรหตฺตนฺติ  ทิฏส ฺ ิโน  หุตฺวา ฯ   
เอส  นโย  อปฺปตฺตาทีสุ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  อปฺปตฺเตติ   
อตฺตโน  สนตฺาเน  อุปฺปตฺติวเสน  อปฺปตฺเต ฯ  อนธิคเตติ   
มคฺคภาวนาย  อนธิคเต ฯ  อปฏิลทฺเธติป  อตฺโถ ฯ  อสจฺฉิกเตติ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 714 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๑๔   
 
อปฏิวิทฺเธ  ปจฺจเวกฺขณวเสน  วา  อปจฺจกฺขกเต ฯ  อธิมาเนนาติ   
อธิคตมาเนน ฯ  อธิคตา  มยนฺติ  เอว  อุปฺปนฺนมาเนนาติ  อตฺโถ ฯ   
อธิกมาเนน  วา  ถทฺธมาเนนาติ  อตฺโถ ฯ  อ ฺ  พฺยากรึสูติ   
อรหตฺต  พฺยากรึสุ ฯ  ปตฺต  อาวุโส  อมฺเหหิ  อรหตฺต  กต   
กรณียนฺติ  ภิกฺขูน  อาโรเจสุ ฯ  เตส  มคฺเคน  อปฺปหีนกิเลสตฺตา   
เกวล  สมถวิปสฺสนาวเสน  วิกฺขมฺภิตกิเลสาน  อปเรน  สมเยน   
ตถารูปปจฺจยสมาโยเค  ราคายป  จิตฺต  นมติ ราคตฺถาย นมตีติ   
อตฺโถ ฯ  เอส  นโย  อิตเรสุ ฯ   
        ต ฺจ  โข  เอต  อพฺโพหาริกนฺติ  ต ฺจโข  เอต  เตส   
อ ฺ  พฺยากรณ  อพฺโพหาริก  อาปตฺติปฺป ฺาปเน  โวหาร   
น  คจฺฉติ  อาปตฺติยา  องฺค  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        กสฺส  ปนาย  อธิมาโน  อุปฺปชชฺติ  กสฺส  นุปฺปชฺชตีติ ฯ   
อริยสาวกสฺส  ตาว  นุปปฺชฺชติ ฯ  โส  หิ  มคฺคผลนิพฺพาน-   
ปหีนกฺกิเลสาวสิฏกฺกิเลสปจฺจเวกฺขเณน  ส ฺชาตโสมนสฺโส  อริย-   
คุณปฏิเวเธ  นิกฺกงฺโข  ตสฺมา  โสตาปนฺนาทีน  อห  สกทาคามีติ-   
อาทิวเสน  มาโน  นุปฺปชชฺติ ฯ  ทุสฺสลีสฺส  นุปฺปชชฺติ ฯ  โส  ห ิ  
อริยคุณาธิคเม  นิราโสว ฯ สีลวโตป  ปริจฺจตฺตกมฺมฏานสฺส   
นิทฺทารามตาทิมนุยุตฺตสฺส  นุปฺปชฺชติ ฯ  สุปริสุทฺธสีลสฺส  ปน   
กมฺมฏาเน  อปฺปมตฺตสฺส  นามรูป  ววฏเปตฺวา  ปจฺจย-   
ปริคฺคเหน  วิติณฺณกงฺขสฺส  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  สงฺขาเร    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 715 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๑๕   
 
สมฺมสนฺตสฺส  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  อุปฺปชฺชติ ฯ  อุปฺปนฺโน  จ   
สุทฺธสมถลาภึ  สุทฺธวิปสสฺนาลาภึ  วา  อนฺตรา  เปติ ฯ  โส   
หิ  ทสมฺป  วีสติมฺป  ตึสมฺป  วสฺสานิ  กิเลสสมุทาจาร  อปสฺสนโฺต (๑)   
อห  โสตาปนฺโนติ  วา  สกทาคามีติ  วา  อนาคามีติ  วา   
ม ฺติ ฯ  สมถวิปสฺสนาลาภึ  ปน  อรหตฺเตเยว  เปติ ฯ  ตสฺส   
หิ  สมาธิพเลน  กิเลสา  วิกฺขมฺภิตา  วิปสฺสนาพเลน  สงฺขารา   
สุปริคฺคหิตา  ตสฺมา  สฏ ิมฺป  วสฺสานิซ  อสีติมฺป  วสฺสานิ   
วสฺสสตมฺป  กิเลสา  น  สมุทาจรนฺติ  ขีณาสวสฺเสว  จิตฺตจาโร   
โหติ ฯ  โส  เอว  ทีฆรตฺต  กิเลสสมุทาจาร  อปสฺสนฺโต  อนฺตรา   
อฏตฺวาว อรหา อหนฺติ ม ฺตีติ ฯ   
 
                        สวิภงฺคสิกฺขาปทวณฺณนา   
        อนภิชานนฺติ  น  อภิชาน ฯ  ยสฺมา  ปนาย  อนภิชาน   
สมุทาจรติ  สฺวาสฺส  สนฺตาเน  อนุปฺปนฺโน  าเณน  จ  อสจฺฉิกโต   
อภูโต  เตนสฺส  ปทภาชเน  อสนฺต  อภูต  อสวิชฺชมานนฺติ   
วตฺวา  อชานนฺโต  อปสฺสนฺโตติ  วุตฺต ฯ   
        อุตฺตริมนุสฺสธมฺมนฺติ  อุตฺตริมนุสฺสาน  ฌายีน ฺเจว   
อริยาน ฺจ  ธมฺม ฯ  อตฺตูปนายิกนฺติ  อตฺตนิ  ต  อุปเนติ  อตฺตาน   
วา  ตตฺถ  อุปเนตีติ  อตฺตูปนายิโก ฯ  ต  อตฺตูปนายิก ฯ  เอว   
# ๑. ม. อปสฺสิตฺวา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 716 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๑๖   
 
กตฺวา  สมุทาจเรยฺยาติ  สมฺพนฺโธ ฯ ปทภาชเน  ปน  ยสฺมา   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม  นาม  ฌาน  วิโมกขฺ  สมาธิ  สมาปตฺติ   
าณทสฺสน ฯเปฯ  สุ ฺาคาเร  อภิรตีติ  เอว  ฌานาทโย   
อเนกธมฺมา  วุตฺตา  ตสฺมา  เตส  สพฺเพส  วเสน  อตฺตูปนายิก-   
ภาว  ทสฺเสนฺโต  เต  วา  กสุลธมฺเม  อตฺตนิ  อุปเนตีติ  พหุ-   
วจนนิทฺเทส  อกาสิ ฯ  ตตฺถ  เอเต  ธมฺมา  มยิ  สนฺทสิฺสนฺตีติ (๑)   
สมุทาจรนฺโต  อตฺตนิ  อุปเนติ  อย  เอเตสุ  สนฺทิสฺสามีติ   
สมุทาจรนฺโต  อตฺตาน  เตสุ  อุปเนตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อลมริยาณทสฺสนนฺติ  เอตฺถ  โลกิยโลกุตฺตรา  ป ฺา   
ชานนฏเน  าณ  จกฺขุนา  ทิฏมิว  ธมฺม  กรณโต   
ทสฺสนฏเน  ทสฺสนนฺติ  าณทสฺสน ฯ  อริย  วิสุทธฺ  อุตฺตม   
าณทสฺสนนฺติ  อริยาณทสฺสน ฯ  อล  ปริยตฺต   กิเลส-   
วิทฺธสนสมตฺถ  อริยาณทสฺสนเมตฺถ  ฌานาทิเภเท  อุตฺตร-ิ   
มนุสฺสธมฺเม  อล  วา  อริยาณทสฺสนมสฺสาติ  อลมริยาณ-   
ทสฺสโน ฯ  ต  อลมรยิาณทสฺสน  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมนฺติ  เอว   
ปทตฺถสมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  เยน  าณทสฺสเนน  โส   
อลมริยาณทสฺสโนติ  วุจฺจติ  ตเทว  ทสฺเสตุ  าณนฺติ  ติสฺโส   
วิชฺชา  ทสฺสนนฺติ  ย  าณ  ต  ทสฺสน  ย  ทสฺสน  ต   
าณนฺติ  วิชฺชาสีเสน  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  มหคฺคตโลกุตฺตรา   
# ๑. ส.ี สนฺตีติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 717 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๑๗   
 
ปเนตฺถ  สพฺพาป  ป ฺา  าณนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        สมุทาจเรยฺยาติ  วุตฺตปฺปการเมต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   
อตฺตูปนายิก  กตฺวา  อาโรเจยฺย ฯ  อิตฺถยิา  วาติอาทิ  ปน   
อาโรเจตพฺพปุคฺคลนิทสฺสน ฯ  เอเตส  หิ  อาโรจิเต  อาโรจิต   
โหติ  น  เทวมารพฺรหฺมาน  นาป  เปตยกฺขติรจฺฉานคตานนฺติ ฯ   
อิติ  ชานามิ  อิติ  ปสฺสามีติ  สมุทาจรณาการทสฺสนเมต ฯ   
ปทภาชเน  ปนสฺส  ชานามห  เอเต  ธมฺเม  ปสฺสามห  เอเต   
ธมฺเมติ  อิท  เตสุ  ฌานาทีสุ  ธมฺเมสุ  ชานนปสฺสนาน   
ปวตฺติทีปน ฯ  อตฺถ ิ จ  เม  เอเต  ธมมฺาติอาทิ  อตฺตูปนายิก-   
ภาวทีปน ฯ   
        ตโต  อปเรน  สมเยนาติ  อาปตฺติปฏิชานนสมยทสฺสน-   
เมต ฯ  อย  ปน  อาโรจิตกขฺเณเยว  ปาราชิก  อาปชชฺติ ฯ   
อาปตฺตึ ปน อาปนฺโน  ยสฺมา  ปเรน  โจทิโต  วา  อโจทิโต   
วา  ปฏิชานาติ ตสฺมา สมนุคฺคาหิยมาโน  วา  อสมนุคฺ-   
คาหิยมาโน  วาติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สมนุคฺคาหนาย  ตาว  กินฺเต   
อธิคตนฺติ  อธิคมปุจฺฉา ฯ  ฌานวิโมกขฺาทีสุ  โสตาปตฺติมคฺคาทีสุ   
วา  กินฺตยา  อธิคตนฺติ ฯ  กินฺติ  เต  อธคิตนฺติ  อุปาย-   
ปุจฺฉา ฯ  อย  หิ  เอตฺถ  อธิปฺปาโย  กนิฺตยา  อนิจฺจลกฺขณ   
ธุร  กตฺวา  อธิคต  ทุกฺขานตฺตลกฺขเณสุ  อ ฺตร  กึ  [๑]  วา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 718 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๑๘   
 
สมาธิวเสน  อภินิวิสิตฺวา  อุทาหุ  วิปสสฺนาวเสน  ตถา  ก ึ  
รูเป  อภินิวิสิตฺวา  อุทาหุ  อรูเป  ก ึ วา  อชฺฌตฺต  อภินิวิสิตฺวา   
อุทาหุ  พหิทฺธาติ ฯ  กทา  เต  อธิคตนฺติ  กาลปุจฺฉา ฯ  ปุพฺพณฺห-   
มชฺฌนฺติกาทีสุ (๑)  กตรสฺมึ  กาเลติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  เต  อธคิตนฺติ   
โอกาสปุจฺฉา ฯ  กสฺมึ  โอกาเส  กึ  รตฺติฏาเน  ทิวาฏาเน   
รุกฺขมูเล  มณฺฑเป  กตรสฺมึ  วา  วิหาเรติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
กตเม  เต  กิเลสา  ปหีนาติ  ปหีนกฺกิเลสปุจฺฉา ฯ  กตรมคฺค-   
วชฺฌา  ตว  กเิลสา  ปหีนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กตเมส  ตฺว   
ธมฺมาน  ลาภีติ   ปฏิลทฺธธมฺมปุจฺฉา ฯ  ปมมคฺคาทีสุ  กตเมส   
ธมฺมาน  ตฺว  ลาภีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        ตสฺมา  อิทานิ  เจป  โกจิ  ภิกฺขุ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาธิคม   
พฺยากเรยฺย  น  โส  เอตฺตาวตาว  สกฺกาตพฺโพ ฯ  อิเมสุ  ปน   
ฉสุ  าเนสุ  โสธนตฺถ  วตฺตพฺโพ  กินเฺต  อธิคต  กึ  ฌาน   
อุทาหุ  วิโมกฺขาทีสุ  อ ฺตรนฺติ ฯ  โย  ห ิ เยน  อธิคโต  ธมฺโม   
โส  ตสฺส  ปากโฏ  โหติ ฯ  สเจ  อิทนนฺาม  เม  อธคิตนฺติ   
วทติ  ตโต  กนิฺติ  เต  อธิคตนฺติ  ปุจฺฉิตพฺโพ  อนิจฺจ-   
ลกฺขณาทีสุ  กึ  ธรุ  กตฺวา  อฏตฺตึสาย  วา  อารมฺมเณสุ   
รูปารูปอชฺฌตฺตพหิทฺธาทิเภเทสุ  วา  ธมฺเมสุ  เกน  มุเขน   
อภินิวิสิตฺวาติ ฯ  โย  หิ  ยสฺสาภินิเวโส โส  ตสฺส  ปากโฏ   
# ๑. ม. ....มชฺฌนฺหิกาทีสุ ฯ  เอวมุปริป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 719 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๑๙   
 
