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                                        *เลมที่  ๓  หนา ๑ 
 
                        สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏกถา    
                                มหาวคฺควณฺณนา   
                                         
                                มหาขนฺธกวณฺณนา   
                                __________________   
  อุภินฺน ปาฏิโมกฺขาน           สงฺคีติสมนนฺตร 
  สงฺคายึสุ มหาเถรา                   ขนฺธก ขนฺธโกวิทา ฯ 
  ย ตสฺสทานิ สมฺปตฺโต          ยสฺมา สวณฺณนากฺกโม   
  ตสฺมา โหติ อยนฺตสฺส          อนุตฺตานตฺถวณฺณนา ฯ 
  ปทภาชนิเย อตฺถา                  เย ห ิเยส ปกาสิตา ฯ 
  เต เจ ปุน วเทยฺยาม                  ปริโยสาน กทา ภเว ฯ  
  อุตฺตานา เจว เย อตฺถา          เตส สวณฺณนาย กึ   
  อธิปฺปายานุสนฺธีหิ           พฺย ฺชเนน จ เย ปน ฯ    
  อนุตฺตานา น เต ยสฺมา          สกฺกา าตุอวณฺณิตา 
  เตสเยว อย ตสฺมา                   โหติ สวณฺณนานโยติ ฯ 
          เตน  สมเยน  พุทโฺธ  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ  นชชฺา   
เนร ฺชราย  ตีเร  โพธิรกุขฺมูเล  ปมาภิสมฺพุทฺโธติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป   
เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เวร ฺชายนฺติอาทีสุ  วิย  กรณวจเนน   
วิเสสการณ  นตฺถิ  วินย  ปตฺวา  ปน  กรณวจเนเนว  อยมภิลาโป   
อาโรปโตติ  อาทิโต  ปฏาย  อารูฬฺหาภิลาปวเสเนเวต  วุตฺตนฺติ 
เวทิตพฺพ  ฯ  เอส  นโย  อ ฺเสุป  อิโต  ปเรสุ  เอวรูเปสุ  ฯ    
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                        *เลม  ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒   
 
กึ  ปเนตสฺส  วจเน  ปโยชนนฺติ  ฯ  ปพฺพชฺชาทีน  วินยกมฺมาน   
อาทิโต  ปฏาย  นิทานทสฺสน  ฯ  ยา  หิ  ภควตา  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  อิเมหิ  ตีหิ  สรณคมเนหิ  ปพฺพชฺช  อุปสมปฺทนฺติ  เอว   
ปพฺพชฺชา  เจว  อุปสมฺปทา  จ  อนุ ฺาตา  ยานิ  จ  ราชคหาทีสุ   
อุปชฺฌาย วตฺตอาจริยวตฺตาทีนิ  อนุ ฺาตานิ  ตานิ  อภิสมฺโพธึ   
ปตฺวา  สตฺตสตฺตาห โพธิมณฺเฑ(๑)  วีตินาเมตฺวา  พาราณสิย   
ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา  อิมินา  จ  อนกฺุกเมน  อิท ฺจ  อิท ฺจ   
าน  ปตฺวา  อิมสฺมิ ฺจ  อิมสฺมิ ฺจ  วตฺถุสฺมึ  ป ฺตฺตานีติ   
เอวเมเตส  ปพฺพชฺชาทีน  วินยกมฺมาน  อาทิโต  ปฏาย   
นิทานทสฺสน  เอตสฺส  วจเน  ปโยชนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตตฺถ  อุรุเวลายนฺติ  มหาเวลาย  มหนฺเต  วาลิกราสิมฺหีติ 
อตฺโถ  ฯ  อถวา  อุรูติ  วาลิกา  วุจฺจติ  เวลาติ  มริยาทา  
เวลาติกฺกมนเหตุ  อาหฏา  อุรุ  อุรุเวลาติ  เอว  เจตฺถ  อตฺโถ 
ทฏพฺโพ  ฯ  อตีเต  กิร  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  ทสสหสฺสา  กุลปตฺุตา   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ตสฺมึ  ปเทเส  วิหรนฺตา  เอกทิวส 
สนฺนิปติตฺวา  กติกวตฺต  อกสุ  กายกมมฺวจีกมฺมานิ  นาม   
ปเรสป  ปากฏานิ  โหนฺติ  มโนกมฺม  ปน  อปากฏ  ตสฺมา   
โย  กามวิตกฺก วา  พฺยาปาทวิตกฺก  วา  วิหึสาวิตกฺก  วา   
วิตกฺเกติ  ตสฺส  อ ฺโ  โจทโก  นาม  นตฺถิ  โส  อตฺตนา ว   
# ๑.  ม.โพธมิหามณฺเฑ.  
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๓ 
 
อตฺตาน  โจเทตฺวา  ปตฺตปูเฏน  วาลิก  อาหริตฺวา  อิมสฺมึ  าเน   
อากีรตุ  อิทมสฺส  ทณฺฑกมฺมนฺติ  ฯ  ตโต  ปฏาย  โย  ตาทิส   
วิตกฺก  วิตกฺเกติ  โส  ตตฺถ  ปตฺตปูเฏน  วาลิก  อากีรติ  ฯ   
เอว  ตตฺถ  อนุกฺกเมน มหาวาลิกราสิ  ชาโต ฯ  ตโต  น  ปจฺฉิมา   
ชนตา  ปริกขิฺปตฺวา เจติยฏานมกาสิ  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต   
อุรุเวลายนฺติ  มหาเวลาย  มหนฺเต  วาลิกราสิมฺหีติ  อตฺโถติ  ฯ  
ตเมว  สนฺธาย  วุตฺต  อถวา  อุรูติ  วาลกิา  วุจฺจติ  เวลาติ   
มริยาทา  เวลาติกฺกมนเหตุ  อาหฏา  อุร ุ อุรุเวลาติ  เอว  เจตฺถ   
อตฺโถ  ทฏพฺโพติ  ฯ  โพธิรุกฺขมูเลติ  โพธ ิ วุจฺจติ  จตูสุ  มคฺเคสุ   
าณ  ต  โพธึ  ภควา  เอตฺถ  ปตฺโตติ  รุกโฺขป  โพธิรุกฺโขเตฺวว   
นาม  ลภิ  ตสฺส  โพธริุกขฺสฺส  มูเล  โพธิรุกฺขมูเล  ฯ  ปมาภิ- 
สมฺพุทฺโธติ  ปม  อภิสมฺพุทฺโธ  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  สพฺพ- 
ปมเยวาติ  อตฺโถ  ฯ  เอกปลฺลงฺเกนาติ  สกึป  อนุฏหิตฺวา   
ยถาอาภุชิเตน  เอเกเนว  ปลฺลงฺเกน  ฯ วิมุตฺติสุขปฏิสเวทีติ  วิมุตฺติ- 
สุข  ผลสมาปตฺติสุข  ปฏสิเวทิยมาโน  ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทนฺติ   
ปจฺจยาการ  ฯ  ปจฺจยากาโร  หิ  อ ฺม ฺ  ปฏิจฺจ  สหิเต  ธมฺเม   
อุปฺปาเทตีติ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  วุจฺจติ  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ   
วิตฺถาโร  ปน  สพฺพาการสมฺปนฺน  วินจฺิฉย  อิจฺฉนฺเตน   วิสุทฺธ-ิ 
มคฺคโต  จ  มหาปกรณโต  จ  คเหตพฺโพ  ฯ  อนุโลมปฏิโลมนฺติ  
อนุโลม ฺจ  ปฏิโลม ฺจ  อนุโลมปฏโิลม  ฯ  ตตฺถ  อวิชฺชาปจฺจยา  
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สงฺขาราติอาทินา  นเยน  วุตฺโต  อวิชฺชาทิโก  ปจฺจยากาโร   
อตฺตนา กตฺตพฺพกิจฺจกรณโต  อนุโลโมติ  วุจฺจติ   อวิชฺชายเตฺวว 
อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธติอาทินา  นเยน  วุตฺโต  เสฺวว   
อนุปฺปาทนิโรเธน  นิรชฺุฌมาโน  ต  กิจฺจ  น  กโรตีติ  ตสฺส   
อกรณโต  ปฏิโลโมติ  วุจฺจติ  ปุริมนเยเนว  วา  วุตฺโต  ปวตฺติยา   
อนุโลโมอิตโร  ตสฺสา  ปฏิโลโมติ  เอวเมวเมตฺถ  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ  ฯ อาทิโต  ปน  ปฏาย  ยาว  อนฺต  อนตฺโต  จ  
ปฏาย  ยาว  อาทึ ปาเปตฺวา  อวุตฺตตฺตา อิโต อ ฺเนตฺเถเนตฺถ  
อนุโลมปฏโิลมตา น ยุชชฺติ ฯ   
        มนสากาสีติ  มนสิ  อกาสิ  ฯ  ตตฺถ  ยถา  อนุโลม  มนสิ   
อกาสิ  อิท  ตาว  ทสฺเสตุ อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   ตตฺถ  อวิชฺชา  จ  สา  ปจฺจโย  จาติ  อวิชฺชาปจฺจโย  
ตสฺมา  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  สมฺภวนฺตีติ  อิมินา  นเยน   
สพฺพปเทสุอตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถาโร   
ปน  สพฺพาการสมฺปนฺน  วินิจฺฉย  อิจฺฉนฺเตน  วิสุทฺธิมคฺคโต  จ   
สมฺโมห  วิโนทนิยา  จ  มหาวิภงฺคฏกถาย  คเหตพฺโพ  ฯ  ยถา   
ปน  ปฏิโลม  มนส ิ อกาสิ  อิท  ทสฺเสตุ  อวิชฺชาย  เตฺวว   
อเสสวิราคนิโรธาสงฺขารนิโรโธติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อวิชฺชาย   
เตฺววาติ  อวิชฺชาย  ตุ  เอว  ฯ  อเสสวิราคนิโรธาติ  วิราคสงฺขาเตน   
# ๑. ส.ี ม. อวิชฺชาย เอว ตุ ฯ  
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มคฺเคน อเสสนิโรธา ฯ  สงฺขารนิโรโธติ  สงฺขาราน  อนุปฺปาท- 
นิโรโธ  โหติ  ฯ  เอว  นริทฺุธาน  ปน  สงฺขาราน  นิโรธา   
วิ ฺาณนิโรโธ  วิ ฺาณาทีน ฺจ  นิโรธา  นามรูปาทีนิ   
นิรุทฺธานิเยว  โหนฺตีติ  ทสฺเสตุ  สงฺขารนิโรธา  วิ ฺาณนิโรโธติ- 
อาทึ  วตฺวา  เอวเมตสฺส  เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส นิโรโธ  โหตีติ  
วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เกวลสฺสาติ  สกลสฺส  สุทฺธสฺส  วา  สตฺต- 
วิรหิตสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  ทกฺุขกฺขนฺธสฺสาติ  ทุกฺขราสิสฺส  ฯ  นิโรโธ    
โหตีติ  อนุปปฺาโท  โหติ  ฯ  เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  ยฺวาย อวิชฺชาทิวเสน   
สงฺขาราทิกสฺส  ทุกฺขกฺขนธฺสฺส  สมุทโย  อวิชชฺานิโรธาทิวเสน  
จ   นิโรโธ  โหตีติ  วุตฺโต  สพฺพากาเรน  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ฯ  
ตายเวลายนฺติ  ตาย  ตสฺส  อตฺถสฺส  วิทิตเวลาย  ฯ  อิม  อุทาน   
อุทาเนสีติ  อิม  ตสฺมึ  วิทิเต  อตฺเถ  เหตุโน  จ  เหตุสมุปฺปนฺน- 
ธมฺมสฺส  จ  ปชานนาย  อานุภาวทีปก  ยทา  หเว  ปาตุภวนฺตีติ- 
อาทิก  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตาณสมุฏาน  อุทาน  อุทาเนสิ   
อตฺตมนวาจ  นิจฺฉาเรสีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยทา  หเวติ  
ยสฺมึ  หเว  กาเล  ฯ  ปาตุภวนฺตีติ  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  ธมฺมาติ   
อนุโลมปจฺจยาการปฏิเวธสาธกา (๑)  โพธิปกฺขิยธมฺมา  ฯ  อถวา   
ปาตุภวนฺตีติ ปกาเสนฺติ  อภิสมยวเสน  พฺยตฺตา  ปากฏา  
โหนฺติ  ฯ  ธมฺมาติ  จตุราริยสจฺจธมฺมา  ฯ  อาตาโป  วุจฺจติ   
#  ๑.  ม. อนโุลมปฏโิลมปจฺจยาการปฏิเวธสาธกา  ฯ  
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กิเลสสนฺตาปฏเน  วิริย  ฯ  อาตาปโนติ  สมฺมปฺปธานวิริยวโต  ฯ   
ฌายโตติ  อารมฺมณูปนิชฌฺานลกฺขเณน  จ  ลกฺขณูปนิชฺฌาน- 
ลกฺขเณน  จ  ทฺวีหิ  ฌาเนหิ ฌายนฺตสฺส  ฯ  พฺราหฺมณสฺสาติ   
พาหิตปาปสฺส  ขีณาสวสฺส  ฯ  อถสฺส  กงฺขา  วปยนฺตีติ  อถ   
อสฺส  เอวปาตุภูตธมฺมสฺส  กงฺขา  วปยนฺติ  ฯ  สพฺพาติ  ยา  เอสา   
โก  นุโข  ภนฺเต  ผุสฺสตีติ  โน  กลฺโล  ป ฺโหติ  ภควา   
อโวจาติอาทินา  นเยน  ตถา  กตม  นุโข  ภนฺเต  ชรามรณ   
กสฺส  จ  ปนทิ  ชรามรณนฺติ  โน  กลโฺล  ป ฺโหติ  ภควา   
อโวจาติอาทินา  จ  นเยน  ปจฺจยากาเร  กงฺขา  วุตฺตา  ยา  
จ  ปจฺจยาการสฺเสว  อปฺปฏิวิทฺธตฺตา  อโหสึ  นโุข  อห  
อตีตมทฺธานนฺติอาทิกา  โสฬส  กงฺขา  อาคตา  ตา  สพฺพา   
วปยนฺติ  อปคจฺฉนฺติ  นิรชฺุฌนฺติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ยโต  ปชานาติ   
สเหตุธมฺมนฺติ   ยสฺมา  อวิชฺชาทิเกน  เหตุนา  สเหตุก  อิม   
สงฺขาราทึ  เกวลทุกฺขกฺขนฺธธมฺม  ปชานาติ  อ ฺาติ   
ปฏิวิชฺฌติ  ฯ   
        ทุติยวาเร  ฯ  อิม  อุทาน  อุทาเนสีติ  อิม  ตสฺมึ  วิทิเต   
อตฺเถ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธติ  เอว   
ปกาสิตสฺส  นิพฺพานสงฺขาตสฺส  ปจฺจยกฺขยสฺส  อวโพธานุภาว- 
ทีปก  วุตฺตปฺปการ  อุทาน  อุทาเนสีติ   อตฺโถ  ฯ  ตตฺราย   
สงฺเขปตฺโถ  ยสฺมา  ปจฺจยาน  ขยสงฺขาต  นิพฺพาน  อเวทิ    
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อ ฺาติ  ปฏวิิชฺฌติ  ตสฺมา  ยทาสฺส  อาตาปโน  ฌายโต   
พฺราหฺมณสฺส  วุตฺตปฺปการา  ธมฺมา  ปาตุภวนฺติ  อถ  ยา  
นิพฺพานสฺส  อวิทิตตฺตา  อุปฺปชฺเชยฺยุ ตา  สพฺพาป  กงฺขา   
วปยนฺติ  ฯ   
        ตติยวาเร  ฯ  อิม  อุทาน อุทาเนสีติ อิม เยน มคฺเคน 
โส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทยนิโรธสงฺขาโต  อตฺโถ  กจฺิจวเสน  จ   
อารมฺมณกิริยาย  จ  วิทิโต  ตสฺส  อรยิมคฺคสฺส  อานุภาวทีปก   
วุตฺตปฺปการ  อุทาน  อุทาเนสีติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ 
ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติธมฺมา  อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมณสฺส  
ตทา  โส  พฺราหฺมโณ  เตหิ  อุปฺปนฺเนหิ  โพธิปกฺขิยธมฺเมหิ  ยสสฺ  
วา  อริยมคฺคสฺส  จตุสจฺจธมฺมา  ปาตุภูตา  เตน  อรยิมคฺเคน   
วิธูปย  ติฏติ  มารเสนนฺติ  กามา  เตปมา  เสนาติอาทินา   
นเยน  วุตฺตปฺปการ  มารเสน  วิธูปยนโฺต วิธมนฺโต  วิทฺธเสนฺโต   
ติฏติ  ฯ  กถ  ฯ  สุริโยว โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺติ   ยถา  สุรโิย   
อพฺภุคฺคโต  อตฺตโน  ปภาย  อนฺตลิกฺข  โอภาสยนฺโตว  อนฺธการ   
วิธมนฺโต  ติฏติ  ฯ  เอว  โสป  พฺราหฺมโณ  เตห่ิ  ธมฺเมหิ  เตน   
วา  มคฺเคน  สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌนฺโตว  มารเสน  วิธูปยนฺโต   
ติฏตีติ  เอวเมตฺถ  ปม อุทาน ปจฺจยาการปจฺจเวกฺขณวเสน    
ทุติย   นิพฺพานปจฺจเวกฺขณวเสน  ตติย  มคฺคปจฺจเวกฺขณวเสน 
อุปฺปนฺนนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 8 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๘ 
 
        อุทาเน  ปน  รตฺติยา  ปม  ยาม  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  อนุโลม   
ทุติย  ยาม  ปฏิโลม  ตติย  ยาม  อนุโลมปฏิโลมนฺติ  วุตฺต  ต   
สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  เสฺว  อาสนา  วุฏหิสฺสามีติ  รตฺตึ  อุปฺปาทิต   
มนสิการ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ตทา  ห ิ ภควา  ยสฺส  ปจฺจยาการ- 
ปชานนสฺส  จ  ปจฺจยกฺขยาธิคมสฺส  จ  อานุภาวทีปกา  ปุริมา   
เทฺว  อุทานคาถา  ตสฺส  วเสน  เอเกกเมว  โกฏาส  ปมยาม ฺจ  
มชฺฌิมยาม ฺจ  มนสากาสิ  ฯ  อิธ  ปน  ปาฏิปทรตฺติยา  เอว   
มนสากาสิ  ฯ  ภควา  หิ  วิสาขปุณฺณมาย  รตฺติยา  ปมยาเม   
ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสริ  มชฌฺิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธสิ  
ปจฺฉิมยาเม  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  อนุโลมปฏิโลม  มนสิกตฺวา  อิทานิ   
อรุโณ  อุคฺคจฺฉิสฺสตีติ  สพฺพ ฺ ุต  ปาปุณิ  ฯ  สพฺพ ฺ ุตปตฺต- 
สมนนฺตรเมว  อรุโณ  อุคฺค ฺฉิ  ฯ  ตโต  ตทิวส  เตเนว ปลฺลงฺเกน   
วีตินาเมตฺวา  สมฺปตฺตาย  ปาฏิปทรตฺติยา  ตีสุ  ยาเมสุ  เอว   
มนสิกตฺวา  อิมานิ  อุทานานิ  อุทาเนสิ  ฯ  อิติ  ปาฏิปทรตฺติยา    
เอว  มนสิกตฺวา  ต  โพธริกฺุขมูเล  สตฺตาห  เอกปลฺลงฺเกน  นิสีทีติ   
เอว วุตฺต สตฺตาห ตตฺเถว วีตินาเมสีติ ฯ   
        อถโข  ภควา  ตสฺส  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  ตมฺหา   
สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวา  โพธิรุกฺขมูลา  เยน  อชปาลนิโคฺรโธ   
เตนุปสงฺกมีติ   เอตฺถ  น  ภควา  ตมฺหา  สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวา   
# ๑. ม. สพฺพ ฺ ุต ปตฺตสมนนฺตรเมว ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 9 

                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๙ 
 
อนนฺตรเมว  โพธิรุกฺขมูลา  เยน  อชปาลนิโคฺรโธ  เตนุปสงฺกมิ  ฯ   
ยถา  ปน  ภุตฺวา  สยตีติ  วุตฺเตน  น  หตฺเถ  อโธวิตฺวา  มุข   
อวิกฺขาเลตฺวา   สยนสมีป  อคนฺตฺวา  อ ฺ  กิ ฺจิ  อลฺลาปสลลฺาป   
อกตฺวา  สยติ   อิจฺเจว  วุตฺต  โหติ  โภชนโต  ปน  ปจฺฉา  
สยติ  น  น  สยตีติ (๑) อิทเมตฺถ  ทีปต  โหติ  เอวมิธาป  น   
ตมฺหา  สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวา  อนนฺตรเมว  ปกฺกามีติ  วุตฺต  
โหติ  วุฏานโต  ปน  ปจฺฉาปกฺกามิ  น  น  ปกฺกามีติ (๒)  
อิทเมตฺถ  ทปีต  โหติ  ฯ  อนนฺตร  ปน  อปกฺกมิตฺวา  ภควา   
กึ  อกาสีติ  ฯ  อปรานิป  ตีณิ  สตฺตาหานิ  โพธิสมีเปเยว  
วีตินาเมสิ  ฯ  ตตฺราย  อนปุุพฺพีกถา  ภควติกิร  พุทธฺตฺต   
ปตฺวา  สตฺตาห  เอกปลลฺงฺเกน  นิสินฺเน  น  ภควา  วุฏาติ   
กึ  นโุข  อ ฺเป  พุทฺธตฺตกรา  ธมฺมา  อตฺถีติ  เอกจฺจาน   
เทวตาน  กงฺขา  อุทปาทิ  ฯ  อถ  ภควา  อฏเม  ทิวเส  
สมาปตฺติโต  วุฏาย  เทวตาน  กงฺข  ตฺวา  กงฺขาวิธมนตฺถ  
อากาเส อุปฺปติตฺวา   ยมกปาฏิหาริย  ทสฺเสตฺวา  ตาส  กงฺข   
วิธมิตฺวา  ปลฺลงฺกโต  อีสก  ปาจีนนิสฺสิเต อุตฺตรทิสาภาเค ตฺวา  
จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ กปฺปสตสหสฺส ฺจ  อุปจิตาน  ปารมีน   
ผลาธิคมนฏาน  ปลฺลงฺก ฺจ  โพธิรุกขฺ ฺจ  อนิมฺมิเสหิ  อกฺขีหิ   
โอโลกยมาโน  สตฺตาห  วีตินาเมสิ  ฯ  ต  าน  อนมิฺมิสเจติย   
# ๑.ม. น สยตีติ ฯ  ๒. ม. น ปกฺกามีติ ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 10 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๐ 
 
นาม  ชาต  ฯ  อถ  ปลฺลงฺกสฺส  จ   ิตฏานสฺส  จ  อนฺตรา   
ปุรตฺถิมโต  จ  ปจฺฉิมโต  จ  อายเต  รตนจงฺกเม  จงฺกมนฺโต   
สตฺตาห  วีตินาเมสิ  ฯ  ต  าน  รตนจงฺกมเจติย  นาม  ชาต  ฯ 
ตโต  ปจฺฉิมทิสาภาเค  เทวตา  รตนฆร  มาปยึสุ  ฯ  ตตฺถ  
ปลฺลงฺเกน  นสิีทิตฺวา  อภิธมฺมปฏก  วิเสสโต  เจตฺถ  อนนฺตนย- 
สมนฺตปฏาน   วิจินนฺโต  สตฺตาห  วีตินาเมสิ  ฯ  ต  าน   
รตนฆรเจติย  นามชาต  ฯ  เอว  โพธิสมีเปเยว  จตฺตาริ   
สตฺตาหานิ  วีตินาเมตฺวาป ฺจเม  สตฺตาเห  โพธิรุกฺขมูลา  เยน   
อชปาลนิโคฺรโธ  เตนุปสงฺกมิ  ฯ  ตสฺส  กริ  นิโคฺรธสฺส  ฉายาย   
อชปาลกา  คนฺตฺวา นิสีทนฺติ  เตนสฺส  อชปาลนิโคฺรโธเตฺวว  
นาม  อุทปาทิ  ฯ  สตฺตาห  วิมุตฺติสุขปฏิสเวทีติ  ตตฺราป  ธมฺม   
วิจินนฺโตเยว  วิมุตฺติสุข  ปฏิสเวเทนฺโต  นิสีทิ  ฯ  โพธิโต   
ปุรตฺถิมทิสาภาเค เอส รุกโฺข โหติ ฯ   เอว  นิสินฺเน  จ  ปเนตฺถ   
ภควติ  เอโก  พฺราหฺมโณ  ต  อาคนฺตฺวาป ฺห  ปุจฺฉิ  ฯ   
เตน  วุตฺต  อถโข  อ ฺตโรติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  หุหุกชาติโกติ (๑) โส  
กิร  ทิฏมงฺคลิโก  นาม  มานวเสน  โกธวเสน  จ  หุหุนฺติ  
กโรนฺโต  วิจรติ  ตสฺมา  หุหุกชาติโกติ  วุจฺจติ  ฯ  หุหุกชาติโกติป   
ปนฺติ  ฯ  เอตมตฺถ  วิทิตฺวาติ  เอต  เตน  วุตฺตสฺส   วจนสฺส   
สิขาปฺปตฺตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย  อิม  อุทาน อุทาเนสิ  ฯ   
# ๑. ส.ี หุหุงฺกชาติโกติ ฯ  ๒. ส.ี เอว ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 11 

                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๑ 
 
ตสฺสตฺโถ  โย  พาหิตปาปธมฺมตาย  พฺราหฺมโณ  น  ทฏิ- 
มงฺคลิกตาย  หุหุการกสาวาทิปาปธมฺมยุตฺโต  หุตฺวา  เกวล   
ชาติมตฺตเกน  พฺรหฺม ฺ  ปฏิชานาติ  โส  พฺราหฺมโณ  พาหิต- 
ปาปธมฺมตฺตา  พาหิตปาปธมฺโม  หุหุการปฺปหาเน  นิหุหุโก  
ราคาทิกสาวาภาเวน  นิกฺกสาโว  ภาวนานุโยคยุตฺตจิตฺตตาย  
ยตตฺโต  สีลสวเรน  วา  ส ฺตจิตฺตตาย  ยตตฺโต  จตุมคฺคาณ- 
สงฺขาเตหิ เวเทหิ  วา  อนตฺ  ติณฺณ  เวทาน  อนฺต  คตตฺตา  
เวทนฺตคูจตุมคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  วุสิตตฺตา  วุสิตพฺรหฺมจริโย  ฯ   
ธมฺเมน  โส  พฺรหฺมวาท  วเทยฺยาติ  พฺราหฺมโณ  อหนฺติ  เอต   
วาท  ธมฺเมน วเทยฺย  ยสฺส  สกเล  โลกสนฺนิวาเส  กุหิ ฺจิ   
เอการมฺมเณป  ราคุสฺสโทโทสุสฺสโท  โมหุสฺสโท  มานุสฺสโท   
ทิฏ ุสฺสโทติ  อิเม  ป ฺจ  อุสฺสทา  นตฺถีติ  ฯ  อกาลเมโฆติ อสมฺปตฺเต   
วสฺสกาเล  อุปฺปนฺนเมโฆ  ฯ  อย  ปน  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส   
อุทปาทิ  ฯสตฺตาหวทฺทลิกาติ  ตสฺมึ  อุปฺปนฺเน  สตฺตาห   
อวิจฺฉินฺนวุฏ ิตา  อโหสิ  ฯ   สีตวาตทุทฺทินีติ  สา  จ  ปน   
สตฺตาหวทฺทลิกา  อุทกผุสิตสมฺมิสฺเสน  สีตวาเตน  สมนฺตา   
ปริพฺภมนฺเตน  ทูสิตทิวสตฺตา  สีตวาตทุทฺทินี   นาม อโหสิ ฯ   
          อถโข  มุจลินฺโท  นาคราชาติ  ตสฺเสว  มุจลินฺทรุกฺขสฺส   
สมีเป  โปกฺขรณิยา  นิพฺพตฺโต  มหานุภาโว  นาคราชา  ฯ  
สตฺตกฺขตฺตุ  โภเคหิ  ปริกขิฺปตฺวาติ  เอว  โภเคหิ  ปริกฺขิปตฺวา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 12 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๒ 
 
อุปริมุทฺธนิ  มหนฺต  ผณ  กริตฺวาว   ิเต  ตสฺมึ  ตสฺส   
ปริกฺเขปพฺภนฺตร  โลหปาสาเท  ภณฺฑาคารคพฺภปฺปมาณ  อโหสิ   
ตสฺมา  ภควา  นิวาเต  ปทหิตทฺวาร  วาตปาเน  กูฏาคาเร  นิสินฺโน   
วิย  ชาโต  ฯ  มา ภควนฺต สีตนฺติอาทิ  ตสฺส  ตถา  กริตฺวา   
านการณปริทีปน  ฯ  โส  หิ  มา  ภควนฺต  สีต ฺจ  พาธยิตฺถ   
มา  อุณฺห  มา  ฑสาทิสมฺผสฺโส  พาธยิตฺถาติ   ตถา  กริตฺวา  
อฏาสิ  ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  สตฺตาหวทฺทลิกาย  อุณฺหเมว  นตฺถิ   
สเจ  ปน  อนตฺรนฺตรา  เมโฆ  วิคจฺเฉยฺย  อุณฺห  ภเวยฺย   
ตป  น  มา  พาธยิตฺถาติ  เอว  ตสฺส  จินฺเตตุ ยุตฺต  ฯ  วิทฺธนฺติ   
อุพฺพิทฺธ  เมฆวิคเมน  ทูรีภูตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  วิคตวลาหกนฺติ   
อปคตเมฆ  ฯ  เทวนฺติ  อากาส  ฯ  สกวณฺณนฺติ  อตฺตโน  รูป  ฯ  
สุโขวิเวโกติ  นิพฺพานสงฺขาโต  อุปธิวิเวโก  สุโข  ฯ  ตุฏสฺสาติ   
จตุมคฺคาณสนฺโตเสน  สนฺตุฏสฺส  ฯ  สุตธมฺมสสฺาติ  ปกาสิต- 
ธมฺมสฺส  ฯ   ปสฺสโตติ  ต  วิเวก  ย  วา  กิ ฺจิ  ปสฺสิตพฺพ   
นาม  ต  สพฺพ  อตฺตโน  วิริยพลาธิคเตน  าณจกฺขุนา  
ปสฺสนฺตสฺส  ฯ  อพฺยาปชฌฺนฺติ  อกุปฺปนภาโว  ฯ  เอเตน  เมตฺตา- 
ปุพฺพภาโค  ทสฺสิโต  ฯ  ปาณภูเตสุ  สยโมติ  สตฺเตสุ  จ  สยโม   
อวิหึสนภาโว  สุโขติ  อตฺโถ  ฯ เอเตน  กรุณาปุพฺพภาโค  ทสฺสิโต  ฯ   
สุขา  วิราคตา  โลเกติ  วิราคตาป  สุขา  ฯ  กีทิส ี ฯ  กามาน   
# ๑. ส.ี  ิโต ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 13 

                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๓ 
 
สมติกฺกโมติ  ยา  กามาน  สมติกฺกโมติ  วุจฺจติ  สา  วิราคตาป   
สุขาติ  อตฺโถ  ฯ  เอเตน  อนาคามิมคฺโค  กถิโต  ฯ  อสฺมิมานสฺส   
วินโยติ  อิมนิา  ปน  อรหตฺต  กถิต  ฯ  อรหตฺต  หิ  อสฺมิมานสฺส   
ปสฺสทฺธิวินโยติ  วุจฺจติ  ฯ  อิโต  ปร ฺจ สุข นาม นตฺถิ ฯ  
เตนาห เอต เว ปรม สุขนฺติ ฯ 
        มุจลินฺทมูลาติ  มหาโพธิโต  ปาจีนโกเณ   ิตา  มุจลินฺท- 
รุกฺขมูลา  ฯ  ราชายตนนฺติ  ทกฺขิณทิสาภาเค   ิต  ราชายตนรุกฺข   
อุปสงฺกมิ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  กตเรน  สมเยน ภควโต  
กิร   ราชายตนมูเล  สตฺตาห  เอกปลลฺงฺเกน  นิสินฺนสฺส  สมาธิโต  
วุฏานทิวเส  อรุณุคฺคมนเวลายเมว โภชนกิจฺเจน ภวิตพฺพนฺติ  
ตฺวา สกฺโก   เทวราชา  โอสถหรีตก  อุปเนสิ  ภควา  ต   
ปริภุ ฺชิ  ปรภุิตฺต-มตฺตสฺเสว  สรรีกิจฺจ  อโหส ิ สกโฺก  มุโขทก   
อทาสิ  ภควา  มุข  โธวิตฺวา  ตสฺมึเยว  รุกฺขมูเล  นิสทีิ  เอว  
อุคฺคเต  อรุณมฺหิ  นิสินฺเน   ภควติ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ฯ   
ตปุสฺสภลฺลิกา  วาณิชาติ ตปุสฺโส จ  ภลฺลิโก  จาติ  เทฺว   
ภาตโร  วาณิชา  ฯ  อุกฺกลาติ  อุกฺกลชนปทโต ฯ ต  เทสนฺติ   
ยสฺมึ  เทเส  ภควา  วิหรติ ฯ กตรสฺมิ ฺจ เทเส ภควาติ ฯ 
มชฺฌิมเทเส  ฯ  ตสฺมา  มชฺฌิมเทส  คนฺตุ  อทฺธานมคฺค  ปฏิปนนฺา   
โหนฺตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  าติสาโลหิตา  เทวตาติ  เตส   
# ๑. ส.ี ตปสฺสุ ฯ   ๒. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 14 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๔ 
 
าติภูตปุพฺพา  เทวตา  ฯ  เอตทโวจาติ  สา  กริ  เนส   
สพฺพสกฏานิ  อปฺปวตฺตานิ  อกาสิ  ฯ  ตโต  เต  ก ึ อิทนฺติ   
มคฺคเทวตาน  พลกิมฺม  อกสุ  ฯ  เตส  พลิกมฺมกาเล  สา  เทวตา   
ทิสฺสมาเนเนว  กาเยน  เอตทโวจ  ฯ  มนฺเถน  จ  มธปุณฺฑิกาย  
จาติ  อพทฺธสตฺตุนา  จ  สปฺปมธุผาณิตาทีหิ  โยเชตฺวา   
พทฺธสตฺตุนา  จ  ฯ  ปฏิมาเนถาติอุปฏหถ  ฯ  ต  โวติ  ตมฺปฏิมานน   
ตุมฺหาก  ภวิสฺสติ  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  ฯ  ย  อมหฺากนฺติ   
ยมฺปฏิคฺคหณ  อมฺหาก  อสฺส  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  ฯ  ภควโต   
เอตทโหสีติ  โย  กิรสฺส  ปธานานุโยคกาเล  ปตฺโต  อโหสิ  โส   
สุชาตาย  ปายาส  ทาตุ  อาคจฺฉนฺติยา  เอว  อนฺตรธายิ  เตนสฺส   
เอตทโหสิ  ปตฺโต  เม  นตฺถิ  ปรุิมกาปจ  นโข  ตถาคตา   
หตฺเถสุ  ปฏคฺิคณฺหนฺติ  กิมฺหิ  นุโข  อห  ปฏิคฺคณฺเหยฺย  
มนฺถ ฺจ  มธปุณฺฑิก ฺจาติ  ฯ  ปริวิตกกฺม ฺายาติ  อิโต  ปุพฺเพว   
ภควโต  สุชาตาย  ทินฺน  โภชนเยว  โอชานุปฺปพนฺธนวเสน   
อฏาสิ  เอตฺตก  กาล  เนว  ชิฆจฺฉา น ปปาสาน  กายทุพฺพลฺย   
อโหสิ  อิทานิ  ปนสฺส  อาหาร  ปฏิคฺคเหตุกามตาย  น  โข   
ตถาคตาติอาทินา  นเยน  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  ฯ  ต  เอว   
อุปฺปนฺน  อตฺตโน  เจตสา  ภควโต  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  ฯ  
จตุทฺทิสาติ  จตูหิ  ทิสาหิ  ฯ  เสลมเย  ปตฺเตติ  มุคฺควณฺณสิลามเย    
ปตฺเต  ฯ  อิทเยว  ภควา  ปฏิคฺคเหสิ  เตเยว  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ   



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 15 

                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๕  
 
จตฺตาโร  ปน  มหาราชาโน  ปม  อินฺทนีลมณิมเย  ปตฺเต   
อุปนาเมสุ  ฯ  น  เต  ภควา  อคฺคเหสิ  ฯ  ตโต  อิเม  จตฺตาโรป   
มุคฺควณฺณสิลามเย  ปตฺเต  อุปนาเมสุ  ฯ  ภควา  จตฺตาโรป   
ปตฺเต อคฺคเหสิ  เตส  ปสาทานุรกฺขนตฺถาย  โน  มหิจฺฉตาย  ฯ   
คเหตฺวา  จ  ปน  จตฺตาโรป  ยถา  เอโกว  ปตฺโต  โหติ   
ตถา  อธิฏหิ  ฯ  จตุนฺนป  เอกสทิโส  ปุ ฺวิปาโก  อโหส ิ ฯ   
เอว  เอก  กตฺวาอธิฏ ิเต  ปฏิคฺคเหสิ  ภควา  ปจฺจคฺเฆ  เสลมเย  
ปตฺเต  มนฺถ ฺจมธุปณฺฑิก ฺจ  ฯ  ปจฺจคฺเฆติ  ปจฺจคฺฆสฺมึ  ปาเฏกฺก   
มหคฺฆสฺมินฺติ   อตฺโถ  ฯ  อถวา  ปจฺจคฺเฆติ  อภินเว  อพฺภุณฺเห   
ตขเณ  นิพฺพตฺตสฺมินฺติ  อตฺโถ  ฯ  เทฺว  วาจา  เอเตส อเหสุนฺติ  
เทฺววาจิกา ฯ  อถวา  ทฺวีหิ  วาจาหิ  อุปาสกภาว  ปตฺตาติ 
อตฺโถ  ฯ  เต  เอว อุปาสกภาว  ปฏิเวเทตฺวา  ภควนฺต  อาหสุ   
กสฺสิทานิ  ภนฺเต  อมฺเหหิ   อชฺชโต  ปฏาย  อภิวาทนปจฺจุฏาน   
กาตพฺพนฺติ  ฯ  ภควา  สีสปรามสิ  ฯ  เกสา  หตฺเถ  ลคฺคึสุ  ฯ   
เต  เตส  อทาสิ  อิเม ตุมฺเห ปริหรถาติ  ฯ  เต  เกสธาตุโย  
ลภิตฺวา  อมเตเนวาภิสิตฺตา หฏตุฏาภควนฺต วนฺทิตฺวา  
ปกฺกมึสุ ฯ   
          อถโข  ภควา  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  ตมฺหา  สมาธิมฺหา   
วุฏหิตฺวา  วุตฺตปฺปการเมว  สพฺพกิจฺจ  นิฏาเปตฺวา ราชายตนมูลา   
ปุนป  เยน  อชปาลนิโคฺรโธ  เตนุปสงฺกมิ  ฯ  ปริวิตกฺโก  อุทปาทีติ   



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 16 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๖ 
 
ตสฺมึ  นิสินฺนมตฺตสฺเสว  สพฺพพุทฺธาน  อาจิณฺณสมาจิณฺโณ  อย   
เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  กสฺมา  ปนาย  สพฺพพุทฺธาน  
อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  ธมฺมสฺส  มหนฺตภาว  ครุภาว  ภาริยภาว   
ปจฺจเวกฺขณาย  พฺรหฺมุนา  ยาจิเตน เทเสตุกามตาย จ ฯ 
          ชานนฺติ  หิ  พุทฺธา  เอว  วิตกฺกิเต  พฺรหฺมา อาคนฺตฺวา  
ธมฺมเทสน  ยาจิสฺสติ  ตโต  สตฺตา  ธมฺเม  คารว  อุปปฺาเทสฺสนฺติ   
พฺรหฺมครุโก   หิ  โลกสนนฺิวาโสติ  ฯ  อิติ  อิเมหิ  ทวีฺหิ  การเณหิ   
อย  วิตกฺโก  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  ตตฺถ  อธิคโต  โข  มฺยายนฺติ  อธิคโต  
โข  เม อย ฯอาลยรามาติ  สตฺตา  ป ฺจกามคุเณสุ  อลยนฺติ   
ตสฺมา  เต  อาลยาติ  วุจฺจนฺติ  เตหิ  อาลเยหิ  รมนฺตีติ   
อาลยรามา  ฯ  อาลเยสุ  รตาติอาลยรตา  ฯ  อาลเยสุ  สฏุ ุ  
มุทิตาติ  อาลยสมฺมุทิตา  ฯ  ยทิทนฺติ  นิปาโต  ตสฺส  าน  
สนฺธาย  ย  อิทนฺติ  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  สนฺธาย  โย   อยนฺติ   
เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  อิเมส   
ปจฺจยา  อิทปฺปจฺจยา  อิทปฺปจฺจยา  เอว  อิทปฺปจฺจยตา  
อิทปฺปจฺจยตา จ  สา  ปฏจฺิจสมุปฺปาโท  จาติ  อิทปฺปจฺจยตา- 
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ฯ  โส มมสฺส  กลิมโถติ  ยา  อชานนฺตาน  
เทสนา  นาม  โส  มม  กิลมโถ  อสฺส  สา  มม  วิเหสา   
อสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ ภควนฺตนฺติ ภควโต ฯ อนจฺฉริยาติ  
อนุอจฺฉริยา  ฯ  ปฏิภสูติ  ปฏิภาณสงฺขาตสฺส  าณสฺส  โคจรา  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 17 

                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๗ 
 
อเหสุ  ปริวิตกฺกยิตพฺพภาว  ปาปุณึสุ  ฯ  หลนฺติ  เอตฺถ  หกาโร   
นิปาตมตฺโต  อลนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปกาสิตุนฺติ  เทสิตุ ฯ  อล  ทานิ  เม   
อิม  กิจฺเฉน  อธิคต  ธมฺม  เทสิตุนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  นาย (๑) 
ธมโฺม  สุสมพฺุโธติ  น  อย  สุกโร  อภิสมฺพุชฺฌิตุ ชานิตุ  
น  สุกโรติ  อตฺโถ ฯ   ปฏิโสตคามินฺติ  ปฏโิสต  วุจฺจติ  นิพฺพาน   
นิพฺพานคามินฺติ  อตฺโถ  ฯ  ราครตฺตาติ  กามราเคน  ภวราเคน   
ทิฏ ิราเคน  จ  รตฺตา  สตฺตา ฯ  น  ทกขฺนฺตีติ  น  ปสฺสนฺติ  ฯ   
ตโมกฺขนฺเธน  อาวุฏาติ  อวิชฺชาราสินา   อชโฺฌตฺถฏา  ฯ   
อปฺโปสฺสุกฺกตายาติ  นิรุสฺสุกฺกภาเวน อเทเสตุกามตายาติ  อตฺโถ ฯ   
          ยตฺร  หิ  นามาติ  ยสฺมึ  นาม โลเก ฯ ภควโต ปุรโต ปาตุร 
โหสีติ  ธมฺมเทสนายาจนตฺถ  ทสส ุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ   
มหาพฺรหฺมาโน  คเหตฺวา อาคมฺม  ภควโต  ปุรโต  ปาตุรโหสิ  ฯ   
อปฺปรชกฺขชาติกาติ  ป ฺามเย  อกฺขิมฺหิ  อปฺป  ราคโทสโมหรช   
เอเตส  สภาวาติ  อปฺปรชกฺขชาติกา ฯภวิสฺสนฺติ  ธมฺมสฺสาติ   
จตุสจฺจธมฺม  ฯ  อ ฺาตาโรติ  ปฏิวิชฌฺตาโร  ฯ  ปาตุรโหสีติ   
ปาตุภวิ  ฯ  สมเลหิ  จินฺติโตติ  ราคาทิสมเลหิ ฉสตฺถาเรหิ    
จินฺติโต  ฯ  อปาปุเรตนฺติ  วิวร  เอต  ฯ  อมตสฺส  ทวฺารนฺติ  อมตสฺส   
นิพฺพานสฺส  ทฺวารภูต  อริยมคฺค  ฯ  สณุนฺตุ  ธมฺม  วิมเลนานุ- 
พุทฺธนฺติ  อิเม  สตฺตา  ราคาทิมลาน  อภาวโต  วิมเลน  สมฺพุทฺเธน   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 18 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘ 
 
อนุพุทฺธ  จตุสจฺจธมฺม  สุณนฺตุ  ฯ  เสเล  ยถา  ปพฺพตมุทฺธ- 
นิฏ ิโตติ  สลิามเย  เอกฆเน  ปพฺพตมุทฺธนิ   ิโต  โส  จ   
ยถา  จกฺขุมา  ปุริโส  สมนตฺโต  ชนต  ปสฺเสยฺย  ตฺวมฺป  สุเมธ   
สุนฺทรป ฺ  สพฺพ ฺ ุตาเณน   สมนฺตจกฺขุ  ภควา  ธมฺมมย   
ป ฺามย ปาสาทมารุยฺห  สย  อเปตโสโก  โสกาวกิณฺณ   
ชาติชราภิภูต  ชนตอเปกฺขสฺสุ  อุปธารย  ฯ  อุฏเหีติ  ภควโต   
ธมฺมเทสนตฺถ  จาริก ฺจรณ   ยาจนฺโต  ภณติ  ฯ  วีราติอาทีสุ   
ภควา  วิริยวนฺตตาย  วีโร เทวปุตฺตมจฺจุกิเลสาภิสงฺขารมาราน   
วิชิตตฺตา  วิชิตสงฺคาโม  ชาติกนฺตาราทินิตฺถรณสมตฺถตาย  
สตฺถวาโห  กามจฺฉนฺทอิณสฺส  อภาวโต  อนโณ  ฯ  อชฺเฌสนนฺติ   
ยาจน  ฯ  พุทฺธจกฺขุนาติ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺติาเณน  จ   
อาสยานุสยาเณน  จ  ฯ  อิเมส ฺหิ  ทฺวินฺน  าณาน  พุทฺธจกฺขูติ    
นาม  ฯ  อปฺปรชกฺเขติ  เยส  ป ฺาจกฺขุมฺหิ  ราคาทิรช  อปฺป    
เต  อปฺปรชกขฺา  ฯ  เยส  มหนฺต  เต  มหารชกฺขา  ฯ เยส  
สทฺธาทีนิ อินฺทฺริยานิ  ติกฺขานิ  เต  ติกฺขินฺทฺริยา  ฯ  เยส   
มุทูนิ  เต  มทุินฺทฺริยา  ฯ  เยส  สทฺธาทโย  อาการา  สุนฺทรา 
เต  สฺวาการา ฯ เยส  อสุนทฺฺรา  เต  ทฺวาการา  ฯ  เย  
กถิตการณ  สลฺลกฺเขนฺติสุเขน  สกฺกา  โหนฺติ  วิ ฺาเปตุ เต   
สุวิ ฺาปยา  ฯ  เย  ตถา น  โหนฺติ  เต  ทุวิ ฺาปยา  ฯ  
เย  ปรโลก ฺจ  วชฺช ฺจ  ภยโต  ปสฺสนฺติ  เต  ปรโลกวชชฺภย-  
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๙ 
 
ทสฺสาวิโน  ฯ  อุปฺปลินิยนฺติ  อุปฺปลวเน  ฯ  อิตเรสุป  เอเสว  
นโย  ฯ  อนฺโตนิมุคฺคโปสินีติ  ยานิ  อุทกสฺส  อนฺโต  นิมุคฺคาเนว   
โปสิยนฺติ  ฯ  สโมทกฏ ิตานีติ  อุทเกน  สมฏ ิตานิ  ฯ  อุทก   
อจฺจุคฺคมฺม  ติฏนฺตีติ  อุทก  อติกฺกมิตฺวา  ติฏนฺติ  ฯ  อปารุตาติ   
วิวฏา  ฯ  อมตสฺส  ทฺวาราติ  อริยมคฺโค  ฯ  โส  ห ิ อมตสงฺขาตสฺส   
นิพฺพานสฺส  ทฺวาร  ฯ  ปมุ ฺจนฺตุ  สทฺธนฺติ  สพฺเพ  อตฺตโน  
สทฺธ  ปมุ ฺจนฺตุ  วิสฺสชชฺนฺตุ  ฯ  ปจฺฉิมปททฺวเย  อยเมวตฺโถ   
อห ฺหิ  อตฺตโน  ปคุณ  สวุตฺติตป  อิม  ปณีต  อุตฺตม  ธมฺม    
กายวาจากิลมถส ฺ ี หุตฺวา มนุเชสุ เทวมนุสฺเสสุ นาภาสึ ฯ    
        ปณฺฑิโตติ  ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคโต  ฯ  พฺยตฺโตติ  เวยฺยตฺติเยน   
สมนฺนาคโต  ฯ  เมธาวีติ  านุปฺปตฺติยา  ป ฺาย  สมนฺนาคโต  ฯ   
อปฺปรชกฺขชาติโกติ  สมาปตฺติยา  วิกฺขมฺภิตตฺตา  นิกฺกิเลสชาติโก   
วิสุทฺธสตฺโต  ฯ  อาชานิสฺสตีติ  สลฺลกฺเขสฺสติ  ปฏิวิชฺฌิสฺสติ  ฯ   
ภควโตป   โข  าณ  อุทปาทีติ  สพฺพ ฺ ุตาณ  อุปฺปชฺชิ  
อิโต  สตฺต  ทิวสมตฺถเก  กาล  กตฺวา  โส  อากิ ฺจ ฺายตเน   
นิพฺพตฺโตติ  ฯมหาชานิโยติ  สตฺตทิวสพฺภนฺตเร  ปตฺตพฺพมคฺค- 
ผลโต  ปริหนีตฺตา  มหาชานิ  อสฺสาติ  มหาชานิโย  ฯ  อกฺขเณ   
นิพฺพตฺตตฺตา  จ  ฯ อภิโทสกาลกโตติ หีโย  กาลกโต  ฯ  โสป   
เนวส ฺานาส ฺายตเน  นิพฺพตฺโตติ  อทฺทส  ฯ  พหูปการาติ   
พหุอุปการา  ฯ  ปธานปหิตตฺตนฺติ  ปธานตฺถาย เปสิตตฺตภาว ฯ   
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๐ 
 
อุปฏหึสูติ มุโขทกทานาทินา อุปฏหึสุ ฯ   
        อนฺตรา  จ  โพธ ึ อนตฺรา  จ  คยนฺติ  อุปโก  โพธิมณฺฑสฺส   
จ  คยาย  จ  อนฺตเร  ภควนฺต  อทฺทส  ฯ  อทฺธานมคฺค- 
ปฏิปนฺนนฺติ อทฺธานมคฺค  ปฏิปนฺน  ฯ  สพฺพาภิภูติ  สพฺพ   
เตภูมิกธมฺม  อภิภวิตฺวา    ิโต  ฯ  สพฺพวิทูติ  สพฺพ  จตุภูมิกธมฺม   
อเวทึ  อ ฺาสึ  ฯ  สพฺเพสุ   ธมฺเมสุ  อนูปลิตฺโตติ  สพฺเพสุ   
เตภูมิกธมฺเมสุ  กิเลสเลปเนน อลิตฺโต ฯ  สพฺพ ฺชโหติ  สพฺพ   
เตภูมิกธมฺม  อุปจฺฉินฺทิตฺวา   ิโต  ฯ  ตณฺหกฺขเย  วิมุตฺโตติ  ตณฺหกฺขเย   
นิพฺพาเน  อารมฺมณกรณวเสน  วิมุตฺโต  ฯสย  อภิ ฺายาติ  
สพฺพ  จตุภูมิกธมฺม  อตฺตนาว  ชานิตฺวา  ฯ   กมุทฺทิเสยฺยนฺติ  ก  
อ ฺ  อย  เม  อาจริโยติ  อุทฺทิเสยฺย  ฯ   น  เม  อาจริโย  อตฺถีติ   
โลกุตฺตรธมฺเม  มยฺห  อาจริโย  นาม นตฺถิ  ฯ  นตฺถ ิ เม   
ปฏิปุคฺคโลติ  มยฺห  ปฏิภาคปุคฺคโล  นาม  นตฺถิ  ฯ  สีติภูโตติ   
สพฺพกิเลสคฺคินิพฺพาปเนน  สีติภูโต  ฯ  นิพฺพุโตติ   กิเลสานเยว   
นิพฺพุตตฺตา  นิพฺพุโต  ฯ  กาสีน ปุรนฺติ กาสิกรฏเ นคร ฯ    
อห ฺ ึ  อมตทุนฺทุภินฺติ  ธมฺมจกฺขุปฏิลาภาย  อมตเภรึ   
ปหริสฺสามีติ   คจฺฉามิ  ฯ  อรหสิ  อนนฺตชิโนติ  อนนฺตชิโน  ภวิตุ   
ยุตฺโตสิ  ฯ  หุเวยฺยาวุโสติ  อาวุโส  เอวมฺป  นาม  ภเวยฺย  ฯ 
สีส โอกมฺเปตฺวาติ  สีส  จาเลตฺวา  ฯ  สณฺเปสุนฺติ  กติก   
อกสุ  ฯ  พาหุลฺลิโกติ  จีวรพาหุลฺลาทีน  อตฺถาย  ปฏิปนฺโน  ฯ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๑ 
 
ปธานวิพฺภนฺโตติ  ปธานโต  วิพฺภนฺโต  ภฏโ  ปริหโีน  ฯ   
อาวตฺโต  พาหุลฺลายาติ  จีวราทิพาหุลฺล  ภาวตฺถาย  อาวตฺโต  ฯ  
โอทหถ  ภิกขฺเว  โสตนฺติ  อุปเนถ  ภิกขฺเว  โสต  โสตินฺทฺริย   
ธมฺมสฺสวนตฺถ  อภิมุข  กโรถาติ  อตฺโถ  ฯ   อมตมธิคตนฺติ  อมต   
นิพฺพาน  มยา  อธิคตนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  จริยายาติ   ทุกกฺรจริยาย  ฯ   
ปฏิปทายาติ  ทุกฺกรปฏิปทาย  ฯ  อภิชานาถ  เม  โนติ  อภิชานาถ   
สมนุปสฺสถ  นุ  เม  ฯ  เอวรูป  ภาสิตเมตนฺติ เอวรูป  วากฺยเภทนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  อสกฺขิ  โข  ภควา  ป ฺจวคฺคิเยภิกฺขู  ส ฺาเปตุนฺติ  
อห  พุทฺโธติ  ชานาเปตุ อสกฺขิ  ฯ  จกขฺุกรณีติ  ป ฺาจกฺขุ   
สนฺธายาห  ฯ  อิโต  ปร  สพฺพ  ปทตฺถโต  อุตฺตานเมว  
อธิปฺปายานุสนฺธิโยชนาทิเภทโต  ปป ฺจสูทนิยา   มชฺฌิมฏกถาย   
วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพ  ฯ  อิโต  ปฏาย  หิ  อติวิตฺถารภีรุกสฺส    
มหาชนสฺส  จิตฺต  อนุรกฺขนฺตา  สุตฺตนฺตกถ  อวณฺณยิตฺวา  
วินยกถเยว  วณฺณยิสฺสาม  ฯ  สา  ว  ตสฺส  อายสฺมโต  อุปสมฺปทา   
อโหสีติ  อาสาฬฺหปุณฺณมาย  อฏารสหิ  เทวตาโกฏีหิ  สทฺธึ   
โสตาปตฺติผเลปติฏ ิตสฺส  เอหิ  ภิกฺขูติ  ภควโต  วจเนน  
อภินิปฺผนฺนา  สา  ว  ตสฺส   อายสฺมโต  เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา   
อโหสิ  ฯ  อถโข  อายสฺมโต  จ  วปฺปสฺสาติอาทิมฺหิ  วปฺปตฺเถรสฺส   
ปาฏิปททิวเส  ธมฺมจกฺขุ  อุทปาทิ  ภททฺิยตฺเถรสฺส   ทุติยทิวเส    
มหานามตฺเถรสฺส   ตติยทิวเส  อสฺสชิตฺเถรสฺส  จตุตฺถิยนฺติ  ฯ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๒ 
 
อิเมส ฺจ  ปน  ภิกฺขูน  กมฺมฏาเนสุ  อุปฺปนฺนมลวิโสธนตฺถ  ภควา   
อนฺโตวิหาเรเยว  อโหส ิ ฯ  อุปฺปนฺเน  อุปฺปนฺเน  กมฺมฏานมเล   
อากาเสนาคนฺตฺวา  มล  วิโนเทสิ  ฯ  ปกฺขสฺส  ปน  ป ฺจมิย   
สพฺเพ  ว  เต  เอกโต  สนนฺิปาเตตฺวา  อนตฺตสุตฺเตน  โอวท ิ ฯ  
เตน  วุตฺต  อถโข  ภควา  ป ฺจวคฺคิเยติ  อาทิ  ฯ  เตน  โข  ปน   
สมเยน  ฉ  โลเก  อรหนฺโต  โหตฺตีติ  ป ฺจมิยา  ปกฺขสฺส   
โลกสฺม ึฉ มนุสฺสา อรหนฺโต โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
          ปุพฺพานุปุพฺพกานนฺติ  ปเวณิวเสน   โปราณานุโปราณานนฺติ 
อตฺโถ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  เอกสฏ ี  โลเก อรหนฺโต 
โหนฺตีติ  ปุรมิา  ฉ  อิเม  จ  ป ฺจป ฺาสาติ  อนฺโตวสฺสมฺหิเยว   
เอกสฏ ีมนุสฺสา  อรหนโฺต  โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺร  ยสอาทีน   
กุลปุตฺตาน   อย  ปุพฺพโยโค  ฯ  อตีเต  กิร  ป ฺจป ฺาสชนา   
สหายกา  วคฺคพนฺเธน  ปุ ฺานิ  กโรนฺตา  อนาถสรีรานิ   
ปฏิชคฺคนฺตา  วิจรนฺติ  ฯ   เต  เอกทิวส  สคพฺภ  อิตฺถ ึ กาลกต   
ทิสฺวา  ฌาเปสฺสามาติ  สุสาน   หรึส ุ ฯ  เตสุ ป ฺจ ชเน 
ตุมฺเห ฌาเปถาติ สุสาเน เปตฺวา เสสา คาม ปวิฏา  ฯ   
ยโส  ทารโก  ต  สรรี  วิชฌฺิตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  จ  ฌาปยมาโน   
อสุภส ฺ  ปฏิลภิ  ฯ  โส  อิตเรสป  จตุนฺน  ชนาน  ปสฺสถ   
โภ  อิม  อสจึุ  ปฏิกฺกลูนติฺ  ทสฺเสสิ  ฯ  เตป  ตตฺถ  อสุภส ฺ    
ปฏิลภึสุ  ฯ  เต  ป ฺจป  คาม  คนฺตฺวา  เสสสหายกาน  กถยึสุ  ฯ  
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๓ 
 
ยโส  ปน  ทารโก  เคหป  คนฺตฺวา  มาตาปตูน ฺจ  ภริยาย 
จ กเถสิ ฯ  เต  สพฺเพป  อสุภส ฺ  ภาวยึสุ  ฯ  อยเมเตส  
ปุพฺพโยโค  ฯ เตนายสฺมโต  ยสสฺส  นาฏกชเนสุ  สุสานส ฺาเยว   
อุปฺปชฺชิ  ฯ ตาย จ  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา  สพฺเพส  วิเสสาธิคโม  
นิพฺพตฺตีติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  ภควา  ยาว   
ปจฺฉิมกตฺติกปุณฺณมี  ตาว  พาราณสิย  วิหรนฺโต  เอกทิวส  เต   
ขีณาสเว  สฏ ี ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯ   ทพฺิพา  นาม  ทิพฺเพสุ  
วิสเยสุ  โลภปาสา  ฯ  มานุสา  นาม  มานุสเกสุ  วิสเยสุ   
โลภปาสา  ฯ  มา  เอเกน เทฺวติ เอเกน มคฺเคน  เทฺว  มา 
อคมิตฺถ  ฯ  อสฺสวนตาติ  อสฺสวนตาย  ฯ  ปริหายนฺตีติ อนธิคต   
นาธิคจฺฉนฺตา  วิเสสาธิคมนโต  ปริหายนฺติ  ฯ  อนฺตกาติ ลามก   
หีนสตฺต  ฯ  อนฺตลิกฺขจโรติ  ราคปาส  สนฺธายาห  ต  หิ โส  
อนฺตลิกฺขจโรติ มนฺตฺวา อาห ฯ    
        นานาทิสา  นานาชนปทาติ  นานาทิสโต  จ  นานา- 
ชนปทโต  ฯ   อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ตุมฺเหวทานิ  ตาสุ  ตาสุ  ทิสาสุ   
เตสุ  เตสุ  ชนปเทสุ  ปพฺพาเชถาติ  อาทิมฺหิ  ปพฺพชฺชาเปกฺข  
กุลปุตฺต   ปพฺพาเชนฺเตน  เยน  ปรโต  น  ภิกฺขเว  ป ฺจหิ   
อาพาเธหิ  ผุฏโ  ปพฺพาเชตพฺโพติ  อาทึ  กตฺวา  ยาว  น   
อนฺธมูคพธิโร  ปพฺพาเชตพฺโพติเอว  ปฏิกฺขิตฺตา  ปุคฺคลา  เต   
วชฺเชตฺวา  ปพฺพชฺชาโทสวิรหิโต  ปุคฺคโล  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  โสป    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๔ 
 
มาตาปตูหิ  อนุ ฺาโตเยว  ตสฺส  อนุชานนลกฺขณ  น  ภิกฺขเว   
อนนุ ฺาโต  มาตาปตูหิ  ปุตฺโต  ปพฺพาเชตพฺโพ  โย  ปพฺพาเชยฺย   
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอตสฺมึ  สุตฺเต  วณฺณยิสฺสาม  ฯ  เอว   
ปพฺพชฺชาโทสวิรหิต  มาตาปตูหิ  อนุ ฺาต  ปพฺพาเชนฺเตนาปจ   
สเจ  อจฺฉินฺนเกโส  โหติ  เอกสีมาย  จ  อ ฺเป  ภิกฺขู  อตฺถิ   
เกสจฺเฉทนตฺถาย  ภณฺฑุกมฺม  อาปุจฺฉิตพฺพ  ฯ  ตสสฺ  อาปุจฺฉนาการ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สงฺฆ  อปโลเกตุ ภณฺฑุกมฺมายาติ  เอตฺถ   
วณฺณยิสฺสามิ  ฯ  สเจ  โอกาโส  โหติ  สย  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ 
สเจ  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีหิ  พฺยาวโฏ  โหติ  โอกาส น  ลภติ   
เอโก  ทหรภิกฺขุ  วตฺตพฺโพ  เอต  ปพฺพาเชหีติ  ฯ อวุตฺโตป  เจ   
ทหรภิกฺขุ  อุปชฺฌาย  อุททฺิสฺส  ปพฺพาเชติ  วฏฏติ  ฯ   สเจ  
ทหรภิกฺขุ  นตฺถิ  สามเณโรป  วตฺตพฺโพ  เอต  ขณฺฑสีม  เนตฺวา   
ปพฺพาเชตฺวา  กาสายานิ  อจฺฉาเทตฺวา  เอหีติ  ฯ  สรณานิ  ปน   
สย  ทาตพฺพานิ  ฯ  เอว  ภิกฺขุนาว  ปพฺพาชิโต  โหติ  ฯ  ปุริส   
หิ  ภิกฺขุโต  อ ฺโ  ปพฺพาเชตุ น  ลภติ  ตถา  มาตุคาม   
ภิกฺขุนิโต   อ ฺโ  ฯ  สามเณโร  ปน  สามเณรี  วา  อาณตฺติยา   
กาสายานิ   ทาตุ  ลภติ  ฯ  เกโสโรปน  เยนเกนจิ  กต  สุกต  
โหติ  ฯ  สเจ  ปน  ภพฺพรูโป  โหติ  สเหตุโก  าโต  ยสสฺสี   
กุลปุตฺโต  โอกาส กตฺวาป  สยเมว  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  มตฺติกามุฏ ึ   
คเหตฺวา  นหายิตฺวาเกเส  เตเมตฺวา  อาคจฺฉาหีติ  น  จ  ปน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 25 

                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๕ 
 
วิสฺสชฺเชตพฺโพ  ฯ  ปพฺพชิตุกามาน  หิ  ปม  พลวา  อุสฺสาโห   
โหติ  ปจฺฉา  ปน กาสายานิ  จ  เกสหรณสตฺถก ฺจ  ทิสฺวา   
อุตฺรสนฺติ  เอโตเยว  ปลายนฺติ  ฯ  ตสฺมา  สยเมว  นหานติตฺถ  
เนตฺวา  สเจ  นาติทหโร  โหติ  นหาหีติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  เกสา   
ปนสฺส  สยเมว  มตฺติก  คเหตฺวา  โธวิตพฺพา  ฯ  ทหรกุมารโก  ปน   
สย  อุทก  โอตริตฺวา  โคมยมตฺติกาหิ  ฆสิตฺวา  นหาเปตพฺโพ  ฯ   
สเจปสฺส  กจฺฉุ  วาปฬกา  วา  โหนฺติ  ยถา  มาตา  ปตฺุต  น   
ชิคุจฺฉติ  เอวเมว อชิคุจฺฉนฺเตน  สาธุก  หตฺถปาทโต  ปฏาย   
ยาว  สีสา  ฆสิตฺวานหาเปตพฺโพ  ฯ  กสฺมา  ฯ  เอตฺตเกน  หิ   
อุปกาเรน  กลุปุตฺตา  อาจริยุปชฺฌาเยสุ  จ  สาสเน  จ   
พลวสิเนหา ติพฺพคารวา อนิวตฺติธมฺมาท  โหนฺติ  อุปฺปนฺน   
อนภิรตึ  วิโนเทตฺวา  เถรภาว  ปาปุณนฺติ   กต ฺ ู  กตเวทิโน   
โหนฺติ  ฯ  เอว  นหาปนกาเล  ปน  เกสมสฺสุโอโรปนกาเล  วา   
ตฺว  าโต  ยสสฺสี  อิทานิ  มย  ต  นิสฺสาย ปจฺจเยหิ  น  
กิลมิสฺสามาติ  น  วตฺตพฺโพ  อ ฺาป  อนิยฺยานิกกถา  น   
กเถตพฺพา  ฯ  อถขฺวสฺส  อาวุโส  สุฏ ุ  อุปธาเรหิ  สตึ  
อุปฏาเปหีติ  วตฺวา  ตจป ฺจกกมฺมฏาน  อาจิกฺขิตพฺพ   
อาจิกฺขนฺเตน   จ   วณฺณสณฺานคนฺธาสโยกาสวเสน อสุจิเชคุจฺฉ- 
ปฏิกฺกูลภาว  นิชชฺีวนิสฺสตฺตภาว  วา  ปากฏ  กโรนฺเตน 
อาจิกฺขิตพฺพ  ฯ  สเจ หิ โส  ปุพฺเพ  ปริมทฺทิตสงฺขาโร  โหติ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๖ 
 
ภาวิตภาวโน  กณฺฏกเวธาเปกฺโข  วิย  ปริปกฺกคณฺโฑ  สุริยุคฺ- 
คมนาเปกฺข  วิย  จ  ปริณตปทุม  อถสฺส  อารทฺธมตฺเต   
กมฺมฏานมนสิกาเร  อินทฺาสนิ  วิย  ปพฺพเต กิเลสปพฺพเต 
จุณฺณิยมานเยว  าณ  ปวตฺตติ  ฯ  ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต   
ปาปุณาติ  ฯ  เย  ห ิ อาทิโตว  เกจิ  ขุรคฺเค  อรหตฺต  ปตฺตา  
สพฺเพ  เต เอวรูปสวน  ลภิตฺวา  กลฺยาณมิตฺเตน  อาจริเยน  
ทินฺนนย  นิสสฺาย  โน  อนสิฺสาย  ตสฺมาสฺส  เอวรูปา  กถา   
กเถตพฺพาติ  ฯ  เกเสสุ  ปน  โอโรปเตสุ  หลิทฺทจุณฺเณน  วา   
คนฺธจุณฺเณน  วา  สีส ฺจ  สรีร ฺจ  อุพฺพตฺเตตฺวา  คิหิคนฺธ  
อปเนตฺวา  กาสายานิ  ติกฺขตฺตุ วา  ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  สกึ  วา   
ปฏิคฺคหาเปตพฺโพ  ฯ  อถาปสฺส  หตฺเถ  อทตฺวา  อาจริโย  วา   
อุปชฺฌาโย  วา  สยเมว  อจฺฉาเทติ  วฏฏติ  ฯ  สเจป  อ ฺ  
ทหร  วา  สามเณร  วา  อุปาสก  วา  อาณาเปติ  อาวุโส   
เอตานิ  กาสายานิ  คเหตฺวา  เอต  อจฺฉาเทหีติ  ตเยว  วา   
อาณาเปติ  เอตานิ  คเหตฺวา  อจฺฉาเทหีติ  ฯ  สพฺพ  วฏฏติ  ฯ  
สพฺพ  เหต  เตน  ภิกฺขุนาว  ทินฺน  โหติ  ฯ  ย  ปน  นิวาส   
วา  ปารุปน  วา  อนาณตฺติยา  นิวาเสติ  วา  ปารุปติ  วา  
ต  อปเนตฺวา ปุน  ทาตพฺพ  ฯ  ภิกฺขุนา  หิ  สหตฺเถน  วา   
อาณตฺติยา  วา ทินฺนเมว  กาสาว  วฏฏติ  อทินฺน  น  วฏฏติ   
# ๑. ส.ี ปฏิคฺคาหาเปตพฺพานิ ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 27 

                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๗  
 
สเจป  ตสฺเสว  สนฺตก  โหติ  โก  ปน  วาโท  อุปชฌฺาย- 
มูลเก  ฯ  อย  ปม  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา  กาสายานิ  วตฺถานิ   
อจฺฉาเทตฺวา  เอกส  อุตฺตราสงฺค  การาเปตฺวาติ  เอตฺถ  วินิจฺฉโย  ฯ  
ภิกฺขูน  ปาเท  วนฺทาเปตฺวาติ เย  ตตฺถ  สนฺนิปติตา  ภิกฺขู  
เตส  ปาเท  วนฺทาเปตฺวา  อถ  สรณคหณตฺถ  อุกฺกฏุกิ  
นิสีทาเปตฺวา  อ ฺชล ึ ปคฺคหาเปตฺวา  เอว  วเทหีติ  วตฺตพฺโพ  
ยมห  วทามิ  ต  วเทหีติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  อถสฺส อุปชฌฺาเยน  วา   
อาจริเยน  วา  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามีติ  อาทินานเยน  สรณานิ   
ทาตพฺพานิ  ฯ  ยถาวุตฺตปฺปฏิปาฏิยาว น อุปฺปฏิปาฏิยา ฯ  สเจ  
หิ  เอกปทมฺป  เอกกฺขรป  อุปฺปฏิปาฏยิา  เทติ  พุทธฺ   สรณเยว   
วา  ติกฺขตฺตุ ทตฺวา  ปุน  อิตเรสุ  เอเกก  ติกฺขตฺตุ เทติ   
อทินฺนานิ  โหนฺติ  สรณานิ  ฯ  อิม ฺจ  ปน  สรณคมนูปสมฺปท  
ปฏิกฺขิปตฺวา  อนุ ฺาตา  อุปสมฺปทา  เอกโต  สุทฺธยิา  วฏฏติ  ฯ    
สามเณรปพฺพชฺชา  ปน  อุภโต  สุทฺธยิา  วฏฏติ  โน  เอกโต  
สุทฺธิยาตสฺมา  อุปสมฺปทาย  สเจ  อาจริโย  ตฺติโทส ฺเจว  
กมฺมวาจา  โทส ฺจ  วชฺเชตฺวา  กมฺม  กโรติ  สุกต  โหติ  ฯ   
ปพฺพชฺชาย  ปนอิมานิ  ตีณิ  สรณานิ  พุการธการาทีน   
พฺย ฺชนาน  านกรณสมฺปท  อหาเปนฺเตน  อาจริเยนป  อนฺเต- 
วาสิเกนป  วตฺตพฺพานิ ฯ สเจ อาจริโย  วตฺตุ  สกฺโกติ  
อนฺเตวาสิโก  น  สกฺโกติ  อนฺเตวาสิโก  วา สกฺโกติ  อาจริโย    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๘ 
 
น  สกโฺกติ  อุโภป  วา  น  สกโฺกนฺติ  น  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน  
อุโภป  สกโฺกนฺติ  วฏฏติ  ฯ  อิมานิ  จ  ปน  ททมาเนน  พุทฺธ  
สรณ  คจฺฉามีติ  เอว  เอกสมฺพทฺธานิ  อนุนาสิกนฺตานิ  วา  
กตฺวา  ทาตพฺพานิ  พุทฺธมฺ  สรณม ฺ คจฺฉามีติ  เอว  วิจฺฉินฺทิตฺวา   
มการนฺตานิ  วา  กตฺวา  ทาตพฺพานิ  ฯ  อนฺธกฏกถาย  นาม  
สาเวตฺวา  อห  ภนฺเต  พุทฺธรกฺขิโต  ยาวชีว  พุทฺธ  สรณ    
คจฺฉามีติ  วุตฺต  ฯ  ต  เอกอฏกถายมฺป  นตฺถ ิ ปาลิยป  น 
วุตฺต  เตส  รจิุมตฺตเมว  ตสฺมา  น  คเหตพฺพ  ฯ  น  หิ   
ตถา  อวทนฺตสฺส  สรณ  กุปฺปตีติ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อิเมหิ  
ตีหิ  สรณคมเนหิ  ปพฺพชชฺ  อุปสมฺปทนฺติ  อิเมหิ  พุทฺธ  สรณ   
คจฺฉามีติ   อาทีหิ  เอว  ติกฺขตฺตุ  อุภโต  สุทฺธิยา  วุตฺเตหิ  ตีหิ   
สรณคมเนหิ   ปพฺพชชฺ ฺเจว  อุปสมฺปท ฺจ  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ   
ตตฺถ  ยสฺมาอุปสมฺปทา  ปรโต  ปฏิกฺขิตฺตา  ตสฺมา  สา  
เอตรหิ  สรณมตฺเตเนว  น  รูหต ิ ฯ  ปพฺพชฺชา  ปน  ยสฺมา 
ปรโต  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อิเมหิ  ตีหิ  สรณคมเนหิ   
สามเณรปพฺพชฺชนฺติ  อนุ ฺาตา  เอว  ตสฺมา  สา  เอตรหิป   
สรณมตฺเตเนว  รูหติ  ฯ  เอตฺตาวตา  หิ  สามเณรภูมิย ปติฏ ิโต  
โหติ  ฯ  สเจ  ปเนส  มติมา  โหติ  ปณฺฑิตชาติโก  อถสฺส  ตสฺมเึยว   
าเน  สิกฺขาปทานิ  อุทฺทิสิตพฺพานิ  ฯ  กถ  ฯ  ยถา  ภควตา   
อุทฺทิฏานิ  วุตฺต  เหต  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สามเณราน  ทส   
# ๑. ม. คมิมา ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 29 

                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๙ 
 
สิกฺขาปทานิ  เตสุ  จ  สามเณเรหิ  สิกฺขิตุ  ปาณาติปาตา  
เวรมณี  อทินฺนาทานา  เวรมณี  อพฺรหฺมจริยา  เวรมณี   
มุสาวาทา  เวรมณี  สรุาเมรยมชชฺปมาทฏานา  เวรมณี  วิกาล- 
โภชนา  เวรมณี  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา  เวรมณี  มาลาคนฺธ- 
วิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา  เวรมณี  อุจฺจาสยนมหา- 
สยนา  เวรมณี  ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา  เวรมณีติ  ฯ  อนฺธกฏ- 
กถาย  ปน  อห  ภนฺเต อิตฺถนฺนาโม  ยาวชีว  ปาณาติปาตา   
เวรมณีสิกฺขาปท  สมาทิยามีติ  เอว  สรณทาน  วิย  สิกฺขา- 
ปททานป  วุตฺต  ฯ  ตป  เนว  ปาลิยา  น  อฏกถาสุ  อตฺถ ิ  
ตสฺมา  ยถาปาลิยาว  อุทฺทิสิตพฺพานิ  ฯปพฺพชฺชา  ห ิ  
สรณคมเนเหว  สิทฺธา  ฯ  สิกฺขาปทานิ  ปน  เกวล  สิกฺขา- 
ปริปูรณตฺถ  ชานิตพฺพานิ  ตสฺมา  ตานิ  ปาลิย  อาคตนเยน   
อุคฺคเหตุ  อสกฺโกนฺตสฺส  ยาย  กายจิ  ภาสาย  อตฺถวเสนป   
อาจิกฺขิตุ   วฏฏติ  ฯ  ยาว  ปน  อตฺตนา  สิกฺขิตพฺพสิกฺขาปทานิ 
น ชานาติ  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณานนิสชฺชาทีสุ  ปานโภชนาทิ- 
วิธิมฺหิ  จ  น  กุสโล  โหติ  ตาว  โภชนสาล  วา  สลาก- 
ภาชนฏาน  วา  อ ฺ  วา  ตถารูปฏาน  น  เปเสตพฺโพ  ฯ   
สนฺติกาวจโรเยว  กาตพฺโพ  พาลทารโก  วิย  ปฏิชคฺคิตพฺโพ  ฯ   
สพฺพมสฺส  กปฺปยากปฺปยอาจิกฺขิตพฺพ  นิวาสนปารุปนาทีสุ   
อภิสมาจาริเกสุ  วิเนตพฺโพ  ฯ   เตนาป  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
# ๑. ม. เวรมณึ ฯ  
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๐ 
 
ทสหงฺเคหิ  สมนฺนาคต  สามเณร นาเสตุนฺติ  เอว  ปรโต   
วุตฺตานิ  ทส นาสนงฺคานิ อารกา ปริวชฺเชตฺวา อภิสมาจาริก  
ปริปูเรนฺเตน ทสวิเธ สีเล สาธุก สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
                                ปพฺพชฺชาวินิจฺฉโย นิฏ ิโต ฯ   
        มยฺห  โข  ภิกฺขเวติ  มยา  โขติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา  มยฺห   
โยนิโส  มนสิกาโรติ  โย  มยฺห  โยนิโส  มนสิกาโร  เตน  
เหตุนาติ  อตฺโถ  ฯ  ปุน  อนุปฺปตฺตาติ  เอตฺถ  วิภตฺตึ  ปริณาเมตฺวา   
มยาติ  วตฺตพฺพ ฯ 
        ภทฺทวคฺคิยาติ  เต  กิร  ราชกุมารา  รูเปน  จ  จิตฺเตน  
จ  ภทฺทกา  วคฺคพนฺเธเนว  วิจรนฺติ  ตสฺมา  ภทฺทวคฺคิยาติ   
วุจฺจนฺติ  ฯ  เตนหิ  โวติ  เอตฺถ  โวกาโร  นิปาตมตฺโต  ฯ  ธมฺมจกฺขุ  
อุทปาทีติเกส ฺจิ  โสตาปตฺติมคฺโค  เกส ฺจิ  สกทาคามิมคฺโค   
เกส ฺจิอนาคามิมคฺโค  อุทปาทิ  ตโยป  หิ  เอเต  มคฺคา   
ธมฺมจกฺขุนฺติวุจฺจนฺติ  ฯ  เต  กิร  ตุณฺฑิลชาตเก  ตึสธุตฺตา  
อเหสุ ฯ  อถตุณฺฑิโลวาท สุตฺวา ป ฺจ สีลานิ รกฺขึส ุฯ  
อิท เตส ปุพฺพกมฺม ฯ  
        ปมุโขติ  ปุพฺพงฺคโม  ฯ  ปาโมกฺโขติ  อุตฺตโม  วิสุทฺธป ฺโ  ฯ   
อนุปหจฺจาติ  อวินาเสตฺวา  ฯ  เตชสา  เตชนฺติ  อตฺตโน  
เตเชน  นาคสฺส  เตช  ฯ  ปริยาเทยฺยนฺติ  อภิภเวยฺย  วินาเสยฺย   
วาติ  ฯ  มกฺขนฺติ  โกธ (๑) ฯ  น  เตฺวว  จ  โข อรหา ยถา  
# ๑. ส.ี โกป  ฯ  
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๓๑ 
 
อหนฺติ อตฺตาน อรหา  อหนฺติ  ม ฺมาโน  วทติ  ฯ  อชฺชุณฺโห   
อคฺคิสรณมฺหีติ  อชชฺ  เอกทิวส  วเสยฺยามาติ  อตฺโถ  ฯ  ผาสุกาโมติ  
หิตกาโม ฯ สุมานโสติ  ปติโสมนสฺเสหิ  สมฺปยุตฺตมโน  ฯ  น   
วิมโนติ  อวิมโน  โทเสน อนภิภูโต  มโนติ  อตฺโถ  ฯ  อคฺยาคาร   
อุทิจฺจเรติ  อาทิตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ชฏลิา  ภณนฺตีติ  อิมินา  
สมฺพนฺโธ  ฯ  อหินาคสฺส  อจฺจิโย  น  โหนฺตีติ  อวิวณฺณา   
วิรูปวณฺณาติ  อตฺโถ  ฯ  ผลิกวณฺณาโยติ  ผลิกมณิวณฺณาโย  ฯ   
องฺคิรสสฺสาติ  องฺคโต  รสิโย  สสรนฺตีติ   องฺคิรโส ตสฺส  
องฺคิรสสฺส ฯ    
        อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาติ  ปริกฺขีณาย  รตฺติยา  อปฺปา- 
วสิฏายาติ  อตฺโถ  ฯ  อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  อภิรูปวณฺณา   
อภิมนาปวณฺณา  ฯเกวลกปฺปนฺติ สกล เกวล ฯ   
        ปุริมาหิ  วณฺณนิภาหีติ  จตุนฺน  มหาราชาน  วณฺณนิภ    
สนฺธายาห  ฯ  ปาณินาติ  หตฺเถน  ฯ  กกุเธ  อธิวตฺถา  เทวตาติ   
อชฺชุนรุกฺเข  อธิวตฺถา  เทวตา  ฯ  วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ  สกฺุขาปนตฺถาย   
ปสาเรตฺวา  เปยฺยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ภนฺเต  อาหร  หตฺถนฺติ   
เอว วทนฺโต  วิย  โอนโตติ  อาหรหตฺโถ  ฯ  อุยฺโยเชตฺวาติ  
วิสฺสชฺเชตฺวา ฯมณฺฑามุขิโยติ  อคฺคิภาชนานิ  วุจฺจนฺติ  ฯ  
จิรปฏิกาติ  จิรกาลโต  ปฏาย  ฯ  เกสมิสฺสนฺติ  อาทีสุ  เกสา  เอว   
เกสมิสฺส  ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ ขาริกาชนฺติ ขาริภาโร ฯ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๒ 
 
ลฏ ิวเนติ  ตาลุยฺยาเน  ฯ  สุปฺปติฏเ  เจติเยติ  อ ฺตรสฺมึ    
วฏฏรุกฺเข  ฯ  ตสฺส  กิเรต  นาม  ฯ ทฺวาทสนหุเตหีติ เอตฺถ 
เอก นหุต  ทสสหสฺสานิ  ฯ  อปฺเปกจฺเจติ  อป  เอกจฺเจ  ฯ 
อชฺฌภาสีติ  เตสกงฺขาจฺเฉทนตฺถ  อภาสิ  ฯ  กิเมว  ทิสฺวาติ   
กึเอว  ทิสฺวา  ฯอุรุเวลวาสีติ  อุรุเวลาย  วาสี  ฯ  อคฺคิหุตฺต  ปหาย   
ปพฺพชิโตสิ  โก  อุปาโย  ฯ  กีสโกวทาโนติ  ตาปสจริยาย กีสสรีรตฺตา   
กีสกาติ  ลทธฺนามาน  ตาปสาน  โอวาทโก  อนุสาสโก  สมาโนติ  
อตฺโถ ฯ อถวา  สย  กีสโก  ตาปโส  สมาโน  จ  โอวทมาโน  
จ  อ ฺเ  โอวทนฺโต  อนสุาสนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  กถ  ปหีนนฺติ  
เกน  การเณน  ปหีน  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ตฺว  อุรุเวลวาสี   
อคคิปริจารกาน  ตาปสาน  สย  โอวาทาจริโย  สมาโน  กึ   
ทิสฺวา  อคฺคึ  ปหาสิ  ปุจฺฉามิ  ตเอตมตฺถ  เกน  การเณน  
ตว  อคฺคิหุตฺต  ปหีนนฺติ  ฯ  ทุติยคาถาย  อยมตฺโถ  เอเต  รูปาทิเก   
กาเม  อิตฺถิโย  จ  ย ฺา  อภิวทนฺติ  ฯ สฺวาห  เอต  สพฺพป  
รูปาทิก  กามปฺปเภท  ขนฺธูปธีสุ  มลนติฺ  ตฺวา  ยสฺมา  อิเม   
ยิฏหุตปฺปเภทา  ย ฺา  มลเมว  วทนฺติ  ตสฺมา น  ยฏิเ  
น  หุเต  อร ฺชึ  ยฏิเ  วา  หุเต วา นาภิรมินฺติ  
อตฺโถ ฯ  ตติยคาถาย  อถ  โกจรหีติ  อถ  กุหึจรหิ  ฯ  เสส  
อุตฺตานเมว  ฯ จตุตฺถคาถาย  ปทนฺติ  นิพฺพานปท  สนฺต- 
สภาวตาย  สนฺต  อุปธีน  อภาเวน  อนูปธีก  ราคกิ ฺจนาทีน    
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                        *เลมที่ ๓ มหาขนฺธกวณฺณนา หนา  ๓๓ 
 
อภาเวน  อกิ ฺจน  ตีสุ  ภเวสุ  อลคฺคตาย  ย  กามภว  ย ฺา   
วทนฺติ  ตสฺมึป  กามภเว อสตฺต  ชาติชรามรณาน  อภาเวน   
อน ฺถาภาวึ  อตฺตนา  ภาวิเตน  มคฺเคเนว  อธิคนฺตพฺพ  น   
อ ฺเน  เกนจิ  อธิคเมตพฺพนฺติอน ฺเนยฺย  ยสฺมา  อีทิส  
ปท  อทฺทส  ตสฺมา  น  ยฏิเ  น  หุเต  อร ฺชึ  ฯ  เตน   
กึ  ทสฺเสติ  ฯ  โย  อห  เทวมนุสฺสโลก สมฺปตฺติสาธเก  น  ยิฏเ  
น  หุเต  อร ฺชึ  โส  กึ  วกฺขามิ  เอตฺถ  นาม  น  
เม  เทวมนุสฺสโลเก  รโต มโนติ เอว สพฺพโลเก อนภิรติภาว   
ปกาเสตฺวา  อถโข  อายสฺมา  อุรุเวลกสฺสโป  สาวโกหมสฺมีติ   
เอว  ภควโต  สาวกภาว  ปกาเสสิ  ฯ  ต ฺจ  โข  อากาเส  
วิวิธานิ  ปาฏิหาริยานิ  ทสฺเสตฺวา  ฯ  ธมฺมจกฺขุนฺติ  โสตาปตฺติ- 
มคฺคาณ  ฯ   อสฺสาสกาติ อาสึสนา ปตฺถนาติ อตฺโถ ฯ   
          เอสาห  ภนฺเตติ  เอตฺถ  ปน  กิ ฺจาป  มคฺคปฏิเวเธเนวสฺส  
สิทฺธ  สรณคมน  ตตฺถ  ปน  นิจฺฉยคมนเมว(๑)  คโต  อิทานิ   
วาจาย  อตฺตสนฺนิยาตน  กโรติ  มคฺควเสเนวาย  นิยต  สรณคมน   
ปตฺโต  ต  ปเรส  วาจาย  ปาฏก  กโรนฺโต  ปณิปาตคมน ฺจ   
คจฺฉนฺโต  เอว วทติ ฯ   
          สิงฺคินิกฺขสุวณฺโณติ   สิงฺคิสุวณฺณนิกฺเขน   สมานวณฺโณ  ฯ   
ทสวาโสติ  ทสสุ  อริยวาเสสุ  วุตฺถวาโส  ฯ  ทสธมฺมวิทูติ  
# ๑. ม. วินิจฺฉยคมนเมว ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 34 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๔ 
 
ทสกมฺมปถวิทู  ฯ  ทสภิ  จุเปโตติ  ทสหิ  อเสเขหิ  องฺเคหิ  
อุเปโต ฯสพฺพธิ  ทนฺโตติ  สพฺเพสุ  อินทฺฺริเยสุ  ทนฺตา  ภควโต 
หิ  จกฺขุอาทีน   กิ ฺจิ อทนฺต นาม นตฺถิ ฯ   
        ภควนฺต  ภุตฺตาวึ  โอนีตปตฺตปาณึ  เอกมนฺต  นสิีทีติ   
ภควนฺต  ภุตฺตวนฺต  ปตฺตโต  จ  อปนีตปาณึ  สลฺลกฺเขตฺวา   
เอกสฺมึ  ปเทเสนิสีทีติ  อตฺโถ  ฯ  อตฺถิกานนฺติ  พุทฺธาภิคมเนน 
จ  ธมฺมสฺสวเนน  จ   อตฺถกิาน  ฯ  อภิกกฺมนียนฺติ  อภิคนฺตุ (๑)  
สกฺกุเณยฺย  ฯ  อปฺปกิณฺณนฺติ  อนากิณฺณ  ฯ  อปฺปสทฺทนฺติ  วจน- 
สทฺเทน  อปฺปสทฺท  ฯ  อปฺปนิคฺโฆสนฺติ  นครนิคฺโฆสสทฺเทน   
อปฺปนิคฺโฆส  ฯ  วิชนวาตนฺติ  อนุส ฺจรณชนสฺส  สรีรวาเตน  
วิรหิต  ฯ  วิชนวาทนฺติป  ปาโ  ฯ  อนฺโตป  ชนวาเทน รหิตนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  วิชนปาตนฺติป  ปาโ  ฯ  ชนส ฺจารวิรหิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
มนุสฺสราหเสยฺยกนฺติ  มนุสฺสาน  รหสฺสกิริยฏานิย  ฯ  ปฏิสลฺลาน- 
สารูปนฺติ วิเวกานุรูป ฯ   
          สารีปตฺุตโมคฺคลฺลานาติ  สารีปุตฺโต  จ  โมคฺคลฺลาโน(๒) จ  ฯ 
เตหิ  กติกา  กตา  โหติ  โย  ปม  อมต  อธิคจฺฉติ  โส   
อิตรสฺส  อาโรเจตูติ  ฯ  เต  กริ  อุโภป  คิหิกาเล  อุปติสฺโส 
โกลโิตติ  เอว  ป ฺายมานนามา  อฑฺฒเตยฺยสตมาณวกปริวารา   
คิรคฺคสมชฺช  อคมสุ  ฯ  ตตฺถ  เนส  มหาชน  ทิสฺวา  เอตทโหสิ  
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๓๕ 
 
อย  นาม  เอว  มหาชนกาโย(๑)  อปฺปตฺเต  วสฺสสเต  มรณมุเข   
ปติสฺสตีติ  ฯ  อถ  อุโภป  อุฏ ิตาย  ปรสิาย  อ ฺม ฺ  ปุจฺฉิตฺวา    
เอกชฺฌาสยา  ปจฺจุปฏ ิตมรณส ฺา  มนฺตยึสุ  สมฺม  มรเณ   
สติอมเตนป  ภวิตพฺพ  หนฺท  มย  อมต  ปริเยสามาติ   
อมตปริเยสนตฺถส ฺชยสฺส  ฉนฺนปริพฺพาชกสฺส  สนฺติเก  สปรสิา   
ปพฺพชิตฺวากติปาเหเนว  ตสฺส  าณวิสเย  ปาร  คนฺตฺวา  
อมต  อปสฺสนฺตา  ปุจฺฉึสุ  กึ  นุ  โข  อาจริย  อ ฺโเปตฺถ   
สาโร  อตฺถีติ  นตฺถาวุโส   เอตฺตกเมว  อิทนฺติ  จ  สตฺุวา   
ตุจฺฉ  อิท  อาวุโส  นิสฺสาร  โยทานิ  อมฺเหสุ  ปม  อมต  
อธิคจฺฉติ  โส  อิตรสฺส  อาโรเจตูติกติก  อกสุ  ฯ  เตน  วุตฺต  
เตหิ  กติกา  กตา  โหนฺตีติ  อาทิ  ฯ  ปาสาทิเกน  อภิกฺกนฺเตนาติ- 
อาทีสุ  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  กรณวจน  เวทิตพฺพ  ฯ  อตฺถิเกหิ  
อุปาต  มคฺคนฺติ  เอต  อนุพนฺธนสฺส  การณวจน  ฯ  อิท  หิ   
วุตฺต  โหติ  ยนฺนูนาห  อิม  ภิกฺขุ   ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนุพนฺเธยฺย   
กสฺมา  ยสฺมา  อิท  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนุพนฺธน  นาม  อตฺถิเกหิ   
อุปาต  มคฺค  าโต  เจว  อุปคโต  จ  มคฺโคติ  อตฺโถ  ฯ  
อถวา  อตฺถิเกหิ  อมฺเหหิ  มรเณ  สติ  อมเตนาป  ภวิตพฺพนฺติ  
เอว  เกวล  อตฺถีติ  อุปาต  นิพฺพาน  นาม  ต  มคฺคนฺโต   
ปริเยสนฺโตติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ ป ฺฑปาต  อาทาย   
# ๑. ส.ี มหาสตฺตกาโย  ฯ   
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๖ 
 
ปฏิกฺกมีติ  สทุินฺนกณฺเฑ  วุตฺตปฺปการ  อ ฺตร  กุฑฺฑมูล   
อุปสงฺกมิตฺวา  นิสีทิ  ฯ  สารีปุตฺโตป  โข  อกาโล  โข  ตาว   
ป ฺห  ปุจฺฉิตุนฺติ  กาล  อาคมยมาโน  ตฺวา  วตฺตปฏิปตฺติ- 
ปูรณตฺถ (๑)  กตภตฺตกิจฺจสฺส  เถรสฺส  อตฺตโน  กมณฺฑลุโต (๒) อุทก   
ทตฺวาโธตหตฺถปาเทน  เถเรน  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  
ป ฺห  ปุจฺฉิ  ฯเตน  วุตฺต  อถโข  สารีปตฺุโต  ปริพฺพาชโกต- 
อาทิ  ฯ  น  ตาหสกฺโกมีติ  น  เต  อห  สกฺโกมิ  ฯ  เอตฺถ  จ   
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต เถโรน  เอตฺตก  น  สกโฺกติ  อถโข  อิมสฺส   
ธมฺมคารว  อุปฺปาเทสฺสามีติ  สพฺพากาเรน  พุทฺธวิสเย  อวิสยภาว   
คเหตฺวา  เอวมาห  ฯ  เย  ธมฺมา  เหตุปฺปภวาติ  เหตุปฺปภวา  
นาม  ป ฺจกฺขนฺธา  ฯ  เตนสฺส ทุกฺขสจฺจ  ทสฺเสติ  ฯ  เตส  เหตุ  
ตถาคโต  อาหาติ  เตส  เหตุนาม  สมุทยสจฺจ  ต ฺจ  ตถาคโต   
อาหาติ  ทสฺเสติ  ฯ  เตส ฺจ  โย  นิโรโธติ  เตส  อุภินฺนป  สจฺจาน  
โย  อปฺปวตฺตินิโรโธ  ต ฺจ  ตถาคโต  อาหาติ  อตฺโถ  ฯ  เตนสฺส   
นิโรธสจฺจ  ทสฺเสติ  ฯ  มคฺคสจฺจ  ปเนตฺถ  สรูปโต  อทสฺสิตป 
นยโต  ทสฺสติ  โหติ  ฯ  นิโรเธ  ห ิ วุตฺเต  ตสฺส  สมฺปาปโก   
มคฺโค  วุตฺโต  ว  โหติ  ฯ อถวา  เตส ฺจ  โย  นิโรโธติ  เอตฺถ 
เตส  โย  นิโรโธ  จ  นโิรธุปาโย  จาติ  เอว  เทฺวป  สจฺจานิ   
ทสฺสิตานิ  โหนฺตีติ  ฯ อิทานิ  ตเมวตฺถ  ปฏิปาเทนฺโต  อาห    
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เอววาที  มหาสมโณติ  ฯ  เอเสว  ธมฺโม  ยท ิ ตาวเทวาติ  สเจป   
อิโต  อุตฺตรึ  นตฺถิ  เอตฺตกเมว  อิท  โสตาปตฺติผลมตฺตเมว  ปตฺตพฺพ   
ตถาป  เอโสเอว  ธมฺโมติ  อตฺโถ  ฯ  ปจฺจพฺยถา  ปทมโสกนฺติ  
ย  มย  ปริเยสมานา  วิจราม  ต  ปทมโสก  ปฏิวิทธฺถ  ตุมฺเหว  
ปตฺต  ต  ตุมฺเหหีติ  อตฺโถ  ฯ  อทิฏ  อพฺภตีต  พหุเกหิ   
กปฺปนหุเตหีติ  อมฺเหหิ  นาม  อิท  ปทมโสก   พหุเกหิ  กปฺปนหุเตหิ   
อทิฏเมว  อพฺภตีต  ฯ  อิติ  ตสฺส  ปทสฺส   อทิฏภาเวน   
ทีฆรตฺต  อตฺตโน  มหาชานิยภาว  ทีเปติ  ฯ  คมฺภีเร  าณวิสเยติ   
คมฺภีเร  เจว  คมฺภีรสฺส  จ  าณสฺส  วิสยภูเต  ฯ อนุตฺตเร   
อุปธิสงฺขเยติ  นิพฺพาเน  ฯ  วิมุตฺเตติ  ตทารมฺมณาย  วิมุตฺติยา  
วิมุตฺเต  ฯ  พฺยากาสีติ  เอต  เม  สาวกยุค  ภวิสฺสติ  อคฺค   
ภทฺทยุคนฺติ  วทนฺโต  สาวกปารมิาเณ  พฺยากาสิ  ฯ  สาว  เตส   
อายสฺมนฺตาน  อุปสมฺปทา  อโหสีติ  สา  เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา  ว   
เตส   อุปสมปฺทา  อโหสิ  ฯ  เอว  อุปสมฺปนฺเนสุ  จ  เตสุ  
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  สตฺตหิ  ทิวเสหิ  อรหตฺเต  ปติฏ ิโต   
สารีปุตฺตตฺเถโรอฑฺฒมาเสน  ฯ  อตีเต  กริ  อโนมทสฺสี  นาม   
พุทฺโธ  โลเก  อุทปาทิ  ฯ  ตสฺส  สรโท  นาม  ตาปโส  สเก   
อสฺสเม  นานาปุปฺเผหิ  มณฺฑป  กตฺวา  ปุปฺผาสเนเยว  ภควนฺต   
นิสีทาเปตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺสาป  ตเถว  มณฺฑป  กตฺวา  ปุปฺผาสนานิ    
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ป ฺาเปตฺวา อคฺคสาวกภาว  ปตฺเถสิ  ฯ  ปตฺถยิตฺวา  จ  สิริวฑฺฒสฺส   
นาม เสฏ ิโน  เปเสสิ  มยา  อคฺคสาวกฏาน  ปตฺถิต  ตฺวป   
อาคนฺตฺวา   เอก  าน  ปตฺเถหีติ  ฯ  เสฏ ี  นลีุปฺปลมณฺฑป   
กตฺวา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ตตฺถ  โภเชติ  โภเชตฺวา  ทุติย- 
สาวกภาว  ปตฺเถสิ  ฯ  เตสุ   สรทตาปโส   สารีปุตฺตตฺเถโร  ชาโต   
สิริวฑฺโฒ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโรติ ฯ อิท เตส ปุพฺพกมฺม ฯ   
        อปุตฺตกตายาติอาทีสุ  เยส  ปุตฺตา  ปพฺพชนฺติ  เตส 
อปุตฺตกตาย  ฯ  ยาส  ปติโน  ปพฺพชนติฺ  ตาส  เวธพฺยาย   
วิธวภาวาย  ฯ  อุภเยนาป  กุลุปจฺเฉทาย  ฯ  ส ฺชยานีติ  ส ฺชยสสฺ 
อนฺเตวาสิกานิ  ฯ  มาคธาน  คิริพฺพชนติฺ  มาคธาน  ชนปทสฺส   
คิริพฺพช  นคร  ฯ  มหาวีราติ  มหาวิริยวนฺตา  ฯ  นียมานานนฺติ   
นียมาเนสุ  ฯภุมฺมตฺเถ  สามิวจน  อุปโยคตฺเถ  วา  ฯ  กา  อุสฺสูยา   
วิชานตนฺติ  ธมฺเมน นยนฺตีติ เอว วิชานนฺตาน กา อุสฺสูยา ฯ   
        อนุปชฌฺายกาติ  วชชฺาวชฺช  อุปนิชฺฌายเกน  ครุนา   
วิรหิตา  ฯอนากปฺปสมฺปนฺนาติ  น  อากปฺเปน  สมปฺนฺนา   
สมณสารุปฺปาจาร วิรหิตาติ  อตฺโถ  ฯ  อุปริโภชเนติ  โภชนสฺส  
อุปริ  ฯ  อุตฺติฏปตฺตนฺติ   ปณฺฑาย  จรณกปตฺต  ฯ  ตสฺมึ  หิ  
มนุสฺสา  อุจฺฉิฏส ฺ ิโน  ตสฺมา  อุตฺติฏปตฺตนฺติ  วุตฺต  ฯ  
อถวา  อุฏหิตฺวา  ปตฺต  อุปนาเมนฺตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  
ทฏพฺโพ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อุปชฺฌายนฺติ  อุปชฺฌาย  คเหตุ    
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อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  ปตฺุตจิตฺต  อุปฏเปสฺสตีติ  ปุตฺโต  เม   
อยนฺติ  เอว  เคหสิตเปมวเสน  จิตฺต  อุปฏเปสฺสติ  ฯ  เอส  นโย   
ทุติยปเทป  ฯ  สคารวา สปฺปติสฺสาติ  ครุภาว ฺเจว  เชฏกภาว ฺจ   
อุปฏเปตฺวา ฯ  สภาควุตฺติกาติ  สภาคชีวิกา  ฯ  สาหูติ  วาติอาทีนิ   
ป ฺจ  ปทานิ  อุปชฌฺายภาว  สมฺปฏิจฺฉนเววจนานิ  ฯ  กาเยน   
วิ ฺาเปตีติ  เอว  สทฺธิวิหาริเกน  อุปชฺฌาโย  เม  ภนฺเต  
โหหีติ  ติกฺขตฺตุ  วุตฺเต  สเจ  อุปชฺฌาโย  สาหูติอาทีสุ  ป ฺจสุ   
ปเทสุ  ยสฺส  กสฺสจิปทสฺส  วเสน  กาเยน  วา  วาจาย  วา  
กายวาจาหิ  วา  คหิโต   ตยา  อุปชฺฌาโยติ  อุปชฺฌายคหณ   
วิ ฺาเปติ  คหิโต  โหติอุปชฺฌาโย  ฯ  อิทเมว  ห ิ เอตฺถ   
อุปชฺฌายคหณ  ยทิท  อุปชฺฌายสฺส  อิเมสุ  ป ฺจสุ  ปเทสุ   
ยสฺส  กสฺสจิ  ปทสฺส  วาจาย  วา  สาวน กาเยน  วา  
อตฺถวิ ฺาปนนฺติ  ฯ  เกจิ  ปน  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉน  สนฺธาย (๑)  
วทนฺติ  ฯ  น  ต  ปมาณ  อายาจนทานมตฺเตน  หิ  คหิโต   
โหติ  อุปชฌฺาโย  น  เอตฺถ  สมฺปฏิจฺฉน  องฺค  ฯ  สทฺธิ- 
วิหาริเกนาป  น  เกวล  อิมินา  เม  ปเทน  อุปชฌฺาโย  คหิโตติ   
าตุ  วฏฏติ  ฯ  อชฺชตคฺเคทานิ  เถโร  มยฺห  ภาโร  อหมฺป   
เถรสฺส ภาโรติ  อิทมฺป  าตุ  วฏฏติ  ฯ  ตตฺราย  สมมฺาวตฺตนาติ  
ย  วุตฺต  สมมฺาวตฺติตพฺพนฺติ  ตตฺร  อย  สมฺมาวตฺตนา  ฯ    
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กาลสฺเสว  อุฏาย  อุปาหนา  โอมุ ฺจิตฺวาติ  สจสฺส  ปจฺจูสกาเล   
จงฺกมนตฺถาย  วา  โธตปาทปริหรณตฺถาย  วา  ปฏิมกฺุกา  
อุปาหนา  ปาทคตา  โหนฺติ  ตา  กาลสฺเสว  อุฏาย  อปเนตฺวา  ฯ   
ทนฺตกฏ  ทาตพฺพนฺติ  มหนฺต  มชฺฌิม  ขุททฺกนฺติ  ตีณิ   
ทนฺตกฏานิ  อุปเนตฺวา  ตโต  ย  ตีณิ  ทิวสานิ  คณฺหาติ   
จตุตฺถทิวสโต  ปฏาย  ตาทิสเมวทาตพฺพ  ฯ  สเจ  อนิยม  
กตฺวา  ย  วา  ต  วา  คณฺหาติ  ฯ  อถ  ยาทิส  ลภติ  ตาทิส   
ทาตพฺพ  ฯ  มุโขทก  ทาตพฺพนฺติสีต ฺจ  อุณฺห ฺจ  อุทก   
อุปเนตฺวา  ตโต  ย  ตีณิ  ทิวสานิ   วล ฺเชติ  จตุตฺถทิวสโต   
ปฏาย  ตาทิสเมว  มุขโธวโนทก  ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  อนิยม   
กตฺวา  ย  วา  ต  วา  คณฺหาติ  ฯ  อถ  ยาทิส  ลภติ  ตาทิส  
ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  ทุวิธมฺป  วล ฺเชติ  ทวิุธมฺป  อุปเนตพฺพ  อุทก   
มุขโธวนฏาเน  เปตฺวา  วจฺจกุฏิโต  ปฏาย  สมมฺชฺชิตพฺพ  ฯ   
เถเร  วจฺจกุฏ ึ คเต  ปริเวณ  สมฺมชชฺิตพฺพ  ฯ  เอว  ปริเวณ   
อสุ ฺ  โหติ  ฯ  เถเร  วจฺจกุฏิโต  อนิกฺขนฺเตเยว  อาสน   
ป ฺาเปตพฺพ  ฯ  สรรีกิจฺจ  กตฺวา  อาคนฺตฺวา   ตสฺมึ  นิสินฺนสสฺ  
สเจ  ยาคุ  โหตีติอาทินา  นเยน  วุตฺตวตฺต   กาตพฺพ  ฯ   
อุกฺกลาโปติ  เกนจิ  กจวเรน  สงฺกิณฺโณ  ฯ  สเจ  ปน  อ ฺโ  
กจวโร  นตฺถ ิ อุทกผุสิตาเนว โหนฺติ  หตฺเถนป  ปมชฺชิตพฺโพ ฯ    
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สคุณ  กตฺวาติ  เทฺว  จีวรานิ  เอกโต  กตฺวา  ตา  เอกโต   
กตฺวา  เทฺวป  สงฺฆาฏิโย  ทาตพฺพา  ฯ  สพฺพป  หิ  จีวร 
สงฺฆาฏิตตฺตา  สงฺฆาฏีติ  วุจฺจติ  ฯ  เตน  วุตฺต  สงฺฆาฏิโย    
ทาตพฺพาติ  ฯ  นาติทูเร  คนฺตพฺพ  นาจฺจาสนฺเนติ  เอตฺถ สเจ  
อุปชฺฌาย   นวิตฺติตฺวา  โอโลเกนฺต  เอเกน  วา  ทฺวีหิ  วา  
ปทวีติหาเรหิสมฺปาปุณาติ  เอตฺตาวตา  นาติทูเร  นาจฺจาสนฺเน  
คโต  โหตีติ เวทิตพฺพ  ฯ  ปตฺตปริยาปนฺน  ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ   
สเจ  อุปชฺฌาเยน   ภิกฺขาจาเร  ยาคุยา  วา  ภตฺเต  วา  ลทฺเธ  
ปตฺโต  อุณฺโห  วา  ภาริโก  วา  โหติ  อตฺตโน  ปตฺต  ตสฺส   
ทตฺวา  โส  ปตฺโต  คเหตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ  น  อุปชฌฺายสฺส   
ภณมานสฺส  อนฺตรนฺตรา  กถา  โอปาเตตพฺพาติ  อนฺตรฆเร  วา   
อ ฺตฺร  วา  ภณมานสฺส  อนิฏ ิเต  ตสฺส  วจเน  อ ฺา  
กถา  น  สมฏุาเปตพฺพา  ฯ  อิโต  ปฏาย  จ  ปน  ยตฺถ   
ยตฺถ  นกาเรน  ปฏิเสโธ  กยิรติ  สพฺพตฺถ  ทุกกฺฏาปตฺติ 
เวทิตพฺพา  ฯ  อย  หิ  ขนฺธเก  ธมฺมตา  ฯ อาปตฺติสามนฺตา   
ภณมาโนติ  ปทโสธมฺมทุฏ ุลฺลาทิวเสน  อาปตฺติยา  อาสนฺนวาจ   
ภณมาโน  ฯ  นิวาเรตพฺโพติ  ภนฺเต  อีทิส  นาม  วตฺตุ  วฏฏติ   
อาปตฺติ  น  โหตีติ  เอว  ปจฺุฉนฺเตน  วิย  วาเรตพฺโพ  ฯ 
วาเรสฺสามีติ  ปน  มน  กตฺวา  มหลฺลก  มา  เอว  ภณาติ  
น  วตฺตพฺโพ  ฯ  ปมตร  อาคนฺตฺวาติ  สเจ  อาสนฺเน  คาโม   
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โหติ  วิหาเร  วา  คิลาโน  ภิกฺขุ  โหติ  คามโต  ปมตร   
อาคนฺตพฺพ  ฯ สเจ  ทูเร  คาโม  โหติ  อุปชฺฌาเยน  สทฺธึ   
อาคจฺฉนฺโต  นตฺถิ  เตเนว  สทฺธึ  คามโต  นิกฺขมิตฺวา  จีวเรน  
ปตฺต  เวเตฺวา  อเสลคฺเคตฺวา  อนฺตรามคฺคโต  ปมตร   
อาคนฺตพฺพ  ฯ  เอว  นิวตฺตนฺเตนปมตร  อาคนฺตฺวา  อาสน- 
ป ฺาปนาทิ  สพฺพ  วตฺต  กาตพฺพ  ฯสินฺน  โหตีติ  ตินฺน  
เสทคหิต  ฯ  จตุรงฺคุล  กณฺณ  อุสฺสาเทตฺวาติ  กณฺณ  จตุรงฺคุลปฺ- 
ปมาณ  อติเรก  กตฺวา  เอว  จีวร  สงฺฆริตพฺพ  ฯ   กึการณา  ฯ   
มา  มชฺเฌ  ภงฺโค  อโหสติี  สม  กตฺวา  สงฺฆริตสฺส หิ  มชฺเฌ   
ภงฺโค  โหติ  ฯ  ตโต  นิจฺจ  ภิชชฺมาน  ทุพฺพล  โหติ  ฯ   ต   
นิวารณตฺถเมต  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  ยถา  อชฺชภงฺคฏาเนเยว   
เสฺว น  ภิชชฺติ  ตถา  ทิวเส  ทิวเส  จตุรงฺคุล  อุสฺสาเทตฺวา  
สงฺฆริตพฺพ ฯ  โอโภเค  กายพนฺธน  กาตพฺพนฺติ  กายพนฺธน   
สงฺฆริตฺวา  จีวรโภเคปกฺขิปตฺวา  เปตพฺพ  ฯ  สเจ  ป ฺฑปาโต   
โหตีติ  เอตฺถ  โยคาเมเยว  วา  อนฺตรฆเร  วา  ปฏิกกฺมเน  
วา  ภุ ฺชิตฺวา  อาคจฺฉติ  ปณฺฑ  วา  น  ลภติ  ตสฺส   
ปณฺฑปาโต  น  โหติ  คาเม  อภุตฺตสฺส  ปน  ลทฺธภิกฺขสฺส  
วา  โหติ  ตสฺมา  สเจ  ปณฺฑปาโตโหตีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  สเจป   
ตสฺส  น  โหติ  ภุ ฺชิตุกาโม  จ  โหติ  อุทก  ทตฺวา  อตฺตนา   
ลทฺโธป  ปณฺฑปาโต  อุปเนตพฺโพ  ฯ  ปานีเยน  ปุจฺฉิตพฺโพติ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๔๓  
 
ภุ ฺชมาโน  ติกฺขตฺตุ ปานีย  ภนฺเต  อาหรียตูติ  ปานีเยน   
ปุจฺฉิตพฺโพ  ฯ  สเจ  กาโล  อตฺถิ  อุปชฺฌาเย  ภุตฺเต  สย   
ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  สเจ  อุปกฺกฏโ  กาโล  ปานีย  อุปชฌฺายสฺส    
สนฺติเก  เปตฺวา  สยป  ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  อนนฺตรหิตายาติ   
ตฏฏิกจมฺมขณฺฑาทีสุ  เยน  เกนจิ  อนตฺถตาย  ปสุสกฺขรมิสฺสาย   
ภูมิยา  ปตฺโต  น  เปตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ  สเจ  ปน  กาฬวณฺณ- 
กตา  วา   สุธาพทฺธา  วา  โหติ  นีรชมตฺติกา  วา  ตถารูปาย   
ภูมิยา  เปตุ  วฏฏติ  ฯ  โธตวาลิกายป  เปตุ  วฏฏติ  ฯ   
ปสุรชสกฺขราทีสุ  นวฏฏติ  ฯ  ตตฺร  ปน  ปณฺณ  วา  อาธารก   
วา  เปตฺวา  ตตฺร  นิกฺขิปตพฺโพ  ฯ  ปารโต  อนฺต  โอรโต  
โภคนฺติ  อิท  จีวรวสาทีน  เหฏา  หตฺถ  ปเวเสตฺวา  อภิมุเขน   
หตฺเถน  สณิก  นิกฺขิปนตฺถ   วุตฺต  ฯ  อนฺเต  ปน  คเหตฺวา   
โภเคน  จีวรวสาทีน อุปริ นิกฺขิปนฺตสฺส  ภิตฺติย  โภโค   
ปฏิห ฺติ  ฯ  ตสฺมา  ตถา  น  กาตพฺพ  ฯ จุณฺณ  สนฺเน- 
ตพฺพนฺติ  นหานจุณฺณ  อุทเกน  เตเมตฺวา  ปณฺฑิ  กาตพฺพ  ฯ   
เอกมนฺต  นิกฺขิปตพฺพนฺติ  เอกสฺมึ  นทิฺธุเม  าเนว  เปตพฺพ  ฯ   
ชนฺตาฆเร  ปริกมฺม  นาม  องฺคารมตฺติกอุณฺโหทกทานาทิก   
สพฺพ  กิจฺจ  ฯ  อุทเกป  ปริกมฺมนฺติ  องฺคปจฺจงฺคฆสนาทิก   สพฺพ   
กิจฺจ  ฯ  ปานเียน  ปุจฺฉิตพฺโพติ  ชนฺตาฆเร  อุณฺหสนฺตาเปน    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๔ 
 
ปปาสา  โหติ  ตสฺมา  ปจฺุฉิตพฺโพ  ฯ  สเจ  อุสฺสหตีติ  สเจ 
ปโหติ  น  เกนจิ  เคล ฺเน  อภิภูโต  โหติ  ฯ  อคิลาเนน   
หิ  สทฺธิวิหาริเกน  สฏ ิวสฺเสนาป  สพฺพ  อุปชฺฌายวตฺต   
กาตพฺพ  ฯ  อนาทเรน  อกโรนฺตสฺส  วตฺตเภเทน  ทุกฺกฏ  ฯ   
นการปฏิสยุตฺเตสุปน  ปเทสุ  คิลานสสฺาป  ปฏิกฺขิตฺตกิริย  
กโรนฺตสฺส  ทุกฺกฏเมว  ฯ  อปริฆสนฺเตนาติ  ภูมิย  อปริฆสนฺเตน  ฯ   
กวาฏปฏนฺติ  กวาฏ ฺจ  ปฏสงฺฆาต ฺจ  อจฺฉุปนฺเตน  ฯ   
สนฺตานกนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  กฏีกุลาวก   มกฏสุตฺตาทิ  ฯ  อุลโฺลกา  ปม   
โอหาเรตพฺพนฺติ  อุลฺโลกโต  ปมอุลฺโลก  อาทึ  กตฺวา  อวหริ- 
ตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อาโลกสนฺธิกณฺณภาคาติ   อาโลกสนฺธิภาคา  
จ  กณฺณภาคา  จ  ฯ  สนฺตรพาหิรานิ  วาตปานกวาฏกานิ  จ   
คพฺภสฺส  จ  จตฺตาโร  โกณา  ปมชฺชิตพฺพาติ  อตฺโถ  ฯ  ยถา   
ป ฺตฺต  ป ฺาเปตพฺพนฺติ  ยถา  ปม  ป ฺตฺต  อโหสิ   
ตเถว  ป ฺาเปตพฺพ  ฯ  เอตทตฺถเมว  หิ  ยถาป ฺตฺต   
สลฺลกฺเขตฺวา  นีหริตฺวา  เอกมนฺต  นิกฺขิปตพฺพนฺติ  ปุริมวตฺต   
ป ฺตฺต  ฯ  สเจ  ปน  ปม  อชานนฺเตน  เกนจิ  ป ฺตฺต   
อโหสิ  สมนตฺโต  ภิตฺตึ  ทฺวงฺคุลมตฺเตน  วา  ติวงฺคุลมตฺเตน 
วา  โมเจตฺวา  ป ฺาเปตพฺพ  ฯ  อิท  หิ  ป ฺาปนวตฺต  ฯ   
สเจ  กฏสารโก  โหติ อติมหนฺโตว  ฉินฺทิตฺวา  โกฏึ  นิวตฺเตตฺวา   
พนฺธิตฺวา  ป ฺาเปตพฺโพ  ฯ  สเจ  โกฏึ  นิวตฺเตตฺวา  พนฺธิตุ  น    
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๔๕ 
 
ชานาติ  น  ฉินฺทิตพฺโพ  ฯ  ปุรตฺถิมา  วาตปานา  ถเกตพฺพาติ   
ปุรตฺถิมาย  วาตปานา  ถเกตพฺพา  ฯ  เอว  เสสาป  วาตปานา  
ถเกตพฺพา ฯ วูปกาเสตพฺโพติ  อ ฺตฺถ  เนตพฺโพ ฯ  วูปกาสา- 
เปตพฺโพติ  อ ฺโ  ภิกฺขุ  วตฺตพฺโพ  เถร  คเหตฺวา  อ ฺตฺถ   
คจฺฉาหีติ  ฯ  วิเวเจตพฺพนฺติ  วิสฺสชชฺาเปตพฺพ  ฯ  วิเวจาเปตพฺพนฺติ   
อ ฺโ  วตฺตพฺโพ  เถร  ทฏิ ิคต   วิสฺสชฺชาเปหีติ  ฯ  อุสฺสุกฺก   
กาตพฺพนฺติ  ปริวาสทานตฺถ  โส  ภิกขฺุ สงฺฆ  อุปสงฺกมิตฺวา  
ยาจิตพฺโพ  สเจ  อตฺตนา  ปฏิพโล  โหติ  อตฺตนาว ทาตพฺโพ (๒)  
โน  เจ  ปฏิพโล  โหติ  อ ฺเน  ทาเปตพฺโพ  ฯ  กนิฺติ  นุ  
โขติ  เกน  น ุ โข  อุปาเยน  ฯ  เอส  นโย สพฺพตฺถ ฯ ลหุกาย 
วา  ปริณาเมยฺยาติ  อุกฺเขปนีย  อกตฺวา  ตชฺชนีย  วา  นิยฺยส  
วา กเรยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  เตน  หิ  อุปชฺฌายสฺส  เม  อกฺุเขปนียกมฺม   
กตฺตุกาโมสงฺโฆติ  ตฺวา  เอกเมก  ภิกขฺุ อุปสงฺกมิตฺวา  มา  
ภนฺเต  อมฺหาก   อุปชฺฌายสฺส  กมฺม  กริตฺถาติ  ยาจิตพฺพ  ฯ   
สเจ  กโรนฺติเยว  ตชชฺนีย  วา  นิยฺยส  วา  มา  กโรถาติ  
ยาจิตพฺพา  ฯ  สเจ  กโรนฺติเยว  อถ  อุปชฺฌาโย  สมฺมาวตฺตถ   
ภนฺเตติ  ยาจิตพฺโพ  ฯ อิติ  ต  สมฺมาวตฺตาเปตฺวา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภถ   
ภนฺเต  กมฺมนฺติ  ภิกฺขู   ยาจิตพฺพา  ฯ  สมฺปริวตฺตก  สมฺปริวตฺตกนฺติ   
สมฺปริวตฺเตตฺวา  สมฺปริวตฺเตตฺวา  ฯ  น  จ  อจฺฉินฺเน  เถเว    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๖ 
 
ปกฺกมิตพฺพนฺติ  ยทิ  อปฺปมตฺตกมฺป  รชน  คลติ  น  ตาว   
ปกฺกมิตพฺพ ฯ  น  อุปชฌฺาย  อนาปุจฺฉา  เอกจฺจสฺส  ปตฺโต   
ทาตพฺโพติอาทิ  สพฺพ  อุปชฺฌายสฺส  วิสภาคปุคฺคลาน  กถิต  ฯ   
น  อุปชฌฺาย  อนาปุจฺฉา   คาโม  ปวิสิตพฺโพติ  ปณฺฑาย  
วา  อ ฺเน  วา  กรณีเยน ปวิสิตุกาเมน  อาปุจฺฉิตฺวา ว   
ปวิสิตพฺโพ  ฯ  สเจ  อุปชฌฺาโย  กาลสฺเสว วุฏาย  ทูร  ภิกฺขาจาร   
คนฺตุกาโม  โหติ  ทหรา  ปณฺฑาย  ปวิสนฺตูติ วตฺวา คนฺตพฺพ ฯ  
อวตฺวา คเต ปริเวณ คนฺตฺวา   อุปชฺฌาย  อปสฺสนฺเตน  คาม   
ปวิสิตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  คามปวิสนฺโตป  ปสฺสติ  ทฏิฏานโต   
ปฏาย  อาปุจฺฉิตตเยว  วฏฏติ  ฯ  น  สุสาน  คนฺตพฺพนฺติ  วาสตฺถาย   
วา  ทสฺสนตฺถาย  วา  คนตฺพฺพ  ฯน  ทสิา  ปกฺกมิตพฺพาติ  เอตถ  ปกฺกมิตุกาเมน  กมฺม  อา
จิกฺขิตฺวา   ยาวตติย  ยาจิตพฺโพ  ฯ  สเจ   
อนุชานาติ  สาธุ  โน  เจ  อนุชานาติ  ต  นิสฺสาย  วสโต   
จสฺส  อุทฺเทโส  วา  ปริปุจฺฉา  วากมฺมฏาน  วา  น  สมฺปชฺชติ   
อุปชฺฌาโย  พาโล  โหติ  อพฺยตฺโตเกวล  อตฺตโน  สนฺติเก   
วสาเปตุกามตาย  เอว  คนฺตุ น  เทติ  เอวรูเป  นิวาเรนฺเตป  
คนฺตุ วฏฏติ  ฯ  วุฏานสฺส  อาคเมตพฺพนฺติ   เคล ฺโต  วุฏาน   
อาคเมตพฺพ  น  กตฺถจิ  คนฺตพฺพ  ฯ  สเจอ ฺโ  ภิกฺขุ   
อุปฏาโก  อตฺถิ  เภสชชฺ  ปริเยสิตฺวา  ตสฺส   หตฺเถ ทตฺวา  
ภนฺเต อย อุปฏหิสฺสตีติ วตฺวา คนฺตพฺพ ฯ    
                          อุปชฌฺายวตฺตกถา นิฏ ิตา ฯ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๔๗   
   
          อุปชฌฺาเยน  สทฺธิวิหาริกมฺหิ  สมฺมาวตฺตนาย  สงฺคเหตพฺโพ 
อนุคฺคเหตพฺโพติ  อุทฺเทสาทีหิสฺส  สงฺคโห  จ  อนคฺุคโห  จ  
กตฺตพฺโพ ฯ   ตตฺถ  อุทฺเทโสติ  ปาลิวาจน  (๑ )ฯ  ปริปุจฺฉาติ ปาลิยา  
อตฺถวณฺณนา ฯ  โอวาโทติ  อโนติณฺเณ  วตฺถุสฺมึ  อิท  กโรหิ   
อิท  มา  กริตฺถาติ  วจน  ฯ  อนุสาสนีติ  โอติณฺเณ  วตฺถุสฺมึ  ฯ   
อปจ  โอติณฺเณ  วา  อโนติณฺเณ  วา  ปมวจน  โอวาโท   
ปุนปฺปุน  วจน  อนุสาสนีติ  ฯสเจ  อุปชฺฌายสฺส  ปตฺโต  โหตีติ   
สเจ  อติเรกปตฺโต  โหติ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  ปริกฺขาโรติ   
อ ฺโป  สมณปริกฺขาโร  ฯ  อิธ  อุสสฺุกฺก  นาม  ธมฺมิเกน 
นเยน  อุปฺปชฺชมานอุปายปริเยสน  ฯ   อิโต  ปร  ทนฺตกฏทาน 
อาทึ  กตฺวา  อาจมนกุมฺภิยา  อุทกสิ ฺจน   ปรโิยสาน  วตฺต   
คิลานสฺเสว  สทฺธิวิหาริกสฺส  กาตพฺพ  ฯ  อนภิรติวูปกาสนาทิ   
ปน  อคิลานสฺสาป  กตฺตพฺพเมว  ฯ จีวร รชนฺเตนาติ  เอว   
รเชยฺยาสีติ  อุปชฺฌายโต  อุปาย  สุตฺวา  รชนฺเตน  ฯ  เสส 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ 
                                 สทธฺิวิหาริกวตฺตกถา นิฏ ิตา ฯ    
          น  สมมฺาวตฺตนฺตีติ  ยถาป ฺตฺต  อุปชฺฌายวตฺต  น  
ปูเรนฺติ  ฯ  โย  น  สมฺมาวตฺเตยฺยาติ  โย  ยถาป ฺตฺต  วตฺต  
น  ปูเรยฺยทุกกฺฏ  อาปชฺชตีติ  อตฺโถ  ฯ  ปณาเมตพฺโพติ   
อปสาเทตพฺโพ  ฯ นาธิมตฺต  เปม  โหตีติ  อุปชฺฌายมฺหิ  อธิมตฺต   
# ๑. ปาลิวจนนฺติ ม ฺเ ฯ  
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เคหสิตเปม  น  โหติ ฯ  นาธิมตฺตา  ภาวนา  โหตีติ  อธิมตฺตา  
เมตฺตาภาวนา  น  โหติ  ฯ  วุตฺตปฏิปกขฺนเยน  สุกฺกปกฺโข   
เวทิตพฺโพ  ฯ  อล  ปณาเมตุนฺติ  ยุตฺโต  ปณาเมตุ  ฯ  อปฺปณาเมนฺโต   
อุปชฺฌาโย  สาติสาโร  โหตีติ สโทโส  โหติ  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ   
ตสฺมา  น  สมฺมาวตฺตนฺโต  ปณาเมตพฺโพว  ฯ  นสมฺมาวตฺตนาย   
จ  ยาว  จีวรรชน  ตาว  วตฺเต  อกริยมาเน  อุปชฌฺายสฺส   
ปริหานิ  โหติ  ตสฺมา  ต  อกโรนฺตสฺส  นิสฺสยมุตฺตกสฺสาป   
อมุตฺตกสฺสาป  อาปตฺติเยว  ฯ  เอกจฺจสฺส   ปตฺตทานโต  ปฏาย   
อมุตฺตนิสฺสยสฺเสว  อาปตฺติ  ฯ  สทฺธิวหาริกา  สมฺมาวตฺตนฺติ   
อุปชฺฌาโย  น  สมมาวตฺตติ  อุปชฺฌายสฺส  อาปตฺติ  ฯ  อุปชฺฌาโย   
สมฺมาวตฺตติ  สทฺธิวิหาริกา  น  สมฺมาวตฺตนฺติ  เตส   อาปตฺติ  ฯ   
อุปชฺฌาเย  วตฺต  สาทิยนฺเต  สทฺธิวิหาริกา  พหุกาป   โหนฺติ  
สพฺเพส  อาปตฺติ  ฯ  สเจ  อุปชฌฺาโย  มยฺห  อุปฏาโกอ  อตฺถิ  
ตุมฺเห  อตฺตโน  สชฺฌายมนสิการาทีสุ  โยค  กโรถาติ  วทติ   
สทฺธิวิหาริกาน  อนาปตฺติ  ฯ  สเจ  อุปชฺฌาโย  สาทิยน  วา   
อสาทิยน  วา  น  ชานาติ  พาโล  โหติ  สทฺธิวิหาริกา   
พหุกา  โหนฺติ  เตสุ  เอโก  วตฺตสมฺปนฺโน  ภิกฺขุ  อุปชฺฌายสฺส  
กิจฺจ  อห  กรสิฺสามิ  ตุมฺเห  อปฺโปสฺสุกกฺา  วิหรถาติ  เอว ฺเจ  
อตฺตโน   ภาร  กตฺวา  อิตเร  วิสฺสชฺเชติ  ตสฺส  ภารกรณโต  
ปฏาย  เตส  อนาปตฺติ ฯ    
                                สมฺมาวตฺตนาทิกถา  นฏิ ิตา ฯ    
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        ราธพฺราหฺมณวตฺถุสฺมึ  กิ ฺจาป  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
ภควตา  พาราณสิย  ตีหิ  สรณคมเนหิ  อนุ ฺาต  ปพฺพชฺช ฺเจว   
อุปสมฺปท ฺจ   ชานาติ  ภควา  ปน  ต  ลหุก  อุปสมฺปท  
ปฏิกฺขิปตฺวาตฺติจตุตฺถกมฺเมน  ครุก  กตฺวา  อุปสมฺปท   
อนุ ฺาตุกาโม  อถสฺส  เถโร  อชฺฌาสย  วิทิตฺวา  กถาห  
ภนฺเต  ต  พฺราหฺมณ  ปพฺพาเชมิ  อุปสมฺปาเทมีติ  อาห  ฯ  พุทฺธาน  
หิ  ปริสา  อชฺฌาสยกุสลา  โหติ  ฯอย ฺจ  พุทฺธปริสาย  อคฺโค  
เสฏโ  ฯ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา ปฏิพเลนาติ  เอตฺถ  พฺยตฺโต  นาม 
ยสฺส  สาฏกถ  วินยปฏก  วาจุคฺคต  ปวตฺตติ   ตสฺมึ  อสติ  
ยสฺส  อนฺตมโส  อิท  ตฺติจตุตฺถกมฺมวาจามตฺตมฺป  สุคฺคหิต  โหติ   
วาจุคฺคต  ปวตฺตติ  อยมฺป  อิมสฺมึ  อตฺเถ  พฺยตฺโต  นาม  ฯ  โย   
ปน  กาสสาสเสมฺหาทินา  วา  เคล ฺเน  โอฏทนฺตชิวฺหาทีน  
วา  อสมฺปตฺติยา  ปริยตฺติย  วา  อกตปริจยตฺตา  น  สกฺโกติ   
ปริมณฺฑเลหิ  ปทพฺย ฺชเนหิ  กมฺมวาจ  สาเวตุ  พฺย ฺชน  วา 
ปท  วา  หาเปสิ  อ ฺถา  วา  วตฺตพฺพ  อ ฺถา  วทติ  อย   
อปฺปฏิพโล ตพฺพิปรีโต  อิมสฺมึ  อตฺเถ  ปฏิพโลติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
สงฺโฆ  าเปตพฺโพติ  สงฺโฆ  ชานาเปตพฺโพ  ฯ  ตโต  ปร  ย   
สงฺโฆ  ชานาเปตพฺโพ  ต  ทสฺเสตุ สุณาตุ  เม  ภนฺเตติ- 
อาทิมาห ฯ อุปสมฺปนฺนสมนนฺตราติ  อุปสมฺปนฺโน  หุตฺวา  ว   
สมนนฺตรา  ฯ  อนาจาร อาจรตีติปณฺณตฺติวีติกฺกม  กโรติ  ฯ   
อุลฺลุมฺปตุ  มนฺติ  อุทฺธรตุ  ม  ฯ  อกุสลา  วุฏาเปตฺวา  กุสเล    
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ปติฏาเปตุ  สามเณรภาวา  วา  อุทฺธรตฺิวา  ภิกฺขุภาเว   
ปติฏาเปตูติ  ฯ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ  อนุทย  ปฏิจฺจ  มยิ   
อนุกมฺป  กตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  อฏ ิตา  โหตีติ  นิจฺจปฺปวตฺตินี    
โหติ  ฯ  จตฺตาโร นิสฺสเยติ จตฺตาโร ปจฺจเย ฯ ยสฺมา จตฺตาโร  
ปจฺจเย นิสฺสาย อตฺตภาโว ปวตฺตติ ตสฺมา เต นิสฺสยาติ  
วุจฺจนฺติ ฯ   
        กินฺตาย  ภิกฺขุ  โหตีติ  กินฺเต  อย  ภิกฺขุ  โหติ  ฯ  อ ฺเหิ    
โอวทิโย  อนุสาสิโยติ  อ ฺเหิ  โอวทิตพฺโพ  เจว  อนุสาสิตพฺโพ   
จ ฯ พาหุลฺลาย  อาวตฺโต  ยทิท  คณพนฺธิกนฺติ  คณพนฺโธ   
เอตสฺสพาหุลฺลสฺส  อตฺถติี  คณพนฺธิก  พาหุลฺล  ฯ  ย  อิท   
คณพนฺธิก  นาม  พาหุลฺล  ตทตฺถาย  อติลหุ ตฺว  อาปนฺโนติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ  อพฺยตฺตาติ   ป ฺาเวยฺยตฺติเยน  วิรหิตา  ฯ   
อ ฺตโรป  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพติ  ปสโุร  ปริพฺพาชโก  ฯ  โส   
กิร  ธมฺม  เถนิสฺสามีติ  อุทายิตฺเถรสฺส   สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  
เตน  สหธมฺมิก  วุจฺจมาโน  ตสฺส  วาทอาโรเปสิ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนาติอาทิมฺหิ  พฺยตฺโต  ปุพฺเพ  ภิกฺขุโน- 
วาทกวณฺณนาย  วุตฺตลกฺขโณเยว  ฯ  โย  ปน อนฺเตวาสิโน  วา   
สทฺธิวิหาริกสฺส  วา  คิลานสฺส  สกโฺกติ อุปฏานาทีนิ  กาตุ   
อย  อิธ  ปฏพิโลติ  อธิปฺเปโต  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ป ฺจหิ  อุปาลิ    
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องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน  ภิกฺขุนา  อุปสมฺปาเทตพฺพ  นิสฺสโย   
ทาตพฺโพ  สามเณโร  อุปฏาเปตพฺโพ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ปฏิพโล   
โหติ  อนฺเตวาสึ  วา  สทฺธวิิหารึ  วา  คิลาน  อุปฏาตุ  วา 
อุปฏาเปตุ  วา  อนภิรตึ  วูปกาเสตุ  วา  วูปกาสาเปตุ  วา   
อุปฺปนฺน  กุกกฺุจฺจ  ธมฺมโต  วิโนเทตุ วา  วิโนทาเปตุ วา 
อภิธมฺเม  วิเนตุอภิวินเย วิเนตุนฺติ ฯ   
        ปกฺขสงฺกนฺเตสูติ  ติตฺถิยปกฺขสงฺกนฺเตสุ  ฯ  อนชุานามิ  ภิกฺขเว   
อาจริยนฺติ  อาจารสมาจารสิกฺขาปนก  อาจริย  อนุชานามิ  ฯ 
อาจริโย  ภิกขฺเว  อนฺเตวาสิกมฺหีติอาทิ  สพฺพ  อุปชฌฺาโย  ภิกฺขเว   
สทฺธิ   วิหาริกมฺหีติอาทินา  นเยน  วุตฺตวเสเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
นามมตฺตเมว  หิ  เอตฺถ  นาน  ฯ  อนฺเตวาสิกา  อาจริเยสุ  น   
สมฺมาวตฺตนฺตีติ  เอตฺถ  ปน  ย  ปุพฺเพ  น  สมฺมาวตฺตนาย   
จ  ยาว  จีวรรชน  ตาว  วตฺเต  อกริยมาเน  อุปชฌฺายสฺส   
ปริหานิ  โหติ  ตสฺมา  ต อกโรนฺตสฺส  นิสฺสยมุตฺตกสฺสาป   
อมุตฺตกสฺสาป  อาปตฺติเยวาติ  จ  เอกจฺจสฺส  ปตฺตทานโต  ปฏาย   
อมุตฺตนิสฺสยสฺเสว  อาปตฺตีติ  จลกฺขณ  วุตฺต  เตเนว  ลกฺขเณน   
นิสฺสยนฺเตวาสิกสฺส  อาปตฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  นิสฺสยนฺเตวาสิเกน  
หิ  ยาว  อาจริย นิสฺสาย วสติ ตาวสพฺพ  อาจริยวตฺต  
กาตพฺพ  ปพฺพชฺชาอุปสมฺปทาธมฺมนฺเตวาสิเกหิ  ปน  นิสฺสย- 
มุตฺตเกหิป  อาทิโต  ปฏาย  ยาว  จีวรรชน  ตาว  วตฺต  กาตพฺพ    
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อนาปุจฺฉิตฺวา  ปตฺตทานาทิมฺหิ  ปน  เอเตส  อนาปตฺติ  เอเตสุ   
จ  ปพฺพชฺชนเฺตวาสิโก  จ  อุปสมฺปทนฺเตวาสิโก  จ  อาจริยสฺส 
ยาวชีว  ภาโร  นิสฺสยนฺเตวาสิโก  จ  ธมฺมนฺเตวาสิโก  จ  ยาว   
สมีเป  วสนฺติ  ตาวเทว  ตสฺมา  อาจริเยนาป  เตสุ  สมฺมา- 
วตฺติตพฺพ  ฯ  อาจริยนฺเตวาสิเกสุ  หิ  โย  โย  น  สมมฺาวตฺตติ 
ตสฺส ตสฺส อาปตฺติ ฯ   
        อุปชฌฺายมฺหา  นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธีสุ  อุปชฌฺาโย  ปกฺกนโฺต   
วาติอาทีสุ  อย  วินิจฺฉโย  ฯ  ปกฺกนโฺตติ  ตมฺหา  อาวาสา  
วิปฺปวสิตุ  กาโม  ปกฺกนโฺต  ทิสงฺคโต  ฯ  เอว  คเต  จ  ปน  ตสฺมึ   
สเจ  วิหาเร  นิสฺสยทายโก  อตฺถ ิ ยสสฺ  สนฺติเก  อ ฺทาป   
นิสฺสโย  วาคหิตปุพฺโพ  โหติ  โย  วา  เอกสมฺโภคปริโภโค   
ตสฺส  สนฺติเก  นิสฺสโย  คเหตพฺโพ  ฯ  เอกทิวสมฺป  ปริหาโร   
นตฺถิ  ฯ  สเจ ตาทิโส นตฺถิ  อ ฺโ  ลชฺช ี เปสโล  อตฺถิ   
ตสฺส  ลชฺชิเปสลภาวชานนฺเตน  ตทเหว  นิสฺสโย  ยาจิตพฺโพ  ฯ   
สเจ  เทติ  อิจฺเจต  กุสล  อถ  ปน  ตุมฺหาก  อุปชฺฌาโย   
ลหุ  อาคมิสฺสตีติ  ปุจฺฉติ  อุปชฺฌาเยน  จ  ตถา  วุตฺต  อาม  
ภนฺเตติ  วตฺตพฺพ  สเจ ปน  วทติ  เตนหิ  อุปชฌฺายสฺส 
อาคมน  อาคเมถาติ  วฏฏติ  อถ  ปนสสฺ  ปกติยา  เปสลภาว   
น  ชานาติ  จตฺตาริ  ป ฺจ  ทิวสานิ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  สภาคต   
โอโลเกตฺวา  โอกาส  กาเรตฺวา นิสฺสโย  คเหตพฺโพ  ฯ  สเจ    
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ปน  วิหาเร  นิสฺสยทายโก  นตฺถ ิ อุปชฺฌาโย  จ  อห   
กติปาเหเนว  อาคมิสฺสามิ  มา  อุกฺกณฺ ิตฺถาติ  วตฺวา  คโต   
ยาว  อาคมนา  ปริหาโร  ลพฺภติ  ฯ  อถาป  น  ตตฺถ  มนุสฺสา   
ปริจฺฉินฺนกาลโต  อุตฺตรึป  ป ฺจ  วา  ทส  วา  ทิวสานิ  
วาเสนฺติเยว  ฯ  เตน  วิหาร  ปวตฺติ  เปเสตพฺพา  ทหรา  มา   
อุกฺกณฺนฺตุ  อย  อสุกทิวส  นาม  อาคมิสฺสามีติ  ฯ  เอวมฺป   
ปริหาโร  ลพฺภติ  ฯ  อถ  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  นทีปูเรน  
วา  โจราทีหิ  วา  อุปทฺทโว  โหติ  เถโร  อุทโกสกกฺน  วา   
อาคเมติ  สหาเย  วา  ปริเยสติ  ต ฺเจ  ปวตฺตึ  ทหรา  สุณนฺติ  
ยาว  อาคมนา  ปริหาโร  ลพฺภติ  ฯ  สเจ  ปน  โส  อิเธวาห   
วสิสฺสามีติ  ปหิณติ  ปรหิาโร  นตฺถ ิ ฯ  ยตฺถ  นิสสฺโย  ลพฺภติ   
ตตฺถคนฺตพฺพ  ฯ  วิพฺภนฺเต  ปน  กาลกเต  วา ปกฺขสงฺกนฺเต  
วา เอกทิวสมฺปปริหาโร  นตฺถิ  ยตฺถ  นิสฺสโย  ลพฺภติ   
ตตฺถ  คนฺตพฺพ  ฯ วิพฺภนฺโตติ  สาสนโต  จุโต  ฯ  อาณตฺตีติ   
นิสฺสยปณามนา  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมา  ปณาเมมิ  ตนฺติ  วา  มา   
อิธ  ปฏกิฺกมีติ  วา  นีหร เต  ปตฺตจีวรนฺติ  วา  นาห   
ตยา  อุปฏาตพฺโพติ  วา  อิมินาปาลินเยน  มา  ม   
คามปฺปเวสน  อาปุจฺฉีติอาทินา  ปาลิมุตฺตกนเยน  วา  โย   
นิสฺสยปณามนาย  ปณามิโต  โหติ  เตน  อุปชฌฺาโย  ขมา- 
เปตพฺโพ  ฯ  สเจ  อาทิโตว  น  ขมติ  ทณฺฑกมฺม  อาหริตฺวา    
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ติกฺขตฺตุ  ตาว  สยเมว  ขมาเปตพฺโพ  ฯ  โน  เจ  ขมติ  ตสฺมึ   
วิหาเร  มหาเถเร  คเหตฺวา  ขมาเปตพฺโพ  ฯ  โน เจ ขมติ  
สามนฺต  วิหาเร  ภิกฺขู  คเหตฺวา  ขมาเปตพฺโพ  ฯ  สเจ  เอวมฺป   
น  ขมติ  อ ฺตฺถ  คนฺตฺวา  อุปชฺฌายสฺส  สภาคาน  สนฺติเก   
วสิตพฺพ  อปฺเปว   นาม  สภาคาน  เม  สนฺติเก  วสตีติ  ตฺวาป   
ขเมยฺยาติ  ฯ  สเจ  เอวมฺป  น  ขมติ  ตตฺเรว  วสิตพฺพ  ฯ   
ตตฺร  เจ  ทุพฺภิกฺขาทิโทเสน  น  สกฺกา  โหติ  วสิตุ  ตเยว  
วิหาร  อาคนฺตฺวา  อ ฺสฺสสนฺติเก  นสิฺสย  คเหตฺวา  วสิตุ  
วฏฏติ  ฯ  อยมาณตฺติย  วินิจฺฉโย  ฯ   
        อาจริยมฺหา  นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทธฺีสุ  อาจริโย  ปกฺกนฺโต  วา   
โหตีติ  เอตฺถ  โกจิ  อาจริโย  อาปุจฺฉิตฺวา  ปกฺกมติ  โกจิ   
อนาปุจฺฉิตฺวา  ฯ อนฺเตวาสิโกป  เอวเมว ฯ  ตตฺร สเจ อนฺเตวาสิโก   
อาจริย  อาปุจฺฉติ  อสุก  นาม  ภนฺเต  าน  คนฺตุ  อิจฺฉามิ    
เกนจิเทว  กรณีเยนาติ  อาจริเยน  จ  กทา  คมิสฺสตีติ  วุตฺโต  
สายณฺเห  วา  รตฺตึ  วา  อุฏหิตฺวา  คมิสฺสามีติ  วทติ  อาจริโยป    
สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉติ  ตขณ ฺเว  นิสฺสโย  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ  ฯ 
สเจ  ปน  ภนเฺต  อสุก  นาม  าน  คนตฺุกาโมมฺหีติ  วุตฺเต  
อาจริโยอสุกสฺมึ  นาม  คาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉา 
ชานิสฺสสีติวทติ  โส  จ  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉติ  ตโต  เจ  คโต   
สุคโต  สเจ  ปน  น  คจฺฉติ  นิสฺสโย  น  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ  ฯ    
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อถาป คจฺฉามีติ  วุตฺเต  อาจริเยน  มา  ตาว  คจฺฉ  รตฺตึ   
มนฺเตตฺวา  ชานิสฺสามาติ  วุตฺโต  มนฺเตตฺวา  คจฺฉติ  สุคโต  โน   
เจ  คจฺฉติ  นิสฺสโย  น  ปฏิปฺปสฺสมฺภติ  ฯ  อาจริย  อนาปุจฺฉา   
ปกฺกมนฺตสฺส  ปน  อุปจารสีมาติกฺกเม  นิสฺสโย  ปฏปิฺปสฺสมฺภติ    
อนฺโตอุปจารสีมโต  ปฏนิิวตฺตนฺตสฺส  น  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ  ฯ  สเจ  
ปน  อาจริโย  อนฺเตวาสิก  อาปุจฺฉติ  อาวุโส  อสุก  นาม  
านคมิสฺสามีติ  อนฺเตวาสิเกน  จ  กทา  คมิสฺสถาติ  วุตฺเต  
สายณฺเหวา  รตฺติภาเค  วาติ  วทติ  อนฺเตวาสิโกป  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉติ  ตขณ ฺเว  นิสฺสโย  ปฏปิฺปสฺสมฺภติ  ฯ  สเจ  
ปนาจริโย  เสฺวปณฺฑาย  จริตฺวา  คมิสฺสามีติ  วทติ  อิตโร   
จ  สาธูติ  สมปฺฏิจฺฉติ  เอกทิวส  ตาว  นสิฺสโย  น   
ปฏิปฺปสฺสมภฺติ  ปุนทิวเส  ปฏิปฺปสสฺทฺโธ  โหติ  ฯ  อสุกสฺมึ  นาม   
คาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวาชานิสฺสามิ  มม  คมน  วา  อคมน  
วาติ  วตฺวา  สเจ  น  คจฺฉติ  นิสฺสโย  น  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ  ฯ  
อถาป  คจฺฉามีติ  วุตฺเต  อนฺเต  วาสิเกน  มา  ตาว  คจฺฉถ   
รตฺตึ  มนฺเตตฺวา  ชานิสฺสถาติ  วุตฺโตมนฺเตตฺวาป  น  คจฺฉติ  
นิสฺสโย  น  ปฏิปฺปสฺสมภฺติ  สเจ  อุโภป   อาจริยนฺเตวาสิกา  
เกนจิ  กรณีเยน  พหิสีม  คจฺฉนฺติ  ตโต  เจอาจริโย  คมิยจิตฺเต   
อุปฺปนฺเน  อนาปุจฺฉาว  คนฺตฺวา  ทฺวินฺน  เลฑฺฑุปาตาน   
อนฺโตเยว  นิวตฺตติ  นิสฺสโย  น  ปฏิปปฺสฺสมฺภติ  สเจ เทฺว    
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เลฑฺฑุปาเต  อติกฺกมิตฺวา  นิวตฺตติ  นิสฺสโย  ปฏิปฺปสฺสทฺโธ   
โหติ  ฯ  อาจริยุปชฺฌายา  เทฺว  เลฑฺฑุปาเต  อติกฺกมฺม  อ ฺสฺมึ   
วิหาเร  วสนฺติ  นิสฺสโย  ปฏิปฺปสฺสมภฺติ  ฯ  อาจริเย  วิพฺภนฺเต    
กาลกเต  ปกขฺสงฺกนฺเต  ตขณ ฺเว  นิสฺสโย  ปฏิปปฺสฺสมฺภติ  ฯ 
อาณาตฺติยมฺปน   สเจป  อาจริโย  มุ ฺจิตุกาโมว  หุตฺวา 
นิสฺสยปณามนาย  ปณาเมติ  อนฺเตวาสิโก  จ  กิ ฺจาป  ม  
อาจริโย ปณาเมติ  อถโข  หทเยน  มุทโุกติ  สาลโย ว  โหติ  
นิสฺสโย  น  ปฏิปฺปสฺสมภฺติ  ฯ  สเจป  อาจริโย  สาลโย  
อนฺเตวาสิโก  นิราลโย นทานิ  อิม  นิสสฺาย  วสิสฺสามีติ  ธุร   
นิกฺขิปติ  เอวมฺป  น   ปฏปิฺปสฺสมฺภติ  ฯ  อุภินฺน  สาลยภาเวน  จ   
น  ปฏิปฺปสสฺมฺภติเยว  ฯ   อุภินฺน  ธรุนิกฺเขเป  ปฏปิฺปสฺสมฺภติ  ฯ   
ปณามิเตน  ทณฺฑกมฺม  อาหริตฺวา  ติกฺขตฺตุ  ขมาเปตพฺโพ  ฯ  
โน  เจ  ขมติ  อุปชฺฌาเย วุตฺตนเยน  ปฏิปชชฺิตพฺพ  ฯ   
อุปชฺฌาเยน  วา  สโมธานคโตติ  เอตฺถ ทสฺสนสวนวเสน  สโมธาน   
เวทิตพฺพ  ฯ  สเจ  หิ  อาจริย  นิสฺสาย วสนฺโต  สทธฺิวิหาริโก   
เอกวิหาเร  เจติย  วา  วนฺทนฺต  เอกคาเม ปณฺฑาย  วา  จรนฺต   
อุปชฺฌาย  ปสฺสติ  นิสฺสโย  ปฏิปฺปสฺสมฺภติ  ฯ  อุปชฺฌาโย  ปสสฺติ   
สทฺธิวิหาริโก  ปน  น  ปสฺสติ  น  ปฏปิฺปสฺสมฺภติ  ฯ  มคฺค- 
ปฏิปนฺน  วา  อากาเสน  วา  คจฺฉนฺต  อุปชฺฌาย  ทิสวฺา 
ทูรโต  ภิกฺขูติ  ชานาติ  อุปชฺฌาโยติ  น  ชานาติ   น    
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ปฏิปฺปสฺสมภฺติ  ฯ  สเจ  ชานาติ  ปฏปิฺปสฺสมฺภติ  ฯ  อุปริปาสาเท   
อุปชฺฌาโย  วสติ  เหฏา  สทฺธิวิหาริโก  ต  อทิสฺวาว  ยาคุ   
ปวิตฺวา  ปกฺกมติ  อาสนสาลาย  วา  นิสินฺน  อทสิฺวา  เอกมนฺเต   
ภุ ฺชิตฺวา  ปกฺกมติ   ธมฺมสฺสวนมณฺฑเป  วา  นิสินนฺป  ต   
อทิสฺวาว  ธมฺม  สุตฺวา  ปกกฺมติ   นิสฺสโย  น  ปฏิปฺปสฺสมฺภติ  ฯ 
เอว  ตาว  ทสฺสนวเสน  สโมธาน เวทิตพฺพ  ฯ  สวนวเสน  ปน   
สเจ  อุปชฺฌายสฺส  วิหาเร  อนฺตรฆเร  วา  ธมฺม  วา  กเถนฺตสฺส   
อนุโมทน  วา  กโรนฺตสฺส  สทฺท  สุตฺวา  อุปชฺฌายสฺส  เม   
สทฺโทติ  ส ฺชานาติ  นิสฺสโย  ปฏิปฺปสฺสมฺภติ   อส ฺชานนฺตสฺส 
น ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ อย สโมธาเน วินิจฺฉโย ฯ   
        อิทานิ  ย  ปุพฺเพ  อนชุานามิ  ภิกฺขเว  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา    
ปฏิพเลน  ทสวสฺเสน  วา  อติเรกทสวสฺเสน  วา  อุปสมฺปาเทตุ   
นิสฺสย  ทาตุนฺติ  สงฺเขปโต  อุปชฺฌายาจริยาน  ลกฺขณ  วุตฺต  
ต   วิตฺถารโต  ทสฺเสตุ ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ สมนฺนาคเตนาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ป ฺจหิ  องฺเคหีติ  ป ฺจหิ  อคุณงฺเคหิ  ฯ  โส  
หิ  สีลกฺขนฺธาทีหิ   อสมนฺนาคตตฺตาว  อคุณงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  
โหติ  ฯ  น  อุปสมฺปาเท ตพฺพนฺติ  อุปชฺฌาเยน  หุตฺวา  น   
อุปสมฺปาเทตพฺพ  ฯ  น  นิสฺสโย  ทาตพฺโพติ  อาจริเยน  หุตฺวา   
นิสฺสโย  น  ทาตพฺโพ  ฯ  เอตฺถ  ปน  อเสเขนาติอาทิ  อรหโต    
สีลสมาธิป ฺาผลปจฺจเวกฺขณาณานิ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  เอเต   
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จ  อาทิโต  ตโย  ป ฺจกา  อยุตฺตวเสน  วุตฺตา  น  อาปตฺติ- 
องฺควเสน  ฯ  เอตฺถ  ปน อเสเขน สีลกฺขนฺเธนาติ จ อตฺตนา   
น  อเสเขนาติ  จ  อสฺสทโฺธติ  จ  อาทีสุ  ตีสุ  ป ฺจเกสุ 
อยุตฺตวเสน  ปฏิกฺเขโป  กโต  น  อาปตฺติองฺควเสน  ฯ  โย   
หิ  อเสเขหิ  สีลกฺขนฺธาทีหิ  อสมนฺนาคโต  ปเร  จ  ตตฺถ   
สมาทเปตุ อสกฺโกนฺโต  อสฺสทฺธิยาทิโทเสหิ  ยุตฺโตว  หุตฺวา  ปริส   
ปริหรติ  ตสฺส  ปริสา  สลีาทีหิ  ปริหายติเยว  น  วฑฺฒติ  
ตสฺมา  เตน  น อุปสมฺปาเทตพฺพนฺติอาทิ  อยุตฺตวเสน  วุตฺต   
น  อาปตฺติองฺควเสน  ฯ   น  หิ  ขีณาสวสฺเสว  อุปชฌฺายาจริยภาโว   
ภควตา  อนุ ฺาโต  ยทิ  ตสฺเสว  อนุ ฺาโต  อภวิสฺส  สเจ   
อุปชฺฌายสฺส  อนภิรติ  อุปฺปนฺนา  โหตีติอาทึ  น  วเทยฺย  ฯ   
ยสฺมา  ปน  ขีณาสวสฺส  ปริสา  สีลาทีหิ  น  ปริหายติ  ตสฺมา  
ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา  อุปสมฺปาเท- 
ตพฺพนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อธสิีเล  สลีวิปนฺโนติอาทีสุ  ปาราชิก ฺจ   
สงฺฆาทิเสส ฺจ  อาปนฺโน  อธิสีเล  สลีวิปนฺโน  นาม  ฯ  อิตเร   
ป ฺจาปตฺติกฺขนฺเธ  อาปนฺโน  อชฺฌาจาเร  อาจารวิปนฺโน  นาม  ฯ   
สมฺมาทิฏ ึ  ปหาย  อนฺตคฺคาหิกาย  ทิฏ ิยา สมนฺนาคโต 
อติทิฏ ิยา  ทิฏ ิวิปนฺโน  นาม  ฯ  ยตฺตก  สุต  ปรสิ  ปริหรนฺตสฺส   
อิจฺฉิตพฺพ  เตน  วิรหิตตฺตา  อปฺปสฺสุโต  นาม  ฯ  ย  เตน   
ชานิตพฺพ  อาปตฺตาทิ  ตสฺส  อชานนโต  ทุปฺป ฺโ  นาม  ฯ    
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อิมสฺมึ  ปน  ป ฺจเก  ปุริมานิ  ตีณิ  ปทานิ  อยุตฺตวเสเนว   
วุตฺตานิ  ปจฺฉิมานิ  เทฺว  อาปตฺติองฺควเสน  ฯ  อาปตฺตึ  น   
ชานาตีติ  อิท  นาม  มยา  กตนฺติ  วุตฺเต  อิม  นาม  อาปตฺตึ   
อย  อาปนฺโนติน  ชานาติ  ฯ  วุฏาน  น  ชานาตีติ  วุฏาน- 
คามินิโต  วา  เทสนาคามินิโต  วา  อาปตฺติโต  เอว  วุฏาน  
โหตีติ  น  ชานาติ ฯ อิมสฺมึ   ป ฺจเก  ปุริมานิ  เทวฺ  ปทานิ   
อยุตฺตวเสน  วุตฺตานิ  ปจฺฉิมานิ   ตีณิ  อาปตฺติองฺควเสน  ฯ   
อภิสมาจาริกาย  สิกฺขายาติ  ขนฺธกวคฺเควิเนตุ  น  ปฏิพโล  
โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  อาทิพฺรหฺมจริยกายาติเสขปณฺณตฺติย  วิเนตุ   
น  ปฏิพโลติ  อตฺโถ  ฯ  อภิธมฺเมตินามรูปปริจฺเฉเท  วิเนตุ น   
ปฏิพโลติ  อตฺโถ  ฯ  อภิวินเยติ  สกเลวินยปฏเก  วิเนตุ น   
ปฏิพโลติ  อตฺโถ  ฯ  วิเนตุ น  ปฏิพโลติ  จสพฺพตฺถ  สิกฺขาเปตุ   
น  สกโฺกตีติ  อตฺโถ  ฯ  ธมฺมโต  วิเวเจตุนฺติ   ธมฺเมน  การเณน   
วิสฺสชฺชาเปตุ  ฯ  อิมสฺมึ  ป ฺจเก  สพฺพปเทสุอาปตฺติ  ฯ  อาปตฺตึ  
น  ชานาตีติอาทิป ฺจกสฺมึป  สพฺพปเทสุ  อาปตฺติ  ฯ  ตตฺถ 
อุภยานิ  โข  ปนสฺส  ปาฏโิมกฺขานิ  วิตฺถาเรน  สฺวาคตานิ   
โหนฺตีติ  อุภโตวิภงฺควเสน  วุตฺตานิ  ฯ  สุวิภตฺตานีติ  มาติกา- 
วิภงฺควเสน  ฯ  สุปฺปวตฺตีนีติ  วาจุคฺคตวเสน  ฯ  สุวินิจฺฉิตานิ    
สุตฺตโส  อนุพฺย ฺชนโสติ  มาติกาโต  จ  วิภงฺคโต  จ  สุฏ ุ- 
วินิจฺฉิตานิ ฯ   อูนทสวสฺสปริโยสานป ฺจเกป  เอเสว  นโย  ฯ  อิติ    
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อาทิโต  ตโย  ป ฺจกา  จตุตฺเถ  ตีณิ  ปทานิ  ป ฺจเม  เทฺว   
ปทานีติ  สพฺเพป  จตฺตาโร  ป ฺจกา  อยุตฺตวเสน  วุตฺตา  ฯ   
จตุตฺถป ฺจเก  เทฺว ปทานิ  ป ฺจเม  ตีณิ  ฉฏสตฺตมฏมา   
ตโย  ป ฺจกาติ  สพฺเพปจตฺตาโร  ป ฺจกา  อาปตฺติองฺควเสน  
วุตฺตา  ฯ  สุกกฺปกฺเข  อฏสุอนาปตฺติเยวาติ ฯ   
                                 โสฬสป ฺจกวินิจฺฉโย  นฏิ ิโต ฯ   
          ฉกฺเกสุ  อูนทสวสสฺปท  วิเสโส  ฯ  ต  สพฺพตฺถ  อาปตฺติกร  ฯ 
เสส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
          อ ฺติตฺถิยปุพฺพวตฺถุสฺมึ  โย  ตาว  อย  ปสโุร  โส 
ติตฺถิยปกฺกนฺตกตฺตา  น  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  โย  ปน  อ ฺโป 
นยิธ  ปพฺพชติปุพฺโพ  อาคจฺฉติ  ตสฺมึ  ย  กตฺตพฺพ  ต  ทสฺเสตุ    
โย  ภิกฺขเว  อ ฺโปติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ตสฺส  จตฺตาโร 
มาเส  ปริวาโส  ทาตพฺโพติ  อย  ติตฺถิยปริวาโส  นาม  อปฺปฏจฺิ- 
ฉนฺนปริ  วาโสติป  วุจฺจติ  ฯ  อยมฺปน  นคฺคปริพฺพาชกสฺเสว   
อาชีวกสฺส  วาอเจลกสฺส  วา  ทาตพฺโพ  ฯ  สเจ  โสป  สาฏก   
วา  วาฬกมฺพลาทีน  อ ฺตร  ติตฺถิยทธฺช  วา  นิวาเสตฺวา  
อาคจฺฉติ  นาสฺส  ปริวาโส  ทาตพฺโพ  ฯ  อ ฺสฺส  ปน   
ตาปสปณฺฑรงฺคาทิกสฺส  น  ทาตพฺโพว  ฯ  ปม  เกสมสฺสุนฺติ- 
อาทินา  ตสฺส  อาทิโตว  สามเณรปพฺพชฺช ทสฺเสติ  ฯ  เอว   
ปพฺพาเชนฺเตหิ  ปน  ตสฺม ึ สงฺฆมชฺเฌ  นิสินฺเนเยว  ตฺว  ปพฺพาเชหิ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 61 

                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๖๑ 
 
ตฺว  อาจริโย  โหหิ  ตฺว  อุปชฺฌาโย  โหหีติ  ภิกฺขู  น   
วตฺตพฺพา  ฯ  เอว  วุตฺตา  หิ  สเจ  ตสฺส อาจริยุปชฺฌายาภาเวน   
ชิคุจฺฉนฺตา  น  สมฺปฏิจฺฉนฺติ  อถ  นยิเม  มยฺห สททฺหนฺตีติ   
กุชฺฌิตฺวาป  คจฺเฉยฺย  ตสฺมา  ต  เอกมนฺต  เนตฺวา  ตสฺส    
อาจริยุปชฺฌายา  ปริเยสิตพฺพา  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  อ ฺติตฺถิย- 
ปุพฺโพ  อาราธโก  โหติ  เอว  อนาราธโกติ  อยมสฺส  ปริวาส- 
วตฺตทสฺสนตฺถ  มาติกา  ปตา  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเวติอาทิ  ตสฺสา 
วิภงฺโค  ฯ  ตตฺถ  ติตฺถิยปริวาโส  นิคนถฺชาติกานเยว  ทาตพฺโพ น   
อ ฺเส  ฯ  อติกาเล  คาม  ปวิสตีติ  ภิกฺขูน  วตฺตกรณเวลายเมว 
คาม  ปณฺฑาย  ปวิสติ  ฯ  อติทิวา  ปฏิกฺกมตีติ  กลุฆเรสุ   
อิตฺถี   ปุริสทาริกทารกาทีหิ  สทฺธึ  เคหสิตกถ  กเถนฺโต  ตตฺเถว   
ภุ ฺชิตฺวา  ภิกฺขูสุ  ปตฺตจีวร  ปฏิสาเมตฺวา  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีนิ   
วา  กโรนฺเตสุ  ปฏิสลลฺีเนสุ  วา  อาคจฺฉติ  น  อุปชฺฌายวตฺต   
นาจริยวตฺต  กโรติ  อ ฺทตฺถุ  วสนฏาน  ปวิสิตฺวา  นิทฺทายติ  ฯ   
เอวมฺป   ภิกขฺเว  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ  อนาราธโก  โหตีติ  เอวมฺป   
กโรนฺโต  ปรวิาสวตฺตสฺส  สมฺปาทโก  ปูรโก  น  โหติ  ฯ   
เวสิยโคจโร  วาติอาทีสุ  เวสิยาติ  อามิสกิ ฺจิกฺขสมฺปทานาทินา   
สุลภชฺฌาจารา   รูปชีวิกา  อิตฺถิโย  ฯ  วิธวาติ  มตปติกา  วา   
วิปฺปวุตฺถปติกา  วา   อิตฺถโิย  ฯ  ตา  เยนเกนจิ  สทฺธึ  มิตฺตภาว    
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ปตฺเถนฺติ ฯ  ถุลลฺกุมาริกาติ  โยพฺพนปฺปตฺตา  วา  โยพฺพนาตีตา   
วา  กุมาริโย ฯ ตา  ปุริสาธิปฺปายาว  วิจรนฺติ  เยน  เกนจิ   
สทฺธึ  มิตฺตภาว  ปตฺเถนฺติ  ฯ  ปณฺฑกาติ  อุสฺสนฺนกเิลสา   
อวูปสนฺตปริฬาหา  นปปสกา  ฯ  เต  ปริฬาหเวคาภิภูตา  เยน 
เกนจิ  สทฺธึ  มิตฺตภาว  ปตฺเถนฺติ  ฯ ภิกฺขุนิโยติ  สมานปพฺพชฺชา   
อิตฺถิโย  ฯ  ตาหิ  สทฺธึ  ขิปฺปเมว  วิสฺสาโส  โหติ  ตโต  สลี  
ภิชฺชติ  ฯ  ตตฺถ  เวสิยาน  กุเลสุ  กลุุปโก  หุตฺวา  ปณฺฑปาต- 
จริยาทีนิ  วา  อปทิสิตฺวา  สิเนหสนฺถวชาเตน  หทเยน  อภิณฺห- 
ทสฺสนสลฺลาปกามตาย  ตาส  สนฺติก  อุปสงฺกมนฺโต เวสิยโคจโรติ   
วุจฺจติ  ฯ  โส  น  จิรสฺเสว  อมุกเวสิยา  สทฺธึ  คโตติ วตฺตพฺพ   
ปาปุณาติ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  สเจ  ปน เวสิยาทโย   
สลากภตฺตาทีนิ  เทนฺติ  ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ คนฺตฺวา  สทฺธึเยว 
ภุ ฺชิตฺวา  วา  คเหตฺวา  วา  อาคนฺตุ วฏฏติ  ฯ  คิลานา   
ภิกฺขุนิโย  โอวทิตตวา  ธมฺม  วา  เทเสตุ อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีนิ  
วา  ทาตุ คจฺฉนฺเตหิ   ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  คนฺตุ  วฏฏติ  ฯ  โย 
ปน  ตถา  อคนฺตฺวามิตฺตสนฺถววเสน  คจฺฉติ  อย  อนาราธโก   
โหติ  ฯ   
        อุจฺจาวจานิ  กึกรณียานีติ  มหนฺตขุทฺทกานิ  กมฺมานิ  ฯ  ตตฺถ   
คณฺฑึ  ปหรตฺิวา  สมคฺเคน  สงฺเฆน  สนฺนิปติตฺวา  กตฺตพฺพานิ   
เจติยมหาปาสาทปฏิสงฺขรณาทิกมฺมานิ  อุจฺจานิ  นาม  ฯ  จีวร-  
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โธวนรชนาทีนิ  ขนฺธกปริยาปนฺนานิ  จ  อคฺคิสาลวตฺตาทีนิ   
อภิสมาจาริกานิ อวจานิ นาม ฯ  ตตฺถ  น  ทกโฺข  โหตีติ   
เตสุ  กมฺเมสุ  เฉโก  สุสกิขิฺโต  น  โหติ ฯ  อลโสติ   
อุฏานวิริยสมฺปนฺโน  น  โหติ  ฯ  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  กมฺม  อตฺถีติ  
สุตฺวา  ปเคว  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  คพฺภนฺตร  ปวิสิตฺวา  ยาวทตฺถ   
สุปตฺวา  สาย  นิกฺขมติ  ฯ  ตตฺรุปายายาติ  เตสุ  กมฺเมสุ   
อุปายภูตาย  ฯ  วีมสายาติ  านุปฺปตฺติกาย  วีมสาย  อิทเมว 
กตฺตพฺพ  อิทเมว  น  กตฺตพฺพนฺติ  ตสฺมึเยว  ขเณ  อุปฺปนฺน- 
ป ฺาย   สมนฺนาคโต  น  โหติ  ฯ  น  อล  กาตุ  น  อล   
สวิธาตุนฺติ สหตฺถาป  กาตุ  สมตฺโถ  น  โหติ  คณฺหถ  ภนฺเต 
คณฺห  ทหร  คณฺห  สามเณร  สเจ  ตุมเฺห  วา  น  กริสฺสถ  
อมฺเห  วา  น  กริสฺสาม  โกทานิ  อิท  กริสฺสตีติ  เอว   
อุสฺสาห  ชเนตฺวา   สวิธาตุ  อ ฺม ฺ  กาเรตตป  สมตฺโถ  น   
โหติ  ฯ  ภิกขฺูหิ  กมฺม  กริสฺสามาติ  วุตฺเต  กิ ฺจิ  โรค  อปทิสติ   
ภิกฺขูน  กมฺม  กโรนฺตาน   สมีเปเนว  วิจรติ  สีสเมว  ทสฺเสติ   
อยมฺป  อนาราธโก  โหติ  ฯ  น  ติพฺพจฺฉนฺโทติ  พลวจฺฉนฺโท   
น  โหติ  ฯ  อุทฺเทเสติปาลิปริยาปุณเน  ฯ  ปริปุจฺฉายาติ  อตฺถ- 
สวณฺณเน  ฯ  อธิสีเลติ  ปาฏิโมกฺขสีเล  ฯ  อธิจิตฺเตติ  โลกิยสมาธิ- 
ภาวนาย  ฯ  อธิป ฺายาติโลกุตฺตรมคฺคภาวนาย  ฯ  สงฺกนฺโต   
โหตีติ  อิธาคโต  โหติ  ฯ  ตสฺส  สตฺถุโนติ  ตสฺส  ติตฺถายตน-  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 64 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๔ 
 
สามิกสฺส  ฯ  ตสฺส  ทฏิ ิยาติ  ตสฺส  สนฺตกาย  ลทธฺิยา  ฯ  อิทานิ   
สาเยว  ลทฺธิ  ยสฺมา  ตสฺส ติตฺถกรสฺส  ขมติ  เจว  รจฺุจติ   
จ  อิทเมว  สจฺจนฺติ  จ  ทฬฺหคาเหน  คหิตา  ตสฺมา   
ตสฺส  ขนฺติ  รุจิ  อาทาโยติ  วุจฺจติ  เตน  วุตฺต   ตสฺส  ขนฺติยา   
ตสฺส  รุจิยา  ตสฺส  อาทายสฺสาติ  ฯ  อวณฺเณ ภ ฺมาเนติ   
ครหาย  ภ ฺมานาย  ฯ  อนภิรทฺโธติ  อปริปุณฺณ สงฺกปฺโป  โน   
ปคฺคหิตจิตฺโต  ฯ  อุทคฺโคติ  อพฺภุนฺนตกายจิตฺโต  ฯ   อิท  ภิกฺขเว   
สงฺฆาตนิก  อ ฺติตฺถิยปุพฺพสฺส  อนาราธนียสฺมินฺติ   ภิกฺขเว  
ยทิท  ตสฺส  สตฺถุโน  ตสฺเสว  จ  ลทฺธิยา  อวณฺเณ  ภ ฺมาเน   
กึ  อิเม  ปร  ครหนฺตีติ  กายวจีวิการนิพฺพตฺตก  อนตฺตมนตฺต   
พุทฺธาทีน ฺจ  อวณฺเณ  ภ ฺมาเน  อตฺตมนตฺต  ย ฺจ  ตสฺเสว   
พุทฺธาทีน ฺจ  วณฺเณ  ภ ฺมาเน  อตฺตมนตฺตานตฺตมนตฺต  อิท   
อ ฺติตฺถิยปุพฺพสฺส  อนาราธนียสฺมึ  สงฺฆาตนิก  ฯ  อนาราธเก   
ปริวาสวตฺต  อปูรเก  กมฺเม  อิท  ลิงฺค  อิท  ลกฺขณ  อิทมจล   
อิท  พล  อิท  ปมาณนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เอว  อนาราธโก 
โข  ภิกฺขเว  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ  อาคโต  น  อุปสมฺปาเทตพฺโพติ  
อิโต  เอเกนป  องฺเคน  สมนฺนาคโต  น  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ   
สุกฺกปกฺเข  สพฺพ  วุตฺตวิปลฺลาเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  เอว  อาราธโก   
โข  ภิกฺขเวติ  เอว  นาติกาเล  คามปฺปเวสนา  นาติทิวาปฺปฏิกฺกมน    
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อเวสิยาทิโคจรตา   สพฺรหฺมจารีน  กิจฺเจสุ  ทกฺขตา  อุทฺเทสาทีสุ 
ติพฺพจฺฉนฺทตา  ติตฺถิยาน  อวณฺณภณเน  อตฺตมนตา  พุทฺธาทีน    
อวณฺณภณเน  อนตฺตมนตา  ติตฺถิยาน  วณฺณภณเน  อนตฺตมนตา   
พุทฺธาทีน  วณฺณภณเน  อตฺตมนตาติ  อิเมส  อฏนฺน   
ติตฺถยิวตฺตาน   ปริปูรเณน  อาราธโก  ปริโตสโก  ภิกฺขูน   
อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ  อาคโต  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  สเจ  ปน   
อุปสมฺปทมาลเกป  เอกวตฺต  ภินฺทติ  ปุน  จตฺตาโร  มาเส   
ปริวสิตพฺพ  ฯ  ยถา  ปน  ภินฺนสิกฺขาย  สิกฺขมานาย  ปุน   
สิกฺขาปทานิ  จ  สิกฺขาสมฺมติ  จ  ทียติ  เอว  นยิมสฺส  กิ ฺจิ   
ปุน  ทาตพฺพมตฺถิ  ฯ  ปุพฺเพ  ทินฺนปริวาโสเยว  หิ  ตสฺส  ปริวาโส   
ตสฺมา  ปุน  จตฺตาโร  มาเส  ปริวสิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปริวสนฺโต   
อนฺตรา  อฏสมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตติ  โลกิยธมโฺม  นาม   
กุปฺปนสภาโว  เนว  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  จตฺตาโร  มาเส   
ปูริตวตฺโตว  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  สเจ  ปน  ปริวสนฺโต  จตฺตาริ  
มหาภูตานิ  ปริคฺคณฺหาติ  อุปาทารูปานิ  ปริจฺฉินฺทติ  นามรูป    
ววตฺถเปติ  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  วิปสฺสน  อารภติ  โลกิยธมฺโม 
นาม  กุปฺปนสภาโว  เนว  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  สเจ  ปน   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิลภติ  ปรปิุณฺณเยว   
โหติ  วตฺต  สมูหตานิ  สพฺพทิฏ ิคตานิ  อพฺพุฬฺห  วิจิกิจฺฉาสลฺล   
ตทิวสเมว   อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  สเจป  ติตฺถิยลิงฺเค   ิโต    
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โสตาปนฺโน  โหติ  ปริวาสทานกิจฺจ  นตฺถิ  ตทเหว  ปพฺพาเชตฺวา   
อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  อุปชฺฌายมูลก  จีวร  ปริเยสิตพฺพนฺติ   
อุปชฺฌาย  อิสฺสร  กตฺวา  ตสฺส   จีวร  ปริเยสิตพฺพ  ฯ  ปตฺตมฺป   
ตเถว  ฯ  ตสฺมา  ยทิ  อุปชฌฺายสฺส  ปตฺตจีวร  อตฺถิ  อิมสฺส  
เทหีติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  อถ  นตฺถิ  อ ฺเ   ทาตุกามา  โหนฺติ  
เตหิป  อุปชฌฺายสฺเสว  ทาตพฺพ  อิม  ตุมฺหาก  กตฺวา  อิมสฺส   
เทถาติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ติตฺถิยา  นาม  วิโลมา  โหนฺติ  สงฺเฆน 
เม  ปตฺตจีวร  ทินฺน  กึ  มยหฺ  ตุมฺเหสุ  อายตนฺติ  วตฺวา   
โอวาทานุสาสนึ  น  กเรยฺยุ ฯ  อุปชฺฌาเย  ปน  อายตชีวิกตฺตา   
ตสฺส วจนกโร  ภวิสฺสติ  ฯ  เตนสฺส  อุปชฺฌายมูลก  จีวร   
ปริเยสิตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ  ภณฺฑุกมฺมายาติ  เกโสโรปนตฺถ  ฯ  ภณฺฑุ- 
กมฺมกถา  ปรโตอาคมิสฺสติ  ฯ  อคฺคิกาติ  อคฺคิปริจรณกา  ฯ   
ชฏลิกาติ  ตาปสา  ฯ เอเต  ภิกฺขเว  กิริยวาทิโนติ  เอเต  
กิริย  นปฺปฏพิาหนฺติ  อตฺถิ  กมฺม  อตฺถิ  กมฺมวิปาโกติ  
เอว  ทิฏ ิกา  ฯ  สพฺพพุทฺธา  หิ  เนกฺขมฺมปารมึ  ปรูยมานา 
เอตเมว  ปพฺพชฺช  ปพฺพชตฺิวา  ปารมึถปูเรสุ  มยาป  ตเถว  
ปูริตา  น  เอเตส  สาสเน  ปพฺพชฺชา  วิโลมา  ตสฺมา   
อุปสมฺปาเทตพฺพา  น  เตส  ปริวาโส  ทาตพฺโพ  ฯ  อิมาห  
ภิกฺขเว  าตีน  อาเวณิก  ปริหาร  ทมมฺีติ  อิม  อห  เตส    
ปาเฏกฺก  โอทิสฺสก  ปริหาร  ททามิ  ฯ  กสฺมา  เอวมาห  ฯ   
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เต  หิ  ติตฺถายตเน  ปพฺพชิตาป  สาสนสฺส  อวณฺณกามา   
น  โหนฺติถอมฺหาก  าติเสฏสฺส  สาสนนฺติ  วณฺณวาทิโน ว  
โหนฺติ  ตสฺมา  เอวมาหาติ ฯ   
                        อ ฺติตฺถิยวตฺถุกถา  นฏิ ิตา ฯ   
          มคเธสุ  ป ฺจ  อาพาธา  อุสฺสนฺนา  โหนฺตีติ  มคธนามเก  
ชนปเท  มนสฺุสาน ฺจ  อมนุสฺสาน ฺจ  ป ฺจ  โรคา  อุสฺสนฺนา   
วุฑฺฒิปฺปตฺตา  ผาติปฺปตฺตา  โหนฺติ  ฯ  ชีวกโกมารภจฺจกถา   
จีวรกฺขนฺธเก  อาวีภวิสฺสติ  ฯ  น  ภิกขฺเว  ป ฺจหิ  อาพาเธหิ   
ผุฏโ ปพฺพาเชตพฺโพติ เย  เต  กุฏาทโย  ป ฺจ  อาพาธา   
อุสฺสนฺนา  เตหิ  ผุฏโ  อภิภูโต  นปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  
กุฏนฺติ  รตฺตกุฏ  วา  โหตุ  กาฬกุฏ  วา  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ   
กิติพททฺทุกณฺฑุกจฺฉุอาทิปฺปเภทมฺป  สพฺพ  กุฏเมวาติ  วุตฺต  ฯ   
ต ฺจ  นขปฏ ิปฺปมาณมฺป  วฑฺฒนกปกฺเข   ิต  โหติ  น   
ปพฺพาเชตพฺโพ  สเจ  ปน  นิวาสนปารุปเนหิ  ปกติปฏิจฺ- 
ฉนฺนฏาเน นขปฏ ิปฺปมาณ  อวฑฺฒนกปกฺเข   ิต  โหติ   
วฏฏติ  ฯ  มุเข  ปน  หตฺถปาทปฏ ีสุ  วา  สเจป  อวฑฺฒนก- 
ปกฺเข   ิต  นขปฏ ิโต  ขุทฺทกตรมฺป  น  วฏฏติเยวาติ  กุรุนฺทิย   
วุตฺต  ฯ  ติกิจฺฉาเปตฺวา   ปพฺพาเชนฺเตนาป  ปกติวเณ  ชาเตเยว   
ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  โคธาปฏ ิสทิสจุณฺณโอกีรณกสรีรมฺป  ปพฺพาเชตุ   
น  วฏฏติ  ฯ  คณฺโฑติ  เมทคณฺฑาทิคณฺโฑ  ฯ  เมทคณฺโฑ  วา   
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โหตุ  อ ฺโ  วา  โยโกจิ  ฯ  โกลฏ ิมตฺตโกป  เจ  วฑฺฒนกปกฺเข   
 ิโต  คณฺโฑ  โหติ  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ปฏิจฺฉนฺนฏาเน   
ปน  โกลฏ ิมตฺเต  อวฑฺฒนกปกฺเข   ิเต  ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  ฯ   
มุขาทิเก  อปฺปฏิจฺฉนฺนฏาเน  อวฑฺฒนกปกฺเข   ิเตป  น   
วฏฏติ  ฯ ติกจฺิฉาเปตฺวา  ปพฺพาเชนฺเตนาป  สรีร  ส ฺฉวึ   
กาเรตฺวาว  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  อุณฺณิคณฺฑา  นาม  โหนฺติ   
โคถนิกา  วิย  องฺคุลิกา  วิย  จ  ตตฺถ  ตตฺถ  ลมฺพนฺติ  เอเตป   
คณฺฑาเยว  เตสุ  สติ  ปพฺพาเชตุ น  วฏฏติ  ฯ  ทหรกาเล   
ขรปฬกา  โยพฺพนกาเล  จ  มุเข  ขรปฬกา  นาม  โหนฺติ   
มหลฺลกกาเล  นสฺสนฺติ  น  ตา  คณฺฑสงฺขฺย  คจฺฉนฺติ  ตาสุ  
สติ  ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  ฯ  อ ฺา  ปน  สรีเร  ขรปฬกา   
นาม  อปรา  ปทุมกณฺณิกา  นาม  โหนฺติ  อ ฺา  สาสปพีชกา   
นาม  สาสปมตฺตา  เอว  สกลสรรี  ผรนฺติ  ตา  สพฺพา   
กุฏชาติกา  เอว  ตาสุ สติ น ปพฺพาเชตพฺโพ ฯ กิลาโสติ  
นภิชฺชนก นปคฺฆรณก  ปทุมปุณฺฑรีกปตฺตวณฺณ  กุฏ  ฯ  เยน  
คุนฺน  วิย  สพล  สรีร   โหติ  ฯ  ตสฺมึ  กุฏเ  วุตฺตนเยเนว   
วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ  ฯโสโสติ  โสสพฺยาธิ  ฯ  ตสมฺึ  สติ  น   
ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  อปมาโรติ  ปตฺตุมฺมาโท  วา  ยกฺขุมฺมาโท  วา  ฯ   
ตตฺถ  ปุพฺพเวริเกน  อมนุสฺเสน  คหิโต  ทุตฺติกิจฺโฉ  โหติ  ฯ   
อปฺปมตฺตเกป  ปน  อปมาเร  สติน  ปพฺพาเชตพฺโพ ฯ   
                                ป ฺจาพาธวตฺถุกถา  นิฏ ิตา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 69 

                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๖๙ 
                                 
        ราชภฏวตฺถุสฺมึ  ปจฺจนฺต  อุจฺจินถาติ  ปจฺจนฺต  วฑฺเฒถ   
โจเร  ปลาเปตฺวา  โจรภเยน  วุฏ ิเต  คาเม  อาวสาเปตฺวา  
อารกฺข  ทตฺวา  กสิกมฺมาทีนิ  ปวตฺตาเปถาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
ราชา  ปนโสตาปนฺนตฺตา  โจเร  ฆาเตถ  หนถาติ  น   
อาณาเปติ  ฯ อุปชฺฌายสฺส  เทว  สีส  เฉเทตพฺพนฺติอาทิ  สพฺพ   
ปพฺพชฺชาย  อุปชฺฌาโยเสฏโ  ตโต  อาจริโย  ตโต  คโณติ   
จินฺเตตฺวา  อิท  โวหาร  วินิจฺฉเย  อาคตนฺติ  อาหสุ  ฯ  น  ภิกฺขเว   
ราชภโฏ  ปพฺพาเชตพฺโพติเอตฺถ  อมจฺโจ  วา  โหตุ  มหามตฺโต  
วา  เสวโก วา กิ ฺจิ านนฺตร  ปตฺโต  วา  อปฺปตฺโต   
วา  โยโกจิ  ร ฺโ  ภตฺตเวตนภโฏ  สพฺโพ  ราชภโฏติ  สงฺขฺย  
คจฺฉติ  โส  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ตสฺส ปน  ปุตฺตภาตุนตฺตาทโย (๑)  
ราชโต  ภตฺตเวตน  น  คณฺหนฺติ  เต  ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  ฯ  
โย  ปน  ราชโต  ลทฺธ  นพิทฺธโภค  วา  มาสสวจฺฉรปริพฺพย   
วา  ร ฺโเยว  นิยฺยาเทติ  ปุตฺตภาตุเก  วา ต  าน   
สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา  ราชาน  นทานาห  เทวสฺส  ภโฏติ อาปุจฺฉติ   
เยน  วา  ยกมฺมการณา  ภตฺตเวตน  คหิต  ต  กมฺม กต   
โหติ  โย  วา  ปพฺพชสฺสูติ  ร ฺา  อนุ ฺาโต  โหติ  ตมฺป 
ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ ฯ   
  โจรวตฺถูส ุ มนุสฺสา  ปสสฺิตฺวาติ  เยหิ  คิหิกาเล  ทฏิปุพฺโพ   
เย  จ  อย  โสติ  อ ฺเส  สุณนฺติ  เต  ปสฺสิตฺวา  อุตฺตสนฺติป    
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อุพฺพิชฺชนฺติป  ทฺวารป  ถเกนฺติ  ฯ  เยน  ปน  น  ชานนฺติ  
เตส ฆเรสุ  ภิกฺข  ลภติ  ฯ  น  ภิกฺขเวติ  ภควา  สย  ธมฺมสามี   
ตสฺมา  อายตึ  อกรณตฺถาย  ภิกฺขูน  สกิฺขาปท  ป ฺเปนฺโต  
เอวมาห  ฯตตฺถ  ธช  พนธฺิตฺวา  วิย  จรตีติ  ธชพนโฺธ  ฯ  
มูลเทวาทโย  วิยโลเก  ปากโฏติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตสฺมา โย 
คามฆาต วา ปนฺถทูหน วา นคเร  สนธฺิจฺเฉทาทิกมฺม  วา   
กโรนฺโต  วิจรติ  ป ฺายติ  จอสุโก  นาม  อิท  อิท   
กโรตีติ  โส  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  โย  ปน  ราชปุตฺโต  รชฺช   
ปตฺเถนฺโต  คามฆาตาทีนิ  กโรติ  โส  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ราชาโน   
หิ  ตสฺมึ  ปพฺพชิเต  ตุสนฺติ  ฯ  สเจ ปน น  ตุสนฺติ  น  
ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ปุพฺเพ  มหาชเน  ปากโฏ  โจโร  ปจฺฉา   
โจรกมฺม  ปหาย  ป ฺจ  สีลานิ  สมาทิยติ  ฯ  ต ฺเจ  มนุสฺสา 
เอว  ชานนฺติ  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  เย  ปน  อมฺพลพุชาทิโจรกา   
สนฺธิจฺเฉทาทิโจราเอว  วา  อทิสฺสมานา  เถยฺย  กโรนฺติ  ปจฺฉาป 
อิมินา  นาม  อิท  กตนฺติ  น  ป ฺายนฺติ  เตป  ปพฺพาเชตุ  
วฏฏติ  ฯ   การ  ภินฺทิตฺวาติ  อฏพนฺธนาทึ  ภินฺทิตฺวา  ฯ  อภยูวราติ   
เอตฺถ  ภเยน  อุปรมนฺตีติ  ภยูวรา  เอเต  ปน  ลทฺธาภยตฺตา 
น  ภยูวราติ  อภยูวรา  ฯ  ปการสฺส  เจตฺถ  วกาโร  กโตติ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  น  ภิกฺขเว  การเภทโกติ  เอตฺถ  กาโร  วุจฺจติ   
พนฺธนาคาร  ฯ  อิธ ปน  อนฺทุพนฺธน  วา  โหตุ  สงฺขลิกพนฺธน    
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วา รชฺชุพนฺธน วา คามพนฺธน  วา  นคิมพนฺธน  วา  นครพนฺธน   
วา  ปุริสคุตฺติ  วา  ชนปทพนฺธน  วา  ทีปพนฺธน  วา  โย   
เอเตสุ  ยงฺกิ ฺจิ  พนฺธน  ภินฺทิตฺวา  วา  ฉินฺทิตฺวา  วา  มุ ฺจิตฺวา   
วา  วิวริตฺวา  วา  ปสฺสมานาน  วา  อปสฺสมานาน  วา  ปลายติ   
โส  การเภทโกติ  สงฺขฺย คจฺฉติ  ฯ  ตสฺมา  อีทิโส  การเภทโก   
โจโร  ทีปพนฺธน  ภินฺทิตฺวา  ทีปนฺตร คโตป  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ   
โย  ปน  น  โจโร  เกวล หตฺถกมฺม อกโรนฺโต  เอว  โน  
อปลายนฺโต  กมฺม  กริสฺสตีติ  วา  ราชยฺุยุตฺตาทีหิ  พนฺโธ  โส  
การ  ภินฺทิตฺวา  ปลาโตป  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  โย  ปน  คามนิคม- 
ปฏฏนาทีนิ  เกณิยา  คเหตฺวา  ต  อสมฺปาเทนฺโต  พนฺธนาคาร 
ปเวสิโต  โหติ  โส  ปลายิตฺวา  อาคโต  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ   
โยป  กสิกมมฺาทีหิ  ธน  สมฺปาเทตฺวา  ชีวนฺโต  นธิาน  อิมินา   
ลทฺธนฺติ  เปสุ ฺ  อุปสหริตฺวา  เกนจิ  พนฺธาปโต  โหติ  ต   
ตตฺเถว  ปพฺพาเชตุ น  วฏฏติ  ฯ  ปลายิตฺวา  คต  ปน  
คตคตฏาเน ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  ฯ  น  ภิกฺขเว  ลิขิตโกติ  เอตฺถ   
ลิขิตโก  นาม  น  เกวล  ยตฺถ  ปสฺสิตพฺโพ  ตตฺถ  หนฺตพฺโพติ   
อถโข  โยโกจิ  โจริก  วา  อ ฺ  วา  ครุก  ราชาปราธ   
กตฺวา  ปลาโต  ราชา  จ  น  ปณฺเณ  วา  โปตฺถเก  วา  
อิตฺถนฺนาโม  ยตฺถ  ทิสฺสติ  ตตฺถ คเหตฺวา  มาเรตพฺโพติ   
วา  หตฺถปาทาทีนิ  ตสฺส  ฉินฺทิตพฺพานีติ  วา  เอตฺตกนฺนาม   
ทณฺฑ  อาหราเปตพฺโพติ  วา  ลิขาเปติ  อย  ลิขิตโก  นาม  ฯ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๗๒  
 
โส  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  กสาหโต  กตทณฺฑกมฺโมติ  เอตฺถ  
โย  วจนเปสนาทีนิ  อกโรนฺโต  ห ฺติ  น  โส  กตทณฺฑ- 
กมฺโม  ฯ  โย  ปน  เกณิยา  วา  อ ฺถา  วา  กิ ฺจิ  คเหตฺวา   
ขาทิตฺวา  ปุน  ทาตุ  อสกฺโกนฺโต  อยเมว  เต  ทณฺโฑ  โหตูติ   
กสาหิ  ห ฺติ  อย  กสาหโต  กตทณฺฑกมฺโม  ฯ  โส  จ   
กสาหิ  วา  หโต  โหตุ  อทฺธทณฺฑกาทีน  วา  อ ฺตเรน  ฯ   
ยาว  อลฺลวโณ  โหติ  ตาว  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  วเณ   
ปน  ปากติเก  กตฺวา   ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  สเจ ปน ชานูหิ  
วา กปฺปเรหิ วา นาฬิเกรปาสาณาทีหิ  วา  ฆาเตตฺวา  
มุตฺโต  โหติ  สรีเร  จสฺส  คณฺ ิโย  ป ฺายนฺติ น   
ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ผาสุก  กตฺวา  เอว  คณฺ ีสุ  สนฺนิสินฺนาสุ    
ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ลกฺขณาหโต  กตทณฺฑกมฺโมติ  เอตฺถ  กตทณฺฑ- 
กมฺมภาโว  ปรุิมนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ  ยสฺส  ปน  ลลาเฏ  วา   
อุราทีสุ  วา  ตตฺเตน  โลเหน  ลกฺขณ  อาหต  โหติ  โส  เจ   
ภุชิสฺโส  ยาว  อลลฺวโณ  โหติ  ตาว  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ   
สเจปสฺส  วณา  รูฬฺหา  โหนฺติ  ฉวิยา  สมปริจฺเฉทา  ลกฺขณมฺปน 
ป ฺายติ  ติมณฺฑล  ปฏจฺิฉาเทตฺวา  นิวตฺถสฺส  อุตฺตราสงฺเค   
กเต   ปฏิจฺฉนฺโนกาเสเยว  โหติ  ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  ฯ   
อปฺปฏิจฺฉนฺโนกาเส  เจ  น  วฏฏติ  ฯ   
        น  ภิกฺขเว  อิณายิโกติ  เอตฺถ  อิณายิโก  นาม  ยสฺส    
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๗๓  
         
