
ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 6 

กามสฺส  อตฺถสฺส  วา  อนตฺถสฺส  วา  ปุพฺพนิมิตฺตภูต สุปน ปสสฺติ       
โพธิสตฺตมาตา   วิย   ปุตฺตปฏิลาภนิมิตฺต   โพธิสตฺโต   วิย   ป ฺจ  
มหาสุปเน   โกสลราชา   วิย   จ   โสฬส   สุปเนติ ฯ  ตตฺถ  ย  
ธาตุกฺโขภโต   อนุภูตปุพฺพโต  จ  สุปน  ปสฺสติ  น  ต  สจฺจ  โหติ ฯ  
ย   เทวโตปสหารโต   ปสฺสติ   ต   สจฺจ  วา  โหติ  อลิก  วา ฯ  
กุทฺธา   ห ิ  เทวตา   อุปาเยน   วินาเสตุกามา   วิปรตีมฺป   กตฺวา  
ทสฺเสนฺติ ฯ  ย  ปน  ปุพฺพนิมิตฺตโต  ปสฺสติ  ต เอกนฺตสจฺจเมว โหติ ฯ  
เอเตส   จตุนฺน  มลูการณาน  สสคฺคเภทโตป  สุปนเภโท  โหติเยว ฯ  
ต ฺจ   ปเนต   จตุพฺพิธมฺป   สุปน   เสกฺขปุถุชฺชนา   ว   ปสฺสนฺติ  อปฺปหีน- 
วิปฺลฺลาสตฺตา   ฯ  อเสกฺขา    น   ปสฺสนติฺ    ปหีนวิปลฺลาสตฺตา ฯ   ก ึ 
ปเนต   ปสฺสนฺโต   สุตฺโต   ปสฺสติ   ปฏิพุทฺโธ   อุทาหุ   เนวสุตฺโต  
นปฏิพุทฺโธติ ฯ   กิ ฺเจตฺถ ฯ   ยท ิ  ตาว   สุตฺโต   ปสฺสติ  อภิธมฺม- 
วิโรโธ   อาปชฺชติ ฯ   ภวงฺคจิตฺเตน   หิ   สุปติ ฯ  ต  รูปนิมิตฺตาท- 
 ิอารมฺมณ  ราคาทิสมฺปยุตฺต  วา  น  โหติ ฯ สุปน  ปสฺสนฺตสฺส  
จ   อีทิสานิ   จิตฺตานิ   อุปปฺชฺชนฺติ ฯ   อถ   ปฏิพุทโฺธ   ปสฺสติ   วินย- 
วิโรโธ  อาปชฺชติ ฯ  ย  ห ิ ปฏิพุทฺโธ ปสฺสติ ต สพฺโพหาริก 
จิตฺเตน ปสฺสติ ฯ   สพฺโพหาริกจิตฺเตน   จ   กเต   วีติกฺกเม   อนาปตฺติ  
นาม   นตฺถ ิฯ   สุปน   ปสฺสนฺเตน   ปน   กเต   วีติกฺกเม   เอกรคฺมนา- 
เอกนฺตมนาปตฺติเอว ฯ  อถ  เนวสุตฺโต  น ปฏิพุทโฺธ ปสฺสติ น๑ นาม  
ปสฺสติ ฯ  เอว ฺจ  สติ  สปุนสฺส  อภาโวว  อาปชฺชติ ฯ น อภาโว ฯ  
๑. อิโต ปร โกจีติ ปท ภเวยยฺ ฯ วิมติ: โก นาม ปสุสตีติ ฯ  
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กสฺมา ฯ   ยสมฺา   กปมิทฺธปเรโต   ปสสฺติ ฯ   วุตฺต   เหต กปมิทฺธ- 
ปเรโต  โข  มหาราช  สปุน  ปสฺสตีติ๑ ฯ  กปมิทฺธปเรโตติ  
มกฺกฏนิทฺทาย   ยุตฺโต ฯ   ยถา   หิ  มกกฺฏสฺส  นิทฺทา  ลหุปริวตฺตา  
โหติ   เอว   ยา   นิทฺทา   ปุนปฺปุน   กสุลาทิจิตฺตโวกิณฺณตฺตา  
ลหุปริวตฺตา   ยสฺสา  ปวตฺติย  ปุนปฺปุน  ภวงฺคโต  อุตฺตรณ  โหติ  ตาย  
ยุตฺโต   สุปน   ปสฺสติ ฯ  เตนาย  สุปโน  กุสโลป  โหติ  อกุสโลป  
อพฺยากโตป ฯ   ตตฺถ   สปุนนฺเต  เจติยวนฺทนธมฺมสฺสวนธมฺมเทสนาทีนิ  
กโรนฺตสฺส   กุสโล   ปาณาติปาตาทีนิ   กโรนฺตสฺส   อกุสโล   ทวีฺหิ  
องฺเคหิ   มุตฺโต   อาวชฺชนตทารมฺมณกฺขเณ  อพฺยากโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  
สฺวาย   ทุพฺพลวตฺถุกตฺตา   เจตนาย   ปฏิสนธฺึ   อากฑฺฒิตุ   อสมตฺโถ  
ปวตฺเต   ปน   อ ฺเหิ   กสุลากุสเลหิ  อุปตฺถมฺภิโต  วิปาก  เทติ ฯ  
กิ ฺจาป   วิปาก   เทติ   อถโข  อวิสเย  อุปฺปนฺนตฺตา  อพฺโพหาริกาว  
สุปนนฺตเจตนา ฯ เตนาห เปตฺวา สุปนนฺตนฺติ ฯ  
        สงฺฆาทิเสโสติ   อิมสฺส   อาปตฺตินิกายสฺส   นาม ฯ  ตสฺมา  ยา  
อ ฺตฺร   สุปนนฺตา   ส ฺเจตนิกา   สุกฺกวิสฏ ิ   อย   สงฺฆาทิเสโส  
นาม   อาปตฺตินิกาโยติ  เอวเมตฺถ  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  วจนตฺโถ  
ปเนตฺถ   สงฺโฆ   อาทิมฺหิ   เจว   เสเส   จ   อิจฺฉิตพฺโพ  อสฺสาติ สงฺฆาทิ- 
เสโสติ ฯ   ก ึ  วุตฺต   โหติ ฯ  อิม  อาปตฺตึ  อาปชฺชตฺิวา วุฏาตุ- 
กามสฺส  ยนตฺ  อาปตฺติวุฏาน  ตสฺส  อาทิมฺหิ เจว ปริวาสนตฺถาย  
อาทิโต   เสเส   มชฺเฌ  มานตฺตทานตฺถาย  มลูาย  ปฏิกฺกสฺสเนน  วา  
สห  มานตฺตทานตฺถาย  อวสาเน  อพฺภานตฺถาย  จ  สงฺโฆ อิจฺฉิตพฺโพ ฯ  
๑. นย. มิลินฺทป ฺหา. ๓๗๙.   
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น   เหตฺถ  เอกมฺป  กมฺม  วินา  สงฺเฆน  สกฺกา  กาตุนฺติ ฯ  สงฺโฆ  
อาทิมฺหิ  เจว  เสเส  จ  อิจฺฉิตพฺโพ  อสฺสาติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ พฺย ฺชน  
ปน   อนาทยิตฺวา   อตฺถเมว   ทสฺเสตุ   สงฺโฆว   ตสสฺา  อาปตฺติยา  
ปริวาส  เทติ  มูลาย  ปฏิกสฺสติ  มานตฺต  เทติ  อพฺเภติ  น  สมฺพหุลา  
น เอกปุคฺคโล เตน วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ อิทมสฺส ปทภาชน ฯ  
                สงฺฆาทิเสโสติ ย วุตฺต ต สุโณหิ ยถากถ  
                สงฺโฆว เทติ ปรวิาส มูลาย ปฏิกสฺสติ  
                มานตฺต   เทติ   อพฺเภติ   เตเนต   อิติ   วุจฺจตีติ๑  
ปริวาเร   วจนการณ ฺจ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ   จ   ปริวาสทานาทีนิ สมุจฺจยก- 
 ฺขนฺธเก  วิตฺถารโต  อาคตานิ ฯ ตตฺเถว เนส วณฺณน กริสฺสาม ฯ  
ตสฺเสว  วา  อาปตฺตินิกายสฺสาติ  ตสฺส  เอว  อาปตฺติสมูหสฺส ฯ  ตตฺถ  
กิ ฺจาป   อย   เอกาว   อาปตฺติ   รฬฺุหสิทฺเทน   ปน   อวยเว  
สมูหโวหาเรน   วา   นกิาโย   วุตฺโต  เอโก  เวทนากฺขนฺโธ  เอโก  
วิ ฺาณกฺขนฺโธติ อาทีสุ วิย ฯ  
        เอว   อุทฺทิฏสิกฺขาปท   ปทานุกฺกเมน   วิภชิตฺวา   อิทานิ   อิม  
สุกฺกวิสฏ ึ   อาปชฺชนฺตสฺส   อุปาย ฺจ   กาล ฺจ   อธิปฺปาย ฺจ  
อธิปฺปายวตฺถุ ฺจ  ทสฺเสตุ   อชฺฌตฺตรเูป  โมเจตีติ  อาทิมาห ฯ  เอตฺถ  
หิ   อชฺฌตฺตรปูาทีหิ   จตูหิ   ปเทหิ  อุปาโย  ทสฺสิโต ฯ  อชฺฌตฺตรเูป  
หิ  วา  โมเจยฺย  พหิทฺธารูเป  วา  อุภยตฺถ  วา  อากาเส  วา  กฏ ึ 
กมฺเปนฺโต ฯ   อิโต   ปร   อ ฺโ  อุปาโย  นตฺถิ ฯ  ตตฺถ  รูเป  
ฆฏเฏตฺวา  โมเจนฺโตป  รเูปน ฆฏเฏตฺวา โมเจนฺโตป รูเป โมเจติจฺเจว  
๑. ปริวาร. วิ. ๘/๓๖๘.  
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เวทิตพฺโพ ฯ   รูเป  หิ  สติ  โส  โมเจติ  น  รูป  อลภิตฺวาติ ฯ  
ราคูปตฺถมฺภาทีหิ  ปน  ป ฺจหิ  กาโล  ทสฺสิโต ฯ  ราคูปตฺถมฺภาทิ- 
กาเลสุ หิ   องฺคชาต   กมมฺนิย   โหติ   ยสฺส   กมฺมนิยตฺเต   สติ  
โมเจติ ฯ   อิโต   ปร   อ ฺโ   กาโล   นตฺถิ ฯ  น  หิ  วินา  
ราคูปตฺถมฺภาทีหิ  ปุพฺพณฺหาทโย  กาลเภทา  โมจเน  นิมิตฺตา  โหนฺติ ฯ  
อาโรคฺยตฺถายาติ   อาทีหิ   ทสหิ   อธิปปฺาโย  ทสฺสโิต ฯ  เอวรูเปน  
หิ   อธิปฺปายเภเทน   โมเจติ   น   อ ฺถา ฯ  นลีาทีหิ  ปน  ทสหิ  
นวมสฺส   อธปิฺปายสฺส   วตฺถุ   ทสฺสิต ฯ   วีมสนฺโต   หิ.  นีลาทสีุ  
อ ฺตรวเสน   วีมสติ  น  เตหิ  วินิมุตฺตนฺติ ฯ  อิโต  ปร  อิเมสเยว  
อชฺฌตฺตรูปาทีน   ปทาน  ปกาสนตฺถ  อชฺฌตฺตรูเปติ  อชฺฌตฺตอุปาทินฺน- 
รูเปติ อาทิ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ   อชฌฺตฺตอุปาทินฺนรูเปติ   อตฺตโน  
หตฺถาทิเภเท   รูเป ฯ   พหิทฺธาอุปาทินฺเนติ  ปรสฺส  ตาทิเสเยว ฯ  
อนุปาทินฺเนติ  ตาลจฺฉิทฺทาทิเภเท ฯ  ตทุภเยติ  อตฺตโน   จ  ปรสฺส จ  
รูเป ฯ  อุภยฆฏฏนวเสเนต  วุตฺต ฯ อตฺตโน รูเปน จ อนุปาทินฺน- 
รูเปน จ   เอกโต   ฆฏฏเนป   ลพฺภติ ฯ   อากาเส   วายมนฺตสฺสาติ  
เกนจิ  รูเปน  อฆฏเฏตฺวา  อากาเสเยว  กฏิกมฺปนปปฺโยเคน  องฺคชาต  
จาเลนฺตสฺส ฯ   ราคูปตฺถมฺเภติ   ราคสฺส  พลวภาเวน  ราเคน  วา  
องฺคชาตสฺส   อุปตฺถมฺเภ ฯ   ถทฺธภาเว  ส ฺชาเตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
กมฺมนิย   โหตีติ   โมจนกมฺมกฺขม   อชฌฺตฺตรูปาทีสุ   อุปกฺกมารห  
โหติ ฯ   อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏ ุปตฺถมฺเภติ   อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏเน  
องฺคชาเต   อุปตฺถทฺเธ ฯ   อุจฺจาลิงฺคปาณกา   นาม   โลมสปาณกา  
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โหนฺติ  เตส  โลเมหิ  ผุฏ  องฺคชาต  กณฺฑฑ  คเหตฺวา  ถทฺธ  โหติ ฯ  
ตตฺถ   ยสฺมา   ตานิ   โลมานิ   องฺคชาต   ฑสนฺตานิ   วิย  อิชฺฌนฺติ  
ตสฺมา   อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏเนาติ   วุตฺต ฯ   อตฺถโต   ปน อุจฺจา- 
ลิงฺคปาณกโลมเวธเนนาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  อโรโค  ภวิสฺสามีติ โมเจตฺวา   
อโรโค  ภวิสฺสามิ ฯ  สุขเวทน  อุปฺปาเทสฺสามีติ  โมจเนน มุจฺจนุป- 
 ฺปตฺติยา   มุตฺตปจฺจยา   จ   ยา   สุขา   เวทนา   โหติ   ต อุปฺปาเทสฺสามีติ   
อตฺโถ     ฯ      เภสชฺช    ภวิสฺสตีติ     อิท  เม   โมจิต      กิ ฺจิเทว  
เภสชฺช   ภวิสฺสติ ฯ   ทาน   ทสฺสามีติ   โมเจตฺวา   กีฏกิปลกิาทีน  
ปาณาน   ทาน   ทสฺสามิ ฯ   ปุ ฺ   ภวิสฺสตีติ  โมเจตฺวา  กีฏาทีน  
เทนฺตสฺส   ปุ ฺ   ภวิสฺสติ ฯ  ย ฺ  ยชิสฺสามีติ  โมเจตฺวา  กีฏาทีน  
ย ฺ   ยชิสสฺามิ ฯ   กิ ฺจิ   กิ ฺจิ  มนฺตปท  วตฺวา  ทสฺสามีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ   สคฺค   คมิสฺสามีติ   โมเจตฺวา  กีฏาทีน  ทนิฺนทาเนน  วา  
ปุ ฺเน   วา   ย ฺเน   วา   สคฺค   คมิสฺสามิ ฯ  วีช  ภวิสฺสตีติ  
กุลวสงฺกุรสฺส   ทารกสฺส  วีช  ภวิสฺสติ ฯ  อิมินา  เม  วีเชน  ปุตฺโต  
นิพฺพตฺติตฺสตีติ   อิมินา  อธิปฺปาเยน  โมเจตีติ  อตฺโถ ฯ  วีมสตฺถายาติ  
ชานนตฺถาย ฯ   นีล   ภวิสฺสตีติ   อาทีสุ  ชานิสฺสามิ  ตาว  ก ึ เม  
โมจิต   นลี   ภวิสฺสติ   ปตกาทีสุ   อ ฺตรวณฺณนฺติ   เอวมตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ   ขิฑฺฑาธิปฺปาโยติ   ขิฑฺฑาปสุโต ฯ   เตน   เตน  
อธิปฺปาเยน กีฬนฺโต โมเจตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        อิทานิ   ยทิท   อชฺฌตฺตรูเป   โมเจตีติ  อาทิ  วุตฺต  ตตฺถ  ยถา  
โมเจนฺโต   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   เตส ฺจ   ปทาน   วเสน   ยตฺตโก  
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อาปตฺติเภโท   โหติ   ต   สพฺพ   ทสฺเสนฺโต   อชฺฌตฺตรูเป   เจเตติ  
อุปกฺกมติ   มจฺุจติ   อาปตฺติ   สงฺฆาทิเสสสฺสาติ   อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
เจเตตีติ   โมจนสฺสาทสมฺปตฺตาย   เจตนาย   มุจฺจตูติ   เจเตติ ฯ  
อุปกฺกมตีติ   ตทนุรูป   วายาม  กโรติ ฯ  มุจฺจตีติ  เอว  เจเตนฺตสฺส  
ตทนุรูเปน   วายาเมน   วายมโต   สุกกฺ   านา  จวติ ฯ  อาปตฺติ  
สงฺฆาทิเสสสฺสาติ   อิเมหิ  ตีหิ  องฺเคหิ  อสฺส  ปุคฺคลสฺส  สงฺฆาทิเสโส  
นาม   อาปตฺติ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  เอส  นโย  พหิทฺธารูเปติ  อาทีสุป  
อวเสเสสุ  อฏวีสติยา  ปเทสุ ฯ  เอตฺถ  ปน  เทฺว  อาปตฺติสหสฺสานิ  
นีหริตฺวา   ทสฺเสตพฺพานิ ฯ  กถ ฯ  อชฌฺตฺตรูเป  ตาว  ราคูปตฺถมเฺภ  
อาโรคฺยตฺถาย   นีล   โมเจนฺตสฺส   เอกา   อาปตฺติ  อชฺฌตฺตรูเปเยว  
ราคูปตฺถมฺเภ   อาโรคฺยตฺถาย   ปตกาทนี   โมจนวเสน  อปรา  นวาติ  
ทส ฯ  ยถา  จ  อาโรคฺยตฺถาย  ทส  เอว  สุขาทีน  นวนฺน  ปทาน  
อตฺถาย  เอเกกปเทน  ทส  ทส  กตฺวา  นวุติ ฯ  อิติ  อิมา  จ นวุติ  
ปุริมา  จ  ทสาติ  ราคูปตฺถมฺเภ  ตาว  สต ฯ  ยถา ปน ราคูปตฺถมฺเภ  
เอว  วจฺจูปตฺถมฺภาทีสุป  จตูสุ  เอเกกสฺมึ  อุปตฺถมเฺภ  สต  สต  กตฺวา  
จตฺตาริ   สตานิ ฯ  อิติ  อิมานิ  จตฺตาริ  ปุริม ฺจ  เอก  อชฌฺตฺตรูเป  
ตาว   ป ฺจนฺน   อุปตฺถมภฺาน   วเสน   ป ฺจ   สตานิ ฯ  ยถา  จ  
อชฺฌตฺตรูเป   ป ฺจ   เอว   พหิทฺธารูเป   ป ฺจ   อชฌฺตฺตพหิทฺธารูเป  
ป ฺจ  อากาเส  กฏึ  กปฺเปนฺตสฺส  ป ฺจาติ  สพฺพานิป  จตุนฺน  ป ฺจกาน  
วเสน เทฺว อาปตฺติสหสฺสานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        อิทานิ   อาโรคฺยตฺถายาติ  อาทีสุ  ตาว  ทสสุ  ปเทสุ  ปฏิปาฏิยา  
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วา   อุปฺปฏิปาฏิยา   วา   เหฏา   วา  คเหตฺวา  อุปริ  คณฺหนฺตสฺส  
อุปริ  วา  คเหตฺวา  เหฏา  คณฺหนฺตสฺส  อุภโต  วา  คเหตฺวา มชฺเฌ  
เปนฺตสฺส   มชฺเฌ   วา   คเหตฺวา  อุภโต  หรนฺตสฺส  สพฺพมูลก  วา  
กตฺวา   คณฺหนฺตสฺส   เจตนูปกฺกมโมจเน   สติ  วิสเกโต  นาม  นตฺถีติ  
ทสฺเสตุ   อาโรคฺยตฺถ ฺจ   สุขตฺถ ฺจาติ   ขณฺฑจกฺกพทฺธจกฺกาทิเภทวิจิตฺต  
ปาลิมาห ฯ   ตตฺถ   อาโรคฺยตฺถ ฺจ   สุขตฺถ ฺจ   อาโรคฺยตฺถ ฺจ  
เภสชฺชตฺถ ฺจาติ   เอว   อาโรคฺยปท  สพฺพปเทหิ  โยเชตฺวา  วุตฺตเมก  
ขณฺฑจกฺก ฯ   สุขปทาทีนิ   สพฺพปเทหิ   โยเชตฺวา   ยาว   อตฺตโน  
อตฺตโน  อตีตานนฺตร  ปท  ตาว  อาเนตฺวา  วุตฺตานิ  นว พทฺธจกฺกานีติ  
เอว   เอกมูลกานิ   ทส  จกฺกานิ  โหนติฺ ฯ  ตานิ  ทมุูลกาทีหิ  สทฺธึ  
อสมฺโมหโต  วิตฺถาเรตฺวา  เวทิตพฺพานิ ฯ อตฺโถ ปเนตฺถ ปากโฏเยว ฯ  
ยถา   จ   อาโรคฺยตฺถายาติ   อาทีสุ   ทสสุ  ปเทสุ  เอว  นีลาทีสุป  
นีล ฺจ  ปตก ฺจ  เจเตติ  อุปกฺกมตีติ  อาทินา  นเยน จกฺกานิ วุตฺตานิ ฯ  
ตานิป   อสมฺโมหโต  วิตฺถาเรตฺวา  เวทิตพฺพานิ ฯ  อตฺโถ  ปเนตฺถาป  
ปากโฏเยว ฯ   ปุน   อาโรคฺยตฺถ ฺจ   นีล ฺจ   อาโรคฺยตฺถ ฺจ  
สุขตฺถ ฺจ   นีล ฺจ   ปตก ฺจาติ   เอเกเนก  ทฺวีหิ  เทฺว ฯเปฯ  ทสหิ  
ทสาติ  เอว  ปุริมปเทหิ  สทฺธึ  ปจฺฉิมปทานิ  โยเชตฺวา เอก มิสฺสกจกฺก  
วุตฺต ฯ  อิทานิ  ยสฺมา  นลี  โมเจสฺสามีติ  เจเตตฺวา  อุปกฺกมนฺตสฺส  
ปตกาทีสุป   มุตฺเตสุ   ปตกาทิวเสน  เจเตตฺวา  อุปกฺกมนฺตสฺส  อิตเรสุ  
มุตฺเตสุป   เนวตฺถิ   วิสเกโต   ตสฺมา   เอตมฺป   นย  ทสฺเสตุ  นีล  
โมเจสฺสามีติ   เจเตติ   อุปกฺกมติ   ปตก   มุจฺจตีติ   อาทินา  นเยน  
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จกฺกานิ   วุตฺตานิ ฯ  ตโต  ปร  สพฺพปจฺฉิมปท  นีลาทีหิ  นวหิ  ปเทหิ  
โยเชตฺวา  กุจฺฉิจกฺกนฺนาม  วุตฺต ฯ  ตโต  ปตกาทีนิ นว ปทานิ เอเกน  
นีลปเทเนว  สทฺธึ  โยเชตฺวา  ปฏ ิจกฺกนฺนาม  วุตฺต ฯ ตโต โลหิตกาทีนิ  
นว  ปทานิ  เอเกน ปตกปเทเนว สทฺธึ โยเชตฺวา ทุติย ปฏ ิจกฺก วุตฺต ฯ  
เอว   โลหิตกปทาทีหิป   สทฺธึ   อิตรานิ  นว  นว  ปทานิ  โยเชตฺวา  
อ ฺานิป  อฏ  จกฺกานิ  วุตฺตานีติ  เอว  ทสคติก ปฏ ิจกฺก เวทิตพฺพ ฯ  
เอว  ขณฺฑจกฺกาทีน  อเนเกส  จกฺกาน  วเสน วิตฺถารโต ครุกาปตฺติเมว  
ทสฺเสตฺวา   องฺควเสเนว   ครุกาปตฺติ ฺจ   ลหุกาปตฺติ ฺจ   อนาปตฺติ ฺจ  
ทสฺเสตุ  เจเตติ  อุปกฺกมติ  มุจฺจตีติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปุริมนเยเนว  
อชฺฌตฺตรูปาทีสุ  ราคาทิอุปตฺถมฺเภ  สติ  อาโรคฺยาทีน อตฺถาย เจเตนฺตสฺส  
อุปกฺกมิตฺวา   อสุจิโมจเน   ติวงฺคสมฺปนฺนา   ครุกาปตฺติ   วุตฺตา ฯ  
ทุติยนเยน  เจเตนฺตสฺส  อุปกฺกมนฺตสฺส  จ  โมจเน  อสติ ทุวงฺคสมฺปนฺนา  
ลหุกา   ถลฺุลจฺจยาปตฺติ ฯ   เจเตติ   น  อุปกฺกมติ  มจฺุจตีติ  อาทีหิ  
ฉหิ   นเยหิ   อนาปตฺติ ฯ   อย  ปน  อาปตฺตานาปตฺติเภโท  สณฺโห  
สุขุโม   ตสฺมา  สุฏ ุ  สลลฺกฺเขตพฺโพ ฯ  สฏุ ุ  สลลฺกฺเขตฺวา  กุกฺกุจฺจ  
ปุจฺฉิเตน   อาปตฺติ   วา   อนาปตฺติ  วา  อาจิกฺขิตพฺพา ฯ  วินยกมฺม  
วา   กาตพฺพ ฯ  อสลลฺกฺเขตฺวา  กโรนฺโต  หิ  โรคนทิาน  อชานิตฺวา  
เภสชฺช  กโรนฺโต  เวชฺโช  วิย  วิฆาต ฺจ  อาปชฺชติ  น  จ  ต ปุคฺคล  
ติกิจฺฉิตุ  สมตฺโถ  โหติ ฯ  ตตฺราย  สลลฺกฺขณวิธิ ฯ กุกฺกุจฺเจน อาคโต  
ภิกฺขุ   ยาวตติย   ปุจฺฉิตพฺโพ   กตเมน   ปโยเคน   กตเรน  ราเคน อาปน- 
 ฺโนสีติ ฯ  สเจ ปม อ ฺ วตฺวา ปจฺฉา อ ฺ วเทติ น เอกมคฺเคน  
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กเถติ   โส   วตฺตพฺโพ   ตฺว   น   เอกมคฺเคน  กเถสิ  ปริหรสิ  น  
สกฺกา   ตว   วินยกมฺม  กาตุ  คจฺฉ  โสตฺถึ  คเวสาติ ฯ  สเจ  ปน  
ติกฺขตฺตตป   เอกมคฺเคเนว  กเถติ  ยถาภูต  อตฺตาน  อาวิกโรติ  อถสฺส  
อาปตฺตานาปตฺติครุกลหุกาปตฺติวินิจฺฉยตฺถ   เอกาทสนฺน   ราคาน   วเสน  
เอกาทส   ปโยคา   สมเวกฺขิตพฺพา ฯ   ตตฺรีเม   เอกาทส  ราคา  
โมจนสฺสาโท   มุจฺจนสฺสาโท   มุตฺตสฺสาโท   เมถุนสฺสาโท  ผสฺสสฺสาโท  
กณฺฑวนสฺสาโท   ทสฺสนสฺสาโท  นิสชฺชสฺสาโท  วาจสฺสาโท  เคหสิตปฺเปม  
วนภงฺคิยนฺติ ฯ   ตตฺถ  โมเจตุ  อสฺสาโท  โมจนสฺสาโท ฯ  มุจฺจเน  
อสฺสาโท  มจฺุจนสฺสาโท ฯ  มุตฺเต  อสสฺาโท  มุตฺตสฺสาโท ฯ  เมถุเน  
อสฺสาโท  เมถุนสฺสาโท ฯ  ผสฺเส  อสฺสาโท  ผสฺสสสฺาโท ฯ กณฺฑวเน  
อสฺสาโท   กณฺฑวนสฺสาโท ฯ   ทสฺสเน   อสฺสาโท  ทสฺสนสฺสาโท ฯ  
นิสชฺชาย  อสฺสาโท  นิสชฺชสฺสาโท ฯ  วาจาย  อสฺสาโท วาจสฺสาโท ฯ  
เคหสิต   เปม   เคหสิตปฺเปม ฯ   วนภงฺคิยนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  ปุปฺผผลาทิ  
วนโต    ภ ฺชิตฺวา    อาภฏ ฯ     เอตฺถ   จ   นวหิ   ปเทหิ    สมฺปยตฺุต- 
อสฺสาทสีเสน ราโค   วุตฺโต ฯ   เอเกน   ปเทน   สรเูปเนว  เอเกน  ปเทน  
วตฺถุนา     วุตฺโต ฯ    วนภงฺโค    ห ิ   ราคสฺส    วตฺถุ    น    ราโคเยว  ฯ  
เอเตส     ปน      ราคาน      วเสน      เอว      ปโยคา     สมเวกฺขิตพฺพา  ฯ  
โมจนสฺสาเท ฯ  โมจนสฺสาทเจตนาย  เจเตนฺโต  เจว อสฺสาเทนฺโต จ  
อุปกฺกมติ  มจฺุจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  ตเถว  เจเตนฺโต  จ อสฺสาเทนฺโต  
จ   อุปกฺกมติ    น    มุจฺจติ    ถุลลฺจฺจย ฯ    สเจ   ปน   สยนกาเล  ราค- 
ปริยุฏ ิโต หุตฺวา   อูรุนา   วา   มฏุ ินา   วา   องฺคชาต   คาฬฺห   ปเฬตฺวา  
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โมจนตฺถาย   สอุสฺสาโหว   สุปติ ฯ   สปุนฺตสฺส  จสฺส  อสุจิ  มุจฺจติ  
สงฺฆาทิเสโส ฯ   สเจ   ราคาปริยุฏาน   อสุภมนสิกาเรน วูปสเมตฺวาสุทฺธ- 
จิตฺโต  สุปติ สุปนฺตสฺส มุตฺเตป อนาปตฺติ ฯ มุจฺจนสฺสาเท ฯ อตฺตโน   
ธมฺมตาย  มุจฺจมาน  อสฺสาเทติ  น อุปกกฺมติ มุจฺจติ อนาปตฺติ ฯ  
สเจ  ปน  มุจฺจมาน  อสฺสาเทนฺโต  อุปกกฺมติ  เตน  อุปกฺกเมน  มตฺุเต  
สงฺฆาทิเสโส ฯ  อตฺตโน  ธมฺมตาย มุจฺจมาเน มา กาสาว วา เสนาสน  
วา   ทุสฺสีติ   องฺคชาต   คเหตฺวา   ชคฺคนตฺถาย   อุทกฏาน  คจฺฉติ  
วฏฏตีติ   มหาปจฺจริย   วุตฺต ฯ  มุตฺตสฺสาเท ฯ   อตฺตโน  ธมฺมตาย  
มุตฺเต  านา  จุเต  อสุจิมฺหิ  ปจฺฉา  อสฺสาเทนฺตสฺส  วินา  อุปกฺกเมน  
มุจฺจติ   อนาปตฺติ ฯ  สเจ  อสฺสาเทตฺวา  ปุน  โมจนตฺถาย  นิมิตฺเต  
อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  เมถุนสฺสาเท ฯ  เมถุนราเคน  
มาตุคาม   คณฺหาติ ฯ   เตน  ปโยเคน  อสุจิ  มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ  
เมถุนธมฺมสฺส  ปโยคตฺตา  ปน  ตาทิเส  คหเณ  ทุกกฺฏ ฯ  สีส  ปตฺเต  
ปาราชิก ฯ  สเจ  เมถุนราเคน  รตฺโต  ปุน อสฺสาเทตฺวา โมจนตฺถาย  
นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  ผสฺสสฺสาเท ฯ ทุวิโธ  
ผสฺโส   อชฌฺตฺติโก  จ  พาหิโร  จ ฯ  อชฺฌตฺติเก  ตาว ฯ  อตฺตโน  
นิมิตฺต   ถทฺธ  มุทุกนฺติ  ชานิสฺสามีติ  วา  โลลภาเวน  วา  กีฬาปยโต  
อสุจิ     มุจฺจติ     อนาปตฺติ ฯ     สเจ     กฬีาเปนฺโต     อสฺสาเทตฺวา  
โมจนตฺถาย  นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ พาหิรผสฺเส  
ปน ฯ  กายสสคฺคราเคน  มาตุคามสฺส  องฺคมงฺคานิ  ปรามสโต  เจว  
อาลิงฺคโต   จ   อสุจิ   มุจฺจติ   อนาปตฺติ ฯ  กายสสคฺคสงฺฆาทิเสส  
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ปน   อาปชฺชติ ฯ  สเจ  กายสสคฺคราเคน  รตฺโต  ปนุ  อสฺสาเทตฺวา  
โมจนตฺถาย   นิมิตฺเต   อุปกฺกมิตฺวา   โมเจติ   วิสฏ ิปจฺจยาป สงฺฆาทิ- 
 ิเสโส ฯ   กณฺฑวนสฺสาเท ฯ   ททฺทุกจฺฉุปฬกาปาณกาทีน อ ฺตร- 
วเสน   กณฺฑวมาน   นิมิตฺต  กณฺฑวนสฺสาเทเนว  กณฺฑวโต  อสุจิ  
มุจฺจติ   อนาปตฺติ ฯ   กณฺฑวนสฺสาเทน   รตฺโต   ปนุ  อสฺสาเทตฺวา  
โมจนตฺถาย   นิมิตฺเต   อุปกฺกมิตฺวา   โมเจติ   สงฺฆาทิเสโส ฯ ทสฺสนสฺ- 
สาเท ฯ   ทสสฺนสฺสาเทน   ปุนปฺปุน   มาตุคามสฺส   อโนกาส อุป- 
นิชฺฌายโต  อสุจิ  มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ มาตุคามสฺส อโนกาสูปนิช-ฺ 
ฌาเน ปน   ทุกฺกฏ ฯ   สเจ   ทสฺสนสสฺาเทน   รตฺโต  ปุน  อสฺสาเทตฺวา  
โมจนตฺถาย   นิมิตฺเต   อุปกฺกมิตฺวา   โมเจติ   สงฺฆาทิเสโส ฯ นสิชฺชส-ฺ 
สาเท ฯ  มาตุคาเมน สทฺธึ รโหนิสชชฺสสฺาทราเคน นิสินฺนสฺส อสุจิ  
มุจฺจติ   อนาปตฺติ ฯ   รโหนิสชฺชปจฺจยา  ปน  อาปนฺนาย  อาปตฺติยา  
กาเรตพฺโพ ฯ  สเจ นิสชชฺสฺสาเทน รตฺโต ปุน อสฺสาเทตฺวา โมจนตฺถาย  
นิมิตฺเต   อุปกฺกมิตฺวา   โมเจติ   สงฺฆาทิเสโส ฯ   วาจสฺสาเท ฯ วาจสฺส- 
าทราเคน  มาตุคาม  เมถุนสนฺนิสฺสิตาหิ วาจาหิ โอภาสนฺตสฺส อสุจิ  
มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ  ทุฏ ุลฺลวาจาสงฺฆาทิเสส  ปน  อาปชฺชติ ฯ  สเจ  
วาจสฺสาเทน   รตฺโต   ปุน   อสฺสาเทตฺวา  ปุน  โมจนตฺถาย  นิมตฺิเต  
อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  เคหสิตปฺเปเม ฯ  มาตร  วา  
มาตุปฺเปเมน   ภคินึ   วา   ภคินิปฺเปเมน   ปุนปฺปุน  ปรามสโต  เจว  
อาลิงฺคโต  จ  อสุจิ  มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ  เคหสิตปฺเปเมน ผุสนปจฺจยา  
ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  เคหสิตปฺเปเมน  รตฺโต  ปุน อสฺสาเทตฺวา โมจนตฺถาย  
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นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  วนภงฺเค ฯ อิตฺถีปุริสา  
อ ฺม ฺ   กิ ฺจิเทว   ตมฺพูลคนฺธปุปฺผวาสาทิปฺปการ   ปณฺณาการ  
มิตฺตสนฺถวภาวสฺส   ทฬฺหภาวตฺถาย   เปเสนฺติ  อย  วนภงฺโค  นาม ฯ  
ต ฺเจ   มาตุคาโม   กสฺสจิ   สสฏวิหาริกสฺส   กุลปูกภิกฺขุโน  เปเสติ  
ตสฺส   จ  อสุกาย  นาม  อิท  เปสิตนฺติ  สารตฺตสฺส  ปุนปฺปุน  หตฺเถหิ  
ต   วนภงฺค   กีฬาปยโต  อสุจิ  มุจฺจติ  อนาปตติ ฯ  สเจ  วนภงฺเค  
สารตฺโต  ปนุ  อสฺสาเทตฺวา  โมจนตฺถาย  นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา โมเจติ  
สงฺฆาทิเสโส ฯ   สเจ   อุปกฺกมนฺเตป   น   มุจฺจติ   ถลฺุลจฺจย ฯ  
เอวเมเตส   เอกาทสนฺน   ราคาน   วเสน  อิเม  เอกาทส  ปโยเค  
สมเวกฺขิตฺวา   อาปตฺติ   วา   อนาปตฺติ   วา   สลลฺกฺเขตพฺพา ฯ สลฺลก-ฺ 
เขตฺวา  สเจ  ครุกา  โหติ  ครุกาติ อาจิกฺขิตพฺพา ฯ สเจ ลหุกา  
โหติ   ลหุกาติ   อาจิกฺขิตพฺพา ฯ  ตทนุรูป ฺจ  วินยกมฺม  กาตพฺพ ฯ  
เอว   หิ   กต   สุกต   โหติ   โรคนิทาน   ตฺวา   เวชเฺชน  กต  
เภสชฺชมิว ฯ ตสฺส จ ปุคฺคลสฺส โสตฺถภิาวาย สวตฺตติ ฯ  
        เจเตติ   น  อุปกฺกมตีติ  อาทีสุ ฯ  โมจนสฺสาทเจตนาย  เจเตติ  
น   อุปกฺกมติ   มุจฺจติ   อนาปตฺติ ฯ   โมจนสฺสาทปฬิโต  อโห  วต  
มุจฺเจยฺยาติ   เจเตติ   น   อุปกฺกมติ   น   มุจฺจติ   อนาปตฺติ ฯ  
โมจนสฺสาเทน   น   เจเตติ   ผสฺสสฺสาเทน   กณฺฑวนสฺสาเทน   วา  
อุปกฺกมติ   มจฺุจติ   อนาปตฺติ ฯ   ตเถว   น   เจเตติ   อุปกฺกมติ  
น   มุจฺจติ   อนาปตฺติ ฯ   กามวิตกฺก   วิตกฺเกนฺโต   โมจนตฺถาย  
น   เจเตติ   น   อุปกฺกมติ   มุจฺจติ   อนาปตฺติ ฯ   สเจ  ปนสฺส  
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วิตกฺกยโตป   น   มุจฺจติ ฯ  อิท  อาคตเมว  โหติ  น  เจเตติ  น  
อุปกฺกมติ   น   มุจฺจติ   อนาปตฺตีติ ฯ   อนาปตฺติ   สุปนนฺเตนาติ  
สุตฺตสฺส   สปุเน   เมถุนธมฺม   ปฏิเสวนฺตสฺส   วิย   กายสสคฺคาทีนิ  
อาปชฺชนฺตสฺส   วิย   สุปนนฺเตว   การเณน   ยสฺส   อสุจิ   มุจฺจติ  
ตสฺส   อนาปตฺติ ฯ  สุปเน  ปน  อุปฺปนฺนาย  อสฺสาทเจตนาย  สจสฺส  
วิสโย   โหติ  นิจฺจเลน  ภวิตพฺพ  น  หตฺเถน  นิมิตฺต  กีฬาเปตพฺพ ฯ  
กาสาวปจฺจตฺถรณรกฺขณตฺถ   ปน   หตฺถปุเฏน   คเหตฺวา   ชคฺคนตฺถาย  
อุทกฏาน   คนฺตุ   วฏฏติ ฯ  นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ  ยสฺส  เภสชฺเชน  
วา   นิมิตฺต   อาลิมฺเปนฺตสฺส   อุจฺจาราทีนิ   วา   กโรนฺตสฺส นโมจนา- 
ธิปฺปายสฺส  มุจฺจติ  ตสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ อุมฺมตฺตกสฺส ทุวิธสสฺาป  
อนาปตฺติ ฯ   อิธ   เสยฺยสโก   อาทิกมมฺิโก ฯ   ตสฺส  อนาปตฺติ  
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ  
                        ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        สมฏุานาทีสุ ฯ   อิท   สิกฺขาปท   ปมปาราชิกสมุฏาน  
กายจิตฺตโต   สมุฏาติ   กริิยา   ส ฺาวิโมกข   สจิตฺตก   โลกวชฺช  
กายกมฺม อกสุลจิตฺต ทุเวทน สุขมชฺฌตฺตทฺวเยนาติ ฯ  
        วินีตวตฺถูสุ   สุปนวตฺถุ   อนุปฺป ฺตฺติย   วุตฺตนยเมว ฯ  
อุจฺจารปสฺสาววตฺถูนิ   อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  วิตกฺกวตฺถุสฺมึ  กามวิตกฺกนฺติ  
เคหสิตกามวิตกฺก ฯ   ตตฺถ   กิ ฺจาป   อนาปตฺติ   วุตฺตา   อถโข  
วิตกฺกคติเกน   น   ภวิตพฺพ ฯ  อุณฺโหทกวตฺถุ  ปม  อุตฺตานเมว ฯ  
ทุติเย   โส   ภิกฺขุ   โมเจตุกาโม   อุณฺโหทเกน   นิมตฺิต   ปหริตฺวา  
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ปหริตฺวา   นหายิ ฯ  เตนสฺส  อาปตฺติ  วุตฺตา ฯ  ตติเย  อุปกฺกมสฺส  
อตฺถิตาย   ถลฺุลจฺจย ฯ   เภสชฺชกณฺฑวนวตฺถูนิ   อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
มคฺควตฺถูสุ   ปมสฺส   ถลูอูรุสฺส   มคฺค   คจฺฉนฺตสฺส   สมฺพาธฏาเน  
ฆฏฏนาย   อสุจิ   มุจฺจิ ฯ  ตสฺส  นโมจนาธิปปฺายตฺตา  อนาปตฺติ ฯ  
ทุติยสฺส  ตเถว  มุจฺจิ  โมจนาธิปฺปายตฺตา  ปน  สงฺฆาทิเสโส ฯ ตติยสฺสุ  
น  มุจฺจิ  อุปกฺกมสมฺภวโต  ปน  ถลฺุลจฺจย ฯ  ตสฺมา  มคฺค  คจฺฉนฺเตน  
อุปฺปนฺเน   ปริฬาเห   น   คนฺตพฺพ ฯ   คมน   อุปจฺฉินฺทิตฺวา อสุภาทิ- 
มนสิกาเรน  จิตฺต  วูปสเมตฺวา  สุทฺธจิตฺเตน  กมฺมฏาน  อาทาย  
คนฺตพฺพ ฯ   สเจ    ิโต   วิโนเทตุ  น  สกฺโกติ  มคฺคา  โอกฺกมฺม  
นิสีทิตฺวา  วิโนเทตฺวา  กมฺมฏาน  อาทาย  สุทฺธจิตฺเตเนว  คนฺตพฺพ ฯ  
วตฺถิวตฺถูสุ   เต   ภิกฺขู   วตฺถึ   ทฬฺห  คเหตฺวา  ปูเรตฺวา  ปูเรตวา  
คามทารกา   วิย   ปสฺสาวมกสุ ฯ  ชนตฺาฆรวตฺถุสฺมึ  อุทรนฺตาเปนฺตสฺส  
โมจนาธิปฺปายสฺสาป   อโมจนาธิปฺปายสฺสาป   มตฺุเต   อนาปตฺติเยว ฯ  
ปริกมฺม   กโรนฺตสฺส   นมิิตฺตจาลนวเสน   อสุจิ   มุจฺจติ ฯ   ตสฺมา อาปตฺติฏ- 
าเน  อาปตฺติ  วุตฺตา ฯ อูรุฆฏฏาปนวตฺถูสุ เยส อาปตฺติ วุตฺตา  
เต  องฺคชาตสามนฺตา  ฆฏเฏนฺตา  ต  องฺคชาต ผุสาเปสุนติ เวทิตพฺพาติ  
เอว   กุรุนฺทฏกถาย  วุตฺต ฯ  สามเณราทิวตฺถูนิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
กายตฺถมฺภนวตฺถุสฺมึ   กาย   ถมฺเภนฺตสฺสาติ   จิร   นิสีทิตฺวา   วา  
นิปชฺชิตฺวา   วา   นวกมฺม   วา   กตฺวา   อาลสิย   วิโมจนตฺถ  
วิตฺถมฺเภนฺตสฺส ฯ   อุปนชิฺฌายวตฺถุสฺมึ   สเจป  ปฏสต  นิวตฺถา  โหติ  
ปุรโต   วา   ปจฺฉโต   วา   ตฺวา   อิมสฺมึ  นาโมกาเส  นิมิตฺตนฺติ  
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อุปนิชฺฌายนฺตสฺส   ทุกกฺฏเมว ฯ   อนิวตฺถคามทาริกาน   นิมิตฺต  
อุปนิชฺฌายนฺตสฺส   ปน   กิเมว  วตฺตพฺพ ฯ  ติรจฺฉานคตานมฺป  นิมิตฺเต  
เอเสว  นโย ฯ  อิโตจีโตจ  อวิโลเกตฺวา  ปน ทิวสมฺป เอกปฺปโยเคน  
อุปนิชฺฌายนฺตสฺส   เอกเมว   ทกฺุกฏ ฯ   อิโตจีโตจ   วิโลเกตฺวา  
ปุนปฺปุน   อุปนิชฺฌายนฺตสฺส   ปโยเค   ปโยเค   ทุกกฺฏ ฯ อุมฺมีลน- 
นิมีลนวเสน  น  กาตพฺโพ ฯ  สหสา อุปนิชฺฌายิตฺวา ปุน ปฏิสงฺขา  
สวเร   ติฏโต   อนาปตฺติ ฯ  ต  สวร  ปหาย  ปุน  อุปนิชฺฌายโต  
ทุกฺกฏเมว ฯ   ตาลจฺฉิทฺทาทิวตฺถูนิ   อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  นหานวตฺถูสุ  
เย   อุทกโสต   นิมิตฺเตน   ปหรึส ุ  เตส   อาปตฺติ   วุตฺตา ฯ  
อุทฺชลวตฺถูสุป  เอเสว   นโย  ฯ  เอตฺถ   จ  อุทฺลนฺติ   อุทกจิก-ฺ 
ขลฺโล   วุจฺจติ   ฯ   เอเตเนว  อุปาเยน  อิโต  ปรานิ   สพฺพาเนว 
วตฺถูสุป   เอเสว   นโย ฯ   เอตฺถ   จ   อุท ฺชลนฺติ  
อุทกจิกฺขลฺโล  วุจฺจติ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  อิโต  ปรานิ สพฺพาเนว  
อุทเก   ธาวนาทิวตฺถูนิ   เวทิตพฺพานิ ฯ   อย   ปน   วิเสโส ปุปฺผาวลิย- 
วตฺถูสุ ฯ  สเจ นโมจนาธิปฺปายสฺส อนาปตฺติ ฯ กีฬนปจฺจยา ปน  
ทุกฺกฏ โหตีติ ฯ  
        สมนฺตปาสาทิกาย   วินยสวณฺณนาย   สุกกฺวิสฏ ิสิกฺขาปท- 
วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยน   พุทฺโธ  ภควาติ  กายสสคฺคสิกฺขาปท ฯ  ตตฺราย  
อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ   อร ฺเ   วิหรตีติ   น   อาเวณิเก  อร ฺเ  
เชตวนวิหารสฺเสว   ปจฺจนฺเต   เอกปสฺเส ฯ  มชฺเฌ  คพฺโภติ  ตสฺส  
จสฺส วิหารสฺส มชฺเฌ คพฺโภ โหติ ฯ สมนฺตา ปริยาคาโรติ สมนฺตา  
ปนสฺส  มณฺฑลมาลปริกฺเขโป  โหติ ฯ  โส  กิร  มชเฺฌ  จตุรสฺส  คพฺภ  
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กตฺวา   พหิ   มณฺฑลมาลปริกฺเขเปน   กโต   ยถา   สกฺกา   โหติ  
อนฺโตเยว   อาวิชฺฌนฺเตหิ   วิจริตุ ฯ  สุปปฺ ฺตฺตนฺติ  สุฏ ุ  ปต ฯ  
ยถา  ยถา  ยสฺมิ ฺจ  ยสฺมิ ฺจ  โอกาเส  ปต ปาสาทิก โหติ โลกร ฺชิต  
ตถา  ตถา  ตสฺมึ ตสฺมึ โอกาเส ปต ฯ วตฺตสีเสน หิ โส เอกกิจฺจมฺป น  
กโรติ ฯ  เอกจฺเจ  วาตปาเนติ  เยสุ  วิวเฏสุ  อนฺธกาโร โหติ ตานิ  
วิวรนฺโต   เยสุ   วิวเฏสุ  อาโลโก  โหติ  ตานิ  ถเกนฺโต ฯ  เอว  
วุตฺเต  สา  พฺราหฺมณี  ต  พฺราหฺมณ เอตทโวจาติ เอว เตน พฺราหฺมเณน  
ปสสิตฺวา   วุตฺเต   สา   พฺราหฺมณี   ปสนฺโน   อย   พฺราหฺมโณ  
ปพฺพชิตุกาโม   ม ฺเติ   สลลฺกฺเขตฺวา   นิคูหิตพฺพมฺป   ต   อตฺตโน  
วิปฺปการ   ปกาเสนฺตี  เกวล  ตสฺส  สทธฺาวิฆาตาเปกฺขา  หุตฺวา  เอต  
กุโต   ตสฺส   อุฬารตฺตตาติ  อาทิวจนมโวจ ฯ  ตตฺถ  อุฬาโร  อตฺตา  
อสฺสาติ  อุฬารตฺตา ฯ  อุฬารตฺตโน  ภาโว  อุฬารตฺตตา ฯ  กุลตฺิถีหีติ  
อาทีสุ   กลุิตฺถิโย  นาม  ฆรสามินิโย ฯ  กุลธีตา  นาม  ปุริสนฺตรคตา  
กุลธีตโร ฯ   กุลกุมาริโย   นาม   อนิวิฏา  วุจฺจนฺติ ฯ  กุลสุณฺหา  
นาม ปรกุลโต อานีตา กุลทารกาน วธุโย ฯ  
        โอติณฺโณติ   ยกฺขาทีหิ  วิย  สตฺตา  อนฺโต  อุปปฺชฺชนฺเตน  ราเคน  
โอติณฺโณ ฯ   กูปาทีนิ   วิย  สตฺตา  อสมเวกฺขิตฺวา  รชนีเย  าเน  
รชนฺโต   สย   วา   ราค   โอติณฺโณ ฯ   ยสฺมา   ปน  อุภยถาป  
ราคสมงฺคิสฺเสเวต   อธิวจน   ตสฺมา   โอติณฺโณ   นาม   สารตฺโต  
อเปกฺขวา   ปฏิพทฺธจิตฺโตติ   เอวมสฺส   ปทภาชน   วุตฺต ฯ   ตตฺถ  
สารตฺโตติ   กายสสคฺคราเคน   สุฏ ุ   รตฺโต ฯ   อเปกฺขวาติ กายสสคฺคา- 
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เปกฺขาย อเปกฺขวา ฯ ปฏพิทฺธจิตฺโตติ กายสสคฺคราเคเนว ตสฺมึ  
วตฺถุสฺมึ   ปฏพิทฺธจิตฺโต ฯ   วิปริณเตนาติ   ปริสุทฺธภวงฺคสนฺตติสงฺขาต  
ปกตึ   ชหิตฺวา   อ ฺถา   ปวตฺเตน   วิรูป   วา   ปรณิเตน   วิรูป  
ปริวตฺเตน ฯ   ยถา   ปริวตฺตมาน  วิรูป  โหติ  เอว  ปริวตฺเตตฺวา  
 ิเตนาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ยสฺมา  ปน  ต  ราคาทีหิ สมฺปโยค นาติวตฺตติ  
ตสฺมา   วิปรณิตนฺติ  รตฺตมฺป  จิตฺตนฺติ  อาทินา  นเยน  ตสฺส  ปทภาชน  
วตฺวา   อนฺเต   อิธาธิปฺเปตมตฺถ   ทสฺเสนฺโต   อปจ   รตฺต   จิตฺต  
อิมสฺมึ   อตฺเถ  อธิปฺเปต  วิปริณตนฺติ  อาห ฯ  ตทหุชาตาติ  ต  ทวิส  
ชาตา   ชาตมตฺตา   อลฺลมสเปสีวณฺณา ฯ   เอวรูปายป   หิ   สทฺธึ  
กายสสคฺเค   สงฺฆาทิเสโส  เมถุนวีติกฺกเม  ปาราชิก  รโหนิสชชฺส-ฺ 
สาเท ปาจิตฺติย ฺจ   โหติ ฯ   ปเควาติ   ปมเมว ฯ   กายสสคฺค  
สมาปชฺเชยฺยาติ   หตฺถคฺคหณาทิกายสมฺปโยค   กายสมฺมิสฺสิภาว  
สมาปชฺเชยฺย ฯ  ยสฺมา  ปเนต  สมาปชชฺนฺตสฺส  โย  โส  กายสสคฺโค  
นาม   โส   อตฺถโต   อชฺฌาจาโร   โหติ   ราควเสน   อภิภวิตฺวา  
ส ฺมเวล   อาจาโร  ตสมฺาสฺส  สงฺเขเปนตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อชฌฺาจาโร  
วุจฺจตีติ   ปทภาชนมาห ฯ   หตฺถคฺคาห   วาติ   อาทิเภท   ปนสฺส  
วิตฺถาเรเนตฺถ  ทสฺสน๑ ฯ  ตตฺถ  หตฺถาทีน  วิภาคทสฺสนตฺถ  หตฺโถ  
นาม  กุปฺปร๒  อุปาทายาติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กุปฺปร อุปาทายาติ  
ทุติยมหาสนฺธึ   อุปาทาย ฯ  อ ฺตฺถ  ปน  มณิพนฺธโต  ยาว  อคฺคนขา  
๑. อาทิ เภท...ทสฺสิตนฺติ โยชนาปาโ ฯ ๒. สพฺพโปตฺถเกสุ กปฺปูรนตฺิ ทิสฺสติ ฯ  
ต ฺจ โข เอกจจฺสฺส สสิเลสรุกฺขสฺส วา ตสฺส วา สิเลสสฺส เภสชฺชตฺถาย วิจณฺุณกตสฺส  
อตฺถวาจก โหติ ฯ  
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หตฺโถ ฯ  อิธ  สทฺธ ึ อคฺคนขาย๑  กุปฺปรโต  ปฏาย อธิปฺเปโต ฯ  
สุทฺธเกสาน   วาติ  สุตฺตาทีหิ  อมิสฺสาน  สุทฺธาน  เกสานเยว๒ ฯ  
เวณีติ   ตีหิ   เกสวฏฏีหิ   วินทฺธิตฺวา  กตเกสกลาปสฺเสต  อธิวจน ฯ  
สุตฺตมิสฺสาติ   ป ฺจวณฺเณน   สุตฺเตน   เกเส   มิสฺเสตฺวา   กตา ฯ  
มาลามิสฺสาติ   วสฺสิกปุปผฺาทีหิ   มิสฺเสตฺวา  ตีหิ  เกสวฏฏีหิ  วินทฺธิตฺวา  
วา  กตา ฯ  อวินทฺโธป  วา เกวล ปุปฺผมิสฺสโก เกสกลาโป อิธ เวณีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   หิร ฺมิสฺสาติ   กหาปณมาลาย   มสิฺเสตฺวา  กตา ฯ  
สุวณฺณมิสฺสาติ   สุวณฺณจิรเกหิ   วา   ปามงฺคาทีหิ   วา   มิสฺเสตฺวา  
กตา ฯ   มุตฺตามิสฺสาติ  มุตฺตาวลีหิ  มิสฺเสตฺวา  กตา ฯ  มณิมิสสฺาติ  
สุตฺตารุฬฺเหหิ   มณีห ิ มสิฺเสตฺวา  กตา ฯ  เอตาสุ  หิ  ยงฺกิ ฺจิ  เวณึ  
คณฺหนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโสเยว ฯ  อห  มิสฺสกเวณึ  อคฺคเหสินฺติ วทนฺตสฺส  
โมกฺโข   นตฺถิ ฯ   เวณิคฺคหเณน  เจตฺถ  เกสา  คหิตา  ว  โหนฺติ  
ตสฺมา  โยป  เอก  เกส  คณฺหาติ  ตสฺสาป  อาปตฺติเยว ฯ   หตฺถ ฺจ  
เวณิ ฺจ   เปตฺวาติ   อิธ   วุตฺตลกฺขณ   หตฺถ ฺจ   สพฺพปฺปการ ฺจ  
เวณึ  เปตฺวา  อวเสส  สรีร  องฺคนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ เอว ปริจฺฉินฺเนสุ  
หตฺถาทีสุ  หตฺถสฺส  คหณ  หตฺถคฺคาโห ฯ  เวณิยา  คหณ เวณิคฺคาโห ฯ  
อวเสสสฺส   สรีรสฺส   ปรามสน   อ ฺตรสฺส   วา   อ ฺตรสฺส   วา  
องฺคสฺส   ปรามสน ฯ   โย   ต   หตฺถคฺคาห  วา  เวณิคฺคาห  วา  
อ ฺตรสฺส   วา   อ ฺตรสฺส   วา   องฺคสฺส  ปรามสน  สมาปชฺเชยฺย  
ตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   นาม   อาปตฺตินิกาโย  โหตีติ  อย  สิกฺขาปทสฺส  
๑. อคฺคนเขน ฯ ๒. เวณิ นาม สุทฺธเกสา วาติ ปาลิ ฯ  
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อตฺโถ ฯ  
        ยสฺมา   ปน   โย   จ  หตฺถคฺคาโห  โย  จ  เวณิคฺคาโห  ย ฺจ  
อวเสสสฺส   องฺคสฺส   ปรามสน   ต   สพฺพมฺป   เภทโต   ทฺวาทสวิธ  
โหติ   ตสฺมา   ต   เภท   ทสฺเสตุ   อามสนา  ปรามสนาติ  อาทินา  
นเยน   ตสฺส   ปทภาชน   วุตฺต ฯ   ตตฺถ   ย ฺจ  วุตฺต  อามสนา  
นาม   อามฏมตฺตา   ย ฺจ   ฉุปนนฺนาม   ผุฏมตฺตนฺติ   อิเมส   อย  
วิเสโส ฯ   อามสนาติ   อาปชฺชนา   ผุฏโกาส   อนติกฺกมิตฺวาป  
ตตฺเถว   สงฺฆฏฏนา ฯ  อย  ห ิ อามฏมตฺตาติ  วุจฺจติ ฯ  ฉุปนนติฺ  
อสงฺฆฏเฏตฺวา   ผุฏมตฺต ฯ   ยมฺป   อุมฺมสนาย   จ   อุลลฺงฺฆนาย  
จ   นิทฺเทเส   อุทฺธ  อุจฺจารณาติ  เอกเมว  ปท  วุตฺต  ตตฺราป  อย  
วิเสโส ฯ  ปม  อตฺตโน  กายสฺส  อิตฺถิยา  กาเย  อุทฺธ  ผุสนวเสน  
วุตฺต ฯ  ทุติย  อิตฺถิยา  กาย  อุกฺขิปนวเสน ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ  
อิทานิ   ยฺวาย   โอติณฺโณ  วิปริณเตน  จิตฺเตน  กายสสคฺค  สมาปชฺชติ  
ตสฺส   เอเตส   ปทาน   วเสน   วิตฺถารโต  อาปตฺติเภท  ทสฺเสนฺโต  
อิตฺถี   จ   โหติ   อิตฺถีส ฺ ี   สารตฺโต   จ   ภิกฺขุ  จ  น  อิตฺถิยา  
กาเยน   กายนฺติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ภิกฺขุ  จ  น  อิตฺถิยา  กาเยน  
กายนฺติ   โส  สารตฺโต  จ  อิตฺถีส ฺ ี  จ  ภิกฺขุ  อตฺตโน  กาเยน ฯ  
นนฺติ   นิปาตมตฺต ฯ  อถวา ฯ  เอต  ตสฺสา  อิตฺถิยา  หตฺถาทิเภท  
กาย ฯ   อามสติ  ปรามสตีติ  เอเตสุ  เจว  เอเกนาป  อากาเรน  
อชฺฌาจรติ   อาปตฺติ   สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ  ตตฺถ  สก ึ อามสโต  เอกา  
อาปตฺติ   ปุนปฺปุน   อามสโต   ปโยเค   ปโยเค   สงฺฆาทิเสโส ฯ  
  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 25 

ปรามสนฺโตป  สเจ  กายโต  อโมเจตฺวา  ว  อิโตจีโตจ  อตฺตโน หตฺถ  
วา   กาย   วา   ส ฺโจเปติ   หรติ   เปเสติ   ทิวสมฺป  ปรามสโต  
เอกา  ว  อาปตฺติ ฯ  สเจ  กายโต  โมเจตฺวา  โมเจตฺวา ปรามสติ  
ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺติ ฯ  โอมสนฺโตป  สเจ  กายโต อโมเจตฺวา  ว  
อิตฺถิยา   มตฺถกโต   ปฏาย   ยาว   ปาทปฏ ึ   โอมสติ  เอกา  ว  
อาปตฺติ ฯ   สเจ   ปน   อุทราทีสุ  ต  ต  าน  ปตฺวา  มุ ฺจิตฺวา  
โอมสติ   ปโยเค   ปโยเค   อาปตฺติ ฯ   อุมฺมสนายป   ปาทโต  
ปฏาย   ยาว   สีส   อุมฺมสนฺตสฺส   เอเสว   นโย ฯ  โอลงฺฆนาย  
มาตุคาม   เกเสสุ  คเหตฺวา  โอนาเมตฺวา  จุมฺพนาทีสุ  ย  อชฌฺาจาร  
อิจฺฉติ   ต   กตฺวา   มุ ฺจโต   เอกา   อาปตฺติ ฯ  อุฏ ิต  ปุนปฺปุน  
นามยโต๑  ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺติ ฯ  อุลฺลงฺฆนายป เกเสสุ วา  
หตฺเถสุ   วา   คเหตฺวา  อุฏาปยโต  เอเสว  นโย ฯ  อากฑฺฒนาย  
อตฺตโน  อภิมุข  อากฑฺฒนฺโต  ยาว  น  มุ ฺจติ  เอกา  ว  อาปตฺติ ฯ  
มุ ฺจิตฺวา  มุ ฺจิตฺวา  ปุนป  อากฑฺฒนฺตสฺส  ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺติ ฯ  
ปฏิกฑฺฒนายป   ปรมฺมุข   ปฏ ิย  คเหตฺวา  ปฏิปฺปณามยโต  จ  เอเสว  
นโย ฯ   อภินิคฺคณฺหนาย  หตฺเถ  วา  พาหาย  วา  ทฬฺห  คเหตฺวา  
โยชนมฺป   คจฺฉโต  เอกาว  อาปตฺติ ฯ  มุ ฺจิตฺวา  มุ ฺจิตฺวา  คณฺหโต  
ปโยเค   ปโยเค   อาปตฺติ ฯ   อมุ ฺจิตฺวา   ปุนปฺปุน   ผุสโต   จ  
อาลิงฺคโต   จ   ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺตีติ  มหาสุมตฺเถโร  อาห ฯ  
มหาปทุมตฺเถโร   ปนาห   มลูคฺคหณเมว   ปมาณ   ตสฺมา   ยาว  
๑. โอนามยโต ฯ  
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น   มุ ฺจติ  ตาว  เอกา  ว  อาปตฺติ ฯ  อภินิปฺปฬนาย  วตฺเถน  วา  
อาภรเณน  วา  สทฺธึ  นิปปฺฬยโต  องฺค  อผุสนฺตสฺส  ถุลลฺจฺจย ผุสนฺตสฺส  
สงฺฆาทิเสโส ฯ   เอกปฺปโยเคน   เอกา   อาปตฺติ   นานาปโยเคน  
นานา ฯ   คหณจฺฉุปเนสุ   อ ฺ   กิ ฺจิ   วิการ   อกโรนฺโตป คหิตมตฺต- 
ผุฏมตฺเตนาป อาปตฺตึ อาปชฺชติ ฯ  
        เอวเมเตสุ   อามสนาทีสุ   เอเกนาป   อากาเรน   อชฺฌาจรโต  
อิตฺถิยา   อิตฺถีส ฺ ิสฺส   สงฺฆาทิเสโส ฯ   เวมติกสฺส   ถลฺุลจฺจย ฯ  
ปณฺฑกปุริสติรจฺฉานคตส ฺ ิสฺสาป   ถุลลฺจฺจยเมว ฯ   ปณฺฑเก  
ปณฺฑกส ฺ ิสฺส  ถุลลฺจฺจย ฯ เวมติกสสฺ ทุกฺกฏ ฯ ปุริสติรจฺฉานคต- 
อิตฺถีส ฺ ิสฺส ทุกฺกฏเมว ฯ   ปุริเส   ปรุิสส ฺ ิสฺสาป   เวมติกสฺสาป  
อิตฺถีปณฺฑกติรจฺฉานคตส ฺ ิสฺสาป   ทุกฺกฏเมว ฯ   ติรจฺฉานคเตป  
สพฺพากาเรน  ทุกฺกฏเมวาติ ฯ  อิมา  เอกมูลกนเย  วุตฺตา  อาปตฺติโย  
สลฺลกฺเขตฺวา   อิมินา   จ  อุปาเยน  เทฺว  อิตฺถิโย  ทฺวินฺน  อิตฺถีนนติฺ  
อาทิวเสน   วุตฺเต   ทฺวิมูลกนเยป  ทฺวิคุณา  อาปตฺติโย  เวทิตพฺพา ฯ  
ยถา  จ  ทฺวีสุ  อิตฺถีส ุ เทฺว  สงฺฆาทิเสสา  เอว  สมฺพหุลาสุ สมฺพหุลา  
เวทิตพฺพา ฯ   โย   หิ  เอกโต   ิตา  สมฺพหุลา  อิตฺถโิย  พาหาหิ  
ปริกฺขิปตฺวา   คณฺหาติ   โส   ยตฺตกา  อิตฺถิโย  ผุฏา  ตาส  คณนาย  
สงฺฆาทิเสเส   อาปชฺชติ ฯ  มชฺฌคตาน  คณนาย  ถุลลฺจฺจเย ฯ  ตา  
หิ   เตน   กายปฏิพทฺเธน  อามฏา  โหนฺติ ฯ  โย  ปน  สมฺพหุลาน  
องฺคุลิโย  วา  เกเส  วา  เอกโต  กตฺวา  คณฺหาติ  โส  องฺคุลิโย จ  
เกเส  จ  อคเณตฺวา  อิตฺถิโย  คเณตฺวา  สงฺฆาทิเสเสหิ กาเรตพฺโพ ฯ  
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ยาส ฺจ   อิตฺถีน   องฺคุลิโย  วา  เกสา  วา  มชฺฌคตา  โหนฺติ  ตาส  
คณนาย   ถลุลฺจฺจเย   อาปชฺชติ ฯ   ตา   หิ  เตน  กายปฏิพทฺเธน  
อามฏา   โหนฺติ ฯ   สมพฺหุลา   ปน   อิตฺถิโย   กายปฏิพทฺเธหิ รชฺช-ุ 
วตฺถาทีหิ   ปริกฺขิปตฺวา  คณฺหนฺโต  สพฺพาสเยว  อนฺโตปริกฺเขปคตาน  
คณนาย  ถุลลฺจฺจเย  อาปชฺชติ ฯ  มหาปจฺจริย  อผุฏาสุ ทุกฺกฏ วุตฺต ฯ  
ตตฺถ   ยสฺมา  ปาลิย  กายปฏิพทฺธ  กายปฏิพทฺเธน  อามสนนฺนาม  นตฺถ ิ 
ตสฺมา   สพฺพมฺป   กายปฏพิทฺธ   กายปฏิพทฺเธเนว   สงฺคณฺหิตฺวา มหาอฏ- 
กถาย ฺจ  กุรนฺุทิย ฺจ  วุตฺโต  ปรุิมนโย เจตฺถ ยุตฺตตโร ทิสฺสติ ฯ โย   
หิ  หตฺเถน  หตฺถ  คเหตฺวา  ปฏิปาฏิยา   ิตาสุ อิตฺถีสุ สมสาราโค  
เอก   หตฺเถ   คณฺหาติ   โส   คหิติตฺถิยา  วเสน  เอก  สงฺฆาทิเสส  
อาปชฺชติ   อิตราส   คณนาย  ปุริมนเยเนว  ถลฺุลจฺจเย ฯ  สเจ  โส  
ต   กายปฏิพทฺเธ  วตฺเถ  วา  ปุปฺเผ  วา  คณฺหาติ  สพฺพาส  คณนาย  
ถุลลฺจฺจเย   อาปชฺชติ ฯ   ยเถว   ห ิ  รชชฺุวตฺถาทีหิ  ปริกฺขิปนฺเตน  
สพฺพาป   กายปฏิพทฺเธน   อามฏา   โหนฺติ   ตถา   อิธาป   สพฺพา  
กายปฏิพทฺเธน  อามฏา  โหนฺตีติ ฯ  สเจ  ปน  ตา อิตฺถิโย อ ฺม ฺ  
วตฺถโกฏิย   คเหตฺวา   ิตา  โหนฺติ  ตตฺร  เจโส  ปรุิมนเยเนว  ปม  
อิตฺถึ  หตฺเถ  คณฺหาติ  คหิตาย  วเสน  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺชติ  อิตราส  
คณนาย   ทุกกฺฏานิ ฯ   สพฺพาส   หิ   ตาส   เตน   ปุริมนเยเนว  
กายปฏิพทฺเธน   กายปฏิพทฺธ   อามฏ  โหติ ฯ  สเจ  ปน  โสป  ต  
กายปฏิพทฺเธเยว   คณฺหาติ   ตสฺสา   วเสน   ถุลลฺจฺจย   อาปชฺชติ  
อิตราส  คณนาย  อนนฺตรนเยเนว  ทกฺุกฏานิ ฯ  โย  ปน ฆนวตฺถนิวตฺถ  
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อิตฺถึ  กายสสคฺคราเคน  วตฺเถ  สงฺฆฏเฏติ  ถลฺุลจฺจย ฯ วิรลวตฺถนิวตฺถ  
สงฺฆฏเฏติ  ตตฺร  เจ  วตฺถนฺตเรหิ  อิตฺถยิา  วา  นิกฺขนฺตโลมานิ  ภิกฺขุ  
ภิกฺขุโน   วา   ปฏิฏโลมานิ   อิตฺถ ึ ผุสนฺติ  อุภินฺน  โลมานิเยว  วา  
โลมานิ   ผุสนฺติ   สงฺฆาทิเสโส ฯ   อุปาทินฺนเกน   หิ  กมฺมชรูเปน อุปา- 
ทินฺนก  วา อนุปาทินฺนก วา อนุปาทินฺนเกนป เกสาทินา อุปาทินฺนก วา  
อนุปาทินฺนก  วา  ผุสนฺโตป  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺชติเยว ฯ ตตฺถ กรุุนฺทิย  
โลมานิ  คเณตฺวา  สงฺฆาทิเสโสติ  วุตฺต ฯ  มหาอฏกถาย ปน โลมานิ  
คเณตฺวา  อาปตฺติยา  น  กาเรตพฺโพ  เอกเมว  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺชติ  
สงฺฆิเก   ม ฺเจ   ปน   อปจฺจตฺถริตฺวา   นิปนฺโน   โลมานิ  คเณตฺวา  
กาเรตพฺโพติ  วุตฺต ฯ  ตเทว  ยุตฺต ฯ  อิตฺถีวเสน  หิ  อย  อาปตฺติ  
น  โกฏาสวเสนาติ ฯ  เอตฺถาห  โย  ปน  กายปฏิพทฺธ  คณฺหิสฺสามีติ  
กาย   คณฺหาติ  กาย  วา  คณฺหิสฺสามีติ  กายปฏิพทฺธ  คณฺหาติ  โส  กึ  
อาปชฺชตีติ ฯ  มหาสุมตฺเถโร  ตาว  ยถาวตฺถุกเมวาติ  วทติ ฯ  อย  
กิรสฺส ลทฺธิ  
                วตฺถุ ส ฺา จ ราโค จ ผสฺสปฏิวิชานนา  
                ยถานิทฺทิฏนิทฺเทเส   ครุกนเฺตน การเยติ ฯ  
เอตฺถ   วตฺถูติ   อิตฺถี ฯ   ส ฺาติ   อิตฺถีส ฺา ฯ   ราโคติ กายสสคฺค- 
ราโค ฯ  ผสฺสปฏิวิชานนาติ  กายสสคฺคผสฺสชานนา ฯ  ตสฺมา โย    
อิตฺถีส ฺ ี   กายสสคฺคราเคน  กายปฏพิทฺธ  คเหสฺสามีติ  ปวตฺโตป  
กาย  ผุสติ๑  ครุก  สงฺฆาทิเสสเยว อาปชฺชติ อิตโรป ถลฺุลจฺจยนฺติ ฯ  
๑. อิโต ปร โสติ ปท ภเวยยฺ ฯ  
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มหาปทุมตฺเถโร ปนาห  
                ส ฺาย วิราคิตมฺหิ   คหเณ จ วิราคิเต  
                ยถานิทฺทิฏนิทฺเทเส   ครุก ตตฺถ น ทิสฺสตีติ ฯ  
อสฺสาปาย   ลทฺธิ   อิตฺถิยา   อิตฺถีส ฺ ิโน   ห ิ  สงฺฆาทิเสโส  วุตฺโต  
อิมินา   จ   อิตฺถีส ฺา   วิราคิตา   กายปฏิพทฺเธ   กายปฏิพทฺธส ฺา  
อุปฺปาทิตา   ต   คณฺหนฺตสฺส   ปน   ถลฺุลจฺจย   วุตฺต ฯ  อิมินา  จ  
คหณมฺป   วิราคิต   ต   อคฺคเหตฺวา   อิตฺถี   คหิตา   ตสฺมา  เอตฺถ  
อิตฺถีส ฺาย   อภาวโต   สงฺฆาทิเสโส   น   ทิสฺสติ   กายปฏิพทฺธสฺส  
อคฺคหิตตฺตา   ถุลลฺจฺจย   น   ทิสฺสติ  กายสสคฺคราเคน  ผุฏตฺตา  ปน  
ทุกฺกฏ   กายสสคฺคราเคน   หิ   อิมนฺนาม   วตฺถุ   ผุสโต  อนาปตฺตีติ  
นตฺถิ   ตสฺมา   ทุกฺกฏเมวาติ ฯ  อิท ฺจ  ปน  วตฺวา  อิม  จตุกฺกมาห  
สารตฺต   คณฺหิสฺสามีติ   สารตฺต   คณฺหิ   สงฺฆาทิเสโส   วิรตฺต คณฺหิส- 
 ฺสามีติ  วิรตฺต  คณฺหิ  ทกฺุกฏ  สารตฺต  คณฺหิสฺสามีติ  วิรตฺต  คณฺหิ  
ทุกฺกฏ   วิรตฺต   คณฺหิสฺสามีติ   สารตฺต   คณฺหิ   ทกฺุกฏเมวาติ ฯ  
กิ ฺจาป   เอวมาห   อถโข   มหาสุมตฺเถรวาโทเยว  เจตฺถ  อิตฺถี  จ  
โหติ   อิตฺถีส ฺ ี   สารตฺโต   จ   ภิกฺขุ   จ   น   อิตฺถยิา  กาเยน กายปฏิ- 
พทฺธ  อามสติ  ปรามสติ  คณฺหาติ  ฉุปติ  อาปตฺติ  ถลฺุลจฺจยสฺสาติ  
อิมาย   ปาลิยา   โย  หิ  เอกโต   ิตา  สมฺพหุลา  อิตฺถิโย  พาหาหิ  
ปริกฺขิปตฺวา   คณฺหาติ   โส   ยตฺตกา  อิตฺถิโย  ผุฏา  ตาส  คณนาย  
สงฺฆาทิเสเส  อาปชฺชติ  มชฺฌคตาน ถุลลฺจฺจเยติ อาทีหิ อฏกถา- 
วินิจฺฉเยหิ จ   สเมติ ฯ   ยทิ   หิ   ส ฺาทิวิราเคน  วิราคิต  นาม  ภเวยฺย  
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ปณฺฑโก   จ   โหติ   อิตฺถสี ฺ ีติ   อาทีสุ   วิย  กายปฏิพทฺธ ฺจ  โหติ  
กายส ฺ ี  จาติ  อาทินา  จ  นเยน ปาลยิา วิเสส วเทยฺย ฯ ยสฺมา ปน  
โส   น  วุตฺโต  ตสฺมา  อิตฺถิยา  อิตฺถีส ฺาย  สติ  อิตฺถึ  อามสนฺตสฺส  
สงฺฆาทิเสโส   กายปฏิพทฺธ   อามสนฺตสฺส   ถลฺุลจฺจยนฺติ  ยถาวตฺถุกเมว  
ยุชฺชติ ฯ   มหาปจฺจริยมฺป   เจต   วุตฺต   นลี  ปารปุตฺวา  สยิตาย  
กาฬิตฺถิยา   กาย   ฆฏเฏสฺสามีติ   กาย  ฆฏเฏติ  สงฺฆาทิเสโส  กาย  
ฆฏเฏสฺสามีติ  นีล  ฆฏเฏติ  ถุลลฺจฺจย  นลี  ฆฏเฏสฺสามีติ  กาย ฆฏเฏติ  
สงฺฆาทิเสโส   นีล   ฆฏเฏสฺสามีติ  นีล  ฆฏเฏติ  ถลุลฺจฺจยนฺติ ฯ  โย  
จาย   อิตฺถี   จ   ปณฺฑโก   จาติ   อาทนิา   นเยน  วตฺถุมิสฺสกนโย  
วุตฺโต   ตสฺมมิฺป   วตฺถุส ฺาวิมติวเสน   วุตฺตา   อาปตฺติโย   ปาลิย  
อสมฺมุยฺหนฺเตน  เวทิตพฺพา ฯ  กาเยน  กายปฏิพทฺธวาเร  ปน  อิตฺถิยา  
อิตฺถีส ฺ ิสฺส   กายปฏิพทฺธ   คณฺหโต   ถุลลฺจฺจย   เสเส   สพฺพตฺถ  
ทุกฺกฏ   กายปฏิพทฺเธน  กายวาเรป  เอเสว  นโย ฯ  กายปฏิพทฺเธน  
กายปฏิพทฺธวาเร   จ   นิสสฺคฺคิเยน   กายวาราทีสุ   จสฺส   สพฺพตฺถ ทุกฺกฏ- 
เมว ฯ  อิตฺถี  จ  โหติ  อิตฺถีส ฺ ี สารตฺโต จ อิตฺถี จ น ภิกฺขุสฺส  
กาเยน   กายนฺติ  อาทิวาโร  ปน  ภิกฺขุมฺหิ  มาตุคามสฺส  สาราควเสน  
วุตฺโต ฯ   ตตฺถ   อิตฺถ ี จ  น  ภิกฺขุสฺส  กาเยน  กายนฺติ  ภิกฺขุมฺหิ  
สารตฺตา   อิตฺถี   ตสฺส  นสิินฺโนกาส  วา  นิปฺปนฺโนกาส  วา  คนฺตฺวา  
อตฺตโน  กาเยน  ต  ภิกฺขุสฺส  กาย  อามสติ  ฉุปติ ฯ เสวนาธิปฺปาโย  
กาเยน  วายมติ  ผสฺส  ปฏวิิชานาตีติ  เอว  ตาย  อามฏโ วา ฉุปโต  
วา  เสวนาธิปฺปาโย  หุตฺวา  สเจ  ผสฺส  ปฏิวิชานนตฺถ  อีสกมฺป  กาย  
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จาเลติผนฺเทติ  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺชติ ฯ  เทฺว  อิตฺถโิยติ  เอตฺก เทฺว  
สงฺฆาทิเสเส  อาปชฺชติ ฯ  อิตฺถิยา  จ  ปณฺฑเก  จ สงฺฆาทิเสเสน สห  
ทุกฺกฏ ฯ   เอเตน  อุปาเยน  ยาว  นิสสฺคฺคิเยน  นิสฺสคฺคิย  อามสติ  
เสวนาธิปฺปาโย   กาเยน  วายมติ  น  จ  ผสฺส  ปฏิวิชานาติ  อาปตฺติ  
ทุกฺกฏสฺสาติ   ตาว  ปุริมนเยเนว  อาปตฺติเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ  
จ  กาเยน  วายมติ  น  จ  ผสฺส  ปฏิวิชานาตีติ  อตฺตนา นิสฺสฏ ปุปฺผ  
วา   ผล  วา  อิตฺถึ  อตฺตโน  นิสฺสคฺคิเยน  ปุปฺเผน  วา  ผเลน  วา  
ปหรนฺตึ   ทสิฺวา   กาเยน  วิการ  กโรติ  องฺคุลึ  วา  จาเลติ  ภมุก  
วา   อุกฺขิปติ   อกฺขึ  วา  นขินติ  อ ฺ  วา  เอวรูป  วิการ  กโรติ  
อย   วุจฺจติ   กาเยน   วายมติ   น   จ   ผสฺส   ปฏิวิชานาตีติ ฯ  
อยมฺป   กาเยน   วายมิตตฺตา   ทุกฺกฏ   อาปชฺชติ ฯ  ทวีสุ  อิตฺถีส ุ
เทฺว ปณฺฑกอิตฺถีสุ เทฺวเอว ทุกฺกเฏ อาปชฺชติ ฯ  
        เอว   วตฺถุวเสน   วิตฺถารโต   อาปตฺติเภท   ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
ลกฺขณวเสน   สงฺเขปโต   อาปตฺติเภท ฺจ   อนาปตฺติ ฺจ   ทสฺเสนฺโต  
เสวนาธิปฺปาโยติ   อาทิมาห ฯ   ตตฺถ   ปุริมนเย   อิตฺถิยา  ผุฏโ  
สมาโน   เสวนาธิปฺปาโย   กาเยน   วายมติ   ผสฺส   ปฏิวิชานาติ ติวงฺค- 
สมฺปตฺติยา  สงฺฆาทิเสโส ฯ  ทุติเย  นสิฺสคฺคิเยน  นิสฺสคฺคิยามสเน  
วิย   วายมิตฺวา   อจฺฉุปเน   วิย   จ   ผสสฺสฺส   อปฏวิิชานนโต  
ทุวงฺคสมฺปตฺติยา   ทุกฺกฏ ฯ  ตติเย  กาเยน  อวายมโต  อนาปตฺติ ฯ  
โย  หิ  เสวนาธิปฺปาโย  นจฺิจเลน  กาเยน  เกวล  ผสฺส  ปฏิวิชานาติ  
สาทิยติ   อนุโภติ   ตสฺส   จิตฺตุปฺปาทมตฺเต   อาปตฺติยา   อภาวโต  
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อนาปตฺติ ฯ   จตุตฺเถ  ปน  นิสฺสคฺคิเยน  นิสฺสคฺคิยามสเน  วิย  ผสฺส  
ปฏิวิชานนาป   นตฺถิ   เกวล  จิตฺตุปฺปาทมตฺตเมว  ตสฺมา  อนาปตฺติ ฯ  
โมกฺขาธิปฺปายสฺส   สพฺพากาเรสุ   อนาปตฺติ ฯ   เอตฺถ   ปน   โย  
อิตฺถิยา   คหิโต   ต   อตฺตโน   สรรีา   โมเจตุกาโม  ปฏิปฺปณาเมติ  
วา   ปหรติ   วา  อย  กาเยน  วายมติ  ผสฺส  ปฏิวิชานาติ ฯ  โย  
อาคจฺฉนฺตึ   ทิสฺวา   ตโต   มุจฺจิตุกาโม  อุตฺตาเสตฺวา  ปลาเปติ  อย  
กาเยน  วายมติ  น  จ  ผสฺส  ปฏิวิชานาติ ฯ  โย  ตาทิส  ทีฆชาตกิ  
กาเย   อารุฬหฺ   ทิสฺวา   สณิก   คจฺฉตุ   ฆฏฏิยมานา   อนตฺถาย  
สวตฺเตยฺยาติ   น   ฆฏเฏติ   อิตฺถิเมว   วา   องฺค  ผุสมาน  ตฺวา  
เอสา   อนตฺถิโก   อย  มยาติ  สยเมว  ปกฺกมิสฺสตีติ  อชานนฺโต  วิย  
นิจฺจโล   โหติ   พลวิตฺถิยา   วา   คาฬฺห   อาลิงฺคิตฺวา   คหิโต  
ทหรภิกฺขุ   ปลายิตุกาโมป   สุฏ ุ   คหิตตฺตา   นิจฺจโล   โหติ   อย  
จ   น  กาเยน  วายมติ  ผสฺส  ปฏิวิชานาติ ฯ  โย  ปน  อาคจฺฉนฺตึ  
ทิสฺวา   อาคจฺฉตุ   ตาว  ตโต  ต  ปหริตฺวา  วา   ปณาเมตฺวา  วา  
ปกฺกมิสฺสามีติ   นิจฺจโล   โหติ   อย  โมกฺขาธิปฺปาโย  น  จ  กาเยน  
วายมติ   น   จ   ผสฺส   ปฏิวิชานาตีติ   เวทิตพฺโพ ฯ  อส ฺจิจจาติ  
อิมินา  อุปาเยน  อิม  ผุสสฺิสฺสามีติ  อเจเตตฺวา ฯ เอว หิ อเจเตตฺวา  
ปตฺตปฏิคฺคหณาทีสุ   มาตุคามสฺส   องฺเค   ผุฏเป   อนาปตฺติ ฯ  
อสติยาติ   อ ฺาวิหิโต   โหติ   มาตุคาม   ผุสามีติ  สติ  นตฺถ ิ เอว  
อสติยา   หตฺถปาทปฺปสารณาทิกาเล   ผุสนฺตสฺส   อนาปตฺติ ฯ  
อชานนฺตสฺสาติ   ทารกเวเสน    ิต  ทาริก  ทิสฺวา  อิตฺถีติ  อชานนฺโต  
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เกนจิเทว   กรณีเยน   ผุสติ   เอว   อิตฺถีติ   อชานนฺตสฺส   ผุสโต  
อนาปตฺติ ฯ   อสาทิยนฺตสฺสาติ   กายสสคฺค   อสาทิยนฺตสฺส  
พาหาปรมฺปราย   นีตภิกฺขุสฺส   วิย   อนาปตฺติ ฯ   อุมฺมตฺตกาทโย  
วุตฺตนยาเอว ฯ  อิธ  ปน  อุทายิตฺเถโร  อาทิกมฺมิโก  ตสฺส  อนาปตฺติ  
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ  
                        ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        สมฏุานาทีสุ   อิท   สิกฺขาปท   ปมปาราชิกสมุฏาน  
กายจิตฺตโต   สมุฏาติ   กริิยา   ส ฺาวิโมกฺข   สจิตฺตก   โลกวชฺช  
กายกมฺม อกสุลจิตฺต ทฺวิเวทน สุขมชฺฌตฺตทฺวเยนาติ ฯ  
        วินีตวตฺถูสุ ฯ  มาตุยา  มาตุปฺเปเมนาติ   มาตุปฺเปเมน  มาตุยา  
กาย   อามสติ ฯ   เอส   นโย   ธีตุภคินีวตฺถูสุ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
มาตา   วา   โหตุ   ธีตา   วา  อิตฺถี  นาม  สพฺพาป  พฺรหฺมจริยสฺส  
ปาริปนฺถิกาว   ตสฺมา   อย   เม   มาตา   อย   ธีตา  อย  ภคินีติ  
เคหสิตปฺเปเมน อามสโต ทุกฺกฏเมว วุตฺต ฯ  
        อิม   ปน   ภควโต   อาณมนุสฺสรนฺเตน   สเจป   นทีโสเตน  
วุยฺหมาน  มาตร  ปสฺสติ  เนว  หตฺเถน  ปรามสิตพฺพา ฯ ปณฺฑิเตน ปน  
ภิกฺขุนา   นาวา   วา   ผลก   วา  กทลกิฺขนฺโธ  วา  ทารุขณฺฑ  วา  
อุปสหริตพฺพ   ตสฺม ึ  อสติ   กาสาวมฺป  อุปสหริตฺวา  ปุรโต  เปตพฺพ  
เอตฺถ   คณฺหาหีติ   ปน  น  วตฺตพฺพา ฯ  คหิเต  ปริกขฺาร  กฑฺฒามีติ  
กฑฺฒนฺเตน   คนฺตพฺพ ฯ   สเจ  ปน  ภายติ  ปุรโต  ปรุโต  คนฺตฺวา  
มา   ภายีติ   สมสฺสาเสตพฺพา ฯ  สเจ  วุยฺหมานา  ปุตฺตสฺส  สหสา  
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ขนฺเธ   วา   อภิรุหติ   หตฺเถ   วา  คณฺหาติ  น  อเปหิ  มหลลฺิเกติ  
นิทฺธูนิตพฺพา   ถล  ปาเปตพฺพา ฯ  กทฺทเม  ลคฺคายป  กูเป  ปติตายป  
เอเสว   นโย ฯ   ตตฺราป  หิ  โยตฺต  วา  วตฺถ  วา  ปกฺขิปตฺวา  
หตฺเถน คหิตภาว ตฺวา อุทฺธริตพฺพา น เตฺวว อามสิตพฺพา ฯ  
        น   เกวล ฺจ  มาตุคามสฺส  สรรีเมว  อนามาส  นิวาสนปารุปนมฺป  
อาภรณภณฺฑมฺป   ติณณฺฑูปก   วา   ตาลปณฺณมุทฺทิก   วา   อุปาทาย  
อนามาสเมว ฯ  ต ฺจ  โข  นิวาสนปารุปน  ปลนฺธนตฺถาย  ปตเมว ฯ  
สเจ   ปน   นวิาสน   วา   ปารุปน   วา  ปริวตฺเตตฺวา  จีวรตฺถาย  
ปาทมูเล   เปติ   วฏฏติ ฯ   อาภรณภณฺเฑสุ   ปน  สีสปฺปสาธนก-  
ทนฺตสูจิอาทิกปฺปยภณฺฑ   อิม   ภนฺเต   ตุมฺเห   คณฺหาถาติ   ทียมาน  
สิปาฏิกาสูจิอาทิอุปกรณตฺถาย   คเหตพฺพ ฯ   สุวณฺณรชตมุตฺตาทิมย  
ปน อนามาสเมว ทียมานมฺป น คเหตพฺพ ฯ  
        น   เกวล ฺจ   เอตาส   สรีรูปคเมว   อนามาส  อิตฺถีสณฺาเนน  
กต   กฏรูปมฺป   ทนฺตรปูมฺป   อยรูปมฺป   โลหรูปมฺป   ติปุรูปมฺป  
โปตฺถกรูปมปฺ   สพฺพรตนรูปมฺป   อนฺตมโส   ปฏมย   รูปมปฺ  
อนามาสเมว ฯ   ปริโภคตฺถาย   ปน  อิท  ตุมฺหาก  โหตูติ  ลภิตฺวา  
เปตฺวา   สพฺพรตนมย   อวเสส   ภินทฺิตฺวา   อุปกรณารห   อุปกรเณ  
ปริโภคารห จ ปริโภเค อุปเนตุ วฏฏติ ฯ  
        ยถา   จ   อิตฺถีรูปก   เอว   สตฺตวิธ   ธ ฺมฺป   อนามาส ฯ  
ตสฺมา   เขตฺตมชฺเฌน  คจฺฉตา  ตตฺถ  ชาตกมฺป  ธ ฺผล  อนามสนฺเตน  
คนฺตพฺพ ฯ  สเจ  ฆรทฺวาเร  วา  มคฺเค  วา  ธ ฺ  ปสาริต  โหติ  
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ปสฺเสน   จ   มคฺโค   อตฺถ ิ  น  มทฺทนฺเตน  คนฺตพฺพ ฯ  คมนมคฺเค  
อสติ   มคฺค  อธิฏาย  คนฺตพฺพ ฯ  อนตฺรฆเร  ธ ฺสฺส  อุปริ  อาสน  
ป ฺาเปตฺวา   เทนฺติ   นสิีทิตุ   วฏฏติ ฯ  เกจิ  อาสนสาลาย  ธ ฺ  
อากีรนฺติ ฯ  สเจ  สกฺกา  โหติ  หราเปตุ  หราเปตพฺพ ฯ  โน  เจ  
เอกมนฺต   ธ ฺ   อมทฺทนฺเตน   ปก   ป ฺาเปตฺวา   นิสีทิตพฺพ ฯ  
สเจ   โอกาโส   น   โหติ   มนุสฺสา   ธ ฺมชฺเฌเยว  ป ฺาเปตฺวา  
เทนฺติ   นิสีทติพฺพ ฯ  นาวฏเสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  ชาตกานิ  
มุคฺคมาสาทีนิ   อปรนฺนานิป   ตาลปนสาทีนิ   วา  ผลานิ  กีฬนฺเตน  น  
อามสิตพฺพานิ ฯ  มนุสฺเสหิ  ราสิกเตสุป  เอเสว  นโย ฯ อร ฺเ ปน  
รุกฺขโต ปติตานิ ผลานิ อนุปสมฺปนฺนาน ทสฺสามีติ คณฺหิตุ วฏฏติ ฯ  
        มุตฺตา  มณิ  เวฬุรโิย  สงฺโข  สิลา  ปพาฬ รชต ชาตรูป โลหิตโก  
มสารคลฺลนติฺ  อิเมสุ  ทสสุ  รตเนสุ  มตฺุตา  อโธตวิทฺธา  ยถาชาตา ว  
อามสิตุ   วฏฏติ ฯ   เสสา   อนามาสาติ  วทนฺติ  มหาปจฺจริย  ปน  
มุตฺตา   โธตาป   อโธตาป  อนามาสา   ภณฺฑมูลตฺถาย  จ  สมฺปฏจฺิฉิตุ  
น   วฏฏติ  กฏุโรคสฺส  เภสชฺชาย  ปน  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  อนฺตมโส  
ชาติผฬิก   อุปาทาย  สพฺโพป  นีลปตาทิวณฺณเภโท  มณิ  โธตวิทฺธ- 
วฏฏิโต อนามาโส ฯ   ยถาชาโต   ปน   อากรมุตฺโต   ปตฺตาทิภณฺฑมูลตฺถ  
สมฺปฏิจฺฉิตุ   วฏฏตีติ   วุตฺโต ฯ   โสป  มหาปจฺจริย  ปฏิกฺขิตฺโต ฯ  
ปจิตฺวา  กโต  กาจมณิเยเวโก  วฏฏตีติ  วุตฺโต ฯ เวฬรุิเยป มณิ- 
สทิโส ว  วินจฺิฉโย ฯ  สงฺโข  ธมนสงฺโข  จ  โธตวิทฺโธ จ รตนมิสฺโส จ๑  
๑. อติเรโก ม ฺเ ฯ  
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อนามาโส ฯ  ปานียสงฺโข  โธโตป  อโธโตป  อามาโสว ฯ  เสส ฺจ  
อ ฺชนาทิเภสชฺชตฺถายป   ภณฺฑมูลตถฺายป   สมฺปฏิจฺฉิตุ   วฏฏติ ฯ  สลิา  
โธตวิทฺธา   รตนสยุตฺตา   มุคฺควณฺณา   ว   อนามาสา ฯ   เสสา สตฺถก- 
นิสทาทิอตฺถาย  คณฺหิตุ  วฏฏติ ฯ  เอตฺถ จ รตนสยุตฺตาติ สุวณฺเณน  
สทฺธึ  โยเชตฺวา  ปจิตฺวา  กตาติ  วทนฺติ ฯ ปพาฬ โธตวิทฺธ อนามาส ฯ  
เสส   อามาส ฺจ   ภณฺฑมูลตฺถ ฺจ   สมฺปฏิจฺฉิตุ  วฏฏติ ฯ  มหาปจฺจริย  
ปน  โธตมฺป  อโธตมฺป  สพฺพ  อนามาส ฺจ  น  จ  สมฺปฏิจฺฉิตุ  วฏฏตีติ  
วุตฺต ฯ   รชต ฺจ   ชาตรูป ฺจ   กตภณฺฑมฺป   สพฺเพน  สพฺพ  วีชโต  
ปฏาย   อนามาส ฺจ   อสมฺปฏิจฺฉิย ฺจ ฯ   อุตฺตรราปุตฺโต   กิร  
สุวณฺณเจติย   กาเรตฺวา   มหาปทุมตฺเถรสฺส   เปเสสิ ฯ  เถโร  น  
กปฺปตีติ   ปฏิกฺขิป ฯ   เจติยฆเร   สุวณฺณปทุมสุวณฺณพุพฺพุฬกาทีนิ  
โหนฺติ   เอตานิป   อนามาสานิ ฯ   เจติยฆรโคปกา   ปน รูปยฉฑฺฑกฏ- 
าเน   ิตา  ตสฺมา  เตส  เกฬายิตุ วฏฏตีติ วุตฺต ฯ กุรุนฺทิย  
ปน   ต   ปฏกิฺขิตฺต ฯ   สวุณฺณเจติเย   กจวรเมว   หริตุ  วฏฏตีติ  
เอตฺตกเมว  อนุ ฺาต ฯ  อารกูฏโลหมฺป  ชาตรูปคติกเมว  อนามาสนฺติ  
สพฺพอฏกถาสุ  วุตฺต ฯ  เสนาสนปริโภโค  ปน  สพฺโพ  กปฺปโย ตสฺมา  
ชาตรูปรชตมยา   สพฺเพป   เสนาสนปริกฺขารา   อามาสา ฯ  ภิกฺขูน  
ธมฺมวินยวณฺณนฏาเน   รตนมณฺฑเป   กโรนฺติ   ผฬิกตฺถมฺเภ รตน- 
ทามปฏิมณฺฑิเต   ตตฺถ   สพฺพูปกรณานิ  ภิกฺขูน  ปฏิชคฺคิตุ  วฏฏติ ฯ 
โลหิตกมสารคลฺลา   โธตวิทฺธา   อนามาสา ฯ   อิตเร   อามาสา  
ภณฺฑมูลตฺถาย   จ   วฏฏตีติ   วุตฺตา ฯ   มหาปจฺจริย  ปน  โธตาป  
อนามาโส ฯ  ปานียสงฺโข  โธโตป  อโธโตป  อามาโสว ฯ  เสส ฺจ  
อ ฺชนาทิเภสชฺชตฺถายป   ภณฺฑมูลตถฺายป   สมฺปฏิจฺฉิตุ   วฏฏติ ฯ  สลิา  
โธตวิทฺธา   รตนสยุตฺตา   มุคฺควณฺณา   ว   อนามาสา ฯ   เสสา สตฺถก- 
นิสทาทิอตฺถาย  คณฺหิตุ  วฏฏติ ฯ  เอตฺถ จ รตนสยุตฺตาติ สุวณฺเณน  