โหติ ฯ  สเจ  อยนฺนาม  เม  อภินิเวโส  เอว  มยา  อธคิตนฺติ   
วทติ  ตโต  กทา  เต  อธิคตนฺติ  ปุจฺฉิตพฺโพ  ก ึ ปุพฺพณฺเห   
อุทาหุ  มชฺฌนฺติกาทีสุ  อ ฺตรสฺมึ  กาเลติ ฯ  สพฺเพส  หิ   
อตฺตนา  อธิคตกาโล  ปากโฏ  โหติ ฯ  สเจ  อมุกสมฺึ  นาม   
กาเล  อธิคตนฺติ  วทติ  ตโต  กตฺถ  เต  อธิคตนฺติ  ปุจฺฉิ-   
ตพฺโพ  กึ  ทวิาฏาเน  อุทาหุ  รตฺติฏานาทีสุ  อ ฺตรสฺมึ   
โอกาเสติ ฯ  สพฺเพส  หิ  อตฺตนา  อธิคโตกาโส  ปากโฏ  โหติ ฯ   
สเจ  อมุกสฺมึ  นาม  เม  โอกาเส  อธิคตนฺติ  วทติ  ตโต   
กตเม  เต  กิเลสา  ปหีนาติ  ปุจฺฉิตพฺโพ  ก ึ ปมมคฺควชฺฌา   
อุทาหุ  ทุติยาทิมคฺควชฺฌาติ ฯ  สพฺเพส หิ อตฺตนา อธิคต-   
มคฺเคน ปหีนกฺกิเลสา ปากฏา โหนฺติ ฯ  สเจ  อิเม  นาม   
เม  กิเลสา  ปหีนาติ  วทติ  ตโต  กตเมส  ตฺว  ธมฺมาน   
ลาภีติ  ปุจฺฉิตพฺโพ  กึ  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  อุทาหุ  สกทาคามิ-   
มคฺคาทีสุ  อ ฺตรสฺสาติ ฯ  สพฺเพส  หิ  อตฺตนา  อธิคตธมฺโม   
ปากโฏ  โหติ ฯ  สเจ  อิเมส  นามาห  ธมฺมาน  ลาภีติ  วทติ   
เอตฺตาวตาปสฺส  วจน  น  สทฺธาตพฺพ ฯ  พหุสฺสุตา  หิ  อุคฺคห-   
ปริปุจฺฉากุสลา  ภิกฺขู  อิมานิ  ฉฏานานิ  โสเธตุ สกฺโกนฺติ ฯ   
        อิมสฺส  ปน  ภิกฺขุโน  อาคมนปฏิปทา  โสเธตพฺพา ฯ   
ยทิ อาคมนปฏิปทา  น  สชฺุฌติ  อิมาย  ปฏิปทาย  โลกุตฺตร-   
ธมฺโม  นาม  น  ลพฺภตีติ  อปเนตพฺโพ ฯ  ยท ิ ปนสสฺ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 720 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๒๐   
 
อาคมนปฏิปทา  สุชฺฌติ  ทีฆรตฺต  ตีสุ  สิกฺขาสุ  อปฺปมตฺโต   
ชาคริยมนุยุตฺโต  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  อลคฺโค  อากาเส  ปาณิสเมน   
เจตสา  วิหรตีติ  ป ฺายติ  ตสฺส  ภิกขฺุโน  พฺยากรณ  ปฏิปทาย   
สทฺธึ  สสนฺทติ  เสยฺยถาป  นาม  คงฺโคทก  ยมโุนทเกน  สทฺธ ึ  
สสนฺทติ  สเมติ  เอวเมว  สุปฺป ฺตฺตา  เตน  ภควตา  สาวกาน   
นิพฺพานคามินี  ปฏิปทา  สสนฺทติ  นพฺิพาน ฺจ  ปฏิปทา  จาติ   
วุตฺตสทิส  โหติ ฯ   
        อปจ  โข  น  เอตฺตเกนาป  สกฺกาโร  กตฺตพฺโพ ฯ  กสฺมา ฯ   
เอกจฺจสฺส  หิ  ปถุุชชฺนสฺสาป  สโต  ขีณาสวปฏิปตฺติสทิสา   
ปฏิปทา  โหติ ฯ  ตสฺมา  โส  ภิกฺขุ  เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ   
อุตฺตาเสตพฺโพ ฯ  ขีณาสวสฺส  นาม  อสนิยาป  มตฺถเก  ปตมานาย   
ภย  วา  ฉมฺภิตตฺต  วา  โลมหโส  วา  น  โหติ ฯ  สจสฺส  ภย   
วา  ฉมฺภิตตฺต  วา  โลมหโส  วา  อุปฺปชฺชติ  น  ตฺว  อรหาติ   
อปเนตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน  อภีรุ  อจฺฉมฺภี  อนุตฺราสี  หุตฺวา   
สีโห  วิย  นสิีทติ  อย  ภิกฺขุ  สมฺปนฺนเวยฺยากรโณ  สมนฺตา   
ราชราชมหามตฺตาทีหิ เปสิต สกฺการ อรหตีติ ฯ   
        ปาปจฺโฉติ  ยา  สา  อิเธกจฺโจ  ทุสฺสีโลว  สมาโน   
สีลวาติ  ม  ชโน  ชานาตูติ  อิจฺฉตีติอาทินา  นเยน  วุตฺตา   
ปาปจฺฉตา (๑)  ตาย  สมนฺนาคโต ฯ  อิจฺฉาปกโตติ  ตาย  ปาปกาย   
# ๑. ม. ปาปจฺฉา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 721 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๒๑   
         
อิจฺฉาย ปกโต  อภิภูโต  ปาราชิโก  หุตฺวา ฯ   
        วิสุทฺธาเปกฺโขติ  อตฺตโน  วิสุทฺธึ  อเปกฺขมาโน  อิจฺฉมาโน   
ปฏยมาโน ฯ  อย  หิ  ยสมฺา  ปาราชิก  อาปนฺโน  ตสฺมา   
ภิกฺขุภาเว  ตฺวา  อภพฺโพ  ฌานาทีนิ  อธิคนฺตุ ฯ  ภิกฺขุ-   
ภาโว  หิสฺส  สคฺคนฺตราโย  เจว  โหติ  มคฺคนฺตราโย  จ ฯ   
วุตฺต ฺเหต  สาม ฺ  ทุปฺปรามฏ  นิรยายูปกฑฺฒตีติ ฯ  อปรป   
วุตฺต  สิถิโล (๑)  หิ  ปริพฺพาโช  ภิยโฺย  อากีรเต  รชนฺติ ฯ   
อิจฺจสฺส  ภิกฺขุภาโว  วิสุทฺธิ  นาม  น  โหติ ฯ  ยสฺมา  ปน   
คิหี  วา  อุปาสโก  วา  อารามิโก  วา  สามเณโร  วา   
หุตฺวา  ทานสรณสีลสวราทีหิ  สคฺคมคฺค  วา  ฌานวิโมกฺขาทีหิ   
โมกฺขมคฺค  วา  อาราเธตุ  ภพฺโพ  โหติ  ตสฺมาสฺส  คิหิอาทิ-   
ภาโว  วิสุทฺธิ  นาม  โหติ ฯ  ตสฺมา  ต  วิสุทฺธึ  อเปกฺขณโต   
วิสุทฺธาเปกฺโขติ  วุจฺจติ ฯ  เตเนว  จสฺส  ปทภาชเน  คิหี  วา   
โหตุกาโมติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        เอว  วเทยฺยาติ  เอว  ภเณยฺย ฯ  กถ ฯ  อชานเมว   
อาวุโส  อวจ  ชานามิ  อปสฺส  ปสฺสามติี ฯ  ปทภาชเน  ปน   
เอว  วเทยฺยาติ  อิท  ปท  อนุทฺธริตฺวาว  ยถา วทนฺโต   
อชานเมว  อาวุโส  อวจ  ชานามิ  อปสฺส  ปสฺสามติี  วทติ   
นาม (๒)  วุจฺจติ  ต  อาการ  ทสฺเสตุ  นาห  เอเต  ธมฺเม   
# ๑. ส.ี สถิโล ฯ  ๒. ม. นามาติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 722 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๒๒   
 
ชานามีติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตุจฺฉ  มุสา  วิลปนฺติ  อห  วจนตฺถ-   
วิหรโต  ตุจฺฉ  ว ฺจนาธิปฺปายโต  มสุา  วิลป  อภณินฺติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ปทภาชเน  ปนสฺส  อ ฺเน  ปทพฺย ฺชเนน  อตฺถมตฺต   
ทสฺเสตุ  ตุจฺฉก  มยา  ภณิตนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ปุริเม  อุปาทายาติ  ปุริมานิ  ตีณิ  ปาราชิกานิ  อาปนฺเน   
ปุคฺคเล  อุปาทาย ฯ  เสส  ปุพฺเพ  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถตฺตา   
จ  ปากฏเมวาติ ฯ   
 
                                ปทภาชนียวณฺณนา   
        เอว  อุททฺิฏสิกฺขาปท  ปทานุกฺกเมน  วิภชิตฺวา  อิทานิ   
ยสฺมา  เหฏาปทภาชนียมฺหิ  ฌาน  วิโมกฺข  สมาธิ  สมาปตฺติ   
าณทสฺสน ฯเปฯ  ส ฺาคาเร  อภิรตีติ  เอว  สงฺขิตฺเตเนว   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม  ทสฺสโิต  น  วิตฺถาเรน  อาปตฺตึ  อาโรเปตฺวา   
ตนฺติ  ปตา  สงฺเขปทสฺสิเต  จ  อตฺเถ  น  สพฺเพ  สพฺพากาเรน   
นย  คเหตุ  สกฺโกนฺติ  ตสฺมา  สพฺพากาเรน  นยคฺคหณตฺถ  ปุน   
ตเทว  ปทภาชน  มาติกาาเน  เปตฺวา  วิตฺถารโต  อุตฺตริ-   
มนุสฺสธมฺม  ทสฺเสตฺวา  อาปตฺติเภท  ทสฺเสตุกาโม  ฌานนฺติ   
ปม  ฌาน  ทุติย  ฌานนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปมชฺฌานาทีหิ   
เมตฺตาฌานาทีนิป  อสุภชฌฺานาทีนิป  อานาปานสฺสติสมาธิชฺ-   
ฌานมฺป  โลกิยชฺฌานมฺป  โลกุตฺตรฌานมฺป  สงฺคหิตเมว ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 723 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๒๓   
 
ตสฺมา  ปมชฺฌาน  สมาปชฺชินฺติป จตุตฺถ  ฌาน (๑)  เมตฺตา-   
ฌาน  ฯเปฯ  อุเปกฺขาฌาน  อสุภชฺฌาน  อานาปานสฺสติสมาธิชฺ-   
ฌาน  โลกิยชฺฌาน  โลกตฺุตรชฺฌาน  สมาปชฺชินฺติป  ภณนฺโต   
ปาราชิโก  ว  โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        สฏุ ุ มตฺุโต  วิวิเธหิ  วา  กิเลเสหิ  มุตฺโตติ  วิโมกฺโข ฯ  โส   
ปนาย  ราคโทสโมเหหิ  สุ ฺตตฺตา (๒)  สุ ฺโต  ราคโทสโมห-   
นิมิตฺเตหิ  อนิมิตฺตตฺตา  อนิมิตฺโต  ราคโทสโมหปณิธีน  อภาวโต   
อปฺปณิหิโตติ  วุจฺจติ ฯ  จิตฺต  สม  อาทหติ  อารมฺมเณ  เปตีติ   
สมาธิ ฯ  อริเยหิ  สมาปชชฺิตพฺพโต  สมาปตฺติ ฯ  เสสเมตฺถ   
วุตฺตนยเมว ฯ  เอตฺถ  จ  วิโมกฺขตฺติเกน  สมาธิตฺติเกน  จ   
อริยมคฺโคว  วุตฺโต ฯ สมาปตฺติตฺติเกน ผลสมาปตฺติ ฯ  เตสุ   
ยงฺกิ ฺจิ  เอกป  ปท  คเหตฺวา  อห  อิมสฺส  ลาภีติ (๓)  ภณนฺโต   
ปาราชิโกว  โหติ ฯ   
        ติสฺโส  วิชฺชาติ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ  ทิพฺพจกฺขุ  อาสวาน   
ขย ฺาณนฺติ ฯ  ตตฺถ  เอกิสฺสาป  นาม  คเหตฺวา  อห   
อิมิสฺสา  วิชชฺาย  ลาภีติ  ภณนฺโต  ปาราชิโกว  โหติ ฯ   
สงฺเขปฏกถาย  ปน  วิชฺชาน  ลาภีติ  ภณนฺโตป  ติสสฺนฺน   
วิชฺชาน  ลาภีติ (๓)  ภณนฺโตป  ปาราชโิกติ  วุตฺต ฯ  มคฺคภาวนา   
# ๑. อิโต ปพฺุเพ ทุติย ฌาน วา เปยฺยาโล วา ภเวยฺย ฯ  ๒. ม. สุ ฺตฺตา ฯ   
# ๓.  ม. ลาภีมฺหีติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 724 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๒๔   
 