ปตุปตามเหหิ  วา  อิณ  คหิต  โหติ  สย  วา  อิณ  คหิต   
โหติ  ย  วา  อาเปตฺวา  มาตาปตูหิ  กิ ฺจิ  คหิต  โหติ  
โส  ต  อิณ  ปเรส  ธาเรตีติ  อิณายิโก  ฯ  ยมฺปน  อ ฺเ   
าตกา  อาเปตฺวา  กิ ฺจิ  คณฺหนฺติ  โส  น  อิณายิโก  ฯ  
น  หิ  เต  ต  อาเปตุ อิสฺสรา  ตสฺมา  ต  ปพฺพาเชตุ  
วฏฏติ  ฯอิตร  น  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปนสสฺ  าติสาโลหิตา   
มย  ทสฺสาม  ปพฺพาเชถ  นนฺติ  อิณ  อตฺตโน  ภาร  กโรนฺติ  
อ ฺโ  วา  โกจิตสฺส  อาจารสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ปพฺพาเชถ  
น  อห  อิณ  ทสฺสามีติ   วทติ  ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  ฯ  
เตสุ  อสติ  ภิกฺขุนา  ตถารูปสฺส อุปฏากสฺสาป  อาโรเจตพฺพ   
สเหตุโก  สตฺโต  อิณปลโิพเธน น  ปพฺพาเชตีติ  ฯ  สเจ  โส   
ปฏิปชชฺติ  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  สเจป  อตฺตโน  กปฺปยภณฺฑ  อตฺถิ  
เอต  ทสฺสามีติ  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  สเจ  ปน  เนว  าตกาทโย   
ปฏิปชชฺนฺติ  น  อตฺตโน  ธน  อตฺถ ิ ปพฺพาเชตฺวา  ภิกฺขาย  
จริตฺวา  โมเจสฺสามีติ  ปพฺพาเชตุ น  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปพฺพาเชติ  
ทุกฺกฏ  ปลาโตป  อาเนตฺวา  ทาตพฺโพ  ฯ  โน  เจ  เทติ   
สพฺพ  อิณ  คีวา  โหติ  อชานิตฺวา  ปพฺพาชยโต อนาปตฺติ  ฯ   
ปสฺสนฺเตน  ปน  อาเนตฺวา  อิณสามิกาน  ทสฺเสตพฺโพ  ฯ  
อปสฺสนฺตสฺส  คีวา  น  โหติ  ฯ  สเจ  อิณายิโก  อ ฺ  เทส    
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คนฺตฺวา  ปุจฺฉิยมาโนป  นาห  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  ธาเรมีติ  วตฺวา   
ปพฺพชติ  อิณสามิโก  จ  ต  ปริเยสนฺโต  ตตฺถ  คจฺฉติ  ทหโร   
ต  ทิสฺวา  ปลายติ  โส  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  อย  ภนฺเต   
เกน  ปพฺพาชิโต มม  เอตฺตก  นาม  ธน  คเหตฺวา  ปลาโตติ   
วทติ  เถเรน  วตฺตพฺพ  มยา  อุปาสก  อนโณ  อหนฺติ  
วเทนฺโต  ปพฺพาชิโต  กทึานิ  กโรมิ  ปสฺส  เม  ปตฺตจีวร- 
มตฺตนฺติ  ฯ  อย  ตตฺถ  สามีจิ  ฯ  ปลาเต  ปน  คีวา  น  โหติ  ฯ 
สเจ  ปน  น  เถรสฺส  สมฺมขุาว  ทิสฺวา  อย  มม  อิณายิโกติ   
วทติ  ตว  อิณายิก  ตฺวเมว  ชานาหีติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  เอวมฺป  
คีวา  น  โหติ  ฯ  สเจป  โส  ปพฺพชโิต  อย อิทานิ  กุหึ   
คมิสฺสตีติ  วทติ  เถเรน  ตฺวเยว  ชานาหีติ  วตฺตพฺโพ  เอวมฺปสฺส   
ปลาเต  คีวา  น  โหติ  ฯ  สเจ  ปน  เถโร  กุหึทานิ  อย  
คมิสฺสติ  อิเธว  อจฺฉตูติ  วทติ  สเจ  ปลายติ  คีวา 
โหติ  ฯ  สเจ  โส  สเหตุกสตฺโต  โหติ  วตฺตสมฺปนฺโน  เถเรน   
อีทิโส  อยนฺติ  วตฺตพฺพ  ฯ  อิณสามิโก  เจ  สาธูติ  วิสฺสชฺเชติ   
อิจฺเจต  กุสล  สเจ  ปน  อุปฑฺฒุปฑฺฒ  เทถาติ  วทติ   
ทาตพฺพ  ฯ   อปเรน  สมเยน  อติอาราธโก  โหติ  สพฺพ  
เทถาติ  วุตฺเตป  ทาตพฺพเมว  ฯ  สเจ  ปน  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีสุ   
กุสโล  โหติ พหูปกาโร  ภิกฺขูน ภิกฺขาจารวตฺเตน ปริเยสิตฺวาป  
อิณ ทาตพฺพเมวาติ ฯ   
                        อิณายิกวตฺถุกถา  นิฏ ิตา ฯ     



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 75 

                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๗๕ 
                         
          น  ภิกขฺเว  ทาโสติ  เอตฺถ  จตฺตาโร  ทาสา  อนฺโตชาโต   
ธนกฺกีโต  กรมรานีโต  สาม  ทาสพฺย  อุปคโตติ  ฯ  ตตฺถ   
อนฺโตชาโต  นาม  ชาติทาโส  ฆรทาสิยา  ปุตฺโต  ฯ  ธนกฺกโีต   
นาม  มาตาปตูน  สนฺติกา  ปุตฺโต  วา  สามิกาน  สนฺติกา   
ทาโส  วาธน  ทตฺวา  ทาสจาริตฺต  อาโรเปตฺวา  กีโต  เอเต   
เทฺวป  น  ปพฺพาเชตพฺพา  ปพฺพาเชนฺเตน  ตตฺถ  ตตฺถ   
จาริตฺตวเสน  อทาส กตฺวา ปพฺพาเชตพฺพา  ฯ  กรมรานีโต   
นาม  ติโรรฏวิโลป  วา  กตฺวา  อุปลาเปตฺวา  วา  ติโรรฏโต   
ภุชิสฺสมานุสกานิป  อาหรนฺติอนฺโตรฏเเยว  วา  กตาปราธ  
ก ฺจิ คาม ราชา วิลุมฺปถาติ อาณาเปติ  ตโต  มานุสกานิป   
อาหรนฺติ  ตตฺถ  สพฺเพ  ปุริสา  ทาสา  สพฺพา  อิตฺถิโย  
ทาสิโย  เอวรูโป  กรมรานีโต  ทาโส  ฯ  เยหิ  อานีโต  เตส  
สนฺติเก  วสนฺโต  วา  พนฺธนาคาเร  พนฺโธ  วา  ปรุิเสหิ   
รกฺขิยมาโน  วา  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ปลายิตฺวา  ปน  คโต   
คตฏาเน  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ร ฺา  ตุฏเน  กรมรานีตเก 
มุ ฺจถาติ วตฺวา  วา  สพฺพสาธารเณน  วา  นเยน  พนฺธโมกฺเข  
กเต  ปพฺพาเชตพฺโพว  ฯ  สาม  ทาสพฺย  อุปคโต  นาม  ชีวิตเหตุ  
วา  อารกฺขเหตุ  วา  อห  เต  ทาโสติ  สยเมว  ทาสภาว  
อุปคโต  ฯ  ราชูน  หตฺถิอสฺสโคมหิสโคปกาทโย  วิย  ตาทิโส   
ทาโส  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ร ฺโ  วณฺณทาสีน  ปุตฺตา  โหนฺติ   
อมจฺจปุตฺตสทิสา   เตป  น  ปพฺพาเชตพฺพาว  ฯ  ภุชิสฺสิตฺถิโย    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๗๖ 
 
อส ฺตา  วณฺณทาสีหิ  สทฺธึ  วิจรนฺติ  ตาส  ปุตฺเต  ปพฺพาเชตุ  
วฏฏติ  ฯ  สเจ  สยเมว  ปณฺณ  อาโรเปนฺติ  น  วฏฏติ  ฯ  ภทฺท-ิ 
ปุตฺตกคณาทีน  ทาสาป  เตหิ  อทินฺนา  น  ปพฺพาเชตพฺพา  ฯ  
วิหาเรสุ  ราชูหิ  อารามิกทาสา นาม  ทินฺนา  โหนฺติ  เตป   
ปพฺพาเชตุ น  วฏฏติ  ฯ  ภุชิสฺเส  กตฺวา  ปน  ปพฺพาเชตุ  
วฏฏติ  ฯ  มหาปจฺจริย  อนฺโตชาตธนกฺกีตเก อาเนตฺวา  ภิกฺขุ- 
สงฺฆสฺส  อารามิเก  เทมาติ  เทนฺติ  ตกกฺ  สีเส  อาสิตฺตก- 
สทิสาว  โหนฺติ  ปพฺพาเชตุ  วฏฏตีติ  วุตฺต  ฯ  กุรนฺุทิยมฺปน   
อารามิก   เทมาติ  กปฺปยโวหาเรน  เทนฺติ  เยน  เกนจิ   
โวหาเรน  ทนิฺโน  โหตุ  เนว  ปพฺพาเชตพฺโพติ  วุตฺต  ฯ  ทุคฺคต- 
มนุสฺสา  สงฺฆ  นิสฺสาย   ชีวิสฺสามาติ  วิหาเร  กปฺปยการกา   
โหนฺติ  เอเต  ปพฺพาเชตุวฏฏติ ฯ  ยสฺส  มาตาปตโร  ทาสา   
มาตาเอว  วา  ทาสี  ปตา  อทาโส  ต  ปพฺพาเชตุ น  
วฏฏติ  ฯ  ภิกฺขุสฺส  าตกา  วา  อุปฏากา  วา ทาส  เทนฺติ   
อิม  ปพฺพาเชถ  ตุมฺหาก  เวยฺยาวจฺจ  กริสฺสตีติ  อตฺตโน  วาสฺส   
ทาโส  อตฺถิ  ภุชิสฺโส  กโตว  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  สามิกา   
ทาส  เทนฺติ  อิม  ปพฺพาเชถ  สเจ  สาสเน  อภิรมิสฺสติ   
อทาโส  วิพฺภมิสฺสติ  เจ  อมฺหาก  ทาโสว  ภวิสฺสตีติ  อย 
ตาวกาลิโก  นาม  ต  ปพฺพาเชตุ  น  วฏฏตีติ  กุรุนทฺิย    
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วุตฺต  ฯ  นิสสฺามิกทาโส  โหติ  โสป  ภุชิสฺโส  กโต  ว   
ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ อชานนฺโต  ปพฺพาเชตฺวา  วา  อุปสมฺปาเทตฺวา  
วา  ปจฺฉา  ชานาติ  ภุชิสฺส  กาตุเมว  วฏฏติ  ฯ  อิมสฺส  จ   
อตฺถสฺส  ปกาสนตฺถ  อิท วตฺถุ  วทนฺติ  เอกา  กิร  กลุทาสี  
เอเกน  สทฺธึ  อนุราธปุรา  ปลายิตฺวา  โรหเณ  วสมานา  ปุตฺต   
ปฏิลภิ  ฯ  โส  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปนฺนกาเล ลชชฺี  กุกฺกุจฺจโก  
อโหสิ  ฯ  อเถกทิวส  มาตร  ปุจฺฉิ  ก ึ  อุปาสิเก  ตุมฺหาก  ภาตา   
วา  ภคินี  วา  นตฺถิ  น  ก ฺจิ  าตก ปสฺสามีติ  ฯ  ตาต 
อห  อนุราธปุเร  กลุทาสี  ตว  ปตรา  สทฺธึ  ปลายิตฺวา  อิธ  
วสามีติ  ฯ  สลีวา  ภิกฺขุ  อสุทฺธา  กิร  เมปพฺพชฺชาติ  สเวค   
ลภิตฺวา  มาตร  ตสฺส  กลุสฺส  นามโคตฺต  ปุจฺฉิตฺวา   อนุราธปุร   
อาคมฺม  ตสฺส  กลุสฺส  ฆรทฺวาเร  อฏาสิ  ฯ  อติจฺฉถ  ภนฺเตติ   
วุตฺโตป  นาติกฺกมิ  ฯ  เต  อาคนฺตฺวา  กึ  ภนฺเตติ  ปจฺุฉึสุ ฯ    
ตุมฺหาก  อิตฺถนฺนามา  ทาสี  ปลาตา  อตฺถีติ  ฯ  อตฺถิ  ภนฺเตติ  ฯ    
อห  ตสฺสา  ปุตฺโต  สเจ  ม  ตุมฺเห  อนชุานาถ  ปพฺพชฺช   
ลภามิ  ตุมฺเห  มยฺห  สามกิาติ  ฯ  เต  หฏตุฏา  หุตฺวา  สุทฺธา  
ภนฺเต   ตุมฺหาก  ปพฺพชฺชาติ  ต  ภุชิสสฺ  กตฺวา  มหาวิหาเร   
วสาเปสุ จตูหิ  ปจฺจเยหิ  ปฏิชคฺคนฺตา  ฯ  เถโร  ต  กุล  นิสฺสาย   
วสมาโนเยว อรหตฺต ปาปุณีติ ฯ   
                                  ทาสวตฺถุกถา  นิฏ ิตา ฯ    
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  กมฺมารภณฺฑูติ  ตุลาธารมุณฺฑโก  สุวณฺณการปุตฺโต   
ป ฺจสิโข  ตรุณทารโกติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  สงฺฆ  อปโลเกตุ   
ภณฺฑุกมฺมายาติ  สงฺฆ  ภณฺฑุกมฺมตฺถาย  อาปุจฺฉิตุ  อนุชานามีติ   
อตฺโถ  ฯ  ตตฺราย  อาปุจฺฉนวิธิ  สีมปรยิาปนฺเน  ภิกฺขู   
สนฺนิปาเตตฺวา  ปพฺพชฺชาเปกฺข   ตตฺถ  เนตฺวา  สงฺฆ  ภนฺเต   
อิมสฺส  ทารกสฺส  ภณฺฑุกมฺมอาปุจฺฉามีติ  ติกฺขตฺตุ  วา  
ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  สก ึ วา  วตฺตพฺพ  ฯ   เอตฺถ  จ  อิมสสฺ  ทารกสฺส   
ภณฺฑุกมฺม  อาปุจฺฉามีติป  อิมสฺส  สมณกรณ  อาปุจฺฉามีติป  
อย  ปพฺพชิตุกาโมติป  วตฺตุ  วฏฏติ   เยว  ฯ  สเจ  สภาคฏาน  
โหติ  ทส  วา  วีสติ  วา  ตึสติ  วา  ภิกฺขู  วสนฺตีติ  
ปริจฺเฉโท  ป ฺายติ  เตส   ิโตกาส  วา  นิสินฺโนกาส   วา  
คนฺตฺวาป  ปุริมนเยเนว  อาปุจฺฉิตพฺพ  ฯ  ปพฺพชฺชาเปกฺข   วินา ว   
ทหรภิกฺขู  วา  สามเณเร  วา  เปเสตฺวาป  เอโก  ภนเฺต   
ปพฺพชฺชาเปกฺโข  อตฺถ ิ ตสฺส  ภณฺฑุกมฺม  อาปุจฺฉามาติอาทินา    
นเยน  อาปุจฺฉาเปตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  เกจิ  ภิกฺขู  เสนาสน  
วา คุมฺพาทีนิ  วา  ปวิสิตฺวา  นิทฺทายนฺติ  วา  สมณธมฺม   
วา  กโรนฺติ  อาปุจฺฉกา  จ  ปริเยสนฺตาป  อทิสฺวา  สพฺเพ   
อาปุจฺฉิตา  อมฺเหหีติ   ส ฺ ิโน  โหนฺติ  ปพฺพชชฺา  นาม  ลหุก  
กมฺม  ตสฺมา  ปพฺพชิโต  สุปพฺพชิโตว  ปพฺพาเชนฺตสฺสาป   
อนาปตฺติ  ฯ  สเจ  ปน  วิหาโร มหา  โหติ  อเนกภิกฺขุ-  
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สหสฺสาวาโส  สพฺเพ  ภิกฺขู  สนฺนิปาเตตุป  ทุกฺกร  ปเคว   
ปฏิปาฏิยา  อาปุจฺฉิตุ  ขณฺฑสีมาย  วา  ตฺวา  นทีสมุทฺทาทีนิ   
วา  คนฺตฺวา  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  โย  ปน  นวมุณฺโฑ  วา  โหติ  
วิพฺภนฺตโก  วา  นิคณฺาทีสุ  วา  อ ฺตโร  ทฺวงฺคุลเกโส  วา   
อนทฺวงฺคุลเกโส  วา  ตสฺส  เกสจฺเฉทนกิจฺจ  นตฺถิ  ตสฺมา 
ภณฺฑุกมฺม  อนาปุจฺฉิตฺวาป  ตาทิส  ปพฺพาเชตุ วฏฏติ  ฯ   
ทฺวงฺคุลาติ  ริตฺตเกโส  ปน  โย  โหติ  อนฺตมโส  เอกสิขามตฺต- 
ธโรป  โส  ภณฺฑุกมฺม  อาปุจฺฉิตฺวาว  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ   
อุปาลิวตฺถุ  มหาวิภงฺเค  วุตฺตนยเมว ฯ    
          อหิวาตกโรเคนาติ  มารพฺยาธินา  ฯ  ยตฺร  หิ  โส  โรโค   
อุปฺปชฺชติ  ต  กุล  สทฺวิปทจตุปฺปท  สพฺพ  นสฺสติ  ฯ  โย  
ภิตฺตึ   วา  ฉทน  วา  ภินทฺิตฺวา  ปลายติ  ติโรคามาทิคโต  
วา  โหติ  โส  มุจฺจติ  ฯ  ตถา  เจตฺถ  ปตาปุตฺตา  มุจฺจึสุ  ฯ 
เตน  วุตฺต   ปตาปุตฺตกา  เสสา  โหนฺตีติ  ฯ  กากุฑฺเฑปกนฺติ   
โย  วามหตฺเถน  เลฑฺฑฑ  คเหตฺวา  นิสินฺโน  สกฺโกติ  อาคตาคเต   
กาเก  อุฑฺฑาเปตฺวา  ปุรโต  นิกฺขิตฺต  ภตฺต  ภุ ฺชิตุ  อย   
กากุฑฺเฑปโก  นาม  ต  ปพฺพาเชตุวฏฏติ ฯ   
          อิตฺตโรติ  อปฺปมตฺตโก  กวิปาหเมว  วาโส  ภวิสฺสตีติ  
อตฺโถ  ฯ โอคเณนาติ  ปรหิีนคเณน  อปฺปมตฺตเกน  ภิกฺขุ- 
สงฺเฆนาติ  อตฺโถ  ฯ อพฺยตฺเตน  ยาวชีวนฺติ  เอตฺถ  สจาย    
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วุฑฺฒตร  อาจริย  น  ลภติ  อุปสมฺปทาย  สฏ ิวสฺโส  วา   
สตฺตติวสฺโส  วา  โหติ  นวกตรสฺสาป  พฺยตฺตสฺส  สนฺติเก   
อุกฺกุฏิก  นิสทีิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  อาจริโย  เม  อาวุโส   
โหหิ  อายสฺมโต  นิสฺสาย  วจฺฉามีติ  เอว  ติกฺขตฺตุ   วตฺวา   
นิสฺสโย  คเหตพฺโพว  ฯ  คามปฺปเวสน  อาปุจฺฉนฺเตนาป อุกฺกุฏิก   
นิสีทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  คามปฺปเวสน  อาปุจฺฉามิ   
อาจริยาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  อาปุจฺฉเนสุ  ฯ  
ป ฺจกฉกฺเกสุ  เจตฺถ  ยตฺตก  สุตฺต  นสิฺสยมุตฺตกสฺส  อิจฺฉิตพฺพ  
ต  ภิกฺขุโนวาทกวณฺณนาย  วุตฺต  ฯ  ตสฺส  นตฺถิตาย  จ   
อปฺปสฺสุโต   อตฺถิตาย จ พหุสฺสุโตติ เวทิตพฺโพ ฯ เสส 
วุตฺตนยเมว ฯ 
        เยน  กปลวตฺถุ  เตน  จาริก  ปกฺกามีติ  เอตฺถ  
อย  อนุปุพฺพีกถา  สุทโฺธทนมหาราชา  กริ  โพธิสตฺตสฺส   
อภินิกฺขมนทิวสโต ปฏาย  มม  ปุตฺโต  พุทฺโธ  ภวิสฺสามีติ   
นิกฺขนฺโต  ชาโต  นุโข  พุทฺโธ  โนติ  ปวตฺติสวนตฺถ   
โอหิตโสโตว  วิหรติ  ฯ  โล  ภควโต ปธานจริย ฺจ  สมฺโพธิ ฺจ   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนาทีนิ  จ  สุณนฺโต  อิทานิ  กิร  เม  ปุตฺโต   
ราชคห  อุปนิสฺสาย วิหรตีติ สุตฺวา เอก อมจฺจ   อาณาเปสิ  
อห  ตาต  วุฑฺโฒ  มหลลฺโก  สาธุ  เม  ชีวนฺตสฺเสว  ปุตฺต   
ทสฺเสหีติ  ฯ  โส  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  ปุริสสหสฺสปริวาโร  ราชคห    
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คนฺตฺวา  ภควโต  ปาเท  วนฺทิตฺวา  นิสีทิ  ฯ  อถสฺส  ภควา  
ธมฺมกถ  กเถสิ  ฯ  โส  ปสีทิตฺวา  ปพฺพชฺช ฺเจว  อุปสมฺปท ฺจ 
ยาจิ  ฯ  ตโต  น  ภควา  เอหิภิกฺขุปสมฺปทาย  อุปสมฺปาเทสิ  ฯ  
โส  สปริโส  อรหตฺต  ปตฺวา  ตตฺเถว  ผลสมาปตฺติสุข   
อนุภวมาโน วิหาสิ  ฯ  ราชา  เตเนว  อุปาเยน  อปเรป  อฏ   
ทูเต  ปหิณิ  ฯ  เตป  สพฺเพ  สปริสา  ตเถว  อรหตฺต  ปตฺวา  ว  
ตตฺเถว  วิหรึสุ  ฯ อิมินา  นาม  การเณน  เต  นาคจฺฉนฺตีติ  
ร ฺโ  โกจิ  ปวตฺติมตฺตมฺป  อาโรเจนฺโต  นตฺถ ิ ฯ  อถ  ราชา   
โพธิสตฺเตน  สทฺธึ  เอกทิวเส  ชาต  กาฬุทายึ  นาม  อมจฺจ   
ปหิณิตุกาโม  ปุริมนเยเนว  ยาจิ  ฯ  โส  สเจ  อห  ปพฺพชิตุ  
ลภามิ  ทสฺเสสฺสามีติ  อาห  ฯ ต  ราชา  ปพฺพชิตฺวาป  เม   
ปุตฺต  ทสฺเสหีติ  ปหิณิ  ฯ  โสป   ปุริสสหสฺสปริวาโร  คนฺตฺวา   
ตเถว  สปริโส  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ  โส  เอกทิวส  สมฺภเตสุ   
สพฺพสสฺเสสุ  วิสฺสฏกมฺมนฺเตสุ  ชานปทมนุสฺเสสุ  ปุปฺผิเตสุ   
ถลชชลชปุปเฺผสุ  ปฏิปชชฺนกฺขเม  มคฺเค  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา   
สฏ ิมตฺตาหิ  คาถาหิ  คมนวณฺณ  วณฺเณสิ  ฯ  ภควา  กิเมตนฺติ 
ปุจฺฉิ  ฯ  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ปตา  สุทฺโธทนมหาราชา  มหลลฺโกมฺหิ   
ชีวนฺตสฺเสว  เม  ปุตฺต  ทสเฺสหีติ  ม  เปเสสิ  สาธุ  ภนฺเต  
ภควา  าตกาน  สงฺคห  กโรตุ  กาโลทานิ  จาริก  ปกฺกมิตุนฺติ  ฯ   
เตนหิ  สงฺฆสฺส  อาโรเจหิ  ภิกฺขู  คมิยวตฺต  ปูเรสฺสนฺตีติ  ฯ   
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สาธุ  ภนฺเตติ  เถโร  ตถา  อกาสิ  ฯ  ภควา  องฺคมคธวาสีน   
กุลปุตฺตาน  ทสหิ  สหสฺเสหิ  กปลวตฺถุวาสีน  ทสหิ  สหสฺเสหีติ   
สพฺเพเหว  วีสติสหสฺเสหิ  ขีณาสเวหิ  ปริวุโต  ราชคหา  
นิกฺขมิตฺวา  ราชคหโต  สฏ ิโยชนิก  กปลวตฺถุ  ทวิเส  โยชน   
คจฺฉนฺโต  ทฺวีหิ  มาเสหิ  ปาปุณิสฺสามีติ  อตุริตจาริก  ปกกฺามิ  ฯ  
เตน  วุตฺต  เยน  กปลวตฺถุ  เตน  จาริก  ปกฺกามีติ  ฯ  เอว   
ปกฺกนฺเต  จ  ภควาติ  อุทายิตฺเถโร  นิกขฺนฺต  ทิวสโต  ปฏาย   
สุทฺโธทนมหาราชสฺส  เคเห  ภตฺตกิจฺจ  กโรติ  ฯ ราชา  เถร   
ปริวิสิตฺวา  ปตฺต  คนฺธจุณฺเณน  อุพฺพฏเฏตฺวา  อุตฺตมโภชนสฺส   
ปูเรตฺวา  ภควโต  ทสฺสถาติ  เถรสฺส  หตฺเถ  เปสิ  ฯ  เถโรป   
ตเถว  กโรติ  ฯ  อิติ  ภควา  อนฺตรามคฺเค  ร ฺโเยว  ปณฺฑปาต   
ปริภุ ฺชิ  ฯ  เถโรป  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ทิวเส  ทิวเส  ร ฺโ   
อาโรเจสิ  อชฺช  เอตฺตก  ภควา  อาคโตติ  พุทฺธคุณปฏิสยุตฺตาย   
จ  กถาย  สากิยาน  ภควติ  สทฺธ  อุปฺปาเทสิ  ฯ เตเนว  น   
ภควา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  กุลปฺปสาทกาน   
ยทิท  กาฬุทายีติ  เอตทคฺเค  เปสิ  ฯ  สากิยาป  โข  อนุปฺปตฺเต 
ภควติ  อมฺหาก  าติเสฏ  ปสฺสิสฺสามาติ  สนฺนิปติตฺวา  ภควโต    
วสนฏาน  วีมสมานา  นิโคฺรธสกฺกสฺส  อาราโม  รมณีโยติ  
สลฺลกฺเขตฺวา  ตตฺถ  สพฺพ  ปฏิชคฺคนวิธึ  กาเรตฺวา  คนฺธปุปฺผ- 
หตฺถา  ปจฺจุคฺคมน  กโรนฺตา  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต  ทหเร    
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นาครทารเก  จ  นาครทาริกาโย  จ  ปม  ปหิณึสุ  ตโต   
ราชกุมาเร  จ  ราชกุมาริโย  จ  เตส  อนนฺตรา  สาม  คนฺตฺวา   
ปุปฺผจุณฺณาทีหิ  ปูชยมานา  ภควนฺต  คเหตฺวา  นิโคฺรธารามเมว   
อคมสุ  ฯ  ตตฺร  ภควา  วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต  ป ฺตฺต- 
ปวรพุทฺธาสเน  นิสีท ิ ฯ  สากิยา  มานชาติกา  มานตฺถทฺธา  ฯ   
เต  สิทฺธตฺถกมุาโร  อมฺเหหิ ทหรทหโร  อมฺหาก  กนิฏโ  
ภาคิเนยฺโย  ปุตฺโต  นตฺตาติ  จินฺเตตฺวา  ทหรทหเร  ราชกุมาเร   
อาหสุ  ตุมฺเห  วนฺทถ  มย  ตุมฺหาก ปฏ ิโต  นิสีทิสสฺามาติ  ฯ   
เตสุ  เอว  นสิินฺเนสุ  ภควา เตส อชฺฌาสย   โอโลเกตฺวา 
น  ม  าตี  วนฺทนฺติ  หนฺททานิ  เต  วนฺทาเปสฺสามีติ 
อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชชฺิตฺวา  วุฏาย  อิทฺธิยา   
อากาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  เตส  สีเส  ปาทปสุ โอกีรมาโน  วิย   
คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล  ยมกปาฏิหาริยสทิส  ปาฏิหาริยมกาสิ  ฯ   
ราชา  ต  อจฺฉริย  ทิสฺวา  อาห  ภควา  ตุมฺหาก  มงฺคลทิวเส   
พฺราหฺมณสฺส  วนฺทนตฺถ อุปนีตาน  ปาเท  โว  ปริวตฺเตตฺวา   
พฺราหฺมณสฺส  มตฺถเก  ปติฏ ิเต  ทิสฺวาป  อห  ตุมฺเห  วนฺทึ   
อย  เม  ปมวนฺทนา  วปฺปมงฺคลทิวเส  ชมฺพูฉายาย  สิริสยเน   
นิปนฺนาน  โว  ชมฺพูฉายาย  อปริวตฺตน  ทิสฺวาป  ปาเท  วนฺทึ   
อย  เม  ทุติยวนฺทนา  อิทานิ  อิม  อทฏิปุพฺพ  ปาฏิหาริย    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 84 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๘๔  
 
ทิสฺวาป  ตุมฺหาก  ปาเท  วนฺทามิ  อย  เม ตติยวนฺทนาติ ฯ   
สุทฺโธทนมหาราเชน  ปน  วนฺทิเต  ภควติ  อวนฺทิตฺวา   ิโต   
นาม  เอกสากิโยป  นาโหสิ  สพฺเพเยว  วนฺทึสุ  ฯ  อิติ  ภควา   
าตี วนฺทาเปตฺวา  อากาสโต  โอรุยฺห  ป ฺตฺเต  อาสเน  
นิสีทิ  ฯ นิสนิฺเน   ภควติ  สิขาปฺปตฺโต  าติสมาคโม  อโหสิ  ฯ   
สพฺเพ  เอกคฺคจิตฺตา สนฺนิสินฺนา  นิสีทสึุ  ฯ  ตโต  มหาเมโฆ   
โปกฺขรวสฺส  วสฺสิ  ฯ  ตามฺพวณฺณมุทก  เหฏา  วิรวนฺต  คจฺฉติ  ฯ   
กสฺสจิ  สรีเร  เอกพินฺทุมตฺตมฺป  น  ปตติ  ฯ  ต  ทสิฺวา  สพฺเพ   
อจฺฉริยพฺภูตชาตา  อเหสุ  ฯ  ภควา  น  อิทาเนว  มยฺห  
าติสมาคเม  โปกฺขรวสฺส  วสติ  อตีเตป  วสฺสีติ  อิมิสฺสา   
อตฺถุปฺปตฺติยา  เวสฺสนฺตรชาตก   กเถสิ  ฯ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  สพฺเพ   
อุฏาย  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ   กตฺวา  ปกฺกมึสุ  ฯ  เอโกป  ราชา   
วา  ราชมหามตฺโต  วา  เสฺว  อมฺหาก  ภิกฺข  คณฺหถาติ   
วตฺวา  คโต  นาม  นตฺถิ  ฯ  ภควา ทุติยทิวเส  วีสติภิกฺขุ- 
สหสฺสปริวาโร  กปลวตฺถุ  ปณฺฑาย  ปาวิสิ  ฯ   น  โกจิ   
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  นิมนฺเตสิ  วา  ปตฺต  วา  อคฺคเหสิ  ฯ ภควา   
อินฺทขีเล   ิโต  อาวชฺเชสิ  กถ  นโุข  ปพฺุเพ  พุทฺธา   
กุลนคเร  ปณฺฑาย  จรึสุ  กึ  อุปฺปฏิปาฏิยา  อิสฺสรชนาน  
ฆรานิ อคมสุ  อุทาหุ  สปทานจาริก  จรึสูติ  ตโต   
เอกพุทฺธสฺสาป  อุปฺปฏิปาฏิยา  คมน  อทิสฺวา  มยาป  อิทานิ    
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อยเมว  วโส  อย  ปเวณิ ปคฺคเหตพฺพา  อายติ ฺจ  เม  สาวกาป   
มเมว  อนุสิกฺขนฺตา  ปณฺฑจาริยวตฺต  ปูเรสฺสนฺตีติ  โกฏิย   
นิวิฏเคหโต  ปฏาย  สปทาน  ปณฺฑาย  จรติ  ฯ  อยฺโย  กิร   
สิทฺธตฺถกุมาโร  ปณฺฑาย  จรตีติ  จตุภูมิกาทีสุ  ปาสาเทสุ  
สีหป ฺชร  วิวริตฺวา  มหาชโน  ทสฺสนพฺยาวโฏ  อโหสิ  ฯ  
ราหุลมาตาป  เทวี  อยฺยปตฺุโต  กิร  อิมสฺมึเยว  นคเร  มหตา  
ราชานุภาเวน  สุวณฺณสีวิกาทีหิ  วิจริตฺวา  อิทานิ เกสมสฺสุ- 
โอหาเรตฺวา  กาสายวตฺถวสโน  กปาลหตฺโถ  ปณฺฑาย  จรติ  
โสภติ  นุ  โข  โน  วาติ  สีหป ฺชร  วิวริตฺวา  โอโลกยมานา  
ภควนฺต  นานาวิราคสมุชฺชลาย  สรีรปฺปภาย  นครวีถิโย   
โอภาเสตฺวา  พุทฺธสิริยา  วิโรจมาน  ทสิฺวา  อุณฺหีสโต  ปฏาย   
ยาว  ปาทตลานรสีหคาถาหิ  นาม  อฏหิ  คาถาหิ   
อภิตฺถวิตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตุมฺหาก  ปุตฺโต  ปณฺฑาย  
จรตีติ  ร ฺโ  อาโรเจสิ  ฯ  ราชา  ต  สุตฺวา  สวิคฺคหทโย   
หตฺเถน  สาฏก  สณฺาปยมาโน  ตุริตตุริต  นิกฺขมิตฺวา  เวเคน   
คนฺตฺวา  ภควโต  ปรุโต  ตฺวา  อาห  กึ  ภนฺเต  อมฺเห   
ลชชฺาเปถ  กมิตฺถ  ปณฺฑาย  จรถ  กึ เอตฺตกาน  ภิกฺขูน   
น  สกฺกา  ภตฺต  ลทฺธุนฺติ  เอว  ส ฺ ิโน  อหุวตฺถาติ  ฯ  
วสจาริตฺตเมต  มหาราช อมฺหากนฺติ ฯ นนุ ภนฺเต อมฺหาก    
มหาสมฺมตขตฺติยวโส  นาม  วโส  ตตฺถ  จ  เอกขตฺติโยป    
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ภิกฺขาจาโร  นาม  นตฺถีติ  ฯ  อย  มหาราช  ราชวโส  นาม  
ตว วโส  อมหฺาก  ปน  พุทฺธวโส  นาม  สพฺพพุทฺธา ว  
ปณฺฑจาริกา  อเหสุนฺติ   อนฺตรวีถิย  ิโตว    
        อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย         ธมฺม สุจริต จเร   
        ธมฺมจารี สุข เสติ                         อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ   
อิม  คาถมาห ฯ  คาถาปริโยสาเน  ราชา  โสตาปตฺติผล   
สจฺฉากาสิ ฯ    
        ธมฺม จเร สุจริต          น ต ทุจฺจริต จเร 
        ธมฺมจารี สุข เสติ          อสฺมึ โลเก ปรมฺห ิจาติ   
อิม  ปน  คาถ  สุตฺวา  สกทาคามิผเล  ปติฏาสิ  ธมฺมปาลชาตก 
สุตฺวา  อนาคามิผเล  ปติฏาสิ  มรณสมเย  เสตจฺฉตฺตสฺส  เหฏา  
สิริสยเน  นปินฺโนเยว  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ  อร ฺวาเสน  
ปธานานุโยคกิจฺจ  ร ฺโ  นาโหสิ  ฯ  โสตาปตฺติผล  สจฺฉิกตฺวาเอว   
ปน  ภควโต  ปตฺต  คเหตฺวา  สปริส  ภควนฺต  มหาปาสาท   
อาโรเปตฺวา  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  ปริวิส ิ ฯ   
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  สพฺพ  อิตฺถาคาร  อาคนฺตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิ   
เปตฺวา  ราหุลมาตร  ฯ  สา  ปน  คจฺฉ  อยฺยปุตฺต  วนฺทาหีติ   
ปริชเนน  วุจฺจมานาป  สเจ  มยฺห   คุโณ  อตฺถิ  สยเมว  
อยฺยปุตฺโต  อาคมิสฺสติ  อาคต  น  วนฺทสิฺสามีติ  วตฺวา  น  
อคมาสิ  ฯ  ภควา  ราชาน ปตฺต คาหาเปตฺวา  ทฺวีหิ    
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อคฺคสาวเกหิ  สทฺธ ึ ราชธีตาย  สิริคพฺภ  คนฺตฺวา  ราชธีตา   
ยถารุจิยา  วนฺทมานา  น  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพาติ  วตฺวา  ปตฺเต 
อาสเน  นิสีทิ  ฯ  สา  เวเคน  อาคนฺตฺวา  โคปฺผเกสุ  คเหตฺวา   
ปาทปฏ ิย  สีส  ปริวตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  ยถาชฺฌาสย   
วนฺทิ  ฯ  ราชา  ราชธีตาย  ภควติ  สิเนหพหุมานาทิคุณสมฺปตฺตึ   
กเถสิ  ฯ ภควา  อนจฺฉริย  มหาราช  ย  อิทานิ  ปริปกฺเก  
าเณ  ตยา  รกฺขิยมานา  ราชธีตา  อตฺตาน  รกฺขติ  สา   
ปุพฺเพ  อนารกฺขา ปพฺพตปาเท  วิจรมานา  อปริปกฺเก  าเณ   
อตฺตาน  รกฺขีติ  วตฺวา จนฺทกินฺนรีชาตก  กเถสิ  ฯ  ต  ทิวสเมว   
นนฺทราชกุมารสฺส  เกสวิสชฺชน  ปฏฏพนฺโธ  ฆรมงฺคล  อาวาห- 
มงฺคล  ฉตฺตมงฺคลนฺติ  ป ฺจ   มหามงฺคลานิ  โหนฺติ  ฯ  ภควา   
นนฺท  ปตฺต  คาหาเปตฺวา  มงฺคล  วตฺวา  อุฏายาสนา  
ปกฺกามิ  ฯ  ตทา  ชนปทกลฺยาณี  กุมาร  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ตุวฏ   
โข  อยฺยปุตฺต  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  วตฺวา  คีว   ปสาเรตฺวา   
โอโลเกสิ  ฯ  โสป  ภควนฺต  ปตฺต  คณฺหถาติ  วตฺตุ  อวิสหมาโน   
วิหารเยว  อคมาสิ  ฯ  ต  อนิจฺฉมานเยว  ภควา  ปพฺพาเชสิ  ฯ  อิติ   
ภควา  กปลปุร  อาคนฺตฺวา  ทุติยทิวเส  นนฺท   ปพฺพาเชสิ  ฯ  
สตฺตเม  ทิวเส  ราหุลมาตา  กุมาร  อลงฺกริตฺวา ภควโต  สนฺติก   
เปเสสิ  ปสฺส  ตาต  เอต  วีสติสหสฺสสมณปริวุต  สวุณฺณวณฺณ   
พฺรหฺมรูปวณฺณ  สมณ  อยนฺเต  ปตา  เอตสฺส มหนฺตา นิธโย    
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อเหสุ  ตสฺส  นิกฺขมนโต  ปฏาย  น  ปสฺสาม  คจฺฉ  น   
ทายชฺช  ยาจ  อห  ตาต  กมุาโร  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา 
จกฺกวตฺติ  ภวิสฺสามิ  ธเนน  เม  อตฺโถ  ธน  เม  เทหิ   
สามิโก หิ  ปตฺุโต  ปตุสนตฺกสฺสาติ  ฯ  กุมาโร  ภควโต  สนฺติก   
คนฺตฺวาว   ปตุสิเนห  ปฏลิภิตฺวา  หฏตุฏจิตฺโต  สุขา  เต  
สมณ  ฉายาติ   วตฺวา  อ ฺมฺป  พหุ  อตฺตโน  อนรุูป  วทนฺโต   
อฏาสิ  ฯภควา  กตภตฺตกิจฺโจ  อนุโมทน  กตฺวา  อุฏายาสนา   
ปกฺกามิ  ฯ กมุาโรป  ทายชฺช  เม  สมณ  เทหิ  ทายชฺช   
เม  สมณ  เทหีติ  ภควนฺต  อนุพนฺธิ  ฯ  เตน  วุตฺต  อนุปุพฺเพน   
จาริก ฺจรมาโน  เยน  กปลวตฺถุ  ฯเปฯ  ทายชชฺ  เม  สมณ   
เทหีติ  ฯ  อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  อามนฺเตสีติ   
ภควา  กุมาร  น นิวตฺตาเปสิ  ปรชิโนป  กุมาร  ภควตา   
สทฺธึ  คจฺฉนฺต  นิวตฺเตตุ  น  วิสหติ  ฯ  อถ  อาราม  คนฺตฺวา   
ย  อย  ปตุ  สนฺตก  ธน อิจฺฉติ  ต  วฏฏานุคต  สวิฆาต  
หนฺทสฺส  โพธิมณฺเฑ  ปฏลิทฺธ  สตฺตวิธ  อริยธน  เทมิ   
โลกุตฺตรทายชฺชสฺส  น  สามิก  กโรมีติ  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต   
อามนฺเตสิ  ฯ  อามนฺเตตฺวา  จ  ปนาห  เตนหิ  ตฺว สารีปุตฺต   
ราหุลกุมาร  ปพฺพาเชหีติ  ฯ  ยสฺมา  อย  ทายชชฺ  ยาจติ   ตสฺมา   
น  โลกุตฺตรทายชฺช  ปฏลิาภาย  ปพฺพาเชหีติ  อตฺโถ  ฯ อิทานิ    
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ยา  สา  ภควตา  พาราณสิย  ตีหิ  สรณคมเนหิ  ปพฺพชฺชา  
จ  อุปสมฺปทา  จ  อนุ ฺาตา  ตโต  ยสฺมา  อุปสมฺปท  
ปฏิกฺขิปตฺวา  ครุภาเว  เปตฺวา  ตฺติจตุตฺเถน  กมฺเมน  
อุปสมฺปทา  อนุ ฺาตา  ปพฺพชฺชา  ปน  เนว  ปฏิกขิฺตฺตา  น  
ปุน  อนุ ฺาตา  ตสฺมา อนาคเต  ภิกฺขูน  วิมติ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  
อย  ปพฺพชชฺา  นาม  ปุพฺเพ  อุปสมฺปทาสทิสา  กึ  นุ  โข  
อิทานิป  อุปสมฺปทา  วิย  กมฺมวาจาย  เอว  กตฺตพฺพา  อุทาหุ   
สรณคมเนหีติ  อิม ฺจ  ปนตฺถ  วิทิตฺวา  ภควา  ปุน  ตีหิ   
สรณคมเนหิ  สามเณรปพฺพชฺช  อนุชานิตุกาโม  ตสฺมา  
ธมฺมเสนาปติ  ต  ภควโต  อชฌฺาสย  วิทิตฺวา  ภควนฺต  ปุน   
ปพฺพชฺช  อนุชานาเปตุกาโม  อาห  กถาห  ภนฺเต  ราหุลกุมาร   
ปพฺพาเชมีติ  ฯ  อถโข  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  ราหุลกมุาร   
ปพฺพาเชสีติ  กุมารสฺส  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  เกเส  ฉินฺทิตฺวา   
กาสายานิ  ทตฺวา  สารีปุตฺโต  สรณานิ  อทาสิ  ฯ  มหากสฺส- 
ปตฺเถโร  โอวาทาจริโย  อโหสิ  ฯ  ยสฺมา  ปน  อุปชฺฌายมูลกา   
ปพฺพชฺชา  จ  อุปสมฺปทา  จ  อุปชฺฌาโยว  ตตฺถ  อิสสฺโร  
น  อาจริโย  ตสฺมา  วุตฺต  อถโข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
ราหุลกุมาร  ปพฺพาเชสีติ  ฯ  เอว  กุมาโร  ปพฺพชิโตติ  สุตฺวา   
อุปฺปนฺนสเวเคน  หทเยน  อถโข  สุทโฺธทโน  สกฺโกติ  สพฺพ   
วตฺตพฺพ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  อุ ฺฉาจริยาย  ชีวโต  ปพฺพชิตสฺส    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 90 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๙๐ 
 
อวิเสเสน  วร  ยาจามีติ  วุตฺเต  ยาจสฺสูติ  วจน  อปฺปฏิรูป   
น  จ  พุทฺธาน  อาจิณฺณ  ตสฺมา  อติกฺกนฺตวรา  โข  โคตม   
ตถาคตาติ  วุตฺต  ฯ ย ฺจ  ภนฺเต  กปฺปติ  ย ฺจ  อนวชฺชนฺติ   
ย  ตุมฺหาก ฺเจว  ทาตุ   กปฺปติ  อนวชชฺ ฺจ  โหติ  มม   
สมฺปฏิจฺฉนปฺปจฺจยา  ว ฺ ูหิ  น  ครหิตพฺพ  ต  ยาจามีติ   
อตฺโถ  ฯ  ตถา  นนฺเท  อธมิตฺต  ราหุเลติ  ยเถว  กิร  โพธิสตฺต  
เอว  นนฺทมฺป  ราหุลมฺป  มงฺคลทิวเส  เนมิตฺตกา  จกฺกวตฺติ  
ภวิสฺสตีติ  พฺยากรึสุ  ฯ  อถ  ราชา  ปุตฺตสฺส  จกฺกวตฺติสิรึ   
ปสฺสิสฺสามีติ  อุสฺสาหชาโต  ภควโต  ปพฺพชฺชาย   มหนฺต   
อิจฺฉาวิฆาต  ปาปุณิ  ฯ  ตโต  นนฺทสฺส  จกฺกวตฺติสิรึ  ปสฺสิสฺสามีติ   
อุสฺสาห  ชเนสิ  ฯ  ตมฺป  ภควา  ปพฺพาเชสิ  ฯ  อิติ  ตมฺป  ทุกฺข   
อธิวาเสตฺวา  อิทานิ  ราหุลสฺส  จกฺกวตฺติสิรึ  ปสฺสิสสฺามีติ  
อุสฺสาห  ชเนสิ  ฯ  ตมฺป  ภควา  ปพฺพาเชสิ  ฯ  เตนสฺส   อิทานิ   
กุลวโสป  ปจฺฉินฺโน  กุโต  จกฺกวตฺติสิรีติ  อธิกตร  ทกฺุข   
อุปฺปชฺชิ  ฯ  เตน  วุตฺต  ตถา  นนฺเท  อธิมตฺต  ราหุเลติ  ฯ   
ร ฺโ  ปน  อิโต  ปจฺฉา  อนาคามิผลปฺปตฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ 
สาธุ ภนฺเต  อยฺยาติ  อิท  กสฺมา  อาห  ฯ  โส  กิร  จินฺเตสิ   
ยตฺร  หินาม  อหมฺป  พุทฺธมามโก  ธมมฺมามโก  สงฺฆมามโก   
สมาโน  อตฺตโน  ปตรา  ปุตฺเต  ปพฺพาชิยมาเน  าติวิโยคทุกฺข   
อธิวาเสตตน   น  สกฺโกม ิ อ ฺเ  ชนา  ปุตฺตนตฺตเกสุ  ปพฺพชนเฺตสุ    
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กถ  อธิวาเสสฺสนฺติ  ตสฺมา  อ ฺเสมฺป  ตาว  เอวรปู  
ทุกฺข  มา  อโหสีติ  อาห  ฯ  ภควา  สาสเน  นิยฺยานิกการณ   
ราชา  วทตีติ  ธมฺมกถ  กตฺวา  น  ภิกฺขเว  อนนุ ฺาโต   
มาตาปตูหิ  ปุตฺโต ปพฺพาเชตพฺโพติ  สิกฺขาปท  ป ฺาเปสิ  ฯ 
ตตฺถ  มาตาปตูหีติ  ชนนีชนเก สนฺธาย วุตฺต ฯ สเจ เทฺว 
อตฺถิ เทฺวป  อาปุจฺฉิตพฺพา  ฯ  สเจ  ปตา  มโต  โหติ  มาตา 
วา  โย  ชีวติ โส  อาปุจฺฉิตพฺโพ  ฯ  ปพฺพชิตาป  อาปุจฺฉิ- 
ตพฺพาว  ฯ  อาปุจฺฉนฺเตน   สย  วา  คนฺตฺวา  อาปุจฺฉิตพฺพ   
อ ฺโ  วา  เปเสตพฺโพ  โสเอว วา  เปเสตพฺโพ  คจฺฉ 
มาตาปตโร  อาปุจฺฉิตฺวา  เอหีติ  ฯ  สเจ  อนุ ฺาโตมฺหีติ  วทติ   
สทฺทหนฺเตน  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ปตา  สย  ปพฺพชิโต  ปุตฺตมฺป   
ปพฺพาเชตุกาโม  โหติ  มาตร  อาปุจฺฉิตฺวาว   ปพฺพาเชตุ  ฯ  มาตา  
วา  ธีตร  ปพฺพาเชตุกามา  ปตร  อาปุจฺฉิตฺวาว  ปพฺพาเชตุ  ฯ  
ปตา  ปุตฺตทาเรน  อนตฺถโิก  ปลายิ  ฯ  มาตา  อิม  ปพฺพาเชถาติ  
ปุตฺต  ภิกฺขูน  เทติ  ปตาสสฺ  กุหินฺติ  วุตฺเต  จิตฺตเกฬิย  
กีฬิตุ  ปลาโตติ  วทติ  ต  ปพฺพาเชตุ วฏฏติ  ฯ  มาตา    
เกนจิ  ปุริเสน  สทฺธ ึ ปลาตา  โหติ  ฯ  ปตา  ปน  ปพฺพาเชถาติ   
เทติ  ฯ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย  ฯ  ปตา  วิปฺปวุตฺโถ  โหติ  ฯ   
มาตา  ปุตฺต  ปพฺพาเชถาติ  อนุชานาติ  ปตาสฺส  กุหินฺติ   
วุตฺเต  กึ  ตุมหฺาก  ปตรา  อห  ชานิสฺสามีติ  วทติ  ปพฺพาเชตุ   
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วฏฏตีติ  กรุนฺุทิย  วุตฺต  ฯ  มาตาปตโร  มตา  ทารโก   
จูฬมาตาทีน  สนฺติเก  สวฑฺโฒ  ตสฺมึ  ปพฺพาชิยมาเน  ต  
นิสฺสาย  าตกา  กลห  วา กโรนฺติ  ขียนฺติ  วา  ตสฺมา   
วิวาทุปจฺเฉทนตฺถ  อาปุจฺฉิตฺวาว  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  อนาปุจฺฉา   
ปพฺพาเชนฺตสฺส  ปน  อาปตฺติ  นตฺถิ  ฯ ทหรกาเล  คเหตฺวา   
โปสนกา  มาตาปตโร  นาม  โหนฺติ  ฯ  เตสุป  เอเสว  นโย  ฯ  
ปุตฺโต  อตฺตาน  นิสฺสาย  ชีวติ  น  มาตาปตโร  สเจป  
ราชา  โหติ  อาปุจฺฉิตฺวาว  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  มาตาปตูหิ 
อนุ ฺาโต  ปพฺพชิตฺวา  ปุน  วิพฺภมติ  สเจป  สตฺตกฺขตฺตุ   
ปพฺพชิตฺวา  วิพฺภมติ  อาคตาคตกาเล  ปุนปฺปุน  อาปุจฺฉิตฺวาว    
ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  สเจ  เอว  วทนฺติ  อย  วิพฺภมิตฺวา  เคห  
อาคโต อมฺหาก  กมฺม  น  กโรติ  ปพฺพชิตฺวา  ตุมฺหาก   
วตฺต  น  ปูเรติ  นตฺถิ  อิมสฺส  อาปุจฺฉนกิจฺจ  อาคตาคต   
น  ปพฺพาเชยฺยาถาติ   เอว  นิสฺสฏ  ปนุ  อนาปุจฺฉาป  ปพฺพาเชตุ   
วฏฏติ  ฯ  โยป   ทหรกาเลเยว  อย  ตุมฺหาก  ทินฺโน  ยทา   
อิจฺฉถ  ตทา  ปพฺพาเชยฺยาถาติ  เอว  ทนิฺโน  โหติ  โสป  
อาคตาคโต  ปุน  อาปุจฺฉิตฺวาว  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ยมฺปน   
ทหรกาเลเยว  อิม  ภนฺเต ปพฺพาเชยฺยาถาติ  อนุชานิตฺวา   
ปจฺฉา  วุฑฺฒิปฺปตฺตกาเล  นานุชานนฺติ  ฯ  อย  น  อนาปุจฺฉา    
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ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  เอโก  มาตาปตูหิ  สทฺธึ  ภณฺฑิตฺวา  ปพฺพาเชถ   
มนฺติ  อาคจฺฉติ  ฯ  อาปุจฺฉิตฺวา  เอหีติ  จ  วุตฺโต  นาห   
คจฺฉามิ  สเจ  ม  น  ปพฺพาเชถ  วิหาร  วา  ฌาเปมิ   
สตฺเถน  วา  ตุมฺเห  ปหรามิ  ตุมฺหาก  าตกอุปฏากาน 
วา  อารามจฺเฉทนาทีหิ  อนตฺถ  อุปฺปาเทมิ  รกฺุขา  วา  ปติตฺวา 
มรามิ  โจรมชฺฌ  วา  ปวิสามิ  เทสนฺตร  วา  คจฺฉามีติ  
วทติ  ฯ  ต  ชวิีตสฺเสว  รกขฺณตฺถาย  ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  ฯ 
สเจ  ปนสฺส  มาตาปตโร  อาคนฺตฺวา  กสฺมา  อมฺหาก  ปุตฺต  
ปพฺพาชยิตฺถาติ  วทนฺติ  เตส  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  รกฺขณตฺถาย 
น  ปพฺพาชยิมฺหา  ป ฺายถ  ตุมฺเห  ปตฺุเตนาติ  วตฺตพฺพา  ฯ 
รุกฺขา  ปปติสฺสามีติ  อารูหิตฺวา  ปน  หตฺถปาเท  มุ ฺจนฺต  
ปพฺพาเชตุ   วฏฏติเยว  ฯ  เอโก  วิเทส  คนฺตฺวา  ปพฺพชฺช  
ยาจติ  ฯ อาปุจฺฉิตฺวา   เจ  คโต  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  โน  เจ  
ทหรภิกฺขุ  เปเสตฺวา  อาปุจฺฉาเปตฺวา  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  อติทรู ฺเจ   
โหติ  ปพฺพาเชตฺวาป  ภิกขฺูหิ  สทฺธึ  เปเสตฺวา  ทสฺเสตุ   
วฏฏติ  ฯ  กุรนฺุทิยมฺปน  วุตฺต   สเจ  ทูร  โหติ  มคฺโค  จ   
มหากนฺตาโร  คนฺตฺวา  อาปุจฺฉิสฺสามีติ  ปพฺพาเชตุ  วฏฏตีติ  ฯ   
สเจ  ปน  มาตาปตูน  พหู  ปุตฺตา  โหนฺติ  เอว ฺจ  วทนฺติ   
ภนฺเต  เอเตส  ทารกาน  ย  อิจฺฉถ  ต  ปพฺพาเชยฺยาถาติ    
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ทารเก  วีมสิตฺวา  ย  อิจฺฉติ  โส  ปพฺพาเชตพฺโพ  สเจป   
สกเลน  กุเลน  วา  คาเมน  วา  อนุ ฺาต  โหติ  ภนฺเต   
อิมสฺมึ  กุเล  วา  คาเม  วา  ย  อิจฺฉถ  ต  ปพฺพาเชยฺยาถาติ  
ย อิจฺฉติ โส ปพฺพาเชตพฺโพติ ฯ  ยาวตเก  วา  ปน  อุสฺสหตีติ  
ยตฺตเก  สกฺโกติ  ฯ  
                        ราหุลวตฺถกุถา  นฏิ ิตา ฯ   
          ทสส ุ สิกฺขาปเทสุ  ปุริมาน  ป ฺจนฺน  อติกฺกโม  นาสนา- 
วตฺถุ  ปจฺฉิมาน  อติกฺกโม  ทณฺฑกมมฺวตฺถุ  ฯ  อปฺปติสฺสาติ  ภิกฺขุ   
เชฏกฏาเน  อิสฺสริยฏาเน  น  เปนฺติ  ฯ  อสภาควุตฺติกาติ   
สมานชีวิกา  น ภวนฺติ  วิสภาคชีวิกาติ  อตฺโถ  ฯ  อลาภาย   
ปริสกฺกตีติ  ยถา ลาภ  น  ลภนฺติ  เอว  ปรกฺกมติ  ฯ  อนตฺถายาติ   
อุปทฺทวาย  ฯ อนาวาสายาติ  กินฺติ  อิมสฺมึ  อาวาเส  น  วเสยฺยนฺุติ   
ปรกฺกมติ  ฯ  อกฺโกสติ  ปริภาสตีติ  อกฺโกสติ  เจว  ภยทสฺสเนน   
จ  ตชฺเชติ  ฯ เภเทตีติ  เปสุ ฺ  อุปสหริตฺวา  เภเทติ  ฯ  อาวรณ   
กาตุนฺติ  มา ยิธ  ปวิสาติ  นีวารณ  กาตุ ฯ  ยตฺถ  วา  
วสติ  ยตฺถ  วา  ปฏิกฺกมตีติ  ยตฺถ  วสติ  วา  ปวิสติ  วา  ฯ  
อุภเยนาป  อตฺตโน  ปริเวณ ฺจ  วสฺสคฺเคน  ปตฺตเสนาสน ฺจ   
วุตฺต  ฯ  มุขทฺวาริก  อาหาร  อาวรณ  กโรนฺตีติ  อชฺช  มา  
ขาทถ  มา  ภุ ฺชถาติ  เอว  นีวาเรนฺติ  ฯ  น  ภิกฺขเว  มุขทฺวาริโก   
อาหาโร  อาวรณ  กาตพฺโพติ  เอตฺถ  มา  ขาท  มา  ภุ ฺชาติ    
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วทโตป  อาหาร  นีวาเรสฺสามีติ  ปตฺตจีวร  อนฺโต  นิกฺขิปโตป   
สพฺพปโยเคสุ  ทุกฺกฏ  ฯ  อนาจารสฺส  ปน  ทุพฺพจสามเณรสฺส  
ทณฺฑกมฺม  กตฺวา  ยาคุ วา  ภตฺต  วา  ปตฺตจีวร  วา  ทสฺเสตฺวา  
เอตฺตเก  นาม  ทณฺฑกมฺเม  อาหเฏ  อิท  ลจฺฉสีติ  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ   
ภควตา  หิ  อาวรณเมว  ทณฺฑกมฺม  วุตฺต  ฯ  ธมฺมสงฺคาห- 
กตฺเถเรหิ  ปน  อปราธานุรูป  อุทกทารุวาลิกาทีน  อาหราปนมฺป   
กาตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ  ตสมฺา  ตมฺป  กาตพฺพ  ฯ  ต ฺจ  โข  โอรมิสฺสติ   
วิรมิสฺสตีติ  อนุกมฺปาย  น  นสฺสิสฺสติ  วิพฺภมิสฺสตีติอาทิ- 
นยปฺปวตฺเตน  ปาปชฺฌาสเยน  ทณฺฑกมฺม  กโรมีติ  อุณฺหปาสาเณ   
วา  นิปชฺชาเปตุ  ปาสาณิฏกาทีนิ  วา  สีเส นิกฺขิปาเปตุ  
อุทก  วา  ปเวเสตุ  น  วฏฏติ  ฯ  น  ภิกฺขเว  อุปชฺฌาย   
อนาปุจฺฉาติ  เอตฺถ  ตุมฺหาก  สามเณรสฺส  อย  นาม  อปราโธ   
ทณฺฑกมฺมมสฺส  กโรถาติ  ติกฺขตฺตุ วุตฺเต  สเจ  อุปชฺฌาโย   
ทณฺฑกมฺม  น  กโรติ  สย  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจป  อาทิโต  ว  
อุปชฺฌาโย  วทติ  มยฺห  สามเณราน  โทเส  สติ  ตุมเฺห  ว   
ทณฺฑกมฺม  กโรถาติ  กาตุ  วฏฏติเยว  ฯ  ยถา  จ  สามเณราน  
เอว  สทฺธิวิหาริกนฺเตวาสิกานมฺป  ทณฺฑกมฺม  กาตุ วฏฏติ  ฯ   
อปลาเฬนฺตีติ   ตุมฺหาก  ปตฺต  ทสฺสาม  จีวร  ทสฺสามาติ   
อตฺตโน  อุปฏานกรณตฺถ  สงฺคณฺหนฺติ  ฯ  น  ภิกขฺเว  อ ฺสฺส   
ปริสา  อปลาเฬตพฺพาติ  เอตฺถ  สามเณรา  วา  โหนตฺุ    
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อุปสมฺปนฺนา  วา  อนฺตมโส  ทุสฺสลีภิกขฺุสฺสาป  ปรสฺส  ปริสภูเต  
ภินฺทิตฺวา  คณฺหิตุ  น  วฏฏติ  ฯ  อาทนีวมฺปน  วตฺตุ  วฏฏติ   
ตยา  นหายิตุ อาคเตน  คูถมกฺขน  วิย  กต  ทุสฺสีล  นิสฺสาย   
วิหรนฺเตนาติ  ฯ  สเจ  โส  สยเมว  ชานิตฺวา  อุปชฺฌ  วา นิสฺสย  
วา  ยาจติ  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อิเมหิ  ทสหงฺเคหิ   
สมนฺนาคต  สามเณร  นาเสตุนฺติ  เอตฺถ  กณฺฏกสิกขฺาปท- 
วณฺณนาย  วุตฺตาสุ  ตีสุ  นาสนาสุ  ลิงฺคนาสนาว  อธิปฺเปตา  
ตสฺมา  โย  ปาณาติปาตาทีสุ  เอกมฺป  กมฺม  กโรติ  โส  
ลิงฺคนาสนาย นาเสตพฺโพ  ฯ  ยถา  จ  ภิกฺขูน  ปาณาติปาตาทีสุ   
นานาอาปตฺติโย โหนฺติ  น  ตถา  สามเณราน  ฯ  สามเณโร  
หิ  กุนถฺกิปลลฺิกมฺป  มาเรตฺวา  มงฺกุณณฺฑกมฺป  ภินฺทิตฺวา   
นาเสตพฺพตเยว  ปาปุณาติ  ฯ   ตาวเทวสฺส  สรณคมนานิ  จ   
อุปชฺฌาคหณ ฺจ  เสนาสนคาโห  จ   ปฏิปฺปสฺสมภฺติ  สงฺฆลาภ  
น  ลภติ  ลิงฺคมตฺตเมว  เอก  อวสิฏ  โหติ  ฯ  โส  เจ  อากิณฺณ- 
โทโสว  โหติ  อายตึ  สวเร  น  ติฏติ  นิกฺกฑฺฒิตพฺโพ  ฯ  
อถ  สหสา  วิรชฺฌิตฺวา  ทุฏ  มยา  กตนฺติ  ปุน  สวเร   
าตุกาโม  โหติ  ลิงฺคนาสนกิจฺจ  นตฺถิ  ฯ ยถานิวตฺถปารุตสฺเสว    
สรณานิ  ทาตพฺพานิ  อุปชฺฌา  ทาตพฺพา  ฯ  สกิฺขาปทานิ   
ปน  สรณคมเนเนว  อิชฺฌนฺติ  ฯ  สามเณราน  หิ  สรณคมน    
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ภิกฺขูน  อุปสมฺปทกมฺมวาจาสทิส  ตสฺมา  ภิกฺขุนา  วิย   
จตุปาริสุทฺธิสีล  อิมินาป  ทส  สีลานิ  สมาทินฺนาเนว  โหนฺติ  ฯ   
เอว  สนฺเตป  ทฬฺหีกรณตฺถ  อายตึ  สวเร  ปติฏาปนตฺถ  ปุน   
ทาตพฺพานิ  ฯ  สเจ  ปรุิมกิาย  ปุน  สรณานิ  คหิตานิ   
ปจฺฉิมิกาย  วสฺสาวาสิก  ลจฺฉติ  ฯ  สเจ  ปจฺฉิมิกาย  คหิตานิ   
สงฺเฆน  อปโลเกตฺวา ลาโภ  ทาตพฺโพ  ฯ  อทินฺนาทาเน   
ติณสลากมตฺเตนาป  วตฺถุนา  อพฺรหฺมจริเย  ตีสุ  มคฺเคสุ  ยตฺถ   
กตฺถจิ  วิปฺปฏิปตฺติยา  มสุาวาเท หสฺสาธิปฺปายตายป  มุสาภณิเต   
อสฺสมโณ  โหติ  นาเสตพฺพต  อาปชฺชติ  ฯ  มชฺชปาเน  ปน  
ภิกฺขุโน  อชานิตฺวาป  พีชโต  ปฏาย  มชฺช  ปวนตฺสฺส   
ปาจิตฺติย  ฯ  สามเณโร   ปน  ชานิตฺวาว  ปวนฺโต  สีลเภท   
อาปชฺชติ  น  อชานิตฺวา  ฯ ยานิ  ปนสสฺ  อิตรานิ  ป ฺจ  
สิกฺขาปทานิ  เตสุ  ภินฺเนสุ  น  นาเสตพฺโพ  ทณฺฑกมฺม   
กาตพฺพ  ฯ  สิกฺขาปเท  ปน  ปุน  ทินฺเนปอทินฺเนป  วฏฏติ  ฯ   
ทณฺฑกมฺเมน  ปน  ปเฬตฺวา  อายตึ  สวเร  ปนตฺถาย 
ทาตพฺพเมว  ฯ  สามเณราน  มชฺชปาน  สจิตฺตก  ปาราชิก- 
วตฺถุ  ฯ  อย  วิเสโส  ฯ  อวณฺณภาสเน  ปน  อรห  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธติอาทีน  ปฏิปกขฺวเสน  พุทฺธสฺส  วา  สฺวากฺขาโตติ- 
อาทีน  ปฏิปกฺขวเสน  ธมฺมสฺส  วา  สปุฏิปนฺโนติอาทีน  ปฏิปกขฺ- 
วเสน   สงฺฆสฺส  วา  อวณฺณ  ภาสนฺโต  รตนตฺตย  นินฺทนฺโต    
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ครหนฺโต  อาจริยุปชฺฌายาทีหิ  มา  เอว  อวจาติ  อวณฺณภาสเน  
อาทีนว ทสฺเสตฺวา  นีวาเรตพฺโพ  ฯ  สเจ  ยาวตติย  วุจฺจมาโน   
น  โอรมติ  กณฺฏกนาสนาย  นาเสตพฺโพติ  กรุุนฺทยิ  วุตฺต  ฯ   
มหาอฏกถาย  ปน  สเจ  เอว  วุจฺจมาโน  ต  ลทฺธึ  นิสฺสชชฺติ   
ทณฺฑกมฺม  กาเรตฺวา  อจฺจย  เทสาเปตพฺโพ  ฯ  สเจ  น  นิสฺสชฺชติ   
ตเถว  อาทาย  ปคฺคยฺห  ติฏติ  ลิงฺคนาสนาย  นาเสตพฺโพติ   
วุตฺต  ฯ ต  ยตฺุต  ฯ  อยเมว  หิ  นาสนา  อิธาธิปฺเปตาติ  ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ิเกป  เอเสว  นโย  ฯ  สสฺสตุจฺเฉทาน ฺหิ  อ ฺตรทิฏ ิโก   
สเจ  อาจริยาทีหิ  โอวทิยมาโน  นิสฺสชฺชติ  ทณฺฑกมฺม  กาเรตฺวา   
อจฺจย   เทสาเปตพฺโพ  อปฺปฏินิสฺสชชฺนฺโตว  นาเสตพฺโพติ  ฯ   
ภิกฺขุนีทูสโก   เจตฺถ  กาม  อพฺรหฺมจาริคฺคหเณน  คหิโต ว  ฯ   
อพฺรหฺมจารึ  ปน อายตึ  สวเร  าตุกาม  สรณานิ  ทตฺวา   
อุปสมฺปาเทตุ วฏฏติ  ฯ ภิกฺขุนีทูสโก  อายตึ  สวเร  าตุกาโมป   
ปพฺพชฺชมฺป  น  ลภติ   ปเคว  อุปสมฺปทนฺติ  เอตมตฺถ  ทสฺเสตุ   
ภิกฺขุนีทูสโกติ  อิม  วิสุ   ทสม องฺค วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ทหเร  ทหเรติ  ตรุเณ  ตรุเณ  ฯ  โมลิคลฺเลติ  ถูลสรีเร  ฯ   
หตฺถิภณฺเฑ  อสฺสภณฺเฑติ  หตฺถโิคปเก  จ  อสฺสโคปเก  จ  ฯ   
ปณฺฑโก ภิกขฺเวติ  เอตฺถ  อาสิตฺตปณฺฑโก  อุสุยฺยปณฺฑโก   
โอปกฺกมิยปณฺฑโก   ปกขฺปณฺฑโก  นปปสกปณฺฑโกติ  ป ฺจ    
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ปณฺฑกา  ฯ  ตตฺถ  ยสฺส  ปเรส องฺคชาต  มุเขน  คเหตฺวา  
อสุจินา  อาสิตฺตสฺส  ปริฬาโห  วูปสมมฺติ  อย  อาสิตฺตปณฺฑโก  ฯ   
ยสฺส  ปน  ปเรส  อชฺฌาจาร  ปสฺสโต  อุสุยฺยาย  อุปฺปนฺนาย   
ปริฬาโห  วูปสมฺมติ  อย  อุสุยฺยปณฺฑโก  ฯ  ยสฺส  อุปกฺกเมน   
พีชานิ  อปนีตานิ  อย  โอปกฺกมิยปณฺฑโก  ฯ  เอกจฺโจ  ปน   
อกุสลวิปากานุภาเวน  กาฬปกฺเข  ปณฺฑโก  โหติ  ชุณฺหปกฺเข   
ปนสฺส  ปรฬิาโห  วูปสมมฺติ  อย  ปกขฺปณฺฑโก  ฯ โย  ปน   
ปฏิสนฺธิยเยว  อภาวโก  อุปฺปนฺโน  อย  นปปสกปณฺฑโก  ฯ  
เตสุ  อาสิตฺตปณฺฑกสฺส  จ  อุสุยฺยปณฺฑกสฺส  จ  ปพฺพชฺชา 
น วาริตา  อิตเรส  ติณฺณ  วาริตา  ฯ  เตสุป  ปกฺขปณฺฑกสฺส 
ยสฺมึ  ปกฺเข  ปณฺฑโก  โหติ  ตสฺมึเยวสฺส  ปกฺเข  ปพฺพชฺชา 
วาริตาติ  กุรุนฺทิย  วุตฺต  ฯ  ยสฺส  เจตฺถ  ปพฺพชฺชา  วาริตา   
ต  สนฺธาย  อิท  วุตฺต  อนปุสมฺปนฺโน  นาเสตพฺโพติ  ฯ  โสป  
ลิงฺค  นาสเนเนว  นาเสตพฺโพ  ฯ  อิโต  ปร  นาเสตพฺโพติ  วุตฺเตป  
เอเสว  นโย ฯ   
        ปุราณกลุปุตฺโตติ  ปรุาณสฺส  อนกฺุกเมน  ปารชิุ ฺ  
ปตฺตสฺส  กุลสฺส  ปุตฺโต  ฯ  ขีณโกล ฺโติ  มาติปกฺขปติปกฺขโต   
โกล ฺา  ขีณา  วินฏา  มตา  อสฺสาติ  ขีณโกล ฺโ  ฯ   
อนธิคตนฺติ อปฺปตฺต  ฯ  ผาตึ  กาตุนฺติ  วฑฺเฒตุ  ฯ  อิงฺฆาติ   
อุยฺโยชนตฺเถ  นิปาโต  ฯ  อนุยุ ฺชิยมาโนติ  เอกมนฺต  เนตฺวา    
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เกสมสฺสุโอโรปนกาสายปฏิคฺคหณสรณคมนอุปชฺฌายคหณกมฺมวาจ- 
นิสฺสยธมฺเม  ปุจฺฉิยมาโน  ฯ  เอตมตฺถ  อาโรเจสีติ  เอต  สย   
ปพฺพชิตภาว อาทิโต  ปฏาย  อาจิกฺขิ  ฯ  เถยฺยสวาสโก  ภิกฺขเวติ   
เอตฺถ  ตโย  เถยฺยสวาสกา  ลิงฺคตฺเถนโก  สวาสตฺเถนโก   
อุภยตฺเถนโกติ  ฯ  ตตฺถ โย  สย  ปพฺพชิตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา   
น  ภิกฺขุวสฺสานิ  คเณติ  น   ยถาวุฑฺฒ  วนฺทน  สาทิยติ   
น  อาสเนน  ปฏิพาหติ  น  อุโปสถ ปวารณาทีสุ  สนฺทิสฺสติ 
อย  ลิงฺคมตฺตสฺเสว  เถนิตตฺตา  ลิงฺคตฺเถนโก  นาม  ฯ  โย  ปน   
ภิกฺขูหิ  ปพฺพชิโต  สามเณโร  สมาโน  วิเทส  คนฺตฺวา  อห  
ทสวสฺโส  วา  วีสติวสฺโส  วาติ  มุสา  วตฺวา  ภิกฺขุวสฺสานิ  
คเณติ  ยถาวุฑฺฒ  วนฺทน  สาทิยติ  อาสเนน  ปฏิพาหติ   
อุโปสถปวารณาทีสุ  สนทฺิสฺสติ  อย  สวาสมตฺตสฺเสว  เถนิตตฺตา   
สวาสตฺเถนโก  นาม  ฯ  ภิกฺขุวสฺสคณนาทิโก  ห ิ สพฺโพป   
กิริยเภโท  อิมสฺมึ  เอตฺถ  สวาโสติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย   
น  เม  โกจิ  ชานาตีติ  เอว  ปฏิปชฺชนเฺตป  เอเสว  นโย  ฯ  โย   
ปน  สย  ปพฺพชิตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  ภิกฺขุวสฺสานิ  คเณติ    
ยถาวุฑฺฒ  วนฺทน  สาทิยติ  อาสเนน  ปฏิพาหติ  อุโปสถ- 
ปวารณาทีสุ  สนฺทิสฺสติ  อย  ลิงฺคสฺส  เจว  สวาสสฺส  จ  
เถนิตตฺตา  อุภยตฺ  เถนโก  นาม  ฯ  อย  ติวิโธป  เถยฺยสวาสโก   
อนุปสมฺปนฺโน  น  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  อุปสมฺปนโฺน  นาเสตพฺโพ    
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ปุน  ปพฺพชชฺ  ยาจนฺโตป  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  เอตฺถ  จ   
อสมฺโมหตฺถ  อิท ปกิณฺณก เวทิตพฺพ   
                ราชทุพฺภิกฺขกนฺตาร        โรคเวริภเยน วา    
                จีวราหรณตฺถ  วา                 ลิงฺค อาทิยตีธ โย   
                สวาส นาธิวาเสติ                 ยาว โส สุทธฺมานโส   
                เถยฺยสวาสโก นาม         ตาว เอส น วุจฺจตีติ ฯ   
          ตตฺร  วิตฺถารนโย  อิเธกจฺจสฺส  ราชา  กุทโฺธ  โหติ  ฯ  โส   
เอว  เม  โสตฺถิ  ภวิสฺสตีติ  สยเมว  ลิงฺค  คเหตฺวา  ปลายติ  ฯ  
ต  ทิสฺวา  ร ฺโ  อาโรเจนฺติ  ฯ  ราชา  สเจ  ปพฺพชิโต   
น  ต  ลพฺภา  กิ ฺจิ  กาตุนฺติ  ตสฺมึ  โกธ  ปฏิวิเนติ  ฯ  โส  
วูปสนฺต  เม  ราชภยนฺติ  สงฺฆมชฺฌ  อโนสริตฺวาว  คิหิลิงฺค  
คเหตฺวา  อาคโต  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  อถาป  สาสน  นิสฺสาย  
มยา  ชีวิต  ลทฺธ หนฺททานิ  อห  ปพฺพชามีติ  อุปฺปนฺนสเวโค   
เตเนว  ลิงฺเคน  อาคนฺตฺวา   อาคนฺตุกวตฺต  น  สาทยิติ  ภิกฺขูหิ  
ปุฏโ  วา  อปุฏโ  วา   ยถาภูตมตฺตาน  อาวิกตฺวา  ปพฺพชชฺ  
ยาจติ  ลิงฺค  อปเนตฺวา  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  สเจ  ปน  วตฺต   
สาทิยติ  ปพฺพชิตาลย ทสเฺสติ สพฺพ  ปุพฺเพ  วุตฺต  วสฺส- 
คณนาทิเภท  วิธึ  ปฏิปชชฺติ  อย  น ปพฺพาเชตพฺโพ ฯ   
อิธ  ปเนกจฺโจ  ทุพฺภิกฺเข  ชีวิตุ  อสกฺโกนฺโต  สยเมว  ลิงฺค    
คเหตฺวา  สพฺพปาสณฺฑิยภตฺตานิ  ภุ ฺชนฺโต  ทุพฺภิกฺเข    
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วีติวตฺเต  สงฺฆมชฺฌ  อโนสริตฺวาว  คิหิลิงฺค  คเหตฺวา  อาคโตติ   
สพฺพ  ปุริมสทิสเมว  ฯ  อปโร  มหากนฺตาร  นิตฺถริตุกาโม  โหติ   
สตฺถวาโห จ  ปพฺพชิเต  คเหตฺวา  คจฺฉติ  ฯ  โส  เอว  ม  
สตฺถวาโห คเหตฺวา  คมิสฺสตีติ  สยเมว  ลิงฺค  คเหตฺวา  
สตฺถวาเหน  สทฺธึ  กนฺตาร  นิตฺถริตฺวา  เขมนฺต  ปตฺวา  สงฺฆมชฺฌ   
อโนสริตฺวาว  คิหิลิงฺค  คเหตฺวา  อาคโตติ  สพฺพ  ปรุิมสทิสเมว  ฯ   
อปโร  โรคภเย  อุปฺปนฺเน  ชีวิตุ  อสกฺโกนฺโต  สยเมว  ลิงฺค   
คเหตฺวา  สพฺพปาสณฺฑิยภตฺตานิ (๑) ภุ ฺชนฺโต  โรคภเย  วูปสนฺเต   
สงฺฆมชฺฌ  อโนสริตฺวาว  คิหิลิงฺค  คเหตฺวา  อาคโตติ  สพฺพ   
ปุริมสทิสเมว  ฯ  อปรสฺส  เอโก  เวรโิก  กุทฺโธ  โหติ  ฆาเตตุกาโม   
น  วิจรติ  โส  เอว  เม  โสตฺถิ ภวิสฺสตีติ  สยเมว  ลิงฺค   
คเหตฺวา  ปลายติ  เวริโก  กุหึ  โสติ  ปริเยสนฺโต  ปพฺพชิตฺวา  
ปลาโตติ  สตฺุวา  สเจ  ปพฺพชิโต  น  ต  ลพฺภา  กิ ฺจิ  
กาตุนฺติ  ตสฺมึ  โกธ  ปฏวิิเนติ  ฯ  โส  วูปสนฺต  เม  เวริภยนฺติ   
สงฺฆมชฺฌ  อโนสริตฺวาว  คิหิลิงฺค  คเหตฺวา  อาคโตติ  สพฺพ   
ปุริมสทิสเมว  ฯ  อปโร  าติกุล  คนฺตฺวา  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย   
คิหี  หุตฺวา  อิมานิ  จีวรานิ  อิธ  วินสสฺนฺติ  สเจป  อิมานิ   
คเหตฺวา  วิหาร  คมิสฺสามิ  อนฺตรามคฺเค  ม  โจโรติ  คเหสฺสนฺติ   
ยนฺนูนาห  กายปริหาริยานิ  กตฺวา  คจฺเฉยฺยนฺติ  จีวรา-  
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หรณตฺถ   นวิาเสตฺวา  จ  ปารุปตฺวา  จ  วิหาร  คจฺฉติ ฯ ต  
ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  สามเณรา  จ  ทหรา  จ   
อพฺภุคฺคจฺฉนฺติ  วตฺต  ทสฺเสนฺติ  ฯ  โส  น  สาทิยติ  ยถาภูต- 
มตฺตาน  อาวิกโรติ  ฯ  สเจ  ภิกฺขู นทานิ  มย  ต  มุ ฺจิสฺสามาติ   
พลกฺกาเรน  ปพฺพาเชตุกามา  โหนฺติ  กาสายานิ  อปเนตฺวา   
ปุน  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  สเจ  ปน  นยเิม  มม  หีนายาวตฺตภาว   
ชานนฺตีติ  ตเยว  ภิกฺขุภาว  ปฏิชานิตฺวา  สพฺพ  ปุพฺเพ  วุตฺต   
วสฺสคณนาทิเภท  วิธึ  ปฏปิชฺชติ  อย  น ปพฺพาเชตพฺโพ ฯ   
อปโร   มหาสามเณโร  าติกุล  คนฺตฺวา  อุปฺปพฺพชิตฺวา  
กมฺมนฺตานุฏาเนน  อุพฺพาโฬฺห  หุตฺวา  ปุนทานิ  อห  สมโณ  ว 
ภวิสฺสามิ  เถโรป  เม  อุปปฺพฺพชิตภาว  น  ชานาตีติ  ตเทว  
ปตฺตจีวร   อาทาย  วิหาร  คจฺฉติ  ตมตฺถ  ภิกฺขูน  นาโรเจติ   
สามเณรภาว  ปฏชิานาติ  ฯ  อย  เถยฺยสวาสโกเยว  ปพฺพชฺช  
น  ลภติ  ฯ  สเจปสฺส  ลิงฺคคหณกาเล  เอว  โหติ  นาห  กสฺสจิ   
อาโรเจสฺสามีติ  วิหาร ฺจ  คโต  อาโรเจติ  ฯ  คหเณเนว   
เถยฺยสวาสโก  ฯ อถาปสสฺ  คหณกาเล  อาจิกฺขิสฺสามีติ  จิตฺต   
อุปฺปนฺน  โหติ  วิหาร ฺจ  คนฺตฺวา  กุหึ  ตฺว  อาวุโส  
คโตติ  วุตฺโต  นทานิ  ม  อิเม  ชานนฺตีติ  ว ฺเจตฺวา  
นาจิกฺขติ  ฯ  นาจิกฺขิสฺสามีติ  สห  ธุรนิกฺเขเปน  อยมฺป   
เถยฺยสวาสโกว  ฯ  สเจ  ปนสฺส  คหณกาเลป  อาจิกฺขิสฺสามีติ    
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จิตฺต  อุปฺปนฺน  โหติ  วิหาร  คนฺตฺวาป  อาจิกฺขติ  อย  
ปุน  ปพฺพชชฺ  ลภติ  ฯ  อปโร  ทหรสามเณโร  มหนฺโต  วา   
ปน  พาโล  อพฺยตฺโต  โส  ปุริมนเยเนว  อุปฺปพฺพชิตฺวา  ฆเร   
วจฺฉกรกฺขณาทีนิ  กาตุ น อิจฺฉติ  ฯ  ตเมน  าตกา  ตานิเยว   
กาสายานิ  อจฺฉาเทตฺวา  ถาลก  วา  ปตฺต  วา  หตฺเถ  ทตฺวา  
คจฺฉ  สมโณว  โหหีติ  ฆรา  นีหรนฺติ  ฯ  โส  วิหาร  คจฺฉติ  ฯ  
เนว  น  ภิกฺขู  ชานนฺติ  อย   อุปฺปพฺพชิตฺวา  ปุน  สยเมว  
ปพฺพชิโตติ  ฯ  นาป  สย  ชานาติ  โย เอว  ปพฺพชติ  โส   
เถยฺยสวาสโก  นาม  โหตีติ  ฯ  สเจ  ต  ปริปุณฺณวีสติวสฺส   
อุปสมฺปาเทนฺติ  สูปสมฺปนฺโน  ฯ  สเจ  ปน   อนุปสมฺปนฺนกาเลเยว   
วินยวินิจฺฉเย  วตฺตมาเน  สุณาติ  โย  เอว  ปพฺพชติ  โส   
เถยฺยสวาสโก  นาม  โหตีติ  เตน  มยา  เอว  กตนฺติ  ภิกฺขูน   
อาจิกฺขิตพฺพ  ฯ  เอว  ปุน  ปพฺพชฺช  ลภติ  ฯ  สเจ   นทานิ  
ม  โกจิ  ชานาตีติ  น  อาโรเจติ  ธุเร  นกิฺขิตฺตมตฺเต  เถยฺย- 
สวาสโก  ฯ  ภิกฺขุ  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย  ลงฺิค  อปเนตฺวา  ทุสฺสีล- 
กมฺม  กตฺวา  วา  อกตฺวา  วา  ปุน  สพฺพ  ปุพฺเพ  วุตฺต   
วสฺสคณนาทิเภท  วิธึ  ปฏปิชฺชติ  เถยฺยสวาสโก  โหติ  ฯ  สิกฺข    
อปฺปจฺจกฺขาย  สลิงฺเค   ิโต  เมถุน  ปฏิเสวิตฺวา  วสฺสคณนาทิเภท    
วิธึ  อาปชฺชนฺโต  เถยฺยสวาสโก  น  โหติ  ปพฺพชฺชามตฺต    
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ลภติ  ฯ อนฺธกฏกถายมปฺน  เอโส  เถยฺยสวาสโกติ  วุตฺต  ฯ  
ต  น คเหตพฺพ ฯ เอโก  ภิกฺขุ  กาสาเย  สอุสฺสาโหว โอทาต   
นิวาเสตฺวา  เมถุน ปฏิเสวิตฺวา  ปุน  กาสายานิ  นิวาเสตฺวา   
วสฺสคณนาทิเภท  สพฺพ  วิธึ  อาปชฺชติ  อยมฺป  เถยยฺสวาสโก   
น  โหติ  ปพฺพชฺชามตฺต  ลภติ  ฯ  สเจ  ปน  กาสาเย  ธุร   
นิกฺขิปตฺวา  โอทาต  นิวาเสตฺวา  เมถุน  ปฏิเสวิตฺวา  ปุน   
กาสายานิ  นิวาเสตฺวา  วสฺสคณนาทิเภท  สพฺพ  วิธึ  อาปชฺชติ   
เถยฺยสวาสโก  โหติ  ฯ  สามเณโร  สลิงฺเค   ิโต  เมถุนาทึ   
อสฺสมณกรณธมฺม  อาปชฺชิตฺวาป  เถยฺย   สวาสโก  น  โหติ  ฯ   
สเจป  กาสาเย  สอุสฺสาโหว  กาสายานิ  อปเนตฺวา  เมถุน   
ปฏิเสวิตฺวา  ปุน  กาสายานิ  นิวาเสติ  เนว เถยฺยสวาสโก   
โหติ  ฯ  สเจ  ปน  กาสาเย  ธุร  นกิฺขิปตฺวา นคฺโค  วา  
โอทาตนิวตฺโถ  วา  เมถนุเสวนาทีหิ  อสฺสมโณ  หุตฺวา  กาสายานิ   
นิวาเสติ  เถยฺยสวาสโก  โหติ  ฯ  สเจ  คิหิภาว  ปตฺถยมาโน  
กาสาย  โอวฏฏิก  วา  กตฺวา  อ ฺเน  วา  อากาเรน   
คิหินิวาสเนน  นิวาเสติ  โสภติ  นุโข  เม  คิหิลิงฺค  น  
โสภตีติ  วีมสนตฺถ  รกฺขติ  ตาว  โสภตีติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  
ปน  ปุน  ลิงฺค   สาทิยนฺโต  เถยฺยสวาสโก  โหติ  ฯ  โอทาต   
นิวาเสตฺวา  วีมสนสมฺปฏิจฺฉเนสุป  เอเสว  นโย  ฯ  สเจ  ปน  
นิวตฺถกาสายสฺส  อุปร ิ โอทาต  นิวาเสตฺวา  วีมสติ  วา    
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สมฺปฏิจฺฉติ  วา  รกฺขติเยว  ฯ  ภิกฺขุนิยาป  เอเสว  นโย  ฯ   
สาป  คิหิภาว  ปตฺถยมานา  สเจ กาสาย  คิหินิวาสน  
นิวาเสติ  โสภติ  นุโข  เม  คิหิลิงฺค  น  โสภตีติ  วีมสนตฺถ  
รกฺขติ  ตาว  สเจ  โสภตีติ  สมฺปฏิจฺฉติ  น  รกฺขติ  ฯ  โอทาต   
นิวาเสตฺวา  วีมสนสมฺปฏิจฺฉเนสุ  เอเสว  นโย  ฯ  นวิตฺถกาสายสฺส   
ปน  อุปร ิ โอทาต  นิวาเสตฺวา  วีมสตุ วา  สมฺปฏจฺิฉตุ  วา  
รกฺขติเยว  ฯ  สเจ  โกจิ  วุฑฺฒปพฺพชิโต  วสฺสานิ  อคเณตฺวา  
ปาลิยมฺป  อตฺวา  เอกปสฺเสนาคนฺตฺวา มหาเปฬาทีสุ  กฏจฺฉุนา   
อุกฺขิตฺเต  ภตฺตปณฺเฑ  ปตฺต  อุปนาเมตฺวา  เสโน  วิย  มสเปสึ   
คเหตฺวา  คจฺฉติ  เถยฺยสวาสโก  น  โหติ  ฯ  ภิกฺขุวสฺสานิ  ปน   
คเณตฺวา  คณฺหนฺโต  เถยฺยสวาสโก  โหติ  ฯ  สย สามเณโร  ว   
สามเณรปฏิปาฏิยา  กูฏวสฺสานิ  คเณตฺวา  คณฺหนฺโต  เถยฺย- 
สวาสโก  น  โหติ  ฯ  ภิกขฺุ  ภิกฺขุปฏิปาฏิยา  กูฏวสฺสานิ   คเณตฺวา  
คณฺหนฺโต ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพติ ฯ    
                                เถยฺยสวาสกกถา นิฏ ิตา ฯ   
          ติตฺถิยปกฺกนฺตโก  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  ปน  ติตฺถิเยสุ  ปกกฺนโฺต   
ปวิฏโติ  ติตฺถิยปกฺกนฺตโก  ฯ  โส  น  เกวล  อุปสมฺปาเทตพฺโพ 
อถโข  น  ปพฺพาเชตพฺโพติ  ฯ  ตตฺราย  วินิจฺฉโย  อุปสมฺปนฺโน  
ภิกฺขุ   ติตฺถิโย  ภวิสฺสามีติ  สลิงฺเคเนว  เตส  อุปสสฺย  คจฺฉติ   
ปทวาเร  ปทวาเร  ทุกฺกฏ  เตส  ลิงฺเค  อาทินฺนมตฺเต    
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ติตฺถิยปกฺกนฺตโก  โหติ  ฯ  โยป  สยเมว  ติตฺถิโย  ภวิสฺสามีติ   
กุสจีราทีนิ  นิวาเสติ  ติตฺถิยปกฺกนฺตโก  โหติเยว  ฯ  โย  ปน   
นคฺโค  นหายนฺโต  อตฺตาน  โอโลเกตฺวา  โสภติ  เม  อาชีวก- 
ภาโว  อาชีวโก  ภวิสฺสนฺติ  กาสายานิ  อนาทาย  นคฺโค  ว   
อาชีวกาน  อุปสฺสย  คจฺฉติ  ปทวาเร  ปทวาเร  ทุกกฺฏ  สเจ   
ปนสฺส  อนฺตรามคฺเค  หิโรตฺตปฺป  อุปปฺชฺชติ  ทุกฺกฏานิ  เทเสตฺวา   
มุจฺจติ  ฯ  เตส  อุปสฺสย  คนฺตฺวาป  เตหิ  วา  โอวทิโต  อตฺตนา  
วา  อิเมส  ปพฺพชฺชา  อติทุกฺขาติ  ทิสฺวา  นิวตฺตนฺโตป  
มุจฺจติเยว  ฯ  สเจ  ปน  กึ  ตุมฺหาก  ปพฺพชฺชาย  อุกกฺฏนฺติ   
ปุจฺฉิตฺวา  เกสมสฺสุลุ ฺจนาทีติ  วุตฺโต  เอกเกสมฺป   ลุ ฺจาเปติ   
อุกฺกุฏิกปฺปธานาทีนิ  วา  วตานิ  อาทิยติ  โมรป ฺฉาทีนิ   วา   
นิวาเสติ  เตส  ลิงฺค  คณฺหาติ  อย  ปพฺพชฺชา  เสฏาติ   
เสฏภาว  อุปคจฺฉติ  น  มุจฺจติ  ติตฺถิยปกฺกนฺตโก  โหติ  ฯ   
สเจ   ปน  โสภติ  นุโข  เม  ติตฺถิยปพฺพชฺชา  น  น ุ โข  
โสภตีติ วีมสนตฺถ  กุสจีราทีนิ  นิวาเสติ  ชฏ  วา  พนธฺติ  
ขาริกาช  วา  อาทิยติ  ยาว  น  สมฺปฏิจฺฉติ  ตาว  น   
ลทฺธิ  รกฺขติ  สมฺปฏิจฺฉิตมตฺเต  ติตฺถิยปกฺกนฺตโก  โหติ  ฯ   
อจฺฉินฺนจีวโร  ปน  กุสจีราทีนิ  นิวาเสนฺโต  ราชภยาทีหิ  วา   
ติตฺถิยลิงฺค  คณฺหนฺโต  ลทธฺิยา  อภาเวน  เนว  ติตฺถยิปกฺกนฺตโก   
โหติ  ฯ  อย ฺจ  ติตฺถิยปกฺกนฺตโก  นาม  อุปสมฺปนฺนภิกฺขุนา    
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กถิโต  ตสฺมา  สามเณโร สลิงฺเคน  ติตฺถายตน  คโตป  ปุน   
ปพฺพชฺช ฺจ  อุปสมฺปท ฺจ  ลภตีติ  กรุนฺุทิย  วุตฺต  ฯ  ปุรโิม   
ปน  เถยฺยสวาสโก  อนุปสมฺปนฺเนน  กถิโต  ตสฺมา  อุปสมฺปนฺโน   
กูฏวสฺส  คเณนฺโตป  อสสฺมโณ  น  โหติ  ฯ  ลิงฺเค  สอุสฺสาโห   
ปาราชิก  อาปชฺชิตฺวา  ภิกฺขุวสฺสาทีนิ  คเณนฺโตป  เถยฺยสวาสโก  
น  โหตีติ ฯ 
                                  ติตฺถิยปกฺกนฺตกถา  นฏิ ิตา ฯ   
          นาคโยนิยา  อฏฏิยตีติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป  โส  ปวตฺติย 
กุสลวิปาเกน  เทวสมฺปตฺติสทิส  อิสฺสริยสมฺปตฺตึ  อนุโภติ  อกสุล- 
วิปากปฏิสนฺธิกสฺส  ปน  นาคสฺส  สกชาติยา  เมถุนปฏิเสวเน   
จ  วิสฺสฏนิทฺโทกฺกมเน  จ  นาคสรีร  ปาตุภวติ  อุทกส ฺจาริก   
มณฺฑูกภกฺข  ตสฺมา  โส  ตาย  นาคโยนิยา  อฏฏยิติ  ฯ  หรายตีติ   
ลชชฺายติ  ฯ  ชิคุจฺฉตีติ  อตฺตภาว  ชิคุจฺฉติ  ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
นิกฺขนฺเตติ  ตสฺมึ  ภิกฺขุสฺมึ  นิกฺขนฺเต  ฯ  อถวา  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
นิกฺขมเนติ  อตฺโถ  ฯ  วิสสฺฏโ  นิทฺท  โอกกฺมีติ  ตสฺมึ  อนิกฺขนฺเต   
วิสฺสรภเยน  สตึ   อวิสฺสชชฺิตฺวา  กปมทิฺธวเสเนว  นิทฺทายนฺโต   
นิกฺขนฺเต  สตึ  วิสฺสชชฺิตฺวา  วิสฺสฏโ  นิราสงฺโก  มหานิทฺท  
ปฏิปชชฺิ  ฯ  วิสฺสรมกาสีติ  ภยวเสน  สมณส ฺ  ปหาย  วิรูป   
มหาสทฺทมกาสิ  ฯ  ตุมฺเห  ขฺวตฺถาติ  ตุมฺเห  โข  อตฺถ  ฯ  อการสฺส   
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โลป  อกตฺวา  วุตฺต  ฯ  ตุมเฺห  โข  นาคา  ฌานวิปสฺสนา- 
มคฺคผลาน  อภพฺพตฺตา  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อวิรูฬหฺิธมฺมา   
วิรูฬฺหิธมฺมา  น  ภวถาติ  อยเมตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ฯ  สชาติยาติ  
นาคิยา  เอว  ฯ  ยทา  ปน  มนุสฺสิตฺถี  อาทิเภทาย  อ ฺชาติยา   
ปฏิเสวติ  ตทา  เทวปุตฺโต  วิย  โหติ  ฯ  เอตฺถ  จ  ปวตฺติย  
อภิณฺห  สภาวปาตุกมฺมทสฺสนวเสน  เทฺว  ปจฺจยาติ  วุตฺต  ฯ 
นาคสฺส  ปน  ป ฺจสุ  กาเลสุ  สภาวปาตุกมฺม  โหติ  ปฏิสนฺธ-ิ 
กาเล  ตจชหนกาเล  สชาติยา  เมถุนกาเล  วิสฺสฏนิทฺโทกฺกมน- 
กาเล  จุติกาเลติ  ฯ  ติรจฺฉานคโต  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  นาโค  วา   
โหตุ  สุปณฺณมาณวกาทีน  วา  อ ฺตโร  อนฺตมโส  สกฺก   
เทวราชาน  อุปาทาย  โยโกจิ  อมนุสสฺชาติโย  สพฺโพว  อิมสมฺึ  
อตฺเถ  ติรจฺฉานคโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  โส  เนว  อุปสมฺปาเท- 
ตพฺโพ  น ปพฺพาเชตพฺโพ อุปสมฺปนฺโนป นาเสตพฺโพติ ฯ   
                        ติรจฺฉานคตวตฺถุกถา นิฏ ิตา ฯ   
  มาตุฆาตกาทิวตฺถูสุ  นิกขฺนฺตึ  กเรยฺยนฺติ  นิกฺขมน  
นิคฺคมน  อปวาหน  กเรยยฺนฺติ  อตฺโถ  ฯ  มาตุฆาตโก  ภิกฺขเวติ   
เอตฺถ เยน  มนุสฺสิตฺถีภูตา  ชนิกา  มาตา  สยมฺป  มนุสฺส- 
ชาติเกเนว  สตา  ส ฺจิจฺจ  ชีวิตา  โวโรปตา  อย  อานนฺตริเยน   
มาตุฆาตกกมฺเมน  มาตุฆาตโก  ฯ  เอตสฺส  ปพฺพชชฺา  จ  
อุปสมฺปทา  จ  ปฏิกฺขิตฺตา  ฯ เยน  ปน  มนุสฺสิตฺถีภูตาป  อชนิกา    
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โปสาวนิกามาตา  วา  มหามาตา  วา  จูฬมาตา  วา  ชนิกาป  
วา  นมนุสฺสิตฺถีภูตา  มาตา  ฆาติตา  ตสฺส  ปพฺพชชฺา  น   
วาริตา  น  จ  อานนฺตริโย  โหติ  ฯ  เยน  สย  ติรจฺฉานภูเตน   
มนุสฺสิตฺถีภูตา  มาตา  ฆาติตา  โสป  อานนฺตริโย  น  โหติ  ฯ   
ติรจฺฉานคตตฺตา  ปนสฺส  ปพฺพชฺชา  ปฏิกฺขิตฺตา  ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว  ฯ  ปตุฆาตเกป  เอเสว  นโย  ฯ สเจป  หิ  เวสิยาปุตฺโต   
โหติ  อย  เม  ปตาติ  น  ชานาติ ยสฺส  สมฺภเวน  นิพฺพตฺโต  
โส  จ  อเนน  ฆาติโต  ปตุฆาตโก  เตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ   
อานนฺตริย ฺจ  ผุสติ  ฯ  อรหนฺตฆาตโกป  มนุสฺสอรหนฺตวเสเนว   
เวทิตพฺโพ  ฯ  มนุสฺสชาติย  ห ิ อนฺตมโส อปพฺพชติมฺป  ขีณาสว   
ทารก  วา  ทาริก  วา  ส ฺจิจฺจ  ชีวิตา   โวโรเปนฺโต  อรหนฺต- 
ฆาตโกว  โหติ  ฯ  อานนฺตริย ฺจ  ผุสติ  ปพฺพชฺชา  จสฺส  
วาริตา  ฯ  อมนุสฺสชาติกมฺปน  อรหนตฺ  มนุสฺสชาติย   วา  อวเสส   
อริยปุคฺคล  ฆาเตตฺวา  อานนฺตริโย  น  โหติ  ปพฺพชฺชาปสฺส  
น  วาริตา  ฯ  กมฺมมฺปน  พลว  โหติ  ฯ  ติรจฺฉาโน  มนุสฺส- 
อรหนฺตมฺป  ฆาเตตฺวา  อานนฺตริโย  น  โหติ  ฯ  กมมฺมฺปน 
ภาริยนฺติ  อยเมตฺถ  วินิจฺฉโย  ฯ  เต  วธาย  โอนียนฺตีติ  วธตฺถาย 
โอนียนฺติ  ฯ  มาเรตุ นียนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ยมฺปน  ปาลิย  สจา   
จ  มยนฺติ  วุตฺต  ตสฺส  สเจ  มยนฺติ  อยเมวตฺโถ  ฯ  สเจติ  
หิ  วตฺตพฺเพ  เอตฺถ  สจา  จ  อิติ  อย  นปิาโต  วุตฺโต  ฯ    
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สเจ  จ  อิจฺเจว  วา  ปาโ  ฯ  ตตฺถ  สเจติ  สมฺภาวนตฺเถ  นิปาโต  ฯ   
จ  อิติ  ปทปรูณมตฺเต  ฯ  สจชฺช  มยนติฺป  ปาโ  ฯ   
ตสฺส  สเจ  อชฺช  มยนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        ภิกฺขุนทีูสโก  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  โย  ปกตตฺต  ภิกฺขุนึ   
ติณฺณ  มคฺคาน  อ ฺตรสฺมึ  ทูเสติ  อย  ภิกฺขุนีทูสโก  นาม  ฯ   
เอตสฺส  ปพฺพชฺชา  จ  อุปสมฺปทา  จ วาริตา ฯ  โย  ปน   
กายสสคฺเคน  สลีวินาส  ปาเปติ  ตสฺส  ปพฺพชชฺา  จ  อุปสมฺปทา  
จ  น  วาริตา  ฯ  พลกฺกาเรน  โอทาตวตฺถวสน  กตฺวา   
อนิจฺฉมานเยว  ทูเสนฺโตป  ภิกฺขุนีทูสโกเยว  ฯ  พลกฺกาเรน  ปน 
โอทาตวตฺถวสน  กตฺวา  อิจฺฉมาน  ทูเสนฺโต  ภิกฺขุนทีูสโก  น  
โหติ  ฯ   กสมฺา  ฯ  ยสฺมา  คิหิภาเว  สมฺปฏิจฺฉิตมตฺเตเยว  สา  
อภิกฺขุนี  โหติ  ฯ  สกึ  สลีวิปนฺนมฺปน  ปจฺฉา  ทูเสนฺโต   
สิกฺขมานสามเณรีสุ  จ  วิปฺปฏิปชชฺนฺโต  เนว  ภิกฺขุนีทูสโก  
โหติ  ปพฺพชชฺมฺป  อุปสมฺปทมฺป   ลภติ  ฯ  สงฺฆเภทโก  ภิกฺขเวติ   
เอตฺถ  โย  เทวทตฺโต  วิย  สาสน  อุทฺธมฺม  อุพฺพินย  กตฺวา  
จตุนฺน  กมฺมาน  อ ฺตรวเสน  สงฺฆ  ภินฺทติ  อย  สงฺฆเภทโก  
นาม  ฯ  เอตสฺส  ปพฺพชชฺา  จ อุปสมฺปทา  จ  วาริตา  ฯ   
โลหิตุปฺปาทโก  ภิกฺขเวติ  เอตฺถาป  โย เทวทตฺโต  วิย   
ทุฏจิตฺเตน  วธกจิตฺเตน  ตถาคตสฺส  ชีวมานกสรีเร  ขุทฺทก- 
มกฺขิกาย  ปวนกมตฺตมฺป  โลหิต  อุปฺปาเทติ  อย  โลหิตุปฺปาทโก    
นาม  ฯ  เอตสฺส  ปพฺพชชฺา  จ  อุปสมปฺทา  จ  วารติา  ฯ    
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โย  ปน  โรควูปสมนตฺถ  ชีวโก  วิย  สตฺเถน  ผาเลตฺวา   
ปูติมส ฺจ โลหิต ฺจ  นีหริตฺวา  ผาสุ  กโรติ  พหุ  โส  ปุ ฺ   
ปสวตีติ  ฯ   
        อุภโตพฺย ฺชนโกติ  อิตฺถีนิมิตฺตุปฺปาทนกมฺมโต  จ  ปรุิส- 
นิมิตฺตุปฺ  ปาทนกมฺมโต  จ  อุภโตพฺย ฺชนมสฺส  อตฺถีติ  อุภโต- 
พฺย ฺชนโก  ฯ กโรตีติ  ปรุิสนิมิตฺเตน  อิตฺถีสุ  เมถนุวีติกฺกม  กโรติ  ฯ   
การาเปตีติ   ปร  สมาทเปตฺวา  อตฺตโน  อิตฺถีนิมิตฺเต  การาเปติ  ฯ  
โส  ทุวิโธ โหติ  อิตฺถีอุภโตพฺย ฺชนโก  ปรุิสอุภโตพฺย ฺชนโกติ  ฯ   
ตตฺถ   อิตฺถีอุภโตพฺย ฺชนกสฺส  อิตฺถีนมิิตฺต  ปากฏ  โหติ   
ปุริสนิมิตฺต  ปฏิจฺฉนฺน  ปรุิสอุภโตพฺย ฺชนกสฺส  ปุริสนิมิตฺต   
ปากฏ  อิตฺถนีิมิตฺต ปฏิจฺฉนฺน  ฯ  อิตฺถีอุภโตพฺย ฺชนกสฺส  อิตฺถีสุ   
ปุริสตฺต  กโรนฺตสฺส  อิตฺถีนิมิตฺต  ปฏจฺิฉนน  โหติ  ปุริสนิมิตฺต   
ปากฏ  ปรุิสอุภโต  พฺย ฺชนกสฺส  ปุรสิาน  อิตฺถีภาว  อุปคจฺฉนฺตสฺส   
ปุริสนิมิตฺต  ปฏิจฺฉนฺน  โหติ  อิตฺถีนิมตฺิต  ปากฏ  โหติ  ฯ  อิตฺถ-ี 
อุภโตพฺย ฺชนโก  สย ฺจ  คพฺภ  คณฺหาติ  ปร ฺจ  คณฺหาเปติ   
ปุริสอุภโตพฺย ฺชนโก  ปน  สย  น  คณฺหาติ  ปร  คณฺหาเปตีติ   
อิทเมเตส  นานากรณ  ฯ  กุรุนฺทิยมฺปน  วุตฺต  ยท ิ ปฏิสนฺธิย   
ปุริสลิงฺค  ปวตฺเต  อิตฺถีลิงฺค  นิพฺพตฺตติ  ยทิ  ปฏิสนฺธิย   
อิตฺถีลิงฺค  ปวตฺเต  ปุริสลงฺิค นิพฺพตฺตตีติ  ฯ  ตตฺถ  วิจารณกฺกโม   
วิตฺถารโต  อตฺถสาลินิยา  ธมฺมสงฺคหฏกถาย (๑) เวทิตพฺโพ ฯ อิมสฺส  
# ๑. (?) อฏสาลินิยา ธมฺมสงฺคณิฏกถาย ฯ    
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ปน ทุวิธสฺสาป อุภโตพฺย ฺชนกสฺส  เนว ปพฺพชฺชา อตฺถิ   
น  อุปสมฺปทาติ อิทมฺปธ เวทิตพฺพ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  เยน  สมเยน  ภควตา  
สิกฺขาปท  อปฺป ฺตฺต  โหติ  เตน  สมเยน  ฯ  อนุปชฺฌายกนฺติ   
อุปชฺฌ  อคาหาเปตฺวา  สพฺเพน  สพฺพ  อุปชฌฺายวิรหิต  ฯ  เอว   
อุปสมฺปนฺนา  เนว  ธมฺมโต  น  อามิสโต  สงฺคห  ลภนฺติ  ฯ  
เต  ปริหายนฺติเยว  น  วฑฺฒนฺติ  ฯ  น  ภิกฺขเว  อนุปชฺฌายโกติ   
อุปชฺฌ  อคาหาเปตฺวา  นิรุปชฺฌายโก  น  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  
โย  อุปสมฺปาเทยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  สิกฺขาปทป ฺตฺติโต   
ปฏาย  เอว  อุปสมฺปาเทนฺตสฺส  อาปตฺติ  ฯ  กมฺมมฺปน  น   
กุปฺปติ  ฯ  เกจิ  กุปฺปตีติ  วทนฺติ  ต  น  คเหตพฺพ  ฯ  สงฺเฆน   
อุปชฺฌาเยนาติอาทีสุป  อุภโตพฺย ฺชนกุปชฺฌายปรโิยสาเนสุ  เอเสว   
นโย  ฯ  อปตฺตกา  หตฺเถสุ  ปณฺฑาย  จรนฺตีติ  โย  หตฺเถสุ   
ปณฺโฑ  ลพฺภติ  ตทตฺถาย  จรนฺติ  ฯ  เสยฺยถาป   ติตฺถิยาติ  ยถา   
อาชีวกนามกา  ติตฺถิยา  ฯ  สูปหย ฺชเนหิ  มิสฺเสตฺวา   หตฺเถสุ   
ปตปณฺฑเมว  หิ  เต  ภุ ฺชนฺติ  ฯ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอว   
อุปสมฺปาเทนฺตสฺเสว  อาปตฺติ  โหติ  ฯ  กมฺมมฺปน  น  กุปฺปติ  ฯ   
อจีวรกาติ  วตฺถูสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ยาจิตเกนาติ  ยาว  อุปสมฺปท    
กโรมิ  ตาว  เทถาติ  ยาจิตฺวา  คหิเตน  ตาวกาลิเกนาติ   
อตฺโถ  ฯ  อีทิเสน  หิ  ปตฺเตน  วา  จีวเรน  วา  ปตฺตจีวเรน   
วา  อุปสมฺปาเทนฺตสฺเสว  อาปตฺติ  โหติ  กมฺมมฺปน  น  กุปฺปติ   
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ตสฺมา  ปริปณฺุณปตฺตจีวโรว  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  สเจ  ตสฺส  
นตฺถิ  อาจริยปุชฺฌายา  จสฺส  ทาตุกามา  โหนฺติ  อ ฺเหิ   
วา  ภิกฺขูหิ  นิรเปกฺเขหิ  นิสฺสชฺชิตฺวา  อธิฏานุปค  ปตฺตจีวร  
ทาตพฺพ  ฯ  ปพฺพชฺชาเปกฺขมฺปน  ปณฺฑุปลาส  ยาจิตเกนาป   
ปตฺตจีวเรน  ปพฺพาเชตุ   วฏฏติ  ฯ  สภาคฏาเน  วิสฺสาเสน   
คเหตฺวาป  ปพฺพาเชตุ วฏฏติ  ฯ สเจ  ปน  อปกฺก  ปตฺต  
จีวรุปคานิ  จ  วตฺถานิ  คเหตฺวา  อาคโต โหติ  ยาว  ปตฺโต  
ปจฺจติ  จีวรานิ  จ  กรียนติฺ  ตาว  วิหาเร วสนฺตสฺส   
อนามฏปณฺฑปาต  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ  ถาลเก  ภุ ฺชิตุ   วฏฏติ  ฯ   
ปุเรภตฺต  สามเณรภาคสมโก  อามิสภาโค  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ   
เสนาสนคาโห  ปน  สลากภตฺตอุทฺเทสภตฺตนิมนฺตนาทีนิ  จ น   
วฏฏนฺติ  ฯ  ปจฺฉาภตฺตมฺป  สามเณรภาคสมโก  เตลมธุผาณิตาทิ- 
เภสชฺชภาโค  วฏฏติ  ฯ  สเจ  คิลาโน  โหติ  เภสชฺชมสฺส  กาตุ   
วฏฏติ สามเณรสฺส วิย จ สพฺพ ปฏิชคฺคนกมฺมนฺติ ฯ   
        หตฺถจฺฉินฺนาทิวตฺถูสุ  หตฺถจฺฉินฺโนติ  ยสฺส  หตฺถตเล  วา   
มณิพนฺเธ  วา  กปฺปเร  วา  ยตฺถ  กตฺถจิ  เอโก  วา  เทฺว   
วา  หตฺถา  ฉินฺนา  โหนฺติ  ฯ  ปาทจฺฉินฺโนติ  ยสฺส  อคฺคปาเท  
วา  โคปฺผเกสุ  วา  ชงฺฆาย  วา  ยตฺถกตฺถจิ  เอโก  วา  
เทฺว วา ปาทา  ฉินฺนา  โหนฺติ  ฯ  หตฺถปาทจฺฉินฺโนติ  ยสฺส   
วุตฺตปฺปกาเรเนว  จตูสุ  หตฺถปาเทสุ  เทฺว  วา  ตโย  วา  สพฺเพ    
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วา  หตฺถปาทา  ฉินฺนา  โหนฺติ  ฯ  กณฺณจฺฉินฺโนติ  ยสฺส   
กณฺณมูเล  วา  กณฺณสกฺขลิกาย  วา  เอโก  วา  เทฺว  วา  
กณฺณา  ฉินฺนา  โหนฺติ  ฯ  ยสฺส  ปน  กณฺณพุนฺเธ  ฉิชฺชนฺติ   
สกฺกา  จ  โหติ  สงฺฆาเฏตุ  โส  กณฺณ  สงฺฆาเฏตฺวา   
ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  นาสจฺฉินฺโนติ  ยสสฺ  อชปทเก  วา  เอกปูเฏ  
วา  เทฺวปูเฏ  วา  ยตฺถ  กตฺถจิ  นาสา  ฉินฺนา  โหติ  ฯ  ยสฺส  
ปน  นาสิกา  สกฺกา  โหติ  สนฺเธตุ โส  ต  ผาสุ กตฺวา   
ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  กณฺณนาสจฺฉินฺโนติ  อุภยวเสน  เวทิตพฺโพ  ฯ  
องฺคุลิจฺฉินฺโนติ  ยสฺส  นขเสส  อทสฺเสตฺวา  เอโก  วา  พหู  
วาองฺคุลิโย  ฉินฺนา  โหนฺติ  ฯ  ยสฺส  ปน  สุตฺตตนฺตุมตฺตมฺป  
นขเสส  ป ฺายติ  ต  ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  ฯ  อฬจฺฉินฺโนติ   
ยสฺส  จตูสุ   องฺคุฏเกสุ  องฺคุลิย  วุตฺตนเยเนว  เอโก  วา  พหู   
วา  องฺคุฏกา   ฉินฺนา  โหนฺติ  ฯ  กณฺฑรจฺฉินฺโนติ  ยสฺส   
กณฺฑรนามกา  มหานหารู ปุรโต  วา  ปจฺฉโต  วา  ฉินฺนา   
โหนฺติ  ฯ  เตสุ  เอกสฺสป ฉินฺนตฺตา  อคฺคปาเทน  วา  มูเลน   
วา  จงฺกมติ  น  วา  ปาท  ปติฏาเปตุ  สกฺโกติ  ฯ  ผณหตฺถโกติ  
ยสฺส  วคฺคุลปิกฺขกา  วิย  องฺคุลิโย  สมพฺทฺธา  โหนฺติ  เอต   
ปพฺพาเชตุกาเมน  องฺคุลนฺตริกาโย  ผาเลตฺวา สพฺพ  อนฺตรจมฺม   
อปเนตฺวา  ผาสุ  กตฺวา  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ ยสฺสป  ฉ  องฺคุลิโย    
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โหนฺติ  ต  ปพฺพาเชตุกาเมน  อธิกงฺคุลึ  ฉินฺทิตฺวา  ผาสุ   
กตฺวา  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ขุชโฺชติ  โย  อุรสฺส  วา  ปฏ ิยา   
วา  ปสฺสสฺส  วา  นิกฺขนฺตตฺตา  ขุชฺชสรโีร  ฯ  ยสฺส  ปน  กิ ฺจิ   
องฺคปจฺจงฺค  อีสก  วงฺก  ต  ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  ฯ  มหาปุริโสเอว   
หิ  พฺรหฺมชุุคตฺโต  อวเสโส  สตฺโต  อขุชฺโช  นาม นตฺถิ  ฯ   
วามโนติ  ชงฺฆวามโน  วา  กฏิวามโน  วา  อุภยวามโน  วา  ฯ   
ชงฺฆวามนสฺส  กฏิโต  ปฏาย  เหฏ ิมกาโย  รสฺโส  โหติ   
อุปริมกาโย  ปริปุณฺโณ  ฯ  กฏิวามนสฺส  กฏิโต  ปฏาย   
อุปริมกาโย  รสฺโส  โหติ  เหฏ ิมกาโย  ปริปุณฺโณ  ฯ  อุภย- 
วามนสฺส  อุโภป  กายา  รสฺสา  โหนฺติ  เยส  รสฺสตฺตา  
ภูตาน  วิย  ปริวฏโม  มหากุจฺฉิฆฏสทิโส  อตฺตภาโว  โหติ  ต   
ติวิธมฺป  ปพฺพาเชตุ   น  วฏฏติ  ฯ  คลคณฺฑีติ  ยสฺส  กุมฺภณฺฑ   
วิย  คเล  คณฺโฑ  โหติ  ฯ  เทสนามตฺตเมว  เจต  ฯ  ยสฺมึ  
กิสฺมิ ฺจิ  ปน ปเทเส คณฺเฑ  สติ  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ   
วินิจฺฉโย  น  ภิกฺขเว  ป ฺจหิ  อาพาเธหิ  ผุฏโ  ปพฺพาเชตพฺโพติ   
เอตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ลกฺขณาหตกสาหตลิขิตเกสุ  ย   
วตฺตพฺพ  ต  น  ภิกฺขเว  ลกฺขณาหโตติ   อาทีสุ  วุตฺตเมว  ฯ 
สีปทีติ  ภารปาโท  วุจฺจติ  ฯ  ยสฺส  ปาโท  ถูโล  โหติ   
ส ฺชาตปฬโก  ขโร  โส  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ยสฺส  ปน  
น  ตาว  ขรภาว  คณฺหาติ  สกฺกา  โหติ  อุปนาห  พนฺธิตฺวา    
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อุทกอาวาเฏ  ปเวเสตฺวา  อุทกวาลิกาย  ปูเรตฺวา  ยถา  สิรา   
ป ฺายนฺติ  ชงฺฆา  จ  เตลนาฬิกา  วิย  โหติ  เอว  มิลาเปตุ 
ตสฺส  ปาท  อีทิส  กตฺวา  ต  ปพฺพาเชตุ วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปุน 
วฑฺฒติ  อุปสมฺปาเทนฺเตนาป  ตถา  กตฺวา  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ฯ  
ปาปโรคีติ  อริสภคนฺทรปตฺตเสมฺหกาสสาสาทีสุ  เยน  เกนจิ   
โรเคน นิจฺจาตุโร  อเตกิจฺฉโรโค  เชคุจฺโฉ  อมนาโป  อยมฺป  
น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ปริสทูสโกติ  โย  อตฺตโน  วิรูปตาย  ปรสิ   
ทูเสติ  อติทีโฆ  วา  โหติ  อ ฺเส  สีสปฺปมาณนาภิปฺปเทโส   
อติรสฺโส วา  อุภยวามนภูตรูป  วิย  อติกาโฬ  วา  ฌาปต- 
เขตฺตขาณุโก  วิย  อจฺโจทาโต  วา  ทธติกฺกาทีหิ  ปมชฺชิต- 
ปตฺตตมฺพโลหวณฺโณ  อติกีโส  วา  มนทฺมสโลหิโต  อฏ ิสิรา- 
จมฺมสรีโร  วิย  อติถโูล  วา  ภาริยมโส  มโหทโร  มหาภูตสทิโส   
อติมหนฺตสีโส  วา  ปจฺฉึ  สีเส  กตฺวา   ิโต  วิย  อติขุทฺทกสีโส   
วา  สรีรสฺส  อนนุรูเปน  อติขุทฺทเกน  สีเสน  สมนนฺาคโต   
กุฏกุฏกสีโส  วา  ตาลผลปณฺฑสทิเสน  สีเสน  สมนฺนาคโต   
สิขรสีโส  วา  อุทฺธ  อนุปพฺุพตนุเกน  สีเสน  สมนนฺาคโต   
นาฬิสีโส  วา  มหาเวฬุปพฺพสทิเสน  สีเสน  สมนฺนาคโต   
กปฺปสีโส  วา  ปพฺภารสีโส  วา  จตูสุ  ปสฺเสสุ  เยน  เกนจิ   
ปสฺเสน  โอนเตน  สีเสน  สมนฺนาคโต  วณสีโส  วา  ปูติสีโส    
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วา  กณฺณิกเกโส  วา  ปาณเกหิ  ขายิตเกทาเร  สสฺสสทิเสหิ  
ตหึ  ตหึ  อุฏ ิเตหิ  เกเสหิ  สมนฺนาคโต  นิลโฺลมสโีส  วา 
ถูลตฺถทฺธเกโส  วา  ตาลหิรสทิเสหิ  เกเสหิ  สมนฺนาคโต   
ชาติปลิเตหิ  ปณฺฑรเกโส  วา  ปกติตมฺพเกโส  วา  อาทิตฺเตหิ   
วิย เกเสหิ  สมนฺนาคโต  อาวฏฏสีโส  วา  คุนฺน  สรีเร  
อาวฏฏสทิเสหิ  อุทฺธคฺเคหิ  เกสาวฏเฏหิ  สมนฺนาคโต  ฯ  สีสโลเมหิ   
สทฺธึ  เอกาพทฺธภมุกโลโม  วา  ชาลพทฺเธน  วิย  นลาเฏน   
สมนฺนาคโต   สมฺพทฺธภมุโก  วา  นิลโฺลมภมุโก  วา  มกฺกฏภมุโก  
วา  อติมหนฺตกฺขิ  วา  อติขุทฺทกกฺขิ  วา  มหีสจมฺเม  วาสิโกเณน (๒) 
ปหริตฺวา   กตฉิทฺทสทิเสหิ  อกฺขีหิ  สมนฺนาคโต  ฯ  วิสมกฺขิ  วา   
เอเกน มหนฺเตน  เอเกน  ขุทฺทเกน  อกฺขินา  สมนฺนาคโต  ฯ   
วิสมจกฺกโล วา  เอเกน  อุทฺธ  เอเกน  อโธติ  เอว  วิสมชาเตหิ   
อกฺขิจกฺกเลหิ  สมนฺนาคโต  เกกโร  วา  คมฺภีรกฺขิ  วา  ยสฺส  
คมฺภีเร  อุทปาเน  อุทกตารกา  วิย  อกขิฺตารกา  ป ฺายนฺติ   
นิกฺขนฺตกฺขิ  วา  ยสฺส  กกกฺฏกสฺเสว  อกฺขิตารกา  นิกฺขนฺตา   
โหนฺติ  หตฺถกิณฺโณ  วา  มหนฺตาหิ กณฺณสกฺขลิกาหิ   
สมนฺนาคโต  มูสิกกณฺโณ  วา ชตุกกณฺโณ  วา  ขุทฺทกาหิ  
กณฺณสกฺขลิกาหิ  สมนฺนาคโต  ฯ ฉิทฺทมตฺตกณฺโณ  วา  ยสฺส    
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วินา  กณฺณสกฺขลิกาหิ  กณฺณฉิทฺท  มตฺตเมว  โหติ  อวิทฺธกณฺโณ  (๑)  
วา  โยนกชาติโก  ปน  ปริสทูสโก  น  โหติ  สภาโวเยว  
หิ  โส  ตสฺส  กณฺณภคนฺทริโก  วา  นิจฺจปูตินา  กณฺเณน  
สมนฺนาคโต  คณฺฑกณฺโณ  วา  สทา  ปคฺฆริตปุพฺเพน   กณฺเณน   
สมนฺนาคโต  วงฺกิตกณฺโณ  วา  โคภตฺตนาฬิกาย  อคฺคสทิเสหิ   
กณฺเณหิ  สมนฺนาคโต  อติปงฺคลกฺขิ  วา  มธุปงฺคลกฺขึ  ปน  
ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  นิปฺปขุมกฺขิ  วา   อสฺสุปคฺฆรณกฺขิ  วา   
ปุปฺผิตกฺขิ  อกฺขิปาเกน  สมนฺนาคตกฺขิ  วา  อติมหนฺตนาสิโก   
วา  อติขุทฺทกนาสิโก  วา  วิปฏนาสิโก  วา มชฺเฌ  
อปฺปติฏหิตฺวา  เอกปสฺเส   ิตวงฺกนาสิโก  วา  ทีฆนาสิโก วา   
สูกรตุณฺฑสทิสาย  ชิวฺหาย  เลหิตุ  สกกฺุเณยฺยาย  นาสิกาย 
สมนฺนาคโต  ฯ  นิจฺจปคฺฆริตสิงฺฆานิกนาโส  วา  มหามุโข  
วา  ยสฺส ขรมณฺฑูกสฺเสว  มุขนิมิตฺตเยว  มหนฺต  โหติ  มุข   
ปน  ลาพุสทิส  อติขุทฺทก  ภินฺนมุโข  วา  วงฺกมุโข  วา   
มหาโอฏโ  วา อุกฺขลิมุขวฏฏิสทิเสหิ  โอฏเหิ  สมนฺนาคโต  ฯ   
ตนุกโอฏโ  วา  เภริจมฺมสทิเสหิ  ทนฺเต  ปทหิตุ  อสมตฺเถหิ   
โอฏเหิ  สมนฺนาคโต  มหาอธโรฏโ  วา  ตนุกอุตฺตโรฏโ  วา   
ตนุกอธโรฏโ  วา  มหาอุตฺตโรฏโ  วา  โอฏจฺฉินฺนโก  วา   
เอฬมุโข  วา  อุปกฺกมุโข วา  สงฺขตุณฺฑโก  วา  พหิเสเตหิ   
# ๑. อาวิทฺธกณฺโณติ ยุตฺตตร ฯ    
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อนฺโตอติรตฺเตหิ  โอฏเหิ  สมนฺนาคโต  ทุคฺคนฺธกุณปมุโข  วา   
มหาทนฺโต  วา  อฏก  ทนฺตกสทิเสหิ  ทนฺเตหิ  สมนฺนาคโต   
อสุรทนฺโต  วา  เหฏา  วา  อุปริ  วา  พหิ  นิกฺขนฺตทนฺโต   
ยสฺส  ปน  สกฺกา  โหติ  โอฏเหิ  ปทหิตุ  กเถนฺตสฺเสว  ป ฺายติ   
โน  อกเถนฺตสฺส  ต  ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  ปูติทนฺโต  วา  
นิทฺทนฺโต  วา  ยสฺส  ปน  ทนฺตนฺตเร  กลนฺทกทนฺโต  วิย  
สุขุมทนฺโต  โหติ  ต  ปพฺพาเชตุ  วฏฏติ  มหาหนุโก  วา   
โคหนุสทิเสน  หนุนา  สมนฺนาคโต  ทีฆหนุโก  วา  วิปฏหนุโก   
วา  อนฺโต  ปวิฏเน  วิย  อติรสฺเสน  หนุเกน สมนฺนาคโต   
ภินฺนหนุโก  วา  วงฺกหนุโก  วา  นิมฺมสฺสุทา ิโก  วาภิกฺขุนี- 
สทิสมุโข  ทฆีคโล  วา  พกคลสทิเสน  คเลน  สมนนฺาคโต   
รสฺสคโล  วา  อนฺโตปวิฏเน  วิย  คเลน  สมนฺนาคโต  ภินฺนคโล   
วา  ภฏอสกูโฏ  วา  อหตฺโถ  วา  เอกหตฺโถ  วา  อติรสฺสหตฺโถ   
วา  อติทีฆหตฺโถ  วา  ภินนฺอุโร  วา  ภินฺนปฏ ิ  วา  กจฺฉุคตฺโต    
วา  กณฺฑุคตฺโต  วา  ททฺทคุตฺโต  วา  โคธาคตฺโต  วา  ยสฺส   
โคธา  วิย  คตฺตโต  จุณฺณานิ  ปตนฺติ  สพฺพ ฺเจต  วิรูปกรณ   
สนฺธาย  วิตฺถาริกวเสน  วุตฺต  ฯ  วินิจฺฉโย  ปเนตฺถ  น   
ภิกฺขเว  ป ฺจหิ  อาพาเธหิ  ผุฏโติ  เอตฺถ  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ  ฯ ภฏกฏโิก  วา  มหาอานิสโท  วา  อุทธฺนกุฏสทิเสหิ   
อานิสทมเสหิ  อจฺจุคฺคเตหิ  สมนฺนาคโต  ฯ  มหาอูรุโก  วา    
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วาตณฺฑิโก  วา  มหาชานุโก  วา  สงฺฆฏฏนชานุโก  วา  
ทีฆชงฺโฆ  วา  ยฏ ิสทิสชงฺโฆ  วิกโฏ  วา  สณฺโฑ  วา   
อุพฺพทฺธปณฺฑิโก  วา  โส  ทุวิโธ เหฏาโอรูฬฺหาหิ  วา   
อุปริอารูฬฺหาหิ  วา  มหตีติ  ชงฺฆปณฺฑิกาหิ  สมนฺนาคโต   
มหาชงฺโฆ  วา  ถลูชงฺฆปณฺฑิโก  วา  มหาปาโท  วา  มหาปณฺหิ  
วา  สิฏกปาโท  วา  ปาทเวมชฺฌโต  อุฏ ิตชงฺโฆ  วงฺกปาโท   
วา  โส  ทุวิโธ  อนฺโต  วา  พหิ  วา  ปรวิตฺตปาโท   
คณฺ ิกงฺคุลิโก  วา  สิงฺคิเวรผณสทิสาหิ  องฺคุลีหิ  สมนฺนาคโต   
อนฺธนโข  วา  กาฬวณฺเณหิ  ปูตินเขหิ  สมนฺนาคโต  ฯ  สพฺโพป   
เอส  ปริสทสูโก  ฯ  เอวรูโป  ปริสทสูโก  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ   
กาโณติ  ปสนฺนนฺโธ  วา  โหตุ  ปุปฺผาทีหิ  วา  อุปหตปสาโท  ฯ   
โย  ทฺวีหิ  วา  เอเกน  วา  อกฺขินา  น  ปสฺสติ  โส   
น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  มหาปจฺจริยมฺปน  เอกกฺขิกาโณ  กาโณติ   
วุตฺโต เทฺวอกฺขิกาโณ  อนฺเธน  สงฺคหิโตติ  ฯ  มหาอฏกถาย   
ชจฺจนฺโธ  อนฺโธติ  วุตฺโต  ตสฺมา  อุภยมฺป  ปรยิาเยน  ยชฺุชติ  ฯ   
กุณีติ  หตฺถกณีุ  วา  ปาทกุณี  วา  องฺคุลิกุณี  วา  ยสสฺ   
เอเตสุ  หตฺถาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  วงฺก  ป ฺายติ  เอโส  กุณี  
นาม  ฯ  ข ฺโชติ  นตชานุโก  วา  ภินนฺชงฺโฆ  วา  มชฺเฌ   
สงฺกุฏิตปาทตฺตา  กุฏณฺฑปาทโก  วา  ปฏ ิปาทมชฺเฌน  จงฺกมนฺโต    
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อคฺเค  สงฺกุฏิตปาทตฺตา  กุณฺฑปาทโก  วา  ปฏ ิปาทคฺเคน   
จงฺกมนฺโต  อคฺคปาเทเนว  จงฺกมนข ฺโช  วา  ปณฺหิกาย   
จงฺกมนข ฺโช  วา  ปาทสฺส  พาหิรนฺเตน  จงฺกมนข ฺโช  วา   
ปาทสฺสพฺภนฺตรนฺเตน  จงฺกมนข ฺโช วา  โคปฺผกาน  อุปร-ิ 
ภคฺคตฺตา  สกเลน  ปฏ ิปาเทน  จงฺกมนข ฺโช  วา  สพฺโพเปส   
ข ฺโชเยว  น  ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  ปกขฺหโตติ  ยสฺส  เอโก   
หตฺโถ  วา  ปาโท  วา  อฑฺฒสรีร  วา  สขุ  น  วหติ  ฯ   
ฉินฺนิริยาปโถติ  ปสปฺป  วุจฺจติ  ฯ  ชราทุพฺพโลติ  ชิณฺณภาเวน   
ทุพฺพโล  อตฺตโน  จีวรรชนาทิกมฺมมฺป  กาตุ อสมตฺโถ  ฯ  โย  
ปน มหลฺลโก  พลวา  โหติ  อตฺตาน  ปฏิชคฺคิตุ  สกฺโกติ   
โส ปพฺพาเชตพฺโพ  ฯ  อนฺโธติ  ชจฺจนฺโธ  วุจฺจติ  ฯ  มูโคติ  ยสสฺ 
วจีเภโท   นปฺปวตฺตติ   ยสฺสาป  ปวตฺตติ  สรณคมนมฺปน   
ปริปุณฺณ  ภาสิตุ  น  สกฺโกติ  ตาทิส  มมฺมนมฺป  ปพฺพาเชตุ   
น  วฏฏติ  ฯ  โย  ปน  สรณคมนมตฺต  ปริปุณฺณ  ภาสิตุ  สกฺโกติ 
ต  ปพฺพาเชตุ วฏฏติ  ฯ  พธิโรติ  โย  สพฺเพน  สพฺพ  น  
สุณาติ  ฯ โย  ปน  มหาสทฺท  สุณาติ  ต  ปพฺพาเชตุ วฏฏติ  ฯ   
อนฺธมูคาทโย  อุภยโทสวเสน  วุตฺตา  ฯ  เยส ฺจ  ปพฺพชฺชา   
ปฏิกฺขิตฺตา อุปสมฺปทาป  เตส  ปฏิกฺขิตฺตาว  ฯ  สเจ  ปน  เต  
สงฺโฆ  อุปสมฺปาเทติ  สพฺเพป  หตฺถจฺฉินฺนาทโย  สูปสมฺปนฺนา   
การกสงฺโฆ  ปน  อาจริยุปชฺฌายา  จ  อาปตฺติโต  น  มุจฺจนฺติ  ฯ    
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วกฺขติ  จ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปคฺุคโล  อปฺปตฺโต  โอสารณ  ต ฺเจ   
สงฺโฆ  โอสาเรติ  เอกจฺโจ  สุโอสารโิต  เอกจฺโจ  ทโุอสาริโตติ  ฯ   
ตสฺสตฺโถ  อาคตฏาเนเยว  อาวีภวิสฺสตีติ  ฯ   
                         หตฺถจฺฉินฺนาทิวตฺถุกถา นิฏ ิตา ฯ   
         อลชชฺนี  นิสฺสาย  วสนฺตีติ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน  ฯ  
อลชฺชิปุคฺคเล  นิสฺสาย  วสนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ยาว  ภิกฺขุสภาคต   
ชานามีติ  นิสฺสยทายกสฺส  ภิกขุโน  ภิกฺขูหิ  สภาคต  ลชชฺิภาว  
ยาว  ชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมา  นว  าน  คเตน  เอหิ  
ภิกฺขุ  นิสฺสย  คณฺหาหีติ   วุจฺจมาเนนาป  จตูหป ฺจาห   
นิสฺสยทายกสฺส  ลชชฺิภาว  อุปปริกฺขิตฺวา   นิสฺสโย  คเหตพฺโพ  ฯ 
สเจ  เถโร  ลชฺชีติ  ภิกฺขูน  สนฺติเก  สุตฺวา   อาคตทิวเสเยว   
คเหตุกาโม  โหติ  เถโร  ปน  อาคเมหิ  ตาว  วสนฺโต  
ชานิสฺสสีติ  กติปาห  อาจาร  อุปปริกฺขิตฺวา  นิสฺสย  เทติ    
วฏฏติ  ฯ  ปกติยา  นิสฺสยคหณฏาน  คเตน  ตทเหว  คเหตพฺโพ   
เอกทิวสมฺป  ปริหาโร  นตฺถิ  ฯ  สเจ  ปมยาเม  อาจริยสฺส  
โอกาโส  นตฺถิ  โอกาส  อลภนฺโต  ปจฺจูสสมเย  คเหสฺสามีติ   
สยติ  อรุณอุคฺคตมฺป  น  ชานาติ  อนาปตฺติ  ฯ  สเจ  ปน   
คณฺหิสฺสามีติ  อาโภค  อกตฺวา  สยติ  อรุณุคฺคมเน  ทุกฺกฏ  ฯ   
อคตปุพฺพ  าน  คเตน  เทฺว  ตีณิ  ทิวสานิ  วสิตฺวา  คนฺตุกาเมน   
อนิสฺสิเตน วสิตพฺพ ฯ  สตฺตาห  วสิสฺสามีติ  อาลย  กโรนฺเตน    
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ปน  นิสฺสโย  คเหตพฺโพ  ฯ สเจ  เถโร  กึ  สตฺตาห  วสนฺตสฺส   
นิสฺสเยนาติ  วทติ  ปฏิกฺขิตฺตกาลโต  ปฏาย  ลทฺธปริหาโร  
โหติ  ฯ  นิสสฺยกรณีโยติ  กรณียนิสฺสโย  กรณีโย  มยา  นิสฺสโย   
คเหตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ  นสิฺสย  อลภมาเนนาติ  อตฺตนา  สทฺธึ  
อทฺธาน  ปฏปินฺเน  นิสฺสยทายเก  อสติ  นิสฺสย  น  ลภติ  นาม   
เอว  อลภนฺเตน  อนิสฺสิเตน พหูนิป  ทิวสานิ  คนฺตพฺพ  ฯ  สเจ   
ปุพฺเพป  นิสฺสย  คเหตฺวา  วุตฺถปุพฺพ  ก ฺจิ  อาวาส  ปวิสติ  
เอกรตฺต  วสนฺเตนาป  นิสฺสโยม   คเหตพฺโพ  ฯ  อนฺตรามคฺเค   
วิสฺสมนฺโต  วา  สตฺถ  วา  ปริเยสนฺโต กติปาห  วสติ  อนาปตฺติ  ฯ   
อนฺโตวสฺเส  ปน  นิพทฺธวาส  วสิตพฺพ  นิสฺสโย  จ  คเหตพฺโพ  ฯ   
นาวาย  คจฺฉนฺตสฺส  ปน  วสฺสาเน  อาคเตป  นิสฺสย  อลภนฺตสฺส   
อนาปตฺติ  ฯ  ยาจิยมาเนนาติ  เตน คิลาเนน  ยาจิยมาเนน  ฯ  
สเจ  คิลาโน  ยาจาหิ  มนฺติ  วุจฺจมาโนป  มาเนน  น  ยาจติ   
คนฺตพฺพ  ฯ  ผาสุ  โหตีติ  สมถวิปสฺสนาน ปฏิลาภวเสน  ผาสุ   
โหติ  ฯ  อิม ฺหิ  ปริหาร  เนว  โสตาปนฺโน  น  สกทาคามิ- 
อนาคามิอรหนฺโต  ลภนฺติ  น  ถามคตสฺส  สมาธิโน  วา   
วิปสฺสนาย  วา  ลาภี  ฯ  วิสฺสฏกมฺมฏาเน  ปน  พาลปุถุชฺชเน 
กถาว  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส  โข  ปน  สมโถ  วา  วิปสฺสนา  วา   
ตรุณา  โหติ  อย  อิม  ปรหิาร  ลภติ  ฯ  ปวารณาสงฺคโหป   
เอตสฺเสว อนุ ฺาโต  ฯ  ตสฺมา  อิมินา  ปุคฺคเลน  เตมาสจฺจเยน    
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๒๕ 
 
อาจริเย  ปวาเรตฺวา  คเตป  ยทา  ปฏริูโป  นิสฺสยทายโก   
อาคจฺฉิสฺสติ  ตสฺส  นิสฺสาย  วสิสฺสามีติ  อาโภค  กตฺวา  ปุน   
ยาว  อาสาฬฺหปุณฺณมี  ตาว  อนิสฺสิเตน  วตถุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  
ปน  อาสาฬฺหมาเส  อาจริโย นาคจฺฉติ ยตฺถ นิสฺสโย ลพฺภติ  
ตตฺถ คนฺตพฺพ ฯ 
        โคตฺเตนป  อนุสฺสาเวตุนฺติ  มหากสฺสปสฺส  อุปสมฺปทาเปกฺโขติ   
เอว  โคตฺต  วตฺวา  อนุสฺสาเวตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  เทฺว 
เอกานุสฺสาวเนติ  เทฺว  เอกโต  อนุสฺสาวเน  ฯ  เอเกน  เอกสฺส   
อ ฺเน  อิตรสฺสาติ  เอว  ทฺวีหิ  วา  อาจริเยหิ  เอเกน  วา  
เอกกฺขเณ  กมฺมวาจ  อนุสฺสาเวนฺเตหิ  อุปสมฺปาเทตุ  อนุชานามีติ   
อตฺโถ  ฯ  เทวฺ  ตโย  เอกานุสฺสาวเน  กาตุ ต ฺจ  โข  เอเกน   
อุปชฺฌาเยนาติ  เทฺว  วา  ตโย  วา  ชเน  ปุริมนเยเนว  เอกโต   
อนุสฺสาวเน  กาตุ อนุชานามิ  ฯ  ต ฺจ  โข  อนุสฺสาวนกิริย  
เอเกน  อุปชฌฺาเยน  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมา  เอเกน   
อาจริเยน  เทฺว  วา  ตโย  วา  อนุสฺสาเวตพฺพา  ทฺวีหิ  วา  
ตีหิ  วา  อาจริเยหิ  วิสุ  วิสุ  เอเกน  เอกสฺสาติ  เอว  
เอกปฺปหาเรเนว เทฺว  ติสฺโส  วา  กมฺมวาจา  กาตพฺพา  ฯ  
สเจ  ปน  นานาจริยา  นานุปชฺฌายา  จ  โหนฺติ  ติสฺสตฺเถโร   
สุมนตฺเถรสฺส  สทฺธิวิหาริก  สุมนตฺเถโร  ติสฺสตฺเถรสฺส  สทฺธ-ิ 
วิหาริก  อนุสฺสาเวติ  อ ฺม ฺ ฺจ  คณปูรกา  โหนฺติ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๖ 
 
วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน  นานาอุปชฺฌายา  โหนฺติ  เอโก  อาจริโย   
โหติ  น  เตฺวว  นานุปชฺฌาเยนาติ  ปฏกิฺขิตฺตตฺตา  น 
วฏฏติ ฯ อิท สนฺธาย หิ เอส ปฏิกฺเขโป ฯ   
        ปม   อุปชฺฌ  คาหาเปตพฺโพติ  เอตฺถ  วชฺชาวชฺช  
อุปนชิฺฌายตีติ  อุปชฺฌา  ต  อุปชฺฌ  อุปชฺฌาโย  เม  ภนฺเต   
โหหีติ  เอว  วทาเปตฺวา  คาหาเปตพฺโพ  ฯ  วิตฺถายนฺตีติ  
วิตฺถทฺธคตฺตา  โหนฺติ  ฯ  อุลฺลุมฺปตุ  มนฺติ  อุทฺธรตุ  ม  ฯ  
ตาวเทวาติ   อุปสมฺปนฺนสมนนฺตรเมว  ฯ  ฉายา  เมตพฺพาติ เอก- 
โปริสา วา ทวิฺโปริสา วาติ  ฉายา  เมตพฺพา  ฯ  อุตุปฺปมาณ   
อาจิกฺขิตพฺพนฺติ  วสฺสาโน  เหมนฺโต  คิมฺโหติ  เอว  อุตุปฺปมาณ   
อาจิกฺขิตพฺพ  ฯ  เอตฺถ  จ  อุตุเยว  อุตุปฺปมาณ  ฯ  สเจ  วสฺสานาทโย   
อปริปุณฺณา  โหนฺติ  ยตฺตเกหิ  ทิวเสหิ  ยสฺส  โย  อุตุ  อปริปุณฺโณ  
เต  ทิวเส  สลฺลกฺเขตฺวา  โส  ทิวสภาโค  อาจิกฺขิตพฺโพ  ฯ  อถวา  
อย  นาม  อุตุ  โส  จ  โข  ปริปุณฺโณ  วา  อปริปุณฺโณ   
วาติ  เอว อุตุปฺปมาณ  อาจิกฺขิตพฺพ  ฯ  ปุพฺพณฺโห  วา  สายณฺโห  
วาติ  เอว  ทิวสภาโค  อาจิกฺขิตพฺโพ  ฯ  สงฺคีตีติ  อิทเมว  สพฺพ   
เอกโต กตฺวา  ตฺว  กึ  ลภส ิ กา  เต  ฉายา  กึ   
อุตุปฺปมาณ  โก ทิวสภาโคติ  ปุฏโ  อิท  นาม  ลภามิ   
วสฺส  วา  เหมนฺต  วา  คิมหฺ  วา  อย  เม  ฉายา  อิท  
อุตุปฺปมาณ  อย  ทิวสภาโคติ  วเทยฺยาสีติ เอว อาจิกฺขิตพฺพ ฯ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๒๗ 
 
        โอหายาติ  ฉฑฺเฑตฺวา  ฯ  ทุติย  ทาตุนฺติ  อุปสมฺปทมาลโต 
ปริเวณ  คจฺฉนฺตสฺส  ทุติย  ทาตุ อนุชานามิ  จตฺตาริ  จ   
อกรณียานิ  อาจิกฺขิตุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปณฺฑุปลาโสติ  ปณฺฑุวณฺโณ   
ปตฺโต  ฯ   พนฺธนา  ปมุตฺโตติ  วณฺฏโต  ปติโต  ฯ  อภพฺโพ   
หริตตฺตายาติ ปุน หรโิต ภวิตุอภพฺโพ ฯ ปุถุสลิาติ มหาสิลา ฯ    
        อลพฺภมานาย  สามคฺคิยา  อนาปตฺติ  สมฺโภเค  สวาเสติ   
ยาว  ตสฺส  อุกฺเขปนียกมฺมกรณตฺถาย  สามคฺคี  น  ลพฺภติ  ตาว  
เตน  สทฺธึ  สมฺโภเค  จ  อุโปสถปวารณาทิกรณเภเท  สวาเส  
จ  อนาปตฺตีติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  มหาวิภงฺเค วุตฺตานุสาเรน  
สุวิ ฺเยฺยตฺตา  ปากฏเมวาติ ฯ    
                สมนฺตปาสาทิกาย         วินยสวณฺณนาย  
                ทวฺาสตฺตติอธิกวตฺถุสตปฏิมณฺฑิตสฺส 
                มหาขนฺธกสฺส  อตฺถวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
          ____________________________    
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                                *เลมที่ ๓  หนา ๑๒๘ 
         
                        อุโปสถกขฺนฺธกวณฺณนา 
                         
        อุโปสถกฺขนฺธเก  อ ฺติตฺถิยาติ  เอตฺถ  ติตฺถ  วุจฺจติ   
ลทฺธิ  อ ฺ  ติตฺถ  อ ฺติตฺถ  อ ฺติตฺถ  เอเตส  อตฺถีติ   
อ ฺ   ติตฺถิยา  ฯ  อิโต  อ ฺลทฺธิกาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ธมฺม   
ภาสนฺตีติ   ยนฺเตส  กตฺตพฺพากตฺตพฺพ  ต  กเถนฺติ  ฯ  เต  ลภนฺตีติ   
เต  มนุสฺสา  ลภนฺติ ฯ มูคสูกราติ ถูลสรีรสูกรา ฯ   
        อนชฌฺาปนฺโน  วา  โหติ  อาปชฺชตฺิวา  วา  วุฏ ิโตติ  
เอตฺถ  ย  อาปตฺตึ  ภิกฺขุ  อนชฺฌาปนฺโน  วา  โหติ  อาปชฺชิตฺวา  
วา วุฏ ิโต ฯ  อย  อสนฺตี  นาม  อาปตฺตีติ  เอวมตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  สมฺปชานมุสาวาโท  กึ  โหตีติ  ยฺวาย  สมฺปชาน- 
มุสาวาโท  อสฺส  โหตีติ  วุตฺโต  โส  อาปตฺติโต  กึ  โหติ  ฯ  
กตรา  อาปตฺติ  โหตีติ อตฺโถ  ฯ  ทุกฺกฏ  โหตีติ  ทกฺุกฏาปตฺติ  
โหติ  ฯ  สา  จ  โข  น  มุสาวาทลกฺขเณน  ภควโต  ปน  วจเนน   
วจีทฺวาเร  อกิริยสมุฏานา  อาปตฺติ โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ  
วกฺขติ หิ  
                อนาลปนฺโต มนุเชน เกนจิ 
                วาจาคิร โน จ ปเร ภเณยฺย   
                อาปชฺเชยฺย วาจสิก น กายิก   
                ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ ฯ   
        อนฺตรายิโกติ  อนฺตรายกโร  ฯ  กสิฺส  ผาสุ  โหตีติ  กิมตฺถาย  
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                        *เลมที่ ๓  อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๒๙ 
 
ผาสุ  โหติ  ฯ  ปมสฺส  ฌานสฺส  อธิคมายาติ  ปมสฺส  ฌานสฺส   
อธิคมตฺถาย  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ผาสุ  โหติ  สุข  โหติ  ฯ  เอส   
นโย สพฺพตฺถ  ฯ  อิติ  ภควา  อุทฺเทสโต  จ  นิทฺเทสโต  จ  
ปม  ปาฏิโมกฺขุทฺเทส ทสฺเสสิ ฯ    
  เทวสิกนฺติ  ทิวเส  ทิวเส  ฯ  จาตุทฺทเส  วา  ปณฺณรเส   
วาติ  เอกสฺส  อุตุโน  ตติเย  จ  สตฺตเม  จ  ปกฺเข  ทฺวิกฺขตฺตุ  
จาตุทฺทเส  อวเสเส  ฉกฺขตฺตุ ปณฺณรเส  ฯ  อยนฺตาว  เอโก   
อตฺโถ  ฯ  อยมฺปน  ปกติจาริตฺตวเสน  วุตฺโต  ฯ  สก ึ ปกฺขสฺส   
จาตุทฺทเส  วา  ปณฺณรเส  วาติ  วจนโต  ปน  ตถารเูป  ปจฺจเย 
สติ  ยสฺมึ  ตสฺมึ  จาตุทฺทเส วา  ปณฺณรเส  วา  อุททฺิสิตุ   
วฏฏติ  ฯ  อาวาสิกาน  ภิกฺขูน   จาตุทฺทโส  โหติ  อาคนฺตุกาน   
ภิกฺขูน  ปณฺณรโส  ฯ  สเจ  อาวาสิกา  พหุตรา  โหนฺติ  
อาคนฺตุเกหิ  อาวาสิกาน  อนุวตฺติตพฺพนฺติ  วจนโตป  เจต  
เวทิตพฺพ ฯ   
        ปม  นมิิตฺตา  กิตฺเตตพฺพาติ  วินยธเรน  ปุจฺฉิตพฺพ  
ปุรตฺถิมาย   ทิสาย  กึ  นมิิตฺตนฺติ  ปพฺพโต  ภนฺเตติ  ปุน   
วินยธเรน  เอโส  ปพฺพโต  นิมิตฺตนฺติ  เอว  ปม  นมิิตฺต   
กิตฺเตตพฺพ  ฯ  เอต   ปพฺพต  นิมิตฺต  กโรม  กริสสฺาม  นิมิตฺต   
กโต  นิมิตฺต  โหตุ   โหหติิ  ภวิสฺสตีติ  เอวมฺปน  กตฺิเตตุ  น  
วฏฏติ  ฯ  ปาสาณาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ปุรตฺถิมาย  อนุทิสาย    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๐ 
 
ทกฺขิณาย  ทิสาย  ทกฺขิณาย  อนุทิสาย  ปจฺฉิมาย  ทสิาย   
ปจฺฉิมาย  อนุทิสาย  อุตฺตราย  ทิสาย  อุตฺตราย  อนุทิสาย   
กึ  นิมิตฺตนฺติ  อุทก  ภนฺเตติ  เอต   อุทก  นิมิตฺตนฺติ  เอตฺถ  
ปน  อตฺวา  ปุน  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  ก ึ นิมิตฺตนฺติ  ปพฺพโต   
ภนฺเตติ  เอโส  ปพฺพโต  นิมิตฺตนฺติ  เอว  ปม  กตฺิติต   
นิมิตฺต  กิตฺเตตฺวา  ว  เปตพฺพ  ฯ  เอว ฺหิ  นิมิตฺเตน    
นิมิตฺต  ฆฏิต  นาม  โหติ  เอว  นิมิตฺตานิ  กิตฺเตตฺวา  อถานนฺตร    
วุตฺตาย  กมฺมวาจาย  สีมา  สมฺมนฺนิตพฺพา  ฯ  กมฺมวาจาปริโยสาเน  
นิมิตฺตาน  อนฺโต  สีมา  โหติ  นิมิตฺตานิ  สีมโต  พหิ  โหนฺติ  ฯ   
ตตฺถ  นิมิตฺตานิ  สกึ  กิตฺติตานิป  สุกิตฺติตาเนว  โหนฺติ  ฯ  
อนฺธกฏ  กถายมฺปน   ติกฺขตฺตุ  สีมามณฺฑล  สมพฺนฺธนฺเตน  
นิมิตฺต  กิตฺเตตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ  ปพฺพโต  ภนฺเตติ  ฯเปฯ อุทก  
ภนฺเตติ เอวมฺปน  อุปสมฺปนฺโน  วา  อาจิกฺขตุ  อนุปสมฺปนฺโน  
วา  วฏฏติเยว  ฯ 
        อิทานิ  ปพฺพตนิมิตฺตาทีสุ  เอว  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  
ติวิโธ  ปพฺพโต  สุทฺธปสุปพฺพโต  สุทธฺปาสาณปพฺพโต   
อุภยมิสฺสโกติ  ฯ  โส  ติวิโธป  วฏฏติ  ฯ  วาลิกราสิ  ปน  น  
วฏฏติ  ฯ  หตฺถิปฺปมาณโต  ปน  ปฏาย  สิเนรุปฺปมาโณป   
วฏฏติ  ฯ  สเจ  จตูสุ  ทิสาสุ  จตฺตาโร  ตีสุ  วา  ตโย  ปพฺพตา  
โหนฺติ  จตูหิ  วา  ตีหิ  วา  ปพฺพตนิมิตฺเตเหว  สมฺมนฺนิตุมฺป    
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วฏฏติ  ฯ  ทวีฺหิ  ปน  นิมตฺิเตหิ  เอเกน  วา  สมฺมนนฺิตุ  น   
วฏฏติ  ฯ  อิโต  ปเรสุ  ปาสาณ  นิมิตฺตาทีสุ  เอเสว  นโย  ฯ  ตสฺมา   
ปพฺพต  นิมิตฺต  กโรนฺเตน  ปุจฺฉิตพฺพ  เอกาพทฺโธ  น   
เอกาพทฺโธติ  ฯ  สเจ  เอกาพทฺโธ  โหติ  น  กาตพฺโพ  ฯ  ต   
หิ  จตูสุ  วา  อฏสุ  วา  ทสิาสุ  กิตฺเตนฺเตนาป เอกเมว   
นิมิตฺต  กิตฺติต  โหติ  ฯ  ตสฺมา  โย  เอว  จกฺกสณฺาเนน  วิหาร   
ปริกฺขิปตฺวา   ิโต  ปพฺพโต  ต  เอกาย  ทิสาย  กิตฺเตตฺวา   
อ ฺาสุ  ทิสาสุ  ต  พหิทธฺา  กตฺวา  อนฺโต  อ ฺานิ  นิมิตฺตานิ   
กิตฺเตตพฺพานิ  ฯ  สเจ  ปพฺพตสฺส  ตติยภาค   วา  อุปฑฺฒภาค  
วา  อนฺโตสีมาย  กตฺตุกามา  โหนฺติ  ปพฺพต  อกิตฺเตตฺวา  
ยตฺตก  ปเทส  อนฺโต  กตฺตุกามา  ตสฺส  ปรโต ตสฺมเึยว   
ปพฺพเต  ชาตรุกฺขวมฺมิกาทีสุ  อ ฺตร  นิมิตฺต  กิตฺเตตพฺพ  ฯ   
สเจ  เอกโยชนทฺวิโยชนปปฺมาณ  สพฺพ  ปพฺพต  อนโฺต  กตฺตุกามา   
โหนฺติ  ปพฺพตสฺส  ปรโต  ภูมิย  ชาตรกฺุขวมฺมิกาทีนิ  นิมิตฺตานิ   
กิตฺเตตพฺพานิ  ฯ   
        ปาสาณนิมิตฺเต  อยคุฬมฺป  ปาสาณสงฺขฺยเมว  คจฺฉติ  ฯ   
ตสฺมา  โยโกจิ  ปาสาโณ  วฏฏติ  ฯ  ปมาณโต  ปน  หตฺถิปฺปมาโณ   
ปพฺพตสงฺข  คโต  ตสฺมา  โส  น  วฏฏติ  ฯ  มหาโคณ- 
มหามหีสปฺปมาโณ  ปน  วฏฏติ  ฯ  เหฏ ิมปริจฺเฉเทน  ทฺวตฺตึส- 
ปลคุฬปณฺฑปริมาโณ  วฏฏติ  ฯ  ตโต  ขุทฺทกตโร  อิฏกา  วา   
มหนฺตาป  น  วฏฏติ  ฯ  อนิมิตฺตุปคปาสาณาน  ราสิป  น วฏฏติ    
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ปเคว  ปสุวาลิกราสิ  ฯ  ภูมิสโม  ขลมณฺฑลสทิโส ปฏ ิปาสาโณ   
วา  ภูมิโต  ขาณุโก  วิย  อุฏ ิตปาสาโณ  วา  โหติ  ฯ  โสป   
ปมาณุปโค  เจ  วฏฏติ  ปฏ ิปาสาโณ  อติมหนฺโตป ปาสาณ- 
สงฺขเยว  คจฺฉติ  ฯ  ตสฺมา  สเจ  มหโต  ปฏ ิปาสาณสฺส   
เอกปฺปเทส  อนฺโตสีมาย  กตฺตุกามา  โหนฺติ  ต  อกิตฺเตตฺวา 
ตสฺสุปริ  อ ฺโ  ปาสาโณ  กตฺเตตพฺโพ  ฯ  สเจ  ปฏ ิปาสาณุปริ 
วิหาร  กโรนฺติ  วิหารมชฺเฌน  วา  ปฏ ิปาสาโณ  วินิวิชฺฌิตฺวา   
คจฺฉติ  เอวรูโป  ปฏ ิปาสาโณ  น  วฏฏติ  ฯ  สเจ  หิ  ต  
กิตฺเตนฺติ  นิมิตฺตสฺส  อุปริ  วิหาโร  โหติ  นิมิตฺต ฺจ  นาม   
พหิสีมาย  โหติ  วิหาโรป  พหิสีมาย  อาปชฺชติ  ฯ  วิหาร 
ปริกฺขิปตฺวา   ิตปฏ ิปาสาโณ  เอกตฺถ  กิตฺเตตฺวา  อ ฺตฺถ  น   
กิตฺเตตพฺพ  ฯ   
        วนนิมตฺิเต  ติณวน  วา  ตจสารตาลนาฬิเกราทิรุกฺขวน    
วา  น  วฏฏติ  อนฺโตสาราน  ปน  สากสาลาทีน  อนฺโตสาร- 
มิสฺสกาน วา  รุกฺขาน  วน  วฏฏติ  ฯ  ต ฺจ  โข  เหฏ ิม- 
ปริจฺเฉเทน  จตุป ฺจรุกฺขมตฺตป  ตโต  โอร  น  วฏฏติ  ตโต   
ปร  โยชนสติกมฺป   วฏฏติ  ฯ  สเจ  วนมชฺเฌ  วิหาร  กโรนฺติ   
วน  น  กิตฺเตตพฺพ  ฯ  เอกเทส  อนฺโตสีมาย  กาตุกาเมหิป   
วน  อกิตฺเตตฺวา  ตตฺถ  รุกขฺปาสาณาทโย  กิตฺเตตพฺพา  ฯ   
วิหาร  ปริกฺขิปตฺวา   ิตวน  เอกตฺถ  กตฺิเตตฺวา  อ ฺตฺถ  น   
กิตฺเตตพฺพ  ฯ    
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        รกฺุขนิมิตฺเต  ตจสาโร  ตาลนาฬิเกราทิรุกฺโข  น  วฏฏติ  ฯ  
อนฺโตสาโร  ชีวมานโก  อนฺตมโส  อุพฺเพธโต  อฏงฺคุโล   
ปริมาณโต  สูจิทณฺฑกปฺปมาโณป  วฏฏติ  ตโต  โอร  น  วฏฏติ   
ตโต  ปร  ทฺวาทสโยชโน  สุปฺปติฏ ิต  นิโคฺรโธป  วฏฏติ  ฯ   
วสนฬกสราวาทีสุ  พีช  โรเปตฺวา  วฑฺฒาปโต  ปมาณุปโคป   
น  วฏฏติ  ฯ  ตโต  อปเนตฺวา  ปน  ต  ขณมฺป  ภูมิย  โรเปตฺวา   
โกฏก  กตฺวา  อุทก  อาสิ ฺจิตฺวา  กิตฺเตตุ วฏฏติ  ฯ   
นวมูลสาขานิคฺคมน  อการณ  ฯ  ขนฺธ  ฉินฺทิตฺวา  โรปเต  ปน   
เอต  ยุชฺชติ  ฯ  กิตฺเตนฺเตน  จ  รุกโฺขติป  วตฺตุ  วฏฏติ  สากรกฺุโข   
สาลรุกฺโขติป  ฯ  เอกาพทฺธ  ปน  สุปปฺติฏ ิตนิโคฺรธสทิส  เอกตฺถ   
กิตฺเตตฺวา  อ ฺตฺถ  กิตฺเตตุ  น  วฏฏติ  ฯ   
        มคฺคนิมิตฺเต  อร ฺเขตฺตนทีตฬากมคฺคาทโย  น  วฏฏนฺติ  ฯ  
ชงฺฆมคฺโค  วา  สกฏมคฺโค  วา  วฏฏติ  โย  วินิพฺพิชฺฌิตฺวา  
เทฺว  ตีณิ  คามนฺตรานิ  คจฺฉติ  ฯ  โย  ปน  ชงฺฆมคฺโค   
สกฏมคฺคโต  อุกฺกมิตฺวา  ปุน  สกฏมคฺคเมว  โอตรติ  เย  วา   
ชงฺฆมคฺคสกฏมคฺคา  อวล ฺชา  เต  น  วฏฏนฺติ  ฯ  ชงฺฆสตฺถ- 
สกฏสตฺเถหิ  วล ฺชิยมานาเยว  วฏฏนติฺ  ฯ  สเจ  เทฺว  มคฺคา 
นิกฺขมิตฺวา  ปจฺฉา  สกฏธุรมิว  เอกี  ภวนฺติ  ทฺวิธา  ภินฺนฏาเน   
วา  สมฺพนฺธฏาเน  วา  สกึ  กิตฺเตตฺวา  ปุน  น  กตฺิเตตพฺโพ  ฯ 
เอกาพทฺธ  นิมิตฺต  เหต  โหติ  ฯ  สเจ  วิหาร  ปริกฺขิปตฺวา   
จตฺตาโร  มคฺคา  จตูสุ  ทิสาสุ  คจฺฉนฺติ  มชฺเฌ  เอก  กิตฺเตตฺวา  
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อปร  กิตฺเตตุ  น  วฏฏติ  ฯ  เอกาพทฺธ  นิมิตฺต  เหต  ฯ  โกณ    
วินิพฺพิชฺฌิตฺวา  คตมฺปน  ปรภาเค  กิตฺเตตุ วฏฏติ  ฯ  วิหารมชฺเฌน   
วินิพฺพิชฺฌิตฺวา  คตมคฺโค  ปน  น  กิตฺเตตพฺโพ  ฯ  กตฺิติเต   
นิมิตฺตสฺส  อุปริ  วิหาโร  โหติ  ฯ  สเจ  สกฏมคฺคสฺส  อนฺติม- 
จกฺกมคฺค  นิมิตฺต  กโรนติฺ  มคฺโค  พหิสีมาย  โหติ  ฯ  สเจ   
พาหิรจกฺกมคฺค กโรนฺติ  พาหิรจกฺกมคฺโค  พหิสีมาย  โหติ  
เสส  อนฺโตสีมภชติ  ฯ  มคฺค  กิตฺเตนฺเตน  มคฺโค  ปนฺโถ   
ปโถ  ปชโฺชติอาทีสุ  เยนเกนจิ  นาเมน  กิตฺเตตุ  วฏฏติ  ฯ   
ปริกฺขาสณฺาเนน  วิหาร  ปริกฺขิปตฺวา  คตมคฺโค  เอกตฺถ  
กิตฺเตตฺวา  อ ฺตฺถ  กิตฺเตตุ น  วฏฏติ  ฯ   
        วมฺมิกนมิิตฺเต  เหฏ ิมปริจฺเฉเทน  ตทิวส  ชาโต    
อฏงฺคุลุพฺเพโธ  โควิสาณปฺปมาโณป  วมฺมิโก  วฏฏติ  ตโต 
โอร  น  วฏฏติ  ตโต  ปร  หิมวนฺตปพฺพตสทิโสป  วฏฏติ  ฯ 
วิหาร  ปริกฺขิปตฺวา   ิตมฺปน  เอกาพทฺธ  เอกตฺถ  กตฺิเตตฺวา  
อ ฺตฺถ   กตฺิเตตุ  น  วฏฏติ  ฯ   
        นทีนิมตฺิเต  ยสฺสา  ธมฺมิกาน  ราชูน  กาเล  อนฺวฑฺฒมาส   
อนุทสาห  อนุป ฺจาหนฺติ  เอว  อนติกกฺมิตฺวา  เทเว   วสฺสนฺเต   
วลาหเกสุ  วิคตมตฺเตสุ  โสต  ปจฺฉิชฺชติ  อย  นทีสงฺขฺย  น   
คจฺฉติ  ฯ  ยสฺสา  ปน  อีทิเสสุ  วุฏ ิกาเลสุ  วสฺสานสฺส จาตุมฺมาเส   
โสต  น  ปจฺฉิชฺชติ  ติมณฺฑล  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ยตฺถ  กตฺถจิ     
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อุตฺตรนฺติยา  ภิกฺขุนิยา  อนฺตรวาสโก  เตมียติ  อย  นทีสงฺขฺย   
คจฺฉติ  นที  สีม  พนฺธนฺตาน  นิมิตฺต  โหติ  ฯ  ภิกขฺุนิยา   นท-ี 
ปารคมเนป   อุโปสถาทิสงฺฆกมฺมกรเณป  นทีปารสีมสมฺมนฺนเนป 
อยเมว  นที  ฯ  ยา  ปน  มคฺโค  วิย  สกฏธุรสณฺาเนน  วา    
ปริกฺขาสณฺาเนน  วา  วิหาร  ปริกฺขิปตฺวา  คตา  ต  เอกตฺถ 
กิตฺเตตฺวา  อ ฺตฺถ  กิตฺเตตุ น  วฏฏติ  ฯ  วิหารสฺส  จตูสุ   
ทิสาสุ  อ ฺม ฺ  วินิพฺพิชฺฌิตฺวา  คเต  นทีจตุกฺเกป  เอเสว   
นโย  ฯ   อสมฺมิสฺสนทิโย  ปน  จตสฺโสป  กิตฺเตตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ   
วตึ  กโรนฺตา  วิย  รกฺุขปาเท  นิกฺขณิตฺวา  วลฺลิปลาสาทีหิ   
นทีโสต   รุมภฺนฺติ  อุทก ฺจ  อชฺโฌตฺถริตฺวา  อาวรณ  ปวตฺตติเยว   
นิมิตฺต   กาตุ  วฏฏติ  ฯ  ยถา  อุทก  นปฺปวตฺตติ  เอว  เสตุมฺหิ   
กเต  อปฺปวตฺตมานา นที นิมิตฺต กาตุ  น วฏฏติ ฯ 
ปวตฺตนฏาเน  นทีนิมิตฺต  อปฺปวตฺตนฏาเน  อุทกนิมิตฺต  กาตุ  
วฏฏติ  ฯ ยา  ปน  ทุวุฏ ิกาเล  วา  คิมฺเห  วา  นริุทกภาเวน   
นปฺปวตฺตติ  สา  วฏฏติ ฯ  มหานทิโต  อุทกมาติก  นีหรนฺติ   
สา  กุนฺนทีสทิสา  หุตฺวา  ตีณิ  สสฺสาน  สมฺปาเทนฺตี  นิจฺจ   
ปวตฺตติ  กิ ฺจาป  ปวตฺตติ  นิมิตฺต  กาตุ  น  วฏฏติ  ฯ  ยา   
ปน  มูเล  มหานทิโต  นหีตาป  กาลนฺตเร เตเนว  นีหตมคฺเคน   
นทึ  ภินฺทิตฺวา  สย  ว คจฺฉนฺตี ปรโต สุสุมาราทิสมากิณฺณา   
นาวาทีหิ  ส ฺจริตพฺพา  นที  โหติ  ต  นิมิตฺต  กาตุ  วฏฏติ  ฯ    
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        อุทกนมิิตฺเต  นิรุทเก  าเน  นาวาย  วา  กุมภิฺย  วา 
ปาติอาทีสุ  วา  อุทก  ปูเรตฺวา  อุทกนิมิตฺต  กิตฺเตตุ น   
วฏฏติ  ฯ   ภูมิคตเมว  วฏฏติ  ฯ  ต ฺจ  โข  อปฺปวตฺตนอุทก   
อาวาฏโปกฺขรณิตฬากชาตสฺสรโลณิสมุทฺทาทีสุ   ิต  ฯ  อฏ ิต  ปน   
โอฆนทีอุทก   วาหกมาติกาทีสุ  อุทก  น  วฏฏติ  ฯ  อนฺธกฏ- 
กถายมฺปน  คมฺภีเรสุ  อาวาฏาทีสุ  อุกฺเขปม  อุทก  นิมิตฺต   
น  กาตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ  ต  ทุวุตฺต  อตฺตโน  มติมตฺตเมว  ฯ  
 ิตมฺปน  อนฺตมโส สูกรขตายป  คามทารกาน  กีฬนวาปยมฺป  
ต  ขณ ฺเว  ปวิย  อาวาฏ  กตฺวา  กูเฏหิ  อาหริตฺวา  
ปูริตอุทกมฺป  สเจ  ยาว  กมฺมวาจาปริโยสาน  ติฏติ  อปฺป   
วา  โหตุ  พหุ วา  วฏฏติ  ฯ  ตสฺมึ  ปน  าเน  นิมิตฺต- 
ส ฺากรณตฺถ  ปาสาณวาลิกาปสุอาทิราสิ  วา  ปาสาณตฺถมฺโภ  
วา  ทารุตฺถมฺโภ  วา  กาตพฺโพ  ฯ  ต  กาตุ ฺจ  กาเรตุ ฺจ   
ภิกฺขุสฺส  วฏฏติ  ฯ  ลาภสีมายมฺปน  น  วฏฏติ  ฯ  สมาน- 
สวาสกสีมา  ปน  กสฺสจิ  ปฬน  น  กโรติ  เกวล  ภิกฺขูน 
วินยกมฺมเมว  สาเธติ  ตสฺมา  เอตฺถ  วฏฏติ  ฯ   
        อิเมหิ  จ  อฏหิ  นมิิตฺเตหิ  อสมฺมิสฺเสหิป  อ ฺม ฺ- 
สมฺมิสฺเสหิป  สีมา   สมฺมนฺนิตุ  วฏฏติเยว  ฯ  สา  เอว  สมฺมนฺนตฺิวา   
พชฺฌมานา  เอเกน  ทฺวีหิ  วา  นิมิตฺเตหิ  อพทฺธา  โหติ  ฯ   
ตีณิ  ปน  อาทึ  กตฺวา  วุตฺตปฺปการาน  นิมิตฺตาน  สเตนาป    
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พทฺธา  โหติ  ฯ  สา  ตีหิ  สิงฺฆาฏกสณฺานา  โหติ  จตูหิ   
จตุรสฺสา  วา  สิงฺฆาฏกอฑฺฒจนฺทมุทิงฺคาทิสณฺานา  วา  ตโต   
อธิเกหิ  นานาสณฺานา  วา  ฯ  ต  พนฺธตุิกาเมหิ  สามนฺตวิหาเรสุ   
ภิกฺขู  ตสฺส  ตสฺส  วิหารสฺส  สีมาปรจฺิเฉท  ปุจฺฉตฺวา   
พทฺธสีมวิหาราน  สีมาย  สีมนฺตริก  อพทฺธสีมวิหาราน  สีมาย   
อุปจาร  เปตฺวา  ทิสาจาริกภิกฺขูน  นสิฺส ฺจารสมเย  สเจ   
เอกสฺมึ  คามกฺเขตฺเต  สีม  พนฺธิตุกามา  เย   ตตฺถ  พทฺธสีมา  
วิหารา  เตสุ  ภิกฺขูน  มย  อชฺช  สีม  พนฺธิสฺสาม  ตุมฺเห   
สกสกสีมาปริจฺเฉทโต  มา  นิกฺขมิตฺถาติ  เปเสตพฺพ  ฯ เย   
อพทฺธสีมา  วิหารา  เตสุ  ภิกฺขู  เอกชฺฌ  สนฺนิปาเตตพฺพา 
ฉนฺทารหาน  ฉนฺโท  อาหราเปตพฺโพ  ฯ  สเจ  อ ฺานิป  
คามกฺเขตฺตานิ  อนฺโต  กาตุกามา  เตสุ  คาเมสุ  เย  ภิกฺขู  
สนฺติ  เตหิป อาคนฺตพฺพ  อนาคจฺฉนฺตาน  ฉนฺโท  อาหริตพฺโพติ   
มหาสุมตฺเถโร  อาห  ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปน  นานาคามกฺเขตฺตานิ   
นาม  ปาเฏกฺก  พทฺธสีมาสทิสานิ  น  ตโต  ฉนฺทปาริสุทฺธิ  
อาคจฺฉติ  อนฺโตนิมิตฺตคเตหิ  ปน  ภิกฺขูหิ  อาคนฺตพฺพนฺติ  วตฺวา   
ปุน  อาห  สมาน  สวาสกสีมาย  สมฺมนฺนนกาเล  เตส  อาคมนมฺป   
อนาคมนมฺป  วฏฏติ  อวิปฺปวาสสีมาย  สมฺมนฺนนกาเล  ปน   
อนฺโตนิมิตฺตคเตหิ  อาคนฺตพฺพ  อนาคจฺฉนฺตาน  ฉนฺโท   
อาหริตพฺโพติ  ฯ  เอว  สนฺนิปติเตสุ  ปน  ภิกฺขูสุ  ฉนฺทารหาน    
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ฉนฺเทสุ  อาหเฏสุ  เตสุ  มคฺเคสุ  นทีติตฺถคามทฺวาราทีสุ  จ   
อาคนฺตุกภิกฺขูน  สีฆ  สีฆ  หตฺถปาสานยนตฺถ ฺจ  พหิสีม- 
กรณตฺถ ฺจ  อารามิเก  เจว  สมณุทฺเทเส  จ  เปตฺวา  เภรีส ฺ  
วา  สงฺขส ฺ  วา  กตฺวา  นิมิตฺตกิตฺตนานนฺตร  วุตฺตาย  สุณาตุ   
เม  ภนฺเต  สงฺโฆติอาทิกาย  กมฺมวาจาย  สีมา  พนฺธิตพฺพา  ฯ 
กมฺมวาจาปริโยสาเนเยว  นิมิตฺตานิ  พหิ  กตฺวา  เหฏา  
ปวีสนฺธารกอุทก  ปริยนฺต  กตฺวา  สมีา  คตา  โหติ  ฯ   
        อิมมฺปน  สวาสกสีม  สมฺมนฺนนเฺตหิ  ปพฺพชฺชูปสมฺปทาทีน   
สงฺฆกมฺมาน  สุขกรณตฺถ  ปม  ขณฺฑสีมา  พนฺธิตพฺพา  ฯ  ตมปฺน   
พนฺธนฺเตหิ  วตฺต  ชานิตพฺพ  ฯ   สเจ  หิ  โพธิเจติยภตฺตสาลาทีนิ   
สพฺพวตฺถูนิ  ปติฏาเปตฺวา  กตวิหาเร   พนฺธนฺติ  วิหารมชฺเฌ  
พหูน  สโมสรณฏาเน  อพนฺธิตฺวา  วิหารปจฺจนฺเต  วิวิตฺโตกาเส   
พนฺธิตพฺพา  ฯ  อกตวิหาเร  พนฺธนฺเตหิ  โพธิเจติยาทีน  สพฺพวตฺถูน   
าน  สลฺลกฺเขตฺวา  ยถา  ปติฏ ิเตสุ  วตฺถูสุ  วิหารปจฺจนฺเต   
วิวิตฺโตกาเส  โหติ  เอว  พนฺธิตพฺพา  ฯ   สา  เหฏ ิมปริจฺเฉเทน   
สเจ  เอกวีสติ  ภิกฺขู  คณฺหาติ  วฏฏติ  ตโต  โอร  น  
วฏฏติ  ปร  ภิกฺขุสหสฺส  คณฺหนฺตีป  วฏฏติ  ฯ  ต  พนฺธนฺเตหิ   
สีมมาลกสฺส  สมนฺตา  นิมตฺิตุปคา  ปาสาณา  เปตพฺพา  ฯ 
น  ขณฺฑสีมาย   ิเตหิ  มหาสีมา  พนฺธิตพฺพา  น  มหาสีมาย    
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 ิเตหิ  ขณฺฑสีมา  พนฺธิตพฺพา  ฯ  ขณฺฑสีมายเมว  ปน  ตฺวา   
ขณฺฑสีมา  พนฺธิตพฺพา  มหาสีมายเมว   ิเตหิ  มหาสีมา  
พนฺธิตพฺพา   
        ตตฺราย  พนฺธนวิธิ  สมนฺตา  เอโส  ปาสาโณ  นิมิตฺตนฺติ    
เอว  นิมิตฺตานิ  กิตฺเตตฺวา  กมฺมวาจาย  สีมา  สมฺมนนฺิตพฺพา  ฯ    
อถ  ตสฺสาเอว  ทฬฺหีกมฺมตฺถ  อวิปฺปวาสกมฺมวาจา  กาตพฺพา  ฯ  
เอว ฺหิ  สีม  สมูหนิสฺสามาติ  อาคตา  สมูหนิตุ น   
สกฺขิสฺสนฺติ  ฯ  สีม  สมฺมนฺนิตฺวา  พหิ  สีมนฺตริกปาสาณา  
เปตพฺพา  ฯ  สีมนฺตริกา  ปจฺฉิมโกฏิยา  เอกรตนปฺปมาณา   
วฏฏติ  ฯ  วิทตฺถิปฺปมาณาป  วฏฏตีติ  กุรุนฺทิย  จตุรงฺคุลปฺ- 
ปมาณาป  วฏฏตีติ  มหาปจฺจริย   วุตฺต  ฯ  สเจ  ปน  วิหาโร  มหา   
โหติ  เทฺวป  ติสฺโสป  ตทุตฺตรีป   ขณฺฑสีมาโย  พนฺธิตพฺพา  ฯ   
เอว  ขณฺฑสีม  สมฺมนฺนิตฺวา  มหาสีมา  สมฺมติกาเล  ขณฺฑสีมโต   
นิกฺขมิตฺวา  มหาสีมาย  ตฺวา  สมนฺตา  อนุปริยายนฺเตหิ   
สีมนฺตริกปาสาณา  กิตฺเตตพฺพา  ตโต  อวเสสนิมิตฺตานิ  
กิตฺเตตฺวา  หตฺถปาส  อวิชหนฺเตหิ  กมฺมวาจาย  สมานสวาสกสีม   
สมฺมนฺนิตฺวา  ตสฺสา  ทฬหฺีกมฺมตฺถ  อวิปฺปวาสกมฺมวาจาป    
กาตพฺพา  ฯ  เอว  หิ  สีม  สมูหนิสฺสามาติ  อาคตา  สมูหนิตุ   
น  สกฺขิสฺสนติฺ  ฯ  สเจ  ปน  ขณฺฑสีมาย  นิมิตฺตานิ  กิตฺเตตฺวา   
ตโต  สีมนฺตริกาย  นิมิตฺตานิ  กิตฺเตตฺวา  มหาสีมาย  นิมิตฺตานิ   
กิตฺเตนฺติ  เอว  ตีสุ  าเนสุ  นิมิตฺตานิ  กิตฺเตตฺวา  ย  สีม    
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อิจฺฉนฺติ  ต  ปม  พนฺธิตุ วฏฏติ  ฯ  เอว  สนฺเตป  ยถาวุตฺเตน  
นเยน  ขณฺฑสีมโต  ปฏาย  พนฺธิตพฺพา  ฯ  เอว  พทฺธาสุ  ปน   
สีมาสุ  ขณฺฑสีมาย   ิตา  ภิกฺขู  มหาสีมาย  กมฺม  กโรนฺตาน   
น  โกเปนฺติ  มหาสีมาย  วา   ิตา  ขณฺฑสีมาย  กโรนฺตาน   
สีมนฺตริกาย  ปน   ิตา  อุภินฺนมฺป  น  โกเปนฺติ  คามกฺเขตฺเต   
ตฺวา  กมฺม  กโรนฺตานมฺปน   สีมนฺตริกาย   ิตา  โกเปนฺติ   
สีมนฺตริกา  หิ  คามกฺเขตฺต  ภชติ  ฯ   สีมา  จ  นาเมสา  น   
เกวล  ปวีตเลเยว  พทฺธา  พทฺธา  นาม   โหติ  ฯ  อถโข   
ปฏ ิปาสาเณป  กฏุิเคเหป  เลเนป  ปาสาเทป ปพฺพตมตฺถเกป   
พทฺธา  พทฺธาเยว  โหติ  ฯ  ตตฺถ  ปฏ ิปาสาเณ พนฺธนฺเตหิ   
ปาสาณปฏ ิย  ราชี  วา  โกเฏตฺวา  อุทุกฺขล  วา  ขณิตฺวา  
นิมิตฺต  น  กาตพฺพ  ฯ  นมิิตฺตุปเค  ปาสาเณ  เปตฺวา  นิมิตฺตานิ   
กิตฺเตตพฺพานิ  กมฺมวาจาย  สมฺมนฺนิตพฺพา  ฯ  กมฺมวาจา- 
ปริโยสาเน  สีมา  ปวีสนฺธารกอุทก  ปริยนฺต  กตฺวา  โอตรติ  ฯ 
นิมิตฺตปาสาณา  ยถาาเน  น  ติฏนติฺ  ตสฺมา  สมนฺตโต   
ราชิ วา  อุปฏาเปตพฺพา  จตูสุ  วา  โกเณสุ  ปาสาณา   
วิชฺฌิตพฺพา อย  สีมาปริจฺเฉโทติ  วตฺวา  อกฺขรานิ  วา   
ฉินฺทิตพฺพานิ  ฯ  เกจิ  อุสุยฺยกา  สีม  ฌาเปสฺสามาติ  อคฺคึ   
เทนฺติ  ปาสาณาว  ฌายนฺติ  น  สีมา  ฯ  กฏุิเคเหป  ภิตฺตึ   
อกิตฺเตตฺวา  เอกวีสติยา  ภิกฺขูน  โอกาสฏาน  อนฺโต  กริตฺวา    
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ปาสาณนิมิตฺตานิ  เปตฺวา  สีมา  สมฺมนฺนิตพฺพา  ฯ  อนฺโต- 
กุฑฺฑเมว  สีมา  โหติ  ฯ  สเจ  อนฺโตกุฑฺเฑ  เอกวีสติยา  ภิกฺขูน   
โอกาโส  นตฺถิ  ปมุเขป  นมิิตฺตปาสาเณ  เปตฺวา  สีมา   
สมฺมนฺนิตพฺพา  ฯ  สเจ  เอตมฺป  นปฺปโหติ พหินิมฺโพทก- 
ปตนฏาเนป  นิมิตฺตานิ  เปตฺวา  สมฺมนฺนิตพฺพา  ฯ  เอว   
สมฺมตาย  ปน  สพฺพ  กุฏเิคห  สีมฏเมว  โหติ  ฯ  จตุภิตฺติยเลเนป    
กุฑฺฑ  อกิตฺเตตฺวา  ปาสาณาว  กิตฺเตตพฺพา  ฯ  อนโฺต  โอกาเส  
อสติ  ปมุเขป  นิมิตฺตานิ  เปตพฺพานิ  ฯ  สเจ  นปปฺโหติ 
พหินิมฺโพทกปตนฏาเน  นิมิตฺตปาสาเณ  เปตฺวา  นิมิตฺตานิ   
กิตฺเตตฺวา  สีมา  สมฺมนฺนติพฺพา  ฯ  เอว  เลนสฺส  อนฺโต  จ   
พหิ  จ  สีมา โหติ  ฯ  อุปริปาสาเทป  ภิตฺตึ  อกิตฺเตตฺวา  อนฺโต   
ปาสาเณ  เปตฺวา  สีมา  สมฺมนฺนิตพฺพา  ฯ  สเจ  นปฺปโหติ  
ปมุเขป ปาสาเณ  เปตฺวา  สมฺมนฺนิตพฺพา  ฯ  เอว  สมฺมตา   
อุปริปาสาเทเยว  โหติ  เหฏา  น  โอตรติ  ฯ  สเจ  ปน  พหูสุ   
ถมฺเภสุ  ตุลาน  อุปร ิ กตปาสาทสฺส  เหฏ ิมตเล  กฑฺุโฑ  ยถา   
นิมิตฺตาน  อนฺโต  โหติ  เอว  อุฏหิตฺวา  ตุลารุกฺเขหิ   
เอกสมฺพทฺโธ   ิโต   เหฏาป  โอตรติ  ฯ  เอกตฺถมภฺปาสาทสฺส  
ปน  อุปริมตเล  พทฺธา  สมีา  สเจ  ถมภฺมตฺถเก  เอกวีสติยา   
ภิกฺขูน  โอกาโส  โหติ เหฏา  โอตรติ  ฯ  สเจ  ปาสาทสฺส   
ภิตฺติโต  นิคฺคเตสุ  นิยฺยุหกาทีสุ  ปาสาเณ  เปตฺวา  สีม  พนฺธนฺติ    
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ปาสาทภิตฺติ  อนฺโตสีมาย  โหติ  เหฏา  ปนสฺสา  โอตรณา- 
โนตรณ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  เหฏาปาสาเท  กิตฺเตนฺเตหิป   
ภิตฺติ  จ  รุกฺขตฺถมฺภา  จ  น   กิตฺเตตพฺพา  ฯ  ภิตฺติลคฺเค  ปน   
ปาสาณตฺถมฺเภ  กิตฺเตตุ วฏฏติ  ฯ  เอว  กิตฺติตา  สีมา   
เหฏาปาสาทสฺส  ปรยินตฺตฺถมฺภาน   อนฺโตเยว  โหติ  ฯ  สเจ  
ปน  เหฏาปาสาทสฺส  กุฑฺโฑ  อุปรมิตเล  สมฺพทฺโธ  โหติ   
อุปริปาสาทมฺป  อภิรูหติ  ฯ  สเจ  ปาสาทสฺส  พหินิมฺโพทก- 
ปตนฏาเน  นิมิตฺตานิ  กโรนฺติ  สพฺโพ  ปาสาโท  สีมฏโ  
โหติ  ฯ  สเจ  ปพฺพตมตฺถเก  ตล  โหติ  เอกวีสติยา  ภิกฺขูน 
โอกาสารห  ตตฺถ  ปฏ ิปาสาเณ  วิย  สีม  พนฺธนฺติ  เหฏา- 
ปพฺพเตป  เตเนว  ปริจฺเฉเทน  สีมา  โอตรติ  ฯ  ตาลมูลกปพฺพเตป   
อุปริ  สีมา  พทฺธา  เหฏา  โอตรเตว  ฯ  โย  ปน  วิตานสณฺาโน   
โหติ  อุปร ิ เอกวีสติยา  ภิกฺขูน  โอกาโส  อตฺถ ิ เหฏา   
นตฺถิ  ตสฺส  อุปริ  พทฺธา  สีมา  เหฏา  น  โอตรติ  ฯ  
เอว  มุทิงฺคสณฺาโน  วา  โหตุ  ปณวสณฺาโน  วา  ยสฺส   
เหฏา  วา  มชฺเฌ  วา  สมีปฺปมาณ  นตฺถิ  ตสฺส  อุปริ   
พทฺธา  สีมา  เหฏา  น  โอตรติ  ฯ  ยสสฺ  ปน  เทฺว  กูฏานิ   
อาสนฺเน   ิตานิ  เอกสฺสป อุปริ  สีมปปฺมาณ  นปฺปโหติ  ตสฺส   
กูฏนฺตร  จินิตฺวา  วา  ปูเรตฺวา  วา  เอกาพทฺธ  กตฺวา  อุปร ิ  
สีมา  สมฺมนนฺิตพฺพา  ฯ  เอโก  สปฺปผณสทิโส  ปพฺพโต  ตสฺส    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 143 

                *เลมที่ ๓  อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๔๓ 
 
อุปริ  สีมปฺปมาณสฺส  อตฺถิตาย  สีม  พนฺธนฺติ  ตสฺส  เจ   
เหฏา  อากาสปพฺภาร  โหติ  สีมา  น  โอตรติ  ฯ  สเจ  ปนสฺส   
เวมชฺเฌ  สีมปฺปมาโณ  สสุิรปาสาโณ  โหติ  โอตรติ  ฯ  โส   
จ  ปาสาโณ  สีมฏโเยว  โหติ  ฯ  อถาปสฺส  เหฏา  เลนสฺส   
กุฑฺโฑ  อคฺคโกฏ ึ อาหจฺจ  ติฏติ  โอตรติ  เหฏา  จ  อุปริ   
จ  สีมาเยว  โหติ  ฯ  สเจ  ปน  เหฏา  อุปริมสฺส  สมีาปริจฺเฉทสฺส   
ปารโต  อนฺโตเลน  โหติ พหิ  สีมา  น  โอตรติ  ฯ  อถาปสฺส   
อุปริมสฺส  สมีาปริจฺเฉทสฺส  โอรโต  พหิเลน  โหติ  อนฺโต  
สีมา  น  โอตรติ  ฯ  อถาปสฺส  อุปร ิ สมีาปริจฺเฉโท  ขุทฺทโก  
เหฏา  เลน  มหนฺต  สีมาปริจฺเฉท  มติกฺกมิตฺวา   ิต  สีมา  
อุปริเยว  โหติ  เหฏา  น  โอตรติ  ฯ  ยทิ  ปน  เลน  ขุทฺทก   
สพฺพปจฺฉิมสีมาปริมาณ  อุปริ  สีมา  มหตี  ฯ  ต  อชฺโฌตฺถริตฺวา   
 ิตา  สีมา  โอตรติ  ฯ  อถ  เลน อติขุทฺทก  สีมปฺปมาณ  น  
โหติ  สีมา  อุปริเยว  โหติ  เหฏา  น  โอตรติ  ฯ  สเจ  
ตโต  อุปฑฺฒ  ภิชชฺิตฺวา  สาม  ปตติ สีมปฺปมาณ  สเจ  
โหติ  พหิ  ปติต  อสีมา  ฯ  อปติตมฺปน  ยท ิ สีมปฺปมาณ   
สีมา  โหติเยว  ฯ  ขณฺฑสีมา  นีจวตฺถุกา  โหติ  ต  ปเูรตฺวา   
อุจฺจวตฺถุก  กโรนฺติ  สีมาเยว  ฯ  สีมาย  เคห  กโรนฺติ   
สีมฏกเมว  โหติ  ฯ  สีมาย  โปกฺขรณึ  ขณนฺติ  สีมาเยว  ฯ  โอโฆ   
สีมมณฺฑล  โอตฺถริตฺวา  คจฺฉติ  สีมมาลเก อฏฏ  พนฺธิตฺวา    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๔ 
 