สทฺธึ  โยเชตฺวา  ปจิตฺวา  กตาติ  วทนฺติ ฯ ปพาฬ โธตวิทฺธ อนามาส ฯ  
เสส   อามาส ฺจ   ภณฺฑมูลตฺถ ฺจ   สมฺปฏิจฺฉิตุ  วฏฏติ ฯ  มหาปจฺจริย  
ปน  โธตมฺป  อโธตมฺป  สพฺพ  อนามาส ฺจ  น  จ  สมฺปฏิจฺฉิตุ  วฏฏตีติ  
วุตฺต ฯ   รชต ฺจ   ชาตรูป ฺจ   กตภณฺฑมฺป   สพฺเพน  สพฺพ  วีชโต  
ปฏาย   อนามาส ฺจ   อสมฺปฏิจฺฉิย ฺจ ฯ   อุตฺตรราปุตฺโต   กิร  
สุวณฺณเจติย   กาเรตฺวา   มหาปทุมตฺเถรสฺส   เปเสสิ ฯ  เถโร  น  
กปฺปตีติ   ปฏิกฺขิป ฯ   เจติยฆเร   สุวณฺณปทุมสุวณฺณพุพฺพุฬกาทีนิ  
โหนฺติ   เอตานิป   อนามาสานิ ฯ   เจติยฆรโคปกา   ปน รูปยฉฑฺฑกฏ- 
าเน   ิตา  ตสฺมา  เตส  เกฬายิตุ วฏฏตีติ วุตฺต ฯ กุรุนฺทิย  
ปน   ต   ปฏกิฺขิตฺต ฯ   สวุณฺณเจติเย   กจวรเมว   หริตุ  วฏฏตีติ  
เอตฺตกเมว  อนุ ฺาต ฯ  อารกูฏโลหมฺป  ชาตรูปคติกเมว  อนามาสนฺติ  
สพฺพอฏกถาสุ  วุตฺต ฯ  เสนาสนปริโภโค  ปน  สพฺโพ  กปฺปโย ตสฺมา  
ชาตรูปรชตมยา   สพฺเพป   เสนาสนปริกฺขารา   อามาสา ฯ  ภิกฺขูน  
ธมฺมวินยวณฺณนฏาเน   รตนมณฺฑเป   กโรนฺติ   ผฬิกตฺถมฺเภ รตน- 
ทามปฏิมณฺฑิเต   ตตฺถ   สพฺพูปกรณานิ  ภิกฺขูน  ปฏิชคฺคิตุ  วฏฏติ ฯ 
โลหิตกมสารคลฺลา   โธตวิทฺธา   อนามาสา ฯ   อิตเร   อามาสา  
ภณฺฑมูลตฺถาย   จ   วฏฏตีติ   วุตฺตา ฯ   มหาปจฺจริย  ปน  โธตาป  
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อโธตาป สพฺพโส อนามาสา น จ  สมปฺฏิจฺฉิตุ วฏฏตีติ วุตฺต ฯ  
        สพฺพ   อาวุธภณฺฑ   อนามาส   ภณฺฑมูลตฺถาย   ทียมานมฺป   น  
สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ   สตฺถวณิชฺชา   นาม  น  วฏฏติ ฯ  สุทฺธธนุทณฺโฑป  
ธนุชิยาป   ปโฏโทป   องฺกุโสป   อนฺตมโส   วาสีผรสุอาทีนิป อาวุธ- 
สงฺเขเปน  กตานิ  อนามาสานิ ฯ  สเจ  เกนจิ วิหาเร สตฺติ วา  
โตมโร   วา   ปโต   โหติ   วิหาร  ชคฺคนฺเตน  หรนฺตูติ  สามิกาน  
เปเสตพฺพ ฯ   สเจ   น   หรนฺติ   ต   อจาเลนฺเตน   วิหาโร ปฏชิคฺค- 
 ิตพฺโพ ฯ  ยุทธฺภูมิย  ปติต  อสึ  วา  สตฺตึ วา โตมร วา ทิสฺวา  
ปาสาเณน   วา   เกนจิ   วา   อสึ   ภินทฺิตฺวา  สตฺถกตฺถาย  คเหตุ  
วฏฏติ ฯ   อิตรานิป   วิโยเชตฺวา   กิ ฺจิ   สตฺถกตฺถาย   กิ ฺจิ กตฺตร- 
ทณฺฑาทิอตฺถาย   คเหตุ  วฏฏติ ฯ  อิท  คณฺหาถาติ  ทียมาน  ปน  
วินาเสตฺวา กปฺปยภณฺฑ  กริสฺสามีติ สพฺพมฺป สมฺปฏจฺิฉิตุ วฏฏติ ฯ  
        มจฺฉชาลปกฺขิชาลาทีนิป   ผลกชาลิกาทีนิ   สรปริตฺตาณานิป  
สพฺพานิ   อนามาสานิ ฯ  ปริโภคตฺถาย  ลพฺภมาเนสุ  ปน  ชาลนฺตาว  
อาสนสฺส  วา  เจติยสฺส  วา  อุปริ  พนฺธิสฺสามิ  ฉตฺต  วา เว ิสฺสามีติ  
คเหตุ   วฏฏติ ฯ   สรปรตฺิตาณ   สพฺพมฺป  ภณฺฑมูลตฺถาย  สมฺปฏิจฺฉิตุ  
วฏฏติ ฯ   ปรูปโรธนิวารณ   ห ิ  เอต  น  อุปโรธกรนฺติ ฯ  ผลก  
ทนฺตกฏภาชน กริสฺสามีติ คเหตุ วฏฏติ ฯ  
        จมฺมวินทฺธานิ   วีณาเภรีอาทีนิ   อนามาสานิ ฯ   กรุุนฺทิย   ปน เภร- 
 ีสงฺฆาโฏป   วีณาสงฺฆาโฏป   ตุจฺฉโปกฺขรมฺป   มุขวฏฏิย อาโรปต- 
จมฺมมฺป  วีณาทณฺฑโกป  สพฺพป  อนามาสนฺติ  วุตฺต ฯ โอนหิตุ วา  
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โอนหาเปตุ   วา   วาเทตุ   วา  วาทาเปตุ  วา  น  ลพฺภติเยว ฯ เจติยงฺคเณ  
ปูช กตฺวา มนุสฺเสหิ ฉฑฺฑิต ทิสฺวาป อจาเลตฺวา ว อนฺตรนฺตเร  
สมฺมชฺชิตพฺพ ฯ   กจวรฉฑฺฑนกาเล   ปน   กจวรนิยเมเนว   หรตฺิวา  
เอกมนฺต   นกิฺขิปตุ   วฏฏตีติ   มหาปจฺจริย   วุตฺต ฯ  ภณฺฑมูลตฺถาย  
สมฺปฏิจฺฉิตุมฺป   วฏฏติ ฯ   ปรโิภคตฺถาย   ลพฺภมาเนสุ   ปน วีณา- 
โทณิก ฺจ   เภรีโปกฺขร ฺจ   ทนฺตกฏภาชน   กริสสฺามิ   จมฺม สตฺถก- 
โกสกนฺติ  เอว  ตสฺส  ตสฺส  ปรกิฺขารสฺส กรณตฺถาย คเหตฺวา ตถา  
ตถา กาตุ วฏฏติ ฯ  
        ปุราณทติุยิกาวตฺถุ   อุตฺตานตฺถเมว ฯ   ยกฺขินีวตฺถุสฺมึ   สเจป  
ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทวิยา   กายสสคฺค   สมาปชฺชติ   ถุลลฺจฺจยเมว ฯ  
ปณฺฑกวตฺถุ   สุตฺติตฺถีวตฺถุ   จ   ปากฏเมว ฯ   มติตฺถีวตฺถุสฺมึ ปาราชิกป-ฺ 
ปโหนกกาเล  ถุลลฺจฺจย  ตโต  ปร ทุกฺกฏ ฯ ติรจฺฉานคต- 
วตฺถุสฺมึ นาคมาณวิกายป   สปุณฺณมาณวิกายป   กินนฺริยาป   คาวิยาป  
ทุกฺกฏเมว ฯ  ทารุธิตลิกวตฺถุสฺมึ  น  เกวล  ทารุนา  เอว  อนฺตมโส  
จิตฺตกมฺมลิขิเตป   อิตฺถรีูเป   ทุกฺกฏเมว ฯ   สมฺปฬนวตฺถุ อุตฺตานตฺถ- 
เมว ฯ   สงฺกมวตฺถุสฺมึ   เอกปทิกสงฺกโม   วา   โหตุ สกฏมคฺค- 
สงฺกโม  วา  จาเลสฺสามีติ  ปโยเค  กตมตฺเต  จาเลตุ วา มา วา   
ทุกฺกฏ ฯ  มคฺควตฺถุ  ปากฏเมว ฯ  รุกฺขวตฺถุสฺมึ  รกุโฺข  มหนฺโต  
วา   โหตุ  มหาชมฺพุปฺปมาโณ  ขุทฺทโก  วา  ต  จาเลตุ  สกโฺกตุ  วา  
มา   วา   ปโยคมตฺเตน   ทุกฺกฏ ฯ  นาวาวตฺถุสฺมึป  เอส  นโย ฯ  
รชฺชุวตฺถุสฺม ึ  ย   รชฺชช   อาวิ ฺฉนฺโต  านา  จาเลตุ  สกฺโกติ  ตตฺถ  
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ถุลลฺจฺจย ฯ   ยา   มหารชชฺุ  โหติ  อีสกป  านา  น  จลติ  ตตฺถ  
ทุกฺกฏ ฯ   ทณฺเฑป   เอเสว   นโย ฯ  ภูมิย  ปติตมหารุกฺโขป  ห ิ 
ทณฺฑคฺคหเณเนว   อิธ   คหิโต ฯ   ปตฺตวตฺถุ   ปากฏเมว ฯ วนฺทน- 
วตฺถุสฺมึ  อิตฺถี  ปาเท  สมพฺาหิตฺวา  วนฺทิตุกามา วาเรตพฺพา ปาทา  
วา  ปฏิจฺฉาเทตพฺพา  นิจฺจเลน  วา  ภวิตพฺพ ฯ  นิจฺจลสฺส  หิ จิตฺเตน  
สาทิยโตป อนาปตฺติ ฯ อวสาเน วตฺถุ ปากฏเมว ฯ  
        อิติ   สมนฺตปาสาทิกาย   วินยสวณฺณนาย   กายสสคฺควณฺณนา  
นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควาติ  ทุฏ ุลลฺวาจสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  
อาทิสฺสาติ   อปทิสิตฺวา ฯ   วณฺณมฺป   ภณตีติ   อาทีนิ   ปรโต อาว- 
 ิภวิสฺสนฺติ ฯ   ฉินฺนกาติ   ฉินฺนโอตฺตปฺปา ฯ  ธุตฺติกาติ  สา ฯ 
อหิริกาโยติ   นิลลฺชชฺา ฯ   โอหสนฺตีติ   สิต   กตฺวา   มนฺทหสิต  
หสนฺติ ฯ   อุลฺลปนฺตีติ   อโห   อยฺโยติ   อาทินา  นเยน  อุจฺจกรณึ  
นานาวิธ   ปโลภนกถ   กเถนฺติ ฯ  อุชชฺคฺฆนฺตีติ  มหาหสิต  หสนฺติ ฯ  
อุปฺผณฺเฑนฺตีติ   ปณฺฑโก   อย   นาย   ปุริโสติ   อาทินา   นเยน  
ปริหาส กโรนฺติ ฯ  
        สารตฺโตติ   ทุฏ ุลฺลวาจสฺสาทราเคน   สารตฺโต ฯ   อเปกฺขวา  
ปฏิพทฺธจิตฺโตติ   วุตฺตนยเมว ฯ   เกวล   อิธ   วาจสฺสาทราโค  
โยเชตพฺโพ ฯ   มาตุคาม   ทฏุ ุลฺลาหิ   วาจาหีติ  เอตฺถ  อธิปฺเปต  
มาตุคาม   ทสฺเสนฺโต  มาตุคาโมติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วิ ฺ ู  ปฏพิลา  
สุภาสิตทุพฺภาสิต   ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล   อาชานิตุนฺติ   ยา   ปณฺฑิตา  
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สาตฺถกนิรตฺถกกถ   อสทฺธมฺมสทฺธมฺมปฏิสยุตฺต   กถ ฺจ   ชานิตุ   ปฏิพลา  
อย  อิธ  อธิปเฺปตา  ยา  ปน  มหลลฺิกาป  พาลา  เอฬมูคา  อย  อิธ  
อนธิปฺเปตาติ   ทสฺเสติ ฯ   โอภาเสยฺยาติ  อวภาเสยฺย  นานปฺปการ  
อสทฺธมฺมวจน   วเทยฺย ฯ  ยสฺมา  ปน  เอว  โอภาสนฺตสฺส  โย  โส  
โอภาโส   นาม   โส   อตฺถโต   อชฌฺาจาโร   โหติ   ราควเสน  
อภิภวิตฺวา   ส ฺมเวล   อาจาโร   ตสฺมา   ตมตฺถ   ทสฺเสนฺโต  
โอภาเสยฺยาติ  อชฺฌาจาโร  วุจฺจตีติ  อาห ฯ  ยถาตนฺติ  เอตฺถ  ตนฺติ  
นิปาตมตฺต ฯ ยถา ยุวา ยุวตินฺติ อตฺโถ ฯ  
        เทฺว  มคฺเค  อาทิสฺสาติ  อาทิ  เยนากาเรน  โอภาสโต สงฺฆาทิ.  
เสโส  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  เทฺว  มคฺเคติ  วจฺจมคฺค ฺจ  
ปสฺสาวมคฺค ฺจ ฯ   เสส   อุทฺเทเส  ตาว  ปากฏเมว ฯ  นิทฺเทเส  
ปน   โถเมตีติ   อิตฺถลีกฺขเณน   สุภลกขฺเณน   สมนนฺาคตาสีติ   วทติ  
น  ตาว  สีส  เอติ ฯ  ตว  วจฺจมคฺโค  จ  ปสฺสาวมคฺโค  จ  อีทิโส  
เตน   นาม   อีทิเสน   อิตฺถีลกฺขเณน   สุภลกฺขเณน   สมนฺนาคตาสีติ  
วทติ   สีส   เอติ   สงฺฆาทิเสโส ฯ  วณฺเณติ  ปสสตีติ  อิมานิ  ปน  
โถมนปทสฺส  เววจนานิ ฯ  ขขเสตีติ  วาจาปโฏเทน ฆฏเฏติ ฯ วมฺเภตีติ  
อปสาเทติ ฯ  ครหตีติ  โทส  วเทติ ฯ  ปรโต  ปน ปาลิยา อาคเตหิ  
อนิมิตฺตาสีติ   อาทีหิ   เอกาทสหิ   ปเทหิ   อฆฏิเต   สีส   น  เอติ  
ฆฏิเตป   เตสุ   สิขิรณีสิ   สมฺภินฺนาสิ   อุภโตพฺย ฺชนาสีติ  อิเมหิ  ตีหิ  
ฆฏิเตเยว สงฺฆาทิเสโส ฯ เทติ เมติ ยาจนายป เอตฺตเกเนว  
สีส   น  เอติ ฯ  เมถุนธมฺม  เทหีติ  เอว  เมถุนธมฺเมน  ฆฏิเตเอว  
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สงฺฆาทิเสโส ฯ  กทา  เต  มาตา  ปสีทิสฺสตีติ อาทีสุ อายาจน- 
วจเนสุป เอตฺตเกเนว   สีส   น   เอติ ฯ   กทา   เต   มาตา  ปสีทิสฺสติ  
กทา   เต   เมถุน   ธมฺม   ลภิสฺสามีติ   วา  ตว  มาตริ  ปสนฺนาย  
เมถุน   ธมฺม   ลภิสฺสามีติ   วา   อาทินา  ปน  นเยน  เมถุนธมฺเมน  
ฆฏิเตเยว   สงฺฆาทิเสโส ฯ   กถ   ตฺว   สามิกสฺส  เทสีติ  อาทีสุ ปุจฺฉา- 
วจเนสุป  เมถุนธมฺมนฺติ  วุตฺเตเยว  สงฺฆาทิเสโส  น  อิตรถา ฯ เอว   
กิร  ตฺว  สามกิสฺส  เทสีติ  ปฏิปุจฺฉาวจเนสุป  เอเสว  นโย ฯ  
อาจิกฺขนาย  ปุฏโ  ภณตีติ  กถ  ททมานา  สามิกสฺส  ปยา โหตีติ เอว  
ปุฏโ  อาจิกฺขติ ฯ  เอตฺถ  จ  เอว เทหิ เอว ททมานาติ วุตฺเตป สีส  
น  เอติ  เมถนุธมฺม  เอว  เทหิ  อุปเนหิ  เอว  เมถุนธมฺม  ททมานา  
อุปนยมานา   ปยา   โหตีติ   อาทินา   ปน   นเยน   เมถุนธมฺเมน ฆฏิเต- 
เยว   สงฺฆาทิเสโส ฯ   อนุสาสนวจเนสุป   เอเสว  นโย ฯ อกฺโกส- 
นิทฺเทเส   อนิมิตฺตาสีติ   นิมิตฺตรหิตาสิ ฯ  กุ ฺจิยปนาฬิยมตฺตเมว ตว    
อุทกโสตนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ  นิมิตฺตมตฺตาสีติ  ตว  อิตฺถีนิมิตฺต  
อปริปุณฺณ   ส ฺามตฺตเมวาติ   วุตฺต   โหติ ฯ   อโลหิตาติ สุกฺข- 
โสตา ฯ  ธุวโลหิตาติ  นจฺิจโลหิตกิลินฺนโสตา ฯ  ธุวโจลาติ  นิจฺจ  
ปกฺขิตฺตาณิโจลา   สทา   อาณิโจลก   เสวสีติ   วุตฺต   โหติ ฯ  
ปคฺฆรนฺตีติ   สวนฺติ  สทา  เต  มุตฺต  สวตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สิขิรณีติ  
พหินิกฺขนฺตอาณิมสา ฯ   อิตฺถีปณฺฑกาติ   อนิมิตฺตาว   วุจฺจติ ฯ  
เวปุริสิกาติ   สมสฺสุทาฒิกา   ปุริสรูปา   อิตฺถ ีฯ   สมฺภินฺนาติ  
สมฺภินฺนวจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺคา ฯ   อุภโตพฺย ฺชนกาติ   อิตฺถีนิมตฺิเตน  จ  
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ปุริสนิมิตฺเตน   จาติ   อุภโตพฺย ฺชนเกหิ   สมนฺนาคตา ฯ  อิเมสุ  ปน  
เอกาทสสุ   ปเทสุ   สิขิรณีสิ   สมฺภินนฺาสิ   อุภโตพฺย ฺชนกาสีติ  อิมานิ  
ตีณิเยว   ปทานิ   สุทฺธานิ   สีส   เอนฺติ ฯ  อิติ  อิมานิ  จ  ตีณิ  
ปุริมานิ   จ   วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺคเมถุนธมฺมปทานิ   ตีณิ   ฉปฺปทานิ  
สุทฺธานิ   อาปตฺติกรานิ ฯ   เสสานิ   อนิมิตฺตาสีติ  อาทีนิ  อนิมิตฺเต  
เมถุนธมฺม   เม  เทหีติ  วา  อนิมิตฺตาสิ  เมถุนธมฺม  เม  เทหีติ  วา  
อาทินา   นเยน   เมถุนธมฺเมน   ฆฏิตาเนว   อาปตฺติกรานิ   โหนฺตีติ  
เวทิตพฺพานิ ฯ  
        อิทานิ   ยฺวาย   โอติณฺโณ   วิปรณิเตน   จิตฺเตน   โอภาสติ  
ตสฺส   วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺเค   อาทิสฺส   เอเตส  วณฺณภณนาทีน  วเสน  
วิตฺถารโต   อาปตฺติเภท   ทสฺเสนฺโต   อิตฺถี   จ   โหติ   อิตฺถีส ฺ ีติ  
อาทิมาห ฯ  เตส  อตฺโถ  กายสสคฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  
อย   ปน   วิเสโส ฯ   อธกฺขกนฺติ   อกขฺกโต   ปฏาย  อโธ   ฯ  
อุพฺภชานุมณฺฑลนฺติ   ชานุมณฺฑลโต   ปฏาย   อุทธฺ ฯ   อุพฺภกขฺกนฺติ  
อกฺขกโต   ปฏาย   อุทฺธ ฯ   อโธชานมุณฺฑลนฺติ   ชานุมณฺฑลโต  
ปฏาย  อโธ ฯ  อกฺขก  ปน  ชานุมณฺฑล ฺจ  เอตฺเถว  ทกฺุกฏกฺเขตฺเต  
สงฺคห   คจฺฉติ   ภิกฺขุนิยา   กายสสคฺเค   วิย ฯ   น   หิ  พุทฺธา  
ครุกาปตฺตึ   สาวเสส   ป ฺาเปนฺตีติ ฯ   กายปฏิพทฺธนฺติ  วตฺถ  วา  
ปุปฺผ วา อาภรณ วา ฯ  
        อตฺถปุเรกฺขารสฺสาติ   อนิมิตฺตาสีติ   อาทีน   ปทาน   อตฺถ  
กเถนฺตสฺส   อฏกถ  วา  สชฺฌาย  กโรนฺตสฺส ฯ  ธมฺมปุเรกฺขารสฺสาติ  
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ปาลึ   วาเจนฺตสฺส   วา   สชฺฌายนฺตสฺส   วา ฯ   เอว   อตฺถ ฺจ  
ธมฺม ฺจ   ปุรกฺขิตฺวา  ภณนฺตสฺส  อตฺถปุเรกฺขารสฺส  จ  ธมฺมปุเรกฺขารสฺส  
จ   อนาปตฺติ ฯ   อนุสาสนีปุเรกฺขารสฺสาติ   อิทานิป   อนิมิตฺตาสิ  
อุภโตพฺย ฺชนกาสิ   อปฺปมาท   ทานิ   กเรยฺยาสิ   ยถา   อายติมฺป  
เอวรูปา   มาโหสีติ   เอว   อนุสิฏ ึ   ปรุกฺขิตฺวา   ภณนฺตสฺส อนุสาสนี- 
 ีปุเรกฺขารสฺส  อนาปตฺติ ฯ  โย  ปน  ภิกขฺุนีน  ปาลึ วาเจนฺโต  
ปกติวาจนามคฺค   ปหาย   หสนฺโต   หสนฺโต   สิขิรณีสิ   สมฺภินนฺาสิ  
อุภโตพฺย ฺชนกาสีติ   ปุนปฺปุน   ภณติ   ตสฺส   อาปตฺติเยว ฯ  
อุมฺมตฺตกสฺส   อนาปตฺติ ฯ   อิธ   อาทิกมฺมิโก   อุทายิตฺเถโร  ตสฺส  
อนาปตฺติ อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ  
                        ปทภาชนียวณฺณนา   นิฏ ิตา  
        สมฏุานาทีสุ   อิท   สิกฺขาปท   ติสมุฏาน   กายจิตฺตโต  
วาจาจิตฺตโต   กายวาจาจิตฺตโต   จ   สมฏุาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  
สจิตฺตก โลกวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทฺวิเวทนนฺติ ฯ  
        วินีตวตฺถูสุ   โลหิตวตฺถุสฺมึ   โส  ภิกฺขุ  อิตฺถิยา  โลหิตก  นมิิตฺต  
สนฺธายาห   อิตรา   น   อ ฺาสิ   ตสฺมา   ทุกฺกฏ ฯ  กกกฺสโลมนฺติ  
รสฺสโลเมหิ   พหุโลม ฯ   อากิณฺณโลมนฺติ   ชฏิตโลม ฯ  ขรโลมนฺติ  
ถทฺธโลม ฯ   ทีฆโลมนฺติ   อรสฺสโลม ฯ   สพฺพ   อิตฺถีนิมิตฺตเมว  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ  วาปต  โข  เตติ  อสทฺธมฺม  สนฺธายาห ฯ  สา  
อสลฺลกฺเขตฺวา   โน   จ   โข   ปฏิวุตฺตนฺติ  อาห ฯ  ปฏิวุตฺต  นาม  
อุทกวปฺเป   วีเชหิ   อปฺปติฏ ิโตกาเส   ปาณเกหิ   วินาสิตวีเช   วา  
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โอกาเส   ปนุ   วีช   ปติฏาเปตฺวา   อุทเกน   อาสิตฺต   ถลวปเฺป  
วิสมวิสมปติตาน   วีชาน   สมกรณตฺถาย  ปุน  อฏทนฺตเกน  สมีกต ฯ  
เตสุ   อ ฺตร   สนฺธาย   เอสา   อาห ฯ   มคฺควตฺถุสฺมึ   มคฺโค  
สสรตีติ องฺคชาตมคฺค สนฺธายาห ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ  
        สมนฺตปาสาทิกาย   วินยสวณฺณนาย   ทฏุ ุลลฺวาจสิกฺขาปท- 
วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควาติ  อตฺตกามปาริจริยสิกฺขาปท ฯ  
ตตฺถ   กุลูปโกติ   กุลปยริปุาสนโก   จตุนฺน   ปจฺจยาน   อตฺถาย  
กุลูปสงฺกมเน   นิจฺจปฺปยุตฺโต ฯ   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลาน-  
ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺติ   จีวร ฺจ   ปณฺฑปาต ฺจ   เสนาสน ฺจ  
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ฺจ ฯ   คิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารนฺติ  
เจตฺถ  ปฏิกรณฏเน  ปจฺจโย ฯ  ยสฺสกสฺสจิ  สปฺปายสฺเสต  อธิวจน ฯ  
ภิสกฺกสฺส   กมฺมนฺเตน   อนุ ฺาตตฺตาติ   เภสชฺช ฯ  คิลานปจฺจโย  จ  
เภสชฺช ฺจ   คิลานปจฺจยเภสชฺช ฯ   ยงฺกิ ฺจิ   คิลานสฺส   สปฺปาย  
ภิสกฺกสฺส   กมฺมนฺเตลมธุผาณิตาทีติ   วุตฺต   โหติ ฯ  ปรกิฺขาโรติ  ปน  
สตฺตหิ   นครปริกฺขาเรหิ   สุปริกฺขิตฺต   โหตีติ๑  อาทีสุ  ปริวาโร  
วุจฺจติ ฯ   รโถ  เสตปริกฺขาโร  ฌานกฺโข  จกฺกวิริโยติ๒  อาทีสุ  
อลงฺกาโร ฯ  เยปเม  ปพฺพชิเตน  ชีวิตปริกฺขารา  สมทุาเนตพฺพาติ๓  
อาทีสุ   สมฺภาโร ฯ  อิธ  ปน  สมฺภาโรป  ปริวาโรป  วฏฏติ ฯ  ต  
หิ   คิลานปจฺจยเภสชฺช   ชีวิตสฺส   ปรวิาโรป   โหติ   ชีวิตวินาสกา-  
พาธุปฺปตฺติยา   อนฺตร   อทตฺวา   รกฺขณโต   สมฺภาโรป   ยถา   จิร  
๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๗ ฯ ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๗ ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๒๑๒ ฯ  
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ปวตฺตติ   เอวมสฺส   การณภาวโต   ตสฺมา   ปรกิฺขาโรติ   วุจฺจติ ฯ  
เอว   คิลานปจฺจยเภสชฺช ฺจ   ต   ปริกฺขาโร   จาติ   คิลานปจฺจย-  
เภสชฺชปริกขฺาโร ฯ   ต   คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺติ   เอวมตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ   วสลนฺติ   หีน  ลามก ฯ  อถวา  วสฺสตีติ  วสโล ฯ  
ปคฺฆรตีติ   อตฺโถ ฯ  ต  วสล ฯ  อสุจิปคฺฆรณกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
นุฏ ุหิตฺวาติ   เขฬ   ปาเตตฺวา ฯ   กิสฺสาห   เกน  หายามีติ  อห  
กิสฺสา   อ ฺ ิสฺสา   อิตฺถยิา   เกน   โภเคน  วา  อลงฺกาเรน   วา  
รูเปน  วา   ปริหายามิ  กา   นาม   มยา   อุตฺตริตราติ   ทีเปติ ฯ  
        สนฺติเกติ   อุปจาเร  ตฺวา  สามนฺตา  อวิทูเร ฯ  ปทภาชเนนป  
อยเมวตฺโถ   ทีปโต ฯ   อตฺตกามปาริจริยายาติ  เมถุนธมฺมสงฺขาเตน  
กาเมน  ปาริจริยา  กามปาริจริยา ฯ  อตฺตโน  อตฺถาย กามปาริจริยา  
อตฺตกามปาริจริยา ฯ  อตฺตนา  วา  กามิตา  อิจฺฉิตาติ  อตฺตกามา ฯ  
สย   เมถุนราควเสน   ปฏ ิตาติ   อตฺโถ ฯ   อตฺตกามา   จ  สา  
ปาริจริยา  จาติ  อตฺตกามปาริจริยา ฯ  ตสฺสา  อตฺตกามปาริจริยาย ฯ  
วณฺณ  ภาเสยฺยาติ  คุณ  อานิสส  ปกาเสยฺย ฯ  ตตฺร  ยสฺมา  อตฺตโน  
อตฺถาย   กามปาริจริยาติ   อิมสฺมึ   อตฺถวิกปฺเป  กาโมเจว  เหตุ  จ  
ปาริจริยา   จาติ   อตฺโถ   เสส   พฺย ฺชน   อตฺตกามา   จ   สา  
ปาริจริยา   จ   อตฺตกามปาริจริยาติ   อิมสฺมึ  อตฺถวิกปฺเป  อธิปปฺาโย  
เจว   ปาริจริยา   จาติ   อตฺโถ   เสส   พฺย ฺชน  ตสฺมา  พฺย ฺชเน  
อาทร   อกตฺวา  อตฺถมตฺตเมว  ทสฺเสตุ  อตฺตโน  กาม  อตฺตโน  เหตุ  
อตฺตโน   อธิปฺปาย  อตฺตโน  ปาริจริยนติฺ  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  อตฺตโน  
  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 46 

กาม   อตฺตโน   เหตุ   อตฺตโน   ปาริจริยนฺติ  ห ิ วุตฺเต  ชานิสฺสนฺติ  
ปณฺฑิตา   เอตฺตาวตา   อตฺตโน   อตฺถาย  กามปาริจริยา  วุตฺตาติ ฯ  
อตฺตโน   อธิปฺปาย   อตฺตโน   ปาริจรยินฺติ   วุตฺเตป   ชานิสฺสนฺติ  
เอตฺตาวตา  อตฺตนา  อิจฺฉิตกามิตฏเน  อตฺตกามปาริจริยา  วุตฺตาติ ฯ  
อิทานิ   ตสฺสา   อตฺตกามปาริจริยาย   วณฺณภาสนาการ   ทสฺเสนฺโต  
เอตทคฺคนฺติ  อาทิมาห ฯ  ต  อุทฺเทสโตป นิทฺเทสโตป อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
อย   ปเนตฺถ   ปทสมฺพนฺโธ  จ  อาปตฺติวินิจฺฉโย  จ  เอตทคฺค ฯ เป ฯ  
ปริจเรยฺยาติ   ยา   มาทิส  สีลวนฺต  กลยฺาณธมฺม  พฺรหฺมจารึ  เอเตน  
ธมฺเมน   ปรจิเรยฺย   ตสฺสา   เอว   มาทิส   ปริจรนฺติยา  ยา  อย  
ปาริจริยา   นาม   เอตทคฺค   ปาริจริยานนฺติ ฯ   เมถุนปูสหิเตน  
สงฺฆาทิเสโสติ   เอว   อตฺตกามปาริจริยาย   วณฺณ   ภาเสนฺโต๑ เมถุน- 
 ูปสหิเตเนว  เมถุนธมฺมปฏสิยุตฺเตเนว  วจเนน  โย  ภาเสยฺย ตสฺส  
สงฺฆาทิเสโสติ ฯ   อิทานิ   ยสฺมา   เมถนุูปสหิเตเนว   ภาสนฺตสฺส สงฺฆาทิ- 
เสโส   วุตฺโต   ตสฺมา  อหป  ขตฺติโย  ตฺวมฺป  ขตฺติยา  อรหติ  
ขตฺติยา   ขตฺติยสฺส   ทาตุ   สมชาติกตฺตาติ   เอวมาทีหิ   วจเนหิ ปาริ- 
จริยาย  วณฺณ  ภาสมานสฺสาป  สงฺฆาทิเสโส  นตฺถิ ฯ อหมฺป ขตฺติโย  
ตฺวป   ขตฺติยาติ   อาทิเก   ปน  พหูป  ปริยาเย  วตฺวา  อรหสิ  ตฺว  
มยฺห   เมถุนธมฺม   ทาตุนฺติ   เอว   เมถนุปฏิสยุตฺเตเนว  ภาสมานสฺส  
สงฺฆาทิเสโส ฯ  อิตฺถี  จ  โหตีติ  อาทิ  ปุพฺเพ  วุตฺตนยเมว ฯ  อิธ  
อุทายิตฺเถโร อาทิกมฺมิโก ตสฺส อนาปตฺติ อาทิกมฺมิกสฺสาต   ิ ฯ  
                        ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
๑. ภาสนฺโต ฯ  
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สมุฏานาทิ   สพฺพ   ทฏุ ุลฺลวาจสทิส ฯ   วินีตวตฺถูนิป  
อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ  
                จตุตฺถสงฺฆาทิเสสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควาติ   ส ฺจริตฺตสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  
ปณฺฑิตาติ   ปณฺฑิจฺเจน   สมนฺนาคตา   คติมนฺตา ฯ   พฺยตฺตาติ  
เวยฺยตฺติเยน   สมนฺนาคตา   อุปาย ฺ ู   วิสารทา ฯ   เมธานีติ  
เมธาย  สมนฺนาคตา  ทิฏทิฏ  กโรติ ฯ  ทกฺขาติ  เฉกา ฯ อนลสาติ  
อุฏานวิริยสมฺปนฺนา ฯ   ฉนฺนาติ  อนุจฺฉวิกา ฯ  กิสฺมึ  วิยาติ  กจฺิฉ  
วิย  กิเลโส  วิย  หิร ี วิย  อมฺหาก  โหตีติ  อธิปฺปาโย ฯ กุมาริกาย  
วตฺตุนฺติ   อิม   ตุมฺเห   คณฺหาถาติ   กุมาริกาย   การณา   วตฺตุ ฯ  
อาวาหาทีสุ   อาวาโหติ   ทารกสฺส   ปรกุลโต  ทารกิาย  อาหรณ ฯ  
วิวาโหติ  อตฺตโน  ทาริกาย  ปรกุลเปสน ฯ  วาเรยฺยานีติ  เทถ  โน  
ทารกสฺส   ทาริกนฺติ   ยาจน   ทิวสนกขฺตฺตมุหุตฺตปริจฺเฉทกรณ   วา ฯ  
ปุราณคณกิยาติ   เอกสฺส   คณกสฺส   ภริยา ฯ  สา  ตสฺมึ  ชีวมาเน  
คณกีติ   ป ฺายิตฺถ ฯ   มเต   ปน   ปรุาณคณกีติ   สงฺข  คตา ฯ  
ติโรคาโมติ   พหิคาโม ฯ  อ ฺโ  คาโมติ  อธิปฺปาโย ฯ  มนุสฺสาติ  
อุทายิสฺส   อิม   ส ฺจริตฺตกมฺเม   ยุตฺตปยุตฺตภาว   ชานนกมนุสฺสา ฯ  
สุณิสาโภเคนาติ   เยน   โภเคน   สุณิสา   ภุ ฺชิตพฺพา   โหติ รนฺธาปน- 
ปจาปนปริเวสาปนาทินา   เต   น   ภุ ฺชึสุ ฯ  ตโต  อปเรน  
ทาสีโภเคนาติ   มาสาติกฺกเมน  เยน  โภเคน  ทาสี  ภุ ฺชิตพฺพา  โหติ  
เขตฺตกมฺมกจวรฉฑฺฑนอุทกาหรณาทินา   ปน   เต   น   ภุ ฺชึสุ ฯ  
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ทุคฺคตาติ   ทลิทฺทา   ยตฺถ   วา   คตา   ทุคฺคตา  โหติ  ตาทิส  กลุ  
คตา ฯ   มายฺโย   อิม   กุมาริกนฺติ  มา  อยฺโย  อิม  กมุาริก ฯ อาหารูป- 
หาโรติ  อาหาโร  จ  อุปหาโร  จ  คหณ ฺจ ทาน ฺจ น อมฺเหหิ กิ ฺจิ    
อาภฏ  น  อุปหฏ  ตยา  กยวิกฺกโย  โวหาโร  อมฺหาก  นตฺถีติ  
ทีเปนฺติ ฯ   สมเณน   ภวิตพฺพ   อพฺยาวเฏน   สมโณ   อสฺส  
สุสฺสมโณติ  สมเณน  นาม  อีทิเสสุ  กมฺเมสุ  อพฺยาวเฏน  อพฺยาปาเรน  
ภวิตพฺพ   เอว   ภวนฺโต   หิ   สมโณ   สุสฺสมโณ   อสฺสาติ  เอวนฺต  
อปสาเทตฺวา  คจฺฉ  ตฺว  น  มย  ต  ชานามาติ  อาหสุ ฯ  สชชฺิโตติ  
สพฺพูปกรณสมฺปนฺโน   มณฺฑิตปฺปสาธิโต   วา ฯ  ธุตฺตาติ  อิตฺถีธุตฺตา ฯ  
ปริจาเรนฺตาติ   มนาปเยสุ   รูปาทีสุ   อิโตจีโตจ  สมนฺตา  อินฺทฺริยานิ  
จาเรนฺตา   กฬีนฺตา   รมนฺตาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  อพฺภุตมกสูติ  ยทิ  
กริสฺสติ   ตฺว   เอตฺตก   ชโิต   ยทิ   น   กริสฺสติ  อห  เอตฺตกนฺติ  
ปณิตก   อกสุ ฯ  ภิกฺขูน  ปน  อพฺภุต  กาตุ  น  วฏฏติ  โย  กโรติ  
ปราชิเตน   ทาตพฺพนฺติ   มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  กถ  หิ  นาม  อยโฺย  
อุทายิ  ตงฺขณิกนฺติ  เอตฺถ  ตงฺขโณติ  อจิรกาโล  วุจฺจติ ฯ  ตงฺขณิกนฺติ  
อจิรกาลาธิการิก ฯ  
        ส ฺจริตฺต   สมาปชฺเชยฺยาติ   ส ฺจรณภาว   สมาปชฺเชยฺย ฯ  
ยสฺมา   ปน   ต   สมาปชชฺนฺเตน   เกนจิ  เปสิเตน  กตฺถจิ  คนฺตพฺพ  
โหติ  ปรโต  ว  อิตฺถิยา  วา  ปุริสมตินติฺ  อาทิวจนโต  อิธ อิตฺถีปรุิสา  
อธิปฺเปตา   ตสฺมา   ตมตฺถ   ทสฺเสตุ   อิตฺถิยา  วา  ปหิโต  ปุริสสฺส  
สนฺติเก   คจฺฉติ   ปุริเสน   วา   ปหิโต   อิตฺถิยา  สนติฺเก  คจฺฉตีติ   
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เอวมสฺส  ปทภาชน  วุตฺต  ฯ   อิตฺถิยา  วา  ปุริสมตึ   ปรุิสสฺส  วา 
อิตฺถีมตินฺติ   เอตฺถ  อาโรเจยฺยาติ   ปาเสโส   ทฏพฺโพ ฯ  เตเนวสฺส 
ปทภาชเน  ปุริสสฺส  มตึ  อิตฺถิยา  อาโรเจติ   อิตฺถยิา   มตึ  ปุรสิสฺส 
อาโรเจตีติ   วุตฺต  ฯ  อิทานิ   ยทตฺถ  เตส  มตึ   อธิปฺปาย  อชฺฌาสย 
ฉนฺท  รุจึ    อาโรเจติ   ต       ทสฺเสนฺโต     ชายตฺตเน  วา   ชารตฺตเน 
วาติ  อาห  ฯ   ตตฺถ   ชายตฺตเนติ   ชายภาเว ฯ  ชายตฺตเน   ชารภาเว ฯ 
ปุริสสฺส  ห ิ มตึ   อิตฺถิยา  อาโรเจนฺโต  ชายตฺตเน   อาโรเจติ   อิตฺถิยา 
มตึ  ปุริสสฺส  อาโรเจนฺโต  ชารตฺตเน    อาโรเจติ ฯ  อปจ  ปถรสิสฺเสว 
มตึ   อิตฺถิยา  อาโรเจนฺโร  ชายตฺตเน  วา  อาโรเจติ  นิพทฺธภริยาภาเว 
ชารตฺตเน  วา  มิจฺฉาจารภาเว ฯ ยสฺมา  ปเนต   อาโรเจนฺเตน  ตฺว  กิร 
ตสฺส   ชายา   ภวิสฺสสีติ  อาทิ   วตฺตพฺพ  โหติ   ตสฺมา  ต   วตฺตพฺพตาการ 
ทสฺเสตุ   ชายตฺตเน   วาติ   ชายา     ภวิสฺสสิ           ชารตฺตเน     วาติ 
ชารี  ภวิสฺสสีติ   วตฺตพฺพากาโร   เวทิตพฺโพ ฯ   อนฺตมตฺเต   ปฏิสวสิตพฺพโต 
อิตฺถิยา   มตึ   ปุริสสฺส  อาโรจเนป  ปติ  ภวิสฺสสิ  สามิโก   ภวิสสฺสสิ 
ชาโร  ภวิสฺสสีติ   วตฺตพฺพากาโร   เวทิตพฺโพ ฯ  อนฺตมโส  ตขณิกายปติ 
สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน  ยา  อย  ตขเณ  มุหุตฺตมตฺเต  ปฏิสวสิตพฺพโต 
ตขณิกา    วุจฺจติ        มุหุตฺติกาติ   อตฺโถ         ตสฺสาป    มุหุตฺติกา 
ภวิสฺสสีติ   เอว   ปรุิสมตึ  อาฏรเจนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโส ฯ  เอเตเนว อุปาเยน 
มุหุตฺติโก   ภวิสฺสสีติ  เอว  ปุริสสฺส   อิตฺถีมตึ  อาโรเจนฺโตป  สงฺฆาทิเสส 
อาปชฺชตีติ   เวทิตพฺโพ ฯ 
        อิทานิ     อิตุถิยา    วา     ปุริสมตินฺติ     เอตฺถ     อธิปฺเปตา    อิตฺถิโย  
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ปเภทโต   ทสฺเสตฺวา   ตาสุ   ส ฺจริตฺตวเสน   อาปตฺติเภท   ทสฺเสตุ  
ทส   อิตฺถิโยติ   อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มาตุรกฺขิตาติ  มาตรา  รกฺขิตา  
ยถา  ปรุิเสน  สวาส  น  กปฺเปติ  เอว  มาตรา  รกฺขิตา ฯ เตนสฺส  
ปทภาชนป   วุตฺต   มาตา   รกฺขติ   โคเปติ   อิสฺสรยิ  กาเรติ  วส  
วตฺเตตีติ ฯ  ตตฺถ  รกฺขตีติ  กตฺถจิ  คนฺตุ  น  เทติ ฯ โคเปตีติ ยถา  
อ ฺเ  น  ปสฺสนฺติ  เอว  คุตฺเต  าเน  เปติ ฯ  อิสฺสริย กาเรตีติ  
เสริวิหารมสฺสา  นิเสเธนฺตี  อภิภวิตฺวา  วตฺตติ ฯ  วส  วตฺเตตีติ  อิท  
กโรหิ  อิท  มา  อกาสีติ  เอว  อตฺตโน  วส  ตสฺสา  อุปริ วตฺเตติ ฯ  
เอเตนุปาเยน  ปตุรกฺขิตาทโยป  าตพฺพา ฯ  โคตฺต  วา  ธมฺโม  วา  
น   รกฺขติ   สโคตฺเตหิ  ปน  สหธมฺมิเกหิ  จ  เอก  สตฺถาร  อุททฺิสฺส  
ปพฺพชิเตหิ   เอกคณปริยาปนฺเนหิ   จ   รกฺขิตา   โคตฺตรกฺขิตา ธมฺม- 
รกฺขิตาติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  เตส ปทาน สโคตฺตา รกฺขนฺตีติ อาทินา  
นเยน   ปทภาชน   วุตฺต ฯ  สห  อารกฺเขน  สารกฺขา  สหปริทณฺเฑน  
สปริทณฺฑา ฯ  ตาส  นิทฺเทสา  ปากฏาว ฯ  อิมาสุ  ทสสุ  ปจฺฉิมาน  
ทฺวินฺนเมว   ปุริสนฺตร   คจฺฉนฺตีน   มิจฺฉาจาโร  โหติ  น  อิตราส ฯ  
ธนกฺกีตาทีสุ   อปฺเปน   วา   พหุนา  วา  ธเนน  กีตา  ธนกฺกีตา ฯ  
ยสฺมา   ปน   สา   น   ธนกกฺีตมตฺตาเยว   ภริยา  สวาสตฺถาย  ปน  
กีตตฺตา   ภรยิา   ตสฺมาสฺส   นิทฺเทเส   ธเนน   กีณิตฺวา   วาเสตีติ  
วุตฺต ฯ  ฉนฺเทน  อตฺตโน  รุจิยา  วสตีติ  ฉนฺทวาสินี ฯ  ยสฺมา  ปน  
สา   น   อตฺตโน   ฉนฺทมตฺเตเนว   ภรยิา   โหติ   ปรุิเสน   ปน  
สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา   ตสฺมาสฺส   นิทฺเทเส   ปโย  ปย  วาเสตีติ  วุตฺต ฯ  
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โภเคน   วสตีติ   โภควาสินี ฯ   อุทุกขฺลมุสลาทิฆรูปกรณ   ลภิตฺวา  
ภริยาภาว   คจฺฉนฺติยา  ชนปทิตฺถิยา  เอต  อธิวจน ฯ  ปเฏน  วสตีติ  
ปฏวาสินี ฯ   นิวาสนมตฺตป   ปาปุรณมตฺตป   ลภิตฺวา   ภริยาภาว  
อุปคจฺฉนฺติยา   ทลิทฺทิตฺถยิา   เอต   อธิวจน ฯ  โอทปตฺตกินีติ  อุภินฺน  
เอกิสฺสา   อุทกปาติยา  หตฺเถ  โอตาเรตฺวา  อิท  อุทก  วิย  สสฏา  
อเภชฺชา   โหถาติ   วตฺวา   ปริคฺคหิตาย   โวหารนามเมต ฯ นิทฺเทเส- 
ปสฺส  ตาย  สห  อุทกปตฺต  อามสิตฺวา  ต  วาเสตีติ เอวมตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ   โอภฏ   โอโรปต   จุมฺพฏมสฺสาติ   โอภฏจุมฺพฏา  
กฏหาริกาทีน  อ ฺตรา ฯ  ยสฺสา  สีสโต  จุมฺพฏ  โอโรเปตฺวา ฆเร  
วาเสติ   ตสฺสา   เอต   อธิวจน ฯ  ทาสี  จาติ  อตฺตโนเยว  ทาสี  
จ  โหติ  ภริยา  จ ฯ  กมฺมการี  นาม  เคเห  ภติยา  กมฺม  กโรติ  
ตาย   สทฺธึ   โกจิ   ฆราวาส   กปฺเปติ  อตฺตโน  ภรยิาย  อนตฺถิโก  
หุตฺวา   อย   วุจฺจติ  กมฺมการี  จ  ภริยา  จาติ ฯ  ธเชน  อาหฏา  
ธชาหฏา ฯ   อุสฺสิตธชาย   เสนาย   คนฺตฺวา   ปรวิสย  วิลุมฺปตฺวา  
อานีตาติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ต  โกจิ  ภรยิ  กโรติ  อย  ธชาหฏา  
นาม ฯ  มุหุตฺติกา  วุตฺตนยา  เอว ฯ เอตาส ทสนฺนมฺป ปุริสนฺตรคมเน  
มิจฺฉาจาโร  โหติ ฯ  ปุริสาน  ปน  วีสติยาป  เอตาสุ  มิจฺฉาจาโร ฯ  
ภิกฺขุโน จ ส ฺจริตฺต ปน๑ โหติ ฯ  
        อิทานิ   ปุริโส   ภิกฺขุ   ปหิณาตีติ   อาทีสุ ฯ   ปฏิคฺคณฺหาตีติ  
โส   ภิกฺขุ   ตสฺส   ปุริสสสฺ   คจฺฉ   ภนฺเต   อิตฺถนนฺาม  มาตุรกฺขิต  
๑. อติเรโก ภเวยยุ ฯ  
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พฺรูหิ   โหหิ   กิร   อิตฺถนนฺามสฺส  ภรยิา  ธนกฺกีตาติ  เอว  วุตฺตวจน  
สาธุ   อุปาสกาติ   วา   โหตูติ   วา   อาโรเจสฺสามีติ   วา  เยน  
เกนจิ  อากาเรน  วจีเภท  กตฺวา  วา  สสีกมฺปาทีหิ  วา สมฺปฏิจฺฉติ ฯ  
วีมสตีติ   เอว   ปฏิคฺคณฺหิตฺวา   ตสฺสา   อิตฺถิยา  สนฺติก  คนฺตฺวา  ต  
สาสน  อาโรเจติ ฯ  ปจฺจาหรตีติ  เตน  อาโรจิเต  สา  อิตฺถ ีสาธูติ  
สมฺปฏิจฺฉตุ  วา  ปฏิกฺขิปตุ  วา  ลชชฺาย  วา  ตุณฺหี โหตุ ปุน อาคนฺตฺวา  
ตสฺส   ปรุิสสฺส   ต   ปวุตฺตึ   อาโรเจติ ฯ   เอตฺตาวตา  อิมาย ปฏิคฺคหณา- 
โรจนปจฺจาหรณสงฺขาตาย   ติวงฺคสมฺปตฺติยา   สงฺฆาทิเสโส โหติ ฯ   
สา  ปน  ตสฺส  ภริยา  โหตุ วา มา วา อการณเมต ฯ สเจ  
ปน   โส   มาตุรกฺขิตาย   สนฺติก   เปสิโต   ต   อทิสฺวา   ตสฺสา  
มาตุยา   ต   สาสน   อาโรเจติ   พหิทฺธา   วีมฏนนฺาม   โหติ  
ตสฺมา   วิสงฺเกตนฺติ   มหาปทุมตฺเถโร   อาห ฯ  มหาสุมตฺเถโร  ปน  
มาตา   วา   โหตุ   ปตา   วา   อนฺตมโส  เคหทาสีป  อ ฺโ  วา  
โย   โกจิ  ต  กิริย  สมฺปาเทสฺสติ  ตสฺส  วุตฺเตป  วีมฏเมว  โหตีติ  
ติวงฺคสมฺปตฺติกาเล   อาปตฺติเยว   นนุ   ยถา   พุทฺธ   ปจฺจกฺขามีติ  
วตฺตุกาโม   วิรชฺฌิตฺวา   ธมฺม   ปจฺจกฺขามีติ  วเทยฺย  ปจฺจกฺขาตาวสฺส  
สิกฺขา   ยถา   วา   ปม   ฌาน   สมาปชฺชามีติ   วตฺตุกาโม  
วิรชฺฌิตฺวา   ทุติย   ฌาน   สมาปชฺชามติี   วเทยฺย   อาปนฺโนวสฺส  
ปาราชิก   เอว   สมฺปทมทินฺติ ฯ   ต   ปเนต   ปฏิคฺคณฺหาติ  
อนฺเตวาสึ   วีมสาเปตฺวา   อตฺตนา   ปจฺจาหรติ   อาปตฺติ สงฺฆาทิ- 
เสสสฺสาติ  อิมินา  สเมติ  ตสฺมา  สุภาสิต ฯ  ยถา  มาตุรกฺขิต  
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พฺรูหีติ   วุตฺตสฺส   คนฺตฺวา   ตสฺสา  อาโรเจตุ  สมตฺถาน  มาตาทีนมฺป  
วทโต   วิสเกโต   นตฺถิ   เอวเมว   โหหิ   กิร   อิตฺถนฺนามสฺส  
ภริยา   ธนกกฺีตาติ   วตฺตพฺเพ   โหหิ   กิร   อิตฺถนฺนามสฺส   ภริยา  
ฉนฺทวาสินีติ   เอว   ปาลิย   วุตฺเตสุ   ฉนฺทวาสินีติ   อาทีสุ  วจเนสุ  
อ ฺตรวเสน   วา   อวุตฺเตสุป   โหหิ   กิร   อิตฺถนนฺามสฺส   ภรยิา  
ชายา   ปชาปตี   ปุตฺตมาตา   ฆรณี  ฆรสามินี  ภตฺตรนฺธิกา  สุสสฺูสิกา  
กามปริจาริกาติ   เอวมาทีสุ   สวาสปริทีปเกสุ   วจเนสุ  อ ฺตรวเสน  
วา   วทนฺตสฺสาป   วิสเกโต   นตฺถ ิ ติวงฺคสมฺปตฺติยา  อาปตฺติเยว ฯ  
มาตุรกฺขิต   พฺรูหีติ   เปสติสฺส   ปน  คนฺตฺวา  อ ฺาสุ  ปตุรกฺขิตาทีสุ  
อ ฺตร   วทนฺตสฺส   วิสเกต ฯ   เอส   นโย   ปตุรกฺขิต   พฺรหูีติ  
อาทีสุป ฯ   เกวล   เหตฺถ  เอกมูลกทุมูลกาทิวเสน  ปุริสสฺส  มาตา  
ภิกฺขุ   ปหิณาติ   มาตุรกขิฺตาย   มาตา   ภิกฺขุ   ปหณิาติ  มาตุรกฺขิตา  
ภิกฺขุ   ปหิณาตีติ   เอวมาทีน   มูลฏาน ฺจ  วเสน  เปยฺยาลเภโทเยว  
วิเสโส ฯ   โส   หิ  ปุพฺเพ  วุตฺตนยตฺตา  ปาลิอนุสาเรเนว  สกฺกา  
ชานิตุนฺติ   นาสฺส  วิภาค  ทสฺเสตุ  อาทร  อกริมฺหา ฯ  ปฏิคฺคณฺหาตีติ  
อาทีสุ   ปน   ทฺวีสุ   จตุกฺเกสุ   ปมจตุกฺเก   อาทิปเทน  
ติวงฺคสมฺปตฺติยา   สงฺฆาทิเสโส   มชฺเฌ   ทฺวีหิ   ทวฺงฺคสมฺปตฺติยา  
ถุลลฺจฺจย   อนฺเต   เอเกน  เอกงฺคสมฺปตฺติยา  ทุกฺกฏ ฯ  ทุติยจตุกฺเก  
อาทิปเทน   ทุวงฺคสมฺปตฺติยา   ถลฺุลจฺจย   มชฺเฌ   ทฺวีหิ เอกงฺคสมฺ- 
ปตฺติยา  ทุกฺกฏ  อนฺเต  เอเกน องฺคาภาวโต อนาปตฺติ ฯ ตตฺถ  
ปฏิคฺคณฺหาตีติ   อาณาปกสฺส   สาสน   ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ   วีมสตีติ  
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ปหิตฏาน   คนฺตฺวา   ต  อาโรเจติ ฯ  ปจฺจาหรตีติ  ปุน  อาคนฺตฺวา  
มูลฏสฺส   อาโรเจติ ฯ   น   ปจฺจาหรตีติ   อาโรเจตฺวา  เอโตว  
ปกฺกมติ ฯ   น   วีมสติ   ปจฺจาหรตีติ  ปุริเสน  อิตฺถนฺนาม  คนฺตฺวา  
พฺรูหีติ   วุจฺจมาโน   สาธติู   ตสฺส   สาสน   ปฏิคฺคณฺหิตฺวา   ต  
ปมุสฺสิตฺวา   วา   อปฺปมุสสฺิตฺวา   วา   อ ฺเน   กรณีเยน   ตสฺสา  
สนฺติก   คนฺตฺวา   กิ ฺจิเทว   กถ   กเถนฺโต   นิสทีติ   เอตฺตาวตา  
ปฏิคฺคณฺหาติ   น   วีมสติ   นามาติ   วุจฺจติ ฯ  อถ  น  สา  อิตฺถ ี 
สยเมว   วทติ   ตุมฺหาก   กิร   อุปฏาโก   ม  คเหตุกาโมติ  เอว  
วตฺวา   อห   ตสฺส  ภริยา  ภวิสฺสามีติ  น  วา  ภวิสฺสามีติ  วทติ ฯ  
โส   ตสฺสา   วจน   อนภินนฺทิตฺวา   อปฏิกฺโกสิตฺวา   ตุณฺหีภูโต   ว  
อุฏายาสนา  ตสฺส  ปุริสสฺส  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  ต  ปวุตฺตึ  อาโรเจติ  
เอตฺตาวตา   น   วีมสติ  ปจฺจาหรติ   นามาติ  วุจฺจติ ฯ  น  วีมสติ  
น   ปจฺจาหรตีติ   เกวล   สาสนาโรจนกาเล   ปฏิคฺคณฺหาติเยว  อิตร  
ปน   ทฺวย   น   กโรติ ฯ   น   ปฏิคฺคณฺหาติ  วีมสติ  ปจฺจาหรตีติ  
โกจิ  ปรุิโส  ภิกฺขุสฺส   ิตฏาเน  วา  นิสินฺนฏาเน  วา  ตถารูป กถ  
กเถติ ฯ   ภิกขฺุ   เตน   อปหิโตป   ปหิโต   วิย  หุตฺวา  อิตฺถิยา  
สนฺติก   คนฺตฺวา   โหหิ   กิร  อิตฺถนฺนามสฺส  ภริยาติ  อาทินา  นเยน  
วีมสิตฺวา   ตสฺสา   รุจึ   วา   อรุจึ   วา   ปุน  อาคนฺตฺวา  อิมสฺส  
อาโรเจติ ฯ  เตเนว  นเยน  วีมสิตฺวา  ปจฺจาหรนฺโต  น ปฏิคฺคณฺหาติ  
วีมสติ   ปจฺจาหรตีติ   วุจฺจติ ฯ   เตเนว  นเยน  คโต  อวีมสิตฺวา  
ตาย   สมุฏาปต   กถ   สตฺุวา   ปมจตุกฺกสฺส  ตติยปเท  วุตฺตนเยน   
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อาคนฺตฺวา   อิมสฺส   อาโรเจนฺโต   น   ปฏิคฺคณฺหาติ   น   วีมสติ  
ปจฺจาหรตีติ   วุจฺจติ ฯ   จตุตฺถ   ปท   ปากฏเมว ฯ   สมฺพหุเล  
ภิกฺขู   อาณาเปตีติ   อาทินยา  ปากฏาเยว ฯ  ยถา  ปน  สมฺพหุลาป  
เอกวตฺถุสฺมึ   อาปชฺชนฺติ   เอว   เอกสฺสป   สมฺพหุเลสุ   วตฺถูส ุ 
สมฺพหุลา   อาปตฺติโย   เวทิตพฺพา ฯ   กถ ฯ   ปุรโิส   ภิกฺขุ  
อาณาเปติ   คจฺฉ   ภนฺเต   อสุกสฺมึ   นาม   ปาสาเท   สฏ ิมตฺตา  
วา   สตฺตติมตฺตา   วา   อิตฺถิโย    ิตา   ตา   วเทหิ   โหถ  กิร  
อิตฺถนฺนามสฺส   ภริยาโยติ ฯ   โส   สมปฺฏิจฺฉิตฺวา  ตตฺเถว  คนฺตฺวา  
อาโรเจตฺวา   ปุน   ต   สาสน   ปจฺจาหรติ ฯ   ยตฺตกา  อิตฺถิโย  
ตตฺตกา อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ วุตฺต เหต ปริวาเรป  
                        ปทวีติหารมตฺเตน วาจาย ภณิเตน จ  
                        สพฺพานิ ครุกานิ สปฏิกมฺมานิ  
                        จตุสฏ ิอาปตฺติโย อาปชฺเชยฺย เอกโต  
                        ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ๑ ฯ  
อิม   กิร   อตฺถวส   ปฏิจฺจ   อย  ป ฺโห  วุตฺโต ฯ  วจนสิลิฏตาย  
เจตฺถ   จตุสฏ ิอาปตฺติโยติ   วุตฺต ฯ   เอว  กโรนฺโต  ปน  สตมฺป  
สหสฺสมฺป   อาปชฺชตีติ ฯ   ยถา   จ   เอเกน   เปสิตสฺส  เอกสฺส  
สมฺพหุลาสุ   อิตฺถีสุ   สมพฺหุลา   อาปตฺติโย   เอว   เอโก   ปุริโส  
สมฺพหุเล   ภิกฺขู  เอกิสฺสา  สนฺติก  เปเสติ  สพฺเพส  สงฺฆาทิเสโส ฯ  
เอโก   สมฺพหุเล   ภิกฺขู   สมฺพหุลาน   อิตฺถีน   สนติฺก   เปเสติ อิตฺถี- 
คณนาย  สงฺฆาทิเสโส ฯ  สมฺพหุลา  ปุริสา  เอก  ภิกฺขุ  เอกิสฺสา  
๑. วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๑.   
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สนฺติก   เปเสนฺติ   ปรุิสคณนาย   สงฺฆาทิเสโส ฯ  สมฺพหุลา  ปุริ  สา  
เอก   ภิกฺขุ   สมฺพหุลาน   อิตฺถีน   สนติฺก   เปเสนฺติ   วตฺถุคณนาย  
สงฺฆาทิเสโส ฯ  สมฺพหุลา  ปุริสา  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  เอกิสฺสา  สนฺติก  
เปเสนฺติ   วตฺถุคณนาย   สงฺฆาทิเสโส ฯ  สมฺพหุลา  ปุริสา  สมฺพหุเล  
ภิกฺขู   สมฺพหุลาน   อิตฺถนี   สนฺติก   เปเสนฺติ   วตฺถุคณนาย สงฺฆาทิ- 
เสโส ฯ  เอเสว  นโย  เอกา  อิตฺถี  เอก ภิกฺขุนฺติ อาทีสุป   ฯ 
เอตฺถ   จ   สภาควิสภาคตา   นาม   อปฺปมาณ ฯ   มาตาปตูนมฺป  
ป ฺจสหธมฺมิกานมฺป   ส ฺจริตฺตกมฺม   กโรนฺตสฺส   อาปตฺติเยว ฯ  
ปุริโส   ภิกฺขุ   อาณาเปติ   คจฺฉ   ภนฺเตติ   จตุกฺก   องฺควเสน อาปตฺติ- 
 ิเภททสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตสฺส  ปจฺฉิมปเท ฯ อนฺเตวาสี วีมสิตฺวา  
พหิทฺธา   ปจฺจาหรตีติ   อาคนฺตฺวา   อาจริยสฺส   อนาโรเจตฺวา เอโตว    
คนฺตฺวา   ตสฺส   ปุริสสฺส   อาโรเจติ ฯ  อาปตฺติ  อุภินฺน ถลฺุลจฺจ- 
ยสฺสาติ  อาจริยสฺส  ปฏิคฺคหิตตฺตา  จ  วีมสาปตตฺตา จ ทฺวีหงฺเคหิ  
ถุลลฺจฺจย ฯ   อนฺเตวาสิกสฺส   วีมสิตตฺตา   จ   ปจฺจาหฏตฺตา   จ  
ทฺวีหงฺเคหิ   ถุลลฺจฺจย ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ  คจฺฉนฺโต  สมฺปาเทตีติ  
ปฏิคฺคณฺหาติ   เจว   วีมสติ   จ ฯ   อาคจฺฉนฺโต   วิสวาเทตีติ  
น   ปจฺจาหรติ ฯ   คจฺฉนฺโต   วิสวาเทตีติ   น   ปฏคฺิคณฺหาติ ฯ  
อาคจฺฉนฺโต   สมฺปาเทตีติ   วีมสติ   เจว   ปจฺจาหรติ   จ ฯ  เอว  
อุภยตฺถ   ทฺวีหงฺเคหิ   ถุลลฺจฺจย ฯ   ตติยปเท   อาปตฺติ   จตุตฺเถ  
อนาปตฺติ ฯ   อนาปตฺติ  สงฺฆสฺส  วา  เจติยสฺส  วา  คิลานสฺส  วา  
กรณีเยน   คจฺฉติ   อุมฺมตฺตกสฺส   อาทิกมฺมิกสฺสาติ   เอตฺถ ฯ   
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ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อุโปสถาคาร  วา กิ ฺจิ วา วิปฺปกต โหติ ตตฺถ การกาน๑  
ภตฺตเวตฺตนตฺถาย   อุปาสโก   วา  อุปาสิกาย  สนฺติก  ภิกฺขุ  ปหิเณยฺย  
อุปาสิกา   วา   อุปาสกสฺส  เอวรูเปน  สงฺฆสฺส  กรณีเยน  คจฺฉนฺตสฺส  
อนาปตฺติ ฯ   เจติยกมฺเม  กริยมาเนป  เอเสว  นโย ฯ  คิลานสฺส  
เภสชฺชตฺถายป   อุปาสเกน   วา   อุปาสิกาย   สนฺติก   อุปาสิกาย  
วา  อุปาสกสฺส  สนฺติก  ปหิตสฺส  คจฺฉโต อนาปตฺติ ฯ อุมฺมตฺต- 
กาทิกมฺมิกา วุตฺตนยาเอว ฯ  
        สมฏุานาทีสุ   อิท   สิกฺขาปท   ฉสฺสมุฏาน   สีสอุกฺขิปนาทินา  
กายวิกาเรน   สาสน   คเหตฺวา  คนฺตฺวา  หตฺถมุทฺธาย  วีมสิตฺวา  ปุน  
อาคนฺตฺวา   หตฺถมุทฺธาเยว   อาโรเจนตฺสฺส   กายโต   สมฏุาติ ฯ  
อาสนสาลาย   นิสินฺนสฺส   อิตฺถนฺนามา   อาคมิสฺสติ   ตสฺสา   จิตฺต  
ชาเนยฺยาถาติ   เกนจิ   วุตฺเต   สาธูติ   สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   ต   อาคต  
วตฺวา   ตสฺสา   คตาย   ปนุ   ตสฺมึ  ปรุเิส  อาคเต  อาโรเจนฺตสฺส  
วาจโต   สมุฏาติ ฯ   วาจาย   สาธูติ  สาสน  คเหตฺวา  อ ฺเน  
กรณีเยน   ตสฺสา   ฆร  คนฺตฺวา  อ ฺตฺถ  วา  คมนกาเล  ต  ทิสวฺา  
วจีเภเทเนว   วีมสิตฺวา   ปุน   อ ฺเเนว  การเณน  ตโต  อปกฺกมฺม  
กทาจิเทว  น  ปุริส  ทิสฺวา  อาโรเจนฺตสฺสาป  วาจโต  จ สมุฏาติ ฯ  
ปณฺณตฺตึ  อชานนฺตสฺส  ปน  ขีณาสวสฺสาป  กายวาจโต  จ  สมฏุาติ ฯ  
กถ ฯ   สเจ   หิสฺส  มาตาปตโร  กุชฺฌตฺิวา  อลวจนียา  โหนฺติ ฯ  
ต ฺจ   ภิกฺขุ   ฆร   อุปคต   เถรปตา   วทติ  มาตา  เต  ตาต  ม  
มหลฺลก   ฉฑฺเฑตฺวา   าติกุล   คตา   คจฺฉ   น   ม   อุปฏาตุ  
๑. สารตฺถทีปนี. ตติย. ๔๗-๔๘ การุกานนฺติ วฑฺฒกีอาทีน ฯ ตจฺฉกอโยการตนฺตวาย-  
รชกนหาปตกา ป ฺจ การโว การุกาติ วจฺุจนตฺิ.   
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เปเสหีติ ฯ  โส  เจ  คนฺตฺวา  ต วตฺวา ปุน ปตุโน ตสฺสา อาคมน วา  
อนาคมน   วา   อาโรเจติ   สงฺฆาทิเสโส ฯ   อิมานิ   ตีณิ อจิตฺตก- 
สมุฏานานิ ฯ  ปณฺณตฺตึ  ปน  ชานิตฺวา  เอเตเหว  ตีหิ  นเยหิ  
ส ฺจริตฺต  สมาปชฺชโต  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  
สมุฏาติ ฯ  อิมานิ  ตีณิ  ปณฺณตฺติชานนจิตฺเตน  สจิตฺตกสมุฏ- 
 ฺานานิ ฯ กิริยา   โนส ฺาวิโมกฺข   ปณฺณตฺติวชฺช   กายกมฺม  
วจีกมฺม   กุสลาทิวเสน   เจตฺถ   ตีณิ   จิตฺตานิ   สุขาทิวเสน  ติสฺโส  
เวทนาติ ฯ  
        วินีตวตฺถูสุ   อาทิโต   วตฺถุป ฺจเก   ปฏิคฺคหิตมตฺตตฺตา  ทุกฺกฏ ฯ  
กลหวตฺถุสฺม ึฯ   สมฺโมทนีย   อกาสีติ   ต  ส ฺาเปตฺวา  ปุน  เคห  
คมนีย   อกาสิ ฯ  นาลวจนียาติ  น  ปรจฺิจตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ยา  หิ  
ยถา   ยถา   เยสุ   เยสุ   ชนปเทสุ  ปรจฺิจตฺตาว  โหติ  ภริยาภาว  
อติกฺกมติ  อย  อลวจนียาติ  วุจฺจติ ฯ  เอสา  ปน  น  อลวจนียา ฯ  
สา  เกนจิเทว  การเณน  กลห  กตฺวา  คตา ฯ  เตเนเวตฺถ  ภควา  
อนาปตฺตีติ   อาห ฯ   ยสฺมา  ปน  กายสสคฺเค  ยกฺขินิยา  ถลฺุลจฺจย  
วุตฺต   ตสฺมา   ทฏุ ุลฺลาทสีุป   ยกฺขีเปติโย   ถลฺุลจฺจยวตฺถุเอวาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  อฏกถาสุ  ปน  เอต  น  วิจาริต ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                        ส ฺจริตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   กุฏกิารสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   อาฬวกาติ อาฬว- 
 ีรฏเ   ชาตา  ทารกา  อาฬวกา  นาม ฯ  เต  ปพฺพชิตกาเลป   
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อาฬวกาเตฺวว   ป ฺายึสุ ฯ   สนฺธาย   วุตฺต  อาฬวกา  ภิกฺขูติ ฯ  
ส ฺาจิกาโยติ   สย   ยาจิตฺวา   คหิตูปกรณาโย ฯ   การาเปนฺตีติ  
กโรนฺติป   การาเปนฺติป ฯ   เต   กิร   สาสเน   วิปสฺสนาธุร ฺจ คนฺถ- 
ธุร ฺจาติ  เทฺวป ธุรานิ ฉฑฺเฑตฺวา นวกมฺมเมว ธุร กตฺวา ปคฺคณฺหึสุ ฯ  
อสฺสามิกาโยติ  อนิสฺสราโย  กาเรตฺวา  ทายเกน  วิรหิตาโยติ อตฺโถ ฯ  
อตฺตุทฺเทสิกาโยติ   อตฺตาน   อุทฺทิสฺส   อตฺตโน  อตฺถาย  อารทฺธาโยติ  
อตฺโถ ฯ   อปฺปมาณิกาโยติ   เอตฺตเกน   นิฏ   คจฺฉิสฺสนฺตีติ  เอว  
ปริจฺฉินฺนปฺปมาณาโย๑     พุฑฺฒิปฺปมาณาโย   วา   มหปฺปมาณาโยติ  
อตฺโถ ฯ   ยาจนาเยว   พหุลา   เอเตส   มนฺท   อ ฺ   กมฺมนฺติ  
ยาจนพหุลา ฯ  เอว  วิ ฺตฺติพหุลา  เวทิตพฺพา ฯ  อตฺถโต  ปเนตฺถ  
นานาการณ   นตฺถิ ฯ  อเนกกฺขตฺตุ  ปุรสิ  เทถ  ปรุิสตฺถกร  เทถาติ  
ยาจนฺตานเมต   อธิวจน ฯ   ตตฺถ   มูลจฺเฉชฺชาย  ปุรสิ  ยาจิตุ  น  
วฏฏติ ฯ   สหายตฺถาย   กมฺมกรณตฺถาย   ปุริส   เทถาติ   ยาจิตุ  
วฏฏติ ฯ   ปรุิสตฺถกรนฺติ   ปุริเสน   กาตพฺพ   หตฺถกมฺม  วุจฺจติ  ต  
ยาจิตุ วฏฏติ ฯ  
        หตฺถกมฺมนฺนาม   กิ ฺจิ   วตฺถุ   น   โหติ   ตสฺมา  ต  เปตฺวา  
มิคลุทฺธกมจฺฉพนฺธกาทีน   สกกมฺม   อวเสส   สพฺพ   กปฺปย ฯ   ก ึ 
ภนฺเต   อาคตตฺถ  เกน  กมฺมนฺติ  ปุจฺฉิเต  วา  อปุจฺฉิเต  วา  ยาจิตุ  
วฏฏติ ฯ   วิ ฺตฺติปจฺจยา   โทโส  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  มิคลุทฺธกาทโย  
สกกมฺม   น   ยาจิตพฺพา ฯ   หตฺถกมฺม  เทถาติ  อนิยาเมตฺวาป  น  
ยาจิตพฺพา ฯ   เอว   ยาจิตา   หิ   เต   สาธุ   ภนฺเตติ   ภิกฺขุ  
๑. อปฺปริจฺฉินนฺปฺปมาณาโยติป ปาโ ฯ   
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อุยฺโยเชตฺวา   มิเคป   มาเรตฺวา   อาหเรยฺยุ ฯ   นิยเมตฺวา  ปน วิหาเร  กิ ฺจิ   
กาตพฺพ      อตฺถิ       ตตฺถ        หตฺถกมฺม       เทถาติ     ยาจิตพฺพา      ฯ  
ผาลนงฺคลาทีนิ   อุปกรณานิ   คเหตฺวา   กสิตุ  วา  วปตุ  วา  ลายิตุ  
วา   คจฺฉนฺต   สกิจฺจปฺปสุตป   กสก  วา  อ ฺ  วา  ก ฺจิ  หตฺถกมฺม  
ยาจิตุ  วฏฏเตว ฯ  โย  ปน  วิฆาสาโท วา อ ฺโ วา โกจิ นิกฺกมฺโม  
นิรตฺถกกถ  วา  กเถนฺโต  นิทฺทายนฺโต  วา  วิหรติ เอวรูป อยาจิตฺวาป  
เอหิ  เร  อิท  วา  อิท  วา  กโรหีติ  ยทจฺิฉิต  การาเปตุ  วฏฏติ ฯ  
หตฺถกมฺมสฺส   ปน   สพฺพกปฺปยภาวทีปนตฺถ   อิม   นย   กเถนฺติ ฯ  
สเจ   หิ   ภิกขฺุ   ปาสาท   กาเรตุกาโม   โหติ   ถมฺภตฺถาย ปาสาณ- 
โกฏฏกาน  ฆร คนฺตฺวา วตฺตพฺพ หตฺถกมฺม ลทฺธุ วฏฏติ อุปาสกาติ ฯ  
กึ   กาตพฺพ   ภนฺเตติ ฯ  ปาสาณตฺถมฺภา  อุทฺธริตฺวา  ทาตพฺพาติ ฯ  
สเจ  เต  อุทฺธริตฺวา  เทนฺติ  อุทฺธริตฺวา  นิกฺขิตฺเต  อตฺตโน ถมฺเภ วา  
เทนฺติ   วฏฏติ ฯ   อถาป  วทนฺติ  อมฺหาก  ภนฺเต  หตฺถกมฺม  กาตุ  
ขโณ   นตฺถิ  อ ฺ  อุทฺธราเปถ  ตสฺส  มูล  ทสฺสามาติ  อุทฺธราเปตฺวา  
ปาสาณตฺถมฺเภ   อุทฺธฏมนุสฺสาน   มลู   เทถาติ   วตฺตุ   วฏฏติ ฯ  
เอเตเนว   อุปาเยน   ปาสาททารูน   อตฺถาย   วฑฺฒกีน   สนฺติก อิฏ- 
กตฺถาย  อิฏกวฑฺฒกีน  ฉาทนตฺถาย  เคหจฺฉาทนกาน  จิตฺตกมฺมตฺถาย  
จิตฺตการกานนฺติ   เยน   เยน   อตฺโถ   โหติ   ตสฺส  ตสฺส  อตฺถาย  
เตส  เตส  สปิฺปการกาน  สนฺติก  คนฺตฺวา  หตฺถกมฺม  ยาจิตุ  วฏฏติ ฯ  
หตฺถกมฺมยาจนวเสน จ มูลจฺเฉชฺชาย วา ภตฺตเวตฺตนานุปฺปทาเนน  
วา   ลทฺธมฺป  สพฺพ  คเหตุ  วฏฏติ ฯ  อร ฺโต  อาหราเปนฺเตน  จ  
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สพฺพ   อนชฌฺาวุฏก   อาหราเปตพฺพ ฯ   น   เกวล ฺจ   ปาสาท  
กาเรตุกาเมน   ม ฺจปปตฺตปริสฺสาวนธมกรกจีวราทีนิ   กาเรตุกาเมนาป  
ทารุโลหสุตฺตาทีนิ   ลภิตฺวา   เต   เต   สิปฺปการเก   อุปสงฺกมิตฺวา  
วุตฺตนเยเนว   หตฺถกมฺม   ยาจิตพฺพ ฯ   หตฺถกมฺมยาจนวเสน   จ  มูลจฺ- 
เฉชฺชาย  วา  ภตฺตเวตฺตนานุปฺปทาเนน วา ลทฺธมฺป สพฺพ คเหตพฺพ ฯ  
สเจ   ปน   กาตุ   น   อิจฺฉนฺติ   ภตฺตเวตฺตน  ปจฺจาสึสนฺติ  อกปปฺย  
กหาปณาทิ   น  ทาตพฺพ ฯ  ภิกฺขาจารวตฺเตน  ตณฺฑุลาทีนิ  ปริเยสิตฺวา  
ทาตุ   วฏฏติ ฯ  หตฺถกมฺมวเสน  ปตฺต  กาเรตฺวา  ตเถว  ปาเจตฺวา  
นวปกฺกสฺส   ปตฺตสฺส   ปุ ฺฉนเตลตฺถาย   อนฺโตคาม  ปวิฏเน  ภิกฺขาย  
อาคโตติ   สลฺลกฺเขตฺวา   ยาคุยา  วา  ภตฺเต  วา  อานีเต  หตฺเถน  
ปตฺโต   ปทหิตพฺโพ ฯ   สเจ   อุปาสิกา   ก ึ  ภนฺเตติ  ปุจฺฉติ ฯ  
นวปกฺโก  ปตฺโต  ปุ ฺฉนเตเลน  อตฺโถติ  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  สา  เทหิ  
ภนฺเตติ  ปตฺต  คเหตฺวา  เตเลน  ปุ ฺฉิตฺวา  ยาคุยา  วา  ภตฺตสฺส วา  
ปูเรตฺวา   เทติ   วิ ฺตฺติ  นาม  น  โหติ  คเหตุ  วฏฏตีติ ฯ  ภิกฺขู  
ปเคว   ปณฺฑาย   จริตฺวา   อาสนสาล   คนฺตฺวา   อาสน  อปสฺสนฺตา  
ติฏนฺติ ฯ  ตตฺร  เจ  อุปาสิกา  ภิกฺขู   ิเต  ทิสฺวา สยเมว อาสนานิ  
อาหราเปนฺติ ฯ   นิสีทิตฺวา   คจฺฉนฺเตหิ   อาปุจฺฉิตฺวา   คนฺตพฺพ ฯ  
อนาปุจฺฉา  คตานมฺป  นฏ  คีวา  น  โหติ ฯ  อาปุจฺฉิตฺวา  คมน ปน  
วตฺต ฯ  สเจ  ภิกฺขูหิ  อาสนานิ  อาหรถาติ  วุตฺเตหิ  อาหฏานิ โหนฺติ  
อาปุจฺฉิตฺวา   คนฺตพฺพ ฯ  อนาปุจฺฉา  คตาน  วตฺตเภโท  จ  นฏ ฺจ  
คีวาติ ฯ  อตฺถรโกชวกาทสีุป  เอเสว  นโย ฯ  มจฺฉิกา พหุกา โหนฺติ  
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มจฺฉิกาวีชนึ   อาหรถาติ   วตฺตพฺพ ฯ   ปุจิมนฺทสาขาทีนิ   อาหรนฺติ  
กปฺปย   การาเปตฺวา   ปฏคฺิคเหตพฺพานิ ฯ  อาสนสาลาย  อุทกภาชน  
ริตฺต  โหติ  ธมกรก  คณฺหาติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  ธมกรก  ห ิริตฺตภาชเน  
ปกฺขิปนฺโต   ภินฺเทยฺย ฯ  นทึ  วา  ตฬาก  วา  คนฺตฺวา  ปน  อุทก  
อาหราติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  เคหโต  อาหราติ  เนว  วตตุ  วฏฏติ ฯ  
น   อาหฏ   ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   อาสนสาลาย   วา   อร ฺเก   วา  
ภตฺตกิจฺจ   กโรนฺเตหิ   ตตฺถ   ชาตก   อนชฺฌาวุฏก   ยงฺกิ ฺจิ อุตฺตร- 
 ิภงฺคารห  ปตฺต  วา  ผล  วา สเจ กิ ฺจิ กมฺม กโรนฺต อาหราเปติ  
หตฺถกมฺมวเสน   อาหราเปตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏติ   อลชชฺีหิ   ปน  
ภิกฺขูหิ  วา  สามเณเรหิ  วา  หตฺถกมฺม  น  กาเรตพฺพ ฯ  อย  ตาว  
ปุริสตฺถกเร   นโย ฯ   โคณ   ปน   อ ฺาตกอปฺปวาริตฏานโต  
อาหราเปตุ   น   วฏฏติ ฯ   อาหราเปนฺตสฺส   ทุกกฺฏ ฯ าตกปฺปวาริตฏ- 
านโตป     มลูจฺเฉชฺชาย ยาจิตุ   น   วฏฏติ   ฯ         ตาวกาลิกนเยน  
สพฺพตฺถ   วฏฏติ ฯ   เอว  อาหราปต ฺจ  โคณ  รกขิฺตฺวา  ชคฺคิตฺวา  
สามิกา   น   ปฏิจฺฉาเปตพฺพา ฯ   สจสฺส   ปาโท  วา  สิงฺค  วา  
ภิชฺชติ     นสสฺต  ิ   วา    ต    สามิกา    เจ  สมฺปฏิจฺฉนฺติ    อิจฺเจต 
กุสล   โน  เจ   สมฺปฏิจฺฉิตติ     คีวา    โหติ ฯ    สเจ    ตุมฺหากเยว  
เทมาติ   วทนฺติ   น   สมปฺฏิจฺฉิตพฺพ ฯ   วิหารสฺส  เทมาติ  วุตฺเต  
ปน   อารามิกาน   อาจิกฺขถ   ชคฺคนตฺถายาติ   วตฺตพฺพา ฯ   สกฏ  
เทถาติป   อ ฺาตกอปฺปวาริเต   วตฺตุ   น   วฏฏติ ฯ  วิ ฺตฺติเยว  
โหติ   ทุกฺกฏ   อาปชฺชติ ฯ   าตกปฺปวาริตฏาเน  ปน  วฏฏติ ฯ   
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ตาวกาลิก  วฏฏติ ฯ  กมฺม  กตฺวา  ปุน  ทาตพฺพ ฯ  สเจ เนมิอาทีนิ  
ภิชฺชนฺติ   ปากติกานิ   กตวฺา   ทาตพฺพ ฯ   นฏเ  คีวา  โหติ ฯ  
ตุมฺหากเมว   เทมาติ   วุตฺเต  ทารุภณฺฑ  นาม  สมฺปฏิจฺฉิตุ  วฏฏติ ฯ  
เอเสว   นโย   วาสีผรสุกุารีกุทฺทาลนิขาทเนสุ   วลฺลิอาทีส ุ  จ ปรปริคฺ- 
คหิเตสุ ฯ   ครุภณฺฑปฺปโหนเกสุเยว   จ   วลลฺิอาทีสุ  วิ ฺตฺติ  
โหติ   น   ตโต   โอร ฯ  อนชฺฌาวุฏก  ปน  ยงฺกิ ฺจิ  อาหราเปตุ  
วฏฏติ ฯ  รกขิฺตโคปตฏาเนเยว  หิ  วิ ฺตฺติ  นาม  วุจฺจติ ฯ  สา  
ทฺวีสุ   ปจฺจเยสุ   สพฺเพน  สพฺพ  น  วฏฏติ ฯ  เสนาสนปจฺจเย  ปน  
อาหร  เทหีติ  วิ ฺตฺติมตฺตเมว  น  วฏฏติ ฯ  ปริกโถภาสนิมิตฺต- 
กมฺมานิ วฏฏนฺติ ฯ   ตตฺถ   อุโปสถาคาร   วา   โภชนสาล   วา   อ ฺ  
วา  กิ ฺจิ  เสนาสน  อิจฺฉโต  อิมสฺมึ  วต  โอกาเส  เอวรูป เสนาสน  
กาตุ   วฏฏตีติ   วา   ยุตฺตนฺติ   วา  อนุรูปนฺติ  วา  อาทินา  นเยน  
วจน   ปริกถา   นาม ฯ  อุปาสกา  ตุมฺเห  กุห ึ วสถาติ  ปาสาเท  
ภนฺเตติ   ภิกฺขูน   ปน   อุปาสกา   ปาสาโท   น   วฏฏตีติ ฯ เอวมาทิ- 
วจน  โอภาโส  นาม ฯ  มนุสฺเส  ทิสฺวา  รชฺชช ปสาเรติ ขีเล  
อาโกฏฏาเปติ   ก ึ  อิท   ภนฺเตติ  วุตฺเต  อิท  อาวาส  กริสฺสามาติ  
เอวมาทิกรณ   ปน   นิมิตฺตกมฺม   นาม ฯ   คิลานปจฺจเย   ปน  
วิ ฺตฺติป วฏฏติ ปเคว ปริกถาทีนิ ฯ  
        มนุสฺสา   อุปทฺทุตา   ยาจนาย   อุปทฺทุตา   วิ ฺตฺติยาติ   เตส  
ภิกฺขูน   ตาย   ยาจนาย   วิ ฺตฺติยา   จ   ปฬิตา ฯ  อุพฺภิชฺชนฺติปติ  
กินฺนุ   อาหราเปสฺสนฺตีติ   อุพฺเพค   อิ ฺชน   จลน   ปฏิลภนฺติ ฯ   
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อุตฺตสนฺติปติ   อหึ   วิย   ทิสฺวา   สหสา   อุตฺตสิตฺวา   อุกฺกมนฺติ ฯ  
ปลายนฺติปติ  ทูรโตเยน  วา  เตน  วา  ปลายนฺติ ฯ อ ฺเนป คจฺฉนฺตีติ  
ย   มคฺค   ปฏิปนฺนา   ต  ปหาย  นิวตฺติตฺวา  วาม  วา  ทกฺขิณ  วา  
คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ ทฺวารป ถเกนฺติ ฯ  
        ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเวติ  อิติ  ภควา  เต  ภิกฺขู  ครหิตฺวา  ตทนุรูป ฺจ  
ธมฺมีกถ   กตฺวา   ปุนป   วิ ฺตฺติยา   โทส  ปากฏ  กุรุมาโน  อิมานิ  
ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเวติ   อาทินา   นเยน  ตีณิ  วตฺถูนิ  ทสฺเสสิ ฯ  ตตฺถ  
มณิกณฺโติ   โส   กิร   นาคราชา   สพฺพกามทท  มหคฺฆ  มณึ  กณฺเ  
ปลนฺธิตฺวา   จรติ   ตสฺมา   มณิกณฺโเตฺวว   ป ฺายิตฺถ ฯ อุปร-ิ 
มุทฺธนิ  มหนฺต  ผณ  กริตฺวา  อฏาสีติ  โส  กิร  เตส ทฺวินฺน อิสนี  
กนิฏโ   อิส ิ  เมตฺตาวิหารี   อโหส ิ ตสฺมา  โส  นาคราชา  นทิโต  
อุตฺตริตฺวา   เทววณฺณ  นิมฺมินิตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก  นิสีทิตฺวา  สมฺโมทนีย  
กถ   กตฺวา   ต   เทววณฺณ  ปหาย  สกวณฺณเมว  อุปคนฺตฺวา  ต  อิสึ  
ปริกฺขิปตฺวา   ปสนฺนาการ   กโรนฺโต   อุปริมุทฺธนิ  มหนฺต  ผณ  กตฺวา  
ฉตฺต   วิย   ธารยมาโน   มหุุตฺต   ตฺวา   ปกฺกมติ ฯ  เตน  วุตฺต  
อุปริมุทฺธนิ   มหนฺต   ผณ   กริตฺวา   อฏาสีติ ฯ   มณิมสฺส  กณฺเ  
ปลนฺธนนฺติ   มณึ   อสฺส   กณฺเ   ปลนธฺิต   อามุตฺตนฺติ   อตฺโถ ฯ  
เอกมนฺต   อฏาสีติ   เตน   เทววณฺเณน  อาคนฺตฺวา  ตาปเสน  สทฺธึ  
สมฺโมทมาโน   เอกสฺมึ   ปเทเส   อฏาสิ ฯ   มมนนฺปานนฺติ   มม  
อนฺน ฺจ   ปาน ฺจ ฯ   วิปุลนฺติ   ปหตุ ฯ   อุฬารนฺติ   ปณีต ฯ  
อติยาจโกสีติ  อติวิย  ยาจโก ฯ  ปุนปปฺุน  ยาจโกสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
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สุสูติ   ตรโุณ   ถามสมฺปนโฺน   โยพฺพนปฺปตฺตปุริโส ฯ   สกฺขราติ  
วุจฺจติ  กาฬสิลา ฯ  ตตฺถ  โธโต  อสิ  สกฺขรโธโต  นาม  วุจฺจติ ฯ  
สกฺขรโธโต   ปาณิมฺหิ   อสฺสาติ   สกฺขรโธตปาณิ ฯ   ปาสาเณ  
โธตนิสิตขคฺคหตฺโถติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  โส  อสิหตฺโถ  ปุริโส  ตาเสยฺย  
เอว  ตาเสสิ  ม ฯ  เสล  ม  ยาจมาโนติ  มณึ  ยาจนฺโตติ อตฺโถ ฯ  
น   ต   ยาเจติ  ต  น  ยาเจยฺย ฯ  กตร ฯ  ยสฺส  ปย  ชคึิเสติ  
ย   อสฺส   สตฺตสฺส  ปยนติฺ  ชาเนยฺย ฯ  กิมงฺค  ปน  มนุสฺสภูตานนฺติ  
มนุสฺสภูตาน อมนาปาติ กิเมเวตฺถ วตฺตพฺพ ฯ  
        สกุณสงฺฆสฺส   สทฺเทน   อุพฺพาฬฺโหติ   โส   กิร   สกุณสงฺโฆ  
ปมยาม ฺจ   ปจฺฉิมยาม ฺจ   นิรนฺตร   สทฺทเมว   กโรติ   โส  ภิกฺขุ  
เตน   สทฺเทน   ปฬิโต  หตฺุวา  ภควโต  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  เตนาห  
เยนาห   เตนูปสงฺกมีติ ฯ   กุโต  จ  ตฺว  ภิกฺขุ  อาคจฺฉสีติ  เอตฺถ  
นิสินฺโน   โส   ภิกฺขุ   น  อาคจฺฉติ  วตฺตมานสมีเป  ปน  เอว  วตฺตุ  
ลพฺภติ ฯ   เตนาห   กโุต   จ   ตฺว   ภิกฺขุ  อาคจฺฉสีติ ฯ  กโุต  
อาคโตสีติ   อตฺโถ ฯ   ตโต   อห   ภควา  อาคจฺฉามีติ  เอตฺถาป  
โสเอว   นโย ฯ   อุพฺพาฬฺโหติ   ปฬิโต   อุกฺกณฺาปโต   หุตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ  โส  สกุณสงฺโฆ  ภิกฺขุ  ปตฺต  ยาจตีติ  เอตฺถ  เต  สกุณา  
ภิกฺขุโน  วจน  น  ชานนฺติ   ภควา  ปน  อตฺตโน   อานุภาเวน  ยถา  
ชานนฺติ ตถา อกาสิ ฯ  
        อปาห   เต  น  ชานามีติ  อป  อห  เต  ชเน  เก  วา  อิเม  
กสฺส   วา   อิเมติ   น  ชานามิ ฯ  สงฺคมฺม  ยาจนฺตีติ  สมาคนฺตฺวา   
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วคฺควคฺคา   หุตฺวา  ยาจนฺติ ฯ  ยาจโก  อปฺปโย  โหตีติ  โย  ยาจติ  
โส  อปฺปโย  โหติ ฯ  ยาจ  อททมปฺปโยติ  ยาจนฺติ  ยาจิต  วุจฺจติ ฯ  
ยาจิตมตฺถ   อททนฺโตป   อปฺปโย   โหติ ฯ   อถวา   ยาจนฺติ  
ยาจนฺตสฺส ฯ   อททมปฺปโยติ  อเทนฺโต  อปฺปโย  โหติ ฯ  มา  เม  
วิทฺเทสนา   อหูติ  มา  เม  อปฺปยภาโว  อหุ ฯ  อห  วา  ตว  ตฺว  
วา มม เทสฺโส อปฺปโย มา อโหสีติ อตฺโถ ฯ  
        ทุสฺสหรานีติ กสิโครกฺขาทีหิ อุปาเยหิ ทุกฺเขน สหรณียานิ ฯ  
        สยาจิกาย   ปน   ภิกขฺุนาติ   เอตฺถ   สยาจิกา   นาม   สย  
ปวตฺติตา   ยาจนา   วุจฺจติ ฯ   ตสฺมา   สยาจิกายาติ   อตฺตโน  
ยาจนายาติ   วุตฺต  โหติ ฯ  สย  ยาจิตเกหิ  อุปกรเณหีติ  อตฺโถ ฯ  
ยสฺมา  ปน  สา  สย  ยาจิตเกหิ  กยิรมานา  สย  ยาจิตฺวา กยิรมานา  
โหติ   ตสฺมา   ต   อตฺถปรยิาย   ทสฺเสตุ   สย  ยาจิตฺวา  ปุริสมฺปติ  
เอวมสฺส  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  อุลฺลิตฺตาติ   อนฺโตลตฺิตา ฯ  อวลตฺิตาติ  
พหิลิตฺตา ฯ   อุลฺลิตฺตาวลตฺิตาติ   สนฺตรพาหิรลิตฺตาติ   วุตฺต  
โหติ ฯ   การยมาเนนาติ   อิมสฺส   ปทภาชเน   การาเปนฺเตนาติ  
เอตฺตกเมว   วตฺตพฺพ   สิยา   เอว   หิ   พฺย ฺชน   สเมติ   ยสฺมา  
ปน  สยาจิกาย  กฏุึ  การาเปนฺเตนาป  อิธ  วุตฺตนเยเนว  ปฏิปชฺชติพฺพ  
ตสฺมา   กโรนฺโต   วา   โหตุ   การาเปนฺโต   วา   อุโภเปเต การย- 
มาเนนาติ   อิมินาว   ปเทน   สงฺคหิตาติ   เอตมตฺถ   ทสฺเสตุ กโรนฺโต   
วา  การาเปนฺโต  วาติ  วุตฺต ฯ  ยท ิ ปน  กโรนฺเตน วา การา- 
เปนฺเตน   วาติ   วเทยฺย  พฺย ฺชน  วิโลมิต  ภเวยฺย ฯ  น  หิ   
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 การาเปนฺโต   กโรนฺโต   นาม   โหติ ฯ  ตสฺมา  อตฺถมตฺตเมเวตฺถ  
ทสฺสิตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ   อตฺตุทฺเทสนฺติ  มยฺห  เอสาติ  เอว  อตฺตา  
อุทฺเทโส   อสฺสาติ   อตฺตุทฺเทสา ฯ  ต  อตฺตุทฺเทส ฯ  ยสฺมา  ปน  
ยสฺสา   อตฺตา   อุทฺเทโส   สา   อตฺตโน  อตฺถาย  โหติ  ตสฺมา  ต  
อตฺถปริยาย   ทสฺเสนฺโต   อตฺตุทฺเทสนฺติ  อตฺตโน  อตฺถายาติ  อาห ฯ  
ปมาณิกา   กาเรตพฺพาติ   ปมาณยุตฺตา   กาเรตพฺพา ฯ   ตตฺรีท  
ปมาณนฺติ   ตสฺสา   กุฏยิา  อิท  ปมาณ ฯ  สุคตวิทตฺถิยาติ  สคุต- 
วิทตฺถิ นาม   อิทานิ   มชฌฺิมสฺส   ปุรสิสฺส   ติสฺโส   วิทตฺถิโย  วฑฺฒกิหตฺเถน  
ทิยฑฺโฒ   หตฺโถ   โหติ ฯ   พาหิริเมน   มาเนนาติ   กุฏิยา พหิกฑฺฺฑ- 
มาเนน  ทฺวาทส  วิทตฺถิโย ฯ  นิมนฺเตน  ปน  สพฺพปม  ทินฺโน  
มหามตฺติกาปริยนฺโต   น  คเหตพฺโพ ฯ  ถุสปณฺฑปริยนเตน  มนิิตพพ ฯ  
ถุสปณฺฑสฺสูปริ   เสตกมฺม   อพฺโพหาริก ฯ   สเจ   ถุสปณเฑน  
อนตฺถิโก   มหามตฺติกายเอว   นฏิเปติ   มหามตฺติกาว  ปริจฺเฉโท ฯ  
ติริยนฺติ   วิตฺถารโต ฯ   สตฺตาติ  สตฺต  สุคตวิทตฺถิโย ฯ  อนฺตราติ  
อิมสฺส   ปน   อย   นิทฺเทโส   อพฺภนฺตริเมน   มาเนน ฯ  กุฑฺฑสฺส  
พหิอนฺต   อคฺคเหตฺวา   อพฺภนฺตริเมน   อนฺเต   มิยมาเน  ติริย  สตฺต  
สุคตวิทตฺถิโย   ปมาณนฺติ   วุตต  โหติ ฯ  โย  ปน  เลส  โอเฑนฺโต  
ยถาวุตฺตปฺปมาณเมว  กริสฺสามีติ  ทีฆโต  เอกาทส  วิทตฺถิโย  ติริย อฏ  
วิทตฺถิโย   ทฆีโต  วา  เตรส  วิทตฺถโิย  ติริย  ฉ  วิทตฺถิโย  กเรยฺย  
น   วฏฏติ ฯ  เอกโตภาเคน  อติกฺกนฺตมฺป  หิ  ปมาณ  อติกฺกนฺตเมว  
โหติ ฯ   ติฏตุ   วิทตฺถิ   เกสคฺคมตฺตมฺป  ทีฆโต  หาเปตฺวา  ติริย   
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ติริยโต  วา  หาเปตฺวา  ทีฆ  วฑฺเฒตุ  น  วฏฏติ ฯ  โก  ปน วาโท  
อุภโต   วฑฺฒเน ฯ   วุตฺต   เหต  อายามโต  วา  วิตฺถารโต  วา  
อนฺตมโส   เกสคฺคมตฺตมฺป   อติกฺกมิตฺวา   กโรติ  วา  การาเปติ  วา  
ปโยเค  ทุกฺกฏนฺติ  อาทิ ฯ  ยถาวุตฺตปฺปมาณาเอว  ปน  วฏฏติ ฯ ยา  
ปน  ทีฆโต  สฏ ิหตฺถาป  โหติ  ติริย  ติหตฺถา  วา  อูนกตฺติหตฺถา  วา  
ยตฺถ   ปมาณยุตฺโต   ม ฺโจ   อิโตจีโตจ   น   ปริวตฺตติ   อย  กฏุติี  
สงฺข  น  คจฺฉติ  ตสฺมา  อยมฺป  วฏฏติ ฯ มหาปจฺจริย ปน ปจฺฉิม- 
โกฏิยา จตูหตฺถวิตฺถารา   วุตฺตา ฯ   ตโต   เหฏา   อกุฏี ฯ  ปมาณิกาป  
ปน  อเทสิตวตฺถุกา  วา  สารมฺภา  วา  อปริกฺกมนา  วา  น วฏฏติ ฯ  
ปมาณิกา   เทสิตวตฺถุกา   อนารมฺภา   สปริกฺกมนา   วฏฏติ ฯ  
ปมาณโต   อูนตรมฺป   จตูหตฺถป ฺจหตฺถมฺป   กโรนฺเตน   เทสิตวตฺถุกา  ว  
กาเรตพฺพา ฯ   ปมาณาติกฺกนฺต ฺจ   ปน   กโรนฺโต  เลปปริโยสาเน  
ครุก  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ ฯ  ตตฺถ  เลโป  จ  อเลโป  จ เลโปกาโส  
จ  อเลโปกาโส  จ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  เลโปติ เทฺว เลปา  
มตฺติกาเลโป  จ  สุธาเลโป  จ ฯ  เปตฺวา  ปน  อิเม  เทฺว เลเป  
อวเสโส   ภสฺมโคมยาทิเภโท   อเลโป ฯ  สเจป  กลลเลโป  โหติ  
อเลโป  เอว ฯ  เลโปกาโสติ  ภิตฺติโย  เจว  ฉทน ฺจ ฯ  เปตฺวา  
ปน   ภิตฺติจฺฉทเน   อวเสโส   ถมฺภตุลาปฏ ิสงฺฆาฏวาตปานธูมจฺฉิทฺทาทิ  
อเลปารโห   โอกาโส   สพฺโพป  อเลโปกาโสติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ภิกฺขู  
อภิเนตพฺพา   วตฺถุเทสนายาติ   ยสฺมึ  าเน  กุฏึ  กาเรตุกาโม  โหติ  
ตตฺถ   วตฺถุเทสนตฺถาย   ภิกฺขู   อภิเนตพฺพา ฯ  เตน  กฏุีการเกนาติ   
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อาทิ   ปน   เยน   วิธินา   เต  ภิกฺขู  อภิเนตพฺพา  ตสฺส  ทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  กฏุีวตฺถุ  โสเธตฺวาติ  น  วิสม  อร ฺ  ภิกฺขู คเหตฺวา  
คนฺตพฺพ   กฏุีวตฺถุ   ปมเมว   โสเธตฺวา   สมตล   สีมามณฺฑลสทิส  
กตฺวา   ปจฺฉา  สงฺฆ  อุปสงฺกมิตฺวา  ยาจิตฺวา  เนตพฺพาติ  ทสฺเสติ ฯ  
เอวมสฺส   วจนีโยติ   สงฺโฆ   เอว  วตฺตพฺโพ  อสฺส ฯ  ปรโต  ปน  
ทุติยมฺป   ยาจิตพฺพาติ   ภิกฺขู   สนฺธาย   พหุวจน   วุตฺต ฯ   สเจ สพฺโพ    
สงฺโฆ   น   อุสฺสหตีติ   สเจ   สพฺโพ   สงฺโฆ   น  อิจฺฉติ สชฺฌาย- 
มนสิการาทีสุ  อุยฺยุตฺตา  เต  ภิกฺขู  โหนฺติ ฯ สารมฺภ อนารมฺภนฺติ  
สอุปทฺทว   อนุปทฺทว ฯ   สปรกิฺกมน   อปริกกฺมนนฺติ   สอุปจาร  
อนุปจาร ฯ   ปตฺตกลฺลนฺติ   ปตฺโต   กาโล   อิมสฺส  โอโลกนสฺสาติ  
ปตฺตกาล ฯ   ปตฺตกาลเมว   ปตฺตกลฺล ฯ   อิท ฺจ   วตฺถุ โอโลก- 
นตฺถาย  สมมฺติกมฺมสฺสาวนนเยน  อปโลเกตฺวาป  กาตุ  วฏฏติ ฯ  
ปรโต  ปน  วตฺถุเทสนากมฺม  ยถาวุตฺตายเอว  ตฺติยา  จ อนุสฺสาวนาย  
จ   กาตพฺพ ฯ   อปโลเกตฺวา   กาตุ   น  วฏฏติ ฯ  กิปลิกานนฺติ  
รตฺตกาฬปงฺคลาทิเภทาน   ยาส   กาส ฺจิ   กิปลิกาน ฯ  กปลกานนฺติป  
ปาโ ฯ   อาสโยติ   นิพทฺธวสนฏาน ฯ   ยถา   จ   กิปลิกาน  
เอว   อุปจิกาทีนมฺป   นิพทฺธวสนฏานเยว   อาสโย   เวทิตพฺโพ ฯ  
ยตฺถ   ปน  เต  โคจรตฺถาย  อาคนฺตฺวา  คจฺฉนฺติ  สพฺเพสมฺป  ตาทิโส  
ส ฺจรณปฺปเทโส   อวาริโต ฯ   ตสฺมา  ตตฺถ  อปเนตฺวา  โสเธตฺวา  
กาตุ   วฏฏติ ฯ   อิมานิ   ตาว   ฉฏานานิ   สตฺตานุทยาย  
ปฏิกฺขิตฺตานิ ฯ   หตฺถีน   วาติ   หตฺถีน   ปน   นิพทฺธวสนฏานป   
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นิพทฺธโคจรฏานป   น   วฏฏติ ฯ   สหีาทีน  อาสโย  จ  โคจราย  
ปกฺกมนฺตาน  นิพทฺธคมนมคฺโค  จ  น  วฏฏติ ฯ  เอเตส ปน จารภูมิ น  
คหิตา ฯ   เยส   เกส ฺจีติ  อ ฺเสมฺป  วาฬาน  ติรจฺฉานคตาน ฯ  
อิมานิ   สตฺตฏานานิ   สปฏิภยานิ   ภิกฺขูน   อาโรคฺยตฺถาย ปฏกิ- 
 ฺขิตฺตานิ ฯ   เสสานิ   นานาอุปทฺทเวหิ   สอุปทฺทวานิ ฯ  ตตฺถ  
ปุพฺพนฺนนิสฺสิตนฺติ   ปุพฺพนฺนนิสฺสิต   สตฺตนฺน   ธ ฺาน  วิรุหณกฺ- 
เขตฺตสฺส สมนฺตา    ิต ฯ   เอเสว   นโย   อปรนฺนนสิฺสิตาทีสุป ฯ  เอตฺถ  
ปน   อพฺภาฆาตนฺติ   การณฆร   เวรฆิร   โจราน   มารณตฺถาย  
กตนฺติ   กรุุนทฺิยาทีสุ   วุตฺต ฯ   อาฆาตนฺติ  ธมฺมคณฺฑิกา  วุจฺจติ ฯ  
สุสานนฺติ   มหาสุสาน ฯ   สสรณนฺติ   อภินิพฺพิชฺฌคมนีโย คตปจฺจา- 
คตมคฺโค   วุจฺจติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  น  สกฺกา  โหติ ยถา- 
ยุตฺเตน  สกเฏนาติ  ทฺวีหิ  พลิวทฺเทหิ  ยุตฺเตน  สกเฏน  เอก จกฺก  
นิมฺโพทกปตนฏาเน  เอก  พหิ  กตฺวา  อาวิชฺฌิตุ  น  สกฺกา  โหติ ฯ  
กุรุนฺทิย   ปน   จตูหิ   ยุตฺเตน   วาติ  วุตฺต ฯ  สมนตฺา  นิสฺเสณิยา  
อนุปริคนฺตุนฺติ   นิสฺเสณิย   ตฺวา  เคห  ฉาเทนฺเตหิ  น  สกฺกา  โหติ  
สมนฺตา   นิสเฺสณิยา   อาวิชฺฌิตุ ฯ   อิติ   เอวรูเป   สารมฺเภ  จ  
อปริกฺกมเน   จ   าเน   น   กาเรตพฺพา ฯ   อนารมฺเภ   ปน สปรกิฺ- 
กมเน  กาเรตพฺพา ฯ  ต  วุตฺตปฏิปกฺขนเยน  ปาลิย อาคตเมว ฯ  
ปุน   สยาจิกา   นามาติ   เอวมาทิ   สารมฺเภ   เจ  ภิกฺขุ  วตฺถุสฺมึ  
อปริกฺกมเน   สยาจิกาย   กุฏ ึ  กเรยฺยาติ   เอว   วุตฺตสยาจิกาทีน  
อตฺถปฺปกาสนตฺถ   วุตฺต ฯ   ปโยเค   ทุกฺกฏนฺติ  เอว  อเทสิตวตฺถุก   
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วา   ปมาณาติกฺกนฺต   วา   กฏุึ   กาเรสฺสามีติ   อร ฺโต รุกฺขา- 
หรณตฺถาย  วาสึ  วา  ผรสุ  วา  นิเสติ  ทุกฺกฏ ฯ อร ฺ ปวิสติ  
ทุกฺกฏ ฯ   ตตฺถ   อลลฺติณานิ  ฉินฺทติ  ทุกฺกเฏน  สทฺธึ  ปาจิตฺติย ฯ  
สุกฺขานิ  ฉินฺทติ  ทุกฺกฏ ฯ  รกุเฺขสุป  เอเสว  นโย ฯ  ภูมึ  โสเธติ  
ขนติ   ปสุ   อุทฺธรติ   มินาตีติ   เอว   ยาว   ปาจีร  พนฺธติ  ตาว  
ปุพฺพปฺปโยโค   นาม   โหติ ฯ   เอตสฺมึ   ปุพฺพปฺปโยเค   สพฺพตฺถ  
ปาจิตฺติยฏาเน   ทุกกฺเฏน   สทฺธึ  ปาจิตฺติย  ทุกฺกฏฏาเน  ทุกกฺฏ ฯ  
ตโต   ปฏาย   สหปฺปโยโค  นาม ฯ  ตตฺถ ฯ  ถมฺเภหิ  กาตพฺพาย  
ตตฺถ   ถมฺภ   อุสฺสาเปติ   ทุกฺกฏ ฯ   อิฏกาหิ  จินิตพฺพาย  อิฏก  
อาจินาติ   ทกฺุกฏ ฯ   เอว  ย  ย  อุปกรณ  โยเชติ  สพฺพปฺปโยเค  
ทุกฺกฏ ฯ   ตจฺเฉนฺตสฺส  หตฺถวาเร  หตฺถวาเร  ตทตฺถาย  คจฺฉนฺตสฺส  
ปเท  ปเท  ทกฺุกฏ ฯ  เอว  กต  ปน  ทารุกุฑฺฑิก  วา สิลากุฑฺฑิก วา  
อิฏกกุฑฺฑิก   วา   อนฺตมโส   ปณฺณสาลป   สภิตฺติจฺฉทน   ลิมปฺสฺสามีติ  
สุธาย  วา  มตฺติกาย  วา  ลิมฺปนฺตสฺส  ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ  ยาว  
ถุลลฺจฺจย  น  โหติ  ตาว  ทกฺุกฏ ฯ  เอต  ปน  ทุกฺกฏ มหาเลเปเนว  
วฑฺฒติ ฯ   เสตรตฺตวณฺณกรเณ   วา   จิตฺตกมฺเม  วา  อนาปตฺติ ฯ  
เอก   ปณฺฑ   อนาคเตติ   โย   สพฺพปจฺฉิโม   เอโก  เลปปณฺโฑ  ต  
เอก   ปณฺฑ  อสมฺปตฺเต  กุฏีกมฺเม ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อิทานิ  ทวีฺหิ  
ปณฺเฑหิ   นฏิาน   คมิสสฺตีติ   เตสุ   ปมปณฺฑทาเน   ถลฺุลจฺจย ฯ  
ตสฺมึ   ปณฺเฑ   อาคเตติ   ย   เอก   ปณฺฑ   อนาคเต   กฏุีกมฺเม  
ถุลลฺจฺจย   โหติ   ตสฺมึ   อวสาเน   ปณฺเฑ   อาคเต  ทินฺเน  ปเต   
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เลปสฺส   ฆฏติตฺตา   อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ  เอว  ลิมฺปนฺตสฺส  จ  
อนฺโตเลเป   วา   อนฺโตเลเปน   สทฺธ ึ ภิตฺติ ฺจ  ฉทน ฺจ  เอกาพทฺธึ  
กตฺวา  ฆฏิเต  พหิเลเป  วา  พหิเลเปน  สทฺธึ  ฆฏิเต สงฺฆาทิเสโส ฯ  
สเจ  ปน  ทฺวารพนฺธ  วา  วาตปาน  วา อฏเปตฺวาว มตฺติกาย ลิมฺปติ  
ตสฺมึ  จ  ตสฺโสกาส  ปุน วฑฺเฒตฺวา วา อวฑฺเฒตฺวา วา ปเต เลโป น  
ฆฏียติ  รกฺขติ  ตาว ฯ ปุน เลปนฺตสฺส๑ ปน ฆฏิตมตฺเต สงฺฆาทิเสโส ฯ  
สเจ  ต  ปยมาน  ปมทินฺนเลเปน  สทฺธึ  นิรนฺตรเมว  หุตฺวา  ติฏติ  
ปมเมว   สงฺฆาทิเสโส ฯ   อุปจิกาโมจนตฺถ   อฏงฺคุลมตฺเตน  
อปฺปตฺตจฺฉทน   กตฺวา  ภิตฺตึ  ลิมฺปติ  อนาปตฺติ ฯ  อุปจิกาโมจนตฺถ- 
เมว เหฏา   ปาสาณกุฑฺฑ   กตฺวา   ต   อลิมฺปตฺวา   อุปร ิ 
ลิมฺปติ   เลโป   น   ฆฏียติ   นาม  อนาปตฺติเยว ฯ  อิฏกกุฑฺฑิกาย  
อิฏกาหิเยว   วาตปาเน   จ  ธูมเนตฺตานิ  จ  กโรติ  เลปฆฏเนเนว  
อาปตฺติ ฯ   ปณฺณสาล   ลิมฺปติ   เลปฆฏิเตเนว   อาปตฺติ ฯ  ตตฺถ  
อาโลกตฺถาย   อฏงฺคุลมตฺต   เปตฺวา   ลิมฺปติ   เลโป   น  ฆฏียติ  
นาม   อนาปตฺติเยว ฯ  สเจ  วาตปาน  ลทฺธา  เอตฺถ  เปสฺสามีติ  
กโรติ   วาตปาเน   ปเต  เลปฆฏเนน  อาปตฺติ ฯ  สเจ  มตฺติกาย  
กุฑฺฑ   กโรติ   ฉทนเลเปน   สทฺธึ   ฆฏเน   อาปตฺติ ฯ   เอโก  
เอกปณฺฑาวเสส   กตฺวา   เปติ   อ ฺโ   ต   ทิสฺวา   ทุกฺกฏ  
อิทนฺติ วตฺตสีเสน ลิมฺปติ อุภินฺน อนาปตฺติ ฯ  
        ภิกฺขุ   กุฏึ   กโรตีติ   เอวมาทีนิ   ฉตฺตึส   จตุกฺกานิ  อาปตฺติ- 
๑. ลิมฺปนฺตสฺส.   
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เภททสฺสนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  สารมฺภาย  ทุกฺกฏ อปริกฺกมนาย  
ทุกฺกฏ   ปมาณาติกฺกนฺตาย  สงฺฆาทิเสโส  อเทสิตวตฺถุกาย  สงฺฆาทิเสโส  
เอเตส   วเสน   โอมิสฺสกาปตฺติโย   เวทิตพฺพา ฯ  อาปตฺติ  ทฺวินฺน  
สงฺฆาทิเสสาน   ทฺวินฺน   ทุกฺกฏานนฺติ  อาทีสุ  จ  ทวีฺหิ  สงฺฆาทิเสเสหิ  
สทฺธึ  ทฺวินฺน  ทุกฺกฏานนฺติ  อาทินา  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  
เจ   วิปฺปกเต   อาคจฺฉตีติ   อาทีสุ  จ  อย  อตฺถวินิจฺฉโย ฯ  โสติ  
สมาทิสิตฺวา   ปกฺกนฺตภิกขฺุ ฯ   วิปฺปกเตติ   อนิฏ ิเต   กฏุีกมฺเม ฯ  
อ ฺสฺส   วา   ทาตพฺพาติ   อ ฺสฺส   ปุคฺคลสฺส   วา   สงฺฆสฺส  วา  
จชิตฺวา   ทาตพฺพา ฯ   ภินฺทิตฺวา   วา   ปุน  กาตพฺพาติ  กิตฺตเกน  
ภินฺนา   โหติ ฯ  สเจ  ถมภฺา  ภูมิย  นิขาตา  อุทฺธริตพฺพา ฯ  สเจ  
ปาสาณาน   อุปริ   ปตา   อปเนตพฺพา ฯ   อิฏกจิตาย   ยาว  
มงฺคลิฏกา   ตาว  กุฑฺฑา  อปจินิตพฺพา ฯ  สงฺเขปโต  ภูมิสม  กตฺวา  
วินาสิตา   ภินฺนา   โหติ ฯ   ภูมิโต   อุปริ  จตุรงฺคุลมตฺเตป   ิเต  
อภินฺนาว ฯ   เสส   สพฺพจตุกฺเกสุ  ปากฏเมว ฯ  น  เหตฺถ  อ ฺ  
กิ ฺจิ   อตฺถิ   ย   ปาล ิ อนสุาเรเนว  ทูวิ ฺเยฺย  สิยา ฯ  อตฺตนา  
วิปฺปกตนฺติ  อาทีสุ  ปน  อตฺตนา  อารทฺธ  กฏุี  อตฺตนา  ปริโยสาเปตีติ  
มหามตฺติกาย   วา   ถุสมตฺติกาย   วา   ยาย   กตปรโิยสิตภาว ปาเปตุ- 
กาโม  โหติ  ตาย  อวสานปณฺฑ  เทนฺโต  ปรโิยสาเปติ ฯ ปเรหิ  
ปริโยสาเปตีติ   อตฺตโน   อตฺถาย   ปเรหิ  ปรโิยสาเปติ ฯ  อตฺตนา  
วา   หิ   วิปฺปกตา   โหตุ  ปเรหิ  วา  อุภเยหิ  วา  ต ฺจ  อตฺตโน  
อตฺถาย  อตฺตนา  วา  ปรโิยสาเปติ  ปเรหิ วา ปริโยสาเปติ อตฺตนา จ   
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ปเรหิ  จาติ  ยุคนทฺธ  วา  ปริโยสาเปติ  สงฺฆาทิเสโสเยวาติ อยเมตฺถ  
วินิจฺฉโย ฯ  กุรุนฺทิย  ปน  วุตฺต  เทฺว  ตโย ภิกฺขู เอกโต วสิสฺสามาติ  
กโรนฺติ   รกขฺติ   ตาว   อวิภตฺตตฺตา  อนาปตฺติ  อิท  าน  ตว  อิท  
มมาติ   วิภชตฺิวา  กโรนฺติ  อาปตฺติ  สามเณโร  จ  ภิกฺขุ  จ  เอกโต  
กโรนฺติ   ยาว   อวิภตฺตา   ตาว   รกฺขติ   ปุริมนเยน   วิภชิตฺวา  
กโรนฺติ ภิกฺขุสฺส อาปตฺตีติ ฯ  
        อนาปตฺติ   เลเณติ   อาทีสุ   เลณ   มหนฺตมฺป   กโรนฺตสฺส  
อนาปตฺติ ฯ   น   เหตฺถ  เลโป  ฆฏียติ ฯ  คุหมฺป  อิฏกคุห  วา  
สิลาคุห  วา  ทารุคุห  วา  ภูมิคุห  วา มหนฺตมฺป กโรนฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ  
ติณกุฏิกาโยติ   สตฺตภูมิโกป   ปาสาโท   ติณปณฺณจฺฉทโน   ติณกุฏิกาติ  
วุจฺจติ ฯ   อฏกถาสุ   ปน   กุกฺกฏุจฺฉิกเคหนฺติ   ฉทน   ทณฺฑเกหิ  
ชาลพนฺธ   กตฺวา   ติเณหิ   วา   ปณฺเณหิ  วา  ฉาทิตกุฏิกาว  วุตฺตา  
ตตฺถ   อนาปตฺติ ฯ   มหนฺตมฺป   ติณจฺฉทนเคห   กาตุ   วฏฏติ ฯ  
อุลฺลิตฺตาทิภาโวเอว  หิ  กุฏิยา  ลกฺขณ ฯ  โส  จ  ฉทนเมว  สนฺธาย  
วุตฺโตติ   เวทิตพฺโพ ฯ  จงฺกมนสาลาย  ติณปณฺณ  ปริปตติ  อนุชานามิ  
ภิกฺขเว โอกปฺเปตฺวา อุลฺลิตฺตาวลิตฺต กาตุนฺติ๑ อาทีนิ เจตฺถ สาธกานิ ฯ  
ตสฺมา   อุภโตปกฺขก   วา  กูฏพทฺธ  วา  วฏฏ  วา  จตุรสฺส  วา  ย  
อิม๒   เอตสฺส   เคหสฺส   ฉาทนนฺติ   ฉทนสเขเปน   กต  โหติ ตสฺส    
ภิตฺติเลเปน   สทฺธึ   เลเป   ฆฏิเต   อาปตฺติ ฯ  สเจ  ปน อุลฺลิตฺตาวลิตฺ- 
ตจฺฉทนสฺสเคหสฺส   เลปรกฺขณตฺถ  อุปริ   ติเณน   ฉาเทนฺติ น  เอตฺตาวตา  
# ๑. วิ. จฺลลฺวคฺค. ๗/๒๖. ๒. อิติ.   
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ติณกุฏี  นาม  โหติ ฯ  กึ  ปเนตฺถ อเทสิตวตฺถุกปฺปมาณาติกฺกมน- 
ปจฺจยาว อนาปตฺติ   อุทาหุ   สารมฺภอปริกฺกมนปจฺจยาปติ   สพฺพตฺถาป  
อนาปตฺติ ฯ ตถา หิ ตาทิส กุฏ ึสนฺธาย ปริวาเร วุตฺต  
                        ภิกฺขุ ส ฺาจิกาย กุฏึ กโรติ  
                        อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกฺกนฺต  
                        สารมฺภ อปริกฺกมน อนาปตฺติ  
                        ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ๑ ฯ  
        ย   ปน   อาปตฺติ   การกาน   ติณฺณ  ทุกฺกฏานนฺติ  อาทิ  ปาลิย  
วุตฺต   ต   ยถาสมาธิฏาย   อกรณปจฺจยา  วุตฺต ฯ  อ ฺสฺสตฺถายาติ  
กุฏีลกฺขณปฺปตฺตมฺป   กฏุึ   อ ฺสฺส   อุปชฌฺายสฺส   วา  อาจริยสฺส  วา  
สงฺฆสฺส   วา  อตฺถาย  กโรนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  วาสาคาร  เปตฺวา  
สพฺพตฺถาติ   อตฺตโน  วสนตฺถาย  อคาร  เปตฺวา  อ ฺ  อุโปสถาคาร  
วา  ชนฺตาฆร  วา  โภชนสาลา  วา  อคฺคิสาลา  วา ภวิสฺสตีติ กาเรติ  
สพฺพตฺถ   อนาปตฺติ ฯ   สเจปสฺส   โหติ   อุโปสถาคาร ฺจ  ภวิสฺสติ  
อห ฺจ   วสิสฺสามีติ   ชนตฺาฆร ฺจ   โภชนสาลา   จ   อคฺคิสาลา   จ  
ภวิสฺสติ   อห ฺจ   วสิสฺสามีติ   การิเตป  อาปตฺติเยว ฯ  มหาปจฺจริย  
ปน   อนาปตฺตีติ   วตฺวา   อตฺตโน   วาสาคารตฺถาย   กโรนฺตสฺเสว  
อาปตฺตีติ   วุตฺต ฯ   อนาปตฺตีติ   อุมฺมตฺตกสฺส   อาทิกมฺมิกาทีน ฺจ  
อาฬวกาน ภิกฺขูน อนาปตฺติ ฯ  
        สมฏุานาทีสุ ฯ   ฉสฺสมุฏาน   กิริยา  จ  กิรยิากิริยา  จ ฯ  
อิท  หิ  วตฺถุ  เทสาเปตฺวา  ปมาณาติกฺกนฺต  กโรโต  กิริยโต สมฏุาติ  
๑. วิ. ปริวาร. ๘/๕๒๙.   
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วตฺถุ   อเทสาเปตฺวา   กโรโต   กิริยากิรยิโต ฯ   โนส ฺาวิโมกฺข  
อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                        กฏุีการสิกขฺาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   วิหารการสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   โกสมฺพิยนติฺ  
เอวนามเก  นคเร ฯ โฆสติาราเมติ โฆสิตสฺส อาราเม ฯ โฆสิตนามเกน  
กิร   เสฏ ินา   โส   การิโต   ตสฺมา   โฆสิตาราโมติ   วุจฺจติ ฯ  
ฉนฺนสฺสาติ   โพธิสตฺตกาเล   อุปฏากฉนฺนสฺส ฯ   วิหารวตฺถุ  ภนฺเต  
ชานาหีติ   วิหารสฺส   ปติฏานฏาน   ภนฺเต  ชานาหิ ฯ  เอตฺถ  จ  
วิหาโรติ   น   สกลวิหาโร  เอโก  อาวาโส ฯ  เตเนวาห  อยฺยสฺส  
วิหาร  การาเปสฺสามีติ ฯ  เจติยรุกฺขนฺติ  เอตฺถ  จิตีกตตฺเถน เจติย ฯ  
ปูชารหาน   เทวฏานานเมต   อธิวจน ฯ   เจติยนฺติ  สมฺมต  รุกฺข  
เจติยรุกฺข ฯ  คาเมน  ปูชิต คามสฺส วา ปูชิตนฺติ คามปูชิต ฯ เอส นโย  
เสสปเทสุ ฯ   อปเจตฺถ   ชนปโทติ  เอกสฺส  ร ฺโ  รชฺเช  เอโก  
โกฏาโส ฯ  รฏนฺติ  สกลรฏ  เวทิตพฺพ ฯ  สกลรฏมฺป  ห ิกทาจิ  
ตสฺส   รุกฺขสฺส   ปูช   กโรติ ฯ   เตน   วุตฺต   รฏปูชตินฺติ ฯ  
เอกินฺทฺริยนฺติ   กายินฺทฺรยิ   สนฺธาย   วทนฺติ ฯ   ชวีส ฺ ิโนติ สตฺต- 
ส ฺ ิโน ฯ  มหลฺลกนฺติ  สสฺสามิกภาเวน  สยาจิกกุฏิโต  มหนฺตภาโว  
เอตสฺส   อตฺถีติ   มหลลฺโก ฯ   ยสฺมา   วา   วตฺถุ  เทสาเปตฺวา ปมาณาติกฺ- 
กเมนาป  กาตุ  วฏฏติ  ตสฺมา  ปมาณมหนฺตตายป  มหลฺลโก ฯ  
ต   มหลฺลก ฯ   ยสฺมา   ปนสฺส   ต   ปมาณมหตฺต  สสฺสามิกตฺตาว  
ลพฺภติ   ตสฺมา   ตทตฺถทสฺสนตฺถ   มหลฺลโก  นาม  วิหาโร  สสฺสามิโก   
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วุจฺจตีติ  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  เสส  สพฺพ กุฏีการสิกขฺาปเท วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพ   สทฺธึ   สมุฏานาทีหิ ฯ  สสฺสามิกภาวมตฺตเมว  หิ  เอตฺถ  
กิริยโต   สมฏุานาภาโว   ปมาณนิยมาภาโว   จ   วิเสโส ปมาณ- 
นิยมาภาวา   จ   จตุกฺกปรหิานีติ ฯ  
                        วิหารการสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควาติ   ทุฏโทสสิกขฺาปท ฯ  ตตฺถ  
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเปติ  เวฬุวนนฺติ  ตสฺส  อุยฺยานสฺส  นาม ฯ  ต  
กิร   เวฬูหิ   จ   ปรกิฺขิตฺต   อโหส ิ อฏารสหตฺเถน  จ  ปากาเรน  
โคปุรฏฏาลกยุตฺต   นโีลภาส   มโนรม   เตน   เวฬุวนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
กลนฺทกาน ฺเจตฺถ   นิวาป   อทสุ   เตน   กลนฺทกนิวาโปติ  วุจฺจติ ฯ  
ปุพฺเพ   กิร   อ ฺตโร   ราชา   ตตฺถ  อุยฺยาเน  กีฬนตฺถ  อาคโต  
สุรามเทน   มตฺโต   ทิวาเสยฺย  สุป ฯ  ปริชโนปสฺส  สุตฺโต  ราชาติ  
ปุปฺผผลาทีหิ   ปโลภิยมาโน   อิโตจีโตจ  ปกฺกามิ ฯ  อถ  สรุาคนฺเธน  
อ ฺตรสฺมา   สุสิรรกฺุขา   กณฺหสปฺโป   นิกฺขมิตฺวา   ร ฺโ   อภิมุโข  
อาคจฺฉติ ฯ   ต   ทิสฺวา   รกฺุขเทวตา   ร ฺโ   ชีวิต   ทมฺมีติ  
กาฬกเวเสน  อาคนฺตฺวา  กณฺณมูเล  สทฺทมกาสิ ฯ  ราชา  ปฏิพุชฌฺิ ฯ  
กณฺหสปฺโป   นิวตฺโต ฯ   โส   ต   ทิสวฺา   อิมาย  กาฬกาย  มม  
ชีวิต   ทินฺนนฺติ   กาฬกาน   ตตฺถ   นวิาป   ปฏเปสิ   อภยโฆสน ฺจ  
โฆสาเปสิ ฯ  ตสฺมา  ต  ตโต  ปภูติ  กลนฺทกนิวาปนฺติ  สงฺข  คต ฯ  
กลนฺทกาติ   หิ   กาฬกาน   เอต   นาม ฯ  ทพฺโพติ  ตสฺส  เถรสฺส  
นาม ฯ   มลลฺปุตฺโตติ  มลฺลราชสฺส  ปุตฺโต ฯ  ชาติยา  สตฺตวสฺเสน   
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อรหตฺต   สจฺฉิกตนฺติ   เถโร   กิร   สตฺตวสฺโสว   สเวค   ลภิตฺวา  
ปพฺพชนฺโต   ขุรคฺเคเยว   อรหตฺต   ปาปุณีติ   เวทิตพฺโพ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  
สาวเกน   ปตฺตพฺพ   สพฺพ   เตน   อนุปฺปตฺตนฺติ   สาวเกน   ปตฺตพฺพ  
นาม   ติสฺโส   วิชฺชา   จตสฺโส   ปฏิสมฺภิทา   ฉ   อภิ ฺา   นว  
โลกุตฺตรธมฺมาติ   อิท   คุณชาต   ต  สพฺพ  เตน  อนุปฺปตฺต  โหติ ฯ  
นตฺถิ   จสฺส  กิ ฺจิ  อุตฺตริกรณียนฺติ๑  จตูสุ  สจฺเจสุ  จตูหิ  มคฺเคหิ  
โสฬสวิธสฺส   กิจฺจสฺส   กตตฺตา   อิทานิสฺส   กิ ฺจิ   อุตฺตรึ   กรณีย  
นตฺถิ ฯ   กตสฺส   วา   ปฏจิโยติ  ตสฺเสว  กตสฺส  วฑฺฒนมฺป  นตฺถิ  
โธตสฺส   วิย   วตฺถสฺส   ปฏิโธวน   ปฏสฺส   วิย  คนฺธสฺส  ปฏิปสน  
ปุปฺผิตสฺส   วิย   จ   ปุปฺผสุ   ปฏิปุปฺผนนฺติ ฯ  รโหคตสฺสาติ  รหสิ  
คตสฺส ฯ   ปฏิสลลฺีนสฺสาติ   ตโต   ตโต  ปฏิกกฺมิตวา  สลฺลีนสสฺ ฯ  
เอกีภาว   คตสฺสาติ   วุตต   โหติ ฯ   อถโข  อายสฺมโต  ทพฺพสฺส  
มลฺลปุตฺตสฺส   เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห   สงฺฆสฺส   เสนาสน ฺจ  
ป ฺาเปยฺย   ภตฺตานิ   จ   อุทฺทิเสยฺยนติฺ   เถโร   กิร   อตฺตโน  
กตกิจฺจภาว  ทิสฺวา  อห  อิม  อนฺติมสรีร  ธาเรมิ  ต ฺจ  โข วาตมุเข  
 ิตปทีโป   วิย  อนิจฺจตามฺเข   ิต  นจิรสฺเสว  นิพฺพายนธมฺม  ยาว  น  
นิพฺพายติ   ตาว   ก ึ  นุโข   อห   สงฺฆสฺส  เวยฺยาวจฺจ  กเรยฺยนฺติ  
จินฺเตนฺโต   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   ติโรรฏเสุ   พหู  กุลปุตฺตา  ภควนฺต  
อทิสฺวาว   ปพฺพชนฺติ   เต   ภควนฺต   ปสฺสิสฺสาม   เจว   วนทิสฺสาม  
จาติ   ทูรโตป   อาคจฺฉนฺติ   ตตฺร   เยส   เสนาสน  นปฺปโหติ  เต  
สิลาปฏฏเกป   เสยฺย   กปฺเปนฺติ   ปโหมิ   โข   ปนาห   อตฺตโน  
๑. ปาลิย อุตฺตรึ กรณียนฺติ ปททฺวย ลิขิต.   
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อานุภาเวน  เตส  พหุกุลปุตฺตาน  อิจฺฉาวเสน  ปาสาทวิหารอฑฺฒ- 
โยคาทีนิ สม ฺจปกตฺถรณานิ   เสนาสนานิ   นิมมฺินิตฺวา   ทาตุ  
ปุนทิวเส   เจตฺถ  เอกจฺเจ  อติวิย  กิลนตฺรูปา  โหนฺติ  เต  คารเวน  
ภิกฺขูน   ปรุโต   ตฺวา   ภตฺตานิป   น   อุทฺทิสาเปนฺติ   อห   โข  
ปเนเตส   ภตฺตานิป   อุทฺทสิิตุ   ปโหมีติ ฯ   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขนฺตสฺส  
อถโข   อายสฺมโต   ทพฺพสฺส   มลฺลปุตฺตสฺส   เอตทโหสิ   ยนนฺูนาห  
สงฺฆสฺส   เสนาสน ฺจ   ป ฺาเปยฺย   ภตฺตานิ   จ   อุทฺทิเสยฺยนติฺ ฯ  
นนุ   จ   อิมานิ   เทฺว   านานิ   ภสฺสารามตาทิมนุยุตฺตสฺส  ยุตฺตานิ  
อย ฺจ   ขีณาสโว   นิปฺปป ฺจาราโม   อิมสฺส   กสมฺา   อิมานิ  
ปฏิภสูติ ฯ   ปุพฺพปฏนาย   โจทิตตฺตา ฯ   สพฺพพุทฺธาน  กิร  อิม  
านนฺตร   ปตฺตา   สาวกา   โหนฺติเยว ฯ   อย ฺจ   ปทุมุตฺตรสฺส  
ภควโต   กาเล   อ ฺตรสฺมึ   กุเล   ปจฺฉาชาโต   อิม   านนฺตร  
ปตฺตสฺส   ภิกฺขุโน   อานุภาว   ทิสฺวา   อฏสฏ ิยา   ภิกฺขุสตสหสฺเสหิ  
สทฺธึ   ภควนฺต   สตฺต   ทวิสานิ   นิมนเฺตตฺวา   มหาทาน   ทตฺวา  
ปาทมูเล   นปิติตฺวา   อนาคเต   ตุมฺหาทิสสฺส   พุทฺธสฺส  อุปฺปนนฺกาเล 
อหมฺป   อิตฺถนฺนาโม   ตุมฺหาก   สาวโก   วิย  เสนาสนป ฺาปโก  จ  
ภตฺตุทฺเทสโก   จ   อสฺสนฺติ   ปฏน  อกาสิ ฯ  ภควา  อนาคตสาณ  
เปเสตฺวา   อทฺทส ฯ   ทิสวฺา  จ  อิโต  กปฺปสตสหสฺสสฺส  อจฺจเยน  
โคตโม   นาม   พุทฺโธ   อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตทา   ตฺว   ทพฺโพ   นาม  
มลฺลปุตฺโต   หุตฺวา   ชาติยา   สตฺตวสฺโส   นิกฺขมฺม   ปพฺพชิตฺวา  
อรหตฺต   สจฺฉิกริสฺสสิ   อิม ฺจ   านนฺตร   ลจฺฉสีติ   พฺยากาสิ ฯ   
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โส  ตโต  ปภูติ   ทานสีลาทีนิ   ปูรยมาโน   เทวมนุสฺสสมฺปตติ 
อนุภวิตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  เตน  ภควตา  พฺยากตสทิสเมว 
อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ  อถสฺส   รโหคตสฺส   ก ึ นโุข  อห  สงฺฆสฺส 
เวยฺยาวจฺจ  กเรยฺยนฺติ   จินตฺยโต  ตาย  ปุพฺพปฏนาย  โจทิตตฺตา 
 ิอิมานิ  เทฺว  านานิ  ปฏิภสูติ  ฯ  อถสฺส   เอตทโหสิ  อห  โข 
อนิสฺสโร   อตฺตนิ  สตฺถารา  สทฺธึ   เอกฎาเน  วสามิ   สเจ   ม 
ภควา  อนุชานิสฺสติ  อิมานิ  เทฺว  านานิ  สมาทิยิสฺสามีติ   ภควโต 
สนฺติก   อคมาสิ ฯ  เตน  วุตฺต   อถโข   อายสฺมา  ทพฺโพ   มลลฺปุตฺโต 
ฯ เป ฯ  ภตฺตานิ  จ  อุทฺทสิิตุนฺติ  ฯ  อถ  น   ภควา   สาธุ   สาธุ 
ทพฺพาติ  สมฺปหสิตฺวา   ยสฺมา  อรหติ   เอวรูโป   อคติคมนปริพาหิโร 
ภิกฺขุ  อิมานิ  เทฺว  านานิ   วิจาเรตุ   ตสฺมา  เตนหิ  ตฺว   ทพฺพ 
สงฺฆสฺส   เสนาสนฺจ   ป ฺาเปหิ   ภตฺตานิ  จ  อุทฺทิสาหีติ   อาห ฯ 
ภควโต  ปจฺจสฺโสสีติ   ภควโต  วจน  ปฏิอสฺโสสิ   อภิมุโข  อสฺโสสอ ฯ 
สมฺปฏิจฺฉีติ   วุตฺต  โหติ  ฯ  ปม  ทพฺโพ  ยาจิตพฺโพติ   กสฺมา 
ภควา  ยาจาเปติ ฯ  ครหโมจนตฺถ ฯ   ปสฺสติ  หิ  ภควา   อนาคเต 
ทพฺพสฺส    อิม  าน  นิสสฺาย  เมตฺติยภุมฺมชกาน  วเสน   มหาอุปทฺทโว 
อุปฺปชฺชิสฺสติ   ตตฺร  เกจิ   ครหิสฺสนฺติ    อย   ตุณฺหีภูโต   อตฺตโน 
กมฺม  อกตฺวา   กสฺมา   อีทสิ   าน   วิจาเรตีติ     ตโต     อฺเ 
วกฺขนฺติ     โก   อิมสฺส   โทโส   เอโส   เตเหว  ยาจิตฺวา   ปโตติ   เอว 
ครหโต   มุจฺจิสฺสตีติ ฯ   เอว   ครหโมจนตฺถ   ยาจาเปตฺวาป   ปุน   ยสฺมา 
อสมฺมเต   ภิกฺขุสฺมึ   สงฺฆมชฺเฌ   กิ ฺจิ    กถิยมาเน  ขิยฺยนธมฺโม   อุปฺปชฺชติ  
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อย  กสฺมา  สงฺฆมชฺเฌ  อุจฺจาสทฺท  กโรติ  อิสฺสริย  ทสฺเสตีติ  สมฺมเต  
ปน   กเถนฺเต   มา   อายสฺมนฺโต   กิ ฺจิ   อวจุตฺถ   สมฺมโต   อย  
กเถตุ   ยถาสขุนฺติ   วตฺตาโร   ภวนฺติ   อสมฺมต ฺจ   อภูเตน อพฺภา- 
จิกฺขนฺตสฺส   ลหุกาปตฺติ   โหติ   ทุกฺกฏมตฺตา   สมฺมต   ปน อพฺภา- 
จิกฺขโต   ครกุตรา   ปาจิตฺติยาปตฺติ   โหติ   อถ  สมมฺโต  ภิกฺขุ  
อาปตฺติยา   ครุกภาเวน   เวริเกหิป   ทปฺุปทฺธสิยตโร   โหติ   ตสฺมา  
ต   อายสฺมนตฺ   สมฺมนฺนาเปตุ   พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนาติ  อาทิมาห ฯ  กึ  
ปน   เทฺว   สมฺมติโย  เอกสฺส  ทาตุ  วฏฏนฺตีติ ฯ  น  เกวล  เทฺว  
สเจ   ปโหติ   เตรสาป   ทาตุ   วฏฏนฺติ ฯ   อปฺปโหนฺตาน   ปน  
เอกาป   ทฺวินฺน   วา   ติณฺณ  วา  ทาตุ  น  วฏฏติ ฯ  สภาคานนฺติ  
คุณสภาคาน   น   มิตฺตสนฺถวสภาคาน ฯ  เตเนวาห  เย  เต  ภิกฺขู  
สุตฺตนฺติกา   เตส   เอกชฺฌนฺติอาทึ ฯ   ยาวติกา   หิ   สุตฺตนฺติกา  
โหนฺติ  เต  อุจฺจินิตฺวา  เอกโต  เตส  อนุรูปเมว  เสนาสน ป ฺาเปติ  
เอว   เสสาน ฯ   กายทฬฺหพีหุลาติ   กายสฺส   ทฬฺหภาวกรณพหุลา  
กายโปสนพหุลาติ   อตฺโถ ฯ   อิมายปเม   อายสฺมนฺโต   รติยาติ  
อิมาย   สคฺคมคฺคสฺส   ติรจฺฉานภูตาย   ติรจฺฉานกถาย   รติยา ฯ  
อจฺฉิสฺสนฺตีติ  วิหริสฺสนฺติ ฯ  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา เตเนวา- 
โลเกนาติ เตโชกสิณจตุตฺถชฺฌาน   สมาปชฺชิตฺวา   วุฏาย   อภิ ฺา- 
าเณน องฺคุลิชชฺลน   อธิฏาย   เตเนว   เตโชธาตุสมาปตฺติยา   ชนิเตน  
องฺคุลิชฺชาลาโลเกนาติ  อตฺโถ ฯ อย ปน เถรสฺส อานุภาโว น จิรสฺเสว  
สกลชมฺพูทีเป   ปากโฏ   อโหสิ ฯ   ต   สุตฺวา   อิทฺธิปาฏิหาริย   
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ทฏ ุกามา  อาคมึสุ ฯ  อปสฺสุ  ภิกฺขู  ส ฺจิจฺจ  วิกาเล  อาคจฺฉนฺติ ฯ  
เต   ส ฺจิจฺจ   ทูเร   อปทิสนฺตีติ   ชานนฺตาว   ทูเร   อปทิสนฺติ ฯ  
กถ ฯ   อมฺหาก   อาวุโส   ทพฺพ   คิชฺฌกูเฏติ   อิมินา  นเยน ฯ  
องฺคุลิยา   ชลมานาย   ปรุโต   ปุรโต   คจฺฉตีติ  สเจ  เอโก  ภิกขฺุ  
โหติ   สยเมว   คจฺฉติ   สเจ   พหู   โหนฺติ   พหู   อตฺตภาเว  
นิมฺมินาติ   สพฺเพ   อตฺตนา  สทิเสเอว ฯ  เสนาสน  ป ฺาเปติ  อย  
ม ฺโจติ   อาทีสุ   ปน   เถเร   อย   ม ฺโจติ   วทนฺเต   นิมฺมิตาป  
อตฺตโน   อตฺตโน   คตฏาเน   อย   ม ฺโจติ   วทนฺติ ฯ   เอว  
สพฺพปเทสุ ฯ อย หิ นิมฺมติาน ธมฺมตา  
        เอกสฺมึ ภาสมานสฺมึ   สพฺเพ ภาสนฺติ นิมฺมิตา  
        เอกสฺมึ   ตุณฺหิมาสีเน   สพฺเพ   ตุณฺหี   ภวนฺติ   เตติ ฯ  
ยสฺมึ   ปน  วิหาเร  ม ฺจปาทีนิ  น  ปริปูเรนฺติ  อตฺตโน  อานุภาเวน  
ปูเรติ   เตน   นิมฺมิตาน   อวตฺถุก   วจน   น   โหติ ฯ  เสนาสน  
ป ฺาเปตฺวา   ปุนเทว   เวฬุวน  ปจฺจาคจฺฉตีติ  เตหิ  สทฺธ ึ ชนปทกถ  
กเถนฺโต   น   นิสีทติ   อตฺตโน   วสนฏานเมว   ปจฺจาคจฺฉติ ฯ  
เมตฺติยภุมฺมชกาติ   เมตฺติโย   เจว   ภุมมฺชโก   จ   ฉพฺพคฺคิยาน อคฺค- 
ปุริสา  เอเต ฯ  ลามกานิ  จ  ภตฺตานีติ เสนาสนานิ ตาว นวกาน  
ลามกานิ   ปาปุณนฺตีติ   อนจฺฉริยเมต ฯ   ภตฺตานิ   ปน  สลากาโย  
ปจฺฉิย   วา   จีวรโภเค   วา   ปกฺขิปตฺวา   อาโลเลตฺวา  เอกเมก  
อุทฺธริตฺวา   ป ฺาเปนฺติ ฯ   ตานิป   เนส  มนฺทปุ ฺตาย  ลามกานิ  
สพฺพปจฺฉิมาเนว   ปาปุณนฺติ ฯ   ยมฺป   เอกจาริกภตฺต  เอกวาริกภตฺตนฺ-  
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นาม   ปณีตปฺปณีต  สโมธาเนตฺวา  เถรโต  ยาว  นวกา คาหาเปตพฺพ ฯ   
ตมฺป  เอเตส  ปตฺตทิวเส  ลามก วา โหติ เอเต วา ทิสฺวา    ว   
ปณีต อทตฺวา ลามกเมว เทนฺติ ฯ อภิสงฺขาริกนฺติ นานาสมฺภาเรหิ  
อภิสงฺขริตฺวา   กต   สุสชชฺต   สุสมฺปาทิตนฺติ   อตฺโถ ฯ  กณาชกนฺติ  
สกุณฺฑกภตฺต ฯ   พิลงฺคทุติยนฺติ   ก ฺชิกทุติย ฯ   กลฺยาณภตฺติโกติ  
กลฺยาณ   สุนทฺร   อติวิย   ปณีต   ภตฺตมสฺสาติ   กลยฺาณภตฺติโก ฯ  
ปณีตทายกตฺตา   ภตฺเตเนว   ป ฺาโต ฯ   จตุกฺกภตฺต   เทตีติ  
จตฺตาริ   ภตฺตานิ   เทติ ฯ   ตทฺธิตโวหาเรน   ปน   จตุกฺกภตฺตนฺติ  
วุตฺต ฯ   อุปติฏ ิตฺวา  ปริวิสตีติ  สพฺพกมฺมนฺเต  วิสฺสชฺเชตฺวา  มหนฺต  
ปูชาสกฺการ   กตฺวา   สมีเป  ตฺวา  ปรวิิสติ ฯ  โอทเนน  ปุจฺฉนฺตีติ  
โอทนหตฺถา   อุปสงฺกมิตฺวา   ก ึ  ภนฺเต  โอทน  เทมาติ  ปุจฺฉนฺติ ฯ  
เอว   กรณตฺเถเยว   กรณวจน   โหติ ฯ  เอส  นโย  สูปาทีสุ ฯ  
สฺวาตนายาติ   เสฺว   ภโว   ภตฺตปริโภโค   สฺวาตโน ฯ  ตสฺสตฺถาย  
สฺวาตนาย ฯ   เสฺว   กตฺตพฺพสฺส   ภตฺตปริโภคสฺสตฺถายาติ   วุตฺต  
โหติ ฯ   อุททฺิฏ   โหตีติ   ปาเปตฺวา   ทินฺน   โหติ      ฯ  
เมตฺติยภุมฺมชกาน  โข  คหปตีติ  อิท  เถโร  อสมนฺนาหริตฺวา  อาห ฯ  
เอว   พลวตี   หิ   เตส   มนฺทปุ ฺตา   ย  สติเวปุลลฺตฺตปฺ- 
ปตฺตานมฺป อสมนฺนาหาโร   โหติ ฯ   เย   เชติ   เอตฺถ   เชติ   ทาสึ  
อาลปติ ฯ   หีโย   โข   อาวุโส  อมฺหากนฺติ  รตฺตึ  สมฺมนฺตยมานา  
อตีต   ทิวสภาค   สนฺธาย   หีโยติ   วทนฺติ ฯ   น  จิตฺตรูปนฺติ  น  
จิตฺตานุรูป ฯ   ยถา   ปุพฺเพ   ยตฺตก   อิจฺฉนฺติ  ตตฺตก  สุปนฺติ  น   
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เอว  สุปสุ ฯ  อปฺปกเมว  สุปสูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  พหารามโกฏเกติ  
เวฬุวนวิหารสฺส   พหิทฺวารโกฏเก ฯ   ปตฺตกฺขนฺธาติ   ปติตกฺขนฺธา  
ขนฺธฏ ิก   นาเมตฺวา   นิสนิฺนา ฯ   ปชฌฺายนฺตาติ   ปธูปายนฺตา ฯ  
ยโต   นีวาต   ตโต  ปวาตนฺติ  ยตฺถ  นวิาต  อปฺปโกป  วาโต  นตฺถิ  
ตตฺถ   มหาวาโต   อุฏ ิโตติ   อตฺโถ ฯ   อุทก  ม ฺเ  อาทิตฺตนฺติ  
อุทก  วิย  อาทิตฺต ฯ  สรส ิ ตฺว  ทพฺพ  เอวรูป  กตฺตาติ  ตฺว  ทพฺพ  
เอวรูป   กตฺวา   สรสิ ฯ  อถวา  สรส ิ ตฺว  ทพฺพ  เอวรูป  ยถาย  
ภิกฺขุนี   อาห   กตฺตาวาสิ   เอวรูป   ยถาย   ภิกฺขุนี  อาหาติ  เอว  
โยเขตฺวา   เจตฺถ   อตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ   เย   ปน   กตฺวาติ  
ปนฺติ   เตส   อุชกุเมว๑ ฯ  ยถา  ม  ภนฺเต  ภควา  ชานาตีติ  
เถโร   กึ   ทสฺเสสิ ฯ   ภควา  ภนฺเต  สพฺพ ฺ ู  อห ฺจ  ขีณาสโว  
นตฺถิ   มยฺห   วตฺถุกามปฏเิสวนา   ต   ม   ภควา  ชานาติ  ตตฺราห  
กึ   วกฺขามิ   ยถา   ม   ภควา   ชานาติ  ตเถวาห  ทฏพฺโพติ ฯ  
น   โข   ทพฺพ   ทพฺพา   เอว  นิพฺเพเนฺตีติ  เอตฺถ  น  โข  ทพฺพ  
ทพฺพา   ปณฺฑิตา   ยถา   ตฺว   ปรปจฺจเยน   นิพฺเพเสิ   เอว  
นิพฺเพเนฺติ   อปจ   โข   ยเทว   สาม   าต  เตน  นิพฺเพเนฺตีติ  
เอวมตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ  สเจ  ตยา  กตนฺติ  อิมินา  กึ  ทสฺเสติ ฯ  
น   หิ   สกฺกา   ปริสพฺพเลน   วา   ปกขฺูปตฺถมฺเภน   วา  อการโก  
การโก   กาตุ   การโก   วา  อการโก  กาตุ  ตสฺมา  ย  สย  กต  
๑. กตฺตาติ ปเท ตุปจฺจโย ยถา นาภิชานามิ... ส ฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา โวโรเปตา.  
สทฺทสตฺเถป วากฺยการก ปท กตฺตาติ วจฺุจติ.   
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วา   อกต   วา  ตเทว  วตฺตพฺพนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  กสฺมา  ปน  ภควา  
ชานนฺโตป   อห   ชานามิ   ขีณาสโว   ตฺว   นตฺถ ิ  ตุยฺห   โทโส  
อย   ภิกฺขุน ี  มุสาวาทินีติ  นาโวจาติ ฯ  ปรานุทยตาย ฯ  สเจ  หิ  
ภควา  ย  ย  ชานาติ  ต  ต  วเทยฺย  อ ฺเน  ปาราชิก  อาปนฺเนน  
ปุฏเน   อห  ชานามิ  ตฺว  ปาราชิโกติ  วตฺตพฺพ  ภเวยฺย  ตโต  โส  
ปุคฺคโล   อย   ปุพฺเพ   ทพฺพ   มลฺลปุตฺต   สุทฺธ   กตฺวา   อิทานิ  
ม   อสุทฺธ   กโรติ   กสฺส   ทานิ   กึ   วทามิ   ยตฺร   สตฺถาป  
สาวเกสุ   ฉนฺทาคตึ   คจฺฉฺติ   กุโต   อิมสฺส  สพฺพ ฺ ุภาโวติ  อาฆาต  
พนฺธิตฺวา  อปายูปโค  ภเวยฺย ฯ  ตสฺมา  ภควา  อิมาย  ปรานุทยตาย  
ชานนฺโตป   นาโวจ ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  อุปวาทปริวชฺชนโต  นาโวจ ฯ  
ยทิ   หิ   ภควา   เอว   วเทยฺย  เอว  อุปวาโท  ภเวยฺย  ทพฺพสฺส  
มลฺลปุตฺตสฺส   วุฏานนฺนาม   ภาริย   สมฺมาสมฺพุทฺธ   ปน   สกขึฺ  
ลภิตฺวา   วุฏ ิโตติ ฯ  อิท ฺจ  วุฏานลกฺขณ  ม ฺมานา  พุทฺธกาเลป  
สกฺขินา   สุทธฺิ   วา   อสุทธฺิ  วา  โหติ  มย  ชานาม  อย  ปุคฺคโล  
อสุทฺโธติ   เอว   ปาปภิกขฺู   ลชชฺิมฺป   วินาเสยฺยุนฺติ ฯ   อปจ  
อนาคเตป  ภิกฺขู  โอติณฺเณ  วตฺถุสฺมึ  โจเทตฺวา  สาเรตฺวา  สเจ ตยา  
กต   กตนฺติ   วเทหีติ   ลชชฺีน   ปฏิ ฺ   คเหตฺวา  กมฺม  กริสฺสนตีฺติ  
วินยลกฺขเณ  ตนฺตึ  เปนฺโต  อห  ชานามีติ  อวตฺวา  สเจ  ตยา  กต  
กตนฺติ   วเทหีติ   อาห ฯ   นาภิชานามิ  สุปนนฺเตนป  เมถุน  ธมมฺ  
ปฏิเสวิตาติ  สุปนนฺเตนาป  เมถุน  ธมมฺ  นาภิชานามิ ฯ  น ปฏิเสวิตา  
อหนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ   อถวา   ปฏิเสวิตา   หุตฺวา  สุปนนฺเตนป   
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เมถุน   ธมฺม   น  ชานามีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เย  ปน  ปฏิเสวิตฺวาติ  
ปนฺติ  เตส  อุชุกเมว๑ ฯ ปเคว ชาคโรติ ชาครนฺโต ปน ปมเยว  
น   ชานามีติ ฯ  เตนหิ  ภิกขฺเว  เมตฺติย  ภิกฺขุนึ  นาเสถาติ  ยสฺมา  
ทพฺพสฺส   จ   อิมิสฺสา   จ   วจน  น  ฆฏติ  ตสฺมา  เมตฺติย  ภิกฺขุนึ  
นาเสถาติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ตตฺถ   ติสฺโส   นาสนา  ลิงฺคนาสนา  
สวาสนาสนา   ทณฺฑกมมฺนาสนาติ ฯ  ตาสุ  ทูสโก  นาเสตพฺโพติ  อย  
ลิงฺคนาสนา ฯ  อาปตฺติยา  อทสฺสเน  วา  อปฏิกมฺเม  วา  ปาปกาย  
ทิฏ ิยา   อปฏินิสฺสคฺเค   วา   อุกฺเขปนียกมฺม   กโรนฺติ   อย  
สวาสนาสนา ฯ   จร   ปเร   วินสฺสาติ   ทณฺฑกมฺม   กโรนฺติ  อย  
ทณฺฑกมฺมนาสนา ฯ   อิธ   ปน   ลิงฺคนาสน   สนธฺายาห   เมตฺติย  
ภิกฺขุนึ   นาเสถาติ ฯ   อิเม   จ   ภิกฺขู  อนุยุ ฺชถาติ  อิมินา  อิม  
ทีเปติ   อย   ภิกฺขุนี   อตฺตโน   ธมฺมตาย  อการิกา  อทฺธา  อ ฺเหิ  
อุยฺโยชิตา   ตสฺมา   เยหิ  อุยฺโยชิตา  อิเม  ภิกฺขู  อนุยุ ฺชถ  คเวสถ  
ชานาถาติ ฯ   กึ   ปน   ภควตา   เมตฺติยา   ภิกฺขุนี   ปฏิ ฺาย  
นาสิตา   อปฏิ ฺาย   นาสิตาติ ฯ   กิ ฺเจตฺถ  ยทิ  ตาว  ปฏิ ฺาย  
นาสิตา   เถโร   การโก   โหติ   อถ  อปฏิ ฺาย  เถโร  อการโก  
โหติ  นิทฺโทโส ฯ  ภาติยราชกาเลป มหาวิหารวาสีน ฺจ อภยคิริ- 
วาสีน ฺจ เถราน   อิมสฺมเึยว   วาเท   วิวาโท   อโหสิ ฯ  อภยคิริวาสิโนป  
อตฺตโน   สุตฺต   วตฺวา   ตุมฺหาก   วาเท   เถโร   การโก  โหตีติ  
วทนฺติ ฯ  มหาวิหารวาสิโนป  อตฺตโน  สุตฺต  วตฺวา  ตุมฺหาก  วาเท  
๑. ปฏิเสวิตาติ ปเทป ตุปจฺจโย.   
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เถโร   การโก   โหตีติ   วทนฺติ ฯ  ป ฺโห  น  ฉิชชฺติ ฯ  ราชา  
สุตฺวา   เถเร   สนฺนิปาตาเปตฺวา   ทีฆการายน  นาม  พฺราหฺมณชาติย  
อมจฺจ   เถราน   กถ  สุณาหีติ  อาณาเปสิ ฯ  อมจฺโจ  กิร  ปณฺฑิโต  
ภาสนฺตรกุสโล ฯ  โส  อาห  วทนฺตุ  ภนฺเต  เถรา  สุตฺตนฺติ ฯ ตโต  
อภยคิริตฺเถรา   อตฺตโน  สุตฺต  วทึสุ  เตนหิ  ภิกฺขเว  เมตฺติย  ภิกขฺุนึ  
สกาย   ปฏิ ฺาย   นาเสถาติ ฯ   อมจฺโจ  ภนฺเต  ตุมฺหาก  วาเท  
เถโร  การโก  โหติ  สโทโสติ  อาห ฯ  มหาวิหารวาสิโนป  อตฺตโน  
สุตฺต  วทึสุ  เตนหิ  ภิกฺขเว  เมตฺติย ภิกขฺุนึ นาเสถาติ ฯ อมจฺโจ ภนฺเต  
ตุมฺหาก  วาเท  เถโร  อการโก  โหติ  นิทฺโทโสติ  อาห ฯ กิมฺปเนตฺถ  
ยุตฺต   ย   ปจฺฉา   วุตฺต   วิจาริต  เหต  อฏกถาจริเยหิ ฯ  ภิกฺขุ  
ภิกฺขุ   อมูลเกน   อนฺติมวตฺถุนา   อนุทธฺเสติ   สงฺฆาทิเสโส   ภิกขฺุนึ  
อนุทฺธเสติ  ทุกฺกฏ ฯ  กุรนฺุทิย  ปน  มสุาวาเท  ปาจิตฺติยนฺติ  วุตฺต ฯ  
ตตฺราย   วิจารณา ฯ   ปุรมินเย   ตาว   อนุทฺธสนาธิปฺปายตฺตา ทุกฺ- 
กฏเมว   ยุชชฺติ ฯ   ยถา   สติป   มุสาวาเท  ภิกฺขุโน  ภิกฺขุสฺมึ สงฺฆาทิ 
เสโส  สติป  จ  มุสาวาเท อสุทฺธ สุทฺธทิฏ ิโน อกฺโกสาธิปฺปาเยน  
วทนฺตสฺส   โอมสวาเทเนว   ปาจิตฺติย   น   สมฺปชานมุสาวาเทน  
เอว   อิธาป   อนุทฺธสนาธิปฺปายตฺตา  สมฺปชานมุสาวาเท  ปาจิตฺติย  น  
ยุชฺชติ   ทกฺุกฏเมว  ยุตฺต ฯ  ปจฺฉิมนเยป  มุสาวาทตฺตา  ปาจิตฺติยเมว  
ยุชฺชติ ฯ   วจนปฺปมาณโต   หิ   อนุทฺธสนาธิปฺปาเยน   ภิกฺขุสฺส  
ภิกฺขุสฺมึ   สงฺฆาทิเสโส   อกฺโกสาธิปฺปายสฺส   มุสาวาเท   ภิกฺขุสฺส  
ภิกฺขุสฺมึ   สงฺฆาทิเสโส   อกฺโกสาธิปฺปายสฺส   จ  โอมสวาเท  ภิกฺขุสฺส   
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ปน   ภิกฺขุนิยา   ทุกกฺฏนฺติ   วจน   นตฺถิ   สมฺปชานมุสาวาเท  
ปาจิตฺติยนฺติ  วจนมตฺถิ  ตสฺมา  ปาจิตฺติยเมว  ยุชชฺติ ฯ  ตตฺร  ปน อิท  
อุปปริกฺขิตพฺพ ฯ   อนุทฺธสนาธิปฺปาเย   อสติ   ปาจิตฺติย   ตสฺมึ  สติ  
เกน   ภวิตพฺพนฺติ ฯ   ตตฺร   ยสฺมา   มสุา   ภณนฺตสฺส  ปาจิตฺติเย  
สิทฺเธป   อมลูเกน   สงฺฆาทิเสเสน   อนุทฺธสเน  วิสุ  ปาจิตฺติย  วุตฺต  
ตสฺมา   อนุทธฺสนาธิปฺปาเย   สติ   สมปฺชานมุสาวาเท   ปาจิตฺติยสฺส  
โอกาโส   น   ทิสฺสติ   น  จ  สกฺกา  อนทฺุธเสนฺตสฺส  อนาปตฺติยา  
ภวิตุนฺติ   ปุรมินโยเวตฺถ   ปริสุทฺธตโร   ขายติ ฯ   ตถา   ภิกฺขุนี  
ภิกฺขุนึ   อมูลเกน   อนฺติมวตฺถุนา   อนุทฺธเสติ   สงฺฆาทิเสโส   ภิกฺขุ  
อนุทฺธเสติ   ทุกฺกฏ ฯ   ตตฺร   สงฺฆาทิเสโส   วุฏานคามี   ทุกฺกฏ  
เทสนาคามี   เอเตหิ   นาสนา   นตฺถ ิฯ  ยป  สา  ภควโต  ปรูโต  
ตฺวา   มสุา   อภณิ   เตนสฺสา   สมฺปชานมุสาวาเท   ปาจิตฺติย  
อิมินาป   นาสนา   นตฺถ ิฯ   ยสฺมา   ปน  สา  ปกติยาว  ทุสฺสีลา  
ปาปภิกฺขุนี   อิทานิ   จ   สยเมว   ทุสฺสลีมฺหีติ   วทติ   ตสฺมา   น  
ภควา   อสุทฺธตฺตาเยว  นาสาเปสิ ฯ  อถโข  เมตฺติยภุมฺมชกาติ  เอว  
เมตฺติย   ภิกขฺุนึ   นาเสถ   อิเม   จ   ภิกฺขู   อนุยุ ฺชถาติ   วตฺวา  
อุฏายาสนา  วิหาร  ปวิฏเ  ภควติ  เตหิ  ภิกฺขูหิ  เทถ ทานิ อิมสิฺสา  
เสตกานีติ   นาสิยมาน   ต   ภิกฺขุนึ   ทิสฺวา   เต   ภิกฺขู   ต โมเจตุ- 
กามตาย   อตฺตโน   อปราธ   อาวิกรึส ุฯ  เอตมตฺถ  ทสเสตุ  
อถโข เมตฺติยภุมฺมชกาติ อาทิ วุตฺต ฯ  
        ทฏุโ   โทโสติ   ทูสโิต   เจว   ทสูโก   จ ฯ  อุปฺปนฺเน  หิ   
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โทเส   ปุคฺคโล   เตน   โทเสน   ทูสโิต  โหติ  ปกติภาว  ชหาปโต  
ตสฺมา   ทุฏโติ  วุจฺจติ ฯ  ปร ฺจ  ทูเสติ  วินาเสติ  ตสฺมา  โทโสติ  
วุจฺจติ ฯ   อิติ   ทุฏโ   โทโสติ   เอกสฺเสเวต   ปุคฺคลสฺส อาการ- 
นานตฺเตน  นิทสฺสน ฯ  เตน  วุตฺต  ทฏุโ  โทโสติ ทูสิโต เจว  
ทูสโก   จาติ ฯ  ตตฺถ  สททฺลกฺขณ  ปรเิยสิตพฺพ ฯ  ยสฺมา  ปน  โส  
ทุฏโ   โทโสติ   สงฺข  คโต  ปฏิฆสมงฺคิปุคฺคโล  กุปตาทิภาเว   ิโตว  
โหติ   เตนสฺส   ปทภาชเน   กุปโตติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  กุปโตติ  
กุปฺปภาว   ปกติโต   จวนภาว   ปตฺโต ฯ  อนตฺตมโนติ  น  สกมโน  
อตฺตโน   วเส   อฏ ิตจิตฺโต ฯ   อปจ   ปติสุเขหิ   น   อตฺตมโน  
นิปตจิตฺโตติ   อนตฺตมโน ฯ   อนภิรทฺโธติ   น   สุขิโต   น   วา  
ปสาทิโตติ  อนภิรทฺโธ ฯ  ปฏิเฆน  อาหต  จิตฺตมสฺสาติ  อาหตจิตฺโต ฯ  
จิตฺตตฺถทฺธภาวจิตฺตกจวรสงฺขาต   ปฏฆิขีล   ชาตมสฺสาติ   ขีลชาโต ฯ  
อปฺปตีโตติ  นปฺปติอิโต๑  ปติสุขาทีหิ  วชฺชิโต  น  อภิสโฏติ อตฺโถ ฯ  
ปทภาชเน   ปน  เยส  ธมมฺาน  วเสน  อปฺปตีโต  โหติ  เต  ทสฺเสตุ  
เตน  จ  โกเปนาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  เตน  จ  โกเปนาติ เยน  
ทุฏโติ   จ   กุปโตติ   จ   วุตฺโต ฯ   อุภยมฺป   เหต  ปกติภาว  
ชหาปนโต   เอกาการ  โหติ ฯ  เตน  จ  โทเสนาติ  เยน  โทโสติ  
วุตฺโต ฯ   อิเมหิ   ทฺวีห ิ  สงฺขารกฺขนฺธเมว  ทสฺเสติ ฯ  ตาย  จ  
อนตฺตมนตายาติ   ยาย   อนตฺตมโนติ   วุตฺโต ฯ   ตาย   จ อนภิ- 
รทฺธิยาติ  ยาย  อนภิรทฺโธติ  วุตฺโต ฯ  อิเมหิ  ทฺวีหิ เวทนากฺขนฺธ  
๑. อปฺปติโตติ น ปตึ อิโตติ อมฺหาก มติ.   
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ทสฺเสติ ฯ  อมูลเกน  ปาราชิเกนาติ  เอตฺถ  นาสฺส  มูลนฺติ  อมลูก ฯ  
ต   ปนสฺส   อมูลกตฺต  ยสฺมา  โจทกวเสน  อธิปฺเปต  น  จุทิตกวเสน  
ตสฺมา   ตมตฺถ   ทสฺเสตุ   ปทภาชเน   อมูลกนฺนาม   อทิฏ   อสฺสุต  
อปริสงฺกิตนฺติ   อาห ฯ   เตน  อิม  ทีเปติ  ย  ปาราชกิ  โจทเกน  
จุทิตกมฺหิ   ปุคฺคเล   เนว  ทฏิ  น  สตุ  น  ปริสงฺกิต  อิท  เอเตส  
ทสฺสนสฺสวนปริสงฺกาสงฺขาตาน   มูลาน   อภาวโต   อมูลกนฺนาม ฯ  ต  
ปน  โส  อาปนฺโน  วา  โหตุ  อนาปนฺโน  วา เอต อิธ อปฺปมาณนฺติ ฯ  
ตตฺถ   อทิฏ   นาม   อตฺตโน   ปสาทจกฺขุนา   วา   ทิพฺพจกฺขุนา  
วา   อทิฏ ฯ   อสฺสุต   นาม   ตเถว   เกนจิ   วุจฺจมาน   น  
สุต ฯ  อปริสงฺกิต  นาม  จิตฺเตน  อปริสงฺกิต ฯ  ทิฏ  นาม อตฺตนา  
วา   ปเรน   วา   ปสาทจกฺขุนา   วา   ทพฺิพจกฺขุนา  วา  ทิฏ ฯ  
สุตนฺนาม  ตเถว   สุต ฯ  ปริสงฺกิต  นาม  อตฺตนา  วา  ปเรน  วา  
ปริสงฺกิต ฯ   ตตฺถ   อตฺตนา   ทฏิ   ทิฏเมว ฯ  ปเรหิ  ทิฏ  
อตฺตนา   สุต   ปเรหิ   สุต   ปเรหิ  ปรสิงฺกิตนฺติ  อิท  ปน  สพฺพมฺป  
อตฺตนา  สุตฏาเนเยว  ติฏติ ฯ  ปริสงฺกิต  ปน  ติวิธ  ทิฏปรสิงฺกิต  
สุตปริสงฺกิต   มุตปริสงฺกตินฺติ ฯ   ตตฺถ   ทฏิปริสงฺกิตนฺนาม   เอโก  
ภิกฺขุ   อุจฺจารปสฺสาวกมฺเมน   คามสมีเป   เอก   คุมพฺ   ปวิฏโ  
อ ฺตราป   อิตฺถี   เกนจิเทว  กรณีเยน  ต  คุมฺพ  ปวิสิตฺวา  นิวตฺตา  
นาป  ภิกฺขุ  อิตฺถึ  อทฺทส  น  จ  อิตฺถี  ภิกฺขุ  อทิสฺวาว อุโภป ยถารุจึ  
ปกฺกนฺตา   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   อุภินฺน   ตโต   นิกฺขมน   สลลฺกฺเขตฺวา  
อทฺธา   อิเมส   กต   วา   กริสฺสนฺติ   วาติ   ปริสงฺกติ   อิท ทิฏปริ-  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 91 