ปทภาชเน  วุตฺตา ฯ  สตฺตตฺตึส  โพธิปกฺขิยธมฺมา  มคฺคสมฺปยุตฺตา   
โลกุตฺตราว  อิธ  อธิปฺเปตา ฯ  ตสฺมา  โลกุตฺตราน  สติ-   
ปฏานาน  สมฺมปฺปธานาน  อิทฺธิปาทาน  อินฺทฺรยิาน  พลาน   
โพชฺฌงฺคาน  อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  ลาภิมฺหีติ  วทโต   
ปาราชิกนฺติ  มหาอฏกถาย  วุตฺต ฯ  มหาปจฺจริยาทีสุ  ปน   
สติปฏาน  ลาภิมฺหีติ  เอว  เอเกกโกฏาสวเสนาป  กายานุ-   
ปสฺสนาสติปฏานสฺส  ลาภิมฺหีติ  เอว  ตตฺถ  เอเกกธมฺมวเสนาป   
วทโต  ปาราชิกเมวาติ  วุตฺต ฯ  ตป  สเมติ ฯ  กสฺมา ฯ   
มคฺคขณุปฺปนฺเนเยว  สนฺธาย  วุตฺตตฺตา ฯ  ผลสจฺฉิกิริยายป   
เอเกกผลวเสน  ปาราชิก  เวทิตพฺพ ฯ   
        ราคสฺส  ปหานนฺติอาทิตฺติเก  กิเลสปฺปหานเมว  วุตฺต ฯ   
ต  ปน  ยสฺมา  มคฺเคน  วินา  นตฺถิ  ตติยมคฺเคน  หิ  ราค-   
โทสาน (๑)  ปหาน  จตุตฺเถน  โมหสฺส  ตสฺมา  ราโค  เม   
ปหีโนติอาทีนิ  วทโตป  ปาราชิก [๒]ฯ   
        ราคา  จิตฺต วินีวรณตาติอาทิตฺติเก  สห  สมาปตฺติยา (๓)   
โลกุตฺตรจิตฺตเมว  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  ราคา  เม  จิตฺต  วินีวรณนฺติ-   
อาทีนิ  วทโตป  ปาราชิกเมว ฯ   
        สุ ฺาคารปทภาชเน  ปน  ยสฺมา  ฌาเนน  อฆเฏตฺวา   
สุ ฺาคาเร  อภิรมามีติ  วจนมตฺเตน  ปาราชิก  นาธิปฺเปต   
# ๑. ม. กามราคโทสาน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วุตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. ม. สห สมาปตฺติยาติ นตฺถิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 725 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๒๕   
 
ตสฺมา  ปเมน  ฌาเนน  สุ ฺาคาเร  อภิรมามีติอาทิ (๑)  วุตฺต ฯ   
ตสฺมา  โย  ฌาเนน  ฆเฏตฺวา  อิมินา  นาม  ฌาเนน   
สุ ฺาคาเร  อภิรมามีติ  วทติ  อยเมว  ปาราชิโก  โหตีติ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ยา  จ  าณนฺติ  อิมสฺส  ปทภาชเน  อมฺพฏสตฺุตาทีสุ   
วุตฺตาสุ  อฏสุ  วิชชฺาสุ  วิปสฺสนาาณ  มโนมยิทธฺิอิทฺธวิธิ-   
ทิพฺพโสตเจโตปริ ฺาณเภทา (๒)  ป ฺจ  วิชฺชา  น  อาคตา  ตาสุ   
เอกา  วิปสฺสนาว  ปาราชิกวตฺถุ  น  โหติ  เสสา  โหนฺตีติ   
เวทิตพฺพา ฯ  ตสฺมา  วิปสสฺนาย  ลาภิมฺหีติป  วิปสฺสนา-   
าณสฺส  ลาภิมฺหีติป  วทโต  ปาราชิก  นตฺถิ ฯ  ปุสสฺเทวตฺเถโร   
ปน  ภณติ  อิตราป  จตสฺโส  วิชชฺา  าเณน  อฆฏิตา   
ปาราชิกวตฺถู  น  โหนฺติ  ตสฺมา  มโนมยสฺส  ลาภิมฺหิ  อิทฺธ-ิ   
วิธิสฺส  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  เจโตปริยสฺส  ลาภิมฺหีติ  วทโตป   
ปาราชิก  นตฺถีติ ฯ  ตนฺตสฺส  อนฺเตวาสิเกเหว  ปฏิกขิฺตฺต   
อาจริโย  น  อาภิธมฺมิโก  ภุมฺมนฺตร  น  ชานาติ  อภิ ฺา   
นาม  จตุตฺถชฺฌานปาทโกว  มหคฺคตธมฺโม  ฌาเนเนว  อิชฺฌติ   
ตสฺมา  มโนมยสฺส  ลาภิมฺหีติ  วา  มโนมยาณสฺส  ลาภิมฺหีติ   
วา  ยถา  [๔]  ตถา  วา  วทตุ  ปาราชิกเมวาติ ฯ  เอตฺถ   
จ  กิ ฺจาป  นิพฺพาน  ปาลิยา  นาคต  อถโข  นิพฺพาน   
# ๑. ม. อภิรตีติอาทิ ฯ  ๒. ม. ....ปรยิาณ.... ฯ  ๓. ม. ภูมนฺตร ฯ   
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร วาติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 726 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๒๖   
 
เม  ปตฺตนฺติ  วา  สจฺฉิกตนฺติ  วา  วทโต  ปาราชิกเมว ฯ   
กสฺมา ฯ  นิพฺพานสฺส  นิพฺพฏฏิตโลกุตฺตรตฺตา (๑) ฯ ตถา  จตฺตาริ   
สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌึ  ปฏิวิทธฺานิ  มยาติ  วทโตป  ปาราชิกเมว ฯ   
กสฺมา ฯ  ยสมฺา (๒)  สจฺจปฏิเวโธติ  [๓]  มคฺคสฺส  ปริยายวจน ฯ   
ยสฺมา  ปน  ติสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  กามาวจรกุสลโต  จตูสุ   
าณสมฺปยุตฺเตสุ  จิตฺตุปฺปาเทสุ  อุปฺปชฺชนฺติ  กริิยโต  จตูสุ   
าณสมฺปยุตฺเตสุ  จิตฺตุปฺปาเทสุ  อุปฺปชฺชนฺติ  อตฺถปฏิสมฺภิทา   
เอเตสุ  เจว  อุปฺปชฺชติ  จตูสุ  มคฺเคสุ  จตูสุ  ผเลสุ  จ   
อุปฺปชฺชตีติ  วิภงฺเค  วุตฺต  ตสฺมา  ธมฺมปฏิสมฺภิทาย  ลาภิมฺหีติ   
วา  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย  ลาภิมฺหีติ  วา  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย   
ลาภิมฺหีติ  วา  โลกิยอตฺถปฏิสมฺภิทาย  ลาภิมฺหีติ  วา  วุตฺเตป   
ปาราชิก  นตฺถิ ฯ  ปฏิสมภิฺทาน  ลาภิมฺหีติ  วุตฺเตป  น   
ตาว  สีส  โอตรติ ฯ  โลกตฺุตรอตฺถปฏิสมฺภิทาย  ลาภิมฺหีติ   
วุตฺเต  ปน  ปาราชิก  โหติ ฯ  สงฺเขปฏกถาย  ปน  อตฺถ-   
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโตมฺหีติ  อวิเสเสนาป  วทโต  ปาราชิกนฺติ (๔)  วุตฺต ฯ   
กุรุนฺทิยมฺป  น  มุจฺจตีติ  วุตฺต ฯ  มหาอฏกถาย  ปน   
เอตฺตาวตา  ปาราชิก  นตฺถิ  เอตฺตาวตา  สีส  น  โอตรติ   
เอตฺตาวตา  น  ปาราชิกนฺติ  วิจาริตตฺตา  น  สกกฺา  อ ฺ   
# ๑. ม. นิพฺพตฺติตโลกุตฺตรตา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร หีติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ปาราชิก ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 727 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๒๗   
 
ปมาณ  กาตุนฺติ ฯ   
        นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชามีติ  วา  ลาภี  วาหนฺตสฺสาติ (๑)   
วทโตป  ปาราชิก  นตฺถ ิฯ  กสฺมา ฯ  นิโรธสมาปตฺติยา  เนว   
โลกิยตฺตา  น  โลกุตฺตรตฺตาติ ฯ  สเจ  ปนสฺส  เอว  โหติ   
นิโรธ  นาม  อนาคามี  วา  ขีณาสโว  วา  สมาปชฺชติ  เตส   
ม  อ ฺตโรติ  ชานิสฺสนตีฺติ (๒)  พฺยากโรติ  โส  จ  น  ตถา   
ชานาติ  ปาราชิกนฺติ  มหาปจฺจรีสงฺเขปฏกถาสุ  วุตฺต ฯ  ต   
วีมสิตฺวา  คเหตพฺพ ฯ   
        อตีเต  ภเว  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  โสตาปนฺโนมฺหีติ   
วทโตป  ปาราชิก  นตฺถ ิ อตีตกฺขนฺธาน  หิ  ปรามฏตฺตา   
สีส  น  โอตรตีติ ฯ  สงฺเขปฏกถาย  ปน  อตีเต  อฏ-   
สมาปตฺติลาภิมฺหีติ  วทโต  ปาราชิก  นตฺถิ  กุปฺปธมฺมตฺตา   
อิธ  ปน  อตฺถิ  อกุปฺปธมมฺตฺตาติ  เกจิ  วทนฺตีติ  วุตฺต ฯ   
ตมฺป  ตตฺเถว  อตีตตฺตภาว  สนฺธาย  กเถนฺตสฺส  ปาราชิก   
น  โหติ  ปจฺจุปฺปนฺนตฺตภาว  สนฺธาย  กเถนฺตสฺเสว  โหตีติ   
ปฏิกฺขิตฺต ฯ   
# ๑. ม. ลาภีมฺหาห ตสฺสาติ วา ฯ  ๒. ม. ชานิสฺสตีติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 728 

                *เลมที่ ๑  สุทธิกวารกถาวณฺณนา  หนา ๗๒๘   
 
        เอว  ฌานาทีนิ  ทส  มาติกาปทานิ  วิตฺถาเรตฺวา  อิทานิ   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อุลลฺปนฺโต  ย  สมปฺชานมุสาวาท  ภณติ   
ตสฺส  องฺค  ทสฺเสตฺวา  ตสฺเสว  วิตฺถารสฺส  วเสน  จกฺก-   
เปยฺยาล  พนธฺนฺโต  อุลลฺปนาการ ฺจ  อาปตฺติเภท ฺจ  ทสฺเสตุ   
ตีหากาเรหีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สทฺุธิกวาโร  วตฺตุกามวาโร  ปจฺจยปฏิสยุตฺตวาโรติ   
ตโย  มหาวารา ฯ  เตสุ  สทฺุธิกวาเร  ปม  ฌาน  อาทึ  กตฺวา   
ยาว  โมหา  จิตฺต  วินีวรณตาปท (๑)  ตาว  เอกเมกสฺมึ (๒)  ปเท   
สมาปชฺชึ  สมาปชฺชามิ  สมาปนฺโน  ลาภิมฺหิ  วสมิฺหิ  สจฺฉิกต   
มยาติ  อิเมสุ  ฉสุ  ปเทสุ  เอกเมก  ปท  ตีหากาเรหิ  จตูหิ   
ป ฺจหิ  ฉหิ  สตฺตหากาเรหีติ  เอว  ป ฺจกฺขตฺตุ  โยเชตฺวา   
สุทฺธิกนโย  นาม  วุตฺโต ฯ  ตโต  ปม  ฌาน  ทุติย  ฌานนฺติ   
เอว  ปมชฺฌาเนน  สทฺธึ  เอกเมก  ปท  ฆเฏนฺเตน  สพฺพ-   
ปทานิ  ฆเฏตฺวา  เตเนว  วิตฺถาเรน  ขณฺฑจกฺกนฺนาม  วุตฺต ฯ   
ต  หิ  ปุน  อาเนตฺวา  ปมชฺฌานาทีหิ  สทฺธ ึ น  โยชิต   
ตสฺมา  ขณฺฑจกฺกนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตโต  ทติุย  ฌาน  ตติย   
ฌานนฺติ  เอว  ทุติยชฌฺาเนน  สทฺธ ึ เอกเมก  ปท  ฆเฏตฺวา   
ปุน  อาเนตวา  ปมชฺฌาเนน  สทฺธ ึ สมฺพนฺธิวา  เตเนว   
วิตฺถาเรน  พทฺธจกฺกนฺนาม  วุตฺต ฯ  ตโต  ยถา  ทุติยชฺฌาเนน   
# ๑. เอตฺถ อิติสทฺโท อิจฺฉิตพโพ ฯ  ม. วินีวรณปท ฯ   
# ๒. เอเกกสฺมึ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 729 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๒๙   
 
สทฺธึ  เอว  ตติยชฺฌานาทีหิ  สทฺธึ  เอกเมก  ปท  ฆเฏตฺวา   
ปุน  อาเนตฺวา  ทุติยชฺฌานาทีหิ  สทฺธึ  สมฺพนฺธิตฺวา  เตเนว   
วิตฺถาเรน  อ ฺานิป  เอกูนตฺตึส  พทฺธจกฺกานิ  วตฺวา  เอก-   
มูลกนโย  นฏิาปโต ฯ  ปาโ  ปน  สงฺเขเปน  ทสฺสิโต ฯ  โส   
อสมฺมุยฺหนฺเตน  วิตฺถารโต  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ยถา  จ  เอกมูลโก  เอว  ทุมูลกาทโยป  สพฺพมูลก-   
ปริโยสานา  จตุนฺน  สตาน  อุปร ิ ป ฺจตฺตึส  นยา  วุตฺตา ฯ   
เสยฺยถีท ฯ  ทฺวิมูลกา  เอกูนตึส  ติมูลกา  อฏวีส  จตุมฺมูลกา   
สตฺตวีส ฯ  เอว  ป ฺจมูลกาทโยป  เอเกก  อูน  กตฺวา  ยาว   
ตึสมูลกา  ตาว  เวทิตพฺพา ฯ  ปาเ  ปน  เตส  นามมฺป   
สงฺขิปตฺวา  อิท  สพฺพมูลกนฺติ  ตึสมูลกนโยว  เอโก  ทสฺสิโต ฯ   
ยสฺมา  จ  สุ ฺาคารปท  ฌาเนน  อฆฏิต  สีส  น  โอตรติ   
ตสฺมา  ต  อนามสิตฺวา  โมหา  จิตฺต  วินีวรณปทปริโยสานาเยว   
สพฺพตฺถ  โยชนา  ทสฺสิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เอว  ปมชฺฌานาทีนิ   
ปฏิปาฏิยา  วา  อุปฺปฏิปาฏิยา  วา  ทุติยชฺฌานาทีหิ  ฆเฏตฺวา   
วา  อฆเฏตฺวา  วา  สมาปชฺชินฺติอาทินา  นเยน  อุลลฺปโต   
โมกฺโข  นตฺถิ  ปาราชิก  อาปชฺชติเยวาติ  อิมสฺส  อตฺถสฺส   
ทสฺสนวเสน  วุตฺเต  จ  ปเนกสฺมึ  สุทฺธกิมหาวาเร  อย สงฺเขปโต   
อตฺถวณฺณนา ฯ   
        ตีหากาเรหีติ  สมฺปชานมุสาวาทสฺส  องฺคภูเตหิ  ตีหิ   
# ๑. ม. ปเนตสฺมึ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 730 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๓๐   
 