กมฺม  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  สีมาย  เหฏา  อุมฺมงฺคนที  โหติ  อิทฺธิมา   
ภิกฺขุ  ตตฺถ  นิสีทติ  ฯ  สเจ  สา  นที  ปม  คตา  สีมา   
ปจฺฉา  พทฺธา  กมฺม  น  โกเปติ  ฯ  อถ  ปม  สีมา  พทฺธา   
ปจฺฉา  นที  คตา  กมฺม  โกเปติ  ฯ  เหฏาปวีตเล   ิโต   
ปน  โกเปติเยว  ฯ  สีมมาลเก  ปน  วฏฏรุกโฺข  โหติ  ตสฺส  
สาขา  วา  ตโต  นิคฺคตปาโรโห  วา  มหาสีมาย  ปวีตล   
วา  ตตฺถ  ชาตรุกฺขาทีนิ  วา  อาหจฺจ  ติฏติ  มหาสีม  โสเธตฺวา 
วา  กมฺม  กาตพฺพ  เต  วา  สาขาปาโรหา  ฉินฺทิตฺวา  
พหิฏกา กาตพฺพา  ฯ  อนาหจฺจ ิตสาขาทีสุ  อารุฬฺหภิกฺขุ   
หตฺถปาส  อาเนตพฺโพ  ฯ  เอว  มหาสมีาย  ชาตรุกขฺสฺส  สาขา  
วา ปาโรหา วา  วุตฺตนเยเนว  สีมมาลเก  ปติฏาติ  ฯ  
วุตฺตนเยเนว  สีม  โสเธตฺวา  กมฺม  กาตพฺพ  ฯ  เต  วา   
สาขาปาโรหา  ฉินฺทิตฺวา  พหิฏกา กาตพฺพา  ฯ  สเจ  สีมมาลเก   
กมฺเม  กยริมาเน  โกจิ  ภิกฺขุ  มาลกสสฺ  อนฺโต  ปวิสิตฺวา   
เวหาสณฺ ิตสาขาย  นิสีทติ  ปาทา วาสฺส  ภูมิคตา  โหนฺติ   
นิวาสนปารุปน  วา  ภูม ึ ผุสติ  กมฺม   กาตุ  น  วฏฏติ  ฯ 
ปาเท  ปน  นวิาสนปารุปน ฺจ  อุกฺขิปาเปตฺวา กาตุ  วฏฏติ  ฯ   
อิท ฺจ  ลกฺขณ  ปุริมนเยนป  เวทิตพฺพ  ฯ  อยมฺปน   วิเสโส  ตตฺร   
อุกฺขิปาเปตฺวา  กาตุ  น  วฏฏติ  หตฺถปาสเยว  อาเนตพฺโพ  ฯ 
สเจ  อนฺโต  สีมฏโ  ปพฺพโต  อพฺภุคฺคจฺฉติ ตตฺรฏโ  ภิกฺขุ    
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                *เลมที่ ๓  อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๔๕ 
 
หตฺถปาส  อาเนตพฺโพ  ฯ  อิทฺธิยา  อนโฺตปพฺพต  ปวิฏเป  เอเสว   
นโย  ฯ  พชฌฺมานาเอว  หิ  สีมา  ปมาณรหิต  ปเทส  น   
โอตรติ  ฯ  พทฺธสีมาย  ชาต  ยงฺกิ ฺจิ  ยตฺถ  กตฺถจิ  เอกสมฺพนฺเธน  
คต สีมาสงฺขเมว คจฺฉติ ฯ 
        ติโยชนปรมนฺติ  เอตฺถ  ติโยชน  ปรม  ปมาณเมติสฺสาติ  
ติโยชนปรมา  ต  ติโยชนปรม  ฯ  สมมฺนฺนนฺเตน  มชฺเฌ  ตฺวา   
ยถา  จตูสุ  ทสิาสุ  ทิยฑฺฒทิยฑฺฒโยชน  โหติ  เอว   
สมฺมนฺนิตพฺพา  ฯ  สเจ  ปน  มชฺเฌ  ตฺวา  เอเกกทิสโต  ติโยชน   
กโรนฺติ  ฉโยชนา  โหนฺตีติ  น  วฏฏติ  ฯ  จตุรสฺส  วา  ติโกณ  
วา สมฺมนฺนนฺเตน  ยถา  โกณโต  โกณ  ติโยชน  โหติ  
เอว สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ สเจ  หิ  เยน  เกนจิ  ปริยนฺเตน  
เกสคฺคมตฺตมฺป  ติโยชน อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ฺจ อาปชฺชติ สีมา 
จ อสีมาว โหติ ฯ 
        นทีปารนฺติ  เอตฺถ  ปารยตีติ  ปารา  กึ  ปารยติ  นทึ   
นทิยา  ปารา  นทีปารา  ต  นทีปาร  อชโฺฌตฺถรมานนฺติ   
อตฺโถ  ฯ เอตฺถ  ปน  นทิยา  ลกฺขณ  นทีนิมิตฺเตสุ  วุตฺตนยเมว  ฯ   
ยตฺถสฺส  ธุวนาวา  วาติ  ยตฺถ  นทิยา  สีมพนฺธนฏานคเตสุ  
ติตฺเถสุ  นิจฺจส ฺจรณนาวา  อสฺส  ยา  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน   
ปาชนปุริเสน  สทฺธ ึ ตโย  ชเน  วหติ  ฯ  สเจ  ปน  สา  นาวา  
อุทฺธ  วา  อโธ  วา  เกนจิเทว  กรณีเยน  ปน  อาคมนตฺถาย    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๖ 
 
นีตา  วา  เถเนหิ  วา  หตา  อวสฺส  ลพฺภเนยฺยา  ยา  ปน   
วาเตน  วา  ฉินฺนพนฺธนา  วีจีหิ  นทีมชฌฺ  นีตา  อวสฺส   
อาหริตพฺพา  ปุน  ธุวนาวาว  โหติ  อุทเก  โอคเต  ถล   
อุสฺสาทิตาป  สุธากสฏาทีหิ  ปูเรตฺวา  ปตาป  ธุวนาวา ว  ฯ  
สเจ  ภินฺนนาวา  วิสงฺขตปทรา  วา  น  วฏฏติ  ฯ  มหา- 
ปทุมตฺเถโร  ปนาห  สเจป  ตาวกาลิก  นาว  อาเนตฺวา   
สีมพนฺธนฏาเน  เปตฺวา  นิมิตฺตานิ  กิตฺเตนฺติ  ธุวนาวาเยว   
โหตีติ ฯ  ตตฺร  มหาสุมตฺเถโร  อาห  นมิิตฺต  วา  สีมา  
วา  กมฺมวาจาย  คจฺฉติ  น  นาวาย  ภควตา  จ  ธุวนาวา   
อนุ ฺาตา  ตสฺมา  นิพทฺธนาวาเยว  วฏฏตีติ  ฯ  ธวุเสตุ  วาติ   
ยตฺถ  รุกฺขสงฺฆาฏมโย วา  ปทรพทฺโธ  วา  ชงฺฆสตฺถเสตุ  วา   
หตฺถิอสฺสาทีน  ส ฺจรณโยคฺโค มหาเสตุ  วา  อตฺถ ิ อนฺตมโส   
ตขณ ฺเว  รุกฺข  ฉินฺทิตฺวา  มนุสฺสาน  ส ฺจรณโยคฺโค   
เอกปทิกเสตุป  ธุวเสตุเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  สเจ  ปน   
อุปริพทฺธานิ  เวตฺตลตาทีนิ  หตฺเถน  คเหตฺวาป  น  สกฺกา  โหติ   
เตน  ส ฺจริตุ น  วฏฏติ  ฯ  เอวรูป  นทีปารสีม  สมฺมนฺนิตุนฺติ   
ยตฺถาย  วุตฺตปฺปการา  ธุวนาวา  วา  ธุวเสตุ  วา   อภิมุขติตฺเถเยว  
อตฺถิ  เอวรูป  นทีปารสีม  สมฺมนฺนิตุ อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ   
สเจ  ธุวนาวา  วา  ธุวเสตุ  วา  อภิมุขติตฺเถ  นตฺถ ิ อีสก  อุทฺธ    
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                *เลมที่ ๓  อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๔๗ 
 
อภิรูหิตฺวา  อโธ  วา  โอโรหิตฺวา  อตฺถิ  เอวมฺป  วฏฏติ  ฯ   
กรวิกติสฺสตฺเถโร  ปน  คาวุตมตฺตพฺภนฺตเรป  วฏฏตีติ   อาห  ฯ   
อิม ฺจ  ปน  นทีปารสีม  สมฺมนฺนนฺเตน  เอกสฺมึ  ตีเร ตฺวา   
อุปริโสเต  นทีตีเร  นิมิตฺต  กิตฺเตตฺวา  ตโต  ปฏาย  อตฺตาน   
ปริกฺขิปนฺเตน  ยตฺตก  ปริจฺเฉท  อิจฺฉติ  ตสฺส  ปรโิยสาเน    
อโธโสเตป  นทีตีเร  นิมตฺิต  กิตฺเตตฺวา  ปรตีเร  สมฺมุขฏาเน  
นทีตีเร  นิมตฺิต  กิตฺเตตพฺพ  ตโต  ปฏาย  ยตฺตก  ปริจฺเฉท 
อิจฺฉติ   ตสฺส  วเสน  ยาว  อุปริโสเต  ปมกิตฺติตนิมิตฺตสฺส 
สมฺมุขา  นทีตีเร   นิมิตฺต  ตาว  กิตฺเตตฺวา  ปจฺจาหริตฺวา   
ปมกิตฺติตนิมิตฺเตน  สทฺธึ  ฆเฏตพฺพ  ฯ  อถ  สพฺพนิมิตฺตาน  
อนฺโต   ิเต  ภิกฺขู  หตฺถปาสคเต  กตฺวา  กมฺมวาจาย  สีมา   
สมฺมนฺนิตพฺพา  ฯ  นทิย   ิตา  อนาคตาปกมฺม  น  โกเปนฺติ  ฯ   
สมฺมติปริโยสาเน  เปตฺวา  นทึ  นิมตฺิตาน  อนฺโต  ปรตีเร   
จ  โอริมตีเร  จ  เอกา  สีมา  โหติ  ฯ  นที  ปน  พทฺธสีมสงฺข   
น  คจฺฉติ  วิสุ นทีสีมาเอว  หิ  สา  ฯ  สเจ อนฺโตนทิย    
ทีปโก  โหติ  ต  อนฺโตสีมาย  กาตุกาเมน  ปุริมนเยเนว  อตฺตนา  
 ิตตีเร  นิมิตฺตานิ  กิตฺเตตฺวา  ทีปกสฺส  โอริมนฺเต  จ  ปาริมนฺเต  
จ  นิมิตฺต  กตฺิเตตพฺพ  อถ  ปรตีเร  นทิยา  โอริมตีเร  นิมิตฺตสฺส   
สมฺมุขฏาเน  นิมิตฺต  กิตฺเตตฺวา  ตโต  ปฏาย  ปุรมินเยเนว   
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๘ 
 
ยาว  อุปริโสเต  ปมกิตฺติตนิมิตฺตสฺส  สมฺมุขา  นิมิตฺต  ตาว   
กิตฺเตตพฺพ  อถ ทีปกสฺส  ปาริมนฺเต  จ  โอริมนฺเต  จ  นิมิตฺต   
กิตฺเตตฺวา  ปจฺจาหริตฺวา  ปมกิตฺติตนิมิตฺเตน  สทฺธึ  ฆเฏตพฺพ   
อถ  ทฺวีส ุ ตีเรสุ  ทีปเก  จ  ภิกฺขู  สพฺเพว  หตฺถปาสคเต 
กตฺวา  กมฺมวาจาย สีมา  สมฺมนฺนิตพฺพา  ฯ  นทิย   ิตา   
อนาคจฺฉนฺตาป  กมฺม  น  โกเปนฺติ  ฯ  สมฺมติปริโยสาเน  เปตฺวา   
นทึ  นิมิตฺตาน  อนฺโตตีรทฺวย ฺจ  ทีปโก  จ  เอกสีมา  โหติ  ฯ   
นที  ปน  นทสีีมาเยว  ฯ  สเจ  ปน  ทปีโก  วิหารสีมปริจฺเฉทโต   
อุทฺธ  วา  อโธ  วา  อธิกตโร  โหติ  อถ  วิหารสีมปริจฺเฉท- 
นิมิตฺตสฺส  อุชุกเมว  สมฺมขีุภูเต  ทีปกสฺส  โอริมนฺเต  นิมิตฺต   
กิตฺเตตฺวา  ตโต  ปฏาย  ทีปกสิขร  ปริกฺขิปนฺเตน  ปุน  ทีปกสฺส   
โอริมนฺเต  นมิิตฺตสฺส  สมฺมุเข  ปาริมนฺเต  นิมิตฺต  กตฺิเตตพฺพ  ฯ 
ตโต  ปร  ปรุมินเยเนว  ปรตีเร   สมฺมขุนิมิตฺตมาทึ  กตฺวา  ปรตีเร   
นิมิตฺตานิ  จ  ทีปกสฺส   ปาริมนฺตโอริมนฺเต  นิมิตฺตานิ  จ  
กิตฺเตตฺวา  ปมกิตฺติตนิมิตฺเตน  สทฺธึ   ฆฏนา  กาตพฺพา  ฯ  
เอว  กิตฺเตตฺวา  สมฺมตา  สมีา  ปพฺพตสณฺานา  โหติ  ฯ  สเจ   
ปน  ทีปโก  วิหารสีมปริจฺเฉทโต  อุทฺธป  อโธป อธิกตโร   
โหติ  ปุริมนเยเนว  ทีปกสสฺ  อุโภป  สขิรานิ ปริกฺขิปตฺวา  
นิมิตฺตานิ  กิตฺเตนฺเตน  นิมิตฺตฆฏนา  กาตพฺพา  ฯ  เอว   กิตฺเตตฺวา   
สมฺมตา  สีมา  มุทิงฺคสณฺานา  โหติ  ฯ  สเจ  ทีปโก  วิหาร-  
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สีมปริจฺเฉทสฺส  อนฺโต  ขุทฺทโก  โหติ  สพฺพปเมน  นเยน  
นิมิตฺตานิ  กิตฺเตตพฺพานิ  ฯ  เอว  กิตฺเตตฺวา  สมฺมตา  สีมา    
ปณวสณฺานา โหติ ฯ    
        อนุปริเวณิยนฺติ  เอกสฺมึ  วิหาเร  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ปริเวเณ  ฯ   
อสงฺเกเตนาติ  สงฺเกต  อกตฺวา  ฯ  เอก  สมูหนิตฺวาติ  กมฺมวาจาย 
สมูหนิตฺวา  ฯ  ยโต  ปาฏโิมกฺข  สุณาตีติ  ยตฺถ  กตฺถจิ  ภิกฺขูน   
หตฺถปาเส  นิสินฺโน  ยสฺมา  ปาฏิโมกฺข  สุณาติ  กโตวสฺส 
อุโปสโถติ  อตฺโถ  ฯ  อิท ฺจ  วตฺถุวเสน  วุตฺต  ฯ  หตฺถปาเส 
นิสินฺนสฺส  ปน  อสุณนฺตสฺสาป  กโตว  โหติ  อุโปสโถ  ฯ  
นิมิตฺตา  กิตฺเตตพฺพาติ  อุโปสถปฺปมุขสฺส  ขุทฺทกานิ  วา   
มหนฺตานิ  วา  ปาสาณอิฏกทารุขณฺฑทณฺฑกาทีนิ  ยานิ   
กานิจิ  นิมิตฺตานิ  อพฺโภกาเส วา  มาลกาทีสุ  วา  ยตฺถ   
กตฺถจิ  ส ฺ  กตฺวา  กิตฺเตตุ วฏฏติ  ฯ  อถวา  นิมิตฺตา  
กิตฺเตตพฺพาติ  นิมิตฺตุปคานิ  วา  อนิมตฺิตุปคานิ   วา  ปริจฺเฉท- 
ชานนตฺถ  นมิิตฺตานิ  กิตฺเตตพฺพานิ  ฯ  เถเรหิ  ภิกฺขูหิ   ปมตร   
สนฺนิปติตุนฺติ  เอตฺถ  สเจ  มหาเถโร  ปมตร  น  อาคจฺฉติ 
ทุกฺกฏ  ฯ  สพฺเพเหว  เอกชฺฌ  สนฺนิปติตฺวา  อุโปสโถ  กาตพฺโพติ   
เอตฺถ  สเจ  โปราณโก  อาวาโส  มชฺเฌ  วิหารสฺส  โหติ  
ปโหติ  เจตฺถ  ภิกฺขูน  นิสชฺชฏาน  ตตฺถ  สนฺนิปติตฺวา  อุโปสโถ   
กาตพฺโพ  ฯ  สเจ  โปราณโก  ปริทุพฺพโล  เจว  สมพฺาโธ  จ    
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อ ฺโ  ปจฺฉา  อุฏ ิโต  อาวาโส  อสมฺพาโธ  ตตฺถ  อุโปสโถ   
กาตพฺโพ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  เถโร  ภิกขฺุ  วิหรตีติ  เอตฺถาป  
สเจ  เถรสฺส  วิหาโร สพฺเพส  ปโหติ  ผาสุโก  โหติ  ตตฺถ   
อุโปสโถ  กาตพฺโพ  ฯ  สเจ  ปน  โส  ปจฺจนฺเต  วิสมปฺปเทเส  
โหติ  เถรสฺส  วตฺตพฺพ  ภนฺเต  ตุมฺหาก  วิหาโร  อผาสุกเทโส  
นตฺถิ  เอตฺถ  สพฺเพส  โอกาโส  อสุกสฺมึ  นาม  อาวาเส  โอกาโส   
อตฺถิ  ตตฺถ  คนฺตุ  วฏฏตีติ  ฯ  สเจ  เถโร  นาคจฺฉติ  ตสฺส   
ฉนฺทปาริสุทฺธึ  อาเนตฺวาสพฺเพส ปโหนเก ผาสุกฏาเน  
อุโปสโถ กาตพฺโพ ฯ   
        อนฺธกวินฺทาติ  ราชคหโต  คาวุตมตฺตเมว  อนฺธกวินฺท   
นาม ต  อุปนสิฺสาย  เถโร  วสติ  ตโต  ราชคห  อุโปสถ   
อาคจฺฉนฺโต  ฯ ราชคห  ห ิ ปรกิฺขิปตฺวา  อฏารส  มหาวิหารา  
สพฺเพ  เอกสีมา ธมฺมเสนาปตินา  เนส  สีมา  พทฺธา  ตสฺมา  
เวฬุวเน  สงฺฆสฺส  สามคฺคีทานตฺถ  อาคจฺฉนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  นทึ   
ตรนฺโตติ  สปิฺปนิย  นาม  น  อติกฺกมนฺโต  ฯ  มน  วุฬฺโห  
อโหสีติ  อีสก อปฺปตฺตวุฬฺหภาโว  อโหสิ  ฯ  สา  กิร  นที  
คิชฺฌกูฏโต  โอตริตฺวาจณฺเฑน  โสเตน  วหติ  ตตฺถ  เวเคน 
อาคจฺฉนฺต  อุทก  อมนสิกโรนฺโต  เถโร  มน  วุฬโฺห  อโหส ิ น   
ปน  วุฬโฺห  อุทกพฺภาหตานิสฺส  จีวรานิ  อลลฺานิ  ชาตานิ  ฯ    
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สมฺมตา  สีมา  สงฺเฆน  ติจีวเรน  อวิปฺปวาโส  เปตฺวา  คาม ฺจ   
คามูปจาร ฺจาติ  อิมิสฺสา  กมฺมวาจาย  อุปฺปนฺนกาลโต  ปฏาย   
ภิกฺขูน  ปุริมกมฺมวาจา  น  วฏฏติ  ฯ  อยเมว  ถาวรา  โหติ   
ภิกฺขุนีนมฺปน  อย  น  วฏฏติ  ปุริมาเยว  วฏฏติ ฯ  กสฺมา  ฯ   
ภิกฺขุนีสงฺโฆ  หิ  อนฺโตคาเมวสติ  ฯ  ยทิ  เอว  สิยา  โส  
เอตาย  กมฺมวาจาย  ติจีวรปริหาร  น  ลเภยฺย  อตฺถิ  จสฺส   
ปริหาโร  ตสฺมา  ปุริมาเยว  วฏฏติ  ฯ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  หิ  
เทฺวป  สีมาโย  ลพฺภนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ภิกขฺูน  สีม  อชโฺฌตฺถริตฺวาป   
ตสฺสา  อนฺโตป  ภิกฺขุนีน  สีม  สมฺมนนฺิตุ วฏฏติ  ฯ  ภิกฺขูนมฺป   
ภิกฺขุนีสีมาย  เอเสว  นโย  ฯ  น  หิ  เต  อ ฺม ฺสฺส   กมฺเม   
คณปูรกา  โหนฺติ  น  กมมฺวาจาวคฺค  กโรนฺติ  ฯ  เอตฺถ  จ  
นิคมนครานมฺป  คาเมเนว  สงฺคโห  เวทิตพฺโพ  ฯ  คามูปจาโรติ  
ปริกฺขิตฺตสฺส  ปรกิฺเขโป  อปริกฺขิตฺตสฺส  ปรกิฺเขโปกาโส  ฯ  เตสุ   
อธิฏ ิตเตจีวริโก  ภิกฺขุ  ปริหาร  น  ลภติ  ฯ อิติ ภิกขฺูน  
อวิปฺปวาสสีมา  คาม ฺจ  คามูปจาร ฺจ  น  โอตฺถรติ  สมาน- 
สวาสกสีมาว  โอตฺถรติ  ฯ  สมานสวาสกสีมา  เจตฺถ  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  คจฺฉติ  ฯ  อวิปปฺวาสา  ปน  ยตฺถ  สมานสวาสก- 
สีมา  ตตฺเถว  คจฺฉติ  น  ห ิ ตสฺสา  วิสุ  นิมิตฺตกิตฺตน   
อตฺถิ  ฯ  ตตฺถ  สเจ  อวิปฺปวาสาย  สมฺมติกาเล  คาโม  อตฺถ ิ  
ต  สา  น  โอตฺถรติ  ฯ  สเจ  ปน  สมฺมตาย  สีมาย  ปจฺฉา    
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คาโม  นิวิสติ  โสป  สีมาสงฺขเยว  คจฺฉติ ฯ  ยถา  จ  ปจฺฉา   
นิวิฏโ  เอว  ปม  นิวิฏสฺส  ปจฺฉา  วฑฺฒิตปฺปเทโสป  สีมา- 
สงฺขเมว  คจฺฉติ  ฯ  สเจป  สีมาย  สมมฺติกาเล เคหานิ  กตานิ   
ปวิสิสฺสามาติ  อาลโยป  อตฺถิ  มนุสฺสา  ปน อปฺปวิฏา   
โปราณกคาม  วา  สเคหเมว  ฉฑฺเฑตฺวา  อ ฺตฺถ  คตา  
อคาโมเยว  เอส  สีมา  โอตฺถรติ  ฯ  สเจ  ปน  เอกมฺป   กุล  
ปวิฏ วา อาคต วา อตฺถิ คาโมเยว สีมา น โอตฺถรติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  ติจีวเรน  อวิปฺปวาโส  สมูหนฺตพฺโพติ  
เอตฺถ  สมูหนฺเตน  ภิกฺขุนา  วตฺต  ชานิตพฺพ  ฯ  ตตฺรีท  วตฺต   
ขณฺฑสีมาย  ตฺวา  อวิปฺปวาสสีมา  น  สมูหนฺตพฺพา  ตถา   
อวิปฺปวาสสีมาย  ตฺวา  ขณฺฑสีมาป  ฯ  ขณฺฑสีมาย  ปน   ิเตน  
ขณฺฑสีมาว  สมูหนิตพฺพา  ตถา  อิตราย   ิเตน  อิตรา  ฯ 
สีม  นาม ทฺวีหิ  การเณหิ  สมูหนนฺติ  ปกติยา  ขุทฺทก  ปุน   
อาวาสวฑฺฒนตฺถาย   มหตึ  วา  กาตุ  ปกติยา  มหตึ  ปุน  
อ ฺเส  วิหาโรกาส  ทานตฺถาย  ขุทฺทก  วา  กาตุ  ฯ  ตตฺถ  
สเจ  ขณฺฑสีม ฺจ  อวิปฺปวาสสีม ฺจ  ชานนฺติ  สมหูนิตุ ฺเจว   
พนฺธิตุ ฺจ  สกฺขิสฺสนฺติ  ฯ   ขณฺฑสีมมฺปน  ชานนฺตา  อวิปฺปวาส   
อชานนฺตาป  สมูหนิตุ ฺเจว  พนฺธิตุ ฺจ  สกฺขิสฺสนฺติ  ฯ  ขณฺฑสีม   
อชานนฺตา  อวิปฺปวาสเยว  ชานนฺตา  เจติยงฺคณโพธิยงฺคณ-  
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อุโปสถาคาราทีสุ  นิราสงฺกฏาเนสุ  ตฺวา  อปฺเปวนาม  สมูหนิตุ   
สกฺขิสฺสนฺติ  ฯ  ปฏิพนฺธิตุมฺปน  น  สกขิฺสฺสนฺเตว  ฯ  สเจ  พนฺเธยฺยุ   
สีมาสมฺเภท  กตฺวา  วิหาร  อวิหาร  กเรยฺยุ  ตสฺมา  น   
สมูหนิตพฺพา  ฯ  เย  ปน  อุโภป  น  ชานนฺติ  เต  เนว  สมูหนิตุ  
น  พนฺธิตุ สกฺขิสฺสนฺติ  ฯ  อย ฺหิ  สีมา  นาม  กมฺมวาจาย   
วา  อสีมา  โหติ  สาสนนฺตรธาเนน  วา  ฯ   น  จ  สกฺกา   
สีม  อชานนฺเตหิ  กมฺมวาจ  กาตุ  ตสฺมา  น  สมูหนิตพฺพา  ฯ   
สาธุกมฺปน  ตฺวาเยว  สมูหนิตพฺพา  จ  พนฺธิตพฺพา จาติ ฯ   
        เอว  พทฺธสีมาวเสน  สมานสวาส ฺจ  เอกุโปสถภาว ฺจ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อพทฺธสีเมสุป  โอกาเสสุ  ต  ทสเฺสนฺโต   
อสมฺมตาย  ภิกฺขเว  สีมาย  อฏปตายาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
อฏปตายาติอปริจฺฉินฺนาย  ฯ  คามคหเณน  เจตฺถ  นครมฺป  
คหิตเมว  โหติ  ฯ  ตตฺถ  ยตฺตเก  ปเทเส  ตสฺส  คามสฺส  โภชกา  
พลึ  ลภนฺติ  โส  ปเทโส  อปฺโป  วา  โหตุ  มหนฺโต  วา   
คามสีมาเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ  นครนิคมสีมาสุป  เอเสว  นโย  ฯ  
ยมฺป  เอกสฺมเึยว  คามกฺเขตฺเต เอก  ปเทส  อย  วิสสคาโม  
โหตูติ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ราชา  กสฺสจิ  เทติ  โสป  วิสสคามสีมา   
โหติเยว  ฯ  ตสฺมา  สา  จ  อิตรา  จ  ปกติคามนิคมนครสีมา   
พทฺธสีมาสทิสาเยว  โหนฺติ  ฯ  เกวลมปฺน  ติจีวรวิปฺปวาสปริหาร   
น  ลภนฺติ  ฯ    
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        เอว  คามนฺตวาสีน  สีมาปริจฺเฉท  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
อร ฺกาน  ทสฺเสนฺโต  อคามเก  เจติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อคามเก   
เจติ  คามนิคมนครสีมาหิ อปริจฺฉินฺเน  อฏวิปฺปเทเส  ฯ  อถวา   
อคามเก  เจติ  วิชฌฺาฏวีสทิเส  อร ฺเ  ภิกฺขุ  วสติ  อถสฺส   
 ิโตกาสโต  สมนฺตา  สตฺตพฺภนฺตรา  สมาน สวาสกสีมาติ  อตฺโถ  ฯ   
อย  สีมา  ติจีวรวิปฺปวาสปริหารมฺป  ลภติ  ฯ   ตตฺถ  เอก  อพฺภนฺตร   
อฏวีสติหตฺถปฺปมาณ  โหติ  ฯ  มชฺเฌ   ิตสฺส  สมนฺตา   
สตฺตพฺภนฺตรา  วินิเวเธน  จุทฺทส  โหนติฺ  ฯ  สเจเทฺว  สงฺฆา 
วิสุ  วินยกมมฺานิ  กโรนฺติ  ทฺวินฺน  สตฺตพฺภนฺตราน   อนฺตเร   
อ ฺเมก  สตฺตพฺภนฺตร  อุปจารตฺถาย  เปตพฺพ  ฯเสสา   
สตฺตพฺภนฺตรสีมกถา  มหาวิภงฺเค  อุทฺโทสิตสิกฺขาปทวณฺณนาย   
วุตฺตนเยน  คเหตพฺพา  ฯ   
        สพฺพา  ภิกฺขเว  นที  อสีมาติ  ยากาจิ  นทีลกฺขณปฺปตฺตา   
นที  นิมิตฺตานิ  กิตฺเตตฺวา  เอต  พทฺธสีม  กโรมาติ   กตาป   
อสีมาว  โหติ  ฯ  สา  ปน  อตฺตโน  สภาเวเนว  พทฺธสีมาสทิสา   
สพฺพเมตฺถ  สงฺฆกมฺม  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  สมุทฺทชาตสฺสเรสุป   เอเสว   
นโย  ฯ  เอตฺถ  จ  ชาตสฺสโร  นาม  เยน  เกนจิ  ขณิตฺวา    
อกโต  สย ฺชาตโสพฺโภ  สมนฺตโต  อาคเตน  อุทเกน  ปรูิโต  
ติฏติ ฯ  เอว  นทีสมุทฺทชาตสฺสราน  พทฺธสีมภาว  ปฏิกฺขิปตฺวา    
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ปุน  ตตฺถ  อพทฺธสีมปริจฺเฉท  ทสฺเสนฺโต  นทิยา  วา   
ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯตตฺถ  ย  มชฺฌิมสฺส  ปุริสสฺส  สมนฺตา   
อุทกุกฺเขปาติ  ย  าน  มชฌฺิมสฺส  ปรุิสสฺส  สมนฺตโต   
อุทกุกฺเขเปน  ปริจฺฉินฺน  ฯ  กถ  ปน  อุทก  อุกฺขิปตพฺพ  ฯ  
ยถา  อกฺขธุตฺตา  ทารุคุฬ  ขิปนฺติ  เอว  อุทก  วา  วาลิก   
วา  หตฺเถน  คเหตฺวา  ถามมชฺฌิเมน  ปุริเสน สพฺพถาเมน  
ขิปตพฺพ  ฯ  ยตฺถ  เอว  ขิตฺต  อุทก  วา  วาลิกา  วา  ปตติ  
อยเมโก  อุทกุกฺเขโป  ฯ  ตสฺส  อนฺโต  หตฺถปาส  วิชหิตฺวา 
 ิโต  กมฺม  โกเปติ  ฯ  ยาว  ปริสา  วฑฺฒติ  ตาว  สีมาป   
วฑฺฒติ  ฯ  ปริสปริยนฺตโต  อุทกุกฺเขโปเยว  ปมาณ  ฯ  ชาตสฺสร- 
สมุทฺเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  เอตฺถ  จ  สเจ  นที  นาติทีฆา   
โหติ  ปภวโต  ปฏาย  ยาว  มุขทฺวารา  สพฺพตฺถ  สงฺโฆ   
นิสีทติ อุทกุกฺเขปสีมากมฺม  นาม  นตฺถิ  สกลาป  นที   
เอเตสเยว  ภิกฺขูน  ปโหติ  ฯ  ยมฺปน  มหาสุมตฺเถเรน  วุตฺต   
โยชน  ปวตฺตมานาเยว  นที  ตตฺราป  อุปริ  อฑฺฒโยชน   
ปหาย  เหฏา  อฑฺฒโยชเน  กมฺม  กาตุ  วฏฏตีติ  ต   
มหาปทุมตฺเถเรเนว  ปฏกิฺขิตฺต  ฯ  ภควตา   ห ิ ติมณฺฑล   
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ยตฺถ  กตฺถจิ  อุตฺตรนฺติยา  ภิกฺขุนิยา  อนฺตร- 
วาสโก  เตมียตีติ  อิท  นทิยา  ปมาณ  วุตฺต  น  จ  โยชน  
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วา  อฑฺฒโยชน  วา  ตสฺมา  ยา  อิมสสฺ  สุตฺตสฺส  วเสน   
ปุพฺเพ วุตฺตลกฺขณา  นที  ตสฺสา  ปภวโต  ปฏาย  สงฺฆกมฺม   
กาตุวฏฏติ  ฯ  สเจ  ปเนตฺถ  พหู  ภิกขฺู  วิสุ วิสุ กมฺม   
กโรนฺติ  สพฺเพหิ  อตฺตโน  จ  อ ฺเส ฺจ  อุทกุกฺเขปปริจฺเฉทสฺส   
อนฺตราอ ฺโ  อุทกุกฺเขโป  สีมนฺตริกตฺถาย  เปตพฺโพ  ฯ  ตโต  
อธิกวฏฏติเยว  ฯ  อูนกมปฺน  น  วฏฏตีติ  วุตฺต  ฯ  ชาตสฺสร- 
สมุทฺเทสุ   เอเสว  นโย  ฯ  นทิยา  ปน  สงฺฆกมฺม  กริสฺสามาติ  
คเตหิ  สเจ  นที  ปริปุณฺณา  โหติ  สมติตฺติกา  อุทกสาฏิก   
นิวาเสตฺวาป   อนฺโตนทิยเยว  กมฺม  กาตพฺพ  ฯ  สเจ  น  สกโฺกนติฺ   
นาวายปตฺวา  กาตพฺพ  ฯ  คจฺฉนฺติยา  ปน  นาวาย  กาตุ 
น  วฏฏติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  อุทกุกฺเขปมตฺตเมว  หิ  สีมาปมาณ  ต   
นาวา  สีฆเมว อติกฺกเมติ  เอว  สติ  อ ฺ ิสฺสา  สีมาย  
ตฺติ  อ ฺ ิสฺสา   อนุสฺสาวนา  โหติ  ตสฺมา  นาว  อริตฺเตน  
วา  เปตฺวา ปาสาเณ วา  ลมฺพิตฺวา(๑)  อนฺโตนทิย  ชาตรุกฺเข  
วา  พนฺธิตฺวา  กมฺม  กาตพฺพ  ฯ  อนฺโตนทิย  พทฺเธ  อฏฏเกป   
อนฺโตนทิย  ชาตรุกฺเขป   ิเตหิ  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน   
รุกฺขสฺส  สาขา  วา  ตโต  นิกฺขนฺตปาโรโห  วา  พหินทีตีเร   
วิหารสีมาย  วา  คามสีมาย  วา  ปติฏ ิโต  สีม  วา  โสเธตฺวา  
สาข  วา  ฉินฺทิตฺวา  กมฺม  กาตพฺพ ฯ  พหินทีตีเร ชาตรุกฺขสฺส   
# ๑.  สี. จกฺเขตฺวา  ฯ  
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อนฺโตนทิย  ปวิฏสาขาย  วา  ปาโรเห  วา  นาว  พนฺธิตฺวา   
กมฺม  กาตุ  น  วฏฏติ  ฯ  กโรนฺเตหิ  สีมา  วา  โสเธตพฺพา   
ฉินฺทิตฺวา  วาสฺส  พหิปติฏ ิตภาโว  นาเสตพฺโพ  ฯ นทีตีเร  ปน   
ขาณุก  โกเฏตฺวา  ตตฺถ  พทฺธนาวาย  น  วฏฏติเยว  ฯ  นทิย  
เสตุ  กโรนฺติ  สเจ  อนฺโตนทิยเยว  เสตุ  วา  เสตุปาทา  
วา  เสตุมฺหิ   ิเตหิ  กมฺม  กาตุ วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน  เสตุ   
วา เสตุปาทา  วา  พหิตีเร  ปติฏ ิตา  ตตฺถ   ิเตหิ  กมฺม  
กาตุ น วฏฏติ  สีม  โสเธตฺวา  กมฺม  กาตพฺพ  ฯ  อถ   
เสตุปาทา  อนฺโตเสตุ  ปน  อุภินฺนมฺป  ตีราน  อุปร ิ อากาเส   
 ิโต  วฏฏติ  ฯ  อนฺโตนทยิ  ปาสาโณ  วา  ทีปโก  วา  โหติ  
ตสฺส  ยตฺตก  ปเทส  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปกาเร  ปกติวสฺสกาเล   
วสฺสานสฺส  จตูสุมาเสสุ  อุทก  โอตฺถรติ  โส  นทสีงฺขเมว   
คจฺฉติ  ฯ  อติวุฏ ิกาเล  ปน  โอเฆน  โอตฺถโฏกาโส  น  คเหตพฺโพ   
โส  ห ิ คามสีมสงฺขเมว   คจฺฉติ  ฯ  นทิโต  มาติก  นีหรนฺตา   
นทิย  อาวรณ  กโรนฺติ  ต ฺจ  โอตฺถริตฺวา  วา  วินิพฺพิชฺฌิตฺวา  
วา  อุทก  คจฺฉติ  สพฺพตฺถ  ปวตฺตนฏาเน  กมฺม  กาตุ   
วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน  อาวรเณน  วา  โกฏกพนฺธเนน  วา  
โสต  ปจฺฉิชชฺติ  อุทก  นปฺปวตฺตติอปฺปวตฺตนฏาเน  กมฺม   
กาตุ น  วฏฏติ  ฯ  อาวรณมตฺถเกป  กาตุ  น  วฏฏติ ฯ  
สเจ  โกจิ อาวรณปฺปเทโส  ปุพฺเพ  วุตฺตปาสาณทีปกปฺปเทโส    
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วิย  อุทเกน  อชฺโฌตฺถรียติ  ตตฺถ  วฏฏติ  ฯ  โส  หิ  นทีสงฺขเมว  
คจฺฉติ  ฯ  นทึ  วินาเสตฺวา  ตฬาก  กโรนฺติ  เหฏา  ปาล ิ  
พทฺธา  อุทก  อาคนฺตฺวา  ตฬาก  ปูเรตฺวา  ติฏติ  เอตฺถ   
กมฺม  กาตุ  น  วฏฏติ  อุปริ  ปวตฺตนฏาเน  เหฏา  จ ฉฑฺฑิตโมทก   
นทึ  โอตฺถรตฺิวา  สนฺทนฏานโต  ปฏาย  วฏฏติ  ฯ เทเว  
อวสฺสนฺเต  เหมนฺตคิมฺเหสุ  วา  สกฺุขนทิยาป  วฏฏติ  ฯ  นทโิต   
นีหฏมาติกาย น วฏฏติ ฯ สเจ สา กาลนฺตเรน ภิชฺชตฺิวา  
นที   โหติ  วฏฏติ  ฯ  กาจิ  นท ี กาลนฺตเรน  อุปฺปติตฺวา   
คามนิคมสีม  โอตฺถริตฺวา  ปวตฺตติ  นทีเยว  โหติ  กมฺม   
กาตุ  วฏฏติ  ฯสเจ  ปน  วิหารสีม  โอตฺถรติ  วิหารสีมาเตฺวว   
สงฺข  คจฺฉติ  ฯสมุทฺเทป  กมฺม  กโรนฺเตหิ  ย  ปเทส  อุทฺธ   
วฑฺฒนอุทก  วา  ปกติวีจิ  วา  วาตเวเคน  อาคนฺตฺวา  โอตฺถรติ  
ตตฺถ  กาตุ น  วฏฏติ  ฯ  ยสฺมึ  ปน  ปเทเส  ปกติวีจิโย   
โอสริตฺวา  สณฺหนฺติโส  อุทกนฺตโต  ปฏาย  อนฺโตสมุทฺโท  
นาม  ตตฺถ   ิเตหิ  กมฺม  กาตพฺพ  ฯ  สเจ  อูมิเวโค  พาธติ  
นาวาย  วา  อฏฏเก  วา  ตฺวา  กาตพฺพ  ฯ  เตสุ  วินิจฺฉโย   
นทิย  วุตฺตนเยเนวเวทิตพฺโพ  ฯ  สมุทฺเท  ปฏ ิปาสาโณ  โหติ   
ต  กทาจิ  อูมโิยอาคนฺตฺวา  โอตฺถรนฺติ  กทาจิ  น  โอตฺถรนฺติ   
ตตฺถ  กมฺมกาตุ  น  วฏฏติ  ฯ  โส  ห ิ คามสีมาสงฺขเมว   
คจฺฉติ  ฯ  สเจ  ปน  วีจีสุ  อาคตาสุป  อนาคตาสุป  ปกติอุทเกเนว    
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โอตฺถรียติ  วฏฏติ  ฯ  ทีปโก  วา  ปพฺพโต  วา  โหติ  โส   
เจ  ทูเร  โหติ  มจฺฉพนฺธาน  อคมนปเถ  อร ฺสีมาสงฺขเมว  
คจฺฉติ  ฯ  เตส  คมนปริยนฺตสฺส  โอรโต  ปน  คามสีมาสงฺข  
คจฺฉติ  ฯ  ตตฺถ  คามสีมอโสเธตฺวา  กมฺม  กาตุ  น  วฏฏติ  ฯ  
สมุทฺโท  คามสีม  วา นิคมสีม  วา  โอตฺถริตฺวา  ติฏติ   
สมุทฺโทว  โหติ  ตตฺถ  กมฺม  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน   
วิหารสีม  โอตฺถรติ วิหารสีมาเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  ชาตสฺสเร  
กมฺม  กโรนฺเตหิป  ยตฺถ   ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปกาเร  วสสฺกาเล   
วสฺเส  ปจฺฉินฺนมตฺเต  ปวตุ วา  นหายิตุ  วา  หตฺถปาเท  วา   
โธวิตุ อุทก  น  โหติ  สุกขฺติ  อย น  ชาตสฺสโร   
คามกฺเขตฺตสงฺขเมว  คจฺฉติ  ตตฺถ  กมมฺ  น  กาตพฺพ ฯ ยตฺถ  
ปน  วุตฺตปฺปกาเร  วสฺสกาเล  อุทก  สนฺติฏติ  อยเมว   
ชาตสฺสโร  ฯ  ตสฺส  ยตฺตเก  ปเทเส  วสฺสาน  จาตุมฺมาเส  อุทก   
ติฏติ  ตตฺถ  กมฺม  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  คมฺภีร  อุทก    
อฏฏก  พนฺธตฺิวา  ตตฺถ   ิเตหิป  ชาตสฺสรสฺส  อนโฺต  ชาตรุกฺขมฺหิ   
พทฺธอฏฏเกป  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  ปฏ ิปาสาณทีปเกสุ  ปเนตฺถ   
นทิย   วุตฺตสทิโสว  วินิจฺฉโย  ฯ  สมวสฺสเทวกาเล  ปโหนก- 
ชาตสฺสโร  ปน  สเจป  ทุวุฏ ิกาเล  วา  คิมฺหเหมนฺเตสุ  วา 
สุกฺขติ  นิรุทโก  โหติ  ตตฺถ  สงฺฆกมฺม  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  ย   
อนฺธกฏกถาย  วุตฺต  สพฺโพ  ชาตสฺสโร  สุกฺโข  อโนทโก    
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คามกฺเขตฺตเยว  ภชตีติ  ต  น  คเหตพฺพ  ฯ  สเจ  ปเนตฺถ   
อุทกตฺถาย  อาวาฏ  วา  โปกฺขรณีอาทีนิ  วา  ขณนฺติ  ต   
าน  อชาตสฺสโร  โหติ  คามสีมาสงฺข  คจฺฉติ  ฯ ลาพุ- 
ติปุสกาทิวปฺเป  กเตป  เอเสว  นโย  ฯ  สเจ  ปน  ต  ปูเรตฺวา  
ถล  วา  กโรนฺติ  เอกสฺมึ  ทิสาภาเค  ปาลึ  พนฺธิตฺวา   
สพฺพเมว ต  มหาตฬาก  วา  กโรนฺติ  สพฺโพป  ชาตสฺสโร   
น  โหติ  คามสีมาสงฺขเมว  คจฺฉติ  ฯ  โลณิป  ชาตสฺสรสงฺขเมว  
คจฺฉติ ฯ วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส อุทกฏาโนกาเส กมฺม กาตุ  
วฏฏตีติ ฯ   
        สีมาย  สีม  สมฺภินฺทนฺตีติ  อตฺตโน  สีมาย  ปเรส   
พทฺธสีม  สมภิฺนฺทนฺติ  ฯ  สเจ  หิ  โปราณกสฺส  วิหารสฺส  
ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  อมฺโพ  เจว  ชมฺพู  จาติ  เทฺว  รกฺุขา   
อ ฺม ฺ  สสฏวิฏปา  โหนฺติ  เตสุ  อมฺพสฺส  ปจฺฉิม- 
ทิสาภาเค  ชมฺพู  ฯ  วิหารสีมา  จชมฺพพ  อนฺโต  กตฺวา  อมฺพ   
กิตฺเตตฺวา  พทฺธา  โหติ  อถ  ปจฺฉาตสฺส  วิหารสฺส  ปุรตฺถิมาย   
ทิสาย  วิหาร  กตฺวา  สีม  พนฺธนฺตา   ภิกฺขู  ต  อมฺพ  อนฺโต  
กตฺวา  ชมฺพพ  กิตฺเตตฺวา  พนฺธนฺติ  สมีาย   สีมา  สมฺภินฺนา 
โหติ  ฯ  เอว  ฉพฺพคฺคิยา  อกสุ  ฯ  เตนาห  สีมาย  สมี   
สมฺภินฺทนฺตีติ  ฯ  สีมาย  สีม  อชโฺฌตฺถรนฺตีติ  อตฺตโน  สีมาย    
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ปเรส  พทฺธสีม  อชโฺฌตฺถรนฺติ  ปเรส  พทฺธสีม  สกล   วา 
ตสฺสา  ปเทส  วา  อนโฺต  กตฺวา  อตฺตโน  สีม  พนฺธนฺติ  ฯ  
สีมนฺตริก  เปตฺวา  สีม  สมฺมนฺนิตุนฺติ  เอตฺถ  สเจ  ปมตร   
กตสฺส  วิหารสฺส  สีมา  อสมฺมตา  โหติ  สีมาย  อุปจาโร  
เปตพฺโพ ฯ  สเจ  สมฺมตา  โหติ  ปจฺฉิมโกฏิยา  หตฺถมตฺต   
สีมนฺตริกา  เปตพฺพา ฯกุรุนฺทิย  วิทตฺถิมตฺตมฺป  มหาปจฺจริย   
จตุรงฺคุลมตฺตมฺป  วฏฏตีติ  วุตฺต  ฯ  เอกรุกฺโขป  จ  ทฺวินฺน  สีมาน   
นิมิตฺต  โหติ  โส  ปน   วฑฺฒนฺโต  สมีาสงฺกร  กโรติ  ตสฺมา  
น  กาตพฺโพ ฯ    
                                สีมากถา นิฏ ิตา ฯ 
          จาตุทฺทสิโก  จ  ปณฺณรสิโก  จาติ  เอตฺถ  จาตุทฺทสิกสฺส 
ปุพฺพกิจฺเจ  อชฺชุโปสโถ  จาตุทฺทโสติ  วตฺตพฺพ  ฯ  อธมฺเมน  
วคฺคนฺติ  อาทีสุ  สเจ  เอกสฺมึ  วิหาเร  จตูสุ  ภิกฺขูสุ  วสนฺเตสุ  
เอกสฺส   ฉนทฺปาริสุทฺธึ  อาหริตฺวา  ตโย  ปาริสุทฺธิอุโปสถ  กโรนฺติ   
ตีสุ  วา   วสนฺเตสุ  เอกสฺส  ฉนฺทปารสิุทฺธึ  อาหรตฺิวา  เทฺว 
ปาฏิโมกฺข   อุทฺทิสนฺติ  อธมฺเมน  วคฺค  อุโปสถกมฺม  โหติ  ฯ   
สเจ  ปนจตฺตาโรป  สนฺนปิติตฺวา  ปาริสุทฺธิอุโปสถ  กโรนฺติ   
ตโย  วา   เทวฺ  วา  ปาฏโิมกฺข  อุทฺทิสนฺติ  อธมฺเมน  สมคฺค   
นาม  โหติ  ฯ  สเจ  จตูสุ  ชเนสุ  เอกสฺส  ปาริสุทธึ  อาหริตฺวา 
ตโย  ปาริสุทธฺิ   อุโปสถ  กโรนฺติ  ตีสุ  วา  ชเนสุ  เอกสฺส    
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ปาริสุทฺธึ  อาหริตฺวา  เทฺว  ปาริสุทฺธิอุโปสถ  กโรนฺติ  ธมฺเมน   
วคฺค  นาม  โหติ  ฯ  สเจ  ปน  จตฺตาโร  เอกตฺถ  วสนฺตา   
สพฺเพว  สนฺนิปติตฺวา ปาฏิโมกฺข  อุททฺิสนฺติ  ตโย  ปาริสุทฺธิ- 
อุโปสถ  กโรนฺติ  เทฺว  อ ฺม ฺ  ปาริสุทฺธิอุโปสถ กโรนฺติ  
ธมฺเมน สมคฺค นาม โหตีติ ฯ 
        นิทาน  อุทฺทิสิตฺวา  อวเสส  สุเตน  สาเวตพฺพนฺติ  สุณาตุ    
เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ฯเปฯ  อาวิกตา  หิสฺส  ผาสุ  โหตีติ  อิม  
นิทาน  อุทฺทิสิตฺวา  อุทฺทิฏ  โข  อายสฺมนฺโต  นิทาน  ตตฺถา- 
ยสฺมนฺเต   ปจฺุฉามิ  กจฺจิตฺถ  ปริสุทฺธา  ทุติยมฺป  ปุจฺฉามิ  ฯเปฯ   
เอวเมต   ธารยามีติ  วตฺวา  สุตา  โข  ปนายสฺมนฺเตหิ  จตฺตาโร   
ปาราชิกา  ธมฺมา  ฯเปฯ  อวิวทมาเนหิ  สิกฺขิตพฺพนฺติ  เอว   
อวเสส  สุเตน  สาเวตพฺพ  ฯ  เอเตน  นเยน  เสสา  จตฺตาโร   
ปาฏิโมกฺขุทฺเทสา  เวทิตพฺพา  ฯ  ส ฺจรภยนฺติ  อฏวีมนุสฺสภย  ฯ   
ราชนฺตราโยติอาทีสุ  สเจ  ภิกฺขูสุ  อุโปสถ  กริสฺสามาติ   
นิสินฺเนสุ  ราชา  อาคจฺฉติ  อย  ราชนฺตราโย  ฯ  โจรา   
อาคจฺฉนฺติ  อย  โจรนฺตราโย  ฯ  ทวทาโห  วา  อาคจฺฉติ  
อาวาเส  วา  อคฺคิ   อุฏหติ  อย  อคฺยนฺตราโย  ฯ  เมโฆ   
วา  อุฏหติ  โอโฆ  วา  อาคจฺฉติ  อย  อุทกนฺตราโย  ฯ   
พหู  มนุสฺสา  อาคจฺฉนฺติ  อยมนุสฺสนฺตราโย  ฯ  ภิกขฺุ  ยกฺโข   
คณฺหาติ  อย  อมนุสฺสนฺตราโย  ฯ  พฺยคฺฆาทโย  จณฺฑมิคา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 163 

                *เลมที่ ๓  อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๖๓ 
 
อาคจฺฉนฺติ  อย  วาฬนฺตราโย  ฯ  ภิกฺขุ  สปฺปาทโย  ฑสนฺติ   
อย  สิรึสปนตฺราโย  ฯ  ภิกฺขุ  คิลาโน  โหติ  กาล  วา  กโรติ  
เวริโน  วา  ต  มาเรตุกามา  คณฺหนฺติ  อย  ชีวิตนฺตราโย  ฯ  
มนุสฺสา  เอก  วา  พหู  วา  ภิกฺขู  พฺรหฺมจริยา  จาเวตุกามา  
คณฺหนฺติ  อย  พฺรหฺมจริยนฺตราโย  ฯ  เอวรูเปสุ อนฺตราเยสุ   
สงฺขิตฺเตน  ปาฏิโมกฺโข  อุทฺทิสิตพฺโพ  ฯ  ปโม  วา อุทฺเทโส   
อุทฺทิสิตพฺโพ  อาทิมฺหิ  เทวฺ  วา  ตโย  วา  จตฺตาโร วา  ฯ 
เอตฺถ  จ  ทุติยาทีสุ  อุทฺเทเสสุ  ยสฺมึ  อปริโยสิเต อนฺตราโย   
โหติ โสป สตฺุเตเนว สาเวตพฺโพ ฯ    
        อนชฌฺฏิาติ  อนาณตฺตา  อยาจิตา  วา  ฯ  อชฺเฌสนา   
เจตฺถ  สงฺเฆน  สมฺมตธมฺมชฺเฌสกายตฺตา  วา  สงฺฆตฺเถรายตฺตา   
วา  ฯ  ตสฺม ึธมฺมชฺเฌสเก  อสติ  สงฺฆตฺเถร  อาปุจฺฉิตฺวา  วา   
เตน  ยาจิโต  วาภาสิตุ  ลภติ  ฯ  สงฺฆตฺเถเรนาป  สเจ  
วิหาเร  พหู  ธมฺมกถิกา โหนฺติ  วารปฏิปาฏิยา  วตฺตพฺพา   
ตฺว  ธมฺม  ภณ  ธมฺมกเถหิ  ธมฺมทาน  เทหีติ  วา  วุตฺเตน  
เตหิป  วิธีหิ  ธมฺโม  ภาสติพฺโพ  ฯ  โอสาเรหีติ  วุตฺโต  ปน   
โอสาเรตุเมว  ลภติ  กเถหีติ วุตฺโต  กเถตุเมว  สรภ ฺ  ภณาหีติ   
วุตฺโต  สรภ ฺเมว  ฯ สงฺฆตฺเถโรป  จ  อุจฺจตเร  อาสเน  นิสินฺโน   
ยาจิตุ น  ลภติ  ฯสเจ  อุปชฺฌาโย  เจว  สทฺธิวิหาริโก  จ   
โหนฺติ  อุปชฌฺาโย  จ ต  อุจฺจาสเน  นิสินฺโน  ภณาหีติ    
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วทติ  สชฺฌาย  อธิฏหิตฺวา  ภณิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปเนตฺถ  ทหรภิกขฺู   
โหนฺติ  เตส  ภณามีติ  ภณิตพฺพ  ฯ  สเจ  วิหาเร  สงฺฆตฺเถโร   
อตฺตโนเยว  นิสฺสิตเก ภณาเปติ  อ ฺเ  มธุรภาณเกป 
นาชฺเฌสติ  โส  อ ฺเหิ  วตฺตพฺโพ  ภนฺเต  อสุกนฺนาม  
ภณาเปมาติ  ฯ  สเจ  ภณาเปถาติ  วา  วทติ  ตุณฺหี  วา  โหติ  
ภณาเปตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน  ปฏิพาหติ  น  ภณาเปตพฺพ  ฯ   
ยทิ  อนาคเตเยว  สงฺฆตฺเถเร  ธมฺมสฺสวน  อารทฺธ  ปุน  อาคเต   
เปตฺวา  อาปุจฺฉนกิจฺจ  นตฺถิ  ฯ   โอสาเรตฺวา  ปน  กเถนฺเตน   
อาปุจฺฉิตฺวา  วา  อฏเปตฺวาเยว  วา  กเถตพฺพ  ฯ  กเถนฺตสฺส   
ปุน  อาคเตป  เอเสว  นโย  ฯ  อุปนิสินนฺกถายป  สงฺฆตฺเถโร ว 
สามี  ตสฺมา  เตน  สย  วา  กเถตพฺพอ ฺโ  วา  ภิกฺขุ   
กเถหีติ  วตฺตพฺโพ  โน  จ  โข  อุจฺจตเร อาสเน  นิสินฺเนน  ฯ   
มนุสฺสานมฺปน  ภณาหีติ  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯมนุสฺสา  อตฺตโน   
ชานนก  ภิกขฺุ ปุจฺฉนฺติ  เตน  เถร  อาปุจฺฉิตฺวา  กเถตพฺพ  ฯ   
สเจ  สงฺฆตฺเถโร  ภนฺเต  อิเม  ป ฺห  ม  ปุจฺฉนฺตีติ   ปฏุโ   
กเถหีติ  วา  ภณติ  ตุณฺหี  วา  โหติ  กเถตุ วฏฏติ  ฯ 
อนฺตรฆเร  อนุโมทนาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  สเจ สงฺฆตฺเถโร 
วิหาเร  วา  อนฺตรฆเร  วา  ม  อนาปุจฺฉิตฺวาป  กเถยฺยาสีติ   
อนุชานาติลทฺธกปฺปย  โหติ  สพฺพตฺถ  วตฺตุ วฏฏติ  ฯ  
สชฺฌาย  กโรนฺเตนาป  เถโร  อาปุจฺฉิตพฺโพเยว  ฯ  เอก  อาปุจฺฉิตฺวา    
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สชฺฌายนฺตสฺส  อปโร  อาคจฺฉติ  ปุน  อาปุจฺฉนกิจฺจ  นตฺถิ  ฯ  
สเจ  วิสฺสมิสฺสามีติ  อาโภค  กตฺวา   ิตสฺส  อาคจฺฉติ  ปุน 
อารภนฺเตน  อาปุจฺฉิตพฺพ  ฯ  สงฺฆตฺเถเร  อนาคเตเยว  อารทฺธ   
สชฺฌายนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย  ฯ  เอเกน  สงฺฆตฺเถเรน  ม   
อนาปุจฺฉิตฺวาป  ยถาสุข  สชฺฌายาหีติ  อนุ ฺาเตน  ยถาสุข   
สชฺฌายิตุ  วฏฏติ  ฯ  อ ฺสฺมึ  ปน  อาคเตต อาปุจฺฉิตฺวา ว  
สชฺฌายิตพฺพ ฯ    
        อตฺตนา  วา  อตฺตาน  สมฺมนฺนิตพฺพนฺติ  อตฺตนา  วา   
อตฺตาสมฺมนฺนิตพฺโพ  ฯ  ปุจฺฉนฺเตน  ปน  ปริส  โอโลเกตฺวา   
สเจอตฺตโน  อุปทฺทโว  นตฺถิ  วินโย  ปจฺุฉิตพฺโพ  ฯ  กเตป 
 ิ  โอกาเสปุคฺคล  ตุลยิตฺวาติ  อตฺถิ  นุโข  เม  อิโต  อุปทฺทโว 
นตฺถีติ  เอว   อุปปริกฺขิตฺวา  ฯ  ปุคฺคล  ตุลยิตฺวา  โอกาส  กาตุนฺติ   
ภูตเมว  นุโข  อาปตฺตึ  วทติ  อภูตนฺติ  เอว  อุปปริกขิฺตฺวา   
โอกาส  กาตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  ปุรมฺหากนฺติ  ปม   
อมฺหาก  ฯปฏิกจฺเจวาติ  ปมตรเมว  ฯ  อธมฺมกมมฺ  วุตฺตนยเมว  ฯ  
ปฏิกฺโกสิตุนติฺ   นิวาเรตุ  ฯ  ทฏิ ิมฺป  อาวิกาตุนฺติ  อธมฺมกมฺม   
อิท  น  เม  ต   ขมตีติ  เอว  อ ฺสฺส  สนฺติเก  อตฺตโน   
ทิฏ ึ  ปกาสตุิ ฯ  จตูหิ  ป ฺจหีติอาทิ  เตส  อนุปทฺทวตฺถาย   
วุตฺต  ฯ  ส ฺจิจฺจ  น  สาเวนฺตีติ   ยถา  น  สุณนฺติ  เอว   
ภณิสฺสามาติ  ส ฺจิจฺจ  สณิก  อุทฺทิสนฺติ  ฯ   เถราธิกนฺติ  เถราธีน    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๖ 
 
เถรายตฺต  ภวิตุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เถราเธยฺยนฺติป  ปาโ  ฯ  ตสฺมา   
เถเรน  สย  วา  อุทฺทิสิตพฺพ  อ ฺโ  วา  อชฺเฌสิตพฺโพ  ฯ 
อชฺเฌสนวิธาน ฺเจตฺถ  ธมฺมชฺเฌสเน  วุตฺตนยเมว  ฯ  โส  น   
ชานาติ  อุโปสถ  วาติอาทีสุ  จาตุทฺทสิกปณฺณรสิกสามคฺคีเภเทน   
ติวิธ ฺจ  สงฺฆุโปสถาทิเภเทน  นววิธ ฺจ  อุโปสถ  น  ชานาติ   
จตุพฺพิธ  อุโปสถกมฺม  น  ชานาติ  ทุพฺพิธ  ปาฏิโมกฺข  น  
ชานาติ  นววิธ   ปาฏิโมกขฺุทฺเทส  น  ชานาติ  ฯ  โย  ตตฺถ  
ภิกฺขุ  พฺยตฺโต  ปฏิพโลติ   เอตฺถ  กิ ฺจาป  ทหรสฺสาป  พฺยตฺตสฺส   
ปาฏิโมกฺโข  อนุ ฺาโต  ฯ  อถโข  เอตฺถ  อยมธิปปฺาโย  สเจ   
เถรสฺส  ป ฺจ  วา  จตฺตาโร  วา  ตโย  วา  ปาฏิโมกขฺุทฺเทสา   
นาคจฺฉนฺติ  เทฺว  ปน  อขณฺฑา  สุวิสทา  วาจุคฺคตา  โหนฺติ   
เถรายตฺโตว  ปาฏิโมกฺโข  ฯ  สเจ  ปน  เอตฺตกมฺป  วิสท  กาตุ 
น  สกโฺกติ  พฺยตฺตสฺส  ภิกฺขุโน   อายตฺโตว  โหติ  ฯ  สามนฺตา   
อาวาสาติ  สามนฺต  อาวาส  ฯ  สชฺชุกนฺติ  ตทเหว  อาคมนตฺถาย  ฯ   
นวก  ภิกฺขุ  อาณาเปตุนฺติเอตฺถ  โย  สกฺโกติ  อุคฺคเหตุ  
เอวรูโป  อาณาเปตพฺโพ  น  พาโล  ฯ  กตมี  ภนฺเตติ  เอตฺถ   
กตีน  ปูรณี  กตมี  โก  ทวิโสติอธิปฺปาโย  ฯ  อยฺยายตฺต   
กุสลกมฺม  สนฺธาย  วทนฺติ  กิตฺตกา  ภนฺเต  ภิกฺขูติ  ฯ  สลาก   
วา  คเหตุนฺติ  สลาก  คเหตฺวา  สหริตฺวา   คเณตุนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
กาลวโตติ  กาลสฺเสว  ปเควาติ  อตฺโถ  ฯ  ย  กาล  สรตีติ  เอตฺถ    
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                *เลมที่ ๓  อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๖๗ 
 
สายมฺป  อชชฺุโปสโถ  สมนฺนาหรถาติ  อาโรเจตุ  วฏฏติ  ฯ   
เถเรน  ภิกฺขุนา  นว  ภิกขฺุ อาณาเปตุนฺติ  เอตฺถาป  กิ ฺจิ   
กมฺม  กโรนฺโต  วา  สทากาลเมว  เอโก  ภารนิตฺถรณโก   
วา  สรภาณกธมฺมกถิกาทีสุ  อ ฺตโร  วา  น  อุโปสถา- 
คารสมฺมชฺชนตฺถ  อาณาเปตพฺโพ  อวเสสา  ปน  วาเรน   
อาณาเปตพฺพา  ฯ  สเจ  อาณตฺโต  สมฺมุ ฺชนึ  ตาวกาลิกมฺป  น   
ลภติ  สาขาภงฺค  กปฺปย  กาเรตฺวา  สมฺมชฺชิตพฺพ  ฯ  ตมฺป    
อลภนฺตสฺส  ลทฺธกปฺปย  โหติ  ฯ  อาสนป ฺาปนาณตฺติยมฺป 
วุตฺตนเยเนว  อาณาเปตพฺโพ  ฯ  อาณตฺเต  จ  สเจ  อุโปสถาคาเร    
อาสนานิ  นตฺถิ  สงฺฆิกาวาสโต  อาหริตฺวา  ป ฺาเปตฺวา   
ปุน อาหริตพฺพานิ  ฯ  อาสเนสุ  อสติ  กฏสารเกป  ตฏฏิกาโยป   
ป ฺาเปตตวฏฏติ  ตฏฏกิาสุป  อสติ  สาขาภงฺคานิ  กปฺปย   
กาเรตฺวา  ป ฺาเปตพฺพานิ  กปฺปยการก  อลภนฺตสฺส   
ลทฺธกปฺปย  โหติ  ฯ  ปทปีกรเณป  วุตฺตนเยเนว  อาณาเปตพฺโพ  ฯ   
อาณาเปนฺเตน  จ  อมุกสมฺึ  นาม  โอกาเส  เตล  วา  วฏฏ ิ  
วา  กปลลฺิกา  วา  อตฺถ ิต  คเหตฺวา  กโรหีติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  สเจ   
เตลาทีนิ  นตฺถิ ปริเยสิตพฺพานิ  ปริเยสิตฺวา  อลภนฺตสฺส   
ลทฺธกปฺปย  โหติ  ฯ  อปจ  กปาเล  อคฺคิป  ชาเลตพฺโพ  ฯ   
สงฺคเหตพฺโพติ  สาธุ  ภนฺเต อาคตตฺถ อิธ  ภิกฺขา  สุลภา  
สูปพฺย ฺชน  อตฺถิ  วสถ  อนุกฺกณฺมานาติ   เอว  ปยวจเนน    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๘ 
 
สงฺคเหตพฺโพ  ปุนปฺปุน  กถากรณวเสน  อนุคฺคเหตพฺโพ  อาม   
วสิสฺสามีติ  ปฏิวจนทาปเนน  อุปลาเปตพฺโพ  ฯ อถวา  จตูหิ   
ปจฺจเยหิ  สงฺคเหตพฺโพ  เจว อนุคฺคเหตพฺโพ จ ปยวจเนน  
อุปลาเปตพฺโพ  กณฺณสุข  อาลปตพฺโพติ  อตฺโถ  จุณฺณาทีหิ   
อุปฏาเปตพฺโพ  ฯ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  สเจ  สกโลป  สงฺโฆ 
น  กโรติ  สพฺเพส  ทุกฺกฏ  ฯ  อิธ  เนว  เถรา  น  ทหรา   
มุจฺจนฺติ  ฯ  สพฺเพหิ  วาเรน  อุปฏาเปตพฺโพ  ฯ  อตฺตโน  วาเร  
อนุปฏหนฺตสฺส  อาปตฺติ  ฯ  เตน  ปน  มหาเถราน  ปริเวณ- 
สมฺมชฺชนทนฺตกฏทานาทีนิ  น  สาทิตพฺพานิ  ฯ  เอวมฺป  สติ   
มหาเถราหิสาย  ปาต  อุปฏาน  อาคนฺตพฺพ  ฯ  เตน  ปน  เตส   
อาคมน ตฺวา  ปมตร  มหาเถราน  อุปฏาน  คนฺตพฺพ  ฯ   
สจสฺส สทฺธิ ฺจรา  ภิกฺขู  อุปฏากา  อตฺถิ  มยฺห  อุปฏากา   
อตฺถิ  ตุมฺเห  อปฺโปสฺสุกฺกา  วิหรถาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  อถาปสฺส   
สทฺธิ ฺจรา  ภิกฺขู   นตฺถ ิ ตสฺมึเยว  ปน  วิหาเร  เอโก  วา  
เทฺว  วา  วตฺตสมฺปนฺนา  วทนฺติ  มย  เถรสฺส  กตฺตพฺพกิจฺจ  
กริสฺสาม  อวเสสา  ผาสสวิหรนฺตูติ  สพฺเพส  อนาปตฺติ  ฯ  
โส  อาวาโส  คนฺตพฺโพติอุโปสถกรณตฺถาย  อนฺวฑฺฒมาส   
คนฺตพฺโพ  โส  จ  โข  อุตุวสฺเสเยว  วสฺสาเน  ปน  ย   
กตฺตพฺพ  ต  ทสฺเสตุ วสฺส  วสนฺติ  พาลา  อพฺยตฺตาติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  น  ภิกขฺเว  เตหิ  ภิกฺขูหิ ตสฺมึ  อาวาเส    
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                *เลมที่ ๓  อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๖๙ 
 
วสฺส  วสิตพฺพนฺติ  ปุริมิกาย  ปาฏิโมกขฺุทฺเทสเกน  วินา  น   
วสฺส  อุปคนฺตพฺพ  ฯ  สเจ  โส  วสฺสุปคตาน  ปกฺกมติ วา  
วิพฺภมติ  วา  กาล  วา  กโรติ  อ ฺสฺมึ  สติเยว  ปจฺฉิมิกาย 
วสิตุ  วฏฏติ  อสติ  อ ฺตฺถ  คนฺตพฺพ  อคจฺฉนฺตาน  
ทุกฺกฏ  ฯ  สเจ  ปน  ปจฺฉิมิกาย  ปกฺกมติ  วา  วิพฺภมติ  วา 
กาล  วา  กโรติ มาสทฺวย วสิตพฺพ ฯ   
        กาเยน  วิ ฺาเปตีติ  ปาริสุทฺธิทาน  เยน  เกนจิ  
องฺคปจฺจงฺเคน  วิ ฺาเปติ  ชานาเปติ  วาจมฺปน (๑)  นิจฺฉาเรตุ   
สกฺโกนฺโต  วาจาย วิ ฺาเปติ  อุภยถาป  สกฺโกนโฺต   
กายวาจาทีหิ  ฯ  สงฺเฆน  ตตฺถคนฺตฺวา  อุโปสโถ  กาตพฺโพติ   
สเจ  พหู  ตาทิสา  คิลานา  โหนฺติ สงฺเฆน  ปฏิปาฏยิา  ตฺวา  
สพฺเพ  หตฺถปาเส  กาตพฺพา  ฯ  สเจ  ทูเร  โหนฺติ  สงฺโฆ  
นปฺปโหติ  ต  ทิวส  อุโปสโถ  น กาตพฺโพ  น  เตฺวว  วคฺเคน  
สงฺเฆน  อุโปสโถ  กาตพฺโพ  ฯ  ตตฺเถว  ปกฺกมตีติ  สงฺฆมชฺฌ   
อนาคนฺตฺวา  ตโตว  กตฺถจิ  คจฺฉติ  ฯ  สามเณโร  ปฏิชานาตีติ   
สามเณโร  อหนฺติ  เอว  ปฏิชานาติ  ภูตเยว วา  สามเณรภาว   
อาโรเจติ  ปจฺฉา  วา  สามเณรภูมิย  ติฏตีติ อตฺโถ  ฯ  เอส   
นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  สงฺฆปฺปตฺโต  ปกฺกมตีติ  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน   
อุโปสถตฺถาย  สนฺนิปติตาน  จตุนฺน  ภิกฺขูน  หตฺถปาส  ปตฺวา   
#  ๑. ม. ปฏิวาจ  ฯ  
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๐ 
 
ปกฺกมติ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  เอตฺถ  จ  เอเกน  พหูนมฺป   
อาหฏา  ปาริสุทฺธิ  อาหฏาว  โหติ  ฯ  สเจ  ปน  โส   
อนฺตรามคฺเคน  อ ฺ  ภิกขฺุ ทิสฺวา  เยส  เตน  ปาริสทฺุธิ    
คหิตา  เตส ฺจ  อตฺตโน  จ  ปาริสุทฺธึ  เทติ  ตสฺเสว  ปาริสุทฺธิ   
อาคจฺฉติ  อิตรา  ปน  พิลาลสงฺขลิกปาริสุทฺธิ  นาม  โหติ  สา 
น  อาคจฺฉติ  ฯ  สุตฺโต  น  อาโรเจตีติ  อาคนฺตฺวา  สุปติ  อสุเกน 
ภนฺเต.  ปารสิุทฺธิ  ทินฺนาติ  น  อาโรเจติ  ฯ  ปาริสทฺุธิหารกสฺส    
อนาปตฺตีติ  เอตฺถ  สเจ  ส ฺจิจฺจ  นาโรเจติ  ทุกฺกฏ  อาปชฺชติ   
ปาริสุทฺธิ  ปน  อาหฏาว  โหติ  ฯ  อส ฺจิจฺจ  อนาโรจิตตฺตา  
ปนสฺส  อนาปตฺติ  อุภินฺนมฺป  จ  อุโปสโถ  กโตเยว  โหติ  ฯ  
ฉนฺททาเนป  ปาริสุทฺธิทาเน  วุตฺตสทิโสเยว  วินิจฺฉโย  ฯ  ปาริสุทฺธึ   
เทนฺเตน  ฉนฺทมฺป  ทาตุนฺติ  เอตฺถ  สเจ  ปาริสุทฺธิเมว  เทติ  
น  ฉนฺท  อุโปสโถ  กโต  โหติ  ยมฺปน  สงฺโฆ  อ ฺ  กมฺม  
กโรติ  ต  อกต  โหติ  ฯ  ฉนฺทเมว  เทติ  น  ปาริสทฺุธึ  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อุโปสโถป  กมฺมมฺป  กตเมว  โหติ  ฉนฺททายกสฺส   
ปน  อุโปสโถ  อกโตเยว  โหติ  ฯ  สเจป  โกจิ  ภิกฺขุ  นทิยา  
วา  สีมาย  วา  อุโปสถ  อธิฏหิตฺวา  อาคจฺฉติ  กโต  มยา  
อุโปสโถติ  อจฺฉิตุน ลภติ สามคฺคี วา ฉนฺโท วา  
ทาตพฺโพ ฯ   
        สรติป  อุโปสถ  นป  สรตีติ  เอกทา  สรติ  เอกทา    
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                *เลมที่ ๓  อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๗๑ 
 
น  สรติ  ฯ  อตฺถิ  เนว  สรตีติ  โย  เอกนฺต  เนว  สรติ  
ตสฺส  สมฺมติทานกิจฺจ นตฺถิ ฯ 
  โส  เทโส  สมฺมชฺชิตฺวาติ  ต  เทส  สมฺมชฺชิตฺวา  ฯ 
อุปโยคตฺเถ  ปจฺจตฺต  ฯ  ปานีย  ปริโภชนียนฺติอาทิ  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ   
กสฺมา  ปเนต  วุตฺต  ฯ  อุโปสถสฺส  ปุพฺพกรณาทิทสฺสนตฺถ  เตนาหุ    
อฏกถาจริยา    
                สมฺมชฺชน ีปทโีป จ  อุทก อาสเนน จ   
                อุโปสถสฺส เอตานิ  ปุพฺพกรณนฺติ วุจฺจตีติ ฯ   
        อิติ อิมานิ จตฺตาริ กมฺมานิ ปุพฺพกรณนฺติ อกฺขาตานิ ฯ   
                        ฉนฺทปารสิุทฺธิ อุตุกฺขาน   
                        ภิกฺขุคณนา จ โอวาโท  
                        อุโปสถสฺส เอตานิ   
                        ปุพฺพกิจฺจนฺติ วุจฺจติ   
อิมานิ  ป ฺจ  ปุพฺพกรณโต  ปจฺฉา  กาตพฺพตฺตา  ปุพฺพกิจฺจนฺติ    
อกฺขาตานิ ฯ   
        อุโปสโถ ยาวติกา จ ภิกฺขู กมฺมมฺปตฺตา   
        สภาคาปตฺติโย จ น วิชฺชนฺติ  
        วชชฺนียา จ ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนติฺ    
        ปตฺตกลลฺนฺติ วุจฺจติ   
อิมานิ  จตฺตาริ  ปตฺตกลฺลนฺติ  อกฺขาตานิ  ฯ  เตหิ  สทฺธินฺติ   
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๒ 
 
เตหิ  อาคเตหิ  สทฺธึ  เอตานิ  ปุพฺพกรณาทีนิ  กตฺวา  อุโปสโถ   
กาตพฺโพ  ฯ  อชฺช  เม  อุโปสโถติ  เอตฺถ  สเจ  ปณฺณรโส   
โหติ  อชชฺ  เม  อุโปสโถ  ปณฺณรโสติป  อธิฏาตุ  วฏฏติ  ฯ   
จาตุทฺทสิเกป  เอเสว  นโย ฯ   
        ภควตา  ป ฺตฺต  น  สาปตฺติเกน  อุโปสโถ  กาตพฺโพติ   
อิท  ยสฺส  สยิา  อาปตฺตีติอาทิวจเนน  จ  ปาริสุทฺธิทาน- 
ป ฺาปเนน  จ  ปาริสุทฺธิอุโปสถป ฺาปเนน  จ  ป ฺตฺต   
โหตีติ  เวทิตพฺพ  ฯ    
        อิตฺถนนฺาม  อาปตฺตินฺติ  ถุลลฺจฺจยาทีสุ  เอกิสฺสา  นาม  
คเหตฺวา   ถลุลฺจฺจย  อาปตฺตึ  ปาจิตฺติย  อาปตฺตินฺติ  เอว  
วตฺตพฺพ  ฯ  ต   ปฏิเทเสมีติ  อิท  ต  ตุมฺหมูเล  ปฏิเทเสมีติ 
วุตฺตมฺป  สุวุตฺตเมว   โหติ  ฯ  ปสฺสสติี  อิท ฺจ  ปสฺสสิ  อาวุโส   
ต  อาปตฺตึ  ปสฺสถ  ภนฺเต  ต  อาปตฺตินฺติ  เอว  วตฺตพฺพ  ฯ   
อาม  ปสฺสามีติ  อิท  ปน  อาม  ภนฺเต  ปสฺสามิ  อาม   
อาวุโส  ปสสฺามีติ  เอว  วุตฺตมฺป สุวุตฺตเมว  โหติ  ฯ  อายตึ   
สวเรยฺยาสีติ  เอตฺถ  ปน  อาปตฺติปฏิคฺคาหเกน  สเจ  วุฑฺฒตโร 
อายตึ  สวเรยฺยาถาติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  เอว  วุตฺเตน  ปน  สาธุ   
สุฏ ุ  สวริสฺสามีติ  วตฺตพฺพเมว  ฯ ยทา  นิพฺเพมติโกติ  เอตฺถ  
สเจ  เนว  นพฺิเพมติโก  โหติ  วตฺถุ กิตฺเตตฺวาป  เทเสตุ  
วฏฏตีติ  อนธฺกฏกถาย  วุตฺต  ฯ  ตตฺราย  เทสนาวิธิ  สเจ    
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เมฆจฺฉนฺเน  สุริเย  กาโล  นุโข  วิกาโลติ  เวมติโก  ภุ ฺชติ   
เตน  ภิกฺขุนา  อห  ภนฺเต  เวมติโก  ภุ ฺชึ   สเจ  กาโล   
อตฺถิ  สมฺพหุลา  ทุกฺกฏาปตฺติโย  อาปนฺโนมฺหิ  โน เจ 
อตฺถิ  สมฺพหุลา  ปาจิตฺติยา  อาปนฺโนมฺหีติ  เอว  วตฺถุ  กิตฺเตตฺวา   
อห  ภนฺเต  ยา  ตสฺมึ  วตฺถสฺุมึ  สมฺพหุลา  ทุกฺกฏา  วา   
ปาจิตฺติยา  วา  อาปตฺติโย  อาปนฺโน  ตา  ตุมฺหมูเล  ปฏิเทเสมีติ  
วตฺตพฺพ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพาปตฺตีสุ  ฯ  น  ภิกฺขเว  สภาคาปตฺตีติ 
เอตฺถ  ย  เทฺวป  ชนา  วิกาลโภชนาทินา  สภาควตฺถุนา   
อาปตฺตึ อาปชฺชนฺติ  เอวรูปา  วตฺถุสภาคาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ   
วิกาลโภชนปฺ   ปจฺจยา  อาปนฺโน  ปน  อนติริตฺตโภชนปฺปจฺจยา   
อาปนฺนสฺส  สนฺติเก เทเสตุ  วฏฏติ  ฯ  ยาปจาย  วตฺถุสภาคา   
สาป  เทสิตา  สุเทสิตาวอ ฺมฺปน  เทสนาปจฺจยา  เทสโก   
ปฏิคฺคหณปฺปจฺจยา  ปฏิคฺคาหโก  จาติ  อุโภป  ทุกกฺฏ   
อาปชฺชนฺติ  ต  นานาวตฺถุก  โหติ  ตสฺมา  อ ฺม ฺ  
เทเสตุ  วฏฏติ  ฯ  สามนฺโต  ภิกฺขุ  เอวมสฺสวจนีโยติ  เอตฺถ   
สภาโคเยว  วตฺตพฺโพ  ฯ  วิสภาคสฺส  หิ  วุจฺจมาเน ภณฺฑน- 
กลหสงฺฆเภทาทีนิป  โหนฺติ  ตสฺมา  ตสฺส  อวตฺวา  อิโต 
วุฏหิตฺวา  ปฏิกริสฺสามีติ  อาโภค  กตฺวา  อุโปสโถ  กาตพฺโพติ    
อนฺธกฏกถาย วุตฺต ฯ   
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          อนาปตฺติปณฺณรสเก  เต  น  ชานึสูติ  สีม  โอกฺกนฺตาติ   
วา โอกฺกมนฺตีติ  วา  น  ชานึสุ  ฯ  อถ ฺเ  อาวาสิกา   
ภิกฺขู อาคจฺฉนฺตีติ  คาม  วา  อร ฺ  วา  เกนจิ  กรณีเยน  
คนฺตฺวา  เตส  นิสินฺนฏาน  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  วคฺคา  สมคฺค- 
ส ฺ ิโนติ  เตส  สีม  โอกฺกนฺตตฺตา   วคฺคา  สีม  โอกฺกนฺตภาวสฺส   
อชานนฺโต  สมคฺคส ฺ ิโน  ฯ วคฺคาสมคฺคส ฺ ิโนปณฺณรสเก  เต   
ชานนฺตีติ  ปพฺพเต  วา  ถเล  วา   ิตา  สีม  โอกกฺนฺเต  วา   
โอกฺกมนฺเต  วา  ปสฺสนฺติ  ฯ สมคฺคส ฺ ิโน  ปน  อาเน  วา   
อาคตา  ภวิสฺสนฺตีติ  ส ฺาย  วา  โหนฺติ  ฯ  เวมติกปณฺณรสก   
อุตฺตานตฺถเมว  ฯ กุกฺกุจฺจปกตปณฺณรสเก  ยถา  อิจฺฉาย  อภิภูโต   
อิจฺฉาปกโตติ  วุจฺจติ  เอว  ปุพฺพภาเค  สนฺนฏิาน  กตฺวาป   
กรณกฺขเณ  อกปฺปเย  กปปฺย   ส ฺ ิตาสงฺขาเตน  กุกฺกุจฺเจน  
อภิภูตา  กุกฺกุจฺจปกตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  เภทปุเรกฺขารปณฺณรสเก   
อกุสลพลวตาย  ถลฺุลจฺจย  วุตฺต  ฯ อาวาสิเกนอาคนฺตุกเปยฺยาเล  
ยถา  ปรุิเม  อาวาสิเกน  อาวาสิกเปยฺยาเล  เต  น  ชานนฺติ   
อตฺถ ฺเ  อาวาสิกาติอาทิ  วุตฺต  เอว  เต  นชานนติฺ 
อตฺถ ฺเ  อาคนฺตุกาติอาทินา  นเยน  สพฺพ  เวทิตพฺพ  ฯ   
อาคนฺตุเกน  อาวาสิกเปยฺยาเล  ปน  ยถา  ปุริมเปยฺยาเล   
อาวาสิกา  ภิกฺขู  สนฺนิปตนฺตีติ  อาคต  เอว  อาคนฺตุกา  ภิกฺขู  
สนฺนิปตนฺตีติ  อาเนตพฺพ  ฯ  อาคนฺตุเก  อาคนฺตุกเปยฺยาโล  ปน    
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อุภยปเทสุ  อาคนฺตุกวเสน โยเชตพฺโพติ ฯ    
        อาวาสิกาน  ภิกฺขูน  จาตุทฺทโส  โหติ  อาคนฺตุกาน   
ปณฺณร โสติ  เอตฺถ  เยส  ปณฺณรโส  เต  ติโรรฏโต  วา   
อาคตา  อตีต  วา  อุโปสถ  จาตุทฺทสิก  อกสูติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
อาวาสิกาน  อนุวตฺติ   ตพฺพนฺติ  อาวาสิเกหิ  อชชฺุโปสโถ  จาตุทฺทโสติ   
ปุพฺพกิจฺเจ  กยิรมาเน  อนุวตฺติตพฺพ  น  ปฏิกฺโกสิตพฺพ  ฯ   
นากามา  ทาตพฺพาติ  น  อนิจฺฉาย   ทาตพฺพา  ฯ  อาวาสิกาการนฺติ   
อาวาสิกาน  อาการ  อาจารนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
อากาโร  นาม  เยน  เตส  วตฺตสมฺปนฺนา  วา  น  วาติ   
อาจารสณฺาน  คยฺหติ  ฯ  ลิงฺค  นามย  เต  ตตฺถ  ตตฺถ  
ลีเน  คมยติ  อทิสฺสมาเนป  ชานาเปตีติ อตฺโถ  ฯ  นิมิตฺต   
นาม  ย  ทิสวฺา  เต  อตฺถติี  ายนฺติ  ฯ  อุทฺเทโส  นาม  
เยน  เต  เอวรูปปริกฺขาราติ  อุทฺทิสฺสนติฺ  อปเทส  ลภนฺตีติ  
อตฺโถ  ฯ  สพฺพเมต  สุป ฺตฺตม ฺจปาทีน ฺเจว  ปทสทฺทาทีน ฺจ   
อธิวจน  ฯ  ยถาโยค  ปน  โยเชตพฺพ  ฯ  อาคนฺตุกาการาทีสุป  
เอเสว  นโย  ฯ  ตตฺถ  อ ฺาตกนฺติ  อ ฺเส  สนฺตก  ฯปาทาน  
โธต  อุทกนสิฺเสกนฺติ  ปาทาน  โธตาน  อุทกนิสฺเสก  ฯ  พหุ- 
วจนสฺส  เอกวจน  เวทิตพฺพ  ฯ  ปาทาน  โธตอุทกนิสฺเสกนฺติ  วา 
ปาโ ฯ ปาทาน โธวนอุทกนิสฺเสกนฺติ อตฺโถ ฯ   
        นานาสวาสกาทิวตฺถูสุ  สมานสวาสกทิฏ ินฺติ  สมาน-  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 176 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๖ 
 
สวาสกา เอเตติ  ทิฏ ึ  ฯ  น  ปุจฺฉนฺตีติ  เตส  ลทฺธ ึ น 
ปุจฺฉนฺติ  อปุจฺฉิตฺวาว  วตฺตปฏิวตฺต  กตฺวา  เอกโต  อุโปสถ   
กโรนฺติ  ฯ  นาภิวิตรนฺตีติ   นานาสวาสกภาว  มทฺทิตุ  อภิภวิตุ  
น  สกโฺกนฺติ  ต  ทฏิ ึ  น  นิสฺสชฺชาเปนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  สภิกฺขุกา   
อาวาสาติ  ยสฺมึ  อาวาเส  อุโปสถการกา  ภิกฺขู  อตฺถิ  ตมฺหา   
อาวาสา  ย  น  สกโฺกติ ตทเหว  คนฺตุ  โส  อาวาโส  
อุโปสถ  อกตฺวา  น  คนฺตพฺโพ  ฯ  อ ฺตฺร สงฺเฆนาติ สงฺฆปโหนเกหิ   
ภิกฺขูหิ  วินา  ฯ  อ ฺตฺร  อนฺตรายาติ  ปุพฺเพ  วุตฺต  ทส- 
วิธมนฺตราย  วินา  ฯ  สพฺพนฺติเมน   ปน  ปริจฺเฉเทน  อตฺตจตุตฺเถน   
วา  อตฺตป ฺจเมน  วา  อนฺตราเยป  วา  สติ  คนฺตุ  วฏฏติ  ฯ   
อนาวาโสติ  นวกมฺมสาลาทิโก  โยโกจิ  ปเทโส  ฯ  ยถา  จ   
อาวาสาทโย  น  คนฺตพฺพา  เอว  สเจ   วิหาเร  อุโปสถ  
กโรนฺติ  อุโปสถาธิฏานตฺถ  สีมาป  นทีป  น   คนฺตพฺพา  ฯ   
สเจ  ปเนตฺถ  โกจิ  ภิกฺขุ  โหติ  ตสฺส  สนฺติกคนฺตุ  วฏฏติ  ฯ   
วิสฺสฏอุโปสถาป  อาวาสา  คนฺตุ วฏฏติ  เอว   คโต   
อธิฏาตตป  ลภติ  ฯ  อร ฺเกนาป  ภิกฺขุนา  อุโปสถทิวเส คาเม   
ปณฺฑาย  จริตฺวา  อตฺตโน  วิหารเมว  อาคนฺตพฺพ  ฯ  สเจ   
อ ฺ  วิหาร  โอกฺกมติ  ตตฺถ  อุโปสถ  กตฺวาว  อาคนฺตพฺพ   
อกตฺวา  น  วฏฏติ  ฯ  ย  ช ฺา  สกฺโกมิ  อชฺเชว  คนฺตุนฺติ  
ย  ชาเนยฺย  อชฺเชว  ตตฺถ  คนฺตุ  สกฺโกมีติ  เอวรูโป  อาวาโส    
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คนฺตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  อุโปสถ  กโรนฺเตนาป  หิ   
อิมินา  เนว อุโปสถนฺตราโย กโต ภวิสฺสตีติ ฯ   
          ภิกฺขุนยิา   นิสินฺนปริสายาติอาทีสุ   หตฺถปาสุปคมนเมว   
ปมาณ  ฯ  อ ฺตฺร  อวุฏ ิตาย  ปริสายาติ  อิท  ห ิ ปาริวาสิย- 
ปาริสุทฺธิทาน  นาม  ปรสิาย  วุฏ ิตกาลโต  ปฏาย  น  
วฏฏติ อวุฏ ิยา  ปน  วฏฏติ  เตนาห  อ ฺตฺร  อวุฏ ิตาย  
ปริสายาติ  ฯ  ตสฺส ลกฺขณ  ภิกฺขุนีวิภงฺเค  ปาริวาสิยฉนฺททาน- 
วณฺณนาโต  คเหตพฺพ  ฯ   อนุโปสเถติ  จาตุทฺทสิโก  จ  ปณฺณรสิโก   
จาติ  อิเม  เทฺว  อุโปสเถเปตฺวา  อ ฺสฺมึ  ทิวเส  ฯ  อ ฺตฺร   
สงฺฆสามคฺคิยาติ  ยาโกสมฺพิกภิกฺขูน  วิย  ภินฺเน  สงฺเฆ  ปุน   
สงฺฆสามคฺคี  กยิรติ  ตถารปู  สงฺฆสามคฺคึ  เปตฺวา  ฯ  ตทา 
จ  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อชชฺุโปสโถ  สามคฺคีติ  วตฺวา 
กาตพฺโพ  ฯ  เย  ปน  กิสมฺิ ฺจิเทวอปฺปมตฺตเก  สติ  อุโปสถ  
เปตฺวา  ปุน  สมคฺคา  โหนฺติ  เตหิอุโปสโถเยว กาตพฺโพติ ฯ  
                 อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
         ___________________________    
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                          วสฺสูปนายิกกฺขนฺธกวณฺณนา   
                   
          วสฺสูปนายิกกฺขนฺธเก  อปฺป ฺตฺโตติ  อนนุ ฺาโต   
อสวิหิโต  วา  ฯ  เตธ  ภิกขฺูติ  เต  ภิกฺขู  อิธสทฺโท  นปิาต- 
มตฺโต  ฯ สกนฺุตกาติ  สกุณา  ฯ  สงฺกาสยิสฺสนฺตีติ  อปฺโปสฺสุกฺกา   
นิพทฺธวาส  วสิสฺสนฺติ  ฯ สงฺฆาต  อาปาเทนฺตาติ  วินาส   
อาปาเทนฺตา  ฯ  วสฺสาเน  วสฺส อุปคนฺตุนฺติ  วสฺสาเน  เตมาส  
วสฺส  อุปคนฺตุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  กติ  นโุข   วสฺสูปนายิกาติ  กติ  
นุโข  วสฺสุปคมนา  ฯ  อปรชฺชุคตาย  อสาฬฺหิยาติ  เอตฺถ  
อปรชฺช ุ คตาย  อสฺสาติ  อปรชฺชุคตา  ตสฺสา  อปรชฺชุคตาย   
อติกฺกนฺตาย  อปรสฺมึ  ทิวเสติ  อตฺโถ  ฯ  ทุติยนเยปมาโส  
คตาย  อสฺสาติ  มาสคตา  ตสฺสา  มาสคตาย  อติกฺกนฺตาย   
มาเส  ปริปณฺุเณติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมา  อาสาฬฺหิปุณฺณมาย  อนนฺตเร  
ปาฏิปททิวเส  อาสาฬฺหิปุณฺณมิโต  วา  อปราย  ปณฺุณมาย 
อนนฺตเร ปาฏิปททิวเสเยว  วิหาร  ปฏชิคฺคิตฺวา  ปานีย  
ปริโภชนีย  อุปฏเปตฺวา  สพฺพ  เจติยวนฺทนาทิสามีจิกมฺม   
นิฏเปตฺวา  อิมสฺมึ  วิหาเร  อิม  เตมาส  วสฺส  อุเปมีติ  สกึ  
วา  ทฺวิกฺขตฺตุ วา  วาจ  นิจฺฉาเรตฺวา  วสฺส  อุปคนฺตพฺพ  ฯ 
โย  ปกฺกเมยฺยาติ  เอตฺถ  อนเปกฺขคมเนนวา  อ ฺตฺถ  อรุณ   
อุฏาปเนน  วา  อาปตฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  โย อติกฺกเมยฺยาติ  
เอตฺถ  วิหารคณนาย  อาปตฺติโย  เวทิตพฺพา  ฯ สเจ  หิ  ต ทิวส    
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                *เลมที่ ๓  วสสฺูปนายิกกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๗๙ 
 
วิหารสตสฺส  อุปจาร  โอกฺกมิตฺวา  อติกฺกมติ  สต  อาปตฺติโย  ฯ   
สเจ  ปน  วิหารูปจาร  อติกฺกมิตฺวา  อ ฺสฺส  วิหารสฺส   
อุปจาร  อโนกฺกมิตฺวาว  นิวตฺตติ  เอกาเยว  อาปตฺติ  ฯ  เกน   
อนฺตราเยน  ปุริมิก  อนุปคเตน  ปจฺฉิมิกา  อุปคนฺตพฺพา  ฯ   
วสฺส  อุกฺกฑฺฒิตุกาโมติ  วสฺส  นาม  ปมมาส  อุกฺกฑฺฒิตุกาโม   
สาวนมาส  อกตฺวา  ปุน  อาสาธเมว  กตฺตุกาโมติ  อตฺโถ  ฯ   
อาคเม  ชุณฺเหติ  อาคเม  มาเสติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อนชุานามิ  ภิกฺขเว  
ราชูน  อนุวตฺติตุนฺติ  เอตฺถ  วสฺสุกฺกฑฺฒเน  ภิกฺขูน  กาจิ   
ปริหานิ  นาม  นตฺถีติ  อนุวตฺติตุ  อนุ ฺาต  ฯ  ตสฺมา  อ ฺสฺมึ   
จ  ธมฺมิเก  กมฺเม อนุวตฺติตพฺพ อธมฺมิเก ปน น กสสฺจิ  
อนุวตฺติตพฺพนฺติ ฯ    
        สตฺตาหกรณีเยสุ  [ สตฺตาหกรณีเยน  คนฺตุนฺติ  สตฺตาหพฺ- 
ภนฺตเร  ย  กตฺตพฺพ  ต  สตฺตาหกรณีย  เตน  สตฺตาหกรณีเยน   
กรณภูเตน  คนฺตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ ฯ  ปหิเต  คนฺตุนฺติ  อิเมหิ   
สตฺตหิ  ภิกฺขุอาทีหิ  ทูเต  ปหิเตเยว  คนฺตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ   
สตฺตาห สนฺนิวตฺโต  กาตพฺโพติ  สตฺตาเหเยว  สนฺนิวตฺตพฺโพ   
อฏโม  อรุโณ  ตฺตเถว  น  อุฏาเปตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ  ] 
ภิกฺขุนีสงฺฆ  อุทฺทิสฺสาติ  อิโต  ปฏาย  วจฺจกุฏี  ชนตฺาฆร   
ชนฺตาฆรสาลาติ  อิมานิ  ตีณิ  ปริหีนานิ  ฯ  อุทฺโทสิตาทีนิ   
#  [ ]  สฺยามโปตฺถเก  นตฺถิ  ฯ  
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อุทฺโทสิตสิกฺขาปทาทีสุ  วุตฺตาเนว  ฯ  รสวตีติ  ปเนตฺถ   ภตฺตเคห   
วุจฺจติ  ฯ  วาเรยฺยนฺติ  ส ฺจริตฺตสิกฺขาปเท  วุตฺตเมว  ฯ   ปรุาย   
สุตฺตนฺโต  น  ปลชฺุชตีติ  ยาว  อย  สุตฺตนฺโต  น  ปลชฺุชติ  ฯ   
[ ยาว  อย  สตฺุตนฺโต  น  วินสฺสติ  ฯ  อ ฺตร  วา  ปนสฺส   
กิจฺจ  โหติ  กรณีย  วาติ  เอเตน  ปริสงฺขต  ยงฺก ฺจิ  กรณีย 
สงฺคหิต  โหติ  สพฺพตฺถ  จ  อิจฺฉามิ  ทานฺจ  ทาตุ  ธมฺมฺจ 
โสตุ  ภิกฺขู  จ  ปสฺสิตุนติ  อิมินา  ว  กปฺปยวจเนน  เปสิเต 
คนฺตพฺพ  เอเตส  วา  เววจเนน  ฯ  เปยฺยาลกฺกโม  ปน เอว   
เวทิตพฺโพ  ยถา  อุปาสเกน  สงฺฆ  อุททฺิสฺส  วิหาราทโย 
การาปตา  โหนฺติ  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อุทฺทิสฺส  เอก  ภิกฺขุ อุทฺทิสฺส 
ภิกฺขุนีสงฺฆ  อุทฺทิสฺส  สมพฺหุลา  ภิกฺขุนิโย  เอก  ภกิฺขุนึ  สมฺพหุลา 
สิกฺขมานาโย  เอก  สิกฺขมาน  สมฺพหุเล  สามเณเร  เอก   
สามเณร  สมฺพหุลา  สามเณริโย  เอก  สามเณรึ  อุทฺทิสฺส  อตฺตโน   
อตฺถาย  นิเวสน  การาปต  โหตีติ  วุตฺต  เอวเมว  อุปาสิกาย   
ภิกฺขุนา  ภิกฺขุนิยา  สิกฺขมานาย  สามเณเรน  สามเณริยา  สงฺฆ   
อุทฺทิสฺสาติ  สพฺพ  วตฺตพฺพ  ฯ  เอเตสุ  สตฺตปฺปาเรสุ  กรณีเยสุ   
ปหิเต  คนฺตพฺพ  ฯ  ]   ป ฺจนฺน  สตฺตาหกรณีเยนาติ  เอเตส   
ภิกฺขุอาทีน  สหธมฺมิกาน  คิลานภตฺต  วา  คิลานุปฏากภตฺต   
วา  เภสชฺช  วา  ปริเยสิสฺสามิ  วา  ปุจฺฉิสฺสามิ  วา  อุปฏหิสฺสามิ   
[  ]  สฺยามโปตฺถเก  นตฺถ ิ ฯ  
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                *เลมที่ ๓  วสสฺูปนายิกกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๘๑ 
 
วาติ  เอวมาทินา  ปรโต  วิตฺถาเรตฺวา  ทสฺสิเตน  การเณน   
อปฺปหิเตป  คนฺตพฺพ  ฯ  ปรโต  มาตาปตูน  อนุ ฺาตฏาเนป  
เอเสว นโย ฯ อนฺธกฏกถายมฺปน  เย  มาตาปตูน  อุปฏากา   
าตกา  วา  อ ฺาตกา  วา  เตสมฺป  อปฺปหิเต  คนฺตุ วฏฏตีติ   
วุตฺต  ฯ  ต  เนว  อฏกถาย  น  ปาลิยา  วุตฺต  ตสฺมา  
น  คเหตพฺพ  ฯ  ภิกฺขุภติโกติ  เอกสฺมึ  วิหาเร  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ   
วสนกปุริโส  ฯ  อุทฺริยตีติ  ปลชฺุชติ  ฯ  ภณฺฑ  เฉทาปตนฺติ   
ทพฺพสมฺภารภณฺฑ  ฉินฺทาปต  ฯ  อวหราเปยฺยุนฺติ  อาหราเปยฺยุ  ฯ   
สงฺฆกรณีเยนาติ  เอตฺถ  ยงฺกิ ฺจิ  อุโปสถาคาราทีสุ  เสนาสเนสุ   
เจติยจฺฉตฺตเวทิกาทีสุ  วา  กตฺตพฺพ  อนฺตมโส  ภิกฺขุโน   ปุคฺคลิก- 
เสนาสนมฺป  สพฺพ  สงฺฆกรณียเมว  ฯ  ตสฺมา  ตสฺส นิปฺผาทนตฺถ   
ทพฺพสมฺภาราทีนิ  วา  อาหริตุ  วฑฺฒกปิฺปภูตีน  ภตฺตเวตนาทีนิ   
วา  ทาเปตุ  คนฺตพฺพ  ฯ  อยมฺปเนตฺถ  ปาลิมุตฺตกรตฺติจฺเฉทวินิจฺฉโย   
ธมฺมสฺสวนตฺถาย  อนิมนติฺเตน  คนฺตุ น  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน   
เอกสฺมึ  มหาอาวาเส  ปมเยว  กติกา  กตา  โหติ   อสุกทิวสนฺนาม   
สนฺนิปติตพฺพนฺติ  นิมนฺติโตเยว  นาม  โหติ  คนฺตุ  วฏฏติ  ฯ  
ภณฺฑก  โธวิสฺสามีติ  คนฺตุ  น  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปนอาจริยุ- 
ปชฺฌายา  ปหิณนฺติ  วฏฏติ  ฯ  นาติทูเร  วิหาโร  โหติ ตตฺถ   
คนฺตฺวา  อชฺเชว  อาคมิสฺสามีติ  สมฺปาปุณิตุ  น  สกฺโกติ    
วฏฏติ  ฯ  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีน  อตฺถายป  คนฺตุ  น  ลภติ  ฯ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๒ 
 
อาจริย  ปสฺสิสฺสามีติ  ปน  คนฺตุ ลภติ  ฯ  สเจ  น  อาจริโย  อชชฺ   
มา  คจฺฉาติ  วทติ  วฏฏติ  ฯ  อุปฏากกุล  วา  าติกุล  
วา ทสฺสนตฺถาย คนฺตุน ลภติ ฯ   
          ปริปาเตนฺติปติ  สมนฺตโต  อาคนฺตฺวา  ปลาเปนฺติ  ภย  วา 
ชเนนฺติ  ชีวิตา  โวโรเปนฺติ  ฯ  อาวิสนฺตีติ  สรีร  อนุปวิสนฺติ  ฯ   
เยน  คาโม  เตน  คนฺตุนฺติอาทีสุ  สเจ  คาโม  อวิทูร  คโต   
โหติ  ตตฺถ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  วิหารเมว  อาคนฺตฺวา  วสิตพฺพ  ฯ 
สเจ  ทูร  คโต  โหติ  สตฺตาหวาเรน  อรุโณ  อุฏาเปตพฺโพ  ฯ   
น  สกฺกา  เจ  โหติ  ตตฺเรว  สภาคฏาเน  วสิตพฺพ  ฯ  
สเจ  มนุสฺสา  ยถาปวตฺตานิ  สลากภตฺตาทีนิ  เทนฺติ  น  มย  
ตสฺมึวิหาเร  วสามาติ  วตฺตพฺพา  ฯ  มย  วิหารสฺส  วา   
ปาสาทสฺส  วา  น  เทม  ตุมฺหาก  ยตฺถ  กตฺถจิ  วสตฺิวา   
ภุ ฺชถาติ  วุตฺเต  ปน  ยถาสุข  ภุ ฺชิตพฺพ  เตสเยว  ต   
ปาปุณาติ  ฯ  ตุมฺหาก  วสนฏาเน  ปาปุณาเปตฺวา  ภุ ฺชถาติ   
วุตฺเต  ปน  ยตฺถ  วสนฺติ  ตตฺถ  เนตฺวา วสฺสคฺเคน  
ปาปุณาเปตฺวา  ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปวาริตกาเล วสฺสาวาสิก  
เทนฺติ  ยทิ  สตฺตาหวาเรน  อรุณ  อุฏาปยึสุ  คเหตพฺพ   
ฉินฺนวสฺเสหิ  ปน  น  มย  ตตฺถ  วสิมฺหา  ฉินฺนวสฺสา  
มยนฺติ  วตฺตพฺพ  ยทิ  เยส  อมฺหาก  เสนาสน  ปาปต  เต    
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คณฺหนฺตูติ  วทนฺติ  คเหตพฺพ  ฯ  ยมฺปน  วิหาเร  อุปนิกฺขิตฺตก   
มา  วินสฺสีติ  อิธ  อาหฏ  จีวราทิเวภงฺคิยภณฺฑ  ต  ตตฺเถว   
คนฺตฺวา  อปโลเกตฺวา  ภาเชตพฺพ  ฯ  อิโต  อยฺยาน  จตฺตาโร  
ปจฺจเย  เทถาติ  กปฺปย  การกาน  ทินฺเน  เขตฺตวตฺถุอาทิเก   
ตตฺรุปฺปาเทป  เอเสว  นโย  ฯสงฺฆิก  หิ  เวภงฺคิยภณฺฑ   
อนฺโตวิหาเร  วา  พหิสีมาย  วา  โหตุ  พหิสีมาย   ิตาน   
อปโลเกตฺวา  ภาเชตุ น  วฏฏติ  ฯ  อุภยตฺรฏ ิตมฺปน  อนฺโตสีมาย   
 ิตาน  อปโลเกตฺวา  ภาเชตุ วฏฏติเยว  ฯ สงฺโฆ  ภินฺโนติ  เอตฺถ   
ภินฺเน  สงฺเฆ  คนฺตฺวา  กรณีย  นตฺถ ิ โย   ปน  ภิชฺชสิฺสตีติ   
อาสงฺกิโต  ต  สนฺธาย  ภินฺโนติ  วุตฺต  ฯ  สมฺพหุลาหิ  ภิกฺขุนีหิ  
สงฺโฆ  ภินฺโนติ  เอตฺถ  น  ภิกฺขุนีหิ  สงฺโฆ   ภินฺโนติ  ทฏพฺโพ  ฯ   
วุตฺต ฺเหต  น  โข  อุปาล ิ ภิกฺขุนี  สงฺฆ!  ภินฺทตีติ  ฯ  เอตา   
ปน  นิสฺสาย  เอตา  อนุพล  กตฺวา  ย  สงฺฆภิกฺขู ภินฺเทยฺยุนฺติ  
อาสงฺกา โหติ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ   
        วโชติ  โคปาลกาน  นิวาสนฏาน  ฯ  เยน  วโชติ  เอตฺถ   
วเชน  สทฺธึ  คตสฺส  วสฺสจฺเฉเท  อนาปตฺติ  ฯ  อุปกฏายาติ  
อาสนฺนาย  ฯ  สตฺเถ  วสฺส  อุปคนฺตุนฺติ  เอตฺถ  วสฺสูปนายิกทิวเส    
เตน  ภิกฺขุนา  อุปาสกา  วตฺตพฺพา  กุฏิกา  ลทฺธธ  วฏฏตีติ  ฯ   
สเจ  กริตฺวา  เทนฺติ  ตตฺเถว  ปวิสิตฺวา  อิธ  วสฺส  อุเปมีติ  
ติกฺขตฺตุ   วตฺตพฺพ  ฯ  โน  เจ  เทนฺติ  สาลาสงฺเขเปน   ิตสกฏสฺส    
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เหฏา  อุปคนฺตพฺพ  ตป  อลภนฺเตน  อาลโย  กาตพฺโพ  ฯ  
สตฺเถ  ปน  วสฺส  อุปคนฺตุ  น  วฏฏติ  ฯ  อาลโย  นาม  อิธ  
วสฺส  วสิสฺสามีติ   จิตฺตุปฺปาทมตฺต  ฯ  สเจ  มคฺคปฏิปนฺเนเยว   
สตฺเถ  ปวารณาทิวโสโหติ  ตตฺเถว  ปวาเรตพฺพ  ฯ  อถ  
สตฺโถ  อนฺโตวสฺเสเยว  ภิกฺขุนา  ปตฺถิตฏาน  ปตฺวา  อติกฺกมติ   
ปตฺถิตฏาเน  วสิตฺวา  ตตฺถ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  ปวาเรตพฺพ  ฯ   
อถาป  สตฺโถ  อนฺโตวสฺเสเยว  อนฺตรา  เอกสฺมึ  คาเม  ติฏติ   
วา  วิปฺปกิรียติ  วา  ตสฺมึเยว  คาเม  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  วสิตฺวา   
ปวาเรตพฺพ  ฯ  อปฺปวาเรตฺวา  ตโตปร  คนฺตุ  น  วฏฏติ  ฯ  
นาวาย  วสฺส  อุปคจฺฉนฺเตนาป  กุฏิยเยว   อุปคนฺตพฺพ  ฯ   
ปริเยสิตฺวา  อลภนฺเตน  อาลโย  กาตพฺโพ  ฯ  สเจ  อนฺโตเตมาส   
นาวา  สมุทฺเทเยว  โหติ  ตตฺเถว  ปวาเรตพฺพ  ฯ  อถ  สเจ   
นาวา  กูล  ลภติ  อย ฺจ  ปรโต  คนฺตุกาโม  โหติ  คนฺตุ   
น  วฏฏติ  นาวาย  ลทฺธคาเมเยว  วสิตฺวา  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ   
ปวาเรตพฺพ  ฯ  สเจป  นาวา  อนุตีรเมว  อ ฺตฺถ  คจฺฉติ  ภิกฺขุ   
จปม  ลทฺธคาเมเยว  วสิตุกาโม  นาวา  คจฺฉตุ  ภิกฺขุนา  
ตตฺเถว วสิตฺวา  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  ปวาเรตพฺพ  ฯ  อิติ  วเช  สตฺเถ   
นาวายนฺติ  ตีสุ  าเนสุ  นตฺถิ  วสฺสจฺเฉเท  อาปตฺติ  ปวาเรตุ ฺจ   
ลภตีติ  ฯ  ปรุิเมสุ  ปน  วาเฬหิ  อุพฺพาฬฺหา  โหนฺตีติอาทีสุ  
สงฺฆเภท   ปริโยสาเนสุ  วตฺถูสุ  เกวล  อนาปตฺติ  โหติ  ปวาเรตุ  
ปน น ลภติ ฯ   
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                *เลมที่ ๓  วสสฺูปนายิกกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๘๕           
           
          ปสาจิลฺลิกาติ  ปสาจาเยว  ปสาจิลฺลิกา  ฯ  น  ภิกฺขเว 
รุกฺขสุสิเรติ  เอตฺถ  สุทฺเธ  รุกฺขสุสิเรเยว  น  วฏฏติ  ฯ มหนฺตสฺส  
ปน  สุสิรสฺส  อนฺโต  ปทรจฺฉทน  กุฏกิ  กตฺวา  ปวิสนทฺวาร  
โยเชตฺวา   อุปคนฺตุ  วฏฏติ  ฯ  รุกฺข  ฉินฺทิตฺวา  ขาณุกมตฺถเก   
ปทรจฺฉทน  กุฏิก  กตฺวาป  วฏฏติเยว  ฯ  รกฺุขวิฏภิยาติ  เอตฺถาป   
สุทฺเธ  วิฏปมตฺเต  น  วฏฏติ  ฯ  มหาวิฏเป  อฏฏก  พนฺธิตฺวา 
ตตฺถปทรจฺฉทน  กฏุิก  กตฺวา  อุปคนฺตพฺพ  ฯ  อเสนาสนิเกนาติ   
ยสฺส  ป ฺจนฺน  ฉทนาน  อ ฺตเรน  ฉนฺน  โยชิตทฺวารพนฺธ   
เสนาสนนตฺถิ  เตน  น  อุปคนฺตพฺพ  ฯ  น  ภิกฺขเว  ฉวกุฏิกายาติ   
เอตฺถฉวกุฏิกา  นาม  ฏงฺกิตม ฺจาทิเภทา  กุฏ ี ตตฺถ  อุปคนฺตุ  
น วฏฏติ  ฯ  สุสาเน  ปน  อ ฺ  กุฏิก  กตฺวา  อุปคนฺตุ  
วฏฏติ  ฯ   น  ภิกฺขเว  ฉตฺเตติ  เอตฺถาป  จตูสุ  ถมฺเภสุ  ฉตฺต  
เปตฺวา อาวรณ   กตฺวา  ทฺวาร  โยเชตฺวา  อุปคนฺตุ วฏฏติ  ฯ   
ฉตฺตกุฏิกา  นาเมสาโหติ  ฯ  จาฏิยาติ  เอตฺถาป  มหนฺเตน  
กปลฺเลน  ฉตฺเต  วุตฺตนเยน กุฏ ึ กตฺวา  อุปคนฺตุ วฏฏติ  ฯ   
เอวรูปา  กติกาติ  เอตฺถาป  อ ฺาป  ยา  อีทิสา  อธมฺมิกา  
กติกา  โหติ  สา  น  กาตพฺพาติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺสา ลกขฺณ  
มหาวิภงฺเค วุตฺต ฯ   
        วสฺสาวาโส  ปฏิสฺสโุต  โหติ  ปรุมิิกายาติ  ตุมฺหาก  อาวาเส 
ปุริมิกาย  วสสฺูปนายิกาย  วสฺส  วสิสฺสามีติ  ปฏิ ฺา  กตา  
โหติ  ฯ  ปุรมิิกา  จ  น  ป ฺายตีติ  ยตฺถ  ปฏิ ฺาต  ตตฺถ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๖ 
 
วสฺสุปคมน  น  ทิสฺสตีติ  ฯ  ปฏิสฺสเว  จ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ   
เอตฺถ  น  เกวล  อิม  เตมาส  อิธ  วสฺส  วสถาติ  เอตสฺเสว 
ปฏิสฺสเว  อาปตฺติอิม  เตมาส  ภิกฺข  คณฺหถ  อุโภป  มย  
อิธ  วสิสฺสาม  เอกโต  อุทฺทิสาเปสฺสามาติ  เอวมาทินาป  ตสฺส   
ตสฺส  ปฏิสฺสเว  ทุกฺกฏ  ฯ   ต ฺจ  โข  ปม  สุทฺธจิตฺตสฺส  ปจฺฉา   
วิสวาทนปจฺจยา  ฯ  ปมมฺป  อสุทฺธจิตฺตสฺส  ปน  ปฏิสฺสเว   
ปาจิตฺติย  วิสวาทเน  ทุกฺกฏนฺติ   ปาจิตฺติเยน  สทฺธึ  ทุกฺกฏ   
ยุชฺชติ  ฯ  โส  ตทเหว  อกรณีโยติ   อาทีสุ  สเจ  วสสฺ  อนุปคนฺตฺวา   
วา  ปกฺกมติ  อุปคนฺตฺวา  วาสตฺตาห  พหิทฺธา  วีตินาเมติ  
ปุริมิกา  จ  น  ป ฺายติ  ปฏิสฺสเว  จ   อาปตฺติ  ฯ  วสฺส   
อุปคนฺตฺวา  ปน  อรุณ  อนุฏาเปตฺวา  ตทเหวสตฺตาหกรณีเยน   
ปกฺกมนฺตสฺสาป  อนฺโตสตฺตาเห  นิวตฺตนฺตสฺสอนาปตฺติ  โก  
ปน  วาโท  ทฺวีหตีห  วสิตฺวา  อนฺโตสตฺตาเห นิวตฺตนฺตสฺส  ฯ   
ทฺวีหตีห  วสิตฺวาติ  เอตฺถาป  นิรเปกฺขคมเนเนว  อุปจาราติกฺกเม   
วสฺสจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ  ฯ  สเจ  อิธ  วสิสฺสามีติอาลโย  อตฺถ ิ  
อสติยา  ปน  วสฺส  น  อุเปติ  คหิตเสนาสน  สุคหิต   
ฉินฺนวสฺโส  น  โหติ  ปวาเรตุ  ลภติเยว  ฯ  สตฺตาห อนาคตาย   
ปวารณายาติ  เอตฺถ  นวมิโต  ปฏาย  คนฺตุ วฏฏติ  อาคจฺฉตุ 
วา มา วา อนาปตฺติ ฯ เสส อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                วสฺสูปนายิกกฺขนฺธกวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                   __________________________    
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                                *เลมที่  ๑๘๗ 
   
                          ปวารณากฺขนฺธกวณฺณนา 
   
          ปวารณากฺขนฺธเก  เนว  อาลเปยฺยาม  น  สลลฺเปยฺยามาติ   
เอตฺถ  อาลาโป  นาม  ปมวจน  สลฺลาโป  นาม  ปจฺฉิมวจน  ฯ   
หตฺถวิลงฺฆเกนาติ  หตฺถุกฺเขปเกน  ฯ  ปสุสวาสนฺติ  ปสูน   
วิย   สวาส  ฯ  ปสโวป  หิ  อตฺตโน  อุปฺปนฺน  สุขทุกฺข   
อ ฺม ฺสฺส  น  อาโรเจนฺติ  ปฏิสนถฺาร  น  กโรนฺติ  ตถา   
เอเตป  อกสุ  ฯ ตสฺมา  เนส  สวาโส  ปสุสวาโสติ  วุจฺจติ  ฯ  
เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ น  ภิกฺขเว  มูควตฺต  ติตฺถิยสมาทานนฺติ  
อิม  เตมาส  น  กเถตพฺพนฺติ  เอวรูป  วตฺตสมาทาน  น  
กาตพฺพ  ฯ  อธมฺมิกกติกา  หิ  เอสา  ฯ อ ฺม ฺานุโลมตาติ   
อ ฺม ฺ  วตฺตุ  อนุโลมภาโว  ฯ  วทนฺตุ ม  อายสฺมนฺโตติ   
หิ  วทนฺต  สกฺกา  โหติ  กิ ฺจิ  วตฺตุ น  อิตร  ฯ  อาปตฺติ- 
วุฏานตา  วินยปุเรกฺขารตาติ  อาปตฺตีหิ  วุฏานภาโว  วินย   
ปุรโต  กตฺวา  จรณภาโว  ฯ  วทนฺตุ  ม  อายสฺมนฺโตติ  หิ   
วทนฺโต  อาปตฺตีหิ  วุฏหิสฺสติ  วินย ฺจ  ปุรกฺขิตฺวา  วิหรตีติ   
วุจฺจติ  ฯ   
        สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อชชฺ  ปวารณา  ยทิ   
สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ  ปวาเรยฺยาติ  อย  สพฺพสงฺคาหิกา   
นาม  ตฺติ  ฯ  เอว  ห ิ วุตฺเต  เตวาจิก  เทฺววาจิก ฺจ  เอกวาจิก ฺจ   
ปวาเรตุ  วฏฏติ  สมานวสฺสิกเมว  น  วฏฏติ  ฯ  เตวาจิก   
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๘ 
 
ปวาเรยฺยาติ  วุตฺเต  ปน  เตวาจิกเมว  วฏฏติ  อ ฺ  น   
วฏฏติ  ฯเทฺววาจิก  ปวาเรยฺยาติ  วุตฺเต  เทฺววาจิก ฺจ  เตวาจิก ฺจ   
วฏฏติ   เอกวาจิก ฺจ  สมานวสฺสิก ฺจ  น  วฏฏติ  ฯ  เอกวาจิก   
ปวาเรยฺยาติวุตฺเต  ปน  เอกวาจิกเทฺววาจิกเตวาจิกานิ  วฏฏนฺติ   
สมานวสฺสิกเมวน  วฏฏติ  ฯ  สมานวสฺสิกนฺติ  วุตฺเต  สพฺพ   
วฏฏติ  ฯ  อจฺฉนฺตีติ  นิสินฺนาว  โหนติฺ  น  อุฏหนฺติ  ฯ  
ตทนนฺตราติ  ตทนนฺตร  ตาวตฺตก  กาลนฺติ  อตฺโถ  ฯ  จาตุทฺทสิกา   
จ  ปณฺณรสิกา  จาติ  เอตฺถ จาตุทฺทสิกาย  อชชฺ  ปวารณา   
จาตุทฺทสีติ  เอว  ปุพฺพกิจฺจ  กาตพฺพ  ปณฺณรสิกาย อชฺช  
ปวารณา ปณฺณรสีติ ฯ   
        ปวารณากมฺเมสุ  สเจ  เอกสฺมึ  วิหาเร  ป ฺจสุ  ภิกฺขูส ุ
วสนฺเตสุ  เอกสฺส  ปวารณ  อาหริตฺวา  จตฺตาโร  คณตฺตึ   
เปตฺวา ปวาเรนฺติ  จตูสุ  วา  ตีสุ  วา  วสนฺเตสุ  เอกสฺส   
ปวารณ อาหริตฺวาตโย  วา  เทฺว  วา  สงฺฆตฺตึ  เปตฺวา   
ปวาเรนฺติ  สพฺพเมต  อธมฺเมน  วคฺค  ปวารณากมฺม  ฯ  สเจ  
ปน  สพฺเพป  ป ฺจ  ชนา  เอกโต  สนฺนปิติตฺวา  คณตฺตึ   
เปตฺวา  ปวาเรนฺติ  จตฺตาโร วา  ตโย  วา  เทฺว  วา  วสนฺตา  
เอกโต  สนฺนปิติตฺวา  สงฺฆตฺตึ  เปตฺวา  ปวาเรนฺติ  สพฺพเมต   
อธมฺเมน  สมคฺค  ปวารณากมฺม  ฯ สเจ  ป ฺจสุ  ชเนสุ  เอกสฺส   
ปวารณ  อาหริตฺวา  จตฺตาโร  สงฺฆตฺตึ เปตฺวา  ปวาเรนฺติ    
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จตูสุ  วา  ตีสุ  วา  เอกสฺส  ปวารณ อาหริตฺวา  ตโย  วา   
เทฺว  วา  คณตฺตึ  เปตฺวา  ปวาเรนฺติ  สพฺพเมต  ธมฺเมน   
วคฺค  ปวารณากมฺม  ฯ  สเจ  ปน  สพฺเพป  ป ฺจ  ชนา  เอกโต   
สนฺนิปติตฺวา  สงฺฆตฺตึ  เปตฺวา  ปวาเรนฺติ  จตฺตาโร  วา 
ตโย  วา  เอกโต  สนฺนิปติตฺวา  คณตฺตึ  เปตฺวา  ปวาเรนฺติ  
เทฺว อ ฺม ฺ  ปวาเรนฺติ  เอโก  วสนฺโต  อธิฏานปวารณ  
กโรติ สพฺพเมต ธมฺเมน สมคฺค ปวารณากมฺมนฺติ ฯ   
        ทินฺนา  โหติ  ปวารณาติ  เอตฺถ  เอว  ทินฺนาย  ปวารณาย   
ปวารณาหารเกน  สงฺฆ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอว  ปวาเรตพฺพ  ติสฺโส 
ภนฺเต  ภิกฺขุ  สงฺฆ  ปวาเรติ  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย 
วา  วทตุ  ต  ภนฺเต  สงฺโฆ  อนุกมฺป  อุปาทาย  ปสฺสนฺโต  
ปฏิกริสฺสติ  ฯ  ทุติยมฺป  ภนฺเต... ตติยมฺป  ภนฺเต  ติสฺโส  ภิกฺขุ   
สงฺฆ  ปวาเรติ  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา  ฯเปฯ   
ปฏิกริสฺสตีติ  ฯ  สเจ  ปน  วุฑฺฒตโร  โหติ  อายสฺมา  ภนฺเต  
ติสฺโสติ  วตฺตพฺพ  ฯ  เอว ฺหิ  เตน  ตสฺสตฺถาย  ปวาริต   
โหตีติ  ฯ   ปวารณ  เทนฺเตน  ฉนฺทป  ทาตุนฺติ  เอตฺถ  ฉนฺททาน   
อุโปสถกฺขนธฺเก   วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  อิธาป  จ  ฉนฺททาน   
อวเสสสงฺฆกมฺมตฺถายตสฺมา  สเจ  ปวารณ  เทนฺโต  ฉนฺท  
เทติ  วุตฺตนเยเนว  อาหฏาย  ปวารณาย  อาโรจิตาย  เตน  
จ  ภิกฺขุนา  สงฺเฆน  จ  ปรวิาริตเมว  โหติ  ฯ  อถ  ปวารณเมว    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 190 
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เทติ  น  ฉนทฺ  ตสฺส  จ  ปวารณาย  อาโรจิตาย  สงฺเฆน  จ   
ปวาริเต  สพฺเพส  สุปฺปวาริต  โหติ  อ ฺมฺปน  กมฺม  กุปฺปติ  ฯ   
สเจ  ปน  ฉนฺทเมว  เทติ  น  ปวารณ  สงฺฆสฺส  ปวารณา   
จ  เสสกมฺมานิ  จ  น  กุปปฺนฺติ  เตน  ปน  ภิกฺขุนา  อปฺปวาริต   
โหติ  ฯ  ปวารณาทิวเส  ปน  พหิสีมาย  ปวารณ  อธิฏหิตฺวา   
อาคเตนป  ฉนฺโท  ทาตพฺโพ  เตน  สงฺฆสฺส ปวารณากมฺม  
น  กุปฺปติ  ฯ    
        อชชฺ  เม  ปวารณาติ  เอตฺถ  สเจ  จาตุทฺทสิกา  โหติ   
อชฺช เม  ปวารณา  จาตุทฺทสี  สเจ  ปณฺณรสิกา  อชฺช  
เม  ปวารณา  ปณฺณรสีติ  เอว  อธิฏาตพฺพ  ฯ  ตทหุปวารณาย   
อาปตฺตินฺติ   อาทิ  วุตฺตนยเมว  ฯ  ปุน  ปวาเรตพฺพนฺติ  ปุน  
ปุพฺพกิจฺจ  กตฺวา   ตฺตึ  เปตฺวา  สงฺฆตฺเถรโต  ปฏาย 
ปวาเรตพฺพ  ฯ  เสส  อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนาย วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพ ฯ    
          อาคนฺตุเกหิ  อาวาสิกาน  อนุวตฺติตพฺพนฺติ  อชฺช  ปวารณา 
จาตุทฺทสีติ  เอตเทว  ปุพฺพกิจฺจ  กาตพฺพ  ฯ  ปณฺณรสิก- 
ปวารณายป   เอเสว  นโย  ฯ  อาวาสิเกหิ  นิสฺสีม  คนฺตฺวา   
ปวาเรตพฺพนฺติอสฺสาวสาเน  อย  ปาลิมตฺุตกวินิจฺฉโย  สเจ   
ปุริมิกาย  ป ฺจภิกฺขู  วสฺส  อุปคตา  ปจฺฉิมิกายป  ป ฺจ 
ปุริเมหิ  ตฺตึ  เปตฺวา  ปวาริเต  ปจฺฉิเมหิ  เตส  สนฺติเก    
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ปาริสุทฺธิอุโปสโถ  กาตพฺโพ  น  เอกสฺมึ  อุโปสถคฺเค  เทฺว   
ตฺติโย  เปตพฺพา  ฯ  สเจป  ปจฺฉิมิกาย  อุปคตา  จตฺตาโร   
ตโย  เทฺว  เอโก  วา  โหติ  เอเสว  นโย  ฯ  อถ  ปรุิมกิาย   
จตฺตาโร  ปจฺฉิมิกายป  จตฺตาโร  ตโย  เอโก  วา  เอเสว   
นโย  ฯ  อถาป  ปุริมกิาย  ตโย  ปจฺฉิมิกายป  ตโย  เทฺว  เอโก  
วา  เอเสว  นโย  ฯ  อิท  เหตฺถ  ลกฺขณ สเจ  ปุริมิกาย   
อุปคเตหิ  ปจฺฉิมิกาย  อุปคตา  โถกตรา เจว  โหนฺติ  สมสมา 
วา  สงฺฆปวารณาย  จ  คณ  ปูเรนฺติ  สงฺฆปวารณาวเสน   
ตฺติ  เปตพฺพาติ  ฯ  สเจ  ปน  ปุริมกิาย  ตโย  ปจฺฉิมิกาย   
เอโก  โหติ  เตน  สทฺธึ  จตฺตาโร  โหนติฺ  จตุนฺน สงฺฆตฺตึ   
เปตฺวา  ปวาเรตุ  น  วฏฏติ  ฯ  คณตฺติยา  ปน  โส  คณปูรโก   
โหติ  ตสฺมา  คณวเสน  ตฺตึ  เปตฺวา  ปุริเมหิ  ปวาเรตพฺพ   
อิตเรน  เตส  สนฺติเก  ปาริสุทฺธิอุโปสโถ  กาตพฺโพ  ฯปุริมิกาย   
เทฺว  ปจฺฉิมิกาย  เทฺว  วา  เอโก  วา  โหติ  เอเสว   
นโย  ฯ  ปุรมิิกาย  เอโก  ปจฺฉิมิกาย  เอโก  โหติ  เอเกน   
เอกสฺส  สนติฺเก  ปวาเรตพฺพ  เอเกน  ปาริสุทฺธิอุโปสโถ   
กาตพฺโพ  ฯสเจ  ปุริมวสฺสุปคเตหิ  ปจฺฉิมวสฺสุปคตา  เอเกนป   
อธิกตรา  โหนฺติ  ปม  ปาฏิโมกฺข  อุทฺทิสิตฺวา  ปจฺฉา  โถกตเรหิ   
เตส  สนฺติเก   ปวาเรตพฺพ  ฯ  กตฺติกจาตุมฺมาสินิยา  ปวารณาย  
ปน  สเจ  ปม  วสฺสุปคเตหิ  มหาปวารณาย  ปวาริเตหิ  ปจฺฉา    
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อุปคตา  อธิกตรา  วา  สมสมา  วา  โหนฺติ  ปวารณาตฺตึ  
เปตฺวา  ปวาเรตพฺพ  ฯ  เตหิ  ปวาริเต  ปจฺฉา  อิตเรหิ  เนส  
สนฺติเก  ปาริสุทฺธิอุโปสโถ  กาตพฺโพ  ฯ  อถ  มหาปวารณาย   
ปวาริตา  พหู  โหนฺติ  ปจฺฉา  วสฺสุปคตา  โถกา  วา  เอโก 
วา  ปาฏิโมกเฺข  อุทฺทิฏเ  ปจฺฉา  เตส  สนฺติเก  เตน  
ปวาเรตพฺพ  ฯ    
          น  จ  ภิกฺขเว  อปฺปวารณาย  ปวาเรตพฺพ  อ ฺตฺร  
สงฺฆ  สามคฺคิยาติ  เอตฺถ  โกสมฺพิกสามคฺคีสทิสาว  สามคฺคี   
เวทิตพฺพา  ฯ  อชชฺ  ปวารณา  สามคฺคีติ  เอว ฺเจตฺถ  ปุพฺพกิจฺจ   
กาตพฺพ  ฯ  เย ปน  กิสฺมิ ฺจิเทว  อปฺปมตฺตเก  ปวารณ  
เปตฺวา  สมคฺคา  โหนฺติ  เตหิ  ปวารณายเมว  ปวารณา   
กาตพฺพา  ฯ  สามคฺคีปวารณ  กโรนฺเตหิ  จ  ปมปวารณ  เปตฺวา   
ปาฏิปทโต  ปฏาย  ยาว  กตฺติกจาตุมฺมาสิ ปุณฺณมา  เอตฺถนฺตเร   
กาตพฺพา  ตโต  ปจฺฉา  วา  ปุเร  วา  น วฏฏติ ฯ 
          เทฺววาจิก  ปวาเรตุนฺติ  เอตฺถ  ตฺตึ  เปนฺเตนาป  ยท ิ
สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ  เทฺววาจิก  ปวาเรยฺยาติ  วตฺตพฺพ    
เอกวาจิเก  เอกวาจิก  ปวาเรยฺยาติ  ฯ  สมานวสฺสิเกป  สมานวสฺสิก 
ปวาเรยฺยาติ  วตฺตพฺพ  เอตฺถ  จ  พหูป  สมานวสฺสา  เอกโต   
ปวาเรตุลภนฺติ ฯ   
          ภาสิตาย  ลปตาย  อปริโยสิตายาติ  เอตฺถ  สพฺพสงฺคาหิก ฺจ   
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ปุคฺคลิก ฺจาติ  ทุพฺพิธ  ปวารณาฏปน  ฯ  ตตฺถ  สพฺพสงฺคาหิเก   
สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ฯเปฯ  สงฺโฆ  เตวาจิก  ปวาเร  
อิติ  สุการโต  ยาว  เรกาโร  ตาว  ภาสติา  ลปตา   
อปริโยสิตาว   โหติ  ปวารณา  เอตฺถนฺตเร  เอกปเทป  เปนฺเตน   
ปตา  โหติ  ปวารณา  ฯ  ยกาเร  ปน  ปตฺเต  ปริโยสิตา  
โหติ  ตสฺมา  ตโต   ปฏาย  เปนฺเตน  อฏปตา  โหติ  ฯ   
ปุคฺคลิกฏปเน  ปน  สงฺฆภนฺเต  ปวาเรมิ  ฯเปฯ  ทุติยมฺป...  
ตติยมฺป  ภนฺเต  สงฺฆ  ปวาเรมิ  ทฏิเน  วา  สุเตน  วา  
ปริสงฺกาย  วา  ฯเปฯ  ปสสฺนฺโต  ปฏีติ  สงฺการโต  ยาว  อย   
สพฺพปจฺฉิโม  ฏิกาโร  ตาว  ภาสิตา  ลปตา  อปริโยสิตาว   
โหติ  ปวารณา  เอตฺถนฺตเร  เอกปเทป  เปนฺเตน  ปตา   
โหติ  ปวารณา  ฯ  กริสสฺามีติ  วุตฺเต  ปน  ปริโยสติาว  โหติ   
ยสฺมา  กริสสฺามีติ  วุตฺเต  ปน  ปริโยสติาวโหติ  ตสฺมา 
กริสฺสามีติ  เอกสฺมึ  ปเท  ปตฺเต  ปตาป  อฏปตาว  โหติ  ฯ   
เอส  นโย  เทฺววาจิกเอกวาจิกสมานวสฺสิกาสุ  ฯ  เอตาสุป  หิ   
ปวารณาสุ  สงฺการโต  ฏกิาราวสานเยว  ปนกฺ  เขตฺตนฺติ  ฯ   
อนุยุ ฺชิยมาโนติ  อนุโยค  กตฺวา  กิมหฺิ  น  เปสีติ   ปรโต  
วุตฺตนเยน  ปุจฺฉิยมาโน  ฯ  โอมทฺทิตฺวาติ  เอตานิ  อล ภิกฺขุ  
มา  ภณฺฑนนฺติอาทีนิ  วจนานิ  วตฺวา  ฯ  วจโนมทฺทนา  หิ 
อิธ  โอมทฺทนาติ  อธิปฺเปตา  ฯ  อนุทธฺสิต  ปฏชิานาตีติ  อมูลเกน   
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ปาราชิเกน  อนุทฺธสิโต  อย  มยาติ  เอว  ปฏชิานาติ  ฯ  
ยถาธมฺมนฺติ  สงฺฆาทิเสเสน  อนุทฺธสเน  ปาจิตฺติย  อิตเรหิ   
ทุกฺกฏ  ฯ   นาเสตฺวาติ  ลิงฺคนาสนาย  นาเสตฺวา  ฯ  สาสฺส   
ยถาธมฺม  ปฏิกตาติ เอตฺตกเมว  วตฺวา  ปวาเรถาติ  วตฺตพฺโพ   
อสุกา  นาม  อาปตฺตีติ  อิทมฺปน น วตฺตพฺพ เอต ฺหิ  
กลหสฺส มุข โหติ ฯ    
        อิท  วตฺถุ  ป ฺายติ  น  ปุคฺคโลติ  เอตฺถ  โจรา  กริ 
อร ฺวิหาเร  โปกฺขรณิโต  มจฺเฉ  คเหตฺวา  ปจิตฺวา  ขาทิตฺวา  
อคมสุ  ฯ  โส  ต  วิปฺปการ  ทิสฺวา  ภิกฺขุสฺส  อิมินา  กมฺเมน   
ภวิตพฺพนฺติ  สลฺลกฺเขตฺวา  เอวมาห  ฯ  วตฺถุ  เปตฺวา  สงฺโฆ 
ปวาเรยฺยาติ  ยทา  ต  ปุคฺคล  ชานิสฺสาม  ตทา  ต  โจเทสฺสาม  
อิทานิ  ปน  สงฺโฆ  ปวาเรตูติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  อิทาเนว   
น  วเทหีติ  สเจ  อิมินา  วตฺถุนา  ก ฺจิ  ปุคฺคล  ปริสงฺกสิ  
อิทาเนว  น  อปทิสาหีติ  อตฺโถ  ฯ  สเจ  อปทิสติ  ต  ปุคฺคล   
อนวิชฺชิตฺวา  ปวาเรตพฺพ  โน  เจ  อปทิสติ  อุปปริกขิฺตฺวา   
ชานิสฺสามาติปวาเรตพฺพ  ฯ  อย  ปุคฺคโล  ป ฺายติ  น  วตฺถุนติฺ   
เอตฺถ  เอโกภิกฺขุ  มาลาคนฺธวิเลปเนหิ  เจติย  วา  ปูเชสิ   
อริฏ  วา  ปวิ  ตสฺส  ตทนุรูโป  สรรีคนฺโธ  โหติ  โส   
ต  คนฺธ  สนธฺาย  อิมสฺสภิกฺขุโน  คนโฺธติ  วตฺถุ ปกาเสนฺโต   
เอวมาห  ฯ  ปุคฺคล  เปตฺวาสงฺโฆ  ปวาเรยฺยาติ  เอต  ปุคฺคล    
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เปตฺวา  สงฺโฆ  ปวาเรตูติ  ฯ  อิทาเนว  น  วเทหีติ  ย  ตฺว   
ปุคฺคล  ปาเปสิ  ตสฺส  ปคฺุคลสฺส  อิทาเนว  โทส  วเทหิ  ฯ   
สเจ  อยมสฺส  โทโสติ  วทติ  ต  ปุคฺคล  โสเธตฺวา  ปวาเรตพฺพ   
อถ  จ  นาห  ชานามีติ  วทติ  อุปปริกฺขิตฺวา  ชานิสฺสามาติ   
ปวาเรตพฺพ  ฯ  อิท  วตฺถุ ฺจ  ปุคฺคโล  จ  ป ฺายตีติ  ปุริมนเยเนว   
โจเรหิ  มจฺเฉ  คเหตฺวา  ปจิตฺวา  ปริภุตฺตฏาน ฺจ คนฺธาทีหิ   
นฺหานฏาน ฺจ  ทิสฺวา  ปพฺพชิตสฺเสท  กมฺมนฺติ  ม ฺมาโน   
โส  เอวมาห  ฯ  อิทาเนว  น  วเทหีติ  อิทาเนว  เตน   วตฺถุนา   
ปริสงฺกิตปุคฺคล  วเทหิ  ฯ  อิทมฺปน  อุภย  ทิสฺวา  ทฏิกาลโต    
ปฏาย  วินิจฺฉินิตฺวาว  ปวาเรตพฺพ  ฯ  กลลฺ  วจนายาติ   
กลฺลโจทนาย  โจเทตุ วฏฏตีติ  อตฺโถ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ปวารณโต 
ปุพฺเพ อวินิจฺฉิตตฺตา  ปจฺฉา  จ  ทิสฺวา  โจทิตตฺตาติ  ฯ  อุกฺโกฏนก   
ปาจิตฺติยนฺติ  อิท ฺหิ   อุภย  ปุพฺเพ  ปวารณาย  ทิสฺวา  
วินิจฺฉินิตฺวาว  ภิกฺขู  ปวาเรนฺติ   ตสฺมา ปุน ต อุกฺโกเฏนฺตสฺส  
อาปตฺติ ฯ 
        เทฺว  ตโย  อุโปสเถ  จาตุทฺทสิเก  กาตุนฺติ  เอตฺถ   
จตุตฺถป ฺจมาเทฺว  จาตุทฺทสิกา  ตติโย  ปน  ปกติยาป   
จาตุทฺทสิโกเยวาติ  ตสฺมาตติยจตุตฺถา  วา  ตติยจตุตฺถป ฺจมา 
วา  เทฺว  ตโย  จาตุทฺทสิกากาตพฺพา  ฯ  อถ  จตุตฺเถ  กเต  
เต  สุณนฺติ  ป ฺจโม  จาตุทฺทสิโก กาตพฺโพ  ฯ  เอวมฺป  เทฺว    
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จาตุทฺทสิกา  โหนฺติ  ฯ  เอว  กโรนฺตา  ภณฺฑนการกาน  เตรเส   
วา  จาตุทฺทเส  วา  อิเม  ปณฺณรสีปวารณ  ปวาเรสฺสนฺติ  ฯ  
เอว  ปวาเรนฺเตหิ  จ  พหิสีมาย สามเณเร เปตฺวา  เต   
อาคจฺฉนฺตีติ  สุตฺวา  ลหุ  ลหุ  สนฺนิปติตฺวา  ปวาเรตพฺพ  ฯ    
เอตมตฺถ  ทสฺเสตุ  เต  เจ  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  ตถา  กโรนฺตูติ  วุตฺต  ฯ   
อสวิหิตาติ  อสวิทหิตา  อาคมนชานนตฺถาย  อกตสวิทหนา   
อวิ ฺาตาว  หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  เตส  วิกฺขิตฺวาติ  กลินฺตตฺถ   
มุหุตฺต   วิสสฺมถาติอาทินา  นเยน  สมฺโมห  กตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  
โน  เจ  ลเภถาติ  โน  จ  พหิสีม  คนฺตุ ลเภยฺยุ ภณฺฑนการกาน  
สามเณเรหิเจว  ทหรภิกฺขูหิ  จ  นรินฺตร  อนุพทฺธาว  
โหนฺติ  ฯ  อาคเมชุณฺเหติ  ย  สนฺธาย  อาคเม  ชุณฺเห  
ปวาเรยฺยามาติ  ตฺตึ  เปสสตสฺมึ  อาคเม  ชุณฺเห  ฯ  โกมุทิยา   
จาตุมฺมาสินิยา  อกามา ปวาเรตพฺพนฺติ  อวสฺส  ปวาเรตพฺพ  น 
หิ  ต  อติกฺกมิตฺวา  ปวาเรตุ ลพฺภติ  ฯ  เตหิ  เจ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขูหิ  ปวาริยมาเนติ  เอว  จาตุมฺมาสินิยา ปวาริยมาเน ฯ   
        อ ฺตโร  ผาสุวิหาโรติ  ตรุณสมโถ  วา  ตรณุวิปสฺสนา   
วา  ฯ  ปริพาหิรา  ภวิสฺสามาติ  อนิพทฺธรตฺติฏานทิวาฏานาทิ- 
เภเทน  ภาวนานุโยค  สมฺปาเทตุ อสกฺโกนฺตา  พาหิรา  
ภวิสฺสาม  ฯ สพฺเพเหว เอกชฺฌ  สนฺนปิติตพฺพนฺติ  อิมินา   
ฉนฺททาน  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  ภินฺนสฺส   ห ิ สงฺฆสฺส  สมคฺคกรณกาเล    
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                *เลมที่ ๓  จมมฺกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๙๗ 
 
ติณวตฺถารกสมเถ  อิมสมฺิ ฺจ  ปวารณสงฺคเหติ  อิเมสุ  ตีสุ  าเนสุ   
ฉนฺท  ทาตุ น  วฏฏติ  ฯ  ปวารณสงฺคโห  จ  นามาย  วิสฺสฏ- 
กมฺมฏานาน  ถามคตสมถวิปสฺสนาน  โสตาปนฺนาทีน ฺจ  น   
ทาตพฺโพ  ฯ  ตรุณสมถวิปสฺสนาลาภิโน  ปน  สพฺเพ  วา  โหนฺตุ   
อุปฑฺฒา  วา  เอกปุคฺคโล  วา  เอกสฺสป  วเสน ทาตพฺโพเยว  ฯ   
ทินฺเน  ปวารณสงฺคเห  อนฺโตวสฺส  ปริหาโรว  โหติ  อาคนฺตุกา   
เตส  เสนาสน  คเหตุ น  ลภนฺติ  เตหิป  ฉินฺนวสฺเสหิ  น   
ภวิตพฺพ  ปวาเรตฺวา  ปน  อนฺตราป  จาริก  ปกฺกมิตุ ลภนฺตีติ    
ทสฺสนตฺถ  เตหิ  เจ  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ 
อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                        ปวารณากฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________   
                         
                        จมฺมกฺขนฺธกวณฺณนา 
   
          อิสฺสราธิปจฺจนฺติ  อิสฺสรภาเวน  จ  อธิปติภาเวน  จ   
สมนฺนาคต ฯรชฺชนฺติ  ราชภาว  ร ฺา  กตฺตพฺพกิจฺจ  วา  ฯ   
โสโณ  นาม โกฬิวิโสติ  เอตฺถ  โสโณติ  ตสฺส  นาม  โกฬิวิโสติ   
โคตฺต  ฯปาทตเลสุ  โลมานีติ  อุโภสุ  รตฺเตสุ  ปาทตเลสุ  สุขุมานิ 
อ ฺชนวณฺณานิ  กมฺมจิตฺตกตานิ  โลมานิ  ชาตานิ  โหนฺติ  ฯ 
โสกิร  ปุพฺเพ  อสีติสหสฺสาน  ปุริสาน  เชฏปุริโส  หุตฺวา   
เตหิ  สทฺธึ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  วสนฏาเน  ปณฺณสาล  กตฺวา    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๘ 
 
อตฺตโน  สสสฺิรีก  อุณฺณปาวารก  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปาเทหิ   
อกฺกมนฏาเน  ปาทปุ ฺฉนิก  กตฺวา  เปสิ  ฯ  เตมาสมฺปน   
สพฺเพว  ปจฺเจกพุทฺธ  อุปฏหึสุ  ฯ  อย  ตสฺส  จ  เตส ฺจ   
อสีติคามิกสหสฺสาน  ปุพฺพปโยโค  ฯ  คามิกสหสฺสานีติ  เตสุ  คาเมสุ   
วสนฺตาน  กุลปุตฺตาน  อสีติสหสฺสานิ  ฯ  เกนจิเทว  กรณีเยนาติ  
เกนจิ  กรณีเยน  วิย  ฯ  น  ปนสฺส  กิ ฺจิ กรณีย  อตฺถิ  
อ ฺตฺร  ตสฺส  ทสฺสนตฺถาย  ฯ  ราชา  กิร  ตานิป อสีติ- 
กุลปุตฺตสหสฺสานิ  สนฺนิปาเตนฺโต  เอว  อปริสงฺกนโฺต  โสโณ    
อาคมิสฺสตีติ  สนฺนิปาตาเปสิ  ฯ  ทฏิธมฺมิเก  อตฺเถติ  กสิวณิชชฺาทีนิ   
ธมฺเมน  กตฺตพฺพานิ  มาตาปตโร  ธมฺเมน  โปสิตพฺพาติ- 
เอวมาทินา นเยน  อิธโลกหิเต  อตฺเถ  อนุสาสิตฺวา  ฯ  โส  โน   
ภควาติ  โส  อมฺหาก  ภควา  ตุมฺเห  สมฺปรายิเก  อตฺเถ 
อนุสาสิสฺสตีติ  อตฺโถ  ฯ  ภควนฺต  ปฏิเวเทมีติ  ภควนฺต  ชานาเปมิ  ฯ   
ปาฏิกาย  นิมมฺุชฺชิตฺวาติ  โสปาณสฺส  เหฏา  อฑฺฒจนฺทปาสาเณ   
นิมฺมุชฺชิตฺวา  ฯ  ยสฺสทานิภนฺเต  ภควา  กาล  ม ฺตีติ  ยสฺส   
เตส  หิตกิริยตฺถสฺส  ภควากาล  ชานาติ  ฯ  วิหารปฺปจฺฉายายนฺติ   
วิหารปฺปจฺจนฺเต  ฉายาย  ฯสมนฺนาหรนฺตีติ  ปสาทวเสน  ปุนปฺปุน   
มนสิกโรนฺติ  ฯ  ภิยฺโยโส  มตฺตายาติ  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปุน   
วิสิฏตร  ทสฺเสหีติ  อตฺโถ  ฯ   อนฺตรธายตีติ  อทสฺสน  โหติ  ฯ   
โลหิเตน  ผุฏโติ  โลหิเตน  มกฺขิโต  โหติ  ฯ  ควาฆาตนนฺติ    
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                *เลมที่ ๓  จมมฺกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๑๙๙ 
 
ยตฺถ  คาโว  ห ฺนฺติ  ตาทิโสติ  อตฺโถ  ฯ   กุสโลติ  วีณาย   
วาทนกุสโล  ฯ  วีณาย  ตนฺติสฺสเรติ  วีณาย  ตนฺติยา  สเร  ฯ   
อจฺจายิกาติ  อติอายตา  ขรมุจฺฉิตา  ฯ  สรวตีติ  สรสมฺปนฺนา  ฯ  
กมฺม ฺาติ  กมฺมกฺขมา  ฯ  อติสิถลิาติ  มนฺทมุจฺฉิตา  ฯ  สเม  คุเณ   
ปติฏ ิตาติ  มชฺฌิเม  สเร  เปตฺวา  มุจฺฉิตา  ฯ วิริยสมถ  
อธิฏาหีติ  วิริยสมฺปยุตฺต  สมถ  อธฏิาหิ  วิริยสมเถน   โยเชหีติ   
อตฺโถ  ฯ  อินฺทฺริยาน ฺจ  สมต  ปฏิวิชฌฺาติ  สทฺธาทีน  อินฺทฺริยาน   
สมต  สมภาว  ตตฺถ  สทธฺ  ป ฺาย  ป ฺ ฺจ  สทฺธาย   
วิริย  สมาธินา  สมาธิ ฺจ  วิริเยน  โยชยิมานาน  อินฺทฺริยาน   
สมต  ปฏิวิชฌฺ  ฯ  ตตฺถ  จ  นิมิตฺต  คณฺหาหีติ  ตสฺมึ  สมเถ   
สติ  เยน  อาทาเส  มุขนิมิตฺเตน  อุปฺปชฺชิตพฺพ  ต  สมถนิมิตฺต  
วิปสฺสนา  นิมิตฺต  มคฺคนิมิตฺต  ผลนิมตฺิต  คณฺหาหิ  นิพฺพตฺเตหีติ   
อตฺโถ  ฯ  อ ฺ  พฺยากเรยฺยนฺติ  อรหา  อหนฺติ  ชานาเปยฺย  ฯ   
ฉฏานานีติ  ฉ  การณานิ  ฯ  อธิมุตฺโต  โหตีติ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  
ปจฺจกฺข  กตฺวา   ิโต  โหติ  ฯ  เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติ  สพฺพ   
อรหตฺตวเสน  วุตฺต  ฯ   อรหตฺต  หิ  สพฺพกิเลเสหิ  นิกฺขนฺตตฺตา   
เนกฺขมฺม ฯ เตเหว ปวิวิตฺตตฺตา   ปวิเวโก  พฺยาปชฌฺาภาวโต   
อพฺยาปชฺฌ  ตณฺหาย  ขยนฺเต  อุปฺปนฺนตฺตา  ตณฺหกฺขโย  
อุปาทานสฺส  ขยนฺเต  อุปฺปนฺนตฺตา  อุปาทานกฺขโย  สมฺโมหา- 
ภาวโต  อสมฺโมโหติ  วุจฺจติ  ฯ  เกวล  สทฺธามตฺตกนฺติ  ปฏิเวธรหิต    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๐ 
 
เกวล  ปฏิเวธปฺป ฺาย  อสมฺมิสฺส  สทฺธามตฺตก  ฯ  ปฏิจยนฺติ   
ปุนปฺปุน  กรเณน  วุฑฺฒึ  ฯ  วีตราคตฺตาติ  มคฺคปฏิเวเธน  ราคสฺส   
วิคตตฺตาเยว  เนกฺขมฺมสงฺขาต  อรหตฺต  ปฏิวิชฺฌิตฺวา   ิโต  
โหติ ฯ ผลสมาปตฺติวิหาเรน  วิหรติ  ตนฺนินฺนมานโสเยว  โหตีติ   
อตฺโถ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ลาภสกฺการสิโลกนฺติ   
จตุปจฺจยลาภ ฺจ  เตสเยว  สุกตภาว ฺจ  วณฺณภณน ฺจ  ฯ   
นิกามยมาโนติ  อิจฺฉยมาโน  ปตฺถยมาโน  ฯ  ปวิเวกาธิมุตฺโตติ  
ปวิเวเก  อธิมุตฺโต  อหนติฺ  เอว  อรหตฺต  พฺยากโรตีติ  อตฺโถ  ฯ   
สีลพฺพตปรามาสนฺติ   สีล ฺจ   วต ฺจ  ปรามสิตฺวา  คหิต  คหณ- 
มตฺต  ฯ  สารโต  ปจฺจาคจฺฉนฺโตติ  สารภาเวน  ชานนฺโต  ฯ   
อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโตติ  อพฺยาปชฺฌ  อรหตฺต  พฺยากโรตีติ  อตฺโถ  ฯ   
อิมินา  นเยน  สพฺพวาเรสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ภุสาติ   
พลวนฺโต ฯ เนวสฺส  จิตฺต  ปริยาทิยนฺตีติ  เอตสฺส  ขีณาสวสฺส  
จิตฺต  คเหตฺวา  าตุ น  สกฺโกนฺติ  ฯ  อมิสฺสีกตนฺติ  อมิสฺสีกต  
กิเลเสหิ อารมฺมณานิ(๑)  สทฺธึ  จิตฺต  มิสฺส  กโรนฺติ  เตส   
อภาวา  อมิสฺสีกต  ฯ   ิตนฺติ  ปติฏ ิต  ฯ  อาเน ฺชปฺปตฺตนฺติ   
อจลนปฺปตฺต  ฯ  วย ฺจสฺสานุปสฺสตีติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทมฺป   
วยมฺป  ปสฺสติ  ฯ  เนกฺขมฺม  อธิมุตฺตสฺสาติ  อรหตฺต  ปฏิวิชฺฌิตฺวา   
 ิตสฺส  ฯ  เสสปเทหิป  อรหตฺตเมว  กถิต  ฯ   อุปาทานกฺขยสฺสาติ   
# ๑. สารตฺถทีปนิยมฺปน  กิเลสา หิ อารมฺมเณนาติ ทิสฺสติ ฯ     
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อุปโยคตฺเถ  สามิวจน  ฯ  อสมฺโมห ฺจ  เจตโสติ  จิตฺตสฺส  จ   
อสมฺโมโห  อธิมุตฺโต  ฯ  ทิสฺวา  อายตนุปฺปาทนฺติ  อายตนาน   
อุปฺปาท ฺจ  วย ฺจ  ทิสฺวา  ฯ  สมฺมา  จิตฺต  วิมุจฺจตีติ  สมฺมา   
เหตุนา  นเยน  อิมาย  วิปสฺสนาย  ปฏปิตฺติยา ผล- 
สมาปตฺติวเสน จิตฺต  วิมุจฺจติ  นิพฺพานารมฺมเณ  อธิมุจฺจติ  ฯ   
สนฺตจิตฺตสฺสาติ   นิพฺพุตจิตฺตสฺส  ฯ  ตาทิโนติ  อิฏานิฏเสุ   
อนุนยปฏิเฆหิ  อกมฺปตตฺตา (๑) ตาทิโน  ฯ  อ ฺ  พฺยากโรนฺตีติ   
อรหตฺต  พฺยากโรนฺติ  ฯ  อตฺโถ  จ  วุตฺโตติ  เยน  อรหาติ  
ายติ  โส  อตฺโถ  จ  วุตฺโต  ฯ  สุตฺตตฺโถ  ปน  สุตฺตนฺตวณฺณนาโตเยว   
คเหตพฺโพ  ฯ  อตฺตา  จ  อนุปนีโตติ  อรห  อรหาติ  เอว   
พฺย ฺชนวเสน  อตฺตา  จ  น  อุปนีโต  ฯ  อถ  จ  ปนิเธกจฺเจ   
โมฆปุริสาติ  อ ฺเ  ปน  ตุจฺฉปุริสา  หสมานา  วิย  อสนฺตเมว  
อ ฺ  วจนมตฺเตน  สนฺต  กตฺวา  พฺยากโรนฺติ  ฯ   
        เอกปลาสิกนฺติ  เอกปฏล  ฯ  อสติีสกฏวาเหติ  เอตฺถ  เทฺว   
สกฏภารา  เอโก  วาโหติ  เวทิตพฺพา  ฯ  สตฺตหตฺถกิ ฺจ  อนีกนฺติ   
เอตฺถ  ฉ  หตฺถินิโย  เอโก  จ  หตฺถีติ  อิทเมก  อนีก   อีทิสานิ   
สตฺต  อนีกานิ  สตฺตหตฺถกิ  อนีก  นาม  ฯ  ทิคุณาติ  ทฺวิปฏลา ฯ  
ติคุณาติ ติปฏลา ฯ คณงฺคณุปาหนาติ  (๒)จตุปฏลโต ปฏาย  
วุจฺจติ ฯ   
# ๑.  ม. อนปฺปยตฺตา  อกมฺปยตฺตา  จ  ฯ  ๒.  ม. คณงฺคณูปาหนาติ ฯ  
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        สพฺพนีลกาติ  สพฺพาว  นีลกา  ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพ- 
ปตกาทีสุป  ฯ  ตตฺถ  จ  นลีกา  อุมฺมารปุปฺผวณฺณา  โหติ   
ปตกา  กณฺณิการปุปฺผวณฺณา  โลหิติกา  ชยกุสุมปปฺุผวณฺณา   
ม ฺเชฏ ิกา  ม ฺเชฏกวณฺณา  เอว  กณฺหา  อฬาริฏ ิกวณฺณา   
มหารงฺค รตฺตา  สตปทีปฏ ิวณฺณา  มหานามรตฺตา  สมฺภินฺน- 
วณฺณา  โหติ  ปณฺฑุปลาสวณฺณา  กุรุนทฺิยมฺปน  ปทมุปุปฺผ- 
วณฺณาติ  วุตฺต  ฯ  เอตาสุ  ยงฺก ฺจิ  ลภตฺิวา  รชน  โจลเกน   
ปุ ฺฉิตฺวา  วณฺณ  ภินฺทิตฺวา  ธาเรตุ  วฏฏติ  ฯ  อปปฺมตฺตเกป (๓)  
ภินฺเน  วฏฏติเยว  ฯ   นีลวทฺธิกาติ  ยาส  วทฺธาเยว  นีลา  ฯ   
เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  เอตาโยป  วณฺณเภท  กตฺวา   
ธาเรตพฺพา  ฯ  ขลลฺกพทธฺาติ  ป ฺหิปธานตฺถ  ตเล  ขลฺลก   
พนฺธิตฺวา  กตา  ฯ  ปฏูพทฺธาติ  โยนกอุปาหนา  วุจฺจติ  ยาว   
ชงฺฆโต  สพฺพปาท  ปฏิจฺฉาเทติ  ฯ ปาลิคุณฺ ิมาติ  ปาลึ  คุณฺ ิตฺวา   
กตา  อุปริปาทมตฺตเมว  ปฏิจฺฉาเทติ  น  ชงฺฆ  ฯ  ตูลปุณฺณิกาติ   
ตูลปจุนา  ปูเรตฺวา  กตา  ฯติตฺติรปตฺติกาติ  ติตฺติรปตฺตสทิสา   
วิจิตฺตวทฺธา  ฯ  เมณฺฑวิสาณวทฺธิกาติ  กณฺณิกฏาเน  เมณฺฑก- 
สิงฺคสณฺาเน  วทฺเธ  โยเชตฺวา  กตา  ฯ  อชวิสาณวทฺธิกาทีสุป   
เอเสว  นโย  ฯ  วิจฺฉิกาฬิกาติ  ตตฺเถว วิจฺฉิกาน  นงฺคุฏสณฺาเน    
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วทฺเธ  โยเชตฺวา  กตา  ฯ  โมรป ฺชปรสิิพฺพิตาติ  ตเลสุ  วา   
วทฺเธสุ  วา  โมรป ฺเชหิ  สุตฺตกสทิเสหิ  ปริสิพฺพิตา  ฯ   จิตฺราติ   
วิจิตฺรา  ฯ  เอตาสุป  ยงฺก ฺจิ  ลภิตฺวา  สเจ  ตานิ   ขลฺลกาทีนิ   
อปเนตุ  สกฺกา  โหติ  วล ฺเชตพฺพา  ฯ  เตสุ  ปน  สติ  
วล ฺเชนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  ฯ  สีหจมฺมปริกฺขฏา  นาม  ปริยนฺเตสุ   จีวเร   
อนุวาต  วิย  สีหจมฺม  โยเชตฺวา  กตา  ฯ  อุลกูจมฺมปริกฺขฏาติ    
ปกฺขิพิฬาลจมฺมปริกฺขฏา  ฯ  เอตาสุป  ยากาจิ  ต  จมฺม  อปเนตฺวา   
ธาเรตพฺพา ฯ   
        โอมุกกฺนฺติ  ปฏิมุ ฺจิตฺวา  อปนีต  ฯ  นวาติ  อปริภุตฺตา  ฯ   
อภิชีวนิกสฺสาติ  เยน  สิปฺเปน  อภิชีวนฺติ  ชีวิต  กปฺเปนฺติ  ตสฺส   
การณาติ  อตฺโถ  ฯ  อิธ  โข  ต  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  ตนฺติ   
นิปาตมตฺต  อิธ  โข  ภิกฺขเว  โสเภยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  ย  ตุมฺเหติ  
เย  ตุมฺเห ฯอถวา  ยทิ  ตุมเฺหติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ยทิสทฺทสฺส  
หิ  อตฺเถ  ยนิปาโต  ฯ  อาจริเยสูติอาทิมฺหิ  ปพฺพชชฺาจริโย   
อุปสมฺปทาจริโย   นิสฺสยาจริโย  อุทฺเทสาจริโยติ  อิเม  จตฺตาโร 
อิธ  อาจริยา  เอวอวสฺสิกสฺส  ฉพฺพสฺโส  อาจริยมตฺโต  โส  หิ   
จตุวสฺสกาเล  ตนิสฺสาย  วจฺฉติ  เอว  เอกวสฺสสฺส  สตฺตวสฺโส   
ทุวสฺสสฺส  อฏวสฺโส   ติวสฺสสฺส  นววสฺโส  จตุวสฺสสฺส  ทสวสฺโสติ   
อิเมป  อาจริยมตฺตา  เอว  อุปชฺฌายสฺส  สนฺทฏิสมฺภตฺตา  ปน   
สหายกา  ภิกฺขู  เยวา  ปน  เกจิ  ทสหิ  วสฺเสหิ  มหนฺตตรา    
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เต  สพฺเพป อุปชฺฌายมตฺตา  นาม  เอตฺตเกสุ  ภิกฺขูสุ  อนุปาหเนสุ   
จงฺกมนฺเตสุ  สอุปาหนสฺส  จงฺกมโต  อาปตฺติ  ฯ  ปาทขีลาพาโธ   
นาม  ปาทโต  ขีลสทิส  มส นิกฺขนฺต โหติ ฯ   
          ติณปาทุกาติ  เยนเกนจิ  ติเณน  กตา  ปาทุกา  ฯ   
หินฺตาลปาทุกาติ  ขชฺชูรปิตฺเตหิ  กตปาทุกา  หินฺตาลปตฺเตหิป  
น  วฏฏติเยว  ฯ  กมลปาทุกาติ  กมลวณฺณ  นาม  ติณ  อตฺถิ   
เตน  กตปาทุกา  อุสีรปาทุกาติป  วทนฺติ  ฯ  กมฺพลปาทุกาติ  
อุณฺณาหิ  กตปาทุกา  ฯ  อสงฺกมนียาโยติ ภูมิย สุปฺปติฏ ิตา  
นิจฺจลา อสหาริยา ฯ   
          องฺคชาต  ฉุปนฺตีติ  องฺคชาเตเนว  องฺคชาต  ฉุปนฺติ  ฯ 
โอคาเหตฺวา  มาเรนฺตีติ  อนฺโตอุทเก  ทฬฺห  คเหตฺวา  มาเรนฺติ  ฯ 
อิตฺถียุตฺเตนาติ  เธนุยุตฺเตน  ฯ  ปุริสนตฺเรนาติ  ปุริสสารถินา  ฯ   
ปุริสยุตฺเตนาติ  โคณยุตฺเตน  ฯ  อิตฺถนตฺเรนาติ  อิตฺถีสารถินา  ฯ   
คงฺคามหิยายาติ  คงฺคามหิกีฬิกา  ฯ  ปรุสิยุตฺต  หตฺถวฏฏกนฺติ  เอตฺถ    
ปุริสยุตฺต  อิตฺถีสารถิ  วา  โหตุ  ปุริสสารถิ  วา  วฏฏติ  ฯ   
หตฺถวฏฏกมฺปน  อิตฺถิโย  วา  วฏเฏนฺตุ  ปุริสา  วา  วฏฏติเยว  ฯ   
ยานุคฺฆาเตนาติ  ยานปฏิฆสสฺส  สพฺโพ  กาโย  จลติ  ตปฺปจฺจยา  
รุชฺชติ  ฯ  สิวิกนฺติ  ปกสิวิก  ฯ  ปาฏงฺกินฺติ  วเส  ลคฺเคตฺวา   
กต ปฏโปฏฏลิก (๑)ฯ    
#  ๑. ปฏปโปฏฏลิก  ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 205 

                *เลมที่ ๓  จมมฺกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๐๕ 
 
        อุจฺจาสยนมหาสยนานีติ  เอตฺถ  อุจฺจาสยนนฺติ  ปมาณา- 
ติกฺกนฺต  ม ฺจ  ฯ  มหาสยนนฺติ  อกปฺปยปจฺจตฺถรณ  ฯ  อาสนฺทิ- 
อาทีสุ  อาสนฺทีติ  ปมาณาติกฺกนฺตาสน  ฯ  ปลฺลงฺโกติ  ปาเทสุ   
(วา)  วาฬรูปานิ  เปตฺวา  กโต  ฯ  โคณโกติ  ทีฆโลมโก  
มหาโกชโว  ฯ   จตุรงฺคุลาธิกานิ  กิร  ตสฺส  โลมานิ  ฯ  จิตฺตโกติ   
วาฬจิตฺต   อุณฺณามยตฺถรโก (๑)ฯ  ปฏกิาติ  อุณฺณามโย  เสตตฺถรโก ฯ  
ปฏลิกาติ ฆนปุปฺผโก  อุณฺณามยตฺถรโก  โยนกทมิฬปโฏติ  
วุจฺจติ  ฯ  ตูลกิาติ  ปกติตูลิกาเยว  ฯ  วิกติกาติ  สีหพฺยคฺฆาทิ- 
รูปวิจิตฺโต  อุณฺณามยตฺถรโก  ฯ   อุทฺธโลมีติ  เอกโต  อุคฺคตโลม   
อุณฺณามยตฺถรณ  อุทฺธโลมีติป   ปาโ  ฯ  เอกนฺตโลมีติ  อุภโต   
อุคฺคตโลม  อุณฺณามยตฺถรณ  ฯกฏิสฺสนฺติ  รตนปรสิิพฺพิต   
โกเสยฺยกฏิสสฺมย  ปจฺจตฺถรณ  ฯ  โกเสยฺยนฺติ  รตนปริสิพฺพิต   
โกเสยฺยสุตฺตมย  ปจฺจตฺถรณ  ฯ  สุทฺธโกเสยฺย  ปน  วฏฏติ  ฯ   
กุตฺตกนฺติ  โสฬสนฺน  นาฏกิตฺถีน  ตฺวา  นจฺจโยคฺค  อุณฺณามย- 
ปจฺจตฺถรณ  ฯ  หตฺถตฺถรอสฺสตฺถรา  หตฺถิ  อสฺสปฏ ีสุ  อตฺถรกาเอว ฯ   
รถตฺถเรป  เอเสว  นโย  ฯ  อชินปฺปเวณีติ  อชินจมฺเมหิ  ม ฺจปฺ- 
ปมาเณน  สิพฺพิตฺวา  กตา  ปเวณิ  ฯ กทลีมิคปวรปจฺจตฺถรณนฺติ   
กทลีมิคจมฺมนฺนาม  อตฺถิ  เตน  กต  ปวรปจฺจตฺถรณ  ฯ   
อุตฺตมปจฺจตฺถรณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ต  กิร  เสตวตฺถสฺส  อุปร ิ  
# ๑. เยภุยฺเยน ปน วานจิตฺต...อิติ ทิสสฺติ ฯ   
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กทลีมิคจมฺม  ปตฺถริตฺวา  สิพฺเพตฺวา  กโรนฺติ  ฯ  สอุตฺตรจฺฉทนฺติ   
สห  อุตฺตรจฺฉเทน  อุปริพทฺเธน  รตฺตวิตาเนน  สทฺธินฺติ  อตฺโถ  ฯ   
เสตวิตานมฺป  เหฏา  อกปฺปยปจฺจตฺถรเณ  สติ  น  วฏฏติ  อสติ  
ปน  วฏฏติ  ฯ  อุภโตโลหิตกุปธานนฺติ  สีสุปธาน ฺจ  ปาทุ- 
ปธาน ฺจาติ  ม ฺจสฺส  อุภโต  โลหิตกุปธาน  เอต  น  วฏฏติ  ฯ   
ยมฺปน  เอกเมว  อุปธาน  อุโภสุ  ปสฺเสสุ รตฺต  วา  โหตุ  
ปทุมวณฺณ  วา  จิตฺต  วา  สเจ  ปมาณยุตฺต  วฏฏติ  ฯ  
มหาอุปธาน  ปน  ปฏิกฺขิตฺต  ฯ  ทีปจฺฉาโปติ  ทีปโปตโก  ฯ   
โอคุมฺผิยนฺตีติ  ภิตฺติทณฺฑกาทีสุ  เวเตฺวา  พนฺธนติ  ฯ  
อภินิสีทิตุนฺติ  อภิ  นิสฺสาย  นิสีทิตุ  ฯ  คิลาเนน  ภิกฺขุนา   
สอุปาหเนนาติ  เอตฺถ   คิลาโน นาม โย น สกโฺกติ  
อนุปาหโน คาม ปวิสิตุฯ   
        กรุรฆเรติ(๑)  เอวนามเก  นคเร  ฯ เอเตนสฺส โคจรคาโม  
วุตฺโต ฯ  ปปาเต  ปพฺพเตติ  ปปาตนามเก  ปพฺพเต  ฯ  เอเตนสฺส   
นิวาสนฏาน  วุตฺต  ฯ  โสโณติ  ตสฺส  นาม  ฯ  โกฏิอคฺฆน- 
กมฺปน  กณฺณปลนฺธนก  ธาเรติ  ตสฺมา  กุฏิกณฺโณติ  วุจฺจติ  ฯ   
โกฏิกณฺโณติ  อตฺโถ  ฯ  เอกเสยฺยนฺติ  เอกกสฺส  เสยฺย  อนุยุ ฺช- 
กาลยุตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ   ปาสาทิกนฺติ  ปสาทชนก  ฯ  ปสาทนียนฺติ   
อิท  ตสฺเสว  อตฺถเววจน  ฯอุตฺตมทมถสมถนฺติ  อุตฺตม  ทมถ ฺจ    
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สมถ ฺจ  ป ฺ ฺจ  สมาธิ ฺจ  กายุปสม ฺจ  จิตฺตุปสม ฺจาติป   
อตฺโถ  ฯ  ทนฺตนฺติ  สพฺเพส  วิสูกายิกวิปฺผนฺทิตาน  อุปจฺฉินฺนตฺตา   
ทนฺต  ขีณกิเลสนฺติ  อตฺโถ  ฯ  คุตฺตนฺติ  สวรคุตฺติยา  คุตฺต  ฯ   
ยตินฺทฺริยนฺติ  ชิตินฺทฺริย  ฯ  นาคนฺติ  อาคุวิรหิต  กิเลสวิรหิตนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  ติณฺณ  เม  วสสฺาน  อจฺจเยนาติ  มม  ปพฺพชฺชาทิวสโต   
ปฏาย  ติณฺณ  วสฺสาน  อจฺจเยน  ฯ  อุปสมฺปท  อลตฺถนฺติ   
อห  อุปสมฺปท  ลภึ  ฯ กณฺหุตฺตราติ  กณฺหมตฺติกุตฺตรา  อุปร-ิ 
วฑฺฒิตกณฺหมตฺติกาติ  อตฺโถ  ฯ  โคกณฺฏกหตาติ  คุนฺน  ขุเรหิ   
อกฺกนฺตภูมิโต  สมุฏ ิเตหิ  โคกณฺฏเกหิ   อุปหตา  ฯ  เต  กิร   
โคกณฺฏเก  เอกปฏลิกา  อุปาหนา  รกฺขิตุ น  สกฺโกนฺติ  เอว  
ขรา  โหนฺติ  ฯ  เอรคุ  โมรคุ  มชฺชารุ  ชนฺตูติ  อิมา  จตสฺโสป   
ติณชาติโย  เอเตหิ  กฏสารเก  จ  ตฏฏกิาโย  จ  กโรนฺติ  ฯ   
ตตฺถ  เอรคูติ  เอรกติณ  ต  โอฬาริก  โมรคุติณ  ตมฺพสีส  
สุขุม  มุทุก  สุขสมฺผสฺส  เตน  กตา  ตฏฏิกา  นิปชชฺิตฺวา    
วุฏ ิตมตฺเต  ปุน  อุทฺธุมานา  หุตฺวา  ติฏติ  มชชฺารนุา  สาฏเกป   
กโรนฺติ  ชนตฺุสฺส  มณิสทิโส  วณฺโณ  โหติ  ฯ  เสนาสน  
ป ฺาเปสีติ  ภิสึ  วา  กฏสารก  วา  ป ฺาเปสิ  ฯ  ป ฺาเปตฺวา   
จ ปน  โสณสฺส  อาโรเจสิ  อาวุโส  สตฺถา  ตยา  สทฺธึ  
เอกาวาเส  วสิตุกาโม  คนฺธกุฏิยเยว  เต  เสนาสน  ป ฺตฺตนฺติ  ฯ   
ปฏิภาตุ  ต  ภิกฺขุ  ธมฺโม  ภาสิตุนฺติ  ปฏิภาณสงฺขาตสฺส  าณสฺส    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๘ 
 
ภาสิตุ  อภิมุโข  โหตุ ฯ  อฏกวคฺคิกานีติ  ตานิ  อภาสิ ฯ   
วิสฺสฏายาติ   วิสฺสฏกฺขราย  ฯ  อเนลคลายาติ  เอลกภาโว  น 
โหติ  ฯ  อรโิย  น  รมตี  ปาเป  ปาเป  น  รมตี สุจีติ โย 
หิ กายวาจามโนโสเจยฺเยน  สมนฺนาคโต  โส  ปาเป  น  รมติ  
ตสฺมา  อริโยป  ปาเป  น   รมตีติ  วิเสสทสฺสนตฺถ  ปาเป  
น  รมติ  สุจีติ  วุตฺต  ฯ  อย  ขฺวสฺส  กาโลติ  อย  โข  กาโล   
ภเวยฺย  ฯ  ปริทสฺสีติ  ปรทิสฺเสสิ  ฯ อิท ฺจิท ฺจ  วเทยฺยาสีติ  ย  
เม  อุปชฺฌาโย  ชานาเปสิ  ตสฺส  อย  กาโล  ภเวยฺย  หนฺททานิ   
อาโรเจมิ  ต  สาสนนฺติ  อยเมตฺถ  อธิปปฺาโย  ฯ  วินยธร- 
ป ฺจเมนาติ  อนุสฺสาวนกอาจริยป ฺจเมน  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
สพฺพปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  คณงฺคณุปาหนนฺติ  เอตฺถ  มนุสฺสจมฺม   
เปตฺวา  เยน  เกนจิ  จมฺเมน อุปาหนา วฏฏติ  ฯ  อุปาหน- 
โกสกสตฺถโกสกกุ ฺจิกโกสเกสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        จมฺมานิ  อตฺถรณานติี  เอตฺถ  ปน  ยงฺกิ ฺจิ  เอฬกจมฺม ฺจ 
อชจมฺม ฺจ  อตฺถริตฺวา  นิปชฺชิตุ วา  นสิีทิตุ วา  วฏฏติ  ฯ 
มิคจมฺเม   เอนิมิโค  วาตมิโค  ปสทมิโค  กุรุงฺคมิโค  มิคมาตุโก   
โรหิตมิโคติ  เอเตสเยว จมฺมานิ วฏฏนฺติ อ ฺเส ปน น  
วฏฏติ ฯ   
                มกโฏ กาฬสีโห จ  สรโภ กทลีมิโค    
                เย จ วาฬมิคา เกจิ          เตส จมฺม น วฏฏติ ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 209 
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          ตตฺถ  วาฬมิคาติ  สีหพฺยคฺฆทีปอจฺฉตรจฺฉา  ฯ  น  เกวล ฺจ 
เอเตเยว  เยส  ปน  จมฺม  น  วฏฏตีติ  วุตฺต  เต  เปตฺวา  
อวเสสา  อนฺตมโส  โคมหิสสสวิฬาราทโยป  สพฺเพ  อิมสฺมึ  
อตฺเถ  วาฬมิคาเตฺวว  เวทิตพฺพา  ฯ  เอเตส ฺหิ  สพฺเพส  จมฺม   
น  วฏฏติ ฯน  ตาว  ต  คณนูปค  ยาว  น  หตฺถ   
คจฺฉตีติ  ยาว  อาหริตฺวาฐวา  น  ทินฺน  ตุมฺหาก  ภนเฺต  
จีวร  อุปฺปนนฺนฺติ  ปหิณิตฺวา  วา   นาโรจิต  ตาว  คณน  
น  อุเปติ  (๑) อนธิฏ ิต  วฏฏติอธิฏาตพฺพคหณ  น  อุเปตีติ   
อตฺโถ (๑)ฯ  ยทา  ปนาเนตฺวา  วา  ทินฺน  โหติ  ปหณิิตฺวา  วา   
อาโรจิต  อุปฺปนฺนนฺติ  วา  สุต  ตโต  ปฏาย  ทสาหเมว   
ปริหาร  ลภตีติ  ฯ    
                                  จมฺมกฺขนฺธกวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                  ______________________   
# ๑.  สเจ อนธิฏ ิต วฏฏติ อธิฏ ิต ฺจ คณน น อุเปตีติ อตฺโถ อิติป ทิสฺสติ ฯ    
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                                        *เลมที่ ๓  หนา ๒๑๐                         
                                          เภสชฺชกฺขนฺธกวณฺณนา 
    
          เภสชชฺกฺขนฺธเก  ฯ  สารทิเกน  อาพาเธนาติ สรทกาเล 
อุปฺปนฺเนน  ปตฺตาพาเธน  ฯ  ตสฺมึ  หิ  กาเล  วสโฺสทเกนป  
เตเมนฺติ  กทฺทมมฺปมทฺทนฺติ  อนฺตรนตฺรา  อาตโปป  ขโร   
โหติ  เตน  เตส  ปตฺตโกฏพฺภนฺตรคต  โหติ  ฯ  อาหารตฺถ ฺจ   
ผเรยฺยาติ  อาหารตฺถสาเธยฺย  ฯ  นจฺฉาเทนฺตีติ  น  ชรีนฺติ  น  
วาตโรค  ปฏปิฺปสฺสมฺเภตุ  สกฺโกนฺติ  ฯ  สิเนสิกานีติ  สินิทฺธานิ  ฯ   
ภตฺตจฺฉาทเกนาติ  ภตฺตสฺส  อนาโรจเกน  ฯ  กาเล  ปฏิคฺคหิตนฺติ- 
อาทีสุ  มชฺฌนฺติเก  อวีติวตฺเต  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปจิตฺวา  
ปริสฺสาเวตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  เตลปรโิภเคน ปริภุ ฺชิตุนฺติ  สตฺตาห- 
กาลิกเตลปรโิภเคน  ปริภุ ฺชิตุ  ฯ  วจตฺถนฺติ  เสสวจ  ฯ  นิสท   
นิสทโปตนฺติ  ปสนสลิา  จ  ปสนโปตโก  จ  ฯ  ปคฺควนฺติ  
ลตาชาติ  ฯ  นตฺตมาลนฺติ  กร ฺช  ฯ  อจฺฉวสนฺติอาทีสุ  นิสฺสคฺคิย- 
วณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  มูลเภสชฺชาทิ- 
วินิจฺฉโยป  ขุทฺทกวณฺณนาย  วุตฺโตเยว  ตสฺมา  อิธ  ย  ย   
ปุพฺเพ  อวุตฺต  ต  ตเทว  วณฺณยิสฺสาม  ฯ  หิงฺคุหิงฺคุชตุหิงฺคุ- 
สิปาฏิกา  หิงฺคุชาติโยเยว  ตกตกปตฺติตกปณฺณิโย  ลาขา- 
ชาติโยเยว  ฯ  สามุทฺทิกาติ  สมุทฺทตีเร  วาลุกา  วิย  สนฺติฏติ  ฯ    
กาฬโลณนฺติ  ปกติโลณ  ฯ  สินฺธวนฺติ  เสตวณฺณ  ปพฺพเต 
อุฏหติ  ฯ  อุพฺภิทนฺติ  ภูมิโต  องฺกุร  อุฏหติ  ฯ  พิลนฺติ   
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                *เลมที่ ๓  เภสชฺชกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๑๑ 
 
สพฺพสมฺภาเรหิ  สทฺธ ึ ปจิต  ต  รตฺตวณฺณ  ฯ  ฉกนนฺติ  โคมย  ฯ    
กาโย  วา  ทคฺุคนฺโธติ  กสฺสจิ  อสฺสาทีน  วิย  กายคนฺโธ  โหติ 
ตสฺสาป  สิรสีโกสมฺพาทิจุณฺณานิ  วา  คนฺธจุณฺณานิ  วา   
สพฺพานิ  วฏฏนฺติ  ฯ  รชนนีปกฺกนฺติ  รชนกสฏ  ฯ  ปากติก- 
จุณฺณมฺป  โกฏเฏตฺวา  อุทเกน  เตเมตฺวา  นฺหายิตุ วฏฏติ  ฯ   
เอตมฺป  รชนนิปกฺกสงฺขเมวคจฺฉติ  ฯ  อามกมส ฺจ  ขาทิ   
อามกโลหิต ฺจ  ปวีติ  น  ต ภิกฺขุ  ขาทิ  น  ปวิ  อมนุสฺโส   
ขาทิตฺวา  จ  ปวิตฺวา  จ  ปกฺกนฺโต  เตน  วุตฺต  ตสฺส  โส   
อมนุสฺสิกาพาโธ  ปฏิปฺปสฺสมฺภีติ  ฯ  อ ฺชนนฺติ  สพฺพสงฺคาหิก- 
วจนเมต  ฯ  กาฬ ฺชนนฺติ  เอกา  อ ฺชนชาติ สพฺพสมฺภารปกฺก  
วา  ฯ  รส ฺชนนฺติ  นานาสมฺภาเรหิ  กต  ฯ โสต ฺชนนฺติ   
นทีโสตาทีสุ  อุปฺปชชฺนกอ ฺชน  ฯ  เครุโก  นามสุวณฺณเครุโก  ฯ   
กปลฺลนฺติ  ทปีสิขาโต  คหิตมสิ  ฯ  จนฺทนนฺติ  โลหิตจนฺทนาทิก   
ยงฺกิ ฺจิ  ฯ  ตคราทีนิ  ปากฏานิ  ฯ  อ ฺานิป   นีลปฺุปลาทีนิ   
วฏฏนฺติเยว  ฯ  อ ฺชนุปปสเนหีติ  อ ฺชเนน  สทธฺึ  เอกโต   
ปสิตพฺเพหิ  ฯ  น  หิ  กิ ฺจิ  อ ฺชนุปสน  น  วฏฏติ  ฯ   อฏ ิมยนฺติ   
มนุสฺสฏ ึ  เปตฺวา  อวเสส  อฏ ิมย  ฯ  ทนฺตมยนฺติ  หตฺถิทนฺตาทิ   
สพฺพ  ทนฺตมย  ฯ  วิสาณมเยป  อกปฺปย  นาม  นตฺถิ  ฯ   
นฬมยาทโย  เอกนฺตกปฺปยาเยว  ฯ  สลาโกธานิยนฺติ  ยตฺถ  สลาก   
โอทหนฺติ  ต  สุสิรทณฺฑก  วา  ถวิก  วา  อนุชานามีติ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 212 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๒ 
 
อตฺโถ ฯ  อสวทฺธโกติ  อ ฺชนตฺถวิกาย  อสวทฺธโก ฯ  ยมก   
นตฺถุกรณินฺติ   สมโสตาหิ  ทฺวีหิป  นาฬิกาหิ  เอก  นตฺถุกรณึ  ฯ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เตลปากนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  เภสชฺช  ปกฺขิปตุ  
สพฺพ  อนุ ฺาตเมว  โหติ  ฯ   อติปกขิฺตฺตมชฺชานีติ  อติวิย   
ขิตฺตมชฺชานิ  พหุ  มชฺช  ปกฺขิปตฺวา  โยชิตานีติ  อตฺโถ  ฯ   
องฺควาโตติ  องฺคมงฺเคสุ  วาโต  ฯ  สมภฺารเสทนฺติ  นานาวิธปณฺณ- 
ภงฺคเสท  ฯ  มหาเสทนฺติ  โปริสปฺปมาณอาวาฏ  องฺคาราน   
ปูเรตฺวา  ปสุวาลกาทีหิ  ปทหิตฺวา ตตฺถ นานาวิธานิ  วาต- 
หรณปณฺณานิ  สนถฺริตฺวา  เตลมกฺขิเตน  คตฺเตน  ตตฺถ  
นิปชฺชิตฺวา  สมฺปริวตฺตเนน  สรรี  เสเทตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ   
ภงฺโคทกนฺติ  นานาปณฺณภงฺเคหิ  กุฏ ิต  อุทก  ฯ  เตหิ  ปณฺเณหิ   
จ  อุทเกน  จ  สิ ฺจิตฺวา  สิ ฺจิตฺวา  เสเทตพฺโพ  ฯ  อุทโกฏกนฺติ   
อุทกโกฏก  ฯ  ปาตึ  วา  โทณึ  วา  อุณฺโหทกสฺส  ปูเรตฺวา  
ตตฺถ  ปวิสิตฺวาเสทกมฺมกรณ  อนชุานามีติ  อตฺโถ  ฯ  ปพฺพวาโต   
โหตีติ  ปพฺเพ ปพฺเพ  วาโต  วิชฌฺติ  ฯ  โลหิต  โมเจตุนฺติ  
สตฺถเกน  โลหิตโมเจตุ  ฯ  มชฺช  อภิสงฺขริตุนฺติ  เยน  ผาลิตปาทา   
ปากติกา  โหนฺติ  ต  นาฬิเกราทีสุ  นานาเภสชฺชานิ  ปกฺขิปตฺวา   
มชฺช  อภิสงฺขริตุ   ปาทาน  สปฺปายเภสชฺช  ปจิตุนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
ติลกกฺเกน  อตฺโถติ  ปฏเหิ  ติเลหิ  อตฺโถ  ฯ  กพฬกินฺติ  วณมุเข   
สตฺตุปณฺฑ  ปกฺขิปตุ  ฯ  สาสปกุฑฺเฑนาติ  สาสปปฏเน  ฯ    
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                *เลมที่ ๓  เภสชฺชกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๑๓ 
 