สงฺกิต ฯ สุตปริสงฺกิตนฺนาม อิเธกจฺโจ อนฺธกาเร วา ปฏิจฺฉนฺเน วา  
โอกาเส   มาตุคาเมน   สทฺธึ  ภิกฺขุโน  ตาทิส  ปฏิสนฺถารวจน  สุณาติ  
สมีเป   อ ฺ   วิชชฺมานมฺป   อตฺถิ   นตฺถีติ  น  ชานาติ  โส  อทฺธา  
อิเมส   กต   วา   กริสฺสนติฺ   วาติ  ปรสิงฺกติ  อิท  สุตปริสงฺกิต ฯ  
มุตปริสงฺกิตนฺนาม   สมพฺหุลา   ธุตฺตา   รตฺติภาเค   ปุปฺผคนฺธมสสุราทีนิ  
คเหตฺวา   อิตฺถีหิ   สทฺธึ   เอก  ปจฺจนฺตวิหาร  คนฺตฺวา  มณฺฑเป  วา  
โภชนสาลาทีสุ   วา   ยถาสุข   กีฬิตฺวา   ปุปฺผาทีนิ   วิกีริตฺวา  คตา  
ปุนทิวเส   ภิกฺขู   ต   วิปฺปการ   ทิสฺวา   กสฺสิท   กมฺมนฺติ  วิจินนฺติ  
ตตฺร   จ   เกนจิ   ภิกฺขุนา   ปเคว   วุฏหิตฺวา  วตฺตสีเสน  มณฺฑป  
วา   โภชนสาล   วา   ปฏชิคฺคนฺเตน   ปุปฺผาทีนิ   อามฏานิ  โหนฺติ  
เกนจิ   อุปฏากกุลโต   อาหเฏหิ   ปปฺุผาทีหิ   ปูชา   กตา   โหติ  
เกนจิ   เภสชชฺตฺถ   อรฏิ   ปต   โหติ   อถ  เต  กสฺสทิ  กมฺมนฺติ  
วิจินนฺตา   ภิกฺขู   หตฺถคนธฺ ฺจ   มุขคนฺธ ฺจ   ฆายิตฺวา   เต   ภิกขฺู  
ปริสงฺกนฺติ   อิท   มุตปริสงฺกิต ฯ   ตตฺถ   ทิฏ   อตฺถิ   สมลูก  
อตฺถิ   อมูลก   ทิฏเมว   อตฺถิ   ส ฺาสมูลก  อตฺถิ  ส ฺาอมูลก ฯ  
เอส   นโย   สุเตป ฯ  ปรสิงฺกิเต  ปน  ทิฏปริสงฺกิต  อตฺถิ  สมลูก  
อตฺถิ   อมูลก   ทิฏปริสงฺกิตเมว   อตฺถิ   ส ฺาสมูลก   อตฺถ ิ 
ส ฺาอมูลก ฯ   เอส   นโย   สุตมุตปริสงฺกิเตสุ ฯ   ตตฺถ  ทิฏ  
สมูลกนฺนาม   ปาราชิก   อาปชฺชนฺต  ทิสฺวาว  ทิฏโ  มยาติ  วทติ ฯ  
อมูลกนฺนาม   ปฏิจฺฉนฺโนกาสโต   นกิขฺมนฺต   ทิสวฺา   วีติกฺกม  อทิสฺวา  
ทิฏโ   มยาติ   วทติ ฯ   ทิฏเมว   ส ฺาสมูลกนฺนาม   ทิสฺวา   ว   
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ทิฏส ฺ ี   หุตฺวา   โจเทติ ฯ   ส ฺาอมูลกนฺนาม   ปุพฺเพ ปาราชิก- 
วีติกฺกม  ทิสวฺา  ปจฺฉา  อทิฏส ฺ ี  ชาโต  โส  ส ฺาย อมูลก  
กตฺวา  ทิฏโ  มยาติ  โจเทติ ฯ  เอเตเนว นเยน สตุมุตปริสงฺกิตานิป  
วิตฺถารโต  เวทิตพฺพานิ ฯ  เอตฺถ  จ  สพฺพปฺปกาเรนาป ทิฏ สมูลเกน  
วา   ส ฺาสมูลเกน   วา   โจเทนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อมูลเกน  วา  
ส ฺาอมูลเกน   วา   โจเทนฺตสฺเสว   อาปตฺติ ฯ   อนุทฺธเสยฺยาติ  
วิทฺธเสยฺย  ปทฺธเสยฺย  อภิภเวยฺย  อชฺโฌตฺถเรยฺย ฯ  ตมฺปน  อนุทธฺสน  
ยสฺมา   อตฺตนา   โจเทนฺโตป   ปเรน   โจทาเปนฺโตป   กโรติเยว  
ตสฺมา   ปทภาชเน   โจเทติ   วา  โจทาเปติ  วาติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
โจเทตีติ   ปาราชิก  ธมฺม  อาปนฺโนสีติ  อาทีหิ  วจเนหิ  สย  โจเทติ  
ตสฺส  วาจาย  วาจาย  สงฺฆาทิเสโส ฯ  โจทาเปตีติ  อตฺตนา  สมีเป  
ตฺวา   อ ฺ   ภิกฺขุ   อาณาเปติ   โส   ตสฺส  วจเนน  ต  โจเทติ  
โจทาปกสฺเสว   วาจาย   วาจาย  สงฺฆาทิเสโส ฯ  อถ  โสป  มยา  
ทิฏ   สุต   อตฺถีติ   โจเทติ   ทฺวินฺนมปฺ   ชนาน   วาจาย  วาจาย  
สงฺฆาทิเสโส ฯ  
        โจทนาปเภทโกสลลฺตฺถ ฺจ   ปเนตฺถ   เอกวตฺถุเอกโจทกาทิจตุกฺก  
ตาว  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  เอโก  ภิกฺขุ  เอก  ภิกฺขุ  เอเกน  วตฺถุนา  
โจเทติ   อิมสิฺสา   โจทนาย   เอก   วตฺถุ   เอโก   โจทโก ฯ  
สมฺพหุลา   เอก   เอเกน   วตฺถุนา   โจเทนฺติ   ป ฺจสตา เมตฺติยภุมฺมชกปฺ- 
ปมุขา   ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  ทพฺพ  มลลฺปตฺุตมิว  
อิมิสฺสา   โจทนาย  เอก  วตฺถุ  นานาโจทกา ฯ  เอโก  ภิกฺขุ  เอก   
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ภิกฺขุ   สมฺพหุเลหิ   วตฺถหูิ   โจเทติ   อิมิสฺสา  โจทนาย  นานาวตฺถูนิ  
เอโก   โจทโก ฯ  สมฺพหุลา  สมฺพหุเล  สมฺพหุเลหิ  วตฺถูหิ  โจเทนฺติ  
อิมิสฺสา   โจทนาย   นานาวตฺถูนิ  นานาโจทกา ฯ  โจเทตุ  ปน  โก  
ลภติ  โก  น  ลพฺภตีติ ฯ  ทุพฺพลโจทกวจน  ตาว  คเหตฺวา  โกจิ  น  
ลภติ ฯ   ทุพฺพลโจทโก   นาม  สมฺพหุเลสุ  กถาสลลฺาเปน  นิสนิฺเนสุ  
เอโก   เอก   อารพฺภ   อนุทฺทิสฺสก   กตฺวา  ปารากวตฺถุ  กเถติ ฯ  
อ ฺโ   ต   สุตฺวา   อิตรสฺส   คนฺตฺวา   อาโรเจติ ฯ   โส   ต อุปสงฺ- 
กมิตฺวา   ตฺว   กริ  ม  อิท ฺจีท ฺจ  วทสีติ  วทติ ฯ  โส  นาห  
เอวรูป   ชานามิ   กถาปวตฺติย   ปน   มยา   อนุทฺทสิฺสก   กตฺวา  
วุตฺตมตฺถิ   สเจ   อห   ตว   อิม   ทกฺุขุปฺปตฺตึ  ชาเนยฺย  เอตฺตกมฺป  
น   กเถยฺยนติฺ ฯ   อย   ทพฺุพลโจทโก ฯ   ตสฺเสต  กถาสลฺลาป  
คเหตฺวา  ต  ภิกฺขุ  โกจิ  โจเทตุ  น  ลภติ ฯ  เอต ปน อคฺคเหตฺวา  
สีลสมฺปนฺโน   ภิกฺขุ   ภิกฺขุ   วา   ภิกฺขุน ึ  วา   สลีสมปฺนฺนา   จ  
ภิกฺขุนี   ภิกฺขุนิเมว   โจเทตุ   ลภตีติ   มหาปทุมตฺเถโร   อาห ฯ  
มหาสุมตฺเถโร   ปน   ป ฺจป   สหธมมฺิกา   ลภนฺตีติ   อาห ฯ โคทตฺตตฺ- 
เถโร  ปน  น  โกจิ  น  ลภตีติ  วตฺวา ภิกฺขุสฺส สุตฺวา โจเทติ  
ภิกฺขุนิยา   สตฺุวา   โจเทติ ฯเปฯ  ติตฺถยิสาวกาน  สุตฺวา  โจเทตีติ  
อิท   สุตฺตมาหริ ฯ  ติณฺณมฺป  เถราน  วาเท  จุทิตกสฺเสว  ปฏิ ฺาย  
กาเรตพฺโพ ฯ   อย   ปน   โจทนา   นาม   ทูต  วา  ปณฺณ  วา  
สาสน   วา   เปเสตฺวาป   โจเทนฺตสฺส  สีส  น  เอติ ฯ  ปุคฺคลสฺส  
ปน  สมีเป  ตฺวาว  หตฺถมุทฺธาย  วา  วจีเภเทน  วา  โจเทนฺตสฺเสว   
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สีส  เอติ ฯ  สิกฺขาปจฺจกฺขานเมว  หิ  หตฺถมุทฺธาย  สีส  น  เอติ ฯ  
อิท   ปน   อนุทฺธสน   อภูตาโรจน ฺจ  เอติเยว ฯ  โย  ปน  ทฺวินฺน  
 ิตฏาเน   เอก   นิยเมตฺวา   โจเทติ   โส   เจ   ชานาติ   สีส  
เอติ ฯ   อิตโร   ชานาติ   สีส   น  เอติ ฯ  เทฺวป  นยิเมตฺวา  
โจเทติ   เอโก  วา  ชานาตุ  เทฺว  วา  สีส  เอติ ฯ  เอส  นโย  
สมฺพหุเลสุ ฯ   ตขเณเยว   จ   ชานน   นาม  ทุกฺกร ฯ  สมเยน  
อาวชฺชิตฺวา   าเต   ปน   าตเมว  โหติ ฯ  ปจฺฉา  เจ  ชานาติ  
สีส   น   เอติ ฯ   สิกฺขาปจฺจกฺขานอภูตาโรจนทุฏ ุลลฺวาจาอตฺตกาม-  
ทุฏโทสภูตาโรจนสิกฺขาปทานีติ   สพฺพาเนว   หิ   อิมานิ   เอกปริจฺ-  
เฉทานิ ฯ  เอว  กายวาจาวเสน จาย ทุวิธาป โจทนา ปุน ทิฏโจทนา  
สุตโจทนา  ปริสงฺกิตโจทนาติ  ติวิธา  โหติ ฯ  อปรา  จตุพฺพิธา  โหติ  
สีลวิปตฺติโจทนา   อาจารวิปตฺติโจทนา   ทฏิ ิวิปตฺติโจทนา อาชีว- 
วิปตฺติโจทนาติ ฯ  ตตฺถ  ครุกาน  ทฺวินฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  วเสน สีล- 
วิปตฺติโจทนา  เวทิตพฺพา ฯ  อวเสสาน วเสน อาจารวิปตฺติโจทนา ฯ  
มิจฺฉาทิฏ ิอนฺตคฺคาหิกทิฏ ิวเสน    ทฏิ ิวิปตฺติโจทนา ฯ อาชีวเหตุปฺ- 
ป ฺตฺตาน   ฉนฺน   สิกฺขาปทาน   วเสน  อาชีววิปตฺติโจทนา  
เวทิตพฺพา ฯ  อปราป  จตุพฺพิธา  โหติ วตฺถุสนฺทสฺสนา อาปตฺติสนฺทสฺสนา  
สวาสปฏิกฺเขโป   สามีจิปฏิกฺเขโปติ ฯ   ตตฺถ   วตฺถสุนฺทสฺสนา  นาม  
ตฺว   เมถุนธมฺม  ปฏิเสวิ  อทินฺน  อาทิยิ  มนุสฺส  ฆาตยิตฺถ๑  อภูต  
อาโรจยิตฺถาติ๒   เอว  ปวตฺตา ฯ  อาปตฺติสนฺทสฺสนา  นาม  ตฺว  
๑. ฆาตยิ. ๒. อาโรจยีติ.   
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เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺตึ   อาปนฺโนติ   เอวมาทินยปฺปวตฺตา ฯ สวาส- 
ปฏิกฺเขโป  นาม  นตฺถิ  ตยา  สทฺธึ  อุโปสโถ  วา  ปวารณา วา  
สงฺฆกมฺม  วาติ  เอว  ปวตฺตา ฯ  เอตฺตาวตา  ปน  สสี  น  เอติ ฯ  
อสฺสมโณสิ   อสกฺยปุตฺติโยสีติ   อาทีห ิ  วจเนหิ  สทฺธึ  ฆฏิเตเยว  สีส  
เอติ ฯ   สามีจิปฏิกฺเขโป   นาม   อภิวาทนปจฺจุฏานอ ฺชลิกมมฺ-  
วีชนาทิกมฺมาน   อกรณ ฯ   ต   ปฏิปาฏิยา   วนฺทนาทีนิ   กโรโต  
เอกสฺส   อกตฺวา   เสสาน  กรณกาเล  เวทิตพฺพ ฯ  เอตฺตาวตา  จ  
โจทนา  นาม  โหติ ฯ  อาปตฺติ  ปน  สสี  น  เอติ ฯ  กสฺมา  มม  
วนฺทนาทีนิ   น   กโรสีติ   ปุจฺฉิเต   ปน  อสฺสมโณส ิ อสกฺยปุตฺตึโยสีติ  
อาทีหิ   วจเนหิ   สทฺธ ึ  ฆฏิเตเยว   สสี   เอติ ฯ  ยาคุภตฺตาทินา  
ปน  ย  อิจฺฉติ  ต  อาปุจฺฉติ  น  ตาวตา  โจทนา  โหติ ฯ  อปราป  
ปาฏิโมกฺขฏปนกฺขนฺธเก   เอก   ภิกขฺเว   อธมฺมิก   ปาฏิโมกขฺฏปน  
เอก   ธมฺมิกนฺติ๑   อาทึ   กตฺวา   ยาว   ทส   อธมฺมิกานิ ปาฏิโมกขฺฏ- 
ปนานิ  ทส  ธมฺมิกานีติ  เอว  อธมฺมกิา ป ฺจป ฺาส ธมฺมิกา  
ป ฺจป ฺาสาติ   ทสุตฺตรสต   โจทนา   วุตฺตา ฯ   ตา   ทิฏเน  
โจเทนฺตสฺส   ทสุตฺตรสต   สุเตน   โจเทนฺตสฺส  ทสตฺุตรสต  ปรสิงฺกาย  
โจเทนฺตสฺส   ทสุตฺตรสตนฺติ   ตึสาธิกานิ  ตีณิ  สตานิ  โหนฺติ ฯ  ตานิ  
กาเยน  โจเทนฺตสฺส  วาจาย  โจเทนฺตสฺส  กายวาจาหิ  โจเทนฺตสฺสาติ  
ติคุณานิ   กตานิ   นวุตาธิกานิ  นว  สตานิ  โหนฺติ ฯ  ตานิ  อตฺตนา  
โจเทนฺตสฺสาป   ปเรน   โจทาเปนฺตสฺสาป   ตตฺตกาเนวาติ  วีสติอูนานิ  
เทฺว   สหสฺสานิ   โหนฺติ ฯ   ปุน   ทฏิาทิเภเท  สมูลกามูลกวเสน  
# ๑.วิ. จุลฺลวคฺค. ๗/๒๙๔.   
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อเนกสหสฺสา โจทนา โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ  
        อิมสฺมึ  ปน  าเน  ตฺวา  อฏกถาย  อตฺตาทาน  อาทาตุกาเมน  
อุปาลิ   ภิกฺขุนา   ป ฺจงฺคสมนฺนาคต  อตฺตาทาน  อาทาตพฺพนฺติ๑  จ  
โจทเกน   อุปาลิ   ภิกฺขุนา   ปร  โจเทตุกาเมน  ป ฺจธมฺเม  อชฺฌตฺต  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา   ปโร   โจเทตพฺโพติ๒  จ  เอว  อุปาลิป ฺจกาทีสุ  
วุตฺตานิ   พหูนิ   สุตฺตานิ  อาหริตฺวา  อตฺตาทานลกฺขณ ฺจ  โจทกวตฺต ฺจ  
จุทิตวตฺต ฺจ   สงฺเฆน   กตฺตพฺพกิจฺจ ฺจ   อนุวิชชฺกวตฺต ฺจ   สพฺพ  
วิตฺถาเรน   กถิต ฯ  ต  มย  ยถาอาคตฏาเนเยว  วณฺณยิสฺสาม ฯ  
วุตฺตปฺปเภทาสุ  ปน  อิมาสุ  โจทนาสุ  ยสฺสา  กิสฺสาจิ  โจทนาย วเสน  
สงฺฆมชฺเฌ   โอสเฏ   วตฺถุสฺมึ  จุทิตโจทกา  วตฺตพฺพา  ตุมฺเห  อมฺหาก  
วินิจฺฉเยน   ตุฏา  ภวิสฺสถาติ ฯ  สเจ  ภวิสฺสามาติ  วทนฺติ  สงฺเฆน  
ต  อธิกรณ  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ  อถ  ปน  วินิจฺฉินาถ  ตาว  ภนฺเต สเจ  
อมฺหาก   ขมสิฺสติ   คณฺหสิฺสามาติ   วทนฺติ   เจติย   ตาว   วนฺทถาติ  
อาทีนิ   วตฺวา  ทีฆสุตฺต  กตฺวา  วิสฺสชชฺิตพฺพ ฯ  เต  เจ  จิร  รตต  
กิลนฺตา   ปกกฺนฺตปริสา   อุปจฺฉินฺนปกฺขา   หุตฺวา   ปุน   ยาจนฺติ  
ยาวตติย   ปฏิกฺขิปตฺวา   ยทา   นิมฺมทา   โหนฺติ   ตทา   เตส  
อธิกรณ   วินจฺิฉินิตพฺพ ฯ   วินิจฺฉินนฺเตหิ   จ   สเจ   อลชฺชุสฺสนนฺา  
โหติ   ปริสา   อุพฺพาหิกาย   ต   อธิกรณ   วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ   สเจ  
พาลุสฺสนฺนา   โหติ   ปริสา   ตุมฺหาก   ตุมฺหาก   สภาเค   วินยธเร  
ปริเยสถาติ  วินยธเร  ปริเยสาเปตฺวา  เยน ธมฺเมน เยน วินเยน เยน  
สตฺถุสาสเนน  ต  อธิกรณ  วูปสมฺมติ  ตถา  ต  อธกิรณ  วูปสเมตพฺพ ฯ  
๑. วิ. ปริวาร. ๘/๔๖๙. ๒. วิ. ปริวาร. ๘/๔๖๕.   
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ตตฺถ   จ   ธมโฺมติ   ภูตวตฺถุ ฯ  วินโยติ  โจทนา  สารณา  จ ฯ  
สตฺถุสาสนนฺติ   ตฺติสมฺปทา   จ   อนุสฺสาวนสมฺปทา   จ ฯ   ตสฺมา  
โจทเกน  วตฺถุสฺมึ  อาโรปเต  จุทิตโก  ปุจฺฉิตพฺโพ  สนฺตเมต  โนติ ฯ  
เอว   วตฺถุ   อุปปริกฺขิตฺวา   ภูเตน   วตฺถุนา  โจเทตฺวา  สาเรตฺวา  
ตฺติสมฺปทาย   จ  อนุสฺสาวนสมฺปทาย  จ  ต  อธิกรณ  วูปสเมตพฺพ ฯ  
ตตฺร   เจ   อลชชฺี   ลชชฺึ   โจเทติ   โส  จ  อลชชฺี  พาโล  โหติ  
อพฺยตฺโต  นาสฺส  อนุโยโค  ทาตพฺโพ ฯ  เอว  ปน  วตฺตพฺโพ กิมฺหิ น  
โจเทสีติ ฯ   อทฺธา  โส  วกฺขติ  กิมิท  ภนฺเต  กิมฺหินนฺนามาติ ฯ  
ตฺว   กิมฺหินมฺป  น  ชานาสิ  น  ยุตฺต  ตยา  เอวรูเปน  พาเลน  ปร  
โจเทตุนฺติ   อุยฺโยเชตพฺโพ ฯ  นาสฺส  อนุโยโค  ทาตพฺโพ ฯ  สเจ  
ปน   โส   อลชชฺี  ปณฺฑิโต  โหติ  พฺยตฺโต  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  
อชฺโฌตฺถริตฺวา   สมฺปาเทตุ   สกโฺกติ   เอตสฺส   อนุโยค   ทตฺวา  
ลชชฺิสฺเสว   ปฏิ ฺาย  กมฺม  กาตพฺพ ฯ  สเจ  ลชชฺี  อลชชฺึ  โจเทติ  
โส  จ  ลชฺช ี พาโล  โหติ  อพฺยตฺโต  น  สกฺโกติ  อนโุยค ทาตุ ตสฺส  
นโย  ทาตพฺโพ  กิมฺห ิ น  โจเทสิ  สลีวิปตฺติยา  วา อาจารวิปตฺติอาทีสุ  
วา   เอกิสฺสาติ ฯ   กสฺมา   ปน  อิมสฺเสว  เอว  นโย  ทาตพฺโพ  
น   อิตรสฺสาติ ฯ   นนุ   น  ยุตฺต  วินยธราน  อคติคมนนฺติ ฯ  น  
ยุตฺตเมว ฯ   อิท  ปน  อคติคมน  น  โหติ ฯ  ธมฺมานุคฺคโห  นาม  
เอโส ฯ   อลชฺชินิคฺคหตฺถาย   ห ิ  ลชฺชปิคฺคหตฺถาย   จ   สิกฺขาปท  
ป ฺตฺต ฯ   ตตฺร   อลชชฺี  นย  ลภิตฺวา  อชฺโฌตฺถรนโฺต  เอหีติ ฯ  
ลชชฺี   ปน   นย  ลภิตฺวา  ทิฏเ  ทิฏสนฺตาเนน  สุเต  สุตสนฺตาเนน   
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ปติฏาย   กเถสฺสติ ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  ธมฺมานุคฺคโห  วฏฏติ ฯ  สเจ  
ปน   โส   ลชฺช ี  ปณฺฑิโต   โหติ  พฺยตฺโต  ปติฏาย  กเถติ  อลชชฺี  
จ   เอตมฺป   นตฺถิ   เอตมฺป   นตฺถีติ   ปฏิ ฺ   น  เทติ  อลชฺชิสสฺ  
ปฏิ ฺายเอว   กาตพฺพ ฯ  ตทตฺถทีปนตฺถ ฺจ  อิท  วตฺถ ุ เวทิตพฺพ ฯ  
เตปฏกจูฬาภยตฺเถโร   กริ   โลหปาสาทสฺส   เหฏา   ภิกฺขูน   วินย  
กเถตฺวา   สายณฺหสมเย   วุฏาติ ฯ   ตสฺส   วุฏานสมเย   เทฺว อตฺถ- 
ปจฺจตฺถิกา  กถ  ปวตฺเตสุ ฯ  เอโก  เอตมฺป  นตฺถ ิเอตมฺป นตฺถีติ  
ปฏิ ฺ   น   เทติ ฯ  อถ  อปฺปาวเสเส  ปมยาเม  เถรสฺส  ตสฺมึ ปุคฺคเล    
อย  ปติฏาย  กเถติ  อย  ปน  ปฏิ ฺ  น  เทติ  พหูนิ  จ  
วตฺถูนิ  โอสฏานิ  อทฺธา  เอต  กต  ภวิสฺสตีติ  อสุทฺธลทฺธิ  อุปฺปนฺนา ฯ  
ตโต   วิชนีทณฺฑเกน   ปาทกฏลิกาย   ส ฺ   ทตฺวา   อห   อาวุโส  
วินิจฺฉินิตุ   อนนุจฺฉวิโก   อ ฺเน   วินจฺิฉินาเปหีติ   อาห ฯ  กสมฺา  
ภนฺเตติ ฯ  เถโร  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  จุทิตปุคฺคลสฺส  กาเย ทาโห  
อุฏ ิโต ฯ  ตโต  เถร  วนฺทิตฺวา  วินิจฺฉินิตุ  อนุรูเปน วินยธเรน นาม  
ตุมฺหาทิเสเนว   ภวิตุ  วฏฏติ  โจทเกน  จ  อีทิเสเนว  ภวิตุ  วฏฏตีติ  
วตฺวา   เสตกานิ   นิวาเสตฺวา   จิร   กลิมิตตฺถ  มยาติ  ขมาเปตฺวา  
ปกฺกามิ ฯ   เอว   ลชชฺินา   โจทิยมาโน   อลชชฺี   พหูสุป  วตฺถูส ุ 
อุปฺปนฺเนสุ   ปฏิ ฺ   น   เทติ ฯ  โส  เนว  สุทฺโธติ  วตฺตพฺโพ  น  
อสุทฺโธติ ฯ  ชวีมตโก  นาม  อามกปูติโก  นาเมโส ฯ  สเจ  ปนสสฺ  
อ ฺมฺป   ตาทิส   วตฺถ ุ อุปฺปชฺชติ  น  วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ  ตถานาสิตโกว  
ภวิสฺสติ ฯ   สเจ   ปน  อลชชฺีเยว  อลชฺช ึ โจเทติ  โส  วตฺตพฺโพ   
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อาวุโส   ตว   วจเนนาย   กึ   สกฺกา  วตฺตุนฺติ ฯ  อิตรมฺป  ตเถว  
วตฺวา   อุโภ  เอกสมฺโภคปริโภคา  หตฺุวา  ชีวถาติ  อุยฺโยเชตพพฺา ฯ  
สีลตฺถาย   เตส  วินิจฺฉโย  น  กาตพฺโพ ฯ  ปตฺตจีวรปริเวณาทิอตฺถาย  
ปน  ปฏิรูป  สกฺขึ  ลภิตฺวา  กาตพฺโพ ฯ  อถ  ลชชฺีเยว  ลชฺช ึโจเทติ  
วิวาโท   จ   เนส   กิสฺมิ ฺจิเทว   อปฺปมตฺตโก   โหติ  ส ฺาเปตฺวา  
มา   เอว   กโรถาติ   อจฺจย   เทสาเปตฺวา   อุยฺโยเชตพฺพา       ฯ  
อถ  ปเนตฺถ  จุทิตเกน  สหสา  วิรทฺธ  โหติ  อาทิโต  ปฏาย  อลชชฺี  
นาม   นตฺถ ิฯ   โส   จ  ปกฺขานุรกฺขณตฺถาย  ปฏิ ฺ  น  เทติ ฯ  
มย   สทฺทหาม   มย   สททฺหามาติ   พหู   อุฏหนฺติ ฯ  โส  เตส  
ปฏิ ฺาย  เอกวาร  เทฺววาร  สุทฺโธ  โหตุ ฯ  อถ  ปน วิรทฺธกาลโต  
ปฏาย าเน น ติฏติ ฯ วินิจฺฉโย ทาตพฺโพ ฯ  
        เอว   ยสฺสา   กิสฺสาจิ   โจทนาย   วเสน  สงฺฆมชฺเฌ  โอสเฏ  
วตฺถสฺุมึ   จุทิตโจทเกสุ   ปฏิปตฺตึ   ตฺวา   ตสฺสาเยว   โจทนาย สมฺปตฺติ- 
วิปตฺติชานนตฺถ   อาทิมชฌฺปริโยสานาทีน   วเสน   วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
เสยฺยถีท  ฯ     โจทนาย      โก    อาทิ    กึ    มชฺเฌ     กึ     ปรโิยสาน     ฯ   
โจทนาย  อห  ต  วตฺตุกาโม  กโรตุ  เม  อายสฺมา  โอกาสนฺติ  เอว  
โอกาสกมฺม   อาทิ ฯ   โอติณฺเณน   วตฺถุนา  โจเทตฺวา  สาเรตฺวา  
วินิจฺฉโย   มชฺเฌ ฯ   อาปตฺติย  วา  อนาปตฺติย  วา  ปติฏาปเนน  
สมโถ   ปริโยสาน ฯ   โจทนาย   กติ   มูลานิ   กติ  วตฺถูนิ  กติ  
ภูมิโย ฯ  โจทนาย  เทฺว  มูลานิ  สมลูกิา  วา  อมูลกิา  วา ฯ ตีณิ  
วตฺถูนิ   ทิฏ   สุต   ปริสงฺกิต ฯ   ป ฺจ  ภูมิโย  กาเลน  วกฺขามิ   
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โน   อกาเลน   ภูเตน  วกขฺามิ  โน  อภูเตน  สณฺเหน  วกฺขามิ  โน  
ผรุเสน   อตฺถสหิเตน   วกฺขามิ   โน   อนตฺถสหิเตน   เมตฺตจิตฺโต  
วกฺขามิ   โน   โทสนฺตโรติ ฯ   อิมาย   ปน   โจทนาย  โจทเกน  
ปุคฺคเลน   ปริสุทฺธกายสมาจาโร   นุโขมฺหีติ๑   อาทินา   นเยน อุปาลิ- 
ป ฺจเก   วุตฺเตสุ   ปณฺณรสสุ  ธมฺเมสุ  ปติฏาตพฺพ ฯ  จุทิตเกน  
ทฺวีสุ ธมฺเมสุ ปติฏาตพฺพ สจฺเจ จ อกุปฺเป จาติ ฯ  
        อปฺเปว   นาม   น   อิมมฺหา  พฺรหมฺจริยา  จาเวยฺยนฺติ  อปเอว  
นาม  น  ปุคฺคล  อิมมฺหา  เสฏจริยา  จาเวยฺย ฯ สาธุ วตสฺส สจาห  
อิม   ปุคฺคล   อิมมฺหา   พฺรหฺมจริยา  จาเวยฺยนฺติ  อิมินา  อธิปฺปาเยน  
อนุทฺธเสยฺยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปทภาชเน  ปน พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยนฺติ  
อิมสฺเสว   ปริยายมตฺต   ทสฺเสตุ   ภิกขฺุภาวา   จาเวยฺยนฺติ   อาทิ  
วุตฺต ฯ   ขณาทีนิ   สมยสฺส   เววจนานิ ฯ  ต  ขณ  ต  ลย  ต  
มุหุตฺต  วีติวตฺเตติ  ตสฺมึ  ขเณ  ตสฺมึ  ลเย  ตสฺมึ  มหุุตฺเต วีติวตฺเต ฯ  
ภุมฺมุปฺปตฺติยา   หิ   อิท   อุปโยควจน ฯ   สมนุคฺคาหิยมานนิทฺเทเส  
เยน  วตฺถุนา  อนุทฺธสิโต  โหตีติ  จตูสุ  ปาราชิกวตฺถูสุ  เยน  วตฺถุนา  
โจทเกน   จุทิตโก   อนุทธฺสิโต  อภิภูโต  อชโฺฌตฺถโต  โหติ ฯ  ตสฺมึ  
วตฺถุสฺมึ   สมนุคฺคาหิยมาโนติ   ตสฺมึ   โจทเกน   วุตฺตวตฺถุสฺมึ   โส  
โจทโก  อนุวิชฺชเกน  กินเฺต  ทิฏ  กินติฺ  เต  ทฏินฺติ  อาทินา นเยน  
อนุวิชฺชิยมาโน  วีมสิยมาโน  อุปปริกฺขิยมาโน ฯ อสมนุคฺคาหิยมาน- 
นิทฺเทเส น   เกนจิ   วุจฺจมาโนติ   อนุวิชฺชเกน  วา  อ ฺเน  วา  เกนจิ ฯ  
อถวา   ทฏิาทีสุ   วตฺถูส ุ เกนจิ  อวุจฺจมาโน ฯ  เอเตส ฺจ  ทฺวินฺน  
๑. วิ. ปริวาร. ๘/๔๖๕.   
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มาติกาปทาน   ปรโต   ภิกฺขุ   จ  โทส  ปติฏาตีติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ  
เวทิตพฺโพ ฯ  อิท  ห ิ วุตฺต  โหติ  เอว  หิ  สมนุคฺคาหิยมาโน  วา  
อสมนุคฺคาหิยมาโน   วา   ภิกฺขุ   จ   โทส  ปติฏาติ  ปฏิจฺจ  ติฏติ  
ปฏิชานาติ  สงฺฆาทิเสโสติ ฯ อิท ฺจ อมูลกภาวสฺส ปากฏกาลทสฺส- 
นตฺถเมว วุตฺต ฯ   อาปตฺตึ   ปน   อนุทธฺสิตกฺขเณเยว   อาปชชฺติ ฯ  อิทานิ  
อมูลก ฺเจว   ต   อธิกรณ   โหตีติ   เอตฺถ   ยสฺมา   อมูลกลกฺขณ  
ปุพฺเพ   วุตฺต   ตสฺมา   ต   อวตฺวา   อปุพฺพเมว   ทสเฺสตุ  อธิกรณ  
นามาติ   อาทมาห ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  อธกิรณ  อธิกรณฏเน  เอกมฺป  
วตฺถุวเสน   นานา   โหติ   เตนสฺส   ต   นานตฺต  ทสฺเสตุ  จตฺตาริ  
อธิกรณานิ   วิวาทาธิกรณนฺติ  อาทิมาห ฯ  โก  ปน  โส  อธิกรณฏโ  
เยเนต  เอก  โหตีติ ฯ  สมเถหิ  อธิกรณียตา ฯ  ตสฺมา  ย อธิกิจฺจ  
อารพฺภ   ปฏจฺิจ   สนฺธาย   สมถาว   ปวตฺตนฺติ   ต   อธิกรณนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   อฏกถาสุ   ปน   วุตฺต   อธิกรณนฺติ   เกจิ   คาห  
วทนฺติ   เกจิ   เจตน   เกจิ   อกฺขนฺตึ   เกจิ   โวหาร   เกจิ  
ปณฺณตฺตินฺติ ฯ   ปุน   เอว   วิจาริต   ยท ิ คาโห  อธิกรณ  เอโก  
อตฺตาทาน   คเหตฺวา   สภาเคน   ภิกฺขุนา   สทฺธึ  มนฺตยมาโน  ตตฺถ  
อาทีนว   ทิสวฺา   ปุน   จชติ   ตสฺส   ต   อธิกรณ   สมถปฺปตฺต  
ภวิสฺสติ ฯ   ยทิ   เจตนา   อธิกรณ   อิท   อตฺตาทาน   คณฺหามีติ  
อุปฺปนฺนา   เจตนา   นิรุชฌฺติ ฯ   ยท ิ อกฺขนฺติ  อธิกรณ  อกฺขนติฺยา  
อตฺตาทาน   คเหตฺวาป  อปรภาเค  วินิจฺฉย  อลภมาโน  วา  ขมาปโต  
วา   จชติ ฯ   ยทิ   โวหาโร   อธิกรณ   กเถนฺโต   อาหิณฺฑิตฺวา   



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 102 

อปรภาเค   ตุณฺหี   โหติ   นิรโว   เอวมสฺส  ต  อธิกรณ  สมถปฺปตฺต  
ภวิสฺสติ ฯ   ตสฺมา   ปณฺณตฺติ   อธิกรณนฺติ      ฯ        ต     ปเนต  
เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติ   เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติยา   ตพฺภาคิยา  
ฯเปฯ   เอว   อาปตฺตาธิกรณ  อาปตฺตาธิกรณสฺส  ตพฺภาคิยนฺติ๑  จ  
วิวาทาธิกรณ   สิยา   กุสล  สิยา  อกุสล  สิยา  อพฺยากตนฺติ๒  จ  
เอวมาทีหิ  วิรุชฺฌติ ฯ  น  หิ  เต  ปณฺณตฺติยา  กุสลาทิภาว อิจฺฉนฺติ ฯ  
น  จ  อมูลเกน  ปาราชิเกน  ธมฺเมนาติ  เอตฺถ อาคโต ปาราชิกธมฺโม  
ปณฺณตฺติ   นาม   โหติ ฯ  กสฺมา ฯ  อจฺจนฺตอกุสลตฺตา ฯ  วุตฺตมฺป  
เหต   อาปตฺตาธิกรณ   สยิา   อกุสล  สิยา  อพฺยากตนฺติ ฯ  ย ฺเจต  
อมูลเกน  ปาราชิเกนาติ  เอตฺถ  อมูลก  ปาราชิก  นทิฺทิฏ  ตสฺเสวาย  
อมูลก ฺเจว   ต   อธิกรณ   โหตีติ   ปฏนิิทฺเทโส   น  ปณฺณตฺติยา ฯ  
น   หิ   อ ฺ   นิทฺทิสิตฺวา   อ ฺ  ปฏนิิทฺทิสติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ยาย  
ป ฺตฺติยา   เยน   อภิลาเปน   โจทเกน   โส   ปุคฺคโล   ปาราชกิ  
ธมฺม   อชฺฌาปนฺโนติ   ป ฺตฺโต   ปาราชิกสงฺขาตสฺส   อธิกรณสฺส  
อมูลกตฺตา   สาป   ป ฺตฺติ   อมูลิกา   โหติ   อธิกรเณ   ปวตฺตตฺตา  
จ   อธิกรณ   ตสฺมา   อิมินา   ปรยิาเยน   ปณฺณตฺติ   อธิกรณนฺติ  
ยุชฺเชยฺย ฯ   ยสฺมา   จ   ย  อมูลก  นาม  อธิกรณ  ต  สภาวโต  
นตฺถิ   ป ฺตฺติมตฺตเมว   อตฺถิ   ตสฺมาป   ปณฺณตฺติ   อธิกรณนฺติ  
ยุชฺเชยฺย ฯ   ต ฺจโข   อิเธว   น  สพฺพตฺถ ฯ  น  หิ  วิวาทาทีน  
ปณฺณตฺติ   อธิกรณฏโ ฯ   อธิกรณฏโ   ปน   เตส   ปุพฺเพ  
วุตฺตสมเถหิ   อธิกรณียตา ฯ   อิติ  อิมินา  อธิกรณฏเน  อิเธกจฺโจ  
๑. วิ. มหาวภิงฺค. ๑/๓๘๙-๓๙๐. ๒. วิ. จุลฺลวคฺค. ๖/๓๓๔.   
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วิวาโท  เจว  อธิกรณ ฺจาติ  วิวาทาธิกรณ ฯ  เอส  นโย  เสเสสุ ฯ  
ตตฺถ   อิธ   ภิกฺขู  วิวทนฺติ  ธมฺโมติ  วา  อธมฺโมติ  วาติ๑  เอว  
อฏารส   เภทกรวตฺถูนิ  นิสฺสาย  อุปฺปนฺโน  วิวาโท  วิวาทาธิกรณ ฯ  
อิธ   ภิกฺขู   ภิกฺขุ   อนุวทนฺติ  สีลวิปตฺติยา  วาติ๒  เอว  จตสฺโส  
วิปตฺติโย   นสิฺสาย   อุปฺปนฺโน   อนุวาโท   อนุวาทาธิกรณ ฯ  ป ฺจป  
อาปตฺติกฺขนฺธา   อาปตฺตาธิกรณ   สตฺตป   อาปตฺติกฺขนฺธา อาปตฺตาธิ- 
กรณนฺติ๓   เอว   อาปตฺติเยว   อาปตฺตาธิกรณ ฯ  ยา  สงฺฆสฺส   กจฺิจยตา    
กรณียตา   อปโลกนกมฺม  ตฺติกมฺม  ตฺติทุติยกมฺม ตฺติ- 
จตุตฺถกมฺมนฺติ๔  เอว จตุพฺพิธ สงฺฆกิจฺจ กิจฺจาธิกรณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
อิมสฺมึ  ปนตฺเถ  ปาราชิกาปตฺติสงฺขาต  อาปตฺตาธิกรณเมว  อธิปฺเปต ฯ  
เสสานิ   อตฺถุทฺธารวเสน   วุตฺตานิ ฯ  เอตฺตกา  หิ  อธิกรณสทฺทสฺส  
อตฺถา ฯ   เตสุ   ปาราชิกเมว   อิธ   อธิปฺเปต ฯ  ต  ทิฏาทีหิ  
มูลเกหิ   อมูลก ฺเจว   อธิกรณ   โหติ ฯ   อย ฺจ   ภิกฺขุ   โทส  
ปติฏาติ   ปฏิจฺจ   ติฏติ   ตุจฺฉก   มยา   ภณิตนฺติ  อาทีนิ  วทนฺโต  
ปฏิชานาติ ฯ   ตสฺส  ภิกฺขุโน  อนุทฺธสิตกฺขเณเยว  สงฺฆาทิเสโสติ ฯ  
อย ตาวสฺส สปทานุกฺกมนิทฺเทสสฺส สิกฺขาปทสฺส อตฺโถ ฯ  
        อิทานิ  ยานิ  ตานิ  สงฺเขปโต  อทิฏาทีนิ  โจทนาวตฺถูนิ  วุตฺตานิ  
เตส   วเสน  วิตฺถารโต  อาปตฺตึ  อาโรเปตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อทิฏสฺส  
โหตีติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อทิฏสฺส  โหตีติ  อทิฏโ  อสฺส  โหติ ฯ  
เอเตน   โจทเกน   อทิฏโ   โหติ   โส   ปุคฺคโล  ปาราชิก  ธมฺม  
อชฺฌาปชฺชนโฺตติ  อตฺโถ ฯ  เอส  นโย  อสฺสุตสฺส  โหตีติ  อาทีสุป ฯ  
๑-๒-๓-๔ วิ. จุลฺลวคฺค. ๖/๓๓๕,๓๓๖.   
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ทิฏโ   มยาติ   ทฏิโสิ   มยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอส  นโย  สุโต  
มยาติ   อาทีสุป ฯ   เสส  อทิฏมูลเก  อุตฺตานเมว ฯ  ทฏิมูลเก  
ปน   ต ฺเจ   โจเทติ   สุโต   มยาติ   จ   เอว  วุตฺตาน  สุตาทีน  
อภาเวน  อมูลกตฺต  เวทิตพฺพ ฯ สพฺพสฺมึเยว จ อิมสฺมึ โจทกวาเร  
ยถา อ  ิธาคเตสุ  ปาราชิก  ธมฺม  อชฌฺาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺย- 
ปุตฺติโยสีติ๑ อิเมสุ   วจเนสุ   เอเกกสฺส   วเสน  วาจาย  วาจาย  สงฺฆาทิเสโส  
โหติ  เอว  อ ฺตฺร  อาคเตสุ ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม อสุจิสงฺกสฺสร- 
สมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต   อสฺสมโณ   สมณปฏิ ฺโ   อพฺรหฺมจารี  
พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโ   อนฺโตปูติ   อวสสฺุโต   กสมฺพุชาโตติ๒  อิเมสุป  
วจเนสุ  เอเกกสฺส  วเสน  วาจาย  วาจาย  สงฺฆาทิเสโส โหติเยว ฯ  
นตฺถิ  ตยา  สทฺธึ  อุโปสโถ  วา  ปวารณา  วา  สงฺฆกมฺม  วาติ๓   
อิมานิ   ปน   สุทฺธานิ   สสีนฺน   เอนฺติ ฯ   ทุสฺสีโลสิ  นตฺถ ิ ตยา  
สทฺธึ   อุโปสโถ   วาติ   เอว   ทุสฺสลีาทิปเทสุ  ปน  ปาราชิก  ธมมฺ  
อชฺฌาปนฺโนสีติ   อาทีสุ   ปเทสุ   จ   เยนเกนจิ   สทธฺึ   ฆฏิตาเนว  
สีส   เอนฺติ  สงฺฆาทิเสสกรานิ  โหนฺติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปนาห  น  
เกวล   อิธ   ปาลิย   อนาคตานิ  ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโมติ  อาทิปทาเนว  
สีส   เอนฺติ   กุณฺโฑสิ  มหาสามเณโรสิ  มหาอุปาสโกสิ  เชฏพฺพติโกสิ  
นิคฺคณฺโสิ   อาชีวโกสิ   ตาปโสสิ   ปริพฺพาชโกสิ   ปณฺฑโกส ิ 
เถยฺยสวาสโกสิ   ติตฺถิยปกฺกนฺตโกสิ   ติรจฺฉานคโตสิ   มาตุฆาตโกสิ  
ปตุฆาตโกสิ   อรหนฺตฆาตโกสิ   สงฺฆเภทโกสิ   โลหิตุปฺปาทโกสิ  
ภิกฺขุนีทูสโกสิ   อุภโตพฺย ฺชนโกสีติ   อิมานิป   สสี   เอนฺติเยวาติ ฯ  
๑-๓ วิ. มหาวภิงฺค. ๑/๓๗๗. ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๓๐.   
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มหาปทุมตฺเถโรเยว  จ  ทฏิเ  เวมติโกติ  อาทีสุ  ยทคฺเคน  เวมติโก  
ตทคฺเคน   โน   กปฺเปติ  ยทคฺเคน  โน  กปฺเปติ  ตทคฺเคน  น  สรติ  
ยทคฺเคน  น  สรติ  ตทคฺเคน  ปมฏุโ  โหตีติ  วทติ ฯ มหาสุมตฺเถโร  
ปน   เอเกก  ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวา  จตุนฺนมฺป  ปาเฏกฺก  นย  ทสฺเสติ ฯ  
กถ ฯ  ทฏีเ  เวมติโกติ  อย  ตาว  ทสฺสเน  วา  เวมติโก  โหติ  
ปุคฺคเล   วา   ตตฺถ  ทฏิโ  นุโข  มยา  น  ทฏิโติ  เอว  ทสฺสเน  
เวมติโก   โหติ   อย   นุโข   มยา  ทฏิโ  อ ฺโติ  เอว  ปุคฺคเล  
เวมติโก   โหติ ฯ   เอว   ทสฺสน  วา  โน  กปฺเปติ  ปุคฺคล  วา  
ทสฺสน   วา   น   สรติ   ปคฺุคล   วา   ทสฺสน  วา  ปมุฏโ  โหติ  
ปุคฺคล   วา ฯ  เอตฺถ  จ  เวมติโกติ  วิมติชาโต ฯ  โน  กปฺเปตีติ  
น  สทฺทหติ ฯ  น  สรตีติ  อสาริยมาโน  น  สรติ ฯ  ยทา  ปน  น  
อมุกสฺมึ   นาม   ภนฺเต   าเน   อมุกสมฺึ   กาเลติ  สาเรนฺติ  ตทา  
สรติ ฯ   ปมฏุโติ   โย   เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  สาริยมาโนป  น  
สรติเยวาติ ฯ   เอเตน   อุปาเยน  โจทาปกวาโรป  เวทิตพฺโพ ฯ  
เกวล   หิ   ตตฺถ   มยาติ   ปริหีน   เสส   โจทกวารสทิสเมว ฯ  
ตโต   ปร   อาปตฺติเภท ฺจ   อนาปตฺติเภท ฺจ   ทสฺเสตุ   อสุทฺเธ  
สุทฺธทิฏ ีติ  อาทิก  จตุกฺก  เปตฺวา  เอเกก  ปท  จตูหิ  จตูหิ เภเทหิ  
นิทฺทิฏ ฯ  ต  สพฺพ  ปาลินเยเนว  สกฺกา  ชานิตุ ฯ  เกวล  เหตฺถ  
อธิปฺปายเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ห ิ อธิปฺปาโย นาม จาวนาธิปฺปาโย  
อกฺโกสาธิปฺปาโย    กมฺมาธิปฺปาโย    วุฏานาธิปฺปาโย อุโปสถปฺ- 
ปวารณฏปนาธิปฺปาโย   อนุวิชฺชนาธปิฺปาโย   ธมมฺกถาธิปฺปาโยติ   
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อเนกวิโธ ฯ   ตตฺถ   ปุริเมสุ   จตูสุ   อธปิฺปาเยสุ   โอกาส  
อการาเปนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  โอกาส  การาเปตฺวาป  จ  สมฺมุขา  อมูลเกน  
ปาราชิเกน  อนุทฺธเสนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโส ฯ  อมูลเกน  สงฺฆาทิเสเสน  
อนุทฺธเสนฺตสฺส   ปาจิตฺติย ฯ   อาจารวิปตฺติยา   อนุทฺธเสนฺตสฺส  
ทุกฺกฏ ฯ   อกฺโกสาธิปฺปาเยน   วทนฺตสฺส   ปาจิตฺติย ฯ  อสมฺมขุา  
สตฺตหิป   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   วทนฺตสสฺ   ทุกฺกฏ ฯ   อสมฺมุขาเยว  
สตฺตวิธมฺป   กมฺม   กโรนฺตสฺส   ทุกกฺฏเมว ฯ   กรุนฺุทิย   ปน วุฏานา- 
ธิปฺปาเยน   ตฺว  อิม  นาม  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ต  ปฏิกโรหีติ  
วทนฺตสฺส   โอกาสกิจฺจ   นตฺถีติ  วุตฺต ฯ  สพฺพตฺเถว  อุโปสถปฺปวารณ  
เปนฺตสฺส   โอกาสกมฺม   นตฺถ ิฯ   ปนกฺเขตฺตมฺปน   ชานิตพฺพ ฯ  
สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   อชฺชโุปสโถ   ปณฺณรโส  ยทิ  สงฺฆสฺส  
ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ  อุโปสถ  กเร อิติ เอตสฺมึ หิ เรกาเร อนติกฺกนฺเตเยว  
เปตุ   ลพฺภติ ฯ   ตโต  ปร  ปน  ยกาเร  ปตฺเต  น  ลพฺภติ ฯ  
เอส   นโย  ปวารณาย ฯ  อนุวิชฺชกสฺสาป  โอสเฏ  วตฺถุสฺม ึ อตฺเถต  
ตวาติ   อนุวิชฺชนาธิปฺปาเยน   วทนฺตสฺส   โอกาสกมฺม   นตฺถิ ฯ  
ธมฺมกถิกสฺสาป   ธมฺมาสเน   นิสีทิตฺวา   โย   อิท ฺจ   อิท ฺจ  กโรติ  
อย   ภิกฺขุ   อสฺสมโณติ   อาทินา  นเยน  อนุทฺทิสสฺ  ธมฺม  กเถนฺตสฺส  
โอกาสกมฺม   นตฺถ ิฯ   สเจ   ปน  อุทฺทสิฺส  นิยเมตฺวา  อสุโก  จ  
อสุโก   จ   อสฺสมโณ   อนุปาสโกติ  กเถติ  ธมฺมาสนโต  โอโรหิตฺวา  
อาปตฺตึ   ทสฺเสตฺวา   คนฺตพฺพ ฯ   ย   ปน  ตตฺถ  ตตฺถ  อโนกาส  
กาเรตฺวาติ   วุตฺต   ตสฺส   โอกาส   อกาเรตฺวาติ   เอวมตฺโถ   
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เวทิตพฺโพ ฯ   น   หิ   โกจิ   อโนกาโส   นาม  นตฺถิ  ยโมกาส  
กาเรตฺวา  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  โอกาส  ปน  อกาเรตฺวา  อาปชฺชตีติ ฯ  
เสส อุตฺตานเมว ฯถ  
        สมฏุานาทีสุ   ติสมฏุาน   กายจิตฺตโต   วาจาจิตฺตโต  
กายวาจาจิตฺตโต   จ   สมฏุาติ   กิรยิา   ส ฺาวิโมกฺข   สจิตฺตก  
โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ  
                ปมทุฏโทสสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยน   พุทฺโธ  ภควาติ  ทุติยทุฏโทสสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  
หนฺท   มย   อาวุโส   อิม   ฉกลก  ทพฺพ  มลลฺปุตฺต  นาม  กโรมาติ  
เต   กิร   ปมวตฺถุสฺมึ   อตฺตโน   มโนรถ   สมฺปาเทตุ  อสกฺโกนฺตา  
ลทฺธนิคฺคหา   วิฆาตปฺปตฺตา   อิทานิ   ชานิสฺสามาติ   ตาทิส   วตฺถุ  
ปริเยสมานา   วิจรนฺติ ฯ   อเถกทิวส   ทิสฺวา   ตุฏา   อ ฺม ฺ  
โอโลเกตฺวา   เอวมาหสุ   หนฺท   มย   อาวุโส   อิม  ฉกลก  ทพฺพ  
มลฺลปุตฺต   นาม   กโรมาติ ฯ   ทพฺโพ   มลฺลปุตฺโต   นาม  อยนฺติ  
เอวมสฺส   นาม  กโรมาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอส  นโย  เมตฺติยนฺนาม  
ภิกฺขุนินฺติ   เอตฺถาป ฯ   เต   ภิกฺขู   เมตฺติยภุมฺมชเก   ภิกฺขู  
อนุยุ ฺชึสูติ   เอว   อนุยุ ฺชึสุ   อาวุโส   กุห ึ  ตุมฺเหหิ   ทพฺโพ  
มลฺลปุตฺโต   นาม   เมตฺติยาย   ภิกฺขุนิยา   สทฺธ ึ  ทฏิโติ ฯ  
คิชฺฌกูฏปพฺพตปาเท ฯ   กาย   เวลาย ฯ  ภิกฺขาจารคมนเวลาย ฯ  
อาวุโส   ทพฺพ  อิเม  เอว  วเทนฺติ  ตฺว  ตทา  กุหินฺติ ฯ  เวฬุวเน  
ภตฺตานิ   อุทฺทิสามีติ ฯ   ตว   ตาย   เวลาย  เวฬุวเน  อตฺถิภาว   
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โก  ชานาตีติ ฯ  ภิกฺขุสงฺโฆ  ภนฺเตติ ฯ  เต  สงฺฆ  ปจฺุฉึสุ  ชานาถ  
ตุมฺเห  ตาย  เวลาย  อิมสฺส  เวฬุวเน  อตฺถิภาวนฺติ ฯ  อาม อาวุโส  
ชานาม   เถโร   สมฺมติลทธฺทิวสโต   ปฏาย   เวฬุวเนเยวาติ ฯ  
ตโต   เมตฺติยภุมฺมชเก   อาหสุ   อาวุโส   ตุมฺหาก  กถา  น  สเมติ  
กจฺจิ   โน   เลส  อุฑฺเฑตฺวา  วเทถาติ ฯ  เอว  เต  เตหิ  ภิกฺขูหิ  
อนุยุ ฺชิยมานา  อาม  อาวุโสติ  วตฺวา  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ กมิฺปน  
ตุมฺเห   อาวุโส   อายสฺมนฺต   ทพฺพ   มลฺลปุตฺต   อ ฺาภาคิยสฺส  
อธิกรณสฺสาติ   เอตฺถ  อ ฺภาคสฺส  อิท  อ ฺภาโค  วา  อสฺส  อตฺถีติ  
อ ฺภาคิย ฯ   อธิกรณนติฺ  อาธาโร  เวทิตพฺโพ ฯ  วตฺถุอธิฏานนฺติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   โย  หิ  โส  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต  นามาติ  ฉกลโก  
วุตฺโต   โส   ยฺวาย   อายสฺมโต   ทพฺพสฺส   มลลฺปตฺุตสฺส   ภาโค  
โกฏาโส   ปกฺโข   มนุสสฺชาติ   เจว  ภิกฺขุภาโว  จ  ตโต  อ ฺสฺส  
ภาคสฺส   โกฏาสสฺส   ปกฺขสฺส   โหติ   ติรจฺฉานชาติยา   เจว ฉกลก- 
ภาวสฺส  จ  โส  วา  อ ฺภาโค  อสฺส อตฺถีติ ตสฺมา อ ฺภาคิสงฺข  
ลภติ ฯ  ยสฺมา  จ  เตส  อิม  มย  ทพฺพ  มลลฺปุตฺต  นาม  กโรมาติ  
วทนฺตาน   ตสฺส   นามกรณส ฺาย   อาธาโร   วตฺถุอธิฏาน   ตสฺมา  
อธิกรณนฺติ   เวทิตพฺโพ ฯ  ต  ห ิ สนฺธาย  เต  ภิกฺขู  อ ฺภาคิยสฺส  
อธิกรณสฺสาติ  อาหสุ ฯ  น  วิวาทาธิกรณาทีสุ  อ ฺตร ฯ  กสมฺา ฯ  
อสมฺภวโต ฯ   น  หิ  เต  จตุนฺน  อธิกรณาน  กสฺสจิ  อ ฺภาคิยสฺส  
อธิกรณสฺส   กิ ฺจิ   เทส   เลสมตฺต   อุปฺปาทยึสุ ฯ  น  จ  จตุนฺน  
อธิกรณาน   เลโส   นาม  อตฺถิ ฯ  ชาติเลสาทโย  หิ  ปุคฺคลานเยว   
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เลสา   วุตฺตา   น  วิวาทาธิกรณาทีน ฯ  อิท ฺจ  ทพฺโพ  มลลฺปุตฺโตติ  
นาม   ตสฺส   อ ฺภาคิยาธิกรณภาเว    ิตสฺส  ฉกลกสฺส  โกจิ  เทโส  
โหติ   เถร  อมูลเกน  ปาราชิเกน  อนุทธฺเสตุ  เลสมตฺโต ฯ  เอตฺถ  
จ   ทิสฺสติ  อปทิสฺสติ  อสสฺ  อยนฺติ  โวหริยตีติ  เทโส ฯ  ชาติอาทีสุ  
อ ฺตรโกฏาสสฺเสต   อธิวจน ฯ   อ ฺมฺป   วตฺถุ  ลิสฺสติ  สลิิสฺสติ  
โวหารมตฺเตเนว   อีสก   อลฺลิยตีติ   เลโส ฯ   ชาติอาทีน ฺเว  
อ ฺตรโกฏาสสฺเสต   อธิวจน ฯ   ตโต   ปร   อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยมฺป อยเมวตฺโถ ฯ  
        ปทภาชเน   ปน   ยสสฺ   อ ฺภาคิยสฺส   อธิกรณสฺส  กิ ฺจิ  เทส  
เลสมตฺต   อุปาทาย   ปาราชิเกน   ธมฺเมน   อนุทฺธเสยฺย  ต  ยสฺมา  
อตฺถุปฺปตฺติวเสเนว   อาวิภูต   ตสฺมา   ปทภาชเน   ต   น  วิภตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ยานิ  ปน  อธิกรณนฺติ  วจนสาม ฺโต  อตฺถุทฺธารวเสน จ  
วุตฺตานิ   จตฺตาริ  อธิกรณานิ  เตส  อ ฺภาคิยตา  จ  ตพฺภาคิยตา  จ  
ยสฺมา   อปากฏา   ชานิตพฺพา   จ  วินยธเรหิ  ตสฺมา  วจนสาม ฺโต  
ลทฺธ   อธิกรณ  นิสฺสาย  ต  อาวิกโรนฺโต  อ ฺภาคิยสฺส  อธิกรณสฺสาติ  
อาปตฺต ฺภาคิย   วา   โหติ   อธิกรณ ฺภาคิย   วาติ   อาทิมาห ฯ  
ยา  จ  สา  อวสาเน  อาปตฺต ฺภาคิยสฺส  อธิกรณสฺส วเสเนว โจทนา  
วุตฺตา   ตมฺป   ทสฺเสตุ   อย   สพฺพาธิกรณาน   ตพฺภาคิยอ ฺภาคิยตา  
สมาหฏาติ   เวทิตพฺพา ฯ   ตตฺถ   จ  อาปตฺต ฺภาคิย  วาติ  ปม  
อุทฺทิฏตฺตา   กถ ฺจ   อาปตฺติ   อาปตฺติยา   อ ฺภาคิยา   โหตีติ  
นิทฺเทเส   อารพฺภิตพฺเพ   ยสฺมา   อาปตฺตาธิกรณสฺส   ตพฺภาคิย-  
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วิจารณาเยว   อยมตฺโถ  อาคมิสฺสติ  ตสฺมา  เอว  อนารภิตฺวา กถ ฺจ    
อธิกรณ   อธิกรณสฺส  อ ฺภาคิยนฺติ  ปจฺฉิม  ปทเยว  คเหตฺวา  
นิทฺเทโส   อารทฺโธติ   เวทิตพฺโพ ฯ   ตตฺถ   อ ฺภาคิยวาโร  
อุตฺตานตฺโถเยว ฯ   เอกเมก   หิ   อธิกรณ   อิตเรส   ติณฺณ อ ฺภาคิย    
อ ฺปกฺขิย   อ ฺโกฏาสิย   โหติ   วตฺถุวิสภาคตฺตา ฯ ตพฺภาคิย- 
วาเร   ปน  วิวาทาธิกรณ  วิวาทาธิกรณสฺส  ตพฺภาคิย  ตปกฺขิย  
ตโกฏาสิย  วตฺถุสภาคตฺตา ฯ  ตถา อนุวาทาธิกรณ อนุวาทาธิ- 
กรณสฺส ฯ กถ ฯ   พุทฺธกาลโต   ปฏาย   ห ิ  อฏารส   เภทกรวตฺถูนิ  
นิสฺสาย  อุปฺปนฺนวิวาโท  จ  อิทานิ  อุปฺปชฺชนกวิวาโท  จ วตฺถสุภาคตาย  
เอก   วิวาทาธิกรณเมว   โหติ   ตถา  พุทฺธกาลโต  ปฏาย  จตสฺโส  
วิปตฺติโย   นสิฺสาย  อุปฺปนฺนอนุวาโท  จ  อิทานิ  อุปฺปชฺชนกอนุวาโท  จ  
วตฺถุสภาคตาย   เอก   อนุวาทาธิกรณเมว   โหติ ฯ   ยสฺมา   ปน  
อาปตฺตาธิกรณ   อาปตฺตาธิกรณสฺส   สภาควิสภาควตฺถุโต สภาว- 
สริกฺขโต  จ  เอกเสน  ตพฺภาคิย  น  โหติ  ตสฺมา อาปตฺตาธิกรณ  
อาปตฺตาธิกรณสฺส   สิยา   ตพฺภาคิย   สยิา   อ ฺภาคิยนฺติ   วุตฺต ฯ  
ตตฺถ   อาทิโต   ปฏาย   อ ฺภาคิยสฺส   ปม   นทิฺทิฏตฺตา  อิธาป  
อ ฺภาคิยเมว   ปม   นิทฺทิฏ ฯ   ตตฺถ   อ ฺภาคิยตฺต ฺจ  ปรโต  
ตพฺภาคิยตฺต ฺจ   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺพ ฯ   กิจฺจาธิกรณ กิจฺจาธิ- 
กรณสฺส  ตพฺภาคิยนฺติ  เอตฺถ  ปน  พุทธฺกาลโต  ปฏาย  จตฺตาริ  
สงฺฆกมฺมานิ   นิสฺสาย   อุปฺปนฺนอธิกรณ ฺจ  อิทานิ  จตฺตาริ  สงฺฆกมฺมานิ  
นิสฺสาย   อุปปฺชฺชนกอธิกรณ ฺจ   สภาคตาย   สริกขฺตาย   จ   เอก กิจฺจาธ-  
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กรณเมว   โหติ ฯ    ก   ปน   สงฺฆกมฺมานิ    นิสสฺาย    อุปฺปนฺนอธิกรณ  
กิจฺจาธิกรณ  อุทาหุ  สงฺฆกมฺมานเมว  ต อธิวจนนฺติ ฯ สงฺฆกมฺมาน- 
เมเวต อธิวจน ฯ   เอว   สนฺเตป   สงฺฆกมฺมนฺนาม   อิท ฺจีท ฺจ   เอว  
อิติ   ย   กมฺมลกฺขณ   มนสิกโรติ   ต   นิสฺสาย   อุปปฺชฺชนโต  ปรุิม  
ปุริม   สงฺฆกมฺม   นิสฺสาย   อุปฺปชฺชนโต   จ   สงฺฆกมฺมานิ   นิสสฺาย  
อุปฺปนฺน   อธิกรณ   กิจฺจาธิกรณนฺติ   วุตฺต ฯ  กิ ฺจิ  เทส  เลสมตฺต  
อุปาทายาติ   เอตฺถ   ปน   ยสฺมา   เทโสติ   วา  เลสมตฺโตติ  วา  
ปุพฺเพ   วุตฺตนเยเนว   พฺย ฺชนโต   นาน   อตฺถโต   เอก   ตสฺมา  
เลโสติ   ทส   เลสา   ชาติเลโส   นามเลโสติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
ชาติเยว  ชาติเลโส ฯ  เอส  นโย  เสเสสุ ฯ  อิทานิ  ตเมว เลส  
วิตฺถารโต   ทสฺเสตุ   ยถา   ต   อุปาทาย   อนุทฺธสนา  โหติ  ตถา  
สวตฺถุก   กตฺวา   ทสฺเสนฺโต   ชาติเลโส   นาม   ขตฺติโย   ทิฏโ  
โหตีติ   อาทมิาห ฯ   ตตฺถ   ขตฺติโย  ทิฏโ  โหตีติ  อ ฺโ  โกจิ  
ขตฺติยชาติโย   อิมินา   โจทเกน   ทฏิโ   โหติ ฯ  ปาราชิก  ธมมฺ  
อชฺฌาปชฺชนโฺตติ   เมถุนธมฺมาทีสุ   อ ฺตร   อาปชฺชนฺโต ฯ   อ ฺ  
ขตฺติย  ปสฺสิตฺวา  โจเทตีติ  อถ  โส  อ ฺ  อตฺตโน  เวรึ ขตฺติยชาติย  
ภิกฺขุ   ปสฺสตฺิวา  ต  ขตฺติยชาติเลส  คเหตฺวา  เอว  โจเทติ  ขตฺติโย  
มยา   ทฏิโ  ปาราชิก  ธมฺม  อชฌฺาปชฺชนฺโต  ตฺว  ขตฺติโย  ปาราชิก  
ธมฺม   อชฺฌาปนฺโนสิ ฯ   อถวา   ตฺว   โส   ขตฺติโย   น  อ ฺโ  
ปาราชิก   ธมฺม   อชฺฌาปนฺโนสิ   อสฺสมโณสิ   อสกยฺปุตฺติโยสิ   นตฺถิ  
ตยา   สทฺธึ   อุโปสโถ  วา  ปวารณา  วา  สงฺฆกมฺม  วาติ  อาปตฺติ   
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วาจาย   วาจาย   สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   เอตฺถ   จ  เตส  ขตฺติยาน  
อ ฺม ฺ   อสทิสสฺส   ตสฺส   ตสฺส   ทีฆาทิโน   วา  ทิฏาทิโน  วา  
วเสน   อ ฺภาคิยตา   ขตฺติยชาติปฺป ฺตฺติยา   อาธารวเสน  
อธิกรณตา  จ  เวทิตพฺพา ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  สพฺพปเทสุ โยชนา  
เวทิตพฺพา ฯ   ปตฺตเลสนิทฺเทเส ฯ   สาฏกปตฺโตติ  โลหปตฺตสทิโส  
สุสณฺาโน   สุจฺฉวิ   สินิทฺโธ   ภมรวณฺโณ   มตฺติกาปตฺโต   วุจฺจติ ฯ  
สุมฺภกปตฺโตติ   ปกติมตฺติกาปตฺโต ฯ   ยสฺมา   ปน   อาปตฺติเลสสฺส  
เอกปเทเนว   สงฺเขปโต   นิทฺเทโส   วุตฺโต  ตสฺมา  วิตฺถารโต  ตป  
ทสฺเสตุ   ภิกขฺุ   สงฺฆาทิเสส   อชฺฌาปชฺชนโต   ทฏิโ   โหตีติ  อาทิ  
วุตฺต ฯ   กสมฺา   ปนสฺส   ตตฺเถว   นิทเฺทส   อวตฺวา   อิธ  วิสุ  
วุตฺโตติ ฯ   เลสนิทฺเทเส   หิ   อสภาคตฺตา ฯ  เลสนิทฺเทสา  หิ  
อ ฺ   ทิสฺวา   อ ฺสฺส  โจทนาวเสน  วุตฺตา ฯ  อย  ปน  เอกเมว  
อ ฺ   อาปตฺตึ   อาปชฺชนฺต  ทิสฺวา  อ ฺาย  อาปตฺติยา  โจทนาวเสน  
วุตฺโต ฯ  ยท ิ เอว  กถ  อ ฺภาคิย  อธิกรณ  โหตีติ ฯ อาปตฺติยา ฯ  
เตเนต   วุตฺต   เอวมฺป   อาปตฺต ฺภาคิย ฺจ   โหติ   เลโส   จ  
อุปาทินฺโนติ ฯ   ย  หิ  โส  สงฺฆาทิเสส  อาปนฺโน  ต  ปาราชิกสฺส  
อ ฺภาคิย   อธิกรณ ฯ   ตสฺส   ปน   อ ฺภาคิยสฺส   อธิกรณสฺส  
เลโส   นาม   โย   โส  สพฺพขตฺติยาน  สาธารโณ  ขตฺติยภาโว  วิย  
สพฺพาปตฺตีน   สาธารโณ   อาปตฺติภาโว ฯ   เอเตน   อุปาเยน  
เสสาปตฺติมูลกา   นยา   โจทาปกวาโร   จ  เวทิตพฺโพ ฯ  อนาปตฺติ  
ตถาส ฺ ี  โจเทติ  วา  โจทาเปติ  วาติ  ปาราชิกเยว  อย อาปนฺโนติ   
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มคฺคนฺตรายาย   สวตฺตนฺติ   ตสฺมา   ภควา   อล   เทวทตฺตาติ๑ 