การเณหิ ฯ  ปุพฺเพวสฺส  โหตีติ  ปุพฺพภาเคเยว  อสฺส  ปุคฺคลสฺส   
เอว  โหติ  มสุา  ภณิสฺสนฺติ ฯ  ภณนฺตสฺส  โหตีติ  ภณมานสฺส   
โหติ ฯ  ภณิตสฺส  โหตีติ  ภณิเต  อสฺส  โหติ ฯ  ย  วตฺตพฺพ   
ตสฺมึ  วุตฺเต  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  ภณิตสฺสาติ  วุตฺตวโต   
นิฏ ิตวจนสฺส  โหตีติ ฯ  เอว  โย  ปุพฺพภาเคป  ชานาติ  ภณนฺโตป   
ชานาติ  ปจฺฉาป  ชานาติ  มุสา  มยา  ภณิตนฺติ  โส  ปม   
ฌาน  สมาปชฺชินฺติ  ภณนฺโต  ปาราชิก  อาปชฺชตีติ  อยเมตฺถ   
อตฺโถ  ทสฺสโิต ฯ  กิ ฺจาป  ทสฺสิโต  อถโข  อยเมตฺถ  วิเสโส ฯ   
ปุจฺฉา  ตาว  โหติ  มุสา  ภณิสฺสนฺติ  ปุพฺพภาโค  อตฺถิ   
มุสา  มยา  ภณิตนฺติ  ปจฺฉาภาโค  นตฺถิ  วุตฺตมตฺตเมว  หิ   
โกจิ  ปมุสฺสติ  กินฺตสฺส  ปาราชิก  โหติ  น  โหตีติ ฯ  สา   
เอว  อฏกถาสุ  วิสฺสชฺชติา  ปุพฺพภาเค  มุสา  ภณิสฺสนฺติ   
จ  ภณนฺตสฺส  มุสา  ภณามีติ  จ  ชานโต  ปจฺฉาภาเค   
มุสา  มยา  ภณิตนฺติ  น  สกฺกา  น  ภวิตุ  สเจป  น  โหติ   
ปาราชิกเมว ฯ  ปุริมเมว  หิ  องฺคทฺวย  ปมาณ ฯ  ยสสฺาป   
ปุพฺพภาเค  มุสา  ภณิสฺสนฺติ  อาโภโค  นตฺถิ  ภณนฺโต  ปน   
มุสา  ภณามีติ  ชานาติ  ภณิเตป  มุสา  มยา  ภณิตนฺติ   
ชานาติ  โส  อาปตฺติยา  น  กาเรตพฺโพ ฯ  ปุพฺพภาโค  หิ   
ปมาณตร  ตสฺมึ  อสติ  ทวาภณิต  วา  รวาภณิต  วา  โหตีติ ฯ   
# ๑. ม. ปมาณตโร ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 731 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๓๑   
 
        เอตฺถ  จ  ตาณตา  จ  าณสโมธาน ฺจ  ปริจฺจชิตพฺพ ฯ   
ตาณตา  ปริจฺจชิตพฺพาติ  เยน  จิตฺเตน  มุสา  ภณิสฺสนฺติ   
ชานาติ  เตเนว  มุสา  ภณามีติ  จ  มุสา  มยา  ภณิตนฺติ   
จ  ชานาตีติ  เอว  เอกจิตฺเตเนว  ตีสุ  ขเณสุ  ชานาตีติ  อย   
ตาณตา  ปริจฺจชิตพฺพา ฯ  น  หิ  สกกฺา  เตเนว  จิตฺเตน   
จิตฺต  ชานิตุ ยถา  น  สกกฺา  เตเนว  อสินา  โส  อสิ   
ฉินฺทิตุนฺติ ฯ  ปุริม  ปุริม  ปน  จิตฺต  ปจฺฉิมสฺส  ปจฺฉิมสฺส   
จิตฺตสฺส  ตถา  อุปฺปตฺติยา ปจฺจโย หุตฺวา นิรุชฺฌติ ฯ  เตเนต   
วุจฺจติ   
                ปมาณ ปุพฺพภาโคว                  ตสฺมึ สติ น เหสฺสติ 
                เสสทฺวยนฺติ  นตฺเถต          อิติ  วาจา  ติวงฺคิกาติ ฯ 
าณสโมธาน  ปริจฺจชิตพฺพนฺติ  เอตานิ  ตีณิ  จิตฺตานิ  เอกกฺขเณ   
อุปฺปชฺชนฺตีติ  น  คเหตพฺพานิ ฯ  อิท  หิ  จิตฺต  นาม   
                อนิรุทฺธมฺหิ ปเม                  น  อุปฺปชชฺติ  ปจฺฉิม 
                นรินฺตรุปฺปชชฺนโต                 เอก  วิย  ปกาสตีติ ฯ 
        อิโต  ปร  ปน  ยฺวาย  ปม  ฌาน  สมาปชฺชินฺติ   
สมฺปชานมุสา  ภณติ  ยสมฺา  โส  นตฺถ ิ เม  ปม  ฌานนฺติ   
เอว  ทิฏ ิโก  โหติ  ตสฺส  หิ  อตฺเถว  อย  ลทฺธิ  ตถา   
นตฺถิ  เม  ปม  ฌานนฺติ  เอวมสฺส  ขมติ  เจว  รุจฺจติ  จ   
เอวสภาวเมว  จสฺส  จิตฺต  นตฺถิ  เม  ปม  ฌานนฺติ  ยทา   
ปน  มุสา  วตฺตุกาโม  โหติ  ตทา  ต  ทฏิ ึ  วา  ทฏิ ิยา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 732 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๓๒   
 
สห  ขนฺตึ  วา  ทิฏ ิขนฺตีหิ  สทฺธึ  รุจึ  วา  ทิฏ ิขนฺติรุจีหิ   
สทฺธึ  ภาว  วา  วินิธาย  นกิฺขิปตฺวา  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อภูต   
กตฺวา  ภณติ  ตสฺมา  เตสมฺป  วเสน  องฺคเภท  ทสฺเสตุ  จตูหิ   
อากาเรหีติอาทิ (๑)  วุตฺต ฯ  ปริวาเร  จ  อฏงฺคิโก  มุสาวาโทติ   
วุตฺตตฺตา  ตตฺถ  อธิปฺเปตาย  ส ฺาย  สทฺธึ  อ ฺโป  อิธ   
อฏหากาเรหีติ  เอโก  นโย  โยเชตพโฺพ ฯ   
        เอตฺถ  จ  วินิธาย  ทฏิ ินฺติ  พลวธมฺมวินิธานวเสน [๒]   
วุตฺต ฯ  วินิธาย  ขนฺตินฺติอาทีนิ  ตโต  ทุพฺพลทุพฺพลาน  วินิธาน-   
วเสน ฯ  วินธิาย  ส ฺนฺติ  อิท  ปเนตฺถ  สพฺพทุพฺพล-   
ธมฺมวินิธานส ฺามตฺตมฺป  นาม ฯ  อวินิธาย  สมฺปชานมุสา   
ภณิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺติ ฯ  ยสฺมา  ปน  สมาปชชฺิสฺสามีติ-   
อาทินา  อนาคตวจเนน  ปาราชิก  น  โหติ  ตสฺมา  สมาปชฺชินฺติ-   
อาทีนิ  อตีตวตฺตมานปทาเนว  ปาเ  วุตฺตานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        อิโต  ปร  สพฺพมฺป  อิมสฺมึ  สุทฺธกิมหาวาเร  อุตฺตา-   
นตฺถเมว ฯ  น  เหตฺถ  [๔]  อตฺถ ิ ย  อิมินา  วินิจฺฉเยน  น   
สกฺกา  ภเวยฺย  วิ ฺาตุ  เปตฺวา  กิเลสปฺปหานปทสฺส   
ปทภาชเน  ราโค  เม  จตฺโต  วนฺโตติอาทีน  ปทาน  อตฺถ ฯ   
สฺวาย  วุจฺจติ ฯ  เอตฺถ  หิ  จตฺโตติ  อิท  สกภาวปริจฺจชนวเสน   
# ๑. จตูหากาเรหีติ.... ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เอตนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. ม. ....วินิธาน ส ฺามตฺตมฺป ฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร ตนฺติ   
# ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 733 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๓๓   
 
วุตฺต ฯ วนฺโตติ อิท ปุน อนาทิยนภาวทสฺสนวเสน ฯ  มุตฺโตติ   
อิท  สนฺตติโต  วิโมจนวเสน ฯ  ปหีโนติ  อิท  มุตฺตสฺสาป   
กฺวจิ  อนวฏานทสฺสนวเสน ฯ  ปฏินสิฺสฏโติ  อิท  ปุพฺเพ   
อาทินฺนปุพฺพสฺส  ปฏนิสิฺสคฺคทสฺสนวเสน ฯ  อุกฺเขฏิโตติ  อิท   
อริยมคฺเคน  อุตฺตาสิตตฺตา  ปุน  อนาลยีนภาวทสฺสนวเสน ฯ   
สฺวายมตฺโถ  สทฺทสตฺถโต  ปริเยสิตพฺโพ ฯ  สมกฺุเขฏิโตติ  อิท   
สุฏ ุ  อุตฺตาเสตฺวา  อณุสหคตสฺสาป ปุน อนาลียนภาวทสฺสน-   
วเสน วุตฺตนฺติ ฯ   
                                สุทฺธกิวารกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                        วตฺตุกามวารกถา 
        วตฺตุกามวาเรป  ตีหากาเรหีติอาทีน  อตฺโถ  วารเปยฺยาลปฺ-   
ปเภโท  จ  สพฺโพ  อิธ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  เกวล   
หิ  ย  อิท  มยา  วิรชฺฌิตฺวา  อ ฺ  วตฺตุกาเมน  อ ฺ   
วุตฺต  ตสฺมา  นตฺถิ  มยฺห  อาปตฺตีติ  เอว  โอกาสคเวสกาน   
ปาปปุคฺคลาน  โอกาสนิเสธนตฺถ  วุตฺโต ฯ  ยเถว  หิ  พุทฺธ   
ปจฺจกฺขามีติ  วตฺตุกาโม  ธมฺม  ปจฺจกฺขามีติอาทีสุ  สิกฺขา-   
ปจฺจกฺขานปเทสุ  ย  วา  ต  วา  วทนฺโต  เขตฺเต  โอติณฺณตฺตา   
สิกฺขาปจฺจกฺขาตโก  ว  โหติ  เอว  ปมชฺฌานาทิอุตฺตริมนุสฺส-   
ธมฺมปเทสุ  ยงฺกิ ฺจิ  เอก  วตฺตุกาโม  ตโต  อ ฺ  ย  วา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 734 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๓๔   
 
ต  วา  วทนฺโตป  เขตฺเต  โอติณฺณตฺตา  ปาราชิโกว  โหติ   
สเจป  ยสฺส  วทติ  โส  ตมตฺถ  ตขณเยว  ชานาติ ฯ  ชานน-   
ลกฺขณ ฺเจตฺถ  สิกฺขาปจฺจกฺขาเน  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
อย  ปน  วิเสโส ฯ  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  หตฺถมุทฺธาย  สีส  น   
โอตรติ ฯ  อิท  อภูตาโรจน  หตฺถมุทฺธายป  โอตรติ ฯ  โย  หิ   
หตฺถวิการาทีหิ  องฺคปจจงฺคโจปเนหิ  อภูต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   
วิ ฺตฺติปเถ   ิตสฺส  ปุคฺคลสฺส  อาโรเจสิ  โส  จ  ต  อตฺถ   
ชานาติ  ปาราชิโกว  โหติ ฯ  อถ  ปน  ยสฺส  อาโรเจติ  โส   
น  ชานาติ  วา  กึ  อย  ภณตีติ  สสย  วา  อาปชฺชติ  จิร   
วีมสิตฺวา  วา  ปจฺฉา  ชานาติ   อปฏิวิชานนฺโต  อิจฺเจว  สงฺข   
คจฺฉติ ฯ  เอว  อปฏิวิชานนฺตสฺส  วุตฺเต  ถุลลฺจฺจย  โหติ ฯ  โย   
ปน  ฌานาทีนิ  อตฺตนา  อธิคมนวเสน  วา  อุคฺคหปริปุจฺฉาทิ-   
วเสน  วา  น  ชานาติ  เกวล  ฌานนฺติ  วา  วิโมกฺโขติ   
วา  วจนมตฺตเมว  สุต  โหติ  โสป  เตน  วุตฺเต  ฌาน   
กิร  สมาปชชฺินฺติ  เอส  วทตีติ  ยทิ  เอตฺตกมตฺตมฺป  ชานาติ   
ชานาติจฺเจว  สงฺข  คจฺฉติ  ตสฺส วุตฺเต ปาราชิกเมว ฯ โส (๑)   
เอกสฺส  วา  ทฺวินฺน  วา  พหูน  วา  นยิมิตานิยมิตวเสน  วิเสโส   
สพฺโพป  สิกขฺาปจฺจกฺขานกถาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพติ ฯ   
                        วตฺตุกามวารกถา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. อติเรโก ม ฺเ ฯ  ม. เสโส ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 735 