วฑฺฒมสนฺติ  อธิกมส  อาณิ  วิย  อุฏหติ ฯ  วิกาสิกนฺติ  
เตลรุนฺธนปโลติก ฯ  สพฺพ  วณปฏิกมมฺนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  วณปฏิกมมฺ   
นาม  อตฺถิ  สพฺพ   อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  สาม  คเหตฺวาติ  อิท   
น เกวล สปฺปทฏสฺเสว  อ ฺสฺมึป  ทฏวิเส  สติ  สาม   
คเหตฺวา  ปรภุิ ฺชิตพฺพ  อ ฺเสุ   ปน  การเณสุ  ปฏคฺิคหิตเมว   
วฏฏติ  ฯ  น  ปฏิคฺคาหาเปตพฺโพติ  (๑) สเจ  ภูมิปฺปตฺโต  ปฏิคฺค- 
เหตพฺโพ  อปฺปตฺตมฺปน  สย  คเหตุ วฏฏติ  ฯ   ฆรทินฺนกาพาโธติ   
วสิกรณปานกสมุฏ ิตโรโค  ฯ  สิตาโลลินฺติ นงฺคเลน  กสนฺตสฺส   
ผาเล  ลคฺคมตฺติก  อุทเกน  อาโลเลตฺวา  ปาเยตุ  อนุชานามีติ   
อตฺโถ  ฯ  ทฏุคหณิโกติ  วิปนฺนคหณิโก  ฯกิจฺเฉน  อุจฺจาโร   
นิกฺขมตีติ  อตฺโถ  ฯ  อามิสขารนฺติ  สุกฺโขทน  ฌาเปตฺวา  ตาย   
ฉาริกาย  ปคฺฆริตขาโรทก  ฯ  มุตฺตหรีฏกนฺติ โคมุตฺตปริภาวิต   
หรีฏก  ฯ  อภิสนฺนกาโยติ  อุสฺสนฺนโทสกาโย  ฯ  อจฺฉก ฺชิกนฺติ   
ตณฺฑุลกมนฺทา(๒) ฯ  อกฏยูสนฺติ  อสินิทฺโธ  มุคฺค   ปจิตปานิโย  ฯ   
กฏากฏนฺติ  โสว  โถก  สนิิทฺโธ  ฯ  ปฏิจฺฉาทนีเยนาติ  มสรเสน  ฯ   
        สเจ  ภิกฺขเว  ปกฺกาป  มุคฺคา  ชายนฺตีติ  ปกฺกา มุคฺคา   
สเจป  ชายนฺติ  ยถาสุข  ปริภุ ฺชิตพฺพา  ปกฺกตฺตา  หิ  เต  
กปฺปยา  เอว  ฯ  อนฺโตวุตฺถนฺติ  อกปฺปยกุฏิย  วุตฺถ  ฯ  สาม  ปกกฺนฺติ   
เอตฺถ  ยงฺกิ ฺจิ  อามิส  ภิกขฺุนา  ปจิตุ  น  วฏฏติ  ปกฺกเมว   
# ๑. วิ. มหา. ๕/๔๓/๕๑  ฯ  ปฏิคฺคเหตพฺโพติ  ทิสฺสติ  ฯ 
# ๒. ม. ตณฺฑุโลทมตฺโต  ฯ  
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ปจิตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจปสฺส  อุณฺหยาคุยา  ตุลสิปณฺณานิ   วา   
สิงฺคิเวร  วา  โลณ  วา  ปกฺขิปนฺติ  ตมฺป  จาเลตุ  น  วฏฏติ   
ยาคุ  นิพฺพาเปมีติ  ปน  จาเลตุ  วฏฏติ  อุตฺตณฺฑุลภตฺต  ลภิตฺวาป   
ปทหิตุ  น  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน  มนุสฺสา  ปทหิตฺวาว  เทนฺติ   
วฏฏติ  ภตฺต  วา  มา  นิพฺพายตูติ  ปทหิตุ  วฏฏติ  ฯ  ขีรตกฺกาทีสุ   
ปน  สก ึ กฏุ ิเตสุ  อคฺคึ  กาตุ วฏฏติ  ปุน  ปากสฺส   
อนุ ฺาตตฺตา  ฯ  อุกฺกปณฺฑกาป  ขาทนฺตีติ  พิฬารมุสิกาโคธ- 
มงฺคุสา  ขาทนฺติ  ฯ  ทมกาติ  วิฆาสาทา  ฯ  ตโต  นหีฏนฺติ   
ยตฺถ  นิมนฺติตาภุ ฺชนฺติ  ตโต  นีหฏ  ฯ  วนฏ  โปกฺขรฏนฺติ   
วเน  เจว ปทุมินิคจฺเฉ  จ  ชาต  ฯ  อพีชนฺติ  ตรุณ  ยสฺส   
พีช  น  องฺกรุ  ชเนติ  ฯ  นิพฺพฏพีชนฺติ  พีช  นิพฺพเฏตฺวา (๒)  
อปเนตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพ  อมฺพปนสาทิผล ฯ    
        ทุโรปโย  วโณติ  ทกฺุเขน  รูหติ  ทุกฺเขน  ปากติโก   
โหตีติอตฺโถ  ฯ  ทุปฺปริหาร  สตฺถนฺติ  สมฺพาเธ  ทุกฺเขน  สตฺถ   
ปหเรยฺย  ฯ   สตฺถกมฺม  วา  วตฺถิกมฺม  วาติ  ยถา  ปริจฺฉินฺเน 
โอกาเส  เยนเกนจิ  สตฺเถน  วา  สูจิยา  วา  กณฺฏเกน   
วา  สนฺติกาย  วา  ปาสาณสกลิกาย  วา  นเขน  วา  ฉินฺทน   
วา  ผาลน  วา  วิชฺฌน  วา  เลขน  วา  น  กาตพฺพ  สพฺพ   
เหต  สตฺถกมฺมเมว  โหติ  ฯ  เยน  เกนจิ  ปน  จมฺเมน  วา    
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วตฺเถน  วา  วตฺถิปฬนมฺป  น กาตพฺพ สพฺพ  เหต  วตฺถิกมฺมเมว   
โหติ  ฯ  เอตฺถ  จ สมฺพาธสฺส สามนฺตา (๑) ทฺวงฺคุลาติ  อิท   
สตฺถกมฺมเมว  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  วตฺถกิมฺมมฺปน  สมพฺาเธเยว   
ปฏิกฺขิตฺต  ฯ  ตตฺถ  ปน  ขาร  วา  ทาตุ เยน  เกนจิ รชฺชุเกน   
วา  พนฺธิตุ  วฏฏติ  ฯ  ยทิ  เตน  ฉิชฺชติ  สุจฺฉินฺน  ฯ   
อณฺฑวุฑฺฒิโรเคป  สตฺถกมฺม  น  วฏฏติ  ตสฺมา  อณฺฑ  ผาเลตฺวา    
พีชานิ  อุทฺธริตฺวา  อโรค  กริสฺสามีติ  น  กาตพฺพ  ฯ  อคฺคิตาปน- 
เภสชฺชเลปเนสุ  ปน ปฏกิฺเขโป  นตฺถ ิฯ วจฺจมคฺเค  เภสชฺชมกฺขิตา(๒) 
อาทานวฏฏิ  วา  เวฬุนาฬิกา  วา  วฏฏติ  ยาย  ขารกมฺม   
วา  กโรนฺติ เตล วา ปเวเสนฺติ ฯ   
        ปวตฺตมสนฺติ  มตสฺเสว  มส  ฯ  มาฆาโตติ  ต  ทิวส น  
ลพฺภา  เกนจิ  กิ ฺจิ  ชีวิตา  โวโรเปตุ  ฯ  โปตฺถนิกนฺติ  
มสจฺเฉทนสตฺถก  วุจฺจติ  ฯ  กิมฺปมายาติ  กิมฺป  อิมาย  ฯ  น  
ภควา  อุสฺสหตีติ  น  ภควา  สกฺโกติ  ฯ  ยตฺร  ห ิ นามาติ 
ยสฺมา  นาม  ฯ ปฏิเวกฺขีติ  วีมสิ  ปฏิปุจฺฉีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
อปฺปฏิเวกฺขิตฺวาติ  อปฺปฏิปุจฺฉิตฺวา  ฯ  สเจ  ปน  อสุกมสนฺติ   
ชานาติ  ปฏปิุจฺฉนกิจฺจ   นตฺถิ  อชานนฺเตน  ปน  ปุจฺฉิตฺวา ว   
ขาทิตพฺพ  ฯ  สุนขมสนฺติ   เอตฺถ  อร ฺโกกา  นาม  สุนขสทิสา   
โหนฺติ  เตส  มส  วฏฏติ  ฯโย  ปน  คามสุนขิยา  วา   
# ๑. สมนฺตาติป อตฺถิ ฯ   
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โกเกน  โกกสุนขิยา  วา  คามสุนเขน  ส  โยเคน  อุปฺปนฺโน  ตสฺส   
มส  น  วฏฏติ  ฯ  โส  ห ิ อุภย  ภชตีติ  ฯ  อหิมสนฺติ  ยสฺส   
กสฺสจิ  อปาทกสฺส  ทีฆชาติกสฺส  มส   น  วฏฏติ  ฯ  สีหมสาทีนิ   
ปากฏาเนว  ฯ  เอตฺถ  จ  มนุสฺสมส  สชาติกตาย  ปฏิกฺขิตฺต   
หตฺถิอสฺสมส  ราชงฺคตาย  สุนขมส ฺจ  อหิมส ฺจ  ปฏิกฺกูลตาย    
สีหมสาทีนิ   ป ฺจ   อตฺตโนอนุปทฺทวตฺถายาติ  ฯ  อิติ  อิเมส   
มนุสฺสาทีน  ทสนฺน  มสมฺป  อฏ ิป  โลหิตมฺป  จมฺมมฺป  โลมมฺป   
สพฺพ  น  วฏฏติ  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  ตฺวา   วา  อตฺวา  วา  ขาทนฺตสฺส   
อาปตฺติเยว  ฯ  ยทา  ชานาติ  ตทา  เทเสตพฺพา  ฯ  อปุจฺฉิตฺวา   
ขาทิสฺสามีติ  คณฺหโต  ปฏิคฺคหเณป  ทุกฺกฏ  ฯ  ปจฺุฉิตฺวา   
ขาทิสฺสามีติ  คณฺหโต  อนาปตฺติ  ฯ  อุทฺทิสฺส  กตมฺปน  ชานิตฺวา   
ขาทนฺตสฺเสว  อาปตฺติ  ปจฺฉา  ชานนฺโต  อาปตฺติยา น 
กาเรตพฺโพ ฯ 
        เอกโกติ  นตฺถิ  เม  ทุติโยติ  อตฺโถ  ฯ  ปหูต  ยาคุ ฺจ 
มธุโคฬิก ฺจ  ปฏิยาทาเปตฺวาติ  โส  กริ  สตสหสฺส  วย  กตฺวา 
ปฏิยาทาเปสิ  ฯ  อนุโมทนคาถาย  ปรโิยสาเน  ปตฺถยต  อิจฺฉตนฺติ  
ปทาน  อลเมว  ทาตุนฺติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ  ฯ  สเจ  ปน   
ปตฺถยตา  อิจฺฉตาติ  ปาโ  อตฺถ ิ โสเยว  คเหตพฺโพ  ฯ   
โภชฺชยาคุนฺติ  ยา ปวารณ  ชเนติ  ฯ  ยทคฺเคนาติ  ย  อาทึ  
กตฺวา  ฯ  สคฺคา  เต  อารทฺธาติ  สคฺคนิพฺพตฺตนก  ปุ ฺ  อุปจิตนฺติ    
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อตฺโถ  ฯ  ยถาธมฺโม  กาเรตพฺโพติ  ปรมฺปรโภชเนน  กาเรตพฺโพ   
โภชฺชยาคุยา  หิ  ปวารณา  โหตีติ  ฯ  นาหนฺต  กจฺจานาติ  ตสฺมึ   
กิร  อวสิฏคุเฬ  เทวตา  สุขุโมช  ปกขิฺปสุ  ฯ  โส  อ ฺเส   
ปริณาม  น  คจฺฉติ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  คิลานสฺส  คุฬนฺติ   
ตถารูเปน  พฺยาธินา  คิลานสฺสปจฺฉาภตฺต  คุฬ  อนุชานามีติ  
อตฺโถ  ฯ  สพฺพสนฺถรินติฺ  ยถา   สพฺพตฺถ สนฺถต โหติ เอว  
สนฺถริตฺวา ฯ 
        สุนีธวสฺสการาติ  สุนีโธ  จ  วสฺสกาโร  จ  เทฺว  พฺราหฺมณา  
มคธร ฺโ  มหามจฺจา  ฯ  วชชฺีน  ปฏพิาหายาติ  วชฺชีราชกุลาน 
อายมุขาน  ปจฺฉินฺทนตฺถาย  ฯ  วตฺถูนติี  ฆรวตฺถูนิ  ฯ  จิตฺตานิ   
นมนฺติ  นิเวสนานิ  มาเปตุนฺติ  ตา  กิร  เทวตา  วตฺถุวิชฺชา- 
ปากาน  สรีเร  อธิมุจฺจิตฺวา  เอว  จิตฺตานิ  นาเมนฺติ  ฯ   
กสฺมา  ฯ  อมฺหาก  ยถานรุูป  สกฺการ  กริสฺสนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
ตาวตึเสหีติ  โลเก  กิร  สกฺก  เทวราชาน  วิสฺสุกมฺม ฺจ   
อุปาทาย  ตาวตึสา  ปณฺฑิตาติ  สทฺโท  อพฺภุคฺคโต  เตเนวาห   
ตาวตึเสหีติ  ฯ  ตาวตึเสหิ  สทฺธึมนฺตฺวา  วิย  มาเปนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
ยาวตา  อริยาน  อายตนนฺติยตฺตก  อริยมนุสฺสาน  โอสรณฏาน  
นาม  อตฺถิ  ฯ  ยาวตา วณิชฺชปโถติ  ยตฺตก  วาณิชาน  อาหฏ- 
ภณฺฑสฺส  ราสิวเสเนว  กยวิกฺกยฏาน  นาม  อตฺถติี  อตฺโถ  ฯ  
อิท  อคฺคนครนฺติ  เตส   อริยายตน  วณิชฺชฏาน  อิท  อคฺคนคร    
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ภวิสฺสติ  ฯ  ปุฏเภทนนฺติ  ภณฺฑปุฏเภทนฏาน  ภณฺฑคณฺฑิกาน   
โมจนฏานนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อคฺคิโต  วาติอาทีสุ  สมุจฺจยตฺเถ   
วาสทฺโท  ฯ  ตตฺร  หิ  เอกสฺส  โกฏาสสฺส  อคฺคิโต  เอกสฺส  
อุทกโต  เอกสฺส  อพฺภนฺตรโต  อ ฺม ฺสฺส  เภทา  อนฺตราโย   
ภวิสฺสติ  ฯ  อุฬุมฺปนฺติ  ปาร  คมนตฺถาย  อาณิโย  อาโกเฏตฺวา  
กต  ฯ  กลฺุลนฺติ  วลลฺิอาทีหิ  พนฺธิตฺวา  กต  ฯ  อณฺณวนฺติ   
สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน  โยชนมตฺต  คมฺภีรสฺส  จ  ปุถลุสฺส   
จ  อุทกฏานสฺเสต  อธิวจน  ฯ  สรนฺติ  อิธ  นที  อธิปฺเปตา  ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  เย  คมฺภีรวิตฺถต  ตณฺหาสร  ตรนติฺ  เต  อริย- 
มคฺคสงฺขาต  เสตุ  กตฺวาน  วิสฺสชฺช  ปลลฺลานิ  อนามสิตฺวา ว   
อุทกภริตานิ  นินฺนฏานานิ  อยมฺปน  อิม   อปฺปมตฺตก  อุทก   
อุตฺตริตุกาโมป  กลฺุล  ห ิ ชโน  ปพนฺธติ  พุทฺธา  ปน  พุทฺธ- 
สาวกา  จ  วินา  เอว  กุลฺเลน  ติณฺณา  เมธาวิโน ชนาติ ฯ   
อนนุโพธาติ  อพุชฺฌเนน  ฯ  สนฺธาวิตนฺติ  ภวโต  ภวงฺคมนวเสน   
สนฺธาวิต  ฯ  สสริตนฺติ  ปนุปฺปุน  คมนวเสน  สสริต  ฯ  มม ฺเจว   
ตุมฺหาก ฺจาติ  มยา  จ  ตมฺุเหหิ  จ  ฯ  อถวา  สนฺธาวิต  สสริตนฺติ    
สนฺธาวิต  สสริต  มม ฺเจว  ตุมฺหาก ฺจ  อโหสีติ  เอวเมตฺถ  
อตฺโถ   ทฏพฺโพ  ฯ  สสิตนฺติ  สสริต  ฯ  ภวเนตฺตี  สมูหตาติ   
ภวโต  คมนา  สนฺธาวนา ตณฺหารชฺชุ สุฏ ุ หตา ฉินฺนา  
อปฺปวตฺติ กตา ฯ    
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        นลีนฺติ  อิท  สพฺพสงฺคาหิก  ฯ  นลีวณฺณาติอาทิ  ตสฺเสว    
วิภาคทสฺสนตฺถ  ฯ  ตตฺถ  น  เตส  ปกติวณฺณา  นีลา  นีลวิเล- 
ปนานวิจิตฺตตาวเสเนต  วุตฺต  ฯ  ปฏิวฏเฏสีติ  ปหาเรสิ  ฯ  สาหาร   
ทชฺเชยฺยาถาติ  สชนปท  ทเทยฺยาถ  ฯ  องฺคุลึ  โปเถสุนฺติ  องฺคุลึ    
จาเลตุ  ฯ  อมฺพกายาติ  อิตฺถิกาย  ฯ  โอโลเกถาติ  ปสฺสถ  ฯ   
อปโลเกถาติ  ปุนปฺปุน  ปสฺสถ  ฯ  อุปสหรถาติ  อุปเนถ  อิม 
ลิจฺฉวิปริส  ตุมฺหาก  จิตฺเตน  ตาวตึสสฺส  ปริส  หรถ  ตาวตึสสฺส   
สมก กตฺวา ปสฺสถาติ อตฺโถ ฯ   
          ธมฺมสสฺ  จ  อนุธมฺม  พฺยากโรนฺตีติ  ภควโต  วุตฺตการณสฺส 
อนุการณ  กเถนฺติ  ฯ  สหธมฺมิโก  วาทานุวาโทติ  อปเรหิ   
วุตฺตการโณหุตฺวา  ตุมฺหาก  วาโท  หิ  วิ ฺ ูครหิตพฺพการณ   
โกจิ  อปฺปมตฺตโกป  ก ึ น  อาคจฺฉติ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ก ึ  
สพฺพการเณนป  ตุมฺหาก  ปวาโท  คารยฺห  การณ  นตฺถีติ  ฯ   
อนพฺภกฺขาตุกามาติ  อภิภวิตฺวา  อจิกฺขิตุกามา  ฯ  อนุวิจฺจการนฺติ(๑)   
อนุวิทิตฺวา  จินฺเตตฺวา  ตุลยิตฺวา   กาตพฺพ  กโรหีติ  วุตฺต   
โหติ  ฯ  าตมนุสฺสานนฺติ  โลเก  ปากฏาน ฯ  สาธุ  โหตีติ  
สุนฺทร  โหติ  ฯ  ปฏาก  ปริหเรยฺยุนฺติ  ปฏาก อุกฺขิปตฺวา   นคเร   
โฆสนฺตา  อาหิณฺเฑยฺยุ ฯ  กสฺมา  ฯ  เอว อมฺหาก มหนฺตภาโว  
ภวิสฺสตีติ  ฯ  โอปานภูตนฺติ  ปฏิยตฺต  อุทปาโน  วิย  ปตีต  ฯ    
#  ๑.  อนุวิชชฺการนฺติ  ฯ  
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กุลนฺติ  นิเวสน  ฯ  ทาตพฺพ  ม ฺเยฺยาสีติ  มา  อิเมส  เทยฺยธมฺม   
อุปจฺฉินฺทิตฺถ  สมฺปตฺตาน  หิ  ทาตพฺพเมวาติ  โอวทติ  ฯ  
โอกาโรติ   อวกาโร  ลามกภาโว  ฯ  สามุกฺกสิกาติ  อตฺตนาเยว   
อุทฺธริตฺวา คหิตา  อสาธารณา  อ ฺเสนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
อุทฺทิสฺสกตนฺติ  อุทฺทิสิตฺวา  กต  ฯ  ปฏิจฺจกมฺมนฺติ  อตฺตาน   
ปฏิจฺจ  กตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา  ปฏิจฺจกมฺมนฺติ  นิมตฺิตกมฺมสฺเสต   
อธิวจน  ฯ  ต  ปฏิจฺจกมฺม  เอตฺถ   อตฺถติี  มสมฺป  ปฏิจฺจกมฺมนฺติ   
วุตฺต  ฯ  โย  หิ  เอวรูป  มส  ภุ ฺชติ  โสป  ตสฺส  กมฺมสฺส   
ทายาโท  โหติ  วธกสฺส  วิย  ตสฺสาป  ปาณฆาตกมฺม  โหตีติ   
อธิปฺปาโย  ฯ  น  ชีรนฺตีติ  อพฺภาจิกฺขนฺตา   น  ชรีนฺติ   
อพฺภกฺขานสฺส  อนฺต  น  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ติโกฏิปริสุทฺธิกถา  
สงฺฆเภทสิกฺขาปทวณฺณนาย วุตฺตา ฯ 
        ปจฺจนฺติมนฺติ  อภิลาปมตฺตเมต  ฯ  ย  สงฺโฆ  อากงฺขตีติ   
วุตฺตตฺตา  ปน  ธุรวิหาโรป  สมฺมนฺนิตุ  วฏฏติ  ฯ  กมฺมวาจ  
อวตฺวาอปโลกเนนาป  วฏฏติเยว  ฯ  สกฏปริวตฺตกนฺติ  สกเฏหิ   
ปริกฺเขป  วิยกตฺวา  อจฺฉนฺติ  ฯ  กาโกรวสทฺทนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ   
อปวิฏอามิส-ขาทนตฺถาย  อนุปเคเยว  สนฺนิปติตาน  กากาน   
โอรวสทฺท  ฯ  ยโสโช  นาม กปลสุตฺตปริโยสาเน ปพฺพชิตาน  
ป ฺจนฺน สตาน อคฺคปุริโส ฯ   
          อุสฺสาวนนฺติกนฺติอาทีสุ  ฯ  อุสฺสาวนนฺติกา  ตาว  เอว    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 221 

                *เลมที่ ๓  เภสชฺชกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๒๑ 
   
กาตพฺพา  โย  ถมฺภาน  วา  อุปร ิ ภิตฺติปาเท  วา  นิกฺขนิตฺวา  
วิหาโร  กยริติ  ตสฺส  เหฏา  ถมฺภปฏจฺิฉกา  ปาสาณา  
ภูมิคติกาเอว  ฯ  ปมถมฺภมฺปน  ปมภิตฺติปาท  วา  ปติฏาเปนฺเตหิ   
พหูหิ สมฺปรวิาเรตฺวา  กปปฺยกุฏึ  กโรมาติ  วาจ  นิจฺฉาเรนฺเตหิ   
มนุสฺเสสุ  อุกฺขิปตฺวา  ปติฏาเปนฺเตสุ  อามสิตฺวา  วา  สย   
อุกฺขิปตฺวา  วา  ถมฺโภ  วา  ภิตฺติปาโท  วา  ปติฏาเปตพฺโพ  ฯ   
กุรุนฺทีมหาปจฺจรีสุ  ปน  กปฺปยกุฏ ี  กปฺปยกุฏีติ  วตฺวา  ปติฏา- 
เปตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ  อนธฺกฏกถาย   สงฺฆสฺส  กปฺปยกุฏึ  
อธิฏามีติ  วุตฺต  ฯ  ตมฺปน  อวตฺวาป  อฏกถาสุ  วุตฺตนเยเนว 
วุตฺเต  โทโส  นตฺถิ  ฯ  อิท  ปเนตฺถ  สาธารณลกฺขณ 
ถมฺภปติฏาน ฺจ  วจนปริโยสาน ฺจ  สมกาล  วฏฏติ  ฯ  สเจ 
หิ อนิฏ ิเต  วจเน  ถมฺโภ  ปติฏาติ  อปฺปติฏ ิเต  วา  ตสฺมึ   
วจน   นิฏาติ  อกตา  โหติ  กปฺปยกฏุี  ฯ  เตเนว  มหาปจฺจริย   
วุตฺต   พหูหิ  สมฺปริวาเรตฺวา  วตฺตพฺพ  อวสฺส  หิ  เอกสฺสป   
วจน   นิฏาน ฺจ  ถมฺภปติฏาน ฺจ  เอกโต  ภวิสสฺตีติ  ฯ   
อิฏกสิลามตฺติกกุฏิกาสุ  ปน  กุฏีส ุ เหฏา  จย  พนฺธิตฺวา   
วา  อพนฺธิตฺวา  วา  กโรนฺตุ  ยโต  ปฏาย  ภิตฺตึ   
อุฏาเปตุกามา  โหนฺติ  ตสพฺพปม  อิฏก  วา  สลิ  
วา  มตฺติกาปณฺฑ  วา  คเหตฺวา  วุตฺตนเยเนว  กปฺปยกุฏี   
กาตพฺพา  ฯ  อิฏกาทโย  หิ  ภิตฺติยา  ปมิฏกาทีน  เหฏา  น    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 222 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๒ 
 
วฏฏนฺติ  ฯ  ถมฺภา  ปน  อุปริ  อุคฺคจฺฉนฺติ  ตสฺมา  วฏฏนฺติ  ฯ   
อนฺธกฏกถาย  ถมฺเภ  หิ  กยิรมาเน  จตูสุ  โกเณสุ  จตฺตาโร  
ถมฺภา  อิฏกาทิกุฑฺเฑ  จตูสุ  โกเณสุ  เทฺวติสฺโส  อิฏกา   
อธิฏาตพฺพาติ  วุตฺต  ฯ  ตถา  ปน  อกตายปโทโส  นตฺถ ิ ฯ   
อฏกถาสุ  หิ  วุตฺตเมว  ปมาณ  ฯ  โคนิสาทิกา ทุวิธา   
อารามโคนิสาทิกา  วิหารโคนิสาทิกาติ  ฯ  ตาสุ  ยตฺถ  เนว  
อาราโม  น  เสนาสนานิ  ปริกฺขิตฺตานิ  โหนฺติ  อย  อาราม- 
โคนิสาทิกา  นาม  ยตฺถ  เสนาสนานิ  สพฺพานิ  วา  
เอกจฺจานิ  วา  ปรกิฺขิตฺตานิ  อาราโม  อปริกฺขิตฺโต  อย  วิหาร- 
โคนิสาทิกา  นาม  ฯ  อิติ  อุภยตฺราป  อารามสฺส  อปริกฺขิตฺต- 
ภาโวเยว  ปมาณ  ฯ  อาราโม ปน  อุปฑฺฒปริกฺขิตฺโตป  พหุตร- 
ปริกฺขิตฺโตป  ปริกฺขิตฺโตเยว  นามาติ  กรุุนฺทีมหาปจฺจรีสุ  วุตฺต  ฯ   
เอตฺถ  กปฺปยกุฏึ  ลทฺธธ  วฏฏติ  ฯ   คหปตีติ  มนุสฺสา  อาวาส   
กตฺวา  กปฺปยกุฏึ  เทม  ปรภุิ ฺชถาติ   วทนฺติ  เอสา   
คหปติ  นาม  ฯ  กปฺปยกฏุ ึ กาตุ เทมาติ  วุตฺเตป วฏฏติเยว  ฯ   
อนฺธกฏกถายมฺปน  ยสมฺา  ภิกฺขุ  เปตฺวา เสสสหธมฺมิกาน   
สพฺเพส ฺจ  เทวมนุสฺสาน  หตฺถโต  ปฏิคฺคโห  จ สนฺนิธิ  จ   
อนฺโตวุตฺถ ฺจ  เตส  สนฺตก  ภิกฺขุสฺส  วฏฏติ  ตสฺมา   เตส  
เคหานิ  เตหิ  ทินฺนา  กปปฺยกุฏี  วา  คหปตีติ  วุจฺจตีติ  วุตฺต  ฯ   
ปุนป  วุตฺต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  วิหาร  เปตฺวา  ภิกฺขุนีน  อุปสฺสโย    
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อารามิกาน  วา  ติตฺถิยาน  วา  เทวตาน  วา  นาคาน  วา  
อป  พฺรหฺมาน  วา  วิมาน  กปฺปยกุฏ ี โหตีติ  ต  สวุุตฺต    
สงฺฆสนฺตกเมว  หิ  ภิกฺขุสนฺตก  วา  เคห  คหปติกุฏี  น  โหติ  ฯ   
สมฺมติกา  นาม  กมฺมวาจาย  สาเวตฺวา  กตาติ  ฯ  ย  อิมาสุ   
จตูสุ กปฺปยภูมีสุ  วุตฺถ  อามิส  ต  สพฺพ  อนฺโตวุตฺถสงฺข   
น  คจฺฉติ  ภิกฺขูน ฺจ  ภิกฺขุนีน ฺจ  อนฺโตวุตฺถอนฺโตปกฺกโมจนตฺถ  
หิ  กปฺปยกฏุโิย  อนุ ฺาตา  ฯ  ยมฺปน  อกปฺปยภูมิย  สห  
เสยฺยาปโหนเก  เคเห  วุตฺถ สงฺฆิก  วา  ปุคฺคลิก  วา  ภิกฺขุสฺส   
ภิกฺขุนิยา  วา  สนฺตก  เอกรตฺตมฺป  ปต  ต  อนโฺตวุตฺถ   
ตตฺถ  ปกฺก ฺจ  อนฺโตปกกฺ  นาม  โหติ   เอต  น  กปฺปติ  ฯ   
สตฺตาหกาลิกมฺปน  ยาวชีวิก ฺจ  วฏฏติ  ฯตตฺราย  วินิจฺฉโย   
สามเณโร  ภิกฺขุสฺส  ตณฺฑุลาทิก  อามิส  อาหริตฺวา  กปฺปยกฏุิย   
นิกฺขิปตฺวา  ปุนทิวเส  ปจิตฺวา  เทติ   อนฺโตวุตฺถ  น  โหติ  ฯ   
ตตฺถ  อกปฺปยกุฏิย  นิกฺขิตฺตสปฺปอาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ปกฺขิปตฺวา   
เทติ  มุขสนฺนิธิ  นาม  โหติ  ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  อนฺโตวุตฺถ  
โหตีติ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  นามมตฺตเมว  นานากรณ  ฯภิกฺขุ   
อกปฺปยกุฏิย  ปตสปฺป ฺจ  ยาวชีวิกปณฺณ ฺจ  เอกโต  ปจิตฺวา   
ปริภุ ฺชติ  สตฺตาห  นิรามิส  วฏฏติ  ฯ  สเจ  อามิสสสฏ   
กตฺวา  ปริภุ ฺชติ  อนฺโตวุตฺถ ฺเจว  สามปกฺก ฺจ  โหติ  ฯ   
เอเตนุปาเยน สพฺพสสคฺคา  เวทิตพฺพา  ฯ  อิมา  ปน  กปฺปยกฏุิโย    
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กทา  ชหิตวตฺถุกา  โหนฺตีติ  ฯ  อุสฺสาวนนฺติกา  ตาว  ยา   
ถมฺภาน  อุปริ  ภิตฺติปาเท  วา  นิกฺขนิตฺวา  กตา  สา  สพฺเพสุ   
ถมฺเภสุ  จ  ภิตฺติปาเทสุ  จ  อปนีเตสุ  ชหิตวตฺถุกา  โหติ  ฯ 
สเจ  ปน  ถมเฺภ  วา  ภิตฺติปาเท  วา  ปริวตฺตนฺติ  โย  โย   ิโต 
ตตฺถ  ตตฺถ  ปติฏาติ  สพฺเพสุป  ปรวิตฺติเตสุ  ชหิตวตฺถุกา ว   
โหติ  ฯ  อิฏกาทีหิ  กตา  จยสฺส  อุปริภิตฺติอตฺถาย  ปต  อิฏก  
วา  สิล  วา  มตฺติกาปณฺฑ  วา  อาทึ  กตฺวา  วินาสิตกาเล   
ชหิตวตฺถุกา  โหติ  ฯ  เยหิ  ปน  อิฏกาทีหิ  อธิฏ ิตา  เตสุ   
อปนีเตสุป  ตท ฺเสุ  ปติฏ ิเตสุ   อชหิตวตฺถุกาว โหติ ฯ  
โคนิสาทิกา ปาการาทีหิ ปริกฺเขเป กเต  ชหิตวตฺถกุา  โหติ  ฯ  
ปุน  ตสฺมึ  อาราเม  กปฺปยกุฏึ  ลทฺธธ  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน   
ปุนป  ปาการาทโย  ตตฺถ  ตตฺถ  ขณฺฑา  โหนฺติ  ตโต   
ตโต  คาโว  ปวิสนฺติ  ปุน  กปฺปยกุฏ ี โหติ  ฯ  อิตรา  ปน  
เทฺวโคปานสิมตฺต  เปตฺวา  สพฺพสฺมึ  ฉทเน  วินฏเ  ชหิต- 
วตฺถุกาโหนฺติ  ฯ  สเจ  โคปานสีน  อุปริ  เอกมฺป  ปกฺขปาสก- 
มณฺฑล  อตฺถ ิ  รกฺขติ  ฯ  ยตฺร  ปนิมา  จตสฺโสป  กปฺปยภูมิโย  
นตฺถิ  ตตฺถ  กึ  กาตพฺพนฺติ  ฯ  อนุปสมฺปนฺนสฺส  ทตฺวา  ตสฺส   
สนฺตก  กตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  ตตฺริท  วตฺถ ุ กรวิกติสฺสตฺเถโร  
กิร  วินยธรปาโมกฺโข  มหาสีวตฺเถรสฺส  สนฺติก  อคมาสิ  ฯ  โส   
ทีปาโลเกน  สปฺปกุมฺภ  ปสฺสิตฺวา  ภนฺเต  กิเมตนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ    
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เถโร  อาวุโส  คามโต  สปปฺกุมฺโภ  อาภโต  ลูขทิวเส  สปฺปนา   
ภุ ฺชนตฺถายาติ  อาห  ฯ  ตโต  น  ติสสฺตฺเถโร  น  วฏฏติ   
ภนฺเตติ  อาห  ฯ  เถโร  ปนุทิวเส  ปมุเข  นิกฺขิปาเปสิ  ฯ  ติสฺสตฺเถโร   
ปุน  เอกทิวส  อาคโต  ต  ทิสฺวา  ตเถว  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต   
สหเสยฺยาปโหนกฏาเน  เปตุ  น  วฏฏตีติ  อาห  ฯ  เถโร   
ปุนทิวเส พหิ นีหราเปตฺวา นิกฺขิปาเปสิ ฯต  โจรา  หรึสุ  ฯ  
โส  ปุน  เอกทิวส  อาคต  ติสฺสตฺเถรมาห อาวุโส  ตยา  น 
วฏฏตีติ  วุตฺเต  โส  กุมโฺภ  พหิ  นิกฺขิตฺโต  โจเรหิ  อวหโฏติ  ฯ 
ตโต  น  ติสสฺตฺเถโร  อาห  นนุ  ภนฺเต  อนุปสมฺปนฺนสฺส   
ทาตพฺโพ  อสฺส  อนุปสมปฺนฺนสฺส  หิ  ทตฺวาตสฺส สนฺตก  
กตฺวา ปริภุ ฺชิตุวฏฏตีติ ฯ    
        เมณฺฑกวตฺถุ  อุตฺตานเมว  ฯ  อปเจตฺถ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว 
ป ฺจ  โครเสติ  อิเม  ป ฺจ  โครเส  วิสุ ปริโภเคน  ปริภุ ฺชิตุมฺป    
อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  ปาเถยฺย  ปริเยสิตุนฺติ  เอตฺถ  สเจ  
เกจิ  สยเมว  ตฺวา  เทนฺติ  อิจฺเจต  กุสล  โน  เจ  เทนฺติ   
าติปวาริตฏานโต  ภิกฺขาจารวตฺเตน  วา  ปริเยสิตพฺพ  ตถา   
อลภนฺเตน อ ฺาติกอปฺปวาริตฏานโต  ยาจิตฺวาป  คเหตพฺพ   
เอกทิวเสนคมนีเย  มคฺเค  เอกภตฺตตฺถาย  ปริเยสิตพฺพ  ฯ  ทีเฆ   
อทฺธาเน ยตฺตเกน  กนฺตาร  นิตฺถรติ  ตตฺตก  ปริเยสิตพฺพ ฯ   
          กาเชหิ  คาหาเปตฺวาติ  ป ฺจหิ  กาชสเตหิ  สุสงฺขตสฺส    
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พทรปานสฺส  กฏุสหสฺส  คาหาเปตฺวา  ฯ  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  
ปกรเณ  ธมมฺึ  กถ  กตฺวาติ  สาธุ  ภิกฺขเว  ปาน  อปวนฺตา   
สมณสฺสโคตมสฺส  สาวกา  ปจฺจยพาหุลฺลิกาติ  วาท  น   
อุปฺปาทยิตฺถ  มยิ  จคารว  อกตฺถ  มม  จ  ตุมฺเห 
สุคารว  ชนยตฺิถ  อิติ  โว อห  อิมินา  การเณน  สุฏ ุ   
ปสนฺโนติอาทินา  นเยน  ธมฺมึ  กถกตฺวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว 
อฏ  ปานานีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ อมฺพปานนฺติ  อาเมหิ  วา   
ปกฺเกหิ  วา  อมฺเพหิ  กตปาน  ฯ   
        ตตฺถ อาเมหิ  กโรนฺเตน  อมฺพตรุณานิ  ภินฺทิตฺวา  อุทเก   
ปกฺขิปตฺวา   อาตเป  อาทิจฺจปาเกน  ปจิตฺวา  ปริสฺสาเวตฺวา   
ตทหุปฏิคฺคหิเตหิมธุสกฺกรกปฺปุราทีหิ  โยเชตฺวา  กาตพฺพ  ฯ  เอว  
กต  ปุเรภตฺตเมว  กปฺปติ  ฯ  อนุปสมฺปนฺเนหิ  กต  ลภิตฺวา  ปน   
ปุเรภตฺต  ปฏคฺิคหิต  ปุเรภตฺต  สามิสปริโภเคนาป  วฏฏติ  
ปจฺฉาภตฺต  นิรามิสปริโภเคน   ยาว  อรุณุคฺคมนา  วฏฏติ  ฯ   
เอส  นโย  สพฺพปาเนสุ  ฯ  เตสุ  ปน  ชมฺพุปานนฺติ  ชมฺพุผเลหิ   
กตปาน  ฯ  โจุปานนฺติ  อฏ ิเกหิ  กทลผิเลหิ  กตปาน  ฯ   
โมจปานนฺติ  อนฏ ิเกหิ  กทลิผเลหิ  กตปาน  ฯ  มธุกปานนฺติ   
มธุกาน  ชาติรเสน  กตปาน  ฯ  ต  ปน  อุทกสมฺภินฺน  วฏฏติ   
สุทฺธ  น  วฏฏติ  ฯ  มุทฺทกิปานนฺติ  มุทฺทิกา  อุทเก  มทฺทิตฺวา   
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อมฺพปาน  วิย  กตปาน  ฯ  สาลุกปานนฺติ  รตฺตุปฺปลนีลุปฺปลาทีน   
สาลุเก  มทฺทตฺิวา  กตปาน  ฯ  ผารุสกปานนฺติ  ผารุสเกหิ   
อมฺพปานวิย  กตปาน  ฯ  อิมานิ  อฏปานานิ  สีตานิป   
อาทิจฺจปากานิป  วฏฏนฺติ  อคฺคิปากานิ  น  วฏฏนฺติ  ฯ   
        ธ ฺผลรสนฺติ  สตฺตนฺน  ธ ฺาน  ผลรส  ฯ  ฑากรสนฺติ   
ปกฺกฑากรส  ฯ  ยาวกาลิกปตฺตาน ฺหิ  ปุเรภตฺตเมว  รโส   
กปฺปติ  ฯ  ยาวชีวิกาน  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปตสปฺปอาทีหิ  สทฺธึ   
ปกฺกาน  สตฺตาห  กปฺปติ  ฯ  สเจ  ปน  สุทฺโธทเกน  ปจฺจติ   
ยาวชีวมฺป  วฏฏติ  ฯ  ขีราทีหิ  สทฺธึ  ปจิตุ  น  วฏฏติ  ฯ  อ ฺเหิ   
ปกฺกมฺป  ฑากรสสงฺขเมว  คจฺฉติ  ฯ กรุุนฺทิยมฺปน  ยาวกาลิก- 
ปตฺตานมฺป  สีโตทเก  มททฺิตฺวา  กตรโส  วา  อาทิจฺจปาโก  วา   
วฏฏตีติ  วุตฺต  ฯ  เปตฺวา  มธุกปุปฺผรสนฺติ   เอตฺถ  มธุกปุปฺผรโส   
อคฺคิปาโก  วา  โหตุ  อาทิจฺจปาโก  วา  ปจฺฉาภตฺต  น  
วฏฏติ  ฯ  ปุเรภตฺตมฺป  ย  ปาก  คเหตฺวา  มชฺช   กโรนฺติ  โส  
อาทิโต  ปฏาย  น  วฏฏติ  ฯ  มธุกปปฺุผมฺปน อลลฺ  วา   
สุกฺข  วา  ภชชฺิต  วา  เตน  กตผาณิต  วา  ยโต ปฏาย   
มชฺช  น  กโรติ  ต  สพฺพ  ปุเรภตฺต  วฏฏติ  ฯอุจฺฉุรโส  
นิกฺกสโฏ  ปจฺฉาภตฺต  วฏฏติ  ฯ  อิติ  ปานานิ  อนุชานนฺเตน   
อิเมป จตฺตาโร รสา อนุ ฺาตาติ ฯ   
        โรชวตฺถุ  อุตฺตานเมว  ฯ  ตตฺถ  สพฺพ ฺจ  ฑากนฺติ  สปฺปอาทีหิ    
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ปกฺก  วา  อปกฺก  วา  ยงฺกิ ฺจิ  ฑาก  ฯ  ปฏขาทนียนฺติ    
ปฏมย  ขาทนีย  ฯ  โรโช  กิร  อิท  อุภยมฺป  สตสหสฺส   
วย   กตฺวา  ปฏิยาทาเปสิ  ฯ  สงฺคร  อกสูติ  กติก  อกสุ  ฯ   
อุฬาร   โข  เต  อิทนฺติ  สนฺุทร  โข  เต  อิท  ฯ  นาห  
ภนฺเต  อานนฺทพหุกโตติ  นาห  พุทฺธาทิคตปฺปสาทพหุมาเนน   
อิธาคโตติ  ทสฺเสติ  ฯ 
        ม ฺชุกาติ  มธุรวจนา  ฯ  ปฏิภาเณยฺยกาติ  สเก  สิปฺเป  
ปฏิภาณสมฺปนฺนา  ฯ  ทกฺขาติ  เฉกา  อนลสา  วา  ฯ  ปริโยทาต- 
สิปฺปาติ  นิทฺโทสสิปฺปา  ฯ  นาฬิยาวาปเกนาติ  นาฬิยา  จ   
อาวาปเกน  จ  ฯ  อาวาปโก  จ  นาม  ยตฺถ  ลทฺธ  ลทฺธ   
อาวปนฺติ  ปกฺขิปนฺตีติวุตฺต  โหติ  ฯ  น  ภิกฺขเว  นหาปต- 
ปุพฺเพน  ขุรภณฺฑนฺติ  เอตฺถ   คเหตฺวา  ปริหริตุเมว  น  วฏฏติ   
อ ฺสฺส  สนฺตเกน  ปน  เกเส  เฉตฺตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  เวตน   
คเหตฺวา  ฉินฺทติ  น  วฏฏติ  ฯโย  อนหาปตปุพฺโพ  ตสฺส   
ปริหริตตป  วฏฏติ  ต  วา  อ ฺ  วา  คเหตฺวา  เกเส  เฉตฺตุป  
วฏฏติ  ฯ  ภาค  ทตฺวาติ  ทสม  ภาค ทตฺวา  ฯ  อิท  กริ  
ชมฺพูทีเป  โปราณกจาริตฺต  ตสฺมา  ทส โกฏาเส กตฺวา  
เอโก โกฏาโส ภูมิสามิกาน ทาตพฺโพ ฯ 
        ย  ภิกฺขเว  มยา  อิท  น  กปฺปตีติ  อิเม  จตฺตาโร   
มหาปเทเส ภควา  ภิกฺขูน  นยคฺคหณตฺถาย  อาห  ฯ  ตตฺถ    
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ธมฺมสงฺคาหกตฺเถรา สุตฺต  คเหตฺวา  ปริมทฺทนฺตา  อิท   
อทฺทสสุ  ฯ  เปตฺวา  ธ ฺผล  รสนฺติ  สตฺต  ธ ฺานิ  ปจฺฉาภตฺต   
น  กปฺปนฺตีติ  ปฏิกฺขิตฺตานิ  ฯ  ตาลนาฬิเกรปนสลพุชอลาวุ- 
กุมฺภณฺฑปุสผลติปุสเอลาลุกาติ  นว  มหาผลานิ  สพฺพ ฺจ   
อปรณฺณ  ธ ฺคติกเมว  ฯ  ต  กิ ฺจาป  น  ปฏิกฺขิตฺต  อถโข  
อกปฺปย  อนโุลเมติ  ตสฺมา  ปจฺฉาภตฺต   น  กปฺปตีติ  ฯ  อฏ   
ปานานิ  อนุ ฺาตานิ  อวเสสานิ เวตฺตตินฺตินิกมาตุลุงฺคกปฏ- 
โกสมฺพกรมนฺทาทิขุทฺทกผลปานานิ  อฏปานคติกาเนว  ฯ  ตานิ   
กิ ฺจาป  น  อนุ ฺาตานิ  อถโข  กปปฺย อนุโลเมนฺติ  
ตสฺมา  กปฺปนฺติ  ฯ  เปตฺวา  หี  สานุโลม  ธ ฺผลรส  อ ฺ   
ผลปาน  นาม  อกปฺปย  นตฺถิ  สพฺพ  ยามกาลิกเยวาติ   
กุรุนฺทิย  วุตฺต  ฯ  ภควตา  ฉ  จีวรานิ  อนุ ฺาตานิ  ธมฺม  สงฺคาห- 
กตฺเถเรหิ  เตส  อนุโลมานิ  ทุกลุ  ปตฺตุนฺน  จีนปฏ  โสมารปฏ   
อิทฺธิมยิก  เทวทตฺติยนฺติ  อปรานิ  ฉ  อนุ ฺาตานิ  ฯ  ตตฺถ    
ปตฺตุนฺนนฺติ  ปตฺตุนฺนเทเส  ปาณเกหิ  ส ฺชาตวตฺถ  ฯ  เทฺว  ปฏา   
เทสนาเมเนว  วุตฺตา  ฯ  ตานิ  ตีณิ  โกเสยฺยสฺสานุโลมานิ  ทุกลุ 
สาณสฺส  อิตรานิ  เทฺว  กปฺปาสิกสฺส  วา  สพฺเพส  วา  ฯ  
ภควตา  เอกาทสปตฺเต  ปฏิกฺขิปตฺวา  เทฺว  ปตฺตา  อนุ ฺาตา   
โลหปตฺโตเจว  มตฺติกาปตฺโต  จ  ฯ  โลหถาลก  มตฺติกถาลก   
ตมฺพโลหถาลกนฺติ เตสเยว  อนุโลมานิ  ฯ  ภควตา  ตโย  ตุมฺพา    
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อนุ ฺาตา  โลหตุมฺโพ  กฏตุมฺโพ  ผลตุมฺโพติ  ฯ  กุณฺฑิกา  
ก ฺจนโก  อุทกตุมฺโพติ  เตสเยว  อนุโลมานิ  ฯ  กรุนฺุทิยมฺปน   
ปานียสงฺขปานียสราวกานิ  เอเตส  อนุโลมานีติ  วุตฺต  ฯ  ปฏฏิกา   
สูกรนฺตกนฺติ  เทฺว  กายพนฺธนานิ  อนุ ฺาตานิ  ทุสฺสปฏเฏน   
รชฺชุเกน  จ  กตกายพนฺธนานิ  เตส อนุโลมานิ  ฯ  เสตจฺฉตฺต   
กิล ฺชจฺฉตฺต  ปณฺณจฺฉตฺตนฺติ  ตีณิ   ฉตฺตานิ  อนุ ฺาตานิ   
เอกปณฺณจฺฉตฺต  เตสเยว  อนุโลมนฺติ  อิมินา  นเยน  ปาลิ ฺจ   
อฏกถ ฺจ  อนุเปกฺขิตฺวา  อ ฺานิป  กปฺปยากปฺปยาน  
อนุโลมานิ เวทิตพฺพานิ ฯ    
        ตทหุปฏิคฺคหิต  กาเล  กปฺปตีติอาทิ  สพฺพ  สมฺภินฺนรส   
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  สเจ  ห ิ ฉลฺลิมฺป  อนปเนตฺวา  สกเลเนว  
นาฬิเกรผเลน  สทฺธ ึ ปานก  ปฏิคฺคหิต  โหติ  นาฬิเกร   
อปเนตฺวาต  วิกาเลป  วฏฏติ  ฯ  อุปร ิ สปฺปปณฺฑ  เปตฺวา   
สีตลปายาส  เทนฺติ  ย  ปายาเสน  อสสฏ  สปฺป  ต   
อปเนตฺวา  สตฺตาหปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  ฯ  ถทฺธมธุผาณิตาทีสุป   
เอเสว  นโย  ฯ  ตกฺโกลชาติผลาทีหิป  อลงฺกริตฺวา  ปณฺฑปาต  
เทนฺติ  ตานิ  อุทฺธริตฺวา  โธวิตฺวา  ยาวชีว  ปริภุ ฺชติพฺพานิ  ฯ   
ยาคุย  ปกฺขิปตฺวา  ทินฺนสิงฺคิ  เวราทีสุ  เตลาทีสุป  ปกฺขิปตฺวา   
ทินฺนลฏ ิมธุกาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ   เอว  ย  ย  อสมฺภินฺนรส   
โหติ  ต  ต  เอกโต  ปฏิคฺคหิตมฺป  ยถา  สุทฺธ  โหติ  ตถา    
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โธวิตฺวา  วา  ตจฺเฉตฺวา  วา  ตสฺส  ตสฺส  กาลวเสน   
ปริภุ ฺชิตุ วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน  สมฺภินนฺรส  โหติ  สสฏ   
น  วฏฏติ  ฯ  ยาวกาลิก  หิ  อตฺตนา  สทฺธึ  สมฺภินนฺรสานิ   
ตีณิป  ยามกาลิกาทีนิ  อตฺตโน  สภาว  อุปเนติ  ยามกาลิกมฺป   
เทฺวป  สตฺตาหกาลิกาทีนิ  อตฺตโน  สภาว  อุปเนติ  สตฺตาห- 
กาลิกมฺป   อตฺตนา  สทฺธึ  สสฏ  ยาวชีวิก  อตฺตโน  สภาวเยว   
อุปเนติ  ตสฺมา  เตน  ตทหุปฏิคฺคหิเตน  สทฺธ ึ ตทหุปฏิคฺคหิต  
วา  ปุเร  ปฏคฺิคหิต  วา  ยาวชีวิก  สตฺตาห  กปฺปติ  ทฺวีห- 
ปฏิคฺคหิเตน  ฉาห   ตีหปฏิคฺคหิเตน  ป ฺจาห  สตฺตาหปฏิคฺคหิเตน   
ตทเหว  กปฺปตีติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ตสฺมาเยว  หิ  สตฺตาหกาลิเกน 
ภิกฺขเว  ยาวชีวิกตทหุปฏิคฺคหิตนฺติ  อวตฺวา  ปฏิคฺคหิต  สตฺตาห   
กปฺปตีติ  วุตฺต  ฯ   กาลยามสตฺตาหาติกฺกเมสุ  เจตฺถ  วิกาลโภชน- 
สนฺนิธิเภสชฺชสิกฺขาปทาน  วเสน  อาปตฺติโย  เวทิตพฺพา  ฯ  อิเมสุ  
จ  ปน  จตูสุ  กาลิเกสุ ยาวกาลิก  ยามกาลิกนฺติ  อิทเมว  
ทฺวย  อนฺโตวุตฺถก ฺเจวสนฺนิธิการก ฺจ  โหติ  สตฺตาหกาลก ฺจ   
ยาวชีวิก ฺจ  อกปฺปยกุฏิย  นิกฺขิปตุมฺป  วฏฏติ  สนนฺิธิมฺป  
น  ชเนตีติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                        เภสชฺชกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
                _________________________    
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                                        *เลมที่ ๓  หนา  ๒๓๒ 
    
                                           ก ินกฺขนฺธกวณฺณนา 
    
          ก ินกฺขนฺธเก  ฯ  ปาเยฺยกาติ  ปาเยฺยรฏวาสิโน  ฯ  
ปาเยฺย นาม  โกสเลสุ  ปจฺฉิมทิสาภาเค  รฏ  ตตฺถ  
วาสิโนติ  วุตฺตโหติ  ฯ  โกสลร ฺโ  เอกปตุภาตูน  ภทฺท- 
วคฺคิยตฺเถราน  เอตอธิวจน  ฯ  เตสุ  สพฺพเชฏโก  อนาคามิ   
สพฺพปจฺฉิมโก  โสตาปนฺโน เอโกป  อรหา  วา  ปถุุชชฺโน  วา   
นตฺถิ  ฯ  อาร ฺกาติ  ธุตงฺคสมาทานวเสน  อาร ฺกา  น   
อร ฺวาสมตฺเตน  ฯ   ปณฺฑปาติกาทิภาเวป  เตส  เอเสว  นโย ฯ  
สีสวเสน เจต วุตฺต ฯ อิเมปน  เตรสาป  ธุตงฺคานิ  สมาทายเยว   
วตฺตนฺติ  ฯ  อุทกสงฺคเหติ อุทเกน  สงฺคหิเตน  ฆฏิเต  สสฏเ 
ถเล  จ  นินฺเน  จ  เอโกทกี  ภูเตติ  อตฺโถ  ฯ  อุทกจิกฺขลฺเลติ   
อกฺกนฺตกฺกนฺตฏาเน  อุทกจิกฺขลฺโล   อุฏหิตฺวา  ยาว  อานิสทา   
ปหรติ  อีทิเส  จิกฺขลฺเลติอตฺโถ  ฯ  โอกปุณฺเณหีติ  อุทก- 
ปุณฺเณหิ  ฯ  เตส  กิร  จีวรานิ  ฆนานิ  เตสุ  ปติต  อุทก   
น  ปคฺฆรติ  ฆนตฺตา  ปุฏพทฺธ  วิย  ติฏติ  เตน  วุตฺต   
โอกปุณฺเณหิ  จีวเรหีติ  ฯ  โอฆปุณฺเณหีติป   ปาโ  ฯ  อวิวทมานา   
วสฺส  วสิมฺหาติ  เอตฺถ  อาคนฺตุกฏาเน เสนาสนผาสุตาย   
อภาเวน  จ  ภควโต  ทสฺสนาลาเภน  อุกฺกณฺ ิตตาย  จ  เต  
ภิกฺขู  ผาสุ น  วสึสุ  ตสฺมา  อวิวทมานา  ผาสุก  วสฺส    
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                *เลมที่ ๓  ก ินกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๓๓ 
 
วสิมฺหาติ  นาโวจุ  ฯ  ธมมฺึ  กถ  กตฺวาติ  ภควา  เตส  ภิกฺขูน   
อนมตคฺคิยกถ  กเถสิ  ฯ  เต  สพฺเพว  กถาปริโยสาเน  อรหตฺต   
ปาปุณิตฺวา  นิสินฺนฏานโตเยว  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  อคมสุ  ฯ  
ต   สนฺธาย  วุตฺต  ธมฺมึ  กถ  กตฺวาติ  ฯ  ตโต  ภควา   
สเจ  ก ินตฺถาโร  ป ฺตฺโต  อภวิสฺส  เอเต  ภิกฺขู  เอก  
จีวร  เปตฺวา  สนฺตรุตฺตเรน  อาคจฺฉนฺตา  น  เอว  กิลนฺตา  
อสฺสุ  ก ินตฺถาโรจ  นาเมส  สพฺพพุทฺเธหิ  อนุ ฺาโตติ   
จินฺเตตฺวา  ก ินตฺถาร  อนุชานิตุกาโม  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
อามนฺเตตฺวา  จ  ปน  อนุชานามิภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ   
          ตตฺถ  อตฺถตก ินาน  โวติ  เอตฺถ  นิปาตมตฺต  โวกาโร   
อตฺถตก ินานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เอว ฺหิ  สติ  ปรโต  โส  เนส  
ภวิสฺสตีติ  ยุชฺชติ  ฯ  อถวา  โวติ  สามีวจนเมเวต  ฯ  โส  เนสนฺติ   
เอตฺถ  ปน  โส  จีวรุปฺปาโทเยว  อตฺถตก ินา  เนส  ภวิสฺสตีติ   
อตฺโถ  ฯตตฺถ  อนามนฺตจาโรติ  ยาว  ก ิน  น  อุทธฺรียติ  
ตาว  อนามนฺเตตฺวา  จรณ  กปฺปสฺสติ  จาริตฺตสิกฺขาปเท  
อนาปตฺติ  ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ  ฯ  อสมาทานจาโรติ  ติจีวร  อสมาทาย   
จรณ จีวรวิปฺปวาโส  กปปฺสฺสตีติ  อตฺโถ  ฯ  คณโภชนนฺติ   
คณโภชนมฺป  กปฺปสฺสติ  ฯ  ยาวทตฺถจีวรนฺติ  ยาวตเกน  จีวเรน   
อตฺโถ  ตาวตกอนธิฏ ิต  อวิกปฺปต  กปฺปสฺสตีติ  อตฺโถ  ฯ   
โย  จ  ตตฺถ  จีวรุปฺ   ปาโทติ  ตตฺถ  ก ินตฺถตสีมาย  มตกจีวร    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๔ 
 
วา  โหตุ  สงฺฆ  อุทฺทิสฺส  ทินฺน  วา  สงฺฆิเกน  ตตฺรุปฺปาเทน 
อาภต  วา  เยนเกนจิ  อากาเรน  ย  สงฺฆิก  จีวร   
อุปฺปชฺชติ  ต  เตส  ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  ก ิน  อตฺถรติพฺพนฺติ  เอตฺถ  
ก ินตฺถาร  เก  ลภนฺติ  เก  น  ลภนฺตีติ  ฯ  คณนวเสน  ตาว   
ปจฺฉิมโกฏิยา  ป ฺจ  ชนา  ลภนฺติ  อุทฺธ  สตสหสฺสมฺป  ฯ  
ป ฺจนฺน  เหฏา  น  ลภนฺติ  ฯ   วุตฺถวสฺสวเสน  ปุริมิกาย  วสสฺ   
อุปคนฺตฺวา  ปมปวารณาย  ปวาริตาลภนฺติ  ฉินฺนวสฺสา   
วา  ปจฺฉิมิกาย  อุปคตา  วา  น  ลภนฺติอ ฺสฺมึ  วิหาเร  
วุตฺถวสฺสาป  น  ลภนฺตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต  ฯ   ปุรมิิกาย   
อุปคตานมฺปน  สพฺเพ  ปจฺฉิมิกา  คณปูรกา  โหนฺติ  อานิสส   
น  ลภนฺติ  อานิสโส  อิตเรสเยว  โหติ  ฯ  สเจ  ปุริมกิาย   
อุปคตา  จตฺตาโร  วา  โหนฺติ  ตโย  วา  เทฺว  วา  เอโก   
วา   อิตเร  คณปูรเก  กตฺวา  ก ิน  อตฺถริตพฺพ  ฯ  อถ  จตฺตาโร  
ภิกฺขู  อุปคตา  เอโก  ปรปิุณฺณวสฺโส  สามเณโร  โส  เจ   
ปจฺฉิมิกาย  อุปสมฺปชฺชติ  คณปูรโก  เจว  โหติ  อานิสส ฺจ  
ลภติ  ฯ  ตโย ภิกฺขู  เทฺว  สามเณรา  เทฺว  ภิกฺขู  ตโย  
สามเณรา  เอโก  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สามเณราติ  เอตฺถาป   
เอเสว  นโย  ฯ  สเจ  ปรุิมกิาย  อุปคตา  ก ินตฺถารกุสลา   
น  โหนฺติ  อตฺถารกุสลา  ขนฺธกภาณกตฺเถรา  ปริเยสิตฺวา    
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                *เลมที่ ๓  ก ินกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๓๕ 
 
อาเนตพฺพา  กมฺมวาจ  สาเวตฺวา  ก ิน  อตฺถราเปตฺวา  ทาน ฺจ   
ภุ ฺชิตฺวา  คมิสฺสนฺติ  ฯ  อานิสโส  ปน  อิตเรสเยว  โหติ  ฯ  
        ก ิน  เกน  ทินฺน  วฏฏติ  ฯ  เยนเกนจิ  เทเวน  วา  
มนุสฺเสน  วา  ป ฺจนฺน  วา  สหธมฺมกิาน  อ ฺตเรน  ทินฺน   
วฏฏติ  ฯ  ก ินทายกสฺส  วตฺต  อตฺถิ  สเจ  โส  ต  อชานนฺโต   
ปุจฺฉติ  ภนฺเต  กถ  ก ิน  ทาตพฺพนฺติ  ตสฺส  เอว   
อาจิกฺขิตพฺพ  ติณฺณ  จีวราน  อ ฺตรปโหนก  สุรยิุคฺคมนสมเย   
วตฺถ  ก ินจีวร  เทมาติ  ทาตุ  วฏฏติ  ตสฺส  ปริกมมฺตฺถ    
เอตฺตกา  นาม  สูจิโย  เอตฺตก  สุตฺต  เอตฺตก  รชน   
ปริกมฺม  กโรนฺตาน  เอตฺตกาน  ภิกฺขูน  ยาคุภตฺต ฺจ  ทาตุ   
วฏฏตีติ  ฯ  ก ินตฺถารเกนาป  ธมฺเมน  สเมน  อุปฺปนฺน  ก ิน   
อตฺถริตพฺพ  ฯ   อตฺถรนฺเตน  วตฺต  ชานิตพฺพ  ตนฺตวายเคหโต  
หิ  อาภตสนฺตาเนเนว ขลิมกฺขิตสาฏโกป  น  วฏฏติ  มลิน- 
สาฏโกป  น  วฏฏติ  ตสฺมาก ินตฺถารสาฏก  ลภิตฺวา  สฏุ ุ  
โธวิตฺวา  สูจิอาทีนิ  จีวรกมฺมุป  กรณานิ  สชฺเชตฺวา  พหูหิ  ภิกฺขูหิ   
สทฺธึ  ตทเหว  สิพฺเพตฺวา   นิฏ ิตสูจิกมฺม  รชิตฺวา  กปฺปพินฺทท  
ทตฺวา  ก ิน  อตฺถริตพฺพ  ฯ  สเจ  ตสฺม ึ อนตฺถเตเยว  อ ฺโ   
ก ินสาฏก  อาหรติ  อ ฺานิ  จ  พหูนิ  ก ินานิสสวตฺถานิ  
เทติ  โย  อานิสส  พหุ  เทติ  ตสฺส  สนฺตเกเนว  อตฺถร-ิ 
ตพฺพ  ฯ  อิตโร  ยถา  ตถา  โอวทิตฺวา  ส ฺาเปตพฺโพ ฯ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๖ 
 
        ก ินมฺปน  เกน  อตฺถริตพฺพ  ฯ  ยสฺส  สงฺโฆ  ก ินจีวร 
เทติ  ฯ  สงฺเฆน  ปน  กสสฺ  ทาตพฺพ  ฯ  โย  ชิณฺณจีวโร  โหติ  ฯ   
สเจ  พหู  ชณฺิณจีวรา  วุฑฺฒสฺส  ทาตพฺพ  ฯ  วุฑฺเฒสุป  โย   
มหาปุริโส  ตทเหว  จีวร  กตฺวา  อตฺถริตุ  สกโฺกติ  ตสฺส 
ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  วุฑฺโฒ  น  สกโฺกติ  นวกตโร  สกฺโกติ  
ตสฺส  ทาตพฺพ  ฯ  อปจ  สงฺเฆน  มหาเถรสฺส  สงฺคห  กาตุ  
วฏฏติ  ตสฺมาตุมฺเห  ภนฺเต  คณฺหถ  มย  กตฺวา  
ทสฺสามาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ตีสุ  จีวเรสุ  ย  ชิณฺณ  โหติ  ตทตฺถาย   
ทาตพฺพ  ฯ  ปกติยา  ทุปฏฏ   จีวรสฺส  ทุปฏฏตฺถายเยว  ทาตพฺพ  ฯ   
สเจปสฺส  เอกปฏฏจีวร  ฆน  โหติ  ก ินสาฏกา  จ  เปลวา   
สารุปฺปตฺถาย  ทุปฏฏปโหนกเมว  ทาตพฺพ  ฯ  อห  อลภนฺโต   
เอกปฏฏ  ปารุปามีติ  วทนฺตสฺสาปทุปฏฏ  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ  โ 
ย  ปน  โลภปกติโก  โหติ  ตสฺส  น  ทาตพฺพ  ฯ  เตนาป   
ก ิน  อตฺถรตฺิวา  ปจฺฉา  วิสิพฺเพตฺวา  เทฺว   จีวรานิ  กริสฺสามีติ  
น  คเหตพฺพ  ฯ   
        ยสฺส  ปน  ทียติ  ตสฺส  เยน  วิธินา  ทาตพฺพ  ต   
ทสฺเสตุ  เอว ฺจ  ปน  ภิกขฺเว  ก ิน  อตฺถริตพฺพนฺติ  อารภิตฺวา  
สุณาตุ  เม  ภนฺเตติอาทิกา  ทานกมฺมวาจา  ตาว  วุตฺตา  ฯ   
เอว  ทินฺเน  ปน ก ิเน  สเจ  ต  ก ินทุสฺส  นฏิ ิตปริกมฺมเมว   
โหติ  อิจฺเจต  กุสล  โน  เจ  นฏิ ิตปริกมฺม  โหติ  อห    
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เถโรติ  วา  พหุสฺสุโตติ  วา  เอเกนาป  อกาตุ  น  ลพฺภติ   
สพฺเพเหว  สนฺนิปติตฺวา  โธวนสิพฺพนรชนานิ  นฏิเปตพฺพานิ  ฯ  
อิท  หิ  ก ินวตฺต  นาม  พุทฺธปฺปสตฺถ  อตีเต  ปทุมุตฺตโร  
หิ  ภควา  ก ินวตฺต  อกาสิ  ฯ  ตสฺส  กิร  อคฺคสาวโก 
สุชาตตฺเถโร  นาม  ก ิน  คณฺหิ  ฯ  ต  สตฺถา  อฏสฏ ิยา  
ภิกฺขุสตสหสฺเสหิ  สทฺธึ  นิสีทิตฺวา  อกาสิ  ฯ   
        กตปรโิยสิต  ปน  ก ิน  คเหตฺวา  อตฺถารเกน  ภิกฺขุนา   
สเจ  สงฺฆาฏิยา  ก ิน  อตฺถริตุกาโม  โหติ  โปราณิกา   
สงฺฆาฏิ  ปจฺจุทฺธริตพฺพา  นวา  สงฺฆาฏิ  อธิฏาตพฺพา  อิมาย   
สงฺฆาฏิยา  ก ิน  อตฺถรามติี  วาจา  ภินฺทิตพฺพาติอาทินา   
ปริวาเร  วุตฺตวิธาเนน  ก ิน  อตฺถริตพฺพ  ฯ  อตฺถริตฺวา  จ  ปน   
เตน  ก ินตฺถารเกน  ภิกฺขุนา  สงฺฆ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกส  
อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  อ ฺชล ึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส  วจนีโย 
อตฺถต  ภนฺเต  สงฺฆสฺส  ก ิน  ธมฺมิโก  ก ินตฺถาโร  อนุโมทถาติ 
เตหิ  อนุโมทเกหิ  ภิกฺขูหิ  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  อ ฺชลึ   
ปคฺคเหตฺวา  เอวมสฺส  วจนีโย  อตฺถต  อาวุโส  สงฺฆสฺส 
ก ิน  ธมฺมิโก  ก ินตฺถาโร  อนุโมทามาติเอวมาทินา  ปริวาเร  
วุตฺตวิธาเนเนว  อนุโมทาเปตพฺพ  อิตเรหิ  จ  อนโุมทิตพฺพ  ฯ 
เอว  สพฺเพส  อตฺถต  โหติ  ก ิน  ฯ  วุตฺต  เหต  ปริวาเร   
ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  อตฺถต  โหติ  ก ิน  อตฺถารกสฺส  จ    
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อนุโมทกสฺส  จาติ  ฯ  ปุนป  วุตฺต  น  สงฺโฆ  ก ิน  อตฺถรติ   
น  คโณก ิน  อตฺถรติ  ปคฺุคโล  ก ิน  อตฺถรติ  สงฺฆสฺส 
อนุโมทนาย  คณสฺส  อนโุมทนาย  ปคฺุคลสฺส  อตฺถารา  สงฺฆสฺส   
อตฺถต  โหติก ิน  คณสฺส  อตฺถต  โหติ  ก ิน  ปุคฺคลสฺส   
อตฺถต  โหติ   ก ินนฺติ  ฯ  เอว  อตฺถเต  ปน  ก ิเน  สเจ 
ปน  ก ินจีวเรน  สทฺธ ึ อาภต  อานิสส  ทายกา  เยน 
อมฺหาก  ก ิน  คหิต  ตสฺเสว  เทมาติ  เทนฺติ  ภิกฺขุสงฺโฆ   
อนิสฺสโร  ฯ  อถ  อวิจาเรตฺวาวทตฺวา  คจฺฉนฺติ  ภิกฺขุสงฺโฆ   
อิสฺสโร  ตสฺมา  สเจ  ก ินตฺถารกสฺส   เสสจีวรานิป   ทุพฺพลานิ   
โหนฺติ  สงฺเฆน  อปโลเกตฺวา เตสป  อตฺถาย  วตฺถาน ิ 
ทาตพฺพานิ  ฯ  กมฺมวาจา  ปน  เอกาเยว  วฏฏติ  ฯ  อวเสส- 
ก ินานิสสวตฺถานิ  วสฺสาวาสิกฏ ิติกาย  ทาตพฺพานิ  ฯ    ิติกาย   
อภาเวน  เถราสนโต  ปฏาย  ทาตพฺพานิ  ฯ  ครุภณฺฑ  น  
ภาเชตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  เอกสีมาย  พหู  วิหารา  โหนฺติ  สพฺเพ  
ภิกฺขู  สนฺนิปาเตตฺวา  เอกตฺถ  ก ิน  อตฺถริตพฺพ  วิสุ   วิสุ  
อตฺถริตุ  น  วฏฏติ  ฯ   
        อิทานิ  ยถา  จ  ก ิน  อตฺถต  โหติ  ยถา  จ  อนตฺถต   
ต  วิธึ  วิตฺถารโต  ทสฺเสตุ  เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  อตฺถต   
โหติ  ก ิน  เอว  อนตฺถตนฺติ  วตฺวา  อกรณีย ฺเจว  มหาภูมิก ฺจ   
อนตฺถตลกฺขณ   ตาว   ทสฺเสนฺโต อุลลฺิขิตมตฺเตนาติอาทิเก  จตุวีสติ    
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อากาเร  ทสฺเสสิ  ตโต  ปร  อตฺถตลกขฺณ  ทสฺเสนฺโต  อหเตน   
อตฺถตนฺติอาทิเก  สตฺตรส  อากาเร  ทสฺเสสิ  ฯ  ปรวิาเรป  หิ   
จตุวีสติยา  อากาเรหิ  อนตฺถต  โหติ  ก ิน  สตฺตรสหากาเรหิ   
อตฺถต  โหติ  ก ินนฺติ  อิทเมว  ลกฺขณ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ   
อุลฺลิขิตมตฺเตนาติ  ทีฆโต  จ  ปถุุลโต  จ  ปมาณคหณมตฺเตน  ฯ   
ปมาณ  หิ  คณฺหนฺโต  ตสฺส  ตสฺส  ปเทสสฺส  ส ฺชานนตฺถ   
นขาทีหิ  วา  ต  ปริจฺเฉท  ทสฺเสนฺโต  อุลฺลิขติ  นลาฏาทีสุ  
วา  ฆสติ  ตสฺมา  ต  ปมาณคหณ  อุลฺลิขิตมตฺตนฺติ   วุจฺจติ  ฯ   
โธวนมตฺเตนาติ  ก ินทุสฺสโธวนมตฺเตน  ฯ  จีวรวิจารณมตฺเตนาติ   
ป ฺจก  วา  สตฺตก  วา  นวก  วา  เอกาทสก  วา  โหตูติ   
เอว  วิจารณมตฺเตน  ฯ  เฉทนมตฺเตนาติ  ยถาวิจาริตสฺส วตฺถสฺส   
เฉทนมตฺเตน  ฯ  พนฺธนมตฺเตนาติ  โมฆสุตฺตกาโรปนมตฺเตน  ฯ   
โอวฏฏิยกรณมตฺเตนาติ โมฆสุตฺตกานุสาเรน ทีฆสิพฺพิตมตฺเตน ฯ (๑) 
กณฺฑูสกรณมตฺเตนาติ  มุทฺธิยปฏพนฺธนมตฺเตน  ฯ  ทฬฺหีกมฺมกรณ- 
มตฺเตนาติ  เทฺว  จิมิลิกาโย  เอกโต  กตฺวา  สิพฺพิตมตฺเตน  ฯ 
อถวา  ปมจิมิลิกา  ฆเฏตฺวา  ปตา  โหติ  ก ินสาฏก  ตสฺสา   
กุจฺฉิสฺมึ  จิมิลิก  กตฺวา  สพฺิพิตมตฺเตนาติป  อตฺโถ  ฯ   มหาปจฺจริย   
ปกติจีวรสฺส  อุปสฺสยทาเนนาติ  วุตฺต  ฯ  กุรุนฺทิยมปฺน   ปกติ- 
ปฏฏพทฺธจีวร  ทุปฏฏ  กาตุ  กุจฺฉิจิมิลิกอลฺลิยาปนมตฺเตนาติ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 240 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๔๐ 
 
วุตฺต  ฯ  อนวุาตกรณมตฺเตนาติ  ปฏ ิอนุวาตาโรปนมตฺเตน  ฯ 
ปริภณฺฑกรณมตฺเตนาติ  กุจฺฉิอนุวาตาโรปนมตฺเตน  ฯ  โอวฏเฏยฺย- 
กรณมตฺเตนาติ  อาคนฺตุกปฏาโรปนมตฺเตน  ฯ  ก ินจีวรโต  วา   
ปฏ  คเหตฺวา  อ ฺสฺมึ  ก ินจีวเร  ปฏาโรปนมตฺเตน  ฯ กมฺพล- 
มทฺทน มตฺเตนาติ  เอกวารเยว  รชเน  ปกฺขิตฺเตน  ทนฺตวณฺเณน   
ปณฺฑุปลาสวณฺเณน  วา  ฯ  สเจ  ปน  สกึ  วา  ทฺวิกขฺตฺตุ  
วา  รตฺตมฺป สารุปฺป  โหติ  วฏฏติ  ฯ  นิมิตฺตกเตนาติ  อิมินา   
ทุสฺเสน  ก ิน  อตฺถริสฺสามีติ  เอว  นิมิตฺตกเตน  ฯ  เอตฺตกเมว  
หิ  ปริวาเร  วุตฺต  ฯ  อฏกถาสุปน  อย  สาฏโก  สุนฺทโร   
สกฺกา  อิมินา  ก ิน  อตฺถริตุนฺติ  เอว  นิมิตฺตกมฺม  กตฺวา   
ลทฺเธนาติ  วุตฺต  ฯ  ปริกถากเตนาติ   ก ิน  นาม  ทาตุ  วฏฏติ   
ก ินทายโก  พหุ  ปุ ฺ  ปสวตีติ เอว  ปริกถาย  อุปฺปาทิเตน  ฯ 
ก ิน  นาม  อติอุกฺกฏ  วฏฏติ   มาตรมฺป  วิ ฺาเปตุ  น   
วฏฏติ  อากาสโต  โอติณฺณสทิสเมว วฏฏติ  ฯ  กุกกฺุกเตนาติ   
ตาวกาลิเกน  ฯ  สนฺนิธิกเตนาติ  เอตฺถทุวิโธ  สนฺนธิิ  กรณสนฺนิธิ   
จ  นิจยสนฺนิธิ  จ  ฯ  ตตฺถ  ตทเหว  อกตฺวา  เปตฺวา  กรณ   
กรณสนฺนิธิ  นาม  ฯ  สงฺโฆ  อชชฺ  ก ินทุสฺส  ลภิตฺวา  ปุนทิวเส  
เทติ  อย  นิจยสนฺนิธิ  นาม  ฯ   นิสฺสคฺคิเยนาติ  รตฺตินิสฺสคฺคิเยน  ฯ   
ปริวาเรป  วุตฺต  นิสฺสคฺคิย  นาม  กยิรมาเน  อรุโณ  อุทฺริยตีติ  ฯ   
อกปฺปกเตนาติ  อนาทินฺน-กปฺปพินฺทุนา  ฯ  อ ฺตฺร  สงฺฆาฏิยาติ- 
อาทีสุ  เปตฺวา  สงฺฆาฏิ  อุตฺตราสงฺคอนฺตรวาสเก  อ ฺเน    
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ปจฺจตฺถรณาทินา  อตฺถต  อนตฺถต  โหตีติ  ฯ  อ ฺตฺร  ป ฺจเกน   
วา  อติเรกป ฺจเกน  วาติ  ป ฺจกานิ  วา  อติเรกป ฺจกานิ  วา   
ขณฺฑานิ  กตฺวา  มหามณฺฑลอฑฺฒ  มณฺฑลานิ  ทสฺเสตฺวา  กเตเนว   
วฏฏติ  ฯ  เอว ฺหิ  สมณฺฑลีกต  โหติ  ต  เปตฺวา  อ ฺเน   
อจฺฉินฺนเกน  วา  ทฺวิตฺติ  จตุกฺขณฺฑเกน  วา  น  วฏฏติ  ฯ  อ ฺตฺร   
ปุคฺคลสฺส  อตฺถาราติ  ปุคฺคลสฺส  อตฺถาร  เปตฺวา  น  อ ฺเน   
สงฺฆสฺส  วา  คณสฺส  วา  อตฺถาเรน  อตฺถต  โหติ  ฯ  นิสฺสีมฏโ   
อนุโมทตีติ  พหิอุปจาร  สีมาย   ิโต  อนุโมทติ  ฯ  อหเตนาติ   
อปริภุตฺเตน  ฯ  อหตกปฺเปนาติ  อหตสทิเสน  เอกวาร  วา  ทฺวิกฺขตฺตุ  
วา  โธเตน  ฯ  ปโลติกายาติ  คตวตฺถุกสาฏเกน  ฯ  ปสุกูเลนาติ   
เตวีสติยา  เขตฺเตสุ  อุปฺปนฺนปสุกูเลน  ฯ  ปสุกูลิยภิกฺขุนา  โจลก- 
ภิกฺข  อาหิณฺฑิตฺวา  ลทฺธโจลเกหิ  กตจีวเรนาติ  กุรุนฺทีมหา- 
ปจฺจรีสุ  วุตฺต  ฯ  อาปณิเกนาติ  อาปณทฺวาเร  ปติตปโลติก   
คเหตฺวา  ก ินตฺถาย  เทติ  เตนาป วฏฏตีติ  อตฺโถ  ฯ  เสส   
วุตฺตวิปลฺลาเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  อิมสฺมึ  ปน  าเน  สห  ก ินสฺส   
อตฺถารา  กตี  ธมฺมา  ชายนฺตีติอาทิ  พหูสุอฏกถาสุ  วุตฺต  
ต  สพฺพ  ปรวิาเร  ปาลึ  อารูฬฺหเมว  ตสฺมา  ตตฺถ  
อาคตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  น  หิ  เตน  อิธ  อวุจฺจมาเนน   
ก ินตฺถารสฺส  กิ ฺจิ  ปรหิายติ  ฯ   
        เอว  ก ินตฺถาร  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อุพฺภาร  ทสฺเสตุ   
กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อุพฺภต  โหติ  ก ินนฺติ  อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ    
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มาติกาติ  มาตโร  ชเนตฺติโยติ  อตฺโถ  ฯ  ก ินุพฺภาร  ห ิ  
เอตา  อฏ  ชเนตฺติโย  ฯ  ตาสุ  ปกกฺมน  อนฺโต  อสฺสาติ   
ปกฺกมนนฺติกา  ฯ  เอว  เสสาป  เวทิตพฺพา  ฯ น ปจฺเจสฺสนฺติ   
น  ปุน  อาคมิสฺส  ฯ  เอตสฺมึ  ปน  ปกกฺมนนฺติเก  ก ินุทฺธาเร 
ปม  จีวรปลิโพโธ  ฉิชชฺติ  ปจฺฉา  อาวาสปลิโพโธ  เอว   
ปกฺกมโต  หิ  จีวรปลิโพโธ  อนฺโตสีมายเมว  ฉิชฺชติ  อาวาส- 
ปลิโพโธ สีมาติกฺกเม ฯ วุตฺตมฺป เจต ปริวาเร  
                ปกฺกมนนฺติโก  ก ินุทฺธาโร  วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
                เอต ฺจาห  วิสฺสชฺชิสฺส           จีวรปลโิพโธ ปม ฉิชฺชติ   
                        ปจฺฉา อาวาสปลิโพโธ ฉิชฺชตีติ ฯ    
          จีวร  อาทายาติ  อกตจีวร  อาทาย  ฯ  พหิสีมาคตสฺสาติ   
อ ฺสามนฺต  วิหาร  คตสฺส  ฯ  เอว  โหตีติ  ตสฺมึ  วิหาเร   
เสนาสนผาสุก  วา  สหายสมฺปตฺตึ  วา  ทิสฺวา  เอว  โหติ  ฯ  
เอตสฺมึ  ปนนิฏานนฺติเก  ก ินุทฺธาเร  อาวาสปลโิพโธ  ปม  
ฉิชฺชติ  โส  หิ  น ปจฺเจสฺสนฺติ จิตฺเต อุปฺปนฺนมตฺเตว  
ฉิชฺชติ ฯ วุตฺตมฺป เจต   
          นฏิานนฺติโก ก ินุทฺธาโร  วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา   
          เอต ฺจาห วิสฺสชฺชิสฺส           อาวาสปลิโพโธ ปม ฉิชฺชติ   
                จีวเร  นฏิ ิเต  จีวรปลิโพโธ  ฉิชฺชตีติ  ฯ   
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          เอเตน  นเยน  เสสมาติกาวิภชฺชเนป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
อย  ปเนตฺถ  วิเสโส  สนนฺิฏานนฺติเก  เทฺวป  ปลโิพธา  เนวิม   
จีวร  กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺนมตฺเตเยว   
เอกโต   ฉิชชฺนฺติ ฯ วุตฺต ฺเหต 
                สนฺนิฏานนฺติโก ก ินุทฺธาโร                  วุตฺโต อาทิจฺจพนฺธุนา    
                เอต ฺจาห วิสฺสชฺชิสฺส เทฺว ปลิโพธา อปุพฺพ อจริม ฉิชฺชนฺตีติฯ   
          เอว  สพฺพก ินุทฺธาเรสุ  ปลิโพธปุจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ  ฯ  โส 
ปน  ยสฺมา  อิมินา  จ  วุตฺตนเยน  ปริวาเร  จ  อาคตภาเวน   
สกฺกา  ชานิตุ  ตสฺมา  วิตฺถารโต  น  วุตฺโต  ฯ  อยมฺปเนตฺถ  
สงฺเขโป นาสนนฺติเก  อาวาสปลิโพโธ  ปม  ฉิชชฺติ  จีวเร  
นฏเ  จีวรปลิโพโธ  ฉิชชฺติ  ฯ  สวนนฺติเก  จีวรปลิโพโธ   
ปม  ฉิชฺชติ  ตสฺส   สห  สวเนน  อาวาสปลิโพโธ  ฉิชฺชติ  ฯ   
อาสาวจฺเฉทิเก  อาวาส  ปลิโพโธ  ปม  ฉิชชฺติ  จีวราสาย   
อุปจฺฉินฺนาย  จีวรปลิโพโธฉิชฺชติ  ฯ  อยมฺปน  ยสมฺา  อนาสาย  
ลภติ  อาสาย  น  ลภติ  ตสฺส  เอว  โหติ  อิเธวิม  จีวร   
กาเรสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติอาทินา  นเยน  อิตเรหิ  อุทฺธาเรหิ   
สทฺธึ  โวมิสสฺกเทสนาเนกปฺปเภโท  โหติตสฺมา  ปรโต  วิสุ   
วิตฺถาเรตฺวา  วุตฺโต  อิธ  น  วุตฺโต ฯ  อิธ ปน  สวนนฺติกสฺส    
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อนนฺตร  สีมาติกฺกนฺติโก  วุตฺโต  ฯ  ตตฺถ  จีวร  ปลิโพโธ  ปม   
ฉิชฺชติ  ตสฺส  พหิสีเม  อาวาสปลิโพโธ  ฉิชชฺติ  ฯ  สหุพฺภาเร  
เทฺว  ปลิโพธา  อปุพฺพ  อจริม ฉิชฺชนฺติ ฯ เอว อาทายวาเร    
สตฺต  ก ินุทฺธาเร  ทสฺเสตฺวา  ปุน  สมาทายวาเรป  วิปฺปกต- 
จีวรสฺสอาทายสมาทายวาเรสุป  ยถาสมฺภว  เตเยว  ทสฺสิตา  ฯ  
ตโต  ปร  อนฺโตสีมาย  ปจฺเจสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  อิม   
วิธึ  อนามสิตฺวาว  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  อิมเมว  อามสิตฺวา ว   
อนธิฏ ิเตนาติอาทินา  นเยน จ  เย  เย  ยุชฺชนฺติ  เต  เต   
ทสฺสิตา  ฯ  ตโต  ปร  จีวราสาย  ปกฺกมตีติอาทินา  นเยน   
อิตเรหิ  สทฺธึ  โวมิสฺสกนเยน  อเนกกฺขตฺตุ   อาสาวจฺเฉทิก  
ทสฺเสตฺวา  ปุน  ทิสคมิยวเสน  จ  ผาสุวิหาริกวเสน จ   
นิฏานนฺติกาทีสุ  ยุชชฺมานา  ก ินุทฺธารา  ทสฺสิตา  ฯ  เอว    
ปเภทโต  ก ินุทฺธาร  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เย  เย  เตน  เตน   
ก ินุทฺธาเรน  ปลิโพธา  ฉิชฺชนฺตีติ  วุตฺตา  เตส  เตส  ปฏิปกฺเข   
ทสฺเสนฺโต  เทฺวเม  ภิกฺขเว  ก ินสฺส  ปลิโพธาติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ จตฺเตนาติ  เยน  จตฺเตน  โส  อาวาโส  จตฺโต  โหติ   
ต  จตฺต นาม  เตน  จตฺเตน  ฯ  วนฺตมุตฺเตสุป  เอเสว  นโย  ฯ 
เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                        ก ินกฺขนฺธกวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                           _________________________    
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          จีวรกขฺนฺธเก  ฯ  ปทกฺขาติ  เฉกา  กุสลา  ฯ  อภิสฏาติ  
อภิคตา ฯ  เกหิ  อภิคตา  ฯ  อตฺถิเกหิ  มนุสฺเสหิ  ฯ  กรณตฺเถ  
ปน  สามีวจน  กตฺวา  อตฺถิกาน  อตฺถกิาน  มนุสฺสานนฺติ   
วุตฺต  ฯ  ป ฺาสาย  จ  รตฺตึ  คจฺฉตีติ  ป ฺาสกหาปเณ   
คเหตฺวา  จ  รตฺตึ  รตฺตึ  คจฺฉติ  ฯ  เนคโมติ  กฏุมฺพิกคโณ  ฯ 
สาลวตึ  กุมารึ  คณิก  วุฏาเปสีติ   นาครา  เทฺว  สตสหสฺสานิ   
ราชา  ตีณิ  สตสหสฺสานิ  อ ฺ ฺจ  อารามุยฺยานวาหนาทิ- 
ปริจฺเฉท  ทตฺวา  วุฏเปสุ  คณิกฏาเนเปสุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
ปฏิสเตน  จ  รตฺตึ  คจฺฉตีติ  รตฺตึ  รตฺตึ   ปฏิสเตน  คจฺฉติ  ฯ 
คิลาน  ปฏิเวเทยฺยนฺติ  คิลานภาว  ชานาเปยฺย ฯ  กตฺตรสุปฺเปติ   
ชิณฺณสุปฺเป  ฯ  (ทิสาปาโมกฺโขติ  สพฺพทิสาสุ  วิทิโต  ปากโฏ   
ปธาโน  วาติ  อตฺโถ  ฯ)  กา  เม  เทว  มาตาติ  กสฺมา   
ปุจฺฉิ  ฯ  ต  กิร  อ ฺเ  ราชทารกา  กฬีนฺตา  กลเห  อุฏ ิเต 
นิมฺมาติโก  นิพฺปติโกติ  วทนฺติ  ยถา  จ  อ ฺเส  ทารกาน   
ฉณาทีสุ  จูฬมาตามหามาตาทโย  กิ ฺจิ  กิ ฺจิ  ปณฺณาการ 
เปเสนฺติ  ตถาตสฺส  น  โกจิ  กิ ฺจิ  เปเสสิ ฯ อิติ โส 
ต สพฺพ จินฺเตตฺวา นิมฺมาติโก  เยว  นโุข  อหนฺติ  ชานนตฺถ  
กา  เทว  มาตา  โก  ปตาติ  ปุจฺฉิ ฯ ยนฺนูนาห  สิปฺปนฺติ   
ยนฺนูนาห  เวชฺชสิปฺป  สิกเฺขยฺยนฺติ  จินฺเตสิ  ฯ ตสฺส  กิร    
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เอตทโหสิ  อิมานิ  โข  หตฺถิอสฺสสิปฺปาทีนิ  ปรูปฆาตปฏิ- 
สยุตฺตานิ   เวชฺชสิปฺป  เมตฺตาปุพฺพภาค  สตฺตาน  หิตปฏิสยุตฺตนฺติ   
ตสฺมา  เวชฺช  สิปฺปเมว  สนฺธาย  ยนฺนนูาห  สิปฺป  สิกฺเขยฺยนฺติ  
จินฺเตสิ  ฯ  อปจาย   อิโต  กปฺปสตสหสฺสสฺส  อุปร ิ ปทุมุตฺตรสสฺ   
ภควโต  อุปฏาก  พุทฺธปุฏาโก  อยนฺติ  จตุปริสพฺภนฺตเร  
ปตฺถตคุณ  เวชฺช  ทิสฺวา   อโหวตาหมฺป  เอวรูป  านนฺตร   
ปาปุเณยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุ- 
สงฺฆสฺส  ทาน  ทตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อหมฺป   ภควา   
ตุมฺหาก  อุปฏาโก  อสุกเวชฺโช  วิย  อนาคเต  พุทฺธุปฏาโก 
ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถนมกาสิ  ฯ  ตาย  ปรุิมปตฺถนาย  โจทิยมาโนเปส   
เวชฺชสิปฺปเมว  สนฺธาย  ยนฺนูนาห  สิปฺป  สิกฺเขยฺยนติฺ  จินฺเตสิ  ฯ   
ตสฺมิ ฺจ  สมเย  ตกฺกสิลกา  วาณิชา  อภยราชกุมาร  ทสฺสนาย   
อคมสุ  ฯ  เต  ชีวโก  กโุต  ตุมฺเห  อาคตาติ  ปุจฺฉิ  ฯ ตกฺกสิลาโตติ   
วุตฺโต  อตฺถิ  ตตฺถ  เวชฺชสปิฺปาจริโยติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  กุมาร   
ตกฺกสิลาย  ทิสาปาโมกฺโข  เวชฺโช  ปฏิวสตีติ  สุตฺวา  เตนหิ  
ยทาคจฺฉถ  มยฺห  อาโรเจยฺยาถาติ  อาห  ฯ  เต  ตถา  กรึสุ  ฯ  
โส  ปตร  อนาปุจฺฉิตฺวา  เตหิ  สทฺธึ  ตกฺกสิล  อคมาสิ  ฯ   
เตน  วุตฺต  อภยราชกุมาร  อนาปุจฺฉาติอาทิ  ฯ  อิจฺฉามห  อาจริย   
สิปฺป  สิกฺขิตุนฺติ  ต  กิร  อุปสงฺกมนฺต  ทิสฺวา  โส  เวชฺโช   
โกสิ  ตฺว  ตาตาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  พิมฺพิสารมหาราชสฺส  นตฺตา    
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อภยกุมารสฺส  ปุตฺโตมฺหติี  อาห  ฯ  กสฺมา  ปนาสิ  ตาต  
อิธาคโตติ  ฯ ตโต  โส  ตุมฺหาก  สนฺติเก  สิปฺป  สิกขิฺตุนฺติ   
วตฺวา  อิจฺฉามห  อาจริย   สิปฺป  สิกฺขิตุนฺติ  อาห  ฯ  พหุ ฺจ  
คณฺหาตีติ  ยถา  อ ฺเ  ขตฺติยราชกุมาราทโย  อาจริยสฺส  ธน   
ทตฺวา  กิ ฺจิ  กมฺม  อกตฺวา  สิปฺป  สิกขฺนฺติเยว  น  โส  
เอว  ฯ  โส  ปน  กิ ฺจิ  ธน  อทตฺวา  ธมฺมนฺเตวาสิโกว  หุตฺวา  
เอก  กาล  อุปชฺฌายสฺส  กมฺม  กโรติ  เอก  กาล  สกิฺขติ  ฯ  เอว   
สนฺเตป  อภินีหารสมฺปนฺโน  กุลปุตฺโต  อตฺตโน  เมธาวิตาย  
พหุ ฺจ  คณฺหาติ  ลหุ ฺจ  คณฺหาติ  สุฏ ุ  จ  อุปธาเรติ  
คหิต ฺจสฺส  น  ปมุสฺสติ  ฯ  สตฺต  จ  เม  วสฺสานิ อธียนฺตสฺส  
นยิมสฺส  สิปปฺสฺส  อนฺโต  ป ฺายตีติ  เอตฺถ  อย   กิร   
ชีวโก  ยตฺตก  อาจริโย  ชานาติ  ย  อ ฺเ  โสฬสหิ   
วสฺเสหิ  อุคฺคณฺหนฺติ  ต  สพฺพ  สตฺตหิ  วสฺเสหิ  อุคฺคเหสิ  ฯ    
สกฺกสฺส  ปน  เทวร ฺโ  เอตทโหสิ  อย  พุทฺธาน  อุปฏาโก  
อคฺควิสฺสาสิโก  ภวิสฺสติ  หนฺท  น  เภสชฺชโยชน  สิกฺขาเปมีติ  ฯ   
อาจริยสฺส  สรีเร  อชฺฌาวสิตฺวา  ยถา  เปตฺวา  กมฺมวิปาก  
อวเสสโรค  เอเกเนว  เภสชฺชโยเคน  ติกิจฺฉิตุ สกฺโกติ  ตถา  
น เภสชฺชโยชน  สิกฺขาเปสิ  ฯ  โส  ปน  อาจริยสฺส  สนฺติเก  
สิกฺขามีติ  ม ฺติ  ตสฺมา  สมตฺโถ  อิทานิ  ชีวโก  ติกิจฺฉิตุนฺติ  
สกฺเกน  วิสสฺฏมตฺโต  เอว  จินฺเตตฺวา  อาจริย  ปจฺุฉิ  ฯ  อาจริโย    
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ปน  น  อิมินา  มมานุภาเวน  อุคฺคหิต  เทวตานุภาเวน  
อุคฺคหิตนฺติ  ตฺวาว  เตนหิ  ภเณติอาทิมาห  ฯ  สมนฺตา  โยชน   
อาหิณฺฑนฺโตติ ทิวเส  ทิวเส  เอเกเกน  ทฺวาเรน  นิกขฺมิตฺวา   
จตฺตาโร  ทิวเส  อาหิณฺฑนฺโต  ฯ  ปรตฺิต  ปาเถยฺย  อทาสีติ   
อปฺปมตฺตก  อทาสิ  ฯ   กสฺมา  ฯ  ตสฺส  กริ  เอตทโหสิ  อย   
มหากุลสฺส  ปุตฺโต  คตมตฺโตเยว  ปตุปตามหาน  สนฺติกา   
มหาสกฺการ  ลภิสฺสติ  ตโตมยฺห  วา  สปิฺปสฺส  วา  คุณ  
น  ชานิสฺสติ  อนฺตรามคฺเค  ปนขีณปาเถยฺโย  สิปฺป   
ปโยเชตฺวา  อวสฺส  มยฺห ฺจ  สิปฺปสฺส  จ  คุณ  ชานิสฺสตีติ   
ปริตฺต  ทาเปสิ  ฯ  ปสเตนาติ  เอกหตฺถปูเฏน  ฯ  ปจุนาติ  กปฺปาส- 
ปฏเลน  ฯ  ยตฺร  ห ิ นามาติ  ยา  นาม  ฯ  กิมฺปมายนฺติ  กิมฺป   
เม  อย  ฯ  สพฺพาลงฺการ  ตุยฺห  โหตูติ  ราชา   กริ  สเจ  
อิม  คณฺหิสฺสติ  ปมาณยุตฺเต  าเน  ต  เปสฺสามิ สเจ  น  
คณฺหิสฺสติ  อพฺภนฺตริก  น  วิสฺสาสิก  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   
เอวมาห  ฯ  อภยราชกุมารสฺสาป  นาฏกานมฺป  จิตฺต  อุปฺปชฺช ิ
อโห  วต  น  คณฺเหยฺยาติ  ฯ  โสป  เตส  จิตฺต  ตฺวา  วิย   
อิทเม  เทว  อยฺยิกาน  อาภรณ  น  ปนทิ  มยฺห  คณฺหิตุ  
ปฏิรูปนฺติ  วตฺวา  อล  เทวาติอาทิมาห  ฯ  ราชา  ปสนฺโน   
สพฺพาลงฺการ  สมฺปนฺน  เคห ฺจ  อมฺพวนุยฺยาน ฺจ  อนุสวจฺฉร    
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สตสหสฺสอุฏานก  คาม ฺจ  มหาสกฺการ ฺจ  ทตฺวา  เตนหิ   
ภเณติอาทิมาห ฯ อธิการ  เม  เทโว  สรตูติ  กตสฺส  อุปการ   
สรตูติ อตฺโถ  ฯ  สีสจฺฉวึ  อุปฺปาเฏตฺวาติ  สีสจมฺม  อปเนตฺวา  ฯ   
สิพฺพินึ  วินาเมตฺวาติ  สิพฺพินึ  วิวริตฺวา  ฯ  สกฺขสิ  ปน  ตฺว   
คหปตีติ  กสฺมา อาห  ฯ  อิริยปถสมฺปริวตฺตเนน  กิร  มตฺถลุงฺค   
น  สณฺาติ  ตสฺส  จตีหิ  สตฺตาเหหิ  นิจฺจลสฺส  นปินฺนสฺส   
มตฺถลุงฺค  สณฺหิสฺสตีติ   ตฺวา  อปฺเปวนาม  สตฺต  สตฺต  มาเส   
ปฏิชานิตฺวา  สตฺต  สตฺต  ทิวเสป  นิปชฺเชยฺยาติ  เอวมาห  ฯ   
เตเนว  ปรโต  วุตฺต  อปจ ปฏิกจฺเจวาสิ  มยา  าโตติ  ฯ   
นาห  อาจริย  สกโฺกมีติ  ตสฺส กิร  สรเีร  มหาทาโห  อุปฺปชชฺิ  
ตสฺสา  เอวมาห  ฯ ตีหิ สตฺตาเหนาติตีหิ  ปสฺเสหิ  เอเกเกน   
สตฺตาเหน  ฯ  ชน  อุสฺสาเรตฺวาติ  ชนนีหราเปตฺวา  ฯ   
        เชคุจฺฉ  เม  สปฺปติ  อย  กริ  ราชา  วิจฺฉิกสฺส  ชาโต   
วิจฺฉิกวิสปฏิฆาตาย  จ  สปฺป  เภสชฺช  โหติ  วิจฺฉิกาน    
ปฏิกฺกูล  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  อุทฺเทก  ทสฺสตีติ  อุคฺคาร  
ทสฺสติ  ฯ  ป ฺาสโยชนิกา  โหตีติ  ป ฺาสโยชนานิ  คนฺตุ  
สมตฺถา  โหติ  ฯ น  เกวล ฺจสฺส  ร ฺโ  หตฺถินีเยว  นาฬาคิริ  
นาม  หตฺถี โยชนสต  คจฺฉติ  เวลุกณฺโณ  จ  มุ ฺชเกโส   
จาติ  เทฺว  อสฺสา วีสโยชนสต  คจฺฉนฺติ  กาโก  นาม  ทาโส  
สฏ ี  โยชนานิ  คจฺฉติ  ฯ เอกสฺส  กิร  กุลปุตฺตสฺส  อนุปฺปนฺเน    
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พุทฺเธ  เอกทิวส  ภุ ฺชิตุ  นิสินฺนสฺส  ปจฺเจกพุทฺโธ  ทฺวาเร  ตฺวา   
อคมาสิ  ฯ  ตสฺเสโก  ปรุิโส  ปจฺเจกพุทฺโธ  อาคนฺตฺวา  คโตติ   
อาโรเจสิ  ฯ  โส  สุตฺวา  คจฺฉ  เวเคน  ปตฺต  อาหราติ   
อาหราเปตฺวา  อตฺตโน  สชฺชิตภตฺต  สพฺพ  ทตฺวา  เปเสสิ  ฯ  
อิตโร  ต  นหีริตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺเถ  เปตฺวา  อห  
ภนฺเต  ตุมฺหาก  กเตน  อิมนิา  กายเวยฺยาวฏิเกน  ยตฺถ  ยตฺถ   
นิพฺพตฺตามิ  วาหนสมฺปนฺโน  โหมีติ  ปตฺถน  อกาสิ  ฯ  โส   
อย  เอตรหิ  ปชฺโชโต  นาม  ราชา  ชาโต  ตาย  ปตฺถนาย 
อย  วาหนสมฺปตฺติ  ฯ  นเขน  เภสชฺช  โอลุมฺเปตฺวาติ นเขน 
เภสชฺช  โอทหิตฺวา  ปกฺขิปตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  สปฺป  ปาเยตฺวาติ    
สปฺป ฺจ  ปาเยตฺวา  ปริจาริกาน ฺจ  อาหารวิธึ  อาจิกฺขิตฺวา  ฯ   
นิจฺฉาเรสีติ  วิเรเจสิ  ฯ  สเิวยฺยกนฺนาม  อุตฺตรกุรูสุ  สิวตฺถิก   
อวมงฺคลวตฺถ  ฯ  ตตฺถ  กริ  มนุสฺสา  มต  เตเนว  วตฺเถน เวเตฺวา  
นิกฺขิปนฺติ  ฯ  ต  มสเปสีติ  สลฺลกฺเขตฺวา  หตฺถิโสณฺฑสกุณา   
อุกฺขิปตฺวา  นีหริตฺวา  หิมวนฺตกูเฏ  เปตฺวา  วตฺถ  อปเนตฺวา  
ขาทนฺติ  ฯ  อถวนจรกา  วตฺถ  ทิสฺวา  ร ฺโ  อาหรนฺติ  ฯ   
เอวมิท  ปชฺโชเตน ลทฺธ  โหติ  ฯ  สิวิรฏเ  กุสลา  อิตฺถิโย   
ตีหิ  อสูหิ  สตฺุต  กนฺตนฺติ  เตน  สุตฺเตน  วายิตวตฺถ  เอตนฺติป  
วทนฺติ  ฯ    
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        สิเนเหถาติ  กึ  ปน  ภควโต  กาโย  ลูโข  น  ลโูข  ฯ   
ภควโต  หิ  อาหาเร  สทา  เทวตา  ทิพฺโพช  ปกฺขิปนฺติ   
สิเนหปานมฺปน  สพฺพตฺถ โทเส  เตเมติ  สิรา  มุทุกา  กโรติ   
เตนาย  เอวมาห  ฯ  ตีณิ  อุปฺปลหตฺถานีติ  เอก  อุปปฺลหตฺถ   
โอฬาริกโทสหรณตฺถ  เอก   มชฺฌิมโทสหรณตฺถ  เอก  สุขุมโทส- 
หรณตฺถ  ฯ  น  จิรสฺเสว  ปกตตฺโตอโหสีติ  เอว  ปกตตฺเต  
ปน  กาเย  นาครา  ทาน  สมฺปาเทสุ ฯ  ชีวโก  อาคนฺตฺวา  
ภควนฺต  เอตทโวจ  ภควา  อชชฺ  นาครา  ตุมฺหาก  ทาน   
ทาตุกามา  อนฺโตคาม  ปณฺฑาย  ปวิสถาติ  ฯมหาโมคฺ- 
คลฺลานตฺเถโร  จินฺเตสิ  กโุต  นโุข  อชชฺ  ภควโต   
ปมปณฺฑปาโต  ลทฺธธ  วฏฏตีติ  ฯ  ตโต  จินฺเตสิ  โสโณ  
เสฏ ิปุตฺโต  เขตฺตปริกมฺมโต  ปฏาย  อ ฺเหิ  อสาธารณาน 
ขีโรทกเสจนสวฑฺฒาน  คนฺธสาลีน  โอทน  ภุ ฺชติ  ตโต   
ภควโตปณฺฑปาต  อาหริสฺสามีติ  อิทฺธิยา  คนฺตฺวา  ตสฺส  
ปาสาทตเล  อตฺตาน  ทสฺเสสิ  ฯ  โส  เถรสฺส  ปตฺต  คเหตฺวา   
ปณีต  ปณฺฑปาต  อทาสิเถรสฺส  จ  คมนาการ  ทิสวฺา   
ภุ ฺชถ  ภนฺเตติ  อาห  ฯ  เถโร  ตมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ  ภุ ฺชถ   
ภนฺเต  อห  อ ฺ  ภควโต  ทสฺสามีติ  เถร  โภเชตฺวา  คนฺเธหิ  
ปตฺต  อุพฺพตฺติตฺวา  ปณฺฑปาต   อทาสิ  ฯ  ต  เถโร  อาหริตฺวา   
ภควโต  อทาสิ  ฯ  ราชาป  โข  พิมฺพิสาโร  อชฺช  ภควา    
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กึ  ภุ ฺชิสฺสตีติ  วิหาร  อาคนฺตฺวา  ปวิสมาเนว  ปณฺฑปาตคนฺธ   
ฆายิตฺวา  ภุ ฺชิตุกาโม  อโหสิ  ฯ  ภควโต  จ  ทฺวีสุเยว 
ปณฺฑปาเตสุ  ภาชนคเตสุ  เทวตา  โอช  ปกฺขิปสุ  ย ฺจ   
สุชาตา  อทาสิ  ย ฺจ  ปรนิิพฺพานกาเล  จุนฺโท  กมมฺารปุตฺโต  
อ ฺเสุ  กวเฬ  กวเฬ  ปกขิฺปนฺติ  ตสฺมา  ภควา  ร ฺโ   
อิจฺฉ  ชานิตฺวา  อปกฺขิตฺโตชเมว  โถก  ปณฺฑปาต  ร ฺโ   
ทาเปสิ  ฯ  โส  ปริภุ ฺชิตฺวา  ปุจฺฉิ  กึ  ภนฺเต  อุตฺตรกุรุโต   
อาภต  โภชนนฺติ  ฯ  น  มหาราช  อุตฺตรกุรุโต  อปจ  โข   
ตเวว  รฏวาสิโน  คหปติปุตฺตสฺส  โภชน  เอตนฺติ  วตฺวา   
โสณสฺส สมปฺตฺตึ   อาจิกฺขิ  ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  โสณ  ทฏ ุกาโม   
หุตฺวา  จมฺมกฺขนฺธเก   วุตฺตนเยน  อสีติยา  กุลปุตฺตสหสฺเสหิ  
สทฺธึ  โสณสสฺ  อาคมน  อกาสิ  ฯ  เต  ภควโต  ธมมฺเทสน   
สุตฺวา  โสตาปนฺนา  ชาตา  ฯ  โสโณ  ปน  ปพฺพชตฺิวา  อรหตฺเต   
ปติฏ ิโต  ฯ  ภควาป  เอตทตฺถเมว  ร ฺโ  ปณฺฑปาต  ทาเปสิ  ฯ   
เอว  กตภตฺตกิจฺเจ  ภควติ  อถโข ชีวโก  โกมารภจฺโจ  ต   
สิเวยฺยก  ทุสสฺยุค  อาทาย  ฯเปฯ เอตทโวจ  ฯ  อติกฺกนฺตวราติ   
เอตฺถ วินิจฺฉโย มหาขนฺธเก วุตฺตนเยเนวเวทิตพฺโพ  ฯ  ภควา 
ภนฺเต  ปสุกูลิโก  ภิกฺขุสงฺโฆ  จาติ  ภควโตหิ  พุทฺธตฺตปฺปตฺติโต   
ปฏาย  ยาว  อิท  วตฺถุ เอตฺถนฺตเร  วีสติ  วสฺสานิ  น   
โกจิ  ภิกฺขุ  คหปติจีวร  สาทิยิ  สพฺเพ  ปสุกูลิกาว  อเหสุ    
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เตนายเมวมาห  ฯ  คหปติจีวรนฺติ  คหปตีหิ  ทินฺนจีวร  ฯ 
ธมฺมิยา  กถายาติ  วตฺถทานานิสสปฏิสยุตฺตาย  กถาย ฯ อิตรีตเรนาปติ    
อปฺปคฺเฆนป  มหคฺเฆนป  เยน  เกนจีติ  อตฺโถ  ฯ  ปาวาโรติ  
สโลมโก  กปฺปาสิกปาวาโร  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  โกชวนฺติ   
เอตฺถ  ปกติโกชวเมว  วฏฏติ  มหาปฏ ิยโกชว  น  วฏฏติ  ฯ   
โกชวนฺติอุณฺณามโย  ปาวารสทิโส  ฯ  
         กาสิราชาติ  กาสีน  ราชา  ปเสนทิสฺส  เอกปติกภาตา   
เอส  ฯ  อฑฺฒกาสิยนฺติ  เอตฺถ  กาสีติ  สหสฺส  วุจฺจติ  ตอคฺฆนโก    
กาสิโย  อยมฺปน  ป ฺจสตานิ  อคฺฆติ  ตสฺมา  อฑฺฒกาสิโยติ  
วุตฺโต  เตเนวาห  อุปฑฺฒกาสีน  ขมมานนฺติ  ฯ  อุจฺจาวจานีติ 
สุนฺทรานิ  จ  อสุนฺทรานิ  จ  ฯ  ภงฺคนฺนาม  โขมอาทีหิ  ป ฺจหิ 
สุตฺเตหิ  มิสฺเสตฺวา  กต  ฯ  วากมยเมวาติป  วทนฺติ  ฯ  เอกเยว 
ภควตา  จีวร  อนุ ฺาต  น  เทฺวติ  เต  กิร  อิตรีตเรน  
จีวเรนาติเอกสฺส  คหปติเกน  วา  ปสุกูเลน  วาติ  เอว  อตฺถ   
สลฺลกฺขยึสุ  ฯ  นาคเมสุนฺติ  ยาว  เต  สสุานโต  อาคจฺฉนฺติ   
ตาว  เต  น  อจฺฉึสุ ปกฺกมึสุเยว  ฯ  นากามา  ภาค  ทาตุนฺติ   
น  อนิจฺฉาย  ทาตุ ยทิปน  อิจฺฉนฺติ  ทาตพฺโพ  ฯ   
อาคเมสุนฺติ  อุปจาเร  อจฺฉึสุ  ฯเตน  ภควา  อาห  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  อาคเมนฺตาน  อกามา  ภาค  ทาตุนฺติ  ฯ  ยท ิ ปน  
มนุสฺสา  อิธาคตาเอว  คณฺหนฺตูติเทนฺติ  ส ฺาณ  วา    
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กตฺวา  คจฺฉนฺติ  สมฺปตฺตา  คณฺหนฺตูติ  สมฺปตฺตาน  สพฺเพสมฺป   
ปาปุณนฺติ  ฯ  สเจ  ฉฑฺเฑตฺวา  คตา เยน  คหิต  โส  เอว  
สามี  ฯ  สทสิา  โอกฺกมสึูติ  สพฺเพ  โอกฺกมึสุ  เอกทิสาย  วา   
โอกฺกมึสูติ  อตฺโถ  ฯ  เต  กติกกตฺวาติ  ลทฺธปสุกูล  สพฺเพส   
ภาเชตฺวา  คณฺหิสฺสามาติ  พหิเยว  กติก  กตฺวา ฯ   
          โย  น  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉตีติอาทีสุ  จีวรปฏิคฺคาหเกสุ  ปจฺฉา 
อาคตานมฺป  อตฺตโน  าตกาทีน  ปมตร  ปฏิคฺคณฺหนฺโต  วา  
เอกจฺจสฺมึ  เปม  ทสฺเสตฺวา  คณฺหนฺโต  วา  โลภปกติตาย  อตฺตโน  
ปริณาเมนฺโต  วา  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  นาม  ฯ  โย ปมตร  
อาคตสฺสาป  โกธวเสน  ปจฺฉา  คณฺหนฺโต  วา  ทุคฺคตมนุสฺเสสุ   
อวณฺณ  กตฺวาคณฺหนฺโต  วา  กึ  โว  ฆเร  ปโตกาโส   
นตฺถิ  ตุมฺหาก  สนฺตก  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ  เอว  สงฺฆสฺส   
ลาภนฺตราย  กโรนฺโตวา  โทสาคตึ  คจฺฉติ  นาม  ฯ  โย   
ปน  มฏุสฺสติ  อสมฺปชาโน  อย  โมหาคตึ  คจฺฉติ  นาม  ฯ   
ปจฺฉา  อาคตานมฺป  อิสฺสราน ภเยน  ปมตร  ปฏคฺิคณฺหนฺโต  
วา  จีวรปฏิคฺคาหกฏานนฺตรเมตภาริยนฺติ  สนฺตสนฺโต  วา  
ภยาคตึ  คจฺฉติ  นาม  ฯ  มยา  อิท ฺจิท ฺจ  คหิต  อิท ฺจ   
น  คหิตนฺติ  ชานนฺโต  คหิตาคหิต ฺจ  ชานาติ  นาม  ฯ  ตสฺมา  
โย  น  ฉนฺทาคติอาทิวเสน  คจฺฉติ  าตกอ ฺาตกอฑฺฒ- 
ทุคฺคเตสุ  วิเสส  อกตฺวา  อาคตปฏิปาฏิยา  คณฺหาติ สีลา-  
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จารปฏิปตฺติสยุตฺโต  โหติ  สติมา  เมธาวี  พหุสฺสุโต  สกโฺกติ   
ทายกาน  วิสฺสฏาย  วาจาย  ปริมณฺฑเลหิ  ปทพฺย ฺชเนหิ  
อนุโมทนกโรนฺโต  ปสาท  ชเนตุ  เอวรูโป  สมฺมนฺนิตพฺโพติ  ฯ   
เอว ฺจ ปน  ภิกฺขเว  สมฺมนฺนิตพฺโพติ  เอตฺถ  ปน  เอตาย   
ยถาวุตฺตาย กมฺมวาจายป   อปโลกเนนป  อนฺโตวิหาเร  สพฺพ- 
สงฺฆมชฺเฌป  ขณฺฑสีมายป  สมฺมนฺนิตุ วฏฏติเยว  ฯ  เอว  สมฺมเตน 
จ วิหารปจฺจนฺเต   วา  ปธานฆเร  วา  น  อจฺฉิตพฺพ  ฯ  ยตฺถ   
ปน  อาคตา  มนุสฺสา  สุข  ปสฺสนฺติ  ตาทิเส  ธุรวิหารฏาเน   
วีชนึ  ปสฺเส  เปตฺวา  สุวิวตฺเถน  สุปารุเตน  นิสีทติพฺพนฺติ  ฯ  
ตตฺเถว  อุชฺฌตฺิวาติ   ปฏิคฺคหณเมว  อมฺหาก  ภาโรติ  วตฺวา   
คหิตฏาเนเยว  ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉนฺติ  ฯ  จีวรปฏิคฺคาหกนฺติ  โย   
คหปติเกหิ  สงฺฆสฺส  ทียมาน   จีวร  คณฺหาติ  ฯ  จีวรนิทาหกนฺติ   
จีวรปฏิสามนก  ฯ  โย  นฉนฺทาคตินฺติอาทีสุ  เจตฺถ  อิโต  ปร   
สพฺพตฺถ  วุตฺตนเยเนว  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  สมฺมติวินิจฺฉโยป   
กถิตานุสาเรเนว  ชานิตพฺโพ  ฯวิหาร  วาติอาทีสุ  โย  อาราม- 
มชฺเฌ  อารามิกสามเณราทีหิ  อวิวิตฺโต  สพฺเพส  สโมสรณฏาเน   
วิหาโร  วา  อฑฺฒโยโค  วา  โหติ  โส  น  สมฺมนฺนติพฺโพ  ฯ   
ปจฺจนฺตเสนาสน  ปน  น  สมฺมนฺนิตพฺพ  ฯ  อิท  ปน  ภณฺฑาคาร   
ขณฺฑสีม  คนฺตฺวา   ขณฺฑสีมาย  นิสินฺเนหิ  สมฺมนฺนิตุ  น  วฏฏติ   
วิหารมชฺเฌเยว  สมฺมนฺนติพฺพ  ฯ  คุตฺตาคุตฺต ฺจ  ชาเนยฺยาติ  เอตฺถ    
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ยสฺส  ตาว  ฉทนาทีสุ  โกจิ  โทโส  นตฺถิ  ต  คุตฺต  นาม  ฯ  
ยสฺส  ปน ฉทนติณ  วา  ฉทนิฏกา  วา  ยตฺถ  กตฺถจิ   
ปติตา  เยน  โอวสฺสติ วา  มูสิกาทีน  วา  ปเวโส  โหติ   
ภิตฺติอาทีสุ  วา  กตฺถ  ฉิทฺท   โหติ  อุปจิกา  วา  อุฏหนฺติ  
ต  สพฺพ  อคุตฺต  นาม  ฯ  ต   สลฺลกฺเขตฺวา  ปฏิสงฺขริตพฺพ  ฯ   
สีตสมเย  ทฺวาร ฺจ  วาตปาน ฺจสุปทหิต  กาตพฺพ  สีเตน   
หิ  จีวรานิ  กณฺณกิตานิ  โหนฺติ  ฯ  อุณฺหสมเย  อนฺตรนฺตรา   
วาตปเวสนตฺถ  วิวริตพฺพ  ฯ  เอว  กโรนฺโตหิ  คุตฺตาคุตฺต  ชานาติ   
นาม  ฯ  อิเมหิ  ปน  จีวรปฏิคฺคาหกาทีหิ   ตีหิป  อตฺตโน  วตฺต   
ชานิตพฺพ  ตตฺถ  จีวรปฏคฺิคาหเกน  ตาว  ย  ย  มนสฺุสา   
กาลจีวรนฺติ  วา  อกาลจีวรนฺติ  วา  อจฺเจกจีวรนฺติ   วา  
วสฺสิกสาฏิกนฺติ  วา  นิสทีนนฺติ  วา  ปจฺจตฺถรณนฺติ  วา   
มุขปุ ฺฉนโจลนฺติ  วา  เทนฺติ  ต  สพฺพ  เอกราสึ  กตฺวา   
มิสฺเสตฺวา  น  คณฺหิตพฺพ  วิสุ  วิสุ  กตฺวาว  คณฺหิตฺวา 
จีวรนิทาหกสฺส  ตเถว  อาจิกฺขิตฺวา  ทาตพฺพ  ฯ  จีวรนิทาหเกนาป   
ภณฺฑาคาริกสฺสททมาเนน  อิท  กาลจีวร  ฯเปฯ  อิท  มุข- 
ปุ ฺฉนโจลนฺติ  อาจิกฺขิตฺวา  ว  ทาตพฺพ  ฯ  ภณฺฑาคาริเกนาป   
ตเถว  วิสุ วิสุ ส ฺาณ  กตฺวา เปตพฺพ  ฯ  ตโต  สงฺเฆน  
กาลจีวร  อาหราติ  วุตฺเต  กาลจีวรเมว  ทาตพฺพ  ฯเปฯ   
มุขปุ ฺฉนโจลก  อาหราติ  วุตฺเต  ตเทว  ทาตพฺพ ฯ อิติ    
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ภควตา  จีวรปฏิคฺคาหโก  อนุ ฺาโต  จีวรนิทาหโก  อนุ ฺาโต 
ภณฺฑาคาริโก  อนุ ฺาโต  น  พาหุลฺลิกตาย  น  อสนฺตุฏ ิยา 
อปจ  โข  สงฺฆสฺสานุคฺคหาย  ฯ  สเจ  หิ  อาหฏาหฏ  คเหตฺวา   
ภิกฺขู  ภาเชยฺยุ  เนว  อาหฏ  น  อนาหฏ  น  ทินฺน  นาทินฺน   
น  ลทฺธ  นาลทฺธ  ชาเนยฺยุ  อาหฏาหฏ  เถราสเน  วา  
ทเทยฺยุ ขณฺฑาขณฺฑ  วา  ฉินฺทิตฺวา  คณฺเหยฺยุ เอว  สติ  
อยุตฺตปริโภโค  จ  โหติ  น  จ  สพฺเพส  สงฺคโห  กโต  ฯ  
ภณฺฑาคาเร  ปน   จีวร  เปตฺวา  อุสฺสนฺนกาเล  เอเกกสฺส  
ภิกฺขุโน  ติจีวร  วา  เทฺว  เทฺว  วา  เอเกก  วา  จีวร  
ทสฺสนฺติ  ฯ  ลทฺธาลทฺธชานิสฺสนฺติ  อลทฺธภาว  ชานิตฺวา  
สงฺคห  กาตุ  ม ฺ ิสฺสนฺตีติ  ฯ    
        น  ภิกฺขเว  ภณฺฑาคาริโก  วุฏาเปตพฺโพติ  เอตฺถ  อ ฺเป 
อวุฏาปนียา  ชานิตพฺพา  จตฺตาโร  หิ  น  วุฏาเปตพฺพา  
วุฑฺฒตโร  ภณฺฑาคาริโก  คิลาโน  สงฺฆโต  ลทฺธเสนาสโนติ  ฯ   
ตตฺถ  วุฑฺฒตโร  อตฺตโน  วุฑฺฒตาย  นวกตเรน  น  วุฏาเปตพฺโพ   
ภณฺฑาคาริโก  สงฺเฆน  สมฺมนฺนิตฺวา  ภณฺฑาคารสฺส  ทินฺนตาย   
คิลาโน อตฺตโน  คิลานตาย  สงฺโฆ  ปน  พหุสฺสุตสฺส  อุทฺเทส- 
ปริปุจฺฉาทีหิ   พหูปการสสฺ  ภารนิตฺถรกสฺส  ผาสุก  อาวาส   
อวุฏาปนีย  กตฺวา  เทติ  ตสฺมา  โส  อุปการตาย  จ  สงฺฆโต   
ลทฺธตาย  จ  น   วุฏาเปตพฺโพติ  ฯ    
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        อุสฺสนนฺ  โหตีติ  พหุ ราสิกต  โหติ  ภณฺฑาคาร   
น  คณฺหาติ  ฯ  สมฺมุขีภูเตนาติ  อนฺโตอุปจารสีมาย   ิเตน  ฯ 
ภาเชตุนฺติ  กาล  โฆสาเปตฺวา  ปฏิปาฏยิา  ภาเชตุ ฯ  โกลาหล   
อกาสีติ  อมฺหาก  อาจริยสฺส  เทถ  อุปชฺฌายสฺส  เทถาติ   
เอวมหาสทฺทมกาสิ  ฯ  จีวรภาชกงฺเคสุ  สภาคาน  ภิกฺขูน   
อปาปุณนฺตป  มหคฺฆจีวร  เทนฺโต  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  นาม  ฯ   
อ ฺเส  วุฑฺฒตราน  ปาปุณนฺตป  มหคฺฆ  จีวร  อทตฺวา   
อปฺปคฺฆ  เทนฺโต  โทสาคตึ   คจฺฉติ  นาม  ฯ  โมหมูฬฺโห   
จีวรทานวตฺต  อชานนฺโต  โมหาคตึ  คจฺฉติ  นาม  ฯ  มุขราน   
นวกานป  ภเยน  อปาปุณนฺตเมว  มหคฺฆจีวร  เทนฺโต  ภยาคตึ   
คจฺฉติ  นาม  ฯ  โย  เอว  น  คจฺฉติ สพฺเพส  ตุลาภูโต  ปมาณภูโต   
มชฺฌตฺโต  โหติ  สมฺมนฺนติพฺโพ  ฯภาชิตาภาชิตนฺติ  เอตฺตกานิ   
วตฺถานิ  ภาชิตานิ  เอตฺตกานิ  อภาชิตานีติ  ชานนฺโต   
ภาชิตาภาชิต ฺจ  ชาเนยฺยาติ  วุจฺจติ  ฯ  อุจฺจินิตฺวาติ  อิท   ถลู   
อิท  สณฺห  อิท  ฆน  อิท  ตนุก  อิท  ปริภุตฺต  อิท   
อปริภุตฺต  อิท  ทีฆโต  เอตฺตก  อิท  ปถุุลโต  เอตฺตกนฺติ   
เอว   วตฺถานิ  วิจินิตฺวา  ฯ  ตุลยิตฺวาติ  อิท  เอตฺตก  อคฺฆติ  
อิท  เอตฺตกนฺติ  เอว  อคฺฆปริจฺเฉท  กตฺวา  ฯ  วณฺณาวณฺณ  กตฺวาติ    
สเจ  สพฺเพส  เอเกกเมว  ทส  ทส  อคฺฆนก  ปาปุณาติ  อิจฺเจต    
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กุสล  โน  เจ  ปาปุณาติ  ย  นว  วา  อฏ  วา  อคฺฆติ   
ต  อ ฺเน  เอกอคฺฆนเกน  จ  ทฺวิอคฺฆนเกน  จ  สทฺธึ  พนฺธิตฺวา  
เอเตเนวุปาเยน  สเม  ปฏิวึเส  เปตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  ภิกฺขู คเณตฺวา  
วคฺค  พนฺธิตฺวาติ  สเจ  เอเกกสฺส  ทยีมาเน  ทิวโส  นปฺปโหติ 
ทส  ทส  ภิกขฺู  คเณตฺวา  ทส  ทส  จีวรปฏิวึเส  เอเกก   
วคฺค พนฺธิตฺวา  เอก  ภณฺฑิก  กตฺวา  เอก  จีวรปฏิวึส  เปตุ  
อนุชานามีติ   อตฺโถ  ฯ  เอก  ปเตสุ  จีวรปฏิวึเสสุ  กโุส   
ปาเตตพฺโพ เตหิป  ภิกฺขูหิ  ปุน  กุสปาต  กตฺวา  ภาเชตพฺพ  ฯ   
สามเณราน  อุปฑฺฒปฏิวึสนฺติ   เอตฺถ   เย   สามเณรา   อตฺติสฺสรา  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  กตฺตพฺพกมฺม  น  กโรนฺติ  อุทฺเทสปริปุจฺฉาสุ 
ยุตฺตา   อาจริยุปชฺฌายานเยว  วตฺตปฏปิตฺตึ  กโรนฺติ  น  อ ฺเส   
กโรนฺติ   เอเตสเยว  อุปฑฺฒภาโค  ทาตพฺโพ  ฯ  เย  ปน   
ปุเรภตฺต ฺจ  ปจฺฉาภตฺต ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆสฺเสว  กตฺตพฺพกิจฺจ  
กโรนฺติ  เตส  สมโก  ทาตพฺโพ  ฯ  อิท ฺจ  ปฏ ิสมเย  อุปฺปนฺเนน   
ภณฺฑาคาเร  ปเตนอกาลจีวเรเนว  กถิต  ฯ  กาลจีวรมฺปน  
สมกเมว  ทาตพฺพ  ฯ  ตตฺรุปฺปาท  วสสฺาวาสิก  สมฺมุ ฺชนิ- 
พนฺธนาทึ  สงฺฆสฺส  ผาติกมฺม  กตฺวา  คเหตพฺพ  ฯ  เอต ฺเหตฺถ   
สพฺเพส  วตฺต  ภณฺฑาคาริกจีวเรป ฯ  สเจ  สามเณรา  อาคนฺตฺวา   
ภนฺเต  มย  ยาคุ ปจาม  ภตฺต  ปจาม  ขชฺชก  ปจาม  อปหริต  
กโรม  ทนฺตกฏ  อาหราม  รงฺคฉลฺล ึกปฺปย  กตฺวา  เทม    
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กิมฺปน  อมฺเหหิ  น  กตนฺนามาติ  อุกฺกฏ ึ  กโรนฺติ  สมภาโค  ว   
ทาตพฺโพ  ฯ  เอต  เย  จ  วิรชฺฌิตฺวา  กโรนฺติ  เยส ฺจ  กรณภาโว   
น  ป ฺายติ  เต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  กุรนฺุทิย  ปน  สเจ  
สามเณรา  กสฺมา  มย  ภนฺเต  สงฺฆกมฺม  น  กโรม  กริสฺสามาติ   
ยาจนฺติ  สมปฏิวึโส  ทาตพฺโพติ  วุตฺต  ฯ  อุตฺตริตุกาโมติ  นทึ   
วา  กนฺตาร  วา  อุตฺตริตุกาโม  สตฺถ  ลภิตฺวา  ทิสาปกฺกมิ- 
ตุกาโมติ  อตฺโถ  ฯ  สก  ภาค  ทาตุนฺติ  อิท  ภณฺฑาคารโต   
จีวรานิ  นีหรตฺิวา  ปุ ฺเช  กเต  คณฺฑิยา ปหตาย  ภิกขฺุสงฺเฆ   
สนฺนิปติเต  สตฺถ  ลภิตฺวา  คนฺตุกาโม  สตฺถโต   มา  ปริหายีติ   
เอตมตฺถ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  อนีหเตสุ  วา   จีวเรสุ  
อปฺปหตาย  วา  คณฺฑิยา  อสนฺนิปติเต  วา  สงฺเฆ  ทาตุ  น   
วฏฏติ  ฯ  จีวเรสุ  ปน  นหีเตสุ  คณฺฑึ  ปหริตฺวา  ภิกฺขุสงฺเฆ    
สนฺนิปติเต  จีวรภาชเกน  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  โกฏาเสน  เอตฺตเกน 
ภวิตพฺพนฺติ  ตกฺเกตฺวา  นยคฺคาเหน  จีวร  ทาตพฺพ  ตุลาย   
ตุลิตมิว  หิ  สมสม  ทาตุ  น  สกฺโกติ  ตสฺมา  อูน  วา   
โหตุ  อธิก  วาเอว  ตกฺเกน  นเยน  ทินนฺ  สุทินฺนเมว  เนว   
อูนก  ปุน  ทาตพฺพ  นาติริตฺต  ปฏิคฺคณฺหิตพฺพนฺติ  ฯ  อติเรก- 
ภาเคนาติ  ทส  ภิกฺขู  โหนฺติ  สาฏกาป  ทเสว  เตสุ  เอโก   
ทฺวาทส  อคฺฆติ  เสสา  ทสคฺฆนกา  สพฺเพสุ  ทสคฺฆนกวเสน  
กุเส  ปาติเต  ยสฺส  ภิกฺขุโน  ทฺวาทสคฺฆนเก  กุโส  ปาติโต    
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โส  เอตฺตเกน  มม  จีวร  ปโหตีติ  เตน  อติเรกภาเคน  คนฺตุกาโม   
โหติ  ภิกฺขู  อติเรก  อาวุโส  สงฺฆสฺส  สนฺตกนฺติ  วทนฺติ   
ต  สุตฺวา  ภควา  สงฺฆิเก  จ  คณสนฺตเก  จ  อปฺปก  นาม   
นตฺถิ  สพฺพตฺถ  สยโม  กาตพฺโพ  คณฺหนฺเตนาป  กุกฺกุจฺจายิ- 
ตพฺพนฺติ  ต  ทสฺเสตุ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อนุกฺเขเป   ทินฺเนติ  
อาห  ฯ  ตตฺถ  อนุกฺเขโป  นาม  ยงฺกิ ฺจิ  อนุกฺขิปตพฺพ   
อนุปฺปทาตพฺพ  กปฺปยภณฺฑ  ยตฺตก  ตสฺส  ปฏิวึเส  อธิก   
ตตฺตเก  อคฺฆนเก  ยสฺมึ  กสิฺมิ ฺจิ  กปฺปยภณฺเฑ  ทินฺเนติ   
อตฺโถ  ฯ  วิกลเก  โตเสตฺวาติ  เอตฺถ  จีวรวิกลก  ปคฺุคลวิกลกนฺติ  
เทฺว  วิกลกา  ฯ  จีวรวิกลก  นาม  สพฺเพส  ป ฺจ  ป ฺจ   
วตฺถานิ  ปตฺตานิเสสานิป  อตฺถ ิ เอเกก  ปน  น  ปาปุณาติ   
ฉินฺทิตฺวา  ทาตพฺพานิ  ฉินฺทนฺเตหิ  จ  อฑฺฒมณฺฑลาทีน  วา   
อุปาหนตฺถวิกาทีน  วา  ปโหนกานิ   ขณฺฑานิ  กตฺวา  ทาตพฺพานิ   
เหฏ ิมปริจฺเฉเทน  จตุรงฺคุลวิตฺถารมฺป  อนุวาตปโหนกายาม  
ขณฺฑ  กตฺวา  ทาตุ วฏฏติ  ฯ  อปรโิภค  ปน น  กาตพฺพนฺติ   
เอวเมตฺถ  จีวรสฺส  อปฺปโหนกภาโว  จีวรวิกลก  ฯ ฉินฺทิตฺวา   
ทินฺเน  ปน  ต  โตสิต  โหติ  อถ  กุสปาโต  กาตพฺโพ 
สเจป  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  โกฏาเส  เอก  วา  เทฺว  วา  วตฺถานิ  
นปฺปโหนฺติ  ตตฺถ  อ ฺ  สมณปริกฺขาร  เปตฺวา  โย  เตน  
ตุสฺสติ  ตสฺส  ต  ภาค  ทตฺวา  ปจฺฉา  กุสปาโต  กาตพฺโพ   
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อิทป  จีวรวิกลกนฺติ  อนฺธกฏกถาย  วุตฺต  ฯ  ปุคฺคลวิกลก  นาม    
ทส  ทส  ภิกขฺู  คเณตฺวา  วคฺค  กโรนฺตาน  เอโก  วคฺโค   
น  ปูรติอฏ  วา  นว  วา  โหติ  เตส  อฏ  วา  นว 
วา  โกฏาสา   ตุมฺเห  อิเม  ภาเค  คเณตฺวา  วิสุ ภาเชถาติ   
ทาตพฺพา  เอวมย  ปุคฺคลาน  อปฺปโหนกภาโว  ปุคฺคลวิกลก  ฯ  
วิสุ  ทินฺเน  ปน  ต  โตสติ  โหติ  เอว  โตเสตฺวา  กุสปาโต  
กาตพฺโพติ  ฯ  อถวา  วิกลเก  โตเสตฺวาติ  โย  จีวรภาโค  อูนโก  
ต  อ ฺเน  ปริกฺขาเรน  สม กตฺวา กุสปาโต กาตพฺโพ ฯ   
        ฉกเนนาติ  โคมเยน  ฯ  ปณฺฑุมตฺติกายาติ  ตมฺพมตฺติกาย  ฯ   
มูลรชนาทีสุ  หลิทฺท  เปตฺวา  สพฺพ  มูลรชน  วฏฏติ  ฯ   
ม ฺเชฏ ฺจ  ตุงฺคหาร ฺจ  เปตฺวา  สพฺพ  ขนฺธรชน  วฏฏติ  ฯ   
ตุงฺคหาโร  นามเอโก  กณฺฏกรุกโฺข  ตสฺส  หริตาลวณฺณ   
ขนฺธรชน  โหติ  ฯ โลทฺท ฺจ  กณฺฑล ฺจ  เปตฺวา  สพฺพ  ตจรชน   
วฏฏติ  ฯ อลลฺิปตฺต ฺจ  นิลิปตฺต ฺจ  เปตฺวา  สพฺพ  ปตฺตรชน   
วฏฏติ  ฯ  คิหิปริภุตฺต  ปน  อลลฺิปตฺเตน  เอกวาร  รชิตุ วฏฏติ  ฯ   
กึสุกปุปฺผ ฺจ   กุสุมฺภปุปผฺ ฺจ  เปตฺวา  สพฺพ  ปุปผฺรชน   
วฏฏติ  ฯ  ผลรชเน   ปน  น  กิ ฺจิ  น  วฏฏติ  ฯ  สตุีทกาติ   
อปกฺกรช  วุจฺจติ  ฯ  อุตฺตราฬุวนฺติ  วฏฏาธารก  ฯ  รชนกุมฺภิยา 
มชฺเฌ  เปตฺวา  ต  อาธารก  ปริกฺขิปตฺวา  รชน  ปกขิฺปตุ   
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อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  หิ  กเต  รชน  น  อุตฺตรติ  ฯ   
อุทเก  วา  นขปฏ ิกาย  วาติ  สเจ  หิ  ปกฺก  โหติ  อุทกปาฏิยา   
ทินฺโน  เถโว  สหสา  น  วิสรติ  นขปฏ ิยป  อวิสรนฺโต   
ติฏติ  ฯ  รชนุลุงฺกนฺติ  รชนอุลุงฺก  ฯ  ทณฺฑกถาลิกนฺติ  ตเมว   
สทณฺฑก  ฯ รชนโกลมฺพนฺติ  รชนกุณฺฑ  ฯ  มทฺทนตีฺติ  โอมทฺทนฺติ   
ฯ  น  จ  อจฺฉินฺเน  เถเว  ปกฺกมิตุนฺติ  ยาว  รชนพินทฺุ  คลิต  น   
ฉิชฺชติ  ตาว  อ ฺตฺร  น  คนฺตพฺพ  ฯ  ปตฺถินฺนนฺติ  อติรชิตตฺตา  
ถทฺธ  อติภริตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อุทเก  โอสาเทตุนฺติ  อุทเก  
ปกฺขิปตฺวา  เปตุ ฯ  รชเน  ปน  นิกฺขนฺเตต  อุทก  ฉฑฺเฑตฺวา 
จีวร  มทฺทิตพฺพ  ฯ  ทนฺตกสาวานีติ  เอก  วา  เทฺว วา วาเร 
รชิตฺวา ทนฺตวณฺณานิ ธาเรนฺติ ฯ    
        อจฺจิพทฺธนฺติ  จตุรสฺสเกทารกพทฺธ  ฯ  ปาลิพทฺธนฺติ  อายามโต 
จ  วิตฺถารโต  จ  ทีฆมริยาทพทฺธ  ฯ  มริยาทพทฺธนฺติ  อนฺตรนฺตรา 
รสฺสมริยาทาย  มริยาทพทฺธ  ฯ  สิงฺฆาฏกพทฺธนฺติ  มรยิาทาย 
มริยาท  วินิวิชฺฌิตฺวา  คตฏาเนน  สิงฺฆาฏกพทฺธ  จตุกฺก- 
สณฺานนฺติ  อตฺโถ  ฯ   อุสฺสหสิ  ตฺว  อานนฺทาติ  สกฺโกสิ  ตฺว   
อานนฺท  ฯ  สวิทหิตุนฺติ  กาตุ ฯ  อุสฺสหามิ  ภควาติ  ตุมฺเหหิ   
ทินฺนนเยน  สกฺโกมีติ  ทสฺเสติ ฯ  ยตฺร  ห ิ นามาติ  โย  นาม  ฯ   
กุสิมฺป  นามาติอาทีสุ  กุสีติ  อายามโต  จ  วิตฺถารโต  จ    
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อนุวาตาทีน  ทีฆปฏานเมต  อธิวจน  ฯ  อฑฺฒกุสีติ  อนฺตรนฺตรา   
รสฺสปฏาน  นาม  ฯ  มณฺฑลนฺติ  ป ฺจขณฺฑิกจีวรสฺส  เอเกกสฺมึ   
ขณฺเฑ  มหามณฺฑล  ฯ  อฑฺฒมณฺฑลนฺติ   ขุทฺทกมณฺฑล  ฯ  วิวฏฏนฺติ   
มณฺฑล ฺจ  อฑฺฒมณฺฑล ฺจ  เอกโต  กตฺวา  สิพฺพิต  มชฺฌิม- 
ขณฺฑ  ฯ  อนวิุวฏฏนฺติ  ตสฺส  อุโภส ุ ปสฺเสสุ   เทฺว  ขณฺฑานิ  ฯ   
คีเวยฺยกนฺติ  คีวเวฏนฏาเน  ทฬฺหีกรณตฺถ   อ ฺ  สุตฺตสสิพฺพิต   
อาคนฺตุกปฏ  ฯ  ชงฺเฆยฺยกนฺติ  ชงฺฆปาปุณฏาเน   ตเถว  สสิพฺพิต   
ปฏ  ฯ  คีวฏาเน  จ  ชงฺฆฏาเน  จ ปตปฏานเมต  นามนฺติป   
วทนฺติ  ฯ  พาหนฺตนฺติ  อนุวิวฏฏาน  พหิ  เอเกก  ขณฺฑ  ฯ   
อิติ  ป ฺจขณฺฑิกจีวเรเนต  วิจาริตนฺติ  ฯ  อถวา  อนุวิวฏฏนฺติ   
วิวฏฏสฺส  เอกปสฺสโต  ทวิฺนฺน  เอกปสฺสโต  ติณฺณป  จตุนฺนป    
ขณฺฑานเมต  นาม  ฯ  พาหนฺตนฺติ  สุปฺปมาณจีวร  ปารุปนฺเตน 
สหริตฺวา  พาหาย  อุปริ  ปตา  อุโภ  อนฺตา  พหิมุขา  ติฏนฺติ    
เตส  เอต  นาม  ฯ  อยเมว  หิ  นโย  มหาอฏกถาย  วุตฺโตติ  ฯ   
        จีวเรหิ  อุพฺภณฺฑิกเตติ  จีวเรหิ  อุพฺภณฺฑิกเต  ยถา   
อุกฺขิตฺตภณฺฑา  โหนฺติ  เอว  กเต  อุกขิฺตฺตภณฺฑิกภาว  
อาปาทิเตติ  อตฺโถ  ฯ  จีวรภิสินฺติ  เอตฺถ  ภิสีติ  เทฺว  ตีณิ  
เอกโต  กตฺวา  ภิสิสงฺเขเปน  สหริตจีวรานิ  วุตฺตานิ  ฯ  เต  กิร   
ภิกฺขู  ทกฺขิณาคิริโต  ภควา  ลหุ  ปฏินวิตฺติสฺสตีติ  ตตฺถ  
คจฺฉนฺตา  ชีวกวตฺถุสฺมึ  ลทฺธจีวรานิ   เปตฺวา  อคมสุ  ฯ  อิทานิ    
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ปน  จีวเรน  อาคมิสฺสตีติ  ม ฺมานา  อาทาย  ปกกฺมึสุ  ฯ   
อนฺตรฏกาสูติ  มาฆสฺส  จ  ผคฺคุณสฺส  จ  อนฺตรา  อฏสุ  ฯ   
น  ภควนฺต  สีต  อโหสีติ  ภควโต  สีตนาโหสิ  ฯ  สีตาลุกาติ   
สีตปกติกา  เย  ปกติยาว  สีเตน  กิลมนฺติ  ฯเอตทโหสิ   
เยป  โข  เต  กุลปุตฺตาติ  น  ภควา  อชโฺฌกาเส  อนสิีทิตฺวา   
เอมตฺถ  น  ชานาติ  มหาชนสฺส  ส ฺาปนตฺถ  ปน   
เอวมกาสิ  ฯ  ทฺวิคุณ  สงฺฆาฏินฺติ  ทุปฏฏ  สงฺฆาฏึ  ฯ  เอกจฺจิยนฺติ   
เอกปฏฏ  ฯ  อิติ  ภควา  อตฺตนา  จตูหิ  จีวเรหิ  ยาเปติ  
อมฺหากมฺปน  ติจีวร  อนชุานาตีติ  วจนสฺส  โอกาส  อุปจฺฉินฺทิตุ    
ทฺวิคุณ  สงฺฆาฏึ  อนุชานาติ  เอกจฺจิเก  อิตเร  เอว ฺหิ  เนส   
จตฺตาริ  ภวิสฺสนฺตีติ  ฯ  อคฺคฬ  อจฺฉุเปยฺยนฺติ  ฉินฺนฏาเน   
ปโลติกขณฺฑ   เปยฺย  ฯ  อหตกปฺปานนฺติ  เอกวารโธตาน  ฯ   
อุตุทฺธตานนฺติ  อุตุโต  ทฆีกาลโต  อุทฺธตาน  คตวตฺถุกาน   
ปโลติกานนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ปาปณิเกติ  อนฺตราปณโต  ปติต- 
ปโลติกจีวเร  ฯ  อุสฺสาโห  กรณีโยติปริเยสนา  กาตพฺพา  ฯ   
ปริจฺเฉโท  ปน  นตฺถ ิ ปฏฏสตป  วฏฏติ  ฯ สพฺพมิท   
สาทิยนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  วุตฺต  ฯ  อคฺคฬ  ตุนฺนนฺติ  เอตฺถ   อุทฺธริตฺวา   
อลฺลิยาปนขณฺฑ  อคฺคฬ  สุตฺตเกน  สสิพฺพน  ตุนฺน   วิชฺฌิตฺวา  
กรณ  โอวฏฏิก  กณฺฑูสก  วุจฺจติ  มุททฺิกา  ฯ   ทฬหฺีกมฺมนฺติ   
อนุทฺธริตฺวาว  อุปสฺสย  กตฺวา  อลฺลิยาปนก  วตฺถขณฺฑ  ฯ    
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วิสาขาวตฺถุ  อุตฺตานตฺถ  ฯ  ตโต  ปร  ปุพฺเพ  วินิจฺฉิตเมว  ฯ    
โสวคฺคิกนฺติ  สคฺคเหตุ  กต  ฯ  เตเนวาห  สคฺคสวตฺตนิกนฺติ  ฯ   
โสก  อปเนตีติ  โสกนุท  ฯ  อนามยาติ  อโรคา  ฯ  สคฺคมฺหิ   
กายมฺหีติ สคฺโคปปนฺนา ฯ 
        ปถุุชชฺนา  กาเมสุ  วีตราคาติ  ฌานลาภิโน  ฯ  สนฺทฏิโติ 
ทิฏมตฺตกมิตฺโต  ฯ  สมภฺตฺโตติ  เอกสมฺโภโค  ทฬฺหมิตฺโต  ฯ 
อาลปโตติ  มม  สนฺตก  ย  อิจฺเฉยฺยาสิ  ต  คณฺเหยฺยาสีติ  
เอว  วุตฺโต  ฯ  เอเตสุ  ตีสุ  อ ฺตเรน  สทฺธ ึ ชีวติ  คหิเต  
อตฺตมโนโหตีติ  อิเมหิ  ตีหิ  วิสฺสาโส  รูหติ  ฯ  ปสุกูลิกโตติ   
กตปสุกูโล  ฯ  ครุโก  โหตีติ  ชิณฺณชณฺิณฏาเน  อคฺคฬาโรปเนน   
ครุโก  โหติ  ฯสุตฺตลูข  กาตุนฺติ  สุตฺเตเนว  อคฺคฬ  กาตุนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  วิกณฺโณติ  สุตฺต  อจฺเฉตฺวา  สิพฺพิตาน  เอโก   
สงฺฆาฏิกณฺโณ  ทีโฆ  โหติ  ฯ   วิกณฺณ  อุทฺธริตุนติฺ  ทีฆโกณ  
ฉินฺทิตุ  ฯ  โอกิริยนฺตีติ  ฉินฺนโกณโต  คลติ  ฯ  อนุวาต  ปริภณฺฑนฺติ   
อนุวาต ฺเจว  ปริภณฺฑ ฺจ  ฯปตฺตา  ลชฺุชนฺตีติ  มหนฺเตสุ   
ปตฺตมุเขสุ  ทินฺนานิ  สุตฺตานิ  คลนฺติ   ตโต  ปตฺตา  ลุชชฺนฺติ  ฯ   
อฏปทก  กาตุนฺติ  อฏปทกจฺฉนฺเทน  ปตฺตมุข  สิพฺพิตุ  ฯ   
อนฺวาธิกป  อาโรเปตุนฺติ  อาคนฺตุกปฏ  ทาตุ ฯ  อิท  ปน   
อปฺปโหนเก  อาโรเปตพฺพ  สเจ  ปโหติ  อาคนฺตุกปฏ  น  วฏฏติ   
ฉินฺทิตพฺพเมว  ฯ    
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        น  ภิกฺขเว  สทฺธาเทยฺยนฺติ  เอตฺถ  เสสาตีน  เทนฺโต   
วินิปาเตติเยว  มาตาปตโร  ปน  สเจ  รชฺเช   ิตาป  ปตฺเถนฺติ   
ทาตพฺพ  ฯ  คิลาโนติ  คิลานตาย  คเหตฺวา คนฺตุ  อสมตฺโถ  ฯ   
วสฺสิกสงฺเกตนฺติ  วสฺสิเก  จตฺตาโร  มาเส  ฯนทีปารนฺติ  นทิยา   
ปาเร  ภตฺต  ภุ ฺชิตพฺพ  โหติ  ฯ อคฺคฬคุตฺติวิหาโรติ  สพฺเพเสฺวว   
เจเตสุ  คิลานวสฺสิกสงฺเกตนทีปารคมนอตฺถตก ินภาเวสุ อคฺคฬ- 
คุตฺติเยว  ปมาณ  คุตฺเต  เอว  หิ  วิหาเร  นิกฺขิปตฺวา  พหิ  คนฺตุ  
วฏฏติ  น  อคุตฺเต  อร ฺกสฺส  ปน  วิหาโร  น  สคุุตฺโต 
โหติ  เตน  ภณฺฑุกฺขลิย  ปกฺขิปตฺวา  ปาสาณสุสิรรุกฺขสุสิราทีสุ   
สุปฏิจฺฉนฺเนสุ เปตฺวา คนฺตพฺพ ฯ   
        ตุยฺเหว  ภิกฺขุ  ตานิ  จีวรานีติ  อ ฺตฺร  คเหตฺวา  หฏานิป    
ตุยฺเหว  น  เตส  อ ฺโ  โกจิ  อิสฺสโรติ  ฯ  เอว ฺจ  ปน   
วตฺวา  อนาคเตป  นิกฺกุกฺกจฺุจา  คณฺหิสฺสนฺตีติ  ทสฺเสตุ อิธ   
ปนาติ   อาทิมาห  ฯ  ตสฺเสว  ตานิ  จีวรานิ  ยาว  ก ินสฺส   
อุพฺภารายาติ สเจ  คณปูรเก  ภิกฺขู  ลภิตฺวา  ก ิน  อตฺถต  โหติ   
ป ฺจ  มาเสโน  เจ  อตฺถต  โหติ  เอก  จีวรมาสเมว  ฯ   
ย  ย  สงฺฆสฺส  เทมาติ  วา  เทนฺติ  สงฺฆ  อุทฺทิสฺส  
เทมาติ  วา  เทนฺติ  วสฺส   วุตฺถสงฺฆสฺส  เทมาติ  วา  เทนฺติ   
วสฺสาวาสิก  เทมาติ  วา  เทนฺติ  สเจป  มตกจีวร  อวิภชิตฺวา   
ต  วิหาร  ปวิสนฺติ  สพฺพ  ตสฺเสว  ภิกฺขุโน  โหติ  ฯ  ยป   
โส  วสฺสาวาสตฺถาย  วุฑฺฒึ  ปโยเชตฺวา ปตอุปนิกฺเขปโต  วา    
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ตตฺรุปฺปาทโต  วา  วสฺสาวาสิก  คณฺหาติ  สพฺพ  สคฺุคหิตเมว   
โหติ  ฯ  อิท  หิ  เอตฺถ  ลกฺขณ  เยน  เตนากาเรน  สงฺฆสฺส   
อุปฺปนฺนวตฺถ  อตฺถตก ินสฺส  ป ฺจ  มาเส อนตฺถตก ินสฺส  เอก   
จีวรมาส  ปาปุณาติ  ฯ  ย  ปน  อิท  อิธ วสฺส  วุตฺถสงฺฆสฺส 
เทมาติ  วา  วสฺสาวาสิก  เทมาติ  วา  วตฺวาทินฺน  ต   
อนตฺถตก ินสฺสาป  ป ฺจ  มาเส  ปาปณุาติ  ฯ  ตโต  ปร อุปฺปนฺน   
วสฺสาวาสิก  ปุจฺฉิตพฺพ  ก ึ อตีตวสฺเส  อิท  วสฺสาวาสิก   
อุทาหุ อนาคตวสฺเสติ ฯ กสฺมา ฯ ปฏ ิสมเย อุปฺปนฺนตฺตา ฯ   
        อุตุกาลนฺติ  วสฺสานโต  อ ฺ  กาล  ฯ  ตานิ  จีวรานิ   
อาทาย สาวตฺถึ  คนฺตฺวาติ  เอตฺถ  ตานิ  จีวรานิ  คตคตฏาเน   
สงฺฆิกาเนว  โหนฺติภิกฺขูหิ  ทฏิมตฺตเมเวตฺถ  ปมาณ  ตสฺมา   
สเจ  เกจิ  ปฏิปถ  อาคจฺฉนฺตา  กุหึ  อาวุโส  คจฺฉสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  
ตมตฺถ  สุตฺวา  กึ   อาวุโส  มย  สงฺโฆ  น  โหมาติ  ตตฺเถว  
ภาเชตฺวา  คณฺหนฺติ  สุคฺคหิตานิ  ฯ  สเจป  เอส  มคฺคา  โอกฺกมิตฺวา   
กิ ฺจิ  วิหาร  วา   อาสนสาล  วา  ปณฺฑาย  จรนฺโต  เอก  
เคหเมว  วา  ปวิสติ  ตตฺร  จ  น  ภิกฺขู  ทิสฺวา  ตมตฺถ   
ปุจฺฉิตฺวา  ภาเชตฺวา  คณฺหนฺติ   สุคฺคหิตาเนว  ฯ  อธิฏาตุนฺติ   
เอตฺถ  อธิฏหนฺเตน  วตฺต   ชานิตพฺพ  เตน  ห ิ ภิกขฺุนา   
คณฺฑึ  ปหรตฺิวา  กาล  โฆเสตฺวา  โถก   อาคเมตฺวา  สเจ   
คณฺฑิส ฺาย  วา  กาลส ฺาย  วา  ภิกฺขู  อาคจฺฉนฺติ  เตหิ    
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สทฺธึ  ภาเชตพฺพานิ  โน  เจ  อาคจฺฉนฺติ  มยฺหิมานิ  จีวรานิ   
ปาปุณนฺตีติ  อธิฏาตพฺพานิ  ฯ  เอว  อธิฏ ิเต   สพฺพานิ  ตสฺเสว   
โหนฺติ   ิติกา  ปน  น  ติฏติ  ฯ  สเจ  เอเกก อุทฺธริตฺวา  อย   
ปมภาโค  มยฺห  ปาปุณาติ  อย  ทุติยภาโคติ  เอว  คณฺหาติ   
คหิตานิ  จ  สุคฺคหิตานิ  โหนฺติ   ิติกา  จ  ติฏติ  ฯ  เอว   
ปาเปตฺวา  คณฺหนฺเตนาป  อธิฏ ิตเมว  โหติ  ฯสเจ  ปน  คณฺฑึ   
ปหริตฺวา  วา  อปฺปหริตฺวา  วา  กาลป  โฆเสตฺวา วา  
อโฆเสตฺวา  วา  อหเมเวตฺถ  มยฺหเมว  อิมานิ  จีวรานีติ  คณฺหาติ   
ทุคฺคหิตานิ  โหนฺติ  ฯ  อถ  อ ฺโ  โกจิ  อิธ  นตฺถิ  มยฺห  
เอตานิ  ปาปุณนฺตีติ  คณฺหาติ  สุคฺคหิตานิ  ฯ  ปาติเต   กุเสติ   
เอกโกฏาเส  กุสทณฺฑเก  ปาติตมตฺเต  สเจป  ภิกฺขุสหสฺส   
โหติ  คหิตเมว  นาม  จีวร  ฯ  นากามา  ภาโค  ทาตพฺโพติ  
สเจ  ปน  อตฺตโน  รุจิยา  ทาตุกามา  โหนฺติ  เทนฺตุ  ฯ  
อนุภาเคป เอเสว  นโย  ฯ  สจีวรานีติ  กาลจีวรป  สงฺฆสฺส   
อิโตว  ทสฺสาม วิสุ  สชชฺยิมาเน  อติจีวร (๑)โหตีติ  ขิปฺปเมว  
สจีวรานิ  ภตฺตานิ  อกสุ  ฯ  เถเร  อาคมฺม  อุปฺปนฺนานีติ  ตุมฺเหสุ   
ปสาเทน  ขิปฺป   อุปฺปนฺนานิ  ฯ  สงฺฆสฺส  เทมาติ  จีวรานิ  เทนฺตีติ   
สกลป  จีวรกาล  สณิก  สณิก  เทนฺติเยว  ฯ  ปุริเมสุ  ปน  ทฺวีส ุ  
วตฺถูสุ  ปริจฺฉินฺนทานตฺตา  อทสูติ  วุตฺต  ฯ  สมฺพหุลา  เถราติ   
# ๑. อติจิร โหตีติ ภเวยฺย ฯ     
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วินยธรปาโมกฺขเถรา  ฯ  อิท  ปน  วตฺถุ  สทฺธึ  ปุริเมน   
ทฺวิภาติกวตฺถุนา  ปรินิพฺพุเต  ภควติ  อุปฺปนฺน  อิเม  จ  เถรา   
ทิฏปุพฺพา  ตถาคต  ตสฺมา  ปุริเมสุ  วตฺถูสุ  ตถาคเตน  
ป ฺตฺตนเยเนว  กเถสุ  ฯ  คามกาวาส  อคมาสีติ  อปฺเปวนาม   
จีวรานิ  ภาเชนฺตา  มยฺหป  สงฺคห  กเรยฺยุนฺติ  จีวรภาชนกาล   
สลฺลกฺเขตฺวาว  อคมาสิ  ฯ  สาทิยิสฺสสติี  คณฺหิสฺสสิ  ฯ  เอตฺถ  
จ  กิ ฺจาป  ตสฺส  ภาโค  น  ปาปุณาติ  ฯ อถ  โข  นคร- 
วาสิโก  อย  มุขโร  ธมฺมกถิโกติ  เต  ภิกฺขู  สาทิยิสฺสสีติ  
อาหสุ  ฯ  โย  สาทิเยยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอตฺถ  ปน   
กิ ฺจาป  ลหุกา  อาปตฺติ  อถโข  คหิตานิ  คหิตฏาเน  
ทาตพฺพานิ  สเจป  นฏานิ  วา  ชิณฺณานิ  วา  โหนฺติ  
ตสฺเสวคีวา  ฯ  เทหีติ  วุตฺเต  อเทนฺโต  ธุรนิกฺเขเป  ภณฺฑคฺเฆน 
กาเรตพฺโพ  ฯ  เอกาธิปฺปายนฺติ  เอก  อธิปฺปาย  เอกปุคฺคล- 
ปฏิวึสเมว  เทถาติ  อตฺโถ  ฯ  อิทานิ  ยถา  โส  ทาตพฺโพ  ต  
ทสฺเสตุ ตนฺตึ  เปนฺโต  อิธ  ปนาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  สเจ   
อมุตฺร  อุปฑฺฒ อมุตฺร  อุปฑฺฒนฺติ  เอเกกสฺมึ  เอกาหเมกาห   
สตฺตาหสตฺตาห  วาสเจ  วสติ  เอเกกสฺมึ  วิหาเร  ย  เอโก 
ปุคฺคโล  ลภติ  ตโต  ตโต  อุปฑฺฒ  อุปฑฺฒ  ทาตพฺพ  ฯ   
เอว  เอกาธิปฺปาโย  ทินฺโน  นาม  โหติ  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  
พหุตรนฺติ  สเจ  เอกสฺมึ  วิหาเร  วสนฺโต  อิตรสฺมึ  สตฺตาหวาเรน    
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อรุณเมว  อุฏาเปติ  เอว  ปุริมสฺมึ  พหตุร  วสติ  นาม   
ตสฺมา  ตโต  พหุตรวสิตวิหารโต  ตสฺส  ปฏิวึโส  ทาตพฺโพ   
เอวมฺป  เอกาธิปฺปาโย  ทนิฺโน  โหติ  ฯ  อิท ฺจ  นานาลาเภหิ   
นานูปจาเรหิ  เอกสีมวิหาเรหิ  กถิต  ฯ  นานาสีมวิหาเร  ปน   
เสนาสนคาโห  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ  ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  จีวรปฏิวึโส  น   
ปาปุณาติ  ฯ  เสส  ปน  อามิสเภสชฺชาทิ  สพฺพ  สพฺพตฺถ   
อนฺโตสีมคตสฺส  ปาปุณาติ ฯ   
          ม ฺจเก  นิปาเตสุนฺติ  เอว  โธวตฺิวา  อ ฺ  กาสาว  
นิวาเสตฺวา  ม ฺจเก  นิปชฺชาเปสุ  นิปชฺชาเปตฺวาว  ปนายสฺมา   
อานนฺโท  มตฺุตกรีสกิลิฏ  กาสาว  โธวิตฺวา  ภูมิย  ปริภณฺฑ  
อกาสิ  ฯ  โย   ภิกฺขเว  ม  อุปฏเหยฺย  โส  คิลาน  อุปฏเหยฺยาติ   
โย  ม  โอวาทานุสาสนีกรเณน  อุปฏเหยฺย  โส  คิลาน   
อุปฏเหยฺย  ฯ มม  โอวาทการเกน  คิลาโน  อุปฏาตพฺโพติ   
อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  ภควโต  จ  คิลานสสฺ  จ  อุปฏาน  เอกสทิสนฺติ   
เอวมฺปเนตฺถ อตฺโถ  น  คเหตพฺโพ  ฯ  สงฺเฆน  อุปฏาเปตพฺโพติ (๑) 
ยสฺเสเต  อุปชฺฌายาทโย  ตสฺมึ  วิหาเร  นตฺถิ  อาคนฺตุโก  โหติ   
เอกจาริโกโส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ภาโร  ตสฺมา  สงฺเฆน   
อุปฏาตพฺโพ  โน  เจ อุปฏเหยฺย  สกลสฺส  สงฺฆสฺส  
อาปตฺติ  ฯ  วาร  เปตฺวา ชคฺคนฺเตสุ  ปน  โย  อตฺตโน  วาเร   
# ๑. อุปฏาตพฺโพติ ปาลิยา ทิสฺสติ ฯ    
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น  ชคฺคติ  ตสฺเสว  อาปตฺติ  ฯ  สงฺฆตฺเถโรป  วารโต  น   
มุจฺจติ  ฯ  สเจ  สกโล  สงฺโฆ  เอกสฺส  ภาร  กโรติ  เอโก 
วา  วตฺตสมฺปนฺโน  ภิกฺขุ  อหเมว  ชคฺคิสฺสามีติ  ปฏิปชชฺติ   
สงฺโฆ  อาปตฺติโต  มุจฺจติ  ฯ  อภิกฺกนฺต  วา  อภิกฺกมตีติอาทีสุ   
วฑฺฒนฺต  วา  อาพาธ  อิท  นาม  เม  ปรภุิ ฺชนฺตสฺส  วฑฺฒติ  
อิท  นาม  เม  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  ปริหายติ  อิท  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  
ติฏตีติ  ยถาภูต  นาวิกโรตีติ  เอวมตฺโถ   ทฏพฺโพ  ฯ  นาลนฺติ   
นปฺปฏิรูโป  น  ยุตฺโต  อุปฏาตุ ฯ  เภสชฺช   สวิธาตุนฺติ  เภสชฺช   
โยเชตุ  อสมตฺโถ  โหติ  ฯ  อามิสนฺตโรติ  อามิส  อสฺส  อนฺตรนติฺ   
อามิสนฺตโร  ฯ  อนฺตรนฺติ  การณ  วุจฺจติ  ฯ  อามิสการโณ   
ยาคุภตฺตปตฺตจีวรานิ  ปตฺเถนฺโต  อุปฏาตีติ  อตฺโถ  ฯ  กาลกเตติ   
กาลกิริยาย  ฯ  คิลานุปฏากาน  ทาตุนฺติ  เอตฺถ  อนนฺตร   
วุตฺตาย  กมฺมวาจาย  ทินฺนป  อปโลเกตฺวา  ทินฺนป  ทินฺนเมว 
โหติ  วฏฏติ  ฯ  ย  ตตฺถ  ลหุภณฺฑ  ย  ตตฺถ  ครุภณฺฑนฺติ  เอตฺถ    
ลหุภณฺฑครุภณฺฑาน  นานากรณ  ปรโต  วณฺณยิสสฺาม  ฯ   
        คิลานุปฏากลาเภ  ปน  อย  อาทิโต  ปฏาย  วินิจฺฉโย   
สเจ  สกเล  ภิกฺขุสงฺเฆ  อุปฏหนฺเต  กาล  กโรติ  สพฺเพป  
สามิกา  ฯ  อถ  เอกจฺเจหิ  วาเร  กเต  เอกจฺเจหิ  วาเร  อกเตเยว   
กาล  กโรติ  ตตฺถ  เอกจฺเจ  อาจริยา  วทนฺติ  สพฺเพป   
อตฺตโน  วาเร  สมฺปตฺเต  กเรยฺยุ  ตสฺมา  สพฺเพป  สามิโนติ  ฯ   
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เอกจฺเจ  วทนฺติ  เยหิ  ชคฺคิโต  เตเยว  ลภนฺติ  อิตเร  น   
ลภนฺตีติ  ฯ  สเจ  สามเณเร  กาลกเตปสฺส  จีวร  อตฺถิ  คิลานุ- 
ปฏากาน  ทาตพฺพโน  เจ  อตฺถิ  ย  อตฺถิ  ต  ทาตพฺพ   
อ ฺสฺมึ  ปริกฺขาเร  สติ   จีวรภาค  กตฺวา  ทาตพฺพ  ฯ  ภิกฺขุ  
จ  สามเณโร  จ  สเจ  สม  อุปฏหึสุ  สมโก  ภาโค  
ทาตพฺโพ  ฯ  อถ  สามเณโรว  อุปฏหติ  ภิกฺขุสฺส  สวิทหน- 
มตฺตเมว  โหติ  สามเณรสฺส  เชฏโก  ภาโค ทาตพฺโพ  ฯ   
สเจ  สามเณโร  ภิกฺขุนา  อานีตอุทเกน  ยาคุ ปจิตฺวา   
ปฏิคฺคาหาปนมตฺตเมว  กโรติ  ภิกฺขุ  อุปฏหติ  ภิกขฺุสฺส  
เชฏโก  ภาโค  ทาตพฺโพ  ฯ  พหู  ภิกฺขู  สพฺเพ  สมคฺคา  
หุตฺวา  อุปฏหนฺติ  สพฺเพส  สมโก  ภาโค  ทาตพฺโพ  ฯ   
โย  ปเนตฺถ  วิเสเสน  อุปฏหติ  ตสฺส  วิเสโส  ทาตพฺโพ  ฯ  
เยน  ปน  เอกทิวส  คิลานุปฏากวเสน  ยาคุภตฺต  วา  ปจิตฺวา  
ทินฺน  นหาน วา   ปฏิยาทิต  โสป  คิลานุปฏาโก ว  ฯ   
โย  สมีป  อนาคนฺตฺวาเภสชฺชตณฺฑุลาทีนิป  เปเสติ  อย   
คิลานุปฏาโก  น  โหติ  ฯโย  ปน  ปริเยสิตฺวา  คาหาเปตฺวา  
อาคจฺฉติ  อย  คิลานุปฏาโกว เอตสฺสาป  ทาตพฺโพ  ฯ  เอโก   
วตฺตสีเสน  ชคฺคติ  เอโก  ปจฺจาสาย  มตกาเล  อุโภป   
ปจฺจาสึสนฺติ  อุภินฺนมฺป  ทาตพฺพ  ฯ   เอโก  อุปฏหิตฺวา   
คิลานสฺส  วา  กมฺเมน  อตฺตโน  วา  กมเฺมน  กตฺถจิ  คโต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 274 

                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๔ 
 
ปุน  อาคนฺตฺวา  ชคฺคิสฺสามีติ  เอตสฺสาป  ทาตพฺพ  ฯ  เอโก   
จิร  อุปฏหตฺิวา  อิทานิ  น  สกโฺกมีติ  ธุร  นิกฺขิปตฺวา   
คจฺฉติ  สเจป  ต  ทิวสเมว  คิลาโน  กาล  กโรติ  อุปฏากภาโค  
น  ทาตพฺโพ  ฯ  คิลานุปฏาโก  นาม  คิหี  วา  โหตุ  ปพฺพชโิต   
วา  อนฺตมโส  มาตุคาโมป  สพฺเพ  ภาค  ลภนฺติ  ฯ  สเจ   
ตสฺส  ภิกฺขุโน  ปตฺตจีวรมตฺตเมว  โหติ  อ ฺ  นตฺถิ  สพฺพ    
คิลานุปฏากานเยว  ทาตพฺพ  สเจป  สหสฺส  อคฺฆติ  ฯ  อ ฺ   
ปน  พหุมฺป  ปริกฺขาร  เต  น  ลภนฺติ  สงฺฆสฺเสว  โหติ ฯ  
อวเสสภณฺฑ  พหุ ฺเจว  มหคฺฆ ฺจ  ติจีวร  อปฺปคฺฆ  ตโต  
คเหตฺวา  ติจีวรปริกฺขาโร  ทาตพฺโพ  สพฺพ ฺเจต  สงฺฆิกโต ว  
ลพฺภติ  สเจ  ปน  โส  ชีวมาโนเยว  สพฺพ  อตฺตโน  ปรกิฺขาร   
นิสฺสชฺชิตฺวา  กสฺสจิ   อทาสิ  โกจิ  วา  วิสฺสาส  อคฺคเหสิ   
ยสฺส  ทินฺน  เยน  จคหิต  ตสฺเสว  โหติ  ฯ  ตสฺส  รุจิยาเอว   
คิลานุปฏากา  ลภนฺติ ฯอ ฺเส  อทตฺวา  ทูเร  ปตปริกฺขาราป   
ตตฺถ  ตตฺถ  สงฺฆสฺเสวโหนฺติ  ฯ  สเจ  ทฺวินฺน  สนตฺก  โหติ  
อวิภตฺต  เอกสฺมึ  กาลกเต   อิตโร  สาม ี ฯ  พหุนฺนป  สนฺตเก  
เอเสว  นโย  ฯ  สพฺเพสุ  มเตสุ สงฺฆิก  โหติ  ฯ  สเจป  อวิภชิตฺวา   
สทฺธิวิหาริกาทีน  เทนฺติ อทินฺนเมว  โหติ  ฯ  วิสฺสชฺชิตฺวา   
ทินฺน  ปน  สทุินฺน  ฯ  เตสุ  มเตสุป  สทฺธิวิหาริกาทีนเยว โหติ  
น สงฺฆสฺส ฯ  
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        กุสจีราทีสุ  อกฺกนาลนฺติ  อกฺกนาลมย  ฯ  โปตฺถโกติ มกจิมโย   
วุจฺจติ  ฯ  เสสานิ  ปมปาราชิกวณฺณนาย  วุตฺตานิ  ฯ เตสุ   
โปตฺถเกเยว  ทุกฺกฏ  เสเสสุ  ถุลลฺจฺจยานิ  ฯ  อกฺกทสฺุสกทลิทุสสฺ- 
เอรกทุสฺสานิ  ปน  โปตฺถกคติกาเนว  ฯ  สพฺพนีลกาทีนิ  รชน 
วเมตฺวา  ปน  รชิตฺวา  ธาเรตพฺพานิ  ฯ  น  สกฺกา  เจ  โหนฺติ   
วเมตุ  ปจฺจตฺถรณานิ  วา  กาเรตพฺพานิ  ทฺวิปฏฏจีวรสฺส  
วามชฺเฌ  ทาตพฺพานิ  ฯ  เตส  วณฺณนานตฺต  อุปาหนาสุ   
วุตฺตนยเมว  ฯอจฺฉินฺนทส  ทีฆทสานิ  ทุสฺสานิ  ทสานิ  ฉินฺทิตฺวา   
ธาเรตพฺพานิ  ฯ  ก ฺจุก  ลภิตฺวา  ผาเลตฺวา  รชิตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ  
วฏฏติ  ฯ  เวเนป  เอเสว  นโย  ฯ  ติรฏีก  ปน  รุกขฺฉลฺลิมย   
ต  ปาทปุ ฺฉน กาตุวฏฏติ ฯ   
        ปฏิรูเป  คาหเกติ  สเจ  โกจิ  ภิกฺขุ  อห  ตสฺส  ภิกฺขุโน 
คณฺหามีติ  คณฺหาติ  ทาตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เอวเมว  เตสุ  
เตวีสติยา  ปุคฺคเลสุ  โสฬส  ชนา  น  ลภนฺติ  สตฺต  ชนา  
ลภนฺตีติ ฯ สงฺโฆ  ภิชชฺตีติ  ภิชชฺิตฺวา  โกสมฺพิกภิกขู  วิย  เทฺว   
โกฏาสา  โหนฺติ  ฯ  เอกสฺมึ  ปกฺเขติ  เอกสฺมึ  โกฏาเส   
ทกฺขิโณทก ฺจคนฺธาทีนิ  จ  เทนฺติ  เอกสฺมึ  จีวรานิ  ฯ   
สงฺฆสฺเสเวตนฺติ  สกลสฺส   สงฺฆสฺส  ทวิฺนฺนป  โกฏาสาน  เอต   
โหติ  คณฺฑึ  ปหริตฺวา  ทฺวีหิป  ปกฺเขหิ  เอกโต  ภาเชตพฺพ  ฯ    
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ปกฺขสฺเสเวตนฺติ  เอว  ทินเฺน  ยสฺส  โกฏาสสฺส  อุทก  ทินฺน   
ตสฺส  อุทกเมว  โหติ  ยสฺส  จีวร  ทนิฺน  ตสฺเสว  จีวร  ฯ   
ยตฺถ  ปน  ทกฺขิโณทก  ปมาณ  โหติ  ตตฺถ  เอโก  ปกฺโข   
ทกฺขิโณทกสฺส  ลทฺธตฺตา  จีวรานิ  ลภติ  เอโก  จีวรานเมว   
ลทฺธตฺตาติ  อุโภหิ  เอกโต  หุตฺวา  ยถาวุฑฺฒ  ภาเชตพฺพ  ฯ   
อิท  กิร  ปรสมุทฺเท  ลกขฺณนฺติ   มหาอฏกถาย  วุตฺต  ฯ  ตสมฺึเยว   
ปกฺเขติ  เอตฺถ  ปน  อิตโร ปกโฺข  อนสิฺสโรเยว ฯ จีวรเปสน- 
วตฺถูนิ  ปากฏาเนว ฯ    
          อิทานิ  อาทิโต  ปฏาย  วุตฺตจีวราน  ปฏลิาภเขตฺต  ทสฺเสตุ    
อฏ ิมา  ภิกฺขเว  มาติกาติอาทิมาห  ฯ  สีมาย  เทตีติ- 
อาทิปุคฺคลาธิฏานนเยน  วุตฺต  ฯ  เอตฺถ  จ  สีมาย  ทาน   
ปมมาติกากติกาย  ทาน  ทุติยา  ฯเปฯ  ปุคฺคลสฺส  ทาน   
อฏมา  ฯ  ตตฺถ สีมาย  ทมฺมีติ  เอว  สมี  ปรามสิตฺวา  เทนฺโต   
สีมาย  เทตินาม  ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
        สีมาย  เทติ  ยาวติกา  ภิกฺขู  อนฺโตสีมคตา  เตหิ   
ภาเชตพฺพนฺติอาทิมฺหิ  ปน  มาติกานิทฺเทเส  สีมาย  เทตีติ  เอตฺถ   
ตาว  ขณฺฑสีมา  อุปจารสีมา  สมานสวาสสีมา อวิปฺปวาส- 
สีมา  ลาภสีมา  คามสีมา  นิคมสีมา  นครสีมา  อพฺภนฺตร- 
สีมา อุทกุกฺเขปสีมา  ชนปทสีมา  รฏสีมา  รชชฺสีมา  ทีปสีมา 
จกฺกวาฬสีมา  อิติ  ปณฺณรส  สีมา  เวทิตพฺพา  ฯ  ตตฺถ    
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ขณฺฑสีมา  สีมากถาย  วุตฺตา ว  ฯ  อุปจารสีมา  ปริกฺขิตฺตสฺส   
วิหารสฺสปริกฺเขเปน  อปริกฺขิตฺตสฺส  ปริกฺเขปารหฏาเนน   
ปริจฺฉินฺนา  โหติ  ฯ  อปจ  ภิกฺขูน  ธวุสนฺนิปาตฏานโต  วา  
ปริยนฺเต   ิตโภชนสาลโตวา  นิวทฺธวสนกอาวาสโต  วา  ถาม- 
มชฺฌิมสฺส  ปรุิสสฺส  ทฺวินนฺเลฑฺฑุปาตาน  อนฺโต  อุปจาร- 
สีมา  เวทิตพฺพา  ฯ  สา  ปน  อาวาเสสุ  วฑฺฒนฺเตสุ  วฑฺฒติ   
ปริหายนฺเตสุ  ปริหายติ  ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  สา  ลาภวเสน   
ภิกฺขูสุ  วฑฺฒนฺเตสุ  วฑฺฒตีติ  วุตฺต  ฯ  สเจ  วิหาเร  สนฺนิปติต- 
ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ เอกพทฺธา  หุตฺวา  โยชนสตป  ปูเรตฺวา  นิสีทนฺติ   
โยชนสตมฺป  อุปจารสีมาว  โหติ  สพฺเพส  ลาโภ  ปาปุณาติ  ฯ   
สมานสวาสอวิปฺปวาสสีมาทฺวยป  วุตฺตนยเมว  ฯลาภสีมา  นาม  
เนว  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  อนุ ฺาตา  น  ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ   
ปตา  อปจ  โข  ราชราชมหามตฺตา  วิหาร  การาเปตฺวา 
คาวุต  วา  อฑฺฒโยชน  วา  โยชน  วา  สมนฺตโต  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  
อย  อมฺหาก  วิหารสฺส  ลาภสีมาติ  นามลิขิตตฺถมฺเภ   นิขนิตฺวา 
ย  เอตฺถนฺตเร  อุปฺปชชฺติ  สพฺพ  ต  อมหฺาก  วิหารสฺส    
เทมาติ  สีม  เปนฺติ  อย  ลาภสีมา  นาม  ฯ  คามนิคม- 
นครอพฺภนฺตรอุทกุกฺเขปสีมาป  วุตฺตาเยว  ฯ  ชนปทสีมา  นาม  
กาสิโกสลรฏาทีน  อนฺโต  พหู  ชนปทา  โหนฺติ  ตตฺถ  
เอเกโก  ชนปทปริจฺเฉโท  ชนปทสีมา  นาม  ฯ  รฏสีมา  นาม    
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กาสิโกสลาทิรฏปริจฺเฉโท ฯ  รชฺชสมีา  นาม  พลโิภโค  โจลโภโค   
เกรฏโภโคติ  เอวเมเกกสฺส  ร ฺโ  อาณาปวตฺติฏาน  ฯ  ทปีสีมา  
นาม  สมุทฺทนฺเตน  ปริจฺฉินฺนา  มหาทีปา  จ  อนฺตรทีปา   
จ  ฯ จกฺกวาฬสีมา  นาม  จกฺกวาฬปพฺพเตเนว  ปริจฺฉินฺนา  ฯ   
เอวเมตาสุ  สีมาสุ  ขณฺฑสีมาย  เกนจิ  กมฺเมน  สนนฺิปติต  สงฺฆ   
ทิสฺวา  เอตฺเถว  สีมาย  สงฺฆสฺส  เทมาติ  วุตฺเต  ยาวติกา  
ภิกฺขู  อนฺโตขณฺฑสีมคตา  เตหิ  ภาเชตพฺพ  ฯ  เตสเยว  หิ  ต   
ปาปุณาติ  ฯ  อ ฺเส สีมนฺตริกาย  วา  อุปจารสีมาย  วา   
 ิตานมฺป  น  ปาปุณาติ  ฯ ขณฺฑสีมาย  อุฏ ิเต  ปน  รุกฺเข   
วา  ปพฺพเต  วา   ิตสฺส  เหฏาวา  ปวีเวมชฺฌคตสฺส 
ปาปุณาติเยว  ฯ  อิมิสฺสา  อุปจารสีมาย สงฺฆสฺส  ทมฺมีติ   
ทินฺนมฺปน  ขณฺฑสีมสีมนฺตริกาสุ   ิตานป  ปาปุณาติ  ฯ    
สมานสวาสสีมาย  ทมฺมติี  ทินฺน  ปน  ขณฺฑสีมสีมนฺตริกาสุ   
 ิตาน  น  ปาปุณาติ  ฯ  อวิปฺปวาสสีมาลาภสีมาสุ  ทินฺน  ตาสุ  
สีมาสุ  อนฺโตคตาน  ปาปุณาติ  ฯ  คามสีมาทีสุ  ทินฺนมฺปน  ตาส   
สีมาน  อพฺภนฺตเร  พทฺธสีมาย   ิตานมฺป  ปาปุณาติ  ฯ   
อพฺภนฺตรสีม-อุทกุกฺเขปสีมาสุ  ทินฺน  ตตฺถ  อนฺโตคตานเยว   
ปาปุณาติ  ฯ  ชนปทรฏรชฺชทีปจกฺกวาฬสีมาสุ  คามสีมาทีสุ   
วุตฺตสทิโสเยว  วินิจฺฉโย ฯ  สเจ  ปน  ชมฺพูทีเป   ิโต   
ตามฺพปณฺณิทีเป  สงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  วทติ  ตามฺพปณฺณิทีปโต    
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                *เลมที่ ๓  จีวรกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๗๙ 
 
เอโกป  คนฺตฺวา  สพฺเพส  คณฺหิตุ  ลภติ  ฯ  สเจป  ตตฺเรว  เอโก   
สภาคภิกฺขุ  สภาคาน  ภาค  คณฺหาติ  น  วาเรตพฺโพ  ฯ   
เอว  ตาว  โย  สีม  ปรามสิตฺวา  เทติ  ตสฺส  ทาเน  วินิจฺฉโย  
เวทิตพฺโพ  ฯ  โย  ปน  อสุกสีมายนฺติ  วตฺตุ  น  ชานาติ  เกวล   
สีมาติ  วจนมตฺตเมว  ชานนฺโต  วิหาร อาคนฺตฺวา  สีมาย  ทมฺมติี   
วา  สีมฏกสงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  วา  ภณติ  โส  ปุจฺฉิตพฺโพ   
สีมา  นาม  พหุวิธา  กตรสีม สนฺธาย  ภณสีติ  ฯ  สเจ   
วทติ  อห  อสุกสีมาติ  น  ชานามิ  สีมฏกสงฺโฆ  ภาเชตฺวา   
คณฺหาตูติ  กตรสีมาย  ภาเชตพฺพ  ฯ มหาสีวตฺเถโร  กิราห   
อวิปฺปวาสสีมายาติ  ฯ  ตโต  น  อาหสุ อวิปฺปวาสสีมา  นาม   
ติโยชนาป  โหติ  เอว  สนเฺต  ติโยชเน   ิตา  ลาภ  คณฺหิสฺสนฺติ   
ติโยชเน  ตฺวา  อาคนฺตุกวตฺต  ปูเรตฺวา  อาราม  ปวิสิตพฺพ   
ภวิสฺสติ  คมิโก  ติโยชน  คนฺตฺวา  เสนาสน  อาปุจฺฉิสฺสติ   
นิสฺสยปฏิปนฺนสฺส  ติโยชนาติกฺกเม  นิสฺสโย  ปฏปิฺปสฺสมฺภิสฺสติ   
ปาริวาสิเกน  ติโยชน  อติกฺกมิตฺวา  อรณุ   อุปฏาเปตพฺพ   
ภวิสฺสติ  ภิกฺขุนิยา  ติโยชเน  ตฺวา  อารามปฺปเวสน  อาปุจฺฉิตพฺพ   
ภวิสฺสติ  สพฺพเมต  อุปจารสีมาย  ปริจฺเฉทวเสเนว   กาตุ  
วฏฏติ  ตสฺมา  อุปจารสีมายเมว  ภาเชตพฺพนฺติ  ฯ   
        กติกายาติ  สมานลาภกติกาย  ฯ  เตเนวาห  สมฺพหุลา   
อาวาสา  สมานลาภา  โหนฺตีติ  ฯ  ตตฺเรว  กติกา  กาตพฺพา    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๐ 
 
เอกสฺมึ  วิหาเร  สนฺนิปติเตหิ  ภิกฺขูหิ  ย  วิหาร  สงฺคหิตุกามา   
สมานลาภ  กาตุ  อิจฺฉนฺติ  ตสฺส  นาม  คเหตฺวา  อสุโก  นาม   
วิหาโร โปราณโกติ  วา  พุทฺธาธิวุตฺโถติ  วา  อปฺปลาโภติ   
วา  ยงฺกิ ฺจิ  การณ  วตฺวา  ต  วิหาร  อิมินาป  วิหาเรน   
สทฺธึ  เอกลาภ  กาตุ   สงฺฆสฺส  รุจฺจตีติ  ติกฺขตฺตุ สาเวตพฺพ  ฯ   
เอตฺตาวตา  ตสฺมึ  วิหาเร  นิสินฺโนป  อิธ  นิสินฺโนว  โหติ   
ตสฺมึ  วิหาเรป  สงฺเฆน  เอวเมว   กาตพฺพ  ฯ  เอตฺตาวตา  อิธ   
นิสินฺโนป  ตสฺมึ  นิสินฺโนว  โหติ  ฯ   เอกสฺมึ  ภาชยิมาเน  อิตรสฺมึ   
 ิตสฺส  ภาค  คเหตุ วฏฏติ  ฯ  เอว  เอเกน  วิหาเรน  สทฺธ ึ  
พหูป  อาวาสา  เอกลาภา  กาตพฺพา  ฯ   
        ภิกฺขาป ฺตฺติยาติ  อตฺตโน  ปรจฺิจาคป ฺาปนฏาเน  ฯ   
เตเนวาห  ยตฺถ  สงฺฆสฺส  ธุวการา  กรยินฺตีติ  ฯ  ตสฺสตฺโถ   
ยสฺมึ  วิหาเร  อิมสฺส  จีวรทายกสฺส  สนฺตก  สงฺฆสฺส  ปากวตฺต   
วา  วตฺตติ  ยสฺมึ   วา  วิหาเร  ภิกฺขู  อตฺตโน  ภาร  กตฺวา   
สทา  เคเห  โภเชติ  ยตฺถ  วา  เตน  อาวาโส  การิโต   
สลากภตฺตาทีนิ  วา  นิพทฺธานิ  เยน  ปน  สกโลป  วิหาโร   
ปติฏาปโต  ตตฺถ  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ อิเม  ธุวการา  นาม   
ตสฺมา  สเจ  โส  ยตฺถ  มยหฺ  ธุวการา  กริยนฺติ  ตตฺถ   
ทมฺมีติ  วา  ตตฺถ  เทถาติ  วา  ภณติ  พหูสุ  เจป  าเนสุ    
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                *เลมที่ ๓  จีวรกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๒๘๑ 
 
ธุวการา  โหนฺติ  สพฺพตฺถ  ทินฺนเมว  โหติ  ฯ  สเจ  ปน   
เอกสฺมึ  วิหาเร  ภิกฺขู  พหุตรา  โหนฺติ  เตหิ  วตฺตพฺพ  ตุมฺหาก   
ธุวกาเร  เอกตฺถ  ภิกฺขู  พหู  เอกตฺถ  อปฺปกาติ  ฯ  สเจ  
ภิกฺขุคณนาย  คณฺหถาติ  ภณติ  ตถา  ภาเชตฺวา  คณฺหิตุ  
วฏฏติ  ฯเอตฺถ  จ  วตฺถเภสชฺชาทิ  อปฺปกป  สุเขน  ภาชิยติ  ฯ 
ยทิ  ปนม ฺโจ  วา  ปก  วา  เอกเมว  โหติ  ต  ปุจฺฉิตฺวา   
ยสฺส  วา วิหารสฺส  เอกวิหาเรป  วา  ยสฺส  เสนาสนสฺส  โส   
วิจาเรติ  ตตฺถ  ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  อสุกภิกฺขุ  คณฺหาตูติ  วทติ   
วฏฏติ  ฯ  อถมยฺห  ธุวกาเร  เทถาติ  วตฺวา  อวิจาเรตฺวาว   
คจฺฉติ  สงฺฆสฺสาปวิจาเรตุ วฏฏติ  ฯ  เอว  ปน  วิจาเรตพฺพ   
สงฺฆตฺเถรสฺส วสนฏาเนเทถาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สเจ  ตตฺถ   
เสนาสน  ปรปิุณฺณ  โหติ  ยตฺถนปฺปโหติ  ตตฺถ  ทาตพฺพ  ฯ   
สเจ  เอโก  ภิกฺขุ  มยฺห  วสนฏาเนเสนาสนปริโภคภณฺฑ   
นตฺถีติ  วทติ  ตตฺถ  ทาตพฺพ  ฯ   
        สงฺฆสฺส  เทตีติ  วิหาร  ปวิสิตฺวา  อิมานิ  จีวรานิ   
สงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  วทติ  ฯ สมฺมุขีภูเตนาติ  อุปจารสีมาย   ิเตน   
สงฺเฆน  คณฺฑึ  ปหริตฺวา  กาล  โฆสาเปตฺวา  ภาเชตพฺพ  ฯ  
สีมฏสฺส  อสมฺปตฺตสฺสาป  ภาคคณฺหนฺโต  น  วาเรตพฺโพ  ฯ   
วิหาโร  มหา  โหติ  เถราสนโต   ปฏาย  วตฺเถสุ  ทียมาเนสุ   
อลสชาติกา  มหาเถรา  ปจฺฉา อาคจฺฉนฺติ ภนฺเต  วีสติวสฺสาน    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๒ 
 