ปฏิกฺขิปตฺวา โย อิจฺฉติ อาร ฺโก โหตูติอาทิมาห๒ ฯ  
        เอตฺถ   ปน   ภควโต   อธิปฺปาย   วิทิตฺวา  กุลปุตฺเตน  อตฺตโน  
ปฏิรูป   เวทติพฺพ ฯ  อย  เหตฺถ  ภควโต  อธิปฺปาโย  เอโก  ภิกฺขุ  
มหชฺฌาสโย   โหติ   มหุสฺสาโห   สกฺโกติ   คามนฺตเสนาสน ปฏิกฺ- 
ขิปตฺวา   อร ฺเ  วิหรนฺโต  ทุกฺขสฺสนฺต  กาตุ ฯ  เอโก  ทุพฺพโล  
โหติ   อปฺปตฺถาโม   อร ฺเ   น  สกโฺกติ  คามนฺเตเยว  สกฺโกติ ฯ  
เอโก   มหพฺพโล   สมปปฺวตฺตธาตุโก   อธิวาสนกฺขนฺติสมฺปนฺโน  
อิฏานิฏเสุ   สมจิตฺโต   อร ฺเป   คามนฺเตป   สกฺโกติเยว ฯ  
เอโก   เนว   คามนฺเต   น   อร ฺเ  สกฺโกติ  ปทปรโม  โหติ ฯ  
ตตฺร   ยฺวาย  มหชฺฌาสโย  โหติ  มหุสฺสาโห  สกฺโกติ  คามนฺต- 
เสนาสน ปฏิกฺขิปตฺวา   อร ฺเ   วิหรนฺโต   ทุกฺขสฺสนต   กาตุ   โส  
อร ฺเเยว   วสตุ   อิทมสสฺ   ปฏิรูป ฯ   สทฺธิวิหารกิาทโยปสฺส  
อนุสิกฺขมานา   อร ฺเ   วิหาตพฺพเมว   ม ฺ ิสฺสนฺติ ฯ   โย   ปน  
ทุพฺพโล   โหติ   อปฺปตฺถาโม   คามนฺเตเยว   สกโฺกติ   ทุกฺขสฺสนฺต กาตุ    
น      อร ฺเ     โส      คามนฺเตเยว    วสตุ ฯ     ยฺวาย      มหพฺพโล  
สมปฺปวตฺตธาตุโก   อธิวาสนกฺขนฺติสมฺปนฺโน   อิฏานิฏเสุ   สมจิตฺโต  
อร ฺเป   คามนฺเตป   สกฺโกติเยว   อยมฺป   คามนฺตเสนาสน  ปหาย  
อร ฺเ   วิหรตุ   อิทมสฺส   ปฏิรูป ฯ   สทฺธิวิหาริกาทโยปสฺส อนุสิกฺข- 
มานา  อร ฺเ  วิหาตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺติ ฯ โย ปนาย เนว คามนฺเต  
น   อร ฺเ   สกฺโกติ  ปทปรโม  โหติ  อยมฺป  อร ฺเเยว  วสตุ ฯ  
๑. ๒. วิ. จุลฺลวคฺค. ๗/๑๙๓ ฯ   
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อย   หิสฺส   ธุตงฺคเสวนา   กมฺมฏานภาวนา   จ  อายตึ  มคฺคผลาน  
อุปนิสฺสโย   ภวิสฺสติ ฯ  สทฺธิวิหาริกาทโยปสฺส  อนุสิกฺขมานา  อร ฺเ  
วิหาตพฺพ   ม ฺ ิสฺสนฺตีติ ฯ  เอว  ยฺวาย  ทุพฺพโล  โหติ  อปฺปตฺถาโม  
คามนฺเตเยว   วิหรนฺโต   สกฺโกติ   ทุกขฺสฺสนฺต   กาตุ   น   อร ฺเ  
อิม  ปุคฺคล  สนฺธาย  ภควา  โย  อิจฺฉติ  คามนฺเต  วิหรตูติ  อาห ฯ  
อิมินา   จ   ปคฺุคเลน  อ ฺเสมฺป  ทฺวาร  ทินฺน ฯ  ยทิ  ปน  ภควา  
เทวทตฺตสฺส   วาท   สมฺปฏิจฺเฉยฺย   ยฺวาย  ปุคฺคโล  ปกติยา  ทุพฺพโล  
โหติ   อปฺปตฺถาโม   โยป   ทหรกาเล   อร ฺวาส   อภิสมฺภุณิตฺวา  
ชิณฺณกาเล   วา   วาตปตฺตาทีหิ   สมุปปฺนฺนธาตุกฺโขภกาเล   วา  
นาภิสมฺภุณาติ   คามนฺเตเยว  ปน  วิหรนฺโต  สกฺโกติ  ทุกฺขสฺสนฺต  กาตุ  
เตส   อริยมคฺคูปจฺเฉโท   ภเวยฺย   อรหตฺตผลาธิคโม   น   ภเวยฺย  
อุทฺธมฺม   อุพฺพินย   วิโลม   อนิยฺยานิก   สตฺถุสาสน   ภเวยฺย  สตฺถา  
จ   เตส   อสพฺพ ฺ ู   อสฺส  สกวาท  ฉฑฺเฑตฺวา  เทวทตฺตสฺส  วาเท  
ปติฏ ิโตติ  คารยฺโห  จ  ภเวยฺย ฯ  ตสฺมา  ภควา  เอวรูเป ปุคฺคเล  
สงฺคณฺหนฺโต   เทวทตฺตสฺส   วาท   ปฏกิฺขิป ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  
ปณฺฑปาติกวตฺถุสฺมิมฺป     ปสุกูลิกวตฺถสฺุมิมฺป    อฏมาเส รุกฺขมูลิก- 
วตฺถุสฺมิมฺป   วินิจฺฉโย   เวทิตพฺโพ ฯ   จตฺตาโร   ปน มาเส รุกฺขมูล- 
เสนาสน ปฏิกฺขิตฺตเมว ฯ  
        มจฺฉมสวตถุสฺมึ   ติโกฏิปริสุทฺธนติฺ   ตีหิ   โกฏีหิ   ปริสุทธฺ  
ทิฏาทีหิ   อปริสุทฺธีหิ   วิรหิตนฺติ   อตฺโถ ฯ   เตเนวาห   อทิฏ  
อสฺสุต   อปรสิงฺกิตนฺติ ฯ   ตตฺถ   อทิฏนฺนาม   ภิกขฺูน   อตฺถาย   
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มิคมจฺเฉ   วธิตฺวา   คยฺหมาน   อทิฏ ฯ   อสฺสุตนฺนาม   ภิกฺขูน  
อตฺถาย   มิคมจฺเฉ   วธิตฺวา   คหิตนฺติ   อสฺสุต ฯ  อปริสงฺกิต  ปน  
ทิฏปริสงฺกิต   สุตปริสงฺกิต   ตทุภยวินิมุตฺตปริสงฺกิต ฺจ   ตฺวา  
ตพฺพิปกฺขโต   ชานิตพฺพ ฯ   กถ ฯ   อิธ  ภิกฺขู  ปสสฺนฺติ  มนุสฺเส  
ชาลวาคุราทิหตฺเถ  คามโต  วา  นิกฺขมนฺเต  อร ฺเ  วา  วิจรนฺเต ฯ  
ทุติยทิวเส   จ   เนส   ต   คาม   ปณฺฑาย   ปวิฏาน   สมจฺฉมส  
ปณฺฑปาต   อภิหรนฺติ ฯ  เต  เตน  ทิฏเน  ปริสงฺกนฺติ  ภิกขูน  นุโข  
อตฺถาย   กตนฺติ ฯ   อิท   ทิฏปริสงฺกิตนฺนาม ฯ  เอต  คเหตุ  น  
วฏฏติ ฯ   ย   เอว   อปริสงฺกิต   ต  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  เต  
มนุสฺสา   กสมฺา   ภนฺเต   น   คณฺหาถาติ   ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  
นยิท   ภนฺเต   ภิกฺขูน   อตฺถาย  กต  อมเฺหหิ  อตฺตโน  อตฺถาย  วา  
ราชายุตฺตาทีน   อตฺถาย   วา  กตนฺติ  วทนฺติ  กปฺปติ ฯ  นเหว  โข  
ภิกฺขู   ปสฺสนฺติ   อปจ   สุณนฺติ   มนสฺุสา   กริ   ชาลวาคุราทิหตฺถา  
คามโต   วา   นิกฺขมนฺติ   อร ฺเ  วา  วิจรนฺตีติ ฯ  ทุติยทิวเส  จ  
เตส   ต  คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏาน  สมจฺฉมส  ปณฺฑปาต  อภิหรนฺติ ฯ  
เต   เตน  สุเตน  ปริสงฺกนฺติ  ภิกฺขูน  นุโข  อตฺถาย  กตนฺติ ฯ  อิท  
สุตปริสงฺกิตนฺนาม ฯ  เอต  คเหตุ  น  วฏฏติ ฯ  ย  เอว อปริสงฺกิต  
ต  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  เต  มนุสฺสา  กสมฺา  ภนฺเต  น  คณฺหาถาติ  
ปุจฺฉิตฺวา   ตมตฺถ   สุตฺวา   นยิท   ภิกฺขูน   อตฺถาย   กต   อมฺเหหิ  
อตฺตโน   อตฺถาย   วา   ราชายุตฺตาทีน  อตฺถาย  วา  กตนฺติ  วทนฺติ  
กปฺปติ ฯ   นเหว   โข   ปน  ปสฺสนฺติ  น  สุณนฺติ  อปจ  เตส  ต   
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คาม   ปณฺฑาย   ปวิฏาน   ปตฺต   คเหตฺวา   สมจฺฉมส   ปณฺฑปาต  
อภิสงฺขริตฺวา   อภิหรนฺติ ฯ   เต   ปริสงฺกนฺติ   ภิกฺขูน   นุโข  
อตฺถาย   กตนฺติ ฯ   อิท   ตทุภยวินิมุตฺตปริสงฺกิตนฺนาม ฯ  เอตมฺป  
คเหตุ   น   วฏฏติ ฯ   ย   เอว   อปริสงฺกิต   ต   วฏฏติ ฯ  
สเจ   ปน   เต   มนุสฺสา   กสฺมา  ภนฺเต  น  คณฺหาถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  
ตมตฺถ   สุตฺวา   นยิท   ภนฺเต   ภิกฺขูน   อตฺถาย   กต   อมฺเหหิ  
อตฺตโน   อตฺถาย   วา   ราชายุตฺตาทีน  อตฺถาย  วา  กต  ปวตฺตมส  
วา   กปฺปยเมว   ลภิตฺวา   ภิกฺขูน   อตฺถาย   สมฺปาทิตนฺติ   วทนฺติ  
กปฺปติ ฯ   มตาน   เปตกิจฺจตฺถาย  มงฺคลาทีน  วา  อตฺถาย  กเตป  
เอเสว   นโย ฯ   ย  ย  หิ  ภิกฺขูนเยว  อตฺถาย  อกต  ยตฺถ  จ  
นิพฺเพมติโก   โหติ  ต  สพฺพ  กปฺปติ ฯ  สเจ  ปน  เอกสฺมึ  วิหาเร  
ภิกฺขูน   อุททฺิสฺส   กต   โหติ  เต  จ  อตฺตโน  อตฺถาย  กตภาว  น  
ชานนฺติ   อ ฺเ   ชานนฺติ   เย   ชานนฺติ   เตส   น   วฏฏติ ฯ  
อ ฺเ   น   ชานนฺติ  เตเยว  ชานนฺติ  เตสเยว  น  วฏฏติ  อ ฺเส  
วฏฏติ ฯ   เตป   อมฺหาก   อตฺถาย   กตนฺติ   ชานนฺติ   อ ฺเป  
เอเตส   อตฺถาย   กตนฺติ   ชานนฺติ  สพฺเพสป  น  วฏฏติ ฯ  สพฺเพ  
น   ชานนฺติ   สพฺเพส   วฏฏติ ฯ  ป ฺจสุป  สหธมฺมิเกสุ  ยสฺส  วา  
ตสฺส   วา  อตฺถาย  อุทฺทสิฺส  กต  สพฺเพส  น  กปฺปติ ฯ  สเจ  ปน  
โกจิ   เอก   ภิกฺขุ   อุทฺทสิฺส   ปาณ  วธิตฺวา  ตสฺส  ปตฺต  ปูเรตวา  
เทติ  โส  จ  อตฺตโน  อตฺถาย  กตภาว  ชานเยว  คเหตฺวา  อ ฺสฺส  
ภิกฺขุโน   เทติ   โส   ตสฺส   สทฺธาย  ปริภุ ฺชติ  กสฺส  อาปตฺตีติ ฯ   
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ทฺวินฺนป   อนาปตฺติ ฯ   ย   หิ   อุทฺทิสสฺ   กต   ตสฺส  อภุตฺตตาย  
อนาปตฺติ   อิตรสฺส   อชานนตาย   จ ฯ  กปฺปยมสสฺส  หิ  ปฏิคฺคหเณ  
อาปตฺติ   นตฺถิ ฯ   อุทฺทิสฺส   กต ฺจ   อชานิตฺวา   ภุ ฺชนฺตสฺส  
ปจฺฉา   ตฺวา   อาปตฺติเทสนากิจฺจ   นาม  นตฺถิ ฯ  อกปฺปยมส  ปน  
อชานิตฺวา   ภุตฺเตน   ปจฺฉา   ตฺวาป   อาปตฺติ   เทเสตพฺพา ฯ  
อุทฺทิสฺส   กต   ห ิ  ตฺวา   ภุ ฺชโต   จ   อาปตฺติ ฯ  อกปฺปยมส  
อชานิตฺวา   ภุ ฺชนฺตสฺสาป  อาปตฺติเยว ฯ  ตสฺมา  อาปตฺติภีรุเกน  รูป  
สลฺลกฺเขนฺเตนาป   ปุจฺฉิตฺวาว   มส   ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ  ปรโิภคกาเล  
ปุจฺฉิตฺวา   ปริภุ ฺชิสฺสามีติ   คเหตฺวา   ปุจฺฉิตฺวาว   ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  
กสฺมา ฯ   ทุวิ ฺเยฺยตฺตา ฯ   อจฺฉมส  หิ  สูกรมสสทิส  โหติ ฯ  
ทีปมสาทีนิ   มิคมสาทิสทิสานิ ฯ   ตสฺมา   ปุจฺฉิตฺวา   คหณเมว  
วตฺตนฺติ วทนฺติ ฯ  
        หฏโ   อุทคฺโคติ   ตุฏโ  เจว  อุนฺนตกายจิตฺโต  จ  หุตฺวา ฯ  
โส   กริ   ภควา   อิมานิ   ป ฺจ   วตฺถนูิ   น   อนุชานาติ  อิทานิ  
สกฺกิสฺสามิ   สงฺฆเภท   กาตุนฺติ   โกกาลิกสฺส  อิงฺคิตาการ  ทสฺเสตฺวา  
ยถา   วิส   วา   ขาทิตฺวา   รชชฺุยา   วา  อุพฺพนฺธิตฺวา  สตฺถ  วา  
อาหริตฺวา   มริตุกาโม   ปุริโส  วิสาทีสุ  อ ฺตร  ลภิตฺวา  ตปฺปจฺจยา  
อาสนฺนมฺป   มรณทุกฺข   อชานนฺโต   หฏโ   อุทคฺโค  โหติ  เอวเมว  
สงฺฆเภทปจฺจยา   อาสนฺนมฺป   อวีจิมฺหิ   นิพฺพตฺติตฺวา   ปฏิสเวทนีย  
ทุกฺข   อชานนฺโต   ลทโฺธ   ทานิ  เม  สงฺฆเภทสฺส  อุปาโยติ  หฏโ  
อุทคฺโค   สปริโส   อุฏายาสนา   เตเนว   หฏภาเวน   ภควนฺต   
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อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  เต  มย  อิเมหิ  ป ฺจหิ  
วตฺถูหิ   สมาทาย   วตฺตามาติ   เอตฺถ   ปน   อิมานิ  ป ฺจ  วตฺถนูีติ  
วตฺตพฺเพป   เต   มย   อิเมหิ  ป ฺจหิ  วตฺถูหิ  ชน  ส ฺาเปสฺสามาติ  
อภิณฺหวิตกฺกวเสน     วิภตฺติวิปลฺลาส     อสลลฺกฺเขตฺวา อภิณฺหปริ- 
วิตกฺกานุรูปเมว  เต  มย  อิเมหิ  ป ฺจหิ  วตฺถูหีติ  อาห ยถาต  
วิกฺขิตฺตจิตฺโต ฯ  ธุตา  สลฺเลขวุตฺติโนติ  ยา  ปฏิปทา  กิเลเส  ธนุาติ  
ตาย   สมนนาคตตฺตา   ธุตา ฯ   ยา   จ  กิเลเส  สลฺเลขติ  สา  
เอเตส   วุตฺตีติ   สลฺเลขวุตฺติโน ฯ  พาหุลฺลิโกติ  จีวราทีน  ปจฺจยาน  
พหุลภาโว   พาหุลฺล ฯ   พาหุลฺลมสฺส   อตฺถิ   ตสฺมึ  วา  พาหุลเฺล  
นิยุตฺโต    ิโตติ   พาหุลฺลโิก ฯ  พาหุลลฺาย  เจเตตีติ  พาหุลฺลตฺถาย  
เจเตติ   กปฺเปติ   ปกปฺเปติ ฯ  กถนฺนาม  มยฺห ฺจ  สาวกาน ฺจ  เม  
จีวราทิพหุลภาโว   ภเวยฺยาติ   เอว  อุสฺสุกฺกมาปนฺโนติ  อธิปฺปาโย ฯ  
จกฺกเภทายาติ   อาณาเภทาย ฯ   ธมฺม ึ  กถ   กตฺวาติ   ขนฺธเก  
วุตฺตนเยน   อล   เทวทตฺต   มา   เต  รจิุ  สงฺฆเภโท  ครุโก  โข  
เทวทตฺต   สงฺฆเภโท   โย   โข   เทวทตฺต   สมคฺค   สงฺฆ  ภินฺทติ  
กปฺปฏ ิย๑   กิพฺพิส   ปสวติ  กปฺป  นริยมฺหิ  ปจฺจติ  โย  จ  โข  
เทวทตฺต   ภินฺน   สงฺฆ   สมคฺค   กโรติ   พฺรหฺมปุ ฺ   ปสวติ  กปฺป  
สคฺคมฺหิ   โมทตีติเอวมาทิก๒   อเนกปฺปการ   เทวทตฺตสฺส   จ  
ภิกฺขูน ฺจ ตทนุจฺฉวิก ตทนุโลมิก ธมฺมีกถ กตฺวา ฯ  
        สมคฺคสฺสาติ   สหิตสฺส   จิตฺเตน   จ   สรีเรน  จ  อวิยุตฺตสฺสาติ  
อตฺโถ ฯ  ปทภาชเนป  หิ  อยเมว  อตฺโถ  ทสฺสิโต ฯ สมานสวาสโกติ  
๑. กปฺปฏ ิติกนฺติ ปาลิ ฯ ๒. วิ. จุลฺลวคฺค. ๗/๑๙๔ ฯ   



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 120 

หิ   วทตา  จิตฺเตน  อวิโยโค  ทสฺสิโต  โหติ ฯ  สมานสีมาย   ิโตติ  
วทตา  สรีเรน ฯ  กถ ฯ  สมานสวาสโก  หิ ลทฺธินา นานาสวาสเกน  
วา   กมฺมุนา   นานาสวาสเกน   วา   วิรหิโต  สมจิตฺตตาย  จิตฺเตน  
อวิยุตฺโต   โหติ   สมานสีมาย    ิโต   กายสามคฺคีทานโต   สรีเรน  
อวิยุตฺโต ฯ  เภทนสวตฺตนิก  วา  อธิกรณนฺติ  เภทนสุ  สงฺเฆเภทสฺส  
อตฺถาย  สวตฺตนิก  การณ ฯ  อิมสฺมึ  หิ  โอกาเส กามเหตุ กามนิทาน  
กามาธิกรณนฺติอาทีสุ๑  วิย  การณ  อธกิรณนฺติ  อธปิฺเปต ฯ  ต ฺจ  
ยสฺมา  อฏารสวิธ  โหติ  ตสฺมา  ปทภาชเน  อฏารส  เภทกร- 
วตฺถูนีติ วุตฺต ฯ  ตานิ  ปน  อิธูปาลิ  ภิกขฺุ  อธมฺม  ธมฺโมติ๒ ทีเปตีติ- 
อาทินา นเยน   ขนฺธเก   อาคตานิ ฯ   ตสฺมา   ตตฺเถว   เนส   อตฺถ  
วณฺณยิสฺสาม ฯ   โยป   จาย   อิมานิ   วตฺถูนิ   นิสฺสาย  อปเรหิป  
กมฺเมน  อุทฺเทเสน  โวหาเรน  อนุสฺสาวนาย  สลากคฺคาเหนาติ  ป ฺจหิ  
การเณหิ   สงฺฆเภโท  โหติ  ตมฺป  อาคตฏาเนเยว  ปกาสยิสฺสาม ฯ  
สงฺเขปโต   ปน   เภทนสวตฺตนิก   วา   อธิกรณ  สมาทายาติ  เอตฺถ  
สงฺฆเภทสฺส   อตฺถาย   สวตฺตนิก   สงฺฆเภทนิปฺผตฺติสมตฺถ   การณ  
คเหตฺวาติ  เอวมตฺโถ  เวทติพฺโพ ฯ ปคฺคยฺหาติ ปคฺคหิต อพฺภุสฺสิต ปากฏ  
กตฺวา ฯ  ติฏเยฺยาติ  ยถาสมาทินฺน ยถาปคฺคหิตเมว กตฺวา อจฺเฉยฺย ฯ  
ยสฺมา  ปน  เอว  ปคฺคยฺหตา  ติฏตา  จ  ต ทีปต ฺเจว อปฏินิสฺสฏ ฺจ  
โหติ  ตสฺมา  ปทภาชเน  ทีเปยฺยาติ  จ  น ปฏินิสฺสชเฺชยฺยาติ จ วุตฺต ฯ  
ภิกฺขูหิ   เอวมสฺส   วจนีโยติ  อ ฺเหิ  ลชฺชีหิ  ภิกฺขูหิ  เอว  วตฺตพฺโพ  
ภเวยฺย ฯ  ปทภาชเน  จสฺส  เย ปสฺสนตีฺติ เย สมฺมุขา ปคฺคยฺห ติฏนฺต  
๑. ส. ส. ๑๕/๑๐๘. ๒. วิ. ปริวาร. ๘/๔๙๘.   
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ปสฺสนฺติ ฯ   เย   สุณนฺตีติ   เยป   อสุกสฺมึ   นาม  วิหาเร  ภิกฺขู เภทนสวตฺ- 
ตนิก  อธิกรณ สมาทาย ปคฺคยฺห ติฏนฺตีติ สุณนฺติ ฯ สเมตายสฺมา  
สงฺเฆนาติ   อายสฺมา   สงฺเฆน  สทฺธึ  สเมตุ  สมาคจฺฉตุ  เอกลทฺธิโก  
โหตูติ   อตฺโถ ฯ   กึการณา ฯ  สมคฺโค  หิ  สงฺโฆ  สมฺโมทมาโน  
อวิวทมาโน   เอกุทฺเทโส   ผาสุวิหรตีติ ฯ   ตตฺถ   สมฺโมทมาโนติ  
อ ฺม ฺสมฺปตฺติยา   สฏุ ุ   โมทมาโน ฯ  อวิวทมาโนติ  อย  ธมฺโม  
นาย   ธมโฺมติ   เอว   น  วิวทมาโน ฯ  เอโก  อุทฺเทโส  อสฺสาติ เอกุทฺ- 
เทโส ฯ  เอกโต  ปวตฺตปาฏิโมกฺขุทฺเทโส  น  วิสุนติฺ  อตฺโถ ฯ ผาส- 
 ุวิหรตีติ  สุข  วิหรติ ฯ อิจฺเจต กุสลนฺติ เอต ปฏินิสฺสชฺชน กุสล เขม  
โสตฺถิภาโว   ตสฺส   ภิกฺขุโน ฯ   โน   เจ   ปฏินิสฺสชฺชติ  อาปตฺติ ทุกฺ- 
กฏสฺสาติ  ติกฺขตฺตุ  วุตฺตสฺส  อปฏินิสสฺชฺชโต  ทุกกฺฏ ฯ สุตฺวา น วทนฺติ  
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เย  สุตฺวา  น  วทนฺติ  เตสมฺป ทุกฺกฏ ฯ กวึทูเร  
สุตฺวา   อวทนฺตาน   ทุกฺกฏ ฯ  เอกวิหาเร  ตาว  วตฺตพฺพ  นตฺถิ ฯ  
อฏกถาย  ปน  วุตฺต  สมนฺตา  อฑฺฒโยชเน  ภิกฺขูน  ภาโร ฯ ทูต วา  
ปณฺณ   วา   เปเสตฺวา   วทโตป   อาปตฺติโมกฺโข  นตฺถิ ฯ  สยเมว  
คนฺตฺวา   ครุโก   อาวุโส   สงฺฆเภโท   มา   สงฺฆเภทาย  ปรกฺกมีติ  
วาเรตพฺโพ ฯ   ปโหนฺเตน  ปน  ทูรมฺป  คนฺตพฺพ ฯ  อคิลานาน  หิ  
ทูเรป   ภาโรเยว ฯ   อิทานิ   เอว ฺจ   โส   ภิกฺขุ   ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโนติ- 
อาทีสุ  อตฺถมตฺตเมว ทสฺเสตุ โส ภิกฺขุ สงฺฆมชฺฌมฺป อากฑฺฒิตฺวา  
วตฺตพฺโพติ   อาทิมาห ฯ   ตตฺถ   สงฺฆมชฺฌมฺป   อากฑฺฒิตฺวาติ  สเจ  
ปุริมนเยน   วุจฺจมาโน   น   ปฏินิสฺสชฺชติ   หตฺเถสุ   จ  ปาเทสุ  จ   
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คเหตฺวาป   สงฺฆมชฺฌ   อากฑฺฒิตฺวา   ปุนป   มา  อายสฺมาติ  อาทินา  
นเยน   ติกฺขตฺตุ   วตฺตพฺโพ ฯ  ยาวตติย  สมนุภาสิตพฺโพติ  ยาวตติย  
สมนุภาสน   ตาว   สมนภุาสิตพฺโพ ฯ   ตีหิ   สมนภุาสนกมฺมวาจาหิ  
กมฺม   กาตพฺพนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ปทภาชเน   ปนสฺส  อตฺถเมว  
คเหตฺวา   สมนุภาสนวิธึ   ทสฺเสตุ  โส  ภิกฺขุ  สมนภุาสิตพฺโพ  เอว ฺจ  
ปน   ภิกฺขเว   สมนุภาสิตพฺโพติ   อาท ิ  วุตฺต ฯ   ตตฺถ   ตฺติยา  
ทุกฺกฏ   ทฺวีหิ   กมฺมวาจาหิ   ถลฺุลจฺจยา   ปฏิปฺปสสฺมฺภนฺตีติ   ย  
ตฺติปริโยสาเน  ทุกฺกฏ  อาปนฺโน  เย  จ  ทฺวีหิ กมมฺวาจาหิ ถุลลฺจฺจเย  
ตา   ติสฺโสป   อาปตฺติโย   ยสฺส   นกฺขมติ   โส  ภาเสยฺยาติ  เอว  
ยการปฺปตฺตมตฺตาย    ตติยกมฺมวาจาย    ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ สงฺฆาทิเสเส- 
เยว   ติฏติ ฯ  ก ึ อาปนฺนา  อาปตฺติโย  ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ  
อนาปนฺนาติ ฯ   มหาสุมตฺเถโร   ตาว   วทติ   โย   อวสาเน  น  
ปฏินิสฺสชชฺติ   โส   ตา   อาปตฺติโย  น  อาปชฺชติ  ตสฺมา  อนาปนฺนา  
ปฏิปฺปสฺสมภฺนฺตีติ ฯ   มหาปทุมตฺเถโร   ปน   ลิงฺคปริวตฺเตน  
อสาธารณาปตฺติโย   วิย   อาปนฺนา   ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ   อนาปนนฺาน  กึ  
ปฏิปฺปสฺสทธฺิยาติ   อาห ฯ   ธมฺมกมฺเม   ธมฺมกมฺมส ฺ ีติ   ต ฺเจ  
สมนุภาสนกมฺม   ธมฺมกมมฺ   โหติ   ตสฺมึ   ธมฺมกมมฺส ฺ ีติ   อตฺโถ ฯ  
เอส   นโย   สพฺพตฺถ ฯ   อิธ   ส ฺา   น   รกฺขติ   กมฺมสฺส ธมมฺิ- 
กตฺตา   เอว   อปฏินิสฺสชชฺนฺโต   อาปชฺชติ ฯ  อสมนุภาสนฺตสฺสาติ  
อสมนุภาสิยมานสฺส   อปฏินิสฺสชชฺนตฺสฺสาป   สงฺฆาทิเสเสน  อนาปตฺติ ฯ  
ปฏินิสฺสชชฺนฺตสฺสาติ   ตฺติโต   ปพฺุเพ   วา   ตฺติกฺขเณ   วา ตฺต-  
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ปริโยสาเน  วา  ปมาย  วา  อนุสฺสาวนาย  ทุติยาย  วา ตติยาย  
วา  ยาว  ยการ  น  สมฺปาปุณาติ  ตาว ปฏินิสฺสชชฺนฺตสฺส สงฺฆาทิ- 
เสเสน อนาปตฺติ ฯ   อาทิกมฺมิกสฺสาติ   เอตฺถ   ปน   เทวทตฺโต  สมคฺคสฺส  
สงฺฆสฺส  เภทาย  ปรกฺกมิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ๑  ปรวิาเร  อาคตตฺตา  
เทวทตฺโต   อาทิกมฺมิโก ฯ  โส  จ  โข  สงฺฆเภทาย  ปรกฺกมนสฺเสว  
น   อปฏินิสสฺชฺชนสฺส ฯ   น   หิ  ตสฺส  ต  กมฺม  กต ฯ  กถ ฺจีท  
ชานิตพฺพนฺติ  เจ ฯ  สุตฺตโต ฯ  ยถา  ห ิอริฏโ ภิกฺขุ คทฺธวาธิ- 
ปุพฺโพ ยาวตติย   [๒] สมนภุาสนาย  น  ปฏินิสฺสชชฺิ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺินฺติ๓  
ปริวาเร   อาคตตฺตา   อรฏิสฺส   กมมฺ   กตนฺติ  ป ฺายติ  น  ตถา  
เทวทตฺตสฺส ฯ   อถาปสฺส   กเตน   ภวิตพฺพนฺติ   โกจิ   อตฺตโน  
รุจิมตฺเตเนว   วเทยฺย  ตถาป  อปฏินิสฺสชฺชเน  อาทิกมฺมิกสฺส  อนาปตฺติ  
นาม   นตฺถ ิฯ   น   หิ   ป ฺตฺตสิกฺขาปท   วีติกฺกมนฺตสฺส  อ ฺตฺร  
อุทฺทิสฺส   อนุ ฺาตโต   อนาปตฺติ   นาม   ทิสฺสติ ฯ   ยมฺป อรฏิ- 
สิกฺขาปทสฺส   อนาปตฺติย   อาทิกมฺมิกสฺสาติ   โปตฺถเกสุ  ลิขิต  ต  
ปมาทลิขิต ฯ   ปมาทลิขิตภาโว   จสฺส   ปม  อริฏโ  ภิกฺขุ๔  
โจเทตพฺโพ โจเทตฺวา สาเรตพฺโพ สาเรตฺวา อาปตฺติ อาโรเปตพฺพาติ๕  
เอว   กมฺมกขฺนฺธเก   อาปตฺติอาโรปนวจนโต   เวทิตพฺโพ ฯ   อิติ  
เภทาย   ปรกกฺมเน   อาทกิมฺมิกสฺส  เทวทตฺตสฺส  ยสฺมา  ต  กมมฺ  น  
กต   ตสฺมา   สา   อาปตฺติเยว   น   ชาตา   สิกฺขาปท   ปน   ต  
อารพฺภ   ป ฺตฺตนฺติ  กตฺวา  อาทิกมฺมิโกติ  วุตฺโต ฯ  อิติ  อาปตฺติยา  
อภาวโตเยวสฺส   อนาปตฺติ   วุตฺตา ฯ   สา   ปเนสา   กิ ฺจาป อาสมน- 
๑. ๓. วิ. ปริวาร. ๘/๑๒ ๕๓. ๒. ปาลิย [เอตฺถนฺตเร] ปาปก ทิฏ ินฺติ ปาทฺวย ทิสฺสติ ฯ   
๔.๕. วิ. จุลฺลวคฺค. ๖/๑๑๐. [เอตฺถนฺตเร] คนธฺพาธิปุพฺโพติ ปท ทิสฺสติ ฯ   



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 124 

ภาสนฺตสฺสาติ  อิมินาว  สิทฺธา ฯ  ยสมฺา ปน อสมนุภาสนฺโต นาม  
ยสฺส   เกวล   สมนุภาสน   น   กโรติ  โส  วุจฺจติ  น  อาทิกมฺมิโก  
อย ฺจ   เทวทตฺโต   อาทกิมฺมิโกเยว   ตสฺมา   อาทิกมฺมิกสฺสาติ  
วุตฺต ฯ   เอเตนูปาเยน  เปตฺวา  อริฏสิกฺขาปท  สพฺพสมนุภาสนาสุ  
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
        สมฏุานาทีสุ   ติวงฺคิก   เอกสมุฏาน   สมนภุาสนสมุฏาน  
นาเมต   กายวาจาจิตฺตโต   สมฏุาติ  ปฏินิสฺสชชฺามีติ  กายวิการ  วา  
วจีเภท   วา  อกโรนตสฺเสว  ปน  อาปชฺชนโต  อกริิยา  ส ฺา- 
วิโมกฺข สจิตฺตก   โลกวชชฺ   กายกมฺม   วจีกมฺม   อกุสลจิตฺต  
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ  
                ปมสงฺฆเภทสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยน   พุทฺโธ  ภควาติ  ทุติยสงฺฆเภทสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  
อนุวตฺตกาติ   ตสฺส   ทฏิ ิขนฺติรุจิคฺคหเณน   อนุปฏปิชฺชนกา ฯ   วคฺค  
อสามคฺคีปกฺขิยวจน   วทนฺตีติ   วคฺควาทกา ฯ  ปทภาชเน  ปน  ตสฺส  
วณฺณนาย   ปกฺขาย    ิตา   โหนฺตีติ   วุตฺต ฯ   ตสสฺ  สงฺฆเภทาย  
ปรกฺกมนฺตสฺส   วณฺณนตฺถาย   จ   ปกขฺวุฑฺฒิอตฺถาย   จ    ิตาติ  
อตฺโถ ฯ   เยหิ   วคฺควาทกา  เต  นิยเมน  อีทิสา  โหนฺติ  ตสฺมา  
เอต   วุตฺต ฯ   ยสฺมา   ปน   ติณฺณ  อุทฺธ  กมฺมารหา  น  โหนฺติ  
น   หิ  สงฺโฆ  สงฺฆสฺส  กมฺม  กโรติ  ตสฺมา  เอโก  วา  เทฺว  วา  
ตโย  วาติ  วุตฺต ฯ  ชานาติ  โนติ  อมฺหาก  ฉนฺทาทีนิป  ชานาติ ฯ  
ภาสตีติ   เอว   กโรมาติ   อมฺเหหิ   สทธฺึ   ภาสติ ฯ  อมฺหากเปต   
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ขมตีติ   ย  โส  กโรติ  เอต  อมฺหากป  รุจฺจติ ฯ  สเมตายสฺ- 
มนฺตาน สงฺเฆนาติ   อายสฺมนฺตาน   จิตฺต   สงฺเฆน   สทฺธ ึ  สเมตุ  
สมาคจฺฉตุ  เอกีภาว  ยาตูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสสเมตฺถ ปมสิกฺขาปเท  
วุตฺตนยตฺตา   อุตฺตานตฺถตฺตา   จ   ปากฏเมว ฯ   สมฏุานาทีนิป  
ปมสิกฺขาปทสทิสาเนวาติ ฯ  
                ทติุยสงฺฆเภทสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควาติ   ทุพฺพจสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ  
อนาจาร   อาจรตีติ   อเนกปฺปการ   กายวจีทฺวารวีติกฺกม   กโรติ ฯ  
กึ  นโุข  นามาติ  วมฺภนวจนเมต ฯ  อห  โข  นามาติ  อุกฺกสวจน ฯ  
ตุมฺเห   วเทยฺยนฺติ   อิท   กโรถ   อิท   มา  กโรถาติ  อห  ตุมฺเห  
วตฺตุ   อรหามีติ   ทสฺเสติ ฯ  กสฺมา  อิติ  เจ ฯ  ยสฺมา  อมฺหาก  
พุทฺโธ   ภควา   กณฺก   อารุยฺห  มยา  สทฺธึ  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิโตติ  
เอวมาทิมตฺถ   สนฺธายาห ฯ  อมฺหาก  ธมฺโมติ  วตฺวา  ปุน  อตฺตโน  
สนฺตกภาเว   ยุตฺตึ   ทสฺเสนฺโต   อมฺหาก   อยฺยปุตฺเตน   อย  ธมโฺม  
อภิสมิโตติ   อาห ฯ   ยสฺมา   อมฺหาก   อยฺยปุตฺเตน  จตุสจฺจธมฺโม  
ปฏิวิทฺโธ   ตสฺมา   ธมฺโมป   อมฺหากนฺติ   วุตฺต  โหติ ฯ  สงฺฆ  ปน  
อตฺตโน   เวรปิกฺเข    ิต  ม ฺมาโน  อมฺหาก  สงฺโฆติ  น  วทติ ฯ  
อุปม   ปน   วตฺวา   สงฺฆ   อปสาเทตุกาโม   เสยฺยถาป   นามาติ  
อาทิมาห ฯ   ติณกฏปณฺณสฏนฺติ   ตตฺถ   ตตฺถ   ปติตปติต  
ติณกฏปณฺณ ฯ   อถวา   ติณ ฺจ   นิสสฺารก   ลหุก   กฏ ฺจาติ  
ติณกฏ ฯ   ปณฺณสฏนฺติ   ปุราณปณฺณ ฯ   อุสฺสาเทยฺยาติ   
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ราสึ   กเรยฺย ฯ  ปพฺพเตยฺยาติ  ปพฺพตปฺปภวา ฯ  สา  หิ  สีฆโสตา  
โหติ   ตสฺมา   ตเมว   คณฺหาติ ฯ   สงฺขเสวาลปณกนฺติ   เอตฺถ  
สงฺโขติ  ทีฆมูลโก  ปณฺณเสวาโล  วุจฺจติ ฯ  เสวาโลติ  นีลเสวาโล ฯ  
อวเสโส   อุทกปปฺปฏกติลพีชกาทิ   สพฺโพป   ปณโกติ  สงฺข  คจฺฉติ ฯ  
เอกโต   อุสสฺาทิตาติ   เอกฏาเน   เกนาป   สมฺปณฺฑิตา  ราสิกตาติ  
ทสฺเสติ ฯ  
        ทุพฺพจชาติโกติ   ทพฺุพจภาโว ฯ   วตฺตุ   อสกกฺุเณยฺโยติ  
อตฺโถ ฯ  ปทภาชเนปสฺส  ทุพฺพโจติ  ทุกฺเขน  กิจฺเฉน  โอวทิตพฺโพ ฯ  
น   สกฺกา   สเุขน   วตฺตุนฺติ   อตฺโถ ฯ   โทวจสฺสกรเณหีติพ ทุพฺพจ- 
ภาวกรณีเยหิ ฯ  เย  จ  ธมมฺา  ทุพฺพจ  ปุคฺคล  กโรนฺติ  เตหิ สมนฺนา- 
คโตติ  อตฺโถ ฯ  เต ปน กตเม จ อาวุโส โทวจสฺสกรณา ธมฺมา  
อิธ  อาวุโส๑  ภิกฺขุ  ปาปจฺโฉ  โหตีติ  อาทินา  นเยน  ปฏิปาฏิยา  
อนุมานสุตฺเต   อาคตา   ปาปจฺฉตา   อตฺตุกฺกสกปรวมฺภกตา   โกธนตา  
โกธเหตุ   อุปนาหิตา   โกธเหตุ   อภิสงฺคิตา   โกธเหตุ โกธสามนฺต- 
วาจานิจฺฉารณตา   โจทก   ปฏิปฺผรณตา  โจทก  อปสาทนตา  
โจทกสฺส   ปจฺจาโรปนตา   อ ฺเน ฺ   ปฏิจรณตา   อปทาเนน  
นสมฺปายนตา   มกฺขิปลาสิตา   อิสฺสุกมิจฺฉริตา   สมายาวิตา  
ถทฺธาติมานิตา สนฺทิฏ ิปรามาสิอาธานคฺคาหิทุปฺปฏินิสฺสคฺคิตาติ  
เอกูนวีสติ๒)  ธมฺมา เวทิตพฺพา ฯ โอวาท น สหติ นกฺขมตีติ อกฺขโม ฯ  
๑. สุตฺเต อิธาวโุสติ ทิสฺสติ ม. มู. ๑๒/๑๘๙ ฯ ๒. อิเม จ โทวจสฺสกรณา ธมฺมา  
สุตฺเต โสฬสวิธา วิภตฺตา ทส เอกกานิ ป ฺจ ทุกานิ เอก ติกนฺติ ฯ   
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ยถานุสิฏ   อปฏิปชฺชนฺโต   ปทกฺขิเณน   อนุสาสนึ   น   คณฺหาตีติ  
อปฺปทกฺขิณคฺคาหี   อนุสาสนึ ฯ   อุทฺเทสปริยาปนฺเนสูติ   อุทฺเทเส  
ปริยาปนฺเนสุ  อนฺโตคเธสุ ฯ  ยสฺส  สิยา  อาปตฺติ  โส อาวิกเรยฺยาติ  
เอว  สงฺคหิตตฺตา  อนฺโตปาฏิโมกฺขสฺส  วตฺตมาเนสูติ  อตฺโถ ฯ สหธมฺมิก  
วุจฺจมาโนติ   สหธมฺมิเกน   วุจฺจมาโน ฯ  กรณตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  
ป ฺจหิ   สหธมฺมิเกหิ   สกิฺขิตพฺพตฺตา   เตส   วา   สนฺตกตฺตา สห- 
ธมฺมิกนฺติ   ลทฺธนาเมน   พุทฺธปฺป ฺตฺเตน   สิกฺขาปเทน  วุจฺจมาโนติ  
อตฺโถ ฯ  วิรมถายสฺมนฺโต  มม  วจนายาติ  เยน  วจเนน  ม  วทถ  
ตโต   มม   วจนโต   วิรมถ ฯ  มา  ม  ต  วจน  วทถาตึ  วุตฺต  
โหติ ฯ   วเทตุ  สหธมฺเมนาติ  สหธมฺมิเกน  สิกฺขาปเทน  สหธมฺเมน  
วา   อ ฺเนป   ปาสาทิกภาวสวตฺตนิเกน   วจเนน  วทตุ ฯ  ยททินฺติ  
วุฑฺฒิการณนิทสฺสนตฺเถ   นิปาโต ฯ   เตน   ย   อิท   อ ฺม ฺสฺส  
หิตวจน   อาปตฺติโต   วุฏาปน ฺจ   เตน   อ ฺม ฺวจเนน  
อ ฺม ฺวุฏาปเนน   จ   สวฑฺฒา   ปริสาติ   เอว   ปริสาย  
วุฑฺฒิการณ   ทสฺสิต   โหติ ฯ   เสส   สพฺพตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ  
สมุฏานาทีนิป ปมสงฺฆเภทสทิสาเนวาติ ฯ  
                        ทุพฺพจสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควาติ   กุลทูสกสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ  
อสฺสชิปุนพฺพสุกา   นามาติ   อสฺสช ิ  เจว   ปุนพฺพสุโก   จ ฯ กฏิา- 
คิริสฺมินฺติ  เอวนามเก  ชนปเท ฯ อาวาสิกา โหนฺตีติ เอตฺถ อาวาโส  
เอเตส   อตฺถีติ   อาวาสิกา ฯ  อาวาโสติ  วิหาโร  วุจฺจติ ฯ  โส   
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เยส   อายตฺโต   นวกมฺมกรณปุราณปฏิสงฺขรณาทิภารหารตาย   เต  
อาวาสิกา ฯ   เย   ปน   เกวล  วิหาเร  วสนฺติ  เต  เนวาสิกา  
วุจฺจนฺติ ฯ  อิเม  อาวาสิกา  อเหสุ ฯ  อลชฺชิโน ปาปภิกฺขูติ นิลฺลชชฺา  
ลามกภิกฺขู ฯ   เต   ห ิ ฉพฺพคฺคิยาน  เชฏฉพฺพคฺคิยา ฯ  สาวตฺถิย  
กิร   ฉ   ชนา   สหายกา  กสิกมฺมาทีนิ  ทุกฺกรานิ  หนฺท  มย  สมฺมา  
ปพฺพชาม   ปพฺพชนฺเตหิ   จ   อุปฺปนฺเน   กิจฺเจ   นตฺิถรณกฏาเน  
ปพฺพชิตุ   วฏฏตีติ   สมมฺนฺตยิตฺวา   ทฺวินฺน   อคฺคสาวกาน   สนฺติเก  
ปพฺพชึสุ ฯ   เต   ป ฺจวสฺสา   หุตฺวา   มาติก   ปคุณ   กตฺวา  
มนตฺยึสุ   ชนปโท   นาม   กทาจิ   สุภิกฺโข   โหติ  กทาจิ  ทุพฺภิกฺโข  
มย   มา   เอกฏาเน   วสิมฺหา   ตีสุ  าเนสุ  วสามาติ ฯ  ตโต  
ปณฺฑุกโลหติเก   อาหสุ   อาวุโส   สาวตฺถี   นาม   สตฺตป ฺาสาย  
กุลสตสหสฺเสหิ   อชฺฌาวุฏา   อสีติคามสหสฺสปฏิมณฺฑิตาน ติโยชน 
สติกาน   ทฺวินฺน   กาสิโกสลรฏาน   อายมุขภูตา  ตตฺถ  ตุมฺเห  
ธุรฏาเนเยว  ปริเวณานิ  กาเรตฺวา  อมฺพปนสนาฬิเกราทีนิ  โรเปตฺวา  
ปุปฺเผหิ   ผเลหิ   จ   กุลาน ิ  สงฺคณฺหนฺตา  กุลทารเก  ปพฺพาเชตฺวา  
ปริส   วฑฺเฒถาติ ฯ  เมตฺติยภุมฺมชเก  อาหสุ  อาวุโส  ราชคหนฺนาม  
อฏารสหิ   มนุสฺสโกฏีห ิ  อชฺฌาวุฏ   อสีติคามสหสฺสปฏิมณฺฑิตาน  
ติโยชนสติกาน   ทฺวินฺน   องฺคมคธรฏาน   อายมุขภูต   ตตฺถ   ตุมฺเห  
ธุรฏาเนเยว ฯเปฯ   ปริส  วฑฺเฒถาติ ฯ  อสฺสสิปุนพฺพสุเก  อาหสุ  
อาวุโส   กฏิาคิริ   นาม   ทฺวีหิ   เมเฆหิ   อนุคฺคหิโต  ตีณิ  สสสฺานิ  
ปสวติ   ตตฺถ   ตุมฺเห   ธรุฏาเนเยว  ปริเวณานิ  กาเรตฺวา ฯเปฯ   
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ปริส  วฑฺเฒถาติ ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ  เตสุ  เอกเมกสฺส  ปกฺขสฺส  
ป ฺจ   ป ฺจ   ภิกฺขุสตานิ   ปริวารานิ๑ ฯ   เอว   สมธิก ทิยฑฺฒภิกฺข- 
 ุสหสฺส  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปณฺฑุกโลหิตกา  สปริวารา สลีวนฺตา ว  
ภควตา  สทฺธึ  ชนปทจาริก  จรนฺติ ฯ  เต  อกตวตฺถุ  น  อุปฺปาเทนฺติ  
ป ฺตฺตสิกฺขาปท   ปน   มทฺทนฺติ ฯ   อิตเร   สพฺเพ   อลชชฺิโน  
อกตวตฺถุ ฺจ   อุปฺปาเทนฺติ   ป ฺตฺตสิกฺขาปท ฺจ   มทฺทนฺติ ฯ   เตน  
วุตฺต   อลชฺชโิน   ปาปภิกฺขูติ ฯ  เอวรูปนฺติ  เอวชาติก ฯ  อนาจาร  
อาจรนฺตีติ   อนาจริตพฺพ   อาจรนฺติ   อกาตพฺพ   กโรนฺติ ฯ มาลา- 
วจฺฉนฺติ   ตรุณปุปฺผรุกฺข ฯ  ตรุณกา  หิ  ปุปฺผรุกฺขาป  ปุปฺผคจฺฉาป  
มาลาวจฺฉาเตฺวว   วุจฺจนฺติ ฯ   เต   จ   อเนกปฺปการ  มาลาวจฺฉ  
สยมฺป   โรเปนฺติ   อ ฺเหิป  โรปาเปนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  มาลาวจฺฉ  
โรเปนฺติป  โรปาเปนฺติปติ ฯ  สิ ฺจนฺตีติ  สยเมว  อุทเกน  สิ ฺจนฺติ ฯ  
สิ ฺจาเปนฺตีติ อ ฺเนาป สิ ฺจาเปนฺติ ฯ  
        เอตฺถ   ปน  อกปฺปยโวหาโร  กปปฺยโวหาโร  ปริยาโย  โอภาโส  
นิมิตฺตกมฺมนฺติ   อิมานิ   ป ฺจ   ชานิตพฺพานิ ฯ  ตตฺถ  อกปฺปยโวหาโร  
นาม   อลลฺหริตาน   โกฏฏน   โกฏฏาปน   อาวาฏสฺส  ขนน  ขนาปน  
มาลาวจฺฉสฺส   โรปน   โรปาปน   อาลยิา  พนฺธน  พนฺธาปน  อุทกสฺส  
เสจน   เสจาปน   มาติกาย   สมฺมุขากรณ   กปฺปยอุทกสิ ฺจน หตฺถมุข- 
ปาทโธวนนหาโนทกาสิ ฺจนนฺติ ฯ  กปฺปยโวหาโรนาม  อิม  รุกฺข  
ชาน   อิม   อาวาฏ   ชาน   อิม   มาลาวจฺฉ   ชาน  เอตฺถ  อุทก  
๑. ปริวาโร.   
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ชานาติ   วจน   สุกฺขมาติกาย   อุชุกรณ ฺจ ฯ   ปรยิาโย   นาม  
ปณฺฑิเตน   มาลาวจฺฉาทโย   โรปาเปตพฺพา   น  จิรสฺเสว  อุปการาย  
สวตฺตนฺตีติ   อาทิวจน ฯ   โอภาโส   นาม   กุทฺทาลขนิตฺตาทีนิ   จ  
มาลาวจฺเฉ   จ   คเหตฺวา   าน ฯ  เอว   ิต  หิ  สามเณราทโย  
ทิสฺวา   เถโร   การาเปตุกาโมติ   อาคนฺตฺวา   กโรนฺติ ฯ นิมิตฺต- 
กมฺมนฺนาม   กุทฺทาลขนิตฺตีวาสีผรสุอุทกภาชนาน   อาหริตฺวา  สมีเป  
ปน ฯ   อิมานิ   ป ฺจป   กุลสงฺคหตฺถาย  โรปเน  น  วฏฏนฺติ ฯ  
ผลปริโภคตฺถาย   กปฺปยากปฺปยโวหารทฺวยเมว   น   วฏฏติ   อิตรตฺตย  
วฏฏติ ฯ   มหาปจฺจริย   ปน   กปฺปยโวหาโรป   วฏฏติ   ย ฺจ  
อตฺตโน   ปรโิภคตฺถาย   วฏฏติ   ต  อ ฺสฺส  ปุคฺคลสฺส  วา  สงฺฆสฺส  
วา   เจติยสฺส   วา   อตฺถาย  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  อารามตฺถาย  ปน  
วนตฺถาย   ฉายตฺถาย   จ   อกปฺปยโวหารมตฺตเมว   น  วฏฏติ  เสส  
วฏฏติ ฯ   น   เกวล ฺจ   เสส   ยงฺกิ ฺจิ   มาติกป   อุชช   กาตุ กปปฺย- 
อุทก  สิ ฺจิตุ  นหานโกฏก  กตฺวา นหายิตุ หตฺถปาทมุขโธวน- 
อุทกานิ จ   ตตฺถ   ฉฑฺเฑตุมฺป   วฏฏติ ฯ   มหาปจฺจริย   ปน    
กุรุนฺทิย ฺจ กปฺปยปวิย   สย   โรเปตตป   วฏฏตีติ   วุตฺต ฯ  อารามาทิ- 
อตฺถาย ปน   โรปตสฺส   โรปาปตสฺส   วา   ผล   ปรภุิ ฺชิตุมฺป   วฏฏติ ฯ  
โอจินเน   โอจินาปเน   ปกติยาป   ปาจิตฺติย ฯ  กุลทูสกตฺถาย  ปน  
ปาจิตฺติย ฺเจว   ทกฺุกฏ ฺจ ฯ   คณฺนาทีสุ   อุรจฺฉทปริโยสาเนสุ  
กุลทูสกตฺถาย  วา  อ ฺถา  วา  กโรนฺตสฺส  ทุกฺกฏเมว ฯ  กสมฺา ฯ  
อนาจารตฺตา   ปาปสมาจาโรติ   เอตฺถ   วุตฺตปาปสมาจารตฺตา  จ ฯ   
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อารามาทิอตฺถาย   รุกฺขโรปเน   วิย   วตฺถุปูชนตฺถาย   กสฺมา   น  
อนาปตฺตีติ  เจ ฯ  อนาปตฺติเยว ฯ  ยถา  หิ ตตฺถ กปปฺยโวหาเรน จ  
ปริยายาทีหิ   จ   อนาปตฺติ   ตถา   วตฺถปุูชนตฺถาย  อนาปตฺติเยว ฯ  
นนุ   จ   ตตฺถ   กปฺปยปวิย  สย  โรเปตุมฺป  วฏฏตีติ ฯ  วุตฺต  น  
ปน   มหาอฏกถาย ฯ  อถาป  ม ฺเยฺยาสิ  อิตราสุ  วุตฺตมฺป  ปมาณ  
มหาอฏกถาย ฺจ   กปฺปยอุทกาเสจน   วุตฺต   ต   กถนฺติ   ตมฺป  
น   วิรุชฺฌติ ฯ  ตตฺร  หิ  อวิเสเสน  รุกขฺ  โรเปนฺติป  โรปาเปนฺติป  
สิ ฺจนฺติป   สิ ฺจาเปนฺติปติ   วตฺตพฺเพ   มาลาวจฺฉนฺติ  วทนฺโต  าเปติ  
กุลสงฺคหตฺถาย   ปุปผผลปูคเมว   สนธฺาเยต   วุตฺต   อ ฺตฺร   ปน  
ปริยาโย   อตฺถีติ   ตสฺมา   ตตฺถ  ปริยาย  อิธ  ปริยายาภาว  ตฺวา  
ย อฏกถาสุ วุตฺต ต สุวุตฺตเมว ฯ วุตฺต ฺเจต  
                        พุทฺเธน ธมฺโม วินโย จ วุตฺโต  
                        โย ตสฺส 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 ปณฺฑิตานนฺติ๑ ฯ  
สพฺพ   วุตฺตนเยน   เวทิตพฺพ ฯ   ตตฺถ   สิยา  ยทิ  วตฺถุปูชนตฺถาย  
คณฺนาทีสุ   อาปตฺติ   หรณาทีสุ   กสมฺา   อนาปตฺตีติ ฯ กุลิตฺถ-ิ 
๑. สมนฺต. ปม. ๓.   
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อาทีน   อตฺถาย  หรณโต ฯ  หรณาธิกาเร  หิ  วิเสเสตฺวา  เต  
กุลิตฺถีนนฺติ   อาทิ   วุตฺต ฯ   ตสฺมา   พุทฺธาทีน  อตฺถาย  หรนฺตสฺส  
อนาปตฺติ ฯ  
        ตตฺถ   เอกโต   วณฺฏกินฺติ   ปุปฺผาน   วณฺเฏ   เอกโต   กตฺวา  
กตมาล ฯ   อุภโต   วณฺฏิกนฺติ   อุโภห ิ  ปสเฺสหิ   ปปฺุผวณฺเฏ  
กตฺวา   กตมาล ฯ   ม ฺชริกนฺติ   อาทีสุ   ปน   ม ฺชรี  วิย  กตา  
ปุปฺผวิกติ   ม ฺชริกาติ   วุจฺจติ ฯ   วิธูติกาติ  สูจิยา  วา  สลากาย  
วา   สินฺทุวารปุปฺผาทีนิ   วิชฺฌิตฺวา   กตา ฯ  วฏสโกติ  วตสโก ฯ  
อาเวฬาติ   กณฺณกา ฯ  อุรจฺฉโทติ  หารสทิส  อุเร  ปนปุปฺผทาม ฯ  
อย ตาว เอตฺถ ปทวณฺณนา ฯ  
        อย   ปน   อาทิโต   ปฏาย   วิตฺถาเรน   อาปตฺติวินิจฺฉโย ฯ  
กุลทูสนตฺถาย   อกปฺปยปวิย   มาลาวจฺฉ   โรเปนตฺสฺส  ปาจิตฺติย ฺเจว  
ทุกฺกฏ ฺจ ฯ   ตถา   อกปปฺยโวหาเรน   โรปาเปนฺตสฺส ฯ กปฺป- 
ยปวิย   โรปเนป   โรปาปเนป   ทุกกฺฏเมว ฯ  อุภยตฺราป  สก ึ 
อาณตฺติยา   พหูนมฺป   โรปาปเน   เอกเมวสฺส  ปาจิตฺติย  ทุกฺกฏ  วา  
สุทฺธทุกฺกฏ   วา  โหติ ฯ  ปริโภคตฺถาย  กปฺปยภูมิย  วา  อกปฺปยภูมิย  
วา   กปฺปยโวหาเรน   โรปาปเน   อนาปตฺติ ฯ  อารามาทิ- 
อตฺถายป อกปฺปยปวิย   โรเปนฺตสฺส   วา   อกปฺปยวจเนน   โรปาเปนฺ- 
ตสฺส วา   ปาจิตฺติย ฯ   อย   ปน   นโย   มหาอฏกถาย   น   สุฏ ุ  
วิภตฺโต   มหาปจฺจริย   วิภตฺโตติ ฯ   สิ ฺจนสิ ฺจาปเน   ปน อกปฺปย- 
อุทเกน  สพฺพตฺถ  ปาจิตฺติย ฯ  กุลทูสนปริโภคตฺถาย  ทุกฺกฏมปฺ ฯ   
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 ิกปฺปเยน   เตสเยว   ปน   ทฺวินฺนมตฺถาย   ทุกฺกฏ ฯ  ปริโภคตฺถาย  
เจตฺถ   กปฺปยโวหาเรน   สิ ฺจาปเน   อนาปตฺติ ฯ   อาปตฺติฏาเน  
ปน   ธาโรปจฺเฉทวเสน  ปโยคพหุลตาย  อาปตฺติพหุลตา  เวทิตพฺพา ฯ  
กุลทูสนตฺถาย   โอจินเน   ปุปฺผคณนาย   ทุกฺกฏปาจิตฺติยานิ ฯ  อ ฺตฺถ  
ปาจิตฺติยาเนว ฯ   พหูนิ   ปน   ปุปฺผานิ  เอกปฺปโยเคน  โอจินนฺโต  
ปโยควเสน  กาเรตพฺโพ ฯ  โอจินาปเน  กลุทูสนตฺถาย  สก ึ อาณตฺโต  
พหุมฺป   โอจินาติ   เอกเมวสฺส   ปาจิตฺติยทุกฺกฏ ฯ   อ ฺตฺร  
ปาจิตฺติยเมว ฯ   คณฺนาทีสุ   สพฺพาป   ฉ  ปุปฺผวิกติโย  เวทิตพฺพา  
คณฺ ิม  โคปฺปม  เวธิม  เว ิม  ปูริม  วายิมนฺติ ฯ  ตตฺถ  คณฺ ิมนฺ- 
นาม สทณฺฑเกสุ   วา   อุปฺปลปทุมาทีสุ   อ ฺเสุ   วา   ทีฆวณฺเฏสุ  
ปุปฺเผสุ   ทฏพฺพ ฯ   ทณฺฑเกน   วา   ทณฺฑก  วณฺเฏน  วา  วณฺฏ  
คณฺ ิตฺวา   กตเมว   หิ  คณฺ ิม ฯ  ตป  ภิกฺขุสฺส  วา  ภิกฺขุนิยา  วา  
กาตตป   อกปฺปยวจเนน   การาเปตุมฺป   น   วฏฏติ ฯ  เอว  ชาน  
เอว   กโต   โสเภยฺย   ยถา  เอตานิ  ปุปฺผานิ  น  วิกรียินฺติ  ตถา  
กโรหีติ   อาทินา   ปน  กปฺปยวจเนน  การาเปตุ  วฏฏติ ฯ  โคปฺปม  
นาม  สุตฺเตน  วา  วากาทีหิ  วา  วสฺสิกปุปฺผาทีน  เอกโตวณฺฏิกอุภโต-  
วณฺฏิกมาลาวเสน   โคปปฺน ฯ  วาก  วา  รชชฺช  วา  ทฺวิคุณ  กตฺวา  
ตตฺถ   อวณฺฏกาทีนิ   จ   ปปฺุผานิ   ปเวเสตฺวา   ปฏิปาฏิยา  พนฺธนฺติ  
เอตมฺป   โคปฺปมเมว ฯ  สพฺพ  ปุริมนเยเนว  น  วฏฏติ ฯ  เวธิม  
นาม   สวณฺฏกานิ   วสฺสกิปุปฺผาทีนิ   วณฺเฏสุ   อวณฺฏกานิ   วา  
พกุลปุปฺผาทีนิ   อนฺโตฉิทฺเทสุ   ตาลหิราทีหิ   วินวิิชฺฌิตฺวา   อาวุนนฺติ   
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เอต   เวธิมนฺนาม ฯ  ตมฺป  ปุริมนเยเนว  น  วฏฏติ ฯ  เกจิ  ปน  
กทลิกฺขนฺธมหฺิ   กณฺฏเก   วา   ตาลหิราทีนิ   วา   ปเวเสตฺวา  ตตฺถ  
ปุปฺผานิ   วิชฌฺิตฺวา   เปนฺติ ฯ   เกจิ   กณฺฏกสาขาสุ ฯ   เกจิ  
ปุปฺผจฺฉตฺตปุปฺผกูฏาคารกรณตฺถ   ฉตฺเต   จ   ภิตฺติย ฺจ   ปเวเสตฺวา  
ปตกณฺฏเกสุ ฯ   เกจิ   ธมฺมาสนวิตาเน   พทฺธกณฺฏเกสุ ฯ  เกจิ  
กณฺณิการปุปฺผาทีนิ   สลากาหิ   วิชฌฺนติฺ   ฉตฺตาติจฺฉตฺต   วิย   จ  
กโรนฺติ ฯ  ต  อติอุฬาริกเมว ฯ  ปุปฺผวิชฺฌนตฺถ  ปน  ธมฺมาสน 
วิตาเน กณฺฏกมฺป   พนฺธตุิ   กณฺฏกาทีหิ   วา   เอกปุปฺผมฺป   วิชฺฌิตุ  
ปุปฺเผเยว   วา   ปุปฺผ   ปเวเสตุ   น   วฏฏติ ฯ   ชาลวิตาน เวทิกา- 
นาคทนฺตก   ปุปฺผปฏิจฺฉก   ตาลปณฺณ   คุฬกาทีน   ปน   ฉิทฺเทสุ อโสก- 
ปณฺฑิยา  วา  อนฺตเรสุ  ปปฺุผานิ  ปเวเสตุ  น  โทโส ฯ  นเหต  
เวธิม   โหติ ฯ   ธมฺมรชชฺยุมฺป   เอเสว   นโย ฯ  เว ิมนฺนาม ปุปฺผ- 
ทามปุปฺผหตฺถเกสุ   ทฏพฺพ ฯ   เกจิ   หิ  มตฺถกทาม  กโรนฺตา  
เหฏา   ฆฏกาการ   ทสฺเสตุ   ปุปฺเผหิ  เวเนฺติ ฯ  เกจิ  อฏฏ  
วา   ทสทส   วา   อุปฺปลปปฺุผาทีนิ   สุตฺเตน   วา   วาเกน   วา  
ทณฺฑเกสุ   พนฺธิตฺวา   อุปฺปลหตฺถเก   ปทุมหตฺถเก   วา   กโรนฺติ ฯ  
ต   สพฺพ   ปรุิมนเยเนว   น   วฏฏติ ฯ  สามเณเรหิ  อุปฺปาเฏตฺวา  
ถเล   ปตอุปฺปลาทีนิ   กาสาเวน   ภณฺฑิกมฺป   พนฺธิตุ  น  วฏฏติ ฯ  
เตสเยว   ปน   วาเกน   วา  ทณฺฑเกน  วา  พนฺธิตุ  อสภณฺฑิก  วา  
กาตุ   วฏฏติ ฯ   อสภณฺฑิกา   นาม   ขนฺเธ  ปตกาสาวสฺส  อุโภ  
อนฺเต   อาหริตฺวา   คณฺฑึ   กตฺวา   ตสฺม ึ  ปสิพฺพเก   วิย  ปุปฺผานิ   
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ปกฺขิปนฺติ   อย   วุจฺจติ   อสภณฺฑิกา ฯ   เอต   กาตุ   วฏฏติ ฯ  
ทณฺฑเกหิ   ปทุมินิปณฺณ   วิชฺฌิตฺวา   อุปฺปลาทีนิ   ปณฺเณน   เวเตฺวา  
คณฺหนฺติ ฯ   ตตฺราป   ปุปผฺาน   อุปริ   ปทุมินิปณฺณเมว   พนฺธิตุ  
วฏฏติ  เหฏา  ทณฺฑโก๑  ปน  พนฺธิตุ  น  วฏฏติ ฯ  ปูริม  นาม  
มาลาคุเณ   จ   ปุปฺผปเฏ   จ   ทฏพฺพ ฯ   โย  หิ  มาลาคุเณน  
เจติย  วา  โพธึ  วา  เวทิก  วา  ปริกฺขิปนฺโต  ปุน  อาเนตฺวา ปุริม  
าน   อติกฺกาเมติ   เอตฺตาวตาป   ปูริมนฺนาม   โหติ ฯ  โก  ปน  
วาโท   อเนกกฺขตฺตุ   ปริกขิฺปนฺตสฺส ฯ  นาคทนฺตกนฺตเรหิ  ปเวเสตฺวา  
หรนฺโต   โอลมฺพก   กตฺวา   ปุน   นาคทนฺตก   ปริกขิฺปติ   เอตมฺป  
ปูริมนฺนาม ฯ   นาคทนฺตเก   ปน   ปุปผฺวลย   ปเวเสตุ  วฏฏติ ฯ  
มาลาคุเณหิ   ปุปฺผปฏ  กโรนฺติ ฯ  ตตฺราป  เอกเมว  มาลาคุณ  หริตุ  
วฏฏติ ฯ  ปุน  ปจฺจาหรโต  ปูริมเมว  โหติ ฯ  ต สพฺพ ปุริมนเยเนว  
น   วฏฏติ ฯ   มาลาคุเณหิ   ปน   พหูหปิ  กต  ปุปฺผทาม  ลภิตฺวา อาสน- 
มตฺถกาทีสุ  พนฺธิตุ  วฏฏติ ฯ อติทีฆ ปน มาลาคุณ เอกวาร หรตฺิวา  
ปริกฺขิปตฺวา  วา  ปุน  อ ฺสฺส  ภิกฺขุโน  ทาตุ  วฏฏติ ฯ เตนาป ตเถว  
กาตุ   วฏฏติ ฯ  วายิมนฺนาม  ปุปฺผชาลปุปฺผปฏปุปฺผรูเปสุ  ทฏพฺพ ฯ  
เจติเยป  ปุปผฺชาล  กโรนฺตสฺส  เอกเมกมฺหิ๒ ชาลจฺฉิทฺทเก ทุกฺกฏ ฯ  
ภิตฺติจฺฉตฺตโพธิตฺถมฺภาทีสุ   เอเสว   นโย ฯ   ปุปผฺปฏ   ปน  ปเรหิ  
ปูริตมฺป   วายิตุ   น  ลพฺภติ ฯ  โคปฺปมปุปฺเผเหว  หตฺถิอสฺสาทิรูปกานิ  
กโรนฺติ ฯ   ตานิป   วายิมฏาเน  ติฏนฺติ ฯ  ปรุิมนเยเนว  สพฺพ  
๑. ทณฺฑก. ๒. เอเกกมฺหิ.   
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น   วฏฏติ ฯ   อ ฺเหิ   กตปริจฺเฉเท   ปน   ปุปฺผานิ  เปนฺเตน  
หตฺถิอสฺสาทิรูปกมฺป   กาตุ   วฏฏติ ฯ   มหาปจฺจริย  ปน  กลมฺพเกน  
อฑฺฒจนฺทเกน   จ   สทฺธึ   อฏ   ปุปฺผวิกติโย   วุตฺตา ฯ   ตตฺถ  
กลมฺพโกติ   อฑฺฒจนฺทกนฺตเร   ฆฏิกทามโอลมฺพโก   วุตฺโต ฯ  
อฑฺฒจนฺทโกติ   อฑฺฒจนฺทากาเรน   มาลาคุณปริกฺเขโป   กโต ฯ  
ตทุภยมฺป  ปรูิเมเยว  ปวิฏ ฯ  กรุุนฺทิย  ปน  เทฺว  ตโย  มาลาคุเณ  
เอกโต   กตฺวา   ปุปฺผทามกรณมฺป  วายิมเยวาติ  วุตฺต ฯ  ตมฺป  อิธ  
ปูริมฏาเนเยว   ปวิฏ ฯ   น   เกวล ฺจ   ปุปฺผคุฬทามเมว  
ปฏมยทามมฺป   เคณฺฑุปุปฺผทามมฺป   กุรุนฺทิย   วุตฺต   ขรปตฺตทามมฺป  
สิกฺขาปทสฺส   สาธารณตฺตา   ภิกฺขูนมฺป   ภิกฺขุนีนมฺป   เนว   กาตุ  
น   การาเปตุ  วฏฏติ ฯ  ปชูานิมิตฺต  ปน  กปฺปยวจน  สพฺพตฺถ  วตฺตุ  
วฏฏติ ฯ ปรยิายโอภาสนิมิตฺตกมฺมานิ วฏฏนฺติเยวาติ ฯ  
        ตุวฏเฏนฺตีติ   นิปชชฺนฺติ ฯ  ลาเสนฺตีติ  ปติยา  อุปฺปลวมานา  วิย  
อุฏหิตฺวา   ลาสิยนาฏก   นาเฏนฺติ   เรวก   เทนฺติ ฯ  นจฺจนฺติยาป  
นจฺจนฺตีติ  ยทา  นาฏกิตฺถี  นจฺจติ  ตทา  เตป ตสฺสา ปุรโต วา ปจฺฉโต  
วา   คจฺฉนฺตา  นจฺจนฺติ ฯ  นจฺจนฺติยาป  คายนฺตีติ  ยทา  สา  นจฺจติ  
ตทา   นจฺจานุรูป   คายนฺติ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  อฏปเทป  
กีฬนฺตีติ   อฏปทผลเก   ชูต   กฬีนฺติ ฯ   ตถา   ทสปเท ฯ  
อากาเสปติ   อฏปททสปเทสุ   วิย   อากาเสเยว   กีฬนฺติ ฯ  
ปริหารปเถติ   ภูมิย   นานาปถมณฺฑล   กตฺวา   ตตฺถ   ปริหริตพฺพ  
ปถ   ปริหรนตฺา   กีฬนฺติ ฯ   สนฺติกายป   กีฬนฺตีติ   สนฺติกกีฬายป   
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กีฬนฺติ ฯ   เอกชฺฌ   ปตา   สาริโย   ปาสาณสกฺขราทโย   วา  
อจาเลนฺตา   นเขเนว   อปเนนฺติ   จ  อุปเนนฺติ  จ ฯ  สเจ  ตตฺถ  
กาจิ   จลติ   ปราชโย   โหติ ฯ  ขลิกายาติ  ชูตผลเก  ปาสกีฬาย  
กีฬนฺติ ฯ   ฆฏิกายาติ   ฆฏิกาติ   วุจฺจติ   ทณฺฑกกฬีา   ตาย  
กีฬนฺติ ฯ   ทฆีทณฺฑเกน   รสฺสทณฺฑก   ปหรนฺตา   วิจรนฺติ ฯ  
สลากหตฺเถนาติ   ลาขาย   วา   ม ฺชิฏ ิยา   วา   ปฏโทเกน  วา  
สลากหตฺถ   เตเมตฺวา   กึ   โหตูติ   ภูมยิ   วา   ภิตฺติย   วา  ต  
ปหริตฺวา  หตฺถิอสฺสาทิรูปานิ  ทสฺเสนฺตา  กีฬนฺติ ฯ  อกฺเขนาติ คุเฬน ฯ  
ปงฺกจิเรนาติ   ปงฺกจิร   วุจฺจติ   ปณฺณนาฬิกา  ต  ธมนฺตา  กีฬนฺติ ฯ  
วงฺกเกนาติ  คามทารกาน  กฬีนเกน  ขุทฺทกนงฺคเลน ฯ  โมกฺขจิกายาติ  
โมกฺขจิกา   วุจฺจติ   สปริปตฺตกกีฬา ฯ   อากาเส   วา   ทณฺฑก  
คเหตฺวา   ภูมิย   วา   สีส  เปตฺวา  เหฏ ูปริยภาเวน  ปริวตฺตนตฺา  
กีฬนฺตีติ   อตฺโถ ฯ  จิงฺคุลเกนาติ  จิงฺคุลก๑  วุจฺจติ  ตาลปณฺณาทีหิ  
กต   วาตปฺปหาเรน   ปรพฺิภมนจกฺก  เตน  กีฬนฺติ ฯ  ปตฺตาฬฺหเกนาติ  
ปตฺตาฬฺหก   วุจฺจติ   ปณฺณนาฬิกา   ตาย   วาลิกาทีนิ   มินนฺตา  
กีฬนฺติ ฯ   รถเกนาติ   ขุทฺทกรเถน ฯ  ธนุเกนาติ  ขุทฺทกธนุนา ฯ  
อกฺขริกายาติ   อกฺขริกา   วุจฺจติ   อากาเส   วา   ปฏ ิย   วา อกฺขร- 
ชานนกีฬา  ตาย  กีฬนฺติ ฯ  มเนสิกายาติ  มเนสิกา วุจฺจติ มนสา  
จินฺติตปฺปชานนกีฬา   ตาย   กีฬนฺติ ฯ   ยถาวชฺเชนาติ   ยถาวชชฺ  
วุจฺจติ  กาณกุณิกข ฺชาทีน  ย  ย  วชฺช  ต  ต  ปโยเชตฺวา  ทสฺสนกีฬา  
๑. ปงฺคุลกนฺตปิ วุจฺจติ.   
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ตาย   กฬีนฺติ   เวลมฺพกา   วิย ฯ  หตฺถิสมฺิมฺป  สิกฺขนฺตีติ  หตฺถินิมตฺิต  
ย   สิปฺป   สกิฺขิตพฺพ   ต   สิกฺขนฺติ ฯ   เอส  นโย  อสฺสาทีสุ ฯ  
ธาวนฺติปติ   ปรมฺมุขา   คจฺฉนฺตา   ธาวนฺติ ฯ  อาธาวนฺติปติ  ยตฺตก  
ธาวนฺติ   ตตฺตกเมว   อภิมุขา   ปุน   อาคจฺฉนฺตา   อาธาวนฺติ ฯ  
นิพฺพุชฺฌนฺตีติ   มลฺลยุทฺธ   กโรนฺติ ฯ  นลาฏิกมฺป  เทนฺตีติ  สาธุ  สาธุ  
ภคินีติ  อตฺตโน  นลาเฏ  องฺคุลึ  เปตฺวา  ตสฺสา  นลาเฏ  เปนฺติ ฯ  
วิวิธมฺป   อนาจารนฺติ   อ ฺป   ปาลยิ   อนาคต   มุขเทณฺฑิมาทิวิวิธ  
อนาจาร อาจรนฺติ ฯ  
        ปาสาทิเกนาติ   ปสาทาวเหน   สารุปฺเปน   สมณานุจฺฉวิเกน ฯ  
อภิกฺกนฺเตนาติ   คมเนน ฯ   ปฏิกฺกนฺเตนาติ   นิวตฺตเนน ฯ อาโลก- 
 ิเตนาติ  ปุรโต  ทสฺสเนน ฯ วิโลกิเตนาติ อิโตจีโตจ ทสฺสเนน ฯ  
สมฺมิ ฺชิเตนาติ   ปพฺพสงฺโกจเนน ฯ   ปสาริเตนาติ   เตสเยว  
ปสารเณน ฯ  สพฺพตฺถ  อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺเถ  กรณวจน ฯ สติสมฺป- 
ช ฺเหิ อภิสงฺขตตฺตา  ปาสาทิก  อภิกฺกนฺต  ปฏกิฺกนฺต  อาโลกิต  วิโลกิต- 
สมฺมิ ฺชิต ปสาริโต   หุตฺวาติ   วุตฺต   โหติ ฯ   โอกขิฺตฺตจกฺขูติ   เหฏา  
ขิตฺตจกฺขุ ฯ   อิริยาปถสมฺปนฺโนติ   ตาย   ปาสาทิกอภิกฺกนตฺาทิตาย  
สมฺปนฺนอิริยาปโถ ฯ   กฺวายนฺติ   โก   อย ฯ   อพฬพโฬ  วิยาติ  
อพโฬ   กริ   โพนฺโท   วุจฺจติ ฯ  อติสยตฺเถ  จ  อิท  อาเมฑิต ฯ  
ตสฺมา   อติโพนฺโท  วิยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  มนฺทมนฺโทติ  อภิกกฺนฺ- 
าทีน อนุทฺธฏตาย   อติมนฺโท   อติสณฺโหติ   เอว   คุณเมว   โทสโต  
ทสฺเสนฺติ ฯ   ภากุฏิกภากุฏิโก   วิยาติ   โอกฺขิตฺตจกฺขุตาย   ภกุฏึ   
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กตฺวา   สงฺกุจิตมุโข   กุปโต   วิย   วิจรตีติ   ม ฺมานา  วทนฺติ ฯ  
สณฺหาติ   นิปุณา ฯ   อมฺม   ตาต   ภคินีติ   เอว   อุปาสกชน ยุตฺตฏ- 
าเน  อุปเนตุ  เฉกา ฯ  น  ยถา  อย  เอว  อพฬพฬา วิยาติ  
อธิปฺปาโย ฯ   สขิลาติ   สาขลฺเลน   ยุตฺตา ฯ  สุขสภาสาติ  อิท  
ปุริมสฺส   การณวจน ฯ  เยส  ห ิ สุขสภาสา  สมฺโมทนียกถา  เนลา  
โหติ   กณฺณสุขา   เต   สขิลาติ   วุจฺจนฺติ ฯ   เตนาหสุ   สขิลา  
สุขสภาสาติ ฯ   อย  ปเนตฺถ  อธิปฺปาโย  อมฺหาก  อยฺยา  อุปาสเก  
ทิสฺวา   มธุร   สมฺโมทนยีกถ   กเถนฺติ   ตสฺมา   สขิลา   สุขสภาสา  
น   ยถา   อย   เอว  มนฺทมนฺทา  วิยาติ ฯ  มิหิตปุพฺพงฺคมาติ  มิหิต  
ปุพฺพงฺคม   เอเตส   วจนสฺสาติ   มิหิตปุพฺพงฺคมา ฯ   ปม   สิต  
กตฺวา   ปจฺฉา   วทนฺตีติ   อตฺโถ ฯ   เอหิสฺวาคตวาทิโนติ  อุปาสก  
ทิสฺวา   เอหิ   สฺวาคตนฺตวาติ   เอววาทิโน   น   ยถา   อย  เอว สงฺกุจิต- 
มุขตาย   ภากุฏิกา   วิย ฯ   เอว   มิหิตปุพฺพงฺคมาทิตาย อภากุฏิก- 
ภาว   อตฺถโต   ทสฺเสตฺวา  ปุน  สรูเปนป  ทสฺเสนฺตา  อาหสุ  
อภากุฏิกา   อุตฺตานมุขา   ปุพฺพภาสิโนติ ฯ   อุปฺปฏิปาฏิยา   วา  
ติณฺณมฺป   อาการาน   อภาวทสฺสนเมตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ   กถ ฯ  
เอตฺถ   ห ิ  อภากุฏิกาติ   อิมินา   ภากุฏิกภากุฏิกาการสฺส   อภาโว  
ทสฺสิโต ฯ   อุตฺตานมุขาติ   อิมินา   มนฺทมนฺทาการสฺส ฯ  เย  หิ  
จกฺขูหิ   อุมฺมเิลตฺวา   อาโลกเนน   อุตฺตานมุขา   โหนฺติ   น   เต  
มนฺทมนฺทา ฯ   ปุพฺพภาสิโนติ   อิมินา   อพฬพฬาการสฺส   อภาโว  
ทสฺสิโต ฯ   เย   หิ   อาภาสนกุสลตาย   อมฺม   ตาตาติ  ปมตร   