                *เลมที่ ๑  ปจฺจยปฏิสยุตฺตวารกถา  หนา ๗๓๕   
 
        ปจฺจยปฏิสยุตฺตวาเรป  สพฺพ  วารเปยฺยาลปฺปเภท  ปุพฺเพ   
อาคตปทาน ฺจ  อตฺถ  วุตฺตนเยเนว  ตฺวา  ปาลิกฺกโม  ตาว   
เอว  ชานิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ  หิ  โย  เต  วิหาเร  วสิ  โย   
เต  จีวร  ปรภุิ ฺชิ  โย  เต  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิ  โย   
เต  เสนาสน  ปริภุ ฺชิ  โย  เต  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   
ปริภุ ฺชีติ  อิเม  ป ฺจ  ปจฺจตฺตวจนวารา  เยน  เต  วิหาโร   
ปริภุตฺโตติอาทโย  ป ฺจ  กรณวจนวารา  ย  ตฺว  อาคมฺม   
วิหาร  อทาสีติอาทโย  ป ฺจ  อุปโยควจนวารา  วุตฺตา  เตส   
วเสน  อิธ  วุตฺเตน  สุ ฺาคารปเทน  สทฺธึ  ปุพฺเพ  วุตฺเตสุ   
ปมชฺฌานาทีสุ  สพฺพปเทสุ  วารเปยฺยาลเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  โย   
เต  วิหาเร  เยน เต วิหาโร  ย  ตฺว  อาคมฺม  วิหารนฺติ   
เอว  ปริยาเยน  วุตฺตตฺตา  ปน  อหนฺติ   อวุตฺตตฺตา  จ  ปฏ-ิ   
วิชานนฺตสฺส  วุตฺเตป  อิธ  ถุลลฺจฺจย  อปฏิวิชานนฺตสฺส  ทุกฺกฏนติฺ   
อยเมตฺถ วินิจฺฉโย (๑)  ฯ   
# ๑. เทฺว วาเร อุปาทาย ปจฺจยปฏิสยุตฺตวารกถา นิฏ ิตาติ วตฺตพฺพ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 736 

                        *เลมที่ ๑  นาปตฺติเภทกถา  หนา ๗๓๖   
        เอว  วิตฺถารวเสน  อาปตฺติเภท  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
อนาปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อนาปตฺติ  อธิมาเนนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
อธิมาเนนาติ  อธิกมาเนน  สมุทาจรนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ  โกห ฺเน  อิจฺฉาจาเร  อฏตฺวา   
อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺส  สพฺรหฺมจารีน  สนฺติเก  อ ฺ  พฺยา-   
กโรนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อุมฺมตฺตกาทโย  ปุพฺเพ  วุตฺตนยาเอว ฯ   
อิธ  ปน  อาทิกมฺมิกา  วคฺคุมุทาตีริยา  ภิกฺขู เตส อนาปตฺตีติ ฯ   
                        ปทภาชนียวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        สมฏุานาทีสุ ฯ  อิท  สิกฺขาปท  ติสมุฏาน  หตฺถมุทฺธาย   
อาโรเจนฺตสฺส  กายจิตฺตโต  วจีเภเทน  อาโรเจนฺตสฺส  วาจาจิตฺตโต   
อุภย  กโรนฺตสฺส  กายวาจาจิตฺตโต  สมุฏาติ  กิริยา  ส ฺา-   
วิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต   
ติเวทนิก (๑) ฯ  หสนฺโตป  หิ  โสมนิสสฺิโต (๒)  อุลฺลปติ  ภายนฺโตป   
มชฺฌตฺโตป   
# ๑. ม. ติเวทน ฯ  ๒. ม. โสมนสฺสิโก ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 737 

                *เลมที่ ๑  วีนีตวตฺถุวณฺณนา  หนา ๗๓๗   
        วินีตวตฺถูสุ  อธิมานวตฺถุ  อนุปฺป ฺตฺติย  วุตฺตนยเมว ฯ   
        ทุติยวตฺถุสฺมึ ฯ  ปณิธายาติ  ปฏน  กตฺวา ฯ  เอว  ม   
ชโน  สมฺภาเวสฺสตีติ  เอว  อร ฺเ  วสนฺต  ม  ชโน  อรหตฺเต   
วา  เสกฺขภูมิย  วา  สมฺภาเวสฺสติ  ตโต  โลกสฺส  สกกฺโต   
ภวิสฺสามิ  ครุกโต  มานิโต  ปูชโิตติ ฯ  อาปตฺติ  ทกฺุกฏสฺสาติ   
เอว  ปณิธาย  อร ฺเ  วสิสฺสามีติ  คจฺฉนฺตสฺส  ปทวาเร   
ปทวาเร  ทุกกฺฏ ฯ  ตถา  อร ฺเ  กุฏกิรณจงฺกมนนิสีทน-   
นิวาสนปารุปนาทีสุ  สพฺพกิจฺเจสุ  ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ ฯ   
ตสฺมา  เอว  อร ฺเ  น  วสิตพฺพ ฯ  เอว  วสนฺโต  หิ   
สมฺภาวน  ลภตุ  วา  มา  วา  ทุกฺกฏ  อาปชฺชติ ฯ  โย   
ปน  สมาทินนฺธุตงฺโค  ธุตงฺค  รกฺขิสฺสามีติ  วา  คามนฺเต   
เม  วสโต  จิตฺต  วิกฺขิปติ  อร ฺ  สปปฺายนฺติ  วา  จินฺเตตฺวา   
อทฺธา  อร ฺเ  ติณฺณ  วิเวกาน  อ ฺตร  ปาปุณิสฺสามีติ   
วา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  อรหตฺต  อปาปุณิตฺวา  น  นกิฺขมิสฺสามีติ   
วา  อร ฺวาโส  นาม  ภควตา  ปสตฺโถ  มยิ  จ  อร ฺเ   
วสนฺเต  พหู  สพฺรหฺมจาริโน  คามนฺต  หิตฺวา  อาร ฺ ิกา   
ภวิสฺสนฺตีติ  วา  เอว  อนวชฺชวาส  วสตุิกาโม  โหติ  เตน   
วสิตพฺพ ฯ   
        ตติยวตฺถุสฺมึ ฯ  อภิกกฺมาทีนิ  สณฺเปตฺวา  ปณฺฑาย    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 738 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๗๓๘ 
 
จริสฺสามีติ  นิวาสนปารุปนกิจฺจโต  ปภูติ  ยาว  โภชนปริโยสาน   
ตาว  ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ  สมฺภาวน  ลภตุ  วา  มา  วา   
ทุกฺกฏเมว ฯ  ขนฺธกวตฺตเสขิยวตฺตปริปูรณตฺถ  ปน  สพฺรหฺมจารีน   
ทิฏานุคติอาปชฺชนตฺถ  วา  ปาสาทิเกหิ  อภิกฺกมปฏิกฺกมาทีหิ   
ปณฺฑาย  ปวิสนฺโต  อนุปวชฺโช  วิ ฺ ูนนฺติ ฯ    
        จตุตฺถป ฺจมวตฺถูสุ  โย  เต  วิหาเร  วสีติ  เอตฺถ  วุตฺต-   
นเยเนว  อหนฺติ  อวุตฺตตฺตา  ปาราชิก  นตฺถิ ฯ  อตฺตูปนายิกเมว   
หิ  สมุทาจรนฺตสฺส  ปาราชิก  วุตฺต ฯ   
        ปณิธาย  จงฺกมีติอาทีนิ  เหฏา  วุตฺตนยาเนว ฯ   
        สโยชนวตฺถุสฺมึ ฯ  สโยชนา  ปหีนาติป  ทส  สโยชนา   
ปหีนาติป  เอก  สโยชน  ปหีนนฺติป  วทโต  กิเลสปปฺหานเมว   
อาโรจิต  โหติ  ตสฺมา  ปาราชิก ฯ   
        รโหวตฺถูสุ ฯ  รโห  อุลฺลปตีติ (๑)  รโหคโต  อรหา  อหนฺติ   
วทติ  น  มนสา  จินฺติติเมว  กโรติ  เตเนตฺถ  ทุกกฺฏ  วุตฺต ฯ   
วิหารวตฺถุ  อุปฏานวตฺถุ  จ  วุตฺตนยเมว ฯ   
        น  ทุกฺกรวตฺถุสฺมึ ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อย  ลทฺธ ิ อริย-   
ปุคฺคลาว  ภควโต  สาวกาติ ฯ  เตนาห  เย  โข  เต  ภควโต   
สาวกา  เต  เอว  วเทยฺยุนฺติ ฯ  ยสฺมา  จสฺส  อย  อธปิฺปาโย   
สีลวตา  อารทฺธวิปสฺสเกน  น  ทุกฺกร  อ ฺ  พฺยากาตุ   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๒๘๘/๒๐๔  รโหคโต อุตฺตริมนุสฺสธมฺม   
#  อุลฺลปตีติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 739 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๓๙   
 
ปฏิพโล  โส  อรหตฺต  ปาปุณิตุนฺติ  ตสฺมา  อนุลฺลปนาธิปฺปาโย   
อหนฺติ  อาห ฯ   
        วิริยวตฺถุสฺมึ ฯ  อาราธนีโยติ  สกกฺา  อาราเธตุ  สมฺปาเปตุ   
นิพฺพตฺเตตุนฺติ  อตฺโถ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        มจฺจุวตฺถุสฺมึ ฯ  โส  ภิกฺขูติ  ยสฺส  วิปฏิสาโร  อุปฺปชฺชติ   
โส  ภาเยยฺย  มยฺห  ปน  อวิปฏิสารวตฺถุกานิ  ปริสทฺุธานิ   
สีลานิ  สฺวาห  ก ึ มรณสฺส  ภายิสฺสามีติ  เอตมตฺถวส  ปฏิจฺจ   
นาห  อาวุโส  มจฺจุโน  ภายามีติ  อาห ฯ  เตนสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
        วิปฏิสารวตฺถุสฺมึป  เอเสว  นโย ฯ  ตโต  ปราน ิ ตีณิ   
วตฺถูนิ  วิริยวตฺถุสทิสาเนว ฯ   
        เทสนาวตฺถูสุ (๑)  ปมวตฺถุสฺมึ  ตาว ฯ  โส  ภิกฺขุ  ปฏ-ิ   
สงฺขานพเลน  อธิวาสนขนฺติย  ตฺวา  นาวุโส  สกกฺา  เยน   
วา  เตน  วา  อธิวาเสตุนฺติ  อาห ฯ  เตนสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
        ทุติเย  ปน  อตฺตูปนายิก  อกตฺวา  นาวุโส  สกกฺา   
ปุถุชชฺเนนาติ ปริยาเยน วุตฺตตฺตา ถุลลฺจฺจย ฯ   
        พฺราหฺมณวตฺถูสุ ฯ  โส  กริ  พฺราหฺมโณ  น  เกวล   
อายนฺตุ  โภนฺโต  อรหนโฺต  อาห  ย  ย  ปนสฺส  วจน  มุขโต   
นิคฺคจฺฉติ  สพฺพ  อรหนฺตาน  อาสนานิ  ป ฺาเปถ  ปาโททก   
เทถ  อรหนโฺต  ปาเท  โธวนฺตูติ  อรหนฺตวาทปฏิสยุตฺตเยว ฯ   
# ๑. ม. เวทนาวตฺถูสุ ฯ  ๒. ม. อรหนโฺตติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 740 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๔๐   
 
ต  ปนสฺส  ปสาทภ ฺ  สทฺธาจริตตฺตา  อตฺตโน  สทฺธาพเลน   
สมุสฺสาหิตสฺส  วจน ฯ  ตสฺมา  ภควา  อนาปตฺติ  ภิกฺขเว   
ปสาทภ ฺเติ  อาห ฯ  เอว  วุจฺจมาเนน  ปน  ภิกฺขุนา  น   
หฏตุฏเเนว  ปจฺจยา  ปริภุ ฺชิตพฺพา  อรหตฺตสมฺปาปก  ปน   
ปฏิปท  ปริปเูรสฺสามีติ  เอว  โยโค  กรณีโยติ ฯ  อ ฺพฺยากรณ-   
วตฺถูนิ  สโยชนวตฺถุสทิสาเนว ฯ   
        อคารวตฺถุสฺมึ ฯ  โส  ภิกฺขุ  คิหิภาเว  อนตฺถิกตาย   
อนเปกฺขตาย  อภพฺโพ  โข  อาวุโส  มาทิโสติ  อาห  น   
อุลฺลปนาธิปฺปาเยน  เตนสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
        อาวฏกามวตฺถุสฺมึ ฯ  โส  ภิกฺขุ  วตฺถุกาเมสุ  จ  กิเลสกาเมสุ   
จโลกิเกเนว  อาทีนวทสฺสเนน  นิรเปกโฺข  ตสฺมา  อาวฏา   
เม  อาวุโส  กามาติ  อาห  เตนสฺส  อนาปตฺติ ฯ  เอตฺถ  จ   
อาวฏาติ  อาวาริตา  นิวาริตา  ปฏิกฺขิตฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
        อภิรติวตฺถุสฺมึ ฯ  โส  ภิกฺขุ  สาสเน  อนุกฺกณฺ ิตภาเวน   
อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีสุ  จ  อภิรติภาเวน  อภิรโต  อห  อาวุโส   
ปรมาย  อภิรติยาติ  อาห  น อุลฺลปนาธปิฺปาเยน  เตนสฺส   
อนาปตฺติ ฯ   
        ปกฺกมนวตฺถุสฺมึ ฯ  โย  อิมมฺหา  อาวาสา  ปม  ปกฺกมิสฺสตีติ   
เอว  อาวาส  วา  มณฺฑล  วา  สีม  วา  ยงฺกิ ฺจิ  าน   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กตาย  กติกาย  โย  ม  อรหาติ  ชานนฺตูติ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 741 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๔๑   
 