ทียติ  ตุมฺหาก   ิติกา  อติกฺกนฺตาติ  น  วตฺตพฺพา   ิติก   
เปตฺวา  เตส  ทตฺวา  ปจฺฉา   ิติกาย  ทาตพฺพ  ฯ  อสุกวิหาเร   
กิร  พหุ จีวร  อุปฺปนฺนนฺติ  สุตฺวา  โยชนนฺตริกวิหารโตป    
ภิกฺขู  อาคจฺฉนฺติ  สมฺปตฺตสมฺปตฺตาน   ิตฏานโต  ปฏาย    
ทาตพฺพ  ฯ  อสมฺปตฺตานป  อุปจารสีม  ปวิฏาน  อนฺเตวาสิกาทีสุ   
คณฺหนฺเตสุ  ทาตพฺพเมว  ฯ  พหิอุปจารสีมาย   ิตาน  เทถาติ  
วทนฺติ  น  ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  อุปจารสีม  โอกฺกมนฺเตหิ 
เอกาพทฺธา  หุตฺวา  อตฺตโน  วิหารทฺวาเร  วา  อนโฺตวิหาเรเยว  
วา  โหนฺติ  ปริสวเสน  วฑฺฒิตา  นาม  โหติ  สีมา  ตสฺมา   
ทาตพฺพ  ฯ  สงฺฆนวกสฺส  ทินฺเนป  ปจฺฉา  อาคตาน  เถราน  
ทาตพฺพเมว  ฯ  ทุติยภาเค  ปน  เถราสน  อารูฬฺเห  อาคตาน   
ปมภาโค  น  ปาปุณาติ  ทุติยภาคโต  วสฺสคฺเคน  ทาตพฺพ  ฯ 
สเจ  เอกสฺมึ  วิหาเร  ทส  ภิกฺขู  โหนฺติ  ทส  วตฺถานิ   
สงฺฆสฺสเทมาติ  เทนฺติ  ปาเฏกฺก  ภาเชตพฺพานิ  ฯ  สเจ   
สพฺพาเนว  อมฺหาก  ปาปุณนฺตีติ  คเหตฺวา  คจฺฉนฺติ  
ทุปฺปาปตานิ  เจว   ทุคฺคหิตานิ  จ  คตคตฏาเน  สงฺฆิกาเนว   
โหนฺติ  ฯ  เอก  ปน อุทฺธรตฺิวา  อิท  ตุมหฺาก  ปาปุณาตีติ   
สงฺฆตฺเถรสฺส  ทตฺวา  เสสานิ   อิมานิ  อมฺหาก  ปาปุณนฺตีติ   
คเหตุ  วฏฏติ  ฯ  เอกเมว  วตฺถ  สงฺฆสฺส  เทมาติ  อาหรนฺติ   
อภาเชตฺวาว  อมฺหาก  ปาปุณาตีติคณฺหนฺติ  ทุปฺปาปต ฺเจว    
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ทุคฺคหิต ฺจ  ฯ  สตฺถเกน  วา  หลิทฺทิ  อาทินา  วา  เลข  กตฺวา  
เอก  โกฏาส  อิท  าน  ตุมฺหาก  ปาปุณาตีติ  สงฺฆตฺเถรสฺส   
ปาเปตฺวา  เสส  อมฺหาก  ปาปุณาตีติ  คเหตุ  วฏฏติ  ฯ  ย   
ปน  วตฺถสฺเสว  ปุปฺผ  วา  ผล  วา  วลลฺึ  วา  เตน  
ปริจฺเฉท  กาตุ  น  วฏฏติ  ฯ  สเจ  เอก  ตนฺต  อุทฺธรตฺิวา  
อิท  าน  ตุมฺหาก  ปาปุณาตีติ  เถรสฺส  ทตฺวา  เสส  อมฺหาก   
ปาปุณาตีติ  คณฺหนฺติ  วฏฏติ  ฯ  ขณฺฑาขณฺฑ  ฉินฺทิตฺวา    
ภาชิยมาน  วฏฏติเยว  ฯ  เอกภิกฺขุเก  วิหาเร  สงฺฆสฺส  จีวเรสุ 
อุปฺปนฺเนสุ  สเจ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  โส  ภิกฺขุ  สพฺพานิ   
มยฺห  ปาปุณนฺตีติ  คณฺหาติ  สุคฺคหิตานิ   ิติกา  ปน   
น  ติฏติ  ฯ  สเจ  เอเกก  อุทฺธริตฺวา  อิท  มยฺห  ปาปุณาตีติ  
คณฺหาติ   ิติกา  ติฏติ  ฯ  ตตฺถ  อฏ ิตาย   ิติกาย  ปุน   
อ ฺสฺมึ  จีวเร  อุปฺปนฺเน  สเจ  เอโก  ภิกฺขุ  อาคจฺฉติ  มชฺเฌ   
ฉินฺทิตฺวา  ทฺวีหิป  คเหตพฺพ  ฯ   ิตาย   ิติกาย  ปุน  อ ฺสฺมึ   
จีวเร  อุปฺปนฺเน  สเจ  นวกตโรอาคจฺฉติ   ิติกา  เหฏา  
คจฺฉติ  สเจ  วุฑฺฒตโร  อาคจฺฉติ ิติกา  อุทฺธ  อาโรหติ  ฯ   
อถ ฺโ  นตฺถิ  ปุน  อตฺตโนปาเปตฺวา  คเหตพฺพ  ฯ  สงฺฆสฺส   
เทมาติ  วา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  เทมาติวา  เยน  เกนจิ  อากาเรน  
สงฺฆ  อามสิตฺวา  ทินฺน  ปน  ปสุกูลิกาน  น  วฏฏติ  คหปติ- 
จีวร  ปฏิกฺขิปามิ  ปสุกูลิกงฺค  สมาทิยามีติ  วุตฺตตฺตา  น  ปน    
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อกปฺปยตฺตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  อปโลเกตฺวา  ทินฺนป  น  คเหตพฺพ  ฯ   
ย  ปน  ภิกฺขุ  อตฺตโน  สนตฺก  เทติ  ต  ภิกฺขุทตฺติย  นาม   
วฏฏติ  ปสุกูล  ปน  น  โหติ  ฯ  เอว  สนฺเตป  ธุตงฺค  น  
ภิชฺชติ  ฯ  ภิกฺขูน  เทม  เถราน  เทมาติ  วุตฺเต   ปน  ปสุกูลิกานป   
วฏฏติ  ฯ  อิท  วตฺถ  สงฺฆสฺส  เทม  อิมินา  อุปาหนตฺถวิก- 
ปตฺตตฺถวิกอาโยคอสวทฺธกาทีนิ  กโรนฺตูติ  ทินฺนป   วฏฏติ  ฯ   
ปตฺตตฺถวิกาทีน  อตฺถาย  ทินฺนานิ  พหูนิ  โหนฺติ  จีวรตฺถายป   
ปโหนฺติ  ตโต  จีวร  กตฺวา  ปารุปตุ วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน   
สงฺโฆภาชิตาติริตฺตานิ  วตฺถานิ  ฉินฺทิตฺวา  อุปาหนตฺถวิกาทีน  
อตฺถาย   ภาเชติ  ตโต  คเหตุ  น  วฏฏติ  ฯ  สามิเกหิ  วิจาริตเมว  
หิ  วฏฏติ  น  อิตร  ฯ  ปสุกูลิกสงฺฆสฺส  ธมกรกปฏาทีน   
อตฺถาย  เทมาติ  วุตฺเตป  คเหตุ  วฏฏติ  ฯ  ปรกิฺขาโร  นาม   
ปสุกูลิกานป  อิจฺฉิตพฺโพ  ย  ตตฺถ  อติเรก  โหติ  ต  
จีวเรป  อุปเนตุ  วฏฏติ  ฯ  สุตฺต  สงฺฆสฺส  เทนฺติ  ปสุกูลิเกหิป   
คเหตพฺพ  ฯ  อย  ตาว  วิหาร  ปวิสิตฺวา  อิมานิ  จีวรานิ   
สงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  ทินฺเนสุ   วินิจฺฉโย  สเจ  ปน  พหอุิปจารสีมาย   
อทฺธานปฏิปนฺเน  ภิกฺขูทิสฺวา  สงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  สงฺฆตฺเถรสฺส  
วา  สงฺฆนวกสฺส  วา อาโรเจติ  สเจป  โยชน  ผริตฺวา  ปริสา  
 ิตา  โหนฺติ  เอกพทฺธา  สพฺเพส ปาปุณาติ  เย  ปน    
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ทฺวาทสหิ  หตฺเถหิ  ปริส  อสมฺปตฺตา  เตส  น  ปาปุณาติ  ฯ   
        อุภโตสงฺฆสฺส  เทตีติ  เอตฺถ  อุภโตสงฺฆสฺส  ทมฺมีติ   
วุตฺเตป  เทฺวธาสงฺฆสฺส  ทมฺมิ  ทฺวินฺน  สงฺฆาน  ทมฺมิ   ภิกฺขุ- 
สงฺฆสฺส  จ  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  จ  ทมฺมีติ  วุตฺเตป  อุภโตสงฺฆสฺส   
ทินฺนเมว  โหติ  ฯ  อุปฑฺฒ  ทาตพฺพนฺติ  เทฺว  ภาเค  สเม   
กตฺวาเอโก  ทาตพฺโพ  ฯ  อุภโตสงฺฆสฺส  จ  ตุยฺห ฺจ  ทมฺมีติ  
วุตฺเต  สเจทส  ภิกฺขู  จ  ทส  ภิกฺขุนิโย  จ  โหนฺติ  
เอกวีสติปฏิวึเส  กตฺวา   เอโก  ปุคฺคลสฺส  ทาตพฺโพ  ทส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทส  ภิกฺขุนสีงฺฆสฺส  เยน  ปุคฺคลิโก  ลทฺโธ   
โส  สงฺฆโตป  อตฺตโน  วสฺสคฺเคน  คเหตุลภติ  ฯ  กสฺมา  ฯ   
อุภโตสงฺฆคหเณน  คหิตตฺตา  ฯ  อุภโตสงฺฆสฺส  จ  เจติยสฺส  จ   
ทมฺมีติ  วุตฺเตป  เอเสว  นโย  ฯ  อิธ  ปน  เจติยสฺสสงฺฆโต    
ปาปุณนกโกฏาโส  นาม  นตฺถ ิ เอกปุคฺคลสฺส  ปตฺต- 
โกฏาสสโมว  โกฏาโส  โหติ  ฯ  อุภโตสงฺฆสฺส  จ  ตุยฺห ฺจ  
เจติยสฺส  จาติ  วุตฺเต  ปน  ทฺวาวีสติโกฏาเส  กตฺวา  ทส  
ภิกฺขูน   ทส  ภิกฺขุนีน  เอโก  ปุคฺคลสฺส  เอโก  เจติยสฺส   
ทาตพฺโพตตฺถ  ปุคฺคโล  สงฺฆโตป  อตฺตโน  วสฺสคฺเคน  ปุน   
คเหตุ ลภติเจติยสฺส  เอโกเยว  ฯ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  ภิกฺขุนีน ฺจ   
ทมฺมีติ  วุตฺเต   ปน  น  มชเฺฌ  ภินฺทิตฺวา  ทาตพฺพ  ภิกฺขู  จ   
ภิกฺขุนิโย  จ   คเณตฺวา  ทาตพฺพ  ฯ  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  จ  ภิกฺขุนีน ฺจ    
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ตุยฺห ฺจาติ  วุตฺเต  ปน  ปคฺุคโล  วิสุ  น  ลภติ  ปาปุณนฏานโต   
เอกเมว  ลภติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ภิกฺขุสงฺฆคหเณน  คหิตตฺตา  ฯ   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  ภิกฺขุนีน ฺจ  ตุยฺห ฺจ  เจติยสฺส  จาติ  วุตฺเตป   
เจติยสฺส  เอกปุคฺคลปฏิวึโส  ลพฺภติ  ปุคฺคลสฺส  วิสุ  น  ลพฺภติ   
ตสฺมา   เอก  เจติยสฺส  ทตฺวา  อวเสส  ภิกฺขู  จ  ภิกขฺุนิโย  
จ  คเณตฺวา  ภาเชตพฺพ  ฯ  ภิกฺขูน ฺจ  ภิกฺขุนีน ฺจ  ทมฺมีติ   
วุตฺเตป  มชฺเฌ  ภินฺทิตฺวา  น  ทาตพฺพ  ปุคฺคลคณนายเอว   
วิภชิตพฺพ  ฯ  ภิกฺขูน ฺจ  ภิกฺขุนีน ฺจ  ตุยฺห ฺจ  ภิกฺขูน ฺจ   
ภิกฺขุนีน ฺจ  เจติยสฺส  จ   ภิกฺขูน ฺจ  ภิกฺขุนีน ฺจ  ตุยฺห ฺจ   
เจติยสฺส  จาติ  เอว  วุตฺเตป   เจติยสฺส  เอกปฏิวึโส  ลพฺภติ  
ปุคฺคลสฺส  วิสุ  นตฺถ ิ ภิกขฺู  จ  ภิกฺขุนโิย  จ  คเณตฺวาเอว   
ภาเชตพฺพ  ฯ  ยถา  จ  ภิกขฺุสงฺฆ อาทึ  กตฺวา  นโย  นีโต  
เอว  ภิกฺขุนีสงฺฆ  อาทึ  กตฺวาป  เนตพฺโพ  ฯ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ   
ตุยฺห ฺจาติ  วุตฺเต  ปุคฺคลสฺส  วิสุ  น  ลพฺภติ  วสฺสคฺเคเนว  
คเหตพฺพ  ฯ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  เจติยสฺส  จาติ  วุตฺเต   ปน   
เจติยสฺส  วิสุ  ปฏิวึโส  ลพฺภติ  ฯ  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  จ  ตุยฺห ฺจ   
เจติยสฺส  จาติ  วุตฺเตป  เจติยสฺเสว  ลพฺภติ  น  ปุคฺคลสฺส  ฯ   
ภิกฺขูน ฺจ  ตุยฺห ฺจาป  วุตฺเตป  วิสุ  น  ลพฺภติ  ฯ  ภิกฺขูน ฺจ    
เจติยสฺส  จาติ  วุตฺเต  ปน  เจติยสฺส  ลพฺภติ  ฯ  ภิกขฺูน ฺจ   
ตุยฺห ฺจ  เจติยสฺส  จาติ  วุตฺเตป  เจติยสฺเสว  วิสุ ลพฺภติ  น    
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ปุคฺคลสฺส ฯ  ภิกฺขุนีสงฺฆ  อาทึ  กตฺวาป  เอวเมว  โยเชตพฺพ ฯ  
ปุพฺเพป  พุทฺธปฺปมุขสฺส  อุภโตสงฺฆสฺส  ทาน  เทนฺติ  ภควา   
มชฺเฌ  นิสีทติ  ทกฺขิณโต  ภิกฺขู  วามโต  ภิกฺขุนิโย  นิสีทนฺติ   
ภควา  อุภินฺน  สงฺฆตฺเถโร  ตทา  ภควา  อตฺตนา  ลทฺธปจฺจเย   
อตฺตนาป  ปริภุ ฺชติ  ภิกขฺูนป  ทาเปติ  ฯ  เอตรหิ  ปน   
ปณฺฑิตมนุสฺสา  สธาตุก  ปฏิม  วา เจติย  วา  เปตฺวา   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  อุภโตสงฺฆสฺส  ทาน  เทนฺติ  ฯ   ปฏิมาย  วา   
เจติยสฺส  วา  ปุรโต  อาธารเก  ปตฺต  เปตฺวา  ทกฺขิโณทก   
ทตฺวา  พุทฺธาน  เทมาติ  ตตฺถ  ย  ปม  ขาทนีย  โภชนีย   
เทนฺติ  วิหาร  วา  อาหริตฺวา  อิท  เจติยสฺส  เทมาติ   
ปณฺฑปาต ฺจ   มาลาคนฺธาทีนิ  จ  เทนฺติ  ตตฺถ  กถ ปฏ-ิ 
ปชฺชิตพฺพนฺติ  ฯ  มาลาคนฺธาทีนิ  ตาว  เจติเย  อาโรเปตพฺพานิ 
วตฺเถหิ  ปฏากา  เตเลน  ปทีปา  กาตพฺพา  ปณฺฑปาต- 
มธุผาณิตาทีนิ ปน  โย  นพิทฺธ  เจติยปฏิชคฺคิโก  โหติ  ปพฺพชิโต  
วา  คหฏโวา  ตสฺส  ทาตพฺพานิ  นิพทฺธชคฺคิเก  อสติ   
อาหฏภตฺต  เปตฺวาวตฺต  กตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  ฯ  อุปกฏเ  
กาเล  ภุ ฺชิตฺวา  ปจฺฉาป  วตฺต  กาตุ  วฏฏติเยว  ฯ  มาลา- 
คนฺธาทีสุ  จ  ยงฺกิ ฺจิ   อิท  หริตฺวา  เจติยปูช  กโรถาติ  
วุตฺเต  ทูเรป  หริตฺวา  ปูเชตพฺพ ฯ   ภิกขฺุสงฺฆสฺส  หราติ  วุตฺเตป   
หริตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  อห  ปณฺฑาย  จรามิ  อาสนสาลาย    
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ภิกฺขู  อตฺถิ  เต  หริสฺสนฺตีติ  วุตฺเต  ภนฺเต  ตุยฺหเยว  ทมฺมีติ   
วทติ  ภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  ฯ  อถ  ปน  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทสฺสามีติ   
หรนฺตสฺส  คจฺฉโต  อนฺตราว  กาโล  อุปกฏโ  โหติ  อตฺตโน   
ปาเปตฺวา  ภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  ฯ   
        วสฺส  วุตฺถสงฺฆสฺส  เทตีติ  วิหาร  ปวิสิตฺวา  อิมานิ   
จีวรานิ  วสฺส  วุตฺถสงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  เทติ  ฯ  ยาวติกา  ภิกฺขู   
ตสฺมึ  อาวาเส  วสฺส  วุตฺถาติ  ยตฺตกา  วสฺสจฺเฉท  อกตฺวา   
ปุริมวสฺส  วุตฺถา  เตหิ  ภาเชตพฺพ  อ ฺเส  น  ปาปุณาติ  ฯ   
ทิสา  ปกฺกนตฺสฺสาป  สติ  คาหเก  ยาว  ก ินสฺส  อุพฺภารา  
ทาตพฺพ  ฯ  อนตฺถเต  ปน  ก ิเน  อนฺโตเหมนฺเต  เอว ฺจ  วตฺวา   
ทินฺน  ปจฺฉิมวสฺส  วุตฺถานป  ปาปุณาตีติ  ลกฺขณ ฺ ู  วทนฺติ  ฯ   
อฏกถาสุ  ปเนต  น  วิจาริต  ฯ   สเจ  ปน  พหิอุปจารสีมาย  
 ิโต  วสฺส  วุตฺถสงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  วทติ  สมฺปตฺตาน  สพฺเพส   
ปาปุณาติ  ฯ  อถ  อสุกวิหาเร  วสฺสวุตฺถสงฺฆสฺสาติ  วทติ   
ตตฺถ  วสฺส  วุตฺถานเมว  ยาว  ก ินสฺสุพฺภารา  ปาปุณาติ  ฯ   
สเจ  ปน  คิมหฺาน  ปมทิวสโต  ปฏาย  เอว  วทติ  ตตฺร  
สมฺมุขีภูตาน  สพฺเพส  ปาปุณาติ  ฯ  กสฺมา  ฯปฏ ิสมเย  
อุปฺปนฺนตฺตา  ฯ  อนฺโตวสฺเสเยว  วสฺส  วสนฺตาน  ทมฺมีติ  วุตฺเต   
ฉินฺนวสฺสา  น  ลภนฺติ  วสฺส  วสนฺตาว  ลภนฺติ  ฯ  จีวรมาเส 
ปน  วสฺส  วสนฺตาน  ทมฺมีติ  วุตฺเต  ปจฺฉิมิกาย  วสฺสูปคตานเยว    
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ปาปุณาติ  ปุริมิกาย  วสฺสปูคตาน ฺจ  ฉินฺน  วสฺสาน ฺจ  น   
ปาปุณาติ  ฯ  จีวรมาสโต  ปฏาย  ยาว  เหมนฺตสฺส  ปจฺฉิโม   
ทิวโส  ตาว  วสฺสาวาสิย  เทมาติ  วุตฺเต  ก ิน  อตฺถต  วา  
โหตุ  อนตฺถต  วา  อตีตวสฺส  วุตฺถานเมว  ปาปุณาติ  ฯ คิมฺหาน   
ปมทิวสโต  ปฏาย  วุตฺเต  ปน  มาติกา  อาโรเปตพฺพา   
อตีตวสฺสาวาสสฺส  ป ฺจ  มาสา  อติกฺกนฺตา  อนาคโต  
จาตุมฺ มาสจฺจเยน  ภวิสฺสติ  กตรวสฺสาวาสสฺส  เทสีติ  ฯ  สเจ   
อตีตวสฺสวุตฺถาน  ทมฺมีติ  วทติ  ต  อนโฺตวสฺส  วุตฺถานเมว   
ปาปุณาติ  ฯ  ทิสา  ปกฺกนตฺานป  สภาวา  คณฺหิตุ  ลภนฺติ  ฯ  
สเจ  อนาคเต วสฺสาวาสีน  ทมฺมีติ  ต  เปตฺวา  วสฺสูปนายิก- 
ทิวเส  คเหตพฺพ  ฯ   อถ  อคุตฺโต  วิหาโร  โจรภย  อตฺถิ  น 
สกฺกา  เปตุ คณฺหิตฺวาวา  อาหิณฺฑิตุนฺติ  วุตฺเต  สมปฺตฺตาน   
ทมฺมีติ  วทติ  ภาเชตฺวา  คเหตพฺพ  ฯ  สเจ  วทติ  อิโต   
เม  ภนฺเต  ตติเย  วสฺเส  วสฺสาวาสีน  ย  น  ทินฺน  ต  
ทมฺมีติ  ตสฺมึ  อนฺโตวสฺเส  วุตฺถภิกฺขูน  ปาปุณาติ  ฯ  สเจ  เต   
ทิสา  ปกฺกนตฺา  อ ฺโ  วิสฺสาสิโก  คณฺหาติ  ทาตพฺพ  ฯ  
อถ  เอโกเยว  อวสิฏโ  เสสา  กาลกตา  สพฺพ  เอกสฺเสว   
ปาปุณาติ  ฯ  สเจ  เอโกป  นตฺถิ  สงฆิก  โหติต  สมมฺุขีภูเตหิ   
ภาเชตพฺพ  ฯ   
        อาทิสฺส  เทตีติ  อาทิสิตฺวา  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  เทติ  ฯ    
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ยาคุยาติอาทีสุ  อยมตฺโถ  ยาคุยา  วา  ฯเปฯ  เภสชฺเช  วา   
อาทิสฺส  เทติ  ฯ  ตตฺราย  โยชนา  ภิกฺขู  อชชฺตนาย  วา   
สฺวาตนาย  วา  ยาคุยา  นิมนฺเตตฺวา  เตส  ฆร  ปวิฏาน   
ยาคุเทติ  ยาคุ  ทตฺวา  ปตาย  ยาคุยา  อิมานิ  จีวรานิ   
เยหิ  มยฺหยาคุ  ปตา  เตส  ทมฺมีติ  เทติ  ฯ  เยหิ  นิมนฺติเตหิ   
ยาคุ  ปตา   เตสเยว  ปาปุณาติ  ฯ  เยหิ  ปน  ภิกฺขาจารวตฺเตน   
ฆรทฺวาเรน  คจฺฉนฺเตหิ  วา  ฆร  ปวิฏเหิ  วา  ยาคุ  ลทฺธา 
เยส  วา อาสนสาลโต  ปตฺต  อาหริตฺวา  มนุสฺเสหิ  นีตา   
เยส  วา  เถเรหิ เปสิตา  เตส  น  ปาปุณาติ  ฯ  สเจ   
ปน  นิมนฺติตภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ อ ฺเป  ภิกฺขู  พหู  อาคนฺตฺวา   
อนฺโตเคห ฺจ  พหิเคห ฺจ  ปูเรตฺวา   นิสินฺนา  โหนฺติ  ทายโก  
เจ  เอว  วทติ  นิมนฺติตา  วา  โหนฺตุอนิมนฺติตา  วา  
เยส  มยา  ยาคุ  ทินฺนา  สพฺเพส  อิมานิวตฺถานิ  โหนฺตูติ   
สพฺเพส  ปาปุณนฺติ  ฯ  เยหิ  ปน  เถรานหตฺถโต  ยาคุ   
ลทฺธา  เตส  น  ปาปุณนฺติ  ฯ  อถ  โส  เยหิ  มยฺห  ยาคุ   
ปตา  สพฺเพส  โหนฺตูติ  วทติ  สพฺเพส  ปาปุณนฺติ  ฯ   
ภตฺตขาทนีเยสุป  เอเสว  นโย  ฯ  จีวเร  วาติ  ปุพฺเพป  เยน 
วสฺสวาเสตฺวา  ภิกฺขูน  จีวร  ทินฺนปุพฺพ  โหติ  โส  เจ   
ภิกฺขู  โภเชตฺวา   วทติ  เยส  มยา  ปุพฺเพ  จีวร  ทินนฺ   
เตสเยว  อิม  จีวร  วา   สปปฺมธุผาณิตาทีนิ วา โหนฺตูติ   
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สพฺพ เตสเยว ปาปุณาติ ฯ  เสนาสเน  วาติ  โย  มยา  การิเต   
วิหาเร  วา  ปริเวเณ วา วสติ  ตสฺสิท  โหตูติ  วุตฺเต  ตสฺเสว   
โหติ  ฯ  เภสชฺเช  วาติ  มย กาเลน  กาล  เถราน  สปฺปอาทีนิ   
เภสชฺชานิ  เทม  เยหิ  ตานิ  ลทฺธานิ  เตสเยวิท  โหตูติ   
วุตฺเต  เตสเยว  โหติ  ฯ   
        ปุคฺคลสสฺ  เทตีติ  อิม  จีวร  อิตฺถนนฺามสฺส  ทมมฺีติ  
เอว  ปรมฺมุขา  วา  ปาทมูเล  เปตฺวา  อิม  ภนฺเต  ตุมฺหาก   
ทมฺมีติ  เอว  สมฺมุขา  วา  เทติ  ฯ  สเจ  ปน  อิท  ตุมหฺาก ฺจ   
ตุมฺหาก  อนฺเตวาสิกาน ฺจ  ทมฺมีติ  เอว  วทติ  เถรสฺส  จ   
อนฺเตวาสิกาน ฺจ  ปาปุณาติ  ฯ  อุทฺเทส  คเหตุ อาคโต คเหตฺวา   
คจฺฉนฺโต  จ  อตฺถิ  ตสฺสาป  ปาปุณาติ  ฯ  ตุมฺเหหิ สทฺธึ   
นิวทฺธจาริกภิกฺขูน  ทมฺมติี  วุตฺเต  อุทฺเทสนฺเตวาสิกาน  วตฺต   
กตฺวา  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีนิ  คเหตฺวา  วิจรนฺตาน  สพฺเพส   
ปาปุณาติ  ฯ  อย  ปุคฺคลสสฺ  เทตีติ  อิมสฺมึ  ปเท  วินิจฺฉโย  ฯ   
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                        จีวรกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ______________________    
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                                  จมฺเปยฺยกฺขนฺธกวณฺณนา   
 
          จมฺเปยฺยกฺขนฺธเก  ฯ  คคฺคราย  โปกฺขรณิยา  ตีเรติ คคฺคร- 
นามิกายอิตฺถิยา  การิตาย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  ฯ  ตนฺติพทฺโธติ  
ตสฺมึ  อาวาเส  กตฺตพฺพตฺตา  ตนฺติปฏิพทฺโธ  ฯ  อุสฺสุกฺกมฺป  อกาสิ   
ยาคุยาติอาทีสุ  มนุสฺเสหิ  อาคนฺตุเกสุ  อาคเตสุ  อาจิกฺเขยฺยาถาติ   
วุตฺตฏาเนเยว   อุสฺสุกกฺ  กาตุ  วฏฏติ  น  อวุตฺตฏาเน  ฯ   
คจฺฉ  ตฺว  ภิกฺขูติ  สตฺถา  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ตตฺเถว  เสนาสน  
สปฺปายนฺติ  อทฺทสเตเนวาห  ตตฺเถว  วาสภคาเม  นิวาส  
กปฺเปหีติ  ฯ  อธมฺเมน  วคฺคกมฺม  กโรนฺตีติอาทีน  ปรโต  ปาลิยเยว   
นานากรณ  อาคมิสฺสติ  ฯ   อ ฺตฺราป  ธมฺมา  กมฺม  กโรนฺตีติ   
อ ฺตฺราป  ธมฺมา  กมฺม  กโรนฺติ   อยเมว  วา  ปาโ  ภูเตน  
วตฺถุนา  กต  ธมฺเมน  กต  นาม  โหติ  ตถา  น  กโรนฺตีติ 
อตฺโถ  ฯ  อ ฺตฺราป  วินยา  กมฺม อ ฺตฺราป  สตฺถุสาสนา  
กมฺมนฺติ  เอเตสุป  เอเสว  นโย  ฯ  เอตฺถปน  วินโยติ  โจทนา  
สารณา  จ  ฯ  สตฺถุสาสนนฺติ  ตฺติสมฺปทา  อนุสฺสาวนสมฺปทา  
จ  ตาหิ  วินา  กมฺม  กโรนฺตีติ  อตฺโถ  ฯปฏิกฺกฏุกตนฺติ   
ปฏิกฺกุฏ ฺเจว  กต ฺจ  ฯ  ย  อ ฺเสุ  ปฏิกฺโกสนฺเตสุ  กต  
ต  ปฏิกกฺุฏ ฺเจว  โหติ  กต ฺจ  ตาทิสป  กมฺม  กโรนฺตีติ    
อตฺโถ   ฯ    
        ฉยิมานิ  ภิกฺขเว  กมมฺานิ  อธมฺมกมฺมนฺติอาทีสุ  ปน    
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ธมฺโมติ  ปาลิยา  อธิวจน  ฯ  ตสฺมา  ย  ยถาวุตฺตาย  ปาลิยา   
น  กรียติ  ต  อธมฺมกมฺมนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  อยเมตฺถ สงฺเขโป  ฯ   
วิตฺถาโร  ปน  ปาลิยเยว  อาคโต  ฯ  โส  จ  โข   ตฺติทุติยตฺติ- 
ลจตุตฺถกมฺมานเยว  วเสน  ฯ  ยสฺมา  ปน  ตฺติกมฺเม   ตฺติ- 
ทุติยตฺติจตุตฺเถสุ  วิย  หาปน  วา  อ ฺถากรณ  วา  นตฺถิ   
อปโลกนกมมฺ ฺจ  สาเวตฺวาว  กรียติ  ตสฺมา  ตานิ  ปาลิย   
น  ทสฺสิตานิ  ฯ  เตส  สพฺเพสป  กมฺมาน  วินิจฺฉย  ปรโต   
วณฺณยิสฺสาม  ฯ  อิทานิ  ยทิท  ฉฏ  ธมฺเมน  สมคฺคกมฺม  นาม   
ต  เยหิ  สงฺเฆหิ  กาตพฺพ  เตส  ปเภท  ทสฺเสตุ ป ฺจ   
สงฺฆาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  กมมฺปฺปตฺโตติ  กมฺม  ปตฺโต  กมฺมยุตฺโต   
กมฺมารโห   น  กิ ฺจิ  กมฺม  กาตุ  นารหตีติ  อตฺโถ  ฯ   
จตุวคฺคกรณ ฺเจภิกฺขเว  กมฺม  ภิกฺขุนจีตุตฺโถติอาทิ  ปริสโต   
กมฺมวิปตฺติทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อุกฺขิตฺตกคหเณน  กมฺม- 
นานาสวาสโก  คหิโต  ฯนานาสวาสกคหเณน  ลทฺธินานาส- 
วาสโก  ฯ  นานาสีมาย   ิตจตุตฺโถติสีมนฺตริกาย  วา  พหิสีมาย   
วา  หตฺถปาเส   ิเตนาป  สทฺธึ  จตุวคฺโคหุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
ปาริวาสิกจตุตฺโถติอาทิ  ปริวาสาทิกมฺมานเยว   ปริสโต  วิปตฺติ- 
ทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  เตส  วินิจฺฉย  ปรโต  วณฺณยิสฺสาม  ฯ   
เอกจฺจสฺส  ภิกฺขเว  สงฺฆสฺส  มชฺเฌ  ปฏิกฺโกสนา รหูตีติ- 
อาทิ  ปฏิกฺกฏุกตกมฺมสฺส  กุปฺปากุปปฺภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ    
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ปกตตฺตสฺสาติ  อวิปนฺนสีลสฺส  ปาราชิก  อนชฺฌาปนฺนสฺส  ฯ 
อนนฺตริกสฺสาติ  อตฺตโน  อนนฺตร  นิสนิฺนสฺส  ฯ  เทฺวมา  ภิกฺขเว    
นิสฺสารณาติอาทิ  วตฺถุโต  กมฺมาน  กปฺุปากุปฺปภาวทสฺสนตฺถ   
วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อปฺปตฺโต  นิสฺสารณ  ต ฺเจ  สงฺโฆ  นิสฺสาเรติ   
สุนิสฺสาริโตติ  อิท  ปพฺพาชนียกมฺม  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ปพฺพาชนีย- 
กมฺเมน  หิ  วิหารโต  นิสสฺาเรติ  ตสฺมา  ต  นิสฺสารณาติ   
วุจฺจติ  ฯ  ต ฺเจส  ยสฺมา  กลุทูสโก  น  โหติ  ตสฺมา  อาเวณิเกน   
ลกฺขเณน  อปฺปตฺโต  ยสมฺา  ปนสฺส  อากงฺขมาโน  สงฺโฆ   
ปพฺพาชนียกมฺม  กเรยฺยาติ วุตฺต  ตสฺมา  สุนิสฺสาริโต  โหติ  ฯ   
        ต ฺเจ  สงฺโฆ  นิสฺสาเรตีติ  สเจ  สงฺโฆ  ตชฺชนียกมฺมา- 
ทิวเสน  นิสฺสาเรติ  โส  ยสฺมา  ตตฺถ  ติณฺณ  ภิกฺขเว  ภิกฺขูน   
อากงฺขมาโน  สงฺโฆ  ตชชฺนียกมฺม  กเรยฺย  เอโก  ภณฺฑน- 
การโก  โหติ  กลหการโก วิวาทการโก  ภสฺสการโก  สงฺเฆ   
อธิกรณการโก  เอโก  พาโล  โหติ  อพฺยตฺโต  อาปตฺติพหุโล   
อนปทาโน  เอโก  คิหิสสฏโ  วิหรติ  อนนุโลมิเกหิ  คิหิ- 
สสคฺเคหีติ  เอว  เอเกนป  องฺเคน  นิสฺสารณา  อนุ ฺาตา  
ตสฺมา  สุนิสฺสาริโต ฯ  โอสารณาติ  ปเวสนา  ฯ   
        ตตฺถ  ต ฺเจ  สงฺโฆ  โอสาเรตีติ อุปสมฺปท  กมฺมวเสน   
ปเวเสติ  ฯ  โทสาริโตติ  สหสฺสกฺขตฺตตป  อุปสมฺปาทิโต อนุ- 
ปสมฺปนฺโนว  โหติ  ฯ  อาจริยุปชฺฌายา  จ  สาติสารา  ตถา    
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เสโส  การกสงฺโฆ  น  โกจิ  อาปตฺติโต  มุจฺจติ  ฯ  อิติ  อิเม  
เอกาทส  อภพฺพปุคฺคลา  โทสาริตาว  ฯ  หตฺถจฺฉินฺนาทโย  ปน   
ทฺวตฺตึส  สุโอสาริตา  อุปสมฺปาทิตา  อุปสมฺปนฺนาว  โหนฺติ   
น  เต  ลพฺภา  กิ ฺจิ  วตฺตุ ฯ  อาจริยุปชฌฺายา  ปน  การกสงฺโฆ   
จ สาติสารา น โกจิ อาปตฺติโต มุจฺจติ ฯ   
        อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกขฺุสฺส  น  โหติ  อาปตฺติ   
ทฏพฺพาติ   อาทิ  อภูตวตฺถุวเสน  อธมฺมกมฺม  ภูตวตฺถุวเสน   
ธมฺมกมฺม ฺจ  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ปฏินิสฺสชฺเชตาติ  ปฏิ- 
นิสฺสชฺชิตพฺพา  ฯ   อุปาลิป ฺเหสุป  วตฺถุวเสเนว  ธมฺมาธมฺมกมฺม   
วิภตฺต  ฯ  ตตฺถ  เทฺว  นยา  เอกมูลโก  จ  ทฺวิมูลโก  จ  ฯ  
เอกมูลโก  อุตฺตาโนเยว  ฯ  ทฺวิมูลเก  ยถา  สติวินโย  อมูฬฺห- 
วินเยน  สทฺธ ึ เอกา  ปุจฺฉา  กตาเอว  อมูฬฺหวินยาทโยป   
ตสฺส  ปาปยสิกาทีหิ  ฯ  อวสาเน  ปน อุปสมฺปทารห  อุป- 
สมฺปาเทตีติ  เอกเมว  ปท  โหติ  ฯ  ปรโต  ภิกฺขูนป  สติวินย   
อาทึ  กตฺวา  เอเกเกน  สทฺธึ เสสปทานิ โยชิตานิ ฯ  อิธ  
ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภณฺฑนการโกติอาทิ  อธมฺเมน  วคฺค  อธมฺเมน   
สมคฺค  ธมฺเมน  วคฺค  ธมมฺปฏิรปูเกน  วคฺค  ธมฺมปฏิรูปเกน    
สมคฺคนฺติ  อิเมส  วเสน  จกฺก  พนฺธิตฺวา  ตชฺชนียาทสีุ  สตฺตสุ   
กมฺเมสุ  สปฏิปฺปสฺสทฺธสีุ  วิปตฺติทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ    
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อนปทาโนติ  อปทานวิรหิโต  ฯ  อปทาน  วุจฺจติ  ปรจฺิเฉโท  ฯ  
อาปตฺติปริจฺเฉทวิรหิโตติ  อตฺโถ  ฯ  ตโต  ปร  ปฏกิฺกุฏกต- 
กมฺมปฺปเภท  ทสฺเสตุ  สาเยว  ปาลิ  อกต  กมฺมนฺติอาทีหิ  
สสนฺเทตฺวา  วุตฺตา  ฯ  ตตฺถ  น  กิ ฺจิ  ปาลิอนุสาเรน  น  
สกฺกา  เวทิตุ  ตสฺมา  วณฺณน น วิตฺถารยิมฺหาติ ฯ   
                                จมฺเปยฺยกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
   
                   
                                          โกสมฺพิกฺขนฺธกวณฺณนา   
   
          โกสมฺพิกฺขนฺธเก  ฯ  ต  ภิกฺขุ อาปตฺติยา  อทสฺสเน   
อุกฺขิปสูติ   เอตฺถ  อย  อนุปุพฺพีกถา  เทฺว  กิร  ภิกขฺู   
เอกสฺมึ  อาวาเส  วสนฺติ  วินยธโร  จ  สุตฺตนฺติโก  จ  ฯ  เตสุ   
สุตฺตนฺติโก  ภิกฺขุ  เอกทิวส  วจฺจกุฏึ  ปวิฏโ  อาจมนอุทกาวเสส   
ภาชเน  เปตฺวา นิกฺขมิ  ฯ  วินยธโร  ปจฺฉา  ปวิฏโ  ต   
อุทก  ทิสฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ต  ภิกฺขุ  ปุจฺฉิ  อาวุโส  ตยา   
อิท  อุทก  ปตนฺติ  ฯ  อาม  อาวุโสติ  ฯ  ตฺว  เอตฺถ  อาปตฺติ- 
ภาว  น  ชานาสีติ  ฯ  อาม น  ชานามีติ  ฯ  โหติ  อาวุโส 
เอตฺถ  อาปตฺตีติ  ฯ  สเจ  โหติ  เทสิสสฺามีติ  ฯ  สเจ  ปน  เต 
อาวุโส  อส ฺจิจฺจ  อสติยา  กต นตฺถิ  อาปตฺตีติ  ฯ  โส  ตสฺสา   
อาปตฺติยา  อนาปตฺติทิฏ ี  อโหส ิ ฯ   วินยธโรป  อตฺตโน   
นิสฺสิตกาน  อย  สุตฺตนฺติโก  อาปตฺตึ   อาปชฺชมาโนป  น    
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ชานาตีติ  อาโรเจสิ  ฯ  เต  ตสฺส นิสฺสติเก ทิสฺวา  ตุมฺหาก   
อุปชฺฌาโย  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวาป  อาปตฺติภาว  น  ชานาตีติ   
อาหสุ  ฯ  เต  อาคนฺตฺวา  อุปชฺฌายสฺส  อาโรเจสุ ฯ  โส  เอวมาห   
อย  วินยธโร  ปุพฺเพ  อนาปตฺตีติ  วตฺวา  อิทานิ  อาปตฺตีติ   
วทติ   มุสาวาที  เอโสติ  ฯ  เต  คนฺตฺวา  ตุมฺหาก  อุปชฺฌาโย   
มุสาวาทีติ  เอว  อ ฺม ฺ  กลห  วฑฺฒยึสุ  ฯ  ตโต  วินยธโร   
โอกาส ลภิตฺวา  ตสฺส  อาปตฺติยา  อทสฺสเน  อุกฺเขปนีย- 
กมฺม  อกาสิ  ฯเตน  วุตฺต  ต  ภิกฺขุ  อาปตฺติยา  อทสฺสเน 
อุกฺขิปสูติ  ฯ  ภินฺโน  ภิกฺขุสงฺโฆ  ภินฺโน  ภิกฺขุสงฺโฆติ  เอตฺถ   
น  ตาว  ภินฺโน  อปจ  โข  ยถา  เทเว  วุฏเ  อิทานิ  
สสฺส  นิปฺผนฺนนฺติ  วุจฺจติ  อวสฺส  ห ิ ต  นิปฺผชชฺิสฺสติ   
เอวเมว  อิมินา  การเณน  อายตึ  อวสสฺ  ภิชชฺิสฺสติ  ฯ  โส   
จ  โข  กลหวเสน  น  สงฺฆเภทวเสน  ตสฺมา  ภินฺโนติ  
วุตฺต  ฯ  สมภฺวอตฺถวเสน (๑)เจตฺถ  อาเมณฺฑิต เวทิตพฺพ ฯ   
เอตมตฺถ  ภาสิตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามีติ  กสฺมา  เอว   
ภาสิตฺวา  ปกกฺามิ  ฯ  สเจ  หิ  ภควา  อุกฺเขปเก  วา  อการเณน   
ตุมฺเหหิ  โส  ภิกฺขุ  อุกฺขิตฺโตติ  วเทยฺย  อุกฺขิตฺตานุวตฺตเก   
วา  ตุมฺเห   อาปตฺตึ  อาปนฺนาติ  วเทยฺย  เอเตส  ภควา  
ปกฺโข  เอเตส  ภควา  ปกโฺขติ  วตฺวา  อาฆาต  พนฺเธยฺยุ   
# ๑. สมฺภมอตฺถวเสนาติ ม ฺเ ฯ    
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ตสฺมา  ตนฺติเมว  เปตฺวา  เอตมตฺถ  ภาสิตฺวา  อุฏายาสนา  
ปกฺกามิ  ฯ  อตฺตนาว อตฺตานนฺติ  เอตฺถ  โย  สงฺเฆน  อุกฺเขปนีย- 
กมฺมาน  อธมฺมวาทีน  ปกฺเข  นิสินฺโน  ตุมฺเห  ก ึ ภณถาติ   
เตส ฺจ  อิตเรส ฺจ  ลทฺธึ  สุตฺวา  อิเม  อธมฺมวาทิโน  อิตเร   
ธมฺมวาทิโนติ  จิตฺตอุปฺปาเทติ  อย  เตส  มชฺเฌ  นสิินฺโนว  
เตส  นานาสวาสโก  โหติกมฺม  โกเปติ  อิตเรสมฺป  หตฺถปาส   
อนาคตตฺตา  โกเปติ  ฯ เอว  อตฺตนาว  อตฺตาน  นานาสวาสก   
กโรติ  ฯ  สมานสวาสกนฺติ เอตฺถาป  โย  อธมฺมวาทีน  ปกฺเข  
นิสินฺโน  อธมฺมวาทิโน  อิเมอิตเร  ธมฺมวาทิโนติ  เตส  มชฺเฌ   
ปวิสติ  ยตฺถ  วา  ตตฺถ  วา ปกฺเข  นิสินโฺน  อิเม  ธมมฺวาทิโนติ   
คณฺหาติ  อย  อตฺตนาวอตฺตาน  สมานสวาสก  กโรตีติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  กายกมฺม วจีกมฺมนฺติ  เอตฺถ  กาเยน  ปหรนฺตา   
กายกมฺม  อุปทเสนฺติ  ผรุส   วทนฺตา  วจีกมฺม  อุปทเสนฺตีติ   
เวทิตพฺพา  ฯ  หตฺถปรามาส  กโรนฺตีติ  โกธวเสน  หตฺเถหิ   
อ ฺม ฺ  ปรามสน  กโรนฺติ  ฯ  อธมฺมิยมาเนติ  อธมฺมิยานิ   
กิจฺจานิ  กุรุมาเน  ฯ  อสมฺโมทิกาย  วตฺตมานายาติ  สมฺโมทิกาย   
อวตฺตมานาย  ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  ฯ  สมฺโมทน   กถาย  อวตฺต- 
มานายาติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺตาวตา  น  อ ฺม ฺนฺติ  เอตฺถ  เทฺว   
ปนฺติโย  กตฺวา  อุปจาร  มุ ฺจิตฺวา  นิสีทิตพฺพ  ฯ  ธมฺมิยมาเน 
ปน  ปกฺเข  สมฺโมทิกาย  วตฺตมานาย  อาสนนฺตริกาย  นิสีทิตพฺพ    
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เอเกก  อาสน  อนฺตร  กตฺวา  นิสีทิตพฺพ  ฯ  มา  ภณฺฑนนฺติ- 
อาทีสุ  อกตฺถาติ  ปาเสส  คเหตฺวา  มา  ภณฺฑน  อกตฺถาติ   
เอว  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  อธมฺมวาทีติ  อุกฺขิตฺตานุวตฺตเกสุ   
อ ฺตโร  ฯ  อย  ปน  ภิกฺขุ  ภควโต  อตฺถกาโม  ฯ  อย  กริสฺส   
อธิปฺปาโย  อิเม  ภิกฺขู  โกธาภิภูตา  สตฺถุวจน  น  คณฺหนฺติ   
มา  ภควา  เอเต  โอวทนฺโต  กิลมิตฺถาติ  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ   
ภควา  ปน  ปจฺฉาป  ส ฺ  ลภิตฺวา  โอรมิสฺสนฺตีติ  เตส   
อนุกมฺปาย  อตีตวตฺถุ อาหริตฺวา  กเถสิ  ฯ  ตตฺถ  อนตฺถโตติ  
อนตฺโถ  อโต  ฯ  เอตสฺมา  เม  ปรุิสา  อนตฺโถติ  วุตฺต  โหติ  ฯ 
อถวา  อนตฺถโตติ  อนตฺถโท  ฯ  เสส  ปากฏเมว  ฯ  ปุถุสทฺโทติ- 
อาทิคาถาสุ  ปน  ปถุุ  มหา  สทฺโท  อสฺสาติ  ปุถุสทฺโท  ฯ  
สมชโนติ  เอกสทิโส  ชโน  ฯ  สพฺโพ  จาย  ภณฺฑนการกชโน    
สมนฺตโต  สทฺทนิจฺฉารเณน  ปุถุสทโฺท  เจว  สทิโส  จาติ  วุตฺต 
โหติ  ฯ  น  พาโล  โกจิ  ม ฺถาติ  ตตฺถ  โกจิ  เอโกป  อห   
พาโลติ  ม ฺ ิตฺถ  สพฺเพป  ปณฺฑิตมานิโนเยว  ฯ  นา ฺ  ภิยฺโย   
อม ฺรุนฺติ  โกจิ  เอโกป  อห  พาโลติ  จ  น  ม ฺ ิตฺถ   
ภิยฺโย  จ  สงฺฆสฺมึ  ภิชชฺมาเน  อ ฺป  เอก  มยฺห  การณา   
สงฺโฆ  ภิชชฺตีติ  อิท  การณ  น  ม ฺ ิตฺถาติ  อตฺโถ  ฯ  ปริมฏุาติ   
มุฏสฺสติโน  ฯ  วาจาโคจรภาณิโนติ  ราการสฺส  รสฺสาเทโส  กโต    
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วาจาโคจรา  น  สติปฏานาทิโคจรา  ภาณิโนติ  ฯ  กถ  
ภาณิโน  ฯ  ยาวิจฺฉนฺติ  มุขายามนฺติ  ยาว  มุข  ปสาเรตุ  อิจฺฉนฺติ  
ตาว  ปสาเรตฺวา  ภาณิโน  เอโกป  สงฺฆคารเวน มุขสงฺโกจน   
น  กโรตีติ  อตฺโถ  ฯ  เยน  นีตาติ  เยน  กลเหน อิม  นิลชชฺภาว   
นีตา  ฯ  น  ต  วิทูติ  ต  น  ชานนฺติ  เอว  สาทีนโว  
อยนฺติ  ฯ  เย  จ  ต  อุปนยหฺนฺตีติ  ต  อกฺโกจฺฉิ  อย  มนฺติอาทิก   
อาการ  เย  อุปนยฺหนฺติ  ฯ   สนนฺตโนติ  โปราโณ  ฯ  ปเรติ  ปณฺฑิเต   
เปตฺวา  ตโต  อ ฺเ  ภณฺฑนการกา  ปเร  นาม  ฯ  เต  เอตฺถ   
สงฺฆมชฺเฌ  กลห   กโรนฺตา  มย  ยมามฺหเส  อุปรมาม  นสฺสาม   
สตต  สมิต  มจฺจุสนฺติก  คจฺฉามาติ  น  ชานนฺติเยว  ฯ  เย  
จ  ตตฺถ  วิชานนฺตีติ   เย  จ  ตตฺถ  ปณฺฑิตา  มย  มจฺจุสมีป   
คจฺฉามาติ  วิชานนฺติ  ฯ  ตโต  สมฺมนติฺ  เมธคาติ  เอว  หิ  เต  
ชานนฺตา  โยนิโสมนสิการ อุปฺปาเทตฺวา  เมธคาน  กลหาน  
วูปสมาย  ปฏิปชชฺนฺติ  ฯ อฏ ิจฺฉิทฺทาติ  อย  คาถา  พฺรหฺมทตฺต ฺจ   
ทีฆาวุกุมาร ฺจ  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯเตสป  โหติ  สงฺคติ  กสฺมา  
ตุมฺหาก  น  โหติ  ฯ  เยส  โว  เนวมาตาปตูน  อฏ ีนิ  ฉินฺนานิ   
ปาณานิ  หตานิ  น  ควาสฺสธนานิ  หฏานิ  ฯ  สเจ  ลเภถาติ- 
อาทิคาถา  ปณฺฑิตสหายสฺส  จ  พาลสหายสฺส  จ  วณฺณา- 
วณฺณทีปนตฺถ  วุตฺตา  ฯ  อภิภุยฺย  สพฺพานิ  ปริสฺสยานีติ   
ปากฏปริสฺสเย  จ  ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสเย  จ  อภิภวิตฺวา   เตน  สทฺธ ึ   
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อตฺตมโน  ว  สติมา  จเรยฺย  ฯ  ราชาว  รฏ  วิชิตนติฺ  ยถา   
อตฺตโน  วิชติ  รฏ  มหาชนกราชา  จ  อรินฺทมมหาราชา  จ   
ปหาย  เอกกา  จรึสุ  เอว  จเรยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  มาตงฺคร ฺเว   
นาโคติ  มาตงฺโค  อร ฺเว  นาโค  ฯ  มาตงฺโคติ  หตฺถี  วุจฺจติ  ฯ  
นาโคติ  มหนฺตาธิวจนเมต  ฯ  ยถา  ห ิ มาตุโปสโก  มาตงฺโค   
นาโค  อร ฺเ  เอกโกว  จริ  น  จ  ปาปานิ  อกาสิ  ยถา   
จ  ปาริเลยฺยโก  เอว  เอโก  จเร  น  จ  ปาปานิ  กยิราติ  
วุตฺต  โหติ  ฯ   
        ปาริเลยยฺเก  วิหรติ  รกฺขิตวนสณฺเฑติ  ปาริเลยฺยก อุปนิสฺสาย   
รกฺขิตวนสณฺเฑ  วิหรติ  ฯ  หตฺถินาโคติ  มหาหตฺถี  ฯ  หตฺถิกลเภหีติ   
หตฺถิโปตเกหิ  ฯ  หตฺถิจฺฉาเปหีติ ขีรปเกหิ ทหรโปตเกหิ ฯ   
ฉินฺนคฺคานีติ  เตหิ  ปรุโต  ปุรโต  คจฺฉนฺเตหิ  ฉินฺนคฺคานิ   
ขายิตาวเสสานิ  ขาณุสทิสานิ  ติณานิ  ขาทติ  ฯ  โอภคฺโคภคฺคนฺติ   
เตนหตฺถินาเคน  อุจฺจฏานโต  ภ ฺชิตฺวา  ปาติต  ฯ  อสฺส   
สาขาภงฺคนฺติ   เอตสฺส  สนฺตก  สาขาภงฺค  เต  ขาทนฺติ  ฯ  
อาวิลานีติ  เตหิปมตร  โอตริตฺวา  ปวนฺเตหิ  อาลุลิตานิ   
กทฺทโมทกานิ  ปวติ  ฯ  โอคาหาติ  ติตฺถโต  ฯ  นาคสฺส  นาเคนาติ   
หตฺถินาคสฺส พุทฺธนาเคน ฯ อีสาทนฺตสฺสาติ  รถอีสาสทิส- 
ทนฺตสฺส  ฯ  ยเทโก  รมตี  วเนติ ยสฺมา  พุทฺธนาโค  วิย  อยป   
หตฺถินาโค  เอโก  ปวิวิตฺโต  วเน รมติ  ตสฺมาสฺส  นาคสฺส    
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นาเคน  จิตฺต  สเมติ  เอกภีาวรติยา  เอกสทิส  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ   
ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวาติ  เอตฺถ  เตมาส  ภควา  ตตฺถ  วิหาสีติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  เอตฺตาวตา  โกสมฺพิเกหิ  กิร  อุพฺพาฬโฺห   
ภควา  เตมาส  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  วสตีติ  สพฺพตฺถ  กถา   
ปตฺถฏา  อโหสิ  ฯ  อถโข  โกสมฺพิกา  อุปาสกาติ  อถโข   
อิม  กถาสลลฺาป  สุตฺวา  โกสมฺพิวาสิโน  อุปาสกา  ฯ   
        อธมฺม  ธมฺโมติอาทีนิ  อฏารส  เภทกรวตฺถูนิ  สงฺฆ- 
เภทกฺขนฺธเก  วณฺณยิสฺสาม  ฯ  อาทายนฺติ  ลทฺธิปาร  ฯ  วิวิตฺตนฺติ   
สุ ฺ  ฯ  ต  อุกฺขิตฺตก  ภิกฺขุ  โอสาเรตฺวาติ  ต  คเหตฺวา  นิสฺสีม   
คนฺตฺวา  อาปตฺตึ  เทสาเปตฺวา  กมฺมวาจาย  โอสาเรตฺวา  ฯ   
ตาวเทว  อุโปสโถติ  ต  ทิวสเมว  อุโปสถกฺขนฺธเก  วุตฺตนเยน   
สามคฺคีอุโปสโถ  กาตพฺโพ  ฯ  อมูลา มูล  คนฺตฺวาติ  น  มูลา   
มูล  คนฺตฺวา  ฯ  ต  วตฺถุ อวินิจฺฉนีติ  อตฺโถ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
อุปาลิ  สงฺฆสามคฺคี  อตฺถาเปตา พฺย ฺชนุเปตาติ  อตฺถโต  อปคตา   
สงฺฆสามคฺคีติ  อิม  ปน  พฺย ฺชนมตฺต อุเปตา  ฯ   
        สงฺฆสฺส  กิจฺเจสูติ  สงฺฆสฺส  กรณีเยสุ  อุปฺปนฺเนสุ  ฯ   
มนฺตนาสูติ  วินยมนฺตนาสุ  ฯ  อตฺเถส ุ ชาเตสูติ  วินยอตฺเถสุ   
อุปฺปนฺเนสุ  ฯ  วินิจฺฉเยสูติ  เตสเยว  อตฺถาน  วินิจฺฉเยสุ ฯ  
มหตฺถิโกติ   มหาอุปกาโร  ฯ  ปคฺคหารโหติ  ปคฺคหิตุ  ยุตฺโต  ฯ   
อนานุวชฺโช ปเมน  สีลโตติอาทิมฺหิเยว  ตาว  สีลโต  น    
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                *เลมที่ ๓  โกสมฺพิกฺขนฺธกวณฺณนา หนา  ๓๐๓ 
 
อุปวชฺโช  ฯ  อเวกฺขิตาจาโรติ  อเปกฺขิตาจาโร  อาโลกิเต  วิโลกิเต  
สมฺปชานการีติอาทินา  นเยน  อุปปริกขิฺตาจาโร  ฯ  อฏกถาสุ   
ปน  อปฺปฏิจฺฉนฺนาจาโรติ  วุตฺต  ฯ  วิสยฺหาติ  อภิภวิตฺวา  ฯ   
อนุยฺยุตฺต  ภณนฺติ  อนุยฺยตฺุต  อนุปคต  ภณนฺโต  ฯ  ยสฺมา  หิ   
โส  อนุยฺยุตฺต  ภณติ  อุสยฺุยาย  วา  อคติคมนวเสน  วา   
การณา  อปคต  น  ภณติ  ตสฺมา  อตฺถ  น  หาเปติ  ฯ  
อุสุยฺยาย  ปน  อคติคมนวเสน  วา  ภณนฺโต  อตฺถ  หาเปติ   
การณ  น  วทติ  ปริสคโต  ฉมฺภติ  เจว  เวธติ  จ  โย   
อีทิโส  น  โหติ  อย  ปคฺคหารโหติ  ทสฺเสติ  ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  
ตเถว  ป ฺหนฺติ  คาถา  ตสฺสตฺโถ  ยเถวอนุยฺยุตฺต  ภณนฺโต 
อตฺถ  น  หาเปติ  ตเถว  ปริสาย  มชฺเฌป ฺห  ปุจฺฉิโต   
สมาโน  น  เจว  ปชฺฌายติ  น  มงฺกุ  โหติ  ฯ โย  หิ   
อตฺถ  น  ชานาติ  โส  ปชฺฌายติ  โย  วตฺตุ น  สกฺโกติ  
โส  มงฺก ุ โหติ  ฯ  โย  ปน  อตฺถ ฺจ  ชานาติ  วตฺตุ ฺจ  สกฺโกติ 
โส  น  ปชฺฌายติ  น  มงฺก ุ โหติ  ฯ  กาลาคตนฺติ  กเถตพฺพยุตฺต- 
กาเล  อาคต  ฯ  พฺยากรณารหนฺติ  ป ฺหสฺส  อตฺถานุโลมตาย   
พฺยากรณานุจฺฉวิก  ฯ  วโจติ  วทนฺโต  เอวรูป  วจน  ภณนฺโตติ 
อตฺโถ  ฯ  ร ฺเชตีติ  โตเสติ  ฯ  วิ ฺ ูปริสนฺติ  วิ ฺ ูน  ปริส  ฯ    
อาเจรกมฺหิ  จ  สเกติ  อตฺตโน  อาจริยวาเท  ฯ  อล ปเมตุนฺติ  
วีมสิตุ   ต  ต  การณ  ป ฺาย  ตุลยิตุ  สมตฺโถ  ฯ  ปคุโณติ    
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                        *เลมที่ ๓  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๔ 
 
กตปริจโย  ลทฺธาเสวโน ฯ  กเถตเวติ  กเถตพฺเพ  ฯ  วิรทฺธิโกวิโทติ   
วิรุทฺธฏานกุสโล  ฯ  ปจฺจตฺถิกา  เยน  วชนฺตีติ  อย  คาถา  
ยาทิเส  กเถตพฺเพ  ปคุโณ  ต  ทสฺเสตุ  วุตฺตา  ฯ  อย  เหตฺถ  
อตฺโถ ยาทิเสน  กถิเตน  ปจฺจตฺถิกา  จ  นิคฺคห  คจฺฉนฺติ  
มหาชโน  จส ฺาปน  คจฺฉติ  ส ฺตฺติอวโพธน  คจฺฉตีติ  
อตฺโถ  ฯ  อย ฺจ  กเถนฺโต  สก  อาทาย  อตฺตโน  อาจริยวาท  
น  หาเปติ  ฯ  ยสฺม ึ วตฺถสฺุมึ  อธิกรณ  อุปฺปนฺน  ตทนุรูป   
อนุปฆาตกร  ป ฺห  พฺยากรมาโน  ตาทิเส  กเถตพฺเพ  ปคุโณ 
โหติ  ฯ  ทูเตยฺยกมฺเมสุ  อลนฺติ อฏหิ  ทูตงฺเคหิ  สมนฺนาคตตฺตา   
สงฺฆสฺส  ทูเตยฺยกมฺเมสุ  สมตฺโถ  ฯ   ส  สฏุ ุ  อุคฺคณฺหาตีติ   
สมุคฺคโห  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา   นาม  อาหุน  อาหูติ   
ปณฺฑ  สมุคฺคณฺหนฺติ  เอว  ปติโสมนสฺส   ชาเตเนว  เจตสา 
สงฺฆสฺส  กิจฺเจสุ  สมุคฺคโห  สงฺฆกิจฺเจสุ  ตสฺส กิจฺจสฺส   
ปฏิคฺคาหโกติ  อตฺโถ  ฯ  กร  วโจติ  วจน  กโรนฺโต  ฯน  เตน   
ม ฺตีติ  เตน  วจนกรเณน  อห  กโรมิ  สงฺฆภาร  นิตฺถรามีติ  
น  มานาติมาน  ชปฺเปติ  ฯ  อาปชฺชติ  ยาวตเกสูติยตฺตเกสุ  
วตฺถูสุ  อาปตฺตึ  อาปชฺชมาโน  อาปชชฺติ  ฯ  โหติยถา  จ   
วุฏ ิตีติ  ตสฺสา  จ  อาปตฺติยา  ยถา  วุฏาน  โหติ  ฯเอเต  
วิภงฺคาติ  เยสุ  จ  วตฺถูสุ  อาปชฺชติ  ยถา  จ  วุฏาน  โหติ   
อิเมส  อตฺถาน  โชตกา  เอเต  วิภงฺคา  อุภโย  อสฺส    
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                *เลมที่ ๓  โกสมฺพิกฺขนฺธกวณฺณนา หนา  ๓๐๕ 
 
สาคตา  สุฏ ุ  อาคตา  ฯ  อาปตฺติวุฏานปทสฺส  โกวิโทติ   
อาปตฺติวุฏานการณกุสโล  ฯ  ยานิ  จาจรนฺติ  ยานิ  จ   
ภณฺฑนการกาทีนิ อาจรนฺโต  ตชชฺนียกมฺมาทิวเสน  นิสฺสารณ 
คจฺฉติ  ฯ  โอสารณต  วุสิตสฺส  ชนฺตุโนติ  ต  วตฺต  วุสิตสฺส   
ชนฺตุโน  ยา  โอสารณา  กาตพฺพา เอตมฺป ชานาติ ฯ 
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        โกสมฺพิกขฺนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
          อิติ  สมนฺตปาสาทิกาย  สวณฺณนาย  มหาวคฺควณฺณนา   
สมตฺตา ฯ    
                ยถา  จ วณฺณนา เอสา  สมตฺตา นิรุปทฺทวา   
                เอว สพฺเพ ชนา สนตึฺ  ปปโฺปนฺตุ นิรุปททฺวนฺติ ฯ    
                                  _________________  
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                                  *เลมที่  ๓  หนา  ๓๐๖ 
                                   
                                           จุลฺลวคฺควณฺณนา   
   
                                  กมมฺกฺขนฺธกวณฺณนา  
   
          จุลลฺวคฺคสฺส  ปเม  กมฺมกฺขนธฺเก  ตาว  ฯ  ปณฺฑุกโลหติกาติ 
ปณฺฑุโก  เจว  โลหิตโก  จาติ  ฉพฺพคฺคิเยสุ  เทฺว  ชนา  ฯ 
เตส นิสฺสิตกาป  ปณฺฑุกโลหิตกาเตฺวว  ป ฺายนฺติ  ฯ  พลวา   
พลวปฏิมนฺเตถาติ  สุฏ ุ  พลว  ปฏิวทถ  ฯ  อลมตฺถตรา  จาติ  
สมตฺถตรา  ฯ  อสมฺมุขา  กตนฺติอาทีสุ  สงฺฆธมฺมวินยปุคฺคล- 
สมฺมุขาน  วินา  กต  จุทิตก  อปฺปฏิปุจฺฉิตฺวา  กต  ตสฺเสว   
อปฺปฏิ ฺาย  กต  ฯ  อเทสนาคามินิยาติ  ปาราชิกาปตฺติยา  วา   
สงฺฆาทิเสสาปตฺติยาวา  ฯ  เอตฺถ  ปุริเมสุ  ตีสุ  ติเกสุ  นวปทา   
อธมฺเมน  กต  วคฺเคนกตนฺติ  อิเมหิ  สทธฺึ  เอเกก  กตฺวา   
นวติกา  วุตฺตา  ฯ  เอวสพฺเพป  ทฺวาทสติกา  โหนติ  ฯ  ปฏ-ิ 
ปกฺขวเสน  สุกฺกปกฺเขสุป เอเตเยวทฺวาทสติกา  วุตฺตา  ฯ   
อนนุโลมิเกหิ  คิหิสสคฺเคหีติ  ปพฺพชิตาน  อนนุจฺฉวิเกหิ  สห- 
โสกิตาทีหิ  คิหิสสคฺเคหิ  ฯ  น  อุปสมฺปาเทตพฺพนฺติ   อุปชฺฌาเยน   
หุตฺวา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพ  อาคนฺตุกาน  นิสฺสโย  น  ทาตพฺโพ   
อ ฺโ  สามเณโร  น  คเหตพฺโพ  ฯ  อ ฺา  วา  ตาทิสิกาติ   
อาปตฺติ  สภาคา  ฯ  ปาปฏตราติ  ครุกตรา  ฯ  กมฺมนฺติ  ตชฺชนยี-  
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                *เลมที่ ๓  กมมฺกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๓๐๗ 
 
กมฺม  ฯ  กมมฺิกาติ  เยหิ  ภิกฺขูหิ  กมฺม  กต  ฯ  น  สวจนีย   
กาตพฺพนฺติ  อห  อายสฺมนฺต  อิมสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  สวจนีย  กโรมิ  
อิมมฺหา  อาวาสา  เอกปทป  มา  ปฏิกกฺมิ  ยาว  น  จ  
ต  อธิกรณ  วูปสนฺต  โหตีติ  เอว  เยน  โจทิโต  โส  
สวจนีโย  น กาตพฺโพ  ฯ  น  อนุวาโทติ  วิหารเชฏกฏาน   
น กาตพฺพ  ฯ  น  โอกาโสติ  กโรตุ  เม  อายสฺมา  โอกาส   
อหนฺต  วตฺตุกาโมมฺหีติเอว  โอกาโส  น  กาเรตพฺโพ  ฯ  น   
โจเทตพฺโพติ  วตฺถุนา  วา  อาปตฺติยา  วา  น  โจเทตพฺโพ   
อยนฺเต  โทโสติ  น  สาเรตพฺโพ  ฯ  น  สมฺปโยเชตพฺพนฺติ   
อ ฺม ฺ  โยเชตฺวา  กลโห  น  กาตพฺโพ  ฯ   
        ติณฺณ  ภิกฺขเว  ภิกฺขูนนฺติอาทิ  เอเกเนเกนาป  องฺเคน   
ตชฺชนียกมฺม   กาตุ  วฏฏตีติ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  ตชฺชนียสฺส   
หิ  วิเสเสน  ภณฺฑนการกตฺต  องฺค  นิยสสฺส  อภิณฺหาปตฺติกตฺต   
ปพฺพาชนียสฺส  กลุทูสกตฺต  วุตฺต  ฯ  อิเมสุ  ปน  ตีสุ  องฺเคสุ   
เยนเกนจิ   สพฺพานิป  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  ยทิ  เอว  ย  จมฺเปยฺยกฺ- 
ขนฺธเก  วุตฺต  ตชชฺนียกมมฺารหสฺส  นยิสกมฺม  กโรติ  ฯเปฯ   
อุปสมฺปทารหอพฺเภติ  ฯ  เอว  โข  อุปาลิ  อธมฺมกมฺม  โหติ   
อวินยกมฺม ฺจ  ฯเอว ฺจ  ปน  สงฺโฆ  สาติสาโร  โหตีติ   
อิท  วิรชฺุฌตีติ  เจ  ฯอิท ฺจ  น  วิรุชฺฌติ  ฯ  กสฺมา  ฯ   
วจนตฺถนานตฺตโต  ฯ ตชชฺนียกมฺมารหสฺสาติ  อิมสฺส  หิ  วจนสฺส    
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                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๘ 
 
กมฺมสนฺนิฏาน  อตฺโถ  ฯ  ติณฺณ  ภิกฺขเว  ภิกฺขูนนฺติอาทิวจนสฺส   
องฺคสภาโว  ฯ  ตสฺมา  ยทา  สงฺเฆน  สนฺนิปติตฺวา  อิท  นาม   
อิมสฺส  ภิกฺขุโน  กมฺม  กโรมาติ  สนนฺิฏาน  กต  โหติ  
ตทา  โส  กมมฺารโห  นาม  โหติ   ตสฺมา   อิมินา  ลกฺขเณน   
ตชฺชนียาทิกมฺมารหสฺส  นิยสกมฺมาทิกรณ  อธมฺมกมฺม ฺเจว   
อวินยกมฺม ฺจาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ยสฺส  ปน  ภณฺฑนการกาทีสุ   
องฺเคสุ  อ ฺตร  องฺค  นตฺถิ  ตสฺส  กาตุ อากงฺขมาโน  สงฺโฆ   
ยถานุ ฺาเตสุ  องฺเคสุ  จ  กมฺเมสุ  จ  เยนเกนจิ  องฺเคน  
ยงฺกิ ฺจิ  กมฺม  ววตฺถเปตฺวา  ต  ภิกฺขุ  กมฺมารห  กตฺวา  กมฺม   
กเรยฺย  ฯ  อยเมตฺถ  วินิจฺฉโย  ฯ  เอวปุพฺเพนาปร  สเมติ  ฯ  
ตตฺถ  กิ ฺจาป  ตชชฺนียกมฺเมภณฺฑนการกวเสน  กมฺมวาจา   
วุตฺตา  อถโข  พาลสฺส  อพฺยตฺตสฺส  อาปตฺติพหุลสฺส   ตชฺชนียกมฺม    
กโรนฺเตน  พาลอพฺยตฺตวเสนกมฺมวาจา  กาตพฺพา  ฯ  เอว  ห ิ 
ภูเตน  วตฺถุนา  กต  กมฺม  โหติน  จ  อ ฺสฺส  กมฺมสฺส 
วตฺถุนา  ฯ  กสฺมา  ฯ  ยสฺมา  อิทปอนุ ฺาตนฺติ  ฯ  เอเสว   
นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  อฏารส  สมฺมาวตฺตน วตฺถูนิ  ปาริวาสิกกฺ- 
ขนฺธเก  วณฺณยิสฺสาม  ฯ  โลม  ปาเตนฺตีติ   ปนฺนโลมา  โหนฺติ   
ภิกฺขู  อนุวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  เนตฺถาร  วตฺตนฺตีติ  นิตฺถรนฺตาน   
เอตนฺติ  เนตฺถาร  ฯ  เยน  สกฺกา  นิสฺสารณา  นิตฺถรตุิ  ต   
อฏารสวิธ  สมฺมา  วตฺตนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  กิตฺตก กาล วตฺต    
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                *เลมที่ ๓  กมมฺกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๓๐๙ 
 
ปูเรตพฺพนฺติ  ฯ  ทส  วา  วีส  วา  ทิวสานิ  ฯ  อิมสฺมึ  หิ   
กมฺมกฺขนฺธเก  เอตฺตเกน  วตฺต  ปูเรตพฺพเมว  โหติ  ฯ   
          เสยฺยสกวตฺถุสฺมึ  ฯ  อปสฺสุ  ภิกขฺู  ปกตตฺตาติ  อปสฺสุ  ภิกฺขู    
นิจฺจพฺยาวฏา  โหนฺติ  ฯ  เสส  ตชชฺนียกมฺเม  วุตฺตสทิสเมว ฯ    
          อสฺสชปิุนพฺพสุกวตฺถุ  สงฺฆาทิเสสวณฺณนาย  วุตฺต  ฯ  
กายิเกน  ทเวนาติอาทีสุ  ปเนตฺถ  กายโิก  ทโว  นาม  กายิกกฬีา   
วุจฺจติ  ฯ เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  กายิโก  อนาจาโร  
นาม กายทฺวาเร  ป ฺตฺตสิกฺขาปทวีติกฺกโม  วุจฺจติ  ฯ  เสสปท- 
ทฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯกายิก  อุปฆาติก  นาม  กายทฺวาเร   
ป ฺตฺตสิกฺขาปทสฺส  อสิกฺขน   ภาเวน  อุปหนน  วุจฺจติ  ฯ  นาสน   
วินาสนนฺติ  อตฺโถ  ฯ เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  กายิโก   
มิจฺฉาชีโว  นาม ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน  เตลปจนาริฏ- 
ปจนาทีนิ  ฯ  วาจสิโก  มจฺิฉาชีโวนาม  คิหีน  สาสน- 
สมฺปฏิจฺฉนฺนาโรจนาทีนิ  ฯ  กายิกวาจสิโกนมิจฺฉาชีโว นาม  
ตทุภย ฯ เสส ตชฺชนีเย วุตฺตนยเมว ฯ  
        สุธมฺมวตฺถุสฺมึ  ปน  ฯ  อนปโลเกตฺวาติ  อนาปุจฺฉิตฺวา  ฯ 
เอตทโวจาติ  กินฺเต  ต  คหปติ  เถราน  ปฏิยตฺตนฺติ  สพฺพ 
วิวราเปตฺวา  ทิสวฺา  เอต  อโวจ  ฯ  เอกา  จ  โข  อิธ นตฺถิ  
ยทิท ติลสงฺคุฬิกาติ  ยา  อย  ติลสงฺคุฬกิา  นาม  วุจฺจติ   
สา  นตฺถีติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺส  กริ  คหปติโน  วเส  อาทิมฺหิ  
เอกา  ปูววิกติอโหสิ  ฯ  เตน  ต  เถโร  ชาติยา  ขุเสตุกาโม   
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เอวมาห  ฯ ยเทว  กิ ฺจีติ  เอว  พหุพุทฺธวจน  รตน  ปหาย   
ยงฺกิ ฺจิเทว  ติลสงฺคุฬิกวจน  ภาสิต  ฯ  กุกกฺุฏโปตกอุทาหรเณน   
อิท  ทสฺเสติ  ยถา  โส  เนว  กากวสฺสิต  น  กุกกฺุฏวสฺสิต  
อกาสิ เอว  ตยา  เนว  ภิกขฺุวจน  น  คิหิวจน  วุตฺตนฺติ  ฯ  
อสมฺมุขา  กตนฺติอาทโย  ติกา  วุตฺตปฺปการาเยว  ฯ  องฺคสมนฺนาคโต   
ปุริเมหิ  อสทิโส  ฯ คิหีน  อลาภายาติอาทีสุ  ตตฺถ  ยถา  ลาภ   
น  ลภนฺติ  เอวปริสกฺกนฺโต  ปรกกฺมนโฺต  อลาภาย   
ปริสกฺกติ  นาม  ฯ  เอส  นโย  อนตฺถาทีสุ  ฯ  ตตฺถ  อนตฺโถติ   
อตฺถภงฺโค  ฯ  อนตฺถายาติ อตฺถวินาสาย  ฯ  อนาวาโสติ  ตสฺมึ   
าเน  อวสน  ฯ  คิหีน  พุทฺธสฺสอวณฺณนฺติ  คิหีน  สนฺติเก  
พุทฺธสฺส  อวณฺณ  ภาสติ  ฯ  ธมฺมิก   ปฏิสฺสว  น  สจฺจาเปตีติ   
ยถา  สจฺโจ  โหติ  เอว  น  กโรติ วสฺสาวาส  ปฏิสฺสณิุตฺวา  
น  คจฺฉติ  อ ฺ  วา  เอวรูป  น  กโรติ  ฯ   ป ฺจนฺน   
ภิกฺขเวติอาทิ  เอกงฺเคนป  กมฺมารหภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ   
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถ ฺเจว ตชฺชนีเย จ วุตฺตนยเมว ฯ   
          ฉนฺนวตฺถุสฺมึ  ฯ  อาวาสปรมฺปร ฺจ  ภิกฺขเว  สสถาติ  
สพฺพาวาเสสุ  จ  อาโรเจถ  ฯ  ภณฺฑนการโกติอาทีสุ  ภณฺฑนาทิ- 
ปจฺจยาพ  อาปนฺน  อาปตฺตึ  อาโรเปตฺวา  ตสฺสา  อทสฺสเนเยว   
กมฺม  กาตพฺพ  ฯ  ติกา  วุตฺตปฺปการา  เอว  ฯ  สมฺมา  วตฺตนาย   
ปเนตฺถ เตจตฺตาฬีส  วตฺตานิ  ฯ  ตตฺถ  น  อนุทฺธเสตพฺโพติ    
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น  โจเทตพฺโพ ฯ  น  ภิกฺขุ  ภิกฺขูหีติ  อ ฺโ  ภิกฺขุ  อ ฺเหิ   
ภิกฺขูหิ  น  ภินฺทิตพฺโพ  ฯ  น  คิหิธโชติ  โอทาตวตฺถานิ   
อจฺฉินฺนทสานิ  ปุปฺผทสานิ  จ  น  ธาเรตพฺพานิ  ฯ  น  ติตฺถิยธโชติ   
กุสจีราทีนิ  น  ธาเรตพฺพานิ  ฯ  น  อาสาเทตพฺโพติ  น   
อปสาเทตพฺโพ  ฯ อนฺโต  วา  พหิ  วาติ  วิหารสฺส  อนฺโต   
วา  พหิ  วา  ฯ  น ติตฺถิยาทิ ปทตฺตย อุตฺตานเมว ฯ  เสส   
สพฺพ  ปาริวาสิกกฺขนฺธเก  วณฺณยิสฺสาม  ฯ  เสส  ตชฺชนีเย 
วุตฺตนยเมว  ฯ  อาปตฺติยา  อปฺปฏกิมฺเม  อุกฺเขปนียกมฺม  อิมินา   
สทิสเมว  ฯ  อริฏวตฺถุ  ขุทฺทกวณฺณนาย  วุตฺต  ฯ  ภณฺฑนการโกติ- 
อาทีสุ  ย  ทฏิ ึ  นิสฺสาย  ภณฺฑนาทีนิ  กโรติ  ตสฺสา อปฺปฏิ- 
นิสฺสคฺเคเยว  กมฺม  กาตพฺพ  ฯ  เสส  ตชฺชนีเย  วุตฺตนยเมว  ฯ  
สมฺมา วตฺตนายป หิ อิธ เตจตฺตาฬีสเยว วตฺตานีติ ฯ    
                         กมฺมกฺขนธฺกวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                   ________________    
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                                  *เลมที่  ๓  หนา  ๓๑๒ 
   
                          ปาริวาสิกกฺขนฺธกวณฺณนา    
    
          ปาริวาสิกกฺขนฺธเก  ฯ  ปาริวาสิกาติ  ปริวาส  ปริวสนฺตา  ฯ 
ตตฺถ  จตุพฺพิโธ  ปริวาโส  อปฺปฏิจฺฉนฺนปริวาโส  ปฏิจฺฉนฺน- 
ปริวาโส   สทฺุธนฺตปริวาโส  สโมธานปริวาโส  จาติ  ฯ  เตสุ  
โย  ภิกฺขเว  อ ฺโป  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ  อิมสฺม ึ ธมฺมวินเย   
อากงฺขติ  ปพฺพชฺช  อากงฺขติ  อุปสมฺปท  ตสฺส  จตฺตาโร  
มาเส  ปริวาโส  ทาตพฺโพติ เอว  มหาขนฺธเก  วุตฺโต  ติตฺถิย- 
ปริวาโส  อปปฺฏิจฺฉนฺนปริวาโส  นาม ฯ  ตตฺถ  ย  วตฺตพฺพ   
ต  สุวุตฺตเมว  ฯ  อย  ปน  อิธ  อนธิปฺเปโต  ฯ  เสสา  ตโย   
เยน  สงฺฆาทิเสสาปตฺติโย  อาปนฺนา  เจว  โหนฺติ  ปฏิจฺฉาทิตา   
จ  ตสฺส  ทาตพฺพา  ฯ  เตสุ  ย  วตฺตพฺพ  ตสมุจฺจยกฺขนฺธเก   
วณฺณยิสฺสาม  ฯ  เอเต  ปน  อิธ  อธิปฺเปตา  ฯ ตสฺมา  เอเตสุ   
ยงฺกิ ฺจิ  ปริวาส  ปริวสนฺตา ปาริวาสิกาติ เวทิตพฺพา ฯ   
ปกตตฺตาน  ภิกฺขูนนฺติ  เปตฺวา  นวกตร  ปาริวาสิก  อวเสสาน   
อนฺตมโส  มลูาย  ปฏิกสสฺนารหาทีนป  ฯ  อภิวาทน  ปจฺจุ- 
ปฏานนฺติ   ย  เต  อภิวาทนาทิก  กโรนฺติ  ต  สาทิยนฺติ   
สมฺปฏิจฺฉนฺติ  น  ปฏิกฺขิปนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  สามีจิกมฺมนฺติ   
เปตฺวา   อภิวาทนาทีนิ  อ ฺสฺส   อนุจฺฉวิกสฺส   วีชนวาต- 
ทานาทิโนอภิสมาจาริกสฺเสต  อธิวจน  ฯ  อาสนาภิหารนฺติ   
อาสนสฺส  อภิหรณ อาสน  คเหตฺวา  อภิคมน  ป ฺาปนเมว  ฯ    
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เสยฺยาภิหาเรป  เอเสว  นโย  ฯ  ปาโททกนฺติ  ปาทโธวนอุทก  ฯ   
ปาทปนฺติ  โธตปาทปนก ฯ  ปาทกถลิกนฺติ  อโธตปาทปนก   
ปาทฆสน  วา  ฯ  อาปตฺติทุกฺกฏสฺสาติ  สทฺธิวิหาริกาทีนป   
สาทิยนฺตสฺส  ทุกฺกฏเมว  ฯ  ตสฺมา  เต  เตน  วตฺตพฺพา  อห 
วินยกมฺม  กโรมิ  มยฺห  วตฺต  มา  กโรถ มา  ม  คามปฺ- 
ปเวสน  อาปุจฺฉถาติ  ฯ  สเจ  สทฺธา  ปพฺพชิตา  กุลปุตฺตา 
ตุมฺเห  ภนฺเต  ตุมฺหาก  วินยกมฺม  กโรถาติ  วตฺวา   วตฺต   
กโรนฺติเยว  คามปฺปเวสนป  อาปุจฺฉนฺติเยว  วาริตกาลโต ปฏาย   
อนาปตฺติ  ฯ  มิถ ุ ยถาวุฑฺฒนฺติ  ปาริวาสิเกสุ  อ ฺม ฺ   
โย  โย  วุฑฺโฒ  เตน  เตน  นวกตรสฺส  สาทิตุ  ฯ  ป ฺจ   
ยถาวุฑฺฒนฺติ  ปกตตฺเตหิป  สทฺธ ึ วุฑฺฒปฏิปาฏิยาเอว  ป ฺจ    
ตสฺมา  ปาฏิโมกฺเข  อุทฺทิสฺสมาเน  หตฺถปาเส  นิสทีิตุ  วฏฏติ  ฯ    
มหาปจฺจริย  ปน  ปาลิยา  อนิสีทิตฺวา  ปาลึ  ปหาย  หตฺถปาส 
อมุ ฺจนฺเตน  นิสีทิตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ  ปาริสุทฺธิอุโปสเถ  กยริมาเน   
สงฺฆนวกฏาเน  นิสีทิตฺวา  ตตฺเถว  นสิินฺเนน  อตฺตโน  ปาลิยา 
ปาริสุทฺธิอุโปสโถ  กาตพฺโพ  ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  ปาลิยา   
ปาริสุทฺธิ  อุโปสโถ  กาตพฺโพติ  วุตฺต  ฯ  ปวารณายป  สงฺฆ- 
นวกฏาเน  นิสีทิตฺวา  ตตฺเถว  นิสินฺเนน  อตฺตโน  ปาลิยา   
ปวาเรตพฺพ  สงฺเฆน  คณฺฑึปหริตฺวา  ภาชิยมาน  วสฺสิก- 
สาฏิกป  อตฺตโน  ปตฺตฏาเน  คเหตุ   วฏฏติ  ฯ  โอโณชนนฺติ    
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วิสฺสชฺชน  วุจฺจติ  ฯ  สเจ  หิ  ปาริวาสกิสฺส  เทฺว  ตีณิ   
อุทฺเทสภตฺตาทีนิ  ปาปุณนฺติ  อ ฺา  ตสฺส  ปุคฺคลิกภตฺต- 
ปจฺจาสา โหติ  ฯ  ตานิ  ปฏิปาฏิยา  คเหตฺวา  ภนฺเต  เหฏา 
คาเหถ  อชฺช  มยฺห  ภตฺตปจฺจาสา  อตฺถิ  เสฺว  คณฺหิสฺสามีติ   
วตฺวา  วิสฺสชฺเชตพฺพานิ  ฯ  เอว  ตานิ  ปุนทิวเสสุ  คณฺหิตุ  
ลพฺภติ  ฯ  ปนุทิวเส  สพฺพปม  เอตสฺส  ทาตพฺพนฺติ  กุรุนฺทิย   
วุตฺต  ฯ  ยท ิ  ปน  น  คณฺหติ  น  วิสฺสชฺเชติ  ปุนทวิเส   
น  ลพฺภติ  ฯ อิท  โอโณชน  นาม  ปาริวาสิกสฺเสว  อุทฺทิสฺส   
อนุ ฺาต  ฯ  กสฺมา  ฯ  ตสฺส  หิ  สงฺฆนวกฏาเน  นิสินฺนสฺส   
ภตฺตคฺเคยาคุขชฺชกาทีนิ  ปาปุณนฺติ  วา  น  วา  ตสฺมา   
โส  ภิกฺขาจาเรน มา  กลิมตฺิถาติ  อิทมสฺส  สงฺคหกรณตฺถ   
อุทฺทิสฺส  อนุ ฺาต  ฯ  ภตฺตนฺติ  อาคตาคเตหิ  วุฑฺฒปฏิปาฏิยา   
คเหตฺวา  คนฺตพฺพ  วิหาเร  สงฺฆสฺส  จตุสาลภตฺต  เอต  ยถา- 
วุฑฺฒ  ลภติ  ฯ  ปาลิยา  ปนคนฺตุ  วา  าตุ  วา  น  ลภติ   
ตสฺมา  ปาลิโต  โอสกฺกิตฺวา  หตฺถปาเส   ิเตน  หตฺถ  ปสาเรตฺวา   
ยถา  เสโน  นิปติตฺวา  คณฺหติ  เอว  คณฺหิตพฺพ  ฯ  อารามิก- 
สมณุทฺเทเสหิ  อาหราเปตตน  ลภติ  ฯ  สเจ  สยเมว  อาหรนฺติ  
ต  วฏฏติ  ฯ  ร ฺโ  มหาเปฬภตฺเตป  เอเสว  นโย  ฯ  จตุ- 
สาลภตฺเต  ปน  สเจ  โอโณชน  กตฺตุกาโม  โหติ  อตฺตโน    
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อตฺถาย  อุกฺขิตฺเต  ปณฺเฑ  อชฺช  เม  ภตฺต  อตฺถิ  เสฺว   
คณฺหิสฺสามีติ  วตฺตพฺพ  ปนุทิวเส  เทฺว  ปณฺเฑ  ลภตีติ   
มหาปจฺจริย  วุตฺต  ฯ  อุทฺเทสภตฺตาทีนิป  ปาลิโต  โอสกฺกิตฺวา ว   
คเหตพฺพานิ  ฯ  ยตฺถ  ปน  นิสีทาเปตฺวา  ปริวิสนฺติ  ตตฺถ   
สามเณราน  เชฏเกน  ภิกฺขูน  สงฺฆนวเกน  หุตฺวา  นิสีทิตพฺพ ฯ   
อิทานิ  ยา  อย  สมฺมา  วตฺตนา  วุตฺตา  ฯ  ตตฺถ  น  อุป- 
สมฺปาเทตพฺพนฺติ  อุปชฺฌาเยน  หุตฺวา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพ  วตฺต   
นิกฺขิปตฺวา  ปน  อุปสมฺปาเทตุ  วฏฏติ  ฯ  อาจริเยน  หุตฺวา   
กมฺมวาจาป  น  สาเวตพฺพา  อ ฺสฺมึ  อสติ  วตฺต  นิกฺขิปตฺวา    
สาเวตุ  วฏฏติ  ฯ  น  นิสสฺโย  ทาตพฺโพติ  อาคนฺตุกาน  นิสฺสโย 
น  ทาตพฺโพ  เยหิป  ปกติยาว  นิสฺสโย  คหิโต  เต  วตฺตพฺพา   
อห  วินยกมมฺ  กโรมิ  อสุกตฺเถรสฺส  นาม  สนฺติเก  นิสฺสย   
คณฺหถ  มยฺห  วตฺต  มา  กโรถ  มา  ม  คามปฺปเวสน   
อาปุจฺฉถาติ  ฯ  สเจ  เอว  วุตฺเตป  กโรนฺติเยว  ฯ  วาริตกาลโต  
ปฏาย  กโรนฺเตสุปสฺส  อนาปตฺติ  ฯ  น  สามเณโรติ  อ ฺโ   
สามเณโร  น  คเหตพฺโพ  อุปชฺฌ  ทตฺวา  คหิตสามเณราป   
วตฺตพฺพา  อห  วินยกมฺม  กโรมิ  มยฺห  วตฺต  มา  กโรถ  
มา  ม  คามปฺปเวสน  อาปุจฺฉถาติ  ฯ  สเจ  เอว  วุตฺเตป   
กโรนฺติเยว ฯวาริตกาลโต  ปฏาย  กโรนฺเตสุปสฺส  อนาปตฺติ  ฯ   
ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ  นาม  อธิปจฺจฏานภูตา  ปฏิกฺขิตฺตา    
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ตสฺมา  ภิกฺขุ  สงฺฆสฺส  วตฺตพฺพ  ภนฺเต  อห  วินยกมมฺ  กโรมิ   
ภิกฺขุโนวาทก  ชานาถาติ  ฯ  ปฏิพลสสฺ  วา  ภิกฺขุโน  ภาโร  
กาตพฺโพ  ฯ  อาคตา  จ  ภิกฺขุนิโย  สงฺฆสฺส  สนฺติก  คจฺฉถ   
สงฺโฆ  โว  โอวาททายก  ชานิสฺสตีติ  วา  อห  วินยกมฺม  
กโรมิ  อสุกภิกฺขุสฺส  นาม  สนฺติก  คจฺฉถ  โส  โว  โอวาท   
ทสฺสตีติ  วา  วตฺตพฺพา  ฯ สา  อาปตฺตีติ  สุกฺกวิสฏ ิยา  ปริวาเส   
ทินฺเน  ปุน  สุกฺกวิสฏ ิ   นาปชฺชิตพฺพา  ฯ  อ ฺา  วา  ตาทิสิกาติ   
กายสสคฺคาทิครุกาปตฺติ  ฯ  ตโต  วา  ปาปฏตราติ  ปาราชิกา- 
ปตฺติ  สตฺตสุ  อาปตฺตีสุทุพฺภาสิตาปตฺติ  ปาปฏา  ทุกฺกฏา- 
ปตฺติ  ปาปฏตรา  ทุกฺกฏาปตฺติ   ปาปฏา  ปาฏิเทสนียาปตฺติ   
ปาปฏตรา  ฯ  เอว  ปาจิตฺติย-ถุลฺลจฺจยสงฺฆาทิเสสปาราชิกาปตฺตีสุ   
นโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตาส  วตฺถูสุป  ทุพฺภาสิตวตฺถุ  ปาปฏ   
ทุกฺกฏวตฺถุ  ปาปฏตรนฺติ  ปุริมนเยเนว  เภโท  เวทิตพฺโพ  ฯ   
ปณฺณตฺติวชฺเช  สิกฺขาปเท  ปน  วตฺถุปอาปตฺติป  ปาปฏา  ฯ   
โลกวชฺเช  ปน  อุภยป  ปาปฏตร  ฯกมฺมนฺติ  ปริวาส- 
กมฺมวาจา  วุจฺจติ  ต  กมฺม  อกต  ทุกฺกฏนฺติ   อาทีหิ  วา  กึ   
อิท  กมฺม  นาม  กสิกมฺม  โครกฺขกมฺมนฺติอาทีหิ  วา  วจเนหิ   
น  ครหิตพฺพ  ฯ  กมฺมิกาติ  เยหิ  ภิกฺขูหิ  กมฺม  กต  เต  
กมฺมิกาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  เต  พาลาอพฺยตฺตาติอาทีหิ  วจเนหิ  น   
ครหิตพฺพา  ฯ  น  สวจนีย  กาตพฺพนฺติ  ปลโิพธนตฺถาย  วา    
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ปกฺโกสนตฺถาย  วา  สวจนีย  น  กาตพฺพ  ปลโิพธนตฺถาย   
หิ  กโรนฺโต  อห  อายสฺมนฺต  อิมสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  สวจนีย  
กโรมิ  อิมมหฺา  อาวาสา  เอกปทป  มา  ปกฺกมิ  ยาว  น  
ต  อธิกรณ  วูปสนฺต  โหตีติ  เอว  กโรติ  ปกโฺกสนตฺถาย   
กโรนฺโต  อห  เต  สวจนยี  กโรมิ  เอหิ  มยา  สทธฺึ  
วินยธราน  สมฺมุขีภาวคจฺฉาหีติ  เอว  กโรติ  ตทุภยป  
น  กาตพฺพ  ฯ  น  อนุวาโทติวิหารเชฏกฏาน  น  กาตพฺพ   
ปาฏิโมกฺขุทฺเทสเกน  วา ธมฺมชฺเฌสเกน  วา  น  ภวิตพฺพ 
เตรสสุ  สมฺมตีสุ  เอกสมฺมติวเสนปอิสฺสริยกมฺม  น  กาตพฺพ  ฯ   
น  โอกาโสติ  กโรตุ  เม  อายสฺมา โอกาส  อห  ต  วตฺตุกาโมติ   
เอว  ปกตตฺตสฺส  โอกาโส  น  กาตพฺโพ  วตฺถุนา  วา  อาปตฺติยา  
วา  น  โจเทตพฺโพ  อยนฺเต  โทโสติ  น  สาเรตพฺโพ  ฯ 
น  ภิกฺขู  ภิกขฺูหิ  สมฺปโยเชตพฺพนฺติ  อ ฺม ฺ  ปโยเชตฺวา  
กลโห  น  กาเรตพฺโพ  ฯ  ปุรโต สงฺฆตฺเถเรน  หุตฺวา  ปุรโต   
น  คนฺตพฺพ  ทฺวาทสหตฺถ  อุปจาร  มุ ฺจิตฺวา  เอกเกน 
คนฺตพฺพ  ฯ  นิสีทเนป  เอเสว  นโย  ฯ  อาสนปริยนฺโตติ  ภตฺตคฺคาทีสุ   
สงฺฆนวกาสนปริยนฺโต  นาม  สฺวาสฺส  ทาตพฺโพ  ฯ ตตฺถ   
นิสีทิตพฺพ  ฯ  เสยฺยปริยนโฺตติ  เสยฺยาน  ปรยินฺโต   สพฺพลามก   
ม ฺจป  ฯ  อย  หิ  วสฺสคฺเคน  อตฺตโน  ปตฺตฏาเน  เสยฺย   
คเหตุ  น  ลภติ  ฯ  สพฺพภิกฺขูหิ  วิจินิตฺวา  คหิตาวเสสา  ปน    
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มงฺกุณคูถภริตา  เวตฺตวากาทิวินทฺธา  ลามกเสยฺยา  อสฺส  
ทาตพฺพา  ฯ  วิหารปริยนฺโตติ  ยถา  จ  เสยฺยา  เอว  วสน   
อาวาโสป  วา  วสฺสคฺเคน  อตฺตโน  ปตฺตฏาเน  ตสฺส  น   
วฏฏติ  ฯ  สพฺพภิกฺขูหิ  วิจินิตฺวา  คหิตาวเสสา  ปน  รโชหตภูมิ- 
ชตุกมูสิกภรติา  ปณฺณสาลา  อสฺส  ทาตพฺพา  ฯ  สเจ  ปกตตฺตา   
สพฺเพ  รุกฺขมูลิกา  อพฺโภกาสิกา  วา  โหนฺติ  ฉนฺน  น   
อุเปนฺติ  ฯ  สพฺเพป  เอเตหิวิสฺสฏาวาสา  นาม  โหนฺติ  ฯ   
เตสุ  ย  อิจฺฉติ  ต  ลภติ  ฯวสฺสูปนายิกทิวเส  ปน  ปจฺจย  
เอกปสฺเส  ตฺวา  วสฺสคฺเคน คณฺหิตุ  ลภติ  เสนาสน  ปน   
น  ลภติ  ฯ  นิวทฺธวสฺสาวาสิกเสนาสน  คณฺหิตุกาเมน  วตฺต   
นิกฺขิปตฺวา  คเหตพฺพ  ฯ  เตน  จ  โส  สาทิตพฺโพติ  ย  อสฺส   
อาสนาทิปริยนฺต  ภิกฺขู  เทนฺติ  โส  เอว   สาทิตพฺโพ  ฯ   
ปุเรสมเณน  วา  ปจฺฉาสมเณน  วาติ  าติปวาริตฏาเน 
เอตฺตเก  ภิกขฺู  คเหตฺวา  อาคจฺฉถาติ  นิมนฺติเตน  ภนฺเต อสุก   
นาม  กุล  ภิกฺขู  นิมนฺเตติ  เอถ  ตตฺถ  คจฺฉามาติ  เอว    
สวิธาย  ภิกฺขู  ปุเรสมเณน  วา  ปจฺฉาสมเณน  วา  กตฺวา   
น  คนฺตพฺพ  ฯ  ภนฺเต  อสกุสฺมึ  นาม  คาเม  มนุสฺสา  ภิกฺขูน   
อาคมน   อิจฺฉนฺติ  สาธุ  วต  สเจ  เตส  สงฺคห  กเรยฺยาถาติ   
เอว ฺจ ปนปริยาเยน  กเถตุ  วฏฏติ  ฯ  น  อาร ฺ ิกงฺคนฺติ   
อาคตาคตาน อาโรเจตุ  หรายมาเนน  อาร ฺ ิกธุตงฺค  น    
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สมาทาตพฺพ  ฯ  เยนป  ปกติยา  สมาทินฺน  เตน  ทติุย  ภิกฺขุ   
คเหตฺวา  อร ฺเ  อรุณ  อุฏาเปตพฺพ  น  จ  เอกเกน  คนฺตพฺพ   
ตถา  ภตฺตคฺคาทีสุ  อาสนปริยนฺเต  นิสชฺชาย  หรายมาเนน  
ปณฺฑปาติกธุตงฺคป  น  สมาทาตพฺพ ฯ  โย  ปน  ปกติยา   
ปณฺฑปาติโก  ตสฺส  ปฏิเสโธ  นตฺถิ  ฯ  น  จ  ตปฺปจฺจยาติ   
นิหตภตฺโต  หุตฺวา  วิหาเรเยว  นิสีทิตฺวา  ภุ ฺชนฺโต  รตฺติโย   
คณิสฺสามีติ  คจฺฉโต  คาเม  ภิกฺขู  ทิสวฺา  อนาโรเจนฺตสฺส    
รตฺติจฺเฉโท  สิยาติ  อิมินา  การเณน  ปณฺฑปาโต  น  
นีหราเปตพฺโพ ฯมา  ม  ชานึสูติ  มา  ม  เอกภิกฺขุป  ชานาตูติ   
อิมินา  อชฺฌาสเยน   วิหาเร  สามเณเรหิ  ปจาเปตฺวา  ภุ ฺชิตตป   
น  ลภติ  ฯ  คาม ปณฺฑายปวิสิตพฺพเมว  ฯ  คิลานสฺส  ปน   
นวกมฺมอาจริยุปชฺฌายกิจฺจาทีสุ  ปสุตสฺส  วา  วิหาเรเยว  อจฺฉิตุ  
วฏฏติ  สเจ  คาเม  อเนกสตา  ภิกฺขู  วิจรนฺติ  น  สกฺกา   
โหติ  อาโรเจตุ คามกาวาส  คนฺตฺวาสภาคฏาเน  วสิตุ  
วฏฏติ  ฯ  อาคนฺตุเกนาป  กิ ฺจิ  วิหาร  อาคเตน  ตตฺถ  ภิกฺขูน   
อาโรเจตพฺพ  ฯ  สเจ  สพฺเพ  เอกฏาเน   ิเต ปสฺสติ เอกฏาเน   
 ิเตเนว  อาโรเจตพฺพ  ฯ  อถ  รุกฺขมูลาทีสุ  วิสุ วิสุ    ิตา   
โหนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อาโรเจตพฺพ  ฯ  ส ฺจิจฺจ  
อนาโรเจนฺตสฺส  รตฺติจฺเฉโท  จ  โหติ  วตฺตเภเท  จ  ทุกฺกฏ  ฯ  อถ  
วิจินนฺโต  เอกจฺเจ  น  ปสสฺติ  รตฺติจฺเฉโทว  โหติ  น  วตฺตเภเท  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 320 

                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๐ 
 
ทุกฺกฏ  ฯ  อาคนฺตุกสฺสาติ  อตฺตโน  วสนวิหาร  อาคตสฺสาป  
เอกสฺส  วา  พหุนฺน  วา  วุตฺตนเยเนว  อาโรเจตพฺพ  ฯ  รตฺติจฺเฉท- 
วตฺตเภทาปเจตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา  ฯ  สเจ  อาคนฺตุกา 
มุหุตฺต วิสฺสมิตฺวา  วา  อวิสฺสมิตฺวา  วา  เอว  วิหารมชฺเฌ   
น  คจฺฉนฺติ  เตสปอาโรเจตพฺพ  ฯ  สเจ  ตสฺส  อชานนฺตสฺเสว   
คจฺฉนฺติ  อย  จ  ปน  คตกาเล  ชานาติ  ฯ  คนฺตฺวา   
อาโรเจตพฺพ  ฯ  สมฺปาปุณิตุ อสกฺโกนฺตสฺส  รตฺติจฺเฉโทว  โหติ  
น  วตฺตเภเท  ทุกฺกฏ  ฯ  เยป อนฺโตวิหาร  อปวิสิตฺวา  อุปจารสีม   
โอกฺกมิตฺวา  คจฺฉนฺติ  อย ฺจ  เนส  ฉตฺตสทฺท  วา  อุกาสิตสทฺท 
วา  ขิปตสทฺท  วา  สุตฺวา   อาคนฺตุกภาว  ชานาติ  ฯ  คนฺตฺวา   
อาโรเจตพฺพ  คตกาเล ชานนฺเตนป อนุพนฺธิตฺวา  อาโรเจ- 
ตพฺพเมว  ฯ  สมฺปาปุณิตุ อสกฺโกนฺตสฺส  รตฺติจฺ  เฉโทว  โหติ  น   
วตฺตเภเท  ทุกฺกฏ  ฯ  โยป  รตฺตึ  อาคนฺตฺวา รตฺตึเยว  คจฺฉติ   
โสปสฺส  รตฺติจฺเฉท  กโรติ  ฯ  อ ฺาตตฺตา  ปน  วตฺตเภเท   
ทุกฺกฏ  นตฺถ ิ ฯ  สเจ  อชานิตฺวาว  อพฺภาน  กโรติอกตเมว  
โหตีติ  กุรุนทฺิย  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  อธิกา  รตฺติโย  คเณตฺวา   
กาตพฺพ  ฯ  อย  อปณฺณกปฏิปทา  ฯ  นทีอาทีสุ  นาวาย   
คจฺฉนฺตปปรตีเร   ิตป  อากาเส  คจฺฉนฺตป  ปพฺพตถล- 
อร ฺาทีสุ  ทูเร   ิตป  ภิกฺขุ  ทิสฺวา  สเจ  ภิกฺขูติ  ววตฺถาน   
อตฺถิ  นาวาทีหิ  คนฺตฺวา   มหาสทฺท  กตฺวา  วา  เวเคน    
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อนุพนฺธิตฺวา  วา  อาโรเจตพฺพ  ฯ  อนาโรเจนฺตสฺส  รตฺติจฺเฉโท   
เจว  วตฺตเภเท  จ  ทุกฺกฏ  โหติ  ฯ  สเจ  วายมนฺโตป  สมฺปาปุณิตุ   
วา  สาเวตุ  วา  น  สกฺโกติ  รตฺติจฺเฉโทว  โหติ  น  วตฺตเภเท   
ทุกฺกฏ  ฯ  สงฺฆเสนาภยตฺเถโร ปน  วิสยาวิสยวเสน  กเถติ  วิสเย  
กิร  อนาโรเจนฺตสฺส  รตฺติจฺเฉโท  เจว  วตฺตเภเท  ทุกฺกฏ ฺจ 
โหติ  อวิสเย  ปน  อุภยป  นตฺถีติ  ฯกรวิกติสฺสตฺเถโร  ปน   
สมโณ  อยนฺติ  ววตฺถานเยว  ปมาณ  สเจป  อวิสโย  โหติ   
วตฺตเภเท  ทุกฺกฏเมว  นตฺถิ  รตฺติจฺเฉโท        ปน  โหติเยวาติ  อาห  ฯ   
อุโปสเถติ  อุโปสถ  สมฺปาปุณิสฺสามาติอาคนฺตุกา  หิ  ภิกฺขู   
อาคจฺฉนฺติ  อิทฺธิยา  คนฺตฺวาป  อุโปสถภาว   ตฺวา  โอตริตฺวา   
อุโปสถกมฺม  กโรนฺติ  ฯ  ตสฺมา  อาคนฺตุกโสธนตฺถ  อุโปสถทวิเส   
อาโรเจตพฺพ  ฯ  ปวารณายป  เอเสว นโย ฯ  คิลาโนติ  คนฺตุ   
อสมตฺโถ  ฯ  ทูเตนาติ  เอตฺถาป  อนุปสมฺปนฺน  เปเสตุ  น  วฏฏติ   
ภิกฺขุ เปเสตฺวา  อาโรจาเปตพฺพ  ฯ  อภิกฺขุโก อาวาโสติ  สุ ฺโ   
วิหาโร  ยตฺถ  เอโกป  ภิกขฺุ  นตฺถิ  ตตฺถ วาสตฺถาย  น   
คนฺตพฺพ  ฯ  น  หิ  ตตฺถ  วุตฺถรตฺติโย  คณนูปคาโหนฺติ  ฯ   
ปกตตฺเตน  ปน  สทฺธ ึ วฏฏติ  ฯ  ทสวิธนฺตราเย  ปน  สเจป   
รตฺติโย  คณนูปคา  น  โหนฺติ  อนฺตรายโต  ปริมุจฺจนตฺถาย  
คนฺตพฺพเมว  ฯ  เตน  วุตฺต  อ ฺตฺร  อนฺตรายาติ  ฯ  นานา- 
สวาสเกหิ  สทฺธึ  วินยกมมฺ  กาตุ  น  วฏฏติ  ฯ  เตส  อนาโรจเนป   
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รตฺติจฺเฉโท  นตฺถิ  อภิกฺขุกาวาสสทิสเมว  โหติ  ฯ  เตน  วุตฺต   
ยตฺถสฺสุ  ภิกขฺู  นานาสวาสกาติ  ฯ  เสส  อุโปสถกขฺนฺธเก 
วุตฺตนยเมว  ฯ 
        เอกจฺฉนฺเน  อาวาเสติอาทีสุ  อาวาโส  นาม  วสนตฺถาย  
กต  เสนาสน  ฯ  อนาวาโส  นาม  เจติยฆร  โพธิฆร   
สมฺมชฺชนีอฏฏโก  ทารุอฏฏโก  ปานียมาโฬ  วจฺจกุฏี  ทฺวาร- 
โกฏโกติเอวมาทิ  ฯ ตติยปเทน  ตทุภย  คหิต  ฯ  เอเตสุ  ยตฺถ  
กตฺถจิ เอกจฺฉนฺเน ฉทนโตอุทกปตนฏานปริจฺฉินฺเน  โอกาเส   
อุกฺขิตฺตโก  วสิตุ  น  ลภติ  ปาริวาสิโก  ปน  อนฺโตอาวาเสเยว  
น  ลภตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต  ฯมหาอฏกถาย  ปน  อวิเสเสน   
อุทกปาเตน  วาริตนฺติ  วุตฺต  ฯ กรุุนฺทิย  เอเตสุ  ป ฺจวณฺณ- 
ฉทนพทฺธฏาเนสุ  ปาริวาสิกสฺส  จ   อุกฺขิตฺตกสฺส  จ  ปกตตฺเตน   
สทฺธึ  วสน  อุทกปาเตน  วาริตนฺติ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  นานูปจาเรป   
เอกจฺฉนฺเน  น  วฏฏติ  ฯ  สเจ ปเนตฺถ  ตทหุปสมฺปนฺเนป  ปกตตฺเต   
ปม  ปวิสิตฺวา  นิปนฺเนสฏ ีวสฺโสป  ปาริวาสิโก  ปจฺฉา   
ปวิสิตฺวา  ชานนฺโต  นิปชชฺติ   รตฺติจฺเฉโท  เจว  วตฺตเภเท   
ทุกฺกฏ ฺจ  ฯ  อชานนฺตสสฺ  รตฺติจฺเฉโทวน  วตฺตเภเท  ทุกฺกฏ  ฯ 
สเจ  ปน  ตสมฺึ  ปม  นิปนฺเน  ปจฺฉา ปกตตฺโต  ปวิสิตฺวา   
นิปชฺชติ  ปาริวาสิโก  จ  ชานาติ  รตฺติจฺเฉโท  เจว  วตฺตเภเท   
จ  ทุกฺกฏ ฯ  โน  เจ  ชานาติ  รตฺติจฺเฉโทว  น  วตฺตเภเท    
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ทุกฺกฏ  ฯ  วุฏาตพฺพ  นิมนฺเตตพฺโพติ  ตทหุปสมฺปนฺนป  ทิสฺวา   
วุฏาตพฺพเมว  วุฏาย  จ  อห  อิมินา  สุขนิสินฺโน   วุฏาปโตติ   
ปรมฺมุเขน  น  คนฺตพฺพ  อิท  อาจริย  อาสน  เอตฺถ    
นิสีทถาติ  เอว  นิมนฺเตตพฺโพเยว  ฯ  นวเกน  ปน  มหาเถร  
โอพทฺธ กโรมีติ  ปาริวาสิกตฺเถรสฺส  สนฺติก  น  คนตฺพฺพ  ฯ   
เอกาสเนติ  สมานวสฺสิกาสเน  ม ฺเจ  วา  ปเ  วา  ฯ  น  
ฉมาย  นิสินฺเนติ  ปกตตฺเต  ภูมิย  นิสินฺเน  อิตเรน  อนฺตมโส   
ติณสนฺถเรป  อุจฺจตเร   วาลิกถเลป  วา  น  นิสีทิตพฺพ  ฯ  
ทฺวาทสหตฺถ  ปน  อุปจารมุ ฺจิตฺวา  นิสีทิตุ  วฏฏติ  ฯ  
น  เอกจงฺกเมติ  สหาเยน  วิย  สทฺธึ  เอกสฺมึ  จงฺกเม  น  
จงฺกมิตพฺพ  ฯ  ฉมาย  จงฺกมตีติ  ฉมายจงฺกมนฺเต  ฯ  อยเมว 
วา  ปาโ  ฯ  อย  ปเนตฺถ  อตฺโถ  ฯ   อกตปริจฺเฉทาย  ภูมิยา   
จงฺกมนฺเต  ปริจฺเฉท  กตฺวา  วาลิก อากิริตฺวา  อาลมฺพน   
โยเชตฺวา  กตจงฺกเม  นีเจป  น  จงฺกมิตพฺพ  ฯ  โก  ปน วาโท   
อิฏกจเยน  สมฺปนฺเน  เวทิกปริกฺขิตฺเตป  ฯ  สเจ  ปน ปาการ- 
ปริกฺขิตฺโต  โหติ  ทฺวารโกฏกยุตฺโต  ปพฺพตนฺตรวนนฺตร- 
คุมฺพนฺตเรสุ  วา  สุปฏิจฺฉนฺโน  ตาทิเส  จงฺกเม  จงฺกมิตุ วฏฏติ  ฯ   
อปฺปฏิจฺฉนฺเนป  อุปจาร  มุ ฺจิตฺวา  วฏฏติ  ฯ  วุฑฺฒตเรนาติ   
เอตฺถ   สเจ  วุฑฺฒตเร  ปาริวาสิเก  ปม  นิปนฺเน  อิตโร   
ชานนฺโต  ปจฺฉา นิปชฺชติ  รตฺติจฺเฉโท  จสฺส  โหติ  วตฺตเภเท    
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จ  ทุกฺกฏ  ฯ  วุฑฺฒตรสฺส  ปน  รตฺติจฺเฉโทว  น  วตฺตเภเท  
ทุกฺกฏ  ฯ  อชานิตฺวา นิปชฺชติ  ทฺวินฺนป  วตฺตเภโท  นตฺถ ิ  
รตฺติจฺเฉโท  ปน  โหต ิ ฯ  อถ  นวเก  ปาริวาสิเก  ปม  นิปนฺเน   
วุฑฺฒตโร  นปิชฺชติ  นวโก  จ ชานาติ  รตฺติ  จสฺส  ฉิชฺชติ   
วตฺตเภเท  จ  ทุกฺกฏ  โหติวุฑฺฒตรสฺส  รตฺติจฺเฉโทว  น   
วตฺตเภโท  ฯ  โน  เจ  ชานาติ  ทฺวินฺนป  วตฺตเภโท  นตฺถ ิ  
รตฺติจฺเฉโท  ปน  โหต ิ ฯ  สเจเทฺวป  อปจฺฉา  อปุริม  นิปชฺชนฺติ   
วุฑฺฒตรสฺส  รตฺติจฺเฉโทว  อิตรสฺส  วตฺตเภโทปติ  กุรุนฺทิย   
วุตฺต  ฯ  เทฺว  ปาริวาสิกา  สมวสฺสา  เอโก  ปม  นปินฺโน   
เอโก  ชานนฺโตว  ปจฺฉา  นิปชฺชติ  รตฺติ  จ  ฉิชชฺติ  วตฺตเภเท  
จ  ทุกฺกฏ  ฯ  ปม  นิปนนฺสฺส  รตฺติจฺเฉโทว  น  วตฺตเภโท  ฯ  
สเจ  ปจฺฉา  นิปชฺชนฺโตปน  ชานาติ  ทฺวินฺนป  วตฺตเภโท   
นตฺถิ  รตฺติจฺเฉโท  ปน  โหติ  ฯ  สเจ  เทฺวป  อปจฺฉา  อปุริม   
นิปชฺชนฺติ  ทวิฺนฺน  รตฺติจฺเฉโทเยว   น  วตฺตเภโท  ฯ  สเจ  ห ิ  
เทฺว  ปาริวาสิกา  เอกโต  วเสยฺยุ เต  อ ฺม ฺสฺส  อชฌฺาจาร  
ตฺวา  อคารวา  วิปฺปฏิสาริโน  วา หุตฺวา  ปาปฏตร  วา   
อาปตฺตึ  อาปชฺเชยฺยุ วิพฺภเมยฺยุ วา  ตสฺมา  เนส  สหเสยฺยา   
สพฺพปฺปกาเรน  ปฏิกฺขิตฺตาติ  ฯ  เสส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
มูลายปฏิกสสฺนารหาทโย  เจตฺถ  ปารวิาสิกาทีน ปกตตฺตฏาเน   
 ิตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  ปารวิาสิกจตุตฺโถ  เจ  ภิกฺขเว  ปริวาสนฺติ    
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เอตฺถ  ปาริวาสิก  จตุตฺถ  กตฺวา  อ ฺม ฺสฺส   ปริวาส- 
ทานาทีนิ  กาตุ  น  วฏฏติเยว  ฯ  เอเตเสฺววาย  คณปูรโก  น   
โหติ  เสสสงฺฆกมฺเมสุ  โหติ  ฯ  คเณ  ปน  อปฺปโหนฺเต  วตฺต   
นิกฺขิปาเปตฺวา คณปูรโก กาตพฺโพติ ฯ   
                        ปาริวาสิกวตฺตกถา นิฏ ิตา ฯ    
        อิมมฺปน  วตฺตกถ  สุตฺวา  วินยธรอุปาลิตฺเถรสฺส  รโหคตสฺส 
เอวมฺปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  ภควตา  พหุ  ปาริวาสิกวตฺต  ป ฺตฺต    
กตีหิ  นุโข  เอตฺถ  การเณหิ  รตฺติจฺเฉโท  โหตีติ  ฯ  โส  
ภควนฺตอุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  เอตมตฺถ  ปุจฺฉิ  ฯ  ภควาปสฺส   
พฺยากาสิ  ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  อายสฺมา  อุปาลิ  ฯเปฯ 
รตฺติจฺเฉทาติ  ฯ ตตฺถ  สหวาโสติ  ยฺวาย  ปกตตฺเตน  ภิกฺขุนา 
สทฺธึ  เอกจฺฉนฺเนติ   อาทินา  นเยน  วุตฺโต  เอกโต  วาโส  ฯ   
วิปฺปวาโสติ  เอกกสฺเสว  วาโส  ฯ  อนาโรจนาติ  อาคนฺตุกาทีน   
อนาโรจนา  ฯ  เอเตสุ  ตีสุ  เอเกเกน  การเณน  รตฺติจฺเฉโท  
โหติ  ฯ  น  สกฺโกนฺตีติ  สงฺฆสฺส มหนฺตตาย  ตตฺร  ตตฺร  คนฺตฺวา   
สพฺเพส  อาโรเจตุ อสกฺโกนฺตา โสเธตุ  น  สกโฺกนฺติ  ฯ   
ปริวาส  นิกขิฺปามิ  วตฺต  นิกฺขิปามีติ   อิเมสุ  ทฺวีสุ  ปเทสุ  
เอเกเกนาป  นิกฺขิตฺโต  โหติ  ปริวาโส  ทฺวีหิป   สนุิกฺขิตฺโตเยว  ฯ   
สมาทาเนป  เอเสว  นโย  ฯ  เอว  วตฺต  สมาทิยิตฺวา  ปริวุฏ- 
ปริวาสสฺส  มานตฺต  คณฺหโต  ปุน  สมาทานวตฺตกิจฺจ  นตฺถิ  ฯ    
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สมาทินฺนวตฺโตเยว  หิ  เอส  ตสฺมาสฺส  ฉารตฺต  มานตฺต   
ทาตพฺพ  ฯ  จิณฺณมานตฺโตว  อพฺเภตพฺโพ  ฯ  เอว  อนาปตฺติโก   
หุตฺวา  สุทฺธนฺเต  ปติฏ ิโต  ติสฺโส  สกิฺขา  ปูเรตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต   
กริสฺสตีติ ฯ   
                                ปริวาสกถา นิฏ ิตา ฯ 
        มลูายปฏิกสฺสนารหา   ภิกฺขู   สาทิยนฺติ   ปกตตฺตานนฺติ 
เปตฺวา  นวกตร  มลูายปฏิกสฺสนารห  อวเสสาน  อนฺตมโส   
ปาริวาสิกาทีนป  ฯ  อิเมส ฺหิ  ปาริวาสิกมูลายปฏกิสฺสนารห- 
มานตฺตารหมานตฺตจาริกอพฺภานารหาน  ป ฺจนฺน  เปตฺวา   
อตฺตโน  อตฺตโน นวกตร  เสสา  สพฺเพ  ปกตตฺตา  เอว  ฯ  
กสฺมา  ฯ  มถิุ  ยถาวุฑฺฒ  อภิวาทนาทีน  อนุ ฺาตตฺตา  ฯ  เตน  
วุตฺต  อวเสสาน  อนฺตมโสปาริวาสิกาทีนปติ  ฯ  มลูายปฏ-ิ 
กสฺสนารหาทีน  ลกฺขณมฺปน  เตส   ปรโต  อาวิภวิสฺสติ  ฯ  
เสสเมตฺถ อิโต ปเรสุป มานตฺตารหาทิวตฺเตสุ จปาริวาสิก- 
วตฺเตสุ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  มลูายปฏิกสฺสนารหจตุตฺโถ   
เจติอาทีสุป  ฯ  ยเถว  ปารวิาสิโก  เอว  เอเตป  เอเตสุ วินย- 
กมฺเมสุ  น  คณปูรกา  โหนฺติ  ฯ  เสสสงฺฆกมฺเมสุ  โหนฺติฯ  
มานตฺตจาริกสฺส  วตฺเตสุ เทวสิก อาโรเจตพฺพนฺติ วิเสโส ฯ  
รตฺติจฺเฉเทสุ  อูเน  คเณติ  เอตฺถ  คโณติ  จตฺตาโร  วา  อติเรกา   
วา  ฯ  ตสฺมา  สเจป  ตีหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ วสติ  รตฺติจฺเฉโท    
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โหติเยว  ฯ  มานตฺตนิกฺเขปสมาทาเนสุ  วุตฺตสทิโสว  วินิจฺฉโย  ฯ  
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                        ปาริวาสิกกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________   
                         
                                  สมจฺุจยกฺขนฺธกวณฺณนา           
   
          สมุจฺจยกฺขนฺธเก  ฯ  ฉารตฺต  มานตฺตนฺติ  เอตฺถ  จตุพฺพิธ    
มานตฺต   อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺต   ปฏิจฺฉนฺนมานตฺต  ปกฺขมานตฺต   
สโมธานมานตฺตนฺติ  ฯ  ตตฺถ  อปฺปฏจฺิฉนฺนมานตฺต  นาม ย  
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย  อาปตฺติยา  ปริวาส  อทตฺวา  เกวล  อาปตฺตึ   
อาปนฺนภาเวเนว  มานตฺตารหสฺส  มานตฺต  ทิยฺยติ  ฯ  ปฏิจฺฉนฺน- 
มานตฺต  นาม  ย  ปฏิจฺฉนฺนาย  อาปตฺติยา  ปริวุฏปริวาสสฺส   
ทิยฺยติ  ฯ  ปกฺขมานตฺต  นาม  ย  ปฏิจฺฉนฺนาย  วา  อปฺปฏิจฺ- 
ฉนฺนาย  วา  อาปตฺติยา อฑฺฒมาส  ภิกฺขุนีน  ทิยฺยติ  ฯ   
สโมธานมานตฺต  นาม  ย  โอธาย  เอกโต  กตฺวา  ทิยฺยติ  ฯ 
เตสุ  อิท  อปปฺฏิจฺฉนฺนาย  อาปตฺติยา  ฉารตฺต  มานตฺตนฺติ  
วจนโต  อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ต  เทนฺเตน  สเจ  
เอก  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  โหติ  อิธ  วุตฺตนเยเนว ทาตพฺพ  ฯ  
สเจ  เทฺว  วา  ติสฺโส  วา  ตทุตฺตริ วา อาปนฺโน ยเถว   
เอก  อาปตฺตินฺติ  วุตฺต  เอว  เทฺว  อาปตฺติโย  ติสฺโส   
อาปตฺติโยติ   วตฺตพฺพ  ฯ  ตทุตฺตริ  ปน  สเจป  สต  วา  สหสฺส    
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วา  โหติ  ฯ  สมฺพหุลาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  นานาวตฺถุกาโยป  เอกโต  
กตฺวา  ทาตพฺพ  ตาส  ทานวิธึ  ปริวาสทาเน  กถยิสสฺาม  ฯ 
เอว อาปตฺติวเสน  กมฺมวาจ   กตฺวา   ทนิฺเน   มานตฺเต  เอวเมต   
ธารยามีติ  กมฺมวาจาปริโยสาเน  มาฬกสีมายเมว  มานตฺต   
สมาทิยามิ  วตฺต  สมาทิยามีติ  วุตฺตนเยเนว  วตฺต  สมาทาตพฺพ  ฯ   
สมาทิยิตฺวา  ตตฺเถว  สงฺฆสฺส  อาโรเจตพฺพ  ฯ อาโรเจนฺเตน  จ  
เอว  อาโรเจตพฺพ  อห  ภนฺเต  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  ส ฺเจตนิก   
สุกฺกวิสฏ ึ  อปฺปฏิจฺฉนฺน  โสห  สงฺฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา   
ส ฺเจตนิกาย  สุกฺกวิสฏ ิยา  อปฺปฏิจฺฉนฺนาย  ฉารตฺต  มานตฺต  
ยาจึ  ตสฺส  เม  สงฺโฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  ส ฺเจตนิกาย   
สุกฺกวิสฏ ิยา  อปฺปฏิจฺฉนฺนาย  ฉารตฺต  มานตฺต  อทาสิ  โสห   
มานตฺต  จรามิ  เวทิยามห  ภนฺเต  เวทิยตีติม  สงฺโฆ   
ธาเรตูติ  ฯ  อิม  จ  ปน  อตฺถ  คเหตฺวา  ยาย  กายจิ วาจาย   
อาโรเจตุ วฏฏติเยว  ฯ  อาโรเจตฺวา  สเจ  นิกฺขิปตุกาเมน   
วุตฺตนเยเนว  สงฺฆมชฺเฌ  นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  มาฬกสีมโต  ภิกฺขูสุ   
นิกฺขนฺเตสุ  เอกสฺส  สนฺติเก  นิกฺขิปตุ  วฏฏติ  ฯ  มาฬกสีมโต   
นิกฺขมิตฺวา  สตึ  ปฏลิภนเฺตน  สห  คจฺฉนฺตสฺส  สนฺติเก 
นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  สเจ  โสป  ปกฺกนโฺต  อ ฺสฺส  ยสฺส  มาฬเก 
นาโรจิต  ตสฺส  อาโรเจตฺวา  นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  อาโรเจนฺเตน  ปน 
อวสาเน  เวทิยตีติ  ม  อายสฺมา  ธาเรตูติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ทฺวินฺน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 329 

                *เลมที่ ๓  สมจฺุจยกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๓๒๙ 
 
อาโรเจนฺเตน  อายสฺมนฺตา  ธาเรนฺตูติ  วตฺตพฺพ  ฯ ติณฺณ  
อาโรเจนฺเตน  อายสฺมนฺโต  ธาเรนฺตูติ  วตฺตพฺพ  ฯ  นิกฺขิตฺตกาลโต   
ปฏาย  ปกตตฺตฏาเน  ติฏติ  ฯ  สเจ  อปฺปภิกฺขุโก  วิหาโร 
โหติสภาคา  ภิกฺขู  วสนฺติ  ฯ  วตฺต  อนกิฺขิปตฺวา  อนฺโตวิหาเรเยว    
รตฺติโย  คเณตพฺพา  ฯ  อถ  น  สกฺกา  โสเธตุ วุตฺตนเยเนว  
วตฺต  นิกฺขิปตฺวา  ปจฺจูสสมเยว  จตูหิ  ป ฺจหิ  วา  ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ  
ปริกฺขิตฺตสฺส  วิหารสฺส  ปริกฺเขปโต  อปริกฺขิตฺตสฺส  ปรกิฺเขปาร- 
หฏานโต  เทฺว  เลฑฺฑุปาเต  อติกฺกมิตฺวา  มหามคฺคโต  โอกฺกมฺม   
คุมฺเพน  วาวติยา  วา  ปฏจฺิฉนฺนฏาเน  นิสีทิตพฺพ  ฯ 
อนฺโตอรุเณเยววุตฺตนเยเนว  วตฺต  สมาทิยิตฺวา  อาโรเจตพฺพ  ฯ  
สเจ  อ ฺโ  โกจิภิกฺขุ  เกนจิเทว  กรณีเยน  ต  าน   
อาคจฺฉติ  สเจ  เอส  ต ปสฺสติ  สทฺท  วาสฺส  สุณาติ  
อาโรเจตพฺพ  ฯ  อนาโรเจนฺตสฺสรตฺติจฺเฉโท  เจว  วตฺตเภโท  
จ  ฯ  อถ  ทฺวาทสหตฺถ  อุปจาร  โอกฺกมิตฺวา  อชานนฺตสฺเสว   
คจฺฉติ  ฯ  รตฺติจฺเฉโท  โหติเยววตฺตเภโท  ปน  นตฺถ ิ ฯ   
อาโรจิตกาลโต  ปฏาย  จ  เอก  ภิกฺขุ เปตฺวา  เสเสหิ  สติ   
กรณีเย  คนฺตุมฺป  วฏฏติ  ฯ  อรุเณ  อุฏ ิเต   ตสฺส  ภิกฺขุสฺส   
สนฺติเก  วตฺต  นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  สเจ  โสป  เกนจิ   กมฺเมน   
ปุเรอรุเณเยว  คจฺฉติ  ฯ  อ ฺ  วิหารโต  นิกฺขนฺต  วา  อาคนฺตุก  
วา  ย  ปม  ปสฺสติ  ตสฺส  สนฺติเก  อาโรเจตฺวา  วตฺต    
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นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  อย ฺจ  ยสฺมา  คณสฺส  อาโรเจตฺวา  ภิกฺขูน ฺจ    
อตฺถิภาว  สลลฺกฺเขตฺวา  วสิ  ฯ  เตนสฺส  อูเน  คเณ  จรณโทโส   
วา  วิปฺปวาสโทโส  วา  น  โหติ  ฯ  สเจ  ก ฺจิ  น  ปสฺสติ   
วิหาร  คนฺตฺวา  อตฺตนา  สทฺธึ  คตภิกฺขูสุ  เอกสฺส  สนฺติเก    
นิกฺขิปตพฺพนฺติ  มหาสุมตฺเถโร  อาห  ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปน   
ย ปม  ปสสฺติ  ตสฺส  อาโรเจตฺวา  นิกฺขิปตพฺพ  อย   
นิกฺขิตฺตวตฺตสฺส  ปริหาโรติ  อาห  ฯ  เอว  ฉารตฺต  มานตฺต  อขณฺฑ   
จริตฺวา  ยตฺถสิยา  วีสติคโณ  ภิกฺขุสงฺโฆ  ตตฺถ  โส  ภิกฺขุ  
อพฺเภตพฺโพ  ฯ  อพฺเภนฺเตหิ  จ  ปม  อพฺภานารโห  กาตพฺโพ  ฯ 
อย  หิ  นิกฺขิตฺต-วตฺตตฺตา  ปกตตฺตฏาเน   ิโต  ฯ  ปกตตฺตสฺส  
จ  อพฺภาน  กาตุน  วฏฏติ  ตสฺมา  วตฺต  สมาทเปตพฺพ  ฯ   
วตฺเต  สมาทินฺเน อพฺภานารโห  โหติ  ฯ  เตนาป  วตฺต   
สมาทิยิตฺวา  อาโรเจตฺวา  อพฺภาน  ยาจิตพฺพ  ฯ  อนกิฺขิตฺตวตฺตสฺส   
ปุน  วตฺตสมาทานกิจฺจ  นตฺถิ  ฯ  โส  หิ  ฉารตฺตาติกฺกเมเนว   
อพฺภานารโห  โหติ  ตสฺมา  โส  อพฺเภตพฺโพ  ฯ  ตตฺราย  เอว ฺจ   
ปน  ภิกฺขเว  อพฺเภตพฺโพติ ปาลิยเมว  อพฺภานวิธิ  วุตฺโต  ฯ   
อย ฺจ  เอกาปตฺติวเสน  วุตฺโต  ฯสเจ  ปน  เทฺว  ติสโฺส  สมฺพหุลา 
วา  เอกวตฺถุกา  วา นานาวตฺถุกา  วา  อาปตฺติโย  โหนฺติ   
ตาส  วเสน  กมฺมวาจา  กาตพฺพา  ฯ  เอว  อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺต   
ทาตพฺพ  ฯ    
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        ปฏิจฺฉนฺนมานตฺตมฺปน  ยสฺมา  ปฏิจฺฉนฺนาย  อาปตฺติยา   
ปริวุฏปริวาสสฺส  ทาตพฺพ  โหติ  ตสฺมา  ต  ปริวาสกถ   
กถยิตฺวาว  กถยิสฺสาม  ฯ  เตนหิ  ภิกฺขเว  สงฺโฆ  อุทายิสฺส   
ภิกฺขุโน  เอกสิฺสา  อาปตฺติยา  ส ฺเจตนิกาย  สุกฺกวิสฏ ิยา   
เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย  เอกาหปริวาส  เทตูติอาทินา  นเยน  ปาลิย   
อเนเกหิ  อากาเรหิ  ปริวาโส  จ  มานตฺต ฺจ  วุตฺต  ฯ  ตสฺส 
ตสฺส  ยสฺมา  อาคตาคตฏาเน  วินิจฺฉโย  วุจฺจมาโน  ปาลิย   
วิยอติวิตฺถาร  อาปชฺชติ  น  จ  สกฺกา  โหติ  สุเขน   
ปริคฺคเหตุตสฺมา  ต  สโมธาเนตฺวา  อิเธว  ทสฺสยิสสฺาม  ฯ   
อย ฺหิ  อิธ อธิปฺเปโต  ปรวิาโส  นาม  ปฏิจฺฉนฺนปริวาโส   
สุทฺธนฺตปริวาโสสโมธานปริวาโสติ  ติวิโธ  โหติ  ฯ  ตตฺถ   
ปฏิจฺฉนฺนปริวาโส  ตาว ยถาปฏิจฺฉนฺนาย  อาปตฺติยา   
ทาตพฺโพ  ฯ  กสฺสจิ  ห ิ เอกาหปฏิจฺฉนฺนาอาปตฺติ  โหติ  ยถา   
อย  อุทายิตฺเถรสฺส  กสฺสจิ  ทฺวีหาทิปฏิจฺฉนฺนา  ยถา  ปรโต   
อาคตา  อุทายิตฺเถรสฺเสว  กสฺสจิ  เอกา  อาปตฺติ   
โหติ  ยถา  อย  กสฺสจิ  เทฺว  ติสฺโส  ตทุตฺตริ  วา  ยถา  ปรโต อาคตา   
ตสฺมา  ปฏิจฺฉนฺนปริวาส  เทนฺเตน  ปมนฺตาว  ปฏิจฺฉนฺนภาโว   
ชานิตพฺโพ  ฯ   
        อย  หิ  อาปตฺติ  นาม  ทสหากาเรหิ ปฏิจฺฉนฺนา โหติ  ฯ   
ตตฺราย  มาติกา  อาปตฺติ  จ  โหติ  อาปตฺติส ฺ ี  จ  ปกตตฺโต    
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จ  โหติ  ปกตตฺตส ฺ ี  จ  อนนฺตรายิโก  จ  โหติ  อนนฺตรายิก- 
ส ฺ ี  จ  ปหุ  จ  โหติ  ปหุตฺตส ฺ ี  จ  ฉาเหตุกาโม  จ   
โหติ  ฉาเทติ  จาติ  ฯ  ตตฺถ  อาปตฺติ  จ  โหติ  อาปตฺติส ฺ ี 
จาติ  ย  อาปนฺโน  สา  อาปตฺติเยว  โหติ  โสป  จ 
ตตฺถ  อาปตฺติส ฺ ีเยว  ฯ  อิติ  ชานนฺโต  ฉาเทติ  ฉนฺนา   
โหติ  ฯ  อถ ปนาย  ตตฺถ  อนาปตฺติส ฺ ี  อจฺฉนฺนา  โหติ  ฯ   
อนาปตฺติ  ปนอาปตฺติส ฺายป  อนาปตฺติส ฺายป  ฉาเทนฺเตน   
อจฺฉาทิตาว  โหติ  ฯลหุก  วา  ครุกาติ  ครุก  วา  ลหุกาติ   
ฉาเทติ  ฯ อลชชฺีปกฺเข ติฏติ  อาปตฺติ  ปน  อจฺฉนฺนา  โหติ  ฯ   
ครุก  ลหุกาติ  ม ฺมาโน เทเสติ  เนว  เทสิตา  โหติ  
นจฺฉนฺนา  ฯ  ครุก  ครุกาติ  ตฺวา ฉาเทติ  ฉนฺนา  
โหติ  ฯ  ครุกลหุกภาว  น  ชานาติ  อาปตฺตึ  ฉาเทมีติ  ฉาเทติ  
ฉนฺนาว  โหติ  ฯ  ปกตตฺโตติ  ติวิธ  อกฺุเขปนีย   กมฺม  อกโต  ฯ   
โส  เจ  ปกตตฺตส ฺ ี  หุตฺวา  ฉาเทติ  ฉนฺนาว โหติ  ฯ  
อถ  มยฺห  สงฺเฆน  กมฺม  กตนฺติ  อปกตตฺตส ฺ ี หุตฺวา   
ฉาเทติ  อจฺฉนฺนาว  โหติ  ฯ  อปกตตฺเตน  ปกตตฺตส ฺ ินา   
วา  อปกตฺตส ฺ ินา  วา  ฉาทิตาป  อจฺฉนฺนาว  โหติ ฯ 
วุตฺตมฺป เจต   
                        อาปชฺชติ ครุก สาวเสส    
                        ฉาเทติ อนาทริย ปฏิจฺจ     
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                          น  ภิกฺขุนี  โน  จ  ผุเสยฺย  วชฺช   
                          ป ฺหา  เมสา กุสเลหิ  จินฺติตาติ ฯ   
อย  หิ  ป ฺหา  อุกฺขิตฺตเกน  กถิตา  ฯ  อนนฺตรายิโกติ  ยสฺส   
ทสสุ  อนฺตราเยสุ  เอโกป  นตฺถ ิ โส  เจ  อนนฺตรายิกส ฺ ี   
หุตฺวาฉาเทติ  ฉนฺนาว  โหติ  ฯ  สเจป  โส  ภีรุกชาติกตฺตา 
อนฺธกาเร  อมนุสฺสจณฺฑมิคภเยน  อนฺตรายิกส ฺ ี  หุตฺวา  ฉาเทติ   
อจฺฉนฺนาว  โหติ  ฯ  ยสฺส  หิ  ปพฺพตวิหาเร  วสนฺตสฺส  กนฺทร   
วา  อฏวึ  วา นทึ  วา  อติกกฺมิตฺวา  อาโรเจตพฺพ  โหติ  ฯ   
อนฺตรามคฺเค จณฺฑวาฬามนุสฺสาทิ  ภย  อตฺถิ  มคฺเค  อชครา   
นิปชฺชนฺติ  นที  ปูรา   โหติ  ฯ  เอตสฺมึ  ปน  สติเยว  อนฺตรายิก- 
ส ฺ ี  ฉาเทติ  อจฺฉนฺนาวโหติ  ฯ  อนฺตรายิกสฺส  ปน   
อนนฺตรายิกส ฺาย  ฉาทยโต  อจฺฉนฺนาว  โหติ  ฯ  ปหูติ  โย   
สกฺโกติ  ภิกขฺุโน  สนฺติก  คนฺตุ ฺเจว  อาโรจิตุ ฺจ   โส  เจ   
ปหุตฺตส ฺ ี  หุตฺวา  ฉาเทติ  ฉนฺนาว  โหติ  ฯ  สจสฺส  มุเข  
อปฺปมตฺตโก  คณฺโฑ  วา  โหติ  หนุก  วาโต  วา  วิชฺฌติ  
ทนฺโต วา  รชฺุฌติ  ภิกฺขา  วา  มนฺทา  ลทฺธา  โหติ 
ตาวตฺตเกน  ปน  เนว  วตฺตุน  สกฺโกติ  น  คนฺตุ  ฯ  อปจ   
โข  น  สกโฺกมีติ  ส ฺ ี  โหติ  อย  ปหุ  หุตฺวา  อปฺปหุตฺต- 
ส ฺ ี  นาม  ฯ  อิมินา  ฉาทิตาป  อจฺฉาทิตา  ฯ  อปปฺหุนา    
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ปน  วตฺตุ  วา  คนฺตุ วา  อสมตฺเถน  ปหุตฺตส ฺ ินา  วา   
อปฺปหุตฺตส ฺ ินา  วา  ฉาทิตา  โหติ  อจฺฉาทิตาว  ฯ   
ฉาเทตุกาโม  จ  โหติ  ฉาเทติ  จาติ  อิท  อุตฺตานเมว  ฯ  สเจ  
ปน  ฉาเทสฺสามีติ  ธุรนกิฺเขป  กตฺวา  ปุเรภตฺเต  วา  ปจฺฉาภตฺเต  
วา  ปมยามาทีสุ  วา  ลชชฺิธมฺม โอกฺกมิตฺวา  อนฺโตอรุเณเยว   
อาโรเจสิ  อย  ฉาเทตุกาโม  น  ฉาเทติ  นาม  ฯ  ยสสฺ  ปน   
อภิกฺขุเก  าเน  วสนฺตสฺส  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  สภาคสฺส   
ภิกฺขุโน  อาคมน  อาคเมนฺตสฺส  สภาคสฺสสนฺติก  วา  คจฺฉนฺตสฺส   
อฑฺฒมาโสป  มาโสป  อติกฺกมติ  ฯ  อย  น  ฉาเทตุกาโมป  ฉาเทติ   
นาม  ฯ  อยป  อจฺฉนฺนาว  โหติ  ฯ  โย  ปน  อาปนฺนมตฺโต ว   
อคฺคิอกฺกมนปุริโส  วิย  สหสา  อปกฺกมิตฺวา สภาคฏาน  
คนฺตฺวา  อาวิกโรติ  อย  น  ฉาเทตุกาโมว  เนว  ฉาเทติ  
นาม  ฯ  สเจ  ปน  สภาค  ทิสฺวาป  อย  เม อุปชฺฌาโย วา   
อาจริโย  วาติ  ลชฺชาย  นาโรเจติ  ฉนฺนาว  โหติ  อาปตฺติ  ฯ   
อุปชฺฌายาทิภาโว  หิ  อิธ  อปฺปมาณ  อเวริสภาคมตฺตเมว   
ปมาณ ตสฺมา  อเวริสภาคสฺส  สนฺติเก  อาโรเจตพฺพา  ฯ  โย   
ปน  วิสภาโค  โหติ  สุตฺวา  ปกาเสตุกาโม  เอวรปูสฺส   
อุปชฺฌายสฺสาป  สนฺติเกน  อาโรเจตพฺพา  ฯ  ตตฺถ  ปุเรภตฺต   
วา  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  โหติ  ปจฺฉาภตฺต  วา  ทิวา  วา  
รตฺตึ  วา  ยาว  อรุณ  น  อุคฺคจฺฉติตาว  อาโรเจตพฺพา  ฯ    
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อุทฺธสฺเต  อรุเณ  ปฏิจฺฉนฺนาว  โหติ  ปฏิจฺฉาทนปจฺจยา  จ   
ทุกฺกฏ  อาปชฺชติ  ฯ  สภาคสงฺฆาทิเสส  อาปนฺนสฺส  สนฺติเก   
อาวิกาตุ น  วฏฏติ  ฯ  สเจ  อาวิกโรติ  อาปตฺติ  อาวิกตา 
โหติ  ทุกฺกฏาปตฺติยา  ปน  น  มุจฺจติ  ตสฺมา  สุทฺธสสฺ   
สนฺติเก   อาวิกาตพฺพา  ฯ  อาวิกโรนฺโต  จ  ตุยฺห  สนฺติเก  
เอก  อาปตฺตึอาวิกโรมีติ  วา  อาจิกฺขามีติ  วา  อาโรเจมีติ  
วา  มม  เอกeอาปตฺตึ  อาปนฺนภาว  ชานาหีติ  วา  วทตุ  
เอก  ครุกาปตฺตึอาวิกโรมีติอาทินา  นเยน  วทตุ  สพฺเพหิป  
อากาเรหิ  อปฺปฏิจฺ-ฉนฺนาว  โหตีติ  กรุุนฺทิย  วุตฺต  ฯ  สเจ  ปน   
ลหุกาปตฺตึอาวิกโรมีติ  อาทินา  นเยน  วทติ  ปฏิจฺฉนฺนา ว   
โหติ  ฯ  วตฺถถป  อาโรเจติ อาปตฺตึป  อาโรเจติ  อุภยป  อาโรเจตีติ   
ติวิเธนาป  อาโรจิตาว  โหติ  ฯ  อิติ  อิมานิ  ทสการณานิ   
สลฺลกฺเขตฺวา  ปฏิจฺฉนฺนปริวาส   เทนฺเตน  ปมเมว  ปฏิจฺฉนฺน- 
ภาโว  ชานิตพฺโพ  ฯ   
        ตโต  ปฏิจฺฉนฺนทิวเส  จ  อาปตฺติโย  จ  สลฺลกเฺขตฺวา   
สเจ  เอกาหปฏิจฺฉนฺนาว  โหติ  อห  ภนฺเต  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชึ  ส ฺเจตนิก  สุกฺกวิสฏ ึ  เอกาหปฏิจฺฉนฺนนฺติ  เอว   
ยาจาเปตฺวา  อิธ  วุตฺตนเยเนว กมฺมวาจ  วตฺวา  ปริวาโส  
ทาตพฺโพ ฯ  อถ  ทฺวีหตีหาทิปฏิจฺฉนฺนา โหติ  ฯทฺวีหปฏิจฺฉนฺน   
ตีหปฏิจฺฉนฺน  จตูหปฏิจฺฉนฺน  ป ฺจาหปฏิจฺฉนฺน  ฉาหปฏิจฺฉนฺน    
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สตฺตาหปฏิจฺฉนฺน  อฏาหปฏิจฺฉนฺน  นวาหปฏิจฺฉนฺน  ทสาห- 
ปฏิจฺฉนฺน  เอกาทสาหปฏิจฺฉนฺน   ทวฺาทสาหปฏิจฺฉนฺน  เตรสาห- 
ปฏิจฺฉนฺน  จุทฺทสาหปฏิจฺฉนฺน  เอว  ยาว  จุทฺทสทิวสานิ   
ทิวสคณเนน  โยชนา  กาตพฺพา  ฯ  ป ฺจทสทิวสานิ  ปฏิจฺฉนฺนาย   
ปกฺขปฏิจฺฉนฺนนฺติ  วตฺวา  โยชนา  กาตพฺพา  ฯ  ตโต  ยาว   
เอกูนตึสโม  ทิวโส  ตาว  อติเรกปกฺขปฏิจฺฉนฺนนฺติ  วตฺวา 
ตโต  มาสปฏิจฺฉนฺน  อติเรกมาสปฏิจฺฉนฺน  ทฺวิมาสปฏิจฺฉนฺน 
อติเรกทฺวิมาสปฏิจฺฉนฺน  เตมาสปฏิจฺฉนฺน  อติเรกเตมาสปฏิจฺฉนฺน   
จตุมาส  ปฏิจฺฉนฺน  อติเรกจตุมาสปฏิจฺฉนฺน  ป ฺจมาสปฏิจฺฉนฺน   
อติเรกป ฺจมาสปฏิจฺฉนฺน  ฉมาส.....  อติเรกฉมาส..... สตฺตมาส.....  
อติเรกสตฺตมาส..... อฏมาส..... อติเรกอฏมาส.... นวมาส....อติเรก- 
นวมาส..... ทสมาส..... อติเรกทสมาส..... เอกาทสมาส....อติเรกเอกา- 
ทสมาส  ปฏจฺิฉนฺนนฺติ  เอว  โยชนา  กาตพฺพา  ฯ  สวจฺฉเร ปุณฺเณ  
เอกสวจฺฉร   ปฏิจฺฉนฺนนฺติ  วตฺวา  ฯ  ตโต  ปร อติเรกเอก- 
สวจฺฉร..... ทวิฺสวจฺฉร.....  อติเรกทฺวิสวจฺฉร.....  ติสวจฺฉร.....  อติเรก- 
ติสวจฺฉร..... จตุสวจฺฉร..... อติเรกจตุสวจฺฉร..... ป ฺจสวจฺฉร...อติเรก- 
ป ฺจสวจฺฉรปฏิจฺฉนฺนนฺติ เอว  ยาว  สฏ ีสวจฺฉร..... อติเรกสฏ ี- 
สวจฺฉรปฏิจฺฉนฺนนฺติ วา ตโต วา ภิยฺโยป   วตฺวา  โยชนา 
กาตพฺพา  ฯ  สเจ  ปน  เทฺว  ติสฺโส  วา อุตฺตริ วา  อาปตฺติโย   
โหนฺติ  ยถา  อิธ  เอก  อาปตฺตินฺติ  วุตฺต  เอว  เทฺว   
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อาปตฺติโย  ติสฺโส  อาปตฺติโยติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ตโต  ปร  ปน  
สต วา โหตุ สหสฺส  วา  สมฺพหุลาติ  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ   
นานาวตฺถุกาสุป  อห  ภนเฺต  สมฺพหุลา  สงฺฆาทิเสสา  
อาปตฺติโย  อาปชฺชึ  เอก  สุกฺกวิสฏ ึ  เอก  กายสสคฺค  เอก   
ทุฏ ุลฺล  วาจ  เอก  อตฺตกามปาริจริย  เอก  ส ฺจริตฺต   
เอกาหปฏิจฺฉนฺนาโยติ  เอว  คณนวเสน  วา อห  ภนฺเต   
สมฺพหุลา  สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย อาปชฺชึ นานาวตฺถุกาโย  
เอกาหปฏิจฺฉนฺนาโยติ  เอว  วตฺถุกิตฺตนวเสน  วา  อห  ภนฺเต 
สมฺพหุลา  สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย  อาปชฺชึ  เอกาห- 
ปฏิจฺฉนฺนาโยติเอว  นามกิตฺตนวเสน  วา  โยชนา  กาตพฺพา  ฯ  
ตตฺถ  นาม  ทุวิธ  ส ฺชาติสาธารณ ฺจ  สพฺพสาธารณ ฺจ  ฯ 
ตตฺถ  สงฺฆาทิเสโสติ  ส ฺชาติสาธารณ  ฯ  อาปตฺตีติ  สพฺพ- 
สาธารณ  ฯ  ตสฺมา  สมฺพหุลา อาปตฺติโย  อาปชฺชึ  เอกาห- 
ปฏิจฺฉนฺนาโยติ  เอว  สพฺพสาธารณ นามวเสนาป  วฏฏติ  ฯ  
อิท ฺหิ  สพฺพมฺป  ปริวาสาทิก  วินยกมฺม  วตฺถุวเสน  โคตฺตวเสน   
นามวเสน  อาปตฺติวเสน  จ กาตุวฏฏติเยว ฯ  ตตฺถ   
สุกฺกวิสฏ ีติ  วตฺถุ  เจว  โคตฺต ฺจ  ฯ  สงฺฆาทิเสโสติ   นาม ฺเจว   
อาปตฺติ  จ  ฯ  กายสสคฺโคติ  วตฺถุ  เจว  โคตฺต ฺจ  ฯ สงฺฆาทิเสโสติ  
นาม ฺเจว อาปตฺติ  จ ฯ  ตตฺถ  สุกกฺวิสฏ ิกายสสคฺโคติอาทิ- 
วจเนนาป  นานาวตฺถุกาโยติ  วจเนนาป  วตฺถ ุ เจว  โคตฺต ฺจ    
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คหิต  โหติ  ฯ  สงฺฆาทิเสโสติ  วจเนนาป อาปตฺติโยติ วจเนนาป   
นาม ฺเจว  อาปตฺติ  จ  คหิตา  โหนฺติ  ฯ  อิธ  ปน  เอก  
อาปตฺตึ  อาปชฺช ึ ส ฺเจตนิก  สุกกฺวิสฏ ินฺติ  นามป   วตฺถ-ุ 
โคตฺตานิป  คหิตาเนว  ฯ  ยถา  จ  อิธ  ปน  อย  อุทายิ   
ภิกฺขูติ   วุตฺต  เอว  โย  โย  อาปนฺโน  โหติ  ตสฺส  ตสฺส 
นาม  คเหตฺวา อย  อิตฺถนนฺาโม  ภิกฺขูติ  กมฺมวาจา  กาตพฺพา  ฯ   
กมฺมวาจาปริโยสาเน  เตน  ภิกฺขุนา  มาฬกสีมายเมว  ปริวาส   
สมาทิยามิ  วตฺต  สมาทิยามีติ  วุตฺตนเยเนว  วตฺต  สมาทาตพฺพ  
สมาทิยิตฺวา  ตตฺเถว  สงฺฆมชฺเฌ  อาโรเจตพฺพ  อาโรเจนฺเตน   
จ  เอว  อาโรเจตพฺพ  อห  ภนฺเต  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺช ึ 
ส ฺเจตนิก  สุกฺกวิสฏ ึ  เอกาหปฏิจฺฉนฺน  โสห  สงฺฆ  เอกิสฺสา   
อาปตฺติยา  ส ฺเจตนิกาย  สุกฺกวิสฏ ิยา  เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย   
เอกาหปริวาส  ยาจึ  ตสฺส  เม  สงฺโฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา   
ส ฺเจตนิกาย  สุกฺกวิสฏ ิยา เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย  เอกาหปริวาส   
อทาสิ  ฯ  โสห  ปริวสามิ  เวทิยามหภนฺเต  เวทิยตีติ  ม  
สงฺโฆ  ธาเรตูติ  ฯ  อิม ฺจ  ปน  อตฺถ คเหตฺวา  ยาย  กายจิ   
ภาสาย  อาโรเจตุ วฏฏติเยว  ฯ  อาโรเจตฺวา  สเจ   นิกฺขิปตุกาเมน   
วุตฺตนเยเนว  สงฺฆมชฺเฌ  นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  มาฬกโต  ภิกฺขูสุ  
นิกฺขนฺเตสุ  เอกสฺสป  สนติฺเก  นิกฺขิปตุ  วฏฏติ  ฯ  มาฬกโต    
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นิกฺขมิตฺวา  สตึ  ปฏลิภนเฺตน  สห  คจฺฉนฺตสฺส  สนฺติเก 
นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  สเจ  โสป  ปกฺกนโฺต  อ ฺสฺส  ยสฺส  มาฬเก 
นาโรจิต  ตสฺส  อาโรเจตฺวา  นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  อาโรเจนฺเตน   
จอวสาเน  เวทิยตีติ  ม  อายสฺมา  ธาเรตูติ  วตฺตพฺพ  ฯ  
ทฺวินฺน   อาโรเจนฺเตน  อายสฺมนฺตา  ธาเรนฺตูติ  วตฺตพฺพ  ฯ  
ติณฺณ  วาอติเรกาน  วา  อาโรเจนฺเตน  อายสฺมนฺโต  
ธาเรนฺตูติ  วา  สงฺโฆ  ธาเรตูติ  วา  วตฺตพฺพ  ฯ  นกิขิฺตฺตกาลโต   
ปฏาย  ปกตตฺตฏาเนติฏติ  ฯ  สเจ  อปฺปภิกฺขุโก  วิหาโร   
โหติ  สภาคา  ภิกฺขูวสนฺติ  ฯ  วตฺต  อนิกฺขิปตฺวา  วิหาเรเยว   
รตฺติปริคฺคโห  กาตพฺโพ  ฯ  อถ  น  สกฺกา  โสเธตุ วุตฺตนเยเนว  
วตฺต  นิกฺขิปตฺวา  ปจฺจูสสมเย  เอเกน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  มานตฺต- 
วณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  อุปจารสีม  อติกฺกมิตฺวา  มหามคฺคา   
โอกฺกมิตฺวา  ปฏิจฺฉนฺนฏาเน  นิสีทิตฺวา  อนฺโตอรุเณเยว  
วุตฺตนเยน  วตฺต  สมาทิยิตฺวา  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ปริวาโส   
อาโรเจตพฺโพ  ฯ  อาโรเจนฺเตน  สเจ  นวกตโร  โหติ  อาวุโสติ   
วตฺตพฺพ  ฯ  สเจ  วุฑฺฒตโร  ภนฺเตติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สเจ อ ฺโ   
โกจิ  ภิกฺขุ  เกนจิเทว  กรณีเยน  ต  าน  อาคจฺฉติ  ฯสเจ   
เอส  น  ปสสฺติ  สทฺท  วาสฺส  สุณาติ  อาโรเจตพฺพ  ฯ  
อนาโรเจนฺตสฺส  รตฺติจฺเฉโท  จ  โหติ  วตฺตเภโท  จ  ฯ  อถ   
ทฺวาทสหตฺถ  อุปจาร  โอกฺกมิตฺวา  อชานนฺตสฺเสว  คจฺฉติ    
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                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๔๐ 
 
รตฺติจฺเฉโท โหติเยว  วตฺตเภโท  ปน  นตฺถิ ฯ  อุคฺคเต  อรุเณ   
วตฺต  นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  สเจ  โส  ภิกฺขุ  เกนจิเทว  กรณีเยน  
ปกฺกนฺโต  โหติ  ย  อ ฺ  สพฺพปม  ปสฺสติ  ตสฺส  
อาโรเจตฺวาว นิกฺขิปตพฺพ  สเจ  น  ก ฺจิ  ปสฺสติ  วิหาร  
คนฺตฺวา  อตฺตนา  สทฺธึ  คตภิกฺขุสฺส  สนฺติเก  นิกขิฺปตพฺพนฺติ   
มหาสุมตฺเถโร  อาห  ฯ   มหาปทุมตฺเถโร  ปน  ย  ปม  
ปสฺสติ  ตสฺส  อาโรเจตฺวา  นิกฺขิปตพฺพ  อย  นิกฺขิตฺตวตฺตสฺส   
ปริหาโรติ  อาห  ฯ  เอว  ยตฺตกานิ  ทิวสานิ  อาปตฺติ  ปฏิจฺฉนฺนา   
โหติ  ตตฺตกานิ  ตโตอธิกตรานิ  วา  กกฺุกุจฺจวิโนทนตฺถาย   
ปริวสิตฺวา  สงฺฆมุปสงฺกมิตฺวา  วตฺต  สมาทิยิตฺวา  มานตฺต  
ยาจิตพฺพ  ฯ  อย  หิ  วตฺเต  สมาทินฺเนเยว  มานตฺตารโห  โหติ   
นิกฺขิตฺตวตฺเตน  ปริวุฏตฺตา  ฯ  อนิกฺขิตฺตวตฺตสฺส  ปน  ปุน   
วตฺตสมาทานกิจฺจ  นตฺถิ  โส  หิ   ปฏจฺิฉนฺนทิวสาติกฺกเมเนว   
มานตฺตารโห  โหติ  ตสฺมา  ตสฺส  มานตฺตทาตพฺพเมว  ฯ   
        อิท  ปฏจฺิฉนฺนมานตฺต  นาม  ฯ  ต  เทนฺเตน  สเจ  
เอกาปตฺติ  โหติ  ปาลิย  วุตฺตนเยเนว  ทาตพฺพ  ฯ อถ เทฺว  
วา ติสฺโสวา  โสห  ปริวุฏปริวาโส  สงฺฆ  ทฺวินฺน  ติสฺสนฺน   
อาปตฺตีน  เอกาหปฏิจฺฉนฺนาน  ฉารตฺต  มานตฺต  ยาจามีติ   
ปริวาเส  วุตฺตนเยเนว  อาปตฺติโย  จ  ทวิเส  จ  สลลฺกฺเขตฺวา  
โยชนา  กาตพฺพา  ฯ  อปปฺฏิจฺฉนฺน  อาปตฺตึ  ปฏิจฺฉนฺนาย    
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                *เลมที่ ๓  สมจฺุจยกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๓๔๑ 
 
อาปตฺติยา  สโมธาเนตฺวาป  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ  กถ  ฯ  ปฏิจฺฉนฺนาย   
ปริวาส  วสิตฺวา  อห  ภนฺเต  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  ส ฺเจตนิก   
สุกฺกวิสฏ ึ  เอกาหปฏิจฺฉนฺน  โสห  สงฺฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา   
ส ฺเจตนิกาย  สุกฺกวิสฏ ิยา  เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย  เอกาหปริวาส   
ยาจึ  ตสฺส  เม  สงฺโฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  ส ฺเจตนิกาย   
สุกฺกวิสฏ ิยา  เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย  เอกาหปริวาส  อทาสิ  โสห   
ปริวุฏปริวาโส  อห  ภนฺเต  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  ส ฺเจตนิก   
สุกฺกวิสฏ ึ  อปฺปฏิจฺฉนฺน  โสห  ภนฺเต  สงฺฆ  ตาส  อาปตฺตีน   
ส ฺเจตนิกาน  สุกฺกวิสฏ ีน  ปฏิจฺฉนฺนาย  จ  อปฺปฏิจฺฉนฺนาย   
จ  ฉารตฺต  มานตฺต  ยาจามีติ  ฯ  อถสสฺ  ตทนุรูป  กมฺมวาจ  
กตฺวา  มานตฺต  ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  ปฏิจฺฉนฺนา  เทฺว  อาปตฺติโย   
อปฺปฏิจฺฉนฺนา  เอกา  ปฏิจฺฉนฺนาน ฺจ  อปฺปฏิจฺฉนฺนาย  จาติ   
วตฺตพฺพ  ฯ  อถ  ปฏิจฺฉนฺนา  เอกา  อปฺปฏิจฺฉนฺนา  เทฺว  
ปฏิจฺฉนฺนาย  จ  อปฺปฏิจฺฉนฺนาน ฺจาติ   วตฺตพฺพ  ฯ  สเจ   
ปฏิจฺฉนฺนาป  เทฺว  อปฺปฏจฺิฉนฺนาป  เทฺว   ปฏิจฺฉนฺนาน ฺจ   
อปฺปฏิจฺฉนฺนาน ฺจาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สพฺพตฺถ  อนรุูป  กมฺมวาจ  
กตฺวา  มานตฺต  ทาตพฺพ  ฯ  จิณฺณมานตฺตสฺส  จ ตทนุรูปเมว  
กมฺมวาจ  กตฺวา  อพฺภาน  กาตพฺพ  ฯ  อิธ  ปน เอกาปตฺติ- 
วเสน วุตฺต ฯ  อิติ  ย  ปฏิจฺฉนฺนาย  อาปตฺติยา  ปริวาสาวสาเน   
มานตฺต  ทิยฺยติ  อิท  ปฏจฺิฉนฺนมานตฺต  นาม  ฯ  เอวเมตฺถ    
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                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๔๒ 
 
เอเกเนว  โยชนามุเขน  ปฏิจฺฉนฺนปริวาโส  จ  ปฏิจฺฉนฺนมานตฺต ฺจ   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ปกขฺมานตฺต  สโมธานมานตฺต ฺจ    
อวเสสปริวาสกถาวสาเน  กถยิสฺสาม  ฯ    
          สุทฺธนตฺปริวาโส สโมธานปริวาโสติ เทฺว ปรวิาสา  
อวเสสา ฯ   
        ตตฺถ  สทฺุธนตฺปริวาโส  นาม  ปรโต  อธมฺมิกมานตฺต- 
จาราวสาเน  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  สมฺพหุลา   
สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย  อาปนฺโน  โหติ  อาปตฺติปริยนฺต  น   
ชานาติ รตฺติปริยนฺต  น  ชานาตีติ  อิมสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ อนุ ฺาต- 
ปริวาโส  ฯ  โส   ทุวิโธ  จูฬสุทฺธนฺโต  มหาสุทฺธนฺโตติ  ฯ  ทุวิโธป   
เจส  รตฺติปริจฺเฉท  สกล  วา  เอกจฺจ  วา  อชานนฺตสฺส  จ   
อสรนฺตสฺส  จ  ตตฺถ  เวมติกสฺส  จ  ทาตพฺโพ  ฯ  อาปตฺติ- 
ปริยนฺตมฺปน  เอตฺตกา  อห อาปตฺติโย  อาปนฺโน  โหมีติ  
ชานาตุ  วา  มา  วา  อการณเมต  อปฺปมาณ  ฯ  ตตฺถ  
โย  อุปสมฺปทโต  ปฏาย  อนุโลมกฺกเมน  วา  อาโรจิตทิวสโต   
ปฏาย  ปฏโิลมกฺกเมน  วา  อสุก ฺจ  อสุก ฺจ  ทิวส  วา  
ปกฺข  วา  มาส  วา  สวจฺฉร  วา  ตว  สทฺุธภาว   ชานาสีติ   
ปุจฺฉิยมาโนป  อาม  ภนฺเต  ชานามิ  เอตฺตก  นาม  กาล 
อห  สุทฺโธติ  วทติ  ฯ  ตสฺส  ทินฺโน  สทฺุธนฺตปริวาโส  
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จูฬสุทฺธนฺโตติ  วุจฺจติ  ฯ  ต  คเหตฺวา  ปริวสนฺเตน  ยตฺตก   
กาล  อตฺตโน  สุทฺธภาว  ชานาติ  ตตฺตก  อปเนตฺวา  อวเสส  
มาส  วา เทฺวมาส  วา  ปรวิสิตพฺพ  ฯ  สเจ  มาสมตฺต  
อสุทฺโธมฺหีติ  สลฺลกฺเขตฺวา  ปริวาส  อคฺคเหสิ  ปริวสนฺโตว   
ปุน  อ ฺ  มาส  สรติ  ฯ  ตมฺป  มาส  ปริวสิตพฺพเมว  ฯ  
ปุน  ปริวาสทานกิจฺจนตฺถิ  ฯ  อถ  เทฺวมาส  อสุทฺโธมฺหีติ   
สลฺลกฺเขตฺวา  ปริวาส  อคฺคเหสิ  ปริวสนฺโต  จ  มาสมตฺตเมว   
อสุทฺโธมฺหีติ  สนฺนฏิาน  กโรติ  ฯ  มาสเมว  ปริวสติพฺพ  ฯ  ปุน   
ปริวาสทานกิจฺจ  นตฺถิ  ฯ  อย  หิ  สทฺุธนฺตปริวาโส  นาม  อุทฺธป   
อาโรหติ  เหฏาป  โอโรหติ  ฯอิทมสฺส  ลกฺขณ  ฯ  อ ฺสฺมึ   
ปน  อาปตฺติวุฏาเน  อิท  ลกฺขณ  ฯ โย  อปฺปฏิจฺฉนฺน  อาปตฺตึ   
ปฏิจฺฉนฺนาติ  วินยกมฺม  กโรติ  ตสฺสาปตฺติ  วุฏาติ  ฯ  โย  
ปน  ปฏิจฺฉนฺน  อาปตฺตึ  อปฺปฏิฉนฺนาติ  วินยกมฺม  กโรติ   
ตสฺสาปตฺติ  น  วุฏาติ  ฯ  อจิรปฏิจฺฉนฺน  จิรปฏิจฺฉนฺนาติ    
กโรติ  ตสฺสาป  วุฏาติ  ฯ  จิรปฏิจฺฉนนฺ  อจิรปฏิจฺฉนฺนาติ   
กโรติ   ตสฺสาป  น  วุฏาติ  ฯ  เอกมาปชฺชิตฺวา  สมฺพหุลาติ  
กโรติ ตสฺสาป   วุฏาติ  เอก  วินา  สมพฺหุลาน  อภาวโต  ฯ   
สมฺพหุลา  ปนมอาปชฺชิตฺวา  เอก  อาปชฺชินฺติ  กโรติ  ตสฺสาป  
น  วุฏาติ  ฯ   โย  ปน  ยถาวุตฺเตน  อนุโลมปฏโิลมนเยน   
ปุจฺฉิยมาโนป  รตฺติปริยนฺต  น  ชานาติ  น  สรติ  เวมติโก    
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วา  โหติ  ตสฺส  ทินฺโน  สทฺุธนฺตปริวาโส  มหาสุทธฺนฺโตติ   
วุจฺจติ  ฯ  ต  ปริวาส  คเหตฺวา  คหิตทิวสโต  ปฏาย  ยาว   
อุปสมฺปททิวโส  ตาว  รตฺติโย  คเณตฺวา  ปริวสิตพฺพ  ฯ  อย   
อุทฺธ  นาโรหติ  เหฏา  ปน  โอโรหติ  ฯ  ตสฺมา  สเจ  ปริวสนฺโต   
รตฺติปริจฺเฉเท  สนฺนฏิานกโรติ  มาโส  วา  สวจฺฉโร  วา  
มยฺห  อาปนฺนสฺสาติ  มาส  วา  สวจฺฉร  วา  ปริวสติพฺพ  ฯ   
ปริวาสยาจนทานลกฺขณ  ปเนตฺถปรโต  ปาลิย  อาคตนเยเนว   
เวทิตพฺพ  ฯ  กมฺมวาจาปริโยสาเน  วตฺตสมาทานมานตฺตอพฺภานานิ   
วุตฺตนยาเนว  ฯ  อย  สุทฺธนฺตปริวาโสนาม ฯ   
        สโมธานปริวาโส  นาม  ติวิโธ  โหติ  โอธานสโมธาโน   
อคฺฆสโมธาโน มิสฺสกสโมธาโนติ ฯ    
        ตตฺถ  โอธานสโมธาโน  นาม  อนฺตรา  อาปตฺตึ   
อาปชฺชิตฺวา  ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺส  ปริวุฏทิวเส  โอธุนิตฺวา  มกฺเขตฺวา   
ปุริมาย  อาปตฺติยา  มูลทิวสปริจฺเฉเท  ปจฺฉา  อาปนฺนาปตฺตึ   
สโมทหิตฺวาทาตพฺพปริวาโส  วุจฺจติ  ฯ  โส  ปรโต  เตนหิ 
ภิกฺขเว  สงฺโฆ อุทายึภิกฺขุ  อนฺตรา  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา   
ส ฺเจตนิกาย  สุกฺกวิสฏ ิยา  ป ฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย  มูลาย   
ปฏิกสฺสิตฺวา  ปุริมาย  อาปตฺติยา  สโมธานปริวาส  เทตูติ  อิโต   
ปฏาย  วิตฺถารโต ปาลิยเมว อาคโต ฯ  อย  ปเนตฺถ  วินิจฺฉโย   
โย  ปฏิจฺฉนฺนาย  อาปตฺติยา  ปริวาส คเหตฺวา  ปริวสนฺโต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 345 

                *เลมที่ ๓  สมจฺุจยกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๓๔๕ 
 
วา  มานตฺตารโห  วา  มานตฺต  จรนฺโต  วา  อพฺภานารโห   
วา  อ ฺ  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  ปุริมาย  อาปตฺติยา สมา   
วา  อูนกตรา  วา  รตฺติโย  ปฏิจฺฉาเทติ  ฯ  ตสฺส  มลูาย   
ปฏิกสฺสเนน  เต  ปริวุฏทิวเส  จ  มานตฺตจิณฺณทิวเส  จ  
สพฺเพ โอธุนิตฺวา  อทิวเส  กตฺวา  ปจฺฉา  อาปนฺนาปตฺตึ   
มูลาปตฺติย  สโมธาย  ปรวิาโส  ทาตพฺโพ  ฯ  เตน  สเจ   
มูลาปตฺติ  ปกฺขปฏิจฺฉนฺนา  อนฺตราปตฺติ  อูนปกฺขปฏิจฺฉนฺนา  
ปุน  ปกฺขเมว  ปริวาโสปริวสิตพฺโพ  ฯ  อถาป  อนฺตราปตฺติ   
ปกฺขปฏิจฺฉนฺนา  ปกฺขเมว ปริวสิตพฺพ  ฯ  เอเตนุปาเยน  ยาว   
สฏ ีวสฺสปฏิจฺฉนฺนา  มูลาปตฺติ   ตาว  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ  ฯ   
สฏ ีวสฺสานิ  ปริวสิตฺวา  มานตฺตารโห  หุตฺวาป  หิ  เอกทิวส   
อนฺตราปตฺตึ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปุน  สฏ ีวสฺสานิ   ปริวาสารโห  
โหติ  ฯ  สเจ  ปน  อนฺตราปตฺติ  มูลาปตฺติโต  อติเรกปฏิจฺฉนฺนา   
โหติ  ตตฺถ  กึ  กาตพฺพนฺติ  วุตฺเต  มหาสุมตฺเถโร   อาห   
อเตกิจฺโฉ  อย  ปุคฺคโล  อเตกิจฺโฉ  นาม  อาวิการาเปตฺวา   
วิสฺสชฺเชตพฺโพติ  ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปนาห  กสมฺา  อเตกิจฺโฉ  
นาม  นนุ  อย  สมุจฺจยกฺขนฺธโก  นาม  พุทฺธาน   ิตกาลสทิโส 
อาปตฺติ  นาม  ปฏิจฺฉนฺนา  วา  โหตุ  อปฺปฏิจฺฉนฺนา  วา   
สมา  วา อูนกตรา  วา  อติเรกปฏิจฺฉนฺนา  วาป  วินยธรสฺส  
กมฺมวาจ โยชิตุ  สมตฺถภาโวเยเวตฺถ  ปมาณ  ตสฺมา  ยา    
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อนฺตราปตฺติ  อติเรกปฏิจฺฉนฺนา  โหติ  ต  มลูาปตฺตึ  กตฺวา  ตตฺถ   
อิตร  สโมธาย  ปริวาโส ทาตพฺโพติ ฯ อย โอธานสโมธาโน  
นาม ฯ   
        อคฺฆสโมธาโน  นาม  สมฺพหุลาสุ  อาปตฺตีสุ  ยา  เอกา   
วา  เทฺว  วา  ติสฺโส  วา  สมฺพหุลา  วา  อาปตฺติโย  สพฺพจิร- 
ปฏิจฺฉนฺนาโยตาส  อคฺเฆน  สโมธาย  ตาส  รตฺติปริจฺเฉทวเสน   
อวเสสาน  อูนกตรปฏิจฺฉนฺนาน  อาปตฺตีน  ปริวาโส  ทิยฺยติ  ฯ 
อย  วุจฺจติ  อคฺฆสโมธาโน  นาม  ฯ  โส  ปรโต  เตน  โข   
ปน  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  สมฺพหุลา  สงฺฆาทิเสสา   
อาปตฺติโย  อาปนฺโน  โหติเอกา  อาปตฺติ  เอกาหปฏิจฺฉนฺนา 
เอกา  อาปตฺติ  ทฺวีหปฏิจฺฉนฺนาติ   อาทินา  นเยน  ปาลิย  
อาคโตเยว  ฯ  ยสฺส  ปน  สต  อาปตฺติโย  ทสาหปฏิจฺฉนฺนา 
อปราป  สต  อาปตฺติโย  ทสาหปฏิจฺฉนฺนาติ  เอวทสกฺขตฺตุ  
กตฺวา  อาปตฺติสหสฺส  ทิวสสต  ปฏิจฺฉนฺน  โหติ  เตน  ก ึ  
กาตพฺพนฺติ  ฯ  สพฺพา  สโมทหิตฺวา  ทสทิวเส  ปริวสิตพฺพ  ฯ   
เอว  เอเกเนว ทสาเหน ทิวสสตป ปริวสิตพฺพเมว โหติ ฯ  
วุตฺตมฺป เจต    
                           ทสสต รตฺติสต อาปตฺติโย  
                         ฉาทยิตฺวาน  ทสรตฺติโย   
                          วสิตฺวาน  มุ ฺเจยฺย  ปาริวาสิโก   
                          ป ฺหา  เมสา  กุสเลหิ  จินฺติตาติ    
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อย อคฺฆสโมธาโน นาม ฯ   
          มิสฺสกสโมธาโน  นาม  โย  นานาวตฺถุกาโย  อาปตฺติโย   
เอกโต  กตฺวา  ทิยฺยติ  ฯ  ตตฺราย  นโย  อห  ภนฺเต  สมฺพหุลา  
สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย  อาปชฺชึ  เอก  สุกฺกวิสฏ ึ  เอก   
กายสสคฺค  เอก  ทุฏ ุลฺลวาจ  เอก  อตฺตกาม  เอก  ส ฺจริตฺต   
เอก  กุฏกิาร  เอก  วิหารการ  เอก  ทุฏโทส  เอก  อ ฺภาคิย  
เอก  สงฺฆเภทก   เอก  เภทานุวตฺตก  เอก  ทุพฺพจ  เอก  กลุทูสก   
โสห  ภนฺเต  สงฺฆ  ตาส  อาปตฺตีน  สโมธานปริวาส  ยาจามีติ   
ติกฺขตฺตุ ยาจาเปตฺวา  ตทนุรูปาย  กมมฺวาจาย  ปรวิาโส   
ทาตพฺโพ  ฯ  เอตฺถ จ สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย  อาปชฺช ึ  
นานาวตฺถุกาโยติป  สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโยอาปชฺชึ  อิติป  
เอว  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  วตฺถุวเสนป  โคตฺตวเสนป  นามวเสนป   
อาปตฺติวเสนป  โยเชตฺวา  กมฺม  กาตุ วฏฏติเยว  ฯ อย   
มิสฺสกสโมธาโน  นาม  ฯ  สพฺพปริวาสกมฺมวาจาวสาเน  ปน   
นิกฺขิตฺตานิกฺขิตฺตวตฺตาทิกถา  ปรุิมนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ   
                                          ปริวาสกถา  นฏิ ิตา ฯ 
          อิทานิ  ย  วุตฺต  ปกขฺมานตฺต ฺจ  สโมธานมานตฺต ฺจ   
อวเสสปริวาสกถาวสาเน  กถยิสฺสามาติ  ตสฺโสกาโส  สมฺปตฺโต   
ตสฺมา  วุจฺจติ ฯ 
        ปกฺขมานตฺตนฺติ  ภิกฺขุนิยา  ทาตพฺพมานตฺต  ฯ  ตมฺปน   
ปฏิจฺฉนฺนายป  อปฺปฏิจฺฉนฺนายป  อาปตฺติยา  อฑฺฒมาสเมว    
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ทาตพฺพ  ฯ  วุตฺต  เหต  ภควตา  ครุธมฺม  อชฌฺาปนฺนาย  
ภิกฺขุนิยา  อุภโตสงฺเฆ  ปกฺขมานตฺต  จริตพฺพนฺติ  ฯ  ต  ปน 
ภิกฺขุนีหิ  อตฺตโน  สีม โสเธตฺวา  วิหารสีมาย  วา  วิหารสีม   
โสเธตุ  อสกโฺกนฺตีหิ  ขณฺฑสีมาย  วา  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน   
จตุวคฺค  คณ  สนฺนิปาตาเปตฺวา  ทาตพฺพ  ฯ   สเจ  เอกา   
อาปตฺติ  โหติ  เอกิสฺสา  วเสน  สเจ  เทฺว  วา  ติสฺโส  วา  
สมฺพหุลา  วา  เอกวตฺถุกา  วา  นานาวตฺถุกา  วา  ตาส  
ตาส  วเสน  วตฺถุโคตฺตนามอาปตฺตีสุ  ย  ย  อิจฺฉติ  ต   
ต  อาทาย  โยชนา  กาตพฺพา  ฯ  ตตฺริท  เอกาปตฺติวเสน   
มุขมตฺตทสฺสน  ฯ  ตาย  อาปนฺนาย  ภิกฺขุนิยา  ภิกฺขุนีสงฺฆ   
อุปสงฺกมิตฺวา   เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  วุฑฺฒาน  ภิกฺขุนีน   
ปาเท  วนฺทิตฺวา   อุกฺกฏุิก  นิสีทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา   
เอวมสฺส  วจนียา  อห  อยเฺย  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชึ   
คามนฺตร  สาห  อยฺเย  สงฺฆเอกิสฺสา  อาปตฺติยา  คามนฺตราย   
ปกฺขมานตฺต  ยาจามีติ  ฯ  เอวติกฺขตฺตุ  ยาจาเปตฺวา  พฺยตฺตาย   
ภิกฺขุนิยา  ปฏิพลาย  สงฺโฆ  าเปตพฺโพ  สุณาตุ  เม  อยฺเย   
สงฺโฆ  อย  อิตฺถนฺนามา  ภิกฺขุนี  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺช ิ  
คามนฺตร  สา  สงฺฆ  เอกิสสฺา  อาปตฺติยา  คามนฺตราย  
ปกฺขมานตฺต  ยาจติ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ   
อิตฺถนฺนามาย  ภิกฺขุนิยา  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  คามนฺตราย    
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ปกฺขมานตฺต  ทเทยฺย  เอสา  ตฺติ  สุณาตุ  เม  อยฺเย   
สงฺโฆ อย  ฯเปฯ  ทุติยมฺป.....  ตติยมฺป  เอตมตฺถ  วทามิ  สุณาตุ   
เม  อยฺเย  สงฺโฆ  ฯเปฯ  เทติ.....  ทินฺน  สงฺเฆน  อิตฺถนฺนามาย  
ภิกฺขุนิยา   เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  คามนฺตราย  ปกฺขมานตฺต  ขมติ   
สงฺฆสฺสตสฺมา  ตุณฺหี  เอวเมต  ธารยามีติ  ฯ  กมฺมวาจาย 
ปริโยสาเน  วตฺตสมาทิยิตฺวา  ภิกฺขุมานตฺตกถาย  วุตฺตนเยเนว   
สงฺฆสฺส  อาโรเจตฺวานิกฺขิตฺตวตฺต  วสิตุกามาย  ตตฺเถว 
สงฺฆมชฺเฌ  วา  ปกฺกนฺตาสุ   ภิกฺขุนีสุ  เอกาย  ภิกฺขุนิยา  วา   
ทุติยิกาย  วา  สนฺติเก  วุตฺตนเยเนว  นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  อ ฺ ิสฺสา  
ปน  อาคนฺตุกาย  สนฺติเก  อาโรเจตฺวา   นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  นิกฺขิตฺต- 
กาลโต  ปฏาย  ปกตตฺตฏาเน  ติฏติ  ฯ  ปุน  สมาทิยิตฺวา   
อรุณ  อุฏาเปนฺติยา  ปน  ภิกฺขุนีนเยว  สนฺติเก   วสิตุ  น   
ลพฺภติ  ฯ  อุภโตสงฺเฆ  ปกฺขมานตฺต  จริตพฺพนฺติ  หิ   วุตฺต  ฯ   
ตสฺมา  อสฺสา  อาจริยุปชฺฌายาหิ  วิหาร  คนฺตฺวา  สงฺคาหก- 
ปกฺเข   ิโต  เอโก  มหาเถโร  วา  ธมฺมกถิโก  วา  ภิกฺขุ   
วตฺตพฺโพ  เอกิสฺสา  ภิกฺขุนิยา  วินยกมมฺ  กาตพฺพ  อตฺถิ   
ตตฺร  โน  อยยฺ  จตฺตาโร  ภิกฺขู  เปเสถาติ  ฯ  สงฺคห  อกาตุ  
น  ลพฺภติเปเสสฺสามาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  จตูหิ  ปกตตฺตภิกฺขุนีหิ   
มานตฺตจารินึ  ภิกฺขุนึ  คเหตฺวา  อนฺโตอรุเณเยว  นิกขฺมิตฺวา    
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คามูปจารโต  เทฺว  เลฑฺฑุปาเต  อติกฺกมิตฺวา  มหามคฺคา  โอกฺกมฺม   
คุมฺพวติอาทีหิ  ปฏิจฺฉนฺนฏาเน  นิสีทิตพฺพ  ฯ  วิหารูปจารโตป   
เทฺว เลฑฺฑุปาตา  อติกฺกมิตพฺพา  จตูหิ  ปกตตฺตภิกฺขูหิป  ตตฺถ   
คนฺตพฺพ  ฯ  คนฺตฺวา  จ  ปน  ภิกฺขุนีหิ  สทฺธึ  น  เอกฏาเน   
นิสีทิตพฺพ  ปฏิกฺกมิตฺวา  อวิทูเร  าเน  นิสีทิตพฺพนฺติ  กุรุนฺทยิ   
วุตฺต  ฯ  มหาปจฺจรีอาทีสุ  ปน  ภิกฺขุนีหปิ  พฺยตฺต  เอก  วา  
เทฺว  วา  อุปาสิกาโย  ภิกฺขูหิป  เอก   วา  เทฺว  วา  อุปาสเก   
อตฺตรกฺขนตฺถาย  คเหตฺวา  คนฺตพฺพนฺติ วุตฺต  ฯ  กรุุนฺทิยเยว   
ภิกฺขุนีอุปสฺสยสฺส  จ  ภิกขฺุวิหารสฺส  จ  อุปจาร  มุ ฺจิตุ  วฏฏตีติ  
วุตฺต  ฯ  คามสฺสาติ  น  วุตฺต  ฯ  เอว  นิสินฺเนสุ  ภิกฺขูสุ  จ   
ภิกฺขุนีสุ  จ  ตาย  ภิกฺขุนิยา  มานตฺต  สมาทิยามิ  วตฺต   
สมาทิยามีติ  วตฺต  สมาทิยิตฺวา  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  ตาว  เอว    
อาโรเจตพฺพ  อห  อยฺเย  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  คามนฺตร 
สาห  สงฺฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  คามนฺตราย  ปกฺขมานตฺต   
ยาจึตสฺสา  เม  สงฺโฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  คามนฺตราย  
ปกฺขมานตฺต อทาสิ  สาห  ปกฺขมานตฺต  จรามิ  เวทิยามห   
อยฺเย  เวทิยตีติ  ม  สงฺโฆ  ธาเรตูติ  ฯ  ตโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
สนฺติเก  คนฺตฺวา  เอว   อาโรเจตพฺพ  อห  อยฺยา  เอก  อาปตฺตึ   
อาปชฺชึ  คามนฺตร  ฯเปฯเวทิยามห  อยฺยา  เวทิยตีติ  ม    
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สงฺโฆ  ธาเรตูติ  ฯ  อิธาป  ยาย  กายจิ  ภาสาย  อาโรเจตุ 
วฏฏติ  ฯ  อาโรเจตฺวา  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺเสว  สนฺติเก  นสิีทิตพฺพ  ฯ   
อาโรจิตกาลโต  ปฏาย  ภิกฺขูน  คนฺตุ   วฏฏติ  ฯ  สเจ  สาสงฺก   
โหติ  ภิกฺขุนโิย  ตตฺเถว  าน  ปจฺจาสึสนฺติ  าตพฺพ  ฯ  
สเจ  อ ฺโ  ภิกฺขุ  วา  ภิกขฺุนี  วา  ต  าน  เอติ  ปสสฺนฺติยา   
อาโรเจตพฺพ  ฯ  โน  เจ  อาโรเจติ  รตฺติจฺเฉโท  จ  วตฺตเภเท   
ทุกฺกฏ ฺจ  ฯ  สเจ  อชานนฺติยา  เอว  อุปจาร โอกฺกมิตฺวา 
คจฺฉติ  รตฺติจฺเฉโทว  โหติ  น  วตฺตเภเท  ทุกฺกฏ  ฯ  สเจ  
ภิกฺขุนิโย  อุปชฺฌายาทีน  วตฺตกรณตฺถ  ปเคว  วา  คนฺตุกามา   
โหนฺติ  รตฺติวิปฺปวาสคณโอหายนคามนฺตราปตฺติรกฺขนตฺถ  เอก   
ภิกฺขุนึ  เปตฺวา  คนฺตพฺพ  ฯ  ตาย  อรุเณ  อุฏ ิเต  ตสฺสา   
สนฺติเก  วตฺต  นิกฺขิปตพฺพ  ฯ  เอเตนุปาเยน  อขณฺฑา   
ป ฺจทส  รตฺติโย  มานตฺต  จริตพฺพ  ฯ  อนิกฺขิตฺตวตฺตาย  ปน   
ปริวาสกฺขนฺธเก  วุตฺตนเยเนว  สมฺมา  วตฺติตพฺพ  ฯ  อย  ปน  
วิเสโส  ฯ  อาคนฺตุกสฺสอาโรเจตพฺพนฺติ  เอตฺถ  ยตฺตกา  ปุเรภตฺต   
วา  ปจฺฉาภตฺต  วา  ตคาม  ภิกฺขู  วา  ภกิฺขุนิโย  วา   
อาคจฺฉนฺติ  สพฺเพส  อาโรเจตพฺพ  ฯ  อนาโรเจนฺติยา  รตฺติจฺเฉโท   
เจว  วตฺตเภเท  ทุกฺกฏ ฺจ  ฯ  สเจป รตฺตึ  โกจิ  ภิกฺขุ  ต   
คามูปจาร  โอกฺกมิตฺวา  คจฺฉติ  รตฺติจฺเฉโท   โหติเยว  ฯ    
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อชานนปจฺจยา  ปน  วตฺตเภทโต  มุจฺจติ  ฯ  กุรุนฺทอีาทีสุ  ปน   
อนิกฺขิตฺตวตฺต  ภิกฺขูน  วุตฺตนเยเนว  กเถตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ  ต    
ปริวาสวตฺตาทีน  อุปจารสีมาย  ปริจฺฉินฺนตฺตา  ยุตฺตตร  ทิสฺสติ  ฯ    
อุโปสเถ  อาโรเจตพฺพ  ฯ  ปวารณาย  อาโรเจตพฺพ  ฯ  จตุนฺน   
ภิกฺขูน ฺจ  ภิกฺขุนีน ฺจ  เทวสิก  อาโรเจตพฺพ  ฯ  สเจ  ภิกฺขูน    
ตสฺมึ  คาเม  ภิกฺขาจาโร  สมฺปชฺชติ  เตหิ  จตูหิ  ภิกฺขูหิ   
ตตฺเถว  คนฺตพฺพ  ฯ  โน  เจ  สมฺปชชฺติ  อ ฺตฺร  จริตฺวาป   
ตตฺร  อาคนฺตฺวา   อตฺตาน  ทสฺเสตฺวา  คนฺตพฺพ  ฯ  พหิคาเม  วา   
สงฺเกตฏาน  กาตพฺพ  อสุกสฺมึ  นามฏาเน  อมฺเห  ปสฺสสีติ  ฯ  
ตาย  สงฺเกตฏานคนฺตฺวา  อาโรเจตพฺพ  ฯ  สงฺเกตฏาเน 
อทิสฺวา  วิหาร  คนฺตฺวาอาโรเจตพฺพ  ฯ  วิหาเร  สพฺพภิกฺขูน   
อาโรเจตพฺพ  ฯ  สเจ  สพฺเพสน  สกฺกา  โหติ  อาโรเจตุ  พหิ- 
อุปจารสีมาย  ตฺวา  ภิกฺขุนิโยเปเสตพฺพา  ฯ  ตาหิ  อานีตาน 
จตุนฺน  ภิกฺขูน  อาโรเจตพฺพ  ฯ  สเจ  วิหาโร  ทูโร  โหติ  สาสงฺโก  
จ  อุปาสเก  จ  อุปาสิกาโย จ  คเหตฺวา  คนฺตพฺพ  ฯ  สเจ  
ปนาย  เอกา  วสติ  รตฺติวิปฺปวาสอาปชฺชติ  ตสฺมา  ตสฺสา  
เอกา  ปกตตฺตา  ภิกฺขุนี  สมฺมนฺนิตฺวา  ทาตพฺพา  เอกจฺฉนฺเน   
วสนตฺถาย  ฯ  เอว  อขณฺฑ  มานตฺต  จริตฺวา  วีสติคเณ  ภิกฺขุสงฺเฆ   
วุตฺตนเยเนว  อพฺภาน  กาตพฺพ  ฯ   สเจ  มานตฺต  จรมานา    
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อนฺตราปตฺตึ  อาปชฺชติ  มลูาย  ปฏิกสสฺิตฺวา  ตสฺสา  อาปตฺติยา   
มานตฺต  ทาตพฺพนฺติ  กุรนฺุทิย  วุตฺต  ฯ  อิท  ปกฺขมานตฺต  นาม ฯ    
          สโมธานมานตฺต  ปน  ติวิธ  โหติ  โอธานสโมธาน   
อคฺฆ  สโมธาน  มิสฺสกสโมธานนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ยเทต  ปรโต   
อุทายิตฺเถรสฺสป ฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย  อาปตฺติยา  ปริวาส  
ปริวสนฺตสฺส  ปริวาเส  จมานตฺตารหฏาเน  จ  อนฺตราปตฺตึ   
อาปชฺชิตฺวา  มูลาย  ปฏิกสฺสิตสฺส  เตนหิ  ภิกฺขเว  สงฺโฆ   
อุทายิสฺส  ภิกฺขุโน  ติสฺสนฺน  อาปตฺตีน   ฉารตฺต  มานตฺต  
เทตูติ  มานตฺต  อนุ ฺาต  อิท  โอธานสโมธาน   นาม  ฯ  
อิท ฺหิ  ปุนปฺปุน  มลูาย  ปฏิกสฺสเนน  ปริวุฏทิวเส   โอธุนิตฺวา   
ปุริมาปตฺตีหิ  สทฺธึ  สโมธาย  ทินฺน  ตสฺมา  โอธาน- 
สโมธานนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  กรุุนฺทิย  ปน  สโมธานปริวาส  วุฏสฺส   
ทาตพฺพมานตฺต  สโมธานมานตฺตนฺติ  วุตฺต  ฯ  ตป  เตน  
ปริยาเยนยุชฺชติ  ฯ  อคฺฆสโมธานมฺปน  มิสฺสกสโมธาน ฺจ   
อคฺฆสโมธาน มิสฺสกสโมธานปริวาสาวสาเน  ทาตพฺพมานตฺตเมว   
วุจฺจติ  ฯ  ต  ปริวาสกมฺมวาจานุสาเรน  โยเชตฺวา  ทาตพฺพ  ฯ   
เอตฺตาวตา  ย วุตฺต เตนหิ  ภิกฺขเว  สงฺโฆ  อุทายิสฺส  
ภิกฺขุโน  เอกสิฺสา  อาปตฺติยา   ส ฺเจตนิกาย  สุกกฺวิสฏ ิยา   
เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย  เอกาหปริวาสเทตูติอาทินา  นเยน  ปาลิย   
อเนเกหิ อากาเรหิ ปริวาโส จ มานตฺต ฺจ วุตฺต  ตสฺส    
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ยสฺมา  อาคตาคตฏาเน  เอว  วินิจฺฉโย  วุจฺจมาโน  ปาลิย  วิย   
อติวิตฺถาร  อาปชฺชติ  น  จ  สกฺกา  โหติ  สุเขน  ปรคฺิคเหตุ   
ตสฺมา  ต  สโมธาเนตฺวา  อิเธว  ทสฺเสสฺสามาติ  ตทิท อตฺถโต   
สมฺปาทิต  โหติ  ฯ  อิทานิ  ยา  ตาว  อย  อปฺปฏิจฺฉนฺนาย 
เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  วเสน  ปาล ิ วุตฺตา  สา  อุตฺตานตฺถาว  ฯ  
ตโต  ปร  ทฺวีหตีหจตูหป ฺจาหปฏิจฺฉนฺนาน  วเสเนว  ปาลิย   
วตฺวา  ป ฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย  ปริวาสโต  ปฏาย  อนตฺราปตฺติ   
ทสฺสิตา  ฯยสฺมา  ปน  ต  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  มลูาย- 
ปฏิกสฺสนารโห  นาม  โหติ  ตสฺมาสฺส  ตตฺถ  มูลาย  ปฏิกสฺสน   
อนุ ฺาต  ฯ  สเจปน  นิกขิฺตฺตวตฺโต  อาปชฺชติ  มลูาย- 
ปฏิกสฺสนารโห  น  โหติ  ฯกสฺมา  ฯ  ยสฺมา  น  โส  ปริวสนฺโต   
อาปนฺโน  ปกตตฺตฏาเน   ิโต  อาปนฺโน  ตสฺมา  ตสฺสา   
อาปตฺติยา  วิสุ มานตฺต  จริตพฺพ  ฯ  สเจ  ปฏิจฺฉนฺนา  โหติ  
ปริวาโสป  วสิตพฺโพ  ย ฺเจต  มูลายปฏิกสฺสน  วุตฺต  ตสฺมึ   
กเต  ปริวุฏทิวสา  มกฺขิตาว  โหนฺติ  ฯ  อิติ  ปริวาเส 
อนฺตราปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  ปุน  มานตฺตารหสฺส อนฺตราปตฺตึ  
ทสฺเสตฺวา  มูลาย  ปฏิกสสฺน  วุตฺต  ฯ  ตสฺมึ  ห ิ กเต  ปริวุฏทวิสา   
มกฺขิตาว  โหนฺติ  ฯ  ตโต  ปริวุฏปริวาสสฺส  ตาส  ติสฺสนฺนป   
อาปตฺตีน  สโมธานมานตฺต  ทสฺสิต  ฯ  ตโต  มานตฺตจาริกสฺส 
อนฺตราปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  มูลาย  ปฏิกสฺสน  วุตฺต  ฯ  ตสฺมึ  ปน     
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ปฏิกสฺสเน  กเต  มานตฺตจิณฺณทิวสาป  ปริวุฏทิวสาป  มกฺขิตาว    
โหนฺติ  ฯ  ตโต  อพฺภานารหสฺส  อนฺตราปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  มูลาย  
ปฏิกสฺสน  วุตฺต  ฯ  ตสฺมปึ  กเต  สพฺเพ  เต  ปริวาสมานตฺต- 
จิณฺณทิวสา  มกฺขิตาว  โหนฺติ  ฯ  ตโต  ปร  สพฺพา  อนฺตราปตฺติโย 
โยเชตฺวา  อพฺภานกมฺม  ทสฺสิต  ฯ  เอว  ปฏิจฺฉนฺนวาเร  เอกาห- 
ปฏิจฺฉนฺนาทิวเสน  ป ฺจ  อนฺตราปตฺตีน  วเสน  จตสฺโสติ  นว 
กมฺมวาจา  ทสฺสิตา  โหนฺติ  ฯ  ตโต  ปร  ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย  
อาปตฺติยาอนฺโต  ปริวาสโต  ปฏาย  ป ฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย   
อนฺตราปตฺติยา วเสน  สโมธานปริวาโส  จ  สโมธานมานตฺต ฺจ   
ทสฺสิต  ฯ  เอตฺถ  จ  มานตฺตจาริกมานตฺตารหกาเลป  อาปนฺนาย   
อาปตฺติยา  มูลาย  ปฏิกสสฺเน  กเต  มานตฺตจิณฺณทิวสาป   
ปริวาสปริวุฏทิวสาป  สพฺเพ   มกฺขิตาว  โหนฺติ  ฯ  กสฺมา  ฯ   
ยสฺมา  ปฏิจฺฉนฺนา  อนฺตราปตฺติ  ฯเตเนว  วุตฺต  มลูาย   
ปฏิกสฺสิตฺวา  ปุริมาย  อาปตฺติยา  สโมธานปริวาส  ทตฺวา  ฉารตฺต   
มานตฺต  เทตูติ  ฯ  ตโต  ปร  สพฺพาอนฺตราปตฺติโย  โยเชตฺวา   
อพฺภานกมฺม  ทสฺเสตฺวา  ส ฺเจตนิกายสุกฺกวิสฏ ิยา  วตฺถุ  
นิฏาปต  ฯ  ตโต  เอกาปตฺติมูลก ฺจ  อาปตฺติ  วฑฺฒนก ฺจาติ  เทฺว   
นเย  ทสฺเสตฺวา  อคฺฆสโมธานปริวาโส  ทสฺสิโต ฯ ตโต  ส ฺจิจฺจ   
อนาโรจิตาปตฺติวตฺถุ  ทสฺเสตฺวา  อส ฺจิจฺจ  อชานนอสรณ- 
เวมติกภาเวหิ  อนาโรจิตาย  อาปตฺติยา  ปจฺฉา  ลชชฺิธมฺเม  วา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 356 

                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๕๖ 
 
ชานนสรณนิพฺเพมติกภาเวสุ  วา  อุปฺปนฺเนสุป  ย  กาตพฺพ  ต   
ทสฺเสตุ  อิธ  ปน  ภิกฺขเวติอาทินา  นเยน  ปาล ิ ปตา  ฯ  ตโต   
อชานนอสรณเวมติกปฏิจฺฉนฺนาน  อปฺปฏิจฺฉนฺนภาว  ทสฺเสตุ  
ตเถวปาลิ  ปตา  ฯ  ตโต  ทฺวินฺน  อาปตฺตีน  เทฺวมาส- 
ปฏิจฺฉนฺนาน  เอกมาสปรวิาสยาจนวตฺถุ  ทสฺเสตฺวา  อส ฺจิจฺจ   
อชานนอสรณ  เวมติกภาเวหิ  อนาโรจิเต  อิตรสฺมึ  มาเส  ปจฺฉา   
ลชชฺิธมฺมาทีสุอุปฺปนฺเนสุ  ย  กาตพฺพ  ต  ทสฺเสตุ  อชานน- 
อสรณเวมติกปฏิจฺ   ฉนฺนสฺส  จ  อปฺปฏิจฺฉนฺนภาว  ทสฺเสตุ ปรุิม- 
นเยเนว  ปาลิ  ปตา  ฯ  ตโต  อาปตฺติปริยนฺต  น  ชานาติ   
รตฺติปริยนฺต  น  ชานาตีติอาทินา   นเยน  สุทฺธนฺตปริวาโส 
ทสฺสิโต  ฯ  ตโต  ปร  ปาริวาสิก  อาทึกตฺวา  วิพฺภมิตฺวา 
ปุน  อุปสมฺปนฺนาติอาทีสุ  ปฏิปตฺติทสฺสนตฺถ  ปาล ิ ปตา  ฯ   
ตตฺถ  อนฺตรา  สมฺพหุลา  สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย อาปชฺชติ   
ปริมาณาโย  อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยติอาทีสุ  อาปตฺติปริจฺเฉทวเสน    
ปริมาณาโย  เจว  อปฺปฏิจฺฉนฺนาโย  จาติ  อตฺโถ  ฯ  ปจฺฉิมสฺมึ 
อาปตฺติกฺขนฺเธติ เอโกว โส อาปตฺติกฺขนฺโธ ฯ ปจฺฉา ฉาทิตตฺตา   
ปน  ปจฺฉิมสฺมึ  อาปตฺติกฺขนฺเธติ  วุตฺต  ฯ  ปุริมสฺมนิฺติ  เอตฺถาป   
เอเสว  นโย  ฯ  ววตฺถิตา  สมฺภินฺนาติ  สภาควิสภาคานเมเวต   
ปริยายวจน  ฯ  ตโต  ปร  โย  ปฏิจฺฉาเทติ  ตสฺมึ  ปฏิปตฺติทสฺส- 
นตฺถ   เทฺว  ภิกฺขูติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  มิสฺสกนฺติ  ถุลลฺจฺจยาทีหิ    
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มิสฺสก  ฯ  สทฺุธกนฺติ  สงฺฆาทิเสส  วินา  ลหุกาปตฺติกฺขนฺธเมว  ฯ   
ตโต  ปร  อวิสุทฺธวิสุทฺธภาวทสฺสนตฺถ  อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ   
สมฺพหุลา   สงฺฆาทิเสสาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  พฺย ฺชนโต  วา   
อธิปฺปายโตวา  อนุตฺตานนฺนาม  กิ ฺจิ  นตฺถิ  ฯ  ตสฺมา  ต ฺจ 
อิโต  ปุพฺเพ  อวุตฺต ฺจ สพฺพ ปาลิยานุสาเรเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                         สมุจฺจยกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                          _______________________   
    