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 140 

อาภาสนฺติ น เต อพฬพฬาติ ฯ  
        เอหิ   ภนฺเต   ฆร   คมิสฺสามาติ   โส  กิร  อุปาสโก  น  โข  
อาวุโส   ปณฺโฑ   ลพฺภตีติ   วุตฺเต   ตุมฺหาก   ภิกฺขูหิเยว  เอต  กต  
สกลคามมฺป   จรนฺตา   น   ลจฺฉถาติ   วตฺวา   ปณฺฑปาต  ทาตุกาโม  
เอหิ   ภนฺเต   ฆร   คมิสฺสามาติ   อาห ฯ  ก ึ ปนาย  ปยุตฺตวาจา  
โหติ  น  โหตีติ ฯ  น  โหติ ฯ  ปุจฺฉิตป ฺหา นามาย กเถตุ วฏฏติ ฯ  
ตสฺมา   อิทานิ   เจป   ปุพฺพณฺเห   วา   สายณฺเห   วา   อนฺตรฆร  
ปวิฏ   โกจิ   ปุจฺเฉยฺย   กสฺมา   ภนฺเต  จรถาติ  เยนตฺเถน  จรติ  
ต   อาจิกฺขิตฺวา   ลทฺธ   น   ลทฺธนฺติ   วุตฺเต   สเจ  น  ลทฺธ  น  
ลทฺธนฺติ   วตฺวา   ย   โส   เทติ   ต   คเหตุ  วฏฏติ ฯ  ทฏุโติ  
น   ปาสาทาทีน   วินาเสน   ทุฏปุคฺคลวเสน  ทฏุโ ฯ  ทานปถานีติ  
ทานานิเยว   วุจฺจนฺติ ฯ   อถวา   ทานปถานีติ   ทานนิพทฺธานิ  
ทานวตฺตานีติ   วุตฺต  โหติ ฯ  อุปจฺฉินฺนานีติ  ทายเกหิ  ปจฺฉินฺนานิ ฯ  
น   เต   ตานิ   เอตรหิ   เทนฺติ ฯ  ริ ฺจนฺตีติ  วิสุ  โหนฺติ  นานา  
โหนฺติ   ปกฺกมนฺตีติ   วุตฺต   โหติ ฯ   สณฺเหยฺยาติ   สมฺมา  
ติฏเยฺย   เปสลาน   ภิกฺขูน  ปติฏา  ภเวยฺย ฯ  เอวมาวุโสติ  โข  
โส   ภิกฺขุ   สทฺธสฺส   ปสนฺนสฺส   อุปาสกสฺส   สาสน   สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  
เอวรูป   กริ   สาสน  กปปฺย  หริตุ  วฏฏติ ฯ  ตสฺมา  มม  วจเนน  
ภควโต   ปาเท   วนฺทถาติ   วา   เจติย   ปฏิม   โพธ ึ สงฺฆตฺเถร  
วนฺทถาติ วา เจติเย คนฺธปูช ปุปฺผปูช กโรถาติ วา ภิกฺขู  
สนฺนิปาเตถ   ทาน   ทสฺสาม   ธมฺม   โสสฺสามาติ   วา   อีทิเสสุ   
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สาสเนสุ   กกฺุกุจฺจ   น   กาตพฺพ ฯ   กปฺปยสาสนานิ   เอตานิ  น  
คิหีน   คิหิกมฺมปฏิสยุตฺตานีติ ฯ   กโุต   จ   ตฺว   ภิกขฺุ  อาคจฺฉสีติ  
นิสินฺโน  โส  ภิกฺขุ  น  อาคจฺฉติ ฯ  อตฺถโต  ปน  อาคโต  โหติ ฯ  
เอว   สนฺเตป   วตฺตมานสมีเป   วตฺตมานวจน   ลพฺภติ   ตสฺมา   น  
โทโส ฯ   ปริโยสาเน   ตโต  อห  ภควา  อาคจฺฉามีติ  เอตสฺมิมฺป  
วจเน เอเสว นโย ฯ  
        ปม   อสฺสชิปุนพฺพสุกา   ภิกฺขู   โจเทตพฺพาติ   มย   ตุมเฺห  
วตฺตุกามาติ   โอกาส   การาเปตฺวา   วตฺถุนา   จ   อาปตฺติยา   จ  
โจเทตพฺพา   โจเทตฺวา   ย   น   สรนฺติ  ต  สาเรตพฺพา ฯ  สเจ  
วตฺถุ ฺจ   อาปตฺติ ฺจ   ปฏิชานนฺติ   อาปตฺติเมว   วา   ปฏิชานนติฺ  
น  วตฺถุ  อาปตฺติ  โรเปตพฺพา ฯ  อถ  วตฺถุเมว  ปฏชิานนฺติ  นาปตฺตึ  
เอวมฺป   อิมสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ อย  นาม  อาปตฺตีติ  โรเปตพฺพา  เอว ฯ  
ยทิ   เนว   วตฺถุ   นาปตฺตึ   ปฏชิานนฺติ   อาปตฺติ  น  โรเปตพฺพาติ  
อยเมตฺถ   วินิจฺฉโย ฯ   ยถาปฏิ ฺาย   ปน   อาปตฺตึ   โรเปตฺวา  
เอว   ปพฺพาชนียกมฺม   กาตพฺพนฺติ   ทสฺเสนฺโต   พฺยตฺเตน   ภิกฺขุนาติ  
อาทิมาห ฯ   ต   อุตฺตานเมว ฯ  เอว  ปพฺพาชนียกมฺมกเตน  ปน  
ภิกฺขุนา   ยสมฺึ   วิหาเร   วสนฺเตน   ยสมฺึ   คาเม   กลุทูสกกมฺม  
กต   โหติ   ตสฺมึ   วิหาเร   คาเม   วา   น   วสิตพฺพ ฯ  ตสฺมึ  
วิหาเร   วสนฺเตน   สามนฺตคาเม   ปณฺฑาย   น   จรติพฺพ ฯ สามนฺต- 
วิหาเรป   วสนฺเตน   ตสฺมึ   คาเม   ปณฺฑาย  น  จริตพฺพ ฯ อุป- 
ติสฺสตฺเถโร  ปน  ภนฺเต  นครนฺนาม  มหนฺต  ทฺวาทสโยชนิกมปฺ โหตีติ   
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อนฺเตวาสิเกหิ   วุตฺโต   ยสฺสา   วีถิยา   กุลทูสกกมฺม   กต   ตโต  
วาริตนฺติ   อาห ฯ  ตโต  วีถิป  มหตี  นครปฺปมาณาว  โหตีติ  วุตฺโต  
ยสฺสา   ฆรปฏิปาฏิยาติ   อาห ฯ  ฆรปฏิปาฏิป  วีถปิฺปมาณาว  โหตีติ  
วุตฺโต   อิโตจีโตจ  สตฺต  ฆรานิ  วาริตานีติ  อาห ฯ  ต  ปน  สพฺพ  
เถรสฺส   มโนรถมตฺตเมว ฯ   สเจป   วิหาโร  ติโยชนปรโม  โหติ ทฺวาทส- 
โยชนปรม ฺจ  นคร  เนว วิหาเร วสิตุ ลพฺภติ น นคเร จริตุนฺติ ฯ  
เต  สงฺเฆน  ปพฺพาชนียกมฺมกตาติ  กถ  สงฺโฆ  เตส  กมฺม  อกาสิ ฯ  
น   คนฺตฺวาว   อชโฺฌตฺถรตฺิวา   อกาสิ   อถโข   กุเลหิ  นิมนฺเตตฺวา  
นิมนฺเตตฺวา   สงฺฆภตฺเตสุ   กริยมาเนสุ   ตสฺมึ   ตสฺม ึ าเน  เถรา  
สมณปฏิปท   กเถตฺวา   อย   สมโณ   อย   อสฺสมโณติ   มนุสฺเส  
ส ฺาเปตฺวา  เอก  เทฺว  ภิกฺขู  สีม  ปเวเสตฺวา  เอเตเนว อุปาเยน  
สพฺเพสมฺป   ปพฺพาชนียกมฺม   อกสูติ ฯ   เอว   ปพฺพาชนียกมฺมกตสฺส  
จ  อฏารส  วตฺตานิ  ปูเรตฺวา  ยาจนฺตสฺส  กมฺม  ปฏิปฺปสฺสมฺภิตพฺพ ฯ  
ปฏิปฺปสฺสทธฺกมฺเมนาป   จ   เตน   เยสุ   กุเลสุ  ปพฺุเพ  กุลทูสกกมฺม  
กต   ตโต   ปจฺจยา   น   คเหตพฺพา ฯ   อาสวกฺขยปฺปตฺเตนาป 
น   คเหตพฺพา   อกปฺปยาว   โหนฺติ ฯ   กสฺมา   น   คณฺหาถาติ  
ปุจฺฉิเตน   ปพฺุเพ   เอว   กตตฺตาติ   วุตฺเต   สเจ   วทนฺติ   น  
มย  เตน  การเณน  เทม  อิทานิ  สีลวนฺตตาย  เทมาติ  คเหตพฺพา ฯ  
ปกติยา   ทานฏาเนเยว   กุลทูสกกมฺม   กต   โหติ   ตโต ปกติ- 
ทานเมว  คเหตุ  วฏฏติ ฯ  ย  วฑฺเฒตฺวา  เทนฺติ  ต น วฏฏติ ฯ  
น   สมฺมา   วตฺตนฺตีติ  เต  ปน  อสฺสชิปนุพฺพสุกา  อฏารสสุ  วตฺเตสุ   
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สมฺมา   น   วตฺตนฺติ ฯ   น   โลม   ปาเตนฺตีติ   อนุโลมปฏิปท อปฏ-ิ 
ปชฺชนตาย  น  ปนฺนโลมา  โหนฺติ ฯ  น เนตฺถาร วตฺตนฺตีติ อตฺตโน  
นิตฺถรณมคฺค   น   ปฏิปชชฺนฺติ ฯ   ภิกขฺู   น   ขมาเปนฺตีติ   ทุกกฺฏ  
ภนฺเต   อมฺเหหิ   น   ปุน   เอว  กริสฺสาม  ขมถ  อมหฺากนฺติ  เอว  
ภิกฺขูน   ขมาปน   น   กโรนฺติ ฯ   อกโฺกสนฺตีติ   การกสงฺฆ  ทสหิ  
อกฺโกสวตฺถหูิ   อกฺโกสนติฺ ฯ   ปริภาสนฺตีติ  ภย  เตส  ทสฺเสนฺติ ฯ  
ฉนฺทคามิตา ฯเปฯ   ภยคามิตา   ปาเปนฺตีติ  เอเต  ฉนฺทคามิโน  จ  
ฯเปฯ   ภยคามิโน   จาติ  เอว  ฉนฺทคามิตายป ฯเปฯ  ภยคามิตายป  
ปาเปนฺติ   โยเชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ปกฺกมนฺตีติ  เตส  ปริวาเรสุ  ป ฺจสุ  
สมณสเตสุ   เอกจฺเจ   ทิสา  ปกฺกมนฺติ ฯ  วิพฺภมนฺตีติ  เอกจฺเจ  คิหี  
โหนฺติ ฯ   กถ   หิ   นาม   อสฺสชิปุนพฺพสุกาติ   เอตฺถ   ทฺวินฺน  
ปาโมกฺขาน วเสน สพฺเพป อสฺสชิปุนพฺพสุกาติ วุตฺตา ฯ  
        คาม   วาติ  เอตฺถ  นครมฺป  คามคฺคหเณเนว  คหิต ฯ  เตนสฺส  
ปทภาชเน   คาโมป   นิคโมป   นครมฺป   คาโม  เจว  นิคโม  จาติ  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อปาการปรกิฺเขโป  สอาปโณ  นิคโมติ  เวทิตพฺโพ ฯ  
กุลานิ  ทูเสตีติ  กุลทูสโก ฯ  ทูเสนฺโต  จ  น  อสุจิกทฺทมาทีหิ  ทูเสติ  
อถ   โข   อตฺตโน   ทุปฺปฏิปตฺติยา   เตส   ปสาท   วินาเสติ ฯ  
เตเนวสฺส ปทภาชเน ปุปฺเผน วาติ อาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   โย   หริตฺวา   วา   หราเปตฺวา  วา  ปกฺโกสิตฺวา  วา  
ปกฺโกสาเปตฺวา   วา   สย   วา  อุปคตาน  ยงฺกิ ฺจิ  อตฺตโน  สนตฺก  
ปุปฺผ  กุลสงฺคหตฺถาย  เทติ  ทุกฺกฏ ฯ  ปรสนฺตก  เทติ  ทุกฺกฏเมว ฯ   
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เถยฺยจิตฺเตน   เทติ   ภณฺฑคฺเฆน   กาเรตพฺโพ ฯ   เอเสว   นโย  
สงฺฆิเกป ฯ  อยมฺปน  วิเสโส ฯ  เสนาสนตฺถาย  นยิามิต อิสฺสรวตาย  
ททโต  ถุลลฺจฺจย ฯ  ปุปฺผนฺนาม  กสฺส  ทาตุ  วฏฏติ กสฺส น วฏฏตีติ ฯ  
มาตาปตูน  ตาว  หริตฺวาป  หราเปตฺวาป ปกฺโกสิตฺวาป ปกฺโกสาเปตฺวาป  
ทาตุ   วฏฏติ ฯ   เสสาตกาน   ปกโฺกสาเปตฺวาว ฯ   ต ฺจ  
โข   วตฺถุปูชนตฺถาย ฯ   มณฺฑนตฺถาย  ปน  สิวลิงฺคาทิปูชนตฺถาย  วา  
กสฺสจิป   ทาตุ   น   วฏฏติ ฯ   มาตาปตูน ฺจ   หราเปนฺเตน าติ- 
สามเณเรเหว  หราเปตพฺพ ฯ  อิตเร  ปน  ยท ิ สยเมว  อิจฺฉนฺติ วฏฏติ ฯ   
สมฺมเตน  ปุปฺผภาชเกน  ภาชนกาเล  สมฺปตฺตาน สามเณราน อุปฑฺฒ- 
ภาค   ทาตุ   วฏฏติ ฯ   กุรนฺุทิย   สมฺปตฺตคิหีน   อุปฑฺฒภาค  
มหาปจฺจริย   จูฬก  ทาตุ  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  อสมฺมเตน  อปโลเกตฺวา  
ทาตพฺพ   อาจริยูปชฺฌาเยสุ   สคารวา   สามเณรา   พหูนิ   ปุปฺผานิ  
อาหริตฺวา   ราสึ   กตฺวา   เปนฺติ ฯ  เถรา  ปาโตว  สมฺปตฺตาน  
สทฺธิวิหาริกาทีน   อุปาสกาน   วา  ตฺว  อิท  คณฺห  ตฺว  อิท  คณหาติ  
เทนฺติ ฯ  ปุปผฺทาน  นาม  น  โหติ ฯ  เจติย ปูเชสฺสามาติ คเหตฺวา  
คจฺฉนฺตาป   ปูช   กโรนฺตาป  ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺปตฺตาน  เจติยปูชนตฺถาย  
เทนฺติ ฯ   เอตมฺป   ปุปฺผทานนฺนาม   น   โหติ ฯ   อุปาสเก อกฺก- 
ปุปฺผาทีหิ   ปูชนฺเต   ทิสวฺา   วิหาเร   กณฺณิการปุปฺผาทีนิ   อตฺถ ิ 
อุปาสกา  ตานิ  คเหตฺวา  ปูเชถาติ  วตฺตตป  วฏฏติ ฯ  ภิกฺขู  ปุปผฺปูช  
กตฺวา   ทิวาตร   คาม   ปวิฏเ   ก ึ  ภนฺเต  อติทิวา  ปวิฏตฺถาติ  
ปุจฺฉนฺติ ฯ   วิหาเร   ปุปฺผานิ   พหูนิ   ปูช  อกริมฺหาติ  วทนฺติ ฯ   
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มนุสฺสา   พหูนิ   กิร   วิหาเร   ปุปฺผานีติ   ปุนทิวเส  ปหุต  ขาทนีย  
โภชนีย  คเหตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  ปุปฺผปูช ฺจ  กโรนฺติ  ทาน ฺจ เทนฺติ  
วฏฏติ ฯ  มนสฺุสา  มยมฺภนฺเต  อสุกทิวสนฺนาม  ปูเชสฺสามาติ  ปุปฺผวาร  
ยาจิตฺวา   อนุ ฺาตทิวเส   อาคจฺฉนฺติ ฯ   สามเณเรหิ   จ  ปเคว  
ปุปฺผานิ   โอจินิตฺวา   ปตานิ   โหนฺติ ฯ   เต   รุกฺเขสุ  ปุปฺผานิ  
อปสฺสนฺตา   กุหึ  ภนฺเต  ปุปฺผานีติ  วทนฺติ ฯ  สามเณเรหิ  โอจินิตฺวา  
ปตานิ   ตุมเห   ปน   ปูเชตฺวา   คจฺฉถ   สงฺโฆ   อ ฺ   ทิวส  
ปูเชสฺสตีติ ฯ   เต   ปูเชตฺวา   ทาน   ทตฺวา  คจฺฉนฺติ  วฏฏติ ฯ  
มหาปจฺจริย   ปน  กุรุนฺทิย ฺจ  เถรา  สามเณเรหิ  ทาเปตุ  น  ลภนฺติ  
สเจ   สยเมว   ตานิ   ปุปฺผานิ   เตส  เทนฺติ  วฏฏติ  เถเรหิ  ปน  
สามเณเรหิ   โอจินิตฺวา   ปตานีติ  เอตฺตกเมว  วตฺตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  
สเจ   ปน   ปปฺุผวาร   ยาจิตฺวา   อโนจิเตสุ  ปุปฺเผสุ  ยาคุภตฺตาทีนิ อาทาย    
อาคนฺตฺวา   สามเณเรหิ   โอจินิตฺวา   เทถาติ   วทนฺติ าตก- 
สามเณรานเยว  โอจินิตฺวา  ทาตุ  วฏฏติ ฯ อ ฺาตเก อุกฺขิปตฺวา  
รุกฺขสาขาย   เปนฺติ ฯ   น   โอโรหิตฺวา   ปลายิตพฺพ  โอจินิตฺวา  
ทาตุ   วฏฏติ ฯ   สเจ   ปน   โกจิ   ธมฺมกถิโก  พหูน ิ อุปาสกา  
วิหาเร   ปุปฺผานิ   ยาคุภตฺตาทีนิ  อาทาย  คนฺตฺวา  ปปฺุผปูช  กโรถาติ  
วทติ   ตสฺเสว   น   กปฺปตีติ   มหาปจฺจริย ฺจ   กุรนฺุทิย ฺจ  วุตฺต ฯ  
มหาอฏกถาย   ปน  เอต  อกปฺปย  น  วฏฏตีติ  อวิเสเสน  วุตฺต ฯ  
ผลป   อตฺตโน   สนฺตก   วุตฺตนเยเนว   มาตาปตูน ฺจ   เสสาตีน ฺจ  
ทาตุ  วฏฏติ ฯ  กลุสงฺคหตฺถาย   ปน  เทนฺตสฺส  วุตฺตนเยเนว อตฺตโน   
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สนฺตเก   ปรสนฺตเก  สงฺฆิเก  เสนาสนตฺถาย  นิยามิเต  จ  ทุกฺกฏาทีนิ  
เวทิตพฺพานิ ฯ   อตฺตโน   สนฺตกเยว   คิลานมนุสฺสาน   วา สมฺปตฺต- 
อิสฺสราน  วา  ขีณปริพฺพยาน  ทาตุ  วฏฏติ ฯ ผลทาน น โหติ ฯ  
ผลภาชเกนาป   สมฺมเตน   สงฺฆสฺส   ผลภาชนกาเล   สมฺปตฺตมนุสฺสาน  
อุปฑฺฒภาค   ทาตุ   วฏฏติ ฯ  อสมฺมเตน  อปโลเกตฺวา  ทาตพฺพ ฯ  
สงฺฆาราเมป  ผลปริจฺเฉเทน  วา  รุกฺขปริจฺเฉเทน  วา กติกา กาตพฺพา  
ตโต  คิลานมนุสฺสาน  วา  อ ฺเส  วา  ผล ยาจนฺตาน ยถาปริจฺ- 
เฉเทน จตฺตาริ   ป ฺจ   ผลานิ   ทาตพฺพานิ   รุกฺขา   วา   ทสฺเสตพฺพา  
อิโต   คเหตุ   ลพฺภตีติ ฯ  อิธ  ผลานิ  สนฺุทรานิ  อิโต  คณฺหาถาติ  
เอว   ปน   น   วตฺตพฺพ ฯ   จุณฺเณนาติ   เอตฺถ  อตฺตโน  สนฺตก  
สิริสจุณฺณ   วา   อ ฺ  วา  กสาว  กลุสงฺคหตฺถาย  เทติ  ทุกฺกฏ ฯ  
ปรสนฺตกาทีสุป  วุตฺตนเยน  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  อย ปน วิเสโส ฯ  
อิธ   สงฺฆสฺส   รกฺขิตโคปตาป   รุกฺขจฺฉลฺลิ   ครุภณฺฑเมว ฯ มตฺติกา- 
ทนฺตกฏเวฬูสุป   ครุภณฺฑูปค   ตฺวา   จุณฺเณ   วุตฺตนเยเนว วินิจฺฉโย    
เวทิตพฺโพ ฯ  ปณฺณทาน  ปน  เอตฺถ  น  อาคต ฯ  ตป  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ปรโตป  ครภุณฺฑวินิจฺฉเย  สพฺพ  วิตฺถาเรน  
วณฺณยิสฺสาม ฯ เวชฺชกาย วาติ เอตฺถ เวชฺชกมฺมวิธ ิตติยปาราชิก- 
วณฺณนาย วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺโพ ฯ   ชงฺฆเปสนิเกนาติ   เอตฺถ  
ชงฺฆเปสนียนฺติ   คิหีน   ทูเตยฺยสาสนหรณกมฺม   วุจฺจติ   ต   น  
กาตพฺพ ฯ  คิหีน  หิ  สาสน  คเหตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส ปเท ปเท ทุกฺกฏ ฯ  
ต   กมฺม   นสิฺสาย   ลทฺธโภชน   ภุ ฺชนฺตสฺสาป   อชฺโฌหาเร   



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 147 

อชฺโฌหาเร   ทุกฺกฏ ฯ  ปม  สาสน  อคฺคเหตฺวา  ปจฺฉา  อย  ทานิ  
โส   คาโม   หนฺท   น  สาสน  อาโรเจมีติ  มคฺคา  โอกฺกมนฺตสฺสาป  
ปเท   ปเท   ทุกฺกฏ ฯ   สาสน  อาโรเจตฺวา  ลทฺธโภชน  ภุ ฺชโต  
ปุริมนเยเนว   ทุกฺกฏ ฯ  สาสน  อคฺคเหตฺวา  อาคเตน  ปน  ภนฺเต  
ตสฺมึ   คาเม   อิตฺถนฺนามสฺส   นาม   กา   ปวุตฺตีติ   ปุจฺฉิยมาเนน  
กเถตุ   วฏฏติ ฯ   ปุจฺฉิตป ฺเห   โทโส   นตฺถิ ฯ  ป ฺจนฺน  ปน  
สหธมฺมิกาน   มาตาปตูน   ปณฺฑุปลาสสฺส   อตฺตโน   เวยฺยาวจฺจกรสฺส  
จ   สาสน   หริตุ   วฏฏติ ฯ   คิหีน ฺจ   ปุพฺเพ   วุตฺตปฺปการ  
กปฺปยสาสน ฯ   อิท   ห ิ  ชงฺฆเปสนียกมฺมนฺนาม   น   โหติ ฯ  
อิเมหิ   ปน   อฏหิ   กุลทูสกกมฺเมหิ   อุปฺปนฺนปจฺจยา   ป ฺจนฺนมฺป  
สหธมฺมิกาน   น   กปฺปนติฺ   อภูตาโรจนรูปยสโวหาเรหิ อุปฺปนฺน- 
ปจฺจยสทิสาว โหนฺติ ฯ  
        ปาปา   สมาจารา  อสฺสาติ  ปาปสมาจาโร ฯ  เต  ปน  ยสฺมา  
มาลาวจฺฉโรปนาทโย   อิธ   อธิปฺเปตา  ตสฺมา  มาลาวจฺฉ  โรเปติปติ  
อาทินา   นเยนสฺส   ปทภาชน   วุตฺต ฯ   ติโรกฺขาติ  ปรมฺมุขา ฯ  
กุลานิ   จ   เตน   ทฏุานีติ   เอตฺถ   ปน   ยสฺมา   กลุานีติ โวหาร- 
มตฺตเมต   อตฺถโต  ห ิ มนุสฺสา  เตน  ทุฏา  โหนฺติ  ตสฺมาสฺส  
ปทภาชเน   ปุพฺเพ   สทฺธา   หุตฺวาติ   อาทิมาห ฯ   ฉนฺทคามิโนติ  
ฉนฺเทน  คจฺฉนฺตีติ  ฉนฺทคามิโน ฯ  เอส นโย เสเสสุ ฯ สมนุภาสิตพฺโพ  
ตสฺส   ปฏินสิฺสคฺคายาติ   เอตฺถ   กุลทูสกกมฺเมน   ทุกฺกฏเมว ฯ  
ย   ปน   โส   สงฺฆ   ปริหริตฺวา   ฉนฺทคามิโนติ   อาทิมาห   ตสฺส   
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ปฏินิสฺสคฺคาย   สมนุภาสนกมฺม   กาตพฺพนฺติ   เอวมตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ  
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ สมุฏานาทีนิป ปมสงฺฆเภท- 
สทิสาเนวาติ ฯ  
                กลุทูสกสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        อุทฺทิฏา   โข ฯเปฯ   เอวเมต   ธารยามีติ   เอตฺถ   ปม  
อาปตฺติ   เอเตสนฺติ   ปมาปตฺติกา ฯ   ปม   วีติกกฺมกฺขเณเยว  
อาปชฺชิตพฺพาติ   อตฺโถ ฯ   อิตเร   ปน  ยถา  ตติเย  จตุตฺเถ  จ  
ทิวเส   โหติ   ชโร   ตติยโก  จตุตฺถโกติ  ปวุจฺจติ  เอว  ยาวตติเย  
สมนุภาสนกมฺเม   โหนฺตีติ   ยาวตติยกาติ   เวทิตพฺพา ฯ   ยาวติห  
ชาน   ปฏิจฺฉาเทตีติ   ยตฺตกานิ   อหานิ   ชานนฺโต  ปฏิจฺฉาเทติ  อห  
อิตฺถนฺนาม   อาปตฺตึ   อาปนฺโนติ   สพฺรหฺมจารีน   นาโรเจติ ฯ ตาว- 
ติหนฺติ   ตตฺตกานิ   อหานิ ฯ  อกามา  ปริวฏพฺพนฺติ  น  กาเมน  
น   วเสน  อถโข  อกาเมน  อวเสน  ปริวาส  สมาทาย  วฏพฺพ ฯ  
อุตฺตรึ  ฉารตฺตนฺติ  ปริวาสโต  อุตฺตรึ ฉ รตฺติโย ฯ ภิกฺขุมานตฺ- 
ตายาติ๑ ภิกฺขูน   มานนภาวาย   อาราธนตฺถายาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  
วีสติสงฺโข   คโณ   อสฺสาติ  วีสติคโณ ฯ  ตตฺถาติ  ยตฺถ  สพฺพนฺติเมน  
ปริจฺเฉเทน  วีสติคโณ  ภิกฺขุสงฺโฆ  อตฺถิ ฯ  อพฺเภตพฺโพติ  อภิเอตพฺโพ  
สมฺปฏิจฺฉิตพฺโพ ฯ  อพฺภานกมฺมวเสน  โอสาเรตพฺโพติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อวฺหาตพฺโพติ   วา   อตฺโถ ฯ   อนพฺภิโตติ   น   อพฺภิโต  
๑. เอตฺถ ภิกฺขุโน มานตฺต ภิกขฺุนา วา จริตพฺพ มานตฺต ภิกขฺุมานตฺต.  
ภิกฺขุนีปกฺเข ปกฺขมานตฺตสฺส ภาวโต ตถา วตฺุตนฺติ อมฺหาก มติ.   
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อสมฺปฏิจฺฉิโต ฯ   อกตพฺภานกมฺโมติ   วุตฺต   โหติ ฯ  อนวฺหาโตติ  
วา   อตฺโถ ฯ   สามีจีติ   อนุธมฺมตา ฯ   โลกุตฺตรธมฺม  อนุคตา  
โอวาทานุสาสนี   สามีจิธมฺมตาติ   วุตฺต   โหติ ฯ   เสสเมตฺถ  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
        สมนฺตปาสาทิกาย วินยสวณฺณนาย เตรสกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                                อนิยตกณฺฑวณฺณนา  
        อิเม   โข   ปนายสฺมนฺโต   เทฺว   อนิยตา   ธมมฺา   อุทฺเทส  
อาคจฺฉนฺติ ฯ  
        เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควาติ   ปมอนิยตสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  
กาลยุตฺต   สมุลฺลปนฺโตติ   กาล   สลฺลกฺเขตฺวา   ยทา   น   โกจิ  
สมีเป   คจฺฉติ   วา   อาคจฺฉติ   วา   ตทา   ตทนุรูป   กจฺจิ   น  
อุกฺกณฺสิ   น   กิลมสิ  น  ฉาตาสีติ  อาทิก  เคหสิตกถ  กเถนฺโต ฯ  
กาลยุตฺต   ธมฺม   ภณนฺโตติ   กาล   สลฺลกฺเขตฺวา   ยทา   อ ฺโ  
โกจิ   อาคจฺฉติ  วา  คจฺฉติ  วา  ตทา  ตทนุรุป  อุโปสถ  กเรยฺยาสิ  
สลากภตฺต  ทเทยฺยาสีติ  อาทิก  ธมฺมกถ  กเถนฺโต ฯ  พหู  ธีตโร  จ  
ปุตฺตา  จ  อสฺสาติ  พหุปุตฺตา ฯ  ตสฺสา  กิร  ทส  ปุตฺตา  ทส ธีตโร  
จ  อเหสุ ฯ  พหู  นตฺตาโร  อสฺสาติ  พหุนตฺตา ฯ  ยเถว  หิ ตสฺสา  
เอวมสฺสา   ปุตฺตาธีตานมฺป   วีสติ   ทารกา   อเหสุ ฯ   อิติ  สา วีสุตฺตร- 
จตุสตปุตฺตนตฺตปริวารา   อโหสิ ฯ   อภิมงฺคลสมฺมตาติ อุตฺตมมงฺคล- 
สมฺมตา ฯ  ย ฺเสูติ ทานปฺปทาเนสุ ฯ ฉเณสูติ อาวาหวิวาห-  
มงฺคลาทีสุ   อนฺตรุสฺสเวสุ ฯ   อุสฺสเวสูติ  อาสาฬฺหีปวารณนกฺขตฺตาทีสุ  
มหุสฺสเวสุ ฯ   ปม  โภเชนฺตีติ  อิเมป  ทารกา  ตยา  สมานายุกา  
นีโรคา   โหนฺตูติ   อายาจนฺตา  ปมเยว  โภเชนฺติ ฯ  เยป  สทฺธา   
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โหนฺติ   ปสนฺนา   เต   ภิกฺขู   โภเชตฺวา   ตทนนฺตร   สพฺพปฺปม  
ตเยว  โภเชนติฺ ฯ  น  อาทยิีติ  ตสฺสา  วจน  น  คณฺหิ ฯ  น  วา  
อาทรมกาสีติ อตฺโถ ฯ  
        อลกมฺมนิเยติ   กมฺมกฺขม   กมฺมโยคฺคนฺติ   กมมฺนิย ฯ   อล  
ปริยตฺต   กมมฺนิยภาวายาติ   อลกมฺมนิย ฯ   ตสฺมึ   อลกมฺมนิเย ฯ  
ยตฺถ   อชฺฌาจาร   กโรนฺตา   สกฺโกนติฺ   ต   กมฺม  กาตุ  ตาทิเสติ  
อตฺโถ ฯ   เตเนวสฺส  ปทภาชเน  วุตฺต  สกฺกา  โหติ  เมถุน  ธมฺม  
ปฏิเสวิตุนฺติ ฯ  ยตฺถ  เมถนุ  ธมฺม  สกกฺา  โหติ  ปฏิเสวิตุนฺติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  นิสชชฺ  กปฺเปยฺยาติ  นิสชชฺ  กเรยฺย  นิสีเทยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  
ยสฺมา   ปน  นิสีทิตฺวาว  นิปชฺชติ  เตนสฺส  ปทภาชเน  อุภย  วุตฺต ฯ  
ตตฺถ  อุปนิสนิฺโนติ  อุปคนฺตฺวา  นิสินฺโนเอว  อุปนิปนฺโนติ  เวทิตพฺโพ ฯ  
ภิกฺขุ   นิสินฺเนติ   ภิกฺขุมหฺิ  นิสินฺเนติ  อตฺโถ ฯ  อุโภ  วา  นิสินนฺาติ  
เทฺวป   อปจฺฉา   อปุริม   นิสินฺนา ฯ   เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  ปาลิย  
โสตสฺส   รโหติ   อาคต   จกฺขุสฺส   รเหเนว   ปน   ปริจฺเฉโท  
เวทิตพฺโพ ฯ   สเจ   ปหิตกวาฏสฺส   คพฺภสฺส   ทฺวาเร   นิสินฺโน  
วิ ฺ ุปุริโส   โหติ   เนว   อนาปตฺตึ   กโรติ ฯ  อปหติกวาฏสฺส  ปน  
ทฺวาเร   นิสนิฺโน   อนาปตฺตึ   กโรติ ฯ   น   เกวล ฺจ   ทฺวาเร อนฺโต- 
ทฺวาทสหตฺเถป  โอกาเส  นิสินฺโน  สเจ  สจกฺขุโก  วิกฺขิตฺตจิตฺโตป  
นิทฺทายนฺโตป   อนาปตฺตึ   กโรติ ฯ   สมีเป    ิโตป   อนฺโธ   น  
กโรติ ฯ   จกฺขุมาป  นิปชชฺิตฺวา  นิทฺทายนฺโต  น  กโรติ ฯ  อิตฺถนี  
ปน   สตมฺป   อนาปตฺตึ   น   กโรติเยว ฯ   สทฺเธยฺยวจสาติ   
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สทฺธาตพฺพวจนา ฯ  สา  ปน  ยสฺมา  อริยสาวิกาว  โหติ  เตเนวสฺส  
ปทภาชเน   อาคตผลาติ   อาทิ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ   อาคต   ผล  
อสฺสาติ   อาคตผลา ฯ   ปฏิลทฺธโสตาปตฺติผลาติ   อตฺโถ ฯ  
อภิสเมตาวินีติ   ปฏิวิทฺธจตุสฺสจฺจา ฯ   วิ ฺาต   สกิฺขตฺตยสาสน  
เอตายาติ   วิ ฺาตสาสนา ฯ   นิสชชฺ   ภิกฺขุ   ปฏชิานมาโนติ  
กิ ฺจาป   เอวรูปา   อุปาสิกา   ทิสฺวา   วทติ   อถโข  ภิกฺขุ  นิสชฺช  
ปฏิชานมาโนเยว   ติณฺณ   ธมฺมาน   อ ฺตเรน   กาเรตพฺโพ   น อปฏ- 
 ิชานมาโนติ   อตฺโถ ฯ  เยน  วา  สา  สทฺเธยฺยวจสา  อุปาสิกา  
วเทยฺย   เตน  โส  ภิกฺขุ  กาเรตพฺโพติ  นิสชฺชาทีสุ  อากาเรสุ  เยน  
วา   อากาเรน   สทฺธึ   เมถุนธมฺมาทีนิ   โรเปตฺวา   สา  อุปาสิกา  
วเทยฺย  ปฏชิานมาโนว  เตน  โส  ภิกขฺุ  กาเรตพฺโพ ฯ  เอวรูปายป  
อุปาสิกาย   วจนมตฺเตน   น   กาเรตพฺโพติ   อตฺโถ ฯ  กสฺมา ฯ  
ยสฺมา   ทฏินฺนาม   ตถาป   โหติ   อ ฺถาป   โหติ ฯ ตทตฺถ- 
โชตนตฺถ ฺจ  อิท  วตฺถุ  อุทาหรนฺติ ฯ มลฺลารามวิหาเร กิร เอโก  
ขีณาสวตฺเถโร   เอกทิวส  อุปฏากกุล  คนฺตฺวา  อนฺโตเคเห  นิสีทิ ฯ  
อุปาสิกาป  สยนปลฺลงฺก  นิสฺสาย   ิตา  โหติ ฯ  อเถโก  ปณฺฑจาริโก  
ทฺวาเร    ิโต  ทิสฺวา  เถโร  อุปาสิกาย  สทฺธึ  เอกาสเน  นิสินฺโนติ  
ส ฺ   ปฏลิภิตฺวา   ปุนปฺปุน   โอโลเกสิ ฯ   เถโรป   อย   มย ิ 
อสุทฺธลทฺธิโก   ชาโตติ   สลฺลกฺเขตฺวา   กตภตฺตกิจฺโจ  วิหาร  คนฺตฺวา  
อตฺตโน   วสนฏาน   ปวิสิตฺวา   อนฺโตว  นิสีทิ ฯ  โส  ภิกฺขุ  เถร  
โจเทสฺสามีติ   อาคนฺตฺวา  อุกฺกาสิตฺวา  ทฺวาร  วิวริ ฯ  เถโร  ตสฺส   
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จิตฺต   ตฺวา   อากาเส   อุปฺปติตฺวา   กูฏาคารกณฺณิก   นิสฺสาย  
ปลฺลงฺเกน   นิสีทิ ฯ   โสป   ภิกฺขุ   อนฺโต   ปวิสิตฺวา   ม ฺจ ฺจ  
เหฏาม ฺจ ฺจ   โอโลเกตฺวา   เถร  อปสฺสนฺโต  อุทฺธ  โอโลเกสิ ฯ  
อถ   อากาเส   นิสินฺน   เถร  ทิสฺวา  ภนฺเต  เอว  มหิทฺธิกา  นาม  
ตุมฺเห   มาตุคาเมน   สทฺธึ   เอกาสเน   นิสินฺนภาว  วทาเปถเอวาติ  
อาห ฯ   เถโร   อนฺตรฆรสฺเสเวโส  อาวุโส  โทโส  อห  ปน  ต  
สทฺธาเปตุ   อสกฺโกนฺโต   เอวมกาสึ   รกฺเขยฺยาสิ   มนฺติ   วตฺวา  
โอตรตีติ ฯ   อิโต   ปร   สา  เจ  เอว  วเทยฺยาติ  อาทิ  สพฺพ  
ปฏิ ฺาย   การณาการทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ  มาตุคามสฺส  เมถุน  
ธมฺม   ปฏิเสวนฺโตติ   มาตุคามสฺส  มคฺเค  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺโตติ  
อตฺโถ ฯ  นิสชฺชาย  กาเรตพฺโพติ นิสชชฺ ปฏิชานิตฺวา เมถุนธมฺม- 
ปฏิเสวน อปฏิชานนฺโต   เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติยา   อกาเรตฺวา  
นิสชฺชามตฺเตน  ย  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ตาย  กาเรตพฺโพ ฯ ปาจิตฺติยาย  
กาเรตพฺโพติ   อตฺโถ ฯ   เอเตน   นเยน  สพฺพจตุกฺเกสุ  วินิจฺฉโย  
เวทิตพฺโพ ฯ   สิกฺขาปทปริโยสาเน   อาปตฺตานาปตฺติปริจฺเฉททสฺสนตฺถ  
วุตฺเตสุ   คมน   ปฏชิานาตีติ   อาทีสุ   คมน   ปฏิชานาตีติ รโห- 
นิสชฺชสฺสาทนตฺถ   คโตมฺหีติ   เอว  คมน  ปฏิชานาติ ฯ  นิสชชฺนฺติ  
นิสชฺชสฺสาเทเนว   นิสชชฺ   ปฏิชานาติ ฯ   อาปตฺตินฺติ  ตีสุ  อ ฺตร  
อาปตฺตึ ฯ   อาปตฺติยา   กาเรตพฺโพติ   ตีสุ   ย  ปฏิชานาติ  ตาย  
กาเรตพฺโพ ฯ   เสสเมตฺถ   จตุกฺเก   อุตฺตานาธิปฺปายเมว ฯ 
ทุติยจตุกฺเก   ปน   คมน   น   ปฏชิานาตีติ  รโหนิสชฺชสฺสาทวเสน  น   
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ปฏิชานาติ ฯ   สลากภตฺตาทินา   อตฺตโน   กมฺเมน   คโตมฺหิ   สา  
ปน   มยฺห   นิสินฺนฏาน   อาคตาติ   วทติ ฯ   เสสเมตฺถาป  
อุตฺตานาธิปฺปายเมว ฯ  
        อย   ปน   สพฺพตฺถ  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  รโหนิสชฺชสฺสาโทติ  
เมถุนธมฺมสนฺนิสฺสิตกิเลโส   วุจฺจติ ฯ   โย   ภิกฺขุ   เตนสฺสาเทน  
มาตุคามสฺส   สนฺติก   คนตฺุกาโม   อกขึฺ  อ ฺเชติ  ทกฺุกฏ ฯ  นิวาสน  
นิวาเสติ  กายพนฺธน  พนธฺติ  จีวร  ปารุปติ  สพฺพตฺถ  ปโยเค  ปโยเค  
ทุกฺกฏ ฯ   คจฺฉโต  ปทวาเร  ปทวาเร  ทุกฺกฏ ฯ  คนฺตฺวา  นิสีทติ  
ทุกฺกฏเมว ฯ  มาตุคาเม  อาคนฺตฺวา  นิสินฺนมตฺเต  ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  
สา   อิตฺถ ี  เกนจิเทว  กรณีเยน  อุฏาย  ปุนปฺปุน  นิสีทติ  นิสชชฺาย  
นิสชฺชาย   ปาจิตฺติย ฯ   ย  สนฺธาย  คโต  สา  น  ทฏิา  อ ฺา  
อาคนฺตฺวา   นิสีทติ   อสสฺาเท   อุปฺปนฺเน   ปาจิตฺติย ฯ  มหาปจฺจริย  
ปน   คมนกาลโต   ปฏาย   อสุทฺธจิตฺตตฺตา  อาปตฺติเยวาติ  วุตฺต ฯ  
สเจ   สมฺพหุลา   อาคจฺฉนฺติ   มาตุคามคณนาย   ปาจิตฺติยานิ ฯ  
สเจ   อุฏาย   อุฏาย   ปนุปฺปุน   นิสทีนฺติ   นิสชชฺาคณนาย  
ปาจิตฺติยานิ ฯ  อนิยเมตฺวา  ทิฏทิฏาย  สทฺธ ึ รหสฺสาท กปฺเปสฺสามีติ  
คนฺตฺวา   นิสินฺนสฺสาป   อาคตาคตาน   วเสน   ปุนปฺปุน  นิสชฺชาวเสน  
จ   วุตฺตนเยเนว   อาปตฺติโย   เวทิตพฺพา ฯ   สเจป  สุทฺธจิตฺเตน  
คนฺตฺวา   นิสินฺนสฺส   สนติฺก   อาคนฺตฺวา   นิสินฺนาย   อิตฺถิยา  
รหสฺสาโท   อุปฺปชฺชติ   อนาปตฺติเยว ฯ   สมุฏานาทีนิ ปม- 
ปาราชิกสทสิาเนวาติ ฯ  
                        ปมานิยตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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         เตน   สมเยน   พุทโฺธ   ภควาติ   ทุติยานิยตสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  
ภควา   ปฏิกขิฺตฺตนฺติ   อาทิมฺหิ   ย  เอโก  เอกาย  รโห  ปฏิจฺฉนฺเน  
อาสเน   อลกมฺมนิเย   นสิชฺช   กปฺเปยฺย   ต   นิสชชฺ   กปฺเปตุ  
ปฏิกฺขิตฺตนฺติ   เอว   สมฺพนฺโธ   เวทิตพฺโพ ฯ  อิตรถา  หิ  เอกสฺส  
เอกายาติ   วตฺตพฺพ   สิยา ฯ  กสฺมา ฯ  ปฏิกฺขิตฺตนฺติ  วุตฺตตฺตา ฯ  
สามิอตฺเถ   วา  เอต  ปจฺจตฺตวจน  เวทิตพฺพ ฯ  น  เหว  โข  ปน  
ปฏิจฺฉนฺนนฺติ   เอตฺถ   ปน   ยมฺป   พหิ   ปริกฺขิตฺต   อนฺโตวิวฏ  
ปริเวณงฺคณาทิ   ตมฺป   อนฺโตคธนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  เอวรูปมฺป  าน  
อปฏิจฺฉนฺเนเยว   คณิตนฺติ   มหาปจฺจริย   วุตฺต ฯ   เสส ปมสิกฺขา- 
ปทนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ เกวล หิ อิธ อิตฺถีป ปุรโิสป โย โกจิ  
วิ ฺ ู   อนนฺธาพธิโร  อนฺโตทฺวาทสหตฺเถ  โอกาเส   ิโต  วา  นสิินฺโน  
วา   วิกฺขิตฺตจิตฺโตป   นิททฺายนฺโตป  อนาปตฺตึ  กโรติ ฯ  พธิโร  ปน  
จกฺขุมาป   อนฺโธ   วา   อพธิโรป   น  กโรติ ฯ  ปาราชิกาปตฺติ ฺจ  
ปริหาเปตฺวา   ทฏุ ุลฺลวาจาปตฺติ   วุตฺตาติ   อย   วิเสโส ฯ  เสส  
ปุริมสทิสเมว ฯ อุภยตฺถาป อุมฺมตฺตกาทิกมฺมิกาน อนาปตฺติ ฯ  
        สมฏุานาทีสุ   อิท   สิกฺขาปท   ติสมุฏาน   กายจิตฺตโต วาจา- 
จิตฺตโต   กายวาจาจิตฺตโต   สมฏุาติ   กริิยา   ส ฺาวิโมกฺข  
สจิตฺตก   โลกวชฺช   กายกมฺม  วจีกมมฺ  อกุสลจิตฺต  สุขมชฺฌตฺต- 
เวทนาหิ ทฺวิเวทน ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
        สมนฺตปาสาทิกาย วินยสวณฺณนาย อนิยตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                ปมสมนฺตปาสาทิกา วินยวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                         ทุติยสมนฺตปาสาทิกาวินยวณฺณนา  
                                 ตึสกกณฺฑวณฺณนา  
                ตึส นิสฺสคฺคิยา ธมฺมา เย วุตฺตา สมิตาวินา  
                เตส ทานิ กริสสฺามิ อปุพฺพปทวณฺณน ฯ  
                เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควา   เวสาลิย   วิหรติ   โคตมเก  
เจติเย   เตน   โข  ปน  สมเยน  ภควตา  ภิกฺขูน  ติจีวร  อนุ ฺาต  
โหตีติ   จีวรนฺติ  อนฺตรวาสโก  อุตฺตราสงฺโค  สงฺฆาฏีติ  อิท  จีวรตฺตย  
ปริภุ ฺชิตุ   อนุ ฺาต   โหติ ฯ   ยตฺถ   ปเนต  อนุ ฺาต  ยทา  จ  
อนุ ฺาต   เยน   จ   การเณน   อนุ ฺาต   ต  สพฺพ  จีวรกฺขนฺธเก  
ชีวกวตฺถุสฺมึ   อาคตเมว ฯ   อ ฺเเนว   ติจีวเรน  คาม  ปวิสนฺตีติ  
เยน   วิหาเร   อจฺฉนฺติ   นหาน ฺจ   โอตรนฺติ   ตโต   อ ฺเน ฯ  
เอว  ทิวเส  ทิวเส  นว  จีวรานิ  ธาเรนฺติ ฯ  อุปฺปนนฺ  โหตีติ  อิท  
อนุปฺป ฺตฺติยา   ทฺวาร   ททมาน   ปฏิลาภวเสน   อุปฺปนฺน   โหติ  
โน   นิปฺผตฺติวเสน ฯ   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส  ทาตุกาโม  โหตีติ  
อายสฺมา   กิร   อานนฺโท   ภควนฺต   เปตฺวา   อ ฺโ   เอวรูโป  
คุณวิสิฏโ   ปุคฺคโล   นตฺถีติ   สารีปุตฺตสฺส๑   คุณพหุมาเนน  
อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   มมายติ ฯ   โส   สทาป   มนาป   จีวร  
ลภิตฺวา   รชตฺิวา   กปฺปพินฺทุ  กตฺวา  เถรสฺเสว  เทติ ฯ  ปุเรภตฺเต  
ปณีต   ยาคุขชฺชก   วา   ปณฺฑปาต   วา   ลภิตฺวา   เถรสฺเสว  
๑. อายสฺมโตติ วิเสสเนน ภวติพพ.   
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เทติ ฯ   ปจฺฉาภตฺเต  มธุผาณิตาทีนิ  ลภิตฺวาป  เถรสฺเสว  เทติ ฯ  
อุปฏากกุเลหิ   ทารเก   นิกฺขาเมตฺวา   ปพฺพาเชตฺวา   เถรสฺส  
สนฺติเก   อุปชฺฌ   คาหาเปตฺวา   สย   อนุสฺสาวนกมฺม   กโรติ ฯ  
อายสฺมาป   สารีปุตฺโต   ปตุกตฺตพฺพกิจฺจ   นาม   เชฏปุตฺตสฺส  ภาโร  
ตสฺมา   ย   มยา   ภควโต   กตฺตพฺพ   กจฺิจ   สพฺพนฺต   อานนฺโท  
กโรติ   อห   อานนฺท   นสิฺสาย   อปฺโปสฺสุกฺโก   วิหริตุ   ลภามีติ  
อายสฺมนต   อานนฺท  อติวิย  มมายติ ฯ  โสป  มนาป  จีวร  ลภิตฺวา  
อานนฺทตฺเถรสฺเสว  เทตีติ  สพฺพ  ปรุิมสทิสเมว ฯ  เอว  คุณพหุมาเนน  
มมายนฺโต   ตทา   อุปฺปนนฺป   ต   จีวร   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส  
ทาตุกาโม   โหตีติ   เวทติพฺโพ ฯ   นวม  วา  ภควา  ทิวส  ทสม  
วาติ   เอตฺถ   ปน   สเจ   ภเวยฺย   กถ   เถโร   ชานาตีติ ฯ  
พหูหิ   การเณหิ   ชานาติ ฯ   สารีปุตฺตตฺเถโร   กริ   ชนปทจาริก  
ปกฺกมนฺโต   อานนฺทตฺเถร   อาปุจฺฉิตฺวาว   ปกฺกมติ   อห   เอตฺตเกน  
นาม   กาเลน   อาคมิสฺสามิ   เอตฺถนฺตเร  ภควนฺต  มา  ปมชชฺีติ ฯ  
สเจป   สมฺมขุา   น   อาปุจฺฉติ   ภิกฺขุ   เปเสตฺวาป   อาปุจฺฉิตฺวาว  
คจฺฉติ ฯ   สเจ   อ ฺตฺถ   วสฺส   วสติ   เย  จ  ปมตร  ภิกฺขู  
อาคจฺฉนฺติ   เต  เอว  ปหณิาติ  มม  วจเนน  ภควโต  ปาเท  สิรสา  
วนฺทถ   อานนฺทสฺส   จ   อาโรคฺย   ปุจฺฉิตฺวา   ม  อสุกทิวเส  นาม  
อาคมิสฺสตีติ   วเทถาติ ฯ  สทา  จ  ยถาปริจฺฉินฺนทิวเสเยว  เอติ ฯ  
อปจายสฺมา   อานนฺโท   อนุมาเนนาป   ชานาติ   เอตฺตเก   ทิวเส  
ภควตา   วิโยค   สหนฺโต   อธิวาเสนฺโต   อายสฺมา  สารีปุตฺโต  วสิ   
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อิโต   ทานิ   ปฏาย   อสุก   นาม   ทิวส  น  อติกฺกมิสฺสติ  อทฺธา  
อาคมิสฺสติ   เยส   เยส   ห ิ  ป ฺา   มหตี   เตส   เตส  ภควติ  
เปม  จ  คารโว  จ  มหา  โหตีติ  อิมินา  นเยนาป  ชานาติ ฯ เอว  
พหูหิ   การเณหิ  ชานาติ ฯ  เตนาห  นวม  วา  ภควา  ทิวส  ทสม  
วาติ ฯ   เอว   วุตฺเต   ยสฺมา   อิท   สกิฺขาปท  ปณฺณตฺติวชฺช  น  
โลกวชชฺ   ตสฺมา   อายสฺมตา   อานนฺเทน   วุตฺตทิวสเมว   ปริจฺเฉท  
กโรนฺโต   อถโข   ภควา ฯเปฯ  ธาเรตุนฺติ ฯ  อถาเนน  เถเรน  
อฑฺฒมาโส   วา   มาโส   วา   อุทฺทิฏโ   อภวิสฺส   โสป  ภควตา  
อนุ ฺาโต อสฺส ฯ  
        นฏิ ิตจีวรสฺมินฺติ   เยนเกนจิ   นฏิาเนน   นฏิ ิเต   จีวรสมฺึ ฯ  
ยสฺมา   ปเนต   จีวร  กรเณนป  นิฏ ิต  โหติ  นาสนาทีหิป  ตสฺมาสฺส  
ปทภาชเน   อตฺถมตฺตเมว   ทสฺเสตุ   ภิกฺขุนา  จีวร  กต  วา  โหตีติ  
อาทิ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ   กตนฺติ   สูจิกมฺมปริโยสาเนน   กต ฯ สูจิกมฺม- 
ปริโยสาน   นาม  ยงฺกิ ฺจิ  สูจิยา  กตฺตพฺพ  ปาสวฏฏคณฺ ิกวฏฏ-  
ปริโยสาน   กตฺวา   สูจิยา  ปฏิสามน ฯ  นฏนฺติ  โจราทีหิ  หฏ ฯ  
เอตป   หิ   กรณปลิโพธสเฺสว   นิฏ ิตตฺตา   นิฏ ิตนฺติ   วุจฺจติ ฯ  
วินฏนฺติ   อุปจิกาทีหิ   ขาทิต ฯ   ทฑฺฒนฺติ   อคฺคินา   ทฑฺฒ ฯ  
จีวราสา   วา   อุปจฺฉินฺนาติ   อสุกสฺม ึ นาม  กุเล  จีวร  ลภิสฺสามีติ  
ยา   จีวราสา   อุปฺปนฺนา   โหติ  สา  วา  อุปจฺฉินฺนา ฯ  เอเตสป  
หิ   กรณปลโิพธสฺเสว   นิฏ ิตตฺตา   นิฏ ิตภาโว   เวทิตพฺโพ ฯ  
อุพฺภตสฺมึ   ก ิเนติ   ก ิเน   จ   อุพฺภตสฺมึ ฯ   เอเตน   ทุติยสสฺ   
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ปลิโพธสฺส   อภาว   ทสฺเสติ ฯ   ต   ปน   ก ิน   ยสฺมา  อฏสุ  
มาติกาสุ   เอกาย   อนฺตรพฺุภาเรน  วา  อุทฺธรียติ  เตนสฺส  นิทฺเทเส  
อฏนฺน   มาติกานนฺติ   อาทิ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ   อฏ ิมา   ภิกฺขเว  
มาติกา   ก ินสฺส   อุพภาราย   ปกฺกมนนฺติกา   นิฏานนฺติกา สนฺนิฏ- 
านนฺติกา  นาสนนฺติกา  สวนนฺติกา  อาสาวจฺเฉทิกา สีมาติกฺกนฺติกา  
สหุพฺภาราติ   เอว   อฏ  มาติกาโย  ก ินกฺขนฺธเก๑  อาคตา ฯ  
อนฺตรุพฺภาโรป   สุณาตุ   เม   ภนฺเต  สงฺโฆ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  
สงฺโฆ  ก ิน  อุทฺธเรยฺย  เอสา  ตฺติ  สุณาตุ  เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ  
ก ิน   อุทฺธรติ   ยสฺสายสฺมโต  ขมติ  ก ินสฺส  อุพฺภาโร  โส  ตุณฺหสฺส  
ยสฺส   นกฺขมติ   โส   ภาเสยฺย   อุพฺภต   สงฺเฆน   ก ิน   ขมติ  
สงฺฆสฺส   ตสฺมา  ตุณฺหี  เอวเมต  ธารยามีติ  เอว  ภิกฺขุนีวิภงฺเค๒  
อาคโต ฯ   ตตฺถ   ย   วตฺตพฺพ   ต   สพฺพ   อาคตฏาเนเยว  
วณฺณยิสฺสาม ฯ   อิธ   ปน   วุจฺจมาเน   ปาลิป  อาหรติพฺพา  โหติ  
อตฺโถป   วตฺตพฺโพ   วุตฺโตป   น   จ   สุวิ ฺเยฺโย  โหติ  อฏาเน  
วุตฺตตาย ฯ   ทสาหปรมนฺติ  ทส  อหานิ  ปรโม  ปริจฺเฉโท  อสฺสาติ  
ทสาหปรโม ฯ   ต   ทสาหปรม   กาล   ธาเรตพฺพนฺติ   อตฺโถ ฯ  
ปทภาชเน   ปน   อตฺถมตฺตเมว   ทสฺเสตุ  ทสาหปรมตา  ธาเรตพฺพนฺติ  
วุตฺต ฯ   อิท   หิ   วุตฺต   โหติ   ทสาหปรมนฺติ   เอตฺถ   ยา  
ทสาหปรมตา   ทสาหปรมภาโวติ ฯ   อยมตฺโถ   เอตฺตโก   กาโล  
ยาว   นาติกฺกมติ   ตาว   ธาเรตพฺพนฺติ ฯ   อธิฏ ิตวิกปฺปเตสุ  
อปริยาปนฺนตฺตา  อติเรก  จีวรนฺติ  อติเรกจีวร ฯ เตเนวสฺส ปทภาชเน  
 วิ. มหาวคฺค. ๕/๑๓๙.    ๒.  วิ. ภกิฺขุนีวภิงฺค. ๓/๑๔๕ ตตฺเถว ก ินสฺส  
ทฺธาโรติ ลิขิต.   
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วุตฺต   อนธิฏ ิต   อวิกปฺปตนฺติ ฯ   ฉนนฺ  จีวราน  อ ฺตรนฺติ  โขม  
กปฺปาสิก  โกเสยฺย  กมฺพล  สาณ  ภงฺคนฺติ๑  อิเมส  ฉนฺน  จีวราน  
อ ฺตร ฯ   เอเตน   จีวรสฺส   ชาตึ   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ  ปมาณ  
ทสฺเสตุ   วิกปฺปนูปค   ปจฺฉิมนฺติ   อาห ฯ   ตสฺส   ปมาณ   ทีฆโต  
เทฺว   วิทตฺถิโย  ติริย  วิทตฺถิ ฯ  ตตฺราย  ปาลิ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  
อายาเมน   อฏงฺคุล   สุคตงฺคุเลน   จตุรงฺคุล   วิตฺถต  ปจฺฉิม  จีวร  
วิกปฺเปตุนฺติ๒ ฯ   ต   อติกกฺามยโต  นสิฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ  ต  
ยถาวุตฺตชาติปฺปมาณ   จีวร   ทสาหปรม   กาล   อติกฺกามยโต  
เอตฺถนฺตเร   ยถา   อติเรกจีวร  น  โหติ  ตถา  อกุพฺพโต  นิสฺสคฺคิย  
ปาจิตฺติย ฯ   ต ฺจ   จีวร   นิสฺสคฺคิย   โหติ   ปาจิตฺติยาปตฺติ  
จสฺส   โหตีติ   อตฺโถ ฯ   อถวา   นิสฺสชฺชน   นิสฺสคฺคิย ฯ  
ปุพฺพภาเค   กตฺตพฺพสฺส  วินยกมฺมสฺเสต  นาม ฯ  นิสฺสคฺคิยมสฺส  อตฺถีติ  
นิสฺสคฺคิยมิจฺเจว ฯ   กินฺต ฯ   ปาจิตฺติย ฯ   ต   อติกฺกามยโต  
นิสฺสคฺคิยวินยกมฺม   ปาจิตฺติย   โหตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  ปทภาชเน  
ปน   ปม   ตาว   อตฺถวิกปฺป   ทสฺเสตุ  ต  อติกฺกามยโต  นิสฺสคฺคิย  
โหตีติ   มาติก   เปตฺวา   เอกาทเส   อรุณุคฺคมเน  นิสฺสคฺคิย  โหติ  
นิสฺสชฺชิตพฺพนฺติ   วุตฺต ฯ   ปุน   ยสสฺ   จ   นิสฺสชฺชิตพฺพ  ยถา  จ  
นิสฺสชชิตพฺพ  ต  ทสฺเสตุ  สงฺฆสฺส  วาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ เอกาทเส  
อรุณฺคฺคมเนติ   เอตฺถ   ย   ทิวส   จีวร  อุปฺปนฺน  ตสฺส  โย  อรุโณ  
โส   อุปฺปนนฺทิวส   นิสสฺิโต   ตสฺมา   จีวรุปฺปาททิวเสน   สทธฺึ  
เอกาทเส   อรุณุคฺคมเน   นิสฺสคฺคิย   โหตีติ   เวทิตพฺพ ฯ   สเจป  
๑. วิ. มหาวคฺค. ๕/๑๙๓. ๒. วิ. มหาวคฺค. ๕/๒๑๙.   
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พหูนิ   เอกชฌฺ   พนฺธิตฺวา   วา   เวเตฺวา   วา  ปตานิ  เอกาว  
อาปตฺติ ฯ อพทฺธา เว ิเตสุ วตฺถุคณนาย อาปตฺติโย ฯ  
        นิสฺสชชฺิตฺวา   อาปตฺติ   เทเสตพฺพาติ  กถ  เทเสตพฺพา ฯ  ยถา  
ขนฺธเก  วุตฺต ฯ  กถ ฺจ  ตตฺถ  วุตฺต ฯ  เอว  วุตฺต  เตน  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุนา   สงฺฆ   อุปสงฺกมตฺิวา   เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  วุฑฺฒาน  
ภิกฺขูน   ปาเท   วนฺทิตฺวา   อุกฺกุฏิก   นิสีทิตฺวา   อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  
เอวมสฺส   วจนีโย   อห   ภนฺเต   อิตฺถนฺนาม  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ต  
ปฏิเทเสมีติ๑ ฯ  อิธ  ปน  สเจ  เอก  จีวร  โหติ เอก นิสฺสคฺคิย  
ปาจิตฺติยนฺติ   วตฺตพฺพ ฯ   สเจ   เทฺว   เทฺวติ  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  
พหูนิ   สมฺพหุลาติ   วตฺตพฺพ ฯ   นิสฺสชฺชเนป   สเจ   เอก   ยถา  
ปาลิเมว  อิท  เม  ภนฺเต  จีวรนฺติ  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  เทฺว วา พหูนิ  
วา   อิมานิ   เม   ภนฺเต   จีวรานิ   ทสาหาติกฺกนฺตานิ  นิสฺสคฺคิยานิ  
อิมานาห  สงฺฆสฺส  นิสฺสชฺชามีติ  วตฺตพฺพ ฯ  ปาล ึ วตฺตุ  อสกฺโกนฺเตน  
อ ฺถาป   วตฺตพฺพ ฯ   พฺยตฺเตน   ภิกฺขุนา   ปฏิพเลน   อาปตฺติ  
ปฏิคฺคเหตพฺพาติ   ขนฺธเก   วุตฺตนเยเนว   ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ  เอว ฺหิ  
ตตฺถ   วุตฺต  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน  สงฺโฆ  าเปตพฺโพ  สุณาตุ  
เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   อย  อิตฺถนฺนาโม  ภิกฺขุ  อาปตฺตึ  สรติ  วิวรติ  
อุตฺตานีกโรติ   เทเสติ   ยทิ   สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล  อห  อิตฺถนฺนามสฺส  
ภิกฺขุโน  อาปตฺตึ  ปฏิคฺคณฺเหยฺยนฺติ๒ ฯ เตน วตฺตพฺโพ ปสฺสสีติ๓ ฯ  
อาม ปสฺสามีติ๔ ฯ อายตึ สวเรยฺยาสีติ๕ ฯ สาธุ สุฏ ุ สวริสฺสามีติ ฯ  
ทฺวีสุ   ปน   สมฺพหุลาสุ   วา  ปุริมนเยเนว  วจนเภโท  าตพฺโพ ฯ  
๑-๒-๓-๔-๕. วิ. จุลฺลวคฺค ๖/๓๗๐.   



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 162 

จีวรทาเนป  สงฺโฆ  อิม  จีวร  อิมานิ  จีวรานิ  วตฺถุวเสน  วจนเภโท  
เวทิตพฺโพ ฯ  คณสฺส  จ  ปุคฺคลสฺส  จ  นิสฺสชชฺเนป  เอเสว  นโย ฯ  
อาปตฺติเทสนาปฏิคฺคหเณสุ   ปเนตฺถ  อย  ปาลิ  เตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  
สมฺพหุเล   ภิกฺขู   อุปสงฺกมิตฺวา  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  วุฑฺฒาน  
ภิกฺขูน   ปาเท   วนฺทิตฺวา   อุกฺกุฏิก   นิสีทิตฺวา   อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  
เอวมสฺสุ   วจนียา   อห   ภนฺเต   อิตฺถนฺนาม  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ต  
ปฏิเทเสมีติ๑ ฯ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏพิเลน เต ภิกฺขู าเปตพฺพา  
สุณนฺตุ  เม  อายสฺมนฺตา  อย  อิตฺถนฺนาโม  ภิกฺขุ  อาปตฺตึ  สรติ วิวรติ  
อุตฺตานีกโรติ   เทเสติ   ยทายสฺมนฺตาน   ปตฺตกลฺล  อห  อิตฺถนนฺามสฺส  
ภิกฺขุโน   อาปตฺตึ   ปฏิคฺคณฺเหยฺยนฺติ๒ ฯ   เตน   วตฺตพฺโพ  
ปสฺสสีติ๓ ฯ  อาม  ปสฺสามีติ๔ ฯ อายตึ สวเรยฺยาสีติ๕ ฯ เตน  
ภิกฺขุนา   เอก   ภิกฺขุ   อุปสงฺกมิตฺวา   เอกส   อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  
อุกฺกุฏิก   นิสทีิตฺวา   อ ฺชลึ   ปคฺคเหตฺวา   เอวมสฺส   วจนีโย   อห  
อาวุโส  อิตฺถนฺนาม  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ต  ปฏิเทเสมีติ๖ ฯ  เตน  
วตฺตพฺโพ  ปสฺสสีติ๗ ฯ อาม ปสฺสามีติ๘ ฯ อายตึ สวเรยฺยาสีติ๙ ฯ  
ตตฺถ   ปรุิมนเยเนว   อาปตฺติยา   นามคฺคหณ ฺจ   วจนเภโท   จ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  จ  คณสฺส  นิสฺสชฺชเน  เอว  ทฺวินฺน  นิสฺสชฺชเนป  
ปาลิ   เวทิตพฺพา ฯ   ยท ิ หิ  วิเสโส  ภเวยฺย  ยเถว  อนุชานามิ  
ภิกฺขเว   ติณฺณ   ปาริสุทฺธอุิโปสถ   กาตุ   เอว ฺจ   ปน   ภิกฺขเว  
กาตพฺโพ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน  เต  ภิกฺขู  าเปตพฺพาติ๑๐  
อาทินา   นเยน   ติณฺณ   ปาริสุทฺธิอุโปสถ   วตฺวา   ปุน   อนุชานามิ  
๑-๒-๓-๔-๕. วิ. จุลฺลวคฺค ๖/๓๖๙-๓๗๐. ๖-๗-๘-๙. วิ. จสฺุลวคฺค. ๖/๓๕๘-๓๖๙.  
๑๐. วิ. มหาวคฺค. ๔/๒๔๓.   
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ภิกฺขเว   ทฺวินฺน   ปาริสุทฺธิอุโปสถ   กาตุ   เอว ฺจ   ปน   ภิกฺขเว  
กาตพฺโพ  เถเรน  ภิกฺขุนา  เอกส  อุตฺตราสงฺคนฺติ๑  อาทินา นเยน  
วิสสเยว   ทฺวินฺน   ปาริสุทฺธิอุโปสโถ   วุตฺโต  เอว  อิธาป  วิสุ  ปาลึ  
วเทยฺย ฯ   ยสฺมา   ปน   นตฺถิ   ตสฺมา   อวตฺวา  คโตติ  คณสฺส  
วุตฺตา  ปาลิเยเวตฺถ  ปาลิ ฯ  อาปตฺติคฺคหเณ  ปน  อย  วิเสโส ยถา  
คณสฺส   นิสสฺชฺชิตฺวา   อาปตฺติยา   เทสิยมานาย   อาปตฺติปฏิคฺคาหโก  
ภิกฺขุ   ตฺตึ   เปติ   เอว   อฏเปตฺวา   ทฺวีสุ   อ ฺตเรน  ยถา  
เอกปุคฺคโล   ปฏิคฺคณฺหาติ   เอว   อาปตฺติ  ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ  ทฺวินฺน  
หิ  ตฺติฏปนา  นาม  นตฺถิ ฯ  ยทิ  ห ิ สิยา  ทฺวินฺน ปาริสุทฺธิ- 
อุโปสถ วิสุ   น   วเทยฺย ฯ   นิสฺสฏจีวรทาเนป   ยถา   อิม   จีวร  
อายสฺมโต  ทมฺมีติ  เอโก  วทติ  เอว  อิม  จีวร  อายสฺมโต  เทมาติ  
วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  อิโต  ครุกตรานิ  หิ  ตฺติทุติยกมฺมานิป  อปโลเกตฺวา  
กาตพฺพานีติ   วุตฺตานิ  อตฺถิ ฯ  เตส  เอต  อนุโลม ฯ  นิสฺสฏจีวร  
ปน   ทาตพฺพเมว   อทาตุ   น   ลพฺภติ ฯ  วินยกมมฺมตฺต  เหต ฯ  
น   ต   เตน   สงฺฆสฺส   วา  คณสฺส  วา  ปุคฺคลสฺส  วา  ทินฺนเมว  
โหตีติ ฯ  
        ทสาหาติกฺกนฺเต   อติกฺกนฺตส ฺ ีติ   ทสาห   อติกฺกนฺเต   จีวเร  
อติกฺกนฺต   อิทนฺติ   เอวส ฺ ี ฯ  ทสาเห  วา  อติกฺกนฺเต  อติกฺกนฺโต  
ทสาโหติ   เอวส ฺ ี ฯ   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติยนฺติ   น   อิธ  ส ฺา  
รกฺขติ   โยป   เอวส ฺ ี  ตสฺสาป  ต  จีวร  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยาปตฺติ  
จสฺส   นิสฺสคฺคิยวินยกมฺม   วา   ปาจิตฺติยนฺติ   อุโภป   อตฺถวิกปฺปา  
๑. วิ. มหาวคฺค ๔/๒๔๓-๒๔๔.   
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ยุชฺชนฺติ ฯ   เอส   นโย   สพฺพตฺถ ฯ  อวิสฺสชฺชิเต  วิสสฺชฺชิตส ฺ ีติ  
กสฺสจิ   อทินฺเน   อปริจตฺเต   ปริจตฺต  มยาติ  เอวส ฺ ี ฯ  อนฏเ  
นฏส ฺ ีติ   อตฺตโน   จีวเรน  สทฺธึ  พหูนิ  อ ฺเส  จีวรานิ  เอกโต  
ปตานิ   โจรา   หรนฺติ ฯ   ตตฺเรโส   อตฺตโน   จีวเร  อนฏเ  
นฏส ฺ ี   โหติ ฯ  เอส  นโย  อวินฏาทีสุป ฯ  อวิลุตฺเตติ  เอตฺถ  
ปน   คพฺภ   ภินฺทิตฺวา   ปสยฺหาวหารวเสน   อวิลุตฺเตติ  เวทิตพฺพ ฯ  
อนิสฺสชฺชิตฺวา   ปริภุ ฺชติ   อาปตฺติ   ทกฺุกฏสฺสาติ   สกึ   นิวตฺถ   วา  
สกึ   ปารุต   วา   กายโต   อโมเจตฺวา   ทิวสป   วิจรติ  เอกา       ว  
อาปตฺติ ฯ   ต   โมเจตฺวา   นิวาเสติ  วา  ปารุปติ  วา  ปโยเค  
ปโยเค   ทุกกฺฏ ฯ   ทุนฺนวิตฺถ   วา   ทปฺุปารุต  วา  สณฺเปนฺตสฺส  
อนาปตฺติ ฯ   อ ฺสฺส   สนฺตก   ปริภุ ฺชโตป  อนาปตฺติ ฯ  อ ฺเน  
กต   ปฏิลภิตฺวา  ปริภุ ฺชตีติ  อาทิวจน  เจตฺถ  สาธก ฯ  อนติกฺกนฺเต  
อติกฺกนฺตส ฺ ิโน เวมติกสฺส จ ทุกฺกฏ ปริโภค สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        อนาปตฺติ   อนฺโตทสาห   อธิฏเติ   วิกปฺเปตีติ   เอตฺถ   ปน  
อธิฏานูปค   วิกปฺปนูปค   จ   เวทิตพฺพ ฯ   ตตฺราย  ปาล ิ อถโข  
ภิกฺขูน   เอตทโหสิ   ยานิ  ตานิ  ภควตา  อนุ ฺาตานิ  ติจีวรนฺติ  วา  
วสฺสิกสาฏิกาติ   วา  นิสทีนนฺติ  วา  ปจฺจตฺถรณนฺติ  วา  กณฺฑุปฏิจฺฉาทีติ  
วา   มุขปุ ฺฉนโจลกนฺติ   วา   ปริกฺขารโจลกนฺติ   วา  สพฺพานิ  ตานิ  
อธิฏาตพฺพานิ  นุโข  อุทาหุ  วิกปฺเปตพฺพานีติ๑ ฯ ภควโต เอตมตฺถ  
อาโรเจสุ ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  ติจีวร  อธฏิาตุ  น  วิกปฺเปตุ  
วสฺสิกสาฏิก   วสฺสานสฺส   จาตุมฺมาส   อธิฏาตุ  ตโต  ปร  วิกปเฺปตุ  
๑. มหาวคฺค. ๕/๒๑๘.   
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นิสีทน   อธิฏาตุ   น   วิกปฺเปตุ   ปจฺจตฺถรณ   อธิฏาตุ   น  
วิกปฺเปตุ   กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ   ยาว   อาพาธา   อธิฏาตุ   ตโต   ปร  
วิกปฺเปตุ   มขุปุ ฺฉนโจล   อธิฏาตุ   น   วิกปฺเปตุ   ปรกิฺขารโจล  
อธิฏาตุ น วิกปฺเปตุนฺติ๑ ฯ  
        ตตฺถ   ติจีวร   อธิฏหนฺเตน   รชิตฺวา   กปฺปพินฺทุ   ทตฺวา  
ปมาณยุตฺตเมว   อธิฏาตพฺพ ฯ   ตสสฺ   ปมาณ   อุกฺกฏปริจฺเฉเทน  
สุคตจีวรโต   อูนก   วฏฏติ ฯ  ลามกปริจฺเฉเทน  จ  สงฺฆาฏิยา  จ  
อุตฺตราสงฺคสฺส   จ   ทีฆโต   มุฏ ิป ฺจก   ติริยโต   มฏุ ิติก   ปมาณ  
วฏฏติ ฯ   อนฺตรวาสโก   ทีฆโต   มุฏ ิป ฺจโก   ติริย   ทฺวิหตฺโถป  
วฏฏติ ฯ  นิวาสเนน  ปารุปเนนป  หิ  สกฺกา  นาภึ  ปฏิจฺฉาเทตุนฺติ ฯ  
วุตฺตปฺปมาณโต   ปน   อติเรก   จ   อูนก   จ   ปริกขฺารโจลนฺติ  
อธิฏาตพฺพ ฯ   ตตฺถ   ยสมฺา  เทฺว  จีวรสฺส  อธิฏานานิ  กาเยน  
วา   อธิฏเติ   วาจาย  วา  อธิฏเตีติ  วุตฺต  ตสฺมา  ปุราณสงฺฆาฏึ  
อิม   สงฺฆาฏ ึ  ปจฺจุทฺธรามีติ   ปจฺจุทฺธริตฺวา   นวสงฺฆาฏึ   หตฺเถน  
คเหตฺวา   วา   สรรีาวยเว  เปตฺวา  วา  อิม  สงฺฆาฏึ  อธิฏามีติ  
จิตฺเตน   อาโภค   กตฺวา   กายวิการ   กโรนฺเตน   กาเยน อธิฏา- 
ตพฺพา ฯ  อิท  กาเยน  อธฏิาน ฯ ต เยนเกนจิ สรีราวยเวน  
อผุสนฺตสฺส   น   วฏฏติ ฯ  วาจาย  อธิฏาเน  ปน  วจีเภท  กตฺวา  
วาจาย   อธิฏาตพฺพา ฯ   ตตฺร   ทุวิธ   อธิฏาน ฯ   สเจ  
หตฺถปาเส   โหติ   อิม   สงฺฆาฏึ   อธิฏามีติ  วาจา  ภินฺทิตพฺพา ฯ  
อถ   อนฺโตคพฺเภ   วา  อุปริปาสาเท  วา  สามนฺตวิหาเร  วา  โหติ  
๑. วิ. มหาวคฺค ๕/๒๑๘-๒๑๙.   
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ปตฏาน  สลฺลกฺเขตฺวา  เอต  สงฺฆาฏึ  อธิฏามีติ วาจา ภินฺทิตพฺพา ฯ  
เอส   นโย   อุตฺตราสงฺเค   อนฺตรวาสเก   จ ฯ   นามมตฺตเมว  
หิ   วิเสโส ฯ  ตสฺมา  สพฺพานิ  สงฺฆาฏึ  อุตฺตราสงฺค  อนฺตรวาสกนฺติ  
เอว   อตฺตโน   นาเมเนว   อธิฏาตพฺพานิ ฯ   สเจ  อธิฏหิตฺวา  
ปตวตฺเถหิ   สงฺฆาฏิอาทีนิ   กโรติ   นฏิ ิเต   รชเน   จ   กปฺเปติ  
จ   อิม   ปจฺจุทฺธรามีติ   ปจฺจุทฺธริตฺวา   ปุน   อธิฏาตพฺพานิ ฯ  
อธิฏ ิเตน   ปน   สทฺธึ   มหนฺตตรเมว   ทุติยปฏ   วา   ขณฺฑ   วา  
สสิพฺพนฺเตน   ปุน   อธิฏาตพฺพ ฯ   สเม   วา   ขุททฺเก   วา  
อธิฏานกิจฺจ   นตฺถ ิฯ  ติจีวร  ปน  ปริกฺขารโจล  อธิฏาตุ  วฏฏติ  
น  วฏฏตีติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  กิราห  ติจีวร  ติจีวรเมว อธิฏาตพฺพ  
สเจ   ปริกฺขารโจลาธิฏาน   ลเภยฺย   อุทฺโทสิตสิกฺขาปเท   ปรหิาโร  
นิรตฺถโก   ภเวยฺยาติ ฯ  เอว  วุตฺเต  กิร  อวเสสา  ภิกฺขู  อาหสุ  
ปริกฺขารโจลป   ภควตา   อธิฏาตพฺพนฺติ   วุตฺต   ตสฺมา  วฏฏตีติ ฯ  
มหาปจฺจริยป   วุตฺต   ปรกิฺขารโจล   นาม   ปาเฏกกฺ   นิธานมุขเมต  
ติจีวร   ปรกิขฺารโจลนฺติ   อธิฏหิตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏตีติ ฯ  
อุทฺโทสิตสิกฺขาปเท   ปน   ติจีวร   อธิฏหิตฺวา  ปริหรนฺตสฺส  ปริหาโร  
วุตฺโตติ ฯ   อุภโตวิภงฺคภาณโก   ปุณฺณวาลิกวาสี   มหาติสฺสตฺเถโรป  
กิร   อาห   ปพฺุเพ   มย  มหาเถราน  อสฺสุมฺหา  อร ฺวาสิโน  ภิกฺขู  
รุกฺขสุสิราทีสุ   จีวร   เปตฺวา   ปธาน   ปทหนตฺถาย   คจฺฉนฺติ  
สามนฺตวิหาเร   ธมฺมสฺสวนตฺถาย   คตาน   จ   เนส  สุริเย  อุฏ ิเต  
สามเณรา   วา   ทหรภิกฺขู  วา  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  คจฺฉนฺติ  ตสฺมา   
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สุขปริโภคตฺถ   ติจีวร   ปริกฺขารโจล   อธิฏาตุ   วฏฏตีติ ฯ  
มหาปจฺจริยป   วุตฺต   ปพฺุเพ   อาร ฺ ิกา   ภิกฺขู   อพทฺธสีมาย ทุปฺปร- 
 ิหารนฺติ   ติจีวร   ปริกฺขารโจลเมว   อธฏิหิตฺวา  ปริภุ ฺชึสูติ ฯ วสฺสิก- 
สาฏิกา  อนติริตฺตปฺปมาณา  นาม  คเหตฺวา  วุตฺตนเยเนว จตฺตาโร  
วสฺสิเก  มาเส  อธิฏาตพฺพา  ตโต  ปร  ปจฺจุทฺธริตฺวา วิกปฺเปตพฺพา ฯ  
วณฺณเภทมตฺตรตฺตาป   เจสา   วฏฏติ ฯ  เทฺว  ปน  น  วฏฏนฺติ ฯ  
นิสีทน  วุตฺตนเยน  อธิฏาตพฺพเมว  ต ฺจ  โข  ปมาณยุตฺต  เอกเมว ฯ  
เทฺว   น   วฏฏนฺติ ฯ   ปจฺจตฺถรณป   อธิฏาตพฺพเมว ฯ  ต  ปน  
มหนฺตป   วฏฏติ   เอกป   วฏฏติ   พหูนิป  วฏฏนฺติ ฯ  นีลป  ปตกป  
สทสป   ปุปผฺทสปติ  สพฺพปฺปการ  วฏฏติ ฯ  สก ึ อธิฏ ิต  อธิฏ ิตเมว  
โหติ ฯ   กณฺฑุปฏิจฺฉาทิ   ยาว   อาพาโธ   อตฺถิ   ตาว  ปมาณิกา  
อธิฏาตพฺพา ฯ  อาพาเธ  วูปสนฺเต  ปจฺจุทฺธริตฺวา  วิกปฺเปตพฺพา ฯ  
เอกาว   วฏฏติ ฯ   มุขปุ ฺฉนโจล   อธิฏาตพฺพเมว ฯ  
ยาว   เอก   โธวียติ   ตาว   อ ฺ   ปรโิภคตฺถาย   อิจฺฉิตพฺพนฺติ  
เทฺวป   วฏฏนฺติ ฯ   อปเร   ปน   เถรา   นิธานมุขเมต   พหูนิป  
วฏฏนฺตีติ   วทนฺติ ฯ   ปรกิฺขารโจเล   คณนา   นาม  นตฺถ ิ ยตฺตก  
อิจฺฉติ   ตตฺตก   อธิฏาตพฺพเมว ฯ   ถวิกาป   ปริสสฺาวนป  
วิกปฺปนูปคปจฺฉิมจีวรปฺปมาณ   ปริกฺขารโจลนฺติ   อธิฏาตพฺพเมว ฯ  
พหูนิป   เอกโต   กตฺวา   อิมานิ   จีวรานิ   ปริกฺขารโจลานิ  
อธิฏามีติ   อธิฏาตตป   วฏฏติเยว ฯ   เภสชฺชนวกมฺมมาตาปตุอาทีน  
อตฺถาย   เปนฺเตนป   อธฏิาตพฺพเมว ฯ   มหาปจฺจริย   ปน   
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อาปตฺตีติ   วุตฺต ฯ   ม ฺจภิสี  ปกภิสี  พิมฺโพหน  ปาวาโร  โกชโว  
จาติ   เอเตสุ   ปน   เสนาสนปริกฺขารตฺถาย   ทินฺนปจฺจตฺถรเณสุ   จ  
อธิฏานกิจฺจ นตฺถิเยว ฯ  
        อธิฏ ิตจีวร   ปน   ปริภุ ฺชโต   กถ   อธิฏาน   วิชหตีติ ฯ  
อ ฺสฺส   ทาเนน   อจฺฉินฺทิตฺวา   คหเณน   วิสฺสาสคฺคาเหน หีนายา- 
วตฺตเนน   สิกฺขาปจฺจกฺขาเนน   กาลกิรยิาย   ลิงฺคปริวตฺตเนน ปจฺจุทฺ- 
ธรเณน  ฉิทฺทภาเวนาติ  อิเมหิ  นวหิ  การเณหิ  วิชหติ ฯ  ตตฺถ  
ปุริเมหิ   อฏหิ   สพฺพจีวรานิ   อธิฏาน   วิชหนติฺ ฯ  ฉิทฺทภาเวน  
ปน   ติจีวรสฺเสว   สพฺพฏกถาสุ   อธฏิานวิชหน   วุตฺต ฯ   ต ฺจ  
นขปฏ ิปฺปมาณเกน   ฉิทฺเทน ฯ   ตตฺถ   นขปฏ ิปฺปมาณ กนิฏงฺคุล- 
 ีนขวเสน  เวทิตพฺพ ฯ  ฉิทฺท ฺจ  วินิวิทฺธเมว ฯ  ฉิทฺทสฺส  หิ  
อพฺภนฺตเร   เอกตนฺตุ   เจป   อจฺฉินฺโน   โหติ   รกฺขติ ฯ  ตตฺถ  
สงฺฆาฏิยา   จ   อุตฺตราสงฺคสฺส   จ   ทฆีนฺตโต   วิทตฺถิปฺปมาณสฺส  
ติริยนฺตโต   อฏงฺคุลปฺปมาณสฺส   ปเทสสฺส   โอรโต   ฉิทฺท  อธิฏาน  
ภินฺทติ ฯ   อนฺตรวาสกสฺส   ปน   ทีฆนฺตโต   วิทตฺถิปฺปมาณสฺเสว  
ติริยนฺตโต   จตุรงฺคุลปฺปมาณสฺส   ปเทสสฺส   โอรโต   ฉิทฺท  อธิฏาน  
ภินฺทติ ฯ   ปรโต   น  ภินทฺติ ฯ  ตสฺมา  ชาเต  ฉิทฺเท  ต  จีวร  
อติเรกจีวรฏาเน   ติฏติ   สูจิกมฺม   กตฺวา   ปุน   อธิฏาตพฺพ ฯ  
มหาสุมตฺเถโร   ปนาห   ปมาณจีวรสฺส   ยตฺถ   กตฺถจิ   ฉิทฺท  
อธิฏาน   ภินฺทติ   มหนฺตสฺส  จ  ปมาณโต  พหิ  ฉินฺท๑  อธิฏาน  
๑. ฉิทฺโท.   
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น   ภินฺทติ   อนฺโต   ชาต๑  ภินฺทตีติ ฯ  กรวิยติสฺสตฺเถโร  อาห  
ขุทฺทก   มหนฺต   นปฺปมาณ   เทฺว   จีวรานิ   ปารปุนฺตสฺส  วามหตฺเถ  
สงฺฆริตฺวา  ปตฏาเน  ฉิทฺท  อธิฏาน  น  ภินฺทติ  โอรภาเค  ภินฺทติ  
อนฺตรวาสกสฺสาป   โอวฏฏิก   กโรนฺเตน   สงฺฆรติฏาเน   ฉิทฺท  
น   ภินฺทติ   ตโต   โอร   ภินฺทตีติ ฯ  อนฺธกฏกถาย  ปน  ติจีวเร  
มหาสุมตฺเถรวาท   ปมาณ   กตฺวา   อุตฺตรึป  อิท  วุตฺต  ปจฺฉิมปฺปมาณ  
อธิฏาน  รกขฺตีติ  ปริกฺขารโจเล  ทีฆโส๒  อฏงฺคุเล  สุคตงฺคุเลน  
ติริย   จตุรงฺคุเล   ยตฺถ   กตฺถจิ   ฉิทฺท   อธิฏาน  วิชหติ  มหนฺเต  
โจเล  ตโต  ปเรน  ฉิทฺท  อธิฏาน  น  วิชหติ  เอส  นโย  สพฺเพสุ  
อธิฏาตพฺพเกสุ   จีวเรสูติ ฯ   ตตฺถ   ยสฺมา   สพฺเพสป อธิฏ- 
าตพฺพกจีวราน   วิกปฺปนูปคปจฺฉิมปฺปมาณโต   อูนก   อ ฺ ปจฺฉิมปฺ- 
ปมาณ   นาม  นตฺถ ิฯ  ย  หิ  นิสีทนกณฺฑุปฏิจฺฉาทิวสฺสิกสาฏิกาน  
ปมาณ   วุตฺต   ต   อุกฺกฏ   ตโต   อุตฺตรึ   ปฏิสิทฺธตฺตา   น  
ปจฺฉิม  ตโต  เหฏา  อปฏิสิทฺธตฺตา ฯ  ติจีวรสฺสป  สุคตจีวรปฺ- 
ปมาณโต อูนกตฺต   อุกฺกฏปฺปมาณเมว ฯ   ปจฺฉิม   ปน   วิสุ   สุตฺเต  
วุตฺต   นตฺถิ ฯ   มุขปุ ฺฉนปจฺจตฺถรณปริกฺขารโจลาน  อุกฺกฏปริจฺเฉโท  
นตฺถิเยว ฯ   วิกปฺปนูปคปจฺฉิเมน  ปน  ปริจฺเฉโท  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา  
ย   ตาว   อนฺธกฏกถาย   ปจฺฉิมปฺปมาณ   อธิฏาน   รกฺขตีติ  
วตฺวา   ตตฺถ   ปรกิฺขารโจลสฺเสว   สุคตงฺคุเลน อฏงฺคุล- 
จตุรงฺคุลปจฺฉิมปฺปมาณ   ทสฺเสตฺวา   อิตเรส   จ   ติจีวราทีน   มุฏ ิป ฺจ 
๑. ชาโต.  ๒. ทีฆโต.   
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กาทิเภท   ปจฺฉิมปฺปมาณ   สนฺธาย   เอส   นโย   สพฺเพสุ อธิฏ- 
าตพฺพเกสุ  จีวเรสูติ  วุตฺต  ต  น สเมติ ฯ กรวิยติสสฺตฺเถรวาเทป  
ทีฆนฺตโตเยว   ฉิทฺท   ทสสฺิต   ติริยนฺตโต   น   ทสสฺิต   ตสฺมา  โส  
อปริจฺฉินฺโน ฯ  มหาสุมตฺเถรวาเท  ปมาณจีวรสฺส  ยตฺถ  กตฺถจิ  ฉิทฺท  
อธิฏาน   ภินฺทติ   มหนฺตสฺส   ปมาณโต   พหิ   ฉิทฺท   อธิฏาน  น  
ภินฺทตีติ   วุตฺต ฯ  อิท  ปน  น  วุตฺต  อิท  นาม  ปมาณจีวร  อิโต  
อุตฺตรึ   มหนฺต   จีวรนฺติ ฯ  อปเจตฺถ  ติจีวราทีน  มุฏ ิป ฺจกาทิเภท  
ปจฺฉิมปฺปมาณนฺติ   อธิปฺเปต   ตตฺถ   ยทิ   ปจฺฉิมปฺปมาณโต   พหิ  
ฉิทฺท   อธิฏาน   น   ภินฺเทยฺย   อุกฺกฏปตฺตสฺสาป   มชฺฌิมปตฺตสฺส  
วา   โอมกปฺปมาณโต   พหิ   ฉิทฺท   อธิฏาน   น  ภินฺเทยฺย  น  จ  
น   ภินฺทติ   ตสฺมา   อยป   วาโท   อปริจฺฉินฺโน ฯ   โย  ปนาย  
สพฺพปฺปโม   อฏกถาวาโท   อยเมตฺถ   ปมาณ ฯ   กสฺมา ฯ  
ปริจฺเฉทสพฺภาวโต ฯ  ติจีวรสฺส  หิ  ปจฺฉิมปฺปมาณ  จ  ฉิทฺทปปฺมาณ  จ  
ฉิทฺทปฺปเทสปฺปมาณ   จ   สพฺพอฏกถาสุเยว   ปรจฺิฉินฺทิตฺวา   วุตฺต ฯ  
ตสฺมา   เสฺวว  วาโท  ปมาณ ฯ  อทฺธา  หิ  โส  ภควโต  อธิปฺปาย  
อนุคนฺตฺวา   วุตฺโต ฯ   อิตเรสุ   ปน   เนว   ปริจฺเฉโท   อตฺถิ  
น  ปุพฺพาปร  สเมตีติ ฯ  โย  ปน  ทุพฺพลฏาเน  ปม  อคฺคฬ ทตฺวา  
ปจฺฉา   ทุพฺพลฏาน   ภินฺทิตฺวา   อปเนติ   อธิฏาน   น  ภิชฺชติ ฯ  
มณฺฑลปริวตฺตเนป   เอเสว  นโย ฯ  ทุปฏสฺส  เอกสฺมึ  ปฏเล  ฉิทฺเท  
วา   ชาเต   คลิเต   วา   อธิฏาน   น  ภิชฺชติ ฯ  ขุทฺทก  จีวร  
มหนฺต   กโรติ   มหนฺต  วา  ขุทฺทก  กโรติ  อธิฏาน  น  ภิชชฺติ ฯ   
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อุโภ   โกฏิโย   มชฺเฌ   กโรนฺโต   สเจ   ปม   ฉินฺทิตฺวา  ปจฺฉา  
ฆเฏติ   อธิฏาน   ภิชฺชติ ฯ   อถ   ฆเฏตฺวา   ปจฺฉา  ฉินฺทติ  น  
ภิชฺชติ ฯ   รชเกหิ  โธวาเปตฺวา  เสต  การาเปนฺตสฺสาป  อธิฏาน  
อธิฏานเมวาติ ฯ  
        อย   ตาว  อนฺโตทสาห  อธิฏเติ  วิกปฺเปตีติ  เอตฺถ  อธิฏาเน  
วินิจฺฉโย ฯ  
        วิกปฺปเน   ปน  เทฺว  วิกปฺปนา  สมฺมุขา  วิกปฺปนา  จ  ปรมฺมุขา  
วิกปฺปนา   จ ฯ   กถ   สมมฺุขา   วิกปฺปนา   โหตีติ ฯ  จีวราน  
เอกพหุภาว   สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาว ฺจ   ตฺวา   อิม   จีวรนฺติ   วา  
อิมานิ   จีวรานีติ   วา   เอต  จีวรนฺติ  วา  เอตานิ  จีวรานีติ  วา  
วตฺวา  ตุยฺห  วิกปฺเปมีติ  วตฺตพฺพ ฯ  อยเมกา  สมฺมุขา  วิกปฺปนา ฯ  
เอตฺตาวตา  นิเธตุ  วฏฏติ ฯ  ปริภุ ฺชตุิ  วา  วิสฺสชเฺชตุ วา อธิฏาตุ  
วา   น   วฏฏติ ฯ   มยฺห   สนฺตก  มยฺห  สนฺตกานิ  ปริภุ ฺช  วา  
วิสฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรหีติ  เอว  ปน วุตฺเต ปจฺจุทฺธาโร  
นาม  โหติ  ตโต  ปภูติ  ปริโภคาทโยป  วฏฏนฺติ ฯ  อปโร  นโย ฯ  
ตเถว   จีวราน   เอกพหุภาว  สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาว ฺจ  ตฺวา  ตสฺเสว  
ภิกฺขุโน   สนติฺเก   อิม   จีวรนฺติ   วา  อิมานิ  จีวรานีติ  วา  เอต  
จีวรนฺติ   วา   เอตานิ   จีวรานีติ   วา  วตฺวา  ป ฺจสุ  สหธมฺมิเกสุ  
อ ฺตรสฺส  อตฺตนา  อภิรุจิตสฺส  ยสสฺ  กสฺสจิ  นาม  คเหตฺวา  ติสฺสสฺส  
ภิกฺขุโน   วิกปฺเปมีติ   วา   ติสฺสาย   ภิกขฺุนิยา  ติสฺสาย  สิกฺขมานาย  
ติสฺสสฺส  สามเณรสฺส  ติสฺสาย  สามเณริยา  วิกปฺเปมีติ  วา  วตฺตพฺพ ฯ   
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อย   อปราป   สมฺมุขา  วิกปฺปนา ฯ  เอตฺตาวตา  นิเธตุ  วฏฏติ ฯ   
ปริโภคาทีสุ   ปน  เอกป  น  วฏฏติ ฯ  เตน  ปน  ภิกขฺุนา  ติสฺสสฺส  
ภิกฺขุโน   สนตฺก ฯเปฯ   ติสฺสาย  สามเณริยา  สนฺตก  ปริภุ ฺช  วา  
วิสฺสชฺเชหิ   วา   ยถาปจฺจย  วา  กโรหีติ  วุตฺเต  ปจฺจุทฺธาโร  นาม  
โหติ   ตโต   ปภูติ   ปรโิภคาทโยป   วฏฏนฺติ ฯ   กถ   ปรมฺมุขา  
วิกปฺปนา  โหตีติ ฯ  จีวราน  ตเถว  เอกพหุภาว  สนฺนิหิตาสนฺนิ- 
หิตภาว จ   ตฺวา   อิม   จีวรนฺติ   วา   อิมานิ   จีวรานีติ   วา   เอต  
จีวรนฺติ   วา   เอตานิ   จีวรานีติ   วา  วตฺวา  ตุยฺห  วิกปฺปนตฺถาย  
ทมฺมีติ   วตฺตพฺพ ฯ  เตน  วตฺตพฺโพ  โก  เต  มิตฺโต  วา  สนฺทิฏโ  
วา   สมฺภตฺโต  วาติ ฯ  ตโต  อิตเรน  ปรุิมนเยเนว  ติสฺโส  ภิกฺขูติ  
วา ฯเปฯ  ติสฺสา  สามเณรีติ  วา  วตฺตพฺพ ฯ  ปุน  เตน  ภิกฺขุนา  
อห   ติสฺสสสฺ   ภิกฺขุโน   ทมฺมีติ   วา ฯเปฯ  ติสฺสาย  สามเณริยา  
ทมฺมีติ   วา   วตฺตพฺพ ฯ  อย  ปรมฺมุขา  วิกปฺปนา ฯ  เอตฺตาวตา  
นิเธตุ  วฏฏติ ฯ  ปริโภคาทีสุ  ปน  เอกป  น  วฏฏติ ฯ  เตน  ปน  
ภิกฺขุนา   ทุติยสมฺมุขา   วิกปฺปนาย  วุตฺตนเยเนว  อิตฺถนฺนามสฺส  สนฺตก  
ปริภุ ฺช   วา   วิสฺสชฺเชหิ   วา   ยถาปจฺจย   วา   กโรหีติ  วุตฺเต ปจฺจุทฺ- 
ธาโร  นาม  โหติ  ตโต  ปภูติ  ปริโภคาทโยป วฏฏนฺติ ฯ ทฺวินนฺป  
วิกปฺปนาน   กึ   นานากรณ ฯ  สมฺมุขา  วิกปฺปนาย  สย  วิกปฺเปตฺวา  
ปเรน   ปจฺจุทฺธราเปติ  ปรมฺมุขา  วิกปฺปนาย  ปเรเนว  วิกปฺปาเปตฺวา  
ปเรเนว   ปจฺจุทฺธราเปติ   อิทเมตฺถ  นานากรณ ฯ  สเจ  ปน  ยสฺส  
วิกปฺเปติ   โส   ป ฺตฺติโกวิโท   น   โหติ   น  ชานาติ  ปจฺจุทฺธริตุ   
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ต   จีวร   คเหตฺวา   อ ฺสฺส   พฺยตฺตสฺส   สนฺติก   คนฺตฺวา   ปุน  
วิกปฺเปตฺวา  ปจฺจุทฺธราเปตพฺพ ฯ  วิกปฺปตวิกปฺปนา  นาเมสา  วฏฏติ ฯ  
อย   วิกปฺเปตีติ   อิมสฺมึ   ปเท   วินิจฺฉโย ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  
ติจีวร  อธิฏาตุ  น  วิกปฺเปตุนฺติ๑  อาทิวจนโต  จ  อิท วิกปฺเปตีติ  
อวิเสเสน   วุตฺตวจน   วิรุทฺธ   วิย  ทิสสฺติ  น  จ  วิรทฺุธ  ตถาคตา  
ภาสนฺติ   ตสฺมา  เอวมสฺส  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ติจีวร  ติจีวรสงฺเขเปน  
ปริหรโต   อธิฏาตุเมว   อนุชานามิ   น   วิกปฺเปตุ   วสฺสิกสาฏกิ  
ปน  จาตุมฺมาสโต  ปร  วิกปฺเปตุเมว  น  อธิฏาตุ๒  เอว ฺจ  สติ  
โย   ติจีวเร   เอเกน   จีวเรน   วิปฺปวสิตุกาโม   โหติ   ตสฺส  
จีวราธิฏาน   ปจฺจุทฺธริตฺวา   วิปฺปวาสสุขตฺถ   วิกปฺปนาย   โอกาโส  
ทินฺโน   โหติ   ทสาหาติกฺกเม  อนาปตฺตีติ๓ ฯ  เอเตน  อุปาเยน  
สพฺพตฺถ วิกปฺปนาย อปฏิสิทฺธภาโว เวทิตพฺโพติ ฯ  
        วิสฺสชฺเชตีติ   อ ฺสฺส   เทติ   กถ   ปน   ทินนฺ  โหติ  กถ  จ  
คหิต ฯ   อิท   ตุยฺห  เทมิ  ททามิ  ทชชฺามิ  โอโณเชมิ  ปริจฺจชามิ  
วิสฺสชฺชามีติ   วา  อิตฺถนฺนามสฺส  เทมิ ฯเปฯ  นิสฺสชฺชามีติ  วา  วทติ  
สมฺมุขาป   ปรมฺมุขาป   ทนิฺนเมว   โหติ ฯ  ตุยฺห  คณฺหาหีติ  วุตฺเต  
มยฺห   คณฺหามีติ   วทติ   สุทินฺน   สุคหิต ฺจ ฯ  ตว  สนฺตก  กโรหิ  
ตว   สนฺตก   โหตุ   ตว   สนฺตก   กริสสฺสีติ   วุตฺเต   มม  สนฺตก  
กโรมิ   มม   สนฺตก   โหตุ   มม  สนฺตก  กริสฺสามีติ  วทติ  ทุทฺทินนฺ  
๑. วิ. มหาวคฺค. ๕/๒๑๘. ๒. อิโต ปร อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ. ๓. อิธ  
อิติสทฺโท อติเรโก ป ฺายติ.   
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ทุคฺคหิต ฺจ ฯ   เนว   ทาตุ   ชานาติ  น  อิตโร  คเหตุ ฯ  สเจ  
ปน   ตว   สนฺตก   กโรหีติ   วุตฺเต   สาธุ  ภนฺเต  มยฺห  คณฺหามีติ  
คณฺหาติ   ทุทฺทินฺน   สุคหิต ฯ   สเจ   ปน  เอโก  คณฺหาหีติ  วทติ  
อิตโร   น   คณฺหามีติ   วทติ  ปุน  โส  ทินฺน  มยา  ตุยฺห  คณฺหาหีติ  
วทติ   อิตโรป   น   มยฺห   อิมินา   อตฺโถติ   วทติ  ตโต  ปุรโิมป  
มยา   ทินฺนนติฺ   ทสาห   อติกฺกาเมติ   ปจฺฉิโมป   มยา  ปฏิกฺขิตฺตนฺติ  
กสฺส   อาปตฺติ   น   กสฺส   อาปตฺติ ฯ   น   กสฺสจิ   ยสฺส  ปน  
รุจฺจติ   เตน   อธิฏหิตฺวา   ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   โย  ปน  อธิฏาเน  
เวมติโก   เตน   กึ   กาตพฺพ ฯ  เวมติกภาว  อาโรเจตฺวา  สเจ  
อนธิฏ ิต   ภวิสฺสติ   เอว   เม  กปฺปย  โหตีติ  วตฺวา  วุตฺตนเยเนว  
นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ   น   ห ิ  เอว  ชานาเปตฺวา  วินยกมฺม  กโรนฺตสฺส  
มุสาวาโท   โหติ ฯ  เกจิ  ปน  เอเกน  ภิกฺขุนา  วิสฺสาส  คเหตฺวา  
ปุน   ทินฺน   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  ต  น  ยุชฺชติ ฯ  น  หิ  ตสฺเสต  
วินยกมฺม ฯ   นาป   ต  เอตฺตเกน  อ ฺ  วตฺถุ  โหติ ฯ  นสฺสตีติ  
อาทิ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  โย  น  ทเทยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ เอตฺถ  
มยฺห   ทินฺน  อิมินาติ  อิมาย  ส ฺาย  น  เทนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  ตสฺส  
สนฺตกภาว   ปน   ตฺวา   เลเสน   อจฺฉินฺทนฺโต  ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา  
กาเรตพฺโพติ ฯ  
        สมฏุานาทีสุ  อิท  สิกฺขาปท  ก ินสมุฏาน  นาม  กายวาจโต  จ  
สมุฏาติ   กายวาจาจิตฺตโต   จ   อนธิฏาเนน   จ  อวิกปฺปเนน  จ  
อาปชฺชนโต   อกิรยิา   ส ฺาย   น   มุจฺจติ  อชานนฺโตป  อาปชฺชตีติ  
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โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก   ปณฺณตฺติวชฺช   กายกมฺม   วจีกมฺม  
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
        สมนฺตปาสาทิกาย   วินยสวณฺณนาย   ปมก ินสิกฺขาปทวณฺณนา  
นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควาติ   อุทฺโทสิตสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  
สนฺตรุตฺตเรนาติ   อนฺตรนฺติ   อนฺตรวาสโก   วุจฺจติ ฯ   อุตฺตรนฺติ  
อุตฺตราสงฺโค ฯ   สห   อนฺตเรน   อุตฺตร   สนฺตรุตฺตร ฯ   เตน  
สนฺตรุตฺตเรน ฯ   สห   อนฺตรวาสเกน  อุตฺตราสงฺเคนาติ  อตฺโถ ฯ  
กณฺณกิตานีติ   เสเทน   ผุฏโกาเสสุ   ส ฺชาตกาฬเสตมณฺฑลานิ ฯ  
อทฺทสา   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   เสนาสนจาริก   อาหิณฺฑนฺโตติ  
เถโร  กริ  ภควติ  ทิวาปฏิสลลฺานตฺถาย  คนฺธกุฏึ  ปวิฏเ  ต  โอกาส  
ลภิตฺวา   ทุนนฺิกฺขิตฺตานิ   ทารุภณฺฑมตฺติกาภณฺฑานิ   ปฏิสาเมนฺโต  
อสมฺมฏฏาน   สมฺมชฺชนฺโต   คิลาเนหิ   ภิกฺขูหิ   สทฺธึ   ปฏิสนฺถาร  
กโรนฺโต   เตส   ภิกฺขูน   เสนาสนฏาน  สมฺปตฺโต  อทฺทส ฯ  เตน  
วุตฺต  อทฺทสา  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺโตติ ฯ  
อวิปฺปวาสสมฺมตึ   ทาตุนฺติ   อวิปฺปวาเส   สมฺมติ   อวิปฺปวาส- 
สมฺมติ ฯ อวิปฺปวาสาย   วา   สมฺมติ   อวิปฺปวาสสมฺมติ ฯ   โก  
ปเนตฺถ   อานิสโส ฯ   เยน   จีวเรน  วิปฺปวสติ  ต  นิสฺสคฺคิย  น  
โหติ   อาปตฺติ ฺจ   น  อาปชฺชติ ฯ  กิตฺตก  กาล ฯ  มหาสุมตฺเถโร  
ตาว   อาห   ยาว   โรโค  น  วูปสมติ  วูปสนฺเต  ปน  โรเค  สีฆ  
จีวรฏาน   อาคนฺตพฺพนฺติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  อาห  สีฆ  อาคจฺฉโต   
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โรโค   ปฏิกปฺุเปยฺย   ตสมฺา   สณิก   อาคนฺตพฺพ   ยโต   ปฏาย  
หิ   สตฺถ   วา   ปริเยสติ   คจฺฉามีติ   อาโภค   วา  กโรติ  ตโต  
ปฏาย   วฏฏติ   น   ทานิ   คมิสฺสามีติ   เอว   ปน   ธุรนิกฺเขป  
กโรนฺเตน   ปจฺจุทฺธริตพฺพ   อติเรกจีวรฏาเน   สสฺตีติ ฯ   สเจ  
ปนสฺส   โรโค   ปฏิกุปฺปติ   ก ึ กาตพฺพนฺติ ฯ  ปุสสฺเทวตฺเถโร  ตาว  
อาห   สเจ   โสเยว   โรโค   ปฏิกุปฺปติ   สาเอว   สมฺมติ   ปุน  
สมฺมติทานกิจฺจ   นตฺถิ   อถ ฺโ   กุปปฺติ   ปุน  ทาตพฺพา  สมฺมตีติ ฯ  
อุปติสฺสตฺเถโร   อาห   โส   วา   โรโค   โหตุ   อ ฺโ  วา  ปนุ  
สมฺมติทานกิจฺจ นตฺถีติ ฯ  
        นฏิ ิตจีวรสฺมึ   ภิกฺขุนาติ   อิธ   ปน   ปุริมสิกฺขาปเท  วิย  อตฺถ  
อคฺคเหตฺวา   นิฏ ิเต   จีวรสฺมึ   ภิกฺขุโนติ   เอว   สามิวเสน  
กรณวจนสฺส  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  กรณวเสน  หิ  ภิกฺขุนา  อิท  นาม  
กาตพฺพนฺติ   นตฺถิ   สามิวเสน   ปน   ภิกฺขุโน   จีวรสฺมึ   นิฏ ิเต  
ก ิเน   จ   อุพฺภเต   เอว   ฉินฺนปลิโพโธ   เอกรตฺตมฺป  เจ  ภิกฺขุ  
ติจีวเรน   วิปฺปวเสยฺยาติ  เอว  อตฺโถ  ยชฺุชติ ฯ  ตตฺถ  ติจีวเรนาติ  
อธิฏ ิเตสุ   ตีสุ   จีวเรสุ   เยนเกนจิ ฯ  เอเกน  วิปฺปวุฏโป  ห ิ 
ติจีวเรน   วิปฺปวุฏโ   โหติ   ปฏิสิทฺธปริยาปนฺเนน   วิปฺปวุฏตฺตา ฯ  
เตเนวสฺส  ปทภาชเน  สงฺฆาฏิยา  วาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ วิปฺปวเสยฺยาติ  
วิปฺปวุฏโ วเสยฺย ฯ  
        คาโม   เอกูปจาโรติ   อาทิ   อวิปฺปวาสลกฺขณววฏาปนตฺถ  
วุตฺต ฯ   ตโต   ปร   ยถากกฺเมน  ตาเนว  ปณฺณรส  มาติกาปทานิ   
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วิตฺถาเรนฺโต   คาโม   เอกปูจาโร   นามาติ   อาทิมาห ฯ   ตตฺถ เอก- 
กุลสฺส  คาโมติ  เอกสฺส  ร ฺโ  วา  คามโภชกสฺส  วา  คาโม ฯ  
ปริกฺขิตฺโตติ   เยนเกนจิ   ปากาเรน   วา  วติยา  วา  ปริขาย  วา  
ปริกฺขิตฺโต ฯ  เอตฺตาวตา  เอกกุลสฺส  คามสฺส เอกูปจารตา ทสฺสิตา ฯ  
อนฺโตคาเม  วฏพฺพนฺติ  เอวรูเป  คาเม  จีวร  นิกฺขิปตฺวา  คามนฺตเร  
ยถารุจิเต   าเน  อรุณ  อุฏาเปตุ  วฏฏติ ฯ  อปริกขิฺตฺโตติ  อิมินา  
ตสฺเสว   คามสฺส   นานูปจารตา  ทสฺสิตา ฯ  ตสฺมึ  ฆเร  วฏพฺพนฺติ  
เอวรูเป   คาเม   ยสฺมึ   ฆเร   จีวร   นิกขิฺตฺต  ตตฺถ  วฏพฺพ ฯ  
หตฺถปาสา   วา   น   วิชหิตพฺพนฺติ   อถวา   ต   ฆร   สมนฺตโต หตฺถ- 
ปาสา   น   วิชหิตพฺพ ฯ  อฑฺฒเตยฺยรตนปฺปมาณปฺปเทสา  อุทฺธ  น  
วิชหิตพฺพนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ   อฑฺฒเตยฺยรตนพฺภนฺตเร   ปน   วฏ ุ  
วฏฏติ ฯ   ต  ปมาณ  อติกฺกมิตฺวา  สเจป  อิทฺธิมา  ภิกฺขุ  อากาเส  
อรุณ   อุฏาเปติ   นิสฺสคฺคิยเมว   โหติ ฯ  เอตฺถ  จ  ยสฺมึ  ฆเรติ  
ฆรปริจฺเฉโท   เอกกุลสฺส   นิเวสน   โหตีติ   อาทินา   ลกฺขเณน  
เวทิตพฺโพ ฯ  นานากุลสฺส  คาโมติ  นานาราชูน  วา คามโภชกาน วา  
คาโม   เวสาลีกุสินาราทิสทิโส ฯ   ปริกฺขิตฺโตติ  อิมินา  นานากุลสฺส  
คามสฺส   เอกูปจารตา   ทสฺสิตา ฯ  สภาเย  วา  ทฺวารมูเล  วาติ  
เอตฺถ   สภายนฺติ   ลิงฺคพฺยตฺตเยน   สภา   วุตฺตา ฯ   ทฺวารมูเลติ นคร- 
ทฺวารสฺส  สมีเป ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เอวรูเป  คาเม ยสฺมึ ฆเร  
จีวร   นิกฺขิตฺต   ตตฺถ   วา   วฏพฺพ ฯ  ตตฺถ  สทฺทสงฺฆุฏเน  วา  
ชนสมฺพาเธน   วา   วสิตุ   อสกฺโกนฺเตน   สภาเย   วา   วฏพฺพ   
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นครทฺวารมูเล   วา ฯ   ตตฺราป  วสิตุ  อสกฺโกนฺเตน  ยตฺถ  กตฺถจิ ผาสุกฏ- 
าเน  วสิตฺวา  อนฺโตอรุเณ  อาคมฺม  เตสเยว สภายทฺวารมูลาน  
หตฺถปาสา   วา   น   วิชหิตพฺพ๑ ฯ  ฆรสฺส  ปน  จีวรสฺส  วา  
หตฺถปาเส  วฏพฺพเมว  นตฺถิ ฯ  สภาย  คจฺฉนฺเตน  หตฺถปาเส  จีวร  
นิกฺขิปตฺวาติ   สเจ   ฆเร   อฏเปตฺวา  สภาเย  เปสฺสามีติ  สภาย  
คจฺฉติ   เตน   สภาย   คจฺฉนฺเตน   หตฺถปาเส   หตฺถ   ปสาเรตฺวา  
หนฺทิม   จีวร   เปมีติ   เอว   นกิฺเขปมุเข   หตฺถปาสคเต   กิสฺมึจิ  
อาปเณ   จีวร   นิกฺขิปตฺวา   ปุริมนเยเนว   สภาเย   วา   วฏพฺพ  
ทฺวารมูเล  วา  หตฺถปาสา  วา  น  วิชหิตพฺพ ฯ  ตตฺราย วินิจฺฉโย ฯ  
ปุสฺสเทวตฺเถโร   ตาว   อาห   จีวรหตฺถปาเส   วสิตพฺพ  นตฺถิ  ยตฺถ  
กตฺถจิ   วีถิหตฺถปาเสป   สภายหตฺถปาเสป   ทฺวารหตฺถปาเสป   วสิตุ  
วฏฏตีติ ฯ  อุปติสฺสตฺเถโร  ปนาห  นครสฺส  พหูนิป  ทฺวารานิ  โหนฺติ  
พหูนิป   สภายานิ   ตสฺมา   สพฺพตฺถ   น  วฏฏติ  ยสฺสา  ปน  วีถิยา  
จีวร   ปต   ย   ตสฺสา   สมฺมุขฏาเน   สภาย ฺจ  ทฺวาร ฺจ  ตสฺส  
สภายสฺส   จ   ทฺวารสฺส  จ  หตฺถปาสา  น  วิชหิตพฺพ  เอว  ห ิ สติ  
สกฺกา   จีวรสฺส   ปวุตฺตึ  ชานิตุนฺติ ฯ  สภาย  ปน  คจฺฉนฺเตน  ยสฺส  
อาปณิกสฺส   หตฺเถ   นิกฺขิตฺต   สเจ  โส  ต  จีวร  อติหริตฺวา  ฆเร  
นิกฺขิปติ   วีถหิตฺถปาโส   น  รกฺขติ  ฆรสฺเสว  หตฺถปาเส  วฏพฺพ ฯ  
สเจ  มหนฺต  ฆร  โหติ  เทวฺ  วีถโิย  ผรตฺิวา   ิต ปุรโต วา ปจฺฉโต  
วา  หตฺถปาเสเยว  อรุโณ  อุฏาเปตพฺโพ ฯ  สภาเย  นิกฺขิปตฺวา ปน  
๑. อิธ อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ.   
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สภาเย  วา  ตสฺส  สมฺมุเข  นครทฺวารมูเล  วา  เตสเยว  หตฺถปาเส  
วา  อรุณ๑  อุฏาเปตพฺพ ฯ  อปริกฺขิตฺโตติ  อิมินา ตสฺเสว คามสฺส  
นานูปจารตา  ทสฺสิตา ฯ  เอเตเนวูปาเยน  สพฺพตฺถ  เอกูปจารตา  จ  
นานูปจารตา   จ   เวทิตพฺพา ฯ   ปาลิย  ปน  คาโม  เอกูปจาโร  
นามาติ   เอว   อาทิมฺหิ   อชฺโฌกาโส   เอกูปจาโร   นามาติ  เอว  
อนฺเต   จ   เอกเมว  มาติกาปท  อุทฺธรตฺิวา  ปทภาชน  วิตฺถาริต ฯ  
ตสฺมา   ตสฺเสว   ปทสฺสานุสาเรน   สพฺพตฺถ   ปริกเฺขปาทิวเสน  
เอกูปจารตา   อปริกฺเขปาทิวเสน   นานูปจารตา   จ   เวทิตพฺพา ฯ  
นิเวสนาทีสุ   โอวรกาติ   คพฺภานเยเวต   ปริยายวจน ฯ  หตฺถปาสา  
วาติ   คพฺภสฺส   วา   ฆรสสฺ   วา  หตฺถปาสา ฯ  ทฺวารมูเล  วาติ  
สพฺเพส   สาธารเณ  ฆรทวฺารมูเล  วา ฯ  หตฺถปาสา  วาติ  คพฺภสฺส  
วา   ฆรสฺส   วา   ฆรทฺวารมูลสฺส   วา  หตฺถปาสา ฯ  อุทฺโทสโิตติ  
ยานาทีน   ภณฺฑาน  สาลา ฯ  อิโต  ปฏาย  นิเวสเน  วุตฺตนเยเนว  
วินิจฺฉโย   เวทิตพฺโพ ฯ   อฏโฏติ   ปฏริาชาทิปฏิพาหนตฺถ  อิฏกาหิ  
กโต   พหลภิตฺติโก   จตุปฺป ฺจภูมิโก   ปฏิสฺสยวิเสโส ฯ   มาโลติ  
เอกกูฏสงฺคหิโต   จตุรสฺสปาสาโท ฯ   ปาสาโทติ   ทีฆปาสาโท ฯ  
หมฺมิยนฺติ   มุณฺฑจฺฉทนปาสาโท ฯ   สตฺตพฺภนฺตราติ   เอตฺถ   เอต  
อพฺภนฺตร   อฏวีสติหตฺถ   โหติ ฯ  สตฺโถติ  สเจ  สตฺโถ  คจฺฉนฺโต  
คาม   วา   นทึ   วา  ปริยาทยิตฺวา  ติฏติ  อนฺโต  ปวิฏเน  สทฺธ ึ 
เอกาพทฺโธ   หุตฺวา   โอร ฺจ   ปาร ฺจ   ผริตฺวา    ิโต   โหติ  
๑. ปปลิงฺโค กาตพฺโพ ฯ อิโต ปเรสุป ตเถว กาตพฺพ.   สตฺถ  
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ปริหาโรว  ลพฺภติ ฯ  อถ  คาเม  วา นทิยา วา ปริยาปนฺโน โหติ  
อนฺโต   ปวิฏโ   สตฺโถ   คามปริหาโร   เจว   นทีปริหาโร   จ  
ลพฺภติ ฯ   สเจ   วิหารสีม  อติกฺกมิตฺวา  ติฏติ  อนฺโตสีมาย  จีวร  
โหติ  ตตฺถ  วิหาร  คนฺตฺวา  วสิตพฺพ ฯ  สเจ  พหิสมีาย  จีวร  โหติ  
สตฺถสมีเปเยว   วสิตพฺพ ฯ   สเจ   คจฺฉนฺโต   สกเฏ  วา  ภคฺเค  
โคเณ   วา   นฏเ   อนฺตรา   ฉิชฺชติ   ยสฺมึ   โกฏาเส   จีวร  
นิกฺขิตฺต   ตตฺถ   วสิตพฺพ ฯ   เอกกุลสสฺ  เขตฺเต  หตฺถปาโส  นาม  
จีวรสฺส   หตฺถปาโสเยว ฯ   นานากุลสฺส  เขตฺเต  หตฺถปาโส  นาม  
เขตฺตทฺวารสฺส  หตฺถปาโส ฯ  อปริกฺขิตฺเต  จีวรสฺเสว  หตฺถปาโสว ฯ  
ธ ฺกรณนฺติ   ขล   วุจฺจติ ฯ   อาราโมติ   ปุปฺผาราโม  ผลาราโม  
วา ฯ   ทฺวีสุป   เขตฺเต   วุตฺตสทิโสว   วินิจฺฉโย ฯ   วิหาโรติ  
นิเวสนสทิโสว   วินิจฺฉโย ฯ   รุกฺขมูเล   อนฺโตฉายายนฺติ   ฉายาย  
ผุฏโกาสสฺส   อนฺโตเยว ฯ   วิรลสาขสฺส   ปน  รุกขฺสฺส  อาตเปน  
ผุฏโกาเส   ปต   นิสฺสคฺคิยเมว   โหติ ฯ   ตสฺมา   ตาทิสสฺส  
สาขาฉายาย  วา  ขนฺธจฺฉายาย  วา  เปตพฺพ ฯ  สเจ  สาขาย วา  
วิฏเป   วา   เปติ   อุปร ิ  อ ฺสฺส  สาขาฉายาย  ผุฏโกาเสเยว  
เปตพฺพ ฯ  ขุชฺชรุกฺขสฺส  ฉายา  ทูร  คจฺฉติ  ฉายาย ฯ  ฆนฏาเน  
เปตุ  วฏฏติเยว ฯ  อิธาป  หตฺถปาโส จีวรหตฺถปาโสเยว ฯ อคามเก  
อร ฺเติ   อคามก   นาม   อร ฺ   วิชฌฺาฏวีอาทีสุ  วา  สมุทฺทมชฺเฌ  
วา มจฺฉพนฺธาน อคมนปเถสุ ทีปเกสุ ลพฺภติ ฯ สมนฺตา  
สตฺตพฺภนฺตราติ   มชฺเฌ    ิตสฺส  สพฺพทิสาสุ  สตฺตพฺภนฺตรา  วินิพฺเพเธน   
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จุทฺทส   โหนฺติ ฯ   มชฺเฌ  นิสินโฺน  ปุรตฺถิมาย  วา  ปจฺฉิมาย  วา  
ทิสาย   ปริยนฺเต    ิตจีวร   รกฺขติ ฯ  สเจ  ปน  อรุณุคฺคมนสมเย  
เกสคฺคมตฺตป   ปุรตฺถิมทสิ   คจฺฉติ   ปจฺฉิมาย   ทิสาย   จีวร  
นิสฺสคฺคิย   โหติ ฯ   เอส   นโย   อิตรสมฺึ ฯ  อุโปสถกาเล  ปน  
ปริสปริยนฺเต   นิสินฺนภิกขฺุโต  ปฏาย  สตฺตพฺภนฺตรสีมา  โสเธตพฺพา ฯ  
ยตฺตก ภิกฺขุสงฺโฆ วฑฺฒติ สีมาป ตตฺตก วฑฺฒติ ฯ  
        อนิสฺสชฺชิตฺวา   ปรภุิ ฺชติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสสฺาติ   เอตฺถ   สเจ  
ปธานิโก   ภิกฺขุ   สพฺพรตฺตึ   ปธานมนุยุ ฺชิตฺวา   ปจฺจูสสมเย  
นหายิสฺสามีติ   นิกฺขมติ   ตีณิป   จีวรานิ   นทีตีเร   เปตฺวา   นทึ  
โอตรติ   นหายนฺตสฺเสว   จสฺส   อรุณ   อุฏหติ   กึ   กาตพฺพ  โส  
หิ   ยทิ   อุตฺตริตฺวา   จีวร  นิวาเสติ  นสิฺสคฺคิย  จีวร  อนิสฺสชชฺิตฺวา  
ปริภุ ฺชนปจฺจยา   ทุกฺกฏ   อาปชฺชติ   อถ   นคฺโค   คจฺฉติ   เอวป  
ทุกฺกฏ   อาปชฺชตีติ ฯ   น   อาปชฺชติ   โส  ห ิ ยาว  อ ฺ  ภิกฺขุ  
ทิสฺวา   วินยกมฺม   น  กโรติ  ตาว  เตส  จีวราน  อปริโภคารหตฺตา  
นฏจีวรฏาเน    ิโต   โหติ   นฏจีวรสฺส   จ   อกปฺปย   นาม  
นตฺถิ   ตสฺมา   เอก   นิวาเสตฺวา   เทฺว  หตฺเถน  คเหตฺวา  วิหาร  
คนฺตฺวา  วินยกมฺม  กาตพฺพ ฯ  สเจ  ทูเร  วิหาโร โหติ อนฺตรามคฺเค  
มนุสฺสา   ส ฺจรนฺติ   เต  ทิสฺวา  เอก  นิวาเสตฺวา  เอก  ปารุปตฺวา  
เอก  อสกูเฏ  เปตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ สเจ วิหาเร สภาค ภิกฺขุ น ปสสฺติ  
ภิกฺขาจาร   คตา   โหนฺติ  สงฺฆาฏึ  พหิคาเม  เปตฺวา  สนฺตรุตฺตเรน  
อาสนสาล   คนฺตฺวา   วินยกมฺม  กาตพฺพ ฯ  สเจ  พหิคาเม  โจรภย   