ตมฺหา  านา  ปม  ปกฺกมติ  ปาราชิโก  โหติ ฯ  โย  ปน   
อาจริยูปชฺฌายาน  วา  กิจฺเจน  มาตาปตูน  วา  เกนจิเทว   
กรณีเยน  ภิกขฺาจารตฺถ  วา  อุทฺเทสปริปุจฺฉาน  วา  อตฺถาย   
อ ฺเน  วา  ตาทิเสน  กรณีเยน  ต  าน  อติกฺกมิตฺวา   
คจฺฉติ  อนาปตฺติ ฯ  สเจปสฺส  เอว  คตสฺส  ปจฺฉา  อิจฺฉาจาโร   
อุปฺปชฺชติ  น  ทานาห  ตตฺถ  คมิสฺสามิ  เอว  ม  อรหาติ   
สมฺภาเวสฺสนฺตีติ  อนาปตฺติเยว ฯ  โยป  เกนจิเทว  กรณีเยน   
ต  าน  ปตฺวา  สชฺฌายมนสิการาทิวเสน  อ ฺาวิหิโต  วา   
หุตฺวา  โจราทีหิ  วา  อนพุทฺโธ  เมฆ  วา  อุฏ ิต  ทสิฺวา   
อโนวสฺสก  ปวิสิตุกาโม  ต  าน  อติกฺกมติ  อนาปตฺติ ฯ   
ยาเนน  วา  อิทฺธิยา  วา  คจฺฉนฺโตป  ปาราชิก  น  อาปชฺชติ   
ปทคมเนเนว  อาปชฺชติ ฯ  ตป  เยหิ  สห  กติกา  กตา  เตหิ   
สทฺธึ  อปุพฺพ  อจริม  คจฺฉนฺโต  น  อาปชฺชติ ฯ  เอว  คจฺฉนฺตา   
หิ  สพฺเพป  อ ฺม ฺ  รกฺขนฺติ ฯ  สเจป  มณฺฑปรุกฺขมูลาทีสุ   
กิ ฺจิ  าน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  โย  เอตฺถ  นิสีทติ  วา  จงฺกมติ   
วา  ต  อรหาติ  ชานิสฺสามาติ  ปุปฺผานิ  วา  เปตฺวา   
โย  อิมานิ  คเหตฺวา  ปูช  กริสฺสติ  ต  อรหาติ  ชานิสฺสามาติ-   
อาทินา  นเยน  กติกา  กตา  โหติ ฯ  ตตฺราป  อิจฺฉาจารวเสน   
ตถา  กโรนฺตสฺส  ปาราชิกเมว ฯ  สเจป  อุปาสเกน  อนฺตรา-   
มคฺเค  วิหาโร  วา  กโต  โหติ  จีวราทีนิ  วา  ปตานิ    
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โหนฺติ  เย  อรหนฺโต  เต  อิมสฺมึ  วิหาเร  วสนฺตุ  จีวราทีนิ   
จ  คณฺหนฺตติ ฯ  ตตฺราป  อิจฺฉาจารวเสน  วสนฺตสฺส  วา  ตานิ   
วา  คณฺหนฺตสฺส  ปาราชิกเมว ฯ  เอต  ปน  อธมฺมิก  กติก-   
วตฺต  ตสฺมา  น  กาตพฺพ ฯ  อ ฺ  วา  เอวรูป  อิมสมฺึ   
เตมาสพฺภนฺตเร  สพฺเพ  อาร ฺ ิกา  โหนฺตุ  ปณฺฑปาติกงฺคาทิ-   
อวเสสธุตงฺคธรา  วา  อถวา  สพฺเพว  ขีณาสวา  โหนฺตูติ-   
เอวมาทิ ฯ  นานาเวรชฺชกา  หิ  ภิกฺขู  สนฺนิปตนฺติ ฯ  ตตฺถ   
เกจิ  ทุพฺพลา  อปฺปตฺถามา  เอวรูป  วตฺต  อนุปาเลตุ  น   
สกฺโกนฺติ ฯ  ตสฺมา  เอวรูปมฺป  วตฺต  น  กาตพฺพ ฯ  อิม  เตมาส   
สพฺเพเหว  น  อุทฺทิสิตพฺพ  น  ปริปุจฺฉิตพฺพ  น  ปพฺพาเชตพฺพ   
มูควตฺต  คณฺหิตพฺพ  พหิ  สีมฏสฺสาป  สงฺฆลาโภ  ทาตพฺโพติ-   
เอวมาทิก ปน น กาตพฺพเมว ฯ   
        ลกฺขณสยุตฺเต  ยฺวาย  อายสฺมา  จ  ลกฺขโณติ  ลกฺขณตฺเถโร   
วุตฺโต  เอส  ชฏลิสหสฺสสฺส  อพฺภนฺตโร  เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทาย   
อุปสมฺปนฺโน  อาทิตฺตปริยายาวสาเน  อรหตฺต  ปตฺโต  เอโก   
มหาสาวโกติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺมา  ปเนส  ลกฺขณสมฺปนฺเนน   
สพฺพาการปริปูเรน  พฺรหฺมสเมน  อตฺตภาเวน  สมนฺนาคโต   
ตสฺมา  ลกฺขโณติ  สงฺขฺย  คโต ฯ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  ปน   
ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  อรหตฺต  ปตฺโต  ทุติโย   
อคฺคสาวโก ฯ    
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        สิต  ปาตฺวากาสีติ  มนฺทหสิก  ปาตุ  อกาสิ ฯ  ปกาสยิ   
ทสฺเสสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กึ  ปน  ทิสฺวา  เถโร  สิต   
ปาตฺวากาสีติ ฯ  อุปริ  ปาลิย  อาคต อฏ ิกสงฺขลิก  เอก   
เปตโลเก  นพฺิพตฺตสตฺต  ทิสฺวา ฯ  ต ฺจ  โข  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
น  ปสาทจกฺขุนา ฯ  ปสาทจกฺขุสฺส  หิ  เอเต  อตฺตภาวา  น   
อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ ฯ  เอวรูป  ปน  อตฺตภาว  ทิสฺวา  การุ ฺเ   
กตฺตพฺเพ  กสฺมา  สิต  ปาตฺวากาสีติ ฯ  อตฺตโน  จ  พุทฺธ-   
าณสฺส  จ  สมฺปตฺติสมนุสฺสรณโต ฯ  ต  หิ  ทิสวฺา  เถโร   
อทิฏสจฺเจน  นาม  ปุคฺคเลน  ปฏลิภิตพฺพา  เอวรูปา  อตฺตภาวา   
มุตฺโต  อห  ลาภา  วต  เม  สลุทฺธ  วต  เมติ  อตฺตโน  จ   
สมฺปตฺตึ  อนุสฺสริตฺวา  อโห  พุทฺธสฺส  ภควโต  าณสมฺปตฺติ   
โย  กมฺมวิปาโก  ภิกฺขเว  อจินฺเตยฺโย  น  จินฺเตตพฺโพติ   
เทเสสิ  ปจฺจกฺข  วต  กตฺวา  พุทฺธา  เทเสนฺติ  สุปฏิวิทฺธา   
พุทฺธาน  ธมฺมธาตูติ  เอว  พุทฺธาณสมฺปตฺติ ฺจ  สริตฺวา  สิต   
ปาตฺวากาสีติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ขีณาสวา  นาม  น  อการณา   
สิต  กโรนฺติ  ตสฺมา  ต  ลกฺขณตฺเถโร  ปุจฺฉิ  โก  นุ   
โข  อาวุโส  โมคฺคลฺลาน  เหตุ  โก  ปจฺจโย  สิตสฺส  ปาตุ-   
กมฺมายาติ ฯ  เถโร  ปน  ยสฺมา  เยหิ  อย  อุปฺปตฺติ  สาม   
อทิฏา  เต  ทุสฺสทฺธาปยา  โหนฺติ  ตสฺมา  ภควนฺต  สกฺขึ   
กตฺวา  พฺยากาตุกามตาย  อกาโล  โข  อาวุโสติอาทิมาห ฯ    
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ตโต  ภควโต  สนฺติเก  ปุฏโ  อิธาห  อาวุโสติอาทินา  นเยน   
พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อฏ ิกสงฺขลิกนฺติ  เสต  นิมมฺสโลหิต  อฏ ิกสงฺฆาฏ ฯ   
คิชฺฌาป  กงฺกาป  กุลลาปติ  เอเตป  ยกขฺคิชฺฌา  เจว  ยกฺขกงฺกา   
จ  ยกฺขกุลลา  จ ปจฺเจตพฺพา ฯ ปากติกาน  ปน  คิชฌฺาทีน   
อาปาถมฺป  เอต  รูป  นาคจฺฉติ ฯ อนุปติตฺวา  อนุปติตฺวาติ   
อนุพนฺธิตฺวา  อนุพนฺธิตฺวา ฯ  วิตุเทนฺตีติ (๑)  วินิวิชฌฺิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ   
วิตุทนฺตีติ (๒)  วา ปาโ ฯ อสิธารูปเมหิ  ติขิเณหิ  โลหตุณฺเฑหิ   
วิชฺฌนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  สา  สุท  อฏฏสฺสร  กโรตีติ  เอตฺถ   
สุทนฺติ  นิปาโต ฯ  สา  อฏ ิกสงฺขลิกา  อฏฏสฺสร  อาตุรสฺสร   
กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  อกุสลวิปากานุภวนตฺถ  กริ  โยชนปฺปมาณาป   
ตาทิสา  อตฺตภาวา  นิพฺพตฺตนฺติ  ปสาทุสฺสทา  จ  โหนฺติ   
ปกฺกคณฺฑสทิสา ฯ  ตสฺมา  สา  อฏ ิกสงฺขลิกา  พลวเวทนาตุรา   
ตาทิส  สรมกาสีติ ฯ  เอว ฺจ  วตฺวา  ปุน  อายสฺมา  มหา-   
โมคฺคลฺลาโน  วฏฏคามิสตฺตา  นาม  เอวรูปา  อตฺตภาวา  น   
มุจฺจนฺตีติ  สตฺเตสุ  การุ ฺ  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺน  ธมฺมสเวค   
ทสฺเสนฺโต  ตสฺส  มยฺห  อาวุโส  เอตทโหสิ  อจฺฉริย  วต   
โภติอาทิมาห ฯ   
        ภิกฺขู  อุชฺฌายนฺตีติ  เยส  สา  เปตุปฺปตฺติ  อปจฺจกฺขา   
# ๑. ส.ี วิตุเธนฺตีติ ฯ  ม. วิฒุเฑนฺตีติ ฯ  ๒. ม. วิตุเทนฺตีติ ฯ   
# ๓. ม. เปตูปปตฺติ ฯ    
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เต  อุชฺฌายนฺติ ฯ  ภควา  ปน  เถรสฺส  อานุภาว  ปกาเสนฺโต   
จกฺขุภูตา  วต  ภิกฺขเว  สาวกา  วิหรนฺตีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
จกฺขุ  ภูต  ชาตมุปฺปนฺน  เตสนฺติ  จกฺขุภูตา ฯ  ภูตจกฺขุกา   
อุปฺปนฺนจกฺขุกา  จกฺขุ อุปฺปาเทตฺวา  วิหรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ทุติเย   
ปเทป  เอเสว  นโย ฯ  ยตฺร  ห ิ นามาติ  เอตฺถ  ยตฺราติ   
การณวจน ฯ  ตตฺรายมตฺถโยชนา  ยสฺมา  นาม  สาวโกป   
เอวรูป  สฺสติ  วา  ทกฺขิสฺสติ (๑)  วา  สกฺขึ  วา  กริสฺสติ   
ตสฺมา  อโวจุมฺหา  จกฺขุภูตา  วต  ภิกฺขเว  สาวกา  วิหรนฺติ   
าณภูตา  วต  ภิกฺขเว  สาวกา  วิหรนฺตีติ ฯ   
        ปุพฺเพว  เม  โส  ภิกฺขเว  สตฺโต  ทฏิโติ  โพธิมณฺเฑ   
สพฺพ ฺ ุต ฺาณปฏิเวเธน  อปฺปมาเณสุ  จกฺกวาเฬสุ  อปฺปมาเณ   
สตฺตนิกาเย  ภวคติ ิตินิวาเส (๒)  จ  ปจฺจกฺข  กโรนฺเตน  มยา   
ปุพฺเพว  โส  สตฺโต  ทิฏโติ  วทติ ฯ   
        โคฆาตโกติ  คาโว  วธิตฺวา  อฏ ิโต  มส  โมเจตฺวา   
วิกฺกีณิตฺวา  ชีวิตกปฺปนกสตฺโต ฯ  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเส-   
เสนาติ  ตสฺเสว  นานาเจตนาหิ  อายูหิตสฺส  อปราปริยกมฺมสฺส ฯ   
ตตฺร  หิ  ยาย  เจตนาย  นรเก  ปฏิสนฺธ ิชนิตา  ตสฺสา   
วิปาเก  ปริกขีฺเณ  อวเสสกมฺม  วา  กมมฺนิมิตฺต  วา  อารมฺมณ   
กตฺวา  ปุน  เปตาทีสุ  ปฏสินฺธิ  นิพฺพตฺตติ  ตสฺมา สา  ปฏิสนฺธ ิ  
# ๑. ม. ทกฺขติ ฯ  ๒. ม. ภวคติโยนิ ิตินิวาเสน ฯ    
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กมฺมสภาคตาย  วา  อารมฺมณสภาคตาย  วา  ตสฺเสว  กมฺมสฺส   
วิปากาวเสโสติ  วุจฺจติ ฯ  อย ฺจ  สตฺโต  เอว  อุปฺปนฺโน(๑) ฯ   
เตนาห  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสนาติ ฯ  ตสฺส  กริ   
นรกา  จวนกาเล  นิมฺมสกตาน  คุนฺน  อฏ ิราสิ  เอว  นิมิตฺต   
อโหสิ  โส  ปฏิจฺฉนฺนมฺป  ต  กมฺม  วิ ฺ ูน  ปากฏ  วิย   
กโรนฺโต  อฏ ิกสงฺขลิกเปโต  ชาโต ฯ   
        มสเปสีวตฺถุสฺมึ ฯ  โคฆาตโก มสเปสิโย (๒)  กตฺวา สุกฺขา-   
เปตฺวา  วลฺลูรวิกฺกเยน  อเนกานิ  วสฺสานิ  ชีวิต  กปฺเปสิ ฯ   
เตนสฺส  นรกา  จวนกาเล  มสเปสีเยว  นิมิตฺต  อโหสิ ฯ  โส   
มสเปสีเปโต  ชาโต ฯ   
        มสปณฺฑวตฺถุสฺมึ ฯ  โส  สากุณิโก  สกุเณ  คเหตฺวา   
วิกฺกีณกาเล  นิปฺปกฺขจมฺเม  มสปณฺฑมตฺเต  กตฺวา  วิกฺกีณนฺโต   
ชีวิต  กปฺเปส ิฯ  เตนสฺส  นรกา  จวนกาเล  มสปณฺโฑว  นิมิตฺต   
อโหสิ ฯ  โส  มสปณฺฑเปโต  ชาโต ฯ   
        นิจฺฉวิวตฺถุสฺมึ ฯ  ตสฺส  โอรพฺภิกสฺส  เอฬเก  วธิตฺวา   
นิจฺจมฺเม  กตฺวา  กปฺปตชวิีตสฺส  ปุริมนเยเนว  นิจฺจมฺม   
เอฬกสรีร  นมิิตฺต  อโหสิ ฯ  โส  นิจฺฉวิเปโต  ชาโต ฯ   
        อสิโลมวตฺถุสฺมึ ฯ  โส  สูกริโก (๓)  ทีฆรตฺต  นิวาปวุฏเ (๔)  สกูเร   
อสินา  วธิตฺวา  ทีฆรตฺต  ชีวิต  กปฺเปส ิฯ  ตสฺส  อุกขิฺตฺตาสิก   
# ๑. ม. อุปปนฺโน ฯ  ๒. ม. โคมสเปสิโย  ๓. โสกรโิก ฯ   
# ๔. ม. นิวาปปุฏเ ฯ  ๕. ม. เตนสฺส ฯ    
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ภาโว  ว  นิมตฺิต  อโหสิ ฯ  ตสฺมา  อสิโลมเปโต  ชาโต ฯ   
        สตฺติโลมวตฺถุสฺมึ ฯ โส  มาควิโก  เอก  มิค ฺจ  สตฺติ ฺจ   
คเหตฺวา  วน  คนฺตฺวา ตสฺส  มิคสฺส  สมีป  อาคตาคเต  มิเค   
สตฺติยา  วิชฺฌิตฺวา(๑)  มาเรสิ ฯ  ตสฺส  สตฺติยา  วิชฌฺนภาโวเยว   
นิมิตฺต  อโหสิ ฯ  ตสฺมา  สตฺติโลมเปโต  ชาโต ฯ   
        อุสุโลมวตฺถุสฺมึ ฯ  การณิโกติ  ราชาปราธิเก  อเนกาหิ   
การณาหิ  ปเฬตฺวา  อวสาเน  กณฺเฑน  วิชฺฌิตฺวา  มารณ-   
ปุริโส ฯ  โส  กริ  อมุกสมฺึ  ปเทเส  วิทฺโธ  มรตีติ  ตฺวา  ว   
วิชฺฌติ ฯ  ตสฺเสว  ชีวิต  กปฺเปตฺวา  นรเก  อุปฺปนฺนสสฺ  ตโต   
วิปากาวเสเสน  อิธูปปตฺติกาเล  อุสุนา  วิชฺฌนภาโวเยว  นิมิตฺต   
อโหสิ ฯ  ตสฺมา  อุสุโลมเปโต  ชาโต ฯ   
        สูจิโลมวตฺถุสฺมึ ฯ  สารถีติ  อสฺสทมโก ฯ  โคทมโกติป   
กุรุนฺทฏกถาย  วุตฺต ฯ  ตสฺส  ปโฏทสูจิยา  วิชฺฌนภาโวเยว   
นิมิตฺต  อโหสิ ฯ  ตสฺมา  สูจิโลมเปโต  ชาโต ฯ   
        ทุติยสูจิโลมวตฺถุสฺมึ ฯ  สูจิโกติ  เปสุ ฺการโก ฯ  โส  กริ   
มนุสฺเส  อ ฺม ฺ ฺจ  ภินฺทิ  ราชกุเล  จ  อิมสฺส  อิม (๒)   
นาม  อตฺถิ  อิมินา  อิทนฺนาม  กตนฺติ  สูเจตฺวา  สูเจตฺวา   
อนยพฺยสน  ปาเปสิ ฯ  ตสฺมา  ยถา  เตน  สูเจตฺวา  มนุสฺสา   
ภินฺนา  ตถา  สูจีหิ  เภทนทุกฺข  ปจฺจนุโภตุ  กมฺมเมว นิมิตฺต   
# ๑. ส.ี นิพฺพชฺฌิตฺวา ฯ  ๒. ม.  อิท ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 748 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๔๘   
 