                                   สมถกฺขนฺธกวณฺณนา  
 
        สมถกฺขนฺธเก  ฯ  อธมฺมวาที  ปุคฺคโลติอาทีนิ  ฉ  มาติกา- 
ปทานินิกฺขิปตฺวา  อธมฺมวาที  ปุคฺคโล  ธมฺมวาทึ  ปุคฺคล   
ส ฺาเปตีติอาทินา  นเยน  วิตฺถาโร  วุตฺโต  ฯ  ตตฺถ  ส ฺาเปตีติ   
การณปฏิรูปกานิวจนานิ  วตฺวา  ปริโตเสตฺวา  ชานาเปติ  ฯ   
นิชฺฌาเปตีติ  ยถา  โส  ต  อตฺถ  นชิฺฌาเปติ  โอโลเกติ  เอว   
กโรติ  ฯ  เปกฺเขติ  อนุเปกฺเขตีติ  ยถา  โส  ต  อตฺถ  เปกฺเขติ   
เจว  ปุนปฺปุน  จ  เปกฺเขติ  เอว  กโรติ  ฯ  ทสฺเสติ  อนุทสฺเสตีติ   
เตส ฺเว ปริยายวจนานิ  ฯ  อธมฺเมน  วูปสมตีติ  ยสฺมา  โส   
อธมฺมเมว  อย  ธมโฺมติอาทินา  นเยน  ต  โมเหตฺวา  ทสฺเสติ   
ตสฺมา  อธมฺเมน  วูปสมต ิ นาม  ฯ  ธมเฺมน  วูปสมตีติ  ยสฺมา   
ธมฺมวาที ธมฺมเมว  อย  ธมฺโมติอาทินา  นเยน  อโมเหตฺวา   
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ทสฺเสติ  ตสฺมา  ธมฺเมน วูปสมติ นาม ฯ   
          ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  ธมฺมิกานิ  สติวินยสฺส  ทานานีติ  เอตฺถ    
สุทฺธสฺส  อาปตฺติกสฺส  ทาน  เอก  อนวุทิตสฺส  ทาน  เอก   
ยาจิตสฺส  ทาน  เอก  สงฺเฆน  ทาน  เอก  ธมฺเมน  สมคฺเคน   
ทาน  เอกนฺติ  เอว  ป ฺจ  ฯ  เอตานิ  ปน  เอเกกองฺควเสน   
น  ลพฺภนฺติ  ฯ  ตสฺมา  เทสนามตฺตเมเวต  ฯ  ป ฺจงฺคสมนฺนาคต  
ปน สติวินยทาน  ธมฺมิกนฺติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  จ  
อนุวทนฺตีติ   โจเทนฺติ  ฯ  เสส  อุตฺตานเมว  ฯ  อยมฺปน  สติวินโย   
ขีณาสวสฺเสว ทาตพฺโพ  น  อ ฺสฺส  อนฺตมโส  อนาคามิโนป  ฯ   
โส  จ  โข  อ ฺเน  โจทิยมานสฺเสว  น  อโจทิยมานสฺส  ฯ 
ทินฺเน  จ  ปน  ตสฺมึ  โจทกสฺส  กถา  น  รูหติ  ฯ  โจเทนฺโตป  
อย  ขีณาสโว  สติวินยลทฺโธ โก ตุยหฺ กถ คเหสฺสตีติ  
อปสาเทตพฺพต อาปชฺชติ ฯ   
          ภาสิตปริกนฺตนฺติ  วาจาย  ภาสิต  กาเยเนว  ปริกนฺต  
ปรกฺกมิตฺวา  กตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สรตายสฺมา  เอวรูป  อาปตฺตึ   
อาปชฺชิตาติ  เอตถสรตุ  อายสฺมา  เอวรูป  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตา   
อายสฺมา  เอวรูปยาอาปตฺติยาติ  อยมตฺโถ  ฯ  อาปชชฺิตฺวาติ  วา   
ปาโ  ฯ  ตสฺสตฺโถ ปม อาปชฺชิตฺวา ปจฺฉา ต อาปตฺตึ 
สรตุ อายสฺมาติ ฯ   
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          เยภุยฺยสิกาย  วูปสเมตุนฺติ  เอตฺถ  ยสฺสา  กิริยาย  
ธมฺมวาทิโน  พหุตรา  เอสา  เยภุยฺยสิกา  นาม  ฯ  อธมฺมิก- 
สลากคาเหสุ  ฯ  โอรมตฺตกนฺติ  ปริตฺต  อปฺปมตฺตก  ภณฺฑน- 
มตฺตเมว  ฯ  น  จ คติคตนฺติ  เทฺว  ตโย  อาวาเส  น   
คต  ตตฺถ  ตตฺเถว  วา  ทวฺตฺติกฺขตฺตุ  อวินิจฺฉิต  ฯ  น  จ  
สริตสาริตนฺติ  ทฺวตฺติกฺขตฺตุ เตหิ  ภิกฺขูหิ  สย  สรติ  วา  อ ฺเหิ   
สาริต  วา  น  โหติ  ฯ  ชานาตีติ   สลาก  คาเหนฺโต  ชานาติ   
อธมฺมวาทิโน  พหุตราติ  ฯ  อปฺเปวนามาติ  อิมินา  นีหาเรน  
สลากาย  คาหิยมานาย  อปฺเปวนาม  อธมฺมวาทิโน  พหุตรา  
อสฺสูติ  อยมสฺส  อชฌฺาสโย  โหติ  ฯ  อปเรสุป  ทฺวีสุ ปเทสุ  
เอเสว  นโย  ฯ  อธมฺเมน  คณฺหนฺตีติ  อธมฺมวาทิโน  เอว  มย  
พหุตรา  ภวิสฺสามาติ  เทฺว  เทฺว  สลากาโย  คณฺหนฺติ  ฯ   
วคฺคาคณฺหนฺตีติ  เทฺว  ธมมฺวาทิโน  เอก  ธมฺมวาท-ิ 
สลาก  คณฺหนฺติ   เอว  ธมมฺวาทิโน  น  พหุตรา  ภวิสฺสนฺตีติ   
ม ฺมานา  ฯ  น  จ ยถาทิฏ ิยา  คณฺหนฺตีติ  ธมฺมวาทิโน   
หุตฺวา  พลวปกฺข  ภวิสฺสามาติ  อธมฺมวาทิสลาก  คณฺหนฺติ  ฯ   
ธมฺมิกสลากคาเหสุ  อยเมวตฺโถ ปริวตฺเตตฺวา  เวทิตพฺโพ  ฯ  เอว   
สลาก  คเหตฺวา  สเจ  พหุตรา  ธมฺมวาทิโน  โหนฺติ  ยถา  
เต  วทนฺติ  เอว  ต  อธิกรณ วูปสเมตพฺพ  เอว  เยภุยยฺสิกาย 
วูปสนฺต  โหติ ฯ  อยเมตฺถสงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน ปรโตป  
อาคมิสฺสติ ฯ    
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          อสุจีติ  อสุจีหิ  กายวจีกมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ฯ  อลชฺชีติ   
ส ฺจิจฺจ  อาปชฺชนาทินา  อลชชฺิลกฺขเณน  สมนฺนาคโต  ฯ   
สานุวาโทติสอุปวาโท  ฯ  อิติ  อิเมส ฺจ  ติณฺณ  องฺคาน  วเสน 
ตีณิ  กรณานิ  สงฺเฆน  กรณ  ธมฺเมน  สมคฺเคน  กรณนฺติ  
อิมานิ  จ  เทฺวติ ป ฺจ  ตสฺส  ปาปยสกิากมฺมสฺส  กรณานิ  
นาม  โหนฺติ  ฯ  เสสเมตฺถ ตชฺชนียาทีส ุ วุตฺตนยเมว  ฯ  อยมฺปเนตฺถ   
วจนตฺโถ  ฯ  อิท ฺหิโย  ปาปุสฺสนฺนตาย  ปาปโย  ปคฺุคโล   
ตสฺส  กตฺตพฺพโต  ตสฺส ปาปยสิกากมฺมนฺติ วุจฺจติ ฯ   
          กกฺขฬตาย  วาฬตายาติ  กกฺขฬภาวาย  เจว  วาฬภาวาย 
จ  ฯ   เภทายาติ  สงฺฆเภทาย  ฯ  สพฺเพเหว  เอกชฺฌนฺติ  กสฺสจิ   
ฉนฺท อนาหริตฺวา  คิลาเนป  ตตฺเถว  อาเนตฺวา  เอกโต   
สนฺนิปติตพฺพ  ฯติณวตฺถารเกน  วูปสเมยฺยาติ  เอตฺถ  อิท  กมฺม   
ติณวตฺถารกสทิสตฺตา   ติณวตฺถารโกติ  วุตฺต  ฯ  ยถา  หิ  คูถ   
วา  มุตฺต  วา  ฆฏิยมาน   ทุคฺคนฺธตาย  พาธติ  ติเณหิ   
อวตฺถริตฺวา  สุปฏิจฺฉาทิตสฺส  ปนสฺส  โส  คนฺโธ  น  พาธติ   
เอวเมว  ย  อธิกรณ  มลูานุมูล  คนฺตฺวา   วูปสมิยมาน   
กกฺขฬตาย  วาฬตาย  เภทาย  สวตฺตติ  ต  อิมินา กมเฺมน   
วูปสนฺต  คูถ  วิย  ติณวตฺถารเกน  ปฏิจฺฉนฺน  สุวูปสนฺต    
โหตีติ  อิท  กมฺม  ติณวตฺถารกสทิสตฺตา  ติณวตฺถารโกติ  
วุตฺต  ฯ  ถุลลฺวชฺชนฺติ  ปาราชิก ฺเจว  สงฺฆาทิเสส  จ  ฯ  คิหิ-  
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ปฏิสยุตฺตนฺติ  คิหีน  หีเนน  ขุสนวมฺภนธมฺมิกปฏิสสฺเวสุ  อาปนฺน   
อาปตฺตึ  เปตฺวา ฯ  เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  เต  ภิกฺขู  ตาหิ   
อาปตฺตีหิ  วุฏ ิตา  โหนฺตีติ  เอว  ติณวตฺถารกกมฺมวาจาย  กตาย   
กมฺมวาจาปริโยสาเน  ยตฺตกา  ตตฺถ  สนฺนิปติตา  อนฺตมโส 
สุตฺตาป  สมาปนฺนาป  อ ฺาวิหิตาป   สพฺเพ  เต  ภิกฺขู  ยาว   
อุปสมฺปทมณฺฑลโต  ปฏาย  ถุลลฺวชชฺ ฺจ  คิหิปฏสิยุตฺต  จ 
เปตฺวา  อวเสสา  อาปตฺติโย  อาปนฺนา  สพฺพาหิ  ตาหิ  อาปตฺตีหิ   
วุฏ ิตา  โหนฺติ  ฯ  ทิฏาวิกมฺนนฺติ  เย  ปน  น  เมต  ขมตีติ   
อ ฺม ฺ  ทิฏาวิกมฺม  กโรนฺติ  เตหิ  วา   สทฺธึ  อาปตฺตึ   
อาปชฺชิตฺวาป  ตตฺถ  อนาคตา  อาคนฺตฺวา  วาฉนฺท  ทตฺวา  
ปริเวณาทีสุ  นิสินฺนา  เต  ตาหิ  อาปตฺตีหิ  น  วุฏ ิตา  
โหนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  เปตฺวา  ทิฏาวิกมฺม  เปตฺวา  เย น  
ตตฺถ โหนฺตีติ ฯ    
        ภิกฺขุนนี  อนูปขชฺชาติ  ภิกฺขุนีน  อนฺโต  ปวิสตฺิวา  ฯ    
วิวาทาธิกรณาทีน  วจนตฺโถ  ทุฏโทสสวณฺณนาย  วุตฺโตเยว  ฯ 
วิปจฺจตาย  โวหาโรติ  จิตฺตทุกฺขตฺถ  โวหาโร  ฯ  ผรุสวจนนฺติ 
อตฺโถ  ฯ  โย  ตตฺถ  อนุวาโทติ  โย  เตสุ  อนุวทนฺเตสุ  อุปวาโท ฯ   
อนุวทนาติ  อาการทสฺสนเมต  ฯ  อุปวทนาติ  อตฺโถ  ฯ  อนุลลฺปนา   
อนุภณนาติ  อุภย  อนุวทนาย  เววจนมตฺตเมว  ฯ  อนุสมฺป- 
วงฺกตาติ ปุนปฺปุน  กายจิตฺตวาจาหิ  ตตฺเถว  สมฺปวงฺกตา    
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อนุวงฺกตภาโวติ  อตฺโถ  ฯ  อพฺภุสฺสหนตาติ  กสฺมา  เอว  น   
อุปวทิสฺสามิเยวาติ  อุสฺสาห  กตฺวา  อนุวทนา  ฯ  อนุพลปฺปทานนฺติ   
ปุริมวจนสฺส  การณ  ทสฺเสตฺวา  ปจฺฉิมวจเนน  พลปฺปทาน  ฯ   
          กิจฺจยตา  กรณียตาติ  เอตฺถ  กิจฺจเมว  กิจฺจย  กิจฺจยสฺส   
ภาโว  กิจฺจยตา  ฯ  กรณียสฺส  ภาโว  กรณียตา  ฯ  อุภยเมต   
สงฺฆกมฺมสฺเสว  อธิวจน  ฯ  อปโลกนกมฺมนฺติอาทิ  ปน  ตสฺเสว  
ปเภททสฺสนตฺถ  ฯ  ตตฺถ  อปโลกนกมมฺ  นาม  สีมฏกสงฺฆ   
โสเธตฺวา ฉนฺทารหาน  ฉนฺท  อาหริตฺวา  สมคฺคสฺส  สงฺฆสฺส   
อนุมติยา  ติกฺขตฺตุ   สาเวตฺวา  กตฺตพฺพกมฺม  ฯ  ตฺติกมฺม  นาม   
วุตฺตนเยเนว  สมคฺคสฺส  สงฺฆสฺส  อนุมติยา  เอกาย  ตฺติยา   
กตฺตพฺพกมฺม  ฯ  ตฺติทุติยกมฺม  นาม  วุตฺตนเยเนว  สมคฺคสฺส   
สงฺฆสฺส  อนุมติยา  เอกาย  ตฺติยา เอกาย  จ  อนุสาวนายาติ  
เอว  ตฺติทุติยาย  อนุสาวนาย  กตฺตพฺพกมฺม  ฯ  ตฺติจตุตฺถกมฺม   
นาม  วุตฺตนเยเนว  สมคฺคสฺส  สงฺฆสฺส  อนุมติยา  เอกาย  ตฺติยา  
ตีหิ  จ  อนุสาวนาหีติ  เอว  ตฺติจตุตฺถาหิ  ตีหิ อนุสาวนาหิ  
กตฺตพฺพกมฺม ฯ   
          ตตฺถ  อปโลกนกมมฺ  อปโลเกตฺวาว  กาตพฺพ  ตฺติ- 
กมฺมาทิวเสน น  กาตพฺพ  ฯ  ตฺติกมฺมป  เอก  ตฺตึ  เปตฺวา   
กาตพฺพ  อปโลกนกมฺมาทิวเสน  น  กาตพฺพ  ฯ  ตฺติทุติยกมฺม   
ปน อปโลเกตฺวา  กตฺตพฺพมฺป  อตฺถิ  อกตฺตพฺพมฺป  อตฺถ ิ ฯ    
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ตตฺถ  สีมาสมฺมติ  สีมาสมูหนน  ก ินทาน  ก ินุพฺภาโร  
กุฏิวตฺถุเทสนา วิหารวตฺถุเทสนาติ  อิมานิ  ฉ  กมมฺานิ   
ครุกานิ  อปโลเกตฺวา  กาตุน  วฏฏติ  ฯ  ตฺติทุติยกมฺมวาจ   
สาเวตฺวาว  กาตพฺพานิ  ฯ อวเสสา  เตรสสมฺมติโย  เสนาสน- 
คาหกมตกจีวรทานาทิสมฺมติโย  จาติ  เอวรูปานิ  ลหุกกมฺมานิ   
อปโลเกตฺวาป  กาตุ วฏฏติ  ฯ  ตฺติกมฺม  ตฺติจตุตฺถกมฺมวเสน  
ปน  น  กาตพฺพเมว  ฯ  ตฺติจตุตฺถกมฺมตฺตึ  จ  ติสฺโส  จ   
กมฺมวาจาโย  สาเวตฺวาว  กาตพฺพ  ฯ  อปโลกนกมมฺาทิวเสน  น   
กาตพฺพนฺติ  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถารโต  ปน  อิมานิ   
จตฺตาริ  กมฺมานิ  กตีหากาเรหิ  วิปชชฺนตีฺติ  อาทินา  นเยน   
ปริวาราวสาเน  กมฺมวคฺเค  เอเตส  วินิจฺฉโย  อาคโตเยว  ฯ   
ยมฺปน  ตตฺถ  อนุตฺตาน  ต  กมฺมวคฺเคเยว  วณฺณยิสฺสาม  ฯ  
เอว ฺหิ  สติ  น  อฏาเน  วณฺณนา  ภวิสฺสติ  ฯอาทิโต   
ปฏาย  จ  ตสฺส  ตสฺส  กมฺมสฺส  วิ ฺาตตฺตา  สุวิ ฺเยฺโย   
ภวิสฺสติ  ฯ  วิวาทาธิกรณสฺส  ก ึ มลูนติฺอาทีนิ  ปาลิยา  วเสเนว   
เวทิตพฺพานิ  ฯ  วิวาทาธิกรณ  สิยา  กสุลนฺติอาทีสุ  เยน  วิวทนฺติ   
โส  จิตฺตุปฺปาโท  วิวาโท  สมเถหิ  จ  อธิกรณียตาย  อธิกรณนฺติ- 
เอวมาทินา  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อาปตฺตาธิกรณ  สยิา   
อกุสล  สิยา  อพฺยากต  นตฺถิ  อาปตฺตาธิกรณ  กุสลนฺติ   
เอตฺถ   สนฺธาย  ภาสิตวเสน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ยสฺมึ  หิ    
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ปวีขณนาทิเก อาปตฺตาธิกรเณ  กุสลจิตฺต  องฺค  โหติ  ตสฺมึ  
สติ  น  สกฺกา  วตฺตุ  นตฺถ ิ อาปตฺตาธิกรณ  กุสลนฺติ  ฯ   
ตสฺมา  นยิท  องฺคปโหนกจิตฺต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  อิท  ปน  
สนฺธาย  วุตฺต ฯ ยนฺตาว  อาปตฺตาธิกรณ  โลกวชชฺ  ต   
เอกนฺตโต  อกุสลเมว  ตตฺถ  สิยา กุสลนฺติ  วิกปฺโป  นตฺถิ  ฯ 
ยมฺปน  ปณฺณตฺติวชฺช  ต  ยสฺมา  ส ฺจิจฺจ  อิท  อาปตฺตึ   
วีติกฺกมามีติ  วีติกฺกมนฺตสฺเสว  อกุสล   โหติ  ฯ  อส ฺจิจฺจ  ปน 
กิ ฺจิ  อชานนฺตสฺส  สหเสยฺยาทิวเสน อาปชฺชนโต  อพฺยากต   
โหติ  ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  ส ฺจิจฺจาส ฺจิจฺจวเสน อิม  วิกปฺปภาว  
สนฺธาย  อิท  วุตฺต  อาปตฺตาธิกรณ  สยิา  อกุสล   สิยา  
อพฺยากต  นตฺถิ  อาปตฺตาธิกรณ  กุสลนฺติ  ฯ  สเจ  ปน  ย 
กุสลจิตฺโต  อาปชฺชติ  อิท  วุจฺจติ  อาปตฺตาธิกรณ  กุสลนฺติ   
วเทยฺย  ฯ  อจิตฺตกาน  เอฬกโลมปทโสธมฺมเทสนาทิสมุฏานานป  
กุสลจิตฺต  อาปชฺเชยฺย  น  จ  ตตฺถ  วิชฺชมานป  กุสลจิตฺต  
อาปตฺติยา   องฺค  ฯ  กายวจีวิ ฺตฺติวเสน  ปน  จลติปวตฺตาน   
กายวาจานอ ฺตรเมว  องฺค  ฯ  ต ฺจ  รูปกฺขนฺธปริยา- 
ปนฺนตฺตา  อพฺยากตนฺติ  ย   ชานนฺโตติอาทิมฺหิ  ปน  อยมตฺโถ  ฯ 
ย  จิตฺต  อาปตฺติยา  องฺค  โหติ  เตน  วตฺถุ  ชานนฺโต  อิท  
วีติกฺกมามีติ  จ  วีติกฺกมากาเรน  สทฺธึ  ชานนฺโต  ส ฺชานนฺโต    
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วีติกฺกมเจตนาวเสน  เจเตตฺวา  ปกปฺเปตฺวา  อุปกฺกมวเสน   
มทฺทนฺโต  อภิวิตริตฺวา  นิราสงฺกจิตฺต  เปเสตฺวา  ย  อาปตฺตาธิ- 
กรณ  วีติกฺกมติ  อาปชฺชติ  ฯ  ตสฺส  เอว  วีติกฺกมโต   โย   
วีติกฺกโม  อิท  วุจฺจติ  อาปตฺตาธิกรณ  อกุสล  ฯ  อพฺยากต- 
วาเรป  ย  จิตฺต  อาปตฺติยา  องฺค  โหติ  ตสฺส  อภาเวน   
อชานนฺโตวีติกฺกมากาเรน  จ  สทฺธึ  อชานนฺโต  อส ฺชานนฺโต   
อาปตฺติองฺคภูตายวีติกฺกมเจตนายาภาเวน  อเจเตตฺวา  ส ฺจิจฺจ   
มทฺทนสฺส  อภาเวน  อนภิวิตริตฺวา  นิราสงฺกจิตฺต  อเปเสตฺวา  ย   
อาปตฺตาธิกรณ  วีติกฺกมติ  อาปชฺชติ  ฯ  ตสฺส  เอว  วีติกฺกมโต   
โย  วีติกฺกโม  อิท  วุจฺจติ  อาปตฺตาธิกรณ  อพฺยากตนฺติ  ฯ  
อย  วิวาโท  โน  อธิกรณนฺติ-อาทีสุ  สมเถหิ  อธิกรณียตาย   
อภาวโต  โน  อธิกรณนฺติ  เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ยาวติกา  ภิกฺขู  กมฺมปฺปตฺตาติ  เอตฺถ  จตุวคฺคกรเณ  กมฺเม 
จตฺตาโร  ป ฺจวคฺคกรเณ  ป ฺจ  ทสวคฺคกรเณ  ทส  วีสติ- 
วคฺคกรเณ  วีสติ ภิกฺขู กมมฺปฺปตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ 
        สุปริคฺคหิตนฺติ  สุฏ ุปริคฺคหิต  กตฺวา  ปฏิจฺฉิตพฺพ  ฯ   
ปฏิจฺฉิตฺวา  จ  ปน  อชชฺ  ภณฺฑก  โธวาม  อชฺช  ปตฺต 
ปจาม  อชฺเชโก  ปลโิพโธ อตฺถีติ มานนิคฺคหตฺถาย กติปาห  
อติกฺกเมตพฺพ ฯ    
        อนนฺตานิ  เจว  ภสฺสานิ  ชายนฺตีติ  อปริมาณานิ  อิโต  จิโต    
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จ  วจนานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  ภาสานีติป  ปาโ  ฯ  อยเมวตฺโถ  ฯ  
อุพฺพาหิกาย  สมฺมนฺนิตพฺโพติ  อปโลเกตฺวา  วา  สมฺมนฺนิตพฺโพ   
ปรโต  วุตฺตาย  ตฺติทุติยาย  วา  กมฺมวาจาย  ฯ  เอว  สมฺมเตหิ  
ปน ภิกฺขูหิ  วิสุ นิสีทิตฺวา  วา  ตสฺสาเยว  วา  ปริสาย  
อ ฺเหิ  น กิ ฺจิ   กเถตพฺพนฺติ สาเวตฺวา ต อธิกรณ  
วินิจฺฉิตพฺพ ฯ   
        ตตฺรสฺสาติ  ตสฺส  ปริสติ  ภเวยฺย  ฯ  เนว  สุตฺต  อาคตนฺติ   
น  มาติกา  อาคตา  ฯ  โน  สุตฺตวิภงฺโคติ  วินโย  น  ปคุโณ  ฯ   
พฺย ฺชนฉายาย  อตฺถ  ปฏพิาหตีติ  พฺย ฺชนมตฺตเมว  คเหตฺวา  
อตฺถ  ปฏิเสเธติ  ฯ  ชาตรปูรชตเขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณาทีสุ  วินยธเรหิ   
ภิกฺขูหิ  อาปตฺติยา  การิยมาเน  ทิสฺวา  กิมิเม  อาปตฺติยา   
กาเรถ  นน ุชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรตา  โหนฺตีติ  เอว  
สุตฺเต  ปฏิวิรติ  มตฺตเมว  วุตฺต  นตฺถิ  เอตฺถ  อาปตฺตีติ  วทติ  ฯ   
อปโร  ธมฺมกถิโก  สุตฺตสฺส  อาคตตฺตา  โอลมฺเพตฺวา  นิวาเสนฺตาน   
อาปตฺติยาอาโรปยมานาย  กิมิเมส  อาโรเปถ  นนุ  ปริมณฺฑล   
นิวาเสสฺสามีติสิกฺขา  กรณียาติ  เอว  สิกฺขากรณมตฺตเมเวตฺถ   
วุตฺต  นตฺถิ  เอตฺถ  อาปตฺตีติ วทติ ฯ   
        ยถา  พหุตรา  ภิกฺขูติ  เอตฺถ  เอเกนป  อธิกา  พหุตราว  ฯ   
โก ปน วาโท ทฺวีหิ ตีหิ ฯ 
        ส ฺตฺติยาติ  ส ฺาปนตฺถาย ฯ  คูฬฺหกนฺติอาทีสุ   
อลชฺชุสฺสนฺนาย  ปริสาย  คูฬฺหโก  สลากคาโห  กาตพฺโพ  ฯ    
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ลชชฺุสฺสนฺนาย  วิวฏโก  ฯ  พาลุสฺสนฺนาย  สกณฺณชปฺปโก  ฯ   
วณฺณาวณฺณาโย  กตฺวาติ  ธมฺมวาทีน ฺจ  อธมฺมวาทีน ฺจ 
สลากาโย  นมิิตฺตส ฺ  อาโรเจตฺวา  อ ฺม ฺ  วิสภาคา  
กาตพฺพา  ฯ  ตโต  ตา  สพฺพาป  จีวรโภเค  กตฺวา  วุตฺตนเยเนว   
คาเหตพฺพา  ฯ  ทุคฺคโหติ  ปจฺจุกฺกฑฺฒิตพฺพนฺติ  ทุคฺคหิตา  สลากาโยติ   
วตฺวา ปุน คาเหตฺวา ยาวตติย   คาเหตพฺพา  ฯ  สุคฺคโหติ   
สาเวตพฺพนฺติ  เอกสฺมึป  ธมฺมวาทิสฺมึ   อติเรเก  ชาเต  สุคฺคหิตา   
สลากาโยติ  สาเวตพฺพ  ฯ  ยถา  จ  เต  ธมฺมวาทิโน  วทนฺติ   
ตถา  ต  อธิกรณ  วูปสเมตพฺพนฺติ  ฯอถ  ยาวตติยป  อธมฺม- 
วาทิโน  พหุตราว  โหนฺติ  ฯ  อชชฺ  อกาโล  เสฺว  ชานิสฺสามาติ   
วุฏหิตฺวา  อลชชีน  ปกฺข  วิเภทตฺถาย   ธมฺมวาทิปกฺข  ปริเยสิตฺวา   
ปุนทิวเส  สลากคาโห  กาตพฺโพ  ฯ อย  คูฬฺหโก  สลากคาโห  ฯ   
สกณฺณชปฺปเก  ปน  คหิเต  วตฺตพฺโพติ  เอตฺถ  สเจ  สงฺฆตฺเถโร   
อธมฺมวาทิสลาก  คณฺหาติโส  เอว  อวโพเธตพฺโพ  ภนฺเต 
ตุมฺเห  มหลลฺกา  วโย  อนุปฺปตฺตา  ตุมฺหาก  เอต  น   
ยุตฺต  อย  ปน  อธมฺมวาทิ   สลากาติ  ฯ  ตสฺส  อิตรา  สลากา   
ทสฺเสตพฺพา  ฯ  สเจ  โส  ต  คณฺหาติ  ทาตพฺพา  ฯ  อถ  เนว   
อวพุชฺฌติ  ฯ  ตโต  มา  กสฺสจิ  อาโรเจหีติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมว  ฯ วิวฏโกติ(๑)  วิวฏตฺโถเยว ฯ   
#  ๑. ม. วิวฏเก  ฯ  
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          ปาราชิกสามนฺต  วาติ  เอตฺถ  เมถุนธมฺเม  ปาราชิกสามนฺต  
นาม  ทุกฺกฏ  โหติ  ฯ  เสเสสุ  อทินฺนาทานาทีสุ  ถลฺุลจฺจย  ฯ   
นิเวเนฺตนฺติ  น  สรามีติ  วจเนน  นิพฺเพ ิยมาน  ฯ  อติเวเตีติ   
อิงฺฆายสฺมาติอาทิวจเนหิ  อติเว ิยติ  ฯ  สรามิ  โข  อห  อาวุโสติ   
ปาราชิก  ปฏจฺิฉาทนตฺถาย  เอว  ปฏิชานาติ  ฯ  ปุน  เตน   
อติเว ิยมาโน  สรามิ  โขติ  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  อิทานิ  ม   
นาเสสฺสนฺตีติ  ภเยน  ทวาย  เมติอาทิมาห  เอตสฺส  ตสฺส- 
ปาปยสิกากมฺม  กาตพฺพ  ฯ  สเจ  สีลวา  ภวิสฺสติ  วตฺต  ปูเรตฺวา   
ปฏิปสฺสทฺธึ   ลภิสฺสติ  ฯ  โน  เจ  ตถา  นาสิตโกว  ภวิสฺสติ  ฯ  
เสส  สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                                สมถกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
                                ________________   
   
                                  ขุททฺกวตฺถุกฺขนฺธกวณฺณนา   
   
          ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธเก  ฯ  มลฺลมฏุ ิกาติ  มุฏ ิมลฺลา  ฯ   
คามปูฏวาติ  ฉวิราคมณฺฑนานุยุตฺตา  นาคริกมนุสฺสา  ฯ   
คามโปตกาติป  ปาโ ฯ  เอเสวตฺโถ  ฯ   
          ถมฺเภติ  นหานติฏเ  นิกฺขนิตฺวา  ปตตฺถมฺเภ ฯ   
          กุฑฺเฑติ  อิฏกสิลาทารุกุฑฺฑาน  อ ฺตรสฺมึ ฯ   
          อฏาเน  นหายนฺตีติ  เอตฺถ  อฏาน  นาม  รกฺุข    
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ผลก  วิย  ตจฺเฉตฺวา  อฏปทากาเรน  ราชิโย  ฉินฺทตฺิวา   
นหานติฏเ  นิกฺขนนฺติ  ฯ  ตตฺถ  จุณฺณานิ  อากิริตฺวา  มนุสฺสา   
กาย  ฆสนฺติ  ฯ   
          คนฺธพฺพหตฺถเกนาติ  นหานติฏเ  ปเตน  ทารุมยหตฺเถน  ฯ   
เตน  กิร  จุณฺณานิ  คเหตฺวา  มนุสฺสา  สรีร  ฆสนฺติ  ฯ   
          กรุุวินฺทกสุตฺติยาติ  กุรุวินฺทกปาสาณจุณฺณานิ   ลาขาย   
มทฺทิตฺวา  กตคุฬิกกลาปโก  วุจฺจติ  ฯ  ต  อุโภสุ  อนฺเตสุ  
คเหตฺวา   สรรี ฆสนฺติ ฯ    
          วิคฺคยฺห  ปรกิมฺม  การาเปนฺตีติ  อ ฺม ฺ  สรีเรน  สรีร   
ฆสนฺติ  ฯ  มลฺลกนฺนาม  มกรทนฺตเก  ฉินฺทิตฺวา  มลฺลกมูล- 
สณฺาเนน  กตมลฺลก  วุจฺจติ  ฯ  อิท  คิลานสฺสาป  น  วฏฏติ  ฯ   
อกตมลฺลก  นาม  มกรทนฺเต  อฉินฺทิตฺวา  กต  อิท  อคิลานสฺส   
น  วฏฏติ  ฯอิฏกขณฺฑ ปน กปาลขณฺฑ วา วฏฏติ ฯ  
          อุกฺกาสิกนฺติ  วตฺถวฏฏึ  ฯ  ตสฺมา  นหายนฺตสฺส  ยสฺส   
กสฺสจิ   นหานสาฏกวฏฏยิา  ปฏ ึ  ฆสิตุวฏฏติ  ฯ 
          ปถุุปาณิกนฺติ  หตฺถปริกมฺม  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมา  สพฺเพส   
หตฺเถน  ปฏ ิปริกมฺม  กาตุวฏฏติ ฯ   
          วลลฺิกาติ  กณฺณโต  นิกขฺนฺตมุตฺโตลมฺพิกาทีน  เอต   
อธิวจน  ฯ  น  เกวล ฺจ  วลฺลิกาเยว  ยงฺกิ ฺจิ  กณฺณปลนฺธน  
อนฺตมโส ตาลปณฺณป  น  วฏฏติ  ฯ  ปามงฺคนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 370 

                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๐ 
 
ปามงฺคสุตฺต  ฯ  กณฺสุตฺตกนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  คีวูปค  อาภรณ  ฯ   
กฏิสุตฺตกนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  กฏิปลนฺธน  อนฺตมโส  สุตฺตตนฺตุมตฺตป  ฯ   
โอวฏฏกนฺติ  วลย  ฯ  เกยรูาทีนิ ปากฏาเนว  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  อาภรณ   
น  วฏฏติ ฯ   
          ทุมาสิก  วา  ทุวงฺคุล  วาติ  เอตฺถ  สเจ  เกสา   
อนฺโตเทฺวมาเส  ทฺวงฺคุล  ปาปุณนฺติ  อนฺโตเทฺวมาเสเยว  
ฉินฺทิตพฺพา  ฯ   ทฺวงฺคุล  อติกฺกเมตุ  น  วฏฏติ  ฯ  สเจป  น  
ทีฆา  ทฺวิมาสโต  เอกทิวสป  อติกฺกเมตุ  น  ลภติเยว  ฯ  เอวมย   
อุภเยนาป อุกฺกฏปริจฺเฉโทว  วุตฺโต  ฯ  ตโต  โอรมฺปน  น   
วฏฏนภาโว  นาม นตฺถิ ฯ   
          โกจฺเฉน  โอสณฺเหนฺตีติ  โกจฺเฉน  โอลกฺขิตฺวา  สนฺนิสี- 
ทาเปนฺติ  ฯ   ผณเกนาติ  ทนฺตมยาทีสุ  เยนเกนจิ  ฯ  หตฺถ- 
ผณเกนาติ  หตฺเถเนว  ผณกิจฺจ  กโรนฺตา  องฺคุลีหิ  โอสณฺเหนฺติ  ฯ   
สิตฺถเตลเกนาติ  มธุ  สิตฺถกนิยาสาทีสุ  เยนเกนจิ  จิกฺกเลน  ฯ   
อุทกเตลเกนาติ อุทกมิสฺสเกน  เตเลน  ฯ  มณฺฑนตฺถาย  สพฺพตฺถ   
ทุกฺกฏ  ฯ  อุทฺธคฺคานิ  ปนโลมานิ  อนุโลมนิปาตนตฺถ  หตฺถ   
เตเมตฺวา  สีส  ปุ ฺฉิตพฺพ  ฯ  อุณฺหาภิตตฺตรชสฺสิรานป อลฺลหตฺเถน  
ปุ ฺฉิตุวฏฏติ ฯ   
        น  ภิกฺขเว  อาทาเส  วา  อุทกปตฺเต  วาติ  เอตฺถ   
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กสปตฺตาทีนิป  เยสุ  มุขนิมิตฺต  ป ฺายติ  สพฺพานิ  อาทาส- 
สงฺขเมว  คจฺฉนฺติ  ฯ  ก ฺชิยาทีนิป  อุทกปตฺตสงฺขเมว  ฯ  ตสฺมา   
ยตฺถ  กตฺถจิ  โอโลเกนฺตสฺส ทุกฺกฏ ฯ  
          อาพาธปฺปจฺจยาติ  ส ฺฉวิ  นุโข  เม  วโณ  อุทาหุ   
น  ตาวาติ  ชานนตฺถ  ชิณฺโณ  นโุขมฺหิ  โนติ  เอวมายุสงฺขาร   
โอโลกนตฺถป   วฏฏตีติ วุตฺต ฯ    
          มุข  อาลิมฺเปนฺตีติ  วิปฺปสนฺนจฺฉวิภาวกเรหิ  มุขเลปเนหิ   
อาลิมฺเปนฺติ  ฯ  อุมฺมทฺเทนฺตีติ  นานาอุมฺมทฺทเนหิ  อุมฺมทฺเทนฺติ  ฯ    
จุณฺเณนฺตีติ  มุขจุณฺณเกน  มกฺเขนฺติ  ฯ  มโนสลิกาย  มุข  
ล ฺเฉนฺตีติ  มโนสิลาย  ติลกาทีนิ  ล ฺฉนานิ  กโรนฺติ  ฯ  ตานิ   
หริตาลาทีหิป  น วฏฏนติฺเยว องฺคราคาทโย ปากฏาเยว ฯ  
สพฺพตฺถ ทุกกฺฏ ฯ    
        น  ภิกฺขเว  นจฺจ  วาติอาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  นจฺจ  อนฺตมโส    
โมรนจฺจป  ทสฺสนาย  คจฺฉนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  ฯ  สยป  นจฺจนฺตสฺส   
วา  นจฺจาเปนฺตสฺส  วา  ทุกฺกฏเมว  ฯ  คีตป  ยงฺกิ ฺจิ  นฏคีต   
วา   สาธุคีต  วา  อนฺตมโส  ทนฺตคีตป  ฯ  มย  คายิสฺสามาติ   
ปุพฺพภาเค   โอกูชนฺตา  กโรนฺติ  เอตป  น  วฏฏติ  ฯ  สย   
คายนฺตสฺสาปคายาเปนฺตสฺสาป  ทุกฺกฏเมว  ฯ  วาทิตมฺป  ยงฺกิ ฺจิ  
น  วฏฏติ  ฯ   ยมฺปน  นฏิหนฺโต  วา  สาสงฺเก  วา   ิโต    
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อจฺฉร  วา  โปเถติ  ปาณึ  วา  ปหรติ  ตตฺถ  อนาปตฺติ  ฯ  สพฺพ   
อนฺตราราเม   ิตสฺส  ปสสฺโต  อนาปตฺติ  ฯ  ปสฺสสิฺสามีติ  วิหารโต   
วิหาร  คจฺฉนฺตสฺส  อาปตฺติเยว  ฯ  อาสนสาลาย  นิสินฺโน  ปสสฺติ   
อนาปตฺติ  ฯ ปสฺสิสฺสามีติ  อุฏหิตฺวา  คจฺฉโต  อาปตฺติ  ฯ  วีถิย   
ตฺวา  คีว  ปริวตฺเตตฺวา  ปสฺสโตป  อาปตฺติเยว ฯ   
          สรกุตฺตินฺติ  สรกิรยิ  ฯ  ภงฺโค  โหตีติ  อลทฺธ  สมาธึ    
อุปฺปาเทตุ  น  สกโฺกติ  ลทฺธ  สมาปชชฺิตุ  ฯ  ปจฺฉิมา  ชนตาติ   
อมฺหาก  อาจริยาป  อุปชฌฺายาป  เอว  คายึสูติ  ปจฺฉิมา 
ชนตา  ทิฏานุคตึ  อาปชฺชติ  ตเถว  คายติ  ฯ  น  ภิกฺขเว   
อายตเกนาติ เอตฺถ  อายตโก  นาม  ตนฺต  วตฺต  ภินฺทิตฺวา 
อกฺขรานิ  วินาเสตฺวา  ปวตฺโต  ฯ  ธมเฺม  ปน  สุตฺตนฺตวตฺต   
นาม  อตฺถิ  ชาตกวตฺตนาม  อตฺถ ิ คาถาวตฺต  นาม  อตฺถิ   
ต  วินาเสตฺวา  อติทีฆ  กาตุ   น  วฏฏติ  ฯ  จตุรสฺเสน  วตฺเตน   
ปริมณฺฑลานิ  ปทพฺย ฺชนานิ ทสฺเสตพฺพานิ ฯ   
          สรภ ฺนฺติ  สเรน  ภณน  ฯ  สรภ ฺเ  กิร  ตรงฺค- 
วตฺตโทหกวตฺต คลิตวตฺตาทีนิ  ทฺวตฺตึสวตฺตานิ  อตฺถิ  ฯ  เตสุ  ย   
อิจฺฉติ  ต   กาตุ  ลภติ  ฯ  สพฺเพส  ปทพฺย ฺชนาน  อวินาเสตฺวา   
วิการมกตฺวา  สมณสารุปฺเปน จตุรสฺเสน นเยน ปวตฺตนเยว  
ลกฺขณ ฯ    
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          พาหิรโลมึ  อุณฺณินฺติ  อุณฺณโลมานิ  พหิ  กตฺวา  อุณฺณ- 
ปาวาร  ปารุปนฺติ  ฯ  ตถา  ธาเรนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  ฯ  โลมานิ  
อนฺโต กตฺวา ปารุปตุวฏฏติ ฯ 
          สมณกปฺปกถา ภูตคามสิกฺขาปทวณฺณนาย วุตฺตา ฯ   
          น  ภิกขฺเว  อตฺตโน  องฺคชาตนฺติ  องฺคชาต  ฉินฺทนฺตสฺเสว 
ถุลลฺจฺจย  ฯ  อ ฺ  ปน  กณฺณนาสงฺคุลิอาทีน  ยงฺกิ ฺจิ   
ฉินฺทนฺตสฺส  ตาทิส  วา  ทกฺุข  อุปฺปาเทนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  ฯ   
อหิกีฏทฏาทีสุ  ปน   อ ฺอาพาธปฺปจฺจยา  วา  โลหิต  วา   
โมเจนฺตสฺส  ฉินฺทนฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ 
          จนฺทนคณฺ ี  อุปฺปนฺนา  โหตีติ  จนฺทนฆฏิกา  อุปฺปนฺนา   
โหติ  ฯ   โส  กิร  อุทฺธ ฺจ  อโธ  จ  ชาลานิ  ปรกิฺขิปาเปตฺวา   
คงฺคาย นทิยา  กีฬติ  ฯ  ตสฺสา  นทิยา  โสเตน  วุยฺหมานา   
จนฺทนคณฺ ี อาคนฺตฺวา  ชาเล  ลคฺคิ  ฯ  ตมสฺส  ปรสิา  อาหริตฺวา   
อทสุ  ฯ เอว  สา  อุปฺปนนฺา  โหติ  ฯ  อิทฺธิปาฏิหาริยนฺติ   
เอตฺถ  วิกุพฺพน  อิทฺธิปาฏหิาริย  ปฏกิขิฺตฺต  ฯ  อธิฏานอิทฺธิ  ปน   
อปฺปฏิกฺขิตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
          น  ภิกขฺเว  โสวณฺณมโย  ปตฺโตติอาทีสุ  สเจ  หิ  คิหี  
ภตฺตคฺเคสุ  สุวณฺณตฏฏกาทีสุ  พฺย ฺชน  กตฺวา  อุปนาเมนฺติ   
อามสิตตป  น  วฏฏติ  ฯ  ผลิกมยกาจมยกสมยาทีนิ  ปน  ตฏฏกาทีนิ   
ภาชนานิ ปุคฺคลิกปริโภเคเนว  น  วฏฏนฺติ  ฯ  สงฺฆิกปริโภเคน    
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วา คิหิวิกฏานิ  วา  วฏฏนฺติ  ฯ  ตมฺพโลหมโยป  ปตฺโต  น   
วฏฏติ  ฯถาลก  ปน  วฏฏตีติ  อิท  สพฺพ  กุรุนฺทยิ  วุตฺต  ฯ 
มณิมโยติ  เอตฺถ  ปน  อินทฺนีลาทิมณิมโย  วุตฺโต  ฯ  กสมโยติ  
เอตฺถ วฏฏโลหมโยป สงฺคหิโต ฯ 
                ลขิิตุนฺติ  ตนุกรณตฺถาเยต  วุตฺต  ฯ 
                  ปกติมณฺฑลนฺติ  มกรทนฺตฉินฺทกมณฺฑลเมว ฯ   
                  อาวตฺติตฺวาติ  อ ฺม ฺ  ปหริตฺวา  ฯ 
                ปตฺตาธารกนฺติ  เอตฺถ  ทนฺตวลีเวตฺตาทีหิ  กเต  ภูมิอาธารเก 
ตโย  ทารุอาธารเก  เทฺว  ปตฺเต  อุปรุปริ  เปตุ วฏฏตีติ   
กุรุนฺทิย  วุตฺต  ฯ  มหาอฏกถาย  ปน  วุตฺต  ภูมอิาธารเก 
ติณฺณ  ปตฺตาน  อโนกาเส  เทฺว  เปตุ  วฏฏติ  ทารุอาธารก- 
ทณฺฑาธารเกสุป  สุสชฺชิเตสุ  เอเสว  นโย  ภมโกฏิสทิโส  ปน   
ทารุอาธารโก  ตีหิ  ทณฺฑเกหิ  พทฺโธ  ทณฺฑกาธารโก  จ  
เอกสฺสป  ปตฺตสฺส  อโนกาโส  ตตฺถ  เปตฺวาป  หตฺเถน   
คเหตฺวา  เอว  นิสีทิตพฺพ  ภูมิย  ปน   นกิฺกุชฺชิตฺวา เอกเมว  
เปตพฺพนฺติ ฯ   
          มิฒนฺเตติ  อาลินฺทกมิฒกาทีน  อนฺเต  ฯ  สเจ  ปน  
ปริวตฺเตตฺวาตตฺเถว ปติฏาติ เอวรูปาย วิตฺถิณฺณาย 
มิฒิยาว เปตุวฏฏติ ฯ    
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          ปริภนฑฺนฺเตติ  พาหิรปสฺเส  กตาย  ตนุกมิฒิกาย  อนฺเต  ฯ  
มิฒิย วุตฺตนเยเนว เอตฺถาป วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ   
          โจฬกนฺติ  ย  ปตฺถริตฺวา  ปตฺโต  ปยติ  ตสฺมึ  ปน   
อสติกฏสารเก  วา  ตฏฏิกาย  วา  มตฺติกปริภณฺฑกตาย  ภูมิยา   
วา  ยตฺถ  น  ทุสฺสติ  ตถารูปาย  วา  พาลิกาย  วา  เปตุ  
วฏฏติ  ฯ  ปสุรชาทีสุ ปน ขรภูมิย วา เปนฺตสฺส ทุกฺกฏ ฯ   
          ปตฺตมาฬกนฺติ อิฏกาหิ วา ทารูหิ วา กาตุ 
วฏฏติ ฯ   
          ปตฺตกณฺุโฑลิกาติ   มหามุขกุณฺฑลสณฺานา  ภณฺฑกุกฺขลกิา   
วุจฺจติ ฯ 
          โย  ลคฺเคยฺยาติ  ยตฺถ  กตฺถจิ  ลคฺเคนฺตสฺส  ทุกฺกฏเมว  ฯ 
จีวรวเสป  พนฺธิตฺวา  เปตุ  น  วฏฏติ  ฯ  ภณฺฑกฏปนตฺถเมว 
วา  กต  โหตุ  นิสีทนสยนตฺถ  วา  ยตฺถ  กตฺถจิ  ม ฺเจ   
วา ปเ  วา  เปนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  ฯ  อ ฺเน  ปน  ภณฺฑเกน  
สทฺธึ พนฺธิตฺวา  เปตุ  วฏฏติ  ฯ  อฏฏนิย  พนฺธิตฺวา  โอลมฺเพตุ  
วา   วฏฏติ  ฯ  พนฺธิตฺวา  อุปริ  เปตุ น  วฏฏติเยว  ฯ  สเจ  
ปน ม ฺจ  วา  ป  วา  อุกขิฺปตฺวา  จีวรวสาทีสุ  อฏฏกจฺฉนฺเนน  
ปต  โหติ  ตตฺถ  เปตุ  วฏฏติ  ฯ  อสวทฺธเกน  อสกูเฏ   
ลคฺเคตฺวาองฺเก  เปตุ  วฏฏติ  ฉตฺเต  ภตฺตปูโรป  อสกูเฏ    
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ลคฺคิตปตฺโตป  เปตุ  น  วฏฏติ  ฯ  ภณฺฑเกน  ปน  สทฺธ ึ  
พนฺธิตฺวา  วา  อฏฏก  พนธฺิตฺวา ปเต  วา  โยโกจิ  เปตุ   
วฏฏติ ฯ    
          ปตฺตหตฺเถนาติ  เอตฺถ  น  เกวล  ยสฺส  ปตฺโต  หตฺเถ 
โสเยว  ปตฺตหตฺโถ  น  เกวล ฺจ  กวาฏเมว  ปณาเมตุ  น   
ลภติ  ฯ   อป  จ  โข  ปน  หตฺเถ  วา  ปฏ ิปาเท  วา ยตฺถ  
กตฺถจิ สรีราวยเว  ปตฺตสฺมึ  สติ  หตฺเถน  วา  ปฏ ิปาเทน   
วา  สีเสน  วา  เยน  วา  เกนจิ  สรรีาวยเวน  กวาฏ  วา   
ปณาเมตุ  ฆฏิก  วา  อุกฺขิปตุสูจึ  วา  กุ ฺจิกาย  อปาปุริตุ  (๑)  
น  ลภติ  ฯ  อสกูเฏ  ปน  ปตฺต   ลคฺเคตฺวา  ยถาสุข  กวาฏ  
อปาปุริตุ  ลภติเยว ฯ   
        ตุมฺพกฏาหนฺติ  อลาพุกฏาห  วุจฺจติ  ฯ  ต  ปรหิริตุ น   
วฏฏติ  ฯ  ลภิตฺวา  ปน  ตาวกาลิก  ปริภุ ฺชิตุ วฏฏติ  ฯ   
ฆฏิกฏาเหป  เอเสว  นโย ฯ ฆฏิกฏาหนฺติ ฆฏิกปาล ฯ   
          อพฺภุมฺเมติ  อุตฺราสวจนเมต  ฯ  สพฺพปสุกูลิเกนาติ  เอตฺถ    
จีวร ฺจ  ม ฺจป ฺจ  ปสุกูล  วฏฏติ  ฯ  อชโฺฌหรณียมฺปน    
ทินฺนกเมว คเหตพฺพ ฯ   
          จลกานีติ  ฉฑฺเฑตฺวา  วเมตฺวา  อปฺปวิฏามิสานิ  ฯ  อฏ ิกานีติ    
มจฺฉมสอฏ ิกานิ  ฯ  อุจฺฉิฏโทกนฺติ  มุขวิกฺขาลโนทก  ฯ    
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เอเตสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ปตฺเตน  นีหรนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  ฯ  ปตฺต  ปฏิคฺคหณ   
กตฺวา   หตฺถ  โธวิตุมฺป  น  ลภติ  ฯ  หตฺถโธวนปาทโธวน- 
อุทกมฺป  ปตฺเตอากิริตฺวา  นีหริตุ น  วฏฏติ  ฯ  อนุจฺฉิฏ  
วิสุทฺธปตฺต  อุจฺฉิฏหตฺเถน  คณฺหิตุ  น  วฏฏติ  ฯ  วามหตฺเถน   
ปเนตฺถ  อุทก  อาสิ ฺจิตฺวา  เอก  อุทกคณฺฑุส  คเหตฺวา   
อุจฺฉิฏหตฺเถน  คณฺหิตุ  วฏฏติ  ฯ  เอตฺตาวตาป  หิ  โส  
อุจฺฉิฏปตฺโต  โหติ  ฯ  อุจฺฉิฏหตฺถมฺปน  พหิ  อุทเกน  วิกฺขาเลตฺวา   
คเหตุ  วฏฏติ  ฯ  มจฺฉมสผลาผลาทีนิขาทนฺโต  ย  ตตฺถ  อฏ ึ  
วา  จลก  วา  ฉฑฺเฑตุกาโม  โหติ  ต ปตฺเต  เปตุ  น  
ลภติ  ฯ  ย  ปน  ปฏิขาทิตุกาโม  โหติ  ต  ปตฺเต  เปตุ  
ลภติ  ฯ  อฏ ิกกณฺฏกาทีนิ  ตตฺเถว  กตฺวา  หตฺเถน ลุ ฺจิตฺวา  
ขาทิตุ  วฏฏติ  ฯ  มุขโต  นีหต  ปน  ยงฺกิ ฺจิ  ปุน  ขาทิตุกาโม  
โหติ ต ปตฺเต เปตุน ลภติ ฯ สิงฺคิเวร นาฬิเกรขณฺฑาทีนิ 
ฑสิตฺวา ปุน เปตุลภติ ฯ   
          นมตกนฺติ  สตฺถกเวนกปโลติกขณฺฑ ฯ 
          ทณฺฑสตฺถกนฺติ  ปปฺผลก  วา  อ ฺป  วา  ยงฺกิ ฺจิ   
ทณฺฑ  โยเชตฺวา  กตสตฺถก ฯ   
          กณฺณกิตาโย  โหนฺตีติ  มลคฺคหิตา  โหนฺติ  ฯ  กิณฺเณน 
ปูเรตุนฺติ  กณฺิณจุณฺเณน  ปูเรตุ  ฯ  สตฺตุยาติ  หลิทฺทมิสฺสเกน    
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ปฏจุณฺเณน  ปูเรตุ  ฯ  สริตกนฺติ  ปาสาณจุณฺณป  วุจฺจติ  ฯ   
เตน  ปูเรตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  มธุสิตฺถเกน  สาเรตุนฺติ   
มธุสิตฺถเกน  มกฺเขตุ  ฯ  สริตกมฺป  ปรภิิชฺชตีติ  ต  มกฺขิตมธุสิตฺถก   
ภิชฺชติ  ฯ  สริตสิปาฏิกนฺติ  มธุสิตฺถกปโลติก  สตฺถโกสก  ฯ   
สิปาฏิกา  ปน  สริตสิปาฏิกาย อนุโลมาติ กุรุนฺทิย วุตฺต ฯ    
        ก ินนฺติ  นิสฺเสณึป  ตตฺถ  อตฺถรติพฺพ  กฏสารกกิล ฺชาน   
อ ฺตรมฺป  ฯ  ก ินรชฺชนฺุติ  ยาย  ทุปปฺฏจีวร  สิพฺพนฺตา  ก ิเน   
จีวร  พนฺธนติฺ  ฯ  ก ิน  นปฺปโหตีติ  ทีฆสฺส  ภิกฺขุโน  ปมาเณน   
กต  ก ิน  ตตฺถ  รสฺสสฺส  ภิกฺขุโน  จีวร  อตฺถริยมาน  นปฺปโหต ิ  
อนฺโตเยว  โหติ  ทณฺฑเก  น  ปาปุณาตีติ  อตฺโถ  ฯ  ทณฺฑ- 
ก ินนฺติ ตสฺส  มชฺเฌ  อิตรสฺส  ภิกฺขุโน  ปมาเณน  อ ฺ  
นิสฺเสณึ  พนฺธิตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ   
        วิทลกนฺติ  ทณฺฑก ินปฺปมาเณน  กฏสารกสฺส  ปรยินฺเต   
ปฏิสหริตฺวา  ทุคฺคุณกรณ  ฯ  สลากนฺติ  ทุปฺปฏจีวรสฺส  อนฺตเร   
ปเวสนสลาก  ฯ  วินทฺธนรชฺชุนฺติ (๑)ตตฺถ มหานิสฺเสณิยา สทฺธึ   
ขุทฺทกนิสฺเสณึ  วินทฺธิตรชฺชุ (๒ )ฯ  วินทฺธนสุตฺตกนฺติ (๓)ขุทฺทกนิสฺเสณิยา   
จีวร  วินทฺธติสุตฺตก (๔)ฯ วินทฺธิตฺวา (๕) จีวร  สพฺิเพตุนฺติ  เตน  
สุตฺตเกน  ตตฺถ  จีวร  วินทธฺิตฺวา  (๕) สิพฺเพตุ ฯ  วิสมา  โหนฺตีติ  
# ๑. วินนฺธนรชฺชุนฺตีติป ฯ  ๒. วินนฺธิต  รชฺชุ  อิติป  ฯ   
# ๓. วินนฺธนสุตฺตกนฺตีติป ฯ  ๔. วินนฺธิตุ สุตฺตก อิติป ฯ  ๕. วินนฺธิตฺวาติป ฯ     
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กาจิ ขุทฺทกา โหนฺติ  กาจิ  มหนฺตา  ฯ  กฬิมฺพกนฺติ  ปมาณ- 
ส ฺากรณ  ยงฺกิ ฺจิ  ตาลปณฺณาทึ  ฯ  โมฆสุตฺตกนฺติ  วฑฺฒกีน   
ทารูสุ  กาฬสุตฺเตน  วิย  หลิทฺทิสุตฺเตน  ส ฺากรณ ฯ    
          องฺคุลิยา  ปฏิคฺคณฺหนฺตีติ  สูจิมุข  องฺคุลิยา  ปฏิจฺฉนฺติ  ฯ   
ปฏิคฺคหนฺติ  องฺคุลิโกสก  ฯ  อาเวสนวิตฺถกนฺนาม  ยงฺกิ ฺจิ   
ปาติจงฺโคฏกาทิ  ฯ  อุจฺจวตฺถุกนฺติ  ปสุ  อากิริตฺวา  อุจฺจวตฺถุก    
กาตุอนุชานามีติ อตฺโถ ฯ 
          โอคุมฺเพตฺวา  อุลฺลตฺิตาวลิตฺต  กาตุนฺติ  ฉทน  โอธุนิตฺวา    
ฆนทณฺฑก กตฺวา อนฺโต จ พหิ จ มตฺติกาย ลิมฺเปตุนฺติ 
อตฺโถ ฯ   
          โคฆสิกายาติ  เวฬฬ  วา  รุกฺขทณฺฑก  วา  อนฺโต กตฺวา  
เตน สทฺธึสงฺฆริตุนฺติ อตฺโถ ฯ พนฺธนรชฺชุนฺติ ตถา สงฺฆริตสฺส  
พนฺธนรชฺชุ  ฯ   
          กฏจฺฉุปริสฺสาวน  นาม  ตีสุ  ทณฺฑเกสุ  วินทฺธิตฺวา  
กต  ฯ    
          โย  น  ทเทยฺยาติ  อปริสฺสาวนกสฺเสว  โย  น  ททาติ   
ตสฺเสว  อาปตฺติ  ฯ  โย  ปน  อตฺตโน  หตฺเถ  ปริสสฺาวเน  
วิชฺชมาเนป  ยาจติ ตสฺส น อกามา ทาตพฺพ ฯ   
          ทณฺฑกปริสฺสาวนนฺติ  รชกาน  ขารปริสฺสาวน  วิย   
จตูสุ  ปาเทสุ  พนฺธนิสฺเสณิกาย  สาฏก  พนฺธิตฺวา  มชฺเฌ    
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ทณฺฑเก  อุทก  อาสิ ฺจิตพฺพ ฯ ต  อุโภป  โกฏาเส  ปูเรตฺวา   
ปริสฺสาวติ  ฯ  โอตฺถริก  นาม  ย  อุทเก  โอตฺถริตฺวา  ฆเฏน  
อุทก คณฺหนฺติ  ฯ  ต  ห ิ จตูสุ  ทณฺฑเกสุ  วตฺถ  พนฺธิตฺวา   
อุทเก  จตฺตาโร  ขาณุเก  นิกฺขนิตฺวา  เตสุ  พนฺธิตฺวา  สพฺเพ   
ปริยนฺเต  อุทกโต โมเจตฺวา มชฺเฌ  โอตฺถริตฺวา  ฆเฏน  อุทก   
คณฺหนฺติ  ฯ   
          มกสกฏุิกาติ  จีวรกฏุิกา  วุจฺจติ ฯ  
          อภิสนนฺกายาติ  เสมฺหาทิโทสาภิสนฺนกายา ฯ   
          อคฺคฬวฏฏิ  นาม  ทฺวารพาหาย  สมปฺปมาโณเยว   
อคฺคฬตฺถมฺโภ  วุจฺจติ  ยตฺถ  ตีณิ  จตฺตาริ  ฉิทฺทานิ  กตฺวา   
สูจิโย  เทนฺติ  ฯ  กปสีสก  นาม  ทฺวารพาห  วิชฺฌิตฺวา  ตตฺถ   
ปเวสิโต  อคฺคฬปาสโกวุจฺจติ  ฯ  สูจิกาติ  ตตฺถ  มชเฺฌ  ฉิทฺท   
กตฺวา  ปเวสิตา  ฯ  ฆฏิกาติ  อุปริ  โยชติา  ฯ  มณฺฑลิก  กาตุนฺติ   
นีจวตฺถุก  จินิตุ  ฯ  ธูมเนตฺตนฺติ  ธูมนิกฺขมนฉิทฺท ฯ    
          วาเสตุนฺติ  คนฺเธหิ  วาเสตุ ฯ    
          อุทกนธิานนฺติ  อุทกฏปนฏาน  ตตฺถ  ฆเฏน  อุทก   
เปตฺวา สราวเกน วล ฺเชตพฺพ ฯ   
          โกฏโกติ  ทฺวารโกฏโก ฯ   
          ติสฺโส  ปฏิจฺฉาทิโยติ  เอตฺถ  ชนตฺาฆรปฏิจฺฉาทิ  จ   
อุทกปฏิจฺฉาทิ  จ  ปริกมมฺ  กโรนฺตสฺเสว  วฏฏติ  เสเสสุ    
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อภิวาทนาทีสุ  น  วฏฏติ  ฯ  วตฺถปฏิจฺฉาทิ  สพฺพกมฺเมสุ  วฏฏติ  ฯ   
อุทก  น  โหตีติ  นหานอุทก น โหติ ฯ   
        ตุลนฺติ  ปณฺณิกาน  วิย  อุทกอุพฺพาหนตุล  ฯ  กรกฏโกติ   
วุจฺจติ  โคเณ  วา  โยเชตฺวา  หตฺเถหิ  วา  คเหตฺวา  ทีฆวรตฺตาหิ  
อากฑฺฒนยนฺต  ฯ  จกฺกวฏฏกนฺติ  อรหฏฆฏิยนฺต  (๑) ฯ  จมฺมขณฺฑ   
นาม  ตุลาย  วา  กรกฏเกน  วา  โยเชตพฺพก  จมฺมภาชน  ฯ   
          ปากฏา(๒)  โหตีติ  อปริกฺขิตฺตา  โหติ  ฯ  
          อุทกปุ ฺฉนีติ  ทนฺตมยาป  วิสาณมยาป  ทารุมยาป  วฏฏติ  ฯ   
ตสฺสา  อสติ  โจฬเกน  อุทก  ปจฺจุทฺธริตุวฏฏติ  ฯ    
          อุทกมาติกนฺติ  อุทกสฺส  อาคมนมาติก  ฯ   
          นลิฺเลข  ชนฺตาฆรนฺนาม  อาวิทฺธปกฺขปาสก  วุจฺจติ  ฯ   
โคปานสีน  อุปริมณฺฑเล ปกฺขปาสเก เปตฺวา กตกูฏจฺ- 
ฉทนสฺเสต นาม ฯ   
          จาตุมาส  นิสีทเนนาติ  นิสีทเนน  จตฺตาโร  มาเส  น   
วิปฺปวาสิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ   
          ปุปฺผาภิกิณฺเณสูติ  ปุปฺเผหิ  สณฺ ิเตสุ ฯ    
          นมตกนฺติ  เอฬกโลเมหิ  กต  อวายิม  จมฺมขณฺฑปริหาเรน   
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   
  อาสิตฺตกูปธานนฺนาม  ตมฺพโลเหน  วา  รชเตน  วา   
  # ๑.  สี. อรฆฏฏฆฏิยนตฺ ฯ  ม.  อรหตฺถฆฏิยนฺต ฯ  ๒.  สี. อปารุตา  ฯ  
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กตาย  เปลาย  เอต  อธิวจน  ฯ  ปฏิกฺขิตฺตตฺตา  ปน  ทารุมยาป  
น วฏฏติ ฯ  
          มโฬรกินฺติ (๑)  ทณฺฑาธารโก  วุจฺจติ  ฯ  ยฏ ิอาธารก- 
ปตฺตาธารกปจฺฉิกปฏานิป  เอตฺเถว  ปวิฏานิ  ฯ  อาธารก- 
สงฺเขปคมนโต หิ ปฏาย ฉิทฺท วิทฺธป อาวิทฺธป วฏฏติเยว ฯ   
        เอกภาชเนติ  เอตฺถ  สเจ  เอโก  ภิกฺขุ  ภาชนโต  ผล   
วา  ปูว  วา  คเหตฺวา  คจฺฉติ  ตสฺมึ  ภิกฺขุมฺหิ  อปคเต   
อิตรสฺส  เสสก  ภุ ฺชิตุวฏฏติ ฯ อิตรสสฺาป ตสฺมึ ขเณ  
ปุน คเหตุวฏฏติ ฯ    
        อฏหงฺเคหีติ  เอตฺถ  เอเกเกนป  องฺเคน  สมนฺนาคตสฺส   
อนฺโตสีมาย  วา  นิสฺสีม  คนฺตฺวา  นทีอาทีสุ  วา นิกฺกุชฺชิตุ- 
วฏฏติเยว ฯ   เอว  นิกฺกชุชฺิเต  ปน  ปตฺเต  ตสฺส  เคเห  โกจิ   
เทยฺยธมฺโมน  คเหตพฺโพ  ฯ  อสุกสฺส  เคเห  ภิกฺข  มา  
คณฺหถาติ  อ ฺเสุปวิหาเรสุ  เปเสตพฺพ  ฯ  อุกฺกชุชฺนกาเล  ปน   
ยาวตติย  ยาจาเปตฺวาหตฺถปาส วิชหาเปตฺวา ตฺติทุติยกมฺเมน  
อุกฺกุชฺชิตพฺโพ ฯ   
        ปุรกฺขิตฺวาติ  อคฺคโต  กตฺวา  ฯ  สหรนฺตูติ  สหริยนฺตุ  ฯ   
เจฬปฏิกนฺติ  เจฬสนฺถร  ฯ  โส  กิร  สเจ  อห  ปุตฺต  ลจฺฉามิ 
อกฺกมิสฺสติ  เม  ภควา  เจฬปฏิกนฺติ  อิมินา  อชฺฌาสเยน    
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สนฺถริ  ฯ  อภพฺโพ  เจส  ปุตฺตปฏิลาภสฺส  ตสฺมา  ภควา  
น  อกฺกม ิ ฯ  ยทิ  อกฺกเมยฺย  ปจฺฉา  ปุตฺต  อลภนฺโต  นาย  
สพฺพ ฺ ูติ  ทิฏ ึ  คณฺเหยฺย  อิทนฺตาว  ภควโต  อนกฺกมเน   
การณ  ฯ  ยสมฺา  ปน  ภิกขฺูป  เย  อชานนฺตา  อกฺกเมยฺยุ   
เต  คิหีน  ปรภูิตา  ภเวยฺยุ  ตสฺมา  ภิกฺขู  ปริภวโต  โมเจตุ  
สิกฺขาปท  ป ฺาเปสิ  ฯ  อิท  สกิฺขาปทป ฺาปเน การณ ฯ 
        มงฺคลตฺถาย  ยาจิยมาเนนาติ  อปคตคพฺภา  วา  โหตุ   
ครุคพฺภา  วา  เอวรูเปสุ  าเนสุ  มงฺคลตฺถาย  ยาจิยมาเนน  
อกฺกมิตุวฏฏติ  ฯ  โธตปาทกนฺนาม  ปาทโธวนฏาเน  โธเตหิ   
ปาเทหิ  อกฺกมนตฺถาย  ปจฺจตฺถรณ  อตฺถต  โหติ  ต  อกฺกมิตุ- 
วฏฏติ  ฯ   
          กตกนฺนาม  ปทุมกณฺณิกาการ   ปาทฆสนตฺถ   กณฺฏเก   
อุฏาเปตฺวา  กต  ต  วตฺต  วา  โหตุ จตุรสฺสาทิเภท  
วา พาหุลฺลิกานุ   โยคตฺตา  ปฏิกฺขิตฺตเมว  เนว  ปฏิคฺคเหตุ น   
ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  ฯ    
          สกฺขราติ  ปาสาโณ  วุจฺจติ ฯ  ปาสาณเผนโกป  วฏฏติ ฯ 
          วิธูปนนฺติ  วีชน ี วุจฺจติ  ฯ  ตาลวณฺฏ  ปน  ตาลปณฺเณหิ   
วา  กต  โหตุ  เวฬุทนฺตวิลเิวหิ  วา  โมรป ฺเชหิ  วา  จมฺมวิกตีหิ    
วา  สพฺพ  วฏฏติ ฯ    
          มกสวีชนีติ  ทนฺตมยวิสาณมยทณฺฑกาป  วฏฏติ  ฯ  วากมย-  
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วีชนิยา  เกตกปาโรหกณฺฑลปณฺณาทิมยาป  สงฺคหิตา  ฯ 
          คิลานสฺส  ฉตฺตนฺติ  เอตฺถ  ยสฺส  กายทาโห  วา   
จิตฺตโกโป  วา  โหติ  จกฺขุ  วา  ทุพฺพล  อ ฺโ  วา  โกจิ   
อาพาโธ  วินา  ฉตฺเตน  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ตสฺส  คาเม  วา  อร ฺเ   
วา  ฉตฺต วฏฏติ ฯวสฺเส  ปน  จีวรคุตฺตตฺถ  วาฬมิคโจรภเยสุ  
จ  อตฺตคุตฺตตฺถป  วฏฏติ ฯ  เอกปณฺณฉตฺตมฺปน  สพฺพตฺเถว  
วฏฏติ  ฯ   
          อสิสฺสาติ  อสิ  อสสฺ  ฯ  วิโชตลตีติ  วิโชเตติ  ฯ   
          ทณฺฑสมฺมตินฺติ  เอตฺถ  ปมาณยุตฺโต  จตุหตฺโถเยว  ทณฺโฑ 
สมฺมนฺนิตฺวา  ทาตพฺโพ  ฯ  ตโต  โอนาติริตฺโต  วินาป  สมฺมติยา   
สพฺเพส วฏฏติ ฯ   
          สิกฺกา  ปน  อคิลานสฺส  น  วฏฏติ  ฯ  คิลานสฺสาป  
สมฺมนฺนิตฺวา ว  ทาตพฺพา ฯ 
          โรมฏกสฺสาติ  เอตฺถ  เปตฺวา  โรมฏก  เสสาน   
อุคฺคาร มุเข  สนฺถาเรตฺวา  คิลนฺตาน  อาปตฺติ  ฯ  สเจ  ปน   
อสนฺถริตเมว ปรคล คจฺฉติ วฏฏติ ฯ   
          ย  ทียมานนฺติ  อิท  โภชนวคฺเค  วณฺณิตเมว  ฯ   
          กุปฺป  กริสฺสามีติ  สทฺท  กริสฺสามิ  ฯ  นขาทีหิ  นขจฺเฉทเน   
อาปตฺติ นตฺถิ ฯ อตฺตานุรกฺขนตฺถ ปน นขจฺเฉทน อนุ ฺาต ฯ    
          วีสติมฏนฺติ  วีสติป  นเข  ลิขิตมฏเ  การาเปนฺติ  ฯ  
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มลมตฺตนฺติ นขโต มลมตฺต อปกฑฺฒิตุอนุชานามีติ อตฺโถ ฯ   
          ขุรสิปาฏิกนฺติ  ขุรโกสก ฯ    
          มสฺสุ  กปฺปาเปนฺตีติ  กตฺตริยา  มสฺสุ  เฉทาเปนฺติ  ฯ  
มสฺสุ  วฑฺฒาเปนฺตีติ  มสฺสุ  ทีฆ  การาเปนฺติ  ฯ  โคโลมิกนฺติ   
หนุกมฺหิ  ทฆี  กตฺวา  ปต  เอฬกมสสฺุก  วุจฺจติ  ฯ  จตุรสฺสกนติฺ   
จตุกฺโกณ  ฯ  ปริมุขนฺติ  อุเร  โลมราชสิหรณ  ฯ  อฑฺฒรุกนฺติ  อุทเร   
โลมราชิปน  ฯ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  มสฺสุกปฺปนาทีสุ  สพฺพตฺถ   
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ   
          อาพาธปฺปจฺจยา   สมฺพาเธ   โลมนฺติ  คณฺฑวณรุจิอาทิ-  
อาพาธปฺปจฺจยา(๑)ฯ   
          อาพาธปฺปจฺจยา  กตฺตริกายาติ  คณฺฑวณรุจิสีส- 
โรคาพาธปฺปจฺจยา ฯ  
        สกฺขราทีหิ  นาสิกโลมคาหาปเน  อาปตฺติ  นตฺถิ  ฯ   
          อตฺตานุรกฺขนตฺถมฺปน สณฺฑาโส อนุ ฺาโต ฯ    
          น  ภิกขฺเว  ปลิต  คาหาเปตพฺพนฺติ  เอตฺถ  ย  ภมุกาย   
วาลลาเฏ  วา  ทา ิกาย  วา  อุคฺคนฺตฺวา  วิภจฺฉ   ิต 
ตาทิส  โลม  วา ปลิต วา อปลิต วา คาเหตุวฏฏติ ฯ 
          กสปตฺถริกาติ  กสภณฺฑพาณิชา  ฯ   
          พนฺธนมตฺตนฺติ  วาสิกตฺตรยฏ ิกาทีน  พนฺธนมตฺต  ฯ 
# ๑.  ...รุธิ... อิติป  ฯ            
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        น  ภิกฺขเว  อกายพนฺธเนนาติ  เอตฺถ  อพนฺธิตฺวา   
นิกฺขมนฺเตนยตฺถ  สรติ  ตตฺถ  พนฺธิตพฺพ  ฯ  อาสนสาลาย   
พนฺธิสฺสามีติ  คนฺตุ  วฏฏติ ฯ สริตฺวา ยาว น พนฺธติ น 
ตาว ปณฺฑาย จริตพฺพ ฯ    
          กลาพุกนฺนาม  พหุรชฺชกุ  ฯ  เทฑฺฑุภกนฺนาม  อุทก- 
สปฺปสีสสทิส  ฯ   มุรชชฺนฺนาม  มุรชชฺวฏฏสณฺาน  เวเตฺวา   
กต  ฯ  มทฺทวีณนฺนาม  ปามงฺคสณฺาน  ฯ  อีทิส  หิ  เอกมฺป  
น  วฏฏติ  ปเคว  พหูนิ  ฯ  ปฏฏิก  สูกรนฺตกนฺติ  เอตฺถ  ปกติวีตา  
วา  มจฺฉกณฺฏกวายิมา  วา  ปฏฏิกา  วฏฏติ  ฯ  เสสา   
กุ ฺชรจฺฉิกาทิเภทา  น  วฏฏติ  ฯ สูกรนฺตกนฺนาม  สูกรวฏฏ-ิ 
กุ ฺจิกโกสกสณฺาน  โหติ  ฯ  เอกรชชฺุกมฺปน  มุททฺิกกาย- 
พนฺธน ฺจ  สูกรนฺตก  อนุโลเมติ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   มุรชชฺ   
มทฺทวีณนฺติ  อิท  ทสาสุเยว  อนุ ฺาต  ฯ  ปามงฺคทสา   เจตฺถ   
จตุนฺน  อุปริ  น  วฏฏติ  ฯ  โสภกนฺนาม  เวเตฺวา มุข- 
วฏฏิสิพฺพน  ฯ  คุณกนฺนาม  มุทฺทิกสณฺาเนน  สิพฺพน  ฯ  เอว   
สิพฺพิตา  หิ  อนฺตา  ถิรา  โหนฺติ  ฯ  ปวนนฺโตติ  ปาสนฺโต 
วุจฺจติ ฯ 
          หตฺถโิสณฺฑิกนฺนาม  นาภีมูลโต  หตฺถิโสณฺฑสณฺาน   
โอลมฺพก   กตฺวา  นิวตฺถ  โจฬกอิตฺถีน  นิวาสน  วิย  ฯ   
มจฺฉวาฬกนฺนาม  เอกโต  ทสนฺต  เอกโต  ปาสนฺต  โอลมฺพิตฺวา    
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นิวตฺถ  ฯ  จตุกณฺณกนฺนาม  อุปริ  เทฺว  เหฏโต  เทฺวติ  เอว   
จตฺตาโร  กณฺเณ  ทสฺเสตฺวา  นิวตฺถ  ฯ  ตาลวณฺฏกนฺนาม   
ตาลวณฺฏากาเรน  สาฏก  โอลมฺเพตฺวา  นิวาสน  ฯ  สตวลฺลิกนฺนาม   
ทีฆสาฏก  อเนกกฺขตฺตุ  โอภ ฺชิตฺวา  โอวฏฏิก  กโรนฺเตน   
นิวตฺถ  ฯ  วามทกฺขิณปสฺเสสุ  วา  นรินฺตร   วลฺลโิย  ทสฺเสตฺวา   
นิวตฺถ  ฯ  สเจ  ปน  ชานโุต  ปฏาย เอกา วา  เทฺว วา  
วลฺลิโย ป ฺายนฺติ วฏฏติ ฯ   
          สเวลิย  นิวาเสนฺตีติ  มลฺลกมฺมกราทโย  วิย  กจฺฉ  
พนฺธิตฺวา  นิวาเสนฺติ  ฯ  เอว  นิวาเสตุ  คิลานสฺสาป  มคฺค- 
ปฏิปนฺนสฺสาป   น  วฏฏติ  ฯ  ยป  มคฺค  คจฺฉนฺตา  เอก   
วา  เทฺว  วา  โกเณ อุกฺขิปตฺวา  อนฺตรวาสกสฺส  อุปริ  
ลคฺเคนฺติ  อนฺโต  วา  เอก   กาสาว  ตถา  นิวาเสตฺวา  พหิ   
อปร  นิวาเสนฺติ  สพฺพ  น  วฏฏติ ฯคิลาโน  ปน  อนฺโต   
กาสาวสฺส  โอวฏฏิก  ทสฺเสตฺวา  อปรป  อุปร ินิวาเสตุ  
ลภติ  ฯ  อคิลาเนน  เทฺว  นิวาเสนฺเตน  สคุณป  กตฺวา 
นิวาเสตพฺพานิ  ฯ  อิติ  ย ฺจ  อิธ  ปฏกิฺขิตฺต  ย ฺจ  เสขิย- 
วณฺณนาย  ต  สพฺพ  วชฺเชตฺวา  นิพฺพิการ  ติมณฺฑล  
ปฏจฺิฉาเทนฺเตน  ปริมณฺฑล  นิวาเสตพฺพ  ฯ  โส  ยงฺกิ ฺจิ  วิการ   
กโรนฺโต  ทกฺุกฏา น มุจฺจติ ฯ น  ภิกขฺเว  คิหิปารุต   
ปารุปตพฺพนฺติ  เอว  ปฏกิขิฺตฺต  คิหิปารุปน  อปารปุตฺวา    
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อุโภ  กณฺเณ  สม  กตฺวา  ปารุปน ปริมณฺฑลปารุปนนฺนาม ฯ   
ต  ปารุปตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  ยงฺกิ ฺจิ  เสตปฏปารุปน  ปริพฺพาชก- 
ปารุต  เอกสาฏกปารุต  โสณฺฑปารุต  อนฺเตปุริกาปารุต   
มหาเชฏกปารุต  กุฏิปฺปเวสกปารุต   พฺราหฺมณปารุต   ปาล-ิ 
การกปารุตนฺติเอวมาทิ  ปริมณฺฑลลกฺขณโต  อ ฺถา  ปารุต   
สพฺพเมต  คิหิปารุต  นาม  ฯตสฺมา  ยถา  เสตปฏา   
อฑฺฒปาลิกา  นิคณฺา  ปารุปนฺติ  ยถา  จ  เอกจฺเจ   
ปริพฺพาชกา  อุร  วิวริตฺวา  ทฺวีสุ  อสกูเฏสุ  ปารุปน เปนฺติ   
ยถา  จ  เอกสาฏกา  มนสฺุสา  นิวตฺถสาฏกสฺส  เอเกน  อนฺเตน   
ปฏ ึ  ปารุปตฺวา  อุโภ  กณฺเณ  อุโภสุ  อสกูเฏสุ  เปนฺติ  
ยถา  จสุราโสณฺฑาทโย  สาฏเกน  คีว  ปรกิฺขิปนฺตา  อุโภ 
อนฺเต อุทเรวา  โอลมฺพนฺติ  ปฏ ิย  วา  ขิปนฺติ  ยถา  จ   
อนฺเตปุริกาทโย  อกฺขิตารกมตฺต  ทสฺเสตฺวา  โอคุณฺ ิก  ปารุปนฺติ   
ยถา  จ  มหาเชฏกา   ทีฆสาฏก  นิวาเสตฺวา  ตสฺเสว  เอเกน  
อนฺเตน  สกลสรีร  ปารุปนฺติ  ยถา  จ  กสกา  เขตฺตกุฏึ  ปวิสนฺตา   
สาฏก  ปลิเวเตฺวาอุปกจฺฉเก  ปกฺขิปตฺวา  ตสฺเสว  เอเกน  
อนฺเตน  สรีร  ปารุปนฺติ  ยถา  จ  พฺราหฺมณา  อุภินฺน  
อุปกจฺฉกาน  อนฺตเรน  สาฏก ปเวเสตฺวา อสกูเฏสุ  ปกฺขิปนฺติ   
ยถา  จ  ปาลกิารโก  ภิกฺขุ  เอกสปารุปเนน  ปารุต  วามพาหุ    
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วิวริตฺวา  จีวร  อสกูฏ  อาโรเปติ  เอวเมว  อปารุปตฺวา  สพฺเพป   
เอเต  อ ฺเ  จ  เอวรูเป  ปารุปนโทเส  วชฺเชตฺวา  นิพฺพิการ   
ปริมณฺฑล  ปารุปตพฺพ  ฯ  ตถา  อปารุเปตฺวา  อาราเม  วา  
อนฺตรฆเร  วา  อนาทเรน  ยงฺกิ ฺจิ  วิการ  กโรนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ 
        มุณฺฑวฏฏีติ  ยถา  ร ฺโ  กุหิ ฺจิ  คจฺฉโต  ปริกฺขาร- 
ภณฺฑวหมนุสฺสาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อนฺตรากาชนฺติ มชฺเฌ ลคฺเคตฺวา ทฺวีหิ วหิตพฺพภาร ฯ    
        อจกฺขุสฺสนฺติ  จกฺขูน  หิต  น  โหติ  ปริหานึ  ชเนติ  ฯ 
น   ฉาเทตีติ น รุจฺจติ ฯ   
        อฏงฺคุลปรมนฺติ  มนุสฺสาน  ปมาณงฺคุเลน  อฏงฺคุล- 
ปรม  ฯ   
          อติมนทฺาหกนฺติ  อติขุทฺทก ฯ    
          ทย อาเฬเปนฺตีติ ติณวนาทีสุ อคฺคึ เทนฺติ ฯ   
          ปฏคฺคินฺติ  ปฏิอคฺคึ  ทาตุ  ฯ  ปรตฺิตนฺติ  อปหริตกรเณน   
วา  ปริกฺขาขณเนน  วา  ปริตฺตาน  ฯ  เอตฺถ  ปน  อนุปสมฺปนฺเน   
สติ สย  อคฺคึ  ทาตุ  น  ลภติ  อสติ  อคฺคึป  ทาตุ ภูมึ   
ตจฺเฉตฺวา   ติณานิป  หริตุ  ปรกิฺขป  ขณิตุ  อลฺลสาข  ภ ฺชิตฺวา  
อคฺคึ  นิพฺพาเปตตป  ลภติ  ฯ  เสนาสน  ปตฺต  วา  อปฺปตฺต   
วา  ตถานิพฺพาเปตุ  ลภติเยว ฯ  อุทเกน  ปน  กปฺปเยเนว   
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ลภติ  น  อิตเรน ฯ    
          สติ  กรณีเยติ  สุกฺขกฏาทิคฺคหณกิจฺเจ  สติ  ฯ  โปริสิยนติฺ   
ปุริสปฺปมาณ  ฯ  อาปทาสูติ  วาฬมิคาทโย  วา  ทิสฺวา  มคฺค- 
มูฬฺโหวา  ทสิา  โอโลเกตุกาโม  หุตฺวา  ทวทาห  วา  อุทโกฆ   
อาคจฺฉนฺต วา  ทิสฺวา  เอวรูปาสุ  อาปทาสุ  อติอุจฺจมฺป  รกฺุข   
อาโรหิตุ  วฏฏติ ฯ 
        กลฺยาณวากฺกรณาติ  มธุรสทฺทา  ฯ  ฉนฺทโส  อาโรเปมาติ   
เวท  วิย  สกกฺฏภาสาย  วาจนามคฺค  อาโรเปม  ฯ  สกาย  
นิรุตฺติยาติ เอตฺถ  สกา  นิรตฺุติ  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  
วุตฺตปฺปกาโรมาคธิกโวหาโร  ฯ  โลกายต  นาม  สพฺพ  อุจฺฉิฏ   
สพฺพ  อนุจฺฉิฏ  เสโต  กาโก  กาโฬ  พโก  อิมินา  จ  อิมินา  
จ  การเณนาติ  เอวมาทินิรตฺถกการณปฏิสยุตฺต ติตฺถิยสตฺถ ฯ   
          อนฺตรา อโหสีติ อนฺตริกา อโหสิ ปฏิจฺฉนฺนา ฯ   
          อาพาธปฺปจฺจยาติ  ยสฺส  อาพาธสฺส  ลสุณ  เภสชฺช   
ตปฺปจฺจยาติ อตฺโถ ฯ   
          ปสฺสาวปาทุกนฺติ  เอตฺถ  ปาทุกา  อิฏกาหิป  สิลาหิป   
ทารูหิป  กาตุ  วฏฏติ ฯ  วจฺจปาทุกายป  เอเสว  นโย  ฯ    
          ปริเวณนฺติ  วจฺจกุฏิปริกฺเขปพฺภนฺตร ฯ   
          ยถาธมฺโม  กาเรตพฺโพติ  ทุกฺกฏวตฺถุมฺหิ  ทกฺุกเฏน   
ปาจิตฺติยวตฺถุมฺหิ  ปาจิตฺติเยน  กาเรตพฺโพ  ฯ  
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        ปหรณตฺถ  กต  ปหรณีติ  วุจฺจติ  ฯ  ยสฺส  กสสฺจิ   
อาวุธ-สงฺขาตสฺเสต  อธิวจน  ฯ  ต  เปตฺวา  อ ฺ  สพฺพ  
โลหภณฺฑ  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  กตก ฺจ  กุมฺภการิก ฺจาติ   
เอตฺถ  กตก วุตฺตเมว  ฯ  กมฺุภการิกาติ  ธนิยสฺเสว  สพฺพมตฺติ- 
กามยกุฏี  วุจฺจติ  ฯ  เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________   
     
                                  เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา 
   
          เสนาสนกฺขนฺธเก  ฯ  อป ฺตฺต  โหตีติ  อนนุ ฺาต   
โหติ  ฯวิหาโร  นาม  อฑฺฒโยคาทิมุตฺตโก  อวเสสาวาโส  ฯ   
อฑฺฒโยโคติ  สุปณฺณวงฺก  เคห  ฯ  ปาสาโทติ  ทีฆปาสาโท  ฯ   
หมฺมิยนฺติอุปริอากาสตลปติฏ ิตกูฏาคาโร  ปาสาโทเยว  ฯ  คุหาติ   
อิฏกคุหาสิลาคุหา  ทารุคุหา  ปสุคุหา  ฯ  อาคตานาคตสฺส   
จาตุทฺทิสสฺสสงฺฆสฺสาติ  อาคตสฺส  จ  อนาคตสฺส  จ  
จาตุทฺทิสสฺส  สงฺฆสฺส  ฯอนุโมทนคาถาสุ  ฯ  สีต  อุณฺหนฺติ   
อุตุวิสภาควเสน  วุตฺต  ฯ   สิสิเร  จาป  วุฏ ิโยติ  เอตฺถ  สิสโิรติ   
สมฺผุสิตกวาโต  วุจฺจติ  ฯ   วุฏ ิโยติ  อุชุกเมฆวุฏ ิโยเอว  ฯ  เอตานิ   
สพฺพานิ  ปฏหินฺตีติ  อิมินาว  ปเทน  โยเชตพฺพานิ  ฯ   
ปฏิห ฺตีติ  วิหาเรน  ปฏิห ฺติ  ฯ เลณตฺถนฺติ  นลิียนตฺถ  ฯ   
สุขตฺถนฺติ  สตีาทิปริสฺสยาภาเวน  สุขวิหารตฺถ  ฯ  ฌายิตุ ฺจ    
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วิปสฺสิตุนฺติ  อิท  ปททฺวย  สุขตฺถ ฺจาติ  อิมินาว  ปเทน   
โยเชตพฺพ  ฯ  อิท  หิ  วุตฺต  โหติ  สุขตฺถ ฺจ  วิหารทาน ฯ   
กตม  สุขตฺถ  ฯ  ฌายิตุ  วิปสฺสิตุ ฺจ  ย  สุข  ตทตฺถ  ฯ  อถวา   
ปรปเทนป  โยเชตพฺพ  ฌายิตุ  จ  วิปสฺสิตุ  จ  วิหารทาน ฯ   
อิธ  ฌายิสฺสนฺติ  วิปสฺสิสสฺนฺตีติ  ททโต  วิหารทาน  สงฺฆสฺส  
อคฺค  พุทฺเธหิ  วณฺณิต  ฯ  วุตฺต ฺเหต  ฯ   
          โส  จ  สพฺพทโท  โหติ  โย  ททาติ  อุปสฺสยนฺติ   
ยสฺมา  จ  อคฺค  วณฺณิต  ตสฺมา  หิ  ปณฺฑิโต  โปโสติ  
คาถา  ฯ วาสเยตฺถ  พหุสสฺุเตติ  เอตฺถ  วิหาเร  ปริยตฺติพหุสฺสุเต   
จ  ปฏิเวธ  พหุสฺสุเต  จ  วาเสยฺย  ฯ  เตส  อนฺน ฺจาติ  ย   
เตส  อนุจฺฉวิก   อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ  วตฺถ ฺจ  ม ฺจปาทีนิ   
เสนาสนานิ  จ  ตสพฺพ  เตสุ  อุชุภูเตสุ  อกุฏิลจิตฺเตสุ  ฯ   
ทเทยฺยาติ  นิทเหยฺย  ฯ  ต ฺจ  โข  วิปปฺสนฺเนน  เจตสา  น   
จิตฺตปฺปสาท  วิราเธตฺวา  ฯ เอว  วิปฺปสนฺนจิตฺตสฺส  หิ  เต  ตสฺส 
ธมฺม  เทเสนฺติ  ฯเปฯ  ปรนิิพฺพาติ  อนาสโวติ  ฯ  อาวิ ฺฉนฉิทฺท   
อาวิ ฺฉนรชฺชุนฺติ  เอตฺถ  รชฺช ุ นาม  สเจป  ทีปนงฺคุฏเน  กตา   
โหติ  วฏฏติเยว ฯ น  กาจิ  น  วฏฏติ  ฯ    
          ตีณิ  ตาฬานีติ  ติสฺโส  กุ ฺจิกาโย  ฯ  ยนฺตก  สูจิกนฺติ  
เอตฺถ  ย  ย  ชานาติ  ตนฺต  ยนฺตก  ตสฺส  วิวรณ  สูจิก ฺจ   
กาตุ วฏฏติ  ฯ    
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  เวทิกาวาตปานนฺนาม  เจติยเวทิกาสทิส  ฯ  ชาลวาต- 
ปานนฺนาม  ชาลกพนฺธ  ฯ  สลากวาตปานนฺนาม  ถมฺภก- 
วาตปาน  ฯ  จกฺกลิกนฺติ  เอตฺถ  โจลกปาทปุ ฺฉน  พนฺธิตุ   
อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯวาตปานภิสิกนฺติ  วาตปานปฺปมาเณน  ภิสึ   
กตฺวา  พนฺธิตุ อนุชานามีติ   อตฺโถ  ฯ  มิฒินฺติ  ปผลก (๑) ฯ   
วิทลม ฺจนฺติ  เวฏม ฺจ (๒)  เวฬุวิลีเวหิ  วา  วีต  ฯ 
          อาสนฺทิโกติ  จตุรสฺสป  วุจฺจติ  ฯ  อุจฺจกป  อาสนฺทิกนติฺ   
วจนโต  เอกโต  ภาเคน  ทีฆปเมว  หิ  อฏงฺคุลปาทก  วฏฏติ   
จตุรสฺสาสนฺทิโก(๓)  ปน  ปมาณาติกฺกนฺโตป  วฏฏตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
สตฺตงฺโค  นาม  ตีสุ  ทิสาสุ  อปสฺสย  กตฺวา  กตม ฺโจ  ฯ 
อยปปมาณาติกฺกนฺโตป  วฏฏติ  ฯ  ภทฺทปนฺติ  สพฺพเวตฺตมย  
ป  วุจฺจติ  ฯ  ปกาติ  ปโลติกพทฺธ  ปเมว  ฯ  เอฬกปาทก- 
ปนฺนามทารุปฏิกาย  อุปริปาเท  เปตฺวา  โภชนผลก  วิย   
กตป  วุจฺจติ  ฯอามลกวณฺฏิกปนฺนาม  อามลกากาเรน  โยชิต   
พหุปาทกป  ฯ  อิมานิ  ตาว  ปาลิย  อาคตปานิ  ทารุมย   
ปน  สพฺพป  ป  วฏฏตีติ  อยเมตฺถ  วินิจฺฉโย  ฯ  โกจฺฉนฺติ   
อุสิรมย  วา  มุ ฺชมย (๔)   วา ปพฺพชมย วา ฯ   
        อฏงฺคุลปรม  ม ฺจปฏิปาทกนฺติ  เอตฺถ   มนสฺุสาน 
# ๑. ส.ี มีนติฺ  มีก  ฯ  ๒.  เวตฺตม ฺจนฺติ ภเวยฺย ฯ  ๓.  ยุ. จตุรสฺสาสนฺธิโก  ฯ 
  ๔.  ย.ุ ปฺุชมย  ฯ  
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ปมาณงฺคุลเมว  อฏงฺคุล  ฯ   
        จิมิลิกา  นาม  ปรกิมมฺกตาย  ภูมิยา  ฉวิสรกฺขนตฺถาย  
อตฺถรณ  วุจฺจติ  ฯ  รุกฺขตูลนฺติ  สิมฺพลรีุกฺขาทีน  เยส  เกส ฺจิ   
รุกฺขาน  ตูล  ฯ  ลตาตูลนฺติ  ขีรวลลฺีอาทีน  ยาส  กาส ฺจิ  วลฺลีน  
ตูล  ฯ  โปฏกีตูลนฺติ  เอรติณาทีน  เยสเกส ฺจิ  ติณชาติกาน   
อนฺตมโส   อุจฺฉุนลาทีนป  ตูล  ฯ  เอเตหิ  ตีหิ  สพฺพภูตคามา   
สงฺคหิตา  โหนฺติ  ฯ  รุกขฺวลฺลีติณชาติโย  ห ิ มุ ฺจิตฺวา  อ ฺโ   
ภูตคาโม  นาม  นตฺถ ิ ฯ  ตสฺมา  ยสฺส  กสฺสจิ  ภูตคามสฺส 
ตูล  พิมฺโพหเนวฏฏติ  ฯ  ภิสึ  ปน  ปาปุณิตฺวา  สพฺพเปต   
อกปฺปยตูลนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  น  เกวล ฺจ  พิมฺโพหเน  เอต  ตูลเมว  ฯ   
หสโมราทีน  สพฺพสกุณานสีหาทีน  สพฺพจตุปฺปทาน ฺจ  
โลมป  วฏฏติ  ฯ  ปยงฺคุปุปฺผพกุล  ปปฺุผาทีน  ปน  ยงฺกิ ฺจิ  ปปฺุผ  
น  วฏฏติ  ฯ  ตมาลปตฺตเมว   สุทฺธเมว  น  วฏฏติ  ฯ  มิสฺสก  ปน   
วฏฏติ  ฯ  ภิสีน  อนุ ฺาต  ป ฺจวิธ อุณฺณาทิตูลป วฏฏติ ฯ   
        อฑฺฒกายิกานีติ  อุปฑฺฒกายปฺปมาณานิ  เยสุ  กฏิโต   
ปฏายยาว  สีส  อุปทหนฺติ  ฯ  สีสปปฺมาณนฺนาม  ยสฺส   
วิตฺถารโต  ตีสุ  กณฺเณสุ  เอก  เปตฺวา  ทฺวินฺน  กณฺณาน   
อนฺตร  มินิยมาน  วิทตฺถิ  เจว  จตุรงฺคุล ฺจ  โหติ  มชฺฌฏาน   
มุฏ ิรตน  โหติ  ฯ  ทีฆโต  ปน  ทิยฑฺฒรตน  วา  ทฺวิรตน  วาติ   
กุรุนฺทิย  วุตฺต  ฯ  อย  สีสปฺปมาณสฺส  อุกฺกฏปริจฺเฉโท  ฯ  อิโต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 395 

                *เลมที่ ๓  เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๓๙๕ 
 
อุทฺธ  น  วฏฏติ  ฯ  เหฏา  วฏฏติ  ฯ  อคิลานสฺส  สีสุปธาน ฺจ   
ปาทุปธาน ฺจาติ  ทฺวยเมว  วฏฏติ  ฯ  คิลานสฺส  พิมฺโพหนานิ   
สนฺถริตฺวา  อุปริ  ปจฺจตฺถรณ  ทตฺวา  นิปชฺชิตุ  วฏฏติ  ฯ  ยานิ   
ปน  ภิสีน  อนุ ฺาตานิ  ป ฺจ  กปฺปยตูลานิ  เตหิ  พิมฺโพหน   
มหนฺตป  วฏฏตีติ  ปุสฺสเทวตฺเถโร  อาห  ฯ  วินยธรอุปติสฺสตฺเถโร   
ปนพิมฺโพหน  กริสฺสามีติ  กปฺปยตูล  วา  อกปฺปยตูล  วา   
ปกฺขิปตฺวา   กโรนฺตสฺส ปมาณเมว วฏฏตีติ อาห ฯ   
          ป ฺจ  ภิสิโยติ  ป ฺจหิ  อุณฺณาทีหิ  ปูริตภิสิโย  ฯ   
ตูลคณนาย  หิ  เอตาส  คณนาว  วุตฺตา  ฯ  ตตฺถ  อุณฺณคหเณน   
น  เกวล  เอฬกโลมเมว  คหิต  เปตฺวา  ปน  มนุสสฺโลม   
ยงฺกิ ฺจิ กปฺปยากปฺปยมสชาตีน  ปกฺขิจตุปฺปทาน  โลม  สพฺพ   
อิธ  อุณฺณคหเณเนว  คหิต  ฯ  ตสฺมา  ฉนฺน  จีวราน  ฉนฺน   
อนุโลมจีวราน ฺจ  อ ฺตเรน  ภิสีฉวึ  กตฺวา  ต  สพฺพ   
ปกฺขิปตฺวา  ภิสึ  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  เอฬกโลมานิ  ปน  อปกฺขิปตฺวา   
กมฺพลเมว  จตุคฺคุณ  วา  ป ฺจคุณ   วา  ปกฺขิปตฺวา  กตาป   
อุณฺณภิสีสงฺขฺยเมว  คจฺฉติ  ฯ  โจฬภิสีอาทีสุ   ยงฺกิ ฺจิ  นวโจฬ   
วา  ปุราณโจฬ  วา  สหริตฺวา  วา อนฺโต ปกฺขิปตฺวา  วา  
กตา  โจฬภิสี  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  วาก  ปกฺขิปตฺวา  กตา  วากภิสี  ฯ   
ยงฺกิ ฺจิ  ติณ  ปกฺขิปตฺวา  กตา  ติณภิสี  ฯ  อ ฺตฺร   
สุทฺธตมาลปตฺตา  ยงฺกิ ฺจิ  ปณฺณ  ปกขิฺปตฺวา  กตา  ปณฺณภิสีติ   
เวทิตพฺพา  ฯ  ตมาลปตฺต  ปน  อ ฺเหิ  มิสฺสเมว  วฏฏติ  ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 396 

                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๖ 
 
สุทฺธ  น  วฏฏติ  ฯ  ภิสิยา  ปมาณนิยโม  นตฺถ ิ ฯ  ม ฺจภิสี  ปภิสี   
ภุมฺมตฺถรณภิสี  จงฺกมนภิสี  ปาทปุ ฺฉนภิสีติ  เอตาส  
อนุรูปโต  สลฺลกฺเขตฺวา  อตฺตโน  รุจิวเสน  ปมาณ  กาตพฺพ  ฯ   
ย  ปเนต  อุณฺณาทิ  ป ฺจวิธ  ตูล  ภิสิย  วฏฏติ  ต  มสุรเกป  
วฏฏตีติ  กรุนฺุทิย  วุตฺต  ฯ  เอเตน  มสุรก  ปริภุ ฺชิตุวฏฏตีติ  
สิทฺธ  โหติ ฯ   
          ม ฺจภิสึ  ปเ  สฆรนฺตีติ  ปเ  อตฺถรนฺติ  ฯ  อตฺถรณตฺถาย    
หรนฺตีติป  ยชฺุชติ  ฯ  อุลฺโลก  อกริตฺวาติ  เหฏา  จิมิลิก  
อทตฺวา  ฯ   โผสิตุนฺติ  รชเนน  วา  หลิทฺทาย  วา  อุปริ  ผุสิตานิ   
ทาตุ ฯ ภิตฺติกมฺมนฺติ ภิสีฉวิยา อุปริภิตฺติกมฺม ฯ หตฺถภิตฺตินฺติ  
ป ฺจงฺคุลภิตฺตึ ฯ   
          อิกฺกาสนฺติ  รุกฺขนยิาส  วา  สิเลส  วา  ฯ  ปฏมทฺทนฺติ   
ปฏขลึ  ฯ  กุณฺฑกมตฺติกนฺติ  กุณฺฑกมิสฺสกมตฺติก  ฯ  สาสปกุฏนฺติ    
สาสปปฏ  ฯ  สิตฺถเตลกนฺติ  วิลินมธสุิตฺถก  ฯ  อจฺจุสฺสนฺน  โหตีติ   
วินฺทท หุตฺวา ติฏติ ฯ ปจฺจุทฺธริตุนฺติ ปุ ฺฉิตุฯ 
          ลณฺฑมตฺติกนฺติ  คณฺฑุปฺปาทคูถมตฺติก  ฯ  กสาวนฺติ   อามลก- 
หริตกาน กสาว ฯ   
          น  ภิกขฺเว  ปฏิภาณจิตฺตนฺติ  เอตฺถ  น  เกวล  อิตฺถีปุริสรูปเมว   
ติรจฺฉานรูป  อนฺตมโส  คณฺฑุปฺปาทรูปป  ภิกฺขุโน    
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สย  กาตุ  วา  กโรหีติ  วตฺตุ  วา  น  วฏฏติ  ฯ  อุปาสก   
ทฺวารปาล กโรหีติ  วตฺตตป  น  ลภติ  ฯ  ชาตกปฺปกรณ- 
อสทิสทานาทีนิ  ปน ปสาทนียานิ  นิพฺพิทาปฏิสยุตฺตานิ  วา   
วตฺถูนิ  ปเรหิ  การาเปตุ  ลภติ  ฯ  มาลากมฺมาทีนิ  สยป  กาตุ- 
ลภติ  ฯ    
          อาฬกมนฺทาติ เอกงฺคณา มนุสฺสาภิกิณฺณา ฯ   
          ตโย  คพฺเภติ  เอตฺถ  สิวิกาคพฺโภติ  จตุรสฺสคพฺโภ  ฯ   
นาฬิกาคพฺโภติ  วิตฺถารโต  ทฺวิคุณติคุณายาโม  ทีฆคพฺโภ  ฯ   
หมฺมิยคพฺโภติ  อากาสตเล  กูฏาคารคพฺโภ  มุณฺฑจฺฉทนคพฺโภ   
วา  ฯ   
          กลุงฺกปาทกนฺติ  รกุขฺ  วิชฺฌิตฺวา  ตตฺถ  ขาณุเก   
อาโกฏเฏตฺวา  กต  อสหาริม  ภิตฺติปาท  ชิณฺณกูฏปาทสฺส   
อุปตฺถมฺภนตฺถ  ภูมิย  ปติฏเปตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ   
ปริตฺตาณกิฏิกนฺติ  วสฺส  ปริตฺตาณตฺถ  กิฏิก  ฯ  อุทธฺาสุธนฺติ   
วจฺฉโคมเยน  จ  ฉาริกาย  จ   สทฺธึ มททฺิตมตฺติก ฯ   
          อาลินทฺ  นาม  ปมขุ  วุจฺจติ  ฯ  ปฆนนฺนาม  ย  นิกฺขมนฺตา   
จ  ปวิสนฺตา  จ  ปาเทหิ  หนนฺติ  ตสฺส  วิหารทฺวาเร  อุภโต   
กุฑฺฑนีหริตฺวา  กตปเทสสฺเสต  อธิวจน  ฯ  ปฆานนฺติป  วุจฺจติ  ฯ   
ปกุทฺทนฺติ   มชฺเฌ  คพฺภสฺส  สมนฺตา  ปริยาคาโร  วุจฺจติ  ฯ    
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ปกุฏฏนฺติป  ปาโ  ฯ  โอสารกินฺติ  อนาลินฺทเก  วิหาเร  วส  
ทตฺวา  ตโต  ทณฺฑเก  โอสาเรตฺวา  กต  ฉทนปมุข  ฯ  
สสรณกิฏิโก  นาม  จกฺกลยุตฺโต กิฏโิก ฯ   
          ปานียภาชนนฺติ  ปวนฺตาน  ปานียทานภาชน  ฯ  อุฬุงฺโก 
จ ถาลก ฺจ ปานียสงฺขสฺส อนุโลมานิ ฯ   
          อเปสีติ  ทีฆทารุมฺหิ  ขาณุเก  ปเวเสตฺวา  กณฺฏกสาขาหิ  
วินทฺธิตฺวา  (๑) กตทฺวารตฺถกนก  ฯ  ปลิโฆติ  คามทฺวาเรสุ  วิย 
จกฺกยุตฺตทฺวารตฺถกนก ฯ 
          อสฺสตรีหิ  ยุตฺตา  รถาติ  อสฺสตรีรถา  ฯ  อามุตฺตมณิ- 
กุณฺฑลาติ  อามุตฺตมณิกุณฺฑลานิ  ฯ  ปรินิพฺพุโตติ  กิเลสูปธิ- 
ขนฺธูปธีน  อภาเวน  สีติภูโต  นริูปธีติ  วุจฺจติ  ฯ  สพฺพา  
อาสตฺติโย  เฉตฺวาติ  รูปาทีสุ  วา  วิสเยสุ  สพฺพภเวสุ  วา 
ปตฺถนาโย  ฉินฺทิตฺวา  ฯ  วิเนยฺย หทเย  ทรนฺติ  จิตฺเต  กิเลสทรถ   
วิเนตฺวา  ฯ  เวยฺยายิกนฺติ  วยกรณ  วุจฺจติ  ฯ  อาเทยฺยวาโจติ  
ตสฺส  วจน  พหุชเนหิ  อาทาตพฺพโสตพฺพ  ม ฺเตีติ  อตฺโถ  ฯ   
อาราเม  อกสูติ  เย  สธนา  เต  อตฺตโน  ธเนน  อกสุ  
เย  มนฺทธนา  เจว  อธนา  จ  เตส  ธน  อทาสิ  ฯ  อิติ   
โส  สตสหสฺสกหาปเณ  สตสหสฺสคฺฆนิก ฺจ  ภณฺฑ  ทตฺวา   
ป ฺจุตฺตาฬีสโยชนิเกสุ  อทฺธาเนสุ  โยชเน  โยชเน  วิหารปติฏาน   
# ๑. วินนฺธิตฺวา ฯ     
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กตฺวา  สาวตฺถึ  อคมาสิ  ฯ  โกฏิสนถฺร  สนฺถราเปสติี  กหาปณโกฏิยา   
โกฏ ึ ปฏิปาเทตฺวา  สนฺถริตฺวา  เย  ตตฺถ  รุกฺขา  วา  
โปกฺขรณิโย  วา  เตส  ปรกิฺเขปปฺปมาณ  คเหตฺวา  อ ฺตรสฺมึ   
าเน  สนฺถเรตฺวา  อทาสิ  ฯ  เอวมสฺส  อฏารสโกฏิก  เอก   
นิธาน  ปริกขฺย  อคมาสิ  ฯ กุมารสฺส  เอตทโหสีติ  คหปติโน  
เอว  พหุธน  จชนฺตสฺสาป  มุขสฺส  วิปปฺสนฺนาการ  ทิสฺวา   
เอต  อโหสิ  ฯ  โกฏก  มาเปสีติ  สตฺตภูมิก  ทฺวารโกฏกปาสาท   
มาเปสิ  ฯอถโข  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  เชตวเน  วิหาเร   
การาเปสิ  ฯ  ฯเปฯ  มณฺฑเป  การาเปสีติ  อปราหิป อฏารสหิ โกฏีหิ   
เอเต  วิหาราทโย  การาเปสิ  อฏกรีสปฺปมาณาย  ภูมิยา  ฯ   
วิปสฺสิสฺส  ห ิ ภควโต  ปนุพฺพสุมิตฺโต  คหปติ  โยชนปฺปมาณ   
ภูมึ  สุวณฺณิฏกสนฺถเรน  จ  กีณิตฺวา  วิหาร  การาเปสิ  ฯ   
สิขิสฺส   สริิวฑฺโฒ  คหปติ  ติคาวุตปฺปมาณ  สุวณฺณยฏ ิ- 
สนฺถเรน  ฯ  เวสฺสภุสฺส  โสตฺถิโช  คหปติ  อฑฺฒโยชนปฺปมาณ   
สุวณฺณผาลสนฺถเรน  ฯ  กกุสนฺธสฺส  อจฺจุโต  คหปติ  คาวุตปฺ- 
ปมาณ  สุวณฺณหตฺถิปทสนฺถเรน  ฯ   โกนาคมนสฺส  อุคฺโค  คหปติ   
อฑฺฒคาวุตปฺปมาณ  สุวณฺณิฏกสนฺถเรน  ฯ  กสฺสปสฺส  สุมงฺคโล   
คหปติ  วีสติอุสภปฺปมาณสุวณฺณกจฺฉปสนฺถเรน  ฯ  อมฺหาก  
ภควโต  สุทตฺโต  คหปติ  อฏกรีสปปฺมาณ  ภูมึ  กหาปณสนฺถเรน    
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กีณิตฺวา  วิหาร  การาเปสีติ  ฯ  เอว  อนุปุพฺเพน  ปริหายนฺติ   
สมฺปตฺติโยติ  อลเมว  สพฺพสมฺปตฺตีสุ  วิรชฺชิตุ  อล วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ   
          ขณฺฑนฺติ  ภินฺโนกาโส  ฯ  ผุลลฺนฺติ  ผลิโตกาโส  ฯ ปฏ-ิ 
สงฺขริสฺสตีติ ปากติก กริสสฺติ ฯ ลทฺธนวกมฺเมน ปน ภิกฺขุนา   
วาสีผรสุนิขาทนาทีนิ  คเหตฺวา  สย  น  กาตพฺพ  กตากต   
ชานิตพฺพนฺติ  กรุุนฺทิย วุตฺต ฯ   
          ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  คนฺตฺวาติ  เถโร  กิร  คิลาเน  ปฏ-ิ 
ชคฺคนฺโต   ชณฺิเณ  วุฑฺเฒ  สงฺคณฺหนฺโต  สพฺพปจฺฉโต  อาคจฺฉติ  ฯ   
อิทมสฺส  จาริตฺต  ฯ  เตน  วุตฺต  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  คนฺตฺวาติ  ฯ   
อคฺคาสนนฺติ  เถราสน ฯ อคฺโคทกนฺติ ทกฺขิโณทก ฯ อคฺคปณฺฑนฺติ  
สงฺฆตฺเถรปณฺฑ ฯ 
          ปติฏาเปสีติ  อฏารสโกฏิปริจฺจาค  กตฺวา  ปติฏาเปสิ  ฯ   
เอว สพฺพาป จตุปณฺณาสโกฏิโย ปริจฺจชิ ฯ   
          วิปฺปกตโภชเนติ  อนฺตรฆเร  วา  วิหาเร  วา  อร ฺเ   
วา  ยตฺถ  กตฺถจิ  ภุ ฺชมาโน  ภิกฺขุ  อนิฏ ิเต  โภชเน  น  
วุฏาเปตพฺโพ ฯ   อนฺตรฆเร  ปจฺฉา  อาคเตน  ภิกฺข  คเหตฺวา   
สภาคฏาน  คนฺตพฺพ  ฯสเจ  มนุสฺสา  วา  ภิกฺขู  วา  ปวิสถาติ   
วทนฺติ  มยิ  ปวิสนฺเตภิกฺขู  อุฏหิสฺสนฺตีติ  วตฺตพฺพ  ฯ   
เอตฺถ  ภนฺเต  อาสน  อตฺถติี   วุตฺเตน  ปวิสิตพฺพ  ฯ  สเจ  โกจิ    
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กิ ฺจิ  น  วทติ  อาสนสาลาย  คนฺตฺวา  อติสมีป  อาคนฺตฺวา   
สภาคฏาเน  าตพฺพ  โอกาเส  กเต  ปวิสถาติ  วุตฺเตน  
ปวิสิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  ย  อาสน  ตสฺส  ปาปุณาติ  ตตฺถ   
อภุ ฺชนฺโต  ภิกฺขุ  นิสินฺโน  โหติ  ต  อุฏาเปตุ  วฏฏติ  ฯ   
ยาคุขชฺชกาทีสุ  ปน  ยงฺกิ ฺจิ  ปวิตฺวา  วา  ขาทิตฺวา  วา  
ยาว  อ ฺโ  อาคจฺฉติ  ตาว  นิสินฺน  ริตฺตหตฺถมฺป  อุฏาเปตุ   
น  วฏฏติ  วิปฺปกตโภชโนเยว  หิ  โส  โหติ  ฯ  สเจ  วุฏาเปตีติ  
สเจ  ส ฺจิจฺจ  อาปตฺตึ  อติกฺกมิตฺวาป  วุฏาเปติเยว  ฯ  ปวาริโต   
จ   โหตีติ  ย  โส  วุฏาเปติ  อย ฺเจ  ภิกฺขุ  ปวาริโต   
โหติ  เตนวตฺตพฺโพ  คจฺฉ  อุทก  อาหราติ  ฯ  วุฑฺฒตร  ห ิ 
ภิกฺขุ อาณาเปตุ  อิทเมวเอกฏานนฺติ  ฯ  สเจ  โส  อุทกป 
น อาหรติ ตโต ย นวกตเรน  กตฺตพฺพ ต ทสฺเสนฺโต 
สาธุก สิตฺถานิ คิลิตฺวาติอาทิมาห ฯ    
          คิลานสฺส  ปฏิรูป  เสยฺยนฺติ  เอตฺถ  โย  กาสคณฺฑสาติ- 
สาราทีหิ  คิลาโน  โหติ  เขฬมลฺลกวจฺจกปาลาทีนิ  เปตพฺพานิ  
โหนฺติ  ฯ  กฏุ ี  วา  โหติ  เสนาสน  ทเูสติ  เอวรูปสฺส   
เหฏาปาสาทมณฺฑปสาลาทีสุ  อ ฺตร  เอกมนฺต  เสนาสน   
ทาตพฺพ  ฯ ยสฺมึ  วสนฺเต  เสนาสน  น  ทูเสติ  ตสฺส   
วรเสยฺยาป  ทาตพฺพาว  ฯ โยป  สิเนหปานวิเรจนนตฺถุกมฺมาทีสุ    
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ยงฺกิ ฺจิ  เภสชฺช  กโรติ  สพฺโพ  โส  คิลาโนเยว  ฯ  ตสฺสาป   
สลฺลกฺเขตฺวา  ปฏิรูป  เสนาสน  ทาตพฺพ ฯ 
        เลสกปฺเปนาติ อปฺปเกน สีสาพาธาทิมตฺเตน ฯ    
        ภิกฺขู  คเณตฺวาติ  เอตฺตกา  นาม  ภิกฺขูติ  วิหาเร  ภิกฺขูน   
ปริจฺเฉท  ตฺวา  ฯ  เสยฺยาติ  ม ฺจฏานานิ  วุจฺจนฺติ ฯ 
เสยฺยคฺเคนาติ  เสยฺยปริจฺเฉเทน  ฯ  วสฺสูปนายิกทิวเส  กาล  
โฆเสตฺวา  เอก ม ฺจฏาน  เอกสฺส  ภิกขฺุโน  คาเหตุ  
อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ เสยฺยคฺเคน  คาเหนฺตาติ  เสยฺยปริจฺเฉเทน   
คาหิยมานา  ฯ  เสยฺยา  อุสฺสาทิยึสูติ  เอว  ม ฺจฏานานิ   
อติเรกานิ  อเหสุ ฯ  วิหารคฺคาทีสูป  เอเสว  นโย  ฯ  โสปจารคพฺโภ   
อธิปฺเปโต  ฯ  อนุภาคนฺติ  ปุน  อปรป  ภาค  ทาตุ  อติมนฺเทสุ  
หิ  ภิกฺขูสุ  เอเกกสฺส  ภิกฺขุโน  เทฺว  ตีณิ  ปริเวณานิ  
ทาตพฺพานิ  ฯ  น  อกามา  ทาตพฺโพติ  น  อนิจฺฉาย  ทาตพฺโพ  ฯ   
วสฺสูปนายิกทิวเส  คหิเต  อนุภาเค  ปจฺฉา  อาคตาน  น   
อตฺตโน  อรจิุยา  โส  อนุภาโค  ทาตพฺโพ  ฯ  สเจ  ปน  น   
เยน  คหิโต  โส  อตฺตโน  รุจิยา  ต  อนภุาค  วา  ปมภาค  
วา เทติ วฏฏติ ฯ 
        นิสฺสีเม   ิตสฺสาติ  อุปจารสีมโต  พหิฏ ิตสฺส  ฯ  อนฺโต   
อุปจารสีมาย ปน ทูเร  ิตสฺสาป ลพฺภติเยว ฯ   
        เสนาสน  คเหตฺวาติ  วสฺสูปนายิกทิวเส  คเหตฺวา  ฯ    
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สพฺพกาล  ปฏิพาหนฺตีติ  จตุมาสจฺจเยน  อุตุกาเลป  ปฏิพาหนฺติ ฯ   
          ตีสุ  เสนาสนคาเหสุ  ปุริมโก  จ  ปจฺฉิมโก  จาติ  อิเม  
เทฺว ถาวรา  ฯ  อนฺตรามุตฺตเก  อย  วินิจฺฉโย  ฯ  เอกสฺมึ  วิหาเร  
มหาลาภเสนาสน  โหติ  ฯ  เสนาสนสามิกา  วสฺสูปคต  ภิกฺขุ  
สพฺพปจฺจเยหิ  สกฺกจฺจ  อุปฏหิตฺวา  ปวาเรตฺวา  คมนกาเล  พหุ 
สมณปริกฺขาร  เทนฺติ  ฯ  มหาเถรา  ทูรโตป  อาคนฺตฺวา   
วสฺสูปนายิกทิวเส  ต  คเหตฺวา  ผาสุ  วสิตฺวา  วุตฺถวสฺสา  ลาภ   
คณฺหิตฺวา  ปกฺกมนฺติ  ฯ  อาวาสิกา  มย  เอตฺถุปฺปนนฺ  ลาภ  
น  ลภาม  นจฺิจ   อาคนฺตุกมหาเถราว  ลภนฺติ  เตเยว  น   
อาคนฺตฺวา  ปฏิชคฺคิสฺสนฺตีติ   ปลุชชฺนตฺมฺป  น  โอโลเกนฺติ  ฯ   
ภควา  ตสฺส  ปฏิชคฺคนตฺถอปรชฺชุคตาย  มหาปวารณาย   
อายตึ  วสฺสาวาสตฺถาย  อนฺตรามุตฺตโก  คาเหตพฺโพติ  อาห  ฯ  
ต  คาเหนฺเตน  สงฺฆตฺเถโร  วตฺตพฺโพ  ภนฺเต  อนฺตรามุตฺตก   
เสนาสน  คณฺหถาติ  ฯ  สเจ  คณฺหาติ  ทาตพฺพ โน  เจ  เอเตเนว   
อุปาเยน  อนุเถร  อาทึ  กตฺวา  โย  คณฺหาติ  ตสฺส  อนฺตมโส   
สามเณรสฺสาป  ทาตพฺพ  ฯ  เตนป  ต  เสนาสน  อฏมาเส   
ปฏิชคฺคิตพฺพ  ฯ  ฉทนภิตฺติภูมีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ขณฺฑ  วา  ผุลฺล  
วา  โหติ  ฯ  สพฺพ  ปฏิสงฺขริตพฺพ  ฯ  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีหิ   
ทิวส  เขเปตฺวา  รตฺตึ  ตตฺถ  วสิตตป  วฏฏติ  ฯ  รตฺตึ  ปริเวเณ   
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วสิตฺวา  ตตฺถ  ทิวส  เขเปตุ วฏฏติ  ฯ  รตฺตินฺทิว  ตตฺเถว  วสิตุป    
วฏฏติ  ฯ  อุตุกาเล  อาคตาน  วุฑฺฒาน  น  ปฏิพาหิตพฺพ  ฯ 
วสฺสูปนายิกทิวเส  ปน  สมฺปตฺเต  สงฺฆตฺเถโร  มยหฺ  อิท   
เสนาสน  เทถาติ  วทติ  ฯ  น  ลพฺภติ  ฯ  ภนฺเต  อิท  อนฺตรามุตฺตก   
คเหตฺวา อฏมาเส  เอเกน  ภิกฺขุนา  ปฏิชคฺคิตนฺติ  วตฺวา  น  
ทาตพฺพ  ฯ อฏมาเส  ปฏชิคฺคิตภิกฺขุสฺเสว  คหิต  โหติ  ฯ  ยสฺมึ   
ปน  เสนาสเน  เอกสวจฺฉเร  ทฺวิกฺขตฺตุ  ปจฺจเย  เทนฺติ  ต   
ฉมาสจฺจเยน๘  ฉมาสจฺจเยน  อนฺตรามุตฺตก  น  คาเหตพฺพ  ฯ   
ยสฺมึ วา ติกฺขตฺตุเทนฺติ  ต  จตุมาสจฺจเยน  จตุมาสจฺจเยน  ฯ 
ยสฺมึ  วา  จตุกฺขตฺตุ เทนฺติ  ต  เตมาสจฺจเยน  เตมาสจฺจเยน   
อนฺตรามุตฺตก  น  คาเหตพฺพ  ฯ  ปจฺจเยเนว  หิ  ต  ปฏิชคฺคน   
ลภิสฺสติ  ฯ  ยสฺมึ  ปน  เอกสวจฺฉเร  สกึเทว  พหู  ปจฺจเย  เทนฺติ  
เอต  อนฺตรามุตฺตก  คาเหตพฺพนฺติ  ฯ  อยนฺตาว  อนฺโตวสฺเส   
วสฺสูปนายิกทิวเสน  ปาลิย  อาคตเสนาสน คาหกกถา  ฯ  อย   
ปน  เสนาสนคาโห  นาม  ทุวิโธ โหติ อุตุกาเล จ   
วสฺสาวาเส จ ฯ   
          ตตฺถ  อุตุกาเล  ตาว  เกจิ  อาคนฺตุกา  ภิกฺขู  ปเุรภตฺต 
อาคจฺฉนฺติ  เกจิ  ปจฺฉาภตฺต  ปมยาม  มชฺฌิมยาม  ปจฺฉิมยาม    
วา  เย  ยทา  อาคจฺฉนฺติ  เตส  ตทาว  ภิกฺขู  อุฏาเปตฺวา  
เสนาสน  ทาตพฺพ  ฯ  อกาโล  นาม  นตฺถิ  ฯ  เสนาสน-  
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ป ฺาปเกน  ปน  ปณฺฑิเตน  ภวิตพฺพ ฯ  เอก  วา  เทฺว วา   
ม ฺจฏานานิ  เปตพฺพานิ ฯ  สเจ  วิกาเล  เอโก วา  เทฺว   
วา  มหาเถรา  อาคจฺฉนฺติ  เต  วตฺตพฺพา  ภนฺเต  อาทิโต  
ปฏาย  อุฏาปยมานาสพฺเพป  ภิกฺขู  อุพฺภณฺฑิกา  ภวิสฺสนฺติ  
ตุมฺเห  อมฺหาก  วสนฏาเน   เยว  วสถาติ  ฯ  พหูสุ  ปน  อาคเตสุ   
วุฏาเปตฺวา  ปฏิปาฏิยา  ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  เอเกก  ปริเวณ   
ปโหติ  เอเกก  ปริเวณ  ทาตพฺพ  ตตฺถ  อคฺคิสาลาทีฆ- 
สาลามณฺฑลมาฬาทโย  สพฺเพป  ตสฺเสว ปาปุณนฺติ  ฯ  เอว   
อปฺปโหนฺเตสุ  ปาสาทคฺเคน  ทาตพฺพ  ฯ ปาสาเทสุ  อปฺปโหนเฺตสุ   
โอวรกคฺเคน  ทาตพฺพ  ฯ  โอวรกคฺเคสุ  อปฺปโหนฺเตสุ  เสยฺยคฺเคน   
ทาตพฺพ  ฯ  ม ฺจฏาเน  อปฺปโหนฺเตเอกปกฏานวเสน  
ทาตพฺพ  ฯ  ภิกฺขุโน  ปน   ิโตกาสมตฺต  น คาเหตพฺพ  ฯ  เอต   
หิ  เสนาสน  นาม  น  โหติ  ฯ  ปกฏาเน  ปน  อปฺปโหนฺเต  
เอก  ม ฺจฏาน  วา  ปกฏาน  วา  วาเรน  วาเรน   
ภนฺเต  วิสฺสมถาติ  ติณฺณ  ชนาน  ทาตพฺพ  ฯ  น  หิ สกฺกา 
สีตสมเย  สพฺพรตฺตึ  อชโฺฌกาเส  วสตุิ  ฯ  มหาเถเรน  ปมยาม   
วิสฺสมิตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ทุติยตฺเถรสฺส  วตฺตพฺพ  อาวุโส   อิธ   
ปวิสาหีติ  ฯ  สเจ  มหาเถโร  นิทฺทาครุโก  โหติ  กาล  น   
ชานาติ  อุกฺกาสิตฺวา  ทฺวาร  อาโกเฏตฺวา  ภนฺเต  กาโล  ชาโต   
สีต  อนุทหตีติ  วตฺตพฺพ  ฯ  เตน  นกิฺขมิตฺวา  โอกาโส    
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ทาตพฺโพ  ฯ  อทาตุ  น  ลภติ  ฯ  ทุติยตฺเถรานาป  มชฺฌิมยาม   
วิสฺสมิตฺวา  ปุริมนเยเนว  อิตรสฺส  ทาตพฺพ ฯ  นิททฺาครุโก   
วุตฺตนเยเนว  วุฏาเปตพฺโพ  ฯ  เอว  เอกรตฺตึ  เอกม ฺจฏาน   
ติณฺณ  ทาตพฺพ  ฯ  ชมฺพูทเีป  ปน  เอกจฺเจ  ภิกฺขู  เสนาสน   
นาม  ม ฺจฏาน  วา  ปฏาน  วา  กิ ฺจิเทว  กสสฺจิ  สปฺปาย   
โหติ  กสฺสจิ  อสปฺปายนฺติ  อาคนฺตุกา  วา  โหนฺตุ  มา  วา   
เทวสิก  เสนาสน  คาเหนฺติ  ฯ อย อุตุกาเล เสนาสนคาโห  
นาม ฯ    
          วสฺสาวาเส  ปน  อตฺถิ  อาคนฺตุกวตฺต  อตฺถิ  อาวาสิก- 
วตฺต  ฯตตฺถ  อาคนฺตุเกน  ตาว  สกฏาน  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺตฺถ 
คนฺตฺวา  วสิตุกาเมน  วสฺสูปนายิกทิวสเมว  ตตฺถ  น  คนฺตพฺพ  ฯ   
วสนฏานวา  หิ  ตตฺถ  สมฺพาธ  ภเวยฺย  ภิกฺขาจาโร  วา  
น  สมฺปชฺเชยฺย  ฯ เตน  น  ผาสุก  วิหเรยฺย  ตสฺมา  อิทานิ  
มาสมตฺเตน  วสฺสูปนายิโกภวิสฺสตีติ  ต  วิหาร  ปวิสิตพฺพ  ฯ  
ตตฺถ  มาสมตฺต  วสนฺโต  สเจ  อุทฺเทสตฺถิโก  อุทฺเทสสมฺปตฺตึ   
สลฺลกฺเขตฺวา  สเจ  กมฺมฏานิโก  กมมฺฏานสปฺปาย  สลลฺกฺเขตฺวา   
สเจ  ปจฺจยตฺถิโก  ปจฺจยลาภสลฺลกฺเขตฺวา  อนฺโตวสฺเส  สุข   
วสิสฺสติ  ฯ  สกฏานโต  จตตฺถ  คจฺฉนฺเตน  น  โคจรคาโม   
ฆเฏตพฺโพ  น  ตตฺถ  มนสฺุสา  วตฺตพฺพา  ตุมฺเห  นสิฺสาย   
สลากภตฺตาทีนิ  วา  ยาคุขชฺชกาทีนิ  วา  วสฺสาวาสิก  วา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 407 

                *เลมที่ ๓  เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๔๐๗ 
 
นตฺถิ  อย  เจติยสฺส  ปริกขฺาโร  อย  อุโปสถาคารสฺส  อิท   
ตาล ฺเจว  สูจิ  จ  สมฺปฏจฺิฉถ  ตุมฺหาก  วิหารนฺติ  ฯ   
เสนาสนมฺปน  ปฏิชคฺคิตฺวา  ทารุภณฺฑมตฺติกาภณฺฑานิ    
ปฏิสาเมตฺวา  คมิยวตฺต  ปูเรตฺวา  คนฺตพฺพ  ฯ  เอว  คจฺฉนฺเตนาป    
ทหเรหิ  ปตฺตจีวรภณฺฑกาทโย  อุกฺขิปาเปตฺวา  เตลนาฬิกตฺตร- 
ทณฺฑาทีนิ  คาหาเปตฺวา  ฉตฺต  ปคฺคยฺห  อตฺตาน  ทสฺเสนฺเตน   
คามทฺวาเรเนว  น คนฺตพฺพ  ฯ  ปฏิจฺฉนฺเนน  อฏวิมคฺเคน 
คนฺตพฺพ  ฯ  อฏวิมคฺเค  อสติ   คุมฺพาทีนิ  มทฺทนฺเตน  น  
คนฺตพฺพ  ฯ  คมิยวตฺต  ปน  ปูเรตฺวา   วิตกฺก  ฉินฺทตฺิวา 
สุทฺธจิตฺเตน  คมนวตฺเตเนว  คนฺตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  คามทฺวาเรน   
มคฺโค  โหติ  ฯ  คจฺฉนฺต  ปน  สปริวาร  ทิสฺวา มนสฺุสา   
อมฺหาก  เถโร  วิยาติ  อุปธาวิตฺวา  กุหึ  ภนฺเต  สพฺเพ   
ปริกฺขาเร  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ  วทนฺติ  ฯ  เตสุ  เจ เอโก  
เอว วทติ วสฺสูปนายิกกาโล  นามาย  ยตฺถ  อนฺโตวสฺเส   
นิพทฺธภิกฺขาจาโรภณฺฑปฏิจฺฉาทน ฺจ  ลพฺภติ  ตตฺถ  ภิกฺขู   
คจฺฉนฺตีติ  ฯ  ตสฺส  เจ  สตฺุวา  เต  มนุสฺสา  ภนฺเต  อิมสฺมึป 
คาเม  ชโน  ภุ ฺชติ  เจวนิวาเสติ  จ  มา  อ ฺตฺถ  
คจฺฉถาติ  วตฺวา  มิตฺตามจฺเจ ปกฺโกสาเปตฺวา  สพฺเพ  สมนฺตยิตฺวา  
วิหาเร นิพทฺธภตฺต ฺจ สลากภตฺตาทีนิ   จ  วสฺสาวาสิก ฺจ  
เปตฺวา  อิเธว  ภนฺเต  วสถาติ  ยาจนฺติ  ฯ  สพฺพ  สาทิตุ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 408 

                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๘ 
 
วฏฏติ  ฯ  สพฺพเปต  กปฺปย ฺเจว  อนวชฺช ฺจ  ฯ  กุรุนฺทิย  ปน   
กุหึ  คจฺฉถาติ  วุตฺเต  อสุกฏานนฺติ  วตฺวา  กสฺมา   ตตฺถ   
คจฺฉถาติ  วุตฺเตน  การณ  อาจิกฺขิตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ  อุภย   ปเนต   
สุทฺธจิตฺตตฺตาว  อนวชฺช  ฯ  อิท  อาคนฺตุกวตฺต  นาม  ฯ    
        อิท  ปน  อาวาสิกวตฺต  ฯ  ปฏิกจฺเจว  หิ  อาวาสิเกหิ   
วิหาโรปฏิชคฺคิตพฺโพ  ฯ  ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณปริภณฺฑานิ   
กาตพฺพานิ  ฯ   รตฺติฏานทิวาฏานวจฺจกุฏิปสฺสาวฏานานิ  
ปธานฆรวิหารมคฺโคติ  อิมานิ  สพฺพานิ  ปฏิชคฺคิตพฺพานิ   
เจติเย  สุธากมฺม  ขุทฺทเวทิกาย  เตลมกฺขนม ฺจปชคฺคนนฺติ  
อิทป  สพฺพ  กาตพฺพ  วสฺส  วสิตุกามา   อาคนฺตฺวา  อุทฺเทสปริ- 
ปุจฺฉากมฺมฏานานุโยคาทีนิ  กโรนฺตา  สุข  วสิสสฺนฺตีติ  ฯ   
กตปริกมฺเมหิ  อาสาฬฺหชุณฺหป ฺจมิโต  ปฏาย   วสฺสาวาสิก   
ปุจฺฉิตพฺพ  ฯ  กตฺถ  ปุจฺฉิตพฺพ  ฯ  ยโต  ปกติยา  ลพฺภติ  ฯ  เยหิ   
ปน  น  ทินฺนปุพฺพ  เต  ปจฺุฉิตุ น  วฏฏติ  ฯ   กสฺมา  
ปุจฺฉิตพฺพ  ฯ  กทาจิ  ห ิ มนุสฺสา  เทนฺติ  กทาจิ  ทพฺุภิกฺขาทีหิ    
อุปทฺทูตา  น  เทนฺติ  ตตฺถ  เย  น  ทสฺสนฺติ  เต  อปุจฺฉิตฺวา   
วสฺสาวาสิเก  คาหิเต  คหิตภิกฺขน  ลาภนฺตราโย  โหติ  ตสฺมา  
ปุจฺฉิตฺวาว  คาเหตพฺพ  ฯ  ปุจฺฉนฺเตน  ตุมฺหาก  วสฺสาวาสิก- 
คหณกาโล  อุปกฏโติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สเจ  วทนฺติ  ภนฺเต  อิม    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 409 

                *เลมที่ ๓  เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๔๐๙ 
 
สวจฺฉร  ฉาตกาทีหิ  อุปทฺทูตมฺหา  น  สกฺโกม  ทาตุนฺติ  
วา  ย  ปุพฺเพ  เทม  ตโต  อูนตร  ทสฺสามาติ  วา  อิทานิ   
กปฺปาโส  สลุโภ  ย  ปุพฺเพ  เทม  ตโต  พหุตร  ทสสฺามาติ   
วา  ต  สลฺลกเฺขตฺวา ตทนุรูเปน  นเยน  เตส  เสนาสเน   
ภิกฺขูน  วสฺสาวาสิก  คาเหตพฺพ ฯสเจ  มนุสฺสา  วทนฺติ  ยสฺส  
อมฺหาก  วสฺสาวาสิก  ปาปุณาติโส  เตมาส  ปานีย  อุปฏเปตุ   
วิหารมคฺค  ชคฺคตุ  เจติยงฺคณ   โพธิยงฺคณานิ  ชคฺคตุ  โพธิรกฺุเข 
อุทก  อาสิ ฺจตูติ  ฯ  ยสสฺ  วสฺสาวาสิก  ปาปุณาติ  ตสฺสา- 
จิกฺขิตพฺพ  ฯ  โย  ปน  คาโม  ปฏิกฺกมฺม   โยชนทฺวิโยชนนฺตเร   
โหติ  ฯ  ตตฺร  เจ  กุลานิ  อุปนิกฺเขป  เปตฺวา วิหาเร  วสฺสาวาสิก   
เทนฺติเยว  ฯ  ตานิ  กุลานิ  อปุจฺฉิตฺวาป   เตส  เสนาสเน  วตฺต  
กตฺวา  วสนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  วสฺสาวาสิกคาเหตพฺพ  สเจ  ปน   
เตส  เสนาสเน  ปสุกูลิโก  วสติ  ฯ  อาคต ฺจ  น  ทสิฺวา 
ตุมฺหาก  วสฺสาวาสิก  เทมาติ  วทนฺติ  ฯ  เตน  สงฺฆสฺส    
อาจิกฺขิตพฺพ  ฯ  สเจ  ตานิ  กลุานิ  สงฺฆสฺส  ทาตุ น  อิจฺฉนฺติ   
ตุมฺหากเยว  เทมาติ  วทนฺติ  ฯ  สภาโค  ภิกฺขุ  วตฺต  กตฺวา 
คณฺหาหีติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  ปสุกูลิกสฺส  ปเนต  น  วฏฏติ  ฯ  อิติ   
สทฺธาเทยฺยทายกมนุสฺสา  ปุจฺฉิตพฺพา  ฯ  ตตฺรุปฺปาเท  ปน 
กปฺปยการกา  ปุจฺฉิตพฺพา  ฯ  กถ  ปุจฺฉิตพฺพา  ฯ  ก ึ อาวุโส    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 410 

                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๐ 
 
สงฺฆสฺส  ภณฺฑปฏิจฺฉาทน  ภวิสฺสตีติ  ฯ  สเจ  วทนฺติ  ภวิสฺสติ  
ภนฺเต   เอเกกสฺส  นวหตฺถ  สาฏก  ทสฺสาม  วสฺสาวาสิก   
คาเหถาติ  คาเหตพฺพ  ฯ  สเจป  วทนฺติ  สาฏกา  นตฺถิ  
วตฺถุ ปน  อตฺถิ คาเหถภนฺเตติ  ฯ  วตฺถมฺุหิ  สนฺเตป  
คาเหตุ วฏฏติเยว  ฯ  กปปฺยการกาน   หิ  หตฺเถ  กปฺปยภณฺฑ   
ปริภุ ฺชถาติ  ทินฺนวตฺถุโต  ย  ย  กปฺปย   ต  ต  สพฺพ  
ปริภุ ฺชิตุ  อนุ ฺาต  ฯ  ย  ปเนตฺถ  ปณฺฑปาตตฺถาย   คิลาน- 
ปจฺจยตฺถาย  วา  ภิกฺขูน  อุทฺทิสฺส  ทินนฺ  ต  จีวเร   
อุปนาเมนฺเตหิสงฺฆสุฏ ุตายอปโลเกตฺวา  อุปนาเมตพฺพ  ฯ   
เสนาสนตฺถาย อุทฺทิสฺส  ทินฺน  ครุภณฺฑ  โหติ  ฯ  จีวรวเสเนว   
ปนจตุปฺปจฺจยวเสน  วา  ทินฺน  จีวเร  อุปนาเมนฺตาน   
อปโลกนกมมฺกิจฺจ   นตฺถ ิ ฯ  อปโลกนกมฺม  กโรนฺเตหิ  ปน   
ปุคฺคลวเสเนว  กาตพฺพ สงฺฆวเสน  น  กาตพฺพ  ฯ  ชาตรูป- 
รชตวเสนาป  อามกธ ฺวเสน  วา  อปโลกนกมฺม  น  วฏฏติ  ฯ   
กปฺปยภณฺฑวเสเนว  จีวรตณฺฑุลาทิวเสเนว  จ  วฏฏติ  ฯ  ต  
ปน  เอว  กตฺตพฺพ  อิทานิ  สุภิกฺข  สุลภปณฺฑ  ภิกฺขู   
จีวเรน  กิลมนฺติ  เอตฺตก  นาม   ตณฺฑุลภาค  ภิกฺขูน  จีวร  
กาตุ  รุจฺจติ  คิลานปจฺจโย  สลุโภ  คิลาโน  วา  นตฺถ ิ เอตฺตก   
นาม  ตณฺฑุลภาค  ภิกฺขูน  จีวร   กาตุ รจฺุจตีติ  ฯ  เอว    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 411 

                *เลมที่ ๓  เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๔๑๑ 
 
จีวรปฺปจฺจย  สลฺลกฺเขตฺวา  เสนาสนสฺส กาเล  โฆสิเต สนฺนิปติเต   
สงฺเฆ  เสนาสนคาหโก  สมฺมนฺนิตพฺโพ  ฯ  สมฺมนนฺนฺเตหิ  จ  เอก   
สมฺมนฺนิตุ น  วฏฏติ  เทฺว  สมฺมนฺนิตพฺพาติ   วุตฺต  ฯ  เอว  
หิ  นวโก  วุฑฺฒสฺส  วุฑฺโฒ  จ  นวกสฺส  คาเหสฺสตีติ  ฯ   
มหนฺเต  ปน  มหาวิหารสทิเส  วิหาเร  ตโย จตฺตาโร  ชนา   
สมฺมนฺนิตพฺพา  ฯ  กุรุนทฺิย  ปน  อฏป  โสฬสป  ชเน  สมฺมนฺนิตุ    
วฏฏตีติ  วุตฺต  ฯ  เตส  สมฺมติ  กมฺมวาจายป  อปโลกนกมฺเมนป   
วฏฏติเยว  เตหิ  สมฺมเตหิ  ภิกฺขูหิ  เสนาสน  สลลฺกฺเขตพฺพ  ฯ    
เจติยฆร  โพธิฆร  อาสนฆร  สมฺมชฺุชนิอฏโฏ  ทารุอฏโฏ  วจฺจกุฏี   
อิฏกสาลา  วฑฺฒกีสาลา  ทฺวารโกฏโก  ปานียมาโฬ  มคฺโค   
โปกฺขรณีติ  เอตานิ  หิ  อเสนาสนานิ  ฯ  วิหาโร  อฑฺฒโยโค   
ปาสาโท  หมฺมิย  คุหา  มณฺฑโป  รกุขฺมูล  เวฬุคุมโฺพติ  อิมานิ   
เสนาสนานีติ  ตานิ  คาเหตพฺพานิ  ฯ  คาเหนฺเตน  จ  ปม   
ภิกฺขู คเณตุ  ภิกฺขู  คเณตฺวา  เสยฺยา  คเณตุนฺติ  เอตฺถ  วุตฺตนเยน 
คาเหตพฺพานิ  ฯ  สเจ  สงฺฆิโก  จ  สทธฺาเทยฺยา  จาติ  เทฺว   
จีวรปฺปจฺจยา  โหนฺติ  ฯ  เตสุ  ย  ภิกฺขู  ปม  คณฺหิตุ อิจฺฉนฺติ  
ต   คเหตฺวา  ตสฺสป   ิติกโต  ปฏาย  อิตโร  คาเหตพฺโพ  ฯ   
        สเจ  ภิกฺขูน  อปฺปตาย  ปริเวณคฺเคน  เสนาสเน   
คาหิยมาเน  เอก  ปริเวณ  มหาลาภ  โหติ  ฯ  ทส  วา  ทฺวาทส    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 412 

                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๒ 
 
วา  ติจีวรานิ  ลพฺภนฺติ  ฯ  ต  วิชเฏตฺวา  อ ฺเสุ  อลาเภสุ  
อาวาเสสุ  ปกฺขิปตฺวา  อ ฺเสป  ภิกฺขูน  คาเหตพฺพนฺติ   
มหาสุมตฺเถโร  อาห ฯมหาปทุมตฺเถโร  ปนาห  น  เอว  
กาตพฺพ  มนุสฺสา  หิ  อตฺตโน  อาวาสชคฺคนตฺถาย  ปจฺจย  
เทนฺติ  ตสฺมา  อ ฺเหิ  ภิกฺขูหิ  ตตฺถ   ปวิสิตพฺพนฺติ  ฯ  สเจ   
ปเนตฺถ  มหาเถโร  ปฏกิฺโกสติ  มา  อาวุโส  เอว  คาเหถ  
ภควโต  อนุสิฏ  กโรถ  วุตฺต  เหต ภควตา  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  ปริเวณคฺเคน  คาเหตุนฺติ  ฯ  ตสฺส ปฏิกโฺกสนาย  อตฺวา   
ภนฺเต  ภิกฺขู  พหู  ปจฺจโย  มนฺโท  สงฺคห  กาตุ  วฏฏตีติ  
ต  ส ฺาเปตฺวา  คาเหตพฺพเมว  ฯ  คาเหนฺเตน  จ  สมฺมเตน  
ภิกฺขุนา  มหาเถรสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  เอว  วตฺตพฺพ   ภนฺเต  
ตุมฺหาก  เสนาสน  ปาปุณาติ  ปจฺจยว  คณฺหถาติ  ฯอสุกกุลสฺส  
จ  ปจฺจโย  อสุกเสนาสน ฺจ  มยฺห  ปาปุณาติ  อาวุโสติ  ฯ 
ปาปุณาติ  ภนฺเต  คณฺหถ  นนฺติ  ฯ  คณฺหามิ  อาวุโสติ  ฯ  คหิต 
โหติ  ฯ  สเจ  ปน  คหิต  เต  ภนฺเตติ  วุตฺเต  คหิต  เมติ   
วา คณฺหิสฺสถ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  คณฺหิสฺสามีติ  วา  วทติ   
อคหิต  โหตีติ   มหาสุมตฺเถโร  อาห  ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปนาห   
อตีตานาคตวจน  วา  โหตุ  วตฺตมานวจน  วา  สตุปปฺาทมตฺต   
อาลยกรณมตฺตเมว  เจตฺถ  ปมาณ  ตสฺมา  คหิตเมว  โหตีติ  ฯ  
โยป  ปสุกูลิโก ภิกฺขุ  เสนาสน  คเหตฺวา  ปจฺจย  วิสฺสชฺเชติ  ฯ    
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อยป  น  อ ฺสฺมึ  อาวาเส  ปกฺขิปตพฺโพ  ฯ  ตสฺมึเยว  อาวาเส   
นิกฺขิปตพฺโพ  ฯ  ตสฺมึเยว  ปริเวเณ  อคฺคิสาลาย  วา  ทีฆสาลาย  
วา  รุกฺขมูเล  วา  อ ฺสฺส  คาเหตุ วฏฏติ  ฯ  ปสุกูลิโก   
วสามีติ  เสนาสน  ชคฺคิสฺสติ ฯ  อิตโร  ปจฺจย  คณฺหามีติ  ฯ   
เอว  ทฺวีหิ  การเณหิ  เสนาสน  สุชคฺคิตตร  ภวิสฺสติ  ฯ  
มหาปจฺจริย  ปน  วุตฺต  ปสุกูลิเก   วาสตฺถาย  เสนาสน   
คณฺหนฺเต  เสนาสนคาหาปเกน  วตฺตพฺพ  อิธ  ภนฺเต  ปจฺจโย 
อตฺถิ  โส  กึ  กาตพฺโพติ  ฯ  เตน  เหฏา  อ ฺ  คาหาเปหีติ   
วตฺตพฺโพ  ฯ  สเจ  ปน  กิ ฺจิ  อวตฺวาว วสติ  ตตฺถ  วุตฺถวสฺสสฺส 
จสฺส  ปาทมูเล  เปตฺวา  สาฏก เทนฺติ  วฏฏติ  ฯ  อถ   
วสฺสาวาสิก  เทมาติ  วทนฺติ  ตสฺมึเสนาสเน  วสฺส  วุตฺถภิกฺขูน   
ปาปุณาตีติ  ฯ  เยส  ปน  เสนาสน  นตฺถิ  เกวล  ปจฺจยเมว  
เทนฺติ  ฯ  เตส  ปจฺจย  อวสฺสาวาสิเกเสนาสเน  คาเหตุ  
วฏฏติ  ฯ  มนุสฺสา  ถูป  กตฺวา  วสฺสาวาสิก คาหาเปนฺติ  ฯ 
ถูโป  นาม  อเสนาสน  ตสฺส  สมีเป  รกฺุเข  วา  มณฺฑเป   
วา  อุปนิพนฺธิตฺวา  คาหาเปตพฺพ  ฯ  เตน  ภิกฺขุนา  เจติย   
ปฏิชคฺคิตพฺพ   ฯ   โพธริุกขฺโพธิฆรอาสนฆรสมฺมุชชฺนิอฏฏทารอุฏฏ- 
วจฺจกุฏิทฺวารโกฏกปานียกุฏิ(๑)ปานียมาฬกทนฺตกฏมาฬเกสุป เอเสว   
นโย  ฯ  โภชนสาลา  ปน  เสนาสนเมว  ตสฺมา  ต  เอกสฺส   
# ๑. ปานียกฏุีติ อติเรก ม ฺเ ฯ     
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วา  พหุนฺน  วา  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  คาเหตุ วฏฏติ  ฯ  สพฺพมิท  
วิตฺถาเรน   มหาปจฺจริย  วุตฺต  ฯ  เสนาสนคาหาปเกน  ปน   
ปาฏิปทอรุณโต  ปฏาย  ยาว  ปุน  อรณุ  น  ภิชชฺติ  
ตาว  คาเหตพฺพ  ฯ  อิทหิ  เสนาสนคาหสฺส  เขตฺต  ฯ  สเจ  
ปาโตว  คาหิเต  เสนาสเน   อ ฺโ  วิตกฺกจาริโก  ภิกฺขุ   
อาคนฺตฺวา  เสนาสน  ยาจติ  ฯคหิต  ภนฺเต  เสนาสน  วสฺสูปคโต   
สงฺโฆ  รมณีโย  วิหาโร  รุกฺขมูลาทีสุ  ยตฺถ  อิจฺฉถ  ตตฺถ 
วสถาติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  วสสฺูปคเตหิ  อนฺโตวสฺเส  นพิทฺธวตฺต   
เปตฺวา  วสฺสูปคตา  ภิกฺขู  สมฺมุชชฺนโิย  พนฺธถาติ  วตฺตพฺพา  ฯ   
สุลภา  เจ  ทณฺฑกา  เจว  สลากาโย  จ  โหนฺติ  ฯ  เอเกเกน  
ฉ  ป ฺจ  มุฏ ิสมฺมุชฺชนิโย  เทฺว  ติสฺโส  ยฏ ิสมฺมุชฺชนิโย  วา   
พนฺธิตพฺพา  ฯ  ทลฺุลภา  เจ  โหนฺติ  เทฺว   ติสฺโส  มฏุ ิสมฺมุชฺชนิโย   
เอกา  ยฏ ิสมฺมุชฺชนิ  วา  พนฺธิตพฺพา  ฯ  สามเณเรหิ  ฉ  ป ฺจ  
อุกฺกา  โกฏเฏตพฺพา  ฯ  วสนฏาเนสุ  กสาวปริภณฺฑ  กาตพฺพ  ฯ   
วตฺต  กโรนฺเตหิ  จ  น  อุทฺทิสิตพฺพ  น  อุทฺทิสาเปตพฺพ  น   
สชฺฌาโย  กาตพฺโพ  น  ปพฺพาเชตพฺพ น  อุปสมฺปาเทตพฺพ   
น  นิสฺสโย  ทาตพฺโพ  น  ธมฺมสฺสวน กาตพฺพ  สพฺเพว   
หิ  เอเต  สปป ฺจา  นิปฺปป ฺจา  หุตฺวา สมณธมฺมเมว   
กริสฺสามาติ  วา  สพฺเพ  เตรสธุตงฺคานิ  สมาทิยนฺตุ เสยฺย    
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อกปฺเปตฺวา  านจงฺกเมหิ  วีตินาเมนฺตุ  มูควตฺค  คณฺหนฺตุ   
สตฺตาหกรณีเยน  คตาป  ภาชนียภณฺฑ  มา  ลภนฺตูติ  วา   
เอวรูปอธมฺมิกวตฺต  น  กาตพฺพ  ฯ  เอว  ปน  กาตพฺพ  ฯ   
ปริยตฺติธมฺโม  นาม  ติวิธมฺป  สทฺธมฺม  ปติฏาเปติ  ตสฺมา   
สกฺกจฺจ  อุทฺทิสถ   อุทฺทสิาเปถ  สชฌฺาย  กโรถ  ปธานฆเร   
วสนฺตาน  สงฺฆฏน  อกตฺวา  อนฺโตวิหาเร  นิสีทิตฺวา  อุทฺทิสถ   
อุทฺทิสาเปถ  สชฺฌาย  กโรถ  ธมฺมสฺสวน  สมิทฺธ  กโรถ  
ปพฺพาเชนฺตา  โสเธตฺวา  ปพฺพชฺช  เทถ  อุปสมฺปาเทนฺตา   
โสเธตฺวา  อุปสมฺปท  เทถ นิสฺสย  ททนฺตา  โสเธตฺวา  นิสฺสย  
เทถ  เอโกป  หิ  กุลปุตฺโต  ปพฺพชชฺ ฺจ  อุปสมฺปท ฺจ  ลภิตฺวา  
สกล  สาสน  ปติฏเปสฺสติ   อตฺตโน  ถาเมน  ยตฺตกานิ  สกฺโกถ   
ตตฺตกานิ  ธุตงฺคานิ  สมาทิยิตฺถอนฺโตวสฺส  นาเมต  สกลทิวส  
รตฺติยา  จ  ปมมชฺฌิมปจฺฉิมยาเมสุ  อปฺปมตฺเตหิ  ภวิตพฺพ  วิริย   
อารภิตพฺพ  โปราณกา  มหาเถราป  สพฺพปลิโพเธ  ฉินฺทิตฺวา   
อนฺโตวสฺเส  เอกจาริย  วตฺต  ปูรยึส ุ ภสฺเส  มตฺต   ชานิตฺวา    
ทสวตฺถุกถาทสอสุภทสานุสฺสติโย อฏตฺตึสารมฺมณกถ ฺจ  กาตุ   
วฏฏติ  อาคนฺตุกาน  วตฺต  กาตุ  สตฺตาหกรณีเยน  คตาน   
อปโลเกตฺวา  ทาตุ  วฏฏตีติ  เอวรูป วตฺต กาตพฺพ ฯ   
อปจ  ภิกฺขู โอวทิตพฺพา วิคฺคาหิกปสุณผรุสวจนานิ  มา  วเทถ    
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ทิวเส  ทิวเส  สีลานิ  อาวชฺเชนฺตา  จตุรารกฺข  อหาเปนฺตา   
มนสิการพหุลา  วิหรถาติ  ฯ  ทนฺตกฏ  ขาทนวตฺต  อาจิกฺขิตพฺพ  ฯ   
อาจารวตฺต  อาจิกฺขิตพฺพ  ฯ  เจติย  วา  โพธึ  วา  วนฺทนฺเตน  
คนฺธมาล  วา  ปูเชนฺเตน  ปตฺต  วา  ถวิกาย ปกฺขิปนฺเตน  
น  กเถตพฺพ  ฯ  ภิกฺขาจารวตฺต  อาจิกฺขิตพฺพ  ฯ   อนฺโตคาเม   
มนุสฺเสหิ  สทฺธึ  ปจฺจยส ฺ ุตฺตกถา  วา  วิสภาคกถา  วา   
น  กเถตพฺพา  ฯ  รกฺขิตินฺทฺริเยหิ  ภวิตพฺพ  ขนฺธกวตฺต ฺจ    
เสขิยวตฺต ฺจ  ปูเรตพฺพนฺติ  เอวรูปาป  พหุกาป  นิยยฺานิกกถา    
อาจิกฺขิตพฺพาติ  ฯ  ปจฺฉิมวสฺสูปนายิกทิวเส  ปน  สเจ  กาล  
โฆเสตฺวา  สนฺนิปติเต  สงฺเฆ  โกจิ  ทสหตฺถ  วตฺถ  อาหริตฺวา   
วสฺสาวาสิก  เทติ  ฯ  อาคนฺตุโก  เจ  ภิกฺขุ  สงฺฆตฺเถโร  โหติ   
ตสฺส  ทาตพฺพ นวโก  เจ  โหติ  สมฺมเตน  ภิกฺขุนา  สงฺฆตฺเถโร   
วตฺตพฺโพ  สเจ  ภนฺเต  อิจฺฉถ  ปมภาค  มุ ฺจิตฺวา  อิท   
วตฺถ  คณฺหถาติ  ฯ  อมุ ฺจนฺตสฺส  น  ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน   
ปุพฺเพ  คาหิต  มุ ฺจิตฺวา  คณฺหาติ  เอเตเนว  อุปาเยน  
ทุติยตฺเถรโต  ปฏาย  ปรวิตฺเตตฺวา ปตฺตฏาเน  อาคนฺตุกสฺส   
ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  ปมวสสูปคตา  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ  ป ฺจ  
วา  วตฺถานิ  อลตฺถุ ลทฺธ  ลทฺธ  เอเตเนว  อุปาเยน   
วิสฺสชฺชาเปตฺวา  ยาว  อาคนฺตุกสฺส  สมก  โหติ  ตาว  
ทาตพฺพ  ฯ  เตน  ปน  สมเก  ลทฺเธ  อวสิฏโ  อนุภาโค  เถราสเน  
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ทาตพฺโพ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺเน  ลาเภ  สติฏ ิติกาย  คาเหตุ รุจฺจตีติ    
กติก  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ทุพฺภิกฺข  โหติ  ทฺวีสุป  วสฺสูปนายิเกสุ    
วสฺสูปคตา  ภิกฺขู  ภิกฺขาย  กลิมนฺตา  อาวุโส  อิธ  วสนฺตา   
หิ  สพฺเพว  กิลมาม  สาธ ุ วต  เทฺว  ภาคา  โหม  เยส    
าติปวาริตฏานานิ  อตฺถิ  เต  ตตฺถ  วสิตฺวา  ปวารณาย  
อาคนฺตฺวาอตฺตโน  ปตฺต  วสฺสาวาสิก  คณฺหนฺตูติ  วทนฺติ  ฯ  เตสุ  
เย  ตตฺถ   วสิตฺวา  ปวารณาย  อาคจฺฉนฺติ  เตส  อปโลกนกมฺม  
กตฺวาฐ วสฺสาวาสิก  ทาตพฺพ  ฯ  สาทิยนฺตาป  หิ  เต  ภิกฺขู  
เนววสฺสาวาสิกสฺส  สามโิน  ขียนฺตาป  จ  อาวาสิกา  เนว  
อทาตุลภนฺติ ฯ กุรุนฺทิย  ปน  วุตฺต  กติกวตฺต  กาตพฺพ  
สเจ  สพฺเพส  โน  อิธ  ยาคุภตฺต  นปฺปโหติ  สภาคฏาเน  
วสิตฺวา  อาคจฺฉถ ตุมฺหาก  ปตฺต  วสฺสาวาสิก  ลภิสฺสถาติ  ฯ   
ต ฺเจ  เอโก  ปฏิพาหติ   สุปฺปฏิพาหิต  ฯ  โน  เจ  ปฏิพาหติ  
กติกา  สุกตา  ปจฺฉา  เตสตตฺถ  วสิตฺวา  อาคตาน  อปโลเกตฺวา   
ทาตพฺพ  อปโลกนกาเล  ปฏิพาหิตุ  น  ลภตีติ  ฯ  ปุนป  วุตฺต  
สเจ  ปน  วสสฺูปคเตสุ  เอกจฺจาน  วสฺสาวาสิเก  อปาปุณนฺเต  
ภิกฺขู  กติก  กโรนฺติ  ฉินฺนวสฺสาน  วสฺสาวาสิก ฺจ  อิทานิ   
อุปฺปชฺชนก  วสฺสาวาสิก ฺจ  อิเมส  ทาตุ  รุจฺจตีติ  ฯ  เอว  กติกาย   
กตาย  คาหิตสทิสเมว  โหติ  ฯ อุปฺปนนฺุปฺปนฺน ฺจ  เตสเมว   
ทาตพฺพนฺติ  ฯ  เตมาส  ปานีย  อุปฏเปตฺวา  วิหารมคฺค-  
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เจติยงฺคณโพธิยงฺคณาทีนิ  ชคฺคิตฺวา  โพธิรุกฺเข  อุทก  สิ ฺจิตฺวา   
ปกฺกนฺโตป  วิพฺภมนฺโตป  วสฺสาวาสิก  ลภติเยว  ฯ  ภตินิวิฏ (๑)   
หิ  เตน  ต  สงฺฆิก  ปน  อปโลกนกมฺม  กตฺวา  คาหิต  อนฺโตวสฺเส   
วิพฺภมนฺโตป  ลภเตว  ปจฺจยวเสน คาหิตุ  ปน  น  ลภตีติ  
วทนฺติ  ฯ  สเจ  วุตฺถวสฺโส  ทิส  คมิโก ภิกฺขุ  อาวาสิกสฺส  
หตฺถโต  กิ ฺจิเทว  กปฺปยภณฺฑ  คเหตฺวา  อสุกกุเล  มยฺห   
วสฺสาวาสิก  ปตฺต  ต  คณฺหถาติ  วตฺวา  คตฏาเน   วิพฺภมติ   
วสฺสาวาส(๒)  สงฺฆิก  โหติ  ฯ  สเจ  ปน  มนุสฺเส  สมฺมุขา   
สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา  คจฺฉติ  ลภติ  ฯ  อิท  วสฺสาวาสิก  อมฺหาก    
เสนาสเน  วุตฺถวสฺสสฺส  ภิกฺขุโน  เทมาติ  วุตฺเต  ยสฺส  คาหิต  
ตสฺเสว   โหติ  ฯ  สเจ  ปน  เสนาสนสามิกสฺส  ปยกมฺยตาย   
ปุตฺตธีตาทโย  พหูนิ  วตฺถานิ  อาหริตฺวา  อมฺหาก  เสนาสเน  
เทมาติ  วทนฺติตตฺถ  วสฺสูปคตสฺส  เอกเมว  วตฺถ  ทาตพฺพ  ฯ   
เสสานิ  สงฺฆิกานิโหนฺติ  ฯ  วสฺสาวาสิกฏ ิติกาย  คาเหตพฺพานิ  ฯ   
 ิติกาย  อสติเถราสนโต  ปฏาย  คาเหตพฺพานิ  ฯ  เสนาสเน ว   
วสฺสูปคต  ภิกฺขุ นิสฺสาย  อุปฺปนฺเนน  จิตฺตปฺปสาเทน  พหูนิ   
วตฺถานิ  อาหริตฺวา   เสนาสนสฺส  เทมาติ  ทินฺเนสุป  เอเสว  
นโย  ฯ  สเจ  ปน ปาทมูเล  เปตฺวา  เอตสฺส  ภิกฺขุโน  เทมาติ  
วทนฺติ  ตสฺเสว  โหนฺติ  ฯ เอกสฺส  เคเห  เทฺว  วสสฺาวาสิกานิ  ฯ   
# ๑.  ยุ.  อตินิวิฏ  ฯ  ๒. ยุ.  วสฺสาวาสก  ฯ    
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ปมภาโค  สามเณรสฺส  คาหิโต  โหติ  ทุติโย  เถราสเน  ฯ  
โส  เอก  ทสหตฺถ  เอก  อฏหตฺถ  สาฏก  เปเสสิ  วสฺสาวาสิก   
ปตฺต  ภิกฺขูน  เทถาติ  ฯ  วิจินิตฺวา  วรภาค  สามเณรสฺส  ทตฺวา   
อนุภาโค เถราสเน ทาตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน  อุโภป  ฆร  เนตฺวา   
โภเชตฺวา  สยเมว  ปาทมูเล  เปสิ  ย  ยสฺส  ทินฺน  ตเทว   
ตสฺส  โหติ  ฯ  อิโต  ปร  มหาปจฺจริย  อาคตนโย  โหติ  ฯ   
เอกสฺส  ฆเร  ทหรสามเณรสฺส  วสฺสาวาสิก  ปาปุณาติ  ฯ  โส 
เจ  ปุจฺฉติ  อมฺหาก  วสฺสาวาสิก กสฺส  ปตฺตนฺติ  สามเณรสฺสาติ   
อวตฺวา  ทานกาเล  ชานิสสฺตีติ  วตฺวา  ทานทิวเส  เอก   
มหาเถร  เปเสตฺวา  นีหราเปตพฺพ  ฯ  สเจ  ยสฺส  วสฺสาวาสิก   
ปตฺต  โส  วิพฺภมติ  วา  กาล  วา  กโรติ  ฯ มนุสฺสา  จ  
ปุจฺฉนฺติ  กสฺส  อมฺหาก  วสฺสาวาสิก  ปตฺตนฺติ  ฯ  เตส  ยถาภูต   
อาจิกฺขิตพฺพ  ฯ  สเจ  เต  วทนฺติ  ตุมฺหาก  เทมาติ  ฯ  ตสฺส   
ภิกฺขุโน  ปาปุณาติ  ฯ  อถ  สงฺฆสฺส  วา  คณสฺส  วา  เทนฺติ  
สงฺฆสฺส  วา  คณสฺส  วา  ปาปุณาติ  ฯ  สเจ  วสฺสูปคตา   
สุทฺธปสุกูลิกาเยว  โหนฺติ  ฯ  อาเนตฺวา  ทินฺน   วสฺสาวาสิก   
เสนาสนปริกฺขาร  วา  กตฺวา  เปตพฺพ  พิมฺโพหนาทีนิ  วา   
กาตพฺพานีติ  ฯ  อิท  เนวาสิกวตฺต  ฯ  
                        เสนาสนคาหวินิจฺฉโย นิฏ ิโต ฯ    
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          อุปนนฺทวตฺถุสฺมึ  ฯ  ตตฺถ  ตยา  โมฆปรุิส  คหิต  อิธ   
มุกฺก  อิธ  คหิต  ตตฺร  มกฺุกนฺติ  เอตฺถ  อยมตฺโถ  ย  ตยา   
ตตฺถ เสนาสน  คหิต  ต  เต  คณฺหนฺเตเนว  อิธ  มุกกฺ   
โหติ  ฯ  อิธ ทานาห  อาวุโส  มุ ฺจามีติ  วทนฺเตน  ปน  ต  
ตตฺราป  มุกกฺ  ฯ  เอว  ตฺว  อุภยตฺถ  ปริพาหิโรติ  ฯ  อย  ปเนตฺถ   
วินิจฺฉโย  ฯ  คหเณน  คหณ  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ  ฯ  คหเณน  อาลโย   
ปฏิปฺปสฺสมภฺติ  ฯ อาลเยน  คหณ  ปฏปิฺปสฺสมฺภติ  ฯ  อาลเยน   
อาลโย  ปฏปิฺปสฺสมฺภติ  ฯกถ  ฯ  อิเธกจฺโจ  วสฺสูปนายิกทิวเส   
เอกสฺมึ  วิหาเร  เสนาสนคเหตฺวา  สามนฺตวิหาร  คนฺตฺวา 
ตตฺราป  คณฺหติ  ตสฺส  อิมินา  คหเณน  ปุริม  คหณ  
ปฏิปฺปสฺสมภฺติ  ฯ  อปโร  อิธ  วสิสฺสามีติ   อาลยมตฺต  กตฺวา   
สามนฺตวิหาร  คนฺตฺวา  ตตฺเถว  เสนาสน  คณฺหติ ตสฺส  อิมินา   
คหเณน  ปุริโม  อาลโย  ปฏิปฺปสฺสมภฺติ  ฯ  เอโก  อิธ วสิสฺสามีติ   
เสนาสน  วา  คเหตฺวา  อาลย  วา  กตฺวา  สามนฺตวิหาร 
คนฺตฺวา  ตตฺถ  เสนาสน  คณฺหติ  อิเธวิทานิ  วสิสฺสามีติ   
อาลย  วา  กโรติ  อิจฺจสฺส  อาลเยน  วา  คหณ  อาลเยน  
วา  อาลโย   ปฏิปฺปสฺสมภฺติ  ฯ  สพฺพตฺถ  ปจฺฉิเม  ปจฺฉิเม  คหเณ  
วา  อาลเยวา  ติฏติ  ฯ  โย  ปน  เอกสฺมึ  วิหาเร  เสนาสน   
คเหตฺวา  อ ฺสฺมึ  วิหาเร  วสิสฺสามีติ  คจฺฉติ  ตสฺส  อุปจาร-  
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สีมาติกฺกเม  เสนาสนคาโห  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ  ฯ  ยทิ  ปน  สเจ   
ตตฺถ  ผาสุ  ภวิสฺสติ  วสิสฺสามิ  โน  เจ  อาคมิสฺสามีติ  คนฺตฺวา   
อผาสุกภาว   ตฺวา ปจฺฉา คจฺฉติ วฏฏติ ฯ   
          ติวสฺสนฺตเรนาติ  เอตฺถ  ติวสฺสนตฺโร  นาม  โย  ทฺวีห ิ
วสฺเสหิ  มหนฺตตโร  วา  ทหรตโร  วา  โหติ  ฯ  โย  ปน  เอเกน   
วสฺเสน  มหนฺตตโร  วา  ทหรตโร  วา  โย  วา  ปน  สมานวสฺโส    
ตตฺถ  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ  ฯ  อิเม  จ  สพฺเพ  เอกสฺมึ  ม ฺเจ   
วา ปเ  วา  เทฺว  เทฺว  หุตฺวา  นิสีทิตุ  ลภนฺติ  ฯ  ย  ติณฺณนฺน   
ปโหติ  ฯ  ต  สหาริม  วา  โหตุ  อสหาริม  วา  ฯ  ตถารูเป  อป 
ผลกขณฺเฑ อนุปสมฺปนฺเนนาป สทฺธึ นสิีทิตุวฏฏติ ฯ   
          หตฺถิขนกนฺติ  หตฺถนี  หตฺถิกุมฺเภ  ปติฏ ิต  ฯ  เอว  กตสฺส    
กิเรต  นาม  ฯ  สพฺพ  ปาสาทปริโภคนฺติ  สุวณฺณรชตาทิวิจิตฺรานิป   
กวาฏานิ  ม ฺจปานิ  ตาลวณฺฏานิ  สุวณฺณรชตมยานิ  
ปานียฆฏานิ ปานียสราวกานิ  วา  ยงฺกิ ฺจิ  จิตฺตกมฺมกต  สพฺพ   
วฏฏติ  ฯ   ปาสาทสฺส  ทาสีทาสเขตฺตวตฺถุโคมหิส  เทมาติ  วทนฺติ  ฯ   
ปาเฏกฺกคหณกิจฺจ  นตฺถิ  ฯ  ปาสาเท  ปฏิคฺคหิเต  ปฏิคฺคหิตเมว 
โหติ  ฯโคณกาทีนิ  สงฺฆิกวิหาเร  วา  ปุคฺคลิกวิหาเร  วา   
ม ฺจปเกสุอตฺถริตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ น  วฏฏติ  ฯ  ธมมฺาสเน  ปน   
คิหิวิกฏนีหาเรน  ลพฺภติ ฯ ตตฺราป นิปชฺชิตุน วฏฏติ ฯ  
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          ป ฺจิมานีติ  ราสิวเสน  ป ฺจ  ฯ  สรูปวเสน  ปเนตานิ   
พหูนิ โหนฺติ  ฯ  ตตฺถ  อาราโม  นาม  ปุปฺผาราโม  วา  ผลาราโม  
วา ฯ   อารามวตฺถุ  นาม  เตสเยว  อารามาน  อตฺถาย  
ปริจฺฉินฺทิตฺวาปโตกาโส  เตสุ  วา  อาราเมสุ  วินฏเสุ 
เตส  โปราณภมูิภาโค ฯ  วิหาโร  นาม  ยงฺกิ ฺจิ  ปาสาทาทิ- 
เสนาสน  ฯ  วิหารวตฺถุ  นาม ตสฺส  ปติฏาโนกาโส  ฯ  ม ฺโจ   
นาม  มสารโก  มุทฺทิกาพทฺโธ  กุลรีปาทโก  ฯ  อาหจฺจปาทโกติ   
อิเมส  ปุพฺเพ  วุตฺตาน  จตุนฺน   ม ฺจาน  อ ฺตโร  ฯ  ปนฺนาม   
มสารกาทีนเยว  จตุนฺน  ปานอ ฺตร  ฯ  ภิสี  นาม   
อุณฺณภิสีอาทีน  ป ฺจนฺน  อ ฺตรา  ฯ   พิมฺโพหน  นาม   
วุตฺตปฺปการาน  พิมฺโพหนาน  อ ฺตร  ฯ  โลหกุมภีฺ  นาม   
กาฬโลเหน  วา  ตมฺพโลเหน  วา  เยนเกนจิ  โลเหน   
กตา  กุมฺภี  ฯ  โลหภาณกาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  เอตฺถ  ปน   
ภาณกนฺติ  อร ฺขโร  วุจฺจติ  ฯ  วารโกติ  ฆโฏ  ฯ  กฏาหนฺติ   
กฏาหเมว  ฯ  วาสีอาทีสุ วลฺลีอาทีสุ จ ทูวิ ฺเยฺย นาม  
นตฺถิ ฯ  
            เอว  
                ทวิฺสงฺคหานิ เทฺว โหนฺติ  ตติย จตุสงฺคห 
                จตุตฺถ นวโกฏาส   ป ฺจม อฏเภทน  
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          อิติ ป ฺจหิ ราสีหิ  ป ฺจนิมฺมลโลจโน 
          ป ฺจวีสวิธ นาโถ  ครุภณฺฑ ปกาสยิ ฯ 
          ตตฺราย  วินิจฺฉยกถา  ฯ  อิท  ห ิ สพฺพป  ครุภณฺฑ  อิธ   
อวิสฺสชฺชนีย ฯ กิฏาคิริวตฺถุสฺมึ อเวภงฺคิยนฺติ วุตฺต ฯ ปริวาเร  
ปน   
          อวิสฺสชฺชนีย อเวภงฺคิย  ป ฺจ วุตฺตา มเหสินา    
                วิสฺสชฺเชนฺตสฺส ปริภุ ฺชนตฺสฺส อนาปตฺติ 
                ป ฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ   
อาคต  ฯ  ตสฺมา  มูลเฉชฺชวเสน  อวิสฺสชฺชนีย  อเวภงฺคิยนฺติ   
ปริวตฺตนวเสน  ปน  วิสฺสชฺเชนฺตสฺส  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  จ  อนาปตฺตีติ   
เอวเมตฺถ  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺราย  อนุปพฺุพีกถา  
อิทนฺตาว  ป ฺจวิธมฺป  จีวรปณฺฑปาตเภสชฺชตฺถาย  อุปเนตุ  น  
วฏฏติ  ฯ  ถาวเรน  จ  ถาวร  ครุภณฺเฑน  จ  ครุภณฺฑ   
ปริวตฺเตตุ วฏฏติ  ฯถาวเร  ปน  เขตฺต  เขตฺตวตฺถุ  ตฬาก  
มาติกาติ  เอวรูป ภิกฺขุสงฺฆสฺส  วิจาเรตุ  วา  สมฺปฏิจฺฉิตุ  วา   
อธิวาเสตุ วา  น   วฏฏติ  ฯ  กปฺปยการเกเหว  วิจาริต  ตโต   
กปฺปยภณฺฑ  วฏฏติ  ฯ  อาราเมน  ปน  อาราม  อารามวตฺถุ  
วิหาร  วิหารวตฺถุนฺติ  อิมานิจตฺตาริป  ปริวตฺเตตุ  วฏฏติ  ฯ   
ตตฺราย  ปริวตฺตนนโย  ฯ  สงฺฆสฺส   นาฬิเกราราโม  ทูเร  โหติ   
กปฺปยการกา  วา  พหุตร  ขาทนฺติ  ฯ  ยป  น  ขาทนฺติ  ตโต    
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สกฏเวตฺตน  ทตฺวา  อปฺปเมว  อาหรนฺติ  ฯ อ ฺเส  ปน  ตสฺส   
อารามสฺส  อวิทูรคามวาสีน  มนุสฺสาน  วิหารสฺส  สมีเป   
อาราโม  โหติ  ฯ  เต  สงฺฆ  อุปสงฺกมิตฺวา สเกน  อาราเมน  ต  
อาราม  ยาจนฺติ  ฯ  สงฺเฆน  รุจฺจติ สงฺฆสฺสาติ  อปโลเกตฺวา   
สมฺปฏิจฺฉิตพฺโพ  ฯ  สเจป  ภิกฺขูน  รุกขฺสหสฺส  โหติ  มนุสฺสาน   
ป ฺจสตานิ  ตุมฺหาก  อาราโม  ขุทฺทโกติ  น วตฺตพฺพ  ฯ   
กิ ฺจาป  หิ  อย  ขุทฺทโก  อถโข  อิตรโต  พหุตร  อย  
เทติ  ฯ  สเจป  สมกเมว  เทติ  เอวป  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  ปริภุ ฺชิตุ   
สกฺกาติ  คเหตพฺพเมว  ฯ  สเจ  ปน  มนุสฺสาน  พหุตรา  รุกฺขา 
โหนฺติ  นน ุ ตุมฺหาก  พหุตรา  รุกฺขาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สเจ  อติเรก   
อมฺหาก  ปุ ฺ  โหตุ  สงฺฆสฺส  เทมาติ  วทนฺติ  ชานาเปตฺวา    
สมฺปฏิจฺฉิตุ  วฏฏติ  ฯ  ภิกฺขูน  รุกฺขา  ผลธาริโน  ฯ  มนุสฺสาน    
รุกฺขา  น  ตาว  ผล  คณฺหนฺติ  ฯ  กิ ฺจาป  น  คณฺหนฺติ   
น  จิเรน  คณฺหิสฺสนฺตีติ  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพเมว  ฯ  มนุสสฺาน  รุกฺขา   
ผลธาริโน  ฯ  ภิกฺขูน  น  ตาว  ผล  คณฺหนฺติ  ฯ  นนุ  ตุมฺหาก  
รุกฺขา  ผลธาริโนติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สเจ  คณฺหถ  ภนฺเต  อมฺหาก   
ปุ ฺ  ภวิสฺสตีติ   เทนฺติ  ชานาเปตฺวา  สมฺปฏิจฺฉิตุ วฏฏติ  ฯ   
เอว  อาราเมน อาราโมปริวตฺเตตพฺโพ  ฯ  เอเตเนว  นเยน   
อารามวตฺถถป  วิหาโรป  วิหารวตฺถถป  อาราเมน  ปริวตฺเตตพฺพ  ฯ    
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อารามวตฺถุนา  จ  มหนฺเตน  วา  ขุทฺทเกน  วา  อารามอาราม- 
วตฺถุวิหารวิหารวตฺถุนฺติ (๑)ฯ  กถ  วิหาเรน  วิหาโร  ปริวตฺเตตพฺโพ ฯ   
สงฺฆสฺส  อนฺโตคาเม  เคห  โหติ  ฯ  มนุสฺสาน  วิหารมชฺเฌ   
ปาสาโท  ฯ  อุโภป  อคฺเฆน  สมกา  ฯ  สเจ  มนุสฺสา  เตน  
ปาสาเทน  ต  เคห  ยาจนฺติ ฯ  สมฺปฏิจฺฉิตุ  วฏฏติ  ฯ  ภิกฺขูนเยว   
มหคฺฆตร  เคห  โหติ  ฯ  มหคฺฆตร  อมฺหาก  เคหนฺติ  วุตฺเต  
จ  กิ ฺจาป  มหคฺฆตร  ปพฺพชิตาน  อสารุปฺป  น  สกฺกา  
ตตฺถ  ปพฺพชเิตหิ  วสิตุ  อิท  ปน  สารปฺุป  คณฺหถาติ   
วทนฺติ  ฯ  เอวป  สมฺปฏิจฺฉิตุ วฏฏติ  ฯ  สเจ  มนุสฺสาน  มหคฺฆ   
โหติ  นน ุ ตุมฺหาก  เคห  มหคฺฆนฺติ   วตฺตพฺพ  ฯ  โหตุ  ภนฺเต   
อมฺหาก  ปุ ฺ  ภวิสฺสติ  คณฺหถาติ  วุตฺเต  ปน  สมปฺฏิจฺฉิตุ   
วฏฏติ  ฯ  เอว  วิหาเรน  วิหาโรปริวตฺเตตพฺโพ  ฯ  เอเตเนว   
นเยน  วิหารวตฺถถป  อาราโมป  อารามวตฺถถป  วิหาเรน   
ปริวตฺเตตพฺพ  ฯ  วิหารวตฺถุนา จ มหคฺเฆน วา อปฺปคฺเฆน  
วา  วิหารวิหารวตฺถุอารามอารามวตฺถุนฺติ (๒)ฯ เอวนฺตาว  ถาวเรน   
ถาวรปริวตฺตน  เวทิตพฺพ  ฯ  ครุภณฺเฑน  ครุภณฺฑปริวตฺตเน  ปน   
ม ฺจป  มหนฺต  วา  โหตุ  ขุทฺทก  วา  อนฺตมโส  จตุรงฺคุลปาทก    
คามทารเกหิ   ปสฺวาคารเกสุ  กฬีนฺเตหิ  กตป  สงฺฆสฺส 
ทินฺนกาลโต  ปฏาย  ครภุณฺฑ  โหติ  ฯ  สเจป  ราชราชมหา-  
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มตฺตาทโย  เอกปฺปหาเรเนว  ม ฺจสต  วา  ม ฺจสหสฺส  วา   
เทนฺติ  สพฺเพ  กปฺปยม ฺจา  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพา ฯ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
วุฑฺฒปฏิปาฏิยา  สงฺฆิกปริโภเคน  ปริภุ ฺชถาติ  ทาตพฺพา  ฯ   
ปุคฺคลิกวเสน  นทาตพฺพา  ฯ  อติเรกม ฺเจ  ภณฺฑาคาราทีสุ   
ป ฺาเปตฺวา  ปตฺตจีวร  นิกฺขิปตตป  วฏฏติ  ฯ  พหิสีมาย  สงฺฆสฺส   
เทมาติ  ทินฺนม ฺโจ  สงฺฆตฺเถรสฺส  วสนฏาเน  ทาตพฺโพ  ฯ 
ตตฺถ  พหู  เจ  ม ฺจา โหนฺติ ม ฺเจน  กมฺม  นตฺถ ิ ฯ  ยสฺส   
วสนฏาเน  กมฺม  อตฺถ ิ ฯ  ตตฺถ สงฺฆิกปริโภเคน  ปริภุ ฺชาติ   
ทาตพฺโพ  ฯ  มหคฺเฆน  สตคฺฆนเกน  วา  สหสฺสคฺฆนเกน  วา   
ม ฺเจน  อ ฺ  ม ฺจสต  ลพฺภติ  ปริวตฺเตตฺวา คเหตพฺพ  ฯ  
น  เกวล  ม ฺเจน  ม ฺโจเยว  อารามอารามวตฺถุวิหาร- 
วิหารวตฺถุปภิสีพิมฺโพหนานิป  ปริวตฺเตตุ  วฏฏติ  ฯ  เอส  นโย   
ปภิสีพิมฺโพหเนสุป  ฯ  เอเตสุป  กปฺปยากปฺปย  วุตฺตนยเมว  ฯ   
ตตฺถ  อกปฺปย  น  ปริภุ ฺชิตพฺพ  กปฺปย  สงฺฆิกปรโิภเคน   
ปริภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  อกปฺปย  วา  มหคฺฆกปฺปย  วา  ปริวตฺเตตฺวา   
วุตฺตวตฺถูนิ  คเหตพฺพานิ  ฯ  อครุภณฺฑุปค  ภิสีพิมฺโพหน  นาม   
นตฺถิ  ฯ  โลหกุมฺภี  โลหภาณก  โลหกฏาหนฺติ  อิมานิ  ตีณิ   
มหนฺตานิ  วา  โหนฺตุ  ขุทฺทกานิ  วา  อนฺตมโส  ปสตมตฺตอุทก- 
คณฺหนกานิป ครุภณฺฑานิเยว  ฯ  โลหวารโก  ปน  กาฬโลห- 
ตมฺพโลหกสโลห  วฏฏโลหานเยนเกนจิ  กโต  สหีลทีเป    
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ปาทคณฺหนโก  ภาเชตพฺโพ  ฯ  ปาโท  นาม  มคธนาฬิยา   
ป ฺจนาฬิมตฺต  คณฺหติ  ฯ  ตโต  อติเรกคณฺหนโก  ครุภณฺฑ  ฯ   
อิมานิ  ตาว ปาลิอาคตานิ โลหภาชนานิ ฯ  ปาลิยมปฺน  
อนาคตานิป  ภิงฺการปฏิคฺคหอุฬุงฺกทพฺพิกฏจฺฉุปาติตฏฏกสราวก- 
สมุคฺคองฺคารกปลฺลธูมกฏจฺฉุอาทีนิ  ขุทฺทกานิ  วา  มหนฺตานิ  วา   
สพฺพาเนว  ครุภณฺฑานิ  ฯ  อยปตฺโต  อยถาลก  ตมฺพโลหถาลกนฺติ   
อิมานิ  ปน  ภาชนียานิ  กสโลหวฏฏโลหภาชนวิกติ  สงฺฆิก- 
ปริโภเคน  วา  คิหิวิกฏา  วา  วฏฏติ  ฯ  ปุคฺคลิกปรโิภเคน  น   
วฏฏติ  ฯ  กสโลหาทิภาชน  สงฺฆสฺส  ทินฺน  ปริหาริย  น  วฏฏติ   
คิหิวิกฏนีหาเรเนว  ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต  ฯ  
เปตฺวา  ปน  ภาชนวิกตึ  อ ฺสฺมึป  กปฺปยโลหภณฺเฑ  อ ฺชนี   
อ ฺชนีสลากา  กณฺณมลหรณี  สูจิปณฺณสูจิขุทฺทกปปฺผลิโก    
ขุทฺทกอารกณฺฏกกุ ฺจิกา  ตาฬกตฺตรยฏ ิเวธโก  นตฺถุทาน   
ภินฺทิวาโล  โลหกฏ ิ  โลหคุโฬ  โลหปณฺฑิ  โลหจกฺกลก  
อ ฺป  วิปฺปกตโลหภณฺฑ  ภาชนีย  ฯ   ธูมเนตฺตโลหถาลทีปก- 
รุกฺขทีปกกปลฺลกโอลมฺพกทีปกอิตฺถีปุริสติรจฺฉานคตรูปกานิ  ปน    
อ ฺานิ   วา   ภิตฺติฉทนกวาฏาทีสุ  อุปเนตพฺพานิ  อนฺตมโส   
โลหขีลก  อุปาทาย  สพฺพานิ  โลหภณฺฑานิ  ครุภณฺฑานิเยว  
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โหนฺติ  ฯ  อตฺตนา  ลทฺธานิป  ปริหริตฺวา  ปุคฺคลิกปริโภเคน  
น  ปริภุ ฺชิตพฺพานิ  สงฺฆิกปริโภเคน  วา  คิหิวิกฏานิ  วา   
วฏฏนฺติ  ฯ  ติปุภณฺเฑป  เอเสว  นโย  ฯ  ขีรปาสาณมยานิ   
ตฏฏกสรกาทีนิ  ครุภณฺฑานิเยว  ฯ  ฆฏก  ปน  เตลภาชน  วา   
ปาทกคณฺหนกโต  อติเรกเมว  ครุภณฺฑ  ฯ  สุวณฺณรชต- 
อารกูฏชาติผลิกภาชนานิ  (๑)คิหิวิกฏานิป  น  วฏฏนฺติ  ปเคว   
สงฺฆิกปริโภเคน  วา ปุคฺคลิกปรโิภเคน  วา  ฯ  เสนาสนปริโภเคน   
ปน  อามาสป  อนามาสป  สพฺพ  วฏฏติ ฯ  วาสีอาทีสุ  ยาย   
วาสิยา  เปตฺวา  ทนฺตกฏจฺเฉทน  วา  อุจฺฉุตจฺฉน   วา   
อ ฺ  มหากมฺม  กาตุ น  สกฺกา  ฯ  อย  ภาชนียา  ฯ  ตโต 
มหตฺตริ  เยนเกนจิ  อากาเรน  กตา  วาสี  ครุภณฺฑ  ฯ   
ผรสุ  ปน  อนฺตมโส  เวชชฺาน  สิราเวธนผรสุป  ครุภณฺฑเมว  ฯ   
กุธาริยผรสุสทิโส  เอว  วินิจฺฉโย  ฯ  ยา  ปน  อาวุธสงฺเขเปน  
กตา ฯ อย  อนามาสา  ฯ  กุทฺทาโล  อนฺตมโส  จตุรงฺคุลมตฺโตป   
ครุภณฺฑเมว  ฯ นิขาทน  จตุรสฺสมุข  วา  โทณิมุข  วา  วงฺก  
วา  อุชุก  วา   อนฺตมโส  สมฺมุชฺชนีทณฺฑกเวธนป  ทณฺฑพทฺธ   
เจ  ครุภณฺฑเมว  ฯ  สมฺมชฺุชนีทณฺฑขณนก  ปน  อทณฺฑก   
ผลมตฺตเมว  ฯ  ย  สกกฺา  สิปาฏิกาย  ปกฺขิปตฺวา  ปริหริตุ ต    
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ภาชนีย  ฯ  สขิรป  นิขาทเนเนว  สงฺคหิต  ฯ  เยหิ  มนุสฺเสหิ   
วิหาเร  วาสีอาทีนิ  ทินฺนานิ  โหนฺติ  ฯ  เต  เจ  ฆเร  ทฑฺเฒ   
วา  โจเรหิ  วิลุตฺเต  วา  เทถ  โน  ภนฺเต  อุปกรเณ  ปนุ   
ปากติเก  กรสิฺสามาติ  วทนฺติ  ทาตพฺพา  ฯ  สเจ  อาหรนฺติ   
น  วาเรตพฺพา  ฯ  อนาหรนฺตาป  น โจเทตพฺพา ฯ กมฺมาร- 
ตฏฏการจุนฺทการนฬการมณิการปตฺตพนฺธกาน อธิกรณีมุฏ ิก- 
สณฺฑาสตุลาทีนิ  สพฺพานิ  โลหมยอุปกรณานิ  สงฺเฆ  ทินฺน- 
กาลโต ปฏาย  ครุภณฺฑานิ  ฯ  ติปุโกฏฏกสุวณฺณการ- 
จมฺมการอุปกรเณสุป  เอเสว  นโย  ฯ อย ปน วิเสโส ฯ  
ติปุโกฏฏกอุปกรเณสุปติปุจฺเฉทนสตฺถก  สุวณฺณการอุปกรเณสุ   
สุวณฺณจฺเฉทนสตฺถก  จมมฺการอุปกรเณสุ กตปริกมฺมจมฺมจฺเฉทนก   
ขุทฺทกสตฺถนฺติ   อิมานิ   ภาชนีย   ภณฺฑานิ  ฯ  นหาปตตุนฺนการ  
อุปกรเณสุป  เปตฺวา  มหากตฺตรึมหาสณฺฑาส  มหาปปฺผลิก ฺจ   
สพฺพ  ภาชนีย  ฯ  มหากตฺตริอาทีนิ   ครุภณฺฑานิ  ฯ  วลลฺีอาทีสุ  ฯ   
เวตฺตวลฺลีอาทิกา  ยากาจิ  อฑฺฒพาหุปฺปมาณา  วลฺลี  สงฺฆสฺส 
ทินฺนา  วา  ตตฺถ  ชาตกา  วา รกฺขิตโคปตาว  ครุภณฺฑ   
โหติ  ฯ  สา  สงฺฆกมฺเม  จ  เจติยกมฺเม  จ กเต  เจ  อติเรกา   
โหติ  ปุคฺคลกิกมฺเมป  อุปเนตุ วฏฏติ ฯ อรกฺขิตา  ปน 
ครุภณฺฑเมว  น  โหติ  ฯ  สุตฺตมกจิวากนาฬิเกรหีรจมฺมมยา   
รชฺชกุา  วา  โยตฺตานิ  วา  วาเก  จ  นาฬิเกรหีเร  จ    
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วฏเฏตฺวา  กตา  เอกวฏฏา  วา  ทฺวิตฺติวฏฏา  วา  สงฺฆสฺส  
ทินฺนกาลโต  ปฏาย  ครภุณฺฑ  ฯ  สุตฺต  ปน  อวฏเฏตฺวา  ทินฺน   
มกจิวากนาฬิเกรหีรา  จ  ภาชนียา  ฯ  เยหิ  ปเนตานิ  
รชฺชกุโยตฺตาทีนิ  ทินฺนาน ิ โหนฺติ  เต  อตฺตโน  กรณีเยน  
หรนฺตา  น  วาเรตพฺพา  ฯ  โยโกจิ  อนฺตมโส  อฏงฺคุลิสูจิ- 
ทณฺฑมตฺโตป  เวฬุ  สงฺฆสฺส  ทินฺโน  วา  ตตฺถ  ชาตโก  วา   
รกฺขิตโคปโต  ครุภณฺฑ  ฯ  โสป  สงฺฆกมฺเม  จ  เจติยกมฺเม  จ 
กเต  อติเรโก  ปุคฺคลิกกมฺเม  ทาตุ วฏฏติ  ฯ  ปาทคณฺหนกเตลนาฬิ  
ปน  กตฺตรยฏ ิ  อุปาหนทณฺโฑ  ฉตฺตทณฺโฑ  ฉตฺตสลากาติ  
อิทเมตฺถ ภาชนียภณฺฑ  ฯ  ทฑฺฒเคหมนุสฺสา  คณฺหิตฺวา  คจฺฉนฺตา   
น วาเรตพฺพา  ฯ  รกฺขิตโคปตเวฬฬ  คณฺหนฺเตน  สมก  วา   
อติเรก  วา ถาวร  อนฺตมโส  ต  อคฺฆนกวาลิกายป  ผาติกมฺม  
กตฺวา  คเหตพฺโพ ฯผาติกมฺม  อกตฺวา  คณฺหนฺเตน  ตตฺเถว   
วล ฺเชตพฺโพ  ฯ  คมนกาเล  สงฺฆิเก  อาวาเส  เปตฺวา  ว   
คนฺตพฺพ  ฯ  อสติยา  คเหตฺวา  คเตน  ปหิณิตฺวา  ทาตพฺโพ  ฯ   
เทสนฺตร  คเตน  สมฺปตฺตวิหาเร  สงฺฆิกาวาเส  เปตพฺโพ  ฯ 
ติณนฺติ  มุ ฺช  จ  ปพฺพช ฺจ  เปตฺวา  อวเสส  ยงฺกิ ฺจิ  
ติณ  ฯ  ยตฺถ  ปน  ติณ  นตฺถิ  ตตฺถ  ปณฺเณหิ  ฉาเทนฺติ   
ตสฺมา  ปณฺณป  ติเณเนว  สงฺคหิต  ฯ  อิติ  มุ ฺชาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ   
มุฏ ิปฺปมาณป  ติณ  ตาฬปณฺณาทีสุป  เอก  ปณฺณป  สงฺฆสฺส    
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ทินฺน  วา  ตตฺถ  ชาตก  วา  พหาราเม  สงฺฆสฺส  ติณวตฺถุโต   
ชาตติณ  วา  รกฺขิตโคปต  ครุภณฺฑ  โหติ  ฯ  ตป  สงฺฆกมฺเม 
จ  เจติยกมฺเม  จ   กเต  อติเรก  ปุคฺคลิกกมฺเม  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ   
ทฑฺฒเคหมนุสฺสา  คเหตฺวา  คจฺฉนฺตา  น  วาเรตพฺพา  ฯ   
อฏงฺคุลปฺปมาโณป  ริตฺตโปฏโก  ครุภณฺฑเมว  ฯ  มตฺติกา   
ปกติมตฺติกา  วา  โหตุ  ป ฺจวณฺณา  วา  สุทฺธา  วา  สชชฺุรส- 
กุกุฏสิเลสาทีสุ  วา  ยงฺกิ ฺจิ  ทุลฺลภฏาเน  อาเนตฺวา  วา   
ทินฺน  ตตฺถ  ชาตก  วา  รกฺขิตโคปต  ตาลปกฺกมตฺต   
ครุภณฺฑ  โหติ  ฯ  ตป  สงฺฆกมฺเม  จ  เจติยกมฺเม  จ  กเต  
นิฏ ิเต  อติเรก  ปุคฺคลิกกมฺเม  ทาตุ วฏฏติ  ฯ  หิงฺคุหิงฺคุลกหริตาล- 
มโนสิลา ฺชนานิ  ปน  ภาชนียภณฺฑานิ  ฯ  ทารุภณฺเฑ  โย   
โกจิ  อฏงฺคุลสูจิทณฺฑมตฺโตป  ทารภุณฺฑโก  ทารุทุลฺลภฏาเน   
สงฺฆสฺส  ทินฺโน  วา  ตตฺถ  ชาตโก  วา  รกฺขิตโคปโต  อย  
ครุภณฺฑ โหตีติ  กุรุนฺทิย  วุตฺต  ฯ  มหาอฏกถาย  ปน  สพฺพป   
ทารุเวฬุ  จมฺมปาสาณาทิวิกตึ  ทารุภณฺเฑน  สงฺคณฺหิตฺวา  เตน  
โข  ปน สมเยน  สงฺฆสฺส  อาสนฺทิโก  อุปฺปนฺโน  โหตีติ  อิโต   
ปฏาย ทารุภณฺฑวินิจฺฉโย  วุตฺโต  ฯ  ตตฺราย  อตฺถุทฺธาโร  ฯ   
อาสนฺทิโก   สตฺตงฺโค  ภทฺทป  ป ิกา  เอฬกปาทป  อามลก- 
วณฺฏกป  ปณฺณิกป  ผลก  โกจฺฉ  ปลาสปนฺติ  อิเมสุ  ตาว    
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ยงฺกิ ฺจิ  ขุทฺทก  วา  โหตุ  มหนฺต  วา  สงฺฆสฺส  ทินฺน   
ครุภณฺฑ  โหติ  ฯ  ปลาสปเน  เจตฺถ  กทลิปตฺตาทีนิป  ปานิป   
สงฺคหิตานิ  ฯ  พฺยคฺฆจมฺมโอนทฺธป  วาฬรูปปริกขิฺตฺต  รตนปสิพฺพิต   
โกจฺฉ  ครุภณฺฑเมว  ฯ  จงฺกมผลก  ทีฆผลก  วา  จีวรโธวนผลก   
วา  ฆฏนผลก  วา  ฆฏนมุคฺคโร  วา  ทนฺตกฏจฺเฉทนทณฺฑกา   
ทณฺฑมุคฺคโร  วา(๑)  อมพฺณ  รชนโทณี  อุทกปฏิจฺฉโก  ทารุมโย   
วา  ทนฺตมโย  วา  เวฬุมโย  วา  สปาทโกป  อปาทโกป  สมุคฺโค   
ม ฺชุสา  ปาทคณฺหนกโต  อติเรกปฺปมาโณ  กรณฺโฑ  อุทกโทณี   
อุทกกฏาห  อุฬุงฺโก  กฏจฺฉุ  ปานียสราวก  ปานียสงฺโขติ  เอเตสุ   
ยงฺกิ ฺจิ  สงฺเฆ  ทินฺน  ครภุณฺฑ  สงฺขถาลก   ปน  ภาชนีย  ฯ 
ตถา  ทารุมโย  อุทกกุมโฺภ  ปาทกถลกิมณฺฑล ทารุมย  วา  
โหตุ  ตาลปณฺณาทิมย  วา  สพฺพ  ครภุณฺฑ  ฯอาธารโก   
ปตฺตปธาน  ตาลวณฺฏ  วีชนี  จงฺโคฏก  ปจฺฉิ ยฏ ิสมฺมุชฺชนี   
มุฏ ิสมฺมุชฺชนีติ  เอเตสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ขุทฺทก  วา  มหนฺต วา   
ทารุเวฬุปณฺณจมฺมาทีสุ  เยนเกนจิ  กต  ครุภณฺฑเมว  ฯ  
ถมฺภตุลาโสปาณผลกาทีสุ  ทารุมย  วา  ปาสาณมย  วา  ยงฺกิ ฺจิ 
เคหสมฺภารุปค  (๒)โยโกจิ  กฏสารโก  ยงฺกิ ฺจิ  ภุมฺมตฺถรณ  
ยงฺกิ ฺจิ  อกปฺปยจมฺม  สงฺเฆ  ทินฺน  ครุภณฺฑ  ภุมฺมตฺถรณ   
กาตุ วฏฏติ  ฯ  เอฬกจมฺม  ปน  ปจฺจตฺถรณคติกป  ครุภณฺฑเมว  ฯ   
# ๑.  สี. ทณฺฑมุคฺคโร  นาวา  ฯ  ๒. เคหสมฺภารรูป อิติป ฯ    
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กปฺปยจมฺมานิ  ภาชนียานิ  ฯ  กรุุนฺทยิ  ปน  สพฺพ  ม ฺจปฺปมาณ  
จมฺม  ครุภณฺฑนฺติ  วุตฺต  ฯ  อุทุกฺขล  มุสล  สุปฺป  นิสท  
นิสทโปตก  ปาสาณโทณี  ปาสาณกฏาห  ตุริเวมภสฺตาทิ  สพฺพ   
เปสการาทิภณฺฑ  สพฺพ  กสิภณฺฑ  สพฺพ  จกฺกยุตฺตกยาน   
ครุภณฺฑเมว  ฯ  ม ฺจปาโท ม ฺจอฏนี  ปปาโท  ปอฏนี   
วาสีผรสุอาทีน  ทณฺฑา  เอเตสุ ยงฺกิ ฺจิ  วิปฺปกตตจฺฉนกมฺม   
อนิฏ ิตเมว  ภาชนีย  ฯ  ตจฺฉิตมฏ  ปน  ครุภณฺฑ  โหติ  ฯ   
อนุ ฺาตวาสิยา  ปน  ทณฺโฑ  ฉตฺตมุฏ ิปณฺณ  กตฺตรยฏ ิ   
อุปาหนา  อรณิสหิต  ธมฺมกรโก  ปาทคณฺหนกโต  อนติริตฺต   
อามลกตุมฺพ  อามลกฆโฏ  อลาพุกตุมพฺ  จมฺมฆโฏ อลาพุฆโฏ   
วิสาณกตุมฺพนฺติ  สพฺพเมต  ภาชนีย  ตโต  มหนฺตตร  
ครุภณฺฑ  ฯ  หตฺถิทนฺโต  วา  ยงฺกิ ฺจิ  วิสาณ  วา  อตจฺฉิต   
ยถาภตเมว  ภาชนีย  ฯ  เตหิ  กตม ฺจปาทาทีสุ  ปุริมสทิโสเยว   
วินิจฺฉโย  ฯ  ตจฺฉิตนิฏ ิโตป  หิงฺคุกรณฺฑโก  อ ฺชนีกรณฺฑโก   
คณฺ ิโก  คณฺ ิเวโน (๑)อ ฺชนี  อ ฺชนีสลากา  อุทกปุ ฺฉนีติ  อิท   
สพฺพ  ภาชนียเมว  ฯ  มตฺติกาภณฺเฑ  สพฺพมนุสฺสาน  อุปโภค- 
ปริโภค  ฆฏปธานาทิ   กลุาลภาชน  ปตฺตกฏาห  องฺคารกฏาห   
ธูมธานก  ทปีรุกฺโข  ทีปกปลฺลิกา  จยนิฏ ิกา  ฉทนิฏ ิกา   
ถูปกาติ   สงฺฆสฺส  ทินฺนกาลโต  ปฏาย  ครุภณฺฑ  ฯ  ปาท- 
#  ๑. คณฺฑิโก  คณฺฑิเวโน  อิติป?     
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คณฺหนกโต  อนติริตฺตปฺปมาโณ  ปน  ฆฏโก  ปตฺต  ถาลก   
ก ฺจุโก  กุณฺฑิกาติ  อิทเมตฺถ  ภาชนียภณฺฑ  ฯ  ยถา  จ   
มตฺติกาภณฺเฑ  เอว  โลหภณฺเฑป  ฯ  กุณฺฑิกา  ภาชนีย- 
โกฏาสเมว ภชตีติ  ฯ  อยเมตฺถ  อนุปพฺุพีกถา ฯ   
          ภณฺฑิกาธานมตฺเตนาติ  ทฺวารพาหาน  อุปริ  กเตน  กโปต-   
ภณฺฑิกโยชนมตฺเตน  ฯ  ปริภณฺฑกรณมตฺเตนาติ  โคมยปริภณฺฑ-  
กสาวปริภณฺฑกรณมตฺเตน  ฯ  ธูมกาลกินฺติ  อิท  ยาวสฺส  จิตกธูโม 
น  ป ฺายติ  ตาว  อย  วิหาโร  เอตสฺเสวาติ  เอว  ธูมกาเล   
อปโลเกตฺวา  กตปริโยสิต  วิหาร  เทนฺติ  ฯ  วิปฺปกตนฺติ  เอตฺถ   
วิปฺปกโต  นาม  ยาว  โคปานสิโย  น  อาโรหนฺติ  ฯ  โคปานสีสุ  
ปน  อารูฬฺหาสุพหุกโตนามโหติ  ตสฺมา  ตโต  ปฏาย  
น  ทาตพฺโพติ  ฯ  กิ ฺจิเทว  สมาทเปตฺวา  กาเรสฺสติ  ฯ  ขุทฺทเก   
วิหาเร  กมฺม โอโลเกตฺวา  ฉปฺป ฺจวสฺสิกนฺติ  กมฺม  โอโลเกตฺวา   
จตุหตฺเถ  วิหาเร  จตุวสฺสิก  ป ฺจหตฺเถ  ป ฺจวสฺสิก  ฉหตฺเถ   
ฉวสฺสิก  ทาตพฺพ  ฯ  อฑฺฒโยโค  ปน  ยสฺมา  สตฺตฏหตฺโถ   
โหติ  ตสฺมา  เอตฺถ  สตฺตฏวสฺสิกนฺติ  วุตฺต  ฯ  สเจ  ปน   
โส  นวหตฺโถ  โหตินววสฺสิกป  ทาตพฺพ  ฯ  มหลลฺเก  ปน   
ทสหตฺเถ เอกาทสหตฺเถ วิหาเร วา  ปาสาเท  วา  ทสวสฺสิก   
วา  เอกาทสวสฺสิก  วา  ทาตพฺพ  ฯ  ทวฺาทสหตฺเถ  ปน  ตโต    
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อธิเก  วา  โลหปาสาทสทิเสป  ทฺวาทส  วสฺสิกเมว  ทาตพฺพ  น   
ตโต  อุตฺตรึ  ฯ  นวกมฺมิโก  ภิกฺขุ  อนฺโตวสฺเส  ต  อาวาส  ลภติ   
อุตุกาเล  ปฏพิาหิตุ  น  ลภติ  ฯ   สเจ  โส  อาวาโส  ชิรติ   
อาวาสสามิกสฺส  วา  ตสฺส  วเส  อุปฺปนฺนสฺส  วา  กสฺสจิ   
กเถตพฺพ  อาวาโส  โว  นสฺสติ  ชคฺคถ  เอต  อาวาสนฺติ  ฯ   
สเจ  โส  น  สกฺโกติ  ภิกขฺูหิ  าตเก  วา อุปฏาเก วา  
สมาทเปตฺวา  ชคฺคิตพฺโพ  ฯ  สเจ  เตป  น  สกฺโกนฺติ  สงฺฆิเกน  
ปจฺจเยน  ชคฺคิตพฺโพ  ฯ  ตสฺมึป  อสติ  เอก  อาวาส  วิสฺสชฺเชตฺวา    
อวเสสา  ชคฺคิตพฺพา  ฯ  พหู  วิสฺสชฺเชตฺวา  เอก  สณฺาเปตตป 
วฏฏติเยว  ฯ  ทุพฺภิกฺเข  ภิกฺขูสุ  ปกฺกนฺเตสุ  สพฺเพ  อาวาสา   
นสฺสนฺติ   ตสฺมา  เอก  วา  เทฺว  วา  ตโย  วา  อาวาเส   
วิสฺสชฺเชตฺวา ตโต  ยาคุภตฺตจีวราทีนิ  ปริภุ ฺชนฺเตหิ  เสสา  
อาวาสา  ชคฺคิตพฺพาเยว  ฯ  กรุุนฺทิย  ปน  วุตฺต  สงฺฆิเก  
ปจฺจเย  อสติ  เอโก  ภิกฺขุ  ตุยฺห เอก  ม ฺจฏาน  คเหตฺวา   
ชคฺคาหีติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  สเจ  พหุตร อิจฺฉติ  ติภาค  วา   
อุปฑฺฒภาค  วา  ทตฺวาป  ชคฺคาเปตพฺโพ  ฯ  อถ ถมภฺมตฺตเมเวตฺถ   
อวสิฏ  พหุกมฺม  กตฺตพฺพนฺติ  น  อิจฺฉติ  ฯ  ตุยฺห  ปุคฺคลิกเมว   
กตฺวา  ชคฺค  เอวป  หิ  สงฺฆสฺส  ภณฺฑกฏปนฏาน ฺจ   
นวกาน ฺจ  วสนฏาน  ภวิสฺสตีติ  ชคฺคาเปตพฺโพ  ฯ เอว  ชคฺคิโต   
ปน  ตสฺมึ  ชวีนฺเต ปุคฺคลิโก โหติ  ฯ  มเต  สงฺฆิโกเยว  ฯ  สเจ    
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สทฺธิวิหาริกาน  ทาตุกาโม  โหติ  กมฺม  โอโลเกตฺวา ตติยภาค   
วา  อุปฑฺฒภาค  วา  ปุคฺคลิก  กตฺวา  ชคฺคาเปตพฺโพ  ฯ เอต  
หิ  สทฺธิวิหาริกาน  ทาตุ ลภติ  ฯ  เอว  ชคฺคนเก  ปน  อสติ 
เอก  อาวาส  วิสฺสชฺเชตฺวาติอาทินา  นเยน  ชคฺคาเปตพฺโพติ  ฯ 
อิทป  จ  อ ฺ  ตตฺเถว  วุตฺต  ฯ  เทฺว  ภิกฺขู  สงฺฆิก  ภูมึ  
คเหตฺวา   โสเธตฺวา  สงฺฆิก  เสนาสน  กโรนฺติ  ฯ  เยน  สา 
ภูมิ  ปม คหิตา  โส  สามี  ฯ  อุโภป  ปุคฺคลิก  กโรนฺติ   
โสเยว  สามี  ฯโส  สงฺฆิก  กโรติ  อิตโร  ปุคฺคลิก  กโรติ  ฯ  
อ ฺ  เจ  พหุ   เสนาสนฏาน  อตฺถิ  ปุคฺคลิก  กโรนฺโตป  
น  วาเรตพฺโพ  ฯอ ฺสฺมึ  ปน  ตาทิเส  ปฏิรูเป  าเน  อสติ 
ต  ปฏิพาหิตฺวา สงฺฆิก  กโรนฺเตเนว  กาตพฺพ  ฯ  ย  ปน  
ตสฺส  ตตฺถ  วยกมฺมกต  ต  ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  กตาวาเส 
วา  อาวาสกรณฏาเน   วา  ฉายูปกผลูปกา  รุกฺขา  โหนฺติ   
อปโลเกตฺวา  หาเรตพฺพา  ฯ  ปุคฺคลิกา  เจ  โหนฺติ  สามิกา   
อาปุจฺฉิตพฺพา  ฯ  โน  เจ  เทนฺติยาวตติย  อาปุจฺฉิตฺวา  รุกฺข- 
อคฺฆนก  มูล  ทสฺสามาติ  หาเรตพฺพา  ฯ  โย  ปน  สงฺฆิก   
วลฺลีมตฺตป  อคเหตฺวา  อาหริเมน  อุปกรเณน สงฺฆิกาย  ภูมิยา   
ปุคฺคลิก  วิหาร  กาเรติ  ฯ  อุปฑฺฒ  สงฺฆิก   โหติ  อุปฑฺฒ   
ปุคฺคลิก  ฯ  ปาสาโท  เจ  โหติ  เหฏา  ปาสาโท  สงฺฆิโก  
อุปริ  ปุคฺคลโิก  ฯ  สเจ  โย  เหฏา  ปาสาท  อิจฺฉติ  ตสฺส    
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โหติ  ฯ  อถ  เหฏา  จ  อุปริ  จ  อิจฺฉติ  อุภยตฺถ  อุปฑฺฒ   
ลภติ  ฯ  เทฺว  เสนาสนานิ  กาเรติ  เอก  สงฺฆิก  เอก  ปุคฺคลิก   
สเจ  วิหาเร  อุฏ ิเตน  สงฺฆิเกน  ทพฺพสมฺภาเรน   กาเรติ   
ตติย  ลภติ  ฯ  สเจ  อกตฏาเน  จย  วา  ปมุข  วา  กโรติ  
พหิกุฑฺเฑ  อุปฑฺฒ  สงฺฆสฺส  อุปฑฺฒ  ตสฺส  ฯ  อถ  มหนฺต   
วิสม  สม  ปูเรตฺวา  อปเท  ปท  ทสฺเสตฺวา  กต  โหติ อนิสฺสโร 
ตตฺถ สงฺโฆ ฯ   
          เอก  วรเสยฺยนฺติ  เอตฺถ  นวกมฺมทานฏาเน  วา  วสฺสคฺเคน   
ปตฺตฏาเน  วา  ย  อิจฺฉติ  ลภติ  ต  เอก  วรเสยฺย   
อนุชานามีติ   อตฺโถ ฯ   
          ปรโิยสิเต  ปกฺกมติ  ตสฺเสว  ตนฺติ  ปุน  อาคนฺตฺวา  วสฺส 
วสนฺตสฺส  อนฺโตวสฺส  ตสฺเสว  ต  ฯ  อนาคจฺฉนฺตสฺส  ปน  
สทฺธิวิหาริกาทโย คเหตุน ลภนฺติ ฯ   
          นาภิหรนฺตีติ  อ ฺตฺร  หริตฺวา  น  ปริภุ ฺชนฺติ  ฯ  
คุตฺตตฺถายาติ   ย  ตตฺถ  ม ฺจปาทิก  ตสฺส  คุตฺตตฺถาย  ต   
อ ฺตฺถ  หริตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมา  อ ฺตฺถ  หริตฺวา   
สงฺฆิกปริโภเคน ปริภุ ฺชนฺตสฺส  นฏ  สุนฏ  ชิณฺณ  สุชิณฺณ   
สเจ  อโรค  ตสฺมึ  วิหาเร  ปฏิสงฺขเต  ปุน  ปากติก  กาตพฺพ  ฯ   
ปุคฺคลิกปริโภเคน   ปริภุ ฺชโต  นฏ  วา  ชิณฺณ  วา  คีวา    
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โหติ  ตสฺมึ  ปฏิสงฺขเต  ทาตพฺพเมว  ฯ  สเจ  ตโต  โคปานสิ- 
อาทีนิ  คเหตฺวา  อ ฺสฺมึ  สงฺฆิกาวาเส  โยเชนฺติ  โยชิตานิ   
สุโยชิตานิ  ฯ  ปุคฺคลิกาวาเส  โยเชนฺเตหิ  ปน  มูล  วา  ทาตพฺพ   
ปากติก  วา  กาตพฺพ  ฯ ฉฑฺฑิตวิหารโต  ม ฺจปาทีนิ  
เถยฺยจิตฺเตน  คณฺหนฺโต  อุทฺธาเรเยว   ภณฺฑคฺเฆน  กาเรตพฺโพ  ฯ   
ปุน  อาวาสิกกาเล  ทสฺสามีติ  คเหตฺวา  สงฺฆิกปริโภเคน   
ปริภุ ฺชนฺตสฺส  นฏ  สนุฏ  ชิณฺณ  สุชิณฺณ  อโรค  เจ  
ปากติก  กาตพฺพ  ฯ  ปุคฺคลิกปรโิภเคน  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  นฏ   
คีวา  โหติ  ฯ  ตโต  ทฺวารวาตปานาทีนิ  สงฺฆิกาวาเส  วา   
ปุคฺคลิกาวาเส วา โยชิตานิ ปฏิทาตพฺพานิเยว ฯ    
        ผาติกมฺมตฺถายาติ  วุฑฺฒิกมฺมตฺถาย  ฯ  ผาติกมฺม  เจตฺถ  สมก  
วา อติเรก วา อคฺฆนก ม ฺจปาทิเสนาสนเมว วฏฏติ ฯ   
        จกฺกลีติ กมฺพลาทีหิ เวเตฺวา กตจกฺกลิก ฯ    
        อลฺเลหิ  ปาเทหีติ  เยหิ  อกฺกนฺตฏาเน  อุทก  ป ฺายติ 
เอวรูเปหิ  ปาเทหิ  ปริภณฺฑกตา  ภูมิ  วา  เสนาสน วา  
อนกฺกมิตพฺพ ฯ สเจ  ปน  อุทกสิเนหมตฺตเมว  ป ฺายติ  น   
อุทก  วฏฏติ  ฯ  ปาทปุ ฺฉนึ  อปน  ลลฺปาเทหิป  อกฺกมิตุ  
วฏฏติเยว  ฯ  สอุปาหเนน โธตปาเทหิ  อกฺกมิตพฺพฏาเนเยว  น   
วฏฏติ ฯ     
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          โจฬเกน  ปลิเวเตุนฺติ  สุธาภูมิย  วา  ปริภณฺฑภูมิย  วา   
สเจ  ตฏฏิกา  วา  กฏสารโก  วา  นตฺถิ  โจฬเกน  ปาทา   
เวเตพฺพา  ฯ  ตสฺมึ  อสติ  ปณฺณป  อตฺถริตุ  วฏฏติ  กิ ฺจิ   
อนตฺถริตฺวา  เปนฺตสฺส  ปน  ทุกฺกฏ  ฯ  ยท ิ ปน  ตตฺถ  เนวาสิกา 
อตฺถตายป  ภูมิยา  เปนฺติ  อโธตปาเทหิ  วล ฺเชนฺติ  ตเถว  
วล ฺเชตุวฏฏติ ฯ    
        น  ภิกฺขเว  ปริกมฺมกตา  ภิตฺตีติ  เสตภิตฺติ  วา   
จิตฺตกมฺมกตา   วา  น  เกวล ฺจ  ภิตฺตึเยว  ทฺวารป  วาตปานป   
อปสฺเสนผลกป ปาสาณตฺถมฺภป  รุกฺขตฺถมฺภป  จีวเรน  วา  
เกนจิ  วา อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา อปสฺสยิตุน ลภติเยว ฯ 
  โธตปาทกาติ  โธตปาทกา  หุตฺวา  โธเตหิ  ปาเทหิ   
อกฺกมิตพฺพฏ าเน  นิปชชฺิตุ  กกฺุกุจฺจายนฺติ  ฯ  โธตปาทเกติป   
ปาโ  ฯโธเตหิ  ปาเทหิ  อกฺกมิตพฺพฏานสฺเสต  อธิวจน  ฯ   
ปจฺจตฺถริตฺวาติ  ปริภณฺฑกตภูมึ  วา  ภุมมฺตฺถรณเสนาสน  วา   
สงฺฆิก  ม ฺจป  วา   อตฺตโน  สนฺตเกน  ปจฺจตฺถรเณน   
ปจฺจตฺถริตฺวาว  นิปชชฺิตพฺพ  ฯ  สเจ  นทิฺทายโตป  ปจฺจตฺถรเณ   
สงฺกุฏิเก  โกจิ  สรีราวยโว  ม ฺจวา  ป  วา  ผุสติ   
อาปตฺติเยว  ฯ  โลเมสุ  ปน  โลมคณนาย  อาปตฺติโย  ฯ  ปริโภคสีเสน   
อปสฺสยนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย  ฯ  หตฺถตลปาทตเลหิ  ปน  ผุสิตุ    
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วา  อกฺกมิตุ  วา  วฏฏติ  ฯ  ม ฺจป  นีหรนฺตสฺส  กาเย  
ปฏิห ฺติ  อนาปตฺติ  ฯ  
          น  สกโฺกนฺติ  สงฺฆภตฺต  กาตุนฺติ  สกลสฺส  จ  สงฺฆสฺส  
ภตฺต   กาตุ  น  สกโฺกนฺติ  ฯ  อิจฺฉนฺติ  อุทฺเทสภตฺตนฺติอาทีสุ   
เอก  วา  เทฺว  วา  ฯเปฯ  ทส  วา  ภิกฺขู  สงฺฆโต  อุทฺทิสิตฺวา  
เทถาติ  เอว อุทฺเทเสน  ลทฺธภิกฺขูน  ภตฺต  กาตุ อิจฺฉนฺติ  ฯ  
อปเร  ตเถว  ภิกฺขู   ปริจฺฉินฺทิตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  เตส  ภตฺต  
กาตุ อิจฺฉนฺติ  ฯ  อปเร   สลากาโย  ปรจฺิฉินฺทิตฺวา  ฯ  อปเร   
ปกฺขิก  อุโปสถิก  ปาฏิปทิกนฺติ  เอว  นิยเมตฺวา  เอกสฺส  วา   
ทฺวินฺน  วา  ฯเปฯ  ทสนนฺ  วา ภิกฺขูน  ภตฺต  กาตุ   
อิจฺฉนฺติ  ฯ  อิติ  เอตานิ  เอตฺตกานิ  ภตฺตานิ  อุทฺเทสภตฺต   
นิมนฺตนนฺติ  อิท  โวหาร  ปตฺตานิ  ฯ  ยสฺมา  ปน  เต   สเจป   
ทุพฺภิกฺเข  น  สกฺโกนฺติ  สภิุกฺเข  ปน  ปนุ  สงฺฆภตฺต  กาตุ    
สกฺขิสฺสนฺติ  ตสฺมา  ภควา  ตป  อนฺโต  กตฺวา  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว   สงฺฆภตฺต  อุทฺเทสภตฺตนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  สงฺฆภตฺเต   
 ิติกา   นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  อมฺหากป  อชฺช  ทส  ทวฺาทส   
ทิวสานิ ภุ ฺชนฺตาน  อิทานิ  อ ฺโต  ภิกฺขู  อาเนถาติ  น  เอว   
ตตฺถ  วตฺตพฺพ  ฯ  ปุริมทวิเสสุ  อมฺเหหิ  น  ลทฺธ  อิทานิ  ต  
อมฺหาก  คาเหถาติ  เอวป  วตฺตุ  น  ลภติ  ฯ  ต  ห ิ อาคตาคตาน   
ปาปุณาติเยว  ฯ  อุทฺเทสภตฺตาทีสุ  ปน  อย  นโย  ฯ  ร ฺา    
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วา  ราชมหามตฺเตน  วา  สงฺฆโต  อุทฺทิสิตฺวา  เอตฺตเก  ภิกฺขู   
อาเนถาติ ปหิเต  กาล  โฆเสตฺวา   ิติกา  ปุจฺฉิตพฺพา  ฯ  สเจ  
อตฺถิ  ตโตปฏาย  คาเหตพฺพ  ฯ  โน  เจ  เถราสนโต  ปฏาย   
คาเหตพฺพ  ฯ  อุทฺเทสเกน  ปณฺฑปาติกานป  น  อติกฺกเมตพฺพ  ฯ  
เต  ปน  ธุตงฺค   รกฺขนฺตา  สยเมว  อติกกฺเมสฺสนฺติ  ฯ  เอว   
คาหิยมาเน  อลสชาติกา มหาเถรา  ปจฺฉา  อาคจฺฉนฺติ  ฯ 
ภนฺเต  วีสติวสฺสาน  คาหิยติตุมฺหาก   ิติกา  อติกฺกนฺตาติ   
น  วตฺตพฺพา  ฯ   ิติก  เปตฺวา  เตส  คาเหตฺวา  ปจฺฉา   ิติกาย   
คาเหตพฺพ  ฯ  อสุกวิหาเร  พหุ อุทฺเทสภตฺต  อุปฺปนฺนนฺติ  สุตฺวา   
โยชนนฺตริกวิหารโตป  ภิกฺขู  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  สมฺปตฺตสมฺปตฺตาน   
 ิตฏานโต  ปฏาย  คาเหตพฺพ  ฯ  อสมฺปตฺตานป  อุปจารสีม   
ปวิฏาน  อนฺเตวาสิกาทีสุ  คณฺหนฺเตสุ   คาเหตพฺพเมว  ฯ  พห-ิ 
อุปจารสีมาย   ิตาน  คาเหถาติ  วทนฺติ  น  คาเหตพฺพ  ฯ 
สเจ  ปน  อุปจารสีม  โอกกฺนฺเตหิ  เอกาพทฺธา  หุตฺวา  อตฺตโน   
วิหารทฺวาเร  วา  อนฺโตวิหาเรเยว  วา  โหนฺติ  ฯ  ปรสิวเสน 
วฑฺฒิตา  นาม  สีมา  โหติ  ตสฺมา  คาเหตพฺพ  ฯ  สงฺฆนวกสฺส   
ทินฺนป  ปจฺฉา  อาคตาน  คาเหตพฺพเมว  ฯ  ทุติยภาเค  ปน  
เถราสน  อารูฬฺเห  ปุน  อาคตาน  ปมภาโค  น  ปาปุณาติ  ฯ   
ทุติยภาคโต  วสฺสคฺเคน  คเหตพฺพ  ฯ  เอกสฺมึ  วิหาเร  เอก   
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ภตฺตุทฺเทสฏาน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  คาวุตปฺปมาณายป  อุปจารสีมาย   
ยตฺถ  กตฺถจิ  อาโรจิต  อุทฺเทสภตฺต  ตสฺมึเยว  ภตฺตุทฺเทสฏาเน   
คาเหตพฺพ  ฯ  เอโก  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  ปหิณิ  เสฺวป  สงฺฆโต 
อุทฺทิสิตฺวา  ทส  ภิกฺขู  ปหิณถาติ  ฯ  เตน  โส  อตฺโถ 
ภตฺตุทฺเทสกสฺส  อาโรเจตพฺโพ  ฯ  สเจ  ต  ทิวส  ปมุสฺสติ  ฯ   
ทุติยทิวเส  ปาโตว อาโรเจตพฺพ  ฯ  อถ  ปมุสฺสิตฺวา  ปณฺฑาย   
ปวิสนฺโต  สรติ  ยาว อุปจารสีม  นาติกฺกมติ  ตาว  ยา   
โภชนสาลาย  ปกติ ิติกา  ตสฺสาเยว  วเสน  คาเหตพฺพ  ฯ  สเจป   
อุปจารสีม  อติกฺกนฺตา ภิกฺขู  จ  อุปจารสีมฏเกหิ  เอกาพทฺธา  
โหนฺติ  อ ฺม ฺ  ทฺวาทสหตฺถนฺตร  อวิชหิตฺวา  คจฺฉนฺติ  ฯ   
ปกติ ิติกาย  วเสน  คาเหตพฺพ  ฯ  ภิกขฺูนมฺปน  ตาทิเส  เอกาพทฺเธ   
อสติ  พหิอุปจารสีมายยสฺมึ  าเน  สรติ  ฯ  ตตฺถ  นว   ิติก   
กตฺวา  คาเหตพฺพ  ฯอนฺโตคาเม  อาสนสาลาย  สรนฺเตน  
อาสนสาลาย  ิติกาย คาเหตพฺพ ฯ  ยตฺถกตฺถจิ  สริตฺวา  
คาเหตพฺพเมว  อคาเหตุ น  วฏฏติ  ฯ  น  หิ เอต  ทติุยทิวเส  
ลภตีติ  ฯ  สเจ  สกวิหารโต  อ ฺ  วิหารคจฺฉนฺเต  ภิกฺขู   
ทิสฺวา  โกจิ  อุทฺเทสภตฺต  อุทฺทิสาเปติ  ฯ  ยาว  อนฺโตอุปจาเร  
วา  อุปจารสีมฏเกหิ  สทฺธึ  วุตฺตนเยเนว เอกาพทฺธา  โหนฺติ   
ตาว  สกวิหาเร   ิติกาย  วเสเนว  คาเหตพฺพ ฯ  พหิอุปจาเร    
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 ิตาน  ปน  ทินฺน  สงฺฆโต  ภนฺเต  เอตฺตเก  นาม  ภิกฺขู   
อุทฺทิสถาติ  วุตฺเต  สมฺปตฺตสมฺปตฺตาน  คาเหตพฺพ  ฯ  ตตฺถ    
ทฺวาทสหตฺถนฺตร  อวิชหิตฺวา  เอกาพทฺธนเยเนว  ทูเร   ิตาป 
สมฺปตฺตาเยวาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  สเจ  ย  วิหาร  คจฺฉนฺติ  ฯ  ตตฺถ 
ปวิฏาน  อาโรเจนฺติ  ฯ  ตสฺส  วิหารสฺส   ิติกาย วเสน  
คาเหตพฺพ ฯ สเจป  คามทฺวาเร  วา  วีถยิ  วา  จตุกฺเก  วา  
อนฺตรฆเร  วา  ภิกฺขุ  ทิสฺวา  โยโกจิ  สงฺฆุทฺเทส  อาโรเจติ  ฯ   
ตสฺมึ  าเน  อนฺโตอุปจารคตาน  คาเหตพฺพ  ฯ  ฆรูปจาโร  เจตฺถ  
เอก  ฆร  เอกูปจาร  เอก  ฆร  นานูปจาร  นานาฆร  เอกูปจาร   
นานาฆร นานูปจารนฺติ  อิเมส  วเสน  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺร  
ย  เอกกุลสฺส  ฆรเอกวล ฺช  โหติ  ต  สุปฺปปาตปริจฺเฉทสฺส   
อนฺโต  เอกูปจาร  นาม  ฯตตฺถุปฺปนฺโน  อุทฺเทสลาโภ  ตสฺมึ  
อุปจาเร  ภิกขฺาจารวตฺเตนป   ิตาน  สพฺเพส  ปาปุณาติ  ฯ  เอต  
เอก  ฆร  เอกูปจาร  นาม  ฯ  ย ปน  เอก  ฆร  ทฺวินนฺ   
ภริยาน  สุขวิหารตฺถาย  มชฺเฌ  ภิตฺตึ  อุปฏเปตฺวา  นานา- 
ทฺวารวล ฺช  กต  ตตฺถุปฺปนฺโน  อุทฺเทสลาโภ  ภิตฺติอนฺตริกสฺส   
น  ปาปุณาติ  ตสฺมึ  าเน  นิสินฺนสฺเสว  ปาปุณาติ  ฯ  เอต  
เอก  ฆร  นานูปจาร  นาม  ฯ  ยสฺม ึ ปน  ฆเร  พหู  ภิกฺขู 
นิมนฺเตตฺวา  อนฺโตเคหโต  ปฏาย  เอกาพทฺเธ  กตฺวา  ปฏ-ิ 
วิสฺสกฆรานิป  ปูเรตฺวา  นิสีทาเปนฺติ  ฯ  ตตฺถุปฺปนฺโน  อุทฺเทสลาโภ     
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สพฺเพส  ปาปุณาติ  ฯ  ยป  นานากุลสฺส  นิเวสน  มชฺเฌ  ภิตฺตึ    
อกตฺวา  เอกทฺวาเรเนว  วล ฺเชนฺติ  ฯ  ตตฺราป  เอเสว  นโย  ฯ   
เอต  นานาฆร  เอกูปจาร  นาม  ฯ  โย  ปน  นานานิเวสเนสุ   
นิสินฺนาน  อุทฺเทสลาโภ  อุปฺปชฺชติ  กิ ฺจาป  ภิตฺติฉิทฺเทน   
ภิกฺขู  ทิสฺสนติฺ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  นิเวสเน  นิสินฺนานเยว  ปาปุณาติ  ฯ   
เอต  นานาฆร  นานูปจาร  นาม  ฯ  โย  ปน  คามทฺวารวีถิ- 
จตุกฺเกสุ อ ฺตรสฺมึ  าเน  อุทฺเทสภตฺต  ลภิตฺวา  อ ฺสฺมึ  
ภิกฺขุสฺมึ  อสติ  อตฺตโน  ปาเปตฺวา  ทุติยทิวเสป  ตสฺมึเยว  าเน  
อ ฺ  ลภติ  ฯ เตน  ย  อ ฺ  นวก  วา  วุฑฺฒ  วา  ภิกฺขุ   
ปสฺสติ  ตสฺส คาเหตพฺพ ฯ  สเจ  โกจิ  นตฺถิ  อตฺตโน ว   
ปาเปตฺวา  ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ สเจ  อาสนสาลาย  นิสีทิตฺวา  กาล   
ปฏิมาเนนฺเตสุ  ภิกฺขูสุ  โกจิ  อาคนฺตฺวา  สงฺฆุทฺเทสปตฺต  เทถ   
อุทฺเทสปตฺต  เทถ  สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวา  ปตฺต  เทถ  สงฺฆิก   
ปตฺต  เทถาติ  วทติ  ฯ  อุทฺเทสปตฺต   ิตกาย  คาเหตฺวา  
ทาตพฺพ  ฯ  สงฺฆุทฺเทสภิกฺขุ  เทถ  สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวา  ภิกฺขุ  
เทถ  สงฺฆิก  ภิกฺขุ เทถาติ  วุตฺเตป เอเสว นโย ฯ  อุทเฺทสโก   
ปเนตฺถ  เปสโล  ลชฺช ี เมธาวี  อิจฺฉิตพฺโพ  ฯ  เตน ติกฺขตฺตุ  
 ิติก  ปุจฺฉิตฺวา  สเจ  โกจิ   ิติก  ชานนฺโต  นตฺถ ิ เถราสเน   
คาเหตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  อห  ชานามิ  ทสวสฺเสน ลทฺธนฺติ   
โกจิ  ภณติ  ฯ  อตฺถาวุโส  ทสวสฺโส  ภิกฺขูติ  ปุจฺฉิตพฺพ  ฯ  สเจ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 445 