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 182 

โหติ   ปารุปตฺวา   คนฺตพฺพ ฯ   สเจ  อาสนสาลา  สมฺพาธา  โหติ  
ชนากิณฺณา   น   สกฺกา   เอกมนฺเต   จีวร   อปเนตฺวา   วินยกมฺม  
กาตุ   เอก   ภิกฺขุ   อาทาย   พหิคาม   คนฺตฺวา   วินยกมฺม  กตฺวา  
จีวรานิ   ปรภุิ ฺชิตพฺพานิ ฯ   สเจ  ภิกฺขู  ทหราน  หตฺเถ  ปตฺตจีวร  
ทตฺวา   มคฺค   คจฺฉนฺตา  ปจฺฉิเม  ยาเม  สยิตุกามา  โหนฺติ  อตฺตโน  
อตฺตโน   จีวร  หตฺถปาเส  กตฺวาว  สยติพฺพ ฯ  สเจ  คจฺฉนฺตานเยว  
อสมฺปตฺเตสุ   ทหเรสุ   อรุโณ   อุคฺคจฺฉติ   จีวรานิ   นิสฺสคฺคิยานิ  
โหนฺติ ฯ   นสิฺสโย   ปน   น   ปฏิปฺปสสฺมฺภติ ฯ   ทหรานป  
ปุรโต   คจฺฉนฺตาน   เถเรสุ   อสมฺปตฺเตสุป  เอเสว  นโย ฯ  มคฺค  
วิรชฺฌิตฺวา   อร ฺเ   อ ฺม ฺ   อปสฺสนฺเตสุป   เอเสว   นโย ฯ  
สเจ   ปน   ทหรา   มย   ภนฺเต   มุหุตฺต   สยิตฺวา   อสุกสฺมึ  
นาม   โอกาเส   ตุมฺเห  สมฺปาปุณิสฺสามาติ  วตฺวา  ยาว  อรุณุคฺคมนา  
สยนฺติ   จีวร   นิสฺสคฺคิย   โหติ   นิสฺสโย   จ   ปฏิปปฺสฺสมฺภติ ฯ  
ทหเร  อุยฺโยเชตฺวา  เถเรส ุ สยนฺเตสุป  เอเสว  นโย ฯ เทฺวธาปถ  
ทิสฺวา  เถรา  อย  มคฺโคติ  ทหรา  อย  มคฺโคติ  วตฺวา  อ ฺม ฺสฺส  
วจน   อคฺคเหตฺวา   คตาว   สห   อรณุสฺส  อุคฺคมนาป๑  จีวรานิ  
นิสฺสคฺคิยานิ   โหนฺติ   นิสสฺโย   จ   ปฏปิฺปสฺสมฺภติ ฯ  สเจ  ทหรา  
มคฺคโต   โอกฺกมฺม   อนฺโตอรุเณเยว   นิวตฺติสฺสามาติ   เภสชฺชตฺถาย  
คาม   ปวิสิตฺวา   อาคจฺฉนฺติ   อสมฺปตฺตานเยว   จ   เตส   อรุโณ  
อุคฺคจฺฉติ   จีวรานิ   นิสฺสคฺคิยานิ   โหนฺติ   นิสฺสโย   ปน   น  
๑. อุคฺคมเนน ฯ   
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ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ  สเจ  ปน  เธนุภเยน  วา  สุนขภเยน  วา  มหุุตฺต  
ตฺวา  คมิสฺสามาติ  ตฺวา  วา  นิสีทิตฺวา  วา  คจฺฉนฺติ  อนฺตรามคฺเค  
อรุเณ   อุคฺคเต   จีวรานิ   จ   นิสฺสคฺคิยานิ   โหนฺติ   นิสฺสโย   จ  
ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ   สเจ  อนฺโตอรุเณเยว  อาคมิสฺสามาติ  อนฺโตสีมาย  
คาม   ปวิฏาน   อนฺตรา   อรุณ   อุคฺคจฺฉติ   เนว   จีวรานิ  
นิสฺสคฺคิยานิ   โหนฺติ   น   นิสฺสโย   ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ   สเจ   ปน  
วิภายตุ   วา   มา   วาติ   นสิีทนฺติ   อรุเณ  อุคฺคเตป  น  จีวรานิ  
นิสฺสคฺคิยานิ   โหนฺติ   นิสสฺโย   ปน   ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ   เย   ปน  
อุปสมฺปทาทิกมฺมตฺถาย   อนฺโตอรุเณเยว   อาคมิสฺสามาติ  สอุสฺสาเหเนว  
พหิอุปจารสีมาย   มาลก   ปวิสนฺติ   ตตฺถ   อรุณ   อุฏหติ   จีวร  
นิสฺสคฺคิย  นิสฺสโย  ปน  น  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ ฯ  ตเมว อนฺโตอุป- 
จารสีมาย มาลก   ปวิสนฺติ   อรุเณ   อุคฺคเต   จีวร   น   นิสฺสคฺคิย  
นิสฺสโย  น  ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ  เย  จ  อนฺโตอรุเณเยว  อาคมิสฺสามาติ  
สามนฺตวิหาร   ธมฺมสฺสวนตฺถาย   สอสฺุสาหา  คจฺฉนฺติ  อนฺตรามคฺเคเยว  
จ   เนส   อรณุ   อุคฺคจฺฉติ   จีวรานิ   นสิฺสคฺคิยานิ   โหนฺติ  
นิสฺสโย   ปน   น   ปฏิปปฺสฺสมฺภติ ฯ   สเจ   ธมฺมคารเวน   ยาว  
ปริโยสาน   สุตฺวาว   คมิสฺสามาติ   นิสีทนฺติ   สห  อรุณสฺส  อุคฺคมนา  
จีวรานิป   นสิฺสคฺคิยานิ   โหนฺติ   นิสสฺโยป   ปฏิปปฺสฺสมฺภติ ฯ  
เถเรน   ทหร   จีวร   โธวนตฺถาย   คามนฺตร  เปเสนฺเตน  อตฺตโน  
จีวร   ปจฺจุทฺธริตฺวาว  ทาตพฺพ ฯ  ทหรสฺสาป  จีวร  ปจฺจุทฺธราเปตฺวา  
เปตพฺพ ฯ   สเจ   อสติยาป  คจฺฉติ  อตฺตโน  จีวร  ปจฺจุทฺธริตฺวา   
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ทหรสฺส  จีวร  วิสฺสาเสน  คเหตพฺพ  เปตฺวา ฯ  สเจ เถโร น สรติ  
ทหโร   จ   สรติ   ทหเรน   อตฺตโน   จีวร  ปจฺจุทฺธรตฺิวา  เถรสฺส  
จีวร   วิสฺสาเสน   คเหตฺวา  คนฺตฺวา  วตฺตพฺพ  ภนฺเต  ตุมฺหาก  จีวร  
อธิฏหิตฺวา   ปริภุ ฺชถาติ ฯ   อตฺตโน  จีวร  อธิฏาตพฺพ ฯ  เอว  
เอกสฺส สติยาป อาปตฺติโมกฺโข โหตีติ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        สมฏุานาทีสุ   ปมก ินสิกฺขาปเท   อนธิฏาน   อวิกปฺปน ฺจ  
อกิริยา   อิธ   อปจฺจุทฺธรณ   อยเมว   วิเสโส ฯ   เสส  สพฺพตฺถ  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
                อุทฺโทสิตสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   ตติยก ินสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   อุสฺสาเปตฺวา  
ปุนปฺปุน   วิมชฺชตีติ   วลสีุ   นฏาสุ   อิท   มหนฺต   ภวิสฺสตีติ  
ม ฺมาโน  อุทเกน  สิ ฺจิตฺวา  ปาเทหิ  อกฺกมิตฺวา หตฺเถหิ อุสฺสาเปตฺวา  
อุกฺขิปตฺวา   ปฏ ิยา   ฆสติ ฯ  ต  อาตเปน  สุกฺข  ปมปฺปมาณเมว  
โหติ ฯ   โส   ปุนป   ตถา  กโรติ ฯ  เตน  วุตฺต  อุสสฺาเปตฺวา  
ปุนปฺปุน   วิมชฺชตีติ ฯ  ต  เอว  กลิมนตฺ  ภควา  คนฺธกุฏิย  นิสินโฺน     ว  
ทิสฺวา   นิกฺขมิตฺวา   เสนาสนจาริก   อาหิณฺฑนฺโต   วิย   ตตฺถ  
อคมาสิ ฯ   เตน   วุตฺต   อทฺทสา   โข   ภควาติ   อาทิ ฯ เอกาทส- 
มาเสติ  เอก  ปจฺฉิมกตฺติกมาส เปตฺวา เสเส เอกาทสมาเส ฯ  
สตฺตมาเสติ   กตฺติกมาสเยว   เหมนฺติเก   จ   จตฺตาโรติ  ป ฺจมาเส  
เปตฺวา   เสเส   สตฺตมาเส ฯ  กาเลป  อาทิสฺส  ทินฺนนฺติ  สงฺฆสฺส  
วา   อิท   อกาลจีวรนฺติ   อุทฺทิสิตฺวา   ทินฺน  เอกสฺส  ปุคฺคลสฺส  วา   
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อิท   ตุยฺห   ทมฺมีติ  ทินฺน ฯ  สงฺฆโต  วาติ  อตฺตโน  ปตฺตภาควเสน  
สงฺฆโต  วา  อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  คณโต  วาติ  อิท  สุตฺตนฺติกคณสฺส  เทม  
อิท   อาภิธมฺมิกคณสฺสาติ   เอว   คณสสฺ   เทนฺติ   ตโต   อตฺตโน  
ปตฺตภาควเสน   คณโต   วา   อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  โน  จสฺส  ปาริปูรติี  
โน   เจ   ปาริปูรี   ภเวยฺย ฯ  ยตฺตเกน  กริยมาน  อธฏิานจีวร  
ปโหติ   ต   เจ   จีวร   ตตฺตก   น   ภเวยฺย   อูนก   ภเวยฺยาติ  
อตฺโถ ฯ   ปจฺจาสา   โหติ  สงฺฆโต  วาติ  อาทีสุ  อสกุทิวส  นาม  
สงฺโฆ   จีวรานิ   ลภิสฺสติ   คโณ   ลภิสฺสติ   ตโต   เม   จีวร  
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  เอว  สงฺฆโต  วา  คณโต  วา  ปจฺจาสา โหติ ฯ อถวา  
าตเกหิ  เม  จีวรตฺถาย  เปสิต  มิตฺเตหิ  เปสิต  เต  อาคตา  จีวร  
ทสฺสนฺตีติ   เอว   าติโต   วา   มิตฺตโต   วา  ปจฺจาสา  โหติ ฯ  
ปสุกูลโต   วาติ  เอตฺถ  ปน  ปสุกลู  วา  ลจฺฉามีติ  เอว  ปจฺจาสา  
โหตีติ   โยเชตพฺพ ฯ   อตฺตโน   วา   ธเนนาติ   อตฺตโน กปฺปาส- 
สุตฺตาทินา  ธเนน  อสุกทิวส  นาม  ลจฺฉามีติ  เอว วา ปจฺจาสา  
โหตีติ  อตฺโถ ฯ  ตโต  เจ  อุตฺตรึ  นิกขิฺเปยฺย  สติยาป ปจฺจาสายาติ  
มาสปรมโต   เจ   อุตฺตรึ   นิกฺขิเปยฺย   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติยนฺติ  
อตฺโถ ฯ   เอว   ปน   อวตฺวา   ยสฺมา   อนฺตรา   อุปปฺชฺชมาเน  
ปจฺจาสาจีวเร   มูลจีวรสฺส   อุปฺปนฺนทิวสโต   ยาว   วีสติโม   ทิวโส  
ตาว   อุปฺปนฺน   ปจฺจาสาจีวร   มลูจีวร  อตฺตโน  คติก  กโรติ  ตโต  
อุทฺธ   มลูจีวร   ปตฺจาสาจีวร   อตฺตโน   คติก   กโรติ   ตสฺมา  ต  
วิเสส  ทสฺเสตุ  ตทหุปฺปนฺเน  มูลจีวเรติ  อาทินา  นเยน ปน๑ ภาชน  
๑. อติเรก ม ฺเ.   
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วุตฺต ฯ   ต   อุตฺตานตฺถเมว ฯ   วิสภาเค  อุปฺปนฺเน  มูลจีวเรติ  
ยทิ   มูลจีวร   สณฺห   ปจฺจาสาจีวร   ถลู   เนว   สกกฺา   โยเชตุ  
รตฺติโย   จ  เสสา  โหนฺติ  น  ตาว  มาโส  ปูรติ ฯ  น  อกามาติ  
อกาเมน   จีวร   น   กาเรตพฺพ ฯ   อ ฺ   ปจฺจาสาจีวร ลภิตฺวา- 
เยว   กาลพฺภนฺตเร   กาตพฺพ ฯ  ปจฺจาสาจีวรป  ปรกิฺขารโจล  
อธิฏาตพฺพ ฯ   อถ   มลูจีวร   ถลู   โหติ   ปจฺจาสาจีวร   สณฺห  
มูลจีวร   ปรกิฺขารโจล   อธิฏหิตฺวา   ปจฺจาสาจีวรเมว   มลูจีวร  
กตฺวา   เปตพฺพ ฯ   ต  ปนุ  มาสปริหาร  ลภติ  เอเตเนวูปาเยน  
ยาว   อิจฺฉติ   ตาว   อ ฺม ฺ  มูลจีวร  กตฺวา  เปตุ  ลพฺภตีติ ฯ  
เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ สมฏุานาทีนิ ปมก ินสทิสาเนวาติ ฯ  
                ตติยก ินสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   ปุราณจีวรสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  ยาว  สตฺตมา  
ปตามหยุคาติ  ปตุ  ปตา  ปตามโห ฯ  ปตามหสฺส  ยุค  ปตามหยุค ฯ  
ยุคนฺติ   อายุปฺปมาณ   วุจฺจติ ฯ  อภิลาปมตฺตเมว  เจต ฯ  อตฺถโต  
ปน   ปตามโหเยว   ปตามหยุค ฯ  ตโต  อุทฺธ  สพฺเพป  ปุพฺพปุริสา  
ปตามหคฺคหเณเนว  คหิตา ฯ  เอว  ยาว  สตฺตโม  ปรุิโส  ตาว  ยา  
อสมฺพทฺธา   สา   ยาว  สตฺตมา  ปตามหยุคา  อสมฺพทฺธาติ  วุจฺจติ ฯ  
เทสนามุขเมเวต ฯ   มาติโต   วา   ปติโต   วาติ   วจนโต  ปน ปตา- 
มหยุคป   ปตามหียุคป   มาตามหยุคป   มาตามหียุคป   เตสป ภาติก- 
ภคินีภาคิเนยฺยปุตฺตปฺปปุตฺตาทโยป  สพฺเพ  เต  อิธ  สงฺคหิตาเอวาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺราย  วิตฺถารนโย ฯ  ปตา  ปตุ  ปตา  ตสฺส  ปตา   
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ตสฺสาป   ปตาติ   เอว   ยาว  สตฺตมา  ยคุา ฯ  ปตา  ปตุ  มาตา  
ตสฺสาป  ปตา  จ  มาตา  จ  ภาตา  จ  ภคินี จ ปุตฺตา จ ธีตโร จาติ  
เอวป  อุทฺธ  จ  อโธ  จ  ยาว  สตฺตมา  ยุคา ฯ  ปตา  ปตุ ภาตา  
ปตุ   ภคินี   ปตุ   ปุตฺตา   ปตุ   ธีตโร   เตสป   ปุตฺตธีตุปรมฺปราติ  
เอวป   ยาว  สตฺตมา  ยุคา ฯ  มาตา  มาตุ  มาตา  ตสฺสา  มาตา  
ตสฺสาป   มาตาติ  เอว  ยาว  สตฺตมา  ยคุา ฯ  มาตา  มาตุ  ปตา  
ตสฺส   ปตา   จ  มาตา  จ  ภาตา  จ  ภคินี  จ  ปุตฺตา  จ  ธีตโร  
จาติ   เอวป   อุทฺธ   จ  อโธ  จ  ยาว  สตฺตมา  ยุคา ฯ  มาตา  
มาตุ   ภาตา   มาตุ   ภคินี   มาตุ   ปุตฺตา   มาตุ   ธีตโร  เตสป ปุตฺตธีตุ- 
ปรมฺปราติ  เอวป  ยาว  สตฺตมา  ยุคา ฯ เนว มาตุสมฺพนฺเธน น  
ปตุสมฺพนฺเธน   สมฺพทฺธา   อย   อ ฺาติกา   นาม ฯ  อุภโตสงฺเฆติ  
ภิกฺขุสงฺเฆ   ตฺติจตุตฺเถน   จ   ภิกฺขุนีสงฺเฆ   ตฺติจตุตฺเถน   จาติ อฏ- 
วาจิยกมฺเมน  อุปสมฺปนฺนา ฯ  สก ึ นิวตฺถป  สก ึ ปารุตปติ รชิตฺวา  
กปฺป   กตฺวา   เอกวารป   นิวตฺถ   วา   ปารุต  วา ฯ  อนฺตมโส  
ปริโภคสีเสน   อเส   วา   มตฺถเก   วา  กตฺวา  มคฺค  คโต  โหติ  
อุสฺสีสก   วา   กตฺวา   นิปนฺโน   โหติ   เอตป   ปรุาณจีวรเมว ฯ  
สเจ   ปน   ปจฺจตฺถรณสฺส   เหฏา   กตฺวา   นิปชชฺติ  หตฺเถหิ  วา  
อุกฺขิปตฺวา   อากาเส   วิตาน   กตฺวา  สีเสน  อผุสนฺโต  คจฺฉติ  อย  
ปริโภโค   นาม   น   โหตีติ   กรุุนฺทิย  วุตฺต ฯ  โธต  นิสฺสคฺคิยนฺติ  
เอตฺถ   เอว   อาณตฺตา  ภิกฺขุนี  โธวนตฺถาย  อุทฺธน  สชฺเชติ  ทารูนิ  
สหรติ   อคฺคึ   กโรติ   อุทก   อาหรติ  ยาว  น  โธวิตฺวา  อุกฺขิปติ   
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ตาว   ภิกฺขุนิยา   ปโยเค   ปโยเค   ภิกฺขุสฺส   ทุกฺกฏ   โธวิตฺวา  
อุกฺขิตฺตมตฺต   นิสฺสคฺคิย ฯ  สเจ  ทุทโฺธตนฺติ  ม ฺมานา  ปุน  สิ ฺจติ  
วา   โธวติ   วา  ยาว  นิฏาน  น  คจฺฉติ  ตาว  ปโยเค  ปโยเค  
ทุกฺกฏ ฯ   เอส   นโย   รชนาโกฏฏเนส ุฯ  รชนโทณิย  หิ  รชน  
อากีริตฺวา  ยาว  สกึ  รชติ  ตโต  ปุพฺเพ  ยงฺกิ ฺจิ  รชนตฺถาย  กโรติ  
ปจฺฉา   วา   ปฏิรชติ   เอว   สพฺพตฺถ  ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ ฯ  
เอว   อาโกฏฏเนป   ปโยโค   เวทิตพฺโพ ฯ   อ ฺาติกาย อ ฺาติก- 
ส ฺ ี  ปุราณจีวร  โธวาเปตีติ  โน  เจป  อิม เม โธวาติ วทติ  
อถโข  โธวนตฺถาย  กายวิการ  กตฺวา  หตฺเถน  หตฺเถ  เทติ ปาทมูเล  
วา   เปติ   อุปริ   วา   ขิปติ   สิกฺขมานาสามเณรสามเณรี-  
อุปาสิกาติตฺถิยาทีน   หตฺเถ   เปเสติ   นทีติตฺเถ   โธวนฺติยา  
อุปจาเร   วา   ขิปติ   อนฺโต  ทฺวาทสหตฺเถ  โอกาเส  โธวาปตเยว  
โหติ ฯ   สเจ   ปน   อุปจาร  มุ ฺจิตฺวา  โอรโต  เปติ  สา  จ  
โธวิตฺวา   อาเนติ   อนาปตฺติ ฯ  สิกฺขมานาย  วา  สามเณริยา  วา  
อุปาสิกาย   วา   หตฺเถ  โธวนตฺถาย  เทติ  สา  เจ  อุปสมฺปชฺชิตฺวา  
โธวติ   อาปตฺติเยว ฯ   อุปาสกสฺส  หตฺเถ  เทติ  โส  เจ  ลิงฺเค  
ปริวตฺเต   ภิกฺขุนีสุ  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปชฺชิตฺวา  โธวติ  อาปตฺติเยว ฯ  
สามเณรสฺส   วา   ภิกฺขุสฺส   วา   หตฺเถ   ทินฺเนป   ลิงฺคปริวตฺตเน  
เอเสว   นโย ฯ   โธวาเปติ  รชาเปตีติ  อาทีสุ  เอเกน  วตฺถุนา  
นิสฺสคฺคิย   ทุติเยน   ทุกกฺฏ ฯ   ตีณิป   การาเปนฺตสฺส   เอเกน  
นิสฺสคฺคิย   เสเสหิ   เทฺว   ทุกฺกฏานิ ฯ   ยสฺมา   ปน   เอตานิ   
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โธวนาทีนิ   ปฏิปาฏิยา   วา  อุปฺปฏิปาฏิยา  วา  กาเรนฺตสฺส  โมกฺโข  
นตฺถิ   ตสฺมา   เอตฺถ   ตีณิ   จตุกฺกานิ  วุตฺตานิ ฯ  สเจป  หิ  อิม  
จีวร  รชิตฺวา  โธวิตฺวา  อาเนหีติ  วุตฺเต  สา  ภิกฺขุนี  ปม โธวิตฺวา  
ปจฺฉา   รชติ   นิสฺสคฺคิเยน   ทุกฺกฏเมว ฯ   เอว   สพฺเพสุป วิปรีต- 
วจเนสุ  นโย  เวทิตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน โธวิตฺวา อาเนหีติ วุตฺเต  
โธวติ   เจว   รชติ   จ   โธวนปจฺจยาเอว   อาปตฺติ   รชเน  
อนาปตฺติ ฯ   เอว  สพฺพตฺถ  วุตฺตาธิกรเณ  อวุตฺตา  โธวตีติ  อิมินา  
ลกฺขเณน   อนาปตฺติ   เวทิตพฺพา ฯ  อิมสฺมึ  จีวเร  ย  กาตพฺพ  ต  
สพฺพ   ตุยฺห  ภาโรติ  วทนฺโต  ปน  เอกวาจาย  สมฺพหุลา  อาปตฺติโย  
อาปชฺชติ ฯ   อ ฺาติกาย   เวมติโก   อ ฺาติกาย   าติกส ฺ ีติ  
อิมานิ   ปน  ปทานิ  วุตฺตนเนเนว  ติณฺณ  จตุกฺกาน  วเสน  วิตฺถารโต  
เวทิตพฺพานิ ฯ   เอกโต   อุปสมฺปนฺนายาติ   ภิกฺขุนีน   สนฺติเก  
อุปสมฺปนฺนาย  โธวาเปนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  ภิกฺขูน  สนฺติเก  อุปสมฺปนฺนาย  
ปน   ยถาวตฺถุกเมว ฯ   ภิกฺขูน   สนฺติเก   อุปสมฺปนฺนา   นาม ป ฺจ- 
สตา  สากิยานิโย ฯ  อวุตฺตา  โธวตีติ  อุทฺเทสาย  วา โอวาทาย  
วา   อาคตา   กิลิฏ   จีวร   ทิสฺวา   ปตฏานโต  คเหตฺวา  วา  
เทถ   อยฺย   โธวิสฺสามีติ   อาหราเปตฺวา  วา  โธวติ  จ  รชติ  จ  
อาโกฏเฏติ   จ   อย   อวุตฺตา   โธวติ  นาม ฯ  ยาป  อิม  จีวร  
โธวาติ   ทหร   วา   สามเณร  วา  อาณาเปนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  สุตฺวา  
อาหรถ   อยยฺ   อห   โธวิสฺสามีติ  โธวติ  ตาวกาลิก  วา  คเหตฺวา  
โธวิตฺวา   รชตฺิวา   เทติ   อยป   อวุตฺตา   โธวติ   นาม ฯ   
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อ ฺ   ปริกขฺารนฺติ   อุปาหนตฺถวิกปตฺตตฺถวิกอสพนฺธก  กายพนฺธน- 
ม ฺจปภิสีตฏิกาทีน   ยงฺกิ ฺจิ  โธวาเปติ  อนาปตฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        สมฏุานาทีสุ   ปน   อิท   สิกฺขาปท   ฉสฺสมุฏาน   กริิยา  
โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก   ปณฺณตฺติวชฺช   กายกมฺม   วจีกมฺม  
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
        ปุราณจีวรโธวาปนสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   จีวรปฏิคฺคหณสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ ปณฺฑ- 
ปาตปฏิกฺกนฺตาติ   ปณฺฑปาตโต   ปฏกิฺกนฺตา ฯ   เยน   อนฺธวน  
เตนูปสงฺกมีติ   อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท  เยน  อนธฺวน  เตนูปสงฺกมิ ฯ  
กตกมฺมาติ   กตโจรกมฺมา ฯ   สนฺธิจฺเฉทนาทีหิ   กมฺเมหิ   ปรภณฺฑ  
หริตฺวาติ   วุตฺต  โหติ ฯ  โจรคามณิโกติ  โจรเชฏโก ฯ  โส  กิร  
ปุพฺเพ   เถร ึ  ชานาติ  ตสฺมา  โจราน  ปุรโต  คจฺฉนฺโต  ต  ทิสวฺา  
อิโต   มา   คจฺฉถ   สพฺเพ   อิโต  เอถาติ  เต  คเหตฺวา  อ ฺเน  
มคฺเคน   อคมาสิ ฯ   สมาธิมฺหา   วุฏหิตฺวาติ   เถร ี  กิร ปริจฺฉินฺน- 
เวลายเยว   สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวา ฯ  โสป  ตสฺมึเยว  ขเณ  
เอว  อวจ  ตสฺมา  สา  อสโฺสสิ ฯ  ต  สตฺุวา  จ  นตฺถทิานิ  อ ฺเ  
เอตฺถ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  อ ฺตฺร  มยาติ ต มส อคฺคเหสิ ฯ  
เตน   วุตฺต   อถโข   อุปฺปลวณฺณา   ภิกขฺุนีติ   อาทิ ฯ  โอหียโกติ  
อวหียโก   อวเสโส   วิหารวาร   ปตฺวา   เอโกว   วิหาเร   ิโตติ  
อตฺโถ ฯ  สเจ  เม  ตฺว  อนตฺรวาสก  ทเทยฺยาสีติ  กสฺมา  อาห ฯ   
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สณฺห   ฆนมฏ  อนฺตรวาสก  ทิสฺวา  โลเภน ฯ  อปจ  อปฺปโก  ตสฺส  
อนฺตรวาสเก   โลโภ   เถรยิา   ปน   สิขาปฺปตฺตา   โกฏาสสมฺปตฺติ  
เตนสฺสา  สรีรปาริปูรึ  ปสฺสิสฺสามีติ  วิสมโลภ  อุปฺปาเทตฺวา เอวมาห ฯ  
อนฺติมนฺติ   ป ฺจนฺน   จีวราน   สพฺพปริยนฺต  หุตฺวา  อนฺติม  ปจฺฉิม ฯ  
อ ฺ  เลเสนาป  วิกปฺเปตฺวา  วา  ปจฺจุทฺธริตฺวา  วา ปต จีวร นตฺถีติ  
เอว   ยถาอนุ ฺาตาน   ป ฺจนฺน   จีวราน   ธารณวเสเนว   อาห  
น   โลเภน ฯ  น  หิ  ขีณาสวาน  โลโภ  อตฺถ ิฯ  นิปปฺฬิยมานาติ  
อุปม  ทสฺเสตฺวา  คาฬฺห  ปฬิยมานา ฯ  อนฺตรวาสก  ทตฺวา  อคมาสีติ  
สงฺกจฺจิก   นิวาเสตฺวา   ยถา   ตสฺส   มโนรโถ   น   ปูรติ   เอว หตฺถ- 
ตเลเยว  ทสฺเสตฺวา  อคมาสิ ฯ กสฺมา ปาริวฏฏกจีวร อปฏิคฺคณฺหนฺเต  
อุชฺฌายึสุ ฯ  สเจ  เอตฺตโกป  อมฺเหสุ  อยฺยาน  วิสฺสาโส  นตฺถิ  กถ  
มย   ยาเปสฺสามาติ  วิหตฺถตาย  สมภิตุนฺนตฺตา ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  
อิเมส   ป ฺจนฺนนฺติ  อิเมส  ป ฺจนฺน  สหธมฺมิกาน  สมสทฺธาน  สมสีลาน  
สมทิฏ ีน   ปาริวฏฏก   คเหตุ   อนุชานามีติ   อตฺโถ ฯ   ปโยเค  
ทุกฺกฏนฺติ   คหณตฺถาย   หตฺถปฺปสารณาทีสุ   ทุกกฺฏ ฯ   ปฏลิาเภนาติ  
ปฏิคฺคหเณน ฯ   ตตฺถ   จ   หตฺเถน   วา  หตฺเถ  เทตุ  ปาทมูเล  
วา   เปตุ   อุปริ   วา   ขิปตุ  สเจ  สาทิยติ  คหิตเมว  โหติ ฯ  
สเจ   ปน   สกิฺขมานาสามเณรสามเณรีอุปาสกอุปาสิกาทีน   หตเฺถ  
เปสิต   ปฏิคฺคณฺหาติ   อนาปตฺติ ฯ   ธมฺมกถ   กเถนฺตสฺส  จตสฺโสป  
ปริสา   จีวรานิ   จ   นานาวิราควตฺถานิ   จ   อาเนตฺวา  ปาทมูเล  
เปนฺติ   อุปจาเร   วา   ตฺวา  อุปจาร  วา  มุ ฺจิตฺวา  ขิปนฺติ ฯ   
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ย   ตตฺถ   ภิกขฺุนีน   สนฺตก   ต   อ ฺตฺร   ปาริวฏฏกา  คณฺหนฺตสฺส  
อาปตฺติเยว ฯ  อถ  ปน  รตฺติภาเค  ขิตฺตานิ  โหนฺติ  อิท  ภิกฺขุนิยา  
อิท   อ ฺเส   สนฺตกนฺติ   าตุ   น   สกฺกา  ปาริวฏฏกกิจฺจ  นตฺถีติ  
มหาปจฺจริย  จ  กุรุนฺทิย  จ  วุตฺต ฯ  ต  อจิตฺตกภาเวน  น สเมติ ฯ  
สเจ   ภิกฺขุนี   วสฺสาวาสิก   เทติ  ปาริวฏฏกเมว  กาตพฺพ ฯ  สเจ  
ปน   สงฺการกูฏาทีสุ   เปติ   ปสุกูล   คณฺหิสฺสนฺตีติ   ปสุกูล อธิฏ- 
หิตฺวา   คเหตุ   วฏฏติ ฯ   อ ฺาติกาย   อ ฺาติกส ฺ ีติ  
ติกปาจิตฺติย ฯ   เอกโต   อุปสมฺปนฺนายาติ   ภิกฺขุนีน   สนฺติเก  
อุปสมฺปนฺนาย   หตฺถโต   คณฺหนฺตสฺส   ทุกฺกฏ ฯ   ภิกฺขูน   สนติฺเก  
อุปสมฺปนฺนาย   ปน   ปาจิตฺติยเมว ฯ   ปริตฺเตน   วา   วิปุลนฺติ  
อปฺปคฺเฆน   จีวเรน   วา   อุปาหนตฺถวิกปตฺตตฺถวิกอสพนฺธก  กาย-  
พนฺธนาทินา   วา   มหคฺฆ   สเจป  ติจีวร  ปฏิคฺคณฺหาติ  อนาปตฺติ ฯ  
มหาปจฺจริย   ปน   อนฺตมโส   หรีตกีขณฺเฑนาปติ   วุตฺต ฯ  วิปุเลน  
วา   ปริตฺตนติฺ   อิท   วุตฺตวิปลฺลาเสน   เวทิตพฺพ ฯ   อ ฺ  
ปริกฺขารนฺติ   ปตฺตตฺถวิกาทึ   ยงฺกิ ฺจิ ฯ   วิกปฺปนปูคปจฺฉิม- 
จีวรปฺปมาณ ปน   ปริสฺสาวนป   น   วฏฏติ ฯ   ย   เนว   อธิฏานูปค  
น   วิกปฺปนปูค   ต   สพฺพ   วฏฏติ ฯ   สเจป   ม ฺจปฺปมาณา  
ภิสิจฺฉวิ   โหติ   วฏฏติเยว ฯ  โก  ปน  วาโท  ปตฺตตฺถวิกาทีสุ ฯ  
เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        สมฏุานาทีสุ   อิท   ฉสฺสมุฏาน   กิริยากิริย โนส ฺา- 
วิโมกฺข   อจิตฺตก   ปณฺณตฺติวชฺช   กายกมฺม   วจีกมฺม   ติจิตฺต   
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ติเวทนนฺติ ฯ  
                จีวรปฏิคฺคหณสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ  
อุปนนฺโท   สกฺยปุตฺโตติ   อสีติสหสฺสมตฺตาน   สกยฺกุลา   ปพฺพชิตาน  
ภิกฺขูน   ปฏกิิฏโ   โลลชาติโก ฯ   ปฏโติ   เฉโก   สมตฺโถ  
ปฏิพโล   สรสมฺปนฺโน   กณฺมาธุริเยน   สมนฺนาคโต ฯ  กิสฺม ึ วิยาติ  
กึสุ   วิย   กิเลโส  วิย  หิโรตฺตปฺปวเสน  กมฺปน  วิย  สงฺกมฺปน  วิย  
โหตีติ   อตฺโถ ฯ   อทฺธานมคฺคนฺติ   อทฺธานสงฺขาต   ทีฆมคฺค   น  
นครวีถิมคฺคนฺติ   อตฺโถ ฯ  เต  ภิกฺขู  อจฺฉินฺทึสูติ  มุสึสุ  ปตฺตจีวรานิ  
เนส  หรึสูติ  อตฺโถ ฯ  อนุยุ ฺชาหีติ  ภิกฺขุภาว  ชานนตฺถาย  ปุจฺฉ ฯ  
อนุยุ ฺชิยมานาติ   ปพฺพชฺชา   อุปสมปฺทา   ปตฺตจีวราธิฏานาทีนิ  
ปุจฺฉิยมานา ฯ   เอตมตฺถ   อาโรเจสุนฺติ   ภิกฺขุภาว   ชานาเปตฺวา  
ยฺวาย   สาเกตา   สาวตฺถึ   อทฺธานมคฺค  ปฏิปนฺนาติ  อาทินา  นเยน  
วุตฺโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ  
        อ ฺาตก   คหปตึ   วาติ   อาทีสุ   ย   ปรโต   ติเณน   วา  
ปณฺเณน   วา   ปฏิจฺฉาเทตฺวาติ   วุตฺต   ต   อาทึ   กตฺวา   เอว  
อนุปุพฺพีกถา  เวทิตพฺพา ฯ  สเจ  โจเร  ปสฺสิตฺวา  ทหรา ปตฺตจีวรานิ  
คเหตฺวา   ปลาตา   โจรา   เถราน   นิวาสนปารุปนมตฺตเยว หริตฺวา    
คจฺฉนฺติ   เถเรหิ   เนว  ตาว  จีวร  วิ ฺาเปตพฺพ ฯ  น  
สาขาปลาส   ภ ฺชิตพฺพ ฯ   อถ   ทหรา   สพฺพ  ภณฺฑิก  ฉฑฺเฑตฺวา  
ปลาตา   โจรา   เถราน   นวิาสนปารุปน   ต ฺจ   ภณฺฑิก   หริตฺวา   
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คจฺฉนฺติ  ทหเรหิ  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  นิวาสนปารุปนานิ น ตาว เถราน  
ทาตพฺพานิ ฯ   น  หิ  อนจฺฉินฺนจีวรา  อตฺตโน  อตฺถาย  สาขาปลาส  
ภ ฺชิตุ   ลภนฺติ ฯ   อจฺฉินฺนจีวราน   ปน   อตฺถาย   ลภนฺติ ฯ  
อจฺฉินฺนจีวรา   จ   อตฺตโนป   ปเรสป   อตฺถาย   ลภนฺติ ฯ  ตสฺมา  
เถเรหิ   สาขาปลาส   ภ ฺชิตฺวา   วากาทีหิ   คณฺ ิตฺวา   ทหราน  
ทาตพฺพ   ทหเรหิ   วา   เถราน  อตฺถาย  ภ ฺชิตฺวา  คณฺ ิตฺวา  เตส  
หตฺเถ   ทตฺวา   วา   อทตฺวา   วา   อตฺตนา  นิวาเสตฺวา  อตฺตโน  
นิวาสนปารุปนานิ   เถราน   ทาตพฺพานิ ฯ  เนว  ภูตคามปาตพฺยตาย  
ปาจิตฺติย   โหติ   น   เตส  ธารเณ  ทุกกฺฏ ฯ  สเจ  อนฺตรามคฺเค  
รชกตฺถรณ   วา   โหติ   อ ฺเ   วา   ตาทิเส   มนุสฺเส   ปสฺสนฺติ  
จีวร   วิ ฺาเปตพฺพ ฯ   ยานิ  จ  เนส  เต  วา  มนุสสฺา  อ ฺเ  
วา   สาขาปลาสนิวาสเน  ภิกฺขู  ทิสฺวา  อุสฺสาหชาตา  วตฺถานิ  เทนฺติ  
ตานิ   สทสานิ   วา   โหนตฺุ   อทสานิ   วา   นลีาทินานาวณฺณานิ  
วา   กปฺปยานิป   อกปฺปยานิป   สพฺพานิ   อจฺฉินฺนจีวรฏาเน   ิตตฺตา  
เตส นิวาเสตุ ฺจ ปารุปตุ ฺจ วฏฏนฺติ ฯ วุตฺตป เหต ปริวาเร  
                        อกปฺปกต น ป รชนาย รตฺต  
                        เตน นิวตฺโถ เยน กาม วเชยฺย  
                น จสฺส โหติ อาปตฺติ โส จ ธมฺโม สุคเตน เทสิโต  
                        ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ๑ ฯ  
                อย   หิ   ป ฺโห   อจฺฉินฺนจีวรก   ภิกฺขุ   สนฺธาย   วุตฺโต ฯ  
อถ   ปน   ติตฺถิเยหิ   สมาคจฺฉนฺติ   เต   จ   เนส  
๑. วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๕-๕๓๖.   
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กุสจีรวากจีรผลกจีรานิ   เทนฺติ   ตานิป   ลทฺธ ึ อคฺคเหตฺวา  นิวาเสตุ  
วฏฏนฺติ ฯ  นิวาเสตฺวาป  ลทฺธ ิ น คเหตพฺพา ฯ อิทานิ ย อาวาส ปม อุปคจฺฉติ   
สเจ ตตฺถ โหติ สงฺฆสฺส วิหารจีวร วาติ อาทีสุ วิหารจีวร นาม  
มนุสฺสา   อาวาส  กาเรตฺวา  จตฺตาโร  ปจฺจยา  อมฺหากเมว  สนฺตกา  
ปริโภค   คจฺฉนฺตูติ   จีวร   สชฺชิตฺวา   อตฺตนา  การาปเต  อาวาเส  
เปนฺติ   เอต   วิหารจีวรนฺนาม ฯ  อุตฺตรตฺถรณนฺติ  ม ฺจกสฺส  อุปริ  
อตฺถรณ   วุจฺจติ ฯ ฯ   ภุมมฺตฺถรณนฺติ   ปริกมฺมกตาย   ภูมิยา  
รกฺขณตฺถาย   วิลิมกิาหิ   กตอตฺถรณ ฯ  ตสฺส  อุปริ  ตฏิก  อตฺถริตฺวา  
จงฺกมนฺติ ฯ   ภิสิจฺฉวีติ   ม ฺจภิสิยา   วา  ปกภิสิยา  วา  ฉวิ ฯ  
สเจ   ปูริตา   โหติ   วิธุเนตฺวาป   คเหตุ   วฏฏติ ฯ  เอวเมเตสุ  
วิหารจีวราทีสุ   ย   ตตฺถ   อาวาเส   โหติ   ต   อนาปจฉาป  
คเหตฺวา   นิวาเสตุ   วา   ปารุปตุ   วา   อจฺฉินฺนจีวรกาน   ภิกฺขูน  
ลพฺภตีติ   เวทิตพฺพ ฯ   ต ฺจ   โข   ลภิตฺวา   โอทหิสฺสามิ   ปนุ  
เปสฺสามีติ   อธิปฺปาเยน   น   มูลจฺเฉชฺชาย ฯ   ลภิตฺวา  จ  ปน  
าติโต   วา   อุปฏากโต   วา  อ ฺโต  วา  กโุตจิป  ปากติกเมว  
กาตพฺพ ฯ  วิเทส  คเตน  เอกสฺมึ  สงฺฆิเก  อาวาเส สงฺฆิกปริโภเคน  
ปริภุ ฺชนตฺถาย   เปตพฺพ ฯ   สจสฺส   ปรโิภเคเนว  ต  ชีรติ  วา  
นสฺสติ   วา   คีวา   น  โหติ ฯ  สเจ  ปน  เอเตส  วุตฺตปฺการาน  
คิหิวตฺถาทีน   ภิสิจฺฉวิปริยนฺตาน   กิ ฺจิ   น   ลพฺภติ   เตน   ติเณน  
วา   ปณฺเณน   วา   ปฏิจฺฉาเทตฺวา   อาคนฺตพฺพนฺติ ฯ  เกหิจิ  วา  
อจฺฉินฺนนฺติ   เอตฺถ   ยป   อจฺฉินฺนจีวรา   อาจริยูปชฌฺายา   อ ฺเ   
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อาหราวุโส   จีวรนฺติ   ยาจิตฺวา   วา  วิสสฺาเสน  วา  คณฺหนฺติ  ตป  
สงฺคห   คจฺฉตีติ   วตฺตุ   ยชฺุชติ ฯ   ปรโิภคชิณฺณ  วาติ  เอตฺถ  จ  
อจฺฉินฺนจีวราน   อาจริยูปชฺฌายาทีน   อตฺตนา   ติณปณฺเณหิ  
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ทินฺน  จีวรป  สงฺคห  คจฺฉตีติ  วตฺตุ  ยุชฺชติ ฯ เอว หิ  
เต   อจฺฉินฺนจีวรฏาเน   นฏจีวรฏาเน  จ   ิตา  ว  ภวิสฺสนฺติ ฯ  
เตน   เนส   วิ ฺตฺติย ฺจ  อกปฺปยจีวรปริโภเค  จ  อนาปตฺติ  อนุรูปา  
ภวิสฺสตีติ ฯ   าตกาน   ปวาริตานนฺติ   เอตฺถ   เอเตส   สนฺตก  
เทถาติ   วิ ฺาเปนฺตสฺส   ยาจนฺตสฺส   อนาปตฺตีติ   เอวมตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ   น   หิ  าตกาน  ปวาริตาน  อาปตฺติ  วา  อนาปตฺติ  
วา   โหติ ฯ   อตฺตโน  ธเนนาติ  เอตฺถาป  อตฺตโน  กปฺปยภณฺเฑน  
กปฺปยโวหาเรเนว   วิ ฺาเปนฺตสฺส   เจตาเปนฺตสฺส   วา ปร-ิ 
วตฺตาเปนฺตสฺส   วา   อนาปตฺตีติ   เอวมตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ ปวาริตานนฺติ   
เอตฺถ  จ  สงฺฆวเสน  ปวาริเตสุ  ปมาณเมว  วฏฏติ ฯ ปุคฺคลิก- 
ปวารณาย  ย  ย  ปวาเรติ  ต  ตเยว  วิ ฺาเปตพฺพ ฯ โย หิ  
จตูหิ   ปจฺจเยหิ   ปวาเรตฺวา   สยเมว   สลฺลกฺเขตฺวา   กาลานุกาล  
จีวรานิ  ทิวเส  ทิวเส  ยาคุภตฺตาทีนีติ  เอว  เยน  เยน  อตฺโถ ต ต  
เทติ   ตสฺส  วิ ฺาปนกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  โย  ปน  ปวาเรตฺวา  พาลตาย  
วา   สติสมฺโมเสน  วา  น  เทติ  โส  วิ ฺาเปตพฺโพ ฯ  โย  มยหฺ  
เคห   ปวาเรมีติ   วทติ   ตสฺส   เคห   คนฺตฺวา  ยถาสุข  นิสีทิตพฺพ  
นิปชฺชิตพฺพ   น  กิ ฺจิ  คเหตพฺพ ฯ  โย  ปน  ย  มยหฺ  เคเห  อตฺถิ  
ต   ปวาเรมีติ   วทติ   ย   ตตฺถ   กปฺปย   ต   วิ ฺาเปตพฺพ ฯ   
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เคเห  ปน  นสิีทิตุ  วา  นปิชฺชิตุ  วา  น  ลพฺภตีติ  กุรุนฺทิย  วุตฺต ฯ  
อ ฺสฺสตฺถายาติ   เอตฺถ   อตฺตโน   าตกปวาริเต   น   เกวล  
อตฺตโน   อตฺถาย   อถโข   อ ฺสฺสตฺถาย   วิ ฺาเปนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ  
อยเมโก   อตฺโถ ฯ   อย   ปน   ทุติโย  อ ฺสฺสาติ  เย  อ ฺสฺส  
าตกปวาริตา   เต   ตสฺเสว   อ ฺสฺสาติ   ลทฺธโวหารสฺส พุทฺธ- 
รกฺขิตสฺส   วา   ธมฺมรกฺขิตสฺส   วา   อตฺถาย   วิ ฺาเปนฺตสฺส  
อนาปตฺตีติ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        สมฏุานาทีสุ   อิทป   ฉสฺสมุฏาน   กิริยา   โนส ฺาวิโมกฺข  
อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
        อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   ตทุตฺตริสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   อภิหฏ ุนฺติ  
อภีติ   อุปสคฺโค ฯ   หริตุนฺติ  อตฺโถ ฯ  คณฺหิตุนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ปวาเรยฺยาติ   อิจฺฉาเปยฺย   อิจฺฉ   รุจึ   อุปฺปาเทยฺย   วเทยฺย  
นิมนฺเตยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  อภิหฏ ุ  ปวาเรนฺเตน  ปน  ยถา  วตฺตพฺพ ต  
อาการ   ทสฺเสตุ   ยาวตก   อิจฺฉสิ   ตาวตก   คณฺหาหีติ   เอวมสฺส  
ปทภาชน   วุตฺต ฯ   อถวา   ยถา  เนกฺขมฺม  ทฏ ุเขมโตติ  เอตฺถ  
ทิสฺวาติ   อตฺโถ   เอวมิธาป   อภิหฏ ุ   ปวาเรยฺยาติ   อภิหริตฺวา  
ปวาเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  กายาภิหาโร  วา  วาจาภิหาโร  วาติ  
ทุวิโธ   อภิหาโร ฯ   กาเยน   วา  วตฺถานิ  อภิหริตฺวา  ปาทมูเล  
เปตฺวา   ยตฺตก   อิจฺฉสิ   ตตฺตก  คณฺหาหีติ  วทนฺโต  ปวาเรยฺย ฯ  
วาจาย   วา   อมฺหาก   ทุสสฺโกฏาคาร   ปริปุณฺณ   ยตฺตก   อิจฺฉสิ   
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ตตฺตก   คณฺหาหีติ  วทนฺโต  ปวาเรยฺย ฯ  ตทุภย  ห ิ เอกชฺฌ  กตฺวา  
อภิหฏ ุ   ปวาเรยฺยาติ   วุตฺต ฯ  สนฺตรตฺุตรปรมนฺติ  สอนฺตร  อุตฺตร  
ปรม   อสฺส   จีวรสฺสาติ   สนฺตรุตฺตรปรม ฯ   นิวาสเนน   สทฺธ ึ 
ปารุปน   อุกกฺฏปริจฺเฉโท   อสฺสาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  ตโต  จีวร  
สาทิตพฺพนฺติ   ตโต   อภิหฏจีวรโต  เอตฺตก  จีวร  คเหตพฺพ  น  อิโต  
ปรนฺติ   อตฺโถ ฯ   ยสฺมา   ปน   อจฺฉินฺนสพฺพจีวเรน  ติจีวริเกเนว  
ภิกฺขุนา   เอว   ปฏิปชฺชิตพฺพ   อ ฺเน   อ ฺถาป   ตสฺมา   ต  
วิภาค   ทสฺเสตุ   สเจ   ตีณิ   นฏานิ   โหนฺตีติ   อาทินา   นเยน  
ตสฺส   ปทภาชน   วุตฺต ฯ   ตตฺราย   วินจฺิฉโย ฯ   ยสสฺ   ตีณิ  
นฏานิ   เตน   เทฺว   สาทิตพฺพานิ ฯ   เอก   นิวาเสตฺวา  เอก  
ปารุปตฺวา   อ ฺ   สภาคฏานโต   ปริเยสิสฺสติ ฯ   ยสฺส   เทวฺ  
นฏานิ   เตน   เอก   สาทิตพฺพ ฯ  สเจ  ปกติยาว  สนฺตรุตฺตเรน  
จรติ   เทฺว   สาทิตพฺพานิ ฯ   เอว   เอก   สาทิยนฺเตเนว  สโม  
ภวิสฺสติ ฯ   เอก   นฏ  น  สาทิตพฺพ ฯ  ยสฺส  ตีสุ  เอก  นฏ  
น   สาทิตพฺพ ฯ  ยสฺส  ปน  ทฺวีสุ  เอก  นฏ  เอก  สาทิตพฺพ ฯ  
ยสฺส   ปน   เอกเยว   โหติ   ต ฺจ   นฏ   เทฺว  สาทิตพฺพานิ ฯ  
ภิกฺขุนิยา   ปน   ป ฺจสุป   นฏเสุ   เทวฺ   สาทิตพฺพานิ ฯ   จตูสุ  
นฏเสุ   เอก   สาทิตพฺพ ฯ  ตีสุ  นฏเสุ  กิ ฺจิ  น  สาทิตพฺพ ฯ  
โก   ปน   วาโท   ทฺวีสุ   วา   เอกสฺมึ   วา ฯ  เยนเกนจิ  หิ  
สนฺตรุตฺตรปรมตาย   าตพฺพ   ตโต   อุตฺตรึ   น   ลพฺภตีติ  อิทเมตฺถ  
ลกฺขณ ฯ   เสสก  อาหริสสฺามีติ  เทฺว  จีวรานิ  กตฺวา  เสสก  ปุน   
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อาหริสฺสามีติ   อตฺโถ ฯ   น   อจฺฉินฺนการณาติ  พาหุสจฺจาทิคุณวเสน  
เทนฺติ ฯ   าตกานนฺติ   อาทีสุ   าตกาน   เทนฺตาน  สาทิยนฺตสฺส  
ปวาริตาน   เทนฺตาน   สาทิยนฺตสฺส   อตฺตโน   ธเนน   สาทิยนฺตสฺส  
อนาปตฺตีติ   อตฺโถ ฯ   อฏกถาสุ   ปน   าตกปวาริตฏาเน  
ปกติยาว   พหหป   วฏฏติ   อจฺฉินฺนการณา   ปมาณเมว   วฏฏตีติ  
วุตฺต ฯ   ต   ปาลิยา   น   สเมติ ฯ   ยสมฺา  ปนิท  สกิฺขาปท  
อ ฺสฺสตฺถาย   วิ ฺาปนวตฺถุสฺมึเยว   ป ฺตฺต   ตสฺมา   อิธ  
อ ฺสฺสตฺถายาติ น วุตฺต ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        สมฏุานาทีสุ   อิทป   ฉสฺสมุฏาน   กิริยา   โนส ฺาวิโมกฺข  
อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                ตทุตฺตริสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   อุปกฺขฏสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   อตฺถาวุโส  ม  
โส   อุปฏาโกติ   อาวุโส  ย  ตฺว  ภณสิ  อตฺถิ  เอวรูโป  โส  มม  
อุปฏาโกติ   อยเมตฺถ   อตฺโถ ฯ   อปมยฺยา   เอว   โหตีติ  อป  
เม   อยฺยา  เอว  โหติ ฯ  อป  เมยฺยา  เอว  โหตีติป  ปาโ ฯ  
ภิกฺขุ   ปเนว   อุทฺทิสฺสาติ   เอตฺถ   อุททฺิสฺสาติ  อปทิสฺส  อารพฺภ ฯ  
ยสฺมา   ปน   ย   อุทฺทิสฺส   อุปกฺขฏ   โหติ  ต  ตสฺสตฺถาย  อุปกฺขฏ  
นาม   โหติ   ตสฺมาสฺส   ปทภาชเน   ภิกฺขุสฺสตฺถายาติ   วุตฺต ฯ  
ภิกฺขุ   อารมฺมณ   กริตฺวาติ   ภิกฺขุ   ปจฺจย  กตฺวา ฯ  ย  ห ิ ภิกฺขุ  
อุทฺทิสฺส   อุปกฺขฏ   ต   นิยเมเนว   ภิกฺขุ   ปจฺจย   กตฺวา  อุปกฺขฏ  
โหติ ฯ   เตน   วุตฺต  ภิกฺขุ  อารมฺมณ  กริตฺวาติ ฯ  ปจฺจโยป  หิ   
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ลภติ   มาโร   อารมฺมณนฺติ   อาทีสุ  อารมฺมณนฺติ  อาคโต ฯ  อิทานิ  
อุทฺทิสฺสาติ   เอตฺถ   โย   กตฺตา   ตสฺส   อาการทสฺสนตฺถ   ภิกฺขุ  
อจฺฉาเทตุกาโมติ   วุตฺต ฯ   ภิกฺขุ   อจฺฉาเทตุกาเมน  หิ  เตน  ต  
อุทฺทิสฺส  อุปกฺขฏ  น  อ ฺเน  การเณน ฯ  อิติ  โส  อจฺฉาเทต- 
 ุกาโม โหติ ฯ   เตน   วุตฺต   ภิกฺขุ   อจฺฉาเทตุกาโมติ ฯ  อ ฺาตกสฺส  
คหปติสฺส   วาติ   อ ฺาตกคหปตินา   วาติ   อตฺโถ ฯ   กรณตฺเถ  
หิ   อิท   สามิวจน ฯ   ปทภาชเน   ปน   พฺย ฺชน   อวิจาเรตฺวา  
อตฺถมตฺตเมว  ทสฺเสตุ  อ ฺาตโก  นาม ฯเปฯ  คหปติ  นามาติ  อาทิ  
วุตฺต ฯ   จีวรเจตาปนนฺติ   จีวรมูล ฯ  ต  ปน  ยสฺมา  หิร ฺาทีสุ  
อ ฺตร   โหติ   ตสฺมา   ปทภาชเน   หิร ฺ   วาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  
อุปกฺขฏ   โหตีติ   สชชฺิต   โหติ   สหริตฺวา   ปต ฯ  ยสฺมา  ปน  
หิร ฺ   วาติ   อาทินา   วจเนนสฺส   อุปกฺขฏภาโว   ทสฺสิโต   โหติ  
ตสฺมา   อุปกขฺฏ   นามาติ   ปท   อุทฺธรตฺิวา   วิสุ   ปทภาชน   น  
วุตฺต ฯ   อิมนิาติ   อุปกฺขฏ   สนฺธายาห ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน  
ปจฺจุปฏ ิเตนาติ   วุตฺต ฯ   ย ฺหิ   อุปกฺขฏ   สหริตฺวา   ปต   ต  
ปจฺจุปฏ ิต   โหตีติ ฯ   อจฺฉาเทสฺสามีติ   โวหารวจนเมต ฯ อิตฺถนฺ- 
นามสฺส   ภิกขฺุโน  ทสฺสามีติ  อย  ปเนตฺถ  อตฺโถ ฯ  เตเนวสฺส  
ปทภาชเนป   ทสฺสามีติ   วุตฺต ฯ  ตตฺร  เจ  โส  ภิกฺขูติ  ยตฺร  โส  
คหปติ   วา   คหปตานี   วา   ตตฺร  โส  ภิกฺขุ  ปุพฺเพ  อปฺปวาริโต  
อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺเชยฺย เจ อิติ     อยเมตฺถ  
ปทสมฺพนฺโธ ฯ   ตตฺถ   อุปสงฺกมิตฺวาติ   อิมสฺส   คนฺตฺวาติ  อิมินา  ว   
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อตฺเถ   สิทฺเธ   ปจุรโวหารวเสน   ฆรนฺติ  วุตฺต ฯ  ยตฺร  ปน  โส  
ทายโก   ตตฺร   คนฺตฺวาติ   อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  ปุนป  วุตฺต  
ยตฺถ   กตฺถจิ   อุปสงฺกมิตฺวาติ ฯ  วิกปปฺ  อาปชฺเชยยฺาติ  วิสิฏกปฺป  
อธิกวิธาน   อาปชฺเชยฺย ฯ   ปทภาชเน   ปน   เยน   การเณน  
วิกปฺป  อาปนฺโน  โหติ  ตเมว  ทสฺเสตุ  อายต  วาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  
สาธูติ   อายาจเน  นิปาโต ฯ  วตาติ  ปริวิตกฺเก ฯ  มนฺติ  อตฺตาน  
อุทฺทิสติ ฯ   อายสฺมาติ   ปร   อาลปติ  อามนฺเตติ ฯ  ยสฺมา  ปน  
อท   สพฺพ   พฺย ฺชนมตฺตเมว   อุตฺตานตฺถเมว   ตสฺมาสฺส   ปทฺภาชเน  
อตฺโถ   น   วุตฺโต ฯ   กลฺยาณกมฺยต   อุปาทายาติ   สุนฺทรกามต  
วิสิฏกามต  จิตฺเตน  คเหตฺวา ฯ  ตสฺส  อาปชฺเชยฺย  เจ  อิติ อิมินา  
สมฺพนฺโธ ฯ   ยสฺมา   ปน   โย  กลฺยาณกมฺยต  อุปาทาย  อาปชฺชติ  
โส   สาธุตฺถโิก   มหคฺฆตฺถิโก   โหติ   ตสฺมาสฺส  ปทภาชเน  พฺย ฺชน  
ปหาย   อธิปเฺปตตฺถเมว   ทสฺเสตุ   ตเทว   วจน   วุตฺต ฯ  ยสฺมา  
ปน   น  อิมสฺส  อาปชฺชนมตฺเตเนว  อาปตฺติ  สีส  เอติ  ตสฺมา  ตสฺส  
วจเนนาติ   อาทิ   วุตฺต ฯ  อนาปตฺติ  าตกานนฺติ  อาทีสุ  าตกาน  
จีวเร   วิกปฺป   อาปชฺชนฺตสฺส   อนาปตฺตีติ   เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  
มหคฺฆ   เจตาเปตุกามสฺส   อปฺปคฺฆ   เจตาเปตีติ   คหปติสฺส  
วีสติอคฺฆนก  จีวร  เจตาเปตุกามสฺส  อล  มยฺห  เอเตน  ทสคฺฆนก วา  
อฏคฺฆนก   วา   เทหีติ   วทโต  อนาปตฺตีติ ฯ  อปฺปคฺฆนฺติ  อิท  จ  
อติเรกนิวารณตฺถเมว  วุตฺต ฯ  สมเกป  ปน  อนาปตฺติ ฯ  ต ฺจ  โข  
อคฺฆวเสเนว   น   ปมาณวเสน ฯ   อคฺฆวฑฺฒนก ฺหีท   สิกฺขาปท   
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ตสฺมา  โย  วีสติอคฺฆนก  อนฺตรวาสก  เจตาเปตุกาโม  ต  เอตฺตกเมว  
อคฺฆนก   จีวร   เทหีติ   วตฺตตป  วฏฏติ ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
สมุฏานาทีนิป ตทุตฺตริสิกฺขาปทสทิสาเนวาติ ฯ  
                ปมอุปกฺขฏสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        ทุติยอุปกฺขฏสิกฺขาปเท   อิมินาว   นเยน   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ  
ต   ห ิ  อิมสฺส   อนุปฺป ฺตฺติสทิส ฯ  เกวล  ปมสิกฺขาปเท  เอกสฺส  
ปฬา   กตา   ทุติเย   ทฺวินนฺ ฯ  อยเมตฺถ  วิเสโส ฯ  เสส  สพฺพ  
ปมสทิสเมว ฯ   ยถา   จ   ทฺวินฺน   เอว   พหูน   ปฬน  กตฺวา  
คณฺหโตป อาปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ  
                ทติุยอุปกฺขฏสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน  สมเยนาติ  ราชสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  อุปาสก  ส ฺาเปตฺวาติ  
ชานาเปตฺวา ฯ  อิมินา  มูเลน  จีวร  กณิีตฺวา  เถรสฺส  เทหีติ  เอว  
วตฺวาติ   อธิปฺปาโย ฯ   ป ฺาสพนฺโธติ   ป ฺาสกหาปโณ   ทณฺโฑติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   ป ฺาสมฺพนฺโธติป   ปาโ ฯ   อชฺชุณฺโห  ภนเฺต  
อาคเมหีติ   ภนฺเต   อชฺช   เอกทิวส   อมฺหาก   ติฏ   อธิวาเสหีติ  
อตฺโถ ฯ   ปรามสีติ   คณฺหิ ฯ   ชโินสีติ   ชิโตสิ  ป ฺาส  ชิโต  
อสิ ฯ  ป ฺาส  ทาเปตพฺโพติ  อธิปฺปาโย ฯ  ราชโภคฺโคติ  ราชโต  
โภคฺค   ภุ ฺชติพฺพ   อสฺส   อตฺถีติ   ราชโภคฺโค ฯ   ราชโภโคติป  
ปาโ ฯ   ราชโต   โภโค   อสฺส  อตฺถติี  อตฺโถ ฯ  ปหิเณยฺยาติ  
เปเสยฺย ฯ   อุตฺตานตฺถตฺตา   ปนสฺส  ปทภาชน  น  วุตฺต ฯ  ยถา  
จ   เอตสฺส   เอว   จีวร   อิตฺถนฺนาม   ภิกฺขุนฺติ   อาทีนป   ปทาน   
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อุตฺตานตฺถตฺตาเยว   ปทภาชน   น   วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  อาภฏนฺติ  
อานีต ฯ  กาเลน  กปฺปยนติฺ  ยุตฺตปฺปตฺตกาเลน ฯ  ยทา  โน  อตฺโถ  
โหติ   ตทา   กปฺปยจีวร  ปฏิคฺคณฺหามาติ  อตฺโถ ฯ  เวยฺยาวจฺจกโรติ  
กิจฺจกโร   กปฺปยการโกติ  อตฺโถ ฯ  ส ฺตฺโต  โส  มยาติ  อาณตฺโต  
โส   มยา   ยถา   ตุมฺหาก   จีวเรน   อตฺเถ   สติ   จีวร  ทสฺสติ เอว    
วุตฺโตติ   อตฺโถ ฯ   อตฺโถ   เม   อาวุโส   จีวเรนาติ โจทนาลกฺขณ- 
นิทสฺสนเมต ฯ  อิท  หิ โวหารวจน วตฺตพฺพ อสฺส วา อตฺโถ  
ยาย   กายจิ  ภาสาย ฯ  อิท  โจทนาลกฺขณ ฯ  เทหิ  เม  จีวรนฺติ  
อาทีนิ   ปน  นวตฺตพฺพาการทสฺสนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ  เอตานิ  หิ  วจนานิ  
เอเตส   วา  อตฺโถ  ยาย  กายจิ  ภาสาย  น  วตฺตพฺโพ ฯ  ทุติยป  
วตฺตพฺโพ  ตติยป  วตฺตพฺโพติ  อตฺโถ  เม  อาวุโส  จีวเรนาติ  อิทเมว  
ยาวตติย   วตฺตพฺโพ ฯ  เอว  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  โจเทตพฺโพ  สาเรตพฺโพติ  
เอตฺถ   อุทฺทฏิโจทนาปริจฺเฉท   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  
โจทยมาโน   สารยมาโน   ตจีวร   อภินิปฺผาเทยฺย   อิจฺเจต  กุสลนฺติ  
อิเมส  ปทาน  สเขปโต  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  สเจ  อภินิปฺผาเทติ อิจฺเจต  
กุสลนฺติ  อาห ฯ  เอว  ยาวตติย  โจเทนฺโต  ต  จีวร ยทิ นิปฺผาเทติ  
สกฺโกติ   อตฺตโน   ปฏลิาภวเสน   นิปผฺาเทตุ   อิจฺเจต   กุสล  สาธุ  
สุฏ ุ   สุนฺทร ฯ   จตุกฺขตฺตุ   ป ฺจกฺขตฺตุ   ฉกฺขตฺตุปรม   ตุณฺหีภูเตน  
อุทฺทิสฺส   าตพฺพนฺติ   านลกฺขณนิทสฺสนเมต ฯ   ฉกฺขตฺตุปรมนฺติ ฯ  
ภาวนปปสกวจนเมต ฯ   ฉกฺขตฺตุปรม   หิ   เอเตน   จีวร   อุทฺทิสสฺ ตุณฺหี- 
ภูเตน  าตพฺพ ฯ  น  อ ฺ  กิ ฺจิ  กาตพฺพ ฯ  อิท านลกฺขณ ฯ   
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ตตฺถ   โย   สพฺพฏานาน   สาธารโณ  ตุณฺหีภาโว  ต  ตาว  ทสฺเสตุ  
ปทภาชเน   ตตฺถ   คนฺตฺวา   ตุณฺหีภูเตนาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  น  
อาสเน  นิสีทิตพฺพนฺติ  อิธ  ภนฺเต  นิสทีถาติ  วุตฺเตนาป  น นิสทีิตพฺพ ฯ  
น   อามิส   ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ   ยาคุขชฺชกาทิเภท   กิ ฺจิ   อามสิ  
คณฺหาถ   ภนฺเตติ   ยาจิยมาเนนาป   น   คณฺหิตพฺพ ฯ   น  ธมโฺม  
ภาสิตพฺโพติ   มงฺคล   วา   อนุโมทน  วา  ภาสถาติ  ยาจิยมาเนนาป  
กิ ฺจิ   น   ภาสิตพฺพ ฯ   เกวล  กึการณา  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิยมาโน  
ชานาหิ   อาวุโสติ   วตฺตพฺโพ ฯ   ปุจฺฉิยมาโนติ  อิท  หิ  กรณตฺเถ  
ปจฺจตฺตวจน ฯ   อถวา   ปจฺุฉ   กุรุมาโนติ   ปุจฺฉิยมาโนติ  
เอวมฺเปตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  โย  หิ  ปุจฺฉ  กโรติ  โส  เอตฺตก  
วตฺตพฺโพติ ฯ   าน   ภ ฺชตีติ  อาคตการณ  ภ ฺชติ ฯ  อิทานิ  ยา  
ติสฺโส   โจทนา   ฉ   านานิ๑  วุตฺตานิ  ตตฺถ  วุฑฺฒิ ฺจ  หานิ ฺจ  
ทสฺเสนฺโต   จตุกฺขตฺตุ   โจเทตฺวาติ   อาทิมาห ฯ  ยสฺมา  จ  เอตฺถ  
เอกโจทนาวุฑฺฒิยา   ทฺวินฺน   านาน   หานิ   วุตฺตา   ตสฺมา  
เอกโจทนา   ทฺวิคุณ   านนฺติ   ลกฺขณ  ทสฺสิต  โหติ ฯ  อิติ  อิมินา  
สกฺขเณน   ติกฺขตฺตุ  โจเทตฺวา  ฉกฺขตฺตุ  าตพฺพ  ทฺวิกฺขตฺตุ  โจเทตฺวา  
อฏกฺขตฺตุ   าตพฺพ   สก ึ  โจเทตฺวา   ทสกฺขตฺตุ  าตพฺพ  ยถา  จ  
ฉกฺขตฺตุ   โจเทตฺวา   น   าตพฺพนฺติ   วุตฺต   เอว   ทวฺาทสกฺขตฺตุ  
ตฺวา  น  โจเทตพฺพนฺติป  วุตฺตเมว  โหติ ฯ  ตสฺมา สเจ โจเทติเยว  
น   ติฏติ   ฉ   โจทนา  ลพฺภนฺติ ฯ  สเจ  ติฏติเยว  น  โจเทติ  
๑. อิโต ปร จสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ.   
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ทฺวาทส   านานิ   ลพฺภนฺติ ฯ   สเจ   โจเทติป  ติฏติป  เอกาย  
โจทนาย   เทวฺ   านานิ   หาเปตพฺพานิ   ตตฺถ   โย  เอกทิวสเมว  
ปุนปฺปุน  คนฺตฺวา  ฉกฺขตฺตุ  โจเทติ  สกึเยว  วา  คนฺตฺวา  อตฺโถ  เม  
อาวุโส   จีวเรนาติ   ฉกฺขตฺตุ   วทติ   ตถา   เอกทิวสเมว  ปุนปฺปุน  
คนฺตฺวา   ทฺวาทสกฺขตฺตุ   ติฏติ   สกึเยว   วา  คนฺตฺวา  ตตฺร  ตตฺร  
าเน   ติฏติ   โสป   สพฺพโจทนาโย   สพฺพฏานานิ  จ  ภ ฺชติ ฯ  
โก   ปน   วาโท   นานาทิวเสสุ   เอว   กโรนฺตสฺสาติ   เอวเมตฺถ  
วินิจฺฉโย   เวทิตพฺโพ ฯ   ยตสฺส   จีวรเจตาปน   อาภฏนฺติ   ยโต  
ราชโต  วา  ราชโภคฺคโต  วา  อสฺส  ภิกขฺุโน  จีวรเจตาปน อานีต ฯ  
ยตฺราสฺสาติป   ปาโ ฯ  อยเมวตฺโถ ฯ  ยตฺถสฺสาติป  ปนฺติ  ยสฺม ึ 
าเน   อสฺส  จีวรเจตาปน  เปสิตนฺติ  จ  อตฺถ  กเถนฺติ ฯ  พฺย ฺชน  
ปน   น   สเมติ ฯ  ตฺตถาติ  อสฺส  ร ฺโ  วา  ราชโภคฺคสฺส  วา  
สนฺติเก ฯ   สมีปตฺเถ  หิ  อิท  ภุมฺมวจน ฯ  น  ต  ตสฺส  ภิกฺขุโน  
กิ ฺจิ   อตฺถ   อนุโภตีติ   ต   จีวรเจตาปน   ตสฺส   ภิกฺขุโน   กิ ฺจิ  
อปฺปมตฺตกป   กมฺม   น   นิปฺผาเทติ ฯ   ยุ ฺชนฺตายสฺมนฺโต   สกนฺติ  
อายสฺมนฺโต   อตฺตโน   สนฺตก   ธน   ยุ ฺชนฺตุ   เอต   ปาปุณนฺตุ ฯ  
มา   โว   สก   วินสฺสาติ   ตุมฺหาก  สนฺตก  มา  วินสฺสตุ  โย  ปน  
เนว สาม คจฺฉติ น ทูต ปาเหติ๑ วตฺตเภเท ทุกฺกฏ อาปชฺชติ ฯ  
        ก ึ  ปน   สพฺพกปฺปยการเกสุ   เอว   ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ ฯ   น  
ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ   อย   ห ิ  กปฺปยการโก   นาม  สงฺเขปโต  ทุวิโธ  
๑. อิโต ปร โสติ ปท อิจฺฉิตพฺพ.   
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นิทฺทิฏโ   จ   อนิทฺทิฏโ   จาติ ฯ   ตตฺถ   นิทฺทฏิโ   ทุวิโธ ภิกฺขุนา    
นิทฺทิฏโ   ทูเตน   นิทฺทฏิโติ ฯ   อนิทฺทิฏโป   ทุวิโธ มุขเววฏิก- 
กปฺปยการโก  ปรมฺมุขกปฺปยการโกติ ฯ  เตสุ ภิกฺขุนา นิทฺทิฏโ  
สมฺมุขาสมฺมุขวเสน   จตุพฺพิโธ   โหติ ฯ  ตถา  ทูเตน  นิทฺทฏิโติ ฯ  
กถ ฯ   อิเธกจฺโจ   ภิกฺขุสสฺ   จีวรตฺถาย   ทูเตน   อกปฺปยวตฺถุ  
ปหิณาติ ฯ  ทูโต  ต  ภิกขฺุ  อุปสงฺกมิตฺวา  อิท  ภนฺเต  อิตฺถนฺนาเมน  
ตุมฺหาก   จีวรตฺถาย   ปหติ   คณหาถ   นนฺติ   วทติ ฯ  ภิกฺขุ  นยทิ  
กปฺปตีติ  ปฏกิฺขิปติ ฯ  ทูโต  อตฺถิ  ปน  เต  ภนฺเต  เวยฺยาวจฺจกโรติ  
ปุจฺฉติ ฯ   ปุ ฺตฺถิเกหิ   จ   อุปาสเกหิ   ภิกฺขูน   เวยฺยาวจฺจ  
กโรถาติ   อาณตฺตา   วา   ภิกฺขูน   วา   สนฺทิฏา  สมฺภตฺตา  เกจิ  
เวยฺยาวจฺจกรา   โหนฺติ ฯ   เตส   อ ฺตโร  ตสฺมึ  ขเณ  ภิกฺขุสฺส  
สนฺติเก   นิสนิฺโน   โหติ ฯ   ภิกฺขุ   ต   นิทฺทิสติ   อย   ภิกฺขูน เวยฺยาวจฺจ- 
กโรติ ฯ  ทโูต  ตสฺส หตฺเถ อกปฺปยวตฺถุ ทตฺวา เถรสฺส จีวร  
กีณิตฺวา  เทหีติ  คจฺฉติ ฯ  อย  ภิกฺขุนา  สมฺมุขนิทฺทิฏโ ฯ  โน  เจ  
ภิกฺขุสฺส   สนฺติเก   นิสินโฺน  โหติ  อปจ  โข  ภิกขฺุ  นิทฺทิสติ  อสุกสฺมึ  
นาม   คาเม   อิตฺถนฺนาโม   ภิกฺขูน  เวยฺยาวจฺจกโรติ ฯ  โส  ทโูต  
คนฺตฺวา   ตสฺส   หตฺเถ   อกปฺปยวตฺถุ  ทตฺวา  เถรสฺส  จีวร  กีณิตฺวา  
ทเทยฺยาสีติ   อาคนฺตฺวา   ภิกฺขุสฺส  อาโรเจตฺวา  คจฺฉติ ฯ  อยเมโก  
ภิกฺขุนา   อสมฺมุขนิทฺทิฏโ ฯ   นเหว  โข  ปน  โส  ทูโต  อตฺตนา  
อาคนฺตฺวา   อาโรเจติ   อปจ   โข   อ ฺ   ปหิณาติ   ทินฺน   มยา  
ภนฺเต   ตสฺส   หตฺเถ   จีวรเจตาปน   จีวร  คณฺเหยฺยาถาติ ฯ  อย   
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ทุติโย   ภิกฺขุนา   อสมฺมุขนิทฺทิฏโ ฯ   นเหว   โข  อ ฺ  ปหิณาติ  
อปจ   โข   คจฺฉนฺโตว  ภิกฺขุ  วทติ  อห  ตสฺส  หตฺเถ  จีวรเจตาปน  
ทสฺสามิ   ตุมเฺห   จีวร   คณฺเหยฺยาถาติ ฯ   อย   ตติโย  ภิกฺขุนา อสมฺมุข- 
นิทฺทิฏโติ  เอว  เอโก  สมฺมุขนิทฺทิฏโ  ตโย  อสมฺมุขนิทฺทิฏาติ  
อิเม   จตฺตาโร   ภิกฺขุนา   นิทฺทิฏเวยฺยาวจฺจกรา  นาม ฯ  เอเตสุ  
อิมสฺมึ   ราชสิกฺขาปเท   วุตฺตนเยเนว   ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ  อปโร  ภิกฺขุ  
ปุริมนเยเนว   ทูเตน   ปุจฺฉิโต   นตฺถิตาย   วา   อวิจาเรตุกามตาย  
วา   นตฺถมฺหาก   กปฺปยการโกติ   วทติ ฯ   ตสฺมึ  จ  ขเณ  โกจิ  
มนุสฺโส   อาคจฺฉติ ฯ   ทโูต   ตสฺส   หตฺเถ   อกปปฺยวตฺถุ  ทตฺวา  
อิมสฺส   หตฺถโต  จีวร  คณฺเหยฺยาถาติ  วตฺวา  คจฺฉติ ฯ  อย  ทูเตน  
สมฺมุขนิทฺทิฏโ ฯ  อปโร  ทโูต  คาม  ปวิสิตฺวา  อตฺตโน  อภิรจิุตสฺส  
ยสฺส   กสฺสจิ   หตฺเถ   อกปฺปยวตฺถุ  ทตฺวา  ปุริมนเยเนว  อาคนฺตฺวา  
อาโรเจติ   อ ฺ   วา   ปหิณาติ   อห   อสุกสฺส   นาม   หตฺเถ  
จีวรเจตาปน   ทสฺสามิ   ตุมฺเห   จีวร   คณฺเหยฺยาถาติ   วตฺวา  วา  
คจฺฉติ ฯ   อย   ตติโย   ทูเตน   อสมฺมขุนิทฺทิฏโติ   เอว  เอโก  
สมมฺุขนิทฺทิฏโ   ตโย   อสมฺมุขนิทฺทิฏาติ   อิเม   จตฺตาโร   ทูเตน  
นิทฺทิฏเวยฺยาวจฺจกรา   นาม ฯ   เอเตสุ   เมณฺฑกสิกฺขาปเท วุตฺต- 
นเยเนว  ปฏปิชฺชิตพฺพ ฯ  วุตฺต  เหต  สนฺติ ภิกฺขเว มนุสฺสา สทฺธา  
ปสนฺนา   เต   กปฺปยการกาน   หตฺเถ   หิร ฺสุวณฺณ   อุปนิกฺขิปนฺติ  
อิมินา   ย   อยฺยสฺส   กปฺปย   ต   เทถาติ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ย  
ตโต   กปฺปย   ต   สาทิตุ  น  เตฺววาห  ภิกฺขเว  เกนจิ  ปริยาเยน   
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ชาตรูปรชต  สาทิตพฺพ  ปริเยสิตพฺพนฺติ  วทามีติ๑ ฯ เอตฺถ โจทนาย  
ปริมาณ   นตฺถิ ฯ   มูล  อสาทิยนฺเตน  สหสฺสกฺขตฺตตป  โจทนาย  วา  
าเนน   วา   กปฺปยภณฺฑ   สาทิตุ  วฏฏติ ฯ  โน  เจ  เทติ  อ ฺ  
กปฺปยการก   เปตฺวาป   อาหราเปตพฺพ ฯ   สเจ   อิจฺฉติ มูล- 
สามิกานป  กเถตพฺพ ฯ  โน  เจ  อิจฺฉติ น กเถตพฺพ ฯ อปโร ภิกฺขุ  
ปุริมนเยเนว   ทูเตน   ปุจฺฉิโต   นตฺถมหฺาก  กปฺปยการโกติ  วทติ ฯ  
ตท ฺโ   สมีเป    ิโต   สุตฺวา   อาหร   โภ   อห  อยฺยสฺส  จีวร  
เจตาเปตฺวา   ทสฺสามีติ   วทติ ฯ   ทูโต   หนฺท  โภ  ทเทยฺยาสีติ ตสฺส    
หตฺเถ   ทตฺวา   ภิกฺขุสฺส   อนาโรเจตฺวาว   คจฺฉติ ฯ  อย มุขเววฏิก- 
กปฺปยการโก ฯ  อปโร  ภิกฺขุโน  อุปฏากสุ  วา  อ ฺสฺส วา    
หตฺเถ   อกปปฺยวตฺถุ   ทตฺวา   เถรสฺส   จีวร   ทเทยฺยาสีติ เอโต   ว    
ปกฺกมติ ฯ   อย   ปรมฺมุขกปฺปยการโกติ   อิเม   เทฺว อนิทฺทิฏ- 
กปฺปยการกา   นาม ฯ   เอเตสุ  อ ฺาตกอปฺปวาริเตสุ  วิย  
ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ   สเจ   สยเมว  จีวร  อาเนตฺวา  ททนฺติ  คเหตพฺพ  
โน   เจ   น   กิ ฺจิ   วตฺตพฺพ ฯ   เทสนามตฺตเมว  เจต  ทูเตน  
จีวรเจตาปน  ปหิเณยฺยาติ ฯ  สย  อาหรตฺิวาป  ปณฺฑปาตาทีน  อตฺถาย  
ททนฺเตสุป  เอเสว  นโย ฯ  น  เกวล อตฺตโนเยว อตฺถาย สมฺปฏิจฺฉิตุ  
น   วฏฏติ ฯ   สเจ   โกจิ  ชาตรูปรชต  อาเนตฺวา  อิท  สงฺฆสฺส  
ทมฺมิ   อาราม   วา  กโรถ  วิหาร  วา  เจติย  วา  โภชนสาลาทีน  
วา   อ ฺตรนฺติ   วทติ   อิทมฺป   สมปฺฏิจฺฉิตุ   น   วฏฏติ ฯ  ยสฺส  
กสฺสจิ   ห ิ  อ ฺสฺส   อตฺถาย   สมฺปฏิจฺฉนฺตสฺส   ทุกฺกฏ   โหตีติ  
๑. วิ. มหาวคฺค. ๕/๑๒๑.   
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มหาปจฺจริย   วุตฺต ฯ  สเจ  ปน  นยิท  ภิกฺขูน  สมฺปฏจฺิฉิตุ  วฏฏตีติ  
ปฏิกฺขิตฺเต   วฑฺฒกีน   วา   กมฺมกราน   วา  หตเถ  ภวิสฺสติ  เกวล  
ตุมฺเห   สุกตทุกฺกฏ   ชานาถาติ  วตฺวา  เตส  หตฺเถ  ทตฺวา  ปกฺกมติ  
วฏฏติ ฯ   อถาป   มม   มนุสฺสาน  หตฺเถ  ภวิสฺสติ  มยฺหเมว  วา  
หตฺเถ   ภวิสสฺติ   เกวล   ตุมฺเห   ย   ยสฺส   ทาตพฺพ   ตทตฺถาย  
เปเสยฺยาถาติ   วทติ   เอวป  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  สงฺฆ  วา  คณ  
วา   ปุคฺคล   วา   อนามสิตฺวา   อิท   หริ ฺสุวณฺณ  เจติยสฺส  เทม  
วิหารสฺส   เทม   นวกมฺมสฺส   เทมาติ   วทนฺติ   ปฏิกฺขิปตุ   น  
วฏฏติ ฯ   อิเม   อิท   ภณนฺตีติ   กปฺปยการกาน   อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  
เจติยาทีน   อตฺถาย  ตุมฺเห  คเหตฺวา  เปถาติ  วุตฺเต  ปน  อมฺหาก  
คเหตุ   น   วฏฏตีติ   ปฏกิฺขิปตพฺพ ฯ   สเจ   ปน   โกจิ   พหุ หริ ฺ- 
สุวณฺณ   อาเนตฺวา   อิท   สงฺฆสฺส   ทมฺมิ   จตฺตาโร   ปจฺจเย   ปริ- 
ภุ ฺชถาติ   วทติ  ต ฺเจ  สงฺโฆ  สมฺปฏจฺิฉติ  ปฏิคฺคหเณป   
โภเคป อาปตฺติ ฯ   ตตฺร   เจ   เอโก   ภิกฺขุ   นยิท  กปฺปตีติ  ปฏิกขิฺปติ  
อุปาสโก   จ   ยท ิ  น   กปฺปติ   มยฺหเมว   ภวิสฺสตีติ   คจฺฉติ  
โส   ภิกฺขุ   ตยา   สงฺฆสฺส   ลาภนฺตราโย  กโตติ  น  เกนจิ  กิ ฺจิ  
วตฺตพฺโพ ฯ   โย   หิ   ต   โจเทติ  เสฺวว  สาปตฺติโก  โหติ ฯ  
เตน   ปน   เอเกน   พหู  อนาปตฺติกา  กตา ฯ  สเจ  ปน  ภิกฺขูหิ  
น   วฏฏตีติ   ปฏิกฺขิตฺเต   กปฺปยการกาน   วา  หตฺเถ  ภวิสฺสติ  มม  
ปุริสาน   วา   มยฺห   วา   หตฺเถ  ภวิสฺสติ  เกวล  ตุมฺเห  ปจฺจเย  
ปริภุ ฺชถาติ   วทติ   วฏฏติ ฯ   จตุปฺปจฺจยตฺถาย   จ   ทินฺน  เยน   
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เยน   ปจฺจเยน   อตฺโถ   โหติ   ตทตฺถ   อุปเนตพฺพ ฯ  จีวรตฺถาย  
ทินฺน  จีวเรเยว  อุปเนตพฺพ ฯ  สเจ  จีวเรน  ตาทิโส  อตฺโถ  นตฺถ ิ 
ปณฺฑปาตาทีหิ   สงฺโฆ   กิลมติ   สงฺฆสุฏ ุตาย   อปโลเกตฺวา  
ตทตฺถายป   อุปเนตพฺพ ฯ   เอส   นโย   ปณฺฑปาตคิลานปจฺจยตฺถาย  
ทินฺเนป ฯ   เสนาสนตฺถาย   ทินฺน   ปน   เสนาสนสฺส  ครุภณฺฑตฺตา  
เสนาสเนเยว  อุปเนตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  ภิกฺขูสุ  เสนาสน  ฉฑฺเฑตฺวา  
คเตสุ   เสนาสน   นสฺสติ   อีทิเส   กาเล  เสนาสน  วิสฺสชฺเชตฺวาป  
ภิกฺขูน   ปริโภโค   อนุ ฺาโต ฯ   ตสฺมา  เสนาสนปริชคฺคนตฺถ๑  
มูลจฺเฉชฺช   อกตฺวา   ยาปนมตฺต   ปริภุ ฺชิตพพ ฯ   น   เกวล  จ  
หิร ฺสุวณฺณเมว   อ ฺป   เขตฺตวตฺถาทิก   อกปฺปย   น สม-ฺ 
ปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ   สเจ  หิ  โกจิ  มยฺห  ติสสฺสสมฺปาทนก  มหาตฬาก  
อตฺถิ   ต   สงฺฆสฺส   ทมฺมติี   วทติ   สเจ   ต   สงฺโฆ  สมปฺฏิจฺฉติ  
ปฏิคฺคหเณป   ปริโภเคป   อาปตฺติเยว ฯ   โย   ปน  ต  ปฏิกฺขิปติ  
โส  ปรุิมนเยเนว  เกนจิ  กิ ฺจิ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  โย  หิ  ต โจเทติ  
เสฺวว   สาปตฺติโก   โหติ ฯ  เตน  ปน  เอเกน  พหู  อนาปตฺติกา  
กตา ฯ   โย   ปน  ตาทิสเยว  มหาตฬาก  ทมฺมีติ  วตฺวาป  ภิกฺขูหิ  
น   วฏฏตีติ   ปฏิกฺขิตฺโต   สเจ   วทติ   อสุก ฺจ   อสุก ฺจ  สงฺฆสฺส  
ตฬาก   อตฺถ ิ  ต   กถ   วตฺตตีติ   โส   วตฺตพฺโพ   กปฺปย  กตฺวา  
ทินฺน   ภวิสฺสตีติ ฯ  กถ  ทินฺน  กปฺปย  โหตีติ ฯ  จตฺตาโร  ปจฺจเย  
ปริภุ ฺชถาติ   วตฺวา   ทินนฺนฺติ ฯ  โส  เจ  สาธุ  ภนฺเต  จตฺตาโร  
๑. ปฏิชคฺคนตฺถ.   
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ปจฺจเย   ปริภุ ฺชถาติ   เทติ   วฏฏติ ฯ  อถาป  ตฬาก  คณฺหาถาติ  
วตฺวา   น   วฏฏตีติ   ปฏกิฺขิตฺโต   กปปฺยการโก   อตฺถีติ   ปุจฺฉิตฺวา  
นตฺถีติ   วุตฺเต   อิท   อสุโก   นาม   วิจาเรสฺสติ   อสุกสฺส   วา  
หตฺเถ   มยฺห   วา   หตฺเถ   ภวิสฺสติ  สงฺโฆ  กปฺปยภณฺฑ  ปริภุ ฺชตูติ  
วทติ   วฏฏติ ฯ   สเจป   น   วฏฏตีติ   ปฏิกฺขิตฺโต   อุทก  
ปริภุ ฺชิสฺสนฺติ   ภณฺฑก   โธวิสฺสนฺติ   มิคปกฺขิโน   ปวิสฺสนฺตีติ   วทติ  
เอวมฺป   วฏฏติ ฯ   อถาป   น   วฏฏตีติ   ปฏิกฺขิตฺโต   วทติ กปปฺย- 
สีเสน  คณฺหาถาติ  สาธุ  อุปาสก  สงฺโฆ  ปานีย  ปวิสฺสติ  ภณฺฑก  
โธวิสฺสติ   มคิปกฺขิโน   ปวิสฺสนฺตีติ   วตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏติ ฯ  
อถาป   มม   ตฬาก   วา   โปกฺขรณึ   วา  สงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  วุตฺเต  
สาธุ   อุปาสก   สงฺโฆ   ปานีย   ปวิสสฺตีติ  อาทีนิ  วตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ  
วฏฏติเยว ฯ   ยทิ   ปน  ภิกฺขูหิ  หตฺถกมฺม  ยาจิตฺวา  สหตฺเถน  จ  
กปฺปยปวึ   ขนิตฺวา   อุทกปริโภคตฺถาย   ตฬาก   การิต   โหติ  
ต ฺเจ   นิสฺสาย   สสฺส   นปิฺผาเทตฺวา   มนุสฺสา  วิหาเร  กปฺปยภณฺฑ  
เทนฺติ   วฏฏติ ฯ   อถาป   มนุสฺสาเอว   สงฺฆสฺส   อุปการตฺถาย  
สงฺฆิกภูมึ   ขนิตฺวา   ต   นสิฺสาย   นิปฺผนฺนสสฺสโต  กปฺปยภณฺฑ  เทนฺติ  
เอตป   วฏฏติ ฯ  อมฺหาก  เอก  กปฺปยการก  เปถาติ  วุตฺเต  จ  
เปตตป   ลพฺภติ ฯ   อถ   ปน  เต  มนสฺุสา  ราชพลนิา  อุปทฺทูตา  
ปกฺกมนฺติ   อ ฺเ   ปฏปิชฺชนฺติ   น   จ   ภิกฺขูน   กิ ฺจิ   เทนฺติ  
อุทก   วาเรตุ   ลพฺภติ ฯ   ต ฺจ   โข   กสิกมฺมกาเลเยว   น  
สสฺสกาเล ฯ  สเจ  เต  วทนฺติ  นนุ  ภนฺเต  ปุพฺเพป  มนุสฺสา  อิม   
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นิสฺสาย   สสสฺ   อกสูติ  ตโต  วตฺตพฺพา  เต  สงฺฆสฺส  อิม ฺจ  อิม ฺจ  
อุปการ   อกสุ   อิท ฺจ   อิท ฺจ   กปปฺยภณฺฑป   อกสูติ ฯ   สเจ  
เต   วทนฺติ   มยป   ทสฺสามาติ   เอว  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  โกจิ  
อพฺยตฺโต   อกปฺปยโวหาเรน   ตฬาก   ปฏิคฺคณฺหาติ  วา  กาเรติ  วา  
ต   ภิกฺขูหิ   น   ปริภุ ฺชติพฺพ ฯ   ต   นิสฺสาย   ลทธฺกปฺปยภณฺฑป  
อกปฺปยเมว ฯ   สเจ   ภิกขฺูหิ   ปริจฺจตฺตภาว  ตฺวา  สามิโก  วา  
ตสฺส   ปุตฺตธตีโร   วา   อ ฺโ   วา   โกจิ   วเส  อุปฺปนฺโน  ปุน  
กปฺปยโวหาเรน   เทติ   วฏฏติ ฯ   อุปจฺฉินฺเน  กุลวเส  โย  ตสฺส  
ชนปทสฺส   สามิโก   โส   อจฺฉินฺทิตฺวา   ปุน   เทติ  จิตฺตลตาปพฺพเต  
ภิกฺขุนา   นีหฏอุทกวาหก   อนุฬา   นาม   ราชมเหสี   วิย   เอวป  
วฏฏติ ฯ   กปฺปยโวหาเรป   อุทกวเสน   ปฏิคฺคหิตตฬาเก สุทฺธ- 
จิตฺตาน   มตฺติกุทฺธรณปาลพินฺธนาทีนิ   ปุน   กาตุ   วฏฏติ ฯ  ต  
นิสฺสาย   ปน   สสฺส   กโรนฺเต   ทิสฺวา   กปฺปยการก   เปตุ   น  
วฏฏติ ฯ   ยทิ   เต   สยเมว   กปฺปยภณฺฑ  เทนฺติ  คเหตพฺพ  โน  
เจ   เทนฺติ   น   โจเทตพฺพ   น   สาเรตพฺพ ฯ   ปจฺจยวเสน  
ปฏิคฺคหิตตฬาเก  กปฺปยการก  เปตุ  วฏฏติ ฯ มตฺติกุทฺธรณปาล-ิ 
พนฺธนาทีนิ ปน   กาตุ   น   วฏฏติ   สเจ   กปฺปยการกา   สยเมว   กโรนฺติ  
วฏฏติ ฯ   อพฺยตฺเตน   ลชฺชิภิกฺขุนา   การาปเตสุ   กิ ฺจาป  
ปฏิคฺคหเณ   กปฺปย   ภิกฺขุสฺส   ปโยคปจฺจยา   อุปฺปนฺเนน   มิสฺสกตฺตา  
วิสคตปณฺฑปาโต   วิย   อกปฺปยมสรสมิสฺสโภชน   วิย   จ   ทปฺุปริโภค  
โหติ   สพฺเพส   อกปฺปยเมว ฯ  สเจ  ปน  อุทกสฺส  โอกาโส  อตฺถิ   
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ตฬากสฺส   ปาลิ   ถิรา   ยถา   พหุ   อุทก   คณฺหาติ  เอว  กโรหิ  
ตีรสมีเป   อุทก   กโรหีติ   เอว   อุทกเมว   วิจาเรตุ   วฏฏติ ฯ  
อุทฺธเน   อคฺคึ   นิปาเตนฺติ   อุทกกมฺม   ลพฺภตุ   อุปาสกาติ   วตฺตุ  
วฏฏติ ฯ  สสสฺ  กตฺวา  อาหรถาติ  วตฺตุ  ปน  น  วฏฏติ ฯ  สเจ  
ปน   ตฬาเก   อติพหุ   อุทก   ทิสฺวา   ปสฺสโต   วา  ปฏ ิโต  วา  
มาติก   นีหราเปติ   วน   ฉินฺทาเปตฺวา   เกทาเร   การาเปติ โปราณ- 
เกทาเรสุ   วา   ปกติภาค   อคฺคเหตฺวา   อติเรก   คณฺหาติ อกาลสสฺเส   
นวสสฺเส  วา  อปริจฺฉินฺนภาเค  เอตฺตเก กหาปเณ เทถาติ  
กหาปเณ   อุฏาเปติ   สพฺเพส  อกปฺปย ฯ  โย  ปน  กสถ  วปถาติ  
อวตฺวา   เอตฺตกาย  ภูมิยา  เอตฺตโก  นาม  ภาโคติ  เอว  ภูมึ  วา  
ปติฏเปติ   เอตฺตเก   ภูมิภาเค   อมฺเหหิ  สสฺส  กต  เอตฺตก  นาม  
ภาค   คณฺหาถาติ   วทนฺเตสุ   กสเกสุ   ภูมิปฺปมาณคหณตฺถ   รชชฺุยา  
วา   ทณฺเฑน   วา   มินาติ   ขเล  วา  ตฺวา  รกฺขติ  ขลโต  วา  
นีหราเปติ   โกฏาคาเร   วา   ปฏิสาเมติ  ตสฺเสว  ต  อกปฺปย ฯ  
สเจ   กสกา   กหาปเณ  อาหริตฺวา  อิเม  สงฺฆสฺส  อาหฏาติ  วทนฺติ  
อ ฺตโร  จ  ภิกฺขุ  น  สงฺโฆ  กหาปเณ  ขาทตีติ  ส ฺาย  เอตฺตเกหิ  
กหาปเณหิ   สาฏเก   อาหร   เอตฺตเกหิ   ยาคุอาทีนิ   สมฺปาเทหีติ  
วทติ   ยนฺเต   อาหรนฺติ   สพฺเพส   อกปฺปย ฯ   กสมฺา ฯ  
กหาปณาน   วิจาริตตฺตา ฯ   สเจ   ธ ฺ  อาหริตฺวา  อิท  สงฺฆสฺส  
อาหฏนฺติ   วทนฺติ   อ ฺตโร   จ   ภิกขฺุ   ปรุิมนเยเนว   เอตฺตเกหิ  
วีหีหิ   อิท ฺจีท ฺจ   อาหรถาติ   วทติ   ย   เต   อาหรนฺติ  ตสฺเสว   
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อกปฺปย ฯ   กสฺมา ฯ  ธ ฺสฺส  วิจาริตตฺตา ฯ  สเจ  ตณฺฑุล  วา  
อปรณฺณ   วา   อาหริตฺวา   อิม   สงฺฆสฺส   อาหฏนฺติ   วทนฺติ ฯ  
อ ฺตโร   จ   ภิกฺขุ   ปุริมนเยเนว  เอตฺตเกหิ  ตณฺฑุเลหิ  อิท ฺจีท ฺจ  
อาหรถาติ   วทติ   ย  เต  อาหรนฺติ  สพฺเพส  กปฺปย ฯ  กสฺมา ฯ  
กปฺปยาน   ตณฺฑุลาทีน   วิจาริตตฺตา ฯ   กยวิกฺกเยป   อนาปตฺติ  
กปฺปยการกสฺส   อาจิกฺขิตตฺตา ฯ   ปพฺุเพ   ปน   จิตฺตลตาปพฺพเต  
เอโก   ภิกฺขุ   จตุสฺสาลทฺวาเร   อโห   วต   เสฺว   สงฺฆสฺส เอตฺตกปฺ- 
ปมาเณ  ปูเว  ปเจยฺยุนฺติ  อารามิกาน ส ฺาชนนตฺถ ภูมิย มณฺฑล  
อกาสิ ฯ   ต  ทิสฺวา  เฉโก  อารามิโก  ตเถว  กตฺวา  ทุติยทิวเส  
เภริยา   อาโกฏฏิตาย   สนฺนิปติเต  สงฺเฆ  ปูว  คเหตฺวา  สงฺฆตฺเถร  
อาห   ภนฺเต   อมฺเหหิ   อิโต   ปุพฺเพ   เนว  ปตูน  น  ปตามหาน  
เอวรูป   สุตปุพฺพ   เอเกน   อยฺเยน   จตุสฺสาลทฺวาเร   ปูวตฺถาย  
ส ฺาย   กตา   อิโตทานิ   ปภูติ   อยฺยา   อตฺตโน   อตฺตโน  
จิตฺตานุรูป   วทนฺตุ   อมหฺากป   ผาสุวิหาโร  ภวิสสฺตีติ ฯ  มหาเถโร  
ตโตว   นิวตฺติ ฯ   เอเกน   ภิกฺขุนาป  ปโูว  น  คหิโต ฯ  เอว  
ปุพฺเพ ตตฺรุปฺปาทป น ปรภุิ ฺชึสุ ฯ ตสฺมา  
        สลฺเลข อจฺจชนฺเตน   อปฺปมตฺเตน ภิกฺขุนา  
        กปฺปเยป   น   กาตพฺพา   อามิสตฺถาย   โลลตาติ ฯ  
โย   จาย   ตฬาเก   วุตฺโต   โปกฺขรณีอุทกวาหกมาติกาทีสุป  เอเสว  
นโย ฯ   ปุพฺพณฺณาปรณฺณอุจฺฉุนาฬิเกราทีน   วิรหุณฏาน   ยงฺกิ ฺจิ  
เขตฺต   วา   วตฺถุ   วา   ทมมฺีติ  วุตฺเตป  น  วฏฏตีติ  ปฏิกฺขิปตฺวา   
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ตฬาเก   วุตฺตนเยเนว   ปฏปิชฺชิตพฺพ ฯ   ยทา   กปฺปยโวหาเรน  
จตุปจฺจยปริโภคตฺถาย   ทมฺมีติ   วทติ   ตทา   สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ  วน  
ทมฺมิ   อร ฺ   ทมฺมีติ  วุตฺเต  ปน  วฏฏติ ฯ  สเจ  มนุสฺสา  ภิกขฺูหิ  
อนาณตฺตาเยว   ตตฺถ   รุกเฺข   ฉินฺทิตฺวา   อปรณฺณาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  
ภิกฺขูน   ภาค   เทนฺติ   วฏฏติ ฯ   อเทนฺตา   น  โจเทตพฺพา  น  
สาเรตพฺพา ฯ  สเจ  เกนจิเทว  อนฺตราเยน  เตสุ  ปกกฺนฺเตสุ อ ฺเ  
กโรนฺติ   น   จ   ภิกฺขูน   กิ ฺจิ  เทนฺติ  เต  วาเรตพฺพา ฯ  สเจ  
วทนฺติ   นน ุ  ภนฺเต   ปุพฺเพป   มนุสฺสา  อิธ  สสฺสานิ  อกสูติ  ตโต  
วตฺตพฺพา   เต   สงฺฆสฺส   อิท ฺจีท ฺจ   กปฺปยภณฺฑ   อทสูติ ฯ  สเจ  
วทนฺติ   มยป   ทสฺสามาติ   เอว   วฏฏติ ฯ   ก ฺจิ   สสฺสุฏานก  
ภูมิปฺปเทส  สนฺธาย  สีม  เทมาติ  วทนฺติ  วฏฏติ ฯ  สีมาปริจฺ- 
เฉทนตฺถ ปน   ถมฺภา   วา   ปาสาณา   วา   สย   น   เปตพฺพา ฯ  
กสฺมา ฯ   ภูมิ  นาม  อนคฺฆา  อปฺปเกนาป  ปาราชิโก  ภเวยฺย ฯ  
อารามิกาน   ปน  วตฺตพฺพ  อิมินา  าเนน  อมฺหาก  สีมา  คตาติ ฯ  
สเจป   หิ   เต   อธิก  คณหฺนฺติ  ปริยาเยน  กถิตตฺตา  อนาปตฺติ ฯ  
ยทิ  ปน  ราชราชมหามตฺตาทโย  สยเมว  ถมฺเภ  ปาเปตฺวา จตฺตาโร  
ปจฺจเย   ปริภุ ฺชถาติ  เทนฺติ  วฏฏติเยว ฯ  สเจ  โกจิ  อนฺโตสีมาย  
ตฬาก  ขนติ  วิหารมชฺเฌน  วา  มาติก  เนติ  เจติยงฺคณโพธิ- 
ยงฺคณาทีนิ ทุสฺสนฺติ   วาเรตพฺโพ ฯ   สเจ   สงฺโฆ   กิ ฺจิ   ลภิตฺวา  
อามิสครุกตาย  น  วาเรติ  เอโก  ภิกฺขุ  วาเรติ โสว ภิกฺขุ อิสฺสโร ฯ  
สเจ  เอโก  ภิกฺขุ  น  วาเรติ  เนถ  ตุมฺเหติ  เตสเยว  ปกฺโข โหติ   