กตฺวา  สูจิโลมเปโต  ชาโต ฯ   
        อณฺฑภารวตฺถุสฺมึ ฯ  คามกูโฏติ  วินิจฺฉยามจฺโจ ฯ  ตสฺส   
กมฺมสภาคตาย  กุมฺภมตฺตา  มหาฆฏปฺปมาณา  อณฺฑา  อเหสุ ฯ   
โส  ห ิ ยสฺมา  รโหปฏิจฺฉนฺเน  าเน  ล ฺจ  คเหตฺวา  กูฏ-   
วินิจฺฉเยน  ปากฏ  โทส  กโรนฺโต  สามิเก  อสฺสามิเก  อกาสิ   
ตสฺมาสสฺส  รหสฺส  องฺค  ปากฏ  นิพฺพตฺต ฯ  ยสฺมา  ทณฺฑ   
ปฏเปนฺโต  ปเรส  อสยฺหภาร  อาโรเปสิ  ตสฺมาสฺส  รหสฺส   
องฺค  อสยฺหภาโร  หุตฺวา  นิพฺพตฺต ฯ  ยสฺมา  ยสฺมึ  าเน   
 ิเตน  สเมน  ภวิตพฺพ  ตสฺมึ  ตฺวา  วิสโม  อโหสิ  ตสฺมาสฺส   
รหสฺสงฺเค  วิสมา  นิสชชฺา  อโหสีติ ฯ   
        ปารทาริกวตฺถุสฺมึ ฯ  โส  สตฺโต  ปรสฺส  รกฺขิตโคปต   
สสฺสามิก  ผสฺส  ผุสนฺโต  มีฬฺหสุเขน  กามสุเขน  จิตฺต   
รมยิตฺวา  กมมฺสภาคตาย  คูถผสฺส  ผุสนฺโต  ทุกฺขมนุภวิตุ  ตตฺถ   
นิพฺพตฺโต ฯ   
        ทฏุพฺราหฺมณวตฺถุสฺมึ (๑) ฯ  ยสมฺา (๑)  มาตุคาโม  นาม  อตฺตโน   
ผสฺเส  อนิสฺสโร  สา  จ  ต  สามิกสฺส  สนฺตก  ผสฺส  เถเนตฺวา   
ปเรส  อภิรตึ  อุปฺปาเทสิ  ตสฺมา  กมฺมสภาคตาย  สุขสมฺผสฺส   
ธสิตฺวา  ทุกฺขสมฺผสฺส อนุภวิตุ  นิจฺฉวิตฺถี  หุตฺวา  อุปฺปนฺนา ฯ   
        มงฺคุฬิตฺถีวตฺถุสฺมึ ฯ  มงฺคุฬินฺติ  วิรูป  ทุทฺทสกิ  วิภจฺฉ ฯ   
# ๑. ม. ทฏุพฺราหฺมณวตฺถุ  ปากฏเมว ฯ  นิจฺฉวิตฺถิวตฺถุสมึ  ยสมฺา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 749 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๔๙   
 
สา  กิร  อิกฺขณิกากมฺม  ยกฺขทาสีกมฺม  กโรนฺตี  อิมนิา   
จ  อิมินา  จ  เอว  พลิกมฺเม  กเต  อยนฺนาม  ตุมฺหาก   
วุฑฺฒิ  ภวิสฺสตีติ  มหาชนสฺส  คนฺธปุปผฺาทีนิ ว ฺจนาย   
คเหตฺวา  มหาชน  ทุทฺทฏิ ึ  มิจฺฉาทิฏ ึ  คณฺหาเปสิ ฯ  ตสฺมา   
ตาย  กมฺมสภาคตาย  คนฺธปุปฺผาทีน  เถนิตตฺตา  ทุคฺคนฺธา   
ทุทฺทสฺสนสฺส  คาหิตตฺตา  ทุทฺทสิกา  วิรูปา  วิภจฺฉา  หุตฺวา   
นิพฺพตฺตา ฯ   
        โอกลิินตฺิถีวตฺถุสฺมึ ฯ  อุปฺปกฺก  โอกิลินึ  โอกรีณินฺติ (๑)  สา   
กิร  องฺคารจิตฺตเก  นิปนฺนา  วิปฺผนฺทมานา  ปริวตฺตมานา   
ปจฺจติ  ตสฺมา  อุปฺปกฺกา  เจว  โหติ  ขเรน  อคฺคินา  ปกฺก-   
สรีรา  จ  โอกิลินี  จ  กลินิฺนสรีรา  จ  พินฺทุพินฺทูนิสฺสา   
สรีรโต  ปคฺฆรนฺติ  โอกรีณี  จ  องฺคารปริกิณฺณา ฯ  ตสฺสา   
หิ  เหฏโตป  กึสุกปุปฺผวณฺณา  องฺคารา  อุภยปสฺเสสุป   
อากาสโตปสฺสา  อุปริ  องฺคารา  ปตนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  อุปฺปกฺก   
โอกิลินึ  โอกีรณินฺติ ฯ  สา  อิสฺสาปกตา  สปตฺตึ  องฺคารกฏาเหน   
โอกีรติ (๒) ฯ  ตสฺส (๒)  กิร  ร ฺโ  เอกา  นาฏกินี  องฺคารกฏาห   
สมเีป  เปตฺวา  คตฺตโต  อุทก ฺจ  ปุ ฺฉติ  ปาณินา จ  เสท   
กโรติ ฯ  ราชา  ตาย  สทฺธึ  กถ ฺจ  กโรติ  อุปริ (๔)  ตุฏาการ ฺจ (๔)    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 750 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๕๐   
 
ทสฺเสติ ฯ  อคฺคมเหสี  ต  อสหมานา  อิสฺสาปกตา  หุตฺวา   
อจิรปกฺกนฺตสฺส  ร ฺโ  ต  องฺคารกฏาห  คเหตฺวา  ตสฺสา   
อุปริ  องฺคาเร  โอกีร ิฯ  สา  ต  กมฺม  กตฺวา  ตาทิสเยว   
วิปาก  ปจฺจนุภวิตุ  เปตโลเก  นิพฺพตฺตา ฯ   
        โจรฆาตวตฺถุสฺมึ ฯ  โส  ร ฺโ  อาณาย  ทีฆรตฺต  โจราน   
สีสานิ  ฉินฺทิตฺวา  เปตโลเก  นิพฺพตฺตนฺโต  อสีสกพนฺธ  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ ฯ   
        ภิกฺขุวตฺถุสฺมึ ฯ ปาปภิกฺขูติ  ลามกภิกฺขุ ฯ  โส  กริ  โลกสฺส   
สทฺธาเทยฺเย  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชิตฺวา  กายวจีทฺวาเรหิ   
อส ฺโต  ภินฺนาชีโว  จิตฺตเกฬึ  กฬีนฺโต  วิจริ ฯ  ตโต  เอก   
พุทฺธนฺตร  นริเย  ปจฺจิตฺวา  เปตโลเก  นิพฺพตฺตนฺโต  ภิกฺขุ-   
สทิเสเนว  อตฺตภาเวน  นิพฺพตฺติ ฯ ภิกฺขุนีสิกฺขมานาสามเณร-   
สามเณรีวตฺถูสุป  อยเมว  วินิจฺฉโย ฯ   
        ตโปทาวตฺถุสฺมึ ฯ  อจฺโฉทโกติ  ปสนฺโนทโก ฯ  สีโตทโกติ   
สีตลูทโก ฯ  สาโตทโกติ  มธุโรทโก ฯ  เสโตทโกติ (๑)  ปริสุทโฺธทโก   
นิสฺเสวาลปณกกทฺทโม ฯ  สุติฏโติ (๒)  สุนฺทเรหิ  ติฏเหิ (๓)  อุปปนฺโน ฯ   
รมณีโยติ  รติชนโก ฯ  จกฺกมตฺตานีติ  รถจกฺกปฺปมาณานิ ฯ   
กุฏ ิตา (๔)  สนฺทตีติ  ตตฺตา  สนฺตตฺตา  หุตฺวา  สนทฺติ ฯ  ยตาย   
ภิกฺขเวติ  ยโต  อย  ภิกฺขเว ฯ  โส  ทโหติ  โส  รหโท ฯ  กโุต   
# ๑. ม. เสตโกติ ฯ  ๒. สฺยา. สุปติตฺโถติ ฯ  ม. สุปฺปติตฺโถติ ฯ   
# ๓. ม. ติตฺเถหิฯ  ๔. สฺยา. ม. กุถิตา ฯ  เอวมุปริป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 751 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๕๑   
 