                *เลมที่ ๓  เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๔๔๕ 
 
  ตสฺส  สุตฺวา  ทสวสฺสมฺหา  ทสวสฺสมฺหาติ  พหู  อาคจฺฉนฺติ  ฯ   
ตุยฺห  ปาปุณาติ  ตุยฺห  ปาปุณาตีติ  อวตฺวา  ตุมฺเห  สพฺเพ   
อปฺปสทฺทา   โหถาติ  วตฺวา  ปฏิปาฏิยา  เปตพฺพา  ฯ  เปตฺวา   
กตี  ภิกฺขู อิจฺฉถาติ  อุปาสโก  ปุจฺฉิตพฺโพ  ฯ  เอตฺตเก  นาม  
ภนฺเตติ  วุตฺเต  ตุยฺห  ปาปุณาติ  ตุยฺห  ปาปุณาตีติ  อวตฺวา   
สพฺพนวกสฺส  วสฺสคฺค ฺจ   อุตุ  จ  ทวิสภาโค  จ  ฉายา  จ  
ปุจฺฉิตพฺพา  ฯ  สเจ  ฉายายป  ปุจฺฉิยมานาย  อ ฺโ  วุฑฺฒตโร   
อาคจฺฉติ  ตสฺส  ทาตพฺพ  ฯอถ  ฉาย  ปุจฺฉิตฺวา  ตุยฺหป   
ปาปุณาตีติ  วุตฺเต  วุฑฺฒตโร  อาคจฺฉติ  น  ลภติ  ฯ  กถา- 
ปป ฺเจน  หิ  นิสินฺนสฺสาป  นิทฺทายนฺตสฺสาป  คาหิต  สุคาหิต   
อติกฺกนฺต  สอุติกฺกนฺต  ฯ  ภาชนียภณฺฑ  หิ  นาเมต  สมฺปตฺตสฺเสว   
ปาปุณาติ  ฯ  ตตฺถ  สมฺปตฺตภาโว  อุปจาเรน ปริจฺฉินฺทิตพฺโพ  ฯ   
อาสนสาลาย  จ  อนฺโต  ปริกฺเขโป  อุปจาโร  ฯ ตสฺมึ   ิตสฺส   
ลาโภ  ปาปณุาตีติ  ฯ  โกจิ  อาสนสาลโต  อฏ  อุทฺเทสปตฺเต   
อาหราเปตฺวา  สตฺตปณีตโภชนาน  เอก  อุทกสฺส ปูเรตฺวา  
อาสนสาล ปหิณติ ฯ คเหตฺวา อาคตา กิ ฺจิ อวตฺวา ภิกฺขูน   
หตฺเถ  สุปติฏเปตฺวา  ปกฺกมนฺติ  ฯ  เยน  ย  ลทฺธ  ตสฺเสว   
ต  โหติ  ฯ  เยน  ปน  อุทก  ลทฺธ  ตสฺเสว  อติกฺกนฺตป   
 ิติก  เปตฺวา  อ ฺ  อุทฺเทสภตฺต  คาเหตพฺพ  ฯ  ต ฺจ  ลูข    
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วา  ลภตุ  ปณีต  วา  ติจีวรปริวาร  วา  ตสฺเสว  ต  ฯ  
อีทิโส  หิสฺส ปุ ฺวิเสโส  ฯ  อุทก  ปน  ยสฺมา  อามิส  น   
โหติ  ตสฺมา  โส อ ฺ  อุทฺเทสภตฺต  ลภติ  ฯ  สเจ  ปน  เต   
คเหตฺวา  อาคตา  อิท กิร  ภนฺเต  สพฺพ  ภาเชตฺวา  ภุ ฺชถาติ   
วตฺวา  คจฺฉนฺติ  ฯ  สพฺเพหิ   ภาเชตฺวา  อุทก  ปาตพฺพ  ฯ  สงฺฆโต   
อุทฺทิสิตฺวา  อฏ  มหาเถเร เทถ  มชฺฌเิม  เทถ  นวเก  เทถ   
ปริปุณฺณวสฺเส  สามเณเร  เทถ  มชฺฌิมภาณกาทโย  เทถ  มยฺห   
าติภิกฺขู  เทถาติ  วทนฺตสฺส  ปน อุปาสก  ตฺว  เอว  วทสิ  
 ิติกา  ปน  เตส  น  ปาปุณาตีติ  วตฺวา  ิติกาย  วเสเนว  
ทาตพฺพา  ฯ  ทหรสามเณเรหิ  ปน  อุทฺเทสภตฺเตสุ  ลทฺเธสุ  สเจ   
ทายกาน  ฆเร  มงฺคล  โหติ  ตุมฺหาก  อาจริยุปชฺฌาเย  เปเสถาติ   
วตฺตพฺพ  ฯ  ยสฺมึ  ปน  อุทฺเทสภตฺเต  ปมภาโค  สามเณราน   
ปาปุณาติ  อนุภาโค  มหาเถราน  ฯ  ตตฺถ  สามเณรา  มย  
ปมภาค  ลภิมฺหาติ  ปุรโต  คนฺตุ  น  ลภนฺติ  ฯ ยถา- 
ปฏิปาฏิยา  เอว  คนฺตพฺพ  ฯ  สงฺฆโต  อุทฺทิสิตฺวา  ตุมฺเห  เอถาติ    
วุตฺเต  มยฺห  อ ฺถาป  ชานิสฺสสิ   ิติกา  ปน  เอว  คจฺฉตีติ   
 ิติกาย  วเสเนว  คาเหตพฺพ  ฯ  อถ  สงฺฆุทฺเทสปตฺต  เทถาติ   
วตฺวา อคาหิเตเยว  ปตฺเต  ยสฺส  กสฺสจิ  ปตฺต  คเหตฺวา  ปูเรตฺวา  
อาหรติ  ฯ  อาหฏป   ิติกาเยว  คาเหตพฺพ  ฯ  เอโก  สงฺฆุทฺเทส- 
ปตฺต อาหราติ  เปสิโต  ภนฺเต  เอก  ปตฺต  เทถ  นิมนฺตนภตฺต   
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อาหริสฺสามีติ  วทติ  ฯ  โส  เจ  อุทฺเทสภตฺตฆรโต  อย  อาคโตติ  
ตฺวา  ภิกฺขูหิ  นนุ  ตฺว  อสุกฆรโต  อาคโตติ  วุตฺโต  อาม   
ภนฺเต  น  นมินฺตนภตฺต  อุทฺเทสภตฺตนฺติ  ภณติ   ิติกาย   
คาเหตพฺพ  ฯ   โย  ปน  เอก  ปตฺต  อาหราติ  วุตฺโต  ก ึ 
อาหรามีติ  วตฺวา ยถา  เต  รุจฺจตีติ  วุตฺโต  อาคจฺฉติ  อย  
วิสฺสฏทูโต  นาม  ฯ  อุทฺเทสปตฺต  วา  ปฏิปาฏิปตฺต  วา   
ปุคฺคลิกปตฺต  วา  ย  อิจฺฉติ   ต  ตสฺส  ทาตพฺพ  ฯ  เอโก   
พาโล  อพฺยตฺโต  อุทฺเทสปตฺต  อาหราติ เปสิโต  วตฺตุ  น  
ชานาติ  ตุณฺหีภูโต  ติฏติ  ฯ  โส  กสสฺ  สนฺติก  อาคโตสีติ   
วา  กสฺส  ปตฺต  หริสฺสสติี  วา  น  วตฺตพฺโพ  ฯ  เอว หิ  วุตฺโต   
ปุจฺฉาสภาเคน  ตุมฺหาก  สนฺติก  อาคโตมฺหีติ  วา  ตุมฺหาก   
ปตฺต  หริสฺสามีติ  วา  วเทยฺย  ฯ  ตโต  ต  ภิกฺขุ อ ฺเ   
ภิกฺขู  ชิคุจฺฉนฺตา  น  โอโลเกยฺยยป  ฯ  กุหึ  คจฺฉสีติ  ก ึ กโรนฺโต  
อาหิณฺฑสีติ  ปน  วตฺตพฺโพ  ฯ  ตสฺส  อุทฺเทสปตฺตตฺถาย  
อาคโตมฺหีติ  วทนฺตสฺสคาเหตฺวา  ปตฺโต  ทาตพฺโพ  ฯ  เอกา   
กูฏฏ ิติกา  นาม  โหติ  ฯ  ร ฺโ  ห ิ วา  ราชมหามตฺตสฺส  วา   
เคเห  อติปณีตานิ  อฏอุทฺเทส ภตฺตานิ  นิจฺจ  ทิยยฺนฺติ  ตานิ   
เอกวาริกภตฺตานิ  กตฺวา  ภิกฺขู   วิสุ   ิติกาย  ปริภุ ฺชนฺติ  ฯ  
เอกจฺเจ  ภิกฺขู  เสฺวทานิ  อมฺหาก   ปาปุณิสฺสนฺตีติ  อตฺตโน   ิติก   
สลฺลกฺเขตฺวา  คตา ฯ  เตสุ  อนาคเตสุเยว  อ ฺเ  อาคนฺตุกา    
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ภิกฺขู  อาคนฺตฺวา  อาสนสาลาย  นิสีทนฺติ  ฯ  ตขณ ฺเว   
ราชปุริสา  อาคนฺตฺวา  ปณีตภตฺตปตฺเต  เทถาติ  วทนฺติ  ฯ 
อาคนฺตุกา   ิติก  อชานนฺตา  คาเหนฺติ  ฯ  ตขณ ฺเว   ิติก   
ชานนกาป  ภิกฺขู  อาคนฺตฺวา  กึ  คาเหถาติ  วทนฺติ  ฯ   
ราชเคเห ปณีตภตฺตนฺติ  ฯ  กติวสฺสโต  ปฏายาติ  ฯ  เอตฺตกวสฺสโต  
นามาติ  ฯ  มา  คาเหถาติ  นิวาเรตฺวา   ิติกาย  คาเหตพฺพ  ฯ   
คาหิเต  อาคเตหิป  ปตฺตทานกาเล  อาคเตหิป  ทินฺนกาเล  
อาคเตหิป ราชเคหโต  ปตฺเต  ปูเรตฺวา  อาหฏกาเล  อาคเตหิป   
ราชา  อชชฺ  ภิกฺขูเยว  อาคจฺฉนฺตูติ  เปเสตฺวา  ภิกฺขูนเยว   
หตฺเถ  ปณฺฑปาต  เทติ  ฯ  เอว  ทินฺน  ปณฺฑปาต  คเหตฺวา   
อาคตกาเล  อาคเตหิป ิติก  ชานนภิกฺขูหิ  มา  ภุ ฺชถาติ   
นิวาเรตฺวา   ิติกายเมว   คาเหตพฺพ  ฯ  อถ  เน  ราชา  โภเชตฺวา   
ปตฺเตป  เนส  ปูเรตฺวา  เทติ  ย  อาหฏ  ต   ิติกาย  
คาเหตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  มา  ตุจฺฉหตฺถา  คจฺฉนฺตูติ  โถกเมว  
ปตฺเตสุ  ปกฺขิตฺต  โหติ  ฯ  ต  น  คาเหตพฺพ  ฯ  อถ  ภุ ฺชิตฺวา   
ตุจฺฉปตฺตาว  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  ย  เตหิ  ภุตฺต  ต  เตส  คีวา  
โหตีติ  มหาสุมตฺเถโร  อาห  ฯมหาปทุมตฺเถโร  ปนาห  คีวากิจฺจ   
เอตฺถ  นตฺถิ   ิติก  อชานนฺเตหิ   ยาว  ชานนกา  อาคจฺฉนฺติ  
ตาว  นิสีทิตพฺพ  สิยา  เอว  สนฺเตป ภุตฺต  สุภุตฺต  อิทานิ    
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ปตฺตฏาเน  น  คาหาเปตพฺพนฺติ  ฯ  เอโก  ติจีวรปริวาโร   
สตคฺฆนโก  ปณฺฑปาโต  อวสฺสิกสฺส  ภิกฺขุโน  สมปฺตฺโต  ฯ  วิหาเร 
จ  เอวรูโป  ปณฺฑปาโต  อวสฺสิกสฺส  สมฺปตฺโตติ  ลิขิตฺวา  
เปสุ ฯ  อถ  สฏ ิวสฺสจฺจเยน  อ ฺโ  ตถารูโป  ปณฺฑปาโต 
ปุน  อุปฺปนฺโน  อย  ก ึ อวสฺสิกฏ ิติกาย  คาเหตพฺโพ  อุทาหุ    
สฏ ิวสฺสฏ ิติกายาติ  ฯ  สฏ ิวสฺสฏ ิติกายาติ  วุตฺต  ฯ  อย  หิ   
ภิกฺขุ   ิติก  คเหตฺวาเยว  วุฑฺฒิโตติ  ฯ  เอโก  อุทฺเทสภตฺต   
ภุ ฺชิตฺวา  สามเณโร  ชาโต  ปุน  ต  ภตฺต  สามเณรฏ ิติกาย  
ปตฺต  คณฺหิตุ  ลภติ  ฯ  อย  กริ  อนฺตราภฏโก  นาม  ฯ  
โย  ปน  ปรปิุณฺณวสฺโส  สามเณโร  เสฺว  อุทฺเทสภตฺต  ลภิสฺสติ   
อชฺเชว  อุปสมฺปชฺชติ  อติกฺกนฺตา  ตสฺส   ิติกา  ฯ  เอกสฺส  ภิกฺขุโน    
อุทเทสภตฺต  ปตฺต  ฯ  ปตฺโต  จสฺส  น  ตุจฺโฉ  โหติ  ฯ  โส  
อ ฺสฺส สมีเป  นิสินฺนสสฺ  ปตฺต  ทาเปติ  ฯ  ต  เจ  เต  
เถยฺยาย  หรนฺติ  คีวา  โหติ  ฯ  สเจ  ปน  โส  ภิกฺขุ  มยฺห  
ปตฺต  ตุยฺห  ทมฺมีติ  สยเมว  จ  เทติ  ฯ  อย  คีวา  น  โหติ  ฯ 
อถาป  เตน  ภตฺเตน  อนตฺถิโก  หุตฺวา  อล  มยฺห  ภตฺต   
ตเวต  ภตฺต  ทมฺมิ  ปตฺต  เปเสตฺวา  อาหราเปหีติ  อ ฺ   
วทติ  ฯ  ย  ตโต  อาหริยติ  ต สพฺพปตฺตสามิกสฺส  โหติ  ฯ   
ปตฺต ฺเจ  เถยฺยาย  หรนฺติ  สุหโต  ภตฺตสฺส ทินฺนตฺตา   
คีวา  น  โหติ  ฯ  วิหาเร  ทส  ภิกฺขู  โหนฺติ  ฯ  เตสุ  นว    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 450 

                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๐ 
 
ปณฺฑปาติกา  เอโก  สาทยินโก  ทส  อุทฺเทสปตฺเต  เทถาติ   
วุตฺเต  ปณฺฑปาติกา  คาเหตุ น  อิจฺฉนฺติ  ฯ  อิตโร  ภิกฺขุ  
สพฺพานิ  มยฺห  ปาปุณนฺตีติ  คณฺหติ  ฯ   ิติกา  น  โหติ  ฯ  
เอเกก  เจปาเปตฺวา  คณฺหติ   ิติกา  ติฏติ  ฯ  เอว  คเหตฺวา 
ทสหิปปตฺเตหิ  อาหราเปตฺวา  ภนฺเต  มยฺห  สงฺคห  กโรถาติ   
นวปตฺเต ปณฺฑปาติกาน  เทติ  ภิกฺขุทตฺติยนฺนาเมต  คณฺหิตุ   
วฏฏติ  ฯ   สเจ  โส  อุปาสโก  ภนฺเต  ฆร  คนฺตพฺพนฺติ  วทติ  ฯ  
โส  จ  ภิกฺขุ  เต  ภิกฺขู  เอถ  ภนฺเต  มยฺห  สหายา  โหถาติ   
ตสฺส  ฆรคจฺฉติ  ฯ  ย  ตตฺถ  ลภติ  สพฺพ  ตสฺเสว  โหติ  ฯ   
อิตเร  เตน ทินฺน  ลภนฺติ  ฯ  อถ  เตส  ฆเรเยว  นิสีทาเปตฺวา   
ทกฺขิโณทกทตฺวา  ยาคุขชฺชกาทีนิ  เทนฺติ  ภนฺเต  ย  มนุสฺสา   
เทนฺติ  ต   คณฺหถาติ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  วจเนเนว  อิตเรส   
วฏฏติ  ฯ  ภตฺตาน ปตฺเต  ปูเรตฺวา  คณฺหิตฺวา  คมนตฺถาย   
เทนฺติ  ฯ  สพฺพ  ตสฺเสวภิกฺขุโน  โหติ  ฯ  เตน  ทนิฺน  อิตเรส   
วฏฏติ  ฯ  ยทิ  ปน  เตวิหาเรเยว  เตน  ภิกฺขุนา  ภนฺเต 
มยฺห  ภิกฺข  คณฺหถ  มนสฺุสาน ฺจ   วจน  กาตุ  วฏฏตีติ   
วุตฺตา  คจฺฉนฺติ  ฯ  ย  ตตฺถ  ภุ ฺชนฺติ  เจว  นีหรนฺติ  จ   
สพฺพนฺต  เตสเมว  สนฺตก  ฯ  อถาป  มยฺห  ภิกฺข   คณฺหถาติ   
อวุตฺตา  ปน  มนุสฺสาน  วจน  กาตุ วฏฏตีติ  คจฺฉนฺติ  ฯ   
ตตฺร  เจ  เอกสฺส  มธุเรน  สเรน  อนุโมทน  กโรนฺตสฺส  สุตฺวา    
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เถราน ฺจ  อุปสเม  ปสีทตฺิวา  พหุ  สมณปริกฺขาร  เทนฺติ  ฯ   
อย เถเรสุ  ปสาเทน  อุปฺปนฺโน  อกตภาโค  นาม  ตสฺมา 
สพฺเพส  ปาปุณาติ  ฯ  เอโก  สงฺฆโต  อุทฺทิสาเปตฺวา   ิติกาย 
คาหิต  ปตฺต  หริตฺวา  ปณีตสฺส  ขาทนียโภชนียสสฺ  ปตฺต  
ปูเรตฺวา  อาหริตฺวา  อิม  ภนฺเต  สพฺโพ  สงฺโฆ  ปริภุ ฺชตูติ   
เทติ  ฯ  สพฺเพหิ  ภาเชตฺวา   ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  ปตฺตสามิกสฺส  ปน   
อติกฺกนฺตป   ิติก  เปตฺวา  อ ฺ   อุทเฺทสภตฺต  ทาตพฺพ  ฯ  
อถ  ปมเยว  สพฺพ  สงฺฆิกปตฺต  เทถาติ   วทติ  ฯ  เอกสฺส   
ลชชฺิภิกฺขุโน  สนฺตโก ปตฺโต ทาตพฺโพ ฯ อาหริตฺวา จ สพฺโพ   
สงฺโฆ  ปริภุ ฺชตูติ  วุตฺเต  ภาเชตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพ  ฯ เอโก  
จ  ปาติยา  ภตฺต  อาหริตฺวา  สงฺฆุทฺเทส  ทมฺมีติ  วทติ  ฯ 
เอเกก อาโลป  อทตฺวา   ิติกาย  เอกสฺส  ยาปนมตฺต  กตฺวา   
ทาตพฺพ  ฯ อถ โส ภตฺตอาหริตฺวา  กิ ฺจิ  วตฺตุ อชานนฺโต  
ตุณฺหีภูโต  อจฺฉติ  ฯ  กสสฺ  เต  อานีต  กสฺส  ทาตุกาโมสีติ   
น  วตฺตพฺโพ  ฯ  ปุจฺฉาสภาเคน หิ ตุมฺหาก   อานีต  ตุมฺหาก   
ทาตุกาโมมฺหีติ  วเทยฺย  ฯ  ตโต  ต  ภิกฺขุ อ ฺเ  ภิกฺขู  ชิคุจฺฉนฺตา  
คีว  ปริวตฺเตตฺวา  โอโลเกตพฺพป  น  ม ฺเยฺยุ ฯ  สเจ  ปน  
กุหึ  ยาสิ  กึ  กโรนฺโต  อาหิณฺฑสีติ  วุตฺเต  อุทฺเทสภตฺต   
คเหตฺวา  อาคโตมฺหีติ  วทติ  ฯ  เอเกน  ลชชฺิภิกฺขุนา   ิติกาย 
คาเหตพฺพ  ฯ  สเจ  อาภต  พหุ โหติ  สพฺเพส ฺจ  ภิกฺขูน  ปโหติ  
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 ิติกาย  กิจฺจ  นตฺถิ  ฯ  เถราสนโต  ปฏาย  ปตฺต  ปเูรตฺวา 
ทาตพฺพ  ฯ  สงฺฆุทฺเทสปตฺต  เทถาติ  วุตฺเต  กึ  อาหริยตีติ   
อวตฺวา  ปกติฏ ิติกาย  เอว  คาเหตพฺพ  ฯ  โย  ปน ปายาโส 
วา รสปณฺฑปาโต  วา  นจฺิจ  ลพฺภติ  ฯ  เอวรูปาน  ปณีต- 
โภชนาน  อาเวณิกฏ ิติกา  กาตพฺพา  ฯ  ตถา  สปริวาราย  
ยาคุยา  มหคฺฆาน  ผลาน  ปณีตาน ฺจ  ขชชกาน  ฯ  ปกติ- 
ภตฺตยาคุผลขชฺชกาน  ปน  เอกาว   ิติกา  กาตพฺพา  ฯ  สปฺป   
อาหริสฺสามีติ  วุตฺเต  สพฺพสปฺปน  เอกาว   ิติกา  วฏฏติ  ฯ   
ตถา  สพฺพเตลาน  ฯ  มธธ  อาหริสฺสามีติ วุตฺเต  ปน  มธุโน 
เอกาว   ิติกา  วฏฏติ  ฯ  ตถา  ผาณิตสฺส  ลฏ ิมธุกาทีน ฺจ   
เภสชฺชาน  ฯ  สเจ  คนฺธมาล  สงฺฆุทฺเทส  เทนฺติ  ปณฺฑปาติกสฺส   
วฏฏติ  น  วฏฏตีติ  ฯ  อามิสสฺเสว  ปฏิกฺขิตฺตตฺตา  วฏฏติ ฯ  
สงฺฆ อุทฺทิสฺส ทินฺนตฺตา ปน น คเหตพฺพนฺติ วทนฺติ ฯ   
                        อุทฺเทสภตฺตกถา  นิฏ ิตา  ฯ   
          นิมนฺตน  ปุคฺคลิก ฺเจ  สยเมว  อิสฺสโร  ฯ  สงฺฆิก  ปน 
อุทฺเทสภตฺเต  วุตฺตนเยเนว  คาเหตพฺพ  ฯ  สเจ  ปเนตฺถ  ทโูต   
พฺยตฺโต  โหติ  ภนฺเต  ราชเคเห  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ภตฺต  คณฺหถาติ   
อวตฺวา  ภิกฺข  คณฺหถาติ  วทติ  ปณฺฑปาติกานป  วฏฏติ  ฯ 
อถ   ทูโต  อพฺยตฺโต  ภตฺต  คณฺหถาติ  วทติ  ฯ  ภตฺตุทฺเทสโก 
พฺยตฺโต  ภตฺตนฺติ  อวตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺเห  ยาถ  ตุมฺเห  ยาถาติ    
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วทติ  เอวป  ปณฺฑปาติกาน  วฏฏติ  ฯ  ตุมฺหาก  ปฏปิาฏิยา   
ภตฺต  ปาปุณาตีติ  วุตฺเต  ปน  น  วฏฏติ  สเจ  นิมนเฺตตุ  
อาคตา  มนุสฺสา  อาสนสาล ปวิสิตฺวา  อฏ  ภิกฺขู  เทถาติ  
วา  อฏ  ปตฺเต  เทถาติ  วา วทนฺติ  เอวป  ปณฺฑปาติกาน  
วฏฏติ  ฯ  ตุมฺเห  จ  ตุมฺเห  จ  คจฺฉถาติ   วตฺตพฺพ  ฯ  สเจ   
ปน  อฏ  ภิกฺขู  เทถ  ภตฺต  คณฺหถ  อฏ  ปตฺเต  เทถ   
ภตฺต  คณฺหถาติ  วา  วทนฺติ  ปฏิปาฏิยา  คาเหตพฺพ  ฯ  
คาเหนฺเตน  จ  วิจฺฉินฺทิตฺวา  ภตฺตนฺติ  อวทนฺเตน  ตุมฺเห  จ  
ตุมฺเห จ  คจฺฉถาติ  วุตฺเตป  ปณฺฑปาติกาน  วฏฏติ  ฯ  ภนฺเต  
ตุมฺหาก  ปตฺต   เทถ  ตุมฺเห  เอถาติ  วุตฺเต  ปน  สาธุ   
อุปาสกาติ  คนฺตพฺพ  ฯสงฺฆโต  อุทฺทิสตฺิวา  ตุมฺเห  เอถาติ   
วุตฺเต   ิติกาย  คาเหตพฺพ  ฯ  นิมนฺตนภตฺตฆรโต  ปน  ปตฺตตฺถาย   
อาคตสฺส  อุทฺเทสภตฺเต วุตฺตนเยเนว ิติกาย  ปตฺโต  ทาตพฺโพ  ฯ   
เอโก  สงฺฆโต  ปฏิปาฏิยา  ปตฺตนฺติ อวตฺวา  เกวล  เอก   
ปตฺต  เทถาติ  วตฺวา  อคาหิเตเยว  ปตฺเต  ยสฺส  กสสฺจิ  ปตฺต  
คเหตฺวา  ปูเรตฺวา  อาหรติ  ต  ปตฺตสามิกสฺเสว  โหติ  ฯ  
อุทฺเทสภตฺเต  วิย   ิติกาย  น  คาเหตพฺพ  ฯ  อิธาป  โย 
อาคนฺตฺวา  ตุณฺหีภูโต  ติฏติ  โส  กสสฺ  สนฺติก  อาคโตสีติ   
วา  กสฺส  ปตฺต  หริสฺสสติี  วา  น  วตฺตพฺโพ  ฯ  ปจฺุฉาสภาเคน    
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หิ  ตุมฺหาก  สนฺติก  อาคโตมฺหิ  ตุมฺหาก  ปตฺต  หรสิฺสามีติ   
วเทยฺย  ฯ  ตโต  โส  ภิกฺขุ  ภิกฺขูหิ  ชิคุจฺฉนิโย  อสฺส  ฯ  กุห ึ  
คจฺฉสิ  กึ   กโรนฺโต  อาหิณฺฑสีติ  ปน  วุตฺเต  ตสฺส  ปตฺตตฺถาย   
อาคโตมฺหีติ  วทนฺตสฺส  ปฏิปาฏิยา  ปตฺตฏ ิติกาย  คเหตฺวา  
ปตฺโต  ทาตพฺโพภตฺตาหรณกปตฺต  เทถาติ  วุตฺเตป  ปฏิปาฏิยา   
ปตฺตฏ ิติกาย  เอว  ทาตพฺโพ  ฯ  สเจ  อาหริตฺวา  สพฺโพ  
สงฺโฆ  ภุ ฺชตูติ  วทติ ภาเชตฺวา  ภุ ฺชิตพฺพ  ปตฺตสามิกสฺส   
อติกฺกนฺตป   ิติก  เปตฺวา  อ ฺ  ปฏปิาฏิภตฺต  คาเหตพฺพ  ฯ   
เอโก  ปาติยา  ภตฺต  อาหรตฺิวา  สงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  วทติ  ฯ   
อาโลปภตฺตฏ ิติกโต  ปฏาย  อาโลปสงฺเขเปน ภาเชตพฺพ  ฯ  สเจ   
ปน  ตุณฺหีภูโต  อจฺฉติ  กสฺส  เต  อาภต กสฺส  ทาตุกาโมสีติ   
น  วตฺตพฺโพ  ฯ  สเจ  ปน  กุหึ  คจฺฉสิ  กึกโรนฺโต  อาหิณฺฑสีติ  
วุตฺเต  สงฺฆสฺส  เม  ภตฺต  อาภต  เถราน  เม  ภตฺต  อาภตนฺติ   
วทติ  คเหตฺวา  อาโลปภตฺตฏ ิติกาย  ภาเชตฺวาทาตพฺพ  ฯ   
สเจ  ปน  เอว  อาภต  พหุ โหติ  สกลสงฺฆสฺส  ปโหติ   
อภิหฏภิกฺขา  นาม  ปณฺฑปาติกานป  วฏฏติ  ฯ   ิติกาปุจฺฉน- 
กิจฺจ  นตฺถิ  ฯ  เถราสนโต  ปฏาย  ปตฺต  ปูเรตฺวา  ทาตพฺพ  ฯ   
อุปาสโก สงฺฆตฺเถรสฺส  วา  คนฺถธุตงฺควเสน  อภิ ฺาตสฺส  วา   
ภตฺตุทฺเทสกสฺส  วา  ปหณิติ  อมฺหาก  ภตฺต  คหณตฺถาย  อฏ  
ภิกฺขู  คเหตฺวา อาคจฺฉถาติ  ฯ  สเจป  าติอุปฏาเกหิ  เปสิต    
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โหติ  ฯ  อิเม  ตโย  ชนา  ปุจฺฉิตุ  น  ลภนฺติ  อารูฬหฺาเยว   
มาติกา  สงฺฆโต อฏ  ภิกขฺู  อุทฺเทสาเปตฺวา  อตฺตนวเมหิ  
คนฺตพฺพ ฯ  กสฺมา ฯ  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  หิ  เอเต  ภิกฺขู  นิสฺสาย  
ลาโภ  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  คนฺถธุตงฺคาทีหิ  ปน  อนภิ ฺาโต   
อาวาสิกภิกฺขุ  ปุจฺฉิตุ  ลภติ  ฯ  ตสฺมา  เตน  กึ  สงฺฆโต   
คณฺหามิ  อุทาหุ  เย  ชานามิ  เตหิ สทฺธึ  อาคจฺฉามีติ   
มาติก  อาโรเปตฺวา  ยถา  ทายกา  วทนฺติ ตถา  ปฏ-ิ 
ปชฺชิตพฺพ  ฯ  ตุมฺหาก  นสิฺสิตเก  วา  เย  วา  ชานาถ  เต 
คเหตฺวา  เอถาติ  วุตฺเต  ปน  เย  เจ อิจฺฉติ (๑) เตหิ สทฺธึ  
คนฺตุ ลภติ  ฯ  สเจ  อฏ  ภิกฺขู  ปหิณถาติ  เปเสนฺติ  สงฺฆโต ว  
เปเสตพฺพา  ฯ  อตฺตนา  สเจ  อ ฺสฺมึ  คาเม  สกกฺา  โหติ   
ภิกฺข ลภิตุ  อ ฺโ  คาโม  คนฺตพฺโพ  ฯ  น  สกฺกา  เจ  
โหติ  ลภิตุ โสเยว  คาโม  ปณฺฑาย  ปวิสิตพฺโพ  ฯ  นิมนฺติตภิกฺขู   
อาสนสาลาย นิสินฺนา  โหนฺติ  ฯ  ตตฺร  เจ  มนุสฺสา  ปตฺเต  
เทถาติ อาคจฺฉนฺติ  อนิมนฺติเตหิ  น  ทาตพฺพา  ฯ  เอเต  นิมนฺติตา   
ภิกฺขูติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ตุมฺเห  เทถาติ  วุตฺเต  ปน  ทาตุ วฏฏติ  ฯ   
อุสฺสวาทีสุ  มนุสฺสา  สยเมว  ปริเวณานิ  จ  ปธานฆรานิ   
จ  คนฺตฺวา  ติปฏเก  จ  ธมมฺกถิเก  จ  ภิกฺขุสเตน  สทฺธึ   
นิมนฺเตนฺติ  ฯ  ตทา  เตหิ  เย ชานนฺติ  เต  คเหตฺวา  คนฺตุ   
# ๑. เย  อิจฺฉนฺติ  อิติป ฯ    
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วฏฏติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  น  หิ  มหาภิกฺขุสงฺเฆน  อตฺถิกา  มนุสฺสา   
ปริเวณปธานฆรานิ  คจฺฉนฺติ  ฯ  สนนฺิปาตฏานโตว  ยถาสตฺติ   
ยถาพล  ภิกขฺู  คเหตฺวา  คจฺฉนฺตีติ  ฯ  สเจ  ปน  สงฺฆตฺเถโร  
วา  คนฺถธุตงฺควเสน  อภิ ฺาตโก  วา  ภิกฺขุอุทฺเทสโก  วา  
อ ฺตฺร  วา  วสฺส  วสิตฺวา  กตฺถจิ  วา  คนฺตฺวา  ปุน   
สกฏาน  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  มนุสฺสา  อาคนฺตุกสกฺการ  กโรนฺติ  
เอกวาร  เย  ชานนฺติ  เต  คเหตฺวา  คนฺตพฺพ  ฯ  ปฏพิทฺธ- 
กาลโต  ปฏาย  ทุติยวาเร  อารทฺเธ  สงฺฆโตเยว  คเหตฺวา  
คนฺตพฺพ  ฯ  อภินวอาคนฺตุกา  วา  หุตฺวา  าตเก วา   
อุปฏาเก วา  ปสฺสิสฺสามาติ  คจฺฉนฺติ  ฯ  ตตฺร  เนส  าตกา  
จ  อุปฏากาจ  สกฺการ  กโรนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ปน  เย  ชานนฺติ   
เต  คเหตฺวา  คนฺตพฺพ  ฯ  โย  ปน  อติลาภี  โหติ  สกฏาน ฺจ   
อาคนฺตุกฏาน ฺจเอกสทิส  สพฺพตฺถ  มนุสฺสา  สงฺฆภตฺต   
สชฺเชตฺวาว  นิสีทนฺติ  ฯ  เตน  สงฺฆโตว  คเหตฺวา  คนฺตพฺพนฺติ  
อย  นิมนฺตเน  วิเสโส  ฯ  อวเสโส สพฺพป ฺโห  อุทฺเทสภตฺเต   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ  กรุุนฺทิย  ปน   อฏ  มหาเถเร  เทถาติ   
วุตฺเต  อฏ  มหาเถราว  ทาตพฺพาติ  วุตฺต  ฯ  เอส  นโย   
มชฺฌิมาทีสุ  ฯ  สเจ  ปน  อวิเสเสตฺวา  อฏ ภิกฺขู เทถาติ  
วทติ สงฺฆโต ทาตพฺโพติ ฯ 
                        นิมนฺตนภตฺตกถา นิฏ ิตา ฯ    
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        สลากภตฺเต  ปน  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สลากาย  วา    
ปตฺติกาย  วา  อุปนิพนฺธิตฺวา  โอมุ ฺจิตฺวา  อุทฺทิสิตุนฺติ  วจนโต   
รุกฺขสารมยาย  สลากาย  วา  เวฬุวิลิวตาลปณฺณาทิมยาย   
ปตฺติกาย  วา  อสุกสฺส  นาม  สลากภตฺตนฺติ  เอว  อกฺขรานิ   
อุปนิพนฺธิตฺวา  ปจฺฉิย  วา  จีวรโภเค  วา  กตฺวา  สพฺพา   
สลากาโย  โอมุ ฺจิตฺวา  ปุนปฺปุนเหฏ ุปริวเสเนว  อาโลเลตฺวา   
ป ฺจงฺคสมนฺนาคเตน  ภตฺตุทฺเทสเกน สเจ   ิติกาย  อตฺถิ  
 ิติกโต  ปฏาย  โน  เจ  อตฺถิ  เถราสนโต  ปฏาย  สลากา   
ทาตพฺพา  ฯ  ปจฺฉา  อาคตานมฺป  เอกพทฺธวเสน  ทูเร   ิตาน   
อุทฺเทสภตฺเต  วุตฺตนเยเนว  ทาตพฺพา  ฯ  สเจ วิหารสฺส  สมนฺตโต  
พหู  โคจรคามา  ภิกฺขู  ปน  น  พหุกา  คามวเสนป  สลากาโย   
ปาปุณนฺติ  ฯ  ตุมฺหาก  อสุกคาเม  สลากภตฺตานิ  ปาปุณนฺติ 
ตุมฺหาก  อสุกคาเม  สลากภตฺตานิ  ปาปุณนฺตีติ  คามวเสเนว   
ทาตพฺพา  ฯ  เอว  คาเหนฺเตน  สเจป เอเกกสฺมึ คาเม   
นานปฺปการานิ  สฏ ิสลากภตฺตานิ  สพฺพานิ  คาหิตาเนว  
โหนฺติ  ฯตสฺส  ปตฺตคามสมีเป  อ ฺานิป  เทฺว  ตีณิ  สลาก- 
ภตฺตานิ  โหนฺติ  ฯ  ตานิป  ตสฺเสว  ทาตพฺพานิ  ฯ  น  หิ  สกฺกา   
เนส  การณา  อ ฺ ภิกฺขุ  ปหิณิตุนฺติ  ฯ  สเจ  เอกจฺเจสุ  
คาเมสุ  พหูนิ  สลากภตฺตานิ  สลฺลกฺเขตฺวา  สตฺตนฺนป  อฏนนฺป    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 458 

                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๘ 
 
ทาตพฺพานิ  ฯ  ททนฺเตน  ปน  จตุนฺน  ป ฺจนฺน  คจฺฉนฺตาน   
สลากาโย  เอกโต  พนฺธิตฺวา  ทาตพฺพา ฯ  สเจ  ต  คาม   
อติกฺกมิตฺวา  อ ฺโ  คาโม  โหติ  ตสฺมึ  จ  เอกเมว  สลาก- 
ภตฺต  ฯ  ตมฺปน  ปาโตว  เทนฺติ  ฯ  ตป  เตสุ  ภิกฺขูส ุ เอกสฺส   
นิคฺคเหน  ทตฺวา  ปาโตว  ต  คเหตฺวา  ปจฺฉา โอริมคาเม  
อิตรานิ  ภตฺตานิ  คณฺหาหีติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  สเจ โอริมคาเม   
สลากภตฺเตสุ  อคาหิเตเสฺวว  คาหิตส ฺาย  คจฺฉติ  ปรภาคคาเม   
สลากภตฺต  คาเหตฺวา  ปุน  วิหาร  อาคนฺตฺวา  อิตรานิ  
คาเหตฺวา  โอริมคาโม  คนฺตพฺโพ  ฯ  นหิ  พหิสีมาย  สงฺฆลาโภ   
คาเหตุ  ลพฺภตีติ  อย  นโย  กรุุนฺทิย  วุตฺโต  ฯ  สเจ  ปน   
ภิกฺขู  พหู  โหนฺติ  คามวเสน  สลากา  น  ปาปุณนฺติ  วีถิวเสน  
วา  วีถิย  เอกพาหาวเสน  วา  กุลวเสน  วา  คาเหตพฺพา  ฯ  
วีถิอาทีสุ จ  ยตฺถ  พหูน ิ ภตฺตานิ  ตตฺถ  คาเม  วุตฺตนเยเนว   
พหุนฺน  ภิกฺขูน  คาเหตพฺพานิ  ฯ  สลากาสุ  อสติ  อุทฺทิสิตฺวาป   
คาเหตพฺพานิ  ฯสลากทายเกน  ปน  วตฺต  ชานิตพฺพ  ฯ  เตน  
หิ  กาลสฺเสว  วุฏาย  ปตฺตจีวร  คาเหตฺวา  โภชนสาล  คนฺตฺวา   
อสมฺมชฺชฏาน  สมฺมชชฺตฺิวา  ปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏาเปตฺวา   
อิทานิ  ภิกฺขูหิ  วตฺต  กต  ภวิสฺสตีติ  กาล  สลฺลกฺเขตฺวา  คณฺฑึ   
ปหริตฺวา  ภิกฺขูสุ   สนฺนปิติเตสุ  ปมเมว  วารคาเม  สลากภตฺต    
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คาเหตพฺพ  ฯ  ตุยฺห  อสุกสฺมึ  นาม  วารคาเม  สลากา  ปาปุณาติ   
ตตฺร  คจฺฉาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  สเจ  อติเรกคาวุเต  คาโม  โหติ  ฯ   
ต  ทิวส คจฺฉนฺตา  กิลมนติฺ  ฯ  เสฺว  ตุยฺห  วารคาเม  ปาปุณาตีติ   
อชฺเชว  คาเหตพฺพ ฯ  โย  วารคาม  เปสิยมาโน  น  คจฺฉติ  
อ ฺ  สลาก  มคฺคติ  น  ทาตพฺพา  ฯ  สทฺธาน  หิ  มนุสฺสาน   
ปุ ฺหานิ  สงฺฆสฺส  จ ลาภจฺเฉโท  โหติ  ตสฺมา  ตสฺส  
ทุติเยป  ตติเยป  ทิวเส  อ ฺา  สลากา น  ทาตพฺพา  ฯ   
อตฺตโน  ปตฺตฏาน  คนฺตฺวา  ภุ ฺชาหีติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  ตีณิ  ปน   
ทิวสานิ  อคจฺฉนฺตสฺส  วารคามโต  โอริมตีเร  คาเม  สลากา   
คาเหตพฺพา  ฯ  ต ฺเจ  คณฺหาติ  ตโต  ปฏาย  ตสฺส  อ ฺ  
สลาก  น  ทาตุ วฏฏติ  ฯ  ทณฺฑกมฺม  ปน  คาฬฺห  กาตพฺพ  ฯ   
สฏ ิโต  วา  ป ฺาสโต  วา  อุทกฆฏสฺส  วา  ทารกุลาปสฺส 
วา  วาลิกาย  วา  น  ปริหาเปตพฺพ  ฯ  วารคาเม  คาเหตฺวา 
วิหารวาโร  คาเหตพฺโพ  ฯ  ตุยฺห  วิหารวาโร  ปาปุณาตีติ  
วตฺตพฺพ  ฯวิหารวาริกสฺส  เทฺว  ติสโฺส  ยาคุสลากาโย  ติสฺโส   
วา  จตสฺโส  วา ภตฺตสลากาโย  จ  ทาตพฺพา  นิวทฺธ  กตฺวา  
ปน  น  ทาตพฺพา  ฯ  ยาคุภตฺตทายกา  หิ  อมฺหาก  ยาคุภตฺต   
วิหารโคปกาว  ภุ ฺชนฺตีติ   อ ฺถตฺต  อาปชฺเชยฺยุ  ตสฺมา  
อ ฺเสุ  กุเลสุ  ทาตพฺพา  ฯ  สเจ  วิหารวาริกาน  สภาคา    
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อาหริตฺวา  เทนฺติ  อิจฺเจต  กุสล  โน  เจ  วาร  คาเหตฺวา   
เตส  ยาคุภตฺต  อาหราเปตพฺพ  ฯ  ตา  จ  เนส  สลากา  
ผาติกมฺมเมว ภวนฺติ  ฯ  วสฺสคฺเคน  ปตฺตฏาเน  ปน  อ ฺป   
ปณีตภตฺตสลาก  คณฺหิตุ  ลภนฺติเยว  ฯ  อติเรกอุตฺตริภงฺคสฺส    
เอกวาริยภตฺตสฺส  วิสุ   ิติก  กตฺวา  สลากา  ทาตพฺพา  ฯ  
สเจ  เยน  สลากา  ลทฺธา  โส  ต  ทิวส  ต  ภตฺต  น  ลภติ  ฯ   
ปุนทิวเส  คาเหตพฺพ  ฯ  ภตฺตเมว  ลภติ  น  อุตฺตริภงฺค  ฯ  เอวป   
ปุน  คาเหตพฺพ  ฯ  ขีรภตฺตสลากายป  เอเสว  นโย  ฯ  สเจ  ปน   
ขีรเมว  ลภติ  น  ภตฺต  ฯ  ขีรลาภโต  ปฏาย  ปุน  น  
คาเหตพฺพ ฯ  เทฺว  ตีณิ  เอกวาริยภตฺตานิ  เอกสฺเสว  ปาปุณนฺติ  ฯ   
ทุพฺภิกฺขสมเย   สงฺฆนวเกน  ลทฺธกาเล  วิชเฏตฺวา  วิสุ  วิสุ   
คาเหตพฺพานิ  ฯ ปากติกสลากภตฺต  อลทฺธสฺสาป  ปนุทิวเส   
คาเหตพฺพ  ฯ  สเจ  ขุทฺทโกวิหาโร  โหติ  สพฺเพ  ภิกขฺู  
เอกสมฺโภคา  อุจฺฉุสลาก  คาเหนฺเตนยสฺสกสฺสจิ  สมฺมุขี- 
ภูตสฺส  ปาเปตฺวา  มหาเถราน  ทิวา  ตจฺเฉตฺวา  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ   
รสสลาก  ปาเปตฺวา  ปจฺฉาภตฺตป  ปริสฺสาเวตฺวา  วา  ผาณิต  
วา  กาเรตฺวา  ปณฺฑปาติกานป  ทาตพฺพ  ฯ  อาคนฺตุกาน   
อนาคตานาคตภาว  ตฺวา  คาเหตพฺพา  ฯ  มหาอาวาเส   ิติก    
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กตฺวา  คาเหตพฺพา  ฯ  ตกฺกสลากป  สภาคฏาเน  ปาเปตฺวา  
วา ธูเปตฺวา  วา  ปจาเปตฺวา  วา  เถราน  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ  
มหาอาวาเส   วุตฺตนเยเนว  ปฏิปชฺชิตพฺพ  ฯ  ผลสลากปูวสลาก- 
เภสชฺชคนฺธมาลา สลากาทโยป  วิสุ   ิติกาย  คาเหตพฺพา  ฯ   
เภสชฺชาทิสลากาโย  เจตฺถ  กิ ฺจาป  ปณฺฑปาติกาน  วฏฏนฺติ  ฯ   
สลากวเสน  คาหิตตฺตา  ปน  น  สาทติพฺพา  ฯ  อคฺคภิกฺขามตฺตป   
สลากภตฺต  เทนฺติ  ฯ  ิติก  ปุจฺฉิตฺวา  คาเหตพฺพ  ฯ  อสติยา 
 ิติกาย  เถราสนโต ปฏาย  ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  ตาทิสานิ  ภตฺตานิ   
พหูนิ  โหนฺติ  ฯเอเกกสฺส  ภิกฺขุโน  เทฺว  ตีณิ  ทาตพฺพานิ  ฯ  
โน  เจ  เอเกกเมว  ทตฺวา  ปฏิปาฏิยา  คตาย   ิติกาย  ปุน   
เถราสนโต  ปฏาย  ทาตพฺพ  ฯ  อถ  อนฺตราว  อุปจฺฉิชฺชติ  ฯ  
 ิติกา  สลฺลกฺเขตพฺพา  ฯ  ยท ิ ปน  ตาทิส  ภตฺต  นวิทฺธเมว  
โหติ  ฯ  ยสสฺ  ปาปุณาติ  โสวตฺตพฺโพ  ลทฺธา  วา  อลทฺธา   
วา  เสฺวป  คณฺเหยฺยาสีติ  ฯ  เอกอนิวทฺธ  โหติ  ฯ  ลภนทิวเส   
ปน  ยาวทตฺถ  ลภติ  ฯ  อลภนทิวสา  พหุตรา  โหนฺติ  ฯ  ต   
ยสฺส  น  ปาปุณาติ  ฯ  โส  อลภิตฺวา  เสฺวว  คณฺเหยฺยาสีติ   
วตฺตพฺโพ  ฯ  โย  สลากาสุ  คาหิตาสุ  ปจฺฉา อาคจฺฉติ  ฯ  
ตสฺส  อติกฺกนฺตาว  สลากา  น  อุปฏเปตฺวา ทาตพฺพา ฯ  
สลากลาภ  นาม  คณฺฑึ  ปหรณโต  ปฏาย  อาคนฺตฺวา   
หตฺถ  ปสาเรนฺโตว  ลภติ  ฯ  อ ฺสฺส  อาคนฺตฺวา  สมีเป    
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 ิตสฺสาป อติกฺกนฺตาว  โหติ  ฯ  สเจ  ปนสฺส  อ ฺโ  คณฺหนฺโต   
อตฺถิ  สย  อนาคโตป  ลภติ  ฯ  สภาคฏาเน  อสุโก  อนาคโตติ   
ตฺวา อย  ตสฺส  สลากาติ  เปตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  อนาคตสฺสาป  
น  ทาตพฺพาติ  กติก  กโรนฺติ  อธมฺมิกา  โหติ  ฯ  อนฺโตอุปจาเร   
 ิตสฺส  หิ  ภาชนียภณฺฑ  ปาปุณาติ  ฯ  สเจ  ปน  อนาคตสฺส   
เทถาติ  มหาสทฺท  กโรนติฺ  ทณฺฑกมมฺ  ปฏเปตพฺพ  ฯ   
อาคนฺตฺวาคณฺหนฺตูติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ฉปปฺ ฺจ  สลากา  นฏา  
โหนฺติ  ฯภตฺตุทฺเทสโก  ทายกาน  นาม  น  สรติ  ฯ  โส  เจ   
นฏา  สลากา  มหาเถรสฺส  วา  อตฺตโน  วา  ปาเปตฺวา  ภิกฺขู  
วเทยฺย  มยา  อสุกคาเม  สลากภตฺต  มยหฺ  ปาปต  ตุมฺเห  
ตตฺถ  ลทฺธ  สลากภตฺต   ภุ ฺเชยฺยาถาติ  วฏฏติ  ฯ  วิหาเร   
อปาปต  ปน  อาสนสาลาย  ต  ภตฺต  ลภิตฺวา  ตตฺเถว  
ปาเปตฺวา  ภุ ฺชิตุ น  วฏฏติ  ฯ  อชฺชโต   ปฏาย  มยฺห  
สลากภตฺต  คณฺหถาติ  วุตฺเต  ตตฺร  อาสนสาลาย คาเหตุ  น   
วฏฏติ  ฯ  วิหาร  อาเนตฺวา  คาเหตพฺพ  ฯ  เสฺว  ปฏายาติ   
วุตฺเต  ปน  ภตฺตุทฺเทสกสฺส  อาจิกฺขิตพฺพ  เสฺว   ปฏาย  อสุกกลุ  
นาม  สลากภตฺต  เทติ  สลากคาหนกาเล  สเรยฺยาสติี  ฯ  
ทุพฺภิกฺเข  สลากภตฺต  ปจฺฉินฺทิตฺวา  สุภิกฺเข  ชาเต   ก ฺจิ  ภิกฺขุ  
ทิสฺวา  อชฺชโต  ปฏาย  อมฺหาก  สลากภตฺต  คณฺหถาติ   
ปุน  ปฏเปนฺติ  ฯ  อนฺโตคาเม  อคาเหตฺวา  วิหาร  อาเนตฺวา ว    
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คาเหตพฺพ  ฯ  อิท  หิ  สลากภตฺต  นาม  อุทฺเทสภตฺตสทิส  น  โหติ   
วิหารเมว  สนฺธาย  ทิยฺยติ  ตสฺมา  พหิอุปจาเร  คาหิตุ  น 
วฏฏติ  ฯ  เสฺว  ปฏายาติ  วุตฺเต  ปน  วิหาเร  คาเหตพฺพเมว  ฯ   
คมิโก  ภิกฺขุ  ย  ทิสาภาค  คนฺตุกาโม  ตตฺถ  อ ฺเน   
วารคาเม สลากา  ลทฺธา  โหติ  ต  คเหตฺวา  อิตร  ภิกฺขุ  
มยฺห  ปตฺตสลาก  ตฺว  คณฺหาหีติ  วตฺวา  คนฺตุ  วฏฏติ  ฯ   
เตน  ปน  อุปจารสีม  อนติกฺกนฺเตเยว  ตสฺมึ  ตสฺส  สลากา  
คเหตพฺพา  ฯ  ฉฑฺฑิตวิหาเร มนุสฺสา  วสิตฺวา  โพธิเจติยาทีนิ   
ชคฺคิตฺวา  ภุ ฺชนฺตูติ  สลากภตฺต  ปฏเปนฺติ  ฯ  ภิกฺขู  สภาคฏาเน   
วสิตฺวา  กาลสฺเสว  คนฺตฺวา ตตฺถ  วตฺต  กริตฺวา  ต  ภตฺต  
ภุ ฺชนฺติ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  เตสุ  สฺวาตนาย  อตฺตโน  ปาเปตฺวา   
คเตสุ  อาคนฺตุโก  ภิกฺขุ  ฉฑฺฑิตวิหาเร วสิตฺวา  กาลสฺเสว  
วตฺต  กตฺวา  คณฺฑึ  ปหรตฺิวา  สลากภตฺต อตฺตโน  ปาเปตฺวา   
อาสนสาล  คจฺฉติ  ฯ  โสว  ตสฺส  ภตฺตสฺส  อิสฺสโร  ฯ   
โย  ปน  ภิกขฺูสุ  วตฺต  กโรนฺเตสุเยว  ภูมิย  เทฺว  ตโย    
สมฺมชฺชนิปปฺหาเร  ทตฺวา  คณฺฑึ  ปหริตฺวา  ทูรคาเม  สลากภตฺต 
มยฺห  ปาปุณาตีติ  คจฺฉติ  ฯ  ตสฺส  ต  โจริกาย  คหติตฺตา 
น  ปาปุณาติ  วตฺต  กตฺวา  ปาเปตฺวา  ปจฺฉาคตภิกฺขูนเยว   
โหติ  ฯเอโก  คาโม  อติทูเร  โหติ  ภิกขฺู  นิจฺจ  คนฺตุ  น    
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อิจฺฉนฺติ  ฯ  มนุสฺสา  มย  ปุ ฺเน  ปริพาหิรา  โหมาติ  วทนฺติ   
เย  จ  ตสฺส  คามสฺส  อาสนฺนวิหาเร  สภาคภิกฺขู  เต  วตฺตพฺพา  
อิเมสภิกฺขูน  อนาคตทิวเส  ตุมฺเห  ภุ ฺชถาติ  ฯ  สลากา  ปน  
เทวสิกปาเปตพฺพา  ฯ  ตา  จ  โข  ปน  เตน  คณฺฑิปฺปหรณ- 
มตฺเตน   วา  ปจฺฉิจาลนมตฺเตน  วา  น  ปาปตา  โหนฺติ  ฯ 
ปจฺฉึ  ปน  คเหตฺวา  สลากาโย  ปฏเก  อากิริตพฺพา  ฯ  ปจฺฉิ  
ปน  มุขวฏฏยิน  คเหตพฺพา  ฯ  สเจ  หิ  ตตฺถ  อหิ  วา   
วิจฺฉิโก  วา  ภเวยฺย  ทุกฺข  อุปฺปาเทยฺย  ตสฺมา  เหฏา   
คเหตฺวา  ปจฺฉึ  ปรมฺมุข   กตฺวา  (ปจฺฉึ  ปน  คเหตฺวา)  สลากา   
อากิริตพฺพา  ฯ  สเจป  สปโฺป  ภวิสฺสติ  เอโตว  ปลายิสฺสตีติ  
เอว  สลากา  อากิริตพฺพา  ฯ คามาทิวเสน  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว   
คาเหตพฺพา  ฯ  อป  จ  เอก  มหาเถรสฺส  ปาเปตฺวา  อวเสสา  
มยฺห  ปาปุณนฺตีติ  อตฺตโน  ปาเปตฺวา  วตฺต  กตฺวา  เจติย   
วนฺทิตฺวา  วิตกฺกมาฬเก   ิเตหิ  ภิกฺขูหิ  ปาปตา  อาวุโส  สลากาติ   
วุตฺเต  อาม  ภนฺเต  ตุมฺเห คตคตคาเม  สลากภตฺต  คณฺหถาติ  
วตฺตพฺพ  ฯ  เอว  ปาปตาป  หิสุปาปตาว  โหนฺติ  ฯ  ภิกฺขู   
สพฺพรตฺตึ  ธมฺมสฺสวนตฺถ  อ ฺ  วิหาร  คจฺฉนฺตา  มย  ตตฺถ  
ทาน  อคเหตฺวาว  อมฺหาก  โคจรคาเม ปณฺฑาย  จริตฺวา   
อาคมิสฺสามาติ  สลากาโย  อคเหตฺวาว  คตา  ฯ  วิหาเร  เถรสฺส   
ปตฺตสลากภตฺต  ภุ ฺชิตุ  อาคจฺฉนฺติ  วฏฏติ  ฯ   อถ  มหาเถโรป    
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อห  อิธ  กึ  กโรมีติ  เตหิเยว  สทฺธึ  คจฺฉติ  ฯ  เตหิ  คตวิหาเร   
อภุ ฺชิตฺวา ว (๑) โคจรคาม  อนุปฺปตฺเตหิ  เทถ  ภนฺเต  ปตฺเต   
สลากยาคุอาทีนิ  อาหริสสฺามาติ  วุตฺเต  ปตฺตา  น  ทาตพฺพา ฯ 
กสฺมา  ภนฺเต  น  เทถาติ  ฯ  วิหารฏก  ภตฺต  วิหาเร  วุตฺถาน 
ปาปุณาติ  มย  อ ฺสฺมึ  วิหาเร  วุตฺถาติ  ฯ  เทถ  ภนฺเต  
น  มย วิหารสีมาย  (๒) เทม  ตุมฺหาก  เทม  คณฺหถ  อมฺหาก   
ภิกฺขนฺติ  วุตฺเต ปน วฏฏตีติ ฯ   
                                  สลากภตฺตกถา นิฏ ิตา ฯ   
          ปกฺขิกาทีสุ  ปน  ย  อภิลกฺขิเตสุ  จาตุทฺทสี  ป ฺจทสี  ป ฺจมี   
อฏมีติ  อิเมสุ  ปกฺเขสุ  กมฺมปฺปสุเตหิ  ชเนหิ  อุโปสถ   
กาตุ  สติกรณตฺถาย  ทิยยฺติ  ต  ปกฺขิยนฺนาม  ฯ  ต   
สลากภตฺตคติกเมว โหติ  ฯ  คาเหตฺวา  ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  สเจ   
สลากภตฺตป  ปกฺขิยภตฺตป  พหุ  สพฺเพส  วินิวิชฺฌตฺิวา  คจฺฉติ  ฯ   
เทฺวป  ภตฺตานิ  วิสุ วิสุ  คาเหตพฺพานิ  ฯ  สเจ  ภิกฺขุสงฺโฆ   
มหา  ปกฺขิก  คาเหตฺวา  ตสฺส ิติกาย  สลากภตฺต  คาเหตพฺพ   
สลากภตฺต  วา  คาเหตฺวา  ตสฺส  ิติกาย  ปกฺขิก  คาเหตพฺพ  ฯ   
เยส  น  ปาปุณาติ  เต  ปณฺฑายจริสฺสนฺติ  ฯ  สเจป  เทฺวป   
ภตฺตานิ  พหูนิ  ภิกฺขู  มนทฺา  สลากภตฺต   เทวสิก  ลพฺภติ  ฯ  
ตสฺมา  ต  เปตฺวา  ปกฺขิก  อาวุโส  ภุ ฺชถาติ ปกฺขิยเมว   
# ๑. ส.ี ภฺุชตฺิวา  ว  ๒. วิหาเร ปาลิกาย อิติป ฯ    
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คาเหตพฺพ  ฯ  ปกฺขิย  ปณีต  เทนฺติ  ฯ  วิสุ  ิติกา  กาตพฺพา  ฯ  
เสฺว  ปกฺโขติ  อชชฺ  ปกฺขิย  น  คาเหตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน ทายกา   
วทนฺติ  เสฺวว  อมฺหาก  ฆเร  ลูขภตฺต  ภวิสฺสติ  อชฺเชว  
กฺขิยภตฺต  อุทฺทิสถาติ  เอว  วฏฏติ  ฯ  อุโปสถิก  นาม  
อนฺวฑฺฒมาส   อุโปสถทิวเส  อุโปสถงฺคานิ  สมาทิยิตฺวา  ย   
อตฺตนา  ภุ ฺชติ  ตเทว  ทยิฺยติ  ฯ  ปาฏปิทิกนฺนาม  อุโปสเถ 
พหู  สทฺธา  ปสนฺนา  ภิกขฺูน   สกกฺาร  กโรนฺติ  ปาฏิปเท  
ปน  ภิกฺขู  กลิมนฺติ  ปาฏปิเท  ทินฺน  ทุพฺภิกฺขทานสทิส  มหปฺผล   
โหติ  อุโปสถกมฺเมน  วา  ปริสุทฺธ  สีลาน  ทุติยทิวเส  ทินฺน  
มหปฺผล  โหตีติ  สลฺลกฺเขตฺวา  ปาฏิปเท  ทียมานกทาน  ฯ  ตป  
อุภย  สลากภตฺตคติกเมว  ฯ  อิติ  อิมานิ สตฺตป   ภตฺตานิ   
ปณฺฑปาติกาน  น  วฏฏนติฺ  ธุตงฺคเภท  กโรนฺติเยว  ฯ   อปรานิป   
จีวรกฺขนฺธเก  วิสาขาย  วร  ยาจิตฺวา  ทินฺนานิ อาคนฺตุกภตฺต   
คมิยภตฺต  คิลานภตฺต  คิลานุปฏากภตฺตนฺติ  จตฺตาริ  ภตฺตานิ   
ปาลิย  อาคตานิเยว  ฯ  ตตฺถ  อาคนฺตุกาน  ทินฺน  ภตฺต  
อาคนฺตุกภตฺต  ฯ   เอเสว  นโย  เสเสสุ  ฯ  สเจ  ปเนตฺถ  
อาคนฺตุกภตฺตานิป อาคนฺตุกาป พหู  โหนฺติ  ฯ  สพฺเพส  เอเกก   
คาเหตพฺพ  ฯ  ภตฺเตสุ อปฺปโหนฺเตสุ   ิติกาย  คาเหตพฺพ  ฯ  เอโก   
อาคนฺตุโก  ปมเมว  อาคนฺตฺวา  สพฺพ  อาคนฺตุกภตฺต  อตฺตโน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 467 

                *เลมที่ ๓  เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๔๖๗ 
 
คาเหตฺวา  นิสีทติ  ฯ  สพฺพ  ตสฺเสว  โหติ  ฯ  ปจฺฉา  อาคเตหิ   
อาคนฺตุเกหิ  เตน  ทินฺนานิ  ปริภุ ฺชิตพฺพานิ  ฯ  เตนป  เอก   
อตฺตโน  คเหตฺวา  เสสานิ  ทาตพฺพานิ  ฯ  อย  โอฬารตา  ฯ   
สเจ  ปน  โส  ปมป  อาคนฺตฺวาป  อตฺตโน  อคเหตฺวา  ตุณฺหีภูโต   
นิสีทิ  ฯ  ปจฺฉา  อาคเตหิ  สทฺธึ  ปฏิปาฏิยา   คณฺหิตพฺพ  ฯ  
สเจ  นิจฺจ  อาคนฺตุกา  อาคจฺฉนฺติ  อาคตทิวเสเยว  ภุ ฺชิตพฺพ   
อนฺตรนฺตรา  เจ  อาคจฺฉนฺติ  เทฺว  ตีณิ  ทิวสานิ  ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ   
มหาปจฺจริย  ปน  สตฺตทิวสานิ  ภุ ฺชิตุ  วฏฏตีติ  วุตฺต  ฯ   
อาวาสิโก  กตฺถจิ  คนฺตฺวา  อาคโตป  เตนาป  อาคนฺตุกภตฺต    
ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  ต  วิหาเร  นิพทฺธาปต (๑)โหติ  วิหาเร   
คาเหตพฺพ  ฯ  อถ  วิหาโร  ทูเร(๒) โหติ ฯ อาสนสาลาย นิพทฺธาป(๑)  
อาสนสาลาย  คาเหตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  ทายกา  อาคนฺตุเกสุ  
อสติ  อาวาสิกาป  ภุ ฺชนตฺูติ  วทนฺติ  วฏฏติ  อวุตฺเต  น   
วฏฏติ  ฯ  คมิยภตฺเตป  อยเมว  กถามคฺโค  ฯ  อย  ปน  วิเสโส  ฯ   
อาคนฺตุโก  อาคนฺตุกภตฺตเมว  ลภติ  ฯ  คมิโก  อาคนฺตุกภตฺตป   
คมิยภตฺตป   ลภติ  ฯ  อาวาสิโกป  ปกกฺมิตุกาโม  คมิโก  โหติ   
คมิยภตฺตลภติ  ฯ  ยถา  ปน  อาคนฺตุกภตฺต  ลพฺภติ  เอวมิท  
เทฺว  ตีณิ สตฺต  วา  ทิวสานิ  น  ลพฺภติ  ฯ  คมิสฺสามีติ   
ภุตฺโต  ต  ทวิส   เกนจิเทว  กรณีเยน  น  คโต  ปุนทิวเสป   
# ๑. นิพนฺธาปต ฯ   ๒.  ม.ทูโร  ฯ  
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ภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  สอุสฺสาหตฺตา  ฯ  คมิสสฺามีติ  ภุตฺตสฺส  โจรา   
วา  ปถ  รุนฺธนฺติ  อุทก  วา  เทโว  วา  วสฺสติ  สตฺโถ 
วา  น  คจฺฉติ  สอุสฺสาเหน  ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  เอเต  อุปทฺทเว   
โอโลเกนฺเตน  เทฺว  ตโย  ทิวเส  ภุ ฺชตุิ  วฏฏตีติ  มหาปจฺจริย   
วุตฺต  ฯ  คมสิฺสามิ  คมิสฺสามีติ  ปน  เลส  โอฑฺเฑตฺวา  ภุ ฺชิตุ   
น  ลภติ  ฯ  คิลานภตฺตป  สเจสพฺเพส  คิลานาน  ปโหติ   
สพฺเพส  ทาตพฺพ  ฯ  โน  เจ   ิติกกตฺวา  คาเหตพฺพ  ฯ  
เอโก  คิลาโน  อโรครูโป  สกโฺกติ  อนฺโตคาม  คนฺตุ  เอโก  
น  สกโฺกติ  อย  มหาคิลาโน  นาม  ฯ  เอตสฺส  คิลานภตฺตป   
ทาตพฺพ  ฯ  เทฺว  มหาคิลานา  เอโก  ลาภี  อภิ ฺาโต พหุ   
ขาทนีย  โภชนีย  ลภติ  เอโก  อนาโถ  อปฺปลาภตาย   
อนฺโตคาม  ปวิสติ  เอตสฺส  คิลานภตฺต  ทาตพฺพ  ฯ  คิลานภตฺเต 
ทิวสปริจฺเฉโท  นตฺถ ิ ฯ  ยาว  โรโค  น  วูปสมฺมติ  สปฺปายโภชน  
อภุ ฺชนฺโต น ยาเปติ ตาว ภุ ฺชิตพฺพ ฯ ยทา ปน  
มิสฺสกยาคุ  วา  มิสฺสกภตฺต  วา  ภุ ฺชนฺตสฺสาป  โรโค  น  
กุปฺปติ  ตโตปฏาย  น  ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  คิลานุปฏากภตฺตป   
สพฺเพส  ปโหติ  ต  สพฺเพส  ทาตพฺพ  ฯ  โน  เจ  ปโหติ   ิติก  
กตฺวา  คาเหตพฺพ ฯ อิทป  ทฺวีสุ  คิลาเนสุ  มหาคิลานุปฏากสฺส   
คาเหตพฺพ  ฯ  ทฺวีสุ   มหาคิลาเนสุ  อนาถคิลานุปฏากสฺส  ย  กลุ   
คิลานภตฺตป  เทติ   คิลานปุฏากภตฺตป  ฯ  ตตฺถ  ยสฺส  คิลานสสฺ    
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ภตฺต  ปาปุณาติ  ตทุปฏากสฺสาป  ตตฺเถว  คาเหตพฺพ  ฯ   
คิลานุปฏากภตฺเตป  ทิวสปริจฺเฉโท  นตฺถิ  ฯ  ยาว  คิลาโน  ลภติ   
ตาวสฺส  อุปฏาโกป  ลภตีติ  ฯ  อิมานิ  จตฺตาริ  ภตฺตานิ  สเจ  
เอว ทินฺนานิ  โหนฺติ  อาคนฺตุกคมิยคิลานคิลานุปฏากา  มม   
ภิกฺข  คณฺหนฺตูติ  ปณฺฑปาติกานป  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน  
อาคนฺตุกาทีน ภตฺต นิพทฺธาเปมิ(๑)  มม  ภตฺต  คณฺหนฺตูติ  เอว   
ทินฺนานิ  โหนฺติ  ปณฺฑปาติกาน  น วฏฏติ ฯ 
        อปรานิป  ธูรภตฺต (๒) กุฏิภตฺต  วารกภตฺตนฺติ  ตีณีมานิ  
ภตฺตานิ ฯ   ตตฺถ  ธูรภตฺตนฺติ  นิจฺจภตฺต  วุจฺจติ  ฯ  ต  ทุวิธ  
สงฺฆิก ฺจ  ปุคฺคคิก ฺจ  ฯ  ตตฺถ  ย  สงฺฆสฺส  ธูรภตฺต  เทมาติ   
นิพทฺธาปต  ต  สลากภตฺตคติกเมว  โหติ  ฯ  ต  มม  นิพทฺธ   
ภิกฺข  คณฺหนฺตูติ  วตฺวา  ทินฺน  ปน  ปณฺฑปาติกานป  วฏฏติ  ฯ   
ปุคฺคลิเกป  ตุมฺหาก  ธูรภตฺต  ทมฺมีติ  วุตฺเต  ปณฺฑปาติกานเยว 
น  วฏฏติ  ฯ  มม   นิวทฺธ (๓)  ภิกฺข  คณฺหถาติ  วุตฺเต  ปน  วฏฏติ   
สาทิตพฺพ  ฯ  สเจป  ปจฺฉา  กติปาเห  วีติวตฺเต  ธูรภตฺต  
คณฺหถาติ  วทติ  มูเลสุฏ ุปฏิจฺฉิตตฺตา  วฏฏติ  ฯ  กฏุิภตฺต   
นาม  สงฺฆสฺส  อาวาส  กาเรตฺวา  อมฺหาก  เสนาสนวาสิโน   
อมฺหากเยว  ภตฺต  คณฺหนฺตูติ เอว  นิพทฺธาปต  ต  สลากภตฺต- 
# ๑. นิพนฺธาเปมิ ฯ  ๒. สพฺพโปตฺถเกสุ เอว ทิสฺสติ ฯ เกส ฺจิ ปน มติ ธุว-อิติ ฯ 
# ๓. ยุ. นิพทฺธ  ฯ  
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คติกเมว  โหติ  คาเหตฺวา  ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  อมฺหาก  เสนาสนวาสิโน  
อมฺหากเยว  ภิกฺข  คณฺหนฺตูติ  วุตฺเต  ปน  ปณฺฑปาติกานป   
วฏฏติ  ฯ  ย  ปน  ปุคฺคเล  ปสีทิตฺวา  ตสฺส  อาวาส  กตฺวา   
ตุมฺหาก  เทมาติ  ทินฺน  ต  ตสฺเสว  โหติ  ฯ  ตสฺมึ  กตฺถจิ  
คเต  นิสฺสิตเกหิ  ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  วารกภตฺต  นาม  ทพฺุภิกฺขสมเย   
วาเรน  ภิกฺขู  ชคฺคิสฺสามาติ  ธูรเคหโต  ปฏาย  ทินนฺ  ตป   
ภิกฺขาวจเนน  ทินฺน  ปณฺฑปาติกาน  วฏฏติ  ฯ  วารกภตฺตนฺติ   
วุตฺเต  ปน  สลากภตฺตคติก  โหติ ฯ  สเจ  ปน  ตณฺฑุลาทีนิ  
เปเสนฺติ  สามเณรา  ปจิตฺวา  เทนฺตูติ  ปณฺฑปาติกาน   
วฏฏติ  ฯ  อิติ  อิมานิ  จ  ตีณิ  อาคนฺตุกภตฺตาทีนิ  จ  จตฺตารีติ  
สตฺต ตานิ  สงฺฆภตฺตาทีหิ สห จุทฺทสภตฺตานิ โหนฺติ ฯ   
          อฏกถาย  ปน  วิหารภตฺต  อฏกภตฺต  จตุกฺกภตฺต 
คุฬกภตฺตนฺติ  อ ฺานิป  จตฺตาริ  ภตฺตานิ  วุตฺตานิ  ฯ  ตตฺถ   
วิหารภตฺต  นาม  วิหาเร  ตตฺรุปฺปาทกภตฺต  ฯ  ต  สงฺฆภตฺเตน   
สงฺคหิต  ฯ ตมฺปน  ติสฺสมหาวิหารจิตฺตลปพฺพตาทีสุ   
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺเตหิ  ขีณาสเวหิ  ยถา  ปณฺฑปาติกานป  สกฺกา   
โหติ  ปริภุ ฺชิตุ  ตถา  ปฏิคฺคหิตตฺตา  ตาทิเสสุ  าเนสุ   
ปณฺฑปาติกานป  วฏฏติ  ฯ  อฏนฺน  ภิกฺขูน   เทม  จตุนฺน   
เทมาติ  เอว  ทินฺน  ปน  อฏกภตฺต ฺเจว จตุกฺกภตฺต ฺจ  ฯ   
ตป  ภิกฺขาวจเนน  ทินฺน  ปณฺฑปาติกาน  วฏฏติ  ฯ   มหาภิ-  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 471 

                *เลมที่ ๓  เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๔๗๑ 
 
สงฺขริเตน  อติรสกปูเวน  ปตฺต  ถเกตฺวา  ทินฺน  คุฬกภตฺต    
นาม  ฯ  อิมานิ  ตีณิ  สลากภตฺตคติกาเนว  ฯ  อปรป  คุฬกภตฺต 
นาม  อตฺถิ  ฯ  อิเธกจฺเจ  มนุสฺสา  มหาธมฺมสฺสวน ฺจ  วิหาร- 
ปูชน ฺจ  กาเรตฺวา  สกลสงฺฆสฺส  ทาตุ น  สกโฺกม  เทฺว  ตีณิ 
ภิกฺขุสตานิ  อมฺมาก  ภิกขฺ  คณฺหนฺตูติ  ภิกฺขูน  ปรจฺิเฉทชานนตฺถ   
คุฬเก  เทนฺติ  อิท  ปณฺฑปาติกานป  วฏฏติ  ฯ  อิติ  จีวรกฺขนฺธเก    
จีวรภาชนีย  อิมสฺมึ  ปน  เสนาสนกฺขนฺธเก  เสนาสนภาชนีย   
เจว ปณฺฑปาตภาชนีย  จ  วุตฺต  ฯ  คิลานปจฺจยภาชนีย  ปน   
เอวเวทิตพฺพ  ฯ  สปฺปอาทีสุ  เภสชฺเชส ุ ราชราชมหามตฺตา  
สปฺปสฺส  ตาว  กุมฺภสตป  กุมฺภสหสฺสป  วิหาร  เปเสนฺติ  ฯ 
คณฺฑึ  ปหรตฺิวา   เถราสนโต  ปฏาย  คหิตภาชน  ปูเรตฺวา  
ทาตพฺพ  ปณฺฑปาติกานปวฏฏติ  ฯ  สเจ  อลสชาติกา  มหาเถรา   
ปจฺฉา  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  ภนฺเต  วีสติวสฺสาน  ทิยฺยติ  ตุมฺหาก  
 ิติกา  อติกฺกนฺตาติ  น   วตฺตพฺพา   ิติก  เปตฺวา  เตส  ทตฺวา   
ปจฺฉา   ิติกาย  ทาตพฺพ  ฯ  อสุกวิหาเร  พหุ  สปฺป  อุปฺปนฺนนฺติ   
สุตฺวา  โยชนนฺตรวิหารโตป  ภิกฺขู  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  สมฺปตฺต- 
สมฺปตฺตาน   ิตฏานโต  ปฏาย   ทาตพฺพ  ฯ  อสมฺปตฺตานป   
อุปจารสีม  ปวิฏาน  อนฺเตวาสิกาทีสุ  คณฺหนฺเตสุ  ทาตพฺพเมว  ฯ   
พหิอุปจารสีมาย   ิตาน  เทถาติ วทนฺติ  น  ทาตพฺพ  ฯ   
สเจ  อุปจารสีม  โอกกฺมนฺเตหิ  เอกาพทฺธา หุตฺวา  อตฺตโน    
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วิหารทฺวาเร  วา  อนฺโตวิหาเรเยว  วา  โหนฺติ  ปริสวเสน  วฑฺฒิตา   
นาม  สีมา  โหติ  ตสฺมา  ทาตพฺพ  ฯ  สงฺฆนวกสฺส  ทินฺเนป   
ปจฺฉา  อาคตาน  ทาตพฺพเมว  ฯ  ทุติยภาเค ปน เถราสน  
อารูฬฺเห  ปุน  ปจฺฉา  อาคตาน  ปมภาโค  น  ปาปุณาติ   
ทุติยภาคโต  วสฺสคฺเคน  ทาตพฺพ  ฯ  อุปจารสีม  ปวิสิตฺวา  ยตฺถ   
กตฺถจิ  ทินฺน  โหติ  สพฺพ  สนฺนิปาตฏาเนเยว  ภาเชตพฺพ  ฯ   
ยสฺมึ  วิหาเร  ทส  ภิกฺขู ทเสว จ สปฺปกมฺุภาทีนิ ทียนฺติ  
เอเกกกุมฺภวเสน   ภาเชตพฺพ  ฯ  เอโก  สปฺปกุมโฺภ  โหติ  ทส  ภิกฺขู   
ภาเชตฺวา คาเหตพฺพ  ฯ  สเจ  ยถา ิตเยว  อมฺหาก  ปาปุณาตีติ   
คณฺหนฺติ ทุคฺคหิต  คตคตฏาเน  สงฺฆิกเมว  โหติ  ฯ  กุมฺภ  ปน   
อาวฏเฏตฺวา  ถาลเก  โถก  สปฺป  กตฺวา  อิท  มหาเถรสฺส 
ปาปุณาติ  อวเสส อมฺหาก  ปาปุณาตีติ  วตฺวา  ต  ปฏิกุมฺเภเยว   
อากิริตฺวา  ยถิจฺฉิต   คเหตฺวา  คนฺตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ถีน   
สปฺป  โหติ  เลข  กตฺวาเลขโต  ปรภาโค  มหาเถรสฺส   
ปาปุณาติ  อวเสส  อมฺหากนฺติ  คหิตป สุคหิต  ฯ  วุตฺตปริจฺเฉทโต   
โอนาธิเกสุป  ภิกฺขูสุ  จ  สปฺปกุมฺเภสุ  จ   เอเตเนว  อุปาเยน   
ภาเชตพฺพ  ฯ  สเจ  ปเนโก  ภิกฺขุ  เอโก  กุมโฺภ  โหติ  คณฺฑึ  
ปหริตฺวา  อย  มยฺห  ปาปณุาตีติป  คเหตุ  วฏฏติ  อย  
ปมภาโค  มยฺห  ปาปุณาติ  อย  ทุติยภาโคติ  เอว  โถก    
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โถก  ปาเปตตป  วฏฏติ  ฯ  เอส  นโย  นวนีตาทีสุป  ฯ  ยสฺม ึ
ปน  วิปฺปสนเฺน  ติลเตลาทิมฺหิ  เลขา  น  สนฺติฏติ  ต   
อุทฺธริตฺวาว  ภาเชตพฺพ  ฯ  สิงฺคิเวรมริจาทิเภสชฺชป  อวเสส- 
ปตฺตถาลกาทิ สมณปริกขฺาโรป  สพฺโพ  วุตฺตานุรูเปเนว  นเยน  
สุฏ ุ  สลฺลกฺเขตฺวา   ภาเชตพฺโพติ ฯ   
        ปาล ึอฏกถ ฺเจว   โอโลเกตฺวา วิจกฺขโณ   
        สงฺฆิเก ปจฺจเย เอว          อปฺปมตฺโต วิภาชเย ฯ  
        อิติ สพฺพากาเรน ปจฺจยภาชนียกถา นิฏ ิตา ฯ  
          สมฺมนนฺิตฺวา  ปตยาคุภาชกาทีหิ  ภาชนียฏาน  อาคต- 
มนุสฺสาน   อปุจฺฉิตฺวาว  อุปฑฺฒภาโค  ทาตพฺโพ  ฯ  อสมฺมเตหิ   
ปน  อปโลเกตฺวา ทาตพฺโพ  ฯ  อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชเกน  จีวรกมมฺ   
กโรนฺตสฺส  สูจึ  เทหีติ  วทโต  เอกา  ทีฆา  เอกา  รสฺสาติ  
เทฺว  สูจิโย ทาตพฺพา ฯ  อวิภตฺต  สงฺฆิก  ภณฺฑนฺติ  ปุจฺฉิตพฺพ- 
กิจฺจ  นตฺถิ  ฯ  ปปฺผลิกตฺถิกสฺส เอโก  ปปฺผลิโก  ฯ  กนฺตาร   
ปฏิปชชฺิตุกามสฺส  อุปาหนยุคล  ฯ  กายพนฺธนตฺถิกสฺส  กาย- 
พนฺธน  ฯ  อสพทฺธโก  เม  ชิณฺโณติอาคตสฺส  อสพทฺธโก  ฯ   
ปริสฺสาวนตฺถิกสฺส  ปริสสฺาวน  ทาตพฺพ  ฯ  ธมฺมกรกตฺถิกสฺส   
ธมฺมกรโก  ฯ  สเจ  ปฏโก  น  โหติ  ธมฺมกรโก  ปฏเกน  
สทฺธึ  ทาตพฺโพ  ฯ  อาคนฺตุกปฏฏ  อาโรเปสฺสามีติ  ยาจนฺตสฺส  
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กุสิยา  จ  อฑฺฒกุสิยา  จ  ปโหนก  ทาตพฺพ  ฯ  มณฺฑล   
นปฺปโหตีติ  อาคตสฺส  มณฺฑล  เอก  ทาตพฺพ  ฯ  อฑฺฒมณฺฑลานิ   
เทฺว ทาตพฺพานิ  เทฺว  มณฺฑลานิ  ยาจนฺตสฺส  น  เทฺว   
ทาตพฺพานิ  ฯ อนุวาตปริภณฺฑตฺถิกสฺส  เอกสฺส  จีวรสฺส  ปโหนก   
ทาตพฺพ  ฯสปฺปนวนีตาทิอตฺถิกสฺส  คิลานสฺส  เอก  เภสชฺชนาฬ-ิ 
มตฺต  กตฺวา  ตโต  ตติยโกฏาโส  ทาตพฺโพ  ฯ  เอว  ตีณิ   
ทิวสานิ  ทตฺวา  นาฬิยา  ปริปุณฺณาย  จตุตฺถทิวสโต  ปฏาย   
สงฺฆ  ปุจฺฉิตฺวา   ทาตพฺพ  ฯ  คุฬปณฺเฑป  เอกทิวส  ตติยภาโค   
ทาตพฺโพ  ฯ  เอวตีหิ  ทิวเสหิ  นิฏ ิเต  ปณฺเฑ  ตโต  ปร   
สงฺฆ  ปุจฺฉิตฺวา  ทาตพฺพ  ฯ  เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________    
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                                  *เลมที่ ๓  หนา  ๔๗๕ 
   
                                  สงฺฆเภทกฺขนฺธกวณฺณนา 
   
        สงฺฆเภทกฺขนฺธเก  ฯ  อภิ ฺาตา  อภิ ฺาตาติ  ปากฏา  
ปากฏา  สกฺยกุมารา  นาม  กาฬุทายิปฺปภูตโย  ทสทตูา  สทฺธึ   
ปริวาเรหิอ ฺเ  จ  พหู  ชนา  ฯ  อมฺหากนฺติ  อมฺเหสุ  ฯ  
อมฺหาก  กุลโตติวา  วุตฺต  โหติ  ฯ  ฆราวาสตฺถ  อนุสิสฺสามีติ   
ฆราวาเส  ยกตฺตพฺพ  ต  ชานาเปสฺสามิ  ฯ  อติเนตพฺพนฺติ  
อุทก  ปเวเสตพฺพ  ฯ   นนิฺเนตพฺพนฺติ  ยถา  อุทก  สพฺพฏาเน  
สม  โหติ  เอว  กาตพฺพ  ฯ   นิทฺทาเปตพฺพนฺติ  ติณานิ   
อุทฺธริตพฺพานิ  ฯ  ภุสิกา  อุทฺธราเปตพฺพาติ  สุขุมปลาลมิสฺสา   
ธ ฺา  ปลาลกาป  อปเนตพฺพา  ฯ  โอผุนาเปตพฺพนฺติ สุขุมติณ- 
ปลาลกา  ปวาหนตฺถ  วาต  คาเหตพฺพ  ฯ  เตนหิ  ตฺว ฺเว 
ฆราวาสตฺเถน  อุปชานาหีติ  ตฺว ฺเว  ฆราวาสตฺถ  ปชานาหิ  ฯ   
อห  ตยา  ยถาสุข  ปพฺพชาหีติ  เอตฺถ  อห  ตยา  สทฺธึ   
ปพฺพชิสฺสามีติ  สหายสิเนเหน  สหสา  วตฺตุกาโม  หุตฺวา  ปุน   
รชฺชสริิโลเภน  ปรกิฑฺฒิยมานหทโย  อห  ตยาติ  เอตฺตกเมว  
วตฺวา  เสส  วตฺตุนาสกฺขีติ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  นิปฺปาติตาติ   
นิกฺขามิตา  ฯ  มานสฺสิโนติ  มานสฺสิยมานา  ฯ  มานนิสฺสิตาติ  วุตฺต   
โหติ  ฯ  ปรทตฺตวุตฺโตติ  เอตฺถ  ปรทตฺตวุตฺตตฺตา  ปรทตฺตวุตฺโต  ฯ   
ยสฺสนฺตรโต  น  สนฺติ  โกปาติ  ตติยมคฺเคน  สมูหตตฺตา  ยสฺส    
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จิตฺเต  โกปา  น  สนฺติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ภโวติ  สมฺปตฺติ  วิภโวติ  
วิปตฺติ ตถา  ภโวติ  วุฑฺฒิ  วิภโวติ  หานิ  ภโวติ  สสฺสโต  
วิภโวติ อุจฺเฉโท  ภโวติ  ปุ ฺ  วิภโวติ  ปาป  วิภโวติ  จ   
อภโวติ  จ อตฺถโต  เอกเมเวต  ตสฺมา  อิติ  ภวาภวต ฺจ  
วีติวตฺโตติ  เอตฺถ  จ ยา  เอสา  สมฺปตฺติวิปตฺติวุฑฺฒิหานิ- 
ลสสฺสตุจฺเฉทปุ ฺปาปวเสน  อิติ  อเนกปฺปการา  ภวาภวตา  
วุจฺจติ  จตูหิป  มคฺเคหิ  ยถาสมฺภวเตน  นเยน  ต  อิติ  
ภวาภวต ฺจ  วีติวตฺโตติ  เอวมตฺโถ  จ  ทฏพฺโพ  ฯ  นานุภวนฺตีติ   
น  สมฺปาปุณนฺติ  ตสฺส  ทสฺสน  เทวานป  ทลฺุลภนฺติ   
อธิปฺปาโย  ฯ  อหิเมขลิกายาติ  อหึ  กฏยิ   พนฺธิตฺวา  ฯ  อุจฺฉงฺเคติ   
องฺเคสุ  ฯ  สมฺมนฺนตีติ  สมฺมาเนติ  ฯ  ย  ตุโม  กริสสฺตีติ  ย  
โส  กริสฺสติ  ฯ  เขฬาสโกติ  เอตฺถ มิจฺฉาชีเวน  อุปฺปนฺนปจฺจยา   
อริเยหิ  วตฺตพฺพา  เขฬสทิสา  ตถารูเป  ปจฺจเย  อย  อชโฺฌรหตีติ   
กตฺวา  เขฬาสโกติ  ภควตา  วุตฺโต  ฯ  ปตฺถทฺเธน  กาเยนาติ   
โปตฺถกสทิเสน  นิจฺจเลน  กาเยน  ฯ  มย  โข  ภเณ  ราชาตกา   
นามาติ  ราชา  อมฺเห  ชานาตีติ  ราชาตกสภาเวน  อตฺตาน   
อุกฺกสนฺโต  อาห  ฯ  ปหฏกณฺณวาโลติ  เทฺว  พนฺเธ  นิจฺจเล   
กตฺวา  ฯ  ทุกขฺ  หิ  กุ ฺชร  นาคมาสโทติ โภ  กุ ฺชร  พุทฺธนาค    
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อสาทน  วธกจิตฺเตน  อุปคมนนฺนาม  ทุกฺข  ฯ  นาคหตสฺสาติ   
พุทฺธนาคฆาตกสฺส  ฯ  ปฏิกุฏโิต  ปฏสิกฺกีติ  ตถาคตาภิมุโขเยว   
ปเมหิ  ปาเทหิ  อวสกฺกี  ฯ  อลกฺขิโกติ  เอตฺถ  น  ลกฺเขตีติ   
อลกฺขิโก  น  ชานาตีติ  อตฺโถ  ฯ  อห  ปาปกมฺม  กโรมีติ  
น ชานาติ  ฯ  น  สลลฺกฺเขตพฺโพติ  อลกฺขิโก  น ปสสฺิตพฺโพติ   
อตฺโถ  ฯ  ติกโภชนนฺติ  เอตฺถ  ตีหิ  ชเนหิ  ภุ ฺชิตพฺพโภชน  ฯ   
ต   ป ฺาเปสฺสามีติ  ต  อนุชานิสฺสามิ  ฯ  คณโภชเน  ปน  
ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ  ฯ  กปฺปนฺติ  อายุกปฺป  ฯ  พฺรหฺมปุ ฺนฺติ   
เสฏปุ ฺ  ฯ   กปฺป  สคฺคมฺหีติ  อายุกปฺปเมว  ฯ  อถโข  เทวทตฺโต   
สงฺฆ  ภินฺทิตฺวาติ  โส  กิร  เอว  สลาก  คาเหตฺวา  ตตฺเถว 
อาเวณิก  อุโปสถ  กตฺวา  คโต  เตเนต  วุตฺต  ฯ  ปฏ ิ  เม 
อาคิลายตีติ  จิร  นิสชชฺาย  เวทนาติกฺขตฺตา  พาธติ  ฯ  ตมห 
อายมิสฺสามีติ  ต  อห  ปสาริสฺสามิ  ฯ  อาเทสนาปาฏิหาริ- 
ยานุสาสนี  นาม  เอวป  เต  มโน  ตถาป  เต  มโนติ  เอว   
นรสฺส  จิตฺต  ชานิตฺวา  ตทนุรูปา  ธมมฺเทสนา  ฯ  มมานุกุพฺพนฺติ   
มมานุกิริย   กุรุมาโน  ฯ  กปโณติ  ทุกขิฺโต  ฯ  มหาวราหสฺสาติ   
มหานาคสฺส  ฯ  มหึ  วิกุพฺพโตติ  ปวึ  ปทาเลนฺตสฺส  ฯ  ภึส   
ฆสานสฺสาติ  ภึส   ขาทนฺตสฺส  ฯ  นทสีุ  ชคฺคโตติ  เอตฺถ  โส   
กิร  หตฺถินาโค สายณฺหสมย  ต  นทนีามิก  โปกขฺรณึ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 478 

                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๘ 
 
โอคาเหตฺวา  กีฬนฺโต  สพฺพรตฺตึ  วีตินาเมสิ  ชาคริก  กโรติ  ฯ   
เตน  วุตฺต  นทีสุ  ชคฺคโตติ  ฯ   
        สุตาติ  โสตา  ฯ  อสนฺทิทฺโธ  จ  อกฺขาตีติ  นิสฺสนฺเทโห  หุตฺวา   
อกฺขาตา  อนุสนฺธิวเสน  โยเชตฺวา  ฯ  อปาเย  นิพฺพตฺติสฺสตีติ    
อาปายิโก  ฯ  เอว  เนรยิโก  ฯ  กปฺป  สฺสตีติ  กปฺปฏโ  ฯ  
อิทานิ  พุทฺธสหสฺเสนาป  ติกิจฺฉิตุ  น  สกฺกาติ  อเตกิจฺโฉ  ฯ   
มา  ชาตุ  โกจิ  โลกสฺมินติฺ  มา  กทาจิป  โกจิ  สตฺโต 
โลกสฺม ึ ฯอุปปชฺชถาติ  อุปฺปชฺชถ  ฯ  ชลว  ยสสา  อฏาติ   
ยสสา  ชลนฺโต วิยฏ ิโต  ฯ  เทวทตฺโตติ  เม  สุตนฺติ  อีทิโส   
เทวทตฺโตติ  ภควตาสุตป  อตฺถิ  ตเทว  คเหตฺวา  อิท   
วุตฺต  ฯ  โส  ปมาท  อนุจิณฺโณติ  เอตฺถ  ปมาท  จินาตีติ  
อนุจิณฺโณ  ฯ  ปมาโท  อปฺปหีโนติ  อตฺโถ  ฯอาสชฺช  นนฺติ 
ปาปเกน  จิตฺเตน  ปตฺวา  วิเหเตฺวาติ  วา  อตฺโถ ฯ อวีจินิรย  
ปตฺโตติ  อิท  ปน  อาสึสาย  อตีตวจน  ฯ  เภสฺมาติ   ภยานโก  ฯ   
        เอกโต  อุปาลิ  เอโกติ  ธมฺมวาทิปกฺเข  เอโก  ฯ  เอกโต 
เทฺวติ  อธมฺมวาทิปกฺเข  เทฺว  ฯ  จตุตฺโถ  อนุสาเวติ  สลาก 
คาเหตีติ  สงฺฆ  ภินฺทิสฺสามีติ  อธมฺมวาทิจตุตฺโถ  หตฺุวา  ฯ   
อนุสาเวตีติ   อนุนยนฺโต  สาเวติ  ฯ  น  ตุมฺหากเยว  นรกภย  
อตฺถิ  อมฺหากป อตฺถิ  น  อมฺหากป  อวีจิมคฺโค  ปทหิโต  น    
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มย  อกุสลาน  ภายาม  ยทิ  หิ  อย  อธมฺโม  อย  อวินโย  
อิท  อสตฺถุสาสน  วา  ภเวยฺย  น  มย  คณฺเหยฺยามาติอาทินา  
นเยน  อธมฺม  ธมฺโมติ  เอว  อฏารส  เภทกรวตฺถูนิ  สาเวตีติ   
อตฺโถ  ฯ  สลาก  คาเหตีติ  เอว  อนุสาเวตฺวา  ปน  อิท  คณฺหถ 
อิท  โรเจถาติวทนฺโต  สลาก  คาเหติ  ฯ  เอกโต  อุปาลิ  เทฺว   
โหนฺตีติอาทีสุปเอเสว  นโย  ฯ  เอว  โข  อุปาลิ  สงฺฆราชิ  
เจว  โหติ สงฺฆเภโท  จาติ  เอว  โหติ  น  ปน  เอตฺตาวตา 
สงฺโฆ  ภินฺโน  โหติ  ฯ  ภิกฺขุ  โข  อุปาลิ  ปกตตฺโต  สมานสวาสโก   
สมานสีมาย   ิโต สงฺฆ  ภินฺทตีติ  เอตฺถ  สิยา  เอว  เทวทตฺโต 
กถ  ปกตตฺโตติ  กถ   ตาว  น  ปกตตฺโต  ร ฺโ  ฆาตาปตตฺตา   
รุหิรุปฺปาทสฺส  จ  กตตฺตาติ  ฯ  เอตฺถ  วทาม  อาณตฺติยา  ตาว   
วิรุทฺธตฺตา  ร ฺโ ฆาตาปน  นตฺถ ิ เตนหิ  ตฺว  กุมาร  
ปตร  หนฺตฺวา  ราชา  โหหิอห  ภควนฺต  หนฺตฺวา  พุทฺโธ 
ภวิสฺสามีติ  เอว  หิ  ตสฺส  อาณตฺติ  กุมาโร  ปน  ราชา   
หุตฺวา  ปจฺฉา  ปตร  มาเรสิ  เอว  ตาว  อาณตฺติยา  วิรุทฺธตฺตา   
ร ฺโ  ฆาตาปน  นตฺถิ  รุหิรุปฺปาเท   ปน  กตมตฺเตเยว   
รุหิรุปฺปาทปฺปจฺจยา  ภควตา  อภพฺพตา  น  วุตฺตา  ฯ  น  จ   
สกฺกา  ภควโต  วจน  วินาเยว  ตสฺส  อภพฺพตา  อาโรเปตุ ฯ   
รุหิรุปฺปาทโก  ภิกฺขเว  อนุปสมฺปนฺโน น อุปสมฺปาเทตพฺโพ   
อุปสมฺปนฺโน  นาเสตพฺโพติ  อิท  ปน  ภควตา  สงฺฆเภทโต    
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                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๐ 
 
ปจฺฉา  วุตฺต  ตสฺมา  ปกตตฺเตน  เทวทตฺเตน  สงฺโฆ  ภินฺโนติ  ฯ   
        อธมฺม  ธมฺโมติ  ทีเปนฺตีติอาทีสุ  อฏารสสุ  เภทกร- 
วตฺถูสุ  ฯ  สตฺุตนฺตปริยาเยน  ตาว  ทส  กุสลกมฺมปถา  ธมฺโม   
อกุสลกมฺมปถา  อธมฺโม  ฯ  ตถา  จตฺตาโร  สติปฏานา  จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธานา  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ   
พลานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  สตฺตตฺตึส- 
โพธิปกฺขิยธมฺมา  ธมฺโม  นาม  ฯ   ตโย  สติปฏานา  ตโย   
สมฺมปฺปธานา  ตโย  อิทฺธปิาทา  ฉ อินฺทฺริยานิ ฉ  พลานิ   
อฏ  โพชฺฌงฺคา  นวงฺคิโก  มคฺโคติ  อย  อธมฺโม  นาม ฯ  
จตฺตาโร  อุปาทานา  ป ฺจ  นีวรณา  สตฺตอนุสฺสยา  อฏ   
มิจฺฉตฺตาติ  จ  อย  ธมฺโม  ฯ  ตโย  อุปาทานา  จตฺตาโร  นีวรณา   
ฉ  อนุสฺสยา  สตฺต  มิจฺฉตฺตาติ  อย  อธมฺโม  ฯ  ตตฺถ  ยงฺกิ ฺจิ    
เอก  อธมฺมโกฏาส  คเหตฺวา  อิม  อธมฺม  ธมฺโมติ  กริสฺสาม  
เอว   อมฺหาก  อาจริยกุล  นิยฺยานิก  ภวิสฺสติ  มย ฺจ  โลเก 
ปากฏา  ภวิสฺสามาติ  ต  อธมฺม  ธมฺโม  อยนฺติ  กถยนฺตา 
อธมฺม  ธมฺโมติ   ทีเปนฺติ  นาม  ฯ  ตเถว  ธมฺมโกฏาเสสุ  เอก  
คเหตฺวา อย อธมฺโมติ กเถนฺตา  ธมฺม  อธมฺโมติ  ทเีปนฺติ   
นาม  ฯ  วินยปริยาเยน  ปน ภูเตน  วตฺถุนา  โจเทตฺวา  สาเรตฺวา   
ยถาปฏิ ฺาย  กาตพฺพกมฺม ธมฺโม  นาม  ฯ  อภูเตน  วตฺถุนา   
อโจเทตฺวา อสาเรตฺวา อปฺปฏิ ฺาย  กาตพฺพกมฺม  อธมฺโม    
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นาม  ฯ  สุตฺตนฺตปริยาเยน  ราควินโย  โทสวินโย  โมหวินโย   
สวโร  ปหาน  ปฏิสงฺขาติ  อย  วินโย  นาม ฯ  ราคาทีน  
อวินโย  อสวโร  อปฺปหาน  อปฺปฏิสงฺขาติ  อย  อวินโย  นาม  ฯ   
วินยปริยาเยน  วตฺถุสมฺปตฺติ  ตฺติสมฺปตฺติ  อนุสาวนสมฺปตฺติ   
สีมาสมฺปตฺติ  ปริสสมฺปตฺตีติ  อย  วินโย  นาม  ฯ  วตฺถุ- 
วิปตฺติ  ฯปฯ  ปริสวิปตฺตีติ  อย  อวินโย  นาม  ฯ  สุตฺตนฺตปริยาเยน   
จตฺตาโรสติปฏานา  ฯเปฯ  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  อิท  ภาสิต   
ลปต  ตถาคเตน  ฯ  ตโย  สติปฏานา  ตโย  สมฺมปปฺธานา  ตโย  
อิทฺธิปาทา  ฉ  อินฺทฺริยานิ  ฉ  พลานิ  อฏ  โพชฺฌงฺคา  นวงฺคิโก   
มคฺโคติ  อิท  อภาสิต  อลปต  ตถาคเตน  ฯ  วินยปริยาเยน   
จตฺตาโร  ปาราชิกา  เตรส  สงฺฆาทิเสสา  เทฺว  อนิยตา  ตึส   
นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยาติ  อิท  ภาสิต  ลปต  ตถาคเตน  ฯ  ตโย   
ปาราชิกาจุทฺทส  สงฺฆาทิเสสา  ตโย  อนิยตา  เอกตฺตึส   
นิสฺสคฺคิยา  ปาจิตฺติยาติ  อิท  อภาสิต  อลปต  ตถาคเตน  ฯ   
สุตฺตนฺตปริยาเยน  เทวสิกผลสมาปตฺติสมาปชฺชน   มหากรุณา- 
สมาปตฺติสมาปชฺชน  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลกน  อตฺถุปฺปตฺติ- 
วเสน  สุตฺตนฺตเทสนา  ชาตกกถาติ  อิท  อาจิณฺณ  ฯ  น  
เทวสิก  ผลสมาปตฺติสมาปชฺชน  ฯเปฯ  น  ชาตกกถาติ อิท   
อนาจิณฺณ  ฯ  วินยปริยาเยน  นิมนฺติตสฺส  วสฺสาวาส  วสิตฺวา   
อปโลเกตฺวา  จาริยปกฺกมน  ปวาเรตฺวา  จาริยปกฺกมน อาคนฺตุเกหิ    
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สทฺธึ  ปม  ปฏิสนฺถารกรณนฺติ  อิท  อาจิณฺณ  ฯ  ตสฺเสว   
อกรณ  อนาจิณฺณ  นาม  ฯ  สุตฺตนฺตปริยาเยน  จตฺตาโร สติ- 
ปฏานา  ฯเปฯ  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  อิท  ป ฺตฺต  นาม  ฯ 
ตโย  สติปฏานา  ฯเปฯ  นวงฺคิโก  มคฺโคติ  อิท  อป ฺตฺต 
นาม  ฯ  วินยปริยาเยน  จตฺตาโร  ปาราชิกา  ฯเปฯ  ตึส  นิสฺสคฺคิยา   
ปาจิตฺติยาติ  อิท  ป ฺตฺต  นาม  ฯ  ตโย  ปาราชิกา  ฯเปฯ 
เอกตฺตึสนิสฺสคฺคิยา  ปาจิตฺติยาติ  อิท  อป ฺตฺต  นาม  ฯ  
อนาปตฺตึ  อชานนฺตสฺส  อเถยฺยจิตฺตสฺส  น  มรณาธิปฺปายสฺส   
อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺส   น  โมจนาธิปฺปายสฺสาติ  ตตฺถ  ตตฺถ 
วุตฺตา  อนาปตฺติ  อนาปตฺติ นาม  ฯ  ชานนฺตสฺส  เถยฺยจิตฺตสฺสาติ- 
อาทินา  นเยน  วุตฺตา  อาปตฺติ อาปตฺติ  นาม  ฯ  ป ฺจ   
อาปตฺติกฺขนฺธา  ลหุกาปตฺติ  นาม  ฯ  เทฺว อาปตฺติกฺขนฺธา   
ครุกาปตฺติ  นาม  ฯ  ฉ  อาปตฺติกฺขนฺธา  สาวเสสาปตฺติ  นาม  ฯ  
เอโก  ปาราชกิาปตฺติกฺขนฺโธ  อนวเสสาปตฺติ  นาม  ฯ  เทฺว   
อาปตฺติกฺขนฺธา  ทุฏ ุลฺลาปตฺติ  นาม  ฯ  ป ฺจ  อาปตฺติกฺขนฺธา   
อทุฏ ุลฺลาปตฺติ  นาม  ฯ  ปุริมนเยเนว  ปเนตฺถ  วุตฺตปฺปการ  ธมฺม   
อธมฺโม  อยนฺติ  กถยนฺตา  ธมฺม  อธมฺโมติ  ทีเปนติฺ  นาม  ฯ 
อวินย  วินโย  อยนฺติ  ฯเปฯ  อทุฏ ุลฺล  อาปตฺตึ  ทุฏ ุลฺลาปตฺติ   
อยนฺติ  กถยนฺตา  อทุฏ ุลฺลาปตฺตึ  ทฏุ ุลฺลาปตฺตีติ  ทีเปนฺติ   
นาม  ฯ   เอว  อธมฺม  ธมโฺมติ  วา  ฯเปฯ  อทุฏ ุลฺลาปตฺตึ    
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ทุฏ ุลฺลาปตฺตีติ  วา  ทีเปตฺวา  ปกฺข  ลภิตฺวา  จตุนฺน  สงฺฆกมฺมาน   
อ ฺตร  สงฺฆกมฺม  เอกสีมาย  วิสุ  กโรนฺเตหิ  สงฺโฆ  ภินฺโน   
นาม  โหติ  ฯ  เตน  วุตฺต  เต  ภิกฺขู  อิเมหิ  อฏารสหิ  
เภทกรวตฺถูหิ  อปกสฺสนฺตีติ  อาทิ  ฯ  ตตฺถ  อปกสฺสนฺตีติ  ปริส   
อากฑฺฒนฺติ  วิชเฏนฺติ  เอกมนฺต  อุสฺสาเทนฺติ  ฯ  อวปกาสนฺตีติ   
อติวิย  ปกาสนฺติ  ยถา  วิสสฏา  โหนฺติ  เอว  กโรนฺติ  ฯ   
อาเวณิกนฺติ  วิสุ ฯ  เอตฺตาวตา  โข  อุปาลิ  สงฺโฆ  ภินฺโน 
โหตีติ  เอว  อฏารสสุ  เภทกรวตฺถูสุ  ยงฺกิ ฺจิ  เอกป  วตฺถุ  
ทีเปตฺวา  เตน  เตน  การเณน  อิม  คณฺหถ  อิม  โรเจถาติ   
ส ฺาเปตฺวา  สลาก  คาเหตฺวา  วิสุ สงฺฆกมฺเม กเต  สงฺโฆ   
ภินฺโน  โหติ  ฯ  ปริวาเร  ปน  ป ฺจหุปาลิ  อากาเรหิ  สงฺโฆ   
ภิชฺชตีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตสฺส  อิมินา  อิธ  วุตฺเตน  สงฺฆเภทลกฺขเณน   
อตฺถโต  นานากรณ  นตฺถิ ฯ ต ปนสสฺ นานากรณาภาว  
ตตฺเถว ปกาสยิสฺสาม ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                        สงฺฆเภทกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
                           ________________     



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 484 

                                   *เลมที่ ๓ หนา ๔๘๔ 
                                   วตฺตกฺขนฺธกวณฺณนา 
    
                  วตฺตกฺขนฺธเก  ฯ  อิทานิ  อาราม  ปวิสิสสฺามีติ  อิมินา   
อุปจารสีมสมีป  ทสฺเสติ  ตสฺมา  อุปจารสีม  ปตฺวา  อุปาหน- 
โอมุ ฺจนาทิ  สพฺพ  กาตพฺพ  ฯ  คเหตฺวาติ  อุปาหนา  กตฺตร- 
ทณฺเฑน  คเหตฺวา  ฯ ปฏกิฺกมนฺตีติ  สนฺนิปตนฺติ  ฯ  อุปาหน- 
ปุ ฺฉนโจฬก  ปุจฺฉิตฺวา   อุปาหนา  ปุ ฺฉิตพฺพาติ  กตรสฺมึ  าเน   
อุปาหนา  ปุ ฺฉนโจฬกนฺติ  อาวาสิเก  ภิกฺขู  ปุจฺฉิตฺวา  ฯ   
วิสฺสชฺเชตพฺพนฺติ  อตฺถรติพฺพ  ฯ  โคจโร  ปุจฺฉิตพฺโพติ  โคจรคาโม   
อาสนฺเน  อุทาหุ  ทูเร  กาลสฺเสว ปณฺฑาย  จริตพฺพ  อุทาหุ  
ทิวาติ  เอว  ภิกฺขาจาโร  ปุจฺฉิตพฺโพ  ฯ  อโคจโร  นาม   
มิจฺฉาทิฏ ิกาน  วา  คาโม  ปริจฺฉินฺนภิกฺโข  วา คาโม  ฯ  ยตฺถ   
เอกสฺส  วา  ทฺวินฺน  วา  ภิกฺขา  ทิยฺยติ  โสป ปุจฺฉิตพฺโพ  ฯ  
ปานีย  ปุจฺฉิตพฺพ  ปริโภชนีย  ปุจฺฉิตพฺพนฺติ  กึ  อิมิสฺสา  
โปกฺขรณิยา  ปานียเยว  ปวนฺติ  นหานาทิปริโภคป  กโรนฺตีติ    
เอว  ปานีย ฺเจว  ปริโภชนีย ฺจ  ปุจฺฉิตพฺพ  ฯ  เกสุจิ  าเนสุ    
วาฬมิคา  วา  อมนุสสา  วา  โหนฺติ  ตสฺมา  ก  กาล   
ปวิสิตพฺพ ก  กาล  นิกฺขมติพฺพนฺติ  ปุจฺฉิตพฺพ  ฯ  พหิ   ิเตนาติ   
นิกฺขมนฺตสฺส  อหิโน  วา  อมนุสฺสสฺส  วา  มคฺค  ทสิฺวา   ิเตน   
โอโลเกตพฺโพ  ฯ สเจ  อุสฺสหติ  โสเธตพฺโพติ  ยทิ  สกฺโกติ  สพฺโพ   
วิหาโร โสเธตพฺโพ  อสกโฺกนฺเตน  อตฺตโน  วสโนกาโส    
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ชคฺคิตพฺโพ  ฯ  สพฺพ  โสเธตุ สกฺโกนฺตสฺส  ปน  ทสสฺิเต  วิหาร- 
โสธนวตฺเต  วินิจฺฉโย  มหาขนฺธเก วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
          อาวาสิกวตฺเต  ฯ  อาสน  ป ฺาเปตพฺพนฺติ  เอวมาทิ  สพฺพ  
วุฑฺฒตเร  อาคเต  จีวรกมฺม  วา  นวกมมฺ  วา  เปตฺวาป  
กาตพฺพ ฯ เจติยงฺคณ  สมฺมชฺชนฺเตน  สมฺมุชฺชนึ  นกิฺขิปตฺวา   
ตสฺส  วตฺต  กาตุ  อารภิตพฺพ  ฯ  ปณฺฑิโต  เจ  โหติ  อาคนฺตุโก   
สมฺมชฺชาหิ  ตาว อาวุโส  เจติยงฺคณนฺติ  วกฺขติ  ฯ  คิลานเภสชฺช   
กโรนฺเตน  ปน สเจ  นาติอาตุโร  คิลาโน  โหติ  เภสชฺช  
อกตฺวา  วตฺตเมว  กาตพฺพ  มหาคิลานสฺส  ปน  เภสชฺชเมว  
กาตพฺพ  ฯ  ปณฺฑิโต  เจ  โหติ  อาคนฺตุโก  กโรหิ  ตาว  
เภสชฺชนฺติ  วกฺขติ  ฯ  ปานีเยน ปุจฺฉนฺเตน  สเจ  สกึ  อานีต  
ปานีย  สพฺพ  ปวติ  ปุน  อาเนสฺสามีติ  ปุจฺฉิตพฺโพเยว  ฯ   
อปจ  วีชเนน  วีชิตพฺโพ  ฯ  วีชนฺเตน  สกึ ปาทปฏ ิย  วีชิตฺวา 
สกึ  มชฺเฌ  สกึ  สีเส  วีชติพฺพ  ฯ  อล  โหตูติ  วุตฺเตน  มนฺทตร   
วีชิตพฺพ  ฯ  ปุน  อลนฺติ  วุตฺเตน  ตโต  มนฺทตร  วีชิตพฺพ  ฯ  
ตติยวาร  วุตฺเตน  วีชน ี เปตพฺพา  ฯ  ปาทาปสฺส  โธวิตพฺพา  ฯ   
โธวิตฺวา  สเจ  อตฺตโน  เตล  อตฺถิ  เตน มกฺเขตพฺพา  ฯ  โน   
เจ  อตฺถิ  ตสฺส  สนฺตเกน  มกฺเขตพฺพา  ฯ  อุปาหนปุ ฺฉน  ปน   
อตฺตโน  รุจิวเสน  กาตพฺพ  ฯ  เตเนว  สเจ  อุสฺสหตีติ  วุตฺต  ฯ    
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ตสฺมา  อุปาหนา  อปุ ฺฉนฺตสฺสาป  อนาปตฺติ  ฯ  กตฺถ  มยฺห  
เสนาสน  ปาปุณาตีติ  ปุจฺฉิเตน  เสนาสน  ป ฺาเปตพฺพ ฯ    
เอต  ตุมฺหาก  เสนาสน  ปาปุณาตีติ  เอว  อาจิกฺขิตพฺพนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  ปปฺโผเฏตฺวา ปตฺถริตุปน วฏฏติเยว ฯ   
        นวกสฺส  วตฺเต  ฯ  ปานีย  อาจิกฺขิตพฺพนฺติ  เอต  ปานีย   
คเหตฺวา  ปวาหีติ  อาจิกฺขิตพฺพ  ฯ  ปรโิภชนีเยป  เอเสว  นโย  ฯ 
เสส  ปุริมสทิสเมว  ฯ  มหาอาวาเสป  หิ  อตฺตโน  สนฺติก   
สมฺปตฺตสฺส  อาคนฺตุกสฺส วตฺต อกาตุน ลภติ ฯ   
        คมิกวตฺเต  ฯ  ทารุภณฺฑนฺติ  เสนาสนกฺขนฺธเก  วุตฺต   
ม ฺจปาทิ ฯ   มตฺติกาภณฺฑป  รชนภาชนาทิ  สพฺพ  ตตฺถ   
วุตฺตปฺปเภทเมว  ฯ ต  สพฺพ  อคฺคิสาลาย  วา  อ ฺสฺมึ  วา   
คุตฺตฏาเน  ปฏิสาเมตฺวา  คนฺตพฺพ  ฯ  อโนวสฺสเก  ปพฺภาเรป   
เปตุ วฏฏติ  ฯ  เสนาสน อาปุจฺฉิตพฺพนฺติ  เอตฺถ  ย   
ปาสาณปฏ ิย  วา  ปาสาณตฺถมฺเถสุ  วา  กตเสนาสน  ยตฺถ  
อุปจิกา  นาโรหนฺติ  ต  อนาปุจฺฉนฺตสฺสาป อนาปตฺติ  ฯ  จตูสุ   
ปาสาณเกสูติอาทิ  อุปจิกาน  อุปฺปตฺติฏาเน  ปณฺณสาลาทิ- 
เสนาสเน  กตฺตพฺพาการทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  อปฺเปว นาม   
องฺคานิป  เสยฺยุนฺติ  อย  อชฺโฌกาเส  ปตมฺหิ  อานิสโส  ฯ    
โอวสฺสกเคเห  ปน  ติเณสุ  จ  มตฺติกาปณฺเฑสุ  จ  อุปริปตนฺเตสุ 
ม ฺจปาน องฺคานิป วินสฺสนฺติ ฯ    
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        อนุโมทนวตฺถุสฺมึ  ฯ  อิทฺธ  อโหสีติ  สมฺปนฺน  อโหสิ  ฯ    
จตูหิ  ป ฺจหีติ  สงฺฆตฺเถเร  อนโุมทนตฺถาย  นิสินฺเน  เหฏา  
ปฏิปาฏิยา  จตูหิ  นิสีทิตพฺพ  ฯ  อนุเถเร  นิสินฺเน  มหาเถเรน  
เหฏา  จ  ตีหิ   นิสีทิตพฺพ  ฯ  ป ฺจเม  นิสินฺเน  อุปริ  จตูหิ   
นิสีทิตพฺพ  ฯ  สงฺฆตฺเถเรน  เหฏา  ทหรภิกฺขุสฺมึ  อชฺฌิฏเป   
สงฺฆตฺเถรโต  ปฏาย  จตูหิ  นิสีทิตพฺพเมว  ฯ  สเจ  ปน  อนุโมทโก   
ภิกฺขุ  คจฺฉถ  ภนฺเต อาคเมตพฺพกิจฺจ  นตฺถีติ  วทติ  คนฺตุ  
วฏฏติ  ฯ  มหาเถเรน คจฺฉาม  อาวุโส  คจฺฉามาติ  วุตฺเต   
คจฺฉถาติ  วทติ  เอวป วฏฏติ  ฯ  พหิคาเม  อาคมิสฺสามาติ   
อาโภค  กตฺวาป  พหิคาม คนฺตฺวา  อตฺตโน  นิสฺสิตเก  
ตุมฺเห  ตสฺสาคมน  อาคเมถาติ  วตฺวาป  คนฺตุ  วฏฏติเยว  ฯ   
สเจ  ปน  มนุสฺสา  อตฺตนา  รุจิเตน  เอเกน  อนุโมทน  
กาเรนฺติ  เนว  ตสฺส  อนุโมทโต  อาปตฺติ  น  มหาเถรสฺส   
ภาโร  โหติ  ฯ  อุปนิสินฺนกถายเมว  หิ  มนุสฺเสสุ  กถาเปนฺเตสุ 
เถโร  อาปุจฺฉิตพฺโพ  ฯ  มหาเถเรน  จ  อนุโมทนาย  อชฌฺิฏโว   
อาคเมตพฺโพติ  อิทเมตฺถ  ลกฺขณ  ฯ  วจฺจิโตติ  ส ฺชาตวจฺโจ 
วจฺจปฬิโตติ อธิปฺปาโย ฯ 
        ภตฺตคฺควตฺเต  ฯ  อนโฺตคาเม  วา  โหตุ  วิหาเร  วา  
มนุสฺสาน  ปริเวสนฏาน  คจฺฉนฺเตน  จีวร  ปารุปตฺวา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 488 

                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๘ 
 
กายพนฺธนเมว  วฏฏตีติ  อฏกถาสุ  วุตฺต  ฯ  น  เถเร  ภิกฺขู   
อนูปขชฺชาติ  เถเร  ภิกฺขู  อติอลฺลียิตฺวา  น  นิสีทิตพฺพ  ฯ  สเจ   
มหาเถรสฺส  นิสินฺนาสเนน  สมก  อาสน  โหติ  พหูสุ  อาสเนสุ   
สติ  เอก  เทวฺ  อาสนานิ  เปตฺวา  นิสีทิตพฺพ  ฯ  ภิกฺขู  คเณตฺวา   
ป ฺตฺตาสเนสุ  อนิสีทิตฺวา  มหาเถเรน  นิสีทาหีติ  วุตฺเตน   
นิสีทิตพฺพ  ฯ  โน  เจ  มหาเถโร วทติ  อิท  ภนฺเต  อาสน  
อุจฺจนฺติ  วตฺตพฺพ  ฯ  นิสทีาหีติ  วุตฺเต  นิสีทิตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  
เอว  อาปุจฺฉิเตป  น  วทติ  นิสีทนฺตสฺส  อนาปตฺติ  ฯ  
มหาเถรสฺเสว  อาปตฺติ  ฯ  นวโก  ห ิ เอวรูเป  อาสเน  อนาปุจฺฉา   
นิสีทนฺโต  อาปชฺชติ  ยถา  เถโร  อาปุจฺฉิโต อนนุชานนฺโต  ฯ  น   
สงฺฆาฏึ  โอตฺถริตฺวาติ  น  สงฺฆาฏึ  อวตฺถริตฺวา  นิสทีิตพฺพ  ฯ  
อุโภหิ  หตฺเถหีติ  ปตฺตโธวนอุทก  สนธฺาย  วุตฺต  ฯ   ทกฺขิโณทก   
ปน  ปุรโต  อาธารเก  ปตฺต  เปตฺวา  คเหตพฺพ  ฯ  สาธุกนฺติ   
อุทกสทฺท  อกโรนฺเตน  ฯ  สูปสฺส  โอกาโสติ  ยถา สูปสฺส  โอกาโส   
โหติ  เอว  มตฺตาย  โอทโน  คเหตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ  สมก   
สมฺปาเทหีติ  อิท  น  เกวล  สปฺปอาทีสุ  โอทเนปก   วตฺตพฺพ  ฯ   
สปฺปอาทีสุ  ปน  ย  อปฺป  โหติ  เอกสฺส  วา  ทฺวินนฺ  วา  
อนุรูป  ต  สพฺเพส  สมก  สมฺปาเทหีติ  วุตฺเต  มนุสฺสาน   
วิเหสา  โหติ  ตสฺมา  ตาทิส  สก ึ วา  ทวิฺกฺขตฺตุ วา  
คเหตฺวา เสส  น  คเหตพฺพ  ฯ  น  ตาว  เถเรน  ภุ ฺชิตพฺพนฺติ    
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อิท  ย  ปริจฺฉนฺนภิกฺขุก  ภตฺตคฺค  ยตฺถ  มนุสฺสา  สพฺเพส  
ปาเปตฺวา   วนฺทิตุกามา  โหนฺติ  ต  สนธฺาย  วุตฺต  ฯ  ย   
ปน  มหาภตฺตคฺค   โหติ  ยตฺถ  เอกสฺม ึ ปเทเส  ภุ ฺชนฺติ   
เอกสฺมึ  ปเทเส  อุทกทิยฺยติ  ตตฺถ  ยถาสุข  ภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  น   
ตาว  เถเรน  อุทกนฺติ   อิท  หตฺถโธวนอุทก  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  
อนฺตรา  ปปาสิเตน  ปนคเล  วิลคฺคามิเสน  วา  ปานยี  
ปวิตฺวา  หตฺถา  น  โธวิตพฺพา  ฯสเจ  มนุสฺสา  โธวถ   
ภนฺเต  ปตฺต ฺจ  หตฺเถ  จาติ  วทนฺติ  ภิกฺขูวา  ตุมฺเห  
อุทก  คณฺหถาติ  วทนฺติ  วฏฏติ  ฯ  นิวตฺตนฺเตนาติ   ภตฺตคฺคโต   
อุฏาย  นิวตฺตนฺเตน  สงฺเฆน  เอว  นิวตฺติตพฺพนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ 
กถ  ฯ  นวเกหีติ  สพฺพ  ทฏพฺพ  ฯ  สมฺพาเธสุ  หิ  ฆเรสุ   
มหาเถราน  นิกฺขมนฺโตกาโส  น  โหติ  ตสฺมา  เอว  วุตฺต  ฯ  
เอว  นิวตฺตนฺเตหิ  ปน  นวเกหิ  เคหทฺวาเร  ตฺวา เถเรส ุ
นิกฺขมนฺเตสุ  ปฏิปาฏิยา  คนฺตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  มหาเถรา  ทูเร  
นิสินฺนา  โหนฺติ  นวกา  อนฺโตเคเห  เถราสนโต  ปฏาย  ปาลิยา 
เอว  นิกฺขมิตพฺพ  ฯ  กาเยน  กาย  อฆเฏนฺเตหิ  ยถา  อนฺตเร 
มนุสฺสา  คนฺตุสกฺโกนฺติ เอว วิรลาย ปาลิยา คนฺตพฺพ ฯ    
          ปณฺฑจาริกวตฺเต  ฯ  กมฺม  วา  นิกฺขิปนฺตีติ  กปฺปาส  วา    
สุปฺป  วา  มสุล  วา  ย  คเหตฺวา  กมฺม  กโรนฺติ   ิตา   
วา นิสินฺนา  วา  โหนฺติ  ต  นิกฺขิปนฺติ  ฯ  น  จ    
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ภิกฺขาทายิกายาติ  อิตฺถี  วา  โหตุ  ปุริโส  วา  ภิกฺขาทานสมเย   
มุข  น  โอโลเกตพฺพ  ฯ   
          อาร ฺกวตฺเต  ฯ  เสนาสนา  โอตริตพฺพนฺติ  วสนฏานโต   
นิกฺขมิตพฺพ  ฯ  ปตฺต  ถวิกาย  ปกฺขิปตฺวาติ  เอตฺถ  สเจ  พหิคาเม   
อุทก  นตฺถ ิ อนฺโตคาเมเยว  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  อถ  พหิคาเม 
อตฺถิ  พหิคาเม  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ปตฺโต  โธวิตฺวา  นโิรทก   
กตฺวา  ถวิกาย  ปกฺขิปตพฺโพ  ฯ  ปริโภชนีย  อุปฏาเปตพฺพนฺติ    
สเจ  ภาชนานิ  นปฺปโหนฺติ  ปานียเมว  ปรโิภชนียป  กตฺวา  
อุปฏาเปตพฺพ  ฯ  ภาชน  อลภนฺเตน  เวฬุนาฬิกายป  
อุปฏาเปตพฺพ ฯ  ตป  อลภนฺตสฺส  ยถา  สมีเป  อุทกอาวาโต  
โหติ  เอว  กาตพฺพ  ฯ อรณิสหิเต สติ อคฺคึ อกาตตป 
วฏฏติ ฯ ยถา จ อาร ฺกสฺส  เอว  กนตฺาร  ปฏิปนนฺสฺสาป  
อรณิสหิต  อิจฺฉิตพฺพ  ฯ  คณวาสิโน  ปน เตน วินาป  
วฏฏติ ฯ นกขฺตฺตาเนว นกฺขตฺตปทานิ ฯ   
  เสนาสนวตฺเต  ฯ  ทฺวาร  นาม  ยสฺมา  มหาวล ฺช  ตสฺมา   
ตตฺถ  อาปุจฺฉนกิจฺจ  นตฺถิ  ฯ  เสสานิ  ปน  อุทฺเทสทานาทีนิ   
อาปุจฺฉิตฺวาว  กาตพฺพานิ  เทวสิก  อาปุจฺฉิตุ  วฏฏติ  ฯ  อถาป   
ภนฺเต  อาปุจฺฉิตพฺพเมว  โหตูติ  วุตฺเต  วุฑฺฒตโร  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉติ ฯ   สยเมว  วา  ตฺว  ยถาสุข  วิหราหีติ  วทติ   
เอวป  วฏฏติ  ฯ สภาคสฺส  วิสฺสาเสนาป  วฏฏติเยว  ฯ  เยน    
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วุฑฺโฒ  เตน  ปริวตฺติตพฺพนฺติ  วุฑฺฒาภิมุเขน  ปริวตฺติตพฺพ  ฯ   
โภชนสาลาทีสุป  เอวเมว  ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ  
          ชนฺตาฆรวตฺเต ฯ ปริภณฺฑนฺติ พหิ ชคฺคติ ฯ    
          อาจมนวตฺถุสฺมึ  ฯ  สติ  อุทเกติ  เอตฺถ  สเจ  อุทก  อตฺถ ิ
ปฏิจฺฉนฺนฏาน  ปน  นตฺถิ  ภาชเนน  อุทก  นีหริตฺวา  
อาจมิตพฺพ  ฯ  ภาชเน  อสติ  ปตฺเตน  นีหริตพฺพ  ฯ  ปตฺเตป  
อสติ  อสนฺต  นาม โหติ  ฯ  อิท  อติวิวฏ  ปุรโต  อ ฺ  อุทก   
ภวิสฺสตีติ  คตสฺส  อุทก  อลภนฺตสฺเสว  ภิกฺขาจารเวลา  โหติ   
กฏเน  วา  เกนจิ  วา  ปุ ฺฉิตฺวา  คนฺตพฺพ  ฯ  ภุ ฺชิตตป   
อนุโมทนป  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  อาคตปฏิปาฏิยาติ  วจฺจกุฏิย   
ปสฺสาวฏาเน  นหานติฏเติ  ตีสุป  อาคตปฏิปาฏิเยว ปมาณ ฯ  
          วจฺจกุฏิวตฺเต  ฯ  น  ทนฺตกฏ  ขาทนฺเตนาติ  อย   
วจฺจกุฏิยาป   อวจฺจกุฏิยาป  สพฺพตฺเถว  ปฏกิฺเขโป  ฯ  น  ผรุเสน   
กฏเนาติผาลิตกฏเน  วา  ขเรน  วา  คณฺ ิเกน  วา   
กณฺฏเกน  วา  สุสิเรน  วา  ปูตินา  วา  น  อวเลขิตพฺพ  ฯ   
อวเลขนกฏ  ปน  อคเหตฺวา  ปวิฏสฺส  อาปตฺติ  นตฺถิ  ฯ  น   
อาจมนสราวเกติ  สพฺพสาธารณฏาน  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  ตตฺร 
หิ  อ ฺเ  อ ฺเ  อาคจฺฉนฺติ  ตสฺมา อุทก  น  เสสิตพฺพ  ฯ    
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ย  ปน  สงฺฆิเกป  วิหาเร  เอกเทเส  นิวทฺธคมนตฺถาย  กตฏาน   
โหติ  ปุคฺคลกิฏาน  วา  ตสฺมึ  วฏฏติ  ฯ  วิเรจน  ปวิตฺวา   
ปุนปฺปุน  ปวิสนฺตสฺสาป  วฏฏติเยว  ฯ  อูหตาติ  โอหนิตา   
พหิ  วจฺจมกฺขิตาติ  อตฺโถ  ฯ  โธวิตพฺพาติ  อุทก  อาหริตฺวา   
โธวิตพฺพา  ฯ  อุทก  อตฺถิ  ภาชน  นตฺถิ  อสนฺต  นาม  โหติ  ฯ 
ภาชน  อตฺถิ  อุทก  นตฺถิ  เอตป  อสนฺต  ฯ  อุภเย  อสติ   
อสนฺตเมว  ฯ  กฏเน  วา  เกนจิ  วา  ปุ ฺฉิตฺวา  คนฺตพฺพ  ฯ เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        วตฺตกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________   
                                   
                          ปาฏิโมกขฺฏปนกฺขนฺธกวณฺณนา    
   
          ปาฏิโมกฺขฏปนกฺขนฺธเก  ฯ  นนฺทิมุขิยา  รตฺติยาติ  อรุณุฏ ิต- 
กาเล  ปติมุขา  วิย  รตฺติ  ขายติ  ฯ  เตนาห  นนฺทิมุขิยา   
รตฺติยาติ  ฯ  อนฺโตปูตินฺติ  อนฺโตจิตฺตสนฺตาเน  กิเลสปูติสภาเวน   
อนฺโตปูติ  ฯ  อวสฺสุตนฺติ  กิเลสวสฺสนวเสน  อวสฺสุต ฯ กสมฺพุชาตนฺติ  
อากิณฺณโทสตาย  สงฺกิลิฏชาต  ฯ  ยาว  พาหาคหณาป  นามาติ   
อปริสุทฺธา  อานนฺท  ปรสิาติ  วจน  สตฺุวาเยว  หิ  เตน  
ปกฺกมิตพฺพ  สิยา  เอว  อปกฺกมิตฺวา  ยาว  พาหาคหณาป   
นาม  โส  โมฆปุริโส  อาคมิสฺสติ  อจฺฉริยมิทนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  น    
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อายตเกเนว  ปปาโต  โหตีติ  น  ปมเมว  คมฺภีโร  อนุปุพฺเพน   
คมฺภีโรติ  อตฺโถ  ฯ   ิตธมฺโม  เวล  นาติวตฺตตีติ  วีจีน   
โอสกฺกนวฑฺฒนมริยาทเวล  นาติกฺกมติ  ฯ  ตีร  วาเหตีติ  ตีร   
อปฺเปติ  อุสฺสาเทตีติ  อตฺโถ  ฯ  อ ฺาปฏิเวโธติ  อรหตฺต- 
ปฏิเวโธ  ฯ  ฉนฺนมติวสฺสตีติ  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  ปฏิจฺฉาเทนฺโต   
อ ฺ  นว  อาปตฺตึ  อาปชฺชตีติ  อิทเมต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  
วิวฏ  นาติวสฺสตีติ อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  วิวรนฺโต  อ ฺ   
อาปตฺตึ  อาปชฺชตีติ  อิทเมต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ   
        ปต  โหติ  ปาฏิโมกฺขนฺติ  เอตฺถ  ปุเร  วา  ปจฺฉา  วา   
ปตป  อปตป  โหติ  เขตฺเต  ปตเมว  ปน  ปต  โหติ  ตสฺมา  
สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อชฺช  อุโปสโถ  ปณฺณรโส  ยท ิ  
สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ  อุโปสถ  กเรยฺยาติ  เอตฺถ  ยาว  
เรการ ภณติ  ตาว  เปตพฺพ  อิท  หิ  เขตฺต  ฯ  ยกาเร   
ปน  วุตฺเต เปนฺเตน  ปจฺฉา  ปต  นาม  โหติ  ฯ  สุณาตุ 
เมติ  อนารทฺเธว  เปนฺเตน  ปุเร  ปต  โหติ  ฯ  อมูลิกาย   
ทิฏ ิวิปตฺติยา  ปาฏิโมกฺข  เปติ  อกตายาติ  เตน  ปุคฺคเลน   
สา  วิปตฺติ  กตา  วา  โหตุ  อกตา  วา  ปาฏิโมกฺขฏปนกสฺส  
ส ฺา  อมูลกวเสน  อมูลกา  โหติ  ฯ  กตากตายาติ  กต ฺจ  
อกต ฺจ  อุภย  คเหตฺวา  วุตฺต  ฯ ธมฺมกิ  สามคฺคึ  น  อุเปตีติ    
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กมฺม  โกเปตุกามตาย  สงฺฆกมฺเม  กยิรมาเน  เนว  อาคจฺฉติ  
น  ฉนฺท  เทติ  สมฺมุขีภูโต  จ  ปฏิกฺโกสติ   เตน  ทุกฺกฏ   
อาปชฺชติ  ฯ  อิจฺจสฺส  สาปตฺติกสฺเสว  ปาฏิโมกฺข   ปต  โหติ  ฯ   
ปจฺจาทิยตีติ  ปุน  กาตพฺพ  กมฺมนฺติ  ปจฺจาทิยติ  ฯ  เตน 
อุกฺโกฏนเกน  ปาจิตฺติย  อาปชฺชติ  ฯ  อิจฺจสฺสาป  สาปตฺติกสฺเสว   
ปาฏิโมกฺข  ปต  โหติ  ฯ  เยหิ  อากาเรหิ  เยหิ  ลิงฺเคหิ  เยหิ   
นิมิตฺเตหีติ  เอตฺถ  มคฺเคน  มคฺคปฏิปาทนาทีสุ  อาการาทิส ฺา   
เวทิตพฺพา  ฯ  เตน  ทฏิเน  เตน  สุเตน  ตาย  ปริสงฺกายาติ  
เอตฺถ  ทิฏ ฺจ  สุต ฺจ  ปาลิย  อาคตเมว  ฯ  สเจ  ปน  เตหิ   
ทิฏสุเตหิ ปริสงฺก  อุปฺปาเทยฺย  ต  สนธฺาย  วุตฺต  ตาย   
ปริสงฺกายาติ  ฯ   
        อตฺตาทาน  อาทาตุกาเมนาติ  เอตฺถ  สาสน  โสเธตุกาโม   
ภิกฺขุ ย  อธิกรณ  อตฺตนา  อาทิยติ  ต  อตฺตาทานนฺติ  
วุจฺจติ  ฯ  อกาโล อิม  อตฺตาทาน  อาทาตุนฺติ  เอตฺถ  ราชภย   
โจรภย  ทุพฺภิกฺขภย  วสฺสารตฺโตติ  อย  อกาโล  วิปรีโต   
กาโล  ฯ  อภูต อิท อตฺตาทานนฺติ  อสนฺตมิท  มยา  อธมฺโม   
วา  ธมฺโมติ  ธมฺโม  วา  อธมฺโมติ  อวินโย  วา  วินโยติ  
วินโย  วา  อวินโยติ  ทุสสฺีโล  วา  ปุคฺคโลสีลวาติ  สีลวา  
ปุคฺคโล  ทุสสฺีโลติ  คหิโตติ  อตฺโถ  ฯ  วิปริยาเยน   ภูต   
เวทิตพฺพ  ฯ  อนตฺถส ฺหิต  อิท  อตฺตาทานนฺติ  เอตฺถ  ย    
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ชีวิตนฺตรายาย  วา  พฺรหฺมจริยนฺตรายาย  วา  สวตฺตติ  อิท 
อนตฺถส ฺหิต  อตฺตาทาน  วิปรีต  อตฺถส ฺหิต  นาม  ฯ  น   
ลภิสฺสามิ  สนฺทิฏเ  สมภฺตฺเต  ภิกฺขูติ  อปฺเปกทา  หิ  
ราชภยาทีสุ  เอวรูปา  อตฺตโน  ปกฺขสฺส  อุปตฺถมฺภกา  ภิกฺขู   
ลทฺธธ  น  สกฺกา  โหนฺติ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  น  ลภิสสฺามีติ  ฯ   
อปฺเปกทา  ปนเขมสุภิกฺขาทีสุ  ลทฺธธ  สกฺกา  โหนฺติ  ต   
สนฺธาย  ลภิสฺสามีติ  วุตฺต  ฯ  ภวิสฺสติ  สงฺฆสฺส  ตโตนิทาน   
ภณฺฑนนฺติ  โกสมฺพิกาน  วิย  ภณฺฑน  กลโห  วิคฺคโห  วิวาโท   
สงฺฆเภโท  จ  ภวิสฺสติ  ฯ ปจฺฉาป  อวิปฺปฏิสารกร  ภวิสฺสตีติ   
สุภทฺทวุฑฺฒปพฺพชิต  นิคฺคเหตฺวา  ป ฺจสติกสงฺคีตึ  กโรนฺตสฺส   
มหากสฺสปตฺเถรสฺเสว  ทสวตฺถุเก  อธกิรเณ  ทส  ภิกฺขุสหสฺสานิ   
นิคฺคเหตฺวา  สตฺตสติกสงฺคีตึ  กโรนฺตสฺส  อายสฺมโต  ยสสฺเสว   
สฏ ิภิกฺขุสหสฺสานิ  นิคฺคเหตฺวา  สหสฺสกสงฺคีตึ  กโรนฺตสฺส    
โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺเสว  จ  ปจฺฉา  สมนุสฺสรณ  อวิปฺปฏ-ิ 
สารกร  โหติ  สาสนสฺส  จ  วิคตุปกฺกิเลสจนฺทิมสุริยสสฺสิรีกตาย   
สวตฺตติ  ฯ   
        อจฺฉิทฺเทน  อปฺปฏิมเสนาติอาทีสุ  เยน  คหฏปพฺพชิเตสุ   
โยโกจิ   ปหโต  วา  โหติ  คิหีน  คณฺฑผาลนาทีนิ  เวชฺชกมฺมานิ   
วา  กตานิ ตสฺส  กายสมาจาโร  อุปจิกาหิ  ขาทิตตาล- 
ปณฺณมิว  ฉิทฺโท  จ  ปฏมิาสิตุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  คเหตฺวา    
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อากฑฺฒิตุ  สกฺกุเณยฺยตาย  สปฺปฏิมโส  จ  โหติ  วิปรีโต  อจฺฉิทฺโท   
อปฺปฏิมโสติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  วจีสมาจาโร  ปน  มุสาวาทโอมสวาท- 
เปสุ ฺอมูลกานุทฺธสนาทีหิ  ฉิทฺโท  จ  สปฺปฏิมโส  จ  โหติ   
วิปรีโต  อจฺฉิทฺโท  จ  อปฺปฏิมโส  จ  ฯ  เมตฺต  นุโข เม  
จิตฺตนฺติปลิโพเธ  ฉินฺทิตฺวา  กมฺมฏานภาวนานุโยเคน  อธิคต  
เมตฺต  จิตฺต  ฯ  อนาฆาตนฺติ  อาฆาตวิรหิต  วิกฺขมภฺนวเสน   
วิคตาฆาตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อิท  ปน  อาวุโส  กตฺถ  วุตฺต  ภควตาติ 
อิท  สิกฺขาปท  กตรสฺม ึ นคเร  วุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ 
        กาเลน  วกฺขามีติอาทีสุ  เอโก  ภิกขฺุ  เอก  โอกาส  กาเรตฺวา   
โจเทนฺโต  กาเลน  วทติ  นาม   สงฺฆมชฺฌคณมชฺฌสลากคฺค- 
ยาคุอคฺควิตกฺกมาฬภิกฺขาจารมคฺคอาสนสาลาทีสุ  อุปฏาเกหิ   
ปริวาริตกฺขเณ  วา  โจเทนฺโต  อกาเลน  วทติ  นาม  ฯ  ตจฺเฉน   
วทนฺโต  ภูเตน  วทติ  นาม  ฯ  อมฺโภ  มหลฺลก  ปรสิาวจร   
ปสุกูลิก ธมมฺกถิก  ปฏริปู  ตว  อิทนฺติ  วทนฺโต  ผรุเสน   
วทติ  นาม  ฯ  การณนิสสฺิต ปน  กตฺวา  ภนฺเต  มหลฺลกตฺถ   
ปริสาวจรา  ปสุกูลิกา  ธมฺมกถิกตฺถ  ปฏิรูป  ตุมฺหาก  อิทนฺติ   
วทนฺโต  สณฺเหน  วทติ  นาม  ฯ  การณนิสฺสิต  กตฺวา  วทนฺโต   
อตฺถส ฺหิเตน  วทติ  นาม  ฯ  เมตฺตจิตฺโต  วกฺขามิ โน   
โทสนฺตโรติ  เมตฺตจิตฺต  อุปฏเปตฺวา  วกฺขามิ  น  ทุฏจิตฺโต   
หุตฺวา  ฯ    
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        อชฌฺตฺต  มนสิกริตฺวาติ  อตตโน  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  ฯ   
การุ ฺตาติ  กรุณาภาโว  ฯ  อิมินา  กรุณ ฺจ  กรุณาปุพฺพ- 
ภาค ฺจ ทสฺเสติ  ฯ  หิเตสิตาติ  หิตคเวสนตา  ฯ  อนุกมฺปตาติ   
เตน  หิเตนสโยชนา  ฯ  ทวฺีหิป  เมตฺต ฺจ  เมตฺตาปุพฺพภาค ฺจ   
ทสฺเสติ  ฯ  อาปตฺติวุฏานตาติ  อาปตฺติโต  วุฏาเปตฺวา  สุทฺธนฺเต   
ปติฏาปน  ฯ  วตฺถุ  โจเทตฺวา  สาเรตฺวา  ปฏิ ฺ  อาโรเปตฺวา   
ยถาปฏิ ฺาย กมฺมกรณ  วินยปุเรกฺขารตา  นาม  ฯ  อิเม  ป ฺจ   
ธมฺเมติ  เย  เอเต  การุ ฺตาติอาทินา  นเยน  วุตฺตา  อิเม   
ป ฺจ  ธมฺเม  อชฺฌตฺต  มนสิกริตฺวา  ปโร  โจเทตพฺโพติ  ฯ   
        สจฺเจ  จ  อกุปฺเป  จาติ  วจีสจฺเจ  จ  อกุปฺปนตาย  จ   
จุทิตเกน  หิ  สจฺจ ฺจ  วตฺตพฺพ  โกโป  จ  น  กาตพฺโพ   
เนว  อตฺตนา  กชฺุฌิตพฺพ  น ปโร ฆเฏตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ  
                ปาฏิโมกฺขฏปนกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
                        ______________________  
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          ภิกฺขุนกิฺขนฺธเก  ฯ  อล  โคตมิ  มา  เต  รุจีติ  กสฺมา 
ปฏิกฺขิปติ  นนุ  สพฺเพสป  พุทฺธาน  จตสฺโส  ปริสา   
โหนฺตีติ  ฯ  กาม  โหนฺติ  กิลเมตฺวา  ปน  อเนกกฺขตฺตุ  ยาจิเตน   
อนุ ฺาต ปพฺพชฺช  ทุกฺข  ลทฺธา  อย  อมฺเหหีติ  สมฺมา   
ปริปาเลสฺสนฺตีติ  ครุก   กตฺวา  อนุชานิตุกาโม  ปฏิกฺขิปติ  ฯ   
อฏครุธมฺมกถา  มหาวิภงฺเคเยว  กถิตา  ฯ  กุมฺภเถนเกหีติ  กุมฺเภ   
ทีป  ชาเลตฺวา  เตน  อาโลเกน ปรฆเร  ภณฺฑ  วิจินิตฺวา  
เถนกโจเรหิ  ฯ  เสตฏ ิกา  นาม  โรคชาตีติ  เอโก  ปาณโก 
นาม  ฯ  โส  นาฬิมชฺเฌ  คต  กณฺฑ  วิชฺฌติ  เยน  วิทฺธตฺตา  
นิกฺขนฺตป  สาลิสีส  ขีร  คเหตุ  น   สกโฺกติ  ฯ  ม ฺเชฏ ิกา  
นาม  โรคชาตีติ  อุจฺฉูน  อนฺโตรตฺตภาโว  ฯ  มหโต  ตฬากสฺส   
ปฏิกจฺเจว  ปาลินฺติ  อิมินา  ปน  เอตมตฺถ  ทสฺเสติ ยถา 
มหโต  ตฬากสฺส  ปาลิยา  อพทฺธายป  กิ ฺจิ  อุทก  ติฏเยฺย 
ปมเมว  พทฺธาย  ปน  ย  อุทก  อพทธฺปจฺจยา  น  ติฏเยฺย   
ตมฺป  พทฺธาย  ติฏเยฺย  เอวเมว  เย  อิเม  อนุปฺปนฺเน   
วตฺถุสฺมึ   ปฏกิจฺเจว  อวีติกฺกมนตฺถาย  ครุธมฺมา  ป ฺตฺตา  
ภควตา  เตสุ อป ฺตฺเตสุป  มาตุคามสฺส  ปพฺพชิตตฺตา  
ป ฺจ  วสฺสสตานิ  สทฺธมฺโม   ติฏเยฺย  ปฏิกจฺเจว  ป ฺตฺตตฺตา    
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ปน  อปรานิป  ป ฺจ  วสฺสสตานิ  สฺสตีติ  เอว  ปม   
วุตฺต  วสฺสสหสฺสเมว  สฺสตีติ  ฯ  วสฺสสหสฺสนฺติ   เจต  ปฏ-ิ 
สมฺภิทปฺปเภทปตฺตขีณาสววเสเนว  วุตฺต  ฯ  ตโต  ปน อุตฺตรึป   
สุกฺขวิปสฺสกขีณาสววเสน  วสฺสสหสฺส  อนาคามิวเสน  วสฺสสหสฺส    
สกทาคามิวเสน   วสฺสสหสฺส   โสตาปนฺนวเสน  วสฺสสหสฺสนฺติ  เอว   
ป ฺจ  วสฺสสหสฺสานิ  ปฏเิวธสทฺธมฺโม  สฺสติ  ฯ   ปริยตฺติธมฺโมป   
ตานิเยว  ฯ  น  หิ  ปริยตฺติยา  อสติ  ปฏิเวโธ  อตฺถ ิ  นาป   
ปริยตฺติยา  สติ  ปฏิเวโธ  น  โหติ  ฯ  ลิงฺค  ปน  ปริยตฺติยา   
อนฺตรหิตายป  จิร  ปวตฺติสฺสตีติ  ฯ   
        อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขูหิ  ภิกฺขุนิโย  อุปสมฺปาเทตุนฺติ   
อิมาย  อนุตฺติยา  ภิกฺขู  ป ฺจสตา  สากิยานิโย  มหาปชาปติยา   
สทฺธึ  วิหารนิิโย  กตฺวา  อุปสมฺปาเทสุ ฯ  อิติ  ตา  สพฺพาป  
เอกโต  อุปสมฺปนฺนา  นาม  อเหสุ ฯ  เย  โข  ตฺว  โคตมีติ   
อิมินา  โอวาเทน  โคตมี  อรหตฺต  ปตฺตา  ฯ  กมฺม  น  กริยตีติ   
ตชฺชนียาทิ  สตฺตวิธป  กมฺม  น  กริยติ  ฯ  ขมาเปนฺตีติ   น   
ปุน  เอวรูป  กริสฺสามาติ  ขมาเปนฺติ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว 
ภิกฺขูหิ  ภิกฺขุนีน  กมฺม  อาโรเปตฺวา  ภิกฺขุนีน  นิยฺยาเทตุนฺติ  
เอตฺถ  ตชฺชนยีาทีสุ  อิท  นาม  กมฺม  เอติสฺสา  กาตพฺพนฺติ   
เอว อาโรเปตฺวา  ตทานิ  ตุมฺเหว  กโรถาติ  นิยฺยาเทตพฺพ  ฯ    
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สเจ  ปน  อ ฺสฺมึ  อาโรปเต  อ ฺ  กโรนฺติ  ตชชฺนีย- 
กมฺมารหสฺส  นิยสกมฺม  กโรนฺตีติ  เอตฺถ  วุตฺตนเยเนว  กาเรตพฺพต  
อาปชฺชนฺติ ฯ  
        กทฺทโมทเกนาติ  เอตฺถ  น  เกวล  กทฺทโมทเกน   
วิปฺปสนฺนอุทกรชนกทฺทมาทีสุป  เยน  เกนจิ  โอสิ ฺจนฺตสฺส   
ทุกฺกฏเมว  ฯ  อวนฺทิโย  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภิกฺขุนีสงฺเฆน   
กาตพฺโพติ  ภิกฺขุนีอุปสฺสเย  สนฺนิปติตฺวา  อสุโก  นาม  อยฺโย   
ภิกฺขุนีน  อปาสาทนีย  ทสฺเสติ  เอตสฺส  อยฺยสฺส   อวนฺทิยกรณ   
รุจฺจตีติ  เอว  ติกฺขตฺตุ  สาเวตพฺพ  ฯ  เอตฺตาวตา  อวนฺทิโย   
กโต  โหติ  ฯ  ตโต  ปฏาย  ยถา  สามเณร  ทิสฺวา  น  
วนฺทนฺติ  เอวเมว  ทิสฺวาป  น  วนฺทิตพฺโพ  ฯ  เตน  ภิกฺขุนา 
สมฺมา  วตฺตนฺเตน  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  อคนฺตฺวา  วิหาเรเยว  สงฺฆ   
วา  เอกปุคฺคล  วา  อุปสงฺกมิตฺวา  อุกฺกุฏิก  นิสีทิตฺวา  อ ฺชลึ   
ปคฺคเหตฺวา  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  มยฺห  ขมตูติ  ขมาเปตพฺพ  ฯ  เตน   
ภิกฺขุนา  ภิกฺขุนีน   สนฺติก  คนฺตฺวา  เอโส  ภิกฺขุ  ตุมฺเห   
ขมาเปตีติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ตโต  ปฏาย  โส  วนฺทิตพฺโพ  ฯ  อยเมตฺถ   
สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถาร  ปน  กมฺมวิภงฺเค  วกฺขาม  ฯ  โอภาเสนฺตีติ   
อสทฺธมฺเมน  โอภาเสนฺติ  ฯ ภิกฺขุนีหิ  สทฺธึ  สมฺปโยเชนฺตีติ   
ภิกฺขุนีหิ  สทธฺึ  ปุริเส  อสทฺธมฺเมน  สมฺปโยเชนฺติ  ฯ  อวนฺทิย-  
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กรณ  วุตฺตนยเมว  ฯ  อาวรณนฺติ วิหารปฺปเวสนนิวารณตฺตาทิก   
อาวรณ  ฯ  น  อาทิยนฺตีติ  น  สมฺมา  สมฺปฏิจฺฉนฺติ  ฯ  โอวาท   
เปตุนฺติ  เอตถ  น  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  คนฺตฺวา  เปตพฺโพ   
โอวาทนตฺถาย  ปนาคตา  ภิกฺขุนิโย  วตฺตพฺพา  อสุกา  นาม   
ภิกฺขุนี  สาปตฺติกา  อสฺสา  โอวาท  เปมิ  มา ตาย   
สทฺธึ  อุโปสถ  กริตฺถาติ  ฯ  กายวิวรณาทีสุป  ทณฺฑกมฺม    
วุตฺตนยเมว  ฯ  น  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนิยา  โอวาโท  น  คนฺตพฺโพติ- 
อาทิ ภิกฺขุนีวิภงฺควณฺณนาย  วุตฺตเมว  ฯ   
        ผาสุเก  นเมนฺตีติ  คิหิทาริกาโย  วิย  ถนปฏเกน  
กายพนฺธเนน  ผาสุเก  นมนตฺถาย  พนฺธนฺติ  ฯ  เอกปริยายกตนฺติ   
เอกวาร  ปรกิฺขิปนก  ฯ  วิลีเวน  ปฏเฏนาติ  สณฺเหหิ  เวฬุวิลีเวหิ   
กตปฏเฏน  ฯ  ทุสฺสปฏเฏนาติ  เสตวตฺถปฏเฏน  ฯ ทุสฺสเวณิยาติ   
ทุสฺเสน  กตเวณิยา  ฯ  ทสฺุสวฏฏิยาติ  ทุสฺเสน   กตวฏฏิยา  ฯ   
โจฬปฏฏาทสีุ  โจฬกาสาว  โจฬนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ อฏ ิลฺเลนาติ   
โคชงฺฆฏ ิเกน  ฯ  ชฆนนฺติ  กฏิปฺปเทโส  วุจฺจติ  ฯ   หตฺถ   
โกฏฏาเปนฺตีติ  อคฺคพาห  โกฏฏาเปตฺวา  โมรปตฺตาทีหิ  จิตฺตก   
กโรนฺติ  ฯ  หตฺถโกจฺฉนฺติ  ปฏ ิหตฺถ  ฯ  ปาทนฺติ  ชงฺฆ  ฯ   
ปาทโกจฺฉนฺติ  ปฏ ิปาท  ฯ  มุขลิมฺปนาทีนิ  วุตฺตนยาเนว  ฯ  อวงฺค    
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กโรนฺตีติ  อกฺขิอ ฺชนิโย  อวงฺคเทเส  อโธมุข  เลข  กโรนฺติ  ฯ   
วิเสสกนฺติ  คณฺฑปฺปเทเส  วิจิตฺรสณฺาน  วิเสสก  กโรนฺติ  ฯ    
โอโลกนเกนาติ  วาตปาน  วิวริตฺวา  วีถึ  โอโลเกนฺติ  ฯ  สาโลเก   
ติฏนฺตีติ  ทฺวาร  วิวริตฺวา  อุปฑฺฒกาย  ทสฺเสนฺติโย  ติฏนฺติ  ฯ   
สนจฺจนฺติ  นฏสมชชฺ  กาเรนฺติ  ฯ  เวสึ  วุฏาเปนฺตีติ  คณิก   
วุฏาเปนฺติ  ฯ  ปานาคาร  เปนฺตีติ  สุร  วิกกฺีณนฺติ  ฯ  สูน  
เปนฺตีติ  มส  วิกฺกีณนฺติ  ฯ  อาปณนฺติ  นานาภณฺฑาน  อเนกวิธ   
อาปณ   ปสาเรนฺติ  ฯ  ทาส  อุปฏาเปนฺตีติ  ทาส  คเหตฺวา  เตน   
อตฺตโน เวยฺยาวจฺจ  กาเรนฺติ  ฯ  ทาสีอาทีสุป  เอเสว นโย ฯ  
หริตกปตฺติก (๑)   ปกิณนฺตีติ  หริตก ฺเจว  ปกฺก ฺจ  ปกิณนฺติ  ฯ   
ปกิณฺณกาปณ   ปสาเรนฺตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  สพฺพนีลกาทิกถา   
กถิตาเยว  ฯ   
        ภิกฺขุนี เจ  ภิกฺขเว  กาล  กโรนฺตีติอาทีสุ  อย   
ปาลิมุตฺตกวินิจฺฉโย  ฯ  สเจ  หิ  ป ฺจสุ  สหธมฺมิเกสุ  โย  โกจิ  
กาล  กโรนฺโต  มมจฺจเยน มยฺห  ปริกฺขาโร  อุปชฺฌายสฺส  
โหตุ  อาจริยสฺส  โหตุ  สทฺธิวิหาริกสฺส  โหตุ  อนฺเตวาสิกสฺส   
โหตุ  มาตุ  โหตุ  ปตุ  โหตุ  อ ฺสฺส  วา   กสฺสจิ  โหตูติ   
วทติ  ฯ  เตส  น  โหติ  สงฺฆสฺเสว  โหติ  ฯ น  ห ิ ป ฺจนฺน   
สหธมฺมิกาน  อจฺจยทาน  รูหติ  คิหีน  ปน   รูหติ  ฯ  ภิกฺขุ   
# ๑. ปตฺติก ฺจ  อิติป  ฯ     
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ภิกฺขุนีวิหาเร  กาล  กโรติ  ตสฺส  ปริกฺขาโร  ภิกฺขูนเยว  
โหติ  ฯ  ภิกขฺุนี  ภิกฺขุวิหาเร  กาล  กโรติ  ตสฺสา  ปริกฺขาโร   
ภิกฺขุนีนเยว  โหติ  ฯ  ปุราณมลฺลีติ  ปุราเณ  คิหิกาเล  มลลฺสฺส  
ภริยา  ฯ  ปุรสิพฺย ฺชนนฺติ  ปุริสนิมิตฺต  ฉินฺน  วา  โหตุ   อจฺฉินฺน   
วา  ปฏิจฺฉนฺน  วา  อปฺปฏิจฺฉนฺน  วา  ฯ  สเจ  เอตสฺมึ   าเน   
ปุริสพฺย ฺชนนฺติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  อุปนิชฺฌายติ  ทุกฺกฏ  ฯ    
        อตฺตโน  ปรโิภคตฺถาย  ทินฺน  นาม  ย  ตุมฺเห  เอว   
ปริภุ ฺชถาติ  วตฺวา  ทินฺน  ต  อ ฺสฺส  ททโต  ทุกกฺฏ  ฯ  
อคฺค  คเหตฺวา  ปน  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  อสปฺปาย  สพฺพป  
อปเนตุ วฏฏติ  ฯ จีวร  เอกาห  วา  ทฺวีห  วา  ปริภุ ฺชิตฺวา   
ทาตุ  วฏฏติ  ฯ   ปตฺตาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        ภิกฺขูหิ  ภิกฺขุนีหิ  ปฏคฺิคหาเปตฺวาติ หิยฺโย  ปฏคฺิคเหตฺวา   
ปตามิส  อชฺช  อ ฺสฺมึ  อนุปสมฺปนฺเน  อสติ  ภิกฺขูหิ   
ปฏิคฺคหาเปตฺวา  ภิกฺขุนีหิ  ปริภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  ภิกฺขูหิ  ปฏิคฺคหิต  
หิ  ภิกฺขุนีน  อปฏิคฺคหิตฏาเน  ติฏติ  ฯ  ภิกฺขูนป  ภิกฺขุนีสุ  
เอเสว  นโย  ฯ   
        อาสน  สงฺคายนฺติโยติ  อาสน  สงฺคาเหนฺติโย  ฯ  กาล  
วีตินาเมสุนฺติ  อ ฺป  วุฏาเปตฺวา  อ ฺ  นิสีทาเปนฺติโย   
โภชนกาล  อติกฺกาเมสุ  ฯ  อฏนฺน  ภิกฺขุนีน  ยถาวุฑฺฒนฺติ  เอตฺถ   
สเจ  ธุเร  อฏสุ  นิสินฺนาสุ  ตาส  อพฺภนฺตริมา  อ ฺา    
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                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๔ 
 