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 216 

สงฺโฆ  วาเรติ  สงฺโฆว  อิสฺสโร ฯ  สงฺฆิเกสุ หิ กมฺเมสุ โย ธมฺมกมฺม  
กโรติ  โส  อิสฺสโร ฯ  สเจ  วาริยมาโนป  กโรติ  เหฏา คหิต ปสุ  
เหฏา  ปกฺขิปตฺวา  อุปริ  คหิต  ปสุ  อุปริ  ปกฺขิปตฺวา  ปูเรตพฺพา ฯ  
สเจ   โกจิ  ยถาชาตเมว  อุจฺฉฉ  วา  อปรณฺณ  วา  อลาวุกุมฺภณฺฑาทิก  
วา   วลลฺีผล   ทาตุกาโม   เอต   สพฺพ   อุจฺฉุกฺเขตฺต   อปรณฺณวตฺถุ  
วลฺลีผลาวาฏ   ทมฺมีติ   วทติ   สห   วตฺถุนา   ปรามฏตฺตา   น  
วฏฏตีติ   มหาสุมตฺเถโร   อาห ฯ   มหาปทุมตฺเถโร   ปน อภิลาป- 
มตฺตเมต   สามิกานเยว   หิ   โส   ภูมภิาโค  ตสฺมา  วฏฏตีติ  
อาห ฯ   ทาส   ทมฺมีติ   วทติ   น   วฏฏติ ฯ  อารามิก  ทมฺม ิ 
เวยฺยาวจฺจกร   ทมฺมิ   กปปฺยการก   ทมฺมีติ  วุตฺเต  วฏฏติ ฯ  สเจ  
โส   อารามิโก   ปุเรภตฺตป   ปจฺฉาภตฺตป   สงฺฆสฺเสว  กมฺม  กโรติ  
สามเณรสฺส   วิย   สพฺพ   เภสชฺชปฏชิคฺคนป  ตสฺส  กาตพฺพ ฯ  สเจ  
ปุเรภตฺตเมว   สงฺฆสฺส   กมฺม   กโรติ   ปจฺฉาภตฺต   อตฺตโน   กมฺม  
กโรติ   สาย   นิวาโป  น  ทาตพฺโพ ฯ  เยป  ป ฺจทิวสวาเรน  วา  
ปกฺขวาเรน   วา   สงฺฆสฺส   กมฺม  กตฺวา  เสสกาเล  อตฺตโน  กมฺม  
กโรนฺติ   เตสป   กรณกาเลเยว   ภตฺต ฺจ  นิวาโป  จ  ทาตพฺโพ ฯ  
สเจ   สงฺฆสฺส   กมฺม   นตฺถิ  อตฺตโนเยว  กมฺม  กตฺวา  ชีวนฺติ  เต  
เจ   หตฺถกมฺมมูล   อาเนตฺวา  เทนฺติ  คเหตพฺพ ฯ  โน  เจ  เทนฺติ  
น   กิ ฺจิ   วตฺตพฺพา ฯ   ยงฺกิ ฺจิ   รชกทาสป   เปสการทาสป อารามิก- 
นาเมน  สมฺปฏิจฺฉิตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ  คาโว  เทมาติ วทนฺติ น  
วฏฏตีติ   ปฏกิฺขิปตพฺพา ฯ   อิมา   คาโว   กุโตติ ฯ   ปณฺฑิเตหิ   
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ป ฺจโครสปริโภคตฺถาย  ทินฺนาติ  วตฺตพฺพา ฯ มยป ป ฺจโครส- 
ปริโภคตฺถาย เทมาติ   วุตฺเต   วฏฏติ ฯ   อชิกาทีสุป   เอเสว   นโย ฯ  
หตฺถึ   เทม   อสฺส   มหิส  กุกฺกฏุ  สูกร  เทมาติ  วทนฺติ  สมฺปฏิจฺฉิตุ  
น   วฏฏติ ฯ   สเจ   เกจิ   มนุสฺสา   อปฺโปสฺสุกฺกา   ภนฺเต  
ตุมฺเห   โหถ   มย   อิเม  คเหตฺวา  ตุมฺหาก  กปฺปยภณฺฑ  ทสฺสามาติ  
วตฺวา   คณฺหนฺติ   วฏฏติ ฯ  กุกกฺุฏสูกรา  ยถาสุข  ชีวนฺตูติ  อร ฺเ  
วิสฺสชฺเชตุ  วฏฏติ ฯ  อิม  ตฬาก อิม เขตฺต อิม วตฺถุ วิหารสฺส เทมาติ  
วุตฺเต ปฏิกฺขิปตุ น ลพฺภตีติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
        สมฏุานาทีสุ   อิทมปฺ   ฉสฺสมุฏาน   กิริยา   โนส ฺาวิโมกฺข  
อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
        สมนฺตปาสาทิกาย   วินยสวณฺณนาย   ราชสิกฺขาปทวณฺณนา  
นิฏ ิตา ฯ  
                นฏิ ิโต จ ปโม วคฺโค ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   โกสิยสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   สนฺถริตฺวา  กต  
โหตีติ   สเม   ภูมิภาเค   โกสิยสูนิ   อุปรูปริ  สนฺถริตฺวา  ก ฺชกิาทีหิ  
สิ ฺจิตฺวา   กต   โหติ ฯ   เอเกนป  โกสิยสุนา  มิสฺสตฺิวาติ  เอตฺถ  
ติฏตุ   อตฺตโน   รุจิวเสน  มิสฺสก  สเจป  ตสฺส  กรณฏาเน  วาโต  
เอก   โกสิยสุ   อาเนตฺวา   ปาเตติ   เอวป   มิสฺสิตฺวา   กตเมว  
โหตีติ ฯ   เสส   สพฺพตฺถ   อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ฉสฺสมฏุาน  กิริยา  
โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก   ปณฺณตฺติวชฺช   กายกมฺม   วจีกมฺม  
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                โกสิยสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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        เตน   สมเยนาติ   สุทฺธกาฬกสิกขฺาปท ฯ  ตตฺถ  สุทฺธกาฬ- 
กานนฺติ สุทฺธาน   กาฬกาน   อ ฺเหิ   อมิสฺสกกาฬกานนฺติ   อตฺโถ ฯ  
เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ สมฏุานาทีนิป โกสิยสิกฺขาปทสทิสาเนวาติ ฯ  
                สทฺุธกาฬกสิกขฺาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน  สมเยนาติ  เทฺวภาคสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  อนฺเต  อาทิยิตฺวาติ  
สนฺถตสฺส  อนฺเต  อนุวาต  วิย  ทสนฺเต  โอทาตาน  อลฺลิยาเปตฺวา ฯ  
เทฺว   ภาคาติ   เทฺว   โกฏาสา ฯ  อาทาตพฺพาติ  คเหตพฺพา ฯ  
โคจริยานนฺติ  กปลวณฺณาน ฯ  เทฺว  ตุลา  อาทาตพฺพาติ  จตูหิ  ตุลาหิ  
กาเรตุกาม   สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อตฺถโต  ปน  ยตฺตเกหิ  เอฬกโลเมหิ  
กาตุกาโม   โหติ   เตสุ   เทฺว   โกฏาสา   กาฬกาน   เอโก  
โอทาตาน  เอโก  โคจริยานนฺติ  อิทเมว  ทสฺสิต  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  
เสส   อุตฺตานตฺถเมว ฯ  สมุฏานาทีนิป  โกสิยสกิฺขาปทสทิสาเนว ฯ  
เกวล   อิท   อาทาย   อนาทาย   จ   กรณโต   กิริยากิริย  
เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                เทวฺภาคสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   ฉพฺพสฺสิกฺขาปท ฯ   อูหทนฺติป   อุมฺมิหนฺติปติ  
สนฺถตาน   อุปริ   วจฺจป  ปสฺสาวป  กโรนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ทนิฺนา  
สงฺเฆน   อิตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน   สนถตสมฺมตีติ   เอว  ลทฺธสมมฺติโก  
ภิกฺขุ   ยาว   โรโค   น  วูปสมติ  ตาว  ย  ย  าน  คจฺฉติ  ตตฺถ  
ตตฺถ   สนถฺต   กาตุ   ลภติ ฯ   สเจ   อโรโค   หุตฺวา   ปุน   
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มูลพฺยาธินาว   คิลาโน   โหติ   โสเยว   ปริหาโร   นตฺถ ฺ สมฺมติ- 
กิจฺจนฺติ  ปุสฺสเทวตฺเถโร  อาห ฯ  อุปติสฺสตฺเถโร  ปน  โส  วา พฺยาธิ    
ปฏิกุปฺปตุ   อ ฺโ  วา  สกึ  คิลาโนติ  นาม  ลทธฺ  ลทฺธเมว ปุน    
สมฺมติกิจฺจ   นตฺถีติ   อาห ฯ  โอเรน  เจ  ฉนฺน  วสฺสานนฺติ  
โอริมภาเค   อนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ปทภาชเน  ปน  สงฺขฺยามตฺตทสฺสนตฺถ  
อูนกฉพฺพสฺสานีติ   วุตฺต ฯ   อนาปตฺติ   ฉพฺพสฺสานิ   กโรตีติ   ยทา  
ฉพฺพสฺสานิ   ปริปุณฺณานิ   โหนฺติ   ตทา  สนฺถต  กโรติ ฯ  ทุติยปเทป  
ยทา  อติเรกฉพฺพสฺสานิ  โหนฺติ  ตทา  กโรตีติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  
น  หิ  โส  ฉพฺพสฺสานิ  กโรตีติ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ สมุฏานาทีนิ  
โกสิยสิกฺขาปทสทิสาเนว อิท ปน กริยิากิริยนฺติ ฯ  
                ฉพฺพสฺสสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   นิสีทนสนฺถตสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   อิจฺฉามห  
ภิกฺขเวติ  ภควา  กิร  ต  อนฺโตเตมาส  น  กิ ฺจิ โพธเนยฺยสตฺต อทฺทส  
ตสฺมา  เอวมาห ฯ  เอว  สนฺเตป  ตนฺติวเสน  ธมฺมเทสนา  กาตพฺพา  
สิยา ฯ  ยสฺมา  ปนสฺส  เอตทโหสิ  มย ิ โอกาส กาเรตฺวา ปฏิสลฺลเีน  
ภิกฺขู   อธมฺมกิ   กติกวตฺต   กริสสนฺติ   ต   อุปเสโน   ภินฺทิสฺสติ  
อห   ตสฺส   ปสีทิตฺวา   ภิกฺขูน   ทสฺสน   อนุชานิสฺสามิ   ตโต   ม  
ปสฺสิตุกามา   พหู   ภิกฺขู   ธุตงฺคานิ   สมาทิยิสฺสนฺติ   อห   จ  เตหิ  
อุชฺฌิตสนฺถตปจฺจยา   สิกฺขาปท   ป ฺาเปสฺสามีติ   ตสฺมา  เอวมาห ฯ  
เอว   พหูนิ   หิ   เอตฺถ   อานิสสานีติ ฯ   สปริโส  เยน  ภควา เตนูป- 
สงฺกมีติ  เถโร  กิร  น  ภิกขฺเว  อูนทสวสฺเสน  อุปสมฺปาเทตพฺโพ   
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โย  อุปสมฺปาเทยฺย  อาปตฺตึ  ทุกฺกฏสฺสาติ๑  อิมสฺมึ  ขนฺธกสิกฺขาปเท  
กถ   ห ิ นาม  ตฺว  โมฆปรุิส  อ ฺเหิ  โอวทนีโย  อนุสาสนีโย  อ ฺ  
โอวทิตุ  อนสุาสิตุ  ม ฺ ิสฺสสีติ๒  เอวมาทินา  นเยน  ครห  ลภิตฺวา  
สตฺถา   มยฺห   ปริส   นิสฺสาย   ครห  อทาสิ  โส  ทานาห  ภควนฺต  
เตเนว   ปุณฺณจนฺทสสฺสิริเกน   สพฺพาการปริปุณฺเณน   มุเขน  พฺรหฺมโฆส  
นิจฺฉาราเปตฺวา   ปริสเยว   นิสฺสาย  สาธุการ  ทาเปสฺสามีติ  สุหทโย  
กุลปุตฺโต   อติเรกโยชนสต   อติกฺกมิตฺวา   ปริส  วินิตฺวา  ป ฺจมตฺเตหิ  
ภิกฺขุสเตหิ   ปริวุโต   ปุน   ภควนฺต   อุปสงฺกนฺโต ฯ   เตน  วุตฺต  
สปริโส   เยน   ภควา   เตนูปสงฺกมีติ ฯ   น  หิ  สกฺกา  พุทฺธาน  
อ ฺถา   อาราเธตุ   อ ฺตฺร   วตฺตสมฺปตฺติยา ฯ  ภควโต  อวิทูเร  
นิสินฺโนติ   วตฺตสมฺปตฺติยา   ปริสุทฺธภาเวน   นิราสงฺโก   สีโห   วิย  
ก ฺจนปพฺพตสฺส   คุหาย   ภควโต   อวิทูเร  นิสินฺโน ฯ  เอตทโวจาติ  
กถาสมุฏาปนตฺถ   เอต   อโวจ ฯ  มนาปานิ  เต  ภิกฺขุ  ปสุกูลานีติ  
ภิกฺขุ   ตว   อิมานิ   ปสุกูลานิ   มนาปานิ   อตฺตโน  รุจิยา  ขนฺติยา  
คหิตานีติ  อตฺโถ ฯ  น  โข  เม  ภนฺเต  มนาปานีติ  ภนฺเต  น มยา  
อตฺตโน   รุจิยา   ขนฺติยา   คหิตานิ  คลคฺคาเหน  วิย  มตฺถกตาลเนน  
วิย   จ   คาหิโตมฺหีติ   ทสฺเสติ ฯ   ป ฺายิสฺสตีติ   ป ฺาโต  
อภิ ฺาโต   ภวิสฺสติ ฯ   ตตฺถ  สนฺทิสสฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  น  มย  
อปฺป ฺตฺต   ป ฺาเปสฺสามาติ   มย   สาวกา   นาม   อปฺป ฺตฺต  น  
ป ฺาเปสฺสาม ฯ   พุทฺธวิสโย   หิ   เอโส   ยทิท   ปาจิตฺติย  
ทุกฺกฏนฺติ   อาทินา   นเยน   อปฺป ฺตฺตสิกฺขาปทป ฺาปน  ป ฺตฺต- 
๑. ๒. วิ. มหาวคฺค. ๔/๑๐๙.   
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สิกฺขาปทสมุจฺฉินฺทน  วา ฯ สมาทายาติ ต ต สิกฺขาปท สมาทิยิตฺวา  
สาธุ   สฏุ ูติ   สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   ยถาป ฺตฺเตสุ   สพฺพสิกฺขาปเทสุ  
สิกฺขิสฺสามาติ   ทสฺเสติ ฯ   ภควา   ตสฺส   อารทฺธจิตฺโต   ปุนป  
สาธุ   สาธูติ   สาธุการมกาสิ ฯ   อนุ ฺาตาวุโสติ   อนุ ฺาต  
อาวุโส ฯ   ปหนฺตาติ   ปหยนฺตา ฯ  สนฺถตานิ  อุชฌฺิตฺวาติ  สนฺถเต  
จตุตฺถจีวรส ฺ ิตาย   สพฺพสนฺถตานิ   อุชฺฌิตฺวา ฯ   ธมฺมึ  กถ  กตฺวา  
ภิกฺขู   อามนฺเตสีติ   ภควา   สนฺถตานิ   วิปฺปกิณฺณานิ   ทิสฺวา สทฺธา- 
เทยฺยวินิปาตเน   การณ   นตฺถิ  ปริโภคูปาย  เตส  ทสฺเสสฺสามีติ  
ธมฺมึ   กถ  กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ ฯ  สกึ  นิวตฺถป  สกึ  ปารุตปติ  
สกึ   นิสินฺน ฺเจว   นิปนนฺ ฺจ ฯ  สามนฺตาติ  เอกปสฺสโต  วฏฏ  วา  
จตุรสฺส   วา   ฉินฺทิตฺวา   คหิตฏาน   ยถา  วิทตฺถิมตฺต  โหติ  เอว  
คเหตพฺพ ฯ  สนฺถรนฺเตน  ปน  ปาลิย  วุตฺตนเยเนว  เอกเทเส  วา  
สนฺถริตพฺพ   วิชเฏตฺวา   วา   มิสฺสก   กตฺวา  สนฺถริตพฺพ  เอว  กต  
ถิรตร   โหติ ฯ   เสส   อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   สมุฏานาทีนิ กิริยา- 
กิริยตฺตา อิมสฺส สิกฺขาปทสฺส เทฺวภาคสิกฺขาปทสทิสานีติ ฯ  
                        นิสีทนสนถฺตสิกฺขาปท สมตฺต ฯ  
        อิเมสุ   ปน   ป ฺจสุ   สนถฺเตสุ   ปุริมานิ   ตีณิ   วินยกมฺม  
กตฺวา   ปฏลิภิตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ   น   วฏฏนฺติ   ปจฺฉิมานิ   เทฺว  
วฏฏนฺตีติ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   เอฬกโลมสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ  อุปฺผณฺเฑสุนฺติ  
กิตฺตเกน   เต  ภนฺเต  กีตานีติ  อาทีนิ  วทนฺตา  อวหสึสุ ฯ   ิตโกว   
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อาสุมฺภีติ   ยถา   มนุสฺสา   อร ฺโต   มหนฺต   ทารภุาร  อาเนตฺวา  
กิลนฺตา    ิตกาว   ปาเตนฺติ   เอว   ปาเตสีติ  อตฺโถ ฯ  สหตฺถาติ  
สหตฺเถน ฯ   อตฺตนา   หรติพฺพานีติ   วุตฺต   โหติ ฯ  พหิติโยชน  
ปาเตตีติ  ติโยชนโต  พหิ  ปาเตติ ฯ  อนนฺตราเยน  ปตนเก  หตฺถโต  
มุตฺตมตฺเต   โลมคณนาย   นิสฺสคฺคิยานิ   ปาจิตฺติยานิ ฯ   สเจ  
พหิติโยชเน   รุกฺเข   วา   ถมฺเภ  วา  ปฏิห ฺ ิตฺวา  ปุน  อพฺภนฺตเร  
ปตนฺติ   อนาปตฺติ ฯ   ภูมยิ   ปติตฺวา   ตฺวา   วฏฏมานา เอฬก- 
โลมภณฺฑิกา  ปุน  อนฺโต  ปวิสนฺติ  อาปตฺติเยว ฯ  อนฺโต  ตฺวา  
หตฺเถน  วา  ปาเทน  วา  ยฏ ิยา  วา  วฏเฏติ  ตฺวา  วา อตฺวา  
วา   วฏฏมานา   ภณฺฑิกา  คจฺฉนฺติ  อาปตฺติเยว ฯ  อ ฺโ   
หริสฺสตีติ เปติ   เตน   หริเตป   อาปตฺติเยว ฯ  สุทธฺจิตฺเตน  ปต  วาโต  
วา   อ ฺโ   วา   อตฺตโน   ธมฺมตาย   พหิ   ปาเตติ  อาปตฺติเยว  
สอุสฺสาหตฺตา   อจิตฺตกตฺตา   จ   สิกฺขาปทสฺส ฯ   กุรุนฺทิยาทีสุ  ปน  
เอตฺถ   อนาปตฺติ   วุตฺตา ฯ   สา  อนาปตฺติปาลิยา  น  สเมติ ฯ อุภโต- 
ภณฺฑิก  เอกาพทฺธ  กตฺวา  เอกภณฺฑิก  อนฺโตสีมาย  เอก พหิสีมาย  
กโรนฺโต  เปติ  รกฺขติ  ตาว ฯ  เอกาพทฺเธ กาเชป เอเสว นโย ฯ  
ยทิ   ปน   อพนฺธิตฺวา  กาชโกฏิย  ปตมตฺตเมว  โหติ  น  รกฺขติ ฯ  
เอกาพทฺเธป   ปริวตฺเตตฺวา   ปเต  อาปตฺติเยว ฯ  อ ฺสฺส  ยาเน  
วาติ   เอตฺถ   คจฺฉนฺเต   ยาเน  วา  หตฺถปิฏ ิยาทีสุ  วา  สามิกสฺส  
อชานนฺตสฺเสว   หริสฺสตีติ   เปติ   ตสฺมึ   ติโยชน   อติกฺกนฺเต  
อาปตฺติเยว ฯ  อคจฺฉนฺเตป  เอเสว  นโย ฯ  สเจ  ปน  อคจฺฉนฺเต   
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ยาเน  วา  หตฺถิปฏ ิยาทีสุ  วา  เปตฺวา  อภิรุหิตฺวา  สาเรติ เหฏา  
วา   คจฺฉนฺโต   โจเทติ   ปกฺโกสนฺโต   วา   อนุพนฺธาเปติ   อ ฺ  
หราเปตีติ  วจนโต  อนาปตฺติ ฯ  กรุุนทฺิยาทีสุ  ปน  อาปตฺตีติ  วุตฺต ฯ  
ต   อ ฺ   หราเปตีติ   อิมินา   น   สเมติ ฯ  อทินฺนาทาเน  ปน  
สุงฺกฆาเฏ   อาปตฺติ   โหติ ฯ   ยา   หิ  ตตฺถ  อาปตฺติ  สา  อิธ  
อนาปตฺติ   ยา   อิธ   อาปตฺติ   สา   ตตฺถ  อนาปตฺติ ฯ  ต  าน  
ปตฺวา   อ ฺาวิหิโต   วา   โจราทีหิ   วา   อุปทฺทโูต   คจฺฉติ  
อาปตฺติเยว ฯ  สพฺพตฺถ  โลมคณนาย  อาปตฺติปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ  
ติโยชน   วาสาธิปฺปาโย   คนฺตฺวา   ตโต   ปร   หรตีติ  ยตฺถ  คโต  
ตตฺถ   อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีน   วา  ปจฺจยาทีน  วา  อลาเภน  ตโต  ปร  
อ ฺตฺถ   คจฺฉติ   ตโตป   อ ฺตฺถาติ   เอว   โยชนสตป   หรนฺตสฺส  
อนาปตฺติ ฯ   อจฺฉินฺน   ปฏิลภิตฺวาติ   ต   โจรา   อจฺฉินฺทตฺิวา นิรตฺถก- 
ภาว   ตฺวา   ปฏิเทนฺติ   ต  หรนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  นิสฺสฏ  
ปฏิลภิตฺวาติ   วินยกมฺมกต   ปฏิลภิตฺวาติ   อตฺโถ ฯ   กตภณฺฑนฺติ  
กตภณฺฑก   กมฺพลโกชวสนฺถตาทึ   ยงฺกิ ฺจิ   อนฺตมโส   สุตฺตเกน  
พนฺธมตฺตป ฯ   โย  ปน  ตนุกปตฺตตฺถวิกนฺตเร  วา  อาโยคอสพนฺธก-  
กายพนฺธนาทีน   อนฺตเรสุ   วา   ปปฺผลิกาทีน  มลรกฺขณตฺถ  สปิาฏิกาย  
วา   อนฺตมโส   วาตาพาธิโก   กณฺณจฺฉิทฺเทป   โลมานิ   ปกฺขิปตฺวา  
คจฺฉติ   อาปตฺติเยว ฯ   สตฺุตเกน   ปน   พนฺธิตฺวา   ปกฺขิตฺต  
กตภณฺฑฏาเน   ติฏติ ฯ   เวณึ  กตฺวา  หรติ  อิท  นิธานมุขนฺนาม  
อาปตฺติเยว ฯ   เสส   อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
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สมุฏานาทีสุ   อิท   เอฬกโลมสมฏุาน   นาม   กายโต   จ  
กายจิตฺตโต   จ   สมุฏาติ   กิริยา   โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก  
ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                        เอฬกโลมสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ  
        เตน   สมเยนาติ  เอฬกโลมโธวาปนสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  ริ ฺจนฺตีติ  
อุชฺฌนฺติ   วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ  น  สกโฺกนติฺ  อนุยุ ฺชิตุนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
เสสเมตฺถ ปุราณจีวรสิกฺขาปเท วุตฺตนยเมว สทฺธึ สมฏุานาทีหีติ ฯ  
                        เอฬกโลมโธวาปนสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   รูปยสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   ปฏวึิโสติ  
โกฏาโส ฯ  ชาตรปูรชตนฺติ  เอตฺถ  ชาตรูปนฺติ  สุวณฺณสฺส  นาม ฯ  
ต   ปน   ยสมฺา   ตถาคตสฺส   วณฺณสทิส   โหติ   ตสฺมา  สตฺถุวณฺโณ  
วุจฺจตีติ   ปทภาชเน   วุตฺต ฯ   ตสฺสตฺโถ   โย   สตฺถ ุ  วณฺโณ  
โลหวิเสโส   อิท   ชาตรูป   นามาติ ฯ   รชต  ปน  สงฺโข  สิลา ปวาฬ    
รชต   ชาตรูปนฺติ  อาทีสุ  รูปย  วุตฺต ฯ  อิธ  ปน  ยงฺกิ ฺจิ โวหาร- 
คามนีย  กหาปณาทิ  อธิปฺเปต ฯ  เตเนวสฺส ปทภาชเน กหาปโณ  
โลหมาสโกติ   อาทิ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ  กหาปโณติ  โสวณฺณมโย  วา  
รูปยมโย   วา   ปากติโก   วา ฯ   โลหมาสโกติ   ตมพฺโลหาทีหิ  
กตมาสโก ฯ   ทารุมาสโกติ   สารทารนุา   วา  เวฬุเปสิกาย  วา  
อนฺตมโส   ตาลปณฺเณนป   รูป   ฉินฺทตฺิวา  กตมาสโก ฯ  ชตุมาสโกติ  
ลาขาย   วา  นิยาเสน  วา  รูป  สมุฏาเปตฺวา  กตมาสโก ฯ  เย  
โวหาร  คจฺฉนฺตีติ  อิมินา  ปน  ปเทน  โย  โย  ยตฺถ  ยตฺถ  ชนปเท   
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ยทา   ยทา   โวหาร   คจฺฉติ   อนฺตมโส   อฏ ิมโยป   จมฺมมโยป รุกฺข- 
ผลพีชมโยป  สมุฏาปตรูโปป  อสมุฏาปตรูโปป  สพฺโพ  สงฺคหิโต ฯ  
อิจฺเจต   สพฺพป  รชต  ชาตรูป  ชาตรปูมาสโก  วุตฺตปฺปเภโท  สพฺโพป  
รชตมาสโกติ   จตุพฺพิธ  นิสฺสคฺคิยวตฺถุ  โหติ ฯ  มตฺุตา  มณิ  เวฬุริโย  
สงฺโข   สลิา  ปวาฬ  โลหิตโก  มสารคลฺล  สตฺตธ ฺานิ  ทาสี  ทาสา  
เขตฺตวตฺถุปุปฺผารามผลารามาทโยติ   อิท   ทกฺุกฏวตฺถุ ฯ  สุตฺต  ผาโล  
ปฏโก  กปฺปาโส อเนกปฺปการ อปรณฺณ สปฺปนวนีตเตลมธุผาณิตาทิ- 
เภสชฺช ฺจ อิท   กปฺปยวตฺถุ ฯ   ตตฺถ   นิสฺสคฺคิยวตฺถุ   อตฺตโน   วา  
สงฺฆคณปุคฺคลเจติยาทีน   วา   อตฺถาย   สมฺปฏิจฺฉิตุ   น   วฏฏติ ฯ  
อตฺตโน   อตฺถาย  สมฺปฏจฺิฉโต  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  โหติ ฯ  เสสาน  
อตฺถาย   ทุกกฺฏ ฯ   ทุกฺกฏวตฺถุ   สพฺเพสป   อตฺถาย   สมฺปฏิจฺฉโต  
ทุกฺกฏเมว   กปฺปยวตฺถุมฺหิ   อนาปตฺติ ฯ   สพฺพมฺป   นิกฺขิปนตฺถาย  
ภณฺฑาคาริกสีเสน   สมฺปฏิจฺฉโต   อุปริ   รตนสิกฺขาปเท   อาคตวเสน  
ปาจิตฺติย ฯ   อุคฺคณฺเหยฺยาติ   คณฺเหยฺย ฯ   ยสฺมา   ปน ปฏิคฺ- 
คณฺหนฺโต   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   เตนสฺส  ปทภาชเน  สย  คณฺหาติ  
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติยนฺติ   วุตฺต ฯ  เอส  นโย  เสสปเทสุป ฯ  ตตฺถ  
ชาตรูปรชตภณฺเฑสุ   กหาปณมาสเกสุ   จ   เอก   คณฺหโต   วา  
คณฺหาปยโต   วา   เอกา  อาปตฺติ ฯ  สหสฺส ฺเจป  เอกโต  คณฺหาติ  
คณฺหาเปติ   วตฺถุคณนาย   อาปตฺติโย ฯ   มหาปจฺจริย   ปน  
กุรุนฺทิย ฺจ   สิถิลพนฺธาย  ถวิกาย  สิถลิปูริเต  วา  ภาชเน  รูปคณนาย  
อาปตฺติ ฯ  ฆนพนฺเธ  ปน  ฆนปูริเต  วา  เอกาว  อาปตฺตีติ  วุตฺต ฯ   
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อุปนิกฺขิตฺตสาทิยเน   ปน  อิท  อยฺยสฺส  โหตูติ  วุตฺเต  สเจป  จิตฺเตน  
สาทิยติ  คณฺหิตุกาโม  โหติ  กาเยน  วา  วาจาย  วา  นยิท  กปฺปตีติ  
ปฏิกฺขิปติ   อนาปตฺติ ฯ  กายวาจาหิ  วา  อปฏกิฺขิปตฺวาป  สุทฺธจิตฺโต  
หุตฺวา   นยิท   อมฺหาก   กปฺปตีติ   น   สาทิยติ   อนาปตฺติเยว ฯ  
ตีสุ  ทฺวาเรสุ  หิ  เยนเกนจิ  ปฏิกฺขิตฺต  ปฏิกฺขิตฺตเมว  โหติ ฯ  สเจ  
ปน   กายวาจาหิ   อปฏิกขิฺปตฺวา   จิตฺเตน   อธิวาเสติ   กายวาจาหิ  
กตฺตพฺพสฺส   ปฏิกฺเขปสฺส   อกรณโต   อกิริยสมุฏาน   กายทฺวาเร  
วจีทฺวาเร  จ  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ ฯ  มโนทฺวาเร  ปน  อาปตฺติ  นาม  
นตฺถิ ฯ   เอโก   สต   วา  สหสฺส  วา  ปาทมูเล  เปติ  ตุยฺหิท  
โหตูติ ฯ   ภิกฺขุ   นยิท  กปฺปตีติ  ปฏิกขิฺปติ ฯ  อุปาสโก  ปริจฺจตฺต  
มยา   ตุมฺหากนฺติ   คโต ฯ   อ ฺโ   ตตฺถ  อาคนฺตฺวา  ปุจฺฉติ  กึ  
ภนฺเต  อิทนฺติ ฯ  ย  เตน  จ  อตฺตนา  จ  วุตฺต  ต  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  
โส   เจ   วทติ   โคปยิสฺสามิ   ภนฺเต   คุตฺตฏาน   ทสฺเสถาติ  
สตฺตภูมิกป   ปาสาท   อภิรุหิตฺวา   อิท  คุตฺตฏานนฺติ  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  
อิธ   นกิฺขิปาหีติ   น   วตฺตพฺพ ฯ  เอตฺตาวตา  กปฺปย ฺจ  อกปฺปย ฺจ  
นิสฺสาย    ิต   โหติ ฯ   ทฺวาร  ปทหิตฺวา  รกฺขนฺเตน  วสิตพฺพ ฯ  
สเจ   กิ ฺจิ   วิกฺกายิกภณฺฑ   ปตฺต   วา   จีวร  วา  อาคจฺฉติ  อิท  
คณฺหิสฺสถ   ภนฺเตติ   วุตฺเต   อุปาสก   อตฺถิ  อมฺหาก  อิมินา  อตฺโถ  
วตฺถุ   จ   เอวรูปนฺนาม   สวิชฺชติ  กปฺปยการโก  นตฺถีติ  วตฺตพฺพ ฯ  
สเจ   โส   วทติ   อห   กปฺปยการโก   ภวิสฺสามิ  ทวฺาร  วิวริตฺวา  
เทถาติ   ทฺวาร   วิวริตฺวา   อิมสฺมึ   โอกาเส  ปตนฺติ  วตฺตพฺพ ฯ   
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อิท   คณฺหาติ   จ   น   วตฺตพฺพ ฯ   เอวป  กปฺปย ฺจ  อกปฺปย ฺจ  
นิสฺสาย    ิตเมว  โหติ ฯ  โส  เจ  ต  คเหตฺวา  ตสฺส  กปฺปยภณฺฑ  
เทติ   วฏฏติ ฯ  สเจ  อธิก  คณฺหาติ  น  มย  ตว  ภณฺฑ  คณฺหาม  
นิกฺขิปาหีติ วตฺตพฺโพ ฯ  
        สงฺฆมชเฺฌ   นิสฺสชฺชติพฺพนฺติ   เอตฺถ   ยสฺมา   รูปย   นาม  
อกปฺปย   ตสฺมา   นิสฺสชฺชติพฺพ   สงฺฆสฺส   วา  คณสฺส  วา  ปุคฺคลสฺส  
วาติ   น   วุตฺต ฯ   ยสฺมา   ปน  ต  ปฏิคฺคหิตมตฺตเมว  น  เตน  
กิ ฺจิ   กปฺปยภณฺฑ   เจตาปต   ตสฺมา   อุปาเยน   ปรโิภคทสฺสนตฺถ  
สงฺฆมชฺเฌ   นิสฺสชฺชิตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  กปฺปย  อาจิกฺขิตพฺพ  สปฺป  วาติ  
ปพฺพชิตาน  สปฺป  วา  เตล  วา  วฏฏติ อุปาสกาติ เอว อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  
รูปยปฏิคฺคาหก   เปตฺวา   สพฺเพเหว   ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ  
สพฺเพหิ   ภาเชตฺวา   ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   รูปยปฏิคฺคาหเกน  ภาโค  น  
คเหตพฺโพ ฯ   อ ฺเส   ภิกฺขูน   วา  อารามิกาน  วา  ปตฺตภาคป  
ปฏิลภิตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ   น   วฏฏติ ฯ   อนฺตมโส  มกฺกฏาทีหิ  ตโต  
หริตฺวา   อร ฺเ   ปต   วา   เตส   หตฺถโต   คลิต   วา ติรจฺฉาน- 
ปริคฺคหิตป  ปสุกูลป  น  วฏฏติเยว ฯ  ตโต อาหเฏน ผาณิเตน  
เสนาสนธูปนป  น  วฏฏติ ฯ  สปฺปนา  วา  เตเลน  วา  ปทีป กตฺวา  
ทีปาโลเกน   นิปชชฺิตุ   กสิณปริกมฺมป   กาตุ   โปตฺถกป   วาเจตุ  
น   วฏฏติ ฯ   ตโต   เตลมธุผาณิตาทีหิ  ปน  สรีเร  วณ  มกฺเขตุ  
น  วฏฏติเยว ฯ  เตน  วตฺถนุา  ม ฺจปาทีนิ วา คณฺหนฺติ อุโปสถาคาร  
วา   โภชนสาล   วา   กโรนฺติ   ปริภุ ฺชิตุ   น  วฏฏติ ฯ  ฉายาป   



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 228 

เคหปริจฺเฉเทน    ิตา   น   วฏฏติ ฯ   ปริจฺเฉทาติกฺกนฺตา อาคนฺตุ- 
กตฺตา  วฏฏติ ฯ  ต วตฺถุ วิสฺสชฺเชตฺวา กเตน มคฺเคนป เสตุนาป  
นาวายป   อุฬุมฺเปนป  คนฺตุ  น  วฏฏติ ฯ  เตน  วตฺถุนา  ขนาปตาย  
โปกฺขรณิยา   อุพฺภิโตทก   ปาตุ   วา   ปริภุ ฺชิตุ  วา  น  วฏฏติ ฯ  
อนฺโต   อุทเก   ปน   อสติ  อ ฺ  อาคนฺตุกอุทก  วา  วสฺโสทก  วา  
ปวิฏ   วฏฏติ ฯ  กีตาย  เยน  อุทเกน  สทฺธึ  กีตา  ต  อาคนฺตุกป  
น   วฏฏติ ฯ   ต   วตฺถุ   อุปนิกฺเขป   เปตฺวา  สงฺโฆ  ปจฺจเย  
ปริภุ ฺชติ  เตป  ปจฺจยา  ตสฺส  น  วฏฏนฺติ ฯ  อาราโม  คหิโต โหติ  
โสป   ปริภุ ฺชิตุ   น   วฏฏติ ฯ   ยทิ  ภูมิป  พีชป  อกปฺปย  เนว  
ภูมึ   น   ผล   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏติ ฯ   สเจ   ภูมึเยว   กีณิตฺวา  
อ ฺานิ   พีชานิ   โรปตานิ   ผล   ปรภุิ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  อถ  พีชานิ  
กีณิตฺวา   กปปฺยภูมิย   โรปตานิ   ผล   น   วฏฏติ ฯ   ภูมิย  
นิสีทิตุ   วา   นิปชฺชิตุ   วา   วฏฏติ ฯ  สเจ  โส  ฉฑฺเฑตีติ  ยตฺถ  
กตฺถจิ   ขิปติ ฯ   อถาป   น  ฉฑฺเฑติ  สย  วา  คเหตฺวา  คจฺฉติ  
น   วาเรตพฺโพ ฯ  โน  เจ  ฉฑฺเฑตีติ  อถ  เนว  คเหตฺวา  คจฺฉติ  
น   ฉฑฺเฑติ   กึ   มยฺห  อิมินา  พฺยาปาเรนาติ  เยน  กาม  ปกฺกมติ  
ตโต   ยถาวุตฺตลกฺขโณ   รูปยฉฑฺฑโก   สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ   โย   น  
ฉนฺทาคตินฺติ   อาทีสุ   โลภวเสน   ต   วตฺถุ  อตฺตโน  วา  กโรนฺโต  
อตฺตาน   วา   อุกฺกเสนฺโต   ฉนฺทาคตึ   นาม  คจฺฉติ ฯ  โทสวเสน  
เนวาย  มาติก  ชานาติ  น  วินยนฺติ  ปร  อปสาเทนฺโต โทสาคตึ นาม  
คจฺฉติ ฯ   โมหวเสน   มุฏปฺปมุฏสฺสติภาว   อาปชฺชนฺโต  โมหาคตึ   
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นาม   คจฺฉติ ฯ   รูปยปฏิคฺคาหกสฺส   ภเยน   ฉฑฺเฑตุ   อวิสหนฺโต  
ภยาคตึ   นาม   คจฺฉติ ฯ   เอว  อกโรนฺโต  น  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  
ฯเปฯ   น  ภยาคตึ  คจฺฉตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อนิมิตฺต  กตฺวาติ  นิมิตฺต  
อกตฺวา ฯ  อกฺขีนิ  นิมฺมิเลตฺวา  นทิยา  วา  ปปาเต  วา  วนคหเน  
วา  คูถก  วิย  อนเปกฺเขน  ปติโตกาส  อสมนฺนาหรนฺเตน ปาเตตพฺพนฺติ  
อตฺโถ ฯ   เอว   ชิคุจฺฉิตพฺเพป   รูปเย  ภควา  ปริยาเยน  ภิกฺขูน  
ปริโภค   อาจิกฺขิ ฯ  รูปยปฏิคฺคาหกสฺส  ปน  เกนจิ  ปรยิาเยน  ตโต  
อุปฺปนฺนปจฺจยปริโภโค   น   วฏฏติ ฯ   ยถา   จาย   เอตสฺส   น  
วฏฏติ   เอว   อสนฺตสมฺภาวนาย   วา  กุลทูสกกมฺเมน  วา  กุหนาทีหิ  
วา   อุปฺปนฺนปจฺจยา   เนว   ตสฺส  น  อ ฺสฺส  วฏฏนฺติ ฯ  ธมฺเมน  
สเมน อุปฺปนฺนาป อปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภุ ฺชิตุ น วฏฏนฺติ ฯ  
        จตฺตาโร   หิ   ปริโภคา๑   เถยฺยปรโิภโค   อิณปริโภโค ทายชฺช- 
ปริโภโค   สามิปริโภโคติ ฯ   ตตฺถ   สงฺฆมชฺเฌป   นิสีทิตฺวา ปริภุ ฺชนฺตสฺส    
ทุสฺสีลสฺส   ปริโภโค  เถยฺยปริโภโค  นาม ฯ  สลีวโต อปจฺจเวกฺขิต- 
ปริโภโค   อิณปริโภโค   นาม ฯ  ตสฺมา  จีวร  ปริโภเค  
ปริโภเค   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   ปณฺฑปาโต   อาโลเป  อาโลเป ฯ  ตถา  อสก-ฺ 
โกนฺเตน   ปุเรภตฺตปจฺฉาภตฺตปุริมยามมชฺฌิมยามปจฺฉิมยาเมสุ ฯ  
สจสฺส   อปจฺจเวกฺขโตว   อรุโณ   อุคฺคจฺฉติ   อิณปริโภคฏาเน  
ติฏติ ฯ  เสนาสนป  ปรโิภเค  ปริโภเค  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ เภสชฺชสฺส  
ปฏิคฺคหเณป   ปริโภเคป   สติปจฺจยตา   วฏฏติ ฯ   เอว   สนฺเตป  
ปฏิคฺคหเณ   สตึ   กตฺวา   ปริโภเค   อกโรนฺตสฺเสว   อาปตฺติ ฯ  
๑. จตฺตาโร หิ ปริโภคาติ อาทีนิ ปทานิ วิสุทฺธิมคฺคสฺส สีลนิทฺเทเส ป ฺายนฺติ.   
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ปฏิคฺคหเณ   ปน   สตึ   อกตฺวา   ปรโิภเค  กโรนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  
จตุพฺพิธา   ห ิ  สุทฺธิ   เทสนาสุทฺธิ   สวรสุทฺธิ   ปริยฏิ ิสุทฺธิ ปจฺจเวกฺขณ- 
สุทฺธีติ ฯ  ตตฺถ  เทสนาสุทฺธิ  นาม  ปาฏิโมกฺขสวรสีล ฯ ต  
หิ   เทสนาย   สชฺุฌนโต   เทสนาสุทฺธีติ   วุจฺจติ ฯ  สวรสุทฺธิ  นาม  
อินฺทฺริยสวรสีล ฯ  ต  หิ  น ปุน เอว กริสฺสามีติ จิตฺตาธิฏานสวเรเนว  
สุชฺฌนโต  สวรสุทฺธีติ  วุจฺจติ ฯ  ปริยฏิ ิสุทฺธิ  นาม  อาชีวปร-ิ 
สุทฺธสีล ฯ ต   หิ   อเนสน   ปหาย   ธมฺเมน   สเมน  ปจฺจเย  อุปฺปาเทนฺตสฺส  
ปริเยสนายเยว   สุทฺธตฺตา   ปรยิิฏ ิสุทฺธีติ  วุจฺจติ ฯ  ปจฺจเวกฺขณสุทฺธิ  
นาม   ปจฺจยปริโภคสนฺนิสฺสิตสีล ฯ   ต  หิ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  จีวร  
ปฏิเสวตีติ   อาทินา   นเยน   วุตฺเตน   ปจฺจเวกฺขเณน   สุชฺฌนโต  
ปจฺจเวกฺขณสุทฺธีติ  วุจฺจติ ฯ  เตน  วุตฺต  ปฏิคฺคหเณ  ปน  สตึ อกตฺวา  
ปริโภเค  กโรนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ ฯ  สตฺตนฺน  เสกฺขาน  ปจฺจยปริโภโค  
ทายชฺชปริโภโค   นาม ฯ   เต   ห ิ  ภควโต  ปุตฺตา  ตสฺมา  ปตุ  
สนฺตกาน   ปจฺจยาน   ทายาทา   หุตฺวา  เต  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชนฺติ ฯ  
กึ   ปน   เต   ภควโต   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชนฺติ   คิหีน   ปจฺจเย ปร-ิ 
ภุ ฺชนฺตีติ ฯ  คิหีหิ  ทินฺนาป  ภควตา  อนุ ฺาตตฺตา  ภควโต สนฺตกา  
โหนฺติ   ตสฺมา   เต   ภควโต   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชนตีฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
ธมฺมทายาทสุตฺต ฺเจตฺถ๑   สาธก ฯ   ขีณาสวาน   ปริโภโค สามิ- 
ปริโภโค  นาม ฯ  เต  หิ  ตณฺหาทาสพฺย  อตีตตฺตา สามิโน หุตฺวา  
ปริภุ ฺชนฺติ ฯ   อิเมสุ  ปริโภเคสุ  สามิปริโภโค  จ  ทายชชฺปริโภโค  
จ   สพฺเพสป   วฏฏติ ฯ  อิณปริโภโค  น  วฏฏติ ฯ  เถยฺยปริโภเค  
๑. ม. มู. ๑๒/๒๑.   
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กถาเยว นตฺถิ ฯ  
        อปเรป   จตฺตาโร   ปริโภคา   ลชชฺิปริโภโค   อลชฺชิปริโภโค  
ธมฺมิยปริโภโค   อธมฺมิยปริโภโคติ ฯ  ตตฺถ  อลชชฺิโน  ลชฺชินา  สทฺธึ  
ปรโภโค   วฏฏติ ฯ   อาปตฺติยา   น   กาเรตพฺโพ ฯ   ลชฺชิโน  
อลชฺชินา   สทฺธึ   ยาว   น   ชานาติ   ตาว   วฏฏติ ฯ  อาทิโต  
ปฏาย   ห ิ  อลชฺช ี  นาม   นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  ยทาสฺส  อลชฺชิภาว  
ชานาติ   ตทา   วตฺตพฺโพ   ตุมฺเห   กายทฺวาเร   จ  วจีทฺวาเร  จ  
วีติกฺกม   กโรถ   ต   อปฏริูป   มา   เอว   อกริตฺถาติ ฯ  สเจ  
อนาทยิตฺวา   กโรติเยว   ยทิ   เตน   สทธฺึ   ปริโภค  กโรติ  โสป  
อลชฺชีเยว   โหติ ฯ   โยป   อตฺตโน   ภารภูเตน  อลชชฺินา  สทฺธ ึ 
ปริโภค   กโรติ   โสป   นิวาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  น  โอรมติ  อยป  
อลชฺชีเยว  โหติ ฯ  เอว  เอโกป อลชฺช ีอลชชฺิสตป กโรติ ฯ อลชชฺิโน  
ปน   อลชชฺนิาว   สทฺธึ   ปริโภเค  อาปตฺติ  นาม  นตฺถ ิฯ  ลชฺชโิน  
ลชชฺินา   สทธฺึ   ปริโภโค   ทฺวินฺน   ขตฺติยกุมาราน   สุวณฺณปาฏิย  
โภชนสทิโส ฯ   ธมฺมิยาธมฺมิยปริโภโค  ปจฺจยวเสเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  
ตตฺถ   สเจ   ปุคฺคโลป   อลชชฺี   ปณฺฑปาโตป   อธมฺมิโย   อุโภ  
เชคุจฺฉา ฯ   ปุคฺคโล   อลชฺช ี  ปณฺฑปาโต   ธมมฺโิย   ปุคฺคล  
ชิคุจฺฉิตฺวา   ปณฺฑปาโต   น  คเหตพฺโพ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  ทสฺุสีโล  
สงฺฆโต   อุทเฺทสภตฺตาทีนิ   ลภิตฺวา   สงฺฆสฺเสว   เทติ   เอตานิ ยถา- 
ทานเมว   คตตฺตา  วฏฏนฺตีติ  วุตฺต ฯ  ปุคฺคโล  ลชฺช ี ปณฺฑปาโต  
อธมฺมิโย   ปณฺฑปาโต   ชิคุจฺโฉ   น   คเหตพฺโพ ฯ  ปุคฺคโล  ลชฺช ี  
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ปณฺฑปาโตป ธมฺมิโย วฏฏติ ฯ  
        อปเร   เทฺว   ปคฺคหา   เทฺว   จ   ปริโภคา   ลชชฺิปคฺคโห อลชชฺ-ิ 
ปคฺคโห  ธมมฺปริโภโค  อามิสปริโภโคติ ฯ  ตตฺถ  อลชชฺิโน  ลชฺช ึ 
ปคฺคเหตุ   วฏฏติ ฯ  น  โส  อาปตฺติยา  กาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน  
ลชชฺี   อลชฺช ึ  ปคฺคณฺหาติ   อนุโมทนาย   อชฺเฌสติ   ธมฺมกถาย  
อชฺเฌสติ   กุเลสุ   อุปตฺถมเฺภติ   อิตโรป   อมฺหาก   อาจริโย  
อีทิโส   จ   อีทิโส   จาติ   ตสฺส  ปริสติ  วณฺณ  ภาสติ  อย  สาสน  
โอสกฺกาเปติ  อนฺตรธาเปตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ธมฺมปรโิภคอามิส- 
ปริโภเคสุ ปน   ยตฺถ   อามิสปริโภโค   วฏฏติ   ตตฺถ   ธมฺมปรโิภโคป  
วฏฏติ ฯ   โย   ปน   โกฏิย    ิโต   คณฺโ   ตสฺส   ปคฺุคลสฺส  
อจฺจเยน   นสฺสิสฺสติ   ต  ธมฺมานุคฺคเหน  อุคฺคณฺหิตุ  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  
ตตฺรีท   วตฺถ ุ  มหาภเย   กริ   เอกสฺเสว   ภิกฺขุโน   มหานิทฺเทโส  
ปคุโณ   อโหสิ ฯ   อถ   จตุนฺนิกายิกติสฺสตฺเถรสฺส   อุปชฺฌาโย  
มหาติปฏกตฺเถโร   นาม   มหารกฺขิตตฺเถร   อาห  อาวุโส  มหารกขิฺต  
เอตสฺส   สนติฺเก   มหานิทฺเทส   คณฺหาหีติ ฯ  ปาโป  กริาย  ภนเฺต  
น   คณฺหามีติ ฯ   คณฺหาวุโส   อหนฺเต   สนฺติเก   นิสีทิสฺสามีติ ฯ  
สาธุ   ภนฺเต   ตุมฺเหสุ   นสิินฺเนสุ   อุคฺคณฺหิสฺสามีติ   ปฏเปตฺวา  
รตฺตินฺทิว   นรินฺตร   ปรยิาปุณนฺโต   โอสานทิวเส  เหฏาม ฺเจ  อิตฺถึ  
ทิสฺวา   ภนฺเต   สุตเยว   เม   ปุพฺเพ   สจาห  เอว  ชาเนยฺย  น  
อีทิสสฺส   สนฺติเก   ธมฺม   ปรยิาปุเณยฺยนฺติ   อาห ฯ   ตสฺส   ปน  
สนฺติเก พหู มหาเถรา อุคฺคณฺหิตฺวา มหานิทฺเทส ปติฏเปสุ ฯ   
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รูปเย   รูปยส ฺ ีติ   เอตฺถ   สพฺพป   ชาตรูปรชต ฺจ รูปย- 
สงฺคหเมว   คตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  รูปเย  เวมติโกติ  สุวณฺณ  นุโข  
ขรปตฺต   นุโขติ   อาทินา  นเยน  สสยชาโต ฯ  รูปเย  อรูปยส ฺ ีติ  
สุวณฺณาทีสุ   ขรปตฺตาทิส ฺ ี ฯ   อปจ   ปุ ฺกามา   ราโชโรธาทโย  
ภตฺตขชฺชกคนฺธปณฺฑาทีสุ   ปกฺขิปตฺวา   หิร ฺสุวณฺณ   เทนฺติ โจล- 
ภิกฺขาย   จรนฺตาน  ทุสฺสนฺเต  พทฺธกหาปณาทีหิเยว  สทฺธึ  โจลกานิ  
เทนฺติ   ภิกฺขู   ภตฺตาทิส ฺาย   วา  โจลกส ฺาย  วา  ปฏิคฺ- 
คณฺหนฺติ เอว   รูปเย   อรปูยส ฺ ี   รปูย   ปฏิคฺคณฺหาตีติ   เวทิตพฺโพ ฯ  
ปฏิคฺคณฺหนฺเตน   ปน   อิมสฺมึ   เคเห  อิท  ลทฺธนฺติ  สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ  
เยน  หิ  อสติยา  ทินฺน  โหติ  โส  สตึ  ปฏลิภิตฺวา  ปุน  อาคจฺฉติ ฯ  
อถสฺส   วตฺตพฺพ   ตว   โจลก   ปสฺสาหีติ ฯ   เสสเมตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        สมฏุานาทีสุ   ฉสสฺมุฏาน   สยิา   กริิยา  คหเณน  อาปชฺชนโต  
สิยา   อกริิยา  ปฏิกฺเขปสฺส  อกรณโต  รูปยอ ฺวาทกอุปสฺ- 
สุติสิกฺขาปทานิ หิ   ตีณิ   เอกปริจฺเฉทานิ   โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก  
ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                        รูปยสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   รูปยสพฺโยหารสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ นานปฺ- 
ปการกนฺติ   กตากตาทิวเสน   อเนกวิธ ฯ   รูปยสพฺโยหารนฺติ ชาตรูป- 
รชตปริวตฺตน ฯ   สมาปชฺชนฺตีติ   ปฏิคฺคหณสฺเสว   ปฏิกฺขิตตฺตา  
ปฏิคฺคหิตปริวตฺตเน   โทส   อปสฺสนฺตา   กโรนฺติ ฯ  สีสูปคนฺติ  อาทีสุ  
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สีส   อุปคจฺฉตีติ   สีสูปค ฯ   โปตฺถเกสุ   ปน  สีสปูกนฺติ  ลิขิต ฯ  
ยสฺส   กสฺสจิ  สีสาลงฺการสฺเสต  อธิวจน ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  
กเตน   กตนฺติ   อาทีสุ   สทฺุโธ   รูปยสพฺโยหาโรเยว ฯ   รูปเย  
รูปยส ฺ ีติ   อาทิมฺหิ   ปรุิมสิกฺขาปเท   วุตฺตวตฺถูสุ   นิสฺสคฺคิยวตฺถุนา  
นิสฺสคฺคิยวตฺถุ   เจตาเปนฺตสฺส   มลูคหเณ   ปุริมสกิฺขาปเทน  
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   อปราปร   ปรวิตฺตเน   อิมินา   นิสฺสคฺคิย  
ปาจิตฺติยเมว ฯ   นิสฺสคฺคิยวตฺถุนา   ทุกกฺฏวตฺถุ   วา   กปฺปยวตฺถุ  
วา  เจตาเปนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ  โย  หิ อย อรปูเย รูปยส ฺ ี  
รูปย   เจตาเปตีติ   อาทิ   ทุติโย   ติโก   วุตฺโต   ตสฺสานุโลมตฺตา  
อวุตฺโตป   อยมปโรป   รปูเย   รูปยส ฺ ี   อรูปย   เจตาเปตีติ  
อาทิ   ติโก  เวทิตพฺโพ ฯ  อตฺตโน  วา  หิ  อรูปเยน  ปรสฺส  รูปย  
เจตาเปยฺย   อตฺตโน   วา   รูปเยน   ปรสฺส   อรูปย   อุภยถาป  
รูปยสพฺโยหาโร  กโตเยว  โหติ ฯ  ตสฺมา ปาลิย เอกนฺเตน รูปยปกฺเข  
เอโกเยว   ติโก   วุตฺโตติ ฯ   ทุกฺกฏวตฺถนุา   ปน   นสิฺสคฺคิยวตฺถุ  
เจตาเปนฺตสฺส   มุลคหเณ   ปุริมสิกฺขาปเทน   ทุกกฺฏ   ปจฺฉาปรวิตฺตเน  
อิมินา   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย  ครุกสฺส  เจตาปตตฺตา ฯ  ทุกฺกฏวตถฺุนา  
ทุกฺกฏวตฺถุเมว   กปฺปยวตฺถุ   วา   เจตาเปนฺตสฺส   มลูคหเณ ปุริมสิกฺขา- 
ปเทน  ทุกฺกฏ  ปจฺฉาปริวตฺตเนป  อิมินา ทุกฺกฏเมว ฯ กสฺมา ฯ  
อกปฺปยวตฺถุนา   เจตาปตตฺตา ฯ  อนฺธกฏกถาย  ปน  สเจ  กยวิกฺกย  
สมาปชฺเชยฺย   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติยนฺติ   ภาสิต   ต   ทุพฺภาสิต ฯ  
กสฺมา ฯ   น   หิ  ทานคหณโต  อ ฺโ  กยวิกกฺโย  นาม  อตฺถิ ฯ   
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กยวิกฺกยสิกขฺาปท ฺจ   กปฺปยวตฺถุนา   กปฺปยวตฺถุ   ปริวตฺตนเมว  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ   ต ฺจ   โข   อ ฺตฺร   สหธมฺมิเกหิ ฯ   อิท  
สิกฺขาปท   รปูเยน  จ  รูปยารูปยเจตาปน  อรูปเยน  จ  รูปยเจตาปน  
ทุกฺกฏวตฺถุนา   ปน   ทุกกฺฏวตฺถุโน   เจตาปน   เนว   อิธ  น  ตตฺถ  
ปาลิย   วุตฺต ฯ   น   เจตฺถ   อนาปตฺติ  ภวิตุ  อรหติ ฯ  ตสฺมา  
ยเถว   ทุกฺกฏวตฺถุโน   ปฏิคฺคหเณ  ทุกฺกฏ  ตเถว  ตสฺส  วา  เตเนว  
เจตาปเนป   ทุกฺกฏ   ยุตฺตนฺติ   ภควโต   อธิปฺปาย ฺ ูหิ   วุตฺต ฯ  
กปปยวตฺถุนา   ปน   นิสสฺคฺคิยวตฺถุ   เจตาเปนฺตสฺส   มูลคหเณ ปุริม- 
สิกฺขาปเทน  อนาปตฺติ  ปจฺฉาปริวตฺตเน  อิมินา นสิฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ  
วุตฺต   เหต   อรูปเย   อรูปยส ฺ ี   รูปย   เจตาเปติ   นิสฺสคฺคิย  
ปาจิตฺติยนฺติ๑ ฯ  เตเนว  กปฺปยวตฺถุนา  ทุกฺกฏวตฺถุ  เจตาเปนฺตสฺส  
มูลคหเณ  ตเถว  อนาปตฺติ  ปจฺฉาปริวตฺตเน  อิมินา  ทุกฺกฏ ฯ กสฺมา ฯ  
อกปฺปยสฺส   เจตาปตตฺตา ฯ  กปฺปยวตฺถุนา  ปน  กปฺปยวตฺถุ  อ ฺตฺร  
สหธมฺมิเกหิ   เจตาเปนฺตสฺส   มูลคหเณ   ปรุิมสิกขฺาปเทน   อนาปตฺติ  
ปจฺฉาปริวตฺตเน   อุปร ิ  กยวิกฺกยสิกขฺาปเทน   นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  
กยวิกฺกย   โมเจตฺวา   คณฺหนฺตสฺส   อุปริสิกฺขาปเทนป   อนาปตฺติ ฯ  
วุฑฺฒึ ปโยเชนฺตสฺส ทุกฺกฏ ฯ  
        อิมสฺส   จ   รูปยสพฺโยหารสฺส   ครุภาวทีปก   อิท   ปตฺตจตุกฺก  
เวทิตพฺพ ฯ   โย  หิ  รูปย  อุคฺคณฺหิตฺวา  เตน  อยพีช  สมุฏาเปติ  
ต   โกฏฏาเปตฺวา   เตน   โลเหน   ปตฺต   กาเรติ   อย   ปตฺโต  
มหาอกปฺปโย   นาม   น  สกฺกา  เกนจิ  อุปาเยน  กปฺปโย  กาตุ ฯ  
๑. วิ. มหาวภิงฺค. ๒/๙๗.   
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สเจ   หิ   ต   วินาเสตฺวา  ถาลก  กาเรติ  ตป  อกปฺปย ฯ  วาสึ  
กาเรติ   ตาย   ฉินฺน   ทนตฺกฏป  อกปฺปย ฯ  พลสิ  กาเรติ  เตน  
มาริตา   มจฺฉาป   อกปฺปยา ฯ  วาสีผล  ตาเปตฺวา  อุทก  วา  ขีร  
วา   อุณฺหาเปติ   ตป   อกปฺปยเมว ฯ  โย  ปน  รูปย  อุคฺคณฺหิตฺวา  
เตน   ปตฺต   กีณาติ   อยป   ปตฺโต   อกปฺปโย   ป ฺจนฺนป สห- 
ธมฺมิกาน   น  กปฺปตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  สกฺกา  ปน  กปฺปโย  
กาตุ ฯ   โส   หิ   มูเล   มลูสามิกาน  ปตฺเต  จ  ปตฺตสฺสามิกาน  
ทินฺเน   กปฺปโย   โหติ ฯ   กปฺปยภณฺฑ  ทตฺวา  คเหตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ  
วฏฏติ ฯ   โยป   รูปย   อุคฺคณฺหาเปตฺวา   กปฺปยการเกน   สทฺธึ  
กมฺมารกุล   คนฺตฺวา   ปตฺต   ทิสฺวา   อย   มยฺห  รุจฺจตีติ  วทติ ฯ  
กปฺปยการโก   จ   ต   รูปย   ทตฺวา  กมมฺาร  ส ฺาเปติ ฯ  อยป  
ปตฺโต   กปฺปยโวหาเรน   คหิโต   ทุติยปตฺตสทิโสเยว   มลูสฺส สมฺปฏิจฺ- 
ฉิตตฺตา  อกปฺปโยว ฯ  กสฺมา  เสสาน  น  กปฺปตีติ ฯ  มลูสฺส  
อนิสฺสฏตฺตา ฯ   โย   ปน   รูปย   อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เถรสฺส  ปตฺต  
กีณิตฺวา   เทหีติ   ปหิตกปฺปยการเกน   สทฺธึ   กมมฺารกุล   คนตฺฺวา  
ปตฺต   ทิสฺวา   อิเม   กหาปเณ   คเหตฺวา   อิม   เทหีติ  กหาปเณ  
ทาเปตฺวา   คหิโต   อย   ปตฺโต   เอตสฺเสว   ภิกฺขุโน   น  วฏฏติ  
ทุพฺพิจาริตตฺตา ฯ   อ ฺเส  ปน  วฏฏติ  มูลสฺส  อสมฺปฏิจฺฉิตตฺตา ฯ  
มหาสุมตฺเถรสฺส   กิร   อุปชฺฌาโย   อนุรุทฺธตฺเถโร   นาม  อโหสิ ฯ  
โส   อตฺตโน  เอวรูป  ปตฺต  สปฺปสฺส  ปูเรตฺวา  สงฺฆสฺส  นิสฺสชฺช ิฯ  
ตปฏกจูฬนาคตฺเถรสฺสป   สทฺธิวิหาริกาน   เอวรูโป   ปตฺโต  อโหสิ ฯ   
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ต   เถโร   สปฺปสฺส   ปูราเปตฺวา   สงฺฆสฺส  นิสฺสชฺชาเปสีติ ฯ  อิท  
อกปฺปยปตฺตจตุกฺก ฯ   สเจ   ปน   รูปย   อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา   เถรสฺส  
ปตฺต   กีณิตฺวา   เทหีติ   ปหิตกปฺปยการเกน   สทธฺึ   กมฺมารกุล  
คนฺตฺวา   ปตฺต   ทิสฺวา  อย  มยฺห  รุจฺจตีติ  วา  อิมาห  คเหสฺสามีติ  
วา   วทติ   กปฺปยการโก   จ  ต  รูปย  ทตฺวา  กมฺมาร  ส ฺาเปติ  
อย ปตฺโต สพฺพกปฺปโย พุทฺธานป ปริโภคารโห ฯ  
        อรูปเย   รูปยส ฺ ีติ   ขรปตฺตาทีสุ   สุวณฺณาทิส ฺ ี ฯ  
อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   สเจ   เตน   อรปูย  เจตาเปติ  ทุกฺกฏาปตฺติ  
โหติ ฯ   เอส   นโย   เวมติเก ฯ   อรูปยส ฺ ิสฺส  ปน  ป ฺจหิ  
สหธมฺมิเกหิ   สทฺธ ึ  อิท   คเหตฺวา   อิท   เทถาติ   กยวิกฺกย  
กโรนฺตสฺสาป อนาปตฺติ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        ฉสฺสมฏุาน   กริิยา   โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก ปณฺณตฺติ- 
วชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                        รูปยสพฺโยหารสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   กยวิกฺกยสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   กตีหิป  
ตฺยายนฺติ   กติ   เต   อย ฯ  หิกาโร  ปเนตฺถ  ปทปรูโณ  ปกาโร  
ครหาย ฯ   อย   ทุพฺพลา   สงฺฆาฏิ   ตว   กติทิวสานิ   ภวิสฺสตีติ  
อตฺโถ ฯ   อถวา   กติหป   ตฺยายนฺติป   ปาโ ฯ  ตตฺถ  กติหนฺติ  
กติอหานิ   กติทิวสานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  กตีหิป  
มฺยายนฺติ   อิท   เอเตเนว  นเยน  เวทิตพฺพ ฯ  คิหีป  น  คิหิสฺสาติ  
เอตฺถ   นนฺติ   นามตฺเถ   นิปาโต   คิหปี   นาม   คิหิสฺสาติ   วุตฺต   
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โหติ ฯ   นานปฺปการกนฺติ   จีวราทีน   กปฺปยภณฺฑาน   วเสน  
อเนกวิธ ฯ   เตเนวสฺส   ปทภาชเน   จีวร   อาทึ   กตฺวา ทสิกสุตฺต- 
ปริโยสาน   กปฺปยภณฺฑเมว  ทสฺสิต ฯ  อกปฺปยภณฺฑปริวตฺตน  หิ  
กยวิกฺกยสงฺคห   น   คจฺฉติ ฯ  กยวิกฺกยนฺติ  กย ฺเจว  วิกฺกย ฺจ ฯ  
อิมินา   อิม   เทหีติ   อาทินา   นเยน  ปรสฺส  กปฺปยภณฺฑ  คณฺหนฺโต  
กย   สมาปชชฺติ   อตฺตโน   กปฺปยภณฺฑ   เทนฺโต   วิกฺกย ฯ อชฌฺา- 
จรตีติ   อภิภวิตฺวา   จรติ ฯ  วีติกฺกมวาจ  ภาสตีติ  อตฺโถ ฯ ยโต    
กยิต ฺจ   โหติ   วิกฺกีต ฺจาติ   ยทา   กยิต ฺจ  โหติ  ปรภณฺฑ  
อตฺตโน   หตฺถคต   กโรนฺเตน   วิกฺกยิต ฺจ  อตฺตโน  ภณฺฑ  ปรหตฺถคต  
กโรนฺเตน ฯ   อิมินา   อิมนฺติอาทิวจนานุรูปโต   ปน   ปาโ  ปม  
อตฺตโน   ภณฺฑ   ทสฺสิต ฯ   นิสฺสชฺชติพฺพนฺติ   เอว  ปรสฺส  หตฺถโต  
กยวิกฺกยวเสน   คหิต   กปฺปยภณฺฑ   นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ   อย   ห ิ 
กยวิกฺกโย   เปตฺวา   ป ฺจ   สหธมฺมิเก   อวเสเสหิ   คิหิปพฺพชิเตหิ  
อนฺตมโส มาตาปตูหิป สทฺธึ น วฏฏติ ฯ  
        ตตฺราย   วินิจฺฉโย ฯ  วตฺเถน  วา  วตฺถ  โหตุ  ภตฺเตน  วา  
ภตฺต   ยงฺกิ ฺจิ   กปฺปย   อิมินา  อิม  เทหีติ  วทติ  ทกฺุกฏ ฯ  เอว  
วตฺวา   มาตุยาป   อตฺตโน   ภณฺฑ   เทติ   ทุกฺกฏา ฯ  อิมินา  อิม  
เทหีติ   วุตฺโต   วา   อิม   เทหิ   อิม  เต  ทสฺสามีติ  วตฺวา  วา  
มาตุยาป   ภณฺฑ   อตฺตโน   คณฺหาติ   ทุกฺกฏ ฯ   อตฺตโน   ภณฺเฑ  
ปรหตฺถ   ปรภณฺเฑ   จ   อตฺตโน   หตฺถ   สมฺปตฺเต   นิสฺสคฺคิย ฯ  
มาตร   ปน   ปตร   วา  อิม  เทหีติ  วทโต  วิ ฺตฺติ  น  โหติ ฯ   
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อิม   คณฺหาหีติ   วทโต   สทฺธาเทยฺยวินิปาตน  น  โหติ ฯ  อ ฺาตก  
อิม   เทหีติ   วทโต   วิ ฺตฺติ   โหติ ฯ   อิม   คณฺหาหีติ  วทโต  
สทฺธาเทยฺยวินิปาตน  โหติ ฯ  อิมินา  อิม  เทหีติ  กยวิกฺกย อาปชฺชโต  
นิสฺสคฺคิย ฯ   ตสฺมา   กปปฺยภณฺฑ   ปริวตฺตนฺเตน   มาตาปตูหิ  สทฺธึ  
กยวิกฺกย   อ ฺาตเกหิ   สทฺธึ   ติสฺโส   อาปตฺติโย   โมเจนฺเตน  
ปริวตฺเตตพฺพ ฯ   ตตฺราย  ปริวตฺตนวิธิ ฯ  ภิกฺขุสฺส  ปาเถยฺยตณฺฑุลา  
โหนฺติ ฯ   โส   อนฺตรามคฺเค   ภตฺตหตฺถปุริส   ทสิฺวา   อมฺหาก  
ตณฺฑุลา   อตฺถิ   น   จ   โน   อิเมหิ   อตฺโถ   ภตฺเตน   ปน  
อตฺโถติ   วทติ ฯ  ปรุิโส  ตณฺฑุเล  คเหตฺวา  ภตฺต  เทติ  วฏฏติ ฯ  
ติสฺโสป   อาปตฺติโย   น   โหนฺติ ฯ  อนฺตมโส  นิมตฺิตกมฺมมตฺตป  น  
โหติ ฯ  กสฺมา ฯ  มลูสฺส  อตฺถิตาย ฯ  ปรโต  จ  วุตฺตเมว  อิท  
อมฺหาก   อตฺถิ  อมฺหาก ฺจ  อิมินา  จ  อิมินา  จ  อตฺโถติ  ภณตีติ ฯ  
โย   ปน   เอว   อกตฺวา   อิมินา   อิม   เทหีติ   ปริวตฺเตติ ยถา- 
วตฺถุกเมว ฯ  วิฆาสาท  ทิสฺวา  อิม  โอทน  ภุ ฺชิตฺวา  รชน  วา  
ทารูนิ   วา   อาหราติ   เทติ   รชนฉลลฺคิณนาย  จ  ทารุคณนาย  จ  
นิสฺสคฺคิยานิ   โหนฺติ ฯ  อิม  โอทน  ภุ ฺชิตฺวา  อิทนฺนาม  กโรถาติ  
ทนฺตการาทีหิ   สิปฺปเกหิ   ธมกรกาทสีุ   ต   ต   ปริกฺขาร   กาเรติ  
รชเกหิ   วา   วตฺถ   โธวาเปติ   ยถาวตฺถุกเมว ฯ   นหาปเตน  
เกเส   ฉินฺทาเปติ   กมฺมกาเรหิ  นวกมฺม  กาเรติ  ยถาวตฺถุกเมว ฯ  
สเจ   ปน   อิท   ภตฺต   ภุ ฺชิตฺวา   อิท   กโรถาติ  น  วทติ  อิท  
ภตฺต   ภุ ฺช   ภุตฺโตสิ   ภุ ฺชิสฺสุ   อิท   นาม   กโรหีติ   วทติ   
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วฏฏติ ฯ   เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  วตฺถโธวเน  วา  เกสจฺเฉทเน  วา  
ภูมิโสธนาทินวกมฺเม   วา   ปรภณฺฑ   อตฺตโน   หตฺถคต   นิสฺสชฺชิตพฺพ  
นาม   นตฺถ ิ  มหาอฏกถาย   ปน   ทฬฺห   กตฺวา   วุตฺตตฺตา   น  
สกฺกา   เอต  ปฏิกฺขิปตุ  ตสฺมา  ยถา  นสิฺสคฺคิยวตฺถุมฺหิ  ปริภุตฺเต  วา  
นฏเ วา ปาจิตฺติย เทเสติ เอว อิธาป เทเสตพฺพ ฯ  
        กยวิกกฺเย   กยวิกฺกยส ฺ ีติ   อาทิมฺหิ   โย  กยวิกฺกย  สมาปชฺชติ  
โส   ตสฺมึ   กยวิกฺกยส ฺ ี   วา  ภวตุ  เวมติโก  วา  นกยวิกฺกย- 
ส ฺ ี วา   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติยเมว ฯ   จูฬตฺติเก   ทฺวีสุ   ปเทสุ  
ทุกฺกฏเมวาติ   เอวมตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ   อคฺฆ   ปุจฺฉตีติ  อย  ตว  
ปตฺโต   กึ   อคฺฆตีติ   ปุจฺฉติ ฯ   อิท  นามาติ  วุตฺเต  ปน  สเจ  
ตสฺส   กปฺปยภณฺฑ   มหคฺฆ   โหติ  เอว ฺจ  น  ปฏิวทติ  อุปาสก  มม  
อิท   วตฺถ ุ  มหคฺฆ   ตว   ปตฺต   อ ฺสฺส   เทหีติ ฯ  ต  สุตฺวา  
อิตโร   อ ฺ   ถาลกป   ทสฺสามีติ   วทติ   คณฺหิตุ   วฏฏติ ฯ  อิท  
อมฺหาก   อตฺถีติ   วุตฺตลกขฺเณ   ปติ ฯ  สเจ  โส  ปตฺโต  มหคฺโฆ  
ภิกฺขุโน   วตฺถุ   อปฺปคฺฆ   ปตฺตสฺสามิโก   จสฺส   อปฺปคฺฆภาว   น  
ชานาติ   ปตฺโต   น   คเหตพฺโพ ฯ   มม   วตฺถุ   อปฺปคฺฆนฺติ  
อาจิกฺขิตพฺพ ฯ   มหคฺฆภาว   วตฺวา  ว ฺเจตฺวา  คณฺหนฺโต  หิ  ภณฺฑ  
อคฺฆาเปตฺวา   กาเรตพฺพต   อาปชฺชติ ฯ  สเจ  ปตฺตสฺสามิโก  โหตุ  
ภนฺเต   เสส   มม  ปุ ฺ  ภวิสฺสตีติ  เทติ  วฏฏติ ฯ  กปฺปย- 
การกสฺส อาจิกฺขตีติ ยสฺส หตฺถโต ภณฺฑ คณฺหาติ ต เปตฺวา  
อ ฺ   อนฺตมโส   ตสฺส   ปุตฺตภาตุกป   กปฺปยการก   กตฺวา   อิมินา   
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อิทนฺนาม  คเหตฺวา  เทหีติ  อาจิกฺขติ ฯ  โส  เจ เฉโก โหติ ปุนปฺปนุ  
อปเนตฺวา  วิวเทตฺวา  คณฺหาติ  ตุณฺหีภูเตน  าตพฺพ ฯ  โน เจ เฉโก  
โหติ   น   ชานาติ   คเหตุ   วาณิชโก   ต   ว ฺเจติ  มา  คณฺหาติ  
วตฺตพฺโพ ฯ   อิท   อมฺหาก   อตฺถีติ  อาทิมฺหิ  อิท  ปฏิคฺคหิต  เตล  
วา   สปฺป   วา   อมฺหาก  อตฺถิ  อมฺหาก ฺจ  อ ฺเน  อปฏิคฺคหิตเกน  
อตฺโถติ   ภณติ ฯ   สเจ   โส   ต   คเหตฺวา  อ ฺ  เทติ  ปม  
อตฺตโน   เตล  น  มินาเปตพฺพ ฯ  กสมฺา ฯ  เตลนาฬิยมฺหิ  อวสิฏ  
เตล   โหติ   ต   ปจฺฉา   มนินฺตสฺส   อปฏิคฺคหิตก   ทูเสยฺยาติ ฯ  
เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        ฉสฺสมฏุาน   กริิยา   โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก   ปณฺณตฺติวชฺช  
กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                กยวิกฺกยสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                        นฏิ ิโต จ ทุติโย วคฺโค ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   ปตฺตสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   ปตฺตวณิชฺชนฺติ  
คามนิคมาทีสุ   วิจรนฺตา   ปตฺตวณิชฺช   วา   กริสฺสนฺติ   อามตฺติกาปณ  
วาติ   อามตฺตานิ   วุจฺจนฺติ   ภาชนานิ ฯ  ตานิ  เยส  ภณฺฑนฺติ  เต  
อามตฺติกา ฯ   เตส   อามตฺติกาน   อาปณ   อามตฺติกาปณ ฯ  
กุลาลภณฺฑวาณิชกาปณนฺติ อตฺโถ ฯ  
        ตโย   ปตฺตสฺส   วณฺณาติ   ตีณิ   ปตฺตสฺส   ปมาณานิ ฯ  
อฑฺฒาฬฺหโกทน   คณฺหาตีติ   มคธนาฬิยา   ทฺวินฺน   ตณฺฑุลนาฬีน  
โอทน   คณฺหาติ ฯ   มคธนาฬี   นาม   อฑฺฒเตรสปลฺลา   โหตีติ อนฺธกฏ- 
กถาย  วุตฺต ฯ  สีหลทีเป  ปกตินาฬี  มหนฺตา ทมิฬนาฬี ขุทฺทกา   
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มคธนาฬี   ปมาณยุตฺตา ฯ   ตาย   มคธนาฬิยา   ทิยฑฺฒนาฬี  เอกา  
สีหลนาฬี   โหตีติ   มหาอฏกถาย   วุตฺต ฯ   จตุพฺภาคขาทนียนฺติ  
โอทนสฺส   จตุตฺถภาคปฺปมาณ   ขาทนีย ฯ   ต   หตฺถหาริยสฺส มคฺุค- 
สูปสฺส  วเสน  เวทิตพฺพ ฯ  ตทุปย ฺจ  พฺย ฺชนนฺติ  ตสฺส  โอทนสฺส  
อนุรูป   มจฺฉมสสากผลกลีราทิพฺย ฺชน ฯ   ตตฺราย   วินิจฺฉโย ฯ  
อนุปหตปุราณสาลิตณฺฑุลาน   สุโกฏฏิตปริสุทฺธาน   เทฺว   มคธนาฬิโย  
คเหตฺวา   เตหิ   ตณฺฑุเลหิ   อนุตฺตณฺฑุลมกิลินฺนมปณฺฑิต   สวิุสุทฺธ  
กุณฺฑมกุลราสิสทิส   อวสฺสาวิโตทน   ปจิตฺวา   นริวเสส   ปตฺเต  
ปกฺขิปตฺวา   ตสฺส   โอทนสฺส   จตุตฺถภาคปฺปมาโณ   นาติฆโน  
นาติตนุโก   หตฺถหาริโย   สพฺพสภารสงฺขโต  มุคฺคสูโป  ปกฺขิปตพฺโพ ฯ  
ตโต   อาโลปสฺส   อาโลปสฺส   อนุรปู   ยาวปรมาโลปปโหนก  
มจฺฉมสาทิพฺย ฺชน   ปกขิฺปตพฺพ ฯ   สปฺปเตลตกฺกรสก ฺชิกาทีนิ   ปน  
คณนูปคานิ  น  โหนฺติ ฯ  ตานิ  หิ  โอทนคติกาเนว  เนว  หาเปตุ น  
วฑฺเฒตุ   สกฺโกนฺติ ฯ   เอวเมต   สพฺพป   ปกฺขิตฺต  สเจ  ปตฺตสฺส  
มุขวฏฏิยา  เหฏ ิมราชิสม  ติฏติ  สตฺุเตน  วา  หิเรน  วา ฉิทฺทนฺตสฺส  
สุตฺตสฺส   วา   หิรสฺส   วา   เหฏ ิมนฺต   ผุสติ   อย   อุกฺกฏโ  
นาม   ปตฺโต ฯ   สเจ   ต   ราชึ  อติกฺกมฺม  ถูปกต  ติฏติ  อย  
อุกฺกฏโมโก   นาม   ปตฺโต ฯ   สเจ   ต  ราช ึ น  สมฺปาปุณาติ  
อนฺโตคตเมว   โหติ   อย   อุกฺกฏ ุกฺกฏโ   นาม   ปตฺโต ฯ  
นาฬิโกทนนติฺ   มคธนาฬยิา   เอกาย   ตณฺฑุลนาฬิยา   โอทน ฯ  
ปตฺโถทนนฺติ   มคธนาฬิยา   อุปฑฺฒนาฬิโกทน ฯ   เสส  วุตฺตนเยเนว   



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 243 

เวทิตพฺพ ฯ   อย  ปน  นามมตฺเต  วิเสโส ฯ  สเจ  นาฬิโกทนาทิ  
สพฺพป   ปกขิฺตฺต   วุตฺตนเยเนว   เหฏ ิมราชิสม  ติฏติ  อย  มชฺฌิโม  
นาม   ปตฺโต ฯ   สเจ   ต   ราชึ  อติกฺกมฺม  ถูปกต  ติฏติ  อย  
มชฺฌิโมมโก   นาม   ปตฺโต ฯ   สเจ   ต   ราชึ  น  สมฺปาปุณาติ  
อนฺโตคตเมว   โหติ   อย   มชฺฌิมุกกฺฏโ   นาม   ปตฺโต ฯ  สเจ  
ปตฺโถทนาทิ   สพฺพป   ปกฺขิตฺต   เหฏ ิมราชิสม   ติฏติ  อย  โอมโก  
นาม   ปตฺโต ฯ   สเจ   ต   ราชึ  อติกฺกมฺม  ถูปกต  ติฏติ  อย โอม- 
โกมโก  นาม  ปตฺโต ฯ  สเจ ต ราชึ น สมฺปาปุณาติ อนฺโตคตเมว  
โหติ   อย   โอมกุกฺกฏโ   นาม   ปตฺโตติ   เอวเมเต  นว  ปตฺตา  
เวทิตพฺพา ฯ   เตสุ  เทฺว  อปตฺตา  อุกฺกฏ ุกฺกฏโ  จ  โอมโกมโก  
จ ฯ   ตโต  อุกฺกฏโ  อปตฺโต  โอมโก  อปตฺโตติ  อิท  หิ  เอเต  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ  อุกฺกฏ ุกฺกฏโ  หิ  เอตฺถ  อุกฺกฏโต  อุกฺกฏตฺตา  
ตโต   อุกกฺฏโ   อปตฺโตติ   วุตฺโต ฯ   โอมโกมโก  จ  โอมกโต  
โอมกตฺตา   ตโต   โอมโก   อปตฺโตติ   วุตฺโต ฯ   ตสฺมา  เอเต ภาชนปริ- 
โภเคน  ปริภุ ฺชิตพฺพา  น  อธิฏานูปคา น วิกปฺปนูปคา ฯ อิตเร  
ปน สตฺต อธิฏหิตฺวา วา วิกปฺเปตฺวา วา ปริภุ ฺชิตพฺพา ฯ  
        เอว   อกตฺวา   ต  ทสาห  อติกฺกามยโต  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ  
ต   สตฺตวิธป   ปตฺต   ทสาหปรม   กาล   อติกฺกามยโต   นิสฺสคฺคิย  
ปาจิตฺติย ฯ   นิสฺสคฺคิย   ปตฺต   อนิสสฺชฺชิตฺวา   ปริภุ ฺชตีติ  
ยาคุ   ปวิตฺวา   โธเต   ทุกกฺฏ   ชชชฺก   ขาทิตฺวา  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  
โธเต ทุกฺกฏนฺติ เอว ปโยเค ปโยเค ทุกกฺฏ ฯ   
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        อนาปตฺติ   อนฺโตทสาห   อธิฏเติ   วิกปฺเปตีติ   เอตฺถ   ปน  
ปมาณยุตฺตสฺสาป   อธิฏานวิกปฺปนูปคตฺต  เอว  เวทิตพฺพ ฯ  อโยปตฺโต  
ป ฺจหิ  ปาเกหิ  มตฺติกาปตฺโต  ทฺวีหิ  ปาเกหิ  ปกโฺก  อธิฏานูปโค ฯ  
อุโภป   ย   มลู   ทาตพฺพ   ตสฺมึ  ทินฺเนเยว  สเจ  เอโกป  ปาโก  
อูโน   โหติ   กากณิกมตฺตป   วา   มลู  อทินฺน  น  อธิฏานูปคา ฯ  
สเจ   ปตฺตสฺสามิโก   วทติ   ยทา   ตุมหฺาก   มลู   ภวิสฺสติ   ตทา  
ทสฺสถ   อธิฏหิตฺวา   ปริภุ ฺชถาติ ฯ   เนว   อธิฏานูปโค  
โหติ ฯ   ปากสฺส   หิ   อูนตฺตา   ปตฺตสงฺขฺย   น   คจฺฉติ  มูลสฺส  
สกลสฺส   วา   เอกเทสสฺส   วา   อทินฺนตฺตา   สกภาว   น  อุเปติ  
อ ฺสฺเสว   สนฺตโก   โหติ  ตสฺมา  ปาเก  จ  มูเล  จ  นฏิ ิเตเยว  
อธิฏานูปโค   โหติ ฯ   โย  อธิฏานูปโค  เสฺวว  วิกปฺปนูปโค ฯ  
โส   หตฺถ  อาคโตป  อนาคโตป  อธิฏาตพฺโพ  วิกปฺเปตพฺโพ  วา ฯ  
ยทิ   หิ  ปตฺตการโก  มูล  ลภิตฺวา  สย  วา  ทาตุกาโม  หุตฺวา  อห  
ภนฺเต   ตุมฺหาก  ปตฺต  กตฺวา  อสุกทิวเส  นาม  ปจิตฺวา  เปสฺสามีติ  
วทติ   ภิกฺขุ   จ   เตน   ปรจฺิฉินฺนทิวสโต   ทสาห   อติกฺกาเมติ  
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปน  ปตฺตการโก  อห  ตุมฺหาก  ปตฺต  
กตฺวา   ปจิตฺวา   สาสน   เปเสสฺสามีติ  วตฺวา  ตเถว  กโรติ  เตน  
เปสิตภิกฺขุ   ปน   ตสฺส   ภิกฺขุโน  น  อาโรเจติ  อ ฺโ  ทิสฺวา  วา  
สุตฺวา   วา   ตุมฺหาก   ภนฺเต  ปตฺโต  นฏิ ิโตติ  อาโรเจติ  เอตสฺส  
อาโรจน  นปฺปมาณ ฯ  ยทา  ปน  เตน  เปสิโตเยว  อาโรเจติ ตสฺส  
วจน   สุตทิวสโต   ปฏาย   ทสาห   อติกฺกามยโต   นิสฺสคฺคิย   
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ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปตฺตการโก  อห  ตุมฺหาก  ปตฺต  กตฺวา  ปจิตฺวา  
กสฺสจิ   หตฺเถ   ปหิณิสฺสามีติ   วตฺวา   ตเถว   กโรติ   ปตฺต  
คเหตฺวา   อาคตภิกฺขุ   ปน   อตฺตโน   ปริเวเณ  เปตฺวา  ตสฺส  น  
อาโรเจติ   อ ฺโ   โกจิ   ภณติ   อป   ภนฺเต   อธุนา   อาคโต  
ปตฺโต   สุนทฺโรติ   กุห ึ  อาวุโส   ปตฺโตติ   อิตฺถนนฺามสฺส   หตฺเถ  
เปสิโตติ  เอตสฺสป  วจน  นปฺปมาณ ฯ  ยทา  ปน โส ภิกฺขุ ปตฺต เทติ  
ลทฺธทิวสโต   ปฏาย   ทสาห   อติกฺกามยโต  นิสสฺคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  
ตสฺมา ทสาห อนติกฺกมิตฺวา อธิฏาตพฺโพ วิกปฺเปตพฺโพ วา ฯ  
        ตตฺถ  เทฺว  ปตฺตสฺส  อธิฏานา  กาเยน  วา  อธิฏาติ  วาจาย  
วา   อธิฏาติ ฯ   เตส   วเสน   อธิฏหนฺเตน   อิม   ปตฺต  
ปจฺจุทฺธรามีติ  วา  เอต  ปตฺต  ปจฺจุทฺธรามีติ  วา  เอว  สมฺมุเข  วา  
ปรมฺมุเข   วา    ิต   ปรุาณปตฺต  ปจฺจุทฺธริตฺวา  อ ฺสฺส  วา  ทตฺวา  
นวปตฺต   ยตฺถกตฺถจิ    ิต   หตฺเถน   ปรามสิตฺวา   อิม   ปตฺต  
อธิฏามีติ   จิตฺเตน   อาโภค  กตฺวา  กายวิการ  กโรนฺเตน  กาเยน  
วา   อธิฏาตพฺโพ   วจีเภท   กตฺวา  วาจาย  วา  อธิฏาตพฺโพ ฯ  
ตตฺร   ทุวิธ   อธิฏาน ฯ   สเจ   หตฺถปาเส   โหติ   อิม  ปตฺต  
อธิฏามีติ  วาจา  ภินฺทิตพฺพา ฯ  อถ  อนฺโตคพฺเภ  วา  อุปริปาสาเท  
วา   สามนฺตวิหาเร   วา   โหติ   ปตฏาน   สลลฺกเฺขตฺวา   เอต  
ปตฺต   อธิฏามีติ  วาจา  ภินฺทิตพฺพา ฯ  อธิฏหนฺเตน  ปน  เอกเกน  
อธิฏาตตป   วฏฏติ ฯ   อ ฺสฺส   สนติฺเก   อธิฏาตตป   วฏฏติ ฯ  
อ ฺสฺส   สนฺติเก   อยมานิสโส ฯ   สจสฺส   อธิฏ ิโต   นุโข  เม   
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โนติ   วิมติ   อุปฺปชฺชติ  อิตโร  สาเรตฺวา  วิมตึ  ฉินทฺิสฺสติ ฯ  สเจ  
โกจิ   ทส   ปตฺเต  ลภิตฺวา  สพฺเพว  อตฺตนาว  ปริภุ ฺชิตุกาโม  โหติ  
น   สพฺเพ   อธิฏาตพฺพา ฯ   เอก  ปตฺต  อธิฏาย  ปุนทิวเส  ต  
ปจฺจุทฺธริตฺวา   อ ฺโ   อธิฏาตพฺโพ ฯ  เอเตน  อุปาเยน  วสฺสสตป  
ปริหริตุ   สกกฺา ฯ   เอว   อปฺปมตฺตสฺส   ภิกฺขุโน   สิยา อธิฏาน- 
วิชหนนฺติ ฯ  สิยาติ ฯ  สเจ  หิ  อย  ปตฺต อ ฺสฺส วา เทติ  
วิพฺภมติ   วา   สิกฺข   วา   ปจฺจกฺขาติ   กาล   วา   กโรติ  ลิงฺค  
วาสฺส   ปริวตฺตติ   ปจฺจุทฺธรติ   วา   ปตฺเต   วา   ฉิทฺท   โหติ  
อธิฏาน วิชหติ ฯ วุตฺตป เจต  
                ทนิฺนวิพฺภนฺตปจฺจกฺขา   กาลกฺริยกเตน จ  
                ลิงฺคปจฺจุทฺธรา   เจว   ฉิทฺเทน   ภวติ   สตฺตมนฺติ ฯ  
โจราหรณวิสฺสาสคฺคาเหหิป   วิชหติเยว ฯ   กิตฺตเกน   ฉิทฺเทน  
อธิฏาน   ภิชฺชติ ฯ  เยน  กงฺคุสิฏ  นิกฺขมติ  เจว  ปวิสติ  จ ฯ  
อิท   ห ิ  สตฺตนฺน   ธ ฺาน   ลามกธ ฺสิฏ ฯ   ตสฺมึ  อยจุณฺเณน  
วา   อาณิยา   วา   ปฏิปากติเก   กเต   ทสาหพฺภนฺตเร   ปุน  
อธิฏาตพฺโพ ฯ   อยนฺตาว   อนฺโตทสาห   อธิฏเติ   วิกปฺเปตีติ  
เอตฺถ อธิฏาเน วินิจฺฉโย ฯ  
        วิกปฺปเน   ปน   เทฺว   วิกปฺปนา   สมฺมุขา   วิกปฺปนา   จ  
ปรมฺมุขา   วิกปฺปนา   จ ฯ   กถ   สมมฺุขา   วิกปฺปนา   โหติ ฯ  
ปตฺตาน   เอกพหุภาว   สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาว ฺจ   ตฺวา   อิม  ปตฺตนฺติ  
วา  อิเม  ปตฺเตติ  วา  เอต  ปตฺตนฺติ  วา  เอเต ปตฺเตติ วา วตฺวา   
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ตุยฺห   วิกปฺเปมีติ   วตฺตพฺพ ฯ   อยเมกา   สมฺมุขา   วิกปฺปนา ฯ  
เอตฺตาวตา   นิเธตุ  วฏฏติ  ปริภุ ฺชิตุ  ปน  วิสฺสชฺเชตุ  วา  อธิฏาตุ  
วา  น  วฏฏติ ฯ  มยฺห  สนตฺก  ปริภุ ฺช วา วิสฺสชฺเชหิ วา ยถาปจฺจย  
วา   กโรหีติ   เอว   ปน   วุตฺเต   ปจฺจุทฺธาโร   นาม   โหติ ฯ  
ตโต   ปภูติ   ปริโภคาทโยป   วฏฏนฺติ ฯ  อปโร  นโย ฯ  ตเถว  
ปตฺตาน   เอกพหุภาว   สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาว ฺจ   ตฺวา   ตสฺเสว  
ภิกฺขุโน   สนติฺเก   อิม   ปตฺตนฺติ   วา   อิเม   ปตฺเตติ  วา  เอต  
ปตฺตนฺติ   วา   เอเต   ปตฺเตติ   วา   วตฺวา   ป ฺจสุ  สหธมฺมิเกสุ  
อ ฺตรสฺส   อตฺตนา   อภิรุจิตสฺส   ยสสฺ   กสฺสจิ   นาม   คเหตฺวา  
ติสฺสสฺส   ภิกฺขุโน   วิกปเฺปมีติ   วา   ติสฺสาย  ภิกฺขุนิยา  สิกฺขมานาย  
ติสฺสสฺส   สามเณรสฺส   ติสฺสาย   สามเณริยา   วิกปฺเปมีติ   วา  
วตฺตพฺพ ฯ  อย  อปราป  สมฺมุขา  วิกปฺปนา ฯ  เอตฺตาวตา  นิเธตุ  
วฏฏติ   ปรโิภคาทีสุ   ปน  เอกป  น  วฏฏติ ฯ  เตน  ปน  ภิกฺขุนา  
ติสฺสสฺส   ภิกฺขุโน   สนฺตก ฯเปฯ   ติสสฺาย   สามเณริยา   สนฺตก  
ปริภุ ฺช   วา   วิสฺสชฺเชหิ   วา   ยถาปจฺจย   วา   กโรหีติ  วุตฺเต  
ปจฺจุทฺธาโร   นาม  โหติ ฯ  ตโต  ปภูติ  ปรโิภคาทโยป  วฏฏนฺติ ฯ  
กถ   ปรมฺมุขา   วิกปฺปนา   โหติ ฯ   ปตฺตาน  ตเถว  เอกพหุภาว  
สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาว ฺจ   ตฺวา   อิม   ปตฺตนฺติ   วา   อิเม  ปตฺเตติ  
วา   เอต   ปตฺตนฺติ   วา   เอเต   ปตฺเตติ   วา   วตฺวา   ตุยฺห วิกปฺ- 
ปนตฺถาย  ทมฺมีติ  วตฺตพฺพ ฯ  เตน  วตฺตพฺโพ  โก  เต มิตฺโต วา  
สนฺทิฏโ   วาติ ฯ   ตโต   อิตเรน   ปุรมินเยเนว  ติสฺโส  ภิกฺขูติ   
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วา ฯเปฯ  ติสฺสา  สามเณรีติ  วา  วตฺตพฺพ ฯ  ปุน  เตน  ภิกฺขุนา  
อห   ติสฺสสสฺ   ภิกฺขุโน   ทมฺมีติ   วา ฯเปฯ  ติสฺสาย  สามเณริยา  
ทมฺมีติ   วา   วตฺตพฺพ ฯ  อย  ปรมฺมุขา  วิกปฺปนา ฯ  เอตฺตาวตา  
นิเธตุ   วฏฏติ   ปริโภคาทีสุ   ปน   เอกป   น   วฏฏติ ฯ  เตน  
ภิกฺขุนา   ทุติยสมฺมุขาวิกปฺปนาย   วุตฺตนเยเนว   อิตฺถนฺนามสฺส   สนฺตก  
ปริภุ ฺช   วา   วิสฺสชฺเชหิ   วา   ยถาปจฺจย   วา   กโรหีติ  วุตฺเต  
ปจฺจุทฺธาโร   นาม  โหติ ฯ  ตโต  ปภูติ  ปรโิภคาทโยป  วฏฏนฺติ ฯ  
อิมาส  ปน  ทฺวินฺน  วิกปปฺนาน  นานากรณ  อวเสโส  จ  วณฺณนากฺกโม  
สพฺโพ   ปมก ินสิกฺขาปทวณฺณนาย   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺโพ  
สทฺธึ สมุฏานาทีหีติ ฯ  
                        ปตฺตสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   อูนป ฺจพนฺธนสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  น  ยาเปตีติ  
โส   กริ   ยท ิ  อริยสาวโก   นาภวิสฺส   อ ฺถตฺตป  อคมิสฺส  เอว  
เตหิ  อุพฺพาฬฺโห ฯ  โสตาปนฺนตฺตา  ปน เกวล สรเีรเนว น ยาเปติ ฯ  
เตน   วุตฺต   อตฺตนาป   น   ยาเปติ   ปตฺุตทาราปสฺส  กลิมนฺตีติ ฯ  
อูนป ฺจพนฺธเนนาติ   เอตฺถ   อูนานิ   ป ฺจ   พนฺธนานิ   อสฺสาติ อูนป ฺจ- 
พนฺธโน ฯ  นาสฺส  ป ฺจ  พนฺธนานิ  ปูเรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เตน อูนป ฺจ- 
พนฺธเนน ฯ  อิตฺถมฺภูตสฺส  ลกฺขเณ  กรณวจน ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
อพนฺธนสฺสาป   ป ฺจ  พนฺธนานิ  น  ปูเรนฺติ  สพฺพโส  นตฺถิตาย  ตสฺมา  
ปทภาชเน   อพนฺธโน   วาติ   อาทิ  วุตฺต ฯ  อูนป ฺจพนฺธเนนาติ  จ  
วุตฺตตฺตา   ยสฺส   ป ฺจพนฺธโน   ปตฺโต   โหติ   ตสฺส   โส  อปตฺโต   
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ตสฺมา   อ ฺ   วิ ฺาเปตุ   วฏฏติ ฯ   พนฺธน ฺจ   นาเมต  ยสฺมา  
พนฺธโนกาเส   สติ   โหติ   อสฺติ   น   โหติ   ตสฺมา  ตสฺส  ลกฺขณ  
ทสฺเสตุ  อพนฺธโนกาโส  นามาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ทวฺงฺคุลราชิ น โหตีติ  
มุขวฏฏิโต   เหฏา   ทฺวงฺคุลปฺปมาณา   เอกาป   ราชิ  น  โหติ ฯ  
ยสฺส   ทฺวงฺคุลราชิ   โหตีติ   ยสฺส  ปน  ตาทิสา  เอกา  ราช ิ โหติ  
โส   ตสฺสา   ราชิยา   เหฏ ิมปริยนฺเต   ปตฺตเวธเกน   วิชฺฌิตฺวา  
ปจิตฺวา  สุตฺตรชฺชุกมกจิรชฺชกุาทีหิ  วา  ติปุสุตฺตเกน  วา  พนฺธิตพฺโพ ฯ  
ต   พนฺธน   อามิสสฺส   อลคฺคนตฺถ   ติปุปฏฏเกน   วา   เกนจิ  
พนฺธสิเลเสน   วา   ปฏิจฺฉาเทตพฺพ ฯ  โส  จ  ปตฺโต  อธิฏหิตฺวา  
ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ   สุขุม   วา  ฉิทฺท  กตฺวา  พนฺธิตพฺโพ ฯ  สุทฺเธหิ  
ปน   มธุสิฏกลาขาสชฺชุลสาทีหิ   พนฺธิตุ   น   วฏฏติ ฯ   ผาณิต  
ฌาเปตฺวา   ปาสาณจุณฺเณน   พนฺธิตุ   วฏฏติ ฯ   มขุวฏฏิสมีเป  ปน  
ปตฺตเวธเกน   วิชฌฺิยมาโน   กปาลสฺส   พหลตฺตา   ภิชฺชติ   ตสฺมา  
เหฏา   วิชฌฺิตพฺโพ ฯ   ยสฺส  ปน  เทวฺ  ราชโิย  เอกาเยว  วา  
จตุรงฺคุลา   ตสฺส   เทฺว   พนฺธนานิ   ทาตพฺพานิ ฯ   ยสฺส  ติสฺโส  
เอกาเยว  วา  ฉฬงฺคุลา  ตสฺส  ตีณิ ฯ  ยสฺส  จตสฺโส เอกาเยว วา  
อฏงฺคุลา   ตสฺส  จตฺตาริ ฯ  ยสฺส  ป ฺจ  เอกาเยว  วา  ทสงฺคุลา  
โส   พนฺโธป   อพนฺโธป   อปตฺโตเยว   อ ฺโ   วิ ฺาเปตพฺโพ ฯ  
เอส  ตาว  มตฺติกาปตฺเต  วินิจฺฉโย ฯ  อโยปตฺเต  ปน  สเจป  ป ฺจ  
วา   อติเรกานิ   วา   ฉิททฺานิ   โหนฺติ   ตานิ  จ  อยจุณฺเณน  วา  
อาณิยา   วา   โลหมณฺฑลเกน   วา  พทธฺานิ  มฏานิ  โหนฺติ  เสวฺว   
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ปตฺโต   ปริภุ ฺชิตพฺโพ   อ ฺโ   น   วิ ฺาเปตพฺโพ ฯ   อถ   ปน  
เอกป   ฉิทฺท   มหนฺต   โหติ   โลหมณฺฑลเกน   พทฺธป   มฏ   น  
โหติ   ปตฺเต   อามิส   ลคฺคติ   อกปฺปโย   โหติ   อย   อปตฺโต  
อ ฺโ   วิ ฺาเปตพฺโพ ฯ   เถโร   วตฺตพฺโพติ   ปตฺเต   อานิสส  
ทสเฺสตฺวา   อย   ภนฺเต   ปตฺโต   ปมาณยุตฺโต  สุนทฺโร  เถรานรุูโป  
ต   คณฺหาถาติ   วตฺตพฺโพ ฯ   โย   น   คณฺเหยฺยาติ   อนุกมฺปาย  
อคณฺหนฺตสฺส   ทุกฺกฏ ฯ   โย   ปน   สนฺตุฏ ิยา   ก ึ เม  อ ฺเน  
ปตฺเตนาติ   น   คณฺหาติ   ตสฺส   อนาปตฺติ ฯ  ปตฺตปริยนฺโตติ  เอว  
ปริวตฺเตตฺวา   ปรยินฺเต    ิตปตฺโต ฯ  อเทเสติ  ม ฺจปจฺฉตฺตนาค-  
ทนฺตกาทิเก   อเทเส   น   นิกฺขิปตพฺโพ ฯ   ยตฺถ   ปรุิม   สุนฺทร  
ปตฺต   เปติ   ตตฺเถว   เปตพฺโพ ฯ   ปตฺตสฺส  หิ  นิกฺขิปนเทโส  
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อาธารกนฺติ๑ อาทินา นเยน ขนฺธเก วุตฺโตเยว ฯ  
น   อโภเคนาติ  ยาคุรนฺธนรชนปจนาทินา  อโภเคน  น  ภุ ฺชิตพฺโพ ฯ  
อนฺตรามคฺเค   ปน   พฺยาธิมฺหิ   อุปฺปนฺเน   อ ฺสฺมึ   ภาชเน   อสติ  
มตฺติกาย   ลมิฺปตฺวา  ยาคุ  วา  ปจิตุ  อุทก  วา  ตาเปตุ  วฏฏติ ฯ  
น  วิสฺสชฺเชตพฺโพติ  อ ฺสฺส  น  ทาตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน สทฺธิวิหาริโก  
วา  อนฺเตวาสิโก  วา  อ ฺ  วรปตฺต  เปตฺวา  อย  มยฺห  สารุปฺโป  
อย  เถรสฺสาติ  คณฺหาติ  วฏฏติ ฯ  อ ฺโ  วา  ต  คเหตฺวา อตฺตโน  
ปตฺต   เทติ   วฏฏติ ฯ   มยฺหเมว   ปตฺต   อาหราติ  วตฺตพฺพกิจฺจ  
นตฺถิ ฯ   ปวาริตานนฺติ   เอตฺถ   จ   สงฺฆวเสน   ปวารติฏาเน ป ฺจ- 
พนฺธเนเนว  วฏฏติ  ปุคฺคลวเสน  ปวาริตฏาเน  อูนป ฺจพนฺธเนนาป 
๑. วิ. จุลฺลวคฺค. ๗/๑๙. ปาลิยเมว ปตฺตาธารกนฺติ ทิสฺสติ.   
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วฏฏตีติ   กุรนฺุทิย   วุตฺต ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
ฉสฺสมุฏาน   กิริยา   โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก   ปณฺณตฺติวชฺช  
กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                        อูนป ฺจพนฺธนสิกฺขาปท ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   เภสชฺชสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ  อตฺโถ  ภนฺเตติ  
ราชา   ภิกฺขู   อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺเต   เถรสฺส   เลณตฺถาย   ปพฺภาร  
โสเธนฺเต   ทสิฺวา   อารามิก   ทาตุกาโม   ปุจฺฉิ ฯ  ปาฏิเยกฺโกติ  
วิสุ  เอโก ฯ  มาลากิเตติ  กตมาเล  มาลธาเร กุสุมมาลาปฏิ- 
มณฺฑิเตติ อตฺโถ ฯ   ติณณฺฑูปกนฺติ   ติณฺจุมฺพิฏก ฯ   ปฏิมุ ฺจีติ  
เปสิ ฯ  สา  อโหสิ  สุวณฺณมาลาติ  ทาริกาย  สีเส  ปตมตฺตาเยว  
เถรสฺส   อธิฏานวเสน   สุวณฺณปทุมมาลา   อโหสิ ฯ   ต ฺหิ  
ติณณฺฑูปก   สีเส   ปตมตฺตเมว   สุวณฺณมาลา   โหตูติ   เถโร  
อธิฏาสิ ฯ   ทุติยมฺป   โข ฯเปฯ   อุปสงฺกมีติ   ทุติยทิวเสเยว  
อุปสงฺกมิ ฯ   สุวณฺณนฺติ  อธิมุจฺจีติ  โสวณฺณมโย  โหตูติ  อธิฏาสิ ฯ  
ป ฺจนฺน   เภสชฺชานนฺติ  สปฺปอาทีน ฯ  พาหุลฺลิกาติ  ปจฺจย- 
พาหุลฺลิกตาย ปฏิปนฺนา ฯ   โกลุมฺเพป   ฆเฏปติ   เอตฺถ   โกลุมพฺา   นาม  
มหามุขปาฏิโย   วุจฺจนฺติ ฯ   โอลีนวิลนีานีติ   เหฏา   จ   อุภโต  
ปสฺเสสุ   จ   คลิตานิ ฯ   โอกิณฺณวิกิณฺณาติ   สปฺปอาทีน   คนฺเธน  
ภูมึ   ขนนฺเตหิ   โอกิณฺณา   ภิตฺติโย  จ  ขนนฺเตหิ  อุปริ  ส ฺจรนฺเตหิ  
จ      วิกิณฺณา ฯ       อนฺโตโกฏาคาริกาติ     อพฺภนฺตเร    สวิหิต- 
โกฏาคารา ฯ   
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        ปฏิสายนียานีติ   ปฏสิายิตพฺพานิ ฯ   ปริภุ ฺชติพฺพานีติ  อตฺโถ ฯ  
เภสชฺชานีติ  เภสชฺชกิจฺจ  กโรนฺตุ  วา  มา  วา เอว ลทฺธโวหารานิ ฯ  
โคสปฺปติ   อาทีหิ   โลเก   ปากฏ   ทสฺเสตฺวา   เยส  มส  กปฺปตีติ  
อิมินา   อ ฺเสป   มิคโรหิตสสาทีน   สปฺป   สงฺคเหตฺวา  ทสฺเสติ ฯ  
เยส   ห ิ ขีร  อตฺถิ  สปฺปป  เตส  อตฺถิเยว ฯ  ต  ปน  สุลภ  วา  
โหตุ   ทุลลฺภ   วา   อสมฺโมหตฺถ   วุตฺต ฯ   เอว   นวนีตป ฯ  
สนฺนิธิการก   ปริภุ ฺชิตพฺพานีติ   สนนฺิธึ   กตฺวา   นิทหิตฺวา  
ปริภุ ฺชิตพฺพานิ ฯ   กถ   ปาลิยา   อาคตสปฺปอาทีสุ   สปฺป   ตาว  
ปุเรภตฺต   ปฏิคฺคหิต   ตทหุปุเรภตฺต   สามิสมฺป   นิรามิสมฺป  ปริภุ ฺชิตุ  
วฏฏติ ฯ   ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย  สตฺตาห  นิรามิส  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  
สตฺตาหาติกฺกเมป   สเจ  เอกภาชเน  ปต  เอก  นิสสฺคฺคิย ฯ  สเจ  
พหูสุ   วตฺถคุณนาย   นสิฺสคฺคิยานิ ฯ   ปจฺฉาภตฺต  ปฏิคฺคหิต  สตฺตาห  
นิรามิสเมว   วฏฏติ ฯ   ปุเรกภตฺต  วา  ปจฺฉาภตฺต  วา  อุคฺคหิตก  
กตฺวา   นิกฺขิตฺต   อชโฺฌหริตุ   น   วฏฏติ ฯ   อพฺภ ฺชนาทีสุ  
อุปเนตพฺพ ฯ   สตฺตาหาติกฺกเมป   อนาปตฺติ   อนชโฺฌหรณียต  
อาปนฺนตฺตา ฯ   ปฏิสายนียานีติ   หิ   วุตฺต ฯ  สเจ  อนุปสมฺปนฺโน  
ปุเรภตฺต   ปฏิคฺคหิตนวนีเตน   สปฺป   กตฺวา   เทติ  ปุเรภตฺต  สามิส  
วฏฏติ ฯ   สเจ   สย   กโรติ   สตฺตาหป  นิรามิสเมว  วฏฏติ ฯ  
ปจฺฉาภตฺต   ปฏิคฺคหิตนวนีเตน   ปน   เยนเกนจิ   กตสปฺป   สตฺตาหป  
นิรามิสเมว  วฏฏติ ฯ  อุคฺคหิตเกน  กเต  ปุพฺเพ วุตฺตสุทฺธสปฺป- 
นเยเนว วินิจฺฉโย   เวทิตพฺโพ ฯ   ปุเรภตฺต   ปฏิคฺคหิตขีเรน   วา   
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ทธินา   วา   ตกสปฺป   อนุปสมฺปนฺเนน   กต   สามิสป  ตทหุปุเรภตฺต  
วฏฏติ ฯ   สย  กต  นิรามิสเมว  วฏฏติ  ปจฺฉาภตฺต  น  วฏฏติ ฯ  
นวนีต   ตาเปนฺตสฺส   ห ิ  สามปาโก  น  โหติ ฯ  สามปกฺเกน  ปน  
เตน   สทฺธึ   อามิส   น   วฏฏติ ฯ   ปจฺฉาภตฺตโต   ปฏาย  น  
วฏฏติเยว ฯ   สตฺตาหาติกฺกเมป   อนาปตฺติ   สวตฺถกุสฺส ปฏิคฺ- 
คหิตตฺตา ฯ   ตานิ   ปฏิคฺคเหตฺวาติ   หิ   วุตฺต ฯ  ปจฺฉาภตฺต  
ปฏิคฺคหิเตหิ   กต   ปน   อพฺภ ฺชนาทีสุ   อุปเนตพฺพ ฯ   ปุเรภตฺตป  
อุคฺคหิตเกหิ  กต ฯ  อุภเยสป  สตฺตาหาติกฺกเม  อนาปตฺติ ฯ  เอเสว  
นโย   อกปฺปยมสสปฺปมฺหิ ฯ   อย   ปน   วิเสโส ฯ  ยตฺถ  ปาลิย  
อาคตนวนีตสปฺปนา   นสิฺสคฺคิย  ตตฺถ  อิมินา  ทกฺุกฏ ฯ  อนฺธกฏ- 
กถาย การณปฏิรูปก   กตฺวา   มนุสฺสสปฺป ฺจ   นวนีต ฺจ   ปฏกิฺขิตฺต ฯ  
ต   ทุปฺปฏิกขิฺตฺต   สพฺพอฏกถาสุ   อนุ ฺาตตฺตา ฯ   ปรโต  
จสฺส   วินิจฺฉโยป   อาคมิสฺสติ ฯ   ปาลิย   อาคตนวนีตป  ปุเรภตฺต  
ปฏิคฺคหิต   ตทหุปุเรภตฺต   สามิสป   วฏฏติ   ปจฺฉาภตฺตโต  
ปฏาย   นริามิสเมว ฯ   สตฺตาหาติกฺกเม   นานาภาชเนสุ   ปเต  
ภาชนคณนาย   เอกภาชเนป   อมิสฺเสตฺวา   ปณฺฑปณฺฑวเสน   ปเต  
ปณฺฑคณนาย   นิสฺสคฺคิยานิ ฯ   ปจฺฉาภตฺต   ปฏิคฺคหิต   สปฺปนเยเนว  
เวทิตพฺพ ฯ   เอตฺถ  ปน  ทธิคุฬิกาโยป  ตกฺกวินฺทูนิป  โหนฺติ  ตสฺมา  
โธต  วฏฏิสสฺตีติ  อุปฑฺฒตฺเถรา  อาหสุ ฯ  มหาสีวตฺเถโร  ปน ภควตา  
อนุ ฺาตกาลโต   ปฏาย   ตกฺกโต   อุทฺธฏมตฺตเมว   ขาทึสูติ  
อาห ฯ   ตสมฺา   นวนีต   ปริภุ ฺชนฺเตน   โธวิตฺวา  ทธิตกฺกมกฺขิกา-  
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กิปลิกาทีนิ  อปเนตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ ปจิตฺวา สปฺป กตฺวา  
ปริภุ ฺชิตุกาเมน   อโธตป   ปจิตุ   วฏฏติ ฯ  ย  ตตฺถ  ทธิคต  วา  
ตกฺกคต   วา   ต  ขย  คมิสสฺติ ฯ  เอตฺตาวตา  หิ  สวตฺถุก- 
ปฏิคฺคหิต นาม   น   โหตีติ   อยเมตฺถ   อธิปฺปาโย ฯ   อามิเสน   สทฺธึ  
ปกฺกตฺตา  ปน  ตสฺมึป  กกฺุกุจฺจายนฺติ  กุกฺกุจฺจกา ฯ  อิทานิ  อุคฺคหิตฺวา  
ปตนวนีเต   จ   ปุเรภตฺต   ขีรทธีน ิ  ปฏิคฺคเหตฺวา   กตนวนีเต  จ  
ปจฺฉาภตฺต   ตานิ   ปฏิคฺคเหตฺวา   กตนวนีเต   จ   อุคฺคหิตเกหิ  
กตนวนีเต   จ  อกปฺปยมสนวนีเต  จ  สพฺโพ  อาปตฺตานาปตฺติปริโภคา-  
ปริโภคนโย   สปฺปมฺหิ   วุตฺตกฺกเมเนว   คเหตพฺโพ ฯ  เตลภิกฺขาย  
ปวิฏาน   ภิกฺขูน   ตตฺเถว   สปฺปป  นวนีตป  ปกกฺเตลป  อปกกฺเตลป  
อากีรนฺติ ฯ   ตตฺถ   ตกกฺทธิพินฺทูนิป   ภตฺตสิฏานิป   ตณฺฑุลกณานิป  
มกฺขิกาทโยป   โหนฺติ ฯ   อาทิจฺจปาก  กตฺวา  ปริสสฺาเวตฺวา  คหิต  
สตฺตาหกาลิก   โหติ ฯ   ปฏิคฺคเหตฺวา   ปตเภสชฺเชหิ   สทฺธึ  
ปจิตฺวา   นตฺถุปาน   จ   กาตุ   วฏฏติ ฯ   สเจ   วทฺทลิกสมเย  
ลชชฺิสามเณโร   ยถา   ตตฺถ   ปติตตณฺฑุลกณาทโย   น  ปจฺจนฺติ  เอว  
สามิสปาก   โมเจนฺโต   อคฺคิมฺหิ   วิลิยาเปตฺวา   ปรสิฺสาเวตฺวา  ปุน  
ปจิตฺวา   เทติ   ปุริมนเยเนว   สตฺตาห  วฏฏติ ฯ  เตเลสุ  ติลเตล  
ตาว  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิต  ปุเรภตฺต  สามิสป  วฏฏติ ฯ  ปจฺฉา- 
ภตฺตโต ปฏาย   นริามิสเมว ฯ   สตฺตาหาติกฺกเมนสฺส   ภาชนคณนาย  
นิสฺสคฺคิยภาโว   เวทิตพฺโพ ฯ   ปจฺฉาภตฺต   ปฏิคฺคหิต   สตฺตาห  
นิรามิสเมว   วฏฏติ ฯ   อุคฺคหิตก   กตฺวา  นิกฺขิตฺต  อชฺโฌหริตุ  น   
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วฏฏติ ฯ  สีสมกฺขนาทีสุ  อุปเนตพฺพ ฯ  สตฺตาหาติกฺกเมป  อนาปตฺติ ฯ  
ปุเรภตฺต   ติเล   ปฏิคฺคเหตฺวา  กตเตล  ปุเรภตฺต  สามิส  วฏฏติ ฯ  
ปจฺฉาภตฺตโต   ปฏาย   อนชฺโฌรหณีย   โหติ ฯ   สีสมกฺขนาทีสุ  
อุปเนตพฺพ ฯ   สตฺตาหาติกฺกเมป   อนาปตฺติ ฯ   ปจฺฉาภตฺต  ติเล  
ปฏิคฺคเหตฺวา   กตเตล   อนชฺโฌหรณียเมว   สวตฺถกุปฏิคฺคหิตตฺตา ฯ  
สตฺตาหาติกฺกเมป   อนาปตฺติ ฯ   สีสมกฺขนาทีสุ   อุปเนตพฺพ ฯ  
ปุเรภตฺต   วา   ปจฺฉาภตฺต   วา  อุคฺคหิตกติเลหิ  กตเตเลป  เอเสว  
นโย ฯ  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิตกติเล  ภชชฺิตฺวา  ติลปฏ  เสเทตฺวา  วา  
อุณฺโหทเกน   วา   เตเมตฺวา   กตเตล   สเจ   อนุปสมฺปนฺเนน  กต  
ปุเรภตฺต   สามิสป   วฏฏติ ฯ  อตฺตนา  กต  นิพฺพฏฏติตฺตา  ปุเรภตฺต  
นิรามิสเยว   วฏฏติ ฯ   สาม   ปกฺกตฺตา   สามิส   น  วฏฏติ ฯ  
สวตฺถุกปฏิคฺคหิตตฺตา   ปน  ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย  อุภยป  อนชฺโฌ- 
หรณีย   สีสมกฺขนาทีสุ   อุปเนตพฺพ ฯ   สตฺตาหาติกฺกเมป   อนาปตฺติ ฯ  
ยทิ   ปน   อปฺป   อุณฺโหทก   โหติ   ต   อพฺภุกฺกีรณมตฺต  
อพฺโพหาริก   โหติ   สามปากคณน   น   คจฺฉติ ฯ  สาสปเตลาทีสุป  
สวตฺถุกปฏิคฺคหิเตสุ   อวตฺถุกติลเตเล   วุตฺตสทิโสว  วินิจฺฉโย ฯ  สเจ  
ปน   ปุเรภตฺต   ปฏิคฺคหิตาน   สาสปาทีน   จุณฺเณหิ   อาทิจฺจปาเกน  
สกฺกา   เตล   กาตุ  ต  ปุเรภตฺต  สามิสป  วฏฏติ ฯ  ปจฺฉาภตฺตโต  
ปฏาย   นริามิสเมว ฯ  สตฺตาหาติกฺกเม  นิสฺสคฺคิย ฯ  ยสฺมา  ปน  
สาสปมธุกจุณฺณาทีนิ   เสเทตฺวา   เอรณฺฑกฏ ีนิ   จ   ภชชฺิตฺวา   เอว  
เตล   กโรนฺติ   ตสฺมา   เตส   เตล  อนปุสมฺปนฺเนหิ  กต  ปุเรภตฺต   
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สามิสป   วฏฏติ ฯ   วตฺถนู   ยาวชีวิกตฺตา   ปน  สวตฺถุกปฏิคฺคหเณ  
โทโส   นตฺถติี ฯ   อตฺตนา   กต   สตฺตาห   นริามิสปริโภเคเนว  
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   อุคฺคหิตเกหิ   กต   อนชฺโฌหรณีย   พาหิรปริโภเค  
วฏฏติ ฯ   สตฺตาหาติกฺกเมป   อนาปตฺติ ฯ   เตลกรณตฺถาย สาสป- 
มธุกเอรณฺฑกฏ ีนิ   วา   ปฏิคฺคเหตฺวา   ตทเหว   กต   เตล สตฺตาห- 
กาลิก   ทุติยทิวเส  กต  ฉาห  วฏฏติ  ตติยทิวเส  กต  ป ฺจาห  
วฏฏติ ฯ   จตุตฺถป ฺจมฉฏสตฺตมทิวเส   ปน   กต   ตทเหว  
วฏฏติ ฯ   สเว   ยาว   อรณุสฺส   อุคฺคมนา  ติฏติ  นิสฺสคฺคิย ฯ  
อฏมทิวเส   กต   อนชโฺฌหรณีย   อนิสฺสคฺคิยตฺตา   ปน พาหิร- 
ปริโภเค  วฏฏติ ฯ  สเจป  น  กโรติ  เตลตฺถาย คหิตสาสปาทีน  
สตฺตาหาติกฺกเม   ทกฺุกฏเมว ฯ   ปาลิย   ปน  อนาคตานิ  อ ฺานิป  
นาฬิเกรนิมฺพโกสมฺพกรมนฺทาตสิอาทีน   เตลานิ   อตฺถ ิฯ   ตานิ  
ปฏิคฺคเหตฺวา   สตฺตาห   อติกฺกามยโต   ทุกฺกฏ   โหติ ฯ  อยเมเตสุ  
วิเสโส ฯ   เสส   ยาวกาลิกวตฺถุ   ยาวชีวิกวตฺถุ  จ  สลฺลกฺเขตฺวา สาม- 
ปากสวตฺถุกปุเรภตฺตปจฺฉาภตฺตปฏิคฺคหิตกอุคฺคหิตวตฺถุกวิธาน สพฺพ  
วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺพ ฯ   วสาเตลนฺติ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  
ป ฺจ   วสานิ   อจฺฉวส  มจฺฉวส  สุสุกาวส  สูกรวส  คทฺรภวสนติฺ๑  
เอว   อนุ ฺาตวสาน   เตล ฯ   เอตฺถ   จ   อจฺฉวสนฺติ  วจเนน  
เปตฺวา   มนสฺุสวส   สพฺเพส   อกปฺปยมสาน   วสา   อนุ ฺาตา ฯ  
มจฺฉคฺคหเณน   จ   สุสุกาป   คหิตา   โหนฺติ ฯ  พาฬมจฺฉตฺตา  ปน  
วิสุ   วุตฺตา ฯ   มจฺฉาทิคฺคหเณเนตฺถ   สพฺเพสป  กปฺปยมสาน  วสา  
๑. วิ. มหาวคฺค. ๕/๔๑. ปาลิยเมว อนุชา...วสานิ เภสชฺชานีติ ทิสฺสติ ฯ   