ปนาย  สนฺทตีติ ฯ  เวภารปพฺพตสฺส  กริ  เหฏา  ภุมฺมฏก   
นาคาน  ป ฺจโยชนสติก  นาคภวน  เทวโลกสทิส  มณิมเยน   
ตเลน   อารามุยฺยาเนหิ  จ  สมนฺนาคต ฯ  ตตฺถ  นาคาน   
กีฬนฏาเน  โส  อุทกทโห ฯ  ตโต  อย  ตโปทา  สนฺทติ ฯ   
ทฺวินฺน  มหานิรยาน  อนตฺริกาย  อาคจฺฉตีติ  ราชคหนคร   
กิร  อาวิชฺฌิตฺวา (๑) มหาเปตโลโก  ตตฺถ  ทฺวินฺน  มหาโลหกุมฺภี-   
นิรยาน  อนตฺเรน  อย  ตโปทา  อาคจฺฉติ   ตสฺมา  กุฏ ิตา   
สนฺทตีติ ฯ   
        ยุทฺธวตฺถุสฺมึ ฯ  นนทฺิ  จรตีติ  วิชยเภรี  อาหิณฺฑติ ฯ   
ราชา  อาวุโส  ลิจฺฉวีหีติ  เถโร  กิร  อตฺตโน  ทิวาฏาเน   
จ  รตฺติฏาเน  จ  นิสีทิตฺวา  ลิจฺฉวิโย  กตหตฺถา  กตูปาสนา   
ราชา  จ  เตห ิ สทฺธ ึ สมฺปหาร  เทตีติ  อาวชฺเชนฺโต  ทิพฺเพน   
จกฺขุนา  ราชาน  ปราชิต  ปลายมาน  อทฺทส ฯ  ตโต  ภิกฺขู   
อามนฺเตตฺวา  ราชา  อาวุโส  ตุมฺหาก  อุปฏาโก  ลจฺิฉวีหิ   
ปภคฺโคติ  อาห ฯ สจฺจ  ภิกฺขเว  โมคฺคลฺลาโน  อาหาติ   
ปราชิตกาเล  อาวชฺชิตฺวา  ย  ทฏิ  ต  ภณนฺโต  สจฺจ   
อาห ฯ   
        นาโคคาหวตฺถุสฺมึ ฯ  สปฺปนิกายาติ  เอวนามิกาย ฯ   
อาเน ฺช  สมาธินฺติ  อาเน ฺชมจล (๒)  กายวาจาวิปฺผนฺทนวิรหิต   
จตุตฺถชฺฌานสมาธึ ฯ  นาคานนฺติ  หตฺถีน ฯ  โอคาห (๓)  อุตฺตรนฺตานนฺติ   
# ๑. ม. อาวิ ฺเชตฺวา ฯ  ๒. ม. อเนช  อจล ฯ  ๓. สยฺา. ม. โอคยหฺ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 752 

                *เลมที่ ๑  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา ๗๕๒   
 
[๑]  โอคาหิตฺวา  ปุน  อุตฺตรนฺตาน ฯ  เต  กิร  คมฺภีร  อุทก   
โอตริตฺวา  ตตฺถ  นหาตฺวา  จ  ปวิตฺวา  จ  โสณฺฑาย  อุทก   
คเหตฺวา  อ ฺม ฺ  อาโลเลตฺวา  อุตฺตรนฺติ ฯ  เตส  เอว   
โอคยฺห  อุตฺตรนฺตานนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  โก ฺจ  กโรนฺตานนฺติ   
นทีตีเร  ตฺวา  โสณฺฑ  มุเข  ปกฺขิปตฺวา  โก ฺจนาท   
กโรนฺตาน ฯ  สทฺท  อสฺโสสินฺติ  ต  โก ฺจนาทสทฺท  อสฺโสสึ ฯ   
อตฺเถโส  ภิกขฺเว  สมาธิ  โส  จ  โข  อปริสุทฺโธติ  อตฺถิ   
เอโส  สมาธิ  โมคฺคลฺลานสฺส  โส  จ  โข  ปริสุทฺโธ  น   
โหติ ฯ  เถโร  กริ  ปพฺพชติโต  สตฺตเม  ทิวเส  ตทหุ   
อรหตฺตปฺปตฺโต  อฏส ุ สมาปตฺตีสุ  ป ฺจหากาเรหิ  อจิณฺณ-   
วสิภาโว (๒)  สมาธิปาริปนฺถิเก  ธมฺเม  น  สุฏ ุ  ปรโิสเธตฺวา   
อาวชฺชนสมาปชฺชนอธิฏานวุฏานปจฺจเวกฺขณาน  ส ฺามตฺต-   
กเมว  กตฺวา  จตุตฺถชฺฌาน  อปฺเปตฺวา  นิสินฺโน  ฌานงฺเคหิ   
วุฏาย  นาคาน  สทฺท  สตฺุวา  อนฺโตสมาปตฺติย  อสฺโสสินฺติ   
เอวส ฺ ี  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อตฺเถโส  ภิกฺขเว  สมาธิ   
โส  จ  โข  อปริสุทฺโธติ ฯ   
        โสภิตวตฺถุสฺมึ ฯ  อห  อาวุโส  ป ฺจกปฺปสตานิ  อนุสฺสรามีติ   
เอกาวชฺชเนน  อนุสฺสรามีติ  อาห ฯ  อิตรถา  หิ  อนจฺฉริย   
อริยสาวกาน  ปฏิปาฏิยา  นานาวชฺชเนน (๓)  ตสฺส  ตสฺส  อตีต-   
นิวาสสฺส  อนุสฺสรณนฺติ  น  ภิกฺขู  อุชฌฺาเยยฺยย ฯ  ยสฺมา  ปเนส   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โอคยฺหาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อนาจิณฺณวสีภาโว ฯ   
# ๓. ส.ี นานาวชฺชเนหิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 753 

                *เลมที่ ๑  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  หนา ๗๕๓   
 
เอกาวชฺชเนน  อนุสฺสรามีติ  อาห  ตสฺมา  ภิกฺขู  อุชฺฌายึสุ ฯ   
อตฺเถสา  ภิกฺขเว  โสภิตสฺส  สา  จ  โข  เอกาเยว  ชาตีติ   
ย  โสภิโต  ชาตึ  อนุสฺสรามีติ  อาห  อตฺเถสา  ชาติ  โสภิตสฺส   
สา  จ  โข  เอกาเยว  อนนฺตรา  น  อุปฺปฏิปาฏิยา  อนุสฺสริตาติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
        กถ  ปนาย  เอต  อนสฺุสรีติ ฯ  อย  กริ  ป ฺจนฺน   
กปฺปสตาน  อุปริ  ติตฺถายตเน  ปพฺพชิตฺวา  อส ฺ ิสมาปตฺตึ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  อปริหีนชฺฌาโน  กาล  กตฺวา  อส ฺ ิภเว   
นิพฺพตฺติ ฯ  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  อวสาเน  มนุสฺสโลเก   
อุปฺปนฺโน  สาสเน ปพฺพชิตฺวา  ติสฺโส  วิชฺชา  สจฺฉากาสิ ฯ   
โส  ปุพฺเพนวิาส  อนุสฺสรมาโน  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  ปฏิสนฺธ ึ  
ทิสฺวา  ตโต  ปร  ตติเย  อตฺตภาเว  จุติเมว  อทฺทส ฯ   
อถ  อุภินฺนมนฺตรา  อจิตฺตก  อตฺตภาว  อนุสฺสริตุ  อสกฺโกนฺโต   
นยโต  สลฺลกฺเขสิ  อทฺธาห  อส ฺ ิภเว  นิพฺพตฺโตติ ฯ  เอว   
สลฺลกฺเขนฺเตน  เตน  ทกฺุกร  กต  สตฺตธา  ภินฺนสฺส  วาลสฺส   
โกฏิยา  โกฏ ิ ปฏิวิทฺธา  อากาเส  ปท  ทสฺสิต  ตสฺมา   
น  ภควา  อิมสฺมึเยว  วตฺถสฺุมึ  เอตทคฺเค  เปสิ  เอตทคฺค   
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรนฺตาน   
ยทิท  โสภิโตติ ฯ   
                                วินีตวตฺถุวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 754 

                                *เลมที่ ๑  หนา ๗๕๔   
 
                                        นิคมนวณฺณนา   
 
        อุทฺทิฏา  โข  อายสฺมนฺโต  จตฺตาโร  ปาราชิกา  ธมฺมาติ   
อิท  อิธ  อุทฺทิฏปาราชิกปริทีปนเมว ฯ  สโมธาเนตฺวา  ปน   
สพฺพาเนว  จตุวีสติ  ปาราชิกานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  กตมานิ   
จตุวีสติ ฯ  ปาลิอาคตานิ  ตาว  ภิกฺขูน  จตฺตาริ  ภิกฺขุนีน   
อสาธารณานิ  จตฺตารีติ  อฏ ฯ  เอกาทส  อภพฺพปุคฺคลา ฯ   
เตสุ  ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺย ฺชนโก  ตโย  วตฺถุวิปนฺนา   
อเหตุกปฏิสนฺธิกา ฯ  เตส  สคฺโค  อวาริโต  มคฺโค  ปน   
วาริโต ฯ  อภพฺพา  หิ  เต   มคฺคปฏิลาภาย  วตฺถุวิปนฺนตฺตา ฯ   
ปพฺพชฺชาป  เนส  ปฏิกขิฺตฺตา ฯ  ตสฺมา  เตป  ปาราชิกา ฯ   
เถยฺยสวาสโก  ติตฺถิยปกกฺนฺตโก  มาตุฆาตโก  ปตุฆาตโก   
อรหนฺตฆาตโก  ภิกฺขุนีทูสโก  รุหิรุปปฺาทโก  สงฺฆเภทโกติ  อิเม   
อฏ  อตฺตโน  กริิยาย  วิปนฺนตฺตา  อภพฺพฏาน  ปตฺตาติ   
ปาราชิกา  จ ฯ  เตสุ  เถยฺยสวาสโก  ติตฺถิยปกฺกนฺตโก   
ภิกฺขุนีทูสโกติ  อิเมส  ติณฺณ  สคฺโค  อวาริโต  มคฺโค  ปน   
วาริโตว ฯ  อิตเรส  ป ฺจนฺน  อุภยมฺป  วาริต ฯ  เตหิ  อนนฺตรา   
นรเก  นิพฺพตฺตนกสตฺตา ฯ  อิติ  อิเม  จ  เอกาทส  ปุริมา  จ   
อฏ  เอกูนวีสติ ฯ  เตป  คิหิลิงฺเค  รุจึ  อุปฺปาเทตฺวา  คิหินิวาส    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 755 

                *เลมที่ ๑  นิคมนวณฺณนา  หนา ๗๕๕   
 
นิวตฺถาย  ภิกขฺุนิยา  สทฺธึ  วีสติ ฯ  สา  หิ  อชฺฌาจาร-   
วีติกฺกม  อกตฺวาป  เอตฺตาวตา  อสฺสมณีติ  อิมานิ  ตาว  วีสติ   
ปาราชิกานิ ฯ  อปรานิป  ลมฺพี  มุทุปฏ ิโก  ปรสฺส  องฺคชาต   
มุเขน  คณฺหาติ  ปรสฺส  องฺคชาเต  อภินิสีทตีติ  อิเมส  จตุนฺน   
วเสน  จตฺตาริ   อนุโลมปาราชิกานีติ  วทนฺติ ฯ  เอตานิ  หิ   
ยสฺมา  อุภินฺน  ราควเสน  สทิสภาวูปคตาน  ธมฺโม  เมถุนธมฺโมติ   
วุจฺจติ  ตสฺมา  เอเตน  ปริยาเยน  เมถุนธมฺม  อปฏิเสวิตฺวาเยว   
เกวล  มคฺเคน  มคฺคปฺปเวสนวเสน  อาปชฺชิตพฺพตฺตา  เมถุนธมฺม-   
ปาราชิกสฺส  อนุโลเมนฺตีติ  อนุโลมปาราชิกานีติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ  อิติ   
อิมานิ  จตฺตาริ  ปรุิมานิ  จ  วีสติ  สโมธาเนตฺวา  สพฺพาเนว   
จตุวีสติ  ปาราชิกานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        น  ลภติ  ภิกฺขูหิ  สทธฺึ  สวาสนฺติ  อุโปสถปฺปวารณา-   
ปาฏิโมกฺขุทฺเทสสงฺฆกมฺมปฺปเภท  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  สวาส  น   
ลภติ ฯ  ยถา  ปุเร  ตถา  ปจฺฉาติ  ยถา  ปุพฺเพ  คิหิกาเล   
จ  อนุปสมฺปนฺนกาเล  จ  ปจฺฉา  ปาราชิก  อาปนฺโนป   
ตเถว อสวาโส  โหติ ฯ  นตฺถิ  ตสฺส  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  อุโปสถปฺ-   
ปวารณาปาฏิโมกฺขุทฺเทสสงฺฆกมฺมปฺปเภโท  สวาโสติ  ภิกฺขูหิ   
สทฺธึ  สวาส  น  ลภติ ฯ  ตตฺถายสฺมนฺเต  ปุจฺฉามีติ  เตสุ  จตูสุ   
ปาราชิเกสุ  อายสฺมนฺเต  กจฺจิตฺถ  ปรสิุทฺธาติ  ปุจฺฉามิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑) - หนาท่ี 756 

                *เลมที่ ๑  นิคมนวณฺณนา  หนา ๗๕๖   
 
กจฺจิตฺถาติ  กจฺจิ  เอตฺถ  เอเตสุ  จตูสุ  ปาราชิเกสุ  กจฺจิ   
ปริสุทฺธาติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  กจฺจิตฺถ  ปริสุทฺธาติ  กจฺจิ  ปริสุทธฺา   
ภวถาติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย   
                จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                จิร ติฏตุ สทฺธมฺโม                  กาเล วสฺส จิร ปช 
                ตปฺเปตุ เทโว ธมฺเมน          ราชา รกฺขตุ เมทนินฺติ ฯ   