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 257 

อนุ ฺาตา ฯ   มเสสุ   ห ิ  ทส   มนุสสฺ  หตฺถ ิ อสสฺ  สุนข  อหิ  สีห-  
พฺยคฺฆทีปอจฺฉตรจฺฉาน   มสานิ   อกปปฺยานิ ฯ   วสาสุ   เอกา  
มนุสฺสวสา ฯ   ขีราทีสุ   อกปฺปยนฺนาม   นตฺถิ ฯ   อนุปสมฺปนฺเนหิ  
กตนิพฺพฏฏติวสาเตล  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิต  ปุเรภตฺต  สามิสป  วฏฏติ ฯ  
ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย  สตฺตาห  นิรามิสเมว  วฏฏติ ฯ  ย  ปน  ตตฺถ  
สุขุมรชสทิส   มส  วา  นหารร  วา  อฏ ิ  วา  โลหิต  วา  โหติ  ต  
อพฺโพหาริก ฯ  สเจ  ปน  วส  ปฏิคฺคเหตฺวา  สย  กโรติ  ปุเรภตฺต  
ปฏิคฺคเหตฺวา   ปจิตฺวา   ปริสฺสาเวตฺวา   สตฺตาห   นริามิสปริโภเคน  
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   นิรามิสปริโภค   ห ิ  สนฺธาย   อิท   วุตฺต  กาเล  
ปฏิคฺคหิต   กาเล   นิปฺปกฺก   กาเล   สสคฺค๑   เตลปริโภเคน ปริภุ ฺชิตุนฺติ๒ ฯ    
ตตฺราป  อพฺโพหาริกเมว ฯ  ปจฺฉาภตฺต  ปน ปฏิคฺคเหตุ   
วา  ตาเปตุ  วา  น  วฏฏติเยว ฯ วุตฺต เหต วิกาเล เจ  
ภิกฺขเว   ปฏคฺิคหิต   วิกาเล   นิปฺปกฺก   วิกาเล   สสคฺค   ต  
เจ   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ติณฺณ   ทุกกฺฏาน   กาเล  เจ  ภิกฺขเว  
ปฏิคฺคหิต   วิกาเล   นิปฺปกฺก   วิกาเล   สสคฺค  ต  เจ  ปริภุ ฺเชยฺย  
อาปตฺติ   ทฺวินฺน   ทุกฺกฏาน   กาเล   เจ  ภิกฺขเว  ปฏคฺิคหิต  กาเล  
นิปฺปกฺก   วิกาเล   สสคฺค   ต   เจ   ปริภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ ทุกฺ- 
กฏสฺส   กาเล   เจ   ภิกฺขเว   ปฏิคฺคหิต  กาเล  นิปฺปกฺก  กาเล  
สสคฺค   ต   เจ  ปริภุ ฺเชยฺย  อนาปตฺตีติ๓ ฯ  อุปติสฺสตฺเถร  ปน  
อนฺเตวาสิกา   ปุจฺฉึสุ   ภนฺเต   สปฺปนวนีตวสานิ   เอกโต   ปจิตฺวา  
๑. สสฏ. อิโต ปร เอว เวทิตพฺพ. ๒. ๓. ว.ิ มหาวคฺค. ๕/๔๑.   
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มิสฺสิตฺวา   นพฺิพฏฏิตานิ   วฏฏนฺติ   น   วฏฏนฺตีติ ฯ   น   วฏฏนติฺ  
อาวุโสติ ฯ   เถโร   กิเรตฺถ  ปกฺกเตลกสเฏ  วิย  กุกกฺุจฺจายติ ฯ  
ตโต   น   อุตฺตรึ   ปุจฺฉึสุ  ภนฺเต  นวนีเต  ทธิคุฬิกา  วา  ตกฺกวินทฺุ  
วา   โหติ   เอต   วฏฏตีติ ฯ   เอตมฺป  อาวุโส  น  วฏฏตีติ ฯ  
ตโต   น   อาหสุ   ภนฺเต   เอกโต  ปจิตฺวา  สสคฺคานิ  เตชวนฺตานิ  
โหนฺติ   โรค   นิคฺคณฺหนฺตีติ ฯ   สาธาวุโสติ   เถโร  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  
มหาสุมตฺเถโร   ปนาห   กปฺปยมสวสา   สามิสปริโภเค  วฏฏติ  อิตรา  
นิรามิสปริโภเค   วฏฏตีติ ฯ   มหาปทุมตฺเถโร   ปน   อิท   กนิฺติ  
ปฏิกฺขิปตฺวา   นน ุ  วาตาพาธิกา   ภิกขฺู   ป ฺจมูลกสาวยาคุย อจฺฉ- 
สูกรเตลาทีนิ   ปกฺขิปตฺวา   ยาคุ  ปวนฺติ  สา  เตชุสฺสทตฺตา  โรค  
นิคฺคณฺหาตีติ   วตฺวา   วฏฏตีติ   อาห ฯ   มธุ   นาม  มกฺขิกามธูติ  
มธุกรีหิ   นาม   มธุมกฺขิกาหิ   ขุทฺทกมกฺขิกาหิ   ภมรมกฺขิกาหิ  จ  กต  
มธุ ฯ  ต  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิต  ปุเรภตฺต  สามิสปริโภคป  วฏฏติ ฯ  
ปจฺฉาภตฺตโต   ปฏาย   สตฺตาห   นิรามิสปริโภคเมว   วฏฏติ ฯ  
สตฺตาหาติกฺกเม   สเจ   สเิลสสทิส   มหามธุ   ขณฺฑาขณฺฑ   กตฺวา   
ปต   อิตร   วา   นานาภาชเนสุ   วตฺถคุณนาย   นสิฺสคฺคิยานิ ฯ  
สเจ  เอกเมว  ขณฺฑ  เอกภาชเน  วา  อิตร  เอกเมว  นิสฺสคฺคิย ฯ  
อุคฺคหิตก   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺพ ฯ  อรุมกฺขนาทีสุ  อุปเนตพฺพ ฯ  
มธุปฏล   วา   มธุสฏิก   วา   สเจ   มธนุา   อมกฺขิต   ปริสุทฺธ  
ยาวชีวิก ฯ   มธุมกฺขิต  ปน  มธุคติกเมว ฯ  จิริกา  นาม  สปกฺขา  
ทีฆมกฺขิกา   ตุมฺพลนามิกา   จ   อฏ ิปกฺขา  กาฬมหาภมรา  โหนฺติ ฯ   
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เตส   อาสเยสุ   นิยฺยาสสทิส   มธุ   โหติ ฯ   ต   ยาวชีวิก ฯ ผาณิตนฺ- 
นาม   อุจฺฉุมฺหา   นิพฺพตฺตนฺติ   อุจฺฉุรส  อุปาทาย  อปกฺกา  วา  
อวตฺถุกปกฺกา   วา   สพฺพาป   อวตฺถุกา   อุจฺฉุวิกติ   ผาณิตนฺติ  
เวทิตพฺพา ฯ  ต  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิต  ปุเรภตฺต  สามิสป  วฏฏติ ฯ  
ปจฺฉาภตฺตโต   ปฏาย   สตฺตาห   นิรามิสเมว   วฏฏติ ฯ สตฺตาหา- 
ติกฺกเม   วตฺถุคณนาย   นสิฺสคฺคิย ฯ  พหูป  ปณฺฑา  จุณฺเณตฺวา  
เอกภาชเน   ปกฺขิตฺตา   โหนฺติ  ฆนสนฺนิเวสา  เอกเมว  นิสฺสคฺคิย ฯ  
อุคฺคหิตก   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺพ ฯ   ฆรธูปนาทีสุ  อุปเนตพฺพ ฯ  
ปุเรภตฺต   ปฏิคฺคหิเตน   อปริสฺสาวิตอุจฺฉุรเสน   กตผาณิต   สเจ  
อนุปสมฺปนฺเนน   กต   สามิสป   วฏฏติ ฯ   สย   กต  นิรามิสเมว  
วฏฏติ ฯ   ปจฺฉาภตฺตโต   ปฏาย   ปน   สวตฺถุกปฏิคฺคหิตตฺตา  
อนชฺโฌหรณีย ฯ   สตฺตาหาติกฺกเมป   อนาปตฺติ ฯ   ปจฺฉาภตฺต  
อปริสฺสาวิตปฏิคฺคหิเตน   กตป   อนชโฺฌหรณียเมว ฯ  สตฺตาหา- 
ติกฺกเมป อนาปตฺติ ฯ   เอส   นโย   อุจฺฉฉ   ปฏิคฺคเหตฺวา   กตผาณิเตป ฯ  
ปุเรภตฺต   ปน   ปริสฺสาวิตปฏิคฺคหิเตน   กต   สเจ   อนุปสม-ฺ 
ปนฺเนน กต   ปุเรภตฺต   สามิสป   วฏฏติ ฯ   ปจฺฉาภตฺตโต   ปฏาย  
สตฺตาห   นิรามิสเมว ฯ   สย   กต   ปุเรภตฺตป   นริามิสเมว ปจฺฉา- 
ภตฺตโต   ปฏาย   สตฺตาห   นริามิสเมว ฯ   ปจฺฉาภตฺต ปริสฺสาวิต- 
ปฏิคฺคหิเตน   กต   ปน   นิรามิสเมว   สตฺตาห   วฏฏติ ฯ อุคฺคหิตก    
วุตฺตนยเมว ฯ  ฌามอุจฺฉุผาณิต  วา  โกฏฏิตอุจฺฉุผาณิต  วา  
ปุเรภตฺตเมว   วฏฏตีติ   มหาอฏกถาย   วุตฺต ฯ  มหาปจฺจริย  ปน   
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เอต   สวตฺถกุปกฺก   วฏฏติ   โน   วฏฏตีติ  ปุจฺฉ  กตฺวา  อุจฺฉุผาณิต  
ปจฺฉาภตฺต   โน   วฏฏนกนฺนาม   นตฺถติี   วุตฺต ฯ   ต   ยุตฺต ฯ  
สีโตทเกน   กต   มธกุปุปผฺผาณิต   ปุเรภตฺต   สามิสป   วฏฏติ  
ปจฺฉาภตฺตโต   ปฏาย   สตฺตาห   นิรามิสเมว ฯ   สตฺตาหาติกฺกเม  
วตฺถุคณนาย   ทุกฺกฏ ฯ   ขีร   ปกฺขิปตฺวา   กต   มธกุผาณิต  ปน  
ยาวกาลิก ฯ   ขณฺฑสกฺกร   ปน   ขีรชลกิ   อปเนตฺวา   อปเนตฺวา  
โสเธนฺติ   ตสฺมา   ต   วฏฏติ ฯ  มธุกปปฺุผ  ปน  ปุเรภตฺตป  อลฺล  
วฏฏติ   ภชชฺติ   วฏฏติ   ภชฺชิตฺวา   ติลาทีหิ  มิสฺส  วา  อมิสฺส  วา  
กตฺวา   โกฏฏิต   วฏฏติ ฯ   ยทิ   ปน  ต  คเหตฺวา  เมรยตฺถาย  
โยเชนฺติ   โยชิต   พีชโต   ปฏาย   น   วฏฏติ ฯ   กทลี ขชชฺูร-ี 
อมฺพลพุชปนสจิ ฺจาทีน   สพฺเพส   ยาวกาลิกผลาน   ผาณิต  
ยาวกาลิกเมว ฯ  มริจิปกฺเกหิ  ผาณิต  กโรนฺติ  ต  ยาวชีวิก ฯ ตานิ  
ปฏิคฺคเหตฺวาติ   สเจ  สพฺพานิป  ปฏิคฺคเหตฺวา  เอกฆเฏ  อวินิพฺโภคานิ  
กตฺวา   นิกฺขิปติ   สตฺตาหาติกฺกเม   เอกเมว   นิสฺสคฺคิย  วินิพฺภุตฺเตสุ  
ป ฺจ ฯ   สตฺตาห   ปน   อนติกฺกมิตฺวา   คิลาเนนป   อคิลาเนนป  
วุตฺตนเยน ยถาสุข ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  
        สตฺตวิธ   หิ   อุทฺทิสสฺ   นาม   พฺยาธิอุทฺทิสฺส   ปุคฺคโลทฺทิสฺส  
กาโลทฺทิสฺส   สมโยทฺทิสสฺ   เทโสทฺทสิฺส   วโสทฺทสิฺส เภสชฺโชทฺ- 
ทิสฺสนฺติ ฯ   ตตฺถ   พฺยาธอุิทฺทิสฺสนฺนาม  อนุชานามิ  ภิกฺขเว อมนุสฺ- 
สิกาพาเธ   อามกมส  อามกโลหิตนฺติ๑)  เอว  พฺยาธึ  อุทฺทิสฺส  
อนุ ฺาต ฯ  ต  เตเนว  อาพาเธน  อาพาธิกสฺส  วฏฏติ น อ ฺสฺส ฯ  
๑. วิ. มหาวคฺค. ๕/๔๕.   
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ต ฺจโข   กาเลป   วิกาเลป   กปฺปยป   อกปฺปยป   วฏฏติเยว ฯ ปคฺุคโลทฺ- 
ทิสฺสนฺนาม   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  โรมฏกสฺส  โรมฏ  น  จ  
ภิกฺขเว   พหิมุขทฺวารา   นีหริตฺวา  อชฺโฌหริตพฺพนฺติ๑  เอว  ปคฺุคล  
อุทฺทิสฺส   อนุ ฺาต ฯ   ต   ตสฺเสว   วฏฏติ   น   อ ฺสฺส ฯ  
กาโลทฺทิสฺส   นาม   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   จตฺตาริ   มหาวิกฏานิ  
คูถ   มุตฺต   ฉาริก   มตฺติกนฺติ๒   เอว   อหิฑฏกาล   อุทฺทิสฺส  
อนุ ฺาต ฯ   ต   ตสฺมึเยว   กาเล   อปฏิคฺคหิตกป   วฏฏติ  
น  อ ฺสฺมึ ฯ  สมโยทฺทสิฺสนฺนาม  คณโภชเน อ ฺตฺร สมยาติ-๓ 

อาทินา  นเยน   ต   ต   สมย   อุทฺทิสฺส   อนุ ฺาตา   อนาปตฺติโย ฯ  
ตา   ตสฺมึ   ตสฺมึเยว   สมเย   อนาปตฺติโย  โหนฺติ  น  อ ฺทา ฯ  
เทโสทฺทิสฺสนฺนาม   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   เอวรูเปสุ   ปจฺจนฺติเมสุ  
ชนปเทสุ   วินยธรป ฺจเมน   คเณน   อุปสมฺปทนฺติ๔   เอว ปจฺจนฺตปฺ- 
ปเทเส  อุทฺทิสฺส  อนุ ฺาตานิ  อุปสมฺปทาทีนิ ฯ  ตานิ  ตตฺเถว  
วฏฏนฺติ   น   มชฺฌิมปฺปเทเส ฯ  วโสทฺทิสฺสนฺนาม  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว วสานิ  เภสชฺชานติี๕  เอว  วสานาเมน  อนุ ฺาต ฯ  ต เปตฺวา  
มนุสฺสวส   สพฺเพส   กปปฺยากปฺปยวสาน   ตทตฺถกิาน   เตลปรโิภเคน  
ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏติ ฯ   เภสชฺโชทฺทิสฺส   นาม   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  
ป ฺจ   เภสชฺชานีติ๖  เอว  เภสชฺชนาเมน  อนุ ฺาตานิ  อาหารตฺถ  
ผริตุ   สมตฺถานิ   สปฺปนวนีตเตลมธุผาณิตานิ ฯ   ตานิ  ปฏิคฺคเหตฺวา  
ตทหุปุเรภตฺต   ยถาสุข   ปจฺฉาภตฺตโต   ปฏาย   สติ   ปจฺจเย  
วุตฺตนเยเนว สตฺตาห ปริภุ ฺชิตพฺพานิ ฯ  
๑. วิ. จุลฺลวคฺค.  ๗/๕๘ ตตฺเถว พหิมุขทฺวารนฺติ ปาโ ทิสฺสติ.  
๒. วิ. มหาวภิงฺเค. ๒/๓๑๒.  ๓. ๔. ๕. ๖. วิ. มหาวคฺค. ๕/๕๑-๓๖-๔๑-๓๙.   
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        สตฺตาหาติกฺกนฺเต   อติกฺกนฺตส ฺ ี   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติยนฺติ  
สเจป   สาสปมตฺต   โหติ   สกึ   วา   องฺคุลิยา  คเหตฺวา  ชิวฺหาย 
สายนมตฺต   นิสฺสชฺชิตพฺพเมว  ปาจิตฺติย ฺจ  เทเสตพฺพ ฯ  น  กายิเกน  
ปริโภเคน   ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ   กาโย   วา   กาเย   อรุ   วา   น  
มกฺเขตพฺพ ฯ   เตหิ   มกฺขิตานิ   กาสาวกตฺตรยฏ ิอุปาหนปาทกฏลิก- 
ม ฺจปาทีนิป   อปริโภคานิ ฯ  ทฺวารวาตปานกวาเฏสุป  หตฺเถน  
คหณฏาน   น   มกฺเขตพฺพนฺติ   มหาปจฺจริย   วุตฺต ฯ  กสาเว  ปน  
ปกฺขิปตฺวา   ทฺวารวาตปานกวาฏานิ   มกฺขิตพฺพานีติ   มหาอฏกถาย  
วุตฺต ฯ   อนาปตฺติ   อนฺโตสตฺตาห   อธิฏเตีติ   สตฺตาหพฺภนฺตเร  
สปฺป   จ   เตล ฺจ   วส ฺจ   มุทฺธน ิ เตล  วา  อพฺภ ฺชน  วา  มธุ  
อรุมกฺขน   ผาณิต   ฆรธูปน   อธิฏเติ   อนาปตฺติ ฯ   สเจ  
อธิฏ ิตเตล   อนธิฏ ิตเตลภาชเน   อากีริตุกาโม   โหติ  ภาชเน  เจ  
สุขุมฉิทฺท   ปวิฏปวิฏ   เตล   ปรุาณเตเลน   อชโฺฌตฺถรยีติ   ปนุ  
อธิฏาตพฺพ ฯ   อถ   มหามุข   โหติ   สหสาว  พหุเตล  ปวิสิตฺวา  
ปุราณเตล   อชฺโฌตฺถรติ   ปุน   อธิฏานกิจฺจ   นตฺถิ ฯ อธิฏ ิต- 
คติกเมว   หิ  ต  โหติ ฯ  เอเตน  นเยน  อธิฏ ิตเตลภาชเน  
อนธิฏ ิตเตลอากีรณมฺป   เวทิตพฺพ ฯ   วิสฺสชฺเชตีติ   เอตฺถ   สเจ  
ทฺวินฺน   สนตฺก   เอเกน   ปฏิคฺคหิต   อวิภตฺต  โหติ  สตฺตาหาติกฺกเม  
ทฺวินฺนป   อนาปตฺติ   ปรภุิ ฺชิตุ   ปน   น   วฏฏติ ฯ   สเจ  เยน  
ปฏิคฺคหิต   โส   อิตร   ภณติ   อาวุโส   อิม   เตล  สตฺตาห  ปตฺต  
ปริภุ ฺช   น   ตฺวนฺติ  โส  จ  ปริโภค  น  กโรติ  กสฺส  อาปตฺติ ฯ   
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น   กสฺสจิป   อาปตฺติ ฯ   กสฺมา ฯ   เยน   ปฏิคฺคหิต   เตน  
วิสฺสชฺชิตตฺตา   อิตรสฺส   อปฏิคฺคหิตตฺตา ฯ   วินสสฺตีติ   อปรโิภค  
โหติ ฯ  จตฺเตนาติ  อาทีสุ  เยน  จิตฺเตน  เภสชฺช  จตฺต  จ  วนฺต  
จ   มุตฺต   จ   โหติ   ต   จิตฺต   จตฺต  วนฺต  มุตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
เตน   จิตฺเตน   ปุคฺคโล   อนเปกฺโข   วุจฺจติ ฯ  เอว  อนเปกฺโข  
สามเณรสฺส   ทตฺวาติ   อตฺโถ ฯ   อิท   กสฺมา   วุตฺต ฯ  เอว  
อนฺโตสตฺตาเห   ทตฺวา   ปจฺฉา   ปฏิลภิตฺวา   ปริภุ ฺชนฺตสฺส  
อนาปตฺติทสฺสนตฺถนฺติ   มหาสุมตฺเถโร   อาห ฯ   มหาปทุมตฺเถโร  
ปนาห   นยิท   ยาจิตพฺพ   อนฺโตสตฺตาเห   ทินฺนสฺส   หิ   ปุน  
ปริโภเค   อาปตฺติเยว   นตฺถิ   สตฺตาหาติกฺกนฺตสฺส   ปน   ปริโภเค  
อนาปตฺติทสฺสนตฺถมิท   วุตฺต๑   ตสฺมา   เอว   ทินฺนเภสชฺช  สเจ  
สามเณโร   อภิสงฺขริตฺวา   วา   อนภิสงฺขริตฺวา   วา  ตสฺส  ภิกฺขุโน  
นตฺถุกมฺมตฺถ   ทเทยฺย   คเหตฺวา   นตฺถกุมฺม   กาตพฺพ ฯ   สเจ  
พาโล   โหติ   ทาตุ   น   ชานาติ   อ ฺเน   ภิกฺขุนา   วตฺตพฺโพ  
อตฺถิ   เต   สามเณร   เตลนฺติ ฯ  อาม  ภนฺเต  อตฺถีติ ฯ  อาหร  
เถรสฺส   เภสชฺช   กริสฺสามาติ ฯ   เอวป   วฏฏติ ฯ   เสส  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        ก ินสมุฏาน   อกริิยา   โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก ปณฺณตฺติ- 
วชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                        เภสชฺชสกิขฺาปท นิฏ ิต ฯ  
๑. อิโต ปร อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ.   
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        เตน   สมเยนาติ   วสฺสิกสาฏิกสิกขฺาปท ฯ  ตตฺถ  วสฺสิกสาฏิกา  
อนุ ฺาตาติ   จีวรกฺขนฺธเก   วิสาขาวตฺถุสฺมึ   อนุ ฺาตา ฯ  
ปฏิกจฺเจวาติ   ปุเรเยว ฯ   มาโส   เสโส   คิมฺหานนฺติ   จตุนฺน  
คิมฺหมาสาน   เอโก   ปจฺฉิมมาโส   เสโส ฯ   กตฺวาติ สิพฺพนรชน- 
กปฺปปริโยสาเนน   นิฏาเปตฺวา ฯ  กโรนฺเตน  จ  เอกเมว กตฺวา   
สมเย  อธิฏาตพฺพ  เทฺว  อธิฏาตุ  น  วฏฏติ ฯ อติเรกมาเส  
เสเส   คิมฺหาเนติ   คิมฺหานนามเก   อติเรกมาเส   เสเส ฯ  
อติเรกฑฺฒมาเส   เสเส   คิมฺหาเน   กตฺวา   นิวาเสตีติ  เอตฺถ  ปน  
ตฺวา   วสฺสิกสาฏิกาย   ปริเยสนกฺเขตฺต   กรณกฺเขตฺต  นิวาสนกฺเขตฺต  
อธิฏานกฺเขตฺตนฺติ   จตุพฺพิธ   เขตฺต   กุจฺฉิสมโย  ปฏ ิสมโยติ  ทุวิโธ  
สมโย   ปฏ ิสมยจตุกฺก   กุจฺฉิสมยจตุกฺกนฺติ   เทฺว   จตุกฺกานิ   จ  
เวทิตพฺพานิ ฯ   ตตฺถ   เชฏมูลปุณฺณมาสิยา   ปจฺฉิมปาฏิปททิวสโต  
ปฏาย  ยาว  กาฬปกฺขูโปสถา อยเมโก อฑฺฒมาโส ปริเยสนกฺ- 
เขตฺต ฺเจว กรณกฺเขตฺต ฺจ ฯ   เอตสฺมึ   หิ   อนฺตเร   วสฺสิกสาฏิก   อลทฺธ  
ปริเยสิตุ   ลทฺธ   กาตุ ฺจ   วฏฏติ   นิวาเสตุ   อธิฏาตุ ฺจ   น  
วฏฏติ ฯ   กาฬปกฺขูโปสถสฺส   ปจฺฉิมปาฏิปททิวสโต   ปฏาย   ยาว  
อาสาฬฺหปุณฺณมา   อยเมโก   อฑฺฒมาโส   ปริเยสนกรณนิวาสนาน  
ติณฺณป   เขตฺต ฯ   เอตสฺมึ   หิ   อนฺตเร  อลทธฺ  ปริเยสิตุ  ลทฺธ  
กาตุ   จ   นิวาเสตุ   จ   วฏฏติ   อธิฏาตตเยว   น   วฏฏติ ฯ  
อาสาฬฺหปุณฺณมาสิยา   ปจฺฉิมปาฏิปททิวสโต   ปฏาย   ยาว  
กตฺติกปุณฺณมา     อิเม     จตฺตาโร    มาสา  ปริเยสน   กรณ  นิวาสน-  
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อธิฏานาน  จตุนฺนป  เขตฺต ฯ  เอตสฺมึ  หิ อนฺตเร อลทฺธ    
ปริเยสิตุ  ลทธฺ  วา  กาตุ  นิวาเสตุ  อธิฏาตุ ฺจ  วฏฏติ ฯ  
อิท   ตาว   จตุพฺพิธ   เขตฺต   เวทิตพฺพ ฯ   กตฺติกปุณฺณมาสิยา  
ปน   ปจฺฉิมปาฏิปททิวสโต   ปฏาย   ยาว   เขฏมูลปุณฺณมา  
อิเม   สตฺตมาสา   ปฏ ิสมโย  นาม ฯ  เอตสฺมึ  หิ  อนฺตเร  กาโล  
วสฺสิกสาฏิกายาติ   อาทินา   นเยน   สตุปฺปาท   กตฺวา อ ฺาตกอปฺ- 
ปวาริตฏานโต   วสฺสิกสาฏิกจีวร   นปิฺผาเทนฺตสฺส   อิมินา สิกฺขาปเทน   
นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  เทถ  เม  วสฺสิกสาฏิกจีวรนฺติ อาทินา  
นเยน   วิ ฺตฺตึ   กตฺวา   นิปฺผาเทนฺตสฺส   อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปเทน  
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย ฯ   วุตฺตนเยเนว   สตุปฺปาท   กตฺวา าตก- 
ปริวาริตฏานโต   นิปฺผาเทนฺตสฺส   อิมินาว   สิกฺขาปเทน นิสฺสคฺคิย    
ปาจิตฺติย   วิ ฺตฺตึ   กตฺวา   นิปฺผาเทนฺตสฺส อ ฺาตกวิ ฺตฺติ- 
สิกฺขาปเทน อนาปตฺติ ฯ วุตฺต เหต ปริวาเร  
                มาตร จีวร ยาเจ   โน จ สงฺเฆ ปริณต  
                เกนสฺส โหติ อาปตฺติ  อนาปตฺติ จ าตเก  
                        ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ๑) ฯ  
        อย  หิ  ป ฺโห  อิมมตฺถ  สนฺธาย  วุตฺโตติ ฯ เอว ปฏ ิสมยจตุกฺก  
เวทิตพฺพ ฯ   เชฏมูลปุณฺณมาสิยา  ปน  ปจฺฉิมปาฏิปททิวสโต  ปฏาย  
ยาว  กตฺติกปุณฺณมา  อิเม  ป ฺจมาสา  กุจฺฉิสมโย  นาม ฯ  เอตสฺมึ หิ  
อนฺตเร   วุตฺตนเยเนว   สตุปฺปาท   กตฺวา  อ ฺาตกอปฺปวาริตฏานโต  
วสฺสิกสาฏิกจีวร   นิปฺผาเทนฺตสฺส   วตฺตเภเท  ทุกกฺฏ ฯ  เย  มนุสฺสา  
๑. วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๕. ตตฺเถว โน จ สงฺฆสฺสาติ ปาโ ทิสฺสติ.   
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ปุพฺเพป   วสฺสิกสาฏิกจีวร   เทนฺติ   เต   ปน   สเจป   อตฺตโน  
อ ฺาตกอปฺปวาริตา   โหนฺติ   วตฺตเภโท   นตฺถิ   เตสุ สตุปฺปาท- 
กรณสฺส   อนุ ฺาตตฺตา ฯ   วิ ฺตฺตึ   กตฺวา  นิปผฺาเทนฺตสฺส  
อ ฺาตก-วิ ฺตฺติสิกฺขาปเทน   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย ฯ  กสฺมา ฯ  เย  
มนุสฺสา   ปพฺุเพ   วสฺสิกสาฏิกจีวร   เทนฺติ   เต   อุปสงฺกมิตฺวา  
เอวมสฺส   วจนียาติ   วุตฺตตฺตา ฯ   อิท   ปน   ปกติยา วสฺสิกสาฏิก- 
ทายเกสุป   โหติเยว ฯ   วุตฺตนเยเนว  สตุปฺปาท  กตฺวา าตกปวาริตฏ- 
านโต   นิปผฺาเทนฺตสฺส   อิมินา   สกิขฺาปเทน  อนาปตฺติ วิ ฺตฺตึ   
กตฺวา  นิปฺผาเทนฺตสฺส  อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปเทน  อนาปตฺติ ฯ  
น  วตฺตพฺพา  เทถ  เมติ  อิท หิ ปริเยสนกาเล อ ฺาตกอปฺปวาริเต- 
เยว สนฺธาย   วุตฺต ฯ   เอว   กุจฺฉิสมยจตุกฺก   เวทิตพฺพ ฯ   นคฺโค  
กาย   โอวสฺสาเปติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสสฺาติ   เอตฺถ  อุทกผุสิต- 
คณนาย อกตฺวา   นหานปริโยสานวเสน   ปโยเค   ปโยเค   ทุกกฺเฏน  
กาเรตพฺโพ ฯ   โส  จ  โข  วิวฏงฺคเณ  อากาสโต  ปติต- 
อุทเกเนว นหายนฺโต ฯ   นหานโกฏกวาปอาทีสุ   ฆเฏหิ อาสิตฺต- 
อุทเกน   วา   นหายนฺตสฺส   อนาปตฺติ ฯ  วสฺส  อุกกฺฑฺฒียตีติ  
เอตฺถ   สเจ   กตปริโยสิตาย   วสฺสิกสาฏิกาย   คิมฺหาน ปจฺฉิม- 
มาส  เขเปตฺวา  ปุน  วสสฺานสฺส  ปมมาส  อุกฺกฑฺฒิตฺวา  คิมฺหาน  
ปจฺฉิมมาสเมว   กโรนฺติ   วสฺสิกสาฏิกา   โธวิตฺวา   นิกฺขิปตพฺพา ฯ  
อนธิฏ ิตา  อวิกปฺปตา  เทฺว  มาเส  ปริหาร  ลภติ ฯ วสฺสูปนายิก- 
ทิวเส อธิฏาตพฺพา ฯ   สเจ   สติสมฺโมเสน   วา   อปฺปโหนกภาเวน   
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วา   อกตา   โหติ   เต  จ  เทฺว  มาเส  วสฺสานสฺส  จาตุมฺมาสนฺติ  
ฉมฺมาเส   ปริหาร  ลภติ ฯ  สเจ  ปน  กตฺติกมาเส  ก ิน  อตฺถรยีติ  
อปเร  จตฺตาโร  มาเส  ลภติ ฯ  เอว  ทส  มาสา  โหนฺติ ฯ ตโต  
ปรป   สติยา   ปจฺจาสาย   มูลจีวร   กตฺวา  เปนฺตสฺส  เอกมาสนฺติ  
เอว  เอกาทสมาเส  ปริหาร  ลภติ ฯ  สเจ  ปน เอกาหทฺวีหาทิวเสน  
ยาว   ทสาหา   อนาคตาย   วสฺสูปนายิกาย  อนฺโตวสฺเส  วา  ลทฺธา  
เจว   นิฏ ิตา   จ   กทา   อธิฏาตพฺพาติ ฯ  เอต  อฏกถาสุ  น  
วิจาริต ฯ   ลทฺธทิวสโต   ปฏาย   อนฺโตทสาเห  นิฏ ิตา  จ  ปน  
ตสฺมึเยว   อนฺโตทสาเห   อธิฏาตพฺพา ฯ   ทสาหาติกฺกเม  นิฏ ิตา  
ตทเห   อธิฏาตพฺพา   ทสาเห   อปฺปโหนฺเต   จีวรกาล นาติกฺ- 
กเมตพฺพาติ  อย  โน  อตฺตโน  มติ ฯ กสฺมา ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว  
ติจีวร   อธิฏาตุ   น   วิกปฺเปตุ   วสฺสกิสาฏิก   วสฺสาน  จาตุมฺมาส  
อธิฏาตุ  ตโต  ปร  วิกปฺเปตุนฺติ๑  หิ วุตฺต ฯ ตสฺมา วสฺสูปนายิกโต  
ปุพฺเพ   ทสาหาติกฺกเมป   อนาปตฺติ ฯ   ทสาหปรม   อติเรกจีวร  
ธาเรตพฺพนฺติ๒   ห ิ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  เอกาหทฺวีหาทิวเสน  ยาว  
ทสาหา   อนาคตาย   วสฺสูปนายิกาย   อนฺโตวสฺเส  วา  ลทฺธา  เจว  
นิฏ ิตา  จ  วุตฺตนเยเนว  อนฺโตทสาเห  วา  ตทหุ  วา  อธิฏาตพฺพา  
ทสาเห   อปฺปโหนฺเต   จีวรกาล   นาติกฺกเมตพฺพา ฯ   ตตฺถ  สิยา  
วสฺสาน   จาตุมฺมาส   อธิฏาตุนฺติ   วจนโต   จาตุมฺมาสพฺภนฺตเร  
ยทา   วา   ตทา   วา   อธิฏาตุ   วฏฏตีติ ฯ   ยทิ   เอว กณฺฑุ- 
ปฏิจฺฉาทึ   ยาว   อาพาธา   อธิฏาตุนฺติ  วุตฺต  สาป  จ  ทสาห  
๑. วิ. มหาวคฺค. ๕/๒๑๘. ๒. วิ. มหาวิภงฺค ๒/๓.   
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อติกฺกเมตพฺพา   สิยา   เอว ฺจ   สติ   ทสาหปรม   อติเรกจีวร ธาเร- 
ตพฺพนฺติ๑  อิท  วิรชฺุฌติ  ตสฺมา  ยถาวุตฺตเมว คเหตพฺพ ฯ อ ฺ  
วา   อจลการณ   ลภิตฺวา   ฉฑฺเฑตพฺพ ฯ   อปจ   กุรนฺุทิยป นิสฺสคฺคิยา- 
วสาเน   วุตฺต   กทา   อธิฏาตพฺพา   ลทฺธทิวสโต  ปฏาย  อนฺโต- 
ทสาเห   นิฏ ิตา  จ  ปน  ตสฺมึเยว  อนฺโตทสาเห  อธิฏาตพฺพา ยทิ    
นปฺปโหติ   ยาว   กตฺติกปณฺุณมา   ปรหิาร   ลภตีติ ฯ อจฺฉินฺน- 
จีวรสฺสาติ   เอต  วสฺสิกสาฏิกเมว  สนธฺาย  วุตฺต ฯ  เตส  หิ  
นคฺคาน   กาโยวสฺสาปเน   อนาปตฺติ ฯ   เอตฺถ   จ   มหคฺฆ วสฺสิก 
สาฏิก   นิวาเสตฺวา  นหายนฺตสฺส  โจรปูทฺทโว  อาปทา  นาม ฯ  
เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
        ฉสฺสมฏุาน   กริิยา   โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก   ปณฺณตฺติ- 
วชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                        วสฺสิกสาฏิกสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ  
        เตน   สมเยนาติ  จีวรอจฺฉินฺทนสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  ยป  ตฺยาหนฺติ  
ยป   เต   อห ฯ   โส   กิร   มม  ปตฺตจีวรอุปาหนปจฺจตฺถรณาทีนิ  
วหนฺโต   มยา  สทฺธึ  จาริก  ปกกฺมิสฺสตีติ  อทาสิ ฯ  เตเนวมาห ฯ  
อจฺฉินฺทีติ   พลกฺกาเรน   อคฺคเหสิ ฯ   สกส ฺาย  คหิตตฺตา  ปนสฺส  
ปาราชิก   นตฺถิ ฯ  กิลเมตฺวา  คหิตตฺตา  อาปตฺติ  ป ฺตฺตา ฯ  สย  
อจฺฉินฺทติ   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติยนฺติ   เอก   จีวร   เอกาพทฺธานิ   จ  
พหูนิ   อจฺฉินฺทโต  เอกา  อาปตฺติ ฯ  เอกโต  อพทธฺานิ  วิสุ   ิตานิ  
จ   พหูนิ   อจฺฉินฺทโต   สงฺฆาฏึ  อาหร  อุตฺตราสงฺค  อาหราติ  เอว 
๑. วิ. มหาวภิงฺค. ๒/๓.   
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อาหราปยโต   จ  วตฺถุคณนาย  อาปตฺติโย ฯ  มยา  ทนิฺนานิ  สพฺพานิ  
อาหราติ   วทโตป   เอกวจเนเนว   สมฺพหุลา   อาปตฺติโย ฯ  อ ฺ  
อาณาเปติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   จีวร   คณฺหาติ  อาณาเปติ  เอก  
ทุกฺกฏ ฯ   อาณตฺโต   พหนูิ   คณฺหาติ  เอก  ปาจิตฺติย ฯ  สงฺฆาฏึ  
คณฺห   อุตฺตราสงฺค   คณฺหาติ   วทโต   วาจาย   วาจาย  ทุกฺกฏ ฯ  
มยา   ทินฺนานิ   สพฺพานิ   คณฺหาติ   วทโต   เอกวาจาย   สมฺพหุลา  
อาปตฺติโย ฯ  อ ฺ  ปริกขฺารนฺติ  วิกปฺปนูปค  ปจฺฉิม  จีวร  เปตฺวา 
ยงฺกิ ฺจิ   อนฺตมโส   สูจึป ฯ   เวเตฺวา   ปตสูจีสุป  วตฺถุคณนาย  
ทุกฺกฏานิ ฯ   สิถลิเว ิตาสุ   เอว ฯ  คาฬฺห  กตฺวา  พทฺธาสุ  ปน  
เอกเมว   ทุกกฺฏนฺติ   มหาปจฺจริย   วุตฺต ฯ   สูจิฆเร  ปกฺขตฺตาสุป  
เอเสว   นโย ฯ   ถวิกาย   ปกฺขิปตฺวา   สิถิลพทฺธคาฬฺหพทฺเธสุ ติกฏกาทิ- 
เภสชฺเชสุป  เอเสว  นโย ฯ โส วา เทตีติ ภนฺเต ตุมฺหากเยว  
อิท  สารุปฺปนฺติ  เอว  วา  เทติ ฯ  อถวา  เตน  ปน  อาวุโส  มย  
ตุยฺห   วตฺตปฏิปตฺตึ   กริสสฺติ   อมฺหาก   สนฺติเก   อุปชฺฌ   คณฺหสิฺสติ  
ธมฺม  ปรยิาปุณิสฺสตีติ  จีวร  อทมฺหา  โส  ทานิ  ตฺว  น  วตฺต  กโรสิ  
น   อุปชฺฌ   คณฺหาสิ   น   ธมฺม   ปรยิาปุณาสีติ   เอวมาทีนิ  วุตฺโต  
ภนฺเต   จีวรตฺถาย  ม ฺเ  ภณถ  อิท  โว  จีวรนฺติ  เทติ ฯ  เอวป  
โส   วา   เทติ ฯ   ทิสาปกฺกนฺต  วา  ปน  ทหร  นิวตฺเตถ  นนฺติ  
ภณติ ฯ   โส  น  นิวตฺตติ ฯ  จีวร  คเหตฺวา  รุนฺธถาติ ฯ  เอว  
เจ   นิวตฺตติ   สาธุ ฯ  สเจ  ปตฺตจีวรตฺถาย  ม ฺเ  ตุมฺเห  ภณถ  
คณฺหาถ  นนฺติ  เทติ  จ  เอวป  โสเยว  วา  เทติ ฯ  วิพฺภนฺต  วา   
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ทิสฺวา   มย   ตุยฺห   วตฺต   กริสฺสตีติ  ปตฺตจีวร  อทมฺหา  โส  ทานิ  
ตฺว   วิพฺภมิตฺวา   จรสีติ   วทติ ฯ   อิตโร   คณฺหาถ   ตุมฺหาก ปตฺต- 
จีวรนฺติ  เทติ ฯ  เอวมฺป  โสเยว  วา เทติ ฯ มม สนติฺเก อุปชฺฌ  
คณฺหนฺตสฺเสว   เต   เทมิ   อ ฺตฺถ   คณฺหนฺตสฺส   น   เทมิ   วตฺต  
กโรนฺตสฺเสว   เทมิ   อกโรนฺตสฺส   น  เทมิ  ธมฺม  ปริยาปุณนฺตสฺเสว  
เทมิ   อปริยาปุณนฺตสฺส   น   เทมิ   อวิพฺภมนฺตสฺเสว   เทมิ  
วิพฺภมนฺตสฺส  น  เทมีติ  เอวมฺปน  ทาตุ  น  วฏฏติ ฯ ททโต ทุกกฺฏ ฯ  
อาหราเปตุ   ปน   วฏฏติ ฯ  จชิตฺวา  ทนิฺน  อจฺฉินฺทิตฺวา  คณฺหนฺโต  
ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ  
        ติสมุฏาน   กายจิตฺตโต   วาจาจิตฺตโต   กายวาจาจิตฺตโต   จ  
สมุฏาติ   กริิยา   ส ฺาวิโมกฺข   สจิตฺตก   โลกวชฺช   กายกมมฺ  
วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ 
                        จีวรอจฺฉินฺทนสิกฺขาปท ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   สุตฺตวิ ฺตฺติสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   โขมนฺติ  
โขมวาเกหิ   กตสุตฺต ฯ   กปฺปาสิกนฺติ   กปฺปาสโต   นิพฺพตฺต ฯ  
โกเสยฺยนฺติ   โกสิยสูหิ   กนฺติตฺวา   กตสุตฺต ฯ   กมพฺลนฺติ  
เอฬกโลมสุตฺต ฯ   สาณนฺติ   สาณวากสุตฺต ฯ   ภงฺคนฺติ  ปาเฏกฺก  
วากสุตฺตเมวาติ  เอเก ฯ  เอเตหิ  ป ฺจหิป  มิสฺเสตฺวา  กตสุตฺต  ปน  
ภงฺคนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วายาเปติ  ปโยเค  ทุกฺกฏนฺติ  สเจ ตนฺตวายสฺส  
ตุริเวมาทีนิ   นตฺถิ   ตานิ   อร ฺโต  อาหริสฺสามีติ  วาสึ  วา  ผรสุ  
วา   นิเสติ   ตโต  ปฏาย  ยย  อุปกรณตฺถาย  วา  จีวรวายนตฺถาย   
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วา  กโรติ  สพฺพตฺถ  ตนฺตวายสฺส  ปโยเค  ปโยเค  ภิกฺขุสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  
ทีฆโต  วิทตฺถิมตฺเต  ติริย ฺจ  หตฺถมตฺเต  วีเต  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  
มหาปจฺจริย   ปน   ยาวปรโิยสาน   วายาเปนฺตสฺส   ผลเก   ผลเก  
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติยนฺติ   วุตฺต ฯ   ตมฺป   อิทเมว  ปมาณ  สนฺธาย  
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ วิกปฺปนูปค ปจฺฉิม หิ จีวรสงฺขย คจฺฉตีติ ฯ  
        อปเจตฺถ   เอว   วินจฺิฉโย   เวทิตพฺโพ ฯ   สุตฺตนฺตาว  สาม  
วิ ฺาปต   อกปฺปย ฯ   เสส   าตกาทิวเสน   อุปปฺนฺน  กปฺปย ฯ  
ตนฺตวาโยป   อ ฺาตกอปฺปวาริโต   วิ ฺตฺติยา   ลทฺโธ   อกปปฺโย ฯ  
เสโส   กปฺปโย ฯ   ตตฺถ   อกปฺปยสุตฺต   อกปฺปยตนฺตวาเยน วายา- 
เปนฺตสฺส  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน  นิสฺสคฺคิย ฯ  เตเนว ปน กปฺปยสุตฺต  
วายาเปนฺตสฺส  ยถา  ปุพฺเพ  นิสฺสคฺคิยเมว  ทุกฺกฏ ฯ เตเนว กปฺปย ฺจ  
อกปฺปย ฺจ   สุตฺต   วายาเปนฺตสฺส   ยทิ   ปจฺฉิมจีวรปฺปมาเณน  เอโก  
ปริจฺเฉโท   สุทฺธกปฺปยสุตฺตมโย   เอโก   อกปฺปยสตฺุตมโยติ   เอว  
เกทารกพทฺธ  วิย  จีวร  โหติ ฯ อกปฺปยสุตฺตมเย ปริจฺเฉเท ปริจฺเฉเท  
ปาจิตฺติย ฯ  อิตรสฺมึ  ตเถว  ทุกฺกฏ ฯ  ยทิ  ตโต  อูนา  ปริจฺเฉทา  
โหนฺติ   อนฺตมโส   อจฺฉิมณฺฑลปฺปมาณาป   สพฺพปริจฺเฉเทสุ ปริจฺ- 
เฉทคณนาย  ทุกฺกฏ ฯ  อถ  เอกนฺตริเกน  วา  สุตฺเตน ทีฆโต วา  
กปฺปย   ติริย   อกปฺปย  กตฺวา  วีต  โหติ  ผลเก  ผลเก  ทุกกฺฏ ฯ  
กปฺปยตนฺตวาเยน   หิ   อกปฺปยสุตฺต   วายาเปนฺตสฺส   ยถา   ปุพฺเพ  
นิสฺสคฺคิยเมว   ทกฺุกฏ ฯ   เตเนว   กปปฺย ฺจ   อกปปฺย ฺจ   สุตฺต  
วายาเปนฺตสฺส   สเจ   ปจฺฉิมจีวรปฺปมาณา   วา   อูนกา   วา อกปฺปย-  
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สุตฺตปริจฺเฉทา   โหนฺติ   เตสุ   ปริจฺเฉทคณนาย   ทุกฺกฏ ฯ  
กปฺปยสุตฺตปริจฺเฉเทสุ   อนาปตฺติ ฯ  อถ  เอกนฺตริเกน  วา  สุตฺเตน  
ทีฆโต   วา  กปฺปย  ติรยิ  อกปฺปย  กตฺวา  วีต  โหติ  ผลเก  ผลเก  
ทุกฺกฏ ฯ  ยท ิ ปน  เทฺว  ตนฺตวายา  โหนฺติ  เอโก  กปฺปโย  เอโก  
อกปฺปโย   สตฺุต ฺจ   อกปฺปปย   เต   เจ   วาเรน   วีนนฺติ อกปฺปย- 
ตนฺตวาเยน  วีเต  ผลเก  ผลเก  ปาจิตฺติย  อูนกตเร  ทุกฺกฏ ฯ  
อิตเรน   วีเต   อุภยตฺถ   ทกฺุกฏ ฯ  สเจ  เทฺวป  เวม  คเหตฺวา  
เอกโต   วีนนฺติ   ผลเก   ผลเก   ทุกฺกฏ ฯ   อถ   สตฺุต  กปฺปย  
จีวร ฺจ   เกทารกพนฺธาทีหิ   สปริจฺเฉท   อกปฺปยตนฺตวาเยน   วีเต  
ปริจฺเฉเท  ปริจฺเฉเท  ทุกฺกฏ ฯ  อิตเรน วีเต อนาปตฺติ ฯ สเจ เทฺวป  
เวม  คเหตฺวา  เอกโต  วีนนฺติ  ผลเก  ผลเก  ทกฺุกฏ ฯ  อถ สุตฺตป  
กปฺปย ฺจ   อกปฺปย ฺจ   เต   เจ  วาเรน  วีนนฺติ  อกปฺปยตนฺตวาเยน  
อกปฺปยสุตฺตมเยสุ   ปจฺฉิมจีวรปฺมาเณสุ   ปริจฺเฉเทสุ   วีเตสุ ปรจฺิเฉท- 
คณนาย  ปาจิตฺติย ฯ  อูนกตเรสุ จ กปปฺยสุตฺตมเยสุ จ ทุกฺกฏ ฯ  
กปฺปยตนฺตวาเยน   อกปปฺยสุตฺตมเยสุ   ปมาณยุตฺเตสุ  วา  อูนเกสุ  วา  
ทุกฺกฏเมว ฯ  กปฺปยสุตฺตมเยสุ  อนาปตฺติ ฯ  อถ  เอกนฺตริเกน  วา  
สุตฺเตน   ทีฆโต   วา   อกปฺปย  ติริย  กปฺปย  กตฺวา  วีนนฺติ  อุโภป  
วา  เวม  คเหตฺวา  เอกโต  วีนนฺติ  อปรจฺิเฉเท  จีวเร ผลเก ผลเก  
ทุกฺกฏ ฯ   สปริจฺเฉเท   ปริจฺเฉทวเสน   ทุกฺกฏานีติ   อย  ปนตฺโถ  
มหาอฏกถาย  อปากโฏ  มหาปจฺจริยาทีสุ  ปากโฏ  อิธ สพฺพากาเรเนว  
ปากโฏ ฯ   สเจ   สุตฺตป   กปฺปย   ตนฺตวาโยป   กปปฺโย    าตก-  
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ปริวาริโต  วา  มูเลน  วา  ปโยชิโต วายาปนปจฺจยา อนาปตฺติ ฯ  
ทสาหาติกฺกมนปจฺจยา   ปน  อาปตฺตึ  รกฺขนฺเตน  วิกปฺปนูปคปฺปมาณ- 
มตฺเต วีเต   ตนฺเต   วีต ฺเว   อธิฏาตพฺพ ฯ   ทสาหาติกฺกเมน  
นิฏาปยมาน   หิ   นิสฺสคฺคิย   ภเวยฺยาติ ฯ   าตกาทีหิ   ตนฺต  
อาโรเปตฺวา   ตุมฺหาก  ภนเฺต  อิม  จีวร  คณฺเหยฺยาถาติ  นิยฺยาทิเตป  
เอเสว  นโย ฯ  สเจ ตนฺตวาโย เอว ปโยชิโต วา สย ทาตุกาโม วา  
หุตฺวา   อห   ภนฺเต   ตุมฺหาก   จีวร   อสุกทิวเส   นาม  วายิตฺวา  
เปสฺสามีติ  วทติ  ภิกฺขุ  จ  เตน  ปริจฺฉินฺนทิวสโต  ทสาห อติกกฺาเมติ  
นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปน ตนฺตวาโย อห ตุมฺหาก จีวร วายิตฺวา  
สาสน   เปเสสฺสามีติ   วตฺวา   ตเถว  กโรติ  เตน  เปสิตภิกฺขุ  ปน  
ตสฺส   ภิกฺขุโน   น   อาโรเจติ   อ ฺโ   ทิสฺวา   วา  สุตฺวา  วา  
ตุมฺหาก   ภนฺเต   จีวร   นฏิ ิตนฺติ   อาโรเจติ   เอตสสฺ   อาโรจน  
นปฺปมาณ ฯ   ยทา  ปน  เตน  เปสิโตเยว  อาโรเจติ  ตสฺส  วจน  
สุตทิวสโต   ปฏาย   ทสาห   อติกฺกามยโต   นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  
สเจ   ตนฺตวาโย   อห   ตุมหฺาก   จีวร   วายิตฺวา   กสสฺจิ  หตฺเถ  
ปหิณิสฺสามีติ   วตฺวา   ตเถว   กโรติ   จีวร  คเหตฺวา  คตภิกฺขุ  ปน  
อตฺตโน   ปรเิวเณ   เปตฺวา   ตสฺส   น   อาโรเจติ  อ ฺโ  โกจิ  
ภณติ   อป   ภนฺเต   อธุนา   อาคต   จีวร  สุนฺทรนฺติ  กุหึ  อาวุโส  
จีวรนฺติ   อิตฺถนฺนามสฺส   หตฺเถ   เปสิตนฺติ   เอตสฺสาป   วจน  
นปฺปมาณ ฯ   ยทา   ปน   โส   ภิกฺขุ   จีวร   เทติ  ลทธฺทิวสโต  
ปฏาย   ทสาห   อติกฺกามยโต   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปน   
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วายาปนมูล   อทินฺน   โหติ   ยาว   กากณิกมตฺตป   อวสิฏ   ตาว  
รกฺขติ ฯ  
        อนาปตฺติ   จีวร   สิพฺพิตุนฺติ   จีวร   สิพฺพนตฺถาย   สุตฺต  
วิ ฺาเปนฺตสฺส   อนาปตฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อาโยเคติ  อาทีสุป  นิมิตฺตตฺเถ  
ภุมฺมวจน ฯ   อาโยคาทินิมิตฺต   วิ ฺาเปนฺตสฺส   อนาปตฺตีติ   วุตฺต  
โหติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
        ฉสฺสมฏุาน   กริิยา   โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก   ปณฺณตฺติวชฺช  
กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนฺนติ ฯ  
                        สุตฺตวิ ฺตฺติสิกฺขาปท ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   มหาเปสการสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   สุตฺต  
ธารยิตฺวาติ  สุตฺต  ตุเลตฺวา  ปลปริจฺเฉท  กตฺวา ฯ  อปฺปตนฺติ  ฆน ฯ  
สุวีตนฺติ   สฏุ ุ  วีต  สพฺพฏาเนสุ  สม  กตฺวา  วีต ฯ  สุปฺปวายิตนฺติ  
สุฏ ุ  ปวายิต  สพฺพฏาเนสุ  สม  กตฺวา  ตนฺเต ปสาริต ฯ สุวิเลขิตนฺติ  
เลขินิยา   สุฏ ุ  วิลิขิต ฯ  สุวิตจฺฉิตนฺติ  โกจฺเฉน  สฏุ ุ  วิตจฺฉิต ฯ  
สุนิทฺโธตนฺติ   อตฺโถ ฯ   ปฏิพทฺธนฺติ   เวกลฺลก ฯ  ตนฺเตติ  ตนฺเต  
ทีฆโต   ปสารเณเยว   อุปเนตฺวาติ   อตฺโถ ฯ  ตตฺร  เจโส  ภิกฺขูติ  
ยตฺร   คาเม   วา   นิคเม   วา  เต  ตนฺตวายา  ตตฺร ฯ  วิกปฺป  
อาปชฺเชยฺยาติ   วิสฏิกปฺป   อธิกวิธาน   อาปชฺเชยยฺ ฯ  ปาลิย  ปน  
เยนากาเรน  วิกปฺป  อาปนฺโน  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  อิท  โข  อาวุโสติ  
อาทิ   วุตฺต ฯ   ธมฺมป  ภณตีติ  ธมฺมกถ  กเถติ ฯ  ตสฺส  วจเนน  
อายต   วา   วิตฺถต   วา   อปฺปต   วาติ   สุตฺตวฑฺฒนอาการเมว   
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ทสฺเสติ ฯ  ปพฺุเพ  อปฺปวาริโตติ  จีวรสสฺามิเกหิ  อปฺปวาริโต หุตฺวา ฯ  
เสส   อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   ฉสฺสมุฏาน   กิริยา   โนส ฺาวิโมกฺข  
อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                        มหาเปสการสิกฺขาปท ฯ  
        เตน   สมเยนาติ  อจฺเจกจีวรสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  ทสาหานาคตนฺติ  
ทส   อหานิ  ทสาห ฯ  เตน  ทสาเหน  อนาคตา  ทสาหานาคตา ฯ  
ทสาเหน   อสมฺปตฺตาติ   อตฺโถ ฯ   ต   ทสาหานาคต ฯ  
อจฺจนฺตสโยควเสน   ภุมฺมตฺเถ   อุปโยควจน ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน  
ทสาหานาคตายาติ  วุตฺต ฯ  ปวารณายาติ  อิท ปน ยา ทสาหานาคตาติ  
วุตฺตา   ต   สรูปโต   ทสฺเสตุ   อสมฺโมหตฺถ   อนุปฺปโยควจน ฯ  
กตฺติกเตมาสิปุณฺณมนฺติ   ปมกตฺติกเตมาสิปุณฺณม ฯ   อิธาป  
ปมปทสฺส   อนุปฺปโยคตฺตา   ปุริมนเยเนว   ภุมฺมตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  
อิท   วุตฺต   โหติ   ยโต  ปฏาย  ปมมหาปวารณา  ทสาหานาคตาติ  
วุจฺจติ   สเจป   ตานิ   ทิวสานิ   อจฺจนฺตเมว   ภิกฺขุโน  อจฺเจกจีวร  
อุปฺปชฺเชยฺย   อจฺเจก   อิทนฺติ   ชานมาเนน   ภิกฺขุนา   สพฺพป  
ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ ฯ   เตน   ปวารณมาสสฺส   ชุณฺหปกฺขป ฺจมิโต  
ปฏาย   อุปปฺนฺนสฺส   จีวรสฺส   นิธานกาโล  ทสสฺิโต  โหติ ฯ  กาม  
เจส   ทสาหปรม   อติเรกจีวร   ธาเรตพฺพนฺติ   อิมนิาว   สิทฺโธ  
อตฺถุปฺปตฺติวเสน๑  อปุพฺพ  วิย  อตฺถ  ทสฺเสตฺวา  สิกฺขาปท  ปต ฯ  
อจฺเจกจีวรนฺติ   อจฺจายิกจีวร   วุจฺจติ ฯ   ตสฺส  ปน  อจฺจายิกภาว  
๑. อิโต ปร ปน นิปาโต อิจฉิฺตพฺโพ ฯ   
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ทสฺเสตุ   เสนาย   วา   คนฺตุกาโม   โหตีติ   อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
สทฺธาติ   อิมนิา   สทฺธามตฺตกเมว   ทสฺสิต ฯ   ปสาโทติ   อิมินา  
สุปฺปสนฺนา   พลวสทฺธา ฯ   เอต   อจฺเจกจีวร   นามาติ   เอตฺถ  
อิเมหิ  การเณหิ  ทาตุกาเมน  ทูต  วา  เปเสตฺวา  สย วา อาคนฺตฺวา  
วสฺสาวาสิก   ทสฺสามีติ   เอว   อาโรจิตจีวร   อจฺเจกจีวร   นาม  
โหตีติ ฯ   ฉฏ ิโต  ปฏาย  ปนุปฺปนนฺ  อนจฺเจกจีวรป  ปจฺจุทฺธริตฺวา  
ปตติจีวรป   เอต   ปริหาร   ลภติเยว ฯ   ส ฺาณ   กตฺวา  
นิกฺขิปตพฺพนฺติ   กิ ฺจิ   นิมิตฺต   กตฺวา   เปตพฺพ ฯ   กสฺมา  เอต  
วุตฺต ฯ   ยท ิ  หิ   ต   ปุเร   ปวารณาย  วิภชนฺติ  เยน  คหิต  
เตน   ฉินฺนวสฺเสน   น   ภวิตพฺพ ฯ   สเจ  ปน  ฉินฺนวสฺโส  โหติ  
จีวร  สงฺฆิกเมว  โหติ ฯ  ตโต  สลลฺกฺเขตฺวา  สุข  ทาตุ ภวิสฺสตีติ ฯ  
อจฺเจกจีวเร  อจฺเจกจีวรส ฺ ีติ  เอวมาทิ  วิภชิตฺวา  คหิตเมว  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ   สเจ   ปน  อวิภตฺต  โหติ  สงฺฆสฺส  วา  ภณฺฑาคาริกจีวร สมยา- 
ติกฺกเมป  อนาปตฺติ ฯ  อิติ  อติเรกจีวรสฺส  ทสาห  ปริหาโร ฯ  
ติจีวรสฺส  เอกทิวสมฺป  ปริหาโร  นตฺถ ิฯ  อกตสฺส  วสฺสิกสาฏิก- 
จีวรสฺส อนตฺถเต   ก ิเน   ป ฺจ   มาสา   วสฺเส   อุกกฺฑฺฒิเต   ฉมฺมาสา  
อตฺถเต   ก ิเน   อปเร   จตฺตาโร   มาสา   เหมนฺตสฺส   ปจฺฉิเม  
ทิวเส   สติยา   ปจฺจาสาย   มูลจีวราธิฏานวเสน   อปโรป   เอโก  
มาโสติ   เอกาทสมาสา   ปริหาโร ฯ   อจฺเจกจีวรสฺส   อนตฺถเต  
ก ิเน   เอกาทสทิวสาธิโก  มาโส  อตฺถเต  ก ิเน  เอกาทสทิวสาธิกา  
ป ฺจมาสา   ตโต   ปร   เอกทิวสมฺป  ปริหาโร  นตฺถีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
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อนจฺเจกจีวเรติ   อจฺเจกจีวรสทิเส   อ ฺสฺมึ ฯ   เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ   จ   ก ินสมุฏาน   อกิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  
ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                        อจฺเจกจีวรสิกฺขาปท ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   สาสงฺกสิกฺขาปท ฯ   ตตฺถ   วุฏวสฺสา  
อาร ฺเกสูติ  เต  ปุพฺเพป  อร ฺเเยว  วิหรึสุ ฯ  ทุพฺพลจีวรตฺตา ปน  
ปจฺจยวเสน   คามนฺตเสนาสเน   วสฺส   วสิตฺวา   นฏิ ิตจีวรา  หุตฺวา  
อิทานิ   นิปปฺลิโพธา   สมณธมฺม   กรสิฺสามาติ   อาร ฺเกสุ 
เสนาสเนสุ   วิหรนฺติ ฯ   กตฺติกโจรกาติ   กตฺติกมาเส   โจรา ฯ  
ปริปาเตนฺตีติ   อุปทฺทวนฺติ   ตตฺถ   ตตฺถ   อาธาวิตฺวา   อุตฺตาเสนฺติ  
ปลาเปนฺติ ฯ  อนฺตรฆเร  นิกฺขิปตุนฺติ  อนฺโตคาเม  นิกฺขิปตุ ฯ  ภควา  
ยสฺมา   ปจฺจยา   นาม   ธมฺเมน   สเมน   ทุลลฺภา   สลฺเลขวา  หิ  
ภิกฺขุ   มาตรป   วิ ฺาเปตุ   น   สกฺโกติ   ตสฺมา   จีวรคุตฺตตฺถ  
อนฺตรฆเร   นิกฺขิปตุ   อนุชานาติ ฯ   ภิกฺขูน   ปน   อนุรูปตฺตา  
อร ฺวาส   น   ปฏิกฺขิป ฯ  อุปวสฺส  โข  ปนาติ  เอตฺถ  อุปวสฺสนฺติ  
อุปวสฺส ฯ   อุปวสิตฺวาติ   วุตฺต   โหติ ฯ   อุปสมฺปชฺชนฺติ  อาทีสุ  
วิย   ห ิ  เอตฺถ  อนุนาสิโก  ทฏพฺโพ ฯ  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  วสิตฺวา  
จาติ  อตฺโถ ฯ  อิมสฺส  จ  ตถารูเปสุ  ภิกฺขุ  เสนาสเนสุ  วิหรนฺโตติ  
อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ ฯ  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  วสิตฺวา จ  
ตโต   ปร   ปจฺฉิมกตฺติกปุณฺณมปริโยสานกาล   ยาน ิ  โข   ปน  
ตานิ   อาร ฺกานิ   เสนาสนานิ   สาสงฺกสมฺมตานิ   สปฏิภยานิ   
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ตถารูเปสุ   ภิกฺขุ  เสนาสเนสุ  วิหรนฺโต  อากงฺขมาโน  ติณฺณ  จีวราน  
อ ฺตร   จีวร   อนฺตรฆเร  นกิฺขิเปยฺยาติ ฯ  ยสฺมา  ปน  โย  วสฺส  
อุปคนฺตฺวา   ยาวปมกตฺติกปุณฺณม   วสติ   โส   วุฏวสฺสาน  
อพฺภนฺตโร   โหติ   ตสฺมา   อิม   อติคหน   พฺย ฺชนวิจารณ   อกตฺวา  
ปทภาชเน   เกวล   จีวรนกิฺเขปารห   ปุคฺคล  ทสฺเสตุ  วุฏวสฺสานนฺติ  
วุตฺต ฯ  ตสฺสาป  ภิกฺขุ  เสนาสเนสุ  วิหรนฺโตติ  อิมนิา  สมฺพนฺโธ ฯ  
อย  หิ  เอตฺถ  อตฺโถ  วุฏวสฺสาน  ภิกฺขูน  เสนาสเนสุ  วิหรนโฺตติ ฯ  
เอวรูปาน   ภิกฺขูน   อพฺภนฺตเร   โย   โกจิ  ภิกฺขูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อร ฺลกฺขณ   อทินฺนาทานวณฺณนาย   วุตฺต ฯ   อย  ปน  วิเสโส ฯ  
สเจ   วิหาโร   ปริกฺขิตฺโต   โหติ   ปริกขิฺตฺตสฺส  คามสฺส  อินฺทขีลโต  
อปริกฺขิตฺตสฺส  ปรกิฺเขปารหฏานโต  จ  ปฏาย  ยาว  วิหารปริกฺเขปา  
มินิตพฺพ ฯ   สเจ   วิหาโร   อปริกฺขิตฺโต   โหติ   ย   สพฺพปม  
เสนาสน   วา   ภตฺตสาลา   วา   ธุวสนฺนิปาตฏาน  วา  โพธ ิ วา  
เจติย   วา   ทเูร   เจป   เสนาสนโต  โหติ  ต  ปริจฺเฉท  กตฺวา  
มินิตพฺพ ฯ   สเจป   อาสนฺเน   คาโม   โหติ   วิหาเร    ิเตหิ  
ฆรมานุสฺสกาน   สทฺโท   สุยฺยติ   ปพฺพตนทีอาทีหิ   ปน   อนฺตริตตฺตา  
น   สกฺกา   อุชช  คนฺตุ  โย  จสฺส  ปกติมคฺโค  โหติ  สเจป  นาวาย  
ส ฺจริตพฺโพ   เตน   มคฺเคน   คามโต   ป ฺจธนุสติก   คเหตพฺพ ฯ  
โย   ปน   อาสนฺนคามสฺส   องฺคสมฺปาทนตฺถ   ตโต   ตโต   มคฺค  
ปทหติ   อย   ธุตงฺคโจโรติ   เวทิตพฺโพ ฯ   สาสงฺกสมฺมตานีติ  
สาสงฺกานีติ   สมฺมตานิ ฯ   เอว   าตานีติ  อตฺโถ ฯ  ปทภาชเน   
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ปน   เยน   การเณน   ตานิ  สาสงฺกสมฺมตานิ  ต  ทสฺเสตุ  อาราเม  
อารามูปจาเรติ   อาทิ   วุตฺต ฯ   สห   ปฏิภเยน   สปฏิภยานิ ฯ  
สนฺนิหิตพลวภยานีติ   อตฺโถ ฯ   ปทภาชเน   ปน   เยน   การเณน  
ตานิ  สปฏิภยานิ  ต  ทสฺเสตุ  อาราเม  อารามูปจาเรติ  อาทิ วุตฺต ฯ  
สมนฺตา   โคจรคาเม   นิกฺขิเปยฺยาติ   อาร ฺกสฺส   เสนาสนสฺส  
สมนฺตา   สพฺพทิสาภาเคสุ   อตฺตนา   อภิรุจิเต   โคจรคาเม   สติยา  
องฺคสมฺปตฺติยา   นิกฺขิเปยฺย ฯ   ตตฺราย   องฺคสมฺปตฺติ ฯ  ปรุิมิกาย  
อุปคนฺตฺวา   มหาปวารณาย   ปวาริโต   โหติ   อิทเมก   องฺค ฯ  
สเจ   ปจฺฉิมิกาย   วา   อุปคโต  โหติ  ฉินฺนวสฺโส  วา  นิกฺขิปตุ  น  
ลภติ ฯ   กตฺติกมาโสเยว  โหติ  อิท  ทติุย  องฺค ฯ  กตฺติกมาสโต  
ปร   น   ลภติ ฯ   ป ฺจธนุสติก   ปจฺฉิมเมว  ปมาณยุตฺต  เสนาสน  
โหติ   อิท   ตติย   องฺค ฯ   อูนปฺปมาเณ   วา   คาวุตโต  
อติเรกปฺปมาเณ   วา   น  ลภติ ฯ  ยตฺร  หิ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปุน  
วิหาร   ภตฺตเวลาย   สกฺกา   อาคนฺตุ   ตเทว   อิธ   อธิปฺเปต ฯ  
นิมนฺติโต   ปน   อฑฺฒโยชนป   โยชน   ป   คนฺตฺวา   วสิตุ  ปจฺเจติ  
อิทมปฺปมาณ ฯ   สาสงฺกสปฏิภยเมว   โหติ   อิท   จตุตฺถ  องฺค ฯ  
อนาสงฺกอปฏิภเย   หิ   องฺคยุตฺเตป   เสนาสเน   วสนฺโต   นิกฺขิปตุ  
น   ลภตีติ ฯ   อ ฺตฺร   ภิกฺขุสมฺมติยาติ   ยา   อุทโฺทสิตสิกฺขาปเท  
โกสมฺพิกสมฺมติ   อนุ ฺาตา   ตสฺมา   สมฺมติยา   อ ฺตฺร ฯ  
สเจ   หิ   สา   ลทฺธา  โหติ  ฉารตฺตาติเรกป  วิปฺปวสิตุ  วฏฏติ ฯ  
ปุน   คามสีม   โอกฺกมิตฺวาติ   สเจ  โคจรคามโต  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย   
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เสนาสน   อย ฺจ   ปจฺฉิมทิส   คโต   โหติ   เสนาสน   อาคนฺตฺวา  
สตฺตม   อรณุ  อุฏาเปตุ  อสกฺโกนฺเตน  คามสีมป  โอกฺกมิตฺวา  สภาย  
วา   ยตฺถ   กตฺถจิ   วา   วสิตฺวา   จีวรปฺปวุตฺตึ   ตฺวา   ปกฺกมิตุ  
วฏฏตีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  อสกฺโกนฺเตน  ตเตฺรว  ิเตน ปจฺจุทฺธริตพฺพ ฯ  
อติเรกจีวรฏาเน   สฺสตีติ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมวาติ ฯ  
ก ินสมุฏาน   กายวาจโต   กายวาจาจิตฺตโต   จ   สมุฏาติ  
อกิริยา   โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก   ปณฺณตฺติวชฺช   กายกมฺม  
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ  
                        สาสงฺกสิกฺขาปท ฯ  
        เตน   สมเยนาติ   ปรณิตสิกขฺาปท ฯ   ตตฺถ   ปคูสฺสาติ  
สมูหสฺส ฯ   ธมฺมคณสฺสาติ   อตฺโถ ฯ   ปฏิยตฺตนฺติ   ปฏิยาทิต ฯ  
พหู  สงฺฆสฺส  ภตฺตาติ  สงฺฆสฺส  พหูนิ  ภตฺตานิ  อเนกานิ  ลาภมุขานิ น  
สงฺฆสฺส   เกนจิ   ปริหานติี   ทีเปนฺติ ฯ  โอโณเชถาติ  เทถ ฯ  กึ  
ปเนว  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  กสมฺา  น  วฏฏตีติ ฯ  อย  หิ  อภิหฏ- 
ภิกฺขา อภิหริตฺวา   เอกสฺมึ   โอกาเส   สงฺฆสฺสตฺถาย   ปฏิยตฺตา ฯ  
อภิหฏปฏิยตฺเต  จ  อุทฺทิสสฺ  ปตภาเค  จ  ปยุตฺตวาจา  นาม  นตฺถิ ฯ  
สงฺฆิกนฺติ   สงฺฆสฺส   สนฺตก ฯ   โส  หิ  สงฺฆสฺส  ปริณตตฺตา  หตฺถ  
อนารุฬฺโหป  เอเกน  ปริยาเยน  สงฺฆสฺส  สนฺตโก  โหติ ฯ ปทภาชเน  
ปน  สงฺฆิก  นาม  สงฺฆสฺส  ทินฺน โหติ ปริจฺจตฺตนฺติ เอว อตฺถุทฺธาร- 
วเสน นิปฺปริยายโตว สงฺฆิก ทสฺสิต ฯ ลาภนฺติ ลภิตพฺพวตฺถุ  
อาห ฯ   เตเนวสฺส   นิทฺเทเส  จีวรปติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ปริณตนฺติ   
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สงฺฆสฺส  ทินฺน  สงฺฆสฺส  โปณ  สงฺฆสฺส  ปพฺภาร  หุตฺวา   ิต ฯ  เยน  
ปน   การเณน  โส  ปริณโต  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  ทสฺสาม  กริสฺสามาติ  
วาจา   ภินฺนา   โหตีติ   ปทภาชน   วุตฺต ฯ   ปโยเค   ทุกฺกฏนฺติ  
ปริณตลาภสฺส   อตฺตโน   ปริณามิตปฺปโยเค   ทุกกฺฏ ฯ   ปฏลิาเภน  
ตสฺมึ   หตฺถ  อารุฬฺเห  นิสสฺคฺคิย ฯ  สเจ  ปน  สงฺฆสฺส  ทินฺน  โหติ  
ต   คเหตุ   น  วฏฏติ  สงฺฆสฺเสว  ทาตพฺพ ฯ  โย  ห ิ อารามิเกหิ  
สทฺธึ   เอกโต   ขาทติ   ต   ภณฺฑ   อคฺฆาเปตฺวา   กาเรตพฺโพ ฯ  
ปริณต   ปน   สหธมฺมิกาน   วา   คิหนี   วา  อนฺตมโส  มาตุสนฺตกป  
อิท   มยฺห  เทหีติ  สงฺฆสฺส  ปริณตภาว  ตฺวา  อตฺตโน  ปริณาเมตฺวา  
คณฺหนฺตสฺส   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺตย ฯ   อิมสฺส  ภิกฺขุโน  เทหีติ  เอว  
อ ฺสฺส   ปริณาเมนฺตสฺส   สุทฺธิกปาจิตฺติย ฯ  เอก  ปตฺต  วา  จีวร  
วา   อตฺตโน   เอก   อ ฺสฺส   ปริณาเมติ  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฺเจว  
สุทฺธิกปาจิตฺติย ฺจ ฯ เอเสว นโย พหูสุ ฯ วุตฺตมฺป เจต  
                นสิฺสคฺคิเยน อาปตฺตึ   ขุทฺทเก ปาจิตฺติย  
        อาปชฺเชยฺย เอกโต   ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ๑ ฯ  
        อย   ห ิ  ปริณามน  สนฺธาย  วุตฺตา ฯ  โยป  วสฺสิกสาฏิกสมเย  
มาตุฆเรป   สงฺฆสฺส   ปรณิต   วสฺสิกสาฏิก   ตฺวา   อตฺตโน  
ปริณาเมติ   นิสฺสคฺคิย   ปรสฺส   ปรณิาเมติ   สุทฺธิกปาจิตฺติย ฯ  
มนุสฺสา   สงฺฆภตฺต   กริสสฺามาติ   สปฺปเตลาทีนิ   อาหรนฺติ ฯ  
คิลาโน   เจป   ภิกฺขุ   สงฺฆสฺส   ปริณตภาว   ตฺวา   กิ ฺจิ  ยาจติ  
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติยเมว ฯ   สเจ   ปน   โส  ตุมฺหาก  สปฺปอาทีนิ  
อาภฏานิ   อตฺถีติ   ปุจฺฉิตฺวา   อาม   อตฺถีติ  วุตฺเต  มยฺหป  เทถาติ  
วทติ   วฏฏติ ฯ   อถาป   น   กุกฺกุจฺจายนฺติ   อุปาสกา   วทนฺติ  
๑. วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๑.   
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สงฺโฆป   อมฺเหหิ  ทินฺนเมว  ลภติ  คณฺหถ  ภนฺเตติ  เอวป  วฏฏติ ฯ  
สงฺฆสฺส   ปรณิต   อ ฺสงฺฆสฺสาติ   เอกสฺมึ   วิหาเร  สงฺฆสฺส  ปริณต  
อ ฺ   วิหาร   อุทฺทิสิตฺวา   อมุกสฺมึ  นาม  วิหาเร  สงฺฆสฺส  เทถาติ  
ปริณาเมติ ฯ   เจติยสฺส   วาติ   กึ   สงฺฆสฺส   ทินฺเนน  เจติยสฺส  
ปูช  กโรถาติ  เอว  เจติยสฺส  วา  ปริณาเมติ ฯ  เจติยสฺส ปริณตนฺติ  
เอตฺถ   นิยเมตฺวา   อ ฺเจติยสฺส   อตฺถาย   โรปตมาลาวจฺฉโต  
อ ฺเจติยมฺหิ   ปุปฺผป   อาโรเปตุ   น  วฏฏติ ฯ  เอกสฺส  เจติยสฺส  
ปน   ฉตฺต   วา   ปฏาก   วา   อาโรเปตฺวา    ิต  ทสิฺวา  เสสก  
อ ฺเจติยสฺส   ทาเปตุ   วฏฏติ ฯ   ปคฺุคลสฺส   ปรณิตนฺติ  อนฺตมโส  
สุนขสฺสาป   ปริณต   อิมสฺส   สุนขสฺส   มา   เทหิ   เอตสฺส  เทหีติ  
เอว   อ ฺปุคฺคลสฺส   ปรณิาเมติ   ทุกฺกฏ ฯ   สเจ   ปน  ทายกา  
มย  สงฺฆสฺส  ภตฺต  ทาตุกามา  เจติยปูช  กาตุกามา  เอกสฺส  ภิกขฺุโน  
ปริกฺขาร   ทาตุกามา   ตุมหฺาก  รุจิยา  ทสฺสาม  ภณถ  กตฺถ  เทมาติ  
วทนฺติ   เอว   วุตฺเต   เตน   ภิกฺขุนา  ยตฺถ  อิจฺฉถ  ตตฺถ  เทถาติ  
วตฺตพฺพา ฯ   สเจ   ปน   เกวล   กตฺถ  เทมาติ  ปุจฺฉนฺติ  ปาลิย  
อาคตนเยเนว   วตฺตพฺพ ฯ   เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  
กายจิตฺตโต   วาจาจิตฺตโต   กายวาจาจิตฺตโต   จ   สมุฏาติ  กิริยา  
ส ฺาวิโมกฺข   สจิตฺตก   โลกวชชฺ   กายกมฺม   วจีกมฺม   อกุสลจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ  
        สมนฺตปาสาทิกาย   วินยสวณฺณนาย   ปริณตสิกฺขาปทวณฺณนา  
นิฏ ิตา ฯ  
                        ตึสกกณฺฑ นิฏ ิต ฯ   
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                        ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  
                เยส นวหิ วคฺเคหิ   สงฺคโห สุปติฏ ิโต  
                ขุทฺทกาน อย ทานิ   เตส ภวติ วณฺณนา ฯ  
        ตตฺถ   มุสาวาทวคฺคสฺส   ตาว   ปมสิกฺขาปเท ฯ   หตฺถโกติ  
ตสฺส  เถรสฺส  นาม ฯ  สกยฺาน  ปุตฺโต  สกฺยปุตฺโต ฯ พุทฺธกาเล กริ  
สกฺยกุลโต   อสีติปุริสสหสฺสานิ   ปพฺพชึสุ ฯ  เตส  โส  อ ฺตโรติ ฯ  
วาทกฺขิตฺโตติ  วาท  กริสสฺามีติ  เอว  ปริวิตกฺกิเตน  วาเทน  ปรวาทีน  
สนฺติก   ขิตฺโต   ปกฺขิตฺโต   ปหิโต   เปสิโตติ   อตฺโถ ฯ  วาทมฺหิ  
วา   สเกน   จิตฺเตน   ขิตฺโต   ยตฺร   ยตฺร  วาโท  ตตฺร  ตเตฺรว  
สนฺทิสฺสตีติป   วาทกฺขิตฺโต ฯ   อวชานิตฺวา   ปฏชิานาตีติ   อตฺตโน  
วาเท   กิ ฺจิ   โทส   สลฺลกฺเขนฺโต  นาย  มม  วาโทติ  อวชานิตฺวา  
ปุน  กเถนฺโต  กเถนฺโต  นทิฺโทสต  สลลฺกฺเขตฺวา  มเมว  อย  วาโทติ  
ปฏิชานาติ ฯ  ปฏิชานิตฺวา  อวชานาตีติ  กิสฺมิ ฺจิเทว  วจเน  อานิสส  
สลฺลกฺเขนฺโต  อย  มม  วาโทติ  ปฏิชานิตฺวา  ปุน  กเถนฺโต  กเถนฺโต  
ตตฺถ   โทส   สลลฺกฺเขตฺวา   นาย   มม   วาโทติ   อวชานาติ ฯ อ ฺเน ฺ    
ปฏิจรตีติ   อ ฺเน   การเณน   อ ฺ   การณ   ปฏจิรติ  
ปฏิจฺฉาเทติ   อชฺโฌตฺถรติ   รูป   อนิจฺจ   ชานิตพฺพโตติ   วตฺวา  ปุน  
ชาติธมฺมโตติ   อาทีนิ   วทติ ฯ  กรุุนฺทยิ  ปน  เอตสฺส  ปฏิฉาทนเหตุ  
อ ฺ   พหุ  กเถตีติ  วุตฺต ฯ  ตตฺราย  อธิปฺปาโย  ยนตฺ  ปฏชานน ฺจ   
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อวชานน ฺจ   ตสฺส   ปฏิจฺฉาทนตฺถ   โก   อาห   กึ   อาห   กิสฺม ึ 
อาหาติ   เอวมาทึ  พหุ  ภาสตีติ ฯ  ปุน  มหาอฏกถาย  อวชานตฺิวา  
ปฏิชานนฺโต   ปฏิชานิตฺวา   อวชานนฺโต   เอว   จ   อ ฺเน ฺ ปฏ-ิ 
จรตีติ  วุตฺต ฯ  สมฺปชานมุสา  ภาสตีติ  สมฺปชานนฺโต มุสา ภาสติ ฯ  
สงฺเกต   กตฺวา   วิสวาเทตีติ   ปุเรภตฺตาทีสุ   อสฺกสมฺึ  นาม  กาเล  
อสุกสฺมึ   นาม   ปเทเส   วาโท  โหตูติ  สงฺเกต  กตฺวา  สงฺเกตโต  
ปุเร   วา   ปจฺฉา   วา  คนตฺฺวา  ปสฺสถ  โภ  ติตฺถิยา  น  อาคตา  
ปราชิตาติ   ปกฺกมติ ฯ  สมฺปชานมุสาวาเทติ  ชานิตฺวา  ชานนฺตสฺส  จ  
มุสา   ภณเน ฯ   วิสวาทนปุเรกฺขารสฺสาติ   วิสวาทนจิตฺต   ปุรโต  
กตฺวา   วทนฺตสฺส ฯ   วาจาติ   มิจฺฉาวาจาปริยาปนฺนวจนสมุฏาปกา  
เจตนา ฯ   คีราติ   ตาย  เจตนาย  สมุฏาปต  สทฺท  ทสฺเสติ ฯ  
พฺยปโถติ   วจนปโถ ฯ   วาจาเยว   หิ   อ ฺเสป   ทิฏานุคตึ  
อาปชฺชนฺตาน   ปถภูตโต  พฺยปโถติ  วุจฺจติ ฯ  วจีเภโทติ  วจีส ฺ ิตาย  
วาจาย  เภโท ฯ  ปเภทคตา  วาจาเอว  เอว  วุจฺจติ ฯ  วาจสิกา  
วิ ฺตฺตีติ   วจีวิ ฺตฺติ ฯ   เอว   ปมปเทน   สุทธฺเจตนาว  มชฺเฌ  
ตีหิ   ตสมุฏ ิตสทฺทสหิตา   อนฺเต   เอเกน   วิ ฺตฺติสหิตา   เจตนา  
กถิตาติ   เวทติพฺพา ฯ   อนริยโวหาราติ   อนรยิาน  พาลปุถุชชฺนาน  
โวหารา ฯ   เอว   สมฺปชานมุสาวาท   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ  อนฺเต  
วุตฺตาน  สมฺปชานมุสาวาทสงฺขาตาน  อนริยโวหาราน  ลกฺขณ  ทสฺเสนฺโต  
อทิฏ  นามาติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อทฏิ  ทฏิ  เมติ  เอว  วทโต  
วจน   ตสมุฏาปกา   วา   เจตนา   เอโก  อนรยิโวหาโรติ  อิมนิา   
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นเยน   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ  อปเจตฺถ  จกฺขุวเสน  อคฺคหิตารมฺมณ  
อทิฏ   โสตวเสน   อคฺคหิต   อสฺสุต   ฆานาทิวเสน  ตีหิ  อินฺทฺริเยหิ  
เอกาพทฺธ   วิย   กตฺวา   อคฺคหิต   อมุต   อ ฺตฺร   ป ฺจหิ  
อินฺทฺริเยหิ   สุทฺเธน  วิ ฺาเณเนว  อคฺคหิต  อวิ ฺาตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
ปาลิย   ปน  อทิฏ  นาม  น  จกฺขุนา  ทิฏนฺติ  เอว  โอฬาริเกเนว  
นเยน   เทสนา   กถิตาติ ฯ   ทิฏาทีสุ   จ   อตฺตนาป   ปเรนป  
ทิฏ  ทฏิเมว ฯ  เอว  สตุมุตวิ ฺาตานิ ฯ  อยเมโก  ปริยาโย ฯ  
อปโร  ปน  ย  อตฺตนา  ทฏิ  ทฏิเมว  ต ฯ  เอส นโย สุตาทีสุ ฯ  
ย   ปน   ปเรน   ทิฏ   ต   อตฺตนา  สตุฏาเน  ติฏติ ฯ  เอว  
สุตาทีนิป ฯ   อิทานิ   เตส   อนริยโวหาราน   วเสน   อาปตฺตึ  
อาโรเปตฺวา   ทสฺเสนฺโต   ตีหากาเรหีติ   อาทิมาห ฯ   ตสฺสตฺโถ ตีหา- 
กาเรหิ  ปม  ฌาน  สมาปชฺชินฺติ  สมฺปชานมุสา  ภณนฺตสฺส  อาปตฺติ  
ปาราชิกสฺสาติ   เอวมาทิจตุตฺถปาราชิกปาลิวณฺณนาย   วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ ฯ   เกวล   หิ   ตตฺถ   ปม   ฌาน  สมาปชฺชินฺติ  อิธ  
อทิฏ   ทฏิ   เมติ ฯ   ตตฺถ   จ   อาปตฺติ  ปาราชิกสสฺาติ  อิธ  
อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺสาติ ฯ   เอว   วตฺถุมตฺเต   อาปตฺติมตฺเต   จ  
วิเสโส ฯ  เสส  เอกลกฺขณเมวาติ ฯ  ตีหากาเรหิ  ทิฏเ เวมติโกติ  
อาทีนป   อตฺโถ   ทฏิสฺส   โหติ   ปาราชิก   ธมฺม   อชฺฌาปชชนฺโต  
ทิฏเ   เวมติโกติ   เอวมาทิทุฏโทสปาลิวณฺณนาย   วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ ฯ   ปาลิมตฺตเมว   ห ิ  เอตฺถ  วิเสโส ฯ  อตฺเถ  ปน  
สตฺเถรวาเท   กิ ฺจิ   นานากรณ  นตฺถ ิฯ  สหสา  ภณตีติ  อวีมสิตฺวา  