อาคจฺฉติ  สา  อตฺตโน  นวกตร  อุฏาเปตฺวา  นิสีทิตุ  ลภติ  ฯ  
ยา  ปน อฏหิป  นวกตรา  สา  สเจป  สฏ ิวสฺสา  โหติ   
อาคตปฏิปาฏิยาว นิสีทิตุ  ลภติ  ฯ  อ ฺตฺถ  ยถาวุฑฺฒ  น   
ปฏิพาหิตพฺพนฺติ  เปตฺวา  ภตฺตคฺค  อ ฺสฺมึ  จตุปจฺจย- 
ภาชนิยฏาเน  อห  ปุพฺเพ  อาคตาติ   วุฑฺฒ  ปฏิพาหิตฺวา   
กิ ฺจิ  น  คเหตพฺพ  ฯ  ยถาวุฑฺฒเมว  วฏฏติ  ฯ  ปวารณากถา   
กถิตาเยว  ฯ  อิตฺถียุตฺตนฺติอาทีหิ  สพฺพยานานิ อนุ ฺาตานิ  ฯ   
ปาฏงฺกินฺติ  ปฏโปฏลิก  ฯ   
        ทูเตน  อุปสมฺปทา  ทสนฺน  อนฺตรายาน  เยน  เกนจิ   
วฏฏติ  ฯ  กมฺมวาจาปริโยสาเน  สา  ภิกฺขุนี  ภิกฺขุนีอุปสฺสเย  
 ิตา  วา  โหตุ  นิสินฺนา  วา  ชาครา  วา  นิทฺท  โอกฺกนฺตา   
วา  อุปสมฺปนฺนาว  โหติ  ฯ  ตาวเทว ฉายาติ  อาทีนิ  อาคตาย   
ทูตภิกฺขุนิยา  อาจิกฺขิตพฺพานิ  ฯ  อุทฺโทสิโตติ  ภณฺฑสาลา  ฯ  น   
สมฺมตีติ  นปฺปโหติ  ฯ  อุปสฺสยนฺติ  ฆร  ฯ  นวกมฺมนฺติ สงฺฆสฺสตฺถาย   
ภิกฺขุนิยา  นวกมฺม  กาตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺสา   
ปพฺพชิตายาติ  ตสฺสา  ปพฺพชิตกาเล  ฯ  ยาว  โส  ทารโก  
วิ ฺ ุต  ปาปุณาตีติ  ยาว  ขาทิตุ  ภุ ฺชิตุ  นหายิตุ  จ  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  สกฺโกตีติ  อตฺโถ  ฯ  เปตฺวา  สาคารนฺติ  สหาคารเสยฺย- 
มตฺต  เปตฺวา  ฯ  ยถา  อ ฺสฺมึ  ปุริเส  เอว ทุติยกิาย   
ภิกฺขุนิยา  ตสฺมึ  ทารเก  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  ต  มาตา   
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                *เลมที่ ๓  ภิกขฺุนิกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๕๐๕ 
 
นหาเปตุ  ปาเยตุ โภเชตุ มณฺฑิตุ อุเร  กตฺวา  สยิตุ จ   
ลภติ  ฯ 
        ยเทว  สา  วิพฺภนฺตาติ  ยสฺมา  สา  วิพฺภนฺตา  อตฺตโน  
รุจิยา ขนฺติยา  โอทาตานิ  วตฺถานิ  นิวาเสติ  ตสฺมาเยว  
สา  อภิกฺขุนี น  สิกฺขาปจฺจกฺขาเนนาติ  ทสฺเสติ  ฯ  สา  ปุน  
อุปสมฺปท  น  ลภติ ฯ สา  อาคตา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพาติ   
น  เกวล ฺจ  น อุปสมฺปาเทตพฺพา  ปพฺพชฺชป  น  ลภติ  ฯ  
โอทาตานิ  คเหตฺวา  วิพฺภนฺตา  ปน ปพฺพชฺชามตฺต  ลภติ  ฯ   
        อภิวาทนนฺติอาทีสุ  ปุริสา  ปาเท  สมฺพาหนฺตา  วนฺทนฺติ   
เกเส  ฉินฺทนฺติ  นเข  ฉินทฺนฺติ  วณปฏกิมฺม  กโรนฺติ  ต   
สพฺพ  กุกฺกุจฺจายนฺตา  น  สาทิยนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ ตตฺร เกจิ    
อาจริยา  สเจ  เอกโต  วา  อุภโต  วา  อวสฺสุตา  โหนฺติ  
สารตฺตา  ยถาวตฺถุกเมว  ฯ  เอเก  อาจริยา  นตฺถ ิ เอตฺถ  
อาปตฺตีติ  วทนฺติ ฯ เอว  อาจริยวาท  ทสฺเสตฺวา  อิท  อุทฺทิสฺส   
อนุ ฺาต  วฏฏตีติ   อฏกถาสุ  วุตฺต  ฯ  ต  ปมาณ  ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  สาทิยิตุนฺติ หิ   วจเนเนว  ต  กปฺปย  ฯ  ปลฺลงฺเกน   
นิสีทนฺตีติ  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา   นิสีทนติฺ  ฯ  อฑฺฒปลฺลงฺกนฺติ   
เอก  ปาท  อาภุชิตฺวา  กตปลฺลงฺก  ฯ   เหฏาวิวเฏ  อุปริ- 
ปฏิจฺฉนฺเนติ  เอตฺถ  สเจ  กูโป  ขณิโต (๑)อุปริ  ปน  ปทรมตฺตเมว   
# ๑. ขโต ฯ  
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                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๖ 
 
สพฺพทิสาสุ  ป ฺายติ  เอวรูเปป  วฏฏติ  ฯ  กกฺุกสุ  มตฺติกนฺติ   
กุณฺฑก ฺเจว มตฺติก ฺจ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                ภิกฺขุนิกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                         
                                  ป ฺจสติกกฺขนฺธกวณฺณนา   
   
          ป ฺจสติกกฺขนฺธเก  ฯ  ป ฺจนิกาเย  ปุจฺฉีติ  ทีฆนิกาย   
มชฺฌิมนิกาย  องฺคุตฺตรนิกาย  สยุตฺตนิกาย  ขุทฺทกนิกายนฺติ  ฯ   
จตฺตาริ  ปาราชิกานิ  เปตฺวา  อวเสสานิ  ขุทฺทานุขุทฺทกานีติ- 
เอวมาทิ  เอก  สิกฺขาปทป  อปริจฺจชิตฺวา  สพฺเพส  สงฺคเหตพฺพ- 
ภาวทสฺสนตฺถ  ปริยาเยน  วุตฺต  ฯ  อิท  โว  สมณานนฺติ  อิท   
สมณาน  ฯ  ปทปูรณมตฺเตโวกาโร  ฯ  ธูมกาลิกนฺติ  ยาว  สมณสฺส   
ปรินิพฺพานจิตกธูโม ป ฺายติ  ตาว  กาโลติ  ฯ  อิทป  เต   
อาวุโส  อานนฺท  ทุกฺกฏนติฺ  อิท  ตยา  ทุฏ ุ  กตนฺติ  เกวล   
ครหนฺเตติ  เถเรหิ  วุตฺต  น  อาปตฺตึ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ   
น  หิ  เต  อาปตฺตานาปตฺตึ  น  ชานนติฺ  ฯ  อิทาเนว  เหต  
อนุสาวิต  สงฺโฆ  อป ฺตฺตน  ป ฺาเปติ  ป ฺตฺต  น  
สมุจฺฉินฺทตีติ  ฯ  เทเสหิ  ต  อาวุโส   ทุกฺกฏนฺติ  อิทป  จ  อาม   
ภนฺเต  ทุฏ ุ  มยา  กตนฺติ  เอว   ปฏชิานาหิ  ต  ทุกกฺฏนฺติ   
อิท  สนฺธาย  วุตฺต  น  อาปตฺติเทสน  ฯ  เถโร  ปน  ยสฺมา   
อสติยา  น  ปุจฺฉิ  น  อนาทเรน  ตสฺมา  ตตฺถ ตตฺถ    
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                *เลมที่  ๓  ป ฺจสติกกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา ๕๐๗ 
 
ทุฏ ุกตภาวป  อสลลฺกฺเขนฺโต  นาหนฺต  ทุกฺกฏ  ปสฺสามีติ    
วตฺวา  เถเรสุ  คารว  ทสฺเสนฺโต  อปจายสฺมนฺตาน  สนฺธาย  
เทเสมิ  ต  ทกฺุกฏนฺติ  อาห  ฯ  ยถา  ตุมฺเห  วทถ  ตถา   
ปฏิชานามีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เอเสว  นโย อวเสเสสุป จตูสุ  
าเนสุ ฯ มา  ยิมา  วิกาเล  อเหสุนฺติ  มา  อิมาส  วิกาเล  
คมนานิ  อเหสุนฺติ อธิปฺปาเยนาห  ฯ  รโชหรณ  กรสิฺสามาติ  
อุทเกน  เตเมตฺวา ปเฬตฺวา ปริกมฺมกตภูมึ  ปุ ฺฉิสฺสาม  ฯ  น  
กุลว  คเมนฺตีติ  น  โกฏเก   โคเปนฺตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ยทคฺเคน   
ตยาติ  ยทิ (๑)อคฺคกาลเมว  ตยาติ  (๑)ฯ  เสสเมตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  
สิยา  ต  นิทานวณฺณนายเมว วุตฺต ฯ  
                                ป ฺจสติกกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________    
# ๑  ย  ทิวส  อคฺค  กตฺวา  ตยาติ  อิติป  ฯ     
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                                  *เลมที่  ๓  หนา  ๕๐๘ 
                                  สตฺตสติกกฺขนฺธกวณฺณนา   
   
          สตฺตสติกกฺขนฺธเก  ฯ  ภิกฺขุคฺเคนาติ  ภิกฺขุอคฺเคน  ภิกฺขู   
คเณตฺวา  ตตฺตเก  ปฏิวึเส  เปสุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  มหิกาติ หิมปาต- 
สมเย หิมวลาหกา  ฯ  อวิชฺชานีวุตาติ  อวิชฺชาปฏิจฺฉนฺนา  ฯ   
โปสาติ ปุริสา  ฯ  ปยรูป  อภินนฺทนฺติ  ปหยนฺติ  ปฏเนฺตีติ   
ปยรูปาภินนฺทิโน  ฯ  อวิทฺทสูติ  อชานนฺตา  ฯ  ราครเชหิ  สรชา  ฯ   
มิคสทิสาติ  มิคา  ฯ สห  เนตฺติกายาติ  สเนตฺติกา  ฯ  วฑฺเฒนฺติ   
กฏสึ  โฆรนฺติ  ปุนปฺปุน  กเฬวรนิกฺขิปมานภูมึ  วฑฺเฒนฺติ  ฯ  
เอว  วฑฺเฒนฺตา  จ  โฆร  ปุน  อาทิยนฺติ  ปุนพฺภวนฺติ  ฯ  
ปาปก  โน  อาวุโส  กตนฺติ  อาวุโส  อมฺเหหิ  ปาปกมฺม  กตนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  กตเมน  ตฺว  ภุมมฺิ  วิหาเรนาติ   เอตฺถ  ภุมฺมีติ   
ปยวจนเมต  ฯ  ปย  วตฺตุกาโม  กริ  อายสฺมา  สพฺพกามี  นวเก   
ภิกฺขู  เอว  อามนฺเตสิ  ฯ  กุลฺลกวิหาเรนาติ อุตฺตานวิหาเรน  ฯ   
        สาวตฺถยิา  สุตฺตวิภงฺเคติ  กถ  สุตฺตวิภงฺเค  ปฏกิฺขิตฺต  
โหติ  ฯ  ตตฺร  ห ิ สนฺนิธ ิ นาม  อชชฺ  ปฏิคฺคหิต  อปรชฺช ุ  
วฏฏตีติ  วตฺวา  ปุน  สนนฺิธิการเก  อสนฺนิธิการส ฺ ี  ขาทนีย   
วา  โภชนีย  วา  ขาทติ  วา  ภุ ฺชติ  วา  อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺสาติ   
อาปตฺตึ  วทนฺเตน  ปฏิกขิฺตฺต  โหติ  ฯ  ตตฺเรเก  ม ฺนฺติ  โย  
ปน  ภิกฺขุ  สนฺนิธิการก  ขาทนีย  วา  โภชนีย   วาติ  หิ   
วุตฺต  อิท ฺจ โลณกนฺนาม  ยาวชีวิกตฺตา สนฺนิธิภาว นาปชฺชติ    
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                        *เลมที่  ๓  สตฺตสติกกขฺนฺธกวณฺณนา        หนา  ๕๐๙ 
 
ยป  (เตน)  อโลณก  อามิส  ปฏิคฺคเหตฺวา  เตน  สทฺธึ  ปริภุ ฺชติ   
ต  ตทหุปฏิคฺคหิตเมว  ตสฺมา  ยาวกาลิเกน  ภิกฺขเว  ยาวชีวิก   
ตทหุปฏิคฺคหิต  กาเล  กปฺปติ  วิกาเล  น  กปฺปตีติ  วจนโต  
ทุกฺกเฏน  ปเนตฺถ  ภวิตพฺพนฺติ  ฯ  เต  วตฺตพฺพา  ตุมฺหาก มติยา   
ทุกฺกเฏนาป  น  ภวิตพฺพ  น  หิ  เอตฺถ  ยาวชีวิก ตทหุปฏิคฺคหิต   
ยาวกาลิกเมว  ตทหุปฏิคฺคหิต  ต  น  จ  วิกาเล  ปริภุตฺต   
ยทิ  วา  วิกาเล  น  กปฺปตีติ  วจเนน  ตุมฺเห  ทุกฺกฏ   ม ฺเถ   
ยาวชีวิกมิสฺสก  ยาวกาลกิ  วิกาเล  ปริภุ ฺชนฺตสฺส   วิกาลโภชน- 
ปาจิตฺติยป  น  ภเวยฺย  ตสฺมา  น  พฺย ฺชนมตฺต  คเหตพฺพ    
อตฺโถ  อุปปริกฺขิตพฺโพติ  ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  ยาวกาลิเกน 
ยาวชีวิก  ตทหุปฏิคฺคหิต  ยทิ  สมฺภินฺนรส  โหติ  ยาวกาลิก- 
คติกเมว  โหติ  ฯ  ตสฺมา  โย  ปน  ภิกขฺุ  วิกาเล  ขาทนีย   
วา  โภชนีย วาติ  อิมินา  สิกฺขาปเทน  กาเล  กปฺปติ  วิกาเล  
น  กปฺปตีติ น  อิธ  ปน  น  กปฺปตีติ  วจนมตฺเตเนตฺถ  ทุกกฺฏ   
โหติ  ฯ ยเถว  ยาวชีวิก  ตทหุปฏิคฺคหิต  ยาวกาลิเกน  สมฺภินฺนรส   
วิกาเล   น  กปฺปติ  วิกาลโภชนปาจิตฺติยาวห  โหติ  ฯ  เอว   
อชฺช  ปฏิคฺคหิตป  อปรชชฺุ  ยาวกาลิเกน  สมฺภินฺนรส  น   
กปฺปติ  สนฺนธิิโภชนปาจิตฺติยาวห  โหติ  ฯ  ต  สนนฺิธิกต  
อิทนฺติ  อชานนฺโตป  น  มุจฺจติ  ฯ  วุตฺต   เหต สนนฺิธิการเก   
อสนฺนิธิการกส ฺ ี  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  ขาทติ    
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                        *เลมที่ ๓  จุลฺลวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๑๐ 
 
วา  ภุ ฺชติ  วา  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  ฯ  ตสฺมา  กตฺถ   
ปฏิกฺขิตฺตนฺติ  อิมิสฺสา  ปจฺุฉาย  สุปริสุทฺธมิท  พฺยากรณ   
สาวตฺถิยา  สุตฺตวิภงฺเคติ  ฯ   
        ราชคเห  อุโปสถสยุตฺเตติ  อิท  น  ภิกฺขเว  เอกสฺมึ   
อาวาเส  เทฺว  อุโปสถาคารานิ  สมฺมนนฺิตพฺพานิ  โย  สมฺมนฺเนยฺย 
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  วินยาติสาเร   
ทุกฺกฏนฺติ   น  ภิกฺขเว  เอกสฺมึ  อาวาเส  เทฺว  อุโปสถาคารานิ   
สมฺมนฺนิตพฺพานีติ  เอตสฺเสว  วินยสฺส  อติสาเร  ทกฺุกฏ  ฯ   
จมฺเปยฺยเก  วินยวตฺถุสฺมินฺติ  อิท  อธมฺเมน  เจ  ภิกฺขเว  วคฺคกมฺม   
อกมฺม  น  จ  กรณียนฺติ   เอวมาทึ  กตฺวา  จมฺเปยฺยกฺขนฺธเก  อาคต   
วินยวตฺถุ สนฺธาย  วุตฺต ฯ   เอกจฺโจ  กปปฺตีติ  อิท  ธมฺมิก   
อาจิณฺณ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  เฉทนเก  ปาจิตฺติยนฺติ  สุตฺตวิภงฺเค   
หิ  นิสีทน  นาม  สทส  วุจฺจตีติ  อาคต  ฯ  ตสฺมา  ทฺวินฺน   
สุคตวิทตฺถีน  อุปร ิ ทสาเยว  วิทตฺถิมตฺตา   ลพฺภติ  ฯ  ทสาย  
วินา  ต  ปมาณ  กโรนฺตสฺส  อิท  อาคตเมว  โหติ  ต   
อติกฺกามยโต  เฉทนก  ปาจิตฺติยนฺติ  ตสฺมา  กึ อาปชฺชตีติ   
ปุฏโ  เฉทนเก  ปาจิตฺติยนฺติ  อาห  ฯ  เฉทนก สิกขฺาปเท  วุตฺต   
ปาจิตฺติย  อาปชฺชตีติ  อตฺโถ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                        สมนฺตปาสาทิกาย  สวณฺณนาย   
                        สตฺตสติกกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________  
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          ทฺวิวคฺคสงฺคหา วุตฺตา           พาวีสติปฺปเภทกา 
          ขนฺธกา สาสเน ป ฺจกฺ -         ขนฺธทุกฺขปฺปหายินาฯ 
          ยา เตส วณฺณนา เอสา          อนฺตราย วินา ยถา   
          สิทฺธา สิชฺฌนฺตุ กลยฺาณา          เอว อาสาป ปาณินนฺติ ฯ   
          กมฺมกขฺนฺธปริวาสา           สมุจฺจยสมถกา   
          ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธ ฺจ           เสนาสน ฺจ ขนฺธก ฯ  
          สงฺฆเภทวตฺตกฺขนฺธา          ปาฏิโมกฺข ฺจ ขนฺธก   
          ภิกฺขุน ีป ฺจสติกา          สตฺตสติกกฺขนฺธก ฯ    
                                   ________________     
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                                   *เลมที่  ๓  หนา  ๕๑๒         
                                    
                                          ปริวารวณฺณนา   
 
          วิสุทฺธปริวารสฺส           ปริวาโรติ สาสเน   
          ธมฺมกขฺนฺธสรีรสฺส   ขนฺธกาน อนนฺตราฯ  
          สงฺคห โย  สมารูฬโฺห  ตสฺส ปพฺุพาคต นย 
          หิตฺวาทานิ กริสฺสามิ   อนุตฺตานตฺถวณฺณน ฯ    
                                  ________________   
                         
                        อุภโตวิภงฺเค โสฬสมหาวารวณฺณนา    
          ตตฺถ  ยนฺเตน  ภควตา  ฯเปฯ  ป ฺตฺตนฺติอาทินยปฺปวตฺตาย   
ตาว  ปุจฺฉาย  อย  สงฺเขปตฺโถ  โย  โส  ภควา  สาสนสฺส   
จิรฏ ิติกตฺถ  ธมฺมเสนาปตินา  สทฺธมฺมคารวพหุมานเวคสมุสฺสิต   
อ ฺชลึ   สิรสิ  ปติฏเปตฺวา  ยาจิโต  ทส  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ   
วินยป ฺตฺตึ  ป ฺเปสิ  ฯ  เตน  ภควตา  ตสฺส  ตสฺส  
สิกฺขาปทสฺส  ป ฺตฺติกาล ชานตา  ตสฺสา  ตสฺสา  สิกฺขาปท- 
ป ฺตฺติยา  ทส  อตฺถวเส  ปสฺสตา  อปจ  ปุพฺเพนิวาสาทีหิ   
ชานตา  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  ปสฺสตา ตีหิ  วิชฺชาหิ  ฉหิ   
วาปน  อภิ ฺาหิ  ชานตา  สพฺพตฺถ  อปฺปฏิหเตน  สมนฺต- 
จกฺขุนา  ปสฺสตา  สพฺพธมฺมชานนสมตฺถาย  ป ฺาย  ชานตา   
สพฺพสตฺตาน  จกฺขุวิสยาตีตานิ  ติโรกฑฺุฑาทิคตานิ  จาป  รูปาน ิ   
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        *เลมที่  ๓  อุภโตวิภงฺเค โสฬสมหาวารวณฺณนา  หนา  ๕๑๓  
 
อติวิสุทฺเธน  มสจกฺขุนา  ปสฺสตา  อตฺตหิตสาธิกาย  สมาธิ- 
ปทฏานาย  ปฏิเวธป ฺาย   ชานตา   ปรหิตสาธิกาย  กรุณา- 
ปทฏานาย  เทสนาป ฺาย  ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  
ย  ปม  ปาราชิก ป ฺตฺต  ต  กตฺถ  ป ฺตฺต  ก   
อารพฺภ  ป ฺตฺต  กิสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ป ฺตฺต  อตฺถิ  ตตฺถ 
ป ฺตฺติ  ฯเปฯ  เกนาภฏนฺติ ฯ   
        ปุจฺฉาวิสฺสชฺชเน  ปน  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา   
อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ปม  ปาราชิกนฺติ  อิท  เกวล  ปุจฺฉาย   
อาคตสฺส  อาทิปทสฺส  ปจฺจุทฺธรณมตฺตเมว  ฯ  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ 
เวสาลิยา  ป ฺตฺต  ก  อารพฺภาติ  สุทินฺน  กลนฺทปตฺุต  
อารพฺภาติ  เอวมาทินา  ปน  นเยน  ปุนป  เอตฺถ  เอเกก  ปท   
ปุจฺฉิตฺวาว วิสฺสชฺชิต  ฯ  เอกา  ป ฺตฺตีติ  โย  ปน  ภิกฺขุ   
เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสเวยฺย  ปาราชิโก  โหติ  อสวาโสติ  อย   
ป ฺตฺติ  เอกา ป ฺตฺติ  ฯ  เทฺว  อนปฺุป ฺตฺติโยติ  อนฺตมโส   
ติรจฺฉานคตายปติ  จ  สกิขฺ  อปจฺจกฺขายาติ  จ  มกฺกฏีวชฺช-ี 
ปุตฺตกวตฺถูน  วเสน  วุตฺตา   อิมา  เทฺว  อนุปฺป ฺตฺติโย  ฯ   
เอตฺตาวตา  อตฺถิ  ตตฺถ  ป ฺตฺติ   อนุปฺป ฺตฺติ  อนุปฺปนฺน- 
ป ฺตฺตีติ  อิมิสสา  ปุจฺฉาย  เทฺว  โกฏาสา  วิสฺสชฺชิตา   
โหนฺติ  ฯ  ตติย  วิสฺสชฺเชตุ  ปน  อนุปปฺนฺนป ฺตฺติ  ตสฺมึ  นตฺถีติ   
วุตฺต  ฯ  อย  หิ  อนุปฺปนนฺป ฺตฺติ  นาม  อนุปฺปนฺเน  โทเส    
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ป ฺตฺตา  ฯ  สา  อฏครุธมฺมวเสน  ภิกฺขุนีนเยว  อาคตา  
อ ฺตฺร  นตฺถิ  ตสฺมา  วุตฺต  อนุปฺปนฺนป ฺตฺติ  ตสฺมึ   
นตฺถีติ  ฯ   สพฺพตฺถ  ป ฺตฺตีติ  มชฺฌิมเทเส  เจว  ปจฺจนฺติม- 
ชนปเทสุ  จ สพฺพตฺถ  ป ฺตฺติ  ฯ  วินยธรป ฺจเมน  คเณ   
อุปสมฺปทา  คณงฺคณุปาหนา  ธุวนหาน  จมฺมตฺถรณนฺติ  อิมานิ   
หิ  จตฺตาริ  สกิฺขาปทานิ  มชฺฌิมเทเสเยว  ป ฺตฺตานิ  ฯ  เอตฺเถว   
เอเตหิ อาปตฺติ  โหติ  น  ปจฺจนฺติมชนปเทสุ  ฯ  เสสานิ   
สพฺพาเนว  สพฺพตฺถ  ป ฺตฺติ  นาม  ฯ  สาธารณป ฺตฺตีติ   
ภิกฺขูน ฺเจว  ภิกฺขุนีน ฺจ  สาธารณป ฺตฺติ  ฯ  สุทธฺภิกฺขูนเมว   
หิ  สุทฺธภิกฺขุนีน  วา  ป ฺตฺตสิกฺขาปท  อสาธารณป ฺตฺติ   
นาม  โหติ  ฯ  อิทปน  ภิกฺขู  อารพฺภ  อุปฺปนฺเน  วตฺถุสฺมึ  
ยา  ปน  ภิกฺขุนี  ฉนฺทโส  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสเวยฺย  อนฺตมโส   
ติรจฺฉานคเตป  ปาราชิกาโหติ  อสวาสาติ  ภิกฺขุนีนป   
ป ฺตฺต  ฯ  วินีตกถามตฺตเมว  หิ  ตาส  นตฺถ ิ ฯ  สิกฺขาปท   
ปน  อตฺถ ิ ฯ  เตน  วุตฺต  สาธารณป ฺตฺตีติ  ฯ  อุภโต   
ป ฺตฺติยมฺป  เอเสว  นโย  ฯ  พฺย ฺชนมตฺตเมว  หิ  เอตฺถ   
นาน  ฯ  ภิกขฺูนป  ภิกฺขุนีนป  สาธารณตฺตา  สาธารณป ฺตฺติ   
อุภินฺนป  ป ฺตฺตตฺตา  อุภโต  ป ฺตฺตีติ  ฯ  อตฺเถ   ปน  เภโท   
นตฺถิ  ฯ  นิทาโนคธนฺติ  ยสฺส  สิยา  อาปตฺติ  โส  อาวิกเรยฺยาติ    
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เอตฺถ  สพฺพาปตฺตีน  อนุปวิฏตฺตา  นิทาโนคธ   นทิาเน   
อนุปวิฏนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ทติุเยน  อุทฺเทเสนาติ  นิทาโนคธ    
นิทานปริยาปนฺนมฺป  สมาน  ตตฺรีเม  จตฺตาโร  ปาราชิกา  
ธมฺมาติอาทินา  ทุติเยน  เนว  อุทฺเทเสน  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ  ฯ   
จตุนฺน  วิปตฺตีนนฺติ  สีลวปิตฺติอาทีน  ฯ  ปมา  ห ิ เทฺว   
อาปตฺติกฺขนฺธา   สลีวิปตฺติ  นาม  ฯ  อวเสสา  ป ฺจ  อาจารวิปตฺติ   
นาม  มิจฺฉาทิฏ ิ จ  อนฺตคาหิกทิฏ ิ  จ  ทิฏ ิวิปตฺติ  นาม  
อาชีวเหตุ  ป ฺตฺตานิ  ฉ  สิกฺขาปทานิ  อาชีววิปตฺติ  นาม  ฯ  
อิติ  อิมาส  จตุนฺน  วิปตฺตีน  อิท  ปาราชิก  สีลวิปตฺติ  นาม 
โหติ  ฯ  เอเกน  สมฏุาเนนาติทฺวงฺคิเกน  เอเกน  สมุฏาเนน  ฯ   
เอตฺถ  หิ จิตฺต องฺค โหติ กาเยน  ปน  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ   
เตน  วุตฺต  กายโต  จ  จิตฺตโต  จ  สมฏุาตีติ  ฯ   
ทฺวีหิ  สมเถหีติ  อาปนฺโนสีติ  สมฺมุขา  ปุจฺฉิยมาโน   อาม   
อาปนฺโนมฺหีติ  ปฏชิานาติ  ฯ  ตาวเทว  ภณฺฑนกลหวิคฺคหา   
วูปสนฺตา  โหติ  สกฺกา  จ  โหติ  ต  ปคฺุคล  อปเนตฺวา  
อุโปสโถวา  ปวารณา  วา  กาตุ อิติ  สมมฺุขาวินเยน  จ   
ปฏิ ฺาตกรเณน  จาติ  ทฺวีหิ  สมเถหิ  สมฺมติ  ฯ  น  จ   
ตปฺปจฺจยา  โกจิ  อุปทฺทโว โหติ  ฯ  ย  ปน  อุปริ  ป ฺตฺติวคฺเค   
กตเมน  สมเถน  สมฺมตีติ  วุตฺต  ต  สมถ  โอตาเรตฺวา  อนาปตฺติ    
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                        *เลมที่  ๓  ปริวารวณฺณนา  หนา  ๕๑๖ 
 
กาตุ  น  สกกฺาติ  อิมมตฺถ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ป ฺตฺติ  วินโยติ  
โย  ปน  ภิกขฺูติอาทินา  นเยน  วุตฺตมาติกา  ป ฺตฺติ  วินโยติ  
อตฺโถ  ฯ  วิภตฺตีติ ปทภาชน  วุจฺจติ  ฯ  วิภตฺตีติ  วิภงฺคสฺเสต  
นาม  ฯ  อสวโรติ  วีติกฺกโม  ฯ  สวโรติ  อวีติกฺกโม  ฯ  เยส  วตฺตตีติ   
เยส  วินยปฏก  จ  อฏกถา  จ  สพฺพา  ปคุณาติ  อตฺโถ  ฯ   
เต  ธาเรนฺตีติ  เต  เอต  ปมปาราชิก  ปาลิโต  จ  อตฺถโต  
จ  ธาเรนฺติ  ฯ  น  หิ  สกกฺา  สพฺพ  วินยปฏก  อชานนฺเตน   
เอตสฺส  อตฺโถ  ชานิตุนฺติ  ฯ  เกนาภฏนฺติ  อิท  ปม  ปาราชิก   
ปาลิวเสน  จ  อตฺถวเสน  จ  ยาวอชฺชตนกาล  เกน  อานีต  ฯ   
ปรมฺปราภฏนฺติ  ปรมฺปราย  อานีต  ฯ  อิทานิ  ยาย  ปรมฺปราย 
อานีต  ต  ทสฺเสตุ อุปาลิทาสโก เจวาติอาทินา  นเยน   
โปราณเกหิ  มหาเถเรหิ  คาถาโย  ปตา  ฯ   ตตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  
ต  นิทานวณฺณนายเมว  วุตฺต  ฯ  อิมินา  นเยน  ทุติยปาราชิกาทีสุ   
ปุจฺฉาวิสฺสชฺชเนสุป  วินจฺิฉโย  เวทิตพฺโพติ  ฯ   
          มหาวิภงฺเค  ป ฺตฺติวารวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ  
          อิโต  ปร  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺโต  กติ  อาปตฺติโย อาปชฺชตีติ   
อาทิปฺปเภโท  กตาปตฺติวาโร  เมถุน  ธมฺม  ปฏ-ิ 
เสวนฺตสฺส  อาปตฺติโย  จตุนฺน  วิปตฺตีน  กติ  วิปตฺติโย   
ภชนฺตีติอาทิปฺปเภโท  วิปตฺติวาโร   เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส    
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        *เลมที่  ๓  อุภโตวิภงฺเค โสฬสมหาวารวณฺณนา  หนา  ๕๑๗ 
 
อาปตฺติโย  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  กตีหิ  อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   
สงฺคหิตาติอาทิปฺปเภโท  สงฺคหวาโร  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส   
อาปตฺติโย  ฉนฺน  อาปตฺติสมุฏานาน  กตีหิ   สมุฏาเนหิ   
สมุฏหนฺตีติอาทิปฺปเภโท  สมฏุานวาโร  เมถุน  ธมฺม  ปฏ-ิ 
เสวนฺตสฺส  อาปตฺติโย  จตุนฺน  อธิกรณาน  กตม  อธิกรณนฺติ- 
อาทิปฺปเภโท  อธิกรณวาโร  เมถุน  ธมมฺ  ปฏิเสวนฺตสฺส   
อาปตฺติโย สตฺตนฺน  สมถาน  กตีหิ  สมเถหิ  สมฺมนฺตีติ- 
อาทิปฺปเภโท  สมถวาโร  ตทนนฺตโร  สมุจฺจยวาโร  จาติ  อิเม   
สตฺต  วารา อุตฺตานตฺถา เอว ฯ  ตโต  ปร  เมถุน  ธมมฺ   
ปฏิเสวนปจฺจยา  ปาราชิก  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติอาทินา  นเยน  
ปุน  ปจฺจยวเสน  เอโก  ป ฺตฺติวาโร  ตสฺส  วเสน  ปุริม- 
สทิสาเอว  กตาปตฺติวาราทโย  สตฺต  วาราติ  เอว  อปเรป  
อฏ วารา  วุตฺตา  ฯ  เตป  อุตฺตานตฺถา  เอว  ฯ  อิติ  ปุริมา  
อฏ อิเม อฏาติ  มหาวิภงฺเค  โสฬส  วารา  ทสฺสิตา  ฯ  
ตโต  ปร  เตเนว  นเยน  ภิกฺขุนีวิภงฺเคป  โสฬส  วารา  อาคตาติ   
เอวมิเม อุภโตวิภงฺเคทฺวตฺตึส  วารา  ปาลินเยเนว  เวทิตพฺพา  ฯ  
น  เหตฺถ  กิ ฺจิ  ปุพฺเพ อวินิจฺฉิตนฺนาม อตฺถิ ฯ 
                มหาวิภงฺเค  จ  ภิกฺขุนีวิภงฺเค  จ  
                โสฬสมหาวารวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                           ________________    
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                                *เลมที่  ๓  หนา  ๕๑๘ 
 
                                  สมฏุานสีสวณฺณนา 
   
          ตทนนฺตราย  ปน  สมุฏานกถาย  ฯ  อนตฺตา  อิติ  นิจฺฉยาติ   
อนตฺตา  อิติ  วนิจฺฉิตา  ฯ  สภาคธมฺมานนฺติ  อนิจฺจาการาทีหิ   
สภาคาน   สงฺขตธมฺมาน  ฯ  นามมตฺต  น  ายตีติ  นามมตฺตป  
น  ป ฺายติ  ฯ ทุกฺขหานินฺติ  ทุกฺขฆาตก (๑)ฯ ขนฺธกา ยจ (๒) 
มาติกาติ ขนฺธกา ยา จ มาติกาติ  อตฺโถ  ฯ  อยเมว  วา   
ปาโ  ฯ  สมฏุานนิยโต  กตนฺติ  สมฏุาน  นิยโต  กต  นิยตกต   
นิยตสมุฏานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เอเตน  ภูตาโรจนโจรีวุฏาปน- 
อนนุ ฺาตสิกฺขาปทตฺตยสฺส  สงฺคโหปจฺเจตพฺโพ  ฯ  เอตาเนว  
หิ  ตีณิ  สกิฺขาปทานิ  นิยตสมุฏานานิอ ฺเหิ  สทฺธึ   
อสมฺภินฺนสมุฏานานิ  ฯ  สมฺเภทนิทาน ฺจ ฺนฺติ  อ ฺป   
สมฺเภท ฺจ  นิทาน ฺจ  ตตฺถ  สมฺเภทวจเนน  สมุฏานสมฺเภทสฺส   
คหณ  ปจฺเจตพฺพ  ฯ  ตานิ  หิ  ตีณิ  สกิฺขาปทานิ  เปตฺวา    
เสสานิ  สมฺภินฺนสมุฏานานิ  ฯ  นิทานวจเนน  สิกฺขาปทาน   
ป ฺตฺตปฺปเทสสงฺขาต (๓) นิทาน  ปจฺเจตพฺพ  ฯ  สุตฺเต  ทิสฺสนฺติ  
อุปรีติ สิกฺขาปทาน  สมุฏานนิยโม  สมฺเภโท  นทิานนฺติ   
อิมานิ  ตีณิ  สุตฺตมฺหิ  เอว  ทิสฺสนฺติ  ป ฺายนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  เอเกน  สมุฏาเนน  สมุฏ
าติ  กายโต  จ  จิตฺตโต  จาติอาทิมฺหิ   
ตาว  ปุริมนเย  สมฏุานนิยโม  จ  สมฺเภโท  จ  ทสิฺสติ  ฯ  
# ๑. ทุกฺขฆาฏนนฺติป ฯ  ๒. ยา จาติ ปาลิ ฯ  ๓.  ม.  ป ฺตฺติเทสสงฺขาต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 519 

                *เลมที่ ๓  สมฏุานสีสวณฺณนา  หนา  ๕๑๙ 
 
อิตร ปน นิทาน นาม   
           เวสาลิยา ราชคเห          สาวตฺถิยา จ อาฬวิยา   
           โกสมฺพิยา จ สกฺเกสุ          ภคฺเคสุ จ ป ฺตฺตาติ  
เอว  อุปริ  ทสิฺสติ  ฯ  ปรโต  อาคเต  สุตฺเต  ทิสฺสตีติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
วิภงฺเค  ทฺวีสูติ  คาถาย  อยมตฺโถ  ย  สกิฺขาปท  ทฺวีสุ  วิภงฺเคสุ    
ป ฺตฺต  อุโปสถทิวเส  ภิกฺขู  จ  ภิกขฺุนิโย  จ  อุทฺทิสนฺติ  
ตสฺส  ยถาาย  สมุฏาน  ปวกฺขามิ  ต  เม  สุณาถาติ  ฯ   
ส ฺจริตฺตานุ   ภาส ฺจาติ  ส ฺจริตฺต ฺจ  สมนุภาสน ฺจ  ฯ  อติเรก ฺจ   
จีวรนฺติ  อติเรกจีวร  ก ินนฺติ  อตฺโถ  ฯ  โลมานิ  ปทโส  ธมโฺมติ  
เอฬกโลมานเิจว  ปทโส  ธมฺโม  จ  ฯ  ภูตสวิธาเนน  จาติ   
ภูตาโรจน ฺจ  สวิทหิตฺวา  อทฺธานปฏิปชชฺน ฺจ  ฯ  เถยฺยเทสน- 
โจริ ฺจาติ  เถยฺยสตฺโถ   จ  ฉตฺตปาณิสฺส  อคิลานสฺส  ธมฺมเทสนา   
จ  โจรีวุฏาปน ฺจ  ฯ อนนุ ฺาตาย  เตรสาติ  มาตาปตุสามิเกหิ   
อนนุ ฺาตาย  สทฺธ ึอิมานิ  เตรส  สมฏุานานิ  โหนฺติ  ฯ  
สทิสา  อิธ  ทิสฺสเรติ  อิธ  อุภโตวิภงฺเค  เอเตสุ  เตรสสุ   
สมุฏาเนสุ  เอเกกสฺมึ  อ ฺานิป  สทิสานิ สมุฏานานิ  
ทิสฺสนฺติ ฯ    
          อิทานิ  ตานิ  ทสฺเสตุ  เมถุน  สุกกฺสสคฺโคติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
ตตฺถ  เมถุนนฺติ  อิทนฺตาว  ปมปาราชิก  นาม  เอก    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๒๐ 
 
สมุฏานสีส  ฯ  เสสานิ  เตน  สทิสานิ  ฯ  ตตฺถ  สกฺุกสสคฺโคติ   
สุกฺกวิสฏ ิ  เจว  กายสสคฺโค  จ  ฯ  อนิยตา  ปมิกาติ  ปม   
อนิยตสิกฺขาปท  ฯ ปุพฺพูปปริปาจิตาติ  ชาน  ปุพฺพูปคต  ภิกฺขุนฺติ   
สิกฺขาปท ฺจ   ภิกฺขุนีปริปาจิตปณฺฑปาตสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  รโห   
ภิกฺขุนิยา  สหาติ  ภิกฺขุนิยา  สทฺธึ  รโห  นิสชชฺสิกขฺาปท ฺจ  ฯ   
สโภชเน  รโห  เทฺว จาติ สโภชเน  กุเล  อนูปขชฺช   
นิสชฺชสิกฺขาปท ฺจ  เทฺว  รโห  นิสชฺชสิกฺขาปทานิ  จ ฯ    
องฺคุลิอุทเก  หสนฺติ  องฺคุลิปโฏทก ฺจ  อุทเก  หสฺสธมฺมสิกฺขา- 
ปท ฺจ  ฯ  ปหาเร  อุคฺคิเร  เจวาติ  ปหารทานสิกฺขาปท ฺจ   
ตลสตฺติกอุคฺคิรณสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  เตป ฺาสา  จ  เสขิยาติ   
ปริมณฺฑลนวิาสนาทีนิ ขุทฺทกวณฺณนาวสาเน วุตฺตานิ    
           ปริมณฺฑลกา เทฺวป   สุปฺปฏิจฺฉนฺนกา ทุเว  
           สุสวุตา ทุเว เจว          เทฺว จ โอกฺขิตฺตจกฺขุกา ฯ    
           อุกฺขิตฺตกายกา ทุเว          เทฺว จ กายปฺปจาลิกา  
           พาหุปฺปจาลิกา เทฺว จ          เทฺว จ สีสปฺปจาลิกา ฯ  
           ขมฺภยา ทุเว วุตฺตา จ          เทฺว จ โอคุณฺ ิตาป จ 
           อุกฺกฏุิกา จ ปลลฺตฺถ ิ         สกกฺจฺจ ปตฺตส ฺ ิตาฯ   
           สมสปูสมติตฺต ฺจ          สกฺกจฺจป จ ภุ ฺชิสฺส 
           ภุ ฺชิสฺส ปตฺตส ฺ ี จ  สปทาน ฺจ ภุ ฺชิสฺสฯ  
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                *เลมที่ ๓  สมฏุานสีสวณฺณนา  หนา  ๕๒๑ 
            
                ภุ ฺชิสฺส สมสปูก          ถูปกโต พฺย ฺชนานิ จ 
                น จ อุชฺฌา น กวฬ          มณฺฑล ฺจ อนาหต  ฯ   
                สพฺพหตฺถอุกฺเขป ฺจ  อวจฺเฉทาวคณฺฑก   
                นธิูน สิตฺถการ ฺจ           นจฺิฉาร ฺจ จปุจปุช  
                สรุุ ฺจ หตฺถนิลฺเลห          ปตฺตนิลฺเลหโอฏก 
                สามิเสน สสิตฺเถน           ิโต จ หริเตป จ    
                อุทเก จาป นิสีทิตฺวา          ตโย ปณฺณาสกา อิเม   
                อิติ อิมานิ เตป ฺาส  เสขิยสิกฺขาปทานิ จ ฯ 
        อธกฺขคามาวสฺสุตาติ  ภิกฺขุนีน  อธกฺขกสิกฺขาปท  
คามนฺตรคมน  อวสฺสุตาย  อวสฺสุตสฺส  หตฺถโต  ขาทนียคหณ- 
สิกฺขาปท ฺจ  ฯ ตลมตฺถ ฺจ  สุทฺธิกาติ  ตลฆาฏก  ชตุมตฺถก   
อุทกสุทฺธิกา  สาทิยน ฺจ  ฯ  วสฺส  วุตฺถา  จ  โอวาทนฺติ  วสฺส   
วุตฺถา  ฉ  ป ฺจ  โยชนานีติ  สิกฺขาปท ฺจ  โอวาทาย  อคมน- 
สิกฺขาปท ฺจ  ฯ  นานุพนฺเธ  ปวตฺตินินฺติ  วุฏาปตปวตฺตนนานุ- 
พนฺธสิกฺขาปเทน  สห  ฉสตฺตติ  โหนฺติ  ฯ  อิเม  สกิฺขาติ  อิมา   
สิกฺขาโย  ฯ  ลิงฺควิปริยาโย  กโต  ฯ  กายมานสิกา กตาติ กาย- 
จิตฺตสมุฏานิกา กตา ฯ    
        อทินฺนนฺติ  อิท  ตาว  อทินฺนาทานนฺติ  วา  ทติุย- 
ปาราชิกนฺติ  วา  เอก  สมฏุานสีส  ฯ  เสสานิ  เตน  สทิสานิ  ฯ  
ตตฺถ  วิคฺคหุตฺตรินฺติ  มนสฺุสวิคฺคหอุตฺตริมนุสฺสธมฺมสิกฺขาปทานิ  ฯ    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๒๒ 
 
ทุฏ ุลฺลา  อตฺตกามินนฺติ  ทุฏ ุลฺลวาจอตฺตกามปาริจริยสิกฺขา- 
ปทานิ  ฯ  อมูลา  อ ฺภาคิยาติ  เทฺว  ทุฏโทสสิกขฺาปทานิ  ฯ   
อนิยตา  ทุติยิกาติ  ทุติย  อนิยตสิกฺขาปท  ฯ  อจฺฉินฺเท  ปริณามเนติ   
สาม จีวร ทตฺวา อจฺฉินฺทน ฺจ  สงฺฆิกลาภสฺส  อตฺตโน  
ปริณามน ฺจ ฯ  มุสาโอมสเปสุณาติ  มุสาวาโท  จ  โอมสวาโท  
จ  ภิกฺขุเปสุ ฺ ฺจ  ฯ  ทุฏ ุลฺลา  ปวีขเณติ  ทุฏ ุลฺลาปตฺติ- 
อาโรจน ฺจ  ปวีขณน ฺจ  ฯ  ภูต  อ ฺาย  อุชฺฌเปติ  ภูตคาม- 
อ ฺวาทกอุชฺฌาปนกสิกขฺาปทานิ ฯ นิกฺกฑฺฒน   สิ ฺจน ฺจาติ   
วิหารโต  นิกกฺฑฺฒน ฺจ  อุทเกน  ติณาทิสิ ฺจน ฺจ  ฯ  อามิสเหตุ   
ภุตฺตาวีติ  อามิสเหตุ  ภิกฺขุนิโย  โอวทนฺตีติ  สิกฺขาปท ฺจ   
ภุตฺตาวี  อนติริตฺเตน  ขาทนียาทินา  ปวารณสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  
เอหิ อนาทริ  ภึสาติ  เอหาวุโส  คาม  วาติ  สิกฺขาปท ฺจ  
อนาทริย ฺจ ภิกฺขุภึสาปน ฺจ  ฯ  อปนิเธ  จ  ชีวิตนฺติ  ปตฺตาทีน   
อปนิธาน  สิกฺขาปท ฺจ  ส ฺจิจฺจ  ปาณ  ชีวิตา  โวโรปน ฺจ  ฯ   
ชาน  สปฺปาณก  กมฺมนฺติ  ชาน  สปฺปาณกอุทกสิกฺขาปท ฺจ  ปุน   
กมฺมาย  อุกฺโกฏน ฺจ ฯ  อูนสวาสนาสนาติ  อูนวีสติวสฺสสิกฺขา- 
ปท ฺจ  อุกฺขิตฺตเกน   สทธฺึ  สวาสสิกฺขาปท ฺจ  นาสิตกสามเณร- 
สมฺโภคสิกฺขาปท ฺจ  ฯ สหธมฺมิกวิเลขาติ  สหธมฺมิก  วุจฺจมาน- 
สิกฺขาปท ฺจ  วิเลขาย  สวตฺตนฺตีติ  อาคตสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  โมโห   
อมูลเกน  จาติ  โมหนเก  ปาจิตฺติย  สิกขฺาปท ฺจ  อมูลเกน    
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สงฺฆาทิเสเสน  อนุทฺธสนสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  กุกกฺุจฺจ  จีวร  ทตฺวาติ   
กุกฺกุจฺจอุปฺปาทน ฺจ  ธมฺมิกาน  กมฺมาน  ฉนฺท  ทตฺวา  ขิยฺยน ฺจ   
จีวร  ทตฺวา  ขิยฺยน ฺจ  ฯ  ปริณาเมยฺย  ปุคฺคเลติ  สงฺฆิก  ลาภ   
ปุคฺคลสฺส  ปริณามสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  กนิฺเต  อกาลอจฺฉินฺเทติ  กนิฺเต   
อยฺเย  เอโส  ปุริสปุคฺคโล  กริสฺสตีติ  อาคตสิกฺขาปท ฺจ  อกาล- 
จีวร  กาลจีวรนฺติ  อธิฏหิตฺวา  ภาชาปนสิกฺขาปท ฺจ  ภิกฺขุนิยา  
สทฺธึ  จีวร  ปริวตฺเตตฺวา  อจฺฉินฺทนสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  ทุคฺคหิ   
นิรเยน  จาติ  ทุคฺคหิเตน  ทุปฺปธาริเตน  ปร  อุชฺฌาปนสิกฺขา- 
ปท ฺจ  นิรเยน  วา  พฺรหฺมจริเยน  วา อภิสปนสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  
คณ  วิภงฺค  ทุพฺพลนฺติ  คณสฺส  จีวรลาภนฺตราย  กเรยฺยาติ   
จ  ธมฺมิกจีวรวิภงฺค  ปฏิพาเหยฺยาติ  จ ทุพฺพลจีวรปจฺจาสาย   
จีวรกาลสมย  อติกฺกเมยฺยาติ  จ  วุตฺตสิกฺขาปทานิ  ฯ  ก ินาผาสุ- 
ปสฺสยนฺติ  ธมฺมิก  ก ินุทฺธาร  ปฏิพาเหยฺย  ภิกฺขุนยิา  ส ฺจิจฺจ    
อผาสุก  กเรยฺย  ภิกฺขุนิยา  อุปสฺสย  ทตฺวา  กุปตา  อนตฺตมนา    
นิกฺกฑฺเฒยฺย  วาติ  วุตฺตสิกฺขาปทานิ  ฯ  อกฺโกสจณฺฑี  มจฺฉรีติ   
ภิกฺขุ  อกฺโกเสยฺย  วา  ปรภิาเสยฺย  วา  จณฺฑิกตา  คณ   
ปริภาเสยฺย กุลมจฺฉรินี  อสฺสาติ  วุตฺตสิกฺขาปทานิ  ฯ  คพฺภินี   
จ  ปายนฺติยาติ   คพฺภินึ  วุฏาเปยฺย  ปายนฺตึ  วุฏาเปยฺยาติ   
วุตฺตสิกฺขาปทานิ  ฯ   เทฺว  วสฺสา  สกิขฺา  สงฺเฆนาติ  เทฺว   
วสฺสานิ  ฉสุ  ธมฺเมสุ อสิกขิฺตสิกฺข  สิกฺขมาน  วุฏาเปยฺย    
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สิกฺขิตสิกฺข  สิกฺขมาน  สงฺเฆน  อสมฺมต  วุฏาเปยฺยาติ   
วุตฺตสิกฺขาปทานิ  ฯ  ตโย  เจว  คิหิคตาติ  อูนทฺวาทสวสฺส  คิหิคต   
ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส  คิหิคต  เทฺว  วสสฺานิ   ฉสุ  ธมฺเมสุ   
อสิกฺขิตสิกฺข  เทฺว  วสฺสานิ  สิกฺขิตสิกขฺ  สงฺเฆน   อสมฺมตนฺติ   
วุตฺตสิกฺขาปทานิ  ฯ  กุมารีภูตา  ติสฺโส  จาติ  อูนวีสติวสฺส   กุมารี- 
ภูตนฺติอาทินา  นเยน  วุตฺตา  ติสฺโส  ฯ  อูนทฺวาทสสมฺมตาติ    
อูนทฺวาทสวสฺสา  วุฏาเปยฺย  ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสา  สงฺเฆน   
อสมฺมตา  วุฏาเปยฺยาติ  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  อลนฺตาว  โสกา- 
วสฺสนฺติ  อลนฺตาว  เต  อยฺเย  วุฏาปเตนาติ  จ จณฺฑึ  
โสกาวสฺสสิกฺขมาน วุฏาเปยฺยาติ จ  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ   
ฉนฺทา  อนุวสฺสา  จ  เทฺวติ ปาริวาสิยฉนฺททาเนน   สิกฺขมาน    
วุฏาเปยฺย  อนุวสฺส  วุฏาเปยฺย  เอกวสฺส   เทฺว  วุฏาเปยฺยาติ   
วุตฺตสิกฺขาปทตฺตย  ฯ  สมุฏานา  ติกา  กตาติ  ติกสมุฏานา 
กตา ฯ   
        ส ฺจริ  กุฏิ  วิหาโรติ  ส ฺจริตฺต  ส ฺาจิกาย   
กุฏิกรณ  มหลฺลกวิหารกรณ ฺจ  ฯ  โธวน ฺจ  ปฏิคฺคโหติ   
อ ฺาติกาย  ภิกฺขุนิยา  ปรุาณจีวร  โธวาปน ฺจ  จีวร- 
ปฏิคฺคหณ ฺจ  ฯ  วิ ฺตฺตุตฺตริ  อภิหฏ ุนฺติ  อ ฺาตก  คหปตึ   
จีวรวิ ฺาปน  ตทุตฺตริสาทิยน  สิกฺขาปท ฺจ  ฯ  อุภินฺน  ทูตเกน    
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จาติ  จีวรเจตาปน  อุปกฺขฏ  โหตีติ  อาคตสิกฺขาปททฺวย ฺจ   
ทูเตน  จีวรเจตาปนปหิตสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  โกสิยา  สทฺุธเทฺวภาคา   
ฉพฺพสฺสานิ  นิสีทนนฺติ  โกสิยมิสฺสก  สนฺถตนฺติอาทีนิ  ป ฺจ   
สิกฺขาปทานิ  ฯ  ริ ฺจนฺติ  รูปกา  เจวาติ  วิภงฺเค  ริ ฺจนฺติ   
อุทฺเทสนฺติ  อาคต  เอฬกโลมโธวาปน  รูปยปฏิคฺคหณสิกฺขา- 
ปท ฺจ  ฯ  อุโภ  นานปฺปการกาติ  รูปยสโวหารกยวิกฺกยสิกฺขาปท- 
ทฺวย ฺจ  ฯ  อูนพนฺธนวสฺสิกาติ   อูนป ฺจพนฺธนปตฺตสิกฺขาปท ฺจ   
วสฺสิกสาฏิกสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  สุตฺต  วิกปฺปเนน  จาติ  สุตฺต   
วิ ฺาเปตฺวา   จีวรวายาปน ฺจ  ตนฺตวาเย  อุปสงฺกมิตฺวา  จีวเร   
วิกปฺปาปชฺชน ฺจ  ฯทฺวารทานสิพฺพินี  จาติ  ยาว  ทฺวารโกสา   
อคฺคลฏปนาย  อ ฺาติกาย  ภิกฺขุนิยา  จีวร  ทเทยฺย  จีวร   
สิพฺเพยฺยาติ  วุตฺตสิกฺขา  ปทตฺตย  ฯ  ปูวปจฺจยโชติ  จาติ ปูเวหิ วา  
มนฺเถหิ วา อภิหฏ ปวารณ   สิกฺขาปท  จาตุมฺมาสปฺปจฺจย- 
ปวารณโชติสมาทหนสิกฺขาปทานิ  จ  ฯ รตน  สูจิ  ม ฺโจ  จ   
ตูล  นิสีทนกณฺฑุ  จ  วสฺสกิา  จ  สุคเตนาติ   รตนสกิฺขา- 
ปท ฺเจว  สูจิฆรสิกฺขาปทาทีนิ  จ  สตฺต  สิกฺขาปทานิ  ฯ  วิ ฺตฺติ   
อ ฺเจตาปนา  เทฺว  สงฺฆิกา  มหาชนิกา  เทฺว  ปคฺุคลา 
ลหุกา  ครูติ  ยา  ปน  ภิกฺขุนี  อ ฺ  วิ ฺาเปตฺวา  อ ฺ    
วิ ฺาเปยฺยาติอาทีนิ  นว  สิกฺขาปฺทานิ  ฯ  เทฺว  วิฆาสา  
สาฏิกา  จาติ  อุจฺจาร  วา  ปสฺสาว  วา  สงฺการ  วา    
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วิฆาส  วา ติโรกุฑฺเฑ  วา  ติโรปากาเร  วา  ฉฑฺเฑยฺย   
วา  ฉฑฺฑาเปยฺย วา หริเต ฉฑฺเฑยฺย  วา  ฉฑฺฑาเปยฺย  
วาติ  เอว  วุตฺตานิ  เทฺว  วิฆาสสิกฺขาปทานิ  จ  อุทกสาฏิกสิก- 
ขาปท ฺจ  ฯ  สมณจีวเรน  จาติ  สมณจีวร  ทเทยฺยาติ  อิทเมต  
สนฺธาย วุตฺต ฯ 
          เภทานุวตฺตทุพฺพจทูสทุฏ ุลฺลทิฏ ิ  จาติ  สงฺฆเภทานุ- 
วตฺตกทุพฺพจกุลทูสกทุฏ ุลฺลาปตฺติปฏิจฺฉาทนทิฏ ิอปฺปฏินิสฺสชฺชน   
สิกฺขาปทานิ  ฯ  ฉนฺท  อุชชฺคฺฆิกา  เทฺว  จาติ  ฉนฺท  อทตฺวา   
คมนสิกฺขาปท   อุชฺชคฺฆิกาย  อนฺตรฆเร  คมนนิสีทนสิกฺขา- 
ปททฺวย  จ  ฯ  เทฺวปฺปสทฺทาติ  อปฺปสทฺโท  อนฺตรฆเร  คมิสฺสามิ   
นิสีทิสฺสามีติ  สิกฺขาปททฺวย  จ  ฯ  น  พฺยาหเรติ  น  สกวเฬน   
มุเขน  พฺยาหริสฺสามีติ  สกิฺขาปท  ฯฉมา  นีจาสเน  าน  
ปจฺฉโต  อุปฺปเถน  จาติ  ฉมาย  นิสีทิตฺวานีเจ  อาสเน   
นิสีทิตฺวา   ิเตน  นิสินฺนสฺส  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺเตน  ปุรโต  
คจฺฉนฺตสฺส  อุปฺปเถน  คจฺฉนฺเตน  ปเถน  คจฺฉนฺตสฺส ธมฺม- 
เทสนสิกฺขาปทานิ  ฯ  วชฺชานุวตฺติ  คหณาติ  วชฺชปฏิจฺฉาทน- 
อุกฺขิตฺตานุวตฺตนหตฺถคหณาทิสงฺขาตานิ  ตีณิ  ปาราชิกานิ  ฯ 
โอสาเร   ปจฺจาจิกฺขนาติ  อนปโลเกตฺวา  การกสงฺฆ  อน ฺาย   
คณสฺส  ฉนฺท โอสาเรยฺยาติ  จ  พุทฺธ  ปจฺจาจิกฺขามีติ  จ    
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วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  กสฺมึ  สสฏา  เทฺว  วธีติ  กสิฺมิ ฺจิเทว   
อธิกรเณ  ปจฺฉากตาติ  จ  ภิกฺขุนิโย  ปเนว  สสฏา  วิหรนฺตีติ   
จ  ยา  ปน  ภิกฺขุนี  เอว  วเทยฺย  สสฏาว  อยฺเย  ตุมเฺห 
วิหรถาติ  จ  อตฺตาน  วธิตฺวา  วธิตฺวา  โรเทยฺยาติ  จ 
วุตฺตสิกฺขาปทานิ  ฯ  วิสิพฺเพ  ทุกฺขิตาย  จาติ  ภิกฺขุนิยา  จีวร   
วิสิพฺเพตฺวา  วา  วิสิพฺพาเปตฺวา  วาติ  จ  ทุกฺขิต  สหชีวินินฺติ   
จ  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  ปุน  สสฏา  น  วูปสเมติ  สสฏา  
วิหเรยฺย  คหปตินา  วา  คหปติปุตฺเตน  วาติ  เอว  ปนุ วุตฺต   
สสฏสิกฺขาปท ฺจ  เอหยฺเย  อิม  อธิกรณ  วูปสเมหีติ  วุจฺจมานา   
สาธูติ  ปฏิสสฺุณิตฺวา  สา  ปจฺฉา  อนนฺตรายิกินี  เนว    
วูปสเมยฺยาติ  วุตฺตสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  อาราม ฺจ  ปวารณาติ  ชาน 
สภิกฺขุก  อาราม  อนาปุจฺฉา  ปวิเสยฺยาติ  จ  อุภโตสงฺเฆ  ตีหิ    
าเนหิ  น  ปวาเรยฺยาติ  จ  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  อนฺวฑฺฒมาส 
สหชีวินี  เทวฺติ  อนฺวฑฺฒมาส  ภิกฺขุนิยา  ภิกฺขุสงฺฆโต  เทฺว  
ธมฺมา  ปจฺจาสึสิตพฺพาติ  วุตฺตสิกฺขาปท ฺจ  สหชีวินึ  วุฏาเปตฺวา   
เทฺว   วสฺสานิ  เนว  อนุคฺคเหยฺย  สหชวิีนึ  วุฏาเปตฺวา  เนว  
วูปกาเสยฺยาติ   วุตฺตสิกฺขาปททฺวย ฺจ  ฯ  จีวร  อนพุนฺธนาติ   
สเจ  เม  ตฺว  อยฺเย   จีวร  ทสฺสสิ  เอวาหนฺต  วุฏาเปสฺสามีติ   
จ  สเจ  ม  ตฺว  อยฺเย  เทฺว  วสฺสานิ  อนพุนฺธิสฺสสิ  
เอวาหนฺต  วุฏาเปสฺสามีติ  จ  วุตฺตสิกขฺาปททฺวย  ฯ  สตฺตตฺตึส    
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อิเม  ธมฺมา  ฯ    
          อุพฺภต  ก ิน  ตีณีติ  นิฏ ิตจีวรสฺมึ  ภิกฺขุนา  อุพฺภตสฺมึ   
ก ิเนติ  วุตฺตานิ  อาทิโต  จ  ตีณิ  สิกฺขาปทานิ  ฯ  ปม   
ปตฺตเภสชฺชนฺติ   ทสาหปรม  อติเรกปตฺโตติ  วุตฺตปมปตฺต- 
สิกฺขาปท ฺจ  ปฏิสายนียานิ  เภสชฺชานติี  วุตฺตสิกฺขาปท ฺจ  ฯ   
อจฺเจก ฺจาป  สาสงฺกนฺติ   อจฺเจกจีวรสิกฺขาปท ฺจ  ตทนนฺตรเมว   
สาสงฺกสิกฺขาปท ฺจ  ฯ ปกฺกมนฺเตน  วา  ทุเวติ  ต  ปกฺกมนฺโต  
เนว  อุทฺธเรยฺยาติ  ภูตคามวคฺเค วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  อุปสฺสย   
ปรมฺปราติ  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  คนฺตฺวา  ภิกฺขุนิโย  โอวเทยฺยาติ   
จ  ปรมฺปรโภชเน  ปาจิตฺติยนฺติ  จ  วุตฺต  สิกฺขาปททฺวย ฺจ  ฯ   
อนติริตฺต  นิมนฺตนาติ  อนติริตฺต ขาทนีย วา โภชนีย   วาติ   
จ  นิมนฺติโต  สภตฺโต  สมาโนติ  จ  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  
วิกปฺป  ร ฺโ  วิกาเลติ  สาม  จีวร  วิกปฺเปตฺวาติ  จ  ร ฺโ   
ขตฺติยสฺสาติ จ  วิกาเล  คาม  ปวิเสยฺยาติ  จ  วุตฺตสิกขฺา- 
ปทตฺตย  ฯ  โวสาสาร ฺเกน จาติ  โวสาสมานรูปา   ิตาติ  จ   
ตถารูเปสุ  อาร ฺเกสุ  เสนาสเนสุ  ปุพฺเพ  อปฺปฏิสวิทิตนฺติ   
จ  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  อุสูยา  สนฺนิจย ฺจาติ  อุสูยวาทิกาติ  จ   
ปตฺตสนฺนิจย  กเรยฺยาติ  จ  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  ปุเร  ปจฺฉา  
วิกาเล  จาติ  ยา  ปน  ภิกฺขุนี  ปุเรภตฺต  กุลานิ  อุปสงฺกมิตฺวาติ   
จ  ปจฺฉาภตฺต  กุลานิ  อุปสงฺกมิตฺวาติ  จ  ยา  ปน  ภิกฺขุนี    
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วิกาเล  กุลานิ  อุปสงฺกมตฺิวาติ  จ  วุตฺตสิกฺขาปทตฺตย  ฯ   
ป ฺจาหิกา  สงฺกมนีติ  ป ฺจาหิก  สงฺฆาฏิวาร  อติกฺกเมยฺยาติ   
จ  จีวร  สงฺกมนิย  ธาเรยยฺาติ  จ  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  เทฺวป   
อาวสเถน  จาติ  อาวสถจีวร  อนิสฺสชชฺิตฺวา  ปริภุ ฺเชยฺย  อาวสถ   
อนิสฺสชฺชิตฺวา  จาริก  ปกกฺเมยฺยาติ  เอว  อาวสเถน  สทฺธึ   
วุตฺตสิกฺขาปทานิ  จ  เทฺว  ฯ  ปสาเข  อาสเน  เจวาติ  ปสาเข  
ชาต  คณฺฑ  วาติ  จ  ภิกฺขุสฺส  ปุรโต  อนาปุจฺฉา  อาสเน 
นิสีเทยฺยาติ  จ  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย ฯ ตึสเอกูนกา อิเม ฯ 
        เอฬกโลมา  เทฺว  เสยฺยาติ  เอฬกโลมสิกฺขาปท ฺเจว  เทฺว   
จ  สหเสยฺยสิกฺขาปทานิ  ฯ  อาหจฺจปณฺฑโภชนนฺติ  อาหจฺจปาทก- 
สิกฺขาปท ฺจ  อาวสถปณฺฑโภชนสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  คณวิกาล- 
สนฺนิธีติ  คณโภชนวิกาลโภชนสนฺนิธิการกสิกฺขาปทตฺตย  ฯ  
ทนฺตโปเณนเจลกาติ ทนฺตโปณสิกฺขาปท ฺจ  อเจลกสิกฺขาปท ฺจ  ฯ   
อุยฺยุตฺต  วเส อุยฺโยธีติ  อุยยฺุตฺต  เสน  ทสฺสนาย  คจฺเฉยฺย  
เสนาย วเสยฺย อุยฺโยธิก  วา  ฯเปฯ  อนกีทสฺสน  วา  คจฺเฉยฺยาติ   
วุตฺตสิกฺขาปทตฺตย  ฯ  สรุา  โอเรน   นหายนาติ   สุราปาน- 
สิกฺขาปท ฺจ   โอเรนฑฺฒมาส  นหานสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  ทุพฺพณฺเณ   
เทฺว  เทสนิกาติ  ติณฺณ ทุพฺพณฺณกรณานนฺติ  วุตฺตสิกฺขา- 
ปท ฺจ  วุตฺตาวเสส ปาฏิเทสนียทฺวย ฺจ  ฯ  ลสุณุตฺติฏเ  นจฺจนาติ    
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ลสุณสิกฺขาปท ฺจ  ภิกฺขุสฺส  ภุ ฺชนฺตสฺส  ปานีเยน  วา  วิธูปเนน  วา   
อุปติฏเยฺยาติ  วุตฺตสิกฺขาปท ฺจ  นจฺจ  วา  คีต  วา  
วาทิต  วา  ทสฺสนาย  คจฺเฉยฺยาติ  วุตฺตสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  อิโต   
ปร  ปาล ึ วิรชฺฌิตฺวา  ลิขนฺติ  ฯ  ยถา  ปน  อตฺถ  วณฺณยาม   
เอวเมตฺถ  อนุกฺกโม  เวทิตพฺโพ  ฯ  นหาน  อตฺถรณ  เสยฺยาติ   
นคฺคา นหาเยยฺยุ  เอกตฺถรณปาปุรณา  ตุวฏเฏยฺยุ  เอกม ฺเจ   
ตุวฏเฏยฺยุนฺติ  วุตฺตสิกฺขาปทตฺตย  ฯ  อนฺโตรฏเ  ตถา  พหีติ   
อนฺโตรฏเ สาสงฺกสมฺมเต  ติโรรฏเ  สาสงฺกสมฺมเตติ  วุตฺต- 
สิกฺขาปททฺวย  ฯ  อนฺโตวสฺส  จิตฺตาคารนฺติ  อนฺโตวสฺส  จาริก   
ปกฺกเมยฺย  ราชาคาร  วา  จิตฺตาคาร  วา  ฯเปฯ  โปกฺขรณึ   
วา  ทสฺสนาย  คจฺเฉยฺยาติ  จ  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  อาสนฺทิ   
สุตฺตกนฺตนาติ  อาสนฺทึ  วา  ปลฺลงฺก   วา  ปริภุ ฺเชยฺย  สุตฺต   
กนฺเตยฺยาติ  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  เวยฺยาวจฺจ   สหตฺถา  จาติ   
คิหิเวยฺยาวจฺจ  กเรยฺย  อาคาริกสฺส  วา  ปริพฺพาชกสฺส  วา   
ปริพฺพาชิกาย  วา  สหตฺถา  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา ทเทยฺยาติ  
วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  อภิกฺขุกาวาเสน  จาติ  อภิกขฺุเก  อาวาเส   
วสฺส  วเสยฺยาติ  อิทเมต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ฉตฺต  ยาน ฺจ   
สงฺฆาณินฺติ  ฉตฺตุปาหน  ธาเรยฺย  ยาเนน  ยาเยยฺย  สงฺฆาณึ 
ธาเรยฺยาติ  วุตฺตสิกฺขาปทตฺตย  ฯ  อลงฺการ  คนฺธวาสิตนฺติ    
อิตฺถาลงฺการ  ธาเรยฺย  คนธฺวณฺณเกน  นหาเยยฺย  วาสิตเกน   
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ป ฺาเกน  นหาเยยฺยาติ  วุตฺตสิกฺขาปทตฺตย ฯ  ภิกขฺุนีติอาทินา   
ภิกฺขุนิยา  อุมฺมทฺทาเปยฺยาติอาทีนิ  จตฺตาร  สิกฺขาปทานิ   
วุตฺตานิ  ฯ  อสงฺกจฺฉิกา   อาปตฺตีติ  อสงฺกจฺฉิกา  คาม  ปวิเสยฺย   
ปาจิตฺติยนฺติ  เอว  วุตฺตา   อาปตฺติ  ฯ  จตฺตารีสา  จตุตฺตรีติ  เอตานิ   
สพฺพานิ  จตุจตฺตาฬีส   สกิฺขาปทานิ  ฯ  กาเยน  น  วาจาจิตฺเตน   
กายจิตฺเตน  น  วาจโตติ  กาเยน  เจว  กายจิตฺเตน  จ  สมุฏหนฺติ  
น วาจาจิตฺเตน น วาจโตติ  อตฺโถ  ฯ  ทวิฺสมุฏานิกา  สพฺเพ   
สมา  เอฬกโลมกาติ  อิท อุตฺตานตฺถเมว ฯ    
          ปท ฺตฺร  อสมฺมตาติ  ปทโส  ธมฺม  มาตุคามสฺส  อุตฺตรึ 
ฉปฺป ฺจวาจาหิ  ธมฺม  เทเสยฺย  อ ฺตฺร  วิ ฺ ุนา  ปุริสวิคฺคเหน   
อสมฺมโต  ภิกฺขุนิโย  โอวเทยฺยาติ  วุตฺตสิกฺขาปทตฺตย  ฯ  ตถา   
อตฺถงฺคเตน  จาติ  อตฺถงฺคเต  สุริเย  โอวเทยฺยาติ  อิทเมต  สนฺธาย 
วุตฺต  ฯ  ติรจฺฉานวิชฺชา  เทฺวติ  ติรจฺฉานวิชฺช  ปริยาปุเณยฺย    
ติรจฺฉานวิชฺช  วาเจยฺยาติ  เอว  วุตฺตสิกฺขาปททฺวย  ฯ  อโนกาเส   
จ   ปุจฺฉนาติ  อโนกาสกตภิกฺขุ  ป ฺห  ปุจฺเฉยฺยาติ  อิทเมต   
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
          อทฺธานนาว  ปณีตนฺติ  ภิกฺขุนิยา  สทฺธึ  สวิธาย  
เอกทฺธานมคฺค  ปฏิปชฺเชยยฺ  เอก  นาว  อภิรูเหยฺย  ปณีตโภชนานิ   
อคิลาโน  อตฺตโน อตฺถาย  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺเชยฺยาติ   
วุตฺตสิกฺขาปทตฺตย  ฯ  มาตุคาเมน  สงฺฆเรติ  มาตุคาเมน  สทฺธึ    
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สวิธาย  คมน ฺจ  สมฺพาเธ  โลม  สหเรยฺยาติ  วุตฺตสิกฺขา- 
ปท ฺจ  ฯ  ธ ฺ  นิมนฺติตา  เจวาติ  ธ ฺ  วิ ฺาเปตฺวา  วาติ  
จ  นิมนฺติตา  วา  ปวาริตา  วา  ขาทนีย  วา  โภชนีย   
วา  ขาเทยฺย  วา  ภุ ฺเชยฺย  วาติ วุตฺตสิกฺขาปท ฺจ  ฯ  อฏ  
จาติ ภิกฺขุนีน วุตฺตา อฏ ปาฏิเทสนียา ฯ   
        เถยฺยสตฺถ  อุปสฺสุตีติ  เถยฺยสตฺเถน  สทฺธ ึ สวิธาย    
เอกทฺธานมคฺคคมน ฺจ  อุปสฺสุตึ  ติฏน ฺจ  ฯ  สูปวิ ฺาปเนน   
จาติ  อิท  สูโปทนวิ ฺตฺตึ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  รตฺติ  ฉนฺน ฺจ   
โอกาสนฺติ  รตฺตนฺธกาเร  อปฺปทีเป  ปฏิจฺฉนฺเน  โอกาเส 
อชฺโฌกาเส  ปุริเสน สทฺธนิฺติ  เอว  วุตฺตสิกฺขาปทตฺตย  ฯ  พฺยูเหน   
สตฺตมาติ  อิท   ตทนนฺตรเมว  รถิกาย  วา  พฺยูเห  วา  ปุริเสน 
สทฺธินฺติ อาคตสิกฺขาปท สนฺธาย วุตฺต ฯ    
          ธมฺมเทสนสมุฏานานิ  เอกาทส  อุตฺตานาเนว  ฯ  เอว   
ตาว  สมฺภินฺนสมุฏาน  เวทิตพฺพ  ฯ  นิยตสมุฏาน  ปน  ติวิธ  
ต   เอเกกสฺเสว  สิกฺขาปทสฺส  โหติ  ต  วิสสเยว  ทสฺเสตุ ภูต  
กาเยนชายตีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ต  อุตฺตานเมว  ฯ  เนตฺติธมฺมา- 
นุโลมิกนฺติ  วินยปาลิธมฺมสฺส อนุโลมนฺติ ฯ   
                         สมุฏานสีสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                         ________________  
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          อิทานิ  อาปตฺติอาทิโกฏาเสสุ  โกสลลฺชนนตฺถ  กติ   
อาปตฺติโยติ  อาทินา  นเยน  มาติก  เปตฺวา  นิทฺเทสปฏินิทฺเทส- 
วเสน  วิภงฺโค วุตฺโต  ฯ  ตตฺถ  กติ  อาปตฺติโยติ  มาติกาย  
จ วิภงฺเค จ อาคตาปตฺติปุจฺฉา  ฯ  เอส  นโย  ทุติยปเทป  ฯ   
เกวล ฺเหตฺถ  อาปตฺติโย  เอว  ราสิวเสน  ขนฺธาติ  วุตฺตา  ฯ   
วินีตวตฺถูนีติ  ตาส  อาปตฺตีน  วินยปุจฺฉา  ฯ  วินีต  วินโย   
วูปสโมติ  อิท ฺหิ  อตฺถโต  เอก  ฯ   วินีตานิเยว  วินีตวตฺถูนีติ   
อยเมตฺถ  ปทตฺโถ  ฯ  อิทานิ  เยสุ  สติ  อาปตฺติโย  โหนฺติ  
อสติ  น  โหนฺติ  เต  ทสฺเสตุ กติ  อคารวาติ ปุจฺฉาทฺวย  ฯ   
วินีตวตฺถูนีติ  อย  ปน  เตส  อคารวาน  วินยปุจฺฉา  ฯ  ยสฺมา   
ปน  ตา  อาปตฺติโย  วิปตฺติอปฺปตฺตา  นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  กติ   
วิปตฺติโยติ  อย  อาปตฺตีน  วิปตฺติภาวปุจฺฉา  ฯ  กติ  อาปตฺติ- 
สมุฏานาติ  ตาสเยว  อาปตฺตีน  สมุฏานปุจฺฉา  ฯ  วิวาทมูลานิ    
อนุวาทมูลานีติ  อิมา  วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณนฺติ   
อาคตาน  วิวาทานุวาทาน  มลูปุจฺฉา  ฯ  สาราณียา  ธมฺมาติ   
วิวาทานุวาทมูลาน  อภาวกรณธมฺมปุจฺฉา  ฯ  เภทกรวตฺถูนีติ  อย   
เภทสวตฺตนิก  วา อธิกรณนฺติอาทีสุ  วุตฺตเภทกรณปุจฺฉา  ฯ   
อธิกรณานีติ  เภทกรวตฺถสูุ  สติ  อุปฺปชฺชนกธมฺมปจฺุฉา  ฯ  สมถาติ   
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เตสเยว วูปสมนธมฺมปุจฺฉา ฯ   
        ป ฺจ  อาปตฺติโยติ  มาติกาย  อาคตวเสน  วุตฺตา  ฯ  สตฺตาติ   
วิภงฺเค อาคตวเสน ฯ   
        อารกา  เอเตหิ  รมตีติ  อารติ  ฯ  ภุสา  วา  รติ   
อารติ  ฯ  วินา  เอเตหิ  รมตีติ  วิรติ  ฯ  ปจฺเจก  ปจฺเจก   
วิรตีติ  ปฏิวิรติ  ฯ  เวร  มณติ  วินาเสตีติ  เวรมณี  ฯ  น  เอตาย  
เอเต อาปตฺติกฺขนฺธา กริยนฺตีติ  อกิริยา  ฯ  ย  เอตาย  อสติ   
อาปตฺติกฺขนฺธกรณ  อุปฺปชฺเชยฺย  ตสฺส  ปฏิปกฺขโต  อกรณ  ฯ   
อาปตฺติกฺขนฺธอชฺฌาปตฺติยา  ปฏิปกฺขโต  อนชฌฺาปตฺติ  ฯ  เวลนโต   
เวลา  จลนโต  วินาสนโตติ  อตฺโถ  ฯ  นิยฺยาน  สิโนติ  พนฺธติ   
นิวาเรตีติ  เสตุ  ฯ  อาปตฺติกฺ  ขนฺธานเมต  อธิวจน  ฯ  โส  เสตุ  
เอตาย  ห ฺตีติ  เสตุฆาโต  ฯ  เสสวินีตวตฺถุนิทฺเทเสสุป เอเสว  
นโย ฯ 
        พุทฺเธ  อคารโวติอาทิสุ  โย  พุทฺเธ  ธรมาเน  อุปฏาน   
น คจฺฉติ  ปรินิพฺพุเต  เจติยฏาน  โพธฏิาน  น  คจฺฉติ   
เจติย  วา  โพธึ  วา  น  วนทฺติ  เจติยงฺคเณ  สฉตฺโต   
สอุปาหโน  จ  จรติ  นตฺเถตสฺส  พุทฺเธ  คารโวติ  เวทิตพฺโพ  ฯ 
โย  ปน  สกโฺกนฺโตเยว  ธมฺมสฺสวน  น  คจฺฉติ  สรภ ฺ   
น  ภณติ  ธมมฺกถ  น  กเถติ  ธมฺมสฺสวนคฺค  ภินฺทิตฺวา    
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คจฺฉติ  วิกฺขิตฺโต  วา  อนาทโร  วา  นสิีทติ  นตฺเถตสฺส  ธมฺเม   
คารโว  ฯ  โย  เถรนวมชฌฺิเมสุ  จิตฺติการ  น  ปจฺจุปฏเปติ   
อุโปสถาคารวิตกฺกมาฬกาทีสุ  กายปาคพฺภิย  ทสฺเสติ   ยถาวุฑฺฒ   
น  วนฺทติ  นตฺเถตสฺส  สงฺเฆ  คารโว  ฯ  ติสฺโส  สกิฺขา สมาทาย   
อสิกฺขมาโนเยว  ปน  สิกขฺาย  อคารโวติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ปมาเท   
จ  สติวิปฺปวาเส  ติฏมาโนเยว  อปฺปมาทลกฺขณ  อพฺรูหยมาโน  
อปฺปมาเท  อคารโวติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตถา  อามิสปฏิสนฺถาร   
ธมฺมปฏิสนฺถารนฺติ  อิม  ทุวิธ  ปฏิสนถฺาร  อกโรนฺโตเยว  
ปฏิสนฺถาเร  อคารโวติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  คารวนิทฺเทเส  วุตฺต- 
วิปริยาเยน  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        วิวาทมูลนิทฺเทเส  ฯ  สตฺถริป  อคารโวติอาทีน  พุทฺเธ 
อคารวาทีสุ  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อปปฺฏิสฺโสติ 
อนีจวุตฺติ  น  สตฺถาร  เชฏก  กตฺวา  วิหรติ  ฯ  อชฌฺตฺต   
วาติ  อตฺตโน  สนฺตาเน  วา  อตฺตโน  ปกฺเข  วา  สกาย   
ปริสายาติ  อตฺโถ  ฯ  พหิทฺธา  วาติ  ปรสนฺตาเน  วา  ปรปกฺเข  
วา  ฯ  ตตฺถ  ตุมฺเหติ  ตสฺมึ  อชฌฺตฺตพหิทฺธาเภเท  สปรสนฺตาเน   
วา  สปรปรสิาย วา  ฯ  ปหานาย  วายเมยฺยาถาติ  เมตฺตา- 
ภาวนาทีหิ  นเยหิ  ปหานตฺถ  วายเมยฺยาถ  ฯ  เมตฺตา- 
ภาวนาทินเยน  หิ  ต  อชฌฺตฺตป  พหิทฺธาป  ปหิยยฺติ ฯ    
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อนวสฺสวายาติ  อปฺปวตฺติภาวาย  ฯ  สนฺทิฏ ิปรามาสีติ   สกเมว  
ทิฏ ึ  ปรามสติ  ย  อตฺตนา  ทิฏ  ต  อิทเมว  สจฺจนฺติ    
คณฺหาติ ฯ อาธานคาหีติ ทฬฺหคาหี ฯ   
          อนุวาทมูลนิทฺเทโส  กิ ฺจาป  วิวาทมูลนิทฺเทเสเนว  สมาโน  ฯ 
อถโข  อฏารส  เภทกรวตฺถูนิ  นิสฺสาย  วิวทนฺตาน  โกธ-ู 
ปนาหาทโย วิวาทมูลานิ  ฯ  ตถา  วิวทนฺตา  ปน  สลีวิปตฺติ- 
อาทีสุ  อ ฺตร  วิปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  อสุโก  นาม  ภิกฺขุ   
อสุก  นาม  วิปตฺตึ  อาปนฺโนติ  วา  ปาราชิก  อาปนฺโนสิ  
สงฺฆาทิเสส  อาปนฺโนสีติ  วาอนุวทนฺติ  ฯ  เอว  อนวุทนฺตาน   
โกธูปนาหาทโย  อนุวาทมูลานีติ อยเมตฺถ วิเสโส ฯ   
          สาราณียธมฺมนิทฺเทเส  ฯ  เมตฺตจิตฺเตน  กต  กายกมฺม  
เมตฺต กายกมฺม  นาม  ฯ  อาวิ  เจว  รโห  จาติ  สมฺมุขา  
จ ปรมฺมุขา จ ฯ  ตตฺถ  นวกาน  จีวรกมมฺาทีสุ  สหายภาวคมน   
สมฺมุขา  เมตฺต กายกมฺม  นาม  ฯ  เถราน  ปน  ปาทโธวน- 
วีชนวาตทานาทิเภทป  สพฺพ  สามีจิกมฺม  สมฺมุขา  เมตฺต   
กายกมฺม  นาม  ฯ  อุภเยหิป  ทุนฺนิกฺขิตฺตาน  ทารุภณฺฑาทีน   
เตสุ  อว ฺ  อกตฺวา  อตฺตนา  ทุนฺนิกฺขิตฺตาน  วิย  ปฏิสามน   
ปรมฺมุขา  เมตฺต  กายกมฺม  นาม  ฯ  อยป  ธมฺโม  สาราณีโยติ  
อย  เมตฺตากายกมฺมสงฺขาโต  ธมโฺม สริตพฺโพ  ฯ  สติขนโก  โย    
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น  กโรติ  ต  ปุคฺคล  เยส  กโต  โหติ  เต  ปสนฺนจิตฺตา   
อโห  สปฺปรุโิสติ  อนุสฺสรนฺตีติ  อธิปปฺาโย  ฯ  ปยกรโณติ  ต   
ปุคฺคล  สพฺรหฺมจารีน  ปย  กโรติ  ฯ  ครุกรโณติ   ต  ปุคฺคล   
สพฺรหฺมจารีน  ครร  กโรติ  ฯ  สงฺคหายาติอาทีสุ  สพฺรหฺมจารีหิ   
สงฺคเหตพฺพภาวาย  เตหิ  สทฺธึ  อวิวาทนาย  สมคฺคภาวาย 
เอกีภาวาย  สวตฺตติ  ฯ  เมตฺต  วจีกมฺมนฺติอาทีสุ  เทวตฺเถโร   
ติสฺสตฺเถโรติ  เอว  ปคฺคยหฺ  วจน  สมมฺุขา  เมตฺต  วจีกมฺม   
นาม  ฯ  วิหาเร  อสนฺเต  ปน  ต  ปฏิปจฺุฉนฺตสฺส  กุหึ  อมฺหาก   
เทวตฺเถโร  กหุึ  อมฺหาก  ติสฺสตฺเถโร  กทา  นุ  โข  อาคมิสฺสตีติ  
เอว มมายนวจน   ปรมฺมุขา  เมตฺต  วจีกมฺม  นาม  ฯ  เมตฺตา- 
สิเนหสินิทฺธานิ  ปน  นยนานิ  อุมฺมิเลตฺวา  ปสนฺเนน  มุเขน   
โอโลกน  สมฺมุขา เมตฺต  มโนกมฺม  นาม  ฯ  เทวตฺเถโร  ติสฺสตฺเถโร   
อโรโค  โหตุ  อปฺปาพาโธติ  สมนฺนาหรณ  ปรมฺมุขา  เมตฺต   
มโนกมฺม  นาม  ฯ อปฺปฏวิิภตฺตโภคีติ  เนว  อามิส  ปฏิวิภชิตฺวา   
ภุ ฺชติ  น  ปคฺุคล  ฯ  โย  หิ  เอตฺตก  ปเรส  ทสฺสาม ิ เอตฺตก   
อตฺตนา  ภุ ฺชิสฺสามิ   เอตฺตก  วา  อสกุสฺส  จ  อสุกสฺส  จ 
ทสฺสามิ  เอตฺตก  อตฺตนาภุ ฺชิสฺสามีติ  วิภชิตฺวา  ภุ ฺชติ   
อย  ปฏิวิภตฺตโภคี  นาม  ฯ  อย  ปน  เอว  อกตฺวา  อาภต   
ปณฺฑปาต  เถราสนโต  ปฏาย  ทตฺวา  คหิตาวเสส  ภุ ฺชติ  ฯ    
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สีลวนฺเตหีติ  วจนโต  ทุสสฺีลสฺส  อทาตตป  วฏฏติ  ฯ  สาราณีย- 
ธมฺมปูรเกน  ปน  สพฺเพส  ทาตพฺพเมวาติ  วุตฺต  ฯ คิลานคิลานุ- 
ปฏากอาคนฺตุกคมิกจีวรกมฺมาทิปสุตาน วิเจยฺยทานป  วฏฏติ  ฯ   
น  หิ  เอเต  วิจินิตฺวา  เทนฺเตน  ปุคฺคลวิภาโค  กโต 
โหติ  ฯ  อีทสิาน  หิ  กิจฺฉลาภตฺตา  วิเสโส  กาตพฺโพเยวาติ   
อยกโรติ  ฯ  อขณฺฑานีติอาทีสุ  ยสฺส  สตฺตสุ  อาปตฺติกฺขนฺเธสุ    
อาทิมฺหิ  วา  อนฺเต  วา  สิกฺขาปท  ภินน  โหติ  ตสฺส  
สีล  ปริยนฺเต  ฉินฺนสาฏโก  วิย  ขณฺฑ  นาม  ฯ  ยสสฺ  ปน  
เวมชฺเฌ  ภินนฺ  ตสฺสมชฺเฌ  ฉิทฺทสาฏโก  วิย  ฉิทฺท  นาม 
โหติ  ฯ  ยสสฺ  ปฏิปาฏิยาเทฺว  ตีณิ  ภินฺนานิ  ตสฺส  ปฏ ิย  
วา  กุจฺฉิย  วา  อุฏ ิเตน  วิสภาควณฺเณน  กาฬรตฺตาทีน   
อ ฺตรสรีรวณฺณา  คาวี  วิย สพล  นาม  โหติ  ฯ  ยสฺส   
อนฺตรนฺตรา  ภินฺนานิ  ตสฺส  อนฺตรนตฺรา วิสภาควณฺณพินฺทุ- 
วิจิตฺรา  คาวี  วิย  กมฺมาสนฺนาม  โหติ  ฯ  ยสฺส   ปน  สพฺเพน  
สพฺพ  อภินฺนานิ  สีลานิ  ตสฺส  ตานิ  สีลานิ  อขณฺฑานิ    
อจฺฉิทฺทานิ  อสพลานิ  อกมฺมาสานิ  นาม  โหนฺติ  ฯ  ตานิ   
ปเนตานิ ภุชิสฺสภาวกรณโต  ภุชิสฺสานิ  วิ ฺ ูหิ  ปสตฺถตฺตา   
วิ ฺ ูปสตฺถานิ  ตณฺหาทิฏ ีหิ  อปรามฏตฺตา  อปรามฏานิ   
อุปจารสมาธึ  วา อปฺปนาสมาธึ  วา  สวตฺตยนฺตีติ  สมาธิ-  
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สวตฺตนิกานีติ  วุจฺจนฺติ  ฯ   สีลสาม ฺคโต  วิหรตีติ  เตสุ  เตสุ   
ทิสาภาเคสุ  วิหรนฺเตหิ  กลฺยาณสีเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ สมาน- 
ภาวูปคตสีโล  วิหรติ  ฯ  ยาย  ทิฏ ีติ  มคฺคสมฺปยุตฺตา  สมฺมาทิฏ ิ  ฯ   
อริยาติ  นิทฺโทสา  ฯ นิยฺยาตีติ  นิยฺยานิกา  ฯ  ตกฺกรสฺสาติ  โย   
ตถาการี  โหติ  ฯ  ทุกฺขกขฺยายาติ  สพฺพทุกฺขสฺส  ขยตฺถ  ฯ  เสส   
ยาว  สมถเภทปริโยสานา  อุตฺตานตฺถเมว ฯ    
                                กติปจฺุฉาวารวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                                          ________________   
       
                                           ขนฺธกปุจฺฉาวณฺณนา 
   
          อุปสมปฺท  ปุจฺฉิสฺสนฺติ  อุปสมฺปทกฺขนฺธก  ปจฺุฉิสฺส  ฯ   
สนิทาน  สนทิฺเทสนฺติ  นิทาเนน  จ  นทิฺเทเสน  จ  สทฺธึ  
ปุจฺฉิสฺสามิ  ฯ   สมุกฺกฏปทาน  กติ  อาปตฺติโยติ  ยานิ  ตตฺถ   
สมุกฺกฏานิ  อุตฺตมานิ   ปทานิ  วุตฺตานิ  เตส  สมกฺุกฏปทาน   
อุตฺตมปทาน  สงฺเขปโต  กติ  อาปตฺติโย  โหนฺตีติ  ฯ  เยน  เยน  
ปเทน  ยา  ยา  อาปตฺติ  ป ฺตฺตา  สา  สา  ตสฺส  ตสฺส   
ปทสฺส  อาปตฺตีติ  วุจฺจติ  ฯเตน  วุตฺต  สมุกฺกฏปทาน  กติ   
อาปตฺติโยติ  ฯ  เทฺว  อาปตฺติโยติ  อูนวีสติวสฺส  อุปสมฺปาเทนฺตสฺส   
ปาจิตฺติย  เสเสสุ  สพฺพปเทสุ  ทุกฺกฏ  ฯ  ติสฺโสติ  นสฺสนฺเตเต (๑) 
วินสฺสนฺเตเต  โก  เตหิ อตฺโถติ   วทโต  เภทปุเรกฺขาราน   
# ๑. นสฺสนตุ เอเตติ ปทจฺเฉโท ฯ    
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อุโปสถกรเณ  ถลฺุลจฺจย  อุกฺขิตฺตเกน  สทฺธึ  อุโปสถกรเณป   
ปาจิตฺติย  เสเสสุ  ทุกฺกฏนติฺ  เอว  อุโปสถกฺ  ขนฺธเก  ติสฺโส   
อาปตฺติโย  ฯ  เอกาติ  วสสฺูปนายิกกฺขนฺธเก  เอกา  ทุกฺกฏา- 
ปตฺติเยว  ฯ  ติสฺโสติ  เภทปุเรกฺขารสฺส  ปวารยโต  ถุลลฺจฺจย    
อุกฺขิตฺตเกน  สทฺธึ  ปาจิตฺติย  เสเสสุ  ทุกฺกฏนฺติ  เอว  ปวารณากฺ- 
ขนฺธเกป  ติสฺโส  อาปตฺติโย  ฯ  ติสฺโสติ  วจฺฉตรึ  อุคฺคเหตฺวา    
มาเรนฺตาน  ปาจิตฺติย  รตฺเตน  จิตฺเตน  องฺคชาตฉุปเน  ถุลลฺจฺจย   
เสเสสุ  ทุกฺกฏนฺติ  เอว  จมฺมสยุตฺเตป  ติสฺโส  อาปตฺติโย  ฯ   
เภสชฺชกฺขนฺธเกป  สมนตฺา  ทฺวงฺคุเล  ถลฺุลจฺจย  โภชนยาคุยา   
ปาจิตฺติย  เสเสสุ  ทุกฺกฏนติฺ  เอว  ติสฺโส  อาปตฺติโย  ฯ  ก ิน  
เกวล   ป ฺตฺตเมว  นตฺถิ  ตตฺถ  อาปตฺติ  ฯ  จีวรสยตฺุเต   
กุสจีรวากจีเรสุ  ถุลลฺจฺจย  อติเรกจีวเร  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย   
เสเสสุ  ทุกฺกฏนฺติ  อิมา  ติสฺโส  อาปตฺติโย  ฯ  จมฺเปยฺยเกป  
เอกา  ทุกฺกฏาปตฺติเยว  ฯ โกสมฺพิกกมมฺกฺขนฺธกปาริวาสิก- 
สมุจฺจยกฺขนฺธเกสุป  เอกา  ทุกฺกฏา  ปตฺติเยว  ฯ  สมถกฺขนฺธเก   
ฉนฺททายโก  ขิยฺยติ  ขิยฺยนก  ปาจิตฺติย  เสเสสุ  ทกฺุกฏนฺติ   
อิมา  เทฺว  อาปตฺติโย  ฯ  ขุทฺทเก วตฺถุเก อตฺตโน   องฺคชาต  
ฉินฺทติ  ถุลลฺจฺจย  โรมฏเ  ปาจิตฺติย  เสเสสุ  ทุกฺกฏนฺติ    
อิมา  ติสฺโส  อาปตฺติโย  ฯ  เสนาสนกฺขนฺธเก  ครุภณฺฑ- 
วิสฺสชฺชเน ถลฺุลจฺจย  สงฺฆิกวิหารา  นิกฺกฑฺฒเน  ปาจิตฺติย    
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา หนา  ๕๔๑ 
 
เสเสสุ  ทุกฺกฏนฺติ  อิมา  ติสฺโส  อาปตฺติโย  ฯ  สงฺฆเภเท   
เภทานุวตฺตกาน  ถลฺุลจฺจย  คณโภชเน  ปาจิตฺติยนฺติ  อิมา  เทฺว   
อาปตฺติโย  ฯ  สมาจาร  ปจฺุฉิสฺสนฺติ  วุตฺเต  วตฺตกฺขนฺธเก  เอกา   
ทุกฺกฏาปตฺติเยว  ฯ  สา  สพฺพวตเตสุ  อนาทริเยน  โหติ  ฯ  ตถา   
ปาฏิโมกฺขฏปเน  ฯ  ภิกขฺุนิกฺขนฺธเก  อปวารณาย  ปาจิตฺติย   
เสเสสุ  ทุกฺกฏนฺติ  อิมา  เทฺว  อาปตฺติโย  ฯ  ป ฺจสติกสตฺตสติเกสุ   
เกวโล  ธมฺโม  สงฺคห  อาโรปโต  นตฺถิ  ตตฺถ  อาปตฺตีติ  ฯ    
                                  ขนธฺกปุจฺฉาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                  _________________ 
    
    
                                           เอกุตฺตริกวณฺณนา  
 
        อาปตฺติกรา  ธมฺมา  ชานิตพฺพาติอาทิมฺหิ  เอกุตฺตริกนเย  ฯ 
อาปตฺติกรา  ธมฺมา  นาม  ฉ  อาปตฺติสมุฏานานิ  ฯ  เอเตส ฺหิ  
วเสน  ปุคฺคโล  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ  ตสฺมา  อาปตฺติกราติ  
วุตฺตา ฯอนาปตฺติตกรา  นาม  สตฺต  สมถา  ฯ  อาปตฺติ  ชานิตพฺพาติ   
ตสฺมึ ตสฺมึ  สิกฺขาปเท  จ  วิภงฺเค  จ  วุตฺตา  อาปตฺติ   
ชานิตพฺพา  ฯอนาปตฺตีติ  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ  อสาทิยนฺตสฺสาติ- 
อาทินา  นเยน  อนาปตฺติ  ชานิตพฺพา  ฯ  ลหุกาติ  ลหุเกน   
วินยกมฺเมน  วิสุชฺฌนโตป ฺจวิธา  อาปตฺติ  ฯ  ครกุาติ  ครุเกน   
วินยกมฺเมน  วิสุชฺฌนโตสงฺฆาทิเสสาปตฺติ  เกนจิ  อากาเรน   
อนาปตฺติภาว  อุปเนตุ อสกฺกุเณยฺยโต  ปาราชิกาปตฺติ  จ  ฯ    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๔๒ 
 
สาวเสสาติ  เปตฺวา  ปาราชิก  เสสา  ฯ  อนวเสสาติ   
ปาราชิกาปตฺติ  ฯ  เทฺว  อาปตฺติกฺขนฺธา  ทุฏ ุลฺลา  ฯ  อวเสสา   
อทุฏ ุลฺลา  ฯ  สปฺปฏิกมมฺทุก  สาวเสุ  ทุกสทิส  เทสนาคามินีทุก   
ลหุกทุกสงฺคหิต  ฯ  อนฺตรายิกาติ  สตฺตป  อาปตฺติโย  ฯ  ส ฺจิจฺจ   
วีติกฺกนฺตา  สคฺคนฺตราย ฺเจว  โมกฺขนฺตราย ฺจ  กโรนฺตีติ   
อนฺตรายิกา ฯ  อชานนฺเตน  วีติกฺกนฺตา  ปน  ปณฺณตฺติ- 
วชฺชาปตฺติ  เนว  สคฺคนฺตราย  น  โมกขฺนฺตราย  กโรตีติ   
อนนฺตรายิกา  ฯ  อนฺตรายกิ  อาปนฺนสสฺาป  เทสนาคามินึ  
เทเสตฺวา  วุฏานคามินิโต  วุฏาย  สทฺุธิปฺปตฺตสฺส  สามเณรภูมิย   
 ิตสฺส  จ  อวาริโต  สคฺคโมกฺขมคฺโคติ  ฯ  สาวชฺชป ฺตฺตีติ   
โลกวชชฺา  ฯ  อนวชชฺป ฺตฺตีติ  ปณฺณตฺติวชฺชา  ฯ  กริิยโต   
สมุฏ ิตา  นาม  ย  กโรนฺโต  อาปชฺชติ  ปาราชิกาปตฺติ  วิย  ฯ 
อกิริยโตติ  ย  อกโรนฺโต  อาปชฺชติ  จีวรอนธิฏานาปตฺติ  วิย  ฯ   
กิริยากิริยโตติ  ย  กโรนฺโต  จ  อกโรนฺโต  จ  อาปชฺชติ  
กุฏิการาปตฺติ   วิย  ฯ  ปุพฺพาปตฺตีติ  ปม  อาปนฺนาปตฺติ  ฯ   
อปราปตฺตีติ  ปาริวาสิกาทีหิ  ปจฺฉา  อาปนฺนา  ฯ  ปุพฺพาปตฺตีน   
อนฺตราปตฺติ  นาม   มูลวิสุทฺธิยา  อนฺตราปตฺติ  ฯ  อปราปตฺตีน   
อนฺตราปตฺติ  นาม   อคฺฆวิสุทฺธิยา  อนฺตราปตฺติ  ฯ  กรุุนฺทิย   
ปน  ปุพฺพาปตฺติ  นาม  ปม  อาปนฺนา  อปราปตฺติ   
นาม  มานตฺตารหกาเล  อาปนฺนา ปุพฺพาปตฺตีน  อนฺตราปตฺติ    
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา-เอกก  หนา  ๕๔๓ 
 
นาม  ปริวาเส  อาปนฺนา  อปราปตฺตีน  อนฺตราปตฺติ  นาม   
มานตฺตจาเร  อาปนฺนาติ  วุตฺต  ฯ  อิทป  เอเกน  ปริยาเยน   
ยุชฺชติ  ฯ  เทสิตา  คณนูปกา  นาม  ยา  ธุรนิกฺเขป กตฺวา   
ปุน  น  อาปชฺชิสฺสามีติ  เทสิตา  โหติ  ฯ  อคณนูปกา  นาม 
ยา  ธุรนิกฺเขป  อกตฺวา  สอุสฺสาเหเนว  จิตฺเตน  อปริ- 
สุทฺเธน  เทสิตา  โหติ  ฯ  อย  หิ  เทสิตาป  เทสิตคณน  น 
อุเปติ  ฯ  อฏเม วตฺถุสฺมึ  ภิกฺขุนิยา  ปาราชิกเมว  โหติ  ฯ  
ป ฺตฺติ  ชานิตพฺพาติ   อาทีสุ  นวสุ  ปเทสุ  ปมปาราชิกปุจฺฉาย   
วุตฺตนเยเนว  วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ  ฯ  ถุลลฺวชฺชาติ  ถุลลฺโทเส   
ป ฺตฺตา  ครุกาปตฺติ  ฯ  อถุลฺลวชฺชาติ  ลหุกาปตฺติ  ฯ  คิหิปฏ-ิ 
ส ฺ ุตฺตาติ  สุธมฺมตฺเถรสฺส  อาปตฺติ  ยา  จ  ธมฺมิกสฺส   
ปฏิสฺสวสฺส  อสจฺจาปเน  อาปตฺติ  ฯอวเสสา  น  คิหปิฏ-ิ 
ส ฺ ุตฺตา  ฯ  ป ฺจานนฺตริยกมฺมาปตฺติ  นิยตา  ฯ  เสสา  อนิยตา  ฯ   
อาทิกโรติ  สทุินฺนตฺเถราทิ  อาทิกมฺมิโก  ฯ อนาทิกโรติ  มกฺกฏ-ี 
สมณาทิ  อนุป ฺตฺตการโก  ฯ  อนิจฺจาปตฺติโก นาม  โย 
กทาจิ  กรหจิ  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ  อภิณฺหาปตฺติโก นาม   
โย  นิจฺจ  อาปชฺชติ  ฯ  โจทโก  นาม  โย  วตฺถุนา  วา   
อาปตฺติยา  วา  ปร  โจเทติ  ฯ  โย  ปน  เอว  โจทิโต 
อย  จุทิตโก  นาม  ฯ  ป ฺจทสสุ  ธมฺเมสุ  อปฺปติฏหิตฺวา    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๔๔ 
 
อภูเตน  วตฺถุนา  โจเทนฺติ  อธมฺมโจทโก  นาม  ฯ  เตน  ตถา   
โจทิโต  อธมฺมจุทิตโก  นาม  ฯ  วิปรยิาเยน  ธมฺมโจทกจุทิตกา   
เวทิตพฺพา  ฯ มิจฺฉตฺตนิยเตหิ  วา  สมมฺตฺตนิยเตหิ  วา  ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคโต นิยโต  ฯ  วิปรีโต  อนิยโต  ฯ  สาวกา  ภพฺพาปตฺติกา   
นาม  ฯ  พุทฺธา  จ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  อภพฺพาปตฺติกา  นาม  ฯ   
อุกฺเขปนียกมฺมกโต  อุกขิฺตฺตโก  นาม  ฯ  อวเสสจตุพฺพิธตชฺชนียาทิ-กมฺมกโต อนุกฺขิตฺตโก  
นาม  ฯ  อย  หิ  อุโปสถ  วา  ปวารณ   
วา  ธมฺมปริโภค  วา  อามิสปริโภค  วา  น  โกเปติ  ฯ  เมตฺติย  
ภิกฺขุนึ   นาเสถ  ทูสโก  นาเสตพฺโพ  กณฺฏโก  สมณุทฺเทโส   
นาเสตพฺโพติ  เอว  ลิงฺคทณฺฑกมฺมสวาสนาสนาหิ  นาสิโตว  
นาสิตโก  นาม  ฯ  เสสา  สพฺเพ  อนาสิตกา  ฯ  เยน  สทฺธ ึ  
อุโปสถาทิโก  สวาโส  อตฺถิ  อย  สมานสวาสโก  ฯ  อิตโร   
นานาสวาสโก  ฯ  โส  กมมฺนานาสวาสโก  ลทฺธินานาสวาสโกติ   
ทุวิโธ  โหติ  ฯ  ปน ชานิตพฺพนฺติ  เอก  ภิกฺขเว  อธมฺมิก   
ปาฏิโมกฺขฏปนนฺติอาทินา  นเยน วุตฺต ปาฏิโมกขฺฏปน  
ชานิตพฺพนฺติ ฯ   
                                เอกกวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ     
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา-ทุก  หนา  ๕๔๕ 
                                 
          ทุเกสุ  ฯ  สจิตฺตกา  อาปตฺติ  ส ฺาวิโมกฺขา  อจิตฺตกา 
โนส ฺาวิโมกฺขา   ฯ  ลทฺธสมาปตฺติกสฺส  อาปตฺติ  นาม  ภูตา- 
โรจนาปตฺติ  ฯ  อลทฺธสมาปตฺติกสฺส  อภูตาโรจนาปตฺติ  ฯ  
สทฺธมฺมปฏสิ ฺ ุตฺตา  นาม  ปทโสธมฺมาทิกา  ฯ  อสทฺธมฺมปฏิ- 
ส ฺ ุตฺตา นาม   ทฏุ ุลฺลวาจาปตฺติ  ฯ  สปรกิฺขารปฏิส ฺ ุตฺตา   
นาม  นิสฺสคฺคิยวตฺถุโน  อนิสฺสชฺชิตฺวาปริโภเค   ปตฺตจีวราน- 
นิทหเน  กิลฏิจีวรานอโธวเน  มลคฺคหิตสฺส  ปตฺตสฺส  อปจเนติ   
เอว  อยุตฺตปริโภเค  อาปตฺติ  ฯ ปรปรกิฺขารปฏิส ฺ ุตฺตา  นาม   
สงฺฆิกม ฺจปาทีน  อชฺโฌกาเส  สนถฺรณอนาปุจฺฉาคมนาทีสุ   
อาปชฺชิตพฺพา  อาปตฺติ  ฯ  สปุคฺคลปฏสิ ฺ ุตฺตา  นาม  มุท-ุ 
ปฏ ิกสฺส  ลมฺพิสฺส  อุรุนา  องฺคชาต   ปเฬนฺตสฺสาติอาทินา 
นเยน  วุตฺตาปตฺติ  ฯ  ปรปุคฺคลปฏิส ฺ ุตฺตา  นาม  เมถุนธมมฺ- 
กายสสคฺค  ปหารทานาทีสุ  วุตฺตาปตฺติ  ฯ  สิขิรณีสีติ  สจฺจ    
ภณนฺโต  ครกุ  อาปชชฺติ  ฯ  สมฺปชานมุสาวาเท  ปาจิตฺติยนฺติ   
มุสา  ภณนฺโต  ลหุก  ฯ  อภูตาโรจเน  มุสา  ภณนฺโต  ครุก  ฯ   
ภูตาโรจเน  สจฺจ  ภณนฺโต  ลหุก  ฯ  สงฺฆกมฺม  วคฺค  กริสฺสามีติ   
อนฺโตสีมาย  เอกมนฺเต  นิสีทนฺโต  ภูมคิโต  อาปชฺชติ  นาม  ฯ  
สเจ  ปน  องฺคุลิมตฺตป  อากาเส  ติฏเยฺย  น  อาปชเฺชยฺย  ฯ 
เตน  วุตฺต   โน  เวหาสคโตติ  ฯ  เวหาสกุฏิยา  อาหจฺจ  ปาทก    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๔๖ 
 
ม ฺจ วา ป วา  อภินิสีทนฺโต  เวหาสคโต  อาปชฺชติ   
นาม  ฯ  สเจ  ปน  ต  ภูมิย  ป ฺาเปตฺวา  นิปชฺเชยยฺ  น   
อาปชฺเชยฺย  ฯ  เตน  วุตฺต  โน  ภูมิคโตติ  ฯ  คมิโย  คมิยวตฺต   
อปูเรตฺวา  คจฺฉนฺโต  นิกฺขมนฺโต  อาปชฺชติ  นาม  โน   
ปวิสนฺโต  ฯ  อาคนฺตุโก  อาคนฺตุกวตฺต อปูเรตฺวา  สฉตฺตุปาหโน   
ปวิสนฺโต  ปวิสนฺโต  อาปชฺชติ  นาม  โน นกิฺขมนฺโต  ฯ   
อาทิยนฺโต  อาปชฺชติ  นาม  ภิกฺขุนี  อติคมฺภีร  อุทกสุทฺธิก   
อาทิยมานา  ฯ  ทุพฺพณฺณกรณ  อนาทยิิตฺวา  จีวร  ปริภุ ฺชนฺโต   
ปน  อนาทิยนฺโต  อาปชชฺติ  นาม  ฯ  มูควตฺตาทีนิ ติตฺถิยวตฺตานิ   
สมาทิยนฺโต  สมาทิยนฺโต  อาปชฺชติ  นาม  ฯปาริวาสิกาทโย   
ปน  ตชชฺนียาทิกมฺมกตา  วา  อตฺตโน  วตฺต  อสมาทิยนฺตา   
อสมาทิยนฺตา  อาปชฺชนติฺ  นาม  ฯ  เต  สนฺธาย  วุตฺต อตฺถาปตฺติ  
น  สมาทิยนโฺต  อาปชฺชตีติ  ฯ  อ ฺาติกาย  ภิกฺขุนิยา   จีวร   
สิพฺเพนฺโต  เวชฺชกมฺมภณฺฑาคาริกกมฺม  จิตฺตกมฺมานิ  วา   กโรนฺโต   
กโรนฺโต  อาปชฺชติ  นาม  ฯ  อุปชฺฌายวตฺตาทีนิ  อกโรนฺโต  
อกโรนฺโต  อาปชฺชติ  นาม  ฯ  อ ฺาติกาย  ภิกฺขุนิยา  จีวร   
ททมาโนเทนฺโต  อาปชชฺติ  นาม  ฯ  สทฺธิวิหาริกอนฺเตวาสิกาน   
จีวราทีนิ  อเทนฺโต  อเทนฺโต  อาปชชฺติ  นาม  ฯ  อ ฺาติกาย   
ภิกฺขุนิยา  จีวร คณฺหนฺโต  ปฏิคฺคณฺหนฺโต  อาปชฺชติ  นาม  ฯ    
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา-ทุก  หนา  ๕๔๗ 
 
น  ภิกฺขเว  โอวาโท  น  คเหตพฺโพติ  วจนโต  โอวาท  น   
คณฺหนฺโต  น  ปฏิคฺคณฺหนฺโต  อาปชชฺติ  นาม  ฯ  นิสฺสคฺคิยวตฺถุ   
อนิสฺสชฺชิตฺวา  ปริภุ ฺชนโฺต  ปริโภเคน  อาปชฺชติ  นาม  ฯ   
ป ฺจาหิก  สงฺฆาฏิวาร  อติกฺกามยมาโน  อปรโิภเคน  อาปชฺชติ   
นาม  ฯ  สหาคารเสยฺย  รตฺตึ  อาปชฺชติ  นาม  ฯ  ทวฺาร  อสวริตฺวา   
ปฏิสลลฺียนฺโต  ทิวา  อาปชฺชติ  นาม  โน  รตฺตึ  ฯ   เอกรตฺต- 
ฉารตฺตสตฺตาหทสาหมาสาติกฺกเมสุ  วุตฺต  อาปตฺตึ  อาปชฺชนฺโต   
อรุณุคฺเค  อาปชฺชติ  นาม  ฯ  ปวาเรตฺวา  ภุ ฺชนฺโต  น  อรุณุคฺเค 
อาปชฺชติ  นาม  ฯ  ภูตคาม ฺเจว  องฺคชาต ฺจ  ฉินฺทนฺโต  
ฉินฺทนฺโตอาปชฺชติ  นาม  ฯ  เกเส  จ  นเข  จ  น  ฉินฺทนฺโต   
น  ฉินฺทนฺโต  อาปชฺชติ  นาม  ฯ  อาปตฺตึ  ฉาเทนฺโต  ฉาเทนฺโต   
อาปชฺชติ  นาม ฯ  ติเณน  วา  ปณฺเณน  วา  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   
อาคนฺตพฺพ  น  เตฺวว  นคฺเคน  อาคนฺตพฺพ  โย  อาคจฺเฉยฺย 
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  อิม   ปน  อาปตฺตึ  น  ฉาเทนฺโต  อาปชชฺติ   
นาม  ฯ  กุสจีราทีนิ ธาเรนฺโต ธาเรนฺโต  อาปชฺชติ  นาม  ฯ   
อย  เต  ภิกฺขุ  ปตฺโต  ยาว เภทนาย  ธาเรตพฺโพติ อิม  
อาปตฺตึ น ธาเรนฺโต อาปชฺชติ นาม ฯ  
        อตฺตนา  วา  อตฺตาน  นานาสวาสก  กโรตีติ  เอกสีมาย   
ทฺวีสุ สงฺเฆสุ  นิสินฺเนสุ  เอกสฺมึ  ปกฺเข  นิสีทิตฺวา  ปรปกฺขสฺส    
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ลทฺธึ คณฺหนฺโต  ยสฺม ึ ปกฺเข  นิสินฺโน  เตส  อตฺตนา  วา   
อตฺตานนานาสวาสก  กโรติ  นาม  ฯ  เยส  สนฺติเก  นิสินฺโน  
เตส คณปูรโก  หุตฺวาป  กมฺม  โกเปติ  อิตเรส  หตฺถปาส   
อนาคตตฺตา  ฯสมานสวาสเกป  เอเสว  นโย  ฯ  เยส  หิ  โส  
ลทฺธึ  โรเจติ เตส  สมานสวาสโก โหติ ฯ อิตเรส นานา- 
สวาสโก ฯ    
        สตฺต  อาปตฺติโย  สตฺต  อาปตฺติกฺขนฺธาติ  อาปชฺชิตพฺพโต 
อาปตฺติโย  ราสตฺเถน  ขนฺธาติ  เอว  เทฺวเยว  นามานิ  โหนฺตีติ 
นามวเสน  ทุก  ทสฺสิต  ฯ  กมฺเมน  วา  สลากคาเหน  วาติ  เอตฺถ   
อุทฺเทโส  เจว  กมฺม ฺจ  เอก  ฯ  โวหาโร  เจว  อนสฺุสาวนา  
จ  สลากคาโห  จ  เอก  ฯ  โวหารานุสฺสาวนสลากคาหา  
ปุพฺพภาคา  ฯ   กมฺม ฺเจว อุทฺเทโส จ ปมาณ ฯ   
        อทฺธานหีโน  นาม  โอนวีสติวสฺโส  ฯ  องฺคหีโน  นาม   
หตฺถจฺฉินฺนาทิเภโท  ฯ  วตฺถุวิปนฺโน  นาม  ปณฺฑโก  ติรจฺฉานคโต 
อุภโตพฺย ฺชนโก  จ  ฯ  อวเสสา  เถยฺยสวาสกาทโย  อฏ  อภพฺพ- 
ปุคฺคลา  กรณทุกฺกฏกา  นาม  ฯ  ทุกกฺฏกิริยา  ทุกกฺฏกมฺมา  ฯ 
อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  กเตน  อตฺตโน  กมฺเมน  อภพฺพฏาน   
ปตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  อปริปโูร  นาม  อปริปุณฺณปตฺตจีวโร  ฯ  โน   
จ ยาจติ  นาม  อุปสมฺปท  น  ยาจติ  ฯ  อลชฺชิสฺส  จ  พาลสฺส    
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จาติ อลชฺชี  สเจป  ติปฏโก  โหติ  พาโล  จ  สเจป  สฏ ิวสฺโส   
โหติ  อุโภป  นิสฺสาย  น  วตฺตพฺพ  ฯ  พาลสฺส  จ  ลชชฺิสฺส  จ  
ยาจตีติ  เอตฺถ  ฯ  พาลสฺส  ตฺว  นิสฺสย  คณฺหาหีติ  อาณายป   
นิสฺสโย  ทาตพฺโพ  ฯ  ลชฺชิสฺส  ปน  ยาจนฺตสฺเสว  ฯ  สาติสารนฺติ   
สโทส ย อชฌฺาจรนฺโต อาปตฺตึ อาปชฺชติ ฯ   
          กาเยน  ปฏิกฺโกสนา  นาม  หตฺถวิการาทีหิ  ปฏิกฺโกสนา  ฯ   
กาเยน  วา  ปฏิชานาตีติ  หตฺถวิการาทีหิ  ปฏชิานาติ  ฯ  อุป- 
ฆาติกา นาม  อุปฆาตา  ฯ  สิกขฺูปฆาติกา  นาม  สิกขฺูปฆาโต  ฯ   
โภคูปฆาติกา นาม  ปริโภคูปฆาโต  ฯ  ตตฺถ  ติสโฺส  สกิฺขา  
อสิกฺขโต  สกิฺขูปฆาติกา  เวทิตพฺพา  ฯ  สงฺฆิก  วา  ปุคฺคลิก   
วา  ทุปปริโภค  ภุ ฺชโต โภคูปฆาติกา เวทิตพฺพา ฯ    
          เทฺว  เวนยิกาติ  เทฺว  อตฺถา  วินเย  สิทฺธา  ฯ  ป ฺตฺต 
นาม  สกเล  วินยปฏเก  กปฺปยากปฺปยวเสน  ป ฺตฺต  ฯ   
ป ฺตฺตานุโลมนฺนาม  จตูสุ  มหาปเทเสสุ ทฏพฺพ  ฯ  เสตุฆาโตติ  
ปจฺจยฆาโต  ฯ  เยน  จิตฺเตน  อกปปย  กเรยฺย  ตสฺส  จิตฺตสฺสาป 
อนุปฺปาทนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  มตฺตาการิตาติ  มตฺตาย  ปมาเณน  
กรณ ปมาเณ านนฺติ อตฺโถ ฯ   
          กาเยน  อาปชฺชตีติ  กายทฺวาริก  กาเยน  อาปชฺชติ  ฯ   
วจีทฺวาริก  วาจาย  ฯ  กาเยน  วุฏาตีติ  ติณวตฺถารกสมเถ  วินาป  
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เทสนาย  กาเยเนว  วุฏาติ  ฯ  เทเสตฺวา  วุฏหนฺโต  ปน  วาจาย   
วุฏาติ ฯ 
        อพฺภนฺตรปริโภโค  นาม  อชฺโฌหรณปริโภโค  ฯ  พาหิร- 
ปริโภโค  นาม สีสมกฺขนาทิ ฯ    
        อนาคต  ภาร  วหตีติ  อเถโรว  สมาโน  เถเรหิ  วหิตพฺพ   
วีชนคาห  ธมฺมชฺเฌสนาทิภาร  วหติ  ต  นิตฺถริตุ วิริย  อารภติ  ฯ   
อาคต  ภาร  น  วหตีติ  เถโร  เถรกิจฺจ  น  กโรติ  ฯ  อนุชานามิ  
ภิกฺขเว  เถเรน  ภิกฺขุนา  สาม  วา  ธมมฺ  ภาสิตุ  ปร  วา 
อชฺเฌสิตุ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เถราเธยฺย  ปาฏโิมกขฺนฺติเอวมาทิ    
สพฺพ ปริหาเปตีติ อตฺโถ ฯ   
        น  กุกกฺจฺุจายิตพฺพ  กุกฺกุจฺจายตีติ  น  กุกกฺุจฺจายิตพฺพ   
กุกฺกุจฺจายิตฺวา  กโรติ  ฯ  กุกฺกุจฺจายิตพฺพ  น  กุกฺกุจฺจายตีติ   
กุกฺกุจฺจายิตพฺพ  น  กุกฺกุจฺจายิตฺวา  กโรติ  ฯ  เอเตส  ทฺวินฺน  
ทิวา จ  รตฺโต  จ  อาสวา  วฑฺฒนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อนนฺตรทุเกป   
วุตฺตปฏิปกฺขวเสน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  เสส  ตตฺถ  ตตฺถ  
วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                                ทุกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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          ติเกสุ  ฯ  อตฺถาปตฺติ  ติฏนฺเต  ภควติ  อาปชฺชตีติ  อตฺถ ิ   
อาปตฺติ  ย  ติฏนฺเต  ภควติ  อาปชฺชตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอส  นโย 
สพฺพตฺถ  ฯ  ตตฺถ  รุหริุปปฺาทาปตฺตึ  ติฏนฺเต  อาปชฺชติ  ฯ  เอตรหิ   
โข  ปนานนฺท  ภิกฺขู  อ ฺม ฺ  อาวุโสวาเทน  สมุทาจรนฺติ   
น  โวมมจฺจเยน  เอว  สมทุาจริตพฺพ  นวเกน  อานนฺท  
ภิกฺขุนา  เถโร ภิกฺขุ  ภทนฺเตติ  วา  อายสฺมาติ  วา  สมุทา- 
จริตพฺโพติ  วจนโตเถร  อาวุโสวาเทน  สมุทาจรณปฺปจฺจยา   
อาปตฺตึ  ปรินิพฺพุเต  ภควติอาปชฺชติ  โน  ติฏนฺเต  ฯ  อิมา   
เทฺว  อาปตฺติโย  เปตฺวา อวเสสา  ธรนฺเตป  ภควติ  อาปชฺชติ   
ปรินิพฺพุเตป  ฯ  ปวาเรตฺวาอนติริตฺต  ภุ ฺชนฺโต  อาปตฺตึ  กาเล   
อาปชฺชติ  โน  วิกาเล  ฯวิกาลโภชนาปตฺตึ  ปน  วิกาเล   
อาปชฺชติ  โน  กาเล  ฯ  อวเสส  กาเล  เจว  อาปชชฺติ  วิกาเล  
จ  ฯ  สหาคารเสยฺย  รตฺตึ อาปชฺชติ  ทวฺาร  อสวริตฺวา   
ปฏิสลลฺียน  ทิวา  ฯ  เสสา  รตฺติ ฺเจว  ทิวา   จ  ฯ  ทสวสฺโสมฺหิ   
อติเรกทสวสฺโสมฺหีติ  พาโล  อพฺยตฺโต  ปริส อุปฏเปนฺโต   
ทสวสฺโส  อาปชฺชติ  น  อูนทสวสฺโส  ฯ  อห  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโตติ   
นโว  วา  มชฌฺิโม  วา  ปรสิ  อุปฏเปนฺโต อูนทสวสฺโส  
อาปชฺชติ  โน  ทสวสฺโส ฯ  เสส ทสวสฺโส  เจว  อาปชฺชติ   
อูนทสวสฺโส  จ  ฯ  ป ฺจวสฺโสมฺหีติ  พาโล  อพฺยตฺโต  อนิสฺสาย    
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วสนฺโต  ป ฺจวสฺโส  อาปชฺชติ  ฯ  อห  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโตติ   
นวโก  อนิสสฺาย  วสนฺโต  อูนป ฺจวสฺโส  อาปชชฺติ  ฯ เสส   
ป ฺจวสฺโส  เจว  อาปชฺชติ  อูนป ฺจวสฺโส  จ  ฯ  อนุปสมฺปนฺน 
ปทโส  ธมฺม  วาเจนฺโต  มาตุคามสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโตติ  เอวรูป 
อาปตฺตึ  กุสลจิตฺโต  อาปชฺชติ  ฯ  ปาราชิก  วิสฏ ิ  กายสสคฺค- 
ทุฏ ุลฺลอตฺตกามปาริจริยทุฏโทสสงฺฆเภทปหารทานตลสตฺติกาทิ- 
เภท  อกุสลจิตฺโต  อาปชชฺติ  ฯ  อส ฺจิจฺจ  สหาคารเสยฺยาทึ   
อพฺยากตจิตฺโต อาปชฺชติ  ฯ  ย  อรหา  อาปชฺชติ  สพฺพ  อพฺยากต- 
จิตฺโตว อาปชฺชติ  ฯ  เมถนุธมฺมาทิเภทมาปตฺตึ  สุขเวทนาสมงฺคี   
อาปชฺชติ  ฯทุฏโทสาทิเภท  ทุกฺขเวทนาสมงฺคี  ฯ  ย  สุข- 
เวทนาสมงฺคี  อาปชฺชติ   ตเยว  มชฺฌตฺโต  หุตฺวา  อาปชฺชนฺโต   
อทุกฺขมสุขเวทนาสมงฺคีอาปชฺชติ  ฯ  ตโย  ปฏิกฺเขปาติ  พุทฺธสฺส   
ภควโต  ตโย  ปฏิกฺเขปา จตูสุ  ปจฺจเยสุ  มหิจฺฉตา  อสนฺตุฏ ิตา   
กิเลสสลฺเลขนกปฏิปตฺติยา  อโคปายนา  อิเม  หิ  ตโย  ธมฺมา   
พุทฺเธน  ภควตา  ปฏิกฺขิตฺตา  ฯ  อปปฺจฺฉตาทโย  ปน  ตโย  พุทฺเธน   
ภควตา  อนุ ฺาตา  ฯ  เตน  วุตต  ตโย  อนุ ฺาตาติ  ฯ   
ทสวสฺโสมฺหีติ  ปริส  อุปฏเปนฺโต   ป ฺจวสฺโสมฺหีติ  นิสฺสย   
อคณฺหนฺโต  พาโล  อาปชชฺติ  น  ปณฺฑิโต  ฯ   อูนทสวสฺโส  
พฺยตฺโตมฺหีติ  พหุสฺสุตตฺตา ปริส  อุปฏเปนฺโต  อูนป ฺจวสฺโส    
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จ  นิสฺสย  อคณฺหนฺโต  ปณฺฑิโต  อาปชฺชติ  โน  พาโล  ฯ   
อวเสส  ปณฺฑิโต  เจว  อาปชฺชติ  พาโล  จ  ฯ  วสฺส  อนุปคจฺฉนฺโต   
กาเฬ  อาปชชฺติ  โน  ชุณฺเห  ฯ  มหาปวารณาย  อปวาเรนฺโต   
ชุณฺเห  อาปชฺชติ  โน  กาเฬ  ฯ  อวเสส  กาเฬ  เจว  อาปชฺชติ   
ชุณฺเห  จ  ฯ  วสฺสูปคมน  กาเฬ  กปฺปติ  โน  ชุณฺเห  ฯ   
มหาปวารณาย  ปวารณา  ชุณฺเห  กปฺปติ  โน  กาเฬ  ฯ   
เสส  อนุ ฺาต  กาเฬ  เจว  กปฺปติ  ชณฺุเห  จ  ฯ  กตฺติก- 
ปุณฺณมาสิยา  ปจฺฉิเม  ปาฏิปททิวเส  วิกปฺเปตฺวา  ปต    
วสฺสิกสาฏิก  นิวาเสนฺโต  เหมนฺเต  อาปชฺชติ  ฯ  กรุุนฺทิย  ปน    
กตฺติกปุณฺณมีทิวเส  อปจฺจุทฺธริตฺวา  เหมนฺเต  อาปชฺชตีติ  วุตฺต  ฯ   
ตป  สุวุตฺต  ฯ  จาตุมาส  อธิฏาตุ  ตโต  ปร  วิกปฺเปตุนฺติ  
หิ  วุตฺต  ฯ  อติเรกมาเส  เสเส  คิมฺหาเน  ปริเยสนฺโต  อติเร- 
กฑฺฒมาเส เสเส  กตฺวา  นิวาเสนฺโต  จ  คิมฺเห  อาปชฺชติ   
นาม  ฯ  สติยา  วสฺสิกสาฏกิาย  นคฺโค  กาย  โอวสฺสาเปนฺโต  
วสฺเส  อาปชฺชติ นาม  ฯ  ปาริสุทฺธิอุโปสถ  วา  อธฏิานุโปสถ  
วา  กโรนโฺต  สงฺโฆ อาปชฺชติ  ฯ  สุตฺตุทฺเทส ฺจ  อธิฏานุ- 
โปสถ ฺจ กโรนฺโต  คโณอาปชฺชติ  ฯ  เอกโก  สุตฺตุทฺเทส 
กโรนฺโต  ปคฺุคโล  อาปชชฺติ  ฯ ปวารณายป  เอเสว  นโย  ฯ   
สงฺฆุโปสโถ  จ  สงฺฆปวารณา  จ  สงฺฆสฺเสว  กปฺปติ  ฯ    
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คณุโปสโถ  จ  คณปวารณา  จ  คณสฺเสว  กปฺปติ  ฯ  อธิฏานุ- 
โปสโถ  จ  อธิฏานปวารณา  จ  ปุคฺคลสฺเสว  กปฺปติ ฯ  
        ปาราชกิ  อาปนฺโนมฺหีติอาทีนิ  ภณนฺโต  วตฺถุ  ฉาเทติ 
น  อาปตฺตึ  ฯ  เมถุน  ธมมฺ  ปฏิเสวินฺติอาทีนิ  ภณนฺโต  อาปตฺตึ   
ฉาเทติ  โน  วตฺถุ ฯ  โย  เนว  วตฺถุ น  อาปตฺตึ  อาโรเจติ  ฯ   
อย  วตฺถุ ฺเจว  ฉาเทติ  อาปตฺตึ  จ  ฯ  ปฏิจฺฉาเทตีติ  ปฏิจฺฉาทิ  ฯ    
ชนฺตาฆรเมว  ปฏิจฺฉาทิ  ชนฺตาฆรปฏิจฺฉาทิ  ฯ  อิตราสุป  เอเสว 
นโย  ฯ  ทฺวาร  ปทหิตฺวา  อนฺโตชนฺตาฆเร   ิเตน  ปริกมฺม  
กาตตวฏฏติ  ฯ  อุทเก  โอติณฺเณนาป  เอตเทว  วฏฏติ  ฯ  อุภยตฺถ  
ขาทิตุ  วา  ภุ ฺชิตุ  วา  น  วฏฏติ  ฯ  วตฺถปฏิจฺฉาทิ  สพฺพตฺถ    
กปฺปยา  ฯ  ตาย  ปฏิจฺฉนฺเนน  สพฺพ  กาตุ วฏฏติ  ฯ  วหนฺตีติ   
ยนฺติ  นิยฺยนติฺ  นินฺท  วา  ปฏิกฺโกส  วา  น  ลภนฺติ  ฯ   
จนฺทมณฺฑล   อพฺภา  มหิกา  ธูมรชราหุวิมุตฺต  วิวฏเยว  วิโรจติ  
น  เตสุ อ ฺตเรน   ปฏิจฺฉนฺน  ฯ  ตถา  สุริยมณฺฑล  ฯ   
ธมฺมวินโยป  วิวริตฺวา  วิภชิตฺวา   เทสิยมาโนว วิโรจติ โน  
ปฏิจฺฉนฺโน ฯ   
        อ ฺเน  เภสชฺเชน  กรณีเย  อ ฺ  วิ ฺาเปนฺโต  คิลาโน   
อาปชฺชติ  ฯ  น  เภสชฺเชน  กรณีเย  เภสชฺช  วิ ฺาเปนฺโต   
อคิลาโน  อาปชฺชติ  ฯ  อวเสส  อาปตฺตึ  คิลาโน  เจว  อาปชฺชติ    
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อคิลาโน  จ  ฯ  อนฺโต  อาปชฺชติ  โน  พหีติ  อนูปขชฺช  เสยฺย  
กปฺเปนฺโต  อาปชฺชติ  ฯ  พหิ  อาปชฺชติ  โน  อนฺโตติ  สงฺฆิก 
ม ฺจาทึ  อชฺโฌกาเส  สนถฺริตฺวา  ปกฺกมนฺโต  พหิ  อาปชฺชติ  ฯ 
อวเสส  ปน  อนฺโต  เจว  อาปชฺชติ  พหิ  จ  ฯ  อนโฺตสีมายาติ   
อาคนฺตุโก  อาคนฺตุกวตฺต  อทสฺเสตฺวา  สฉตฺตุปาหโน  วิหาร   
ปวิสนฺโต   อุปจารสีม โอกฺกนฺตมตฺโตว อาปชฺชติ ฯ พหิสีมายาติ  
คมิโก   ทารภุณฺฑปฏิสามนาทึ  คมิกวตฺต  อปูเรตฺวา  ปกฺกมนโฺต   
อุปจารสีม   อติกฺกนฺตมตฺโตว  อาปชฺชติ  ฯ  อวเสส  อนฺโต  สีมาย   
เจว  อาปชฺชติ พหิ สีมาย จ ฯ   
          สติ  วุฑฺฒตเร  อนชฺฌิฏโ  ธมมฺ  ภาสนฺโต  สงฺฆมชฺเฌ 
อาปชฺชติ  นาม  ฯ  คณมชฺเฌป  ปุคฺคลสนฺติเกป  เอเสว  นโย  ฯ   
กาเยน  วุฏาตีติ  ติณวตฺถารกสมเถน  วุฏาติ  ฯ  กาย  อจาเลตฺวา 
วาจาย  เทเสนฺตสฺส  วาจาย  วุฏาติ  ฯ  วจีสมฺปยุตฺต  กายกิรยิ   
กตฺวา  เทเสนฺตสฺส  กาเยน  วาจาย  วุฏาติ  นาม  ฯ  สงฺฆมชฺเฌ   
เทสนาคามินีป  วุฏานคามินีป  วุฏาติ  ฯ  คณปุคฺคลมชฺเฌ  ปน    
เทสนาคามินีปเยว วุฏาติ ฯ   
          อาคาฬฺหาย  เจเตยฺยาติ  อาคาฬฺหาย  ทฬฺหภาวาย   
เจเตยฺย  ฯ  ตชฺชนียกมฺมาทิกตสฺส  วตฺต  น  ปูรยโต  อิจฺฉมาโน  
สงฺโฆ อุกฺเขปนียกมฺม  กเรยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  อลชชฺี  จ  โหติ    
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พาโล  จ  อปกตตฺโต  จาติ  เอตฺถ  พาโล  อย  ธมฺมาธมฺม   
น  ชานาตีติ  อปกตตฺโต  วา  อาปตฺตานาปตฺตึ  น  ชานาตีติ   
น  เอตฺตาวตา  กมฺม  กาตพฺพ  ฯ พาลภาวมูลก  อปกตตฺต- 
ภาวมูลก ฺจ  อาปตฺตึ  อาปนฺนสฺส  กมมฺ  กาตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
อธิสีเล  สีลวิปนฺโน  นาม  เทฺว  อาปตฺติกฺขนฺเธ  อาปนฺโน  ฯ   
อาจารวิปนฺโน  นาม  ป ฺจ  อาปตฺติกฺขนฺเธ  อาปนฺโน  ฯ   
ทิฏ ิวิปนฺโน  นาม  อนฺตคาหิกาย  ทิฏ ิยา  สมนฺนาคโต  ฯ   
เตส  อาปตฺตึ  อปฺปสฺสนฺตาน  อปฺปฏิกโรนฺตาน  ทฏิ ึ  จ   
อนิสฺสชฺชนฺตานเยว  กมฺม  กาตพฺพ  ฯ  กายิโก  ทโว  นาม  
ปาสกาทีหิ  ชุตกีฬนาทิเภโท  อนาจาโร  ฯ  วาจสิโก  ทโว  นาม   
มุขาฬมฺพรกรณาทิเภโท  อนาจาโร  ฯ  กายิกวาจสิโก  นาม    
นจฺจนคายนาทิเภโท  ทฺวีหิป  ทฺวาเรหิ  อนาจาโร  ฯ กายิโก 
อนาจาโร  นาม  กายทฺวาเร  ป ฺตฺตสิกฺขาปทวีติกฺกโม  ฯ   
วาจสิโก  อนาจาโร  นาม  วจีทฺวาเร  ป ฺตฺตสิกฺขาปท- 
วีติกฺกโม  ฯ  กายิกวาจสิโก  นาม ทฺวารทฺวเยป  ป ฺตฺตสิกฺขา- 
ปทวีติกฺกโม  ฯ  กายิเกน  อุปฆาติเกนาติ   กายทฺวาเร  ป ฺตฺตสฺส   
สิกฺขาปทสฺส  อสิกฺขเนน  ฯ  โย  หิ  ต น  สิกฺขติ  โส  น  
อุปฆาเตติ  ฯ  ตสฺมา  ตสฺสา  ต  อสิกขฺน กายิก  อปุฆาติกนฺติ   
วุจฺจติ  ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ กายิเกน  มิจฺฉาชีเวนาติ    
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา-ติก  หนา ๕๔๗ 
 
ชงฺฆเปสนิกาทินา  วา  คณฺฑุผาฬนาทินา  วา  เวชฺชกมฺเมน  ฯ   
วาจสิเกนาติ  สาสนอุคฺคณฺหนอาโรจนาทินา  ฯ  ตติยปท  อุภย- 
สมฺปโยควเสน  วุตฺต  ฯ  อล  ภิกฺขุ  มา  ภณฺฑนนฺติ   อล  ภิกฺขุ  
มา  ภณฺฑน  กริ  มา  กลห  มา  วิคฺคห  มา  วิวาท   
กรีติ  อตฺโถ  ฯ  น  โวหรติพฺโพติ  น  กิ ฺจิ  วตฺตพฺโพ  ฯ  วทโตป 
หิ  ตาทิสสฺส  น  วจน  โสตพฺพ  ม ฺนฺติ  ฯ  น  กสิฺมิ ฺจิ    
ปจฺเจกฏาเนติ  กิสฺมิ ฺจิ  วีชนีคาหาทิเก  เอกสฺมึป  เชฏกฏาเน   
น  เปตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ  โอกาส  การาเปนฺตสฺสาติ  กโรตุ   
อายสฺมา  โอกาส  อห  ต  วตฺตุกาโมติ  เอว  โอกาส   
กาเรนฺตสฺส ฯนาล  โอกาสกมฺม  กาตุนฺติ  กึ  ตฺว  กริสฺสสีติ  
โอกาโส  น  กาตพฺโพ  ฯ  สวจนีย  นาทาตพฺพนฺติ  น  อาทาตพฺพ   
วจนป  น โสตพฺพ  ฯ  ยตถฺ  คเหตฺวา  คนฺตุกาโม  โหติ  น 
ตตฺถ  คนฺตพฺพนฺติอตฺโถ  ฯ  ตีหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน   
วินโยติ  ย  โสชานาติ  โส  ตสฺส  วินโย  นาม  โหติ   
โส  น  ปุจฺฉิตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ  อนุโยโค  น  ทาตพฺโพติ  อิท   
กปฺปตีติ  ปุจฺฉนฺตสฺส  ปุจฺฉาย  โอกาโส  น  ทาตพฺโพ  อ ฺโ   
ปุจฺฉาติ  วตฺตพฺโพ  โยป  ต  ปุจฺฉติ  โส  อ ฺ  ปุจฺฉาติ   
วตฺตพฺโพ  อิติ  โส   เนว  ปุจฺฉิตพฺโพ  นาสฺส  ปุจฺฉา  
โสตพฺพาติ  อตฺโถ  ฯ  วินโย  น สากจฺฉิตพฺโพติ  วินยป ฺโห    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๕๘ 
 
น  สากจฺฉิตพฺโพ  ฯ  กปปฺยากปฺปยกถา  น สสนฺเทตพฺพา ฯ   
        อิทมปปฺหายาติ   เอต   พฺรหฺมจาริปฏิ ฺาตาทิก   ลทฺธ ึ  
อวิชหิตฺวา  ฯ  สุทฺธ  พฺรหมฺจารินฺติ  ขีณาสว  ภิกฺขุ ฯ  ปาตพฺยต   
อาปชฺชตีติ  ปาตพฺยภาว  ปฏเิสวน  อาปชฺชติ  ฯ  อิทมปฺปหายาติ 
วจนโต  ปน  ต  พฺรหฺมจาริปฏิ ฺาต  ปหาย  ขีณาสว  มุสา   
มยา ภณิต  ขมถ  เมติ  ขมาเปตฺวา  นตฺถิ  กาเมสุ  โทโสติ  
ลทฺธึ วิชหิตฺวา  คติวิโสธน  กเรยฺย  ฯ  อกุสลมูลานีติ  อกุสลานิ   
เจว  มูลานิ  จ  อกุสลาน  วา  มูลานิ  อกุสลมูลานิ  ฯ  กุสลมูเลป 
เอเสว  นโย  ฯ  ทฏุ ุ  จริตานิ  วิรูปานิ  วา  จริตานิ  ทุจฺจริตานิ ฯ    
สุฏ ุ  จริตานิ  สุนฺทรานิ  วา  จริตานิ  สุจริตานิ  ฯ กาเยน  
กรณภูเตน   กต  ทุจฺจริต  กายทุจฺจริต  ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
เสส ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมวาติ ฯ 
                                ติกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        จตุกฺเกสุ  ฯ  สกวาจาย  อาปชฺชติ  ปรวาจาย วุฏาตีติ  
วจีทฺวาริก  ปทโสธมฺมาทิเภท  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  ติณวตฺถารก- 
สมถฏาน  คโต ปรสฺส  กมฺมวาจาย  วุฏาติ  ฯ  ปรวาจาย   
อาปชฺชติ  สกวาจาย  วุฏาตีติ  ปาปกาย  ทิฏ ิยา  อปฺปฏิ- 
นิสฺสคฺเค  ปรสฺส  กมฺมวาจาย  อาปชฺชติ  ปุคฺคลสสฺ  สนฺติเก  
เทเสนฺโต  สกวาจาย  วุฏาติ  ฯสกวาจาย   อาปชฺชติ  สกวาจาย   
วุฏาตีติ  วจีทฺวาริก ปทโสธมฺมาทิเภท  อาปตฺตึ  สกวาจาย    
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อาปชฺชติ  เทเสตฺวา วุฏหนฺโตป  สกวาจาย  วุฏาติ  ฯ  ปรวาจาย   
อาปชฺชติ  ปรวาจาย  วุฏาตีติ  ยาวตติยก  สงฺฆาทิเสส  
ปรสฺส  กมฺมวาจาย  อาปชฺชติ  วุฏหนฺโตป  ปรสสฺ  ปริวาส- 
กมฺมวาจาทีหิ  วุฏาติ  ฯ  ตโต  ปเรสุ  ฯ  กายทฺวาริก  กาเยน   
อาปชฺชติ  เทเสนฺโต  วาจาย  วุฏาติ  ฯ  วจีทฺวาริก วาจาย  
อาปชฺชติ  ติณวตฺถารเกน  กาเยน  วุฏาติ  ฯ  กายทฺวาริก   
กาเยน  อาปชฺชติ  ตเมว  ติณวตฺถารเกน  กาเยน  วุฏาติ ฯ  
วจีทฺวาริก วาจายอาปชฺชติ  ตเมว  เทเสนฺโต  วาจาย   
วุฏาติ  ฯ  สงฺฆิกม ฺจสฺส อตฺตโน  ปจฺจตฺถรเณน  อนตฺถโต   
กายผุสเน  โลมคณนาย  อาปชฺชิ  ตพฺพาปตฺตึ  สหาคารเสยฺยา- 
ปตฺติ ฺจ  ปสุตฺโต  อาปชชฺติ  ฯ  ปพุชฌฺิตฺวา  ปน  อาปนฺนภาว   
ตฺวา  เทเสนฺโต  ปฏิพุทฺโธ  วุฏาติ  ฯ  ชคฺคนฺโต อาปชฺชิตฺวา  
ปน  ติณวตฺถารกสมถฏาเน  สยนฺโต  ปฏิพุทฺโธ  อาปชฺชติ 
ปสุตฺโต  วุฏาติ  นาม  ฯ  ปจฺฉิมปททฺวยป  วุตฺตานุสาเรเนว   
เวทิตพฺพ  ฯ  อจิตฺตกาปตฺตึ  อจิตฺตโก  อาปชฺชติ  นาม  ฯ  
ปจฺฉาเทเสนฺโต  สจิตฺตโก  วุฏาติ  ฯ  สจิตฺตกาปตฺตึ  สจิตฺตโก   
อาปชฺชติ   นาม  ฯ  ติณวตฺถารกสมถฏาเน  สยนฺโต  อจิตฺตโก   
วุฏาติ  ฯ  เสสปททฺวยป  วุตฺตานุสาเรเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  โย   
สภาค  อาปตฺตึ เทเสติ  อย  เทสนาปจฺจยา  ทุกฺกฏ    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๖๐ 
 
อาปชฺชนฺโต  ปาจิตฺติยาทีสุ  อ ฺตร  เทเสติ  ฯ  ต ฺจ  เทเสนฺโต   
ทุกฺกฏ  อาปชฺชติ  ฯ  ต  ปน  ทุกฺกฏ  อาปชฺชนฺโต  ปาจิตฺติยาทิโต   
วุฏาติ  ฯ  ปาจิตฺติยาทิโต  วุฏหนฺโต  ต  อาปชชฺติ  ฯ  อิติ   
เอกสฺส  ปุคฺคลสฺส  เอกเมว  ปโยค  สนฺธาย  อตฺถิ  อาปชฺชนฺโต   
เทเสตีติ  อิท  จตุกฺก  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  กมฺมจตุกฺเก  ฯ   
ปาปกาย  ทิฏ ิยา  อปฺปฏินิสฺสคฺคาปตฺตึ   กมฺเมน  อาปชฺชติ   
เทเสนฺโต  อกมฺเมน  วุฏาติ  ฯ  วิสฏ ิอาทิก  อกมฺเมน  อาปชฺชติ   
ปริวาสาทินา  กมฺเมน  วุฏาติ  ฯ  สมนุภาสน กมฺเมเนว  
อาปชฺชติ  กมฺเมน  วุฏาติ  ฯ  เสส  อกมฺเมน  อาปชฺชติ อกมฺเมน  
วุฏาติ ฯ   
        ปรกิฺขารจตุกฺเก  ฯ  ปโม  สกปริกฺขาโร  ฯ  ทุติโย  สงฺฆิโก  ฯ  
ตติโย  เจติยสนฺตโก  ฯ  จตุตฺโถ  คิหิปริกฺขาโร  ฯ  สเจ  ปน  โส   
ปตฺตจีวรนวกมฺมเภสชฺชาน  อตฺถาย  อาหโฏ  โหติ  ฯ  อปาปุรณ   
ทาตุอนฺโต วสาเปตุจ วฏฏติ ฯ    
        สมฺมุขจตุกฺเก  ฯ  ปาปกาย  ทิฏ ิยา  อปฺปฏินิสสฺคฺคาปตฺตึ   
สงฺฆสฺส  สมฺมุขาเอว  อาปชฺชติ  ฯ  วุฏานกาเล  ปน  สงฺเฆน   
กิจฺจ  นตฺถีติ  ปรมฺมุขา  วุฏาติ  ฯ  วิสฏ ิอาทิก  ปรมฺมุขา   
อาปชฺชติ  สงฺฆสฺส  สมฺมุขา  วุฏาติ  ฯ  สมนุภาสน  สงฺฆสฺส  
สมฺมุขา  เอว  อาปชฺชติ  สมฺมุขา  วุฏาติ  ฯ  เสส  สมฺปชาน-  
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มุสาวาทาทิเภท ปรมฺมุขาว  อาปชฺชติ  ปรมฺมุขา  จ  วุฏาติ  ฯ   
อชานนฺตจตุกฺก  อจิตฺตกจตุกฺกสทิส ฯ   
          ลิงฺคปาตุภาเวนาติ  สยิตสฺเสว  ภิกฺขุสฺส  วา  ภิกฺขุนิยา   
วา   ลิงฺคปริวตฺเต  ชาเต  สหาคารเสยฺยาปตฺติ  โหติ  ฯ  อิทเมว  
ต ปฏิจฺจวุตฺต  ฯ  อุภินฺนป  ปน  อสาธารณาปตฺติ  ลงฺิค- 
ปาตุภาเวน  วุฏาติ  ฯ  สห  ปฏลิาภจตุกฺเก  ฯ  ยสสฺ  ภิกฺขุโน   
ลิงฺค  ปริวตฺตติ  โส  สห  ลิงฺคปฏิลาเภน  ปม  อุปฺปนฺนวเสน   
เสฏภาเวน  จ  ปุริม  ปรุสิลิงฺค  ชหติ  ปจฺฉิเม  อิตฺถีลิงฺเค   
ปติฏาติ  ฯ  ปุริสกุตฺตปุริสาการาทิวเสน  ปวตฺตา  กายวจี- 
วิ ฺตฺติโย  ปฏิปฺปสฺสมภฺนฺติ  ฯ  ภิกขฺูติ  วา  ปุริโสติ   วา  เอว   
ปวตฺตา  ปณฺณตฺติโย  นิรชฺุฌนฺติ  ฯ  ยานิ  หิ  ภิกฺขุนีหิ    
อสาธารณานิ  ฉจตฺตาฬีส  สิกฺขาปทานิ  เตหิ  อนาปตฺติเยว  
โหติ  ฯ ทุติยจตุกฺเก  ปน  ยสฺสา  ภิกฺขุนิยา  ลิงฺค  ปริวตฺตติ  สา  
ปจฺฉา  สมุปฺปตฺติยา  วา  หีนภาเวน  วา  ปจฺฉิมนฺติ  สงฺขคต   
อิตฺถีลิงฺค   ชหติ  วุตฺตปฺปกาเรน  ปุริมนฺติ  สงฺขคเต  ปุริสลิงฺเค   
ปติฏาติ  ฯ  วุตฺตวิปรีตา  วิ ฺตฺติโย  ปฏิปฺปสฺสมภฺนฺติ  ฯ  ภิกขฺุนีติ   
วา  อิตฺถีติ  วา  เอว  ปวตฺตา  ปณฺณตฺติโย  นิรุชฌฺนติฺ  ฯ   
ยานิ  วา  ภิกขฺูหิ  อสาธารณานิ  สต  ตึส ฺจ  สิกฺขาปทานิ 
เตหิ  อนาปตฺติเยว โหติ  ฯ  จตฺตาโร  สามุกฺกสาติ  จตฺตาโร   
มหาปเทสา  ฯ  เต  ห ิ ภควตา  อนุปฺปนฺเน  วตฺถุสมฺึ  สย    
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อุกฺกสิตฺวา  อุกฺขิปตฺวา  ปตตฺตา  สามุกฺกสาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ   
ปริโภคาติ  อชฺโฌหรณียปริโภคา  ฯ  อุทก  ปน  อกาลิกตฺตา   
อปฺปฏิคฺคหิตก  วฏฏติ  ฯ  ยาวกาลิกาทีนิ  อปฺปฏิคฺคหิตกานิ   
อชฺโฌหริตุ  น  วฏฏนฺติ  ฯ  จตฺตาริ  มหาวิกฏานิ  กาโลทิสฺสตฺตา   
ยถาวุตฺตกาเล  วฏฏนฺติ  ฯ  อุปาสโก  สีลวาติ  ป ฺจ  วา ทส  
วา สีลานิ โคปยมาโน ฯ    
        อาคนฺตุกาทิจตุกฺเก  ฯ  สฉตฺตุปาหโน  สสีส  ปารุปนฺโต  
วิหาร  ปวิสนฺโต  ตตฺถ  วิจรนฺโต  จ  อาคนฺตุโกว  อาปชฺชติ  
โน  อาวาสิโก  ฯ  อาวาสิกวตฺต  อกโรนฺโต  ปน  อาวาสิโก  
อาปชฺชติ  โน  อาคนฺตุโก  ฯ  เสส  กายวจีทฺวาริก  อาปตฺตึ  อุโภป  
อาปชฺชนฺติ ฯต  อสาธารณ  อาปตฺตึ  เนว  อาคนฺตุโก  อาปชฺชติ  
โน  อาวาสิโก  ฯ  คมิยจตุกฺเกป  ฯ  คมยิวตฺต  อปูเรตฺวา  คจฺฉนฺโต   
คมิโก  อาปชฺชติ   โน  อาวาสิโก  ฯ  อาวาสิกวตฺต  อกโรนฺโต   
อาวาสิโก  อาปชฺชติ  โน  คมิโก  ฯ  เสส  อุโภป  อาปชฺชนฺติ  ฯ   
อสาธารณ  อาปตฺตึ อุโภป นาปชฺชนฺติ ฯ   
        วตฺถุนานตฺตตาทิจตุกฺเก  ฯ  จตุนฺน  ปาราชิกาน  อ ฺม ฺ    
วตฺถุนานตฺตตาว  โหติ  น  อาปตฺตินานตฺตตา  ฯ  สพฺพาป  
หิ  สา ปาราชิกาปตฺติเยว  ฯ  สงฺฆาทิเสสาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
ภิกฺขุสฺส จภิกฺขุนิยา  จ  อ ฺม ฺ  กายสสคฺเค  ภิกฺขุสฺส   
สงฺฆาทิเสโส  ภิกฺขุนิยา  ปาราชิกนฺติ  เอว  อาปตฺตินานตฺตตา  ว    
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา-จตุกฺก  หนา  ๕๖๓ 
 
โหติ  น  วตฺถุนานตฺตตา  ฯ  อุภินฺนป  กายสสคฺโคว  วตฺถ ุ ฯ   
ตถา  ลสุณขาทเน  ภิกฺขุนิยา  ปาจิตฺติย  ภิกฺขุสฺส  ทกฺุกฏนฺติ- 
เอวมาทินา  เจตฺถ  นเยน  โยชนา  เวทิตพฺพา  ฯ  จตุนฺน   
ปาราชิกาน เตรสหิ สงฺฆาทิเสเสหิ สทฺธึ  วตฺถุนานตฺตตา  เจว   
อาปตฺตินานตฺตตา  จ  ฯ  เอว  สงฺฆาทิเสสาทีน อนิยตาทีหิ  ฯ 
อาทิโต  จตฺตาริ  ปาราชิกานิ  เอกโต  อาปชฺชนฺตาน ภิกฺขุ- 
ภิกฺขุนีน  เนว  วตฺถุนานตฺตตา  โน  อาปตฺตินานตฺตตา  ฯ  
วิสุ   อาปชชฺนฺเตสุป  เสสา  สาธารณาปตฺติโย  อาปชฺชนฺเตสุป   
เอเสว นโย  ฯ  วตฺถุสภาคาทิจตุกฺเก  ฯ  ภิกฺขุสฺส  จ  ภิกฺขุนิยา 
จ  กายสสคฺเค  วตฺถุสภาคตา  โน  อาปตฺติสภาคตา  ฯ  จตูสุ   
ปาราชิเกสุ อาปตฺติสภาคตา  โน  วตฺถสุภาคตา  ฯ  เอเสว  
นโย สงฺฆาทิเสสาทีสุ ฯ  ภิกฺขุสฺส  จ  ภิกฺขุนิยา  จ  จตูสุ   
ปาราชิเกสุ  วตฺถุสภาคตา  เจว   อาปตฺติสภาคตา  จ  ฯ  เอส   
นโย  สพฺพาสุ  สาธารณาปตฺตีสุ  ฯ  อสาธารณาปตฺติย  เนว   
วตฺถุสภาคตา  จ  นาปตฺติสภาคตา  จ  ฯ  โย  หิ  ปรุมิจตุกฺเก   
ปมป ฺโห  โส  อิธ  ทุติโย  ฯ  โย  จ  ตตฺถ  ทุติโย  โส 
อิธ  ปโม  ฯ  ตติยจตุตฺเถสุ  นานากรณ  นตฺถ ิฯ   
        อุปชฌฺายจตุกฺเก  ฯ  สทฺธิวิหาริกสฺส  อุปชฌฺาเยน  กตฺตพฺพ- 
วตฺตสฺส  อกรเณ  จ  อาปตฺตึ  อุปชฺฌาโย  อาปชฺชติ  โน    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๖๔ 
 
สทฺธิวิหาริโก  ฯ  อุปชฺฌายสฺส  กตฺตพฺพวตฺต  อกโรนฺโต  สทธฺิ- 
วิหาริโก  อาปชฺชติ  โน  อุปชฺฌาโย ฯ  เสส  อุโภป  อาปชฺชนฺติ  ฯ  
อสาธารณ อุโภป นาปชฺชนฺติ ฯ อาจริยจตุกฺเกป เอเสว นโย ฯ   
          อาทิยนฺตจตุกฺเก  ฯ  ปาท  วา  อติเรกปาท  วา  สหตฺถา   
อาทิยนฺโต  ครุก  อาปชฺชติ  ฯ  อูนกปาท  คณฺหาหีติ  อาณตฺติยา   
อ ฺ  ปโยเชนฺโต  ลหุก  อาปชฺชติ  ฯ  เอเตน  นเยน  เสสปทตฺติย  
เวทิตพฺพ  ฯ  อภิวาทนารหจตุกฺเก  ฯ  ภิกฺขุนีน  ตาว  ภตฺตคฺเค   
นวมภิกฺขุนิโต  ปฏาย  อุปชฺฌายาป  อภิวาทนารหา  โน   
ปจฺจุปฏานารหา  ฯ  อวิเสเสน  จ  วิปปฺกตโภชนสสฺ  ภิกฺขุสฺส 
โย โกจิ  วุฑฺฒตโร  ฯ  สฏ ิวสฺสสฺสาป  ปาริวาสิกสฺส  สมีป   
คโต  ตทหุปสมฺปนฺโนป  ปจฺจุปฏานารโห  โน  อภิวาท- 
นารโห  ฯ อปฺปฏิกฺขิตฺเตสุ  าเนสุ  วุฑฺโฒ  นวกสฺส  อภิวาท- 
นารโห  เจว ปจฺจุปฏานารโห  จ  ฯ  นวโก  ปน  วุฑฺฒสฺส   
เนว  อภิวาทนารโห  น  ปจฺจุปฏานารโห  ฯ  อาสนารห- 
จตุกฺกสฺส  ปมปท  ปุริมจตุกฺเก  ทุติยปเทน ทุติยปท ฺจ  
ปมปเทน อตฺถโต สทิส ฯ    
          กาลจตุกฺเก  ฯ  ปวาเรตฺวา  ภุ ฺชนฺโต  กาเล  อาปชฺชติ   
โน  วิกาเล  ฯ  วิกาลโภชนาปตฺตึ  วิกาเล  อาปชฺชติ  โน   
กาเล  ฯ  เสส  กาเล  เจว  วิกาเล  จ  ฯ  อสาธารณ  เนว    
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา-จตุกฺก  หนา  ๕๖๕ 
 
กาเล  โน  วิกาเล  ฯ  ปฏคฺิคหิตจตุกฺเก ฯ  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิตามิส   
กาเล  กปฺปติ  โน  วิกาเล  ฯ  ปานก  วิกาเล  กปฺปติ  ปุนทิวสมฺหิ   
โน  กาเล  ฯ  สตฺตาหกาลิก  ยาวชีวิก  กาเล  เจว  กปฺปติ   
วิกาเล จ ฯ  อตฺตโน  อตฺตโน  กาลาตีต  ยาวกาลิกาทิตฺตย   
อกปฺปยมสอุคฺคหิตก  ปฏคฺิคหิตก ฺจ  เนว  กาเล  กปฺปติ  โน   
วิกาเล  ฯ  
        ปจฺจนฺติมจตุกฺเก ฯ  สมุทฺเท  สีม  พนฺธนฺโต  ปจฺจนฺติเมสุ   
ชนปเทสุ  อาปชฺชติ  โน  มชฺฌิเมสุ ฯ  ป ฺจวคฺเคน  คเณน  
อุปสมฺปาเทนฺโต  คณงฺคณุปาหนธุวนหานจมฺมตฺถรณานิ  จ   
มชฺฌิเมสุ  ชนปเทสุ  อาปชฺชติ  โน  ปจฺจนฺติเมสุ  ฯ  อิมานิ  จตฺตาริ   
อิธ  น  กปฺปนฺตีติ  วทนฺโตป  ปจฺจนฺติเมสุ  อาปชฺชติ  ฯ  อิธ   
กปฺปนฺตีติ  วทนฺโต  ปน  มชฺฌิเมสุ  อาปชฺชติ  ฯ  เสสาปตฺตึ   
อุภยตฺถาป  อาปชฺชติ  ฯ  อสาธารณ น  กตฺถจิ  อาปชชฺติ  ฯ   
ทุติยจตุกฺเก  ฯ  ป ฺจวคฺเคน  คเณน อุปสมฺปทาทิจตุพฺพิธป  วตฺถุ   
ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  กปฺปติ  ฯ   อิท  กปฺปตีติ  ทีเปตตป  ตตฺเถว   
กปฺปติ  โน  มชฺฌิเมสุ  ฯ  อิท  น  กปปฺตีติ  ทีเปตุ  ปน   
มชฺฌิเมสุ  ชนปเทสุ  กปปฺติ  โนปจฺจนฺติเมสุ  ฯ  เสส  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  ป ฺจ  โลณานีติอาทิ  อนุ ฺาต  ฯ  ต  อุภยตฺถ  กปฺปติ  ฯ   
ย  ปน  อกปปฺยนฺติ  ปฏกิขิฺตฺต  ต  อุภยตฺถาป  น  กปฺปติ  ฯ   
อนฺโตอาทิจตุกฺเก  ฯ  อนูปขชฺชเสยฺยาทึ   อนฺโต  อาปชฺชติ  โน   
พหิ  ฯ  อชฺโฌกาเส  สงฺฆิกม ฺจาทีนิ นิกฺขิปตฺวา  ปกฺกมนฺโต    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๖๖ 
 
พหิ  อาปชฺชติ  โน  อนฺโต  ฯ  เสส  อนฺโต  เจว  พหิ  จ  ฯ   
อสาธารณ  เนว  อนฺโต  น  พหิ  ฯ   อนฺโตสีมาทิจตุกฺเก  ฯ   
อาคนฺตุโก  วตฺต  น  ปูเรนโฺต  อนฺโต  สีมาย  อาปชฺชติ  ฯ   
คมิโย  พหิ  สีมาย  ฯ  มุสาวาทาทึ  อนฺโต  สีมาย  จ  พหิ   
สีมาย  จ  อาปชฺชติ  ฯ  อสาธารณ  น  กตฺถจิ  ฯ คามจตุกฺเก ฯ   
อนฺตรฆรปฏสิยุตฺต   เสขป ฺตฺตึ   คาเม  อาปชฺชติ  โน 
อร ฺเ  ฯ  ภิกฺขุนี  อรุณ  อุฏาปยมานา  อร ฺเ  อาปชฺชติ 
โน  คาเม  ฯ  มุสาวาทาทึ  คาเม  เจว  อาปชฺชติ  อร ฺเ  
จ  ฯ   อสาธารณ น กตฺถจิ ฯ   
        จตฺตาโร  ปุพฺพกิจฺจาติ  สมฺมชฺชนี  ปทีโป  จ  อุทก   
อาสเนน  จาติ  อิท  จตุพฺพิธ  ปุพฺพกรณนฺติ  วุจฺจตีติ  วุตฺต  ฯ   
ฉนฺทปาริสุทฺธิ  อุตุกฺขาน  ภิกฺขุคณนา  จ  โอวาโทติ  อิเม  ปน   
จตฺตาโร  ปุพฺพกิจฺจาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  จตฺตาโร  ปตฺตกลฺลาติ   
อุโปสโถ  ยาวติกา  จ  ภิกขฺู  กมฺมปฺปตฺตา  เต  อาคตา   
โหนฺติ  สภาคาปตฺติโย  น  วิชชฺนฺติ   วชฺชนียา  จ  ปคฺุคลา 
ตสฺมึ  น  โหนฺติ  ปตฺตกลลฺนฺติ  วุจฺจตีติ  ฯ  จตฺตาริ  อน ฺ- 
ปาจิตฺติยานีติ  เอตเทว  ปจฺจย  กริตฺวา  อน ฺ   ปาจิตฺติยนฺติ   
เอว  วุตฺตานิ  อนูปขชฺชเสยฺยากปฺปนสิกฺขาปท  เอหาวุโส   คาม   
วา  นิคม  วาติ  สิกฺขาปท  ส ฺจิจฺจ  กุกฺกุจฺจอุปทหน    
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา-จตุกฺก  หนา  ๕๖๗ 
 
อุปสฺสุติติฏนนฺติ  อิมานิ  จตฺตาริ  ฯ  จตสฺโส  ภิกฺขุสมฺมติโยติ  
เอกรตฺตป  เจ  ภิกฺขุ  ติจีวเรน  วิปฺปวเสยฺย  อ ฺตฺร 
ภิกฺขุสมฺมติยา  อ ฺ   นว  สนถฺต  การาเปยฺย  อ ฺตฺร   
ภิกฺขุสมฺมติยา  ตโต  เจอุตฺตรึ  วิปฺปวเสยฺย  อ ฺตฺร  
ภิกฺขุสมฺมติยา  ทุฏ ุลฺล  อาปตฺตึ  อนุปสมฺปนฺนสฺส  อาโรเจยฺย   
อ ฺตฺร  ภิกฺขุสมฺมติยาติ  เอว  อาคตา   เตรสสมฺมตีหิ วิมุตฺตา  
อ ฺตฺร สมฺมติโย ฯ    
          คิลานจตุกฺเก  ฯ  อ ฺเภสชฺเชน  กรณีเย  โลลตาย  อ ฺ   
วิ ฺาเปนฺโต  คิลาโน  อาปชฺชติ  ฯ  อเภสชฺเชน  กรณีเย  เภสชชฺ 
วิ ฺาเปนฺโต  อคิลาโน  อาปชฺชติ  ฯ  มุสาวาทาทึ  อุโภป  ฯ  
อสาธารณ อุโภป นาปชฺชนฺติ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                                  จตุกฺก วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
          ป ฺจเกสุ  ฯ  ป ฺจ  ปุคฺคลา  นิยตาติ  อนนฺตริยานเมเวต  
คหณ  ฯ  ป ฺจ  เฉทนกา  อาปตฺติ  นาม  ปมาณาติกฺกนฺเต   
ม ฺจปเ  นิสีทนกณฺฑุปฏิจฺฉาทิวสฺสิกสาฏิกาสุคตจีวเร  จ  
เวทิตพฺพา  ฯ  ป ฺจหากาเรหีติ  อลชฺชติา  อ ฺาณตา  กุกฺกุจฺจ- 
ปกตตา  อกปฺปเย กปฺปยส ฺ ิตา  กปฺปเย  อกปฺปยส ฺ ิตาติ   
อิเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ ป ฺจาปตฺติโย  มุสาวาทปจฺจยาติ  ปาราชิก- 
ถุลลฺจฺจยทุกฺกฏสงฺฆาทิเสสปาจิตฺติยา  ฯ   อนามนฺตจาโรติ   สนตฺ     
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๖๘ 
 
ภิกฺขุ  อนาปุจฺฉา   ปุเรภตฺต  ปจฺฉาภตฺต  กุเลส ุ จาริตฺต   
อาปชฺเชยฺยาติ  อิมสฺส  อาปุจฺฉิตฺวา  จารสฺส  อภาโว  ฯ   
อนธิฏานนฺติ  คณโภชเน  อ ฺตฺร  สมยาติ  วุตฺต  สมย   
อธิฏหิตฺวา  โภชน  อธฏิาน  นาม  ฯ  ตถา  อกรณ  อนธิฏาน  ฯ   
อวิกปฺปนา  นาม  ยา  ปรมฺปรโภชเน  วิกปฺปนา  วุตฺตา  
ตสฺสา  อกรณ  ฯ  อิมานิ  หิ  ป ฺจ  ปณฺฑปาติกสฺส ธุตงฺเคเนว   
ปฏิกฺขิตฺตานิ  ฯ  อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิโตติ  เย  ปสฺสนฺติ  เย  สุณนฺติ  
เตหิ  อุสฺสงฺกิโต  เจว  ปรสิงฺกิโต  จ  ฯ  อปจ  อกุปปฺธมฺโม   
ขีณาสโวป  สมาโน  ฯ  ตสฺมา  อโคจรา  ปริหริตพฺพา  ฯ  น 
หิ  เอเตสุ  สนฺทิสฺสมาโน  อยสโต  วา  ครหโต  วา  มุจฺจติ  ฯ   
        โสสานกินฺติ  สุสาเน  ปติตก  ฯ  อาปณิกนฺติ  อาปณทฺวาเร   
ปติตก  ฯถูปจีวรนฺติ  วมฺมิก  ปริกฺขิปตฺวา  พลิกมมฺกต  ฯ  
อภิเสกิกนฺติ   นหานฏาเน  วา  ร ฺโ  อภิเสกฏาเน  วา   
ฉฑฺฑิตจีวร  ฯ  คตปฏิยาคตนฺติ  สุสาน  เนตฺวา  ปนุ  อานีตก  ฯ 
ป ฺจ  มหาโจรา อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  วุตฺตา  ฯ  ป ฺจาปตฺติโย   
กายโต  สมุฏหนฺตีติ  ปเมน  อาปตฺติสมุฏาเนน  ป ฺจาปตฺติโย   
อาปชฺชติ  ฯ  ภิกฺขุกปฺปยส ฺ ี  ส ฺาจิกาย  กุฏ ึ กโรตีติ   
เอว  อนฺตรเปยฺยาเล  วุตฺตาปตฺติโย  ฯ  ป ฺจาปตฺติโย  กายโต   
จ  วาจโต  จาติ  ตติเยน  อาปตฺติสมุฏาเนน  ป ฺจาปตฺติโย  
อาปชฺชติ  ฯ  ภิกฺขุ  กปฺปยส ฺ ี  สวิทหิตฺวา  กุฏึ  กโรตีติ  เอว    
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา-ป ฺจก  หนา  ๕๖๙ 
 
ตตฺเถว  วุตฺตอาปตฺติโย  ฯ  เทสนาคามินิโยติ  เปตฺวา  ปาราชิก ฺจ  
สงฺฆาทิเสส ฺจ  อวเสสา  ฯ  ป ฺจ  กมฺมานีติ  ตชฺชนีย  นิยส- 
ปพฺพาชนีย  ปฏิสารณียานิ  จตฺตาริ  อุกฺเขปนีย ฺจ  ติวิธป  เอกนฺติ   
ป ฺจ  ฯ  ยาวตติยเก  ป ฺจาติ  อุกฺขิตฺตานุวตฺติกาย  ภิกฺขุนิยา   
ยาวตติย   สมนุภาสนาย  อปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติยา  ปาราชิก   
ถุลลฺจฺจย  ทกฺุกฏนฺติ  ติสฺโส  ฯ   เภทกานุวตฺตกาทิสมนุภาสนาสุ   
สงฺฆาทิเสโส  ฯ  ปาปกาย  ทฏิ ิยาอปฺปฏินิสฺสคฺเค  ปาจิตฺติย  ฯ   
อทินฺนนฺติ  อ ฺเน  อทินฺน  ฯ  อวิทิตนฺติ  ปฏิคฺคณฺหามีติ  
เจตนาย  อภาเวน  อวิทิต  ฯ  อกปฺปยนติฺ  ป ฺจหิ   สมณกปฺเปหิ   
อกปฺปยกต  ฯ  ต  วา  ปน ฺป  อกปฺปยมส  อกปปฺยโภชน  ฯ   
อกตาติริตฺตนฺติ  ปวาเรตฺวา  อติริตฺต  อกต  ฯ   สมชฺชทานนฺติ   
นจฺจสมชฺชาทิทาน  ฯ  อุสภทานนฺติ  โคคณสฺส  อนฺตเร อุส- 
ภวิสฺสชฺชน  ฯ  จิตฺตกมฺมทานนฺติ  อาวาส  กาเรตฺวา  ตตฺถ  
จิตฺตกมฺม   กาตุ  วฏฏติ  ฯ  อิท  ปน  ปฏิภาณจิตฺตกมฺมทาน  
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ   อิมานิ  หิ  ป ฺจ  กิ ฺจาป  โลกสสฺ   
ปุ ฺสมฺมตานิ  อถโขอปุ ฺานิ  อกุสลานิเยว  ฯ  อุปฺปนฺน   
ปฏิภาณนฺติ  เอตฺถ  ปฏิภาณนฺติ  กเถตุกมฺยตา  วุจฺจติ  ฯ  อิเม  
ป ฺจ  ทุปฺปฏิวิโนทิยาติ  น  สุปฺปฏิวิโนทิยา  ฯ  อุปาเยน  ปน   
การเณน  อนุรูปาหิ  ปจฺจเวกฺขณอนุสาสนาทีหิ  สกกฺา  ปฏ-ิ 
วิโนเทตุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สกจิตฺต  ปสีทตีติ  เอตฺถ  อิมานิ  วตฺถูนิ  ฯ    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๗๐ 
 
กาฬนฺทกาฬวาสี  ปุสฺสเทวตฺเถโร  กิร  เจติยงฺคณ  สมฺมชฺชิตฺวา  
เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา   สินฺทุวารกุสุมสนฺถตมิว  สมวิป-ฺ 
ปกิณฺณวาลิก   เจติยงฺคณ   โอโลเกนฺโต   พุทฺธารมฺมณ   ปติปาโมชฺช   
อุปฺปาเทตฺวา  อฏาสิ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  มาโร ปพฺพตปาเท  
นิพฺพตฺตกาฬมกฺกโฏ  วิย  หุตฺวา  เจติยงฺคเณ  โคมย  วิปฺปกิรนฺโต    
คโต  ฯ  เถโร  นาสกฺขิ  อรหตฺต  ปาปุณิตุ สมฺมชฺชตฺิวา  อคมาสิ  ฯ 
ทุติยทิวเสป  ชรคฺคโว  หตฺุวา  ตาทิสเมว  วิปฺปการมกาสิ  ฯ  
ตติยทิวเส  วงฺกปาท  มนุสฺสตฺตภาว  นิมฺมินิตฺวา  ปาเทน   
ปริกสนฺโต  อคมาสิ  ฯ   เถโร  เอวรูโป  วิภจฺฉปุริโส  สมนฺตา   
โยชนปฺปมาเณสุ  โคจรคาเมสุ  นตฺถิ  สิยา  นุ  โข  มาโรติ   
จินฺเตตฺวา  มาโรสิ  ตฺวนฺติ  อาห  ฯ อาม  ภนฺเต  มาโรมฺหิ  
นทานิ  โว  ว ฺเจตุ อสกฺขินฺติ  ฯ  ทิฏปุพฺโพ   ตยา  ตถาคโตติ  ฯ   
อาม  ทิฏปุพฺโพติ  ฯ  มาโร  นาม  มหานุภาโว  โหติ  อิงฺฆ  
ตาว  พุทฺธสฺส  ภควโต  อตฺตภาวสทิส  อตฺตภาว นิมฺมินาหีติ  ฯ  
น  สกฺกา  ภนฺเต  ตาทิส  รูป  นิมฺมินิตุ อปจ   โข  ปน   
ต  สริกฺขกปฏิรูปก  นิมฺมนิิสฺสามีติ  สกภาว  วิชหิตฺวา   พุทฺธ- 
รูปสทิเสน  อตฺตภาเวน  อฏาสิ  ฯ  เถโร  มาร  โอโลเกตฺวา   
อย  ตาว  สราคสโทสสโมโห  เอว  โสภติ  กถ  น ุ โข  
ภควา   โส  หิ  สพฺพโส  วีตราคโทสโมโหติ  พุทฺธารมฺมณ  ปตึ    
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา-ป ฺจก  หนา  ๕๗๑ 
 
ปฏิลภิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ  มาโร   
ว ฺจิโตมฺหิ  ตยา  ภนฺเตติ  อาห  ฯ  เถโรป  กึ  อตฺถิ  ชรมาร 
ตาทิส  ว ฺเจตุนฺติอาห  ฯ  โลกนฺตรวิหาเรป  ทตฺโต  นาม   
ทหรภิกฺขุ  เจติยงฺคณ สมฺมชฺชิตฺวา  โอโลเกนฺโต  โอทาตกสิณ   
ปฏิลภิ  อฏ  สมาปตฺติโยนิพฺพตฺเตติ  ฯ  ตโต  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  ผลตฺตย  สจฺฉากาสิ  ฯ  ปรจิตฺต  ปสีทตีติ  เอตฺถ 
อิมานิ  วตฺถูนิ  ฯ  ติสฺโส  นาม  ทหรภิกฺขุ   ชมฺพุโกลเจติยงฺคณ   
สมฺมชฺชิตฺวา  สงฺการจฺฉฑฺฑนึ  หตฺเถน  คเหตฺวาว  อฏาสิ  ฯ  
ตสฺมึ  ขเณ  ติสฺสทตฺตตฺเถโร  นาม  นาวาโต  โอรยฺุห เจติยงฺคณ   
โอโลเกนฺโต  ภาวิตจิตฺเตน  สมฺมชฺชนฏานนฺติ  ตฺวา  ป ฺหา- 
สหสฺส  ปุจฺฉิ  ฯ  อิตโร  สพฺพ  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  อ ฺตรสฺมึป   วิหาเร   
เถโร  เจติยงฺคณ  สมฺมชฺชตฺิวา  วตฺต  ปริจฺฉินฺทิ  ฯ  โยนกวิสยโต  
เจติย  วนฺทกา  จตฺตาโร  เถรา  อาคนฺตฺวา  เจติยงฺคณ ทิสฺวา   
อนฺโต  อปฺปวิสิตฺวา  ทฺวาเรเยว  ตฺวา  เอโก  เถโร  อฏ  
กปฺเป  อนุสสฺริ  เอโก  โสฬส  กปฺเป  เอโก  วีสติ  กปฺเป   
เอโก  ตึส  กปฺเป  อนุสฺสริ  ฯ  เทวตา  อตฺตมนา  โหนฺตีติ  เอตฺถ  
อิท  วตฺถุ  ฯ  เอกสฺมึ  กิร  วิหาเร  เอโก  ภิกฺขุ  เจติยงฺคณ ฺจ    
โพธิยงฺคณ ฺจ  สมฺมชชฺิตฺวา  นหายิตุ  คโต  ฯ  เทวตา  อิมสฺส 
วิหารสฺส  กตกาลโต  ปฏาย  เอว  วตฺต  ปูเรตฺวา  สมฺมชชฺปุพฺโพ  
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๗๒ 
 
ภิกฺขุ  นตฺถีติ  ปสนฺนจิตฺตา  อาคนฺตฺวา  ปุปฺผหตฺถา  อฏสุ  ฯ    
เถโร  อาคนฺตฺวา  กตรคามวาสิกตฺถาติ  อาห  ฯ  ภนเฺต  อิเธว   
วสาม  อิมสฺส  วิหารสฺส  กตกาลโต  ปฏาย  เอว  วตฺต  ปูเรตฺวา  
สมฺมชฺชปุพฺโพ  ภิกฺขุ  นตฺถีติ  ตุมฺหาก  ภนฺเต  วตฺเต  ปสีทิตฺวา   
ปุปฺผหตฺถา   ิตมฺหาติ  เทวตา  อาหสุ  ฯ  ปสาทิกสวตฺตนิยนฺติ   
เอตฺถ  อิท  วตฺถุ  ฯ  เอก  กิร  อมจฺจปุตฺต  อภยตฺเถร ฺจ  อารพฺภ   
อย  กถา  อุทปาทิ  กินฺนุ  โข  อมจฺจปุตฺโต  ปาสาทิโก   
อภยตฺเถโรติ  อุโภป  เน  เอกสฺมึ  าเน  โอโลเกสฺสามาติ  าตกา   
อมจฺจปุตฺต อลงฺกริตฺวา  มหาเจติย  วนฺทาเปสฺสามาติ  อคมสุ  ฯ   
เถรมาตาป  ปาสาทิก  จีวร  กาเรตฺวา  ปุตฺตสฺส  ปหิณิ  ปุตฺโต   
เม  เกเส ฉินฺทาเปตฺวา  อิม  จีวร  ปารปุตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ- 
ปริวุโต  มหาเจติย  วนฺทตูติ  ฯ  อมจฺจปุตฺโต  าติปริวุโต   
ปาจีนทฺวาเรน  เจติยงฺคณ   อารูฬฺโห  ฯ  อภยตฺเถโร  ภิกฺขุสงฺฆ- 
ปริวุโต  ทกขิฺณทฺวาเรน  เจติยงฺคณ  อารูหิตฺวา  เจติยงฺคเณ  เตน  
สทฺธึ  สมาคนฺตฺวา  อาห  กึ  ตฺวอาวุโส  มหลลฺกตฺเถรสฺส   
สมฺมชฺชนฏาเน  กจวร  ฉฑฺเฑตฺวา  มยา สทฺธึ  ยคุคาห   
คณฺหสีติ  ฯ  อตีตตฺตภาเว กิร อภยตฺเถโร มหลลฺกตฺเถโร  นาม   
หุตฺวา  กาชรคาเม  เจติยงฺคณ  สมฺมชฺช ิ ฯ  อมจฺจปุตฺโต มหาอุปาสโก   
หุตฺวา  สมฺมชฺชนฏาเน  กจวร  คเหตฺวา  ฉฑฺเฑสิ  ฯ สตฺถุ    
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สาสน  กต  โหตีติ  อิท  สมฺมชฺชนวตตฺ  นาม  พุทฺเธหิ  
วณฺณิต ฯ  ตสฺมา  ต  กโรนฺเตน  สตฺถุ  สาสน  กต  โหติ  ฯ   
ตตฺรีท  วตฺถุ  ฯ  อายสฺมา  กิร  สารีปุตฺโต  หิมวนฺต  คนฺตฺวา  
เอกสฺมึ  ปพฺภาเร  อสมฺมชฺชิตฺวาว  นิโรธ  สมาปชชฺิตฺวา  นิสีทิ  ฯ   
ภควา  อาวชฺเชนฺโต   เถรสฺส  อสมฺมชชฺิตฺวา  นิสินนฺภาว  ตฺวา   
อากาเสนาคนฺตฺวา  เถรสฺส  ปุรโต  อสมฺมชฺชนฏาเน  ปทานิ   
ทสฺเสตฺวา  ปจฺจาค ฺฉิ  ฯ  เถโร สมาปตฺติโต  วุฏ ิโต  ภควโต  
ปทานิ  ทิสฺวา  พลวหิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏเปตฺวา  ชณฺณุเกหิ   
ปติฏาย  อสมฺมชฺชิตฺวา  นิสินฺนภาว   วต  เม  สตฺถา  อ ฺาสิ   
สงฺฆมชฺเฌทานิ  โจทน  กาเรสฺสามีติ ทสพลสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา   
วนฺทิตฺวา  นิสีทิ  ฯ  ภควา  กุห ึ คโตสิ  สารีปุตฺตาติ  วตฺวา   
น  ปฏิรูปทานิ  เต  มยฺห  อนนฺตเร  าเน ตฺวา  วิจรนฺตสฺส   
อสมฺมชฺชิตฺวา  นิสีทิตุนฺติ  อาห  ฯ  ตโต  ปฏาย  เถโร    
คณฺ ิกปฏิมุ ฺจนฏาเนปติฏนฺโตปาเทน กจวร วิยูหิตฺวา  
ติฏติ ฯ  
        อตฺตโน  ภาสปริยนตฺ  น  อุคฺคณฺหาตีติ  อิมสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ  
เอตฺตก  สุตฺต  อุปลพฺภติ  เอตฺตโก  วินจฺิฉโย  เอตฺตก  สุตฺต ฺจ    
วินิจฺฉย ฺจ  วกฺขามีติ  เอว  อตฺตโน  ภาสิตปริยนฺต  น  
อุคฺคณฺหาติ  ฯ   อย  โจทกสฺส  ปรุิมกถา  อย  ปจฺฉิมกถา  อย    
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จุทิตกสฺส  ปุริมกถา อย  ปจฺฉิมกถา  เอตฺถ  เอตฺตก  คยฺหูปค  
เอตฺตก  น  คยฺหูปคนฺติ  เอว  อนุคฺคณฺหนฺโต  ปน  ปรสฺส   
ภาสปริยนฺต  น  อุคฺคณฺหาติ  นาม  ฯ  อาปตฺตึ  น  ชานาตีติ   
ปาราชิก  วา  สงฺฆาทิเสส  วาติ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน   
นานากรณ  น  ชานาติ  ฯ  มลูนฺติ  เทฺว   อาปตฺติยา  มูลานิ  
กาโย  จ  วาจา  จ  ตานิ  น  ชานาติ  ฯ  สมุทยนฺติ  ฉ   
อาปตฺติสมุฏานานิ  อาปตฺติสมุทโย  นาม  ตานิ  น  ชานาติ  ฯ   
ปาราชิกาทีน  วตฺถุ น  ชานาตีติป  วุตฺต  โหติ  ฯ  นิโรธนฺติ   
อย  อาปตฺติ  เทสนาย  นิรชฺุฌติ  วูปสมมฺติ  อย   วุฏาเนนาติ  
เอว  อาปตฺตินิโรธ  น  ชานาติ  ฯ  สตฺต  สมเถ น  ชานนฺโต   
ปน  อาปตฺตินิโรธคามินึ  ปฏิปท  น  ชานาติ  ฯ  อธิกรณ- 
ป ฺจเก  ฯ  อธิกรณ  นาม  จตฺตาริ  อธิกรณานิ  ฯ  อธิกรณสฺส  
มูล  นาม  เตตฺตึส  มูลานิ  ฯ  วิวาทาธิกรณสฺส  ทฺวาทส มูลานิ  ฯ   
อนุวาทาธิกรณสฺส  จุทฺทส  ฯ  อาปตฺตาธิกรณสฺส  ฉ  ฯ กิจฺจาธิ- 
กรณสฺส  เอก  ฯ  ตานิ  ปรโต  อาวิภวิสฺสนฺติ  ฯ อธิกรณ- 
สมุทโย  นาม  อธิกรณสมุฏาน  ฯ  วิวาทาธิกรณ  อฏารส   
เภทกรวตฺถูนินิสฺสาย  อุปฺปชฺชติ  อนุวาทาธิกรณ  จตสฺโส   
วิปตฺติโย  อาปตฺตาธิกรณ  สตฺตาปตฺติกฺขนฺเธ  กิจฺจาธิกรณ   
จตฺตาริ   สงฺฆกิจฺจานีติ  อิม  วิภาค  น  ชานาตีติ  อตฺโถ  ฯ   
อธิกรณนิโรธ  น  ชานาตีติ ธมฺเมน  วินเยน  สตฺถสุาสเนน    
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มูลามูล  คนฺตฺวา  วินิจฺฉย  สมถ  ปาเปตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  อิท   
อธิกรณ  ทฺวีหิ  อิท  จตูหิ  อิท  ตีหิ  อิท  เอเกน  สมเถน  
สมฺมตีติ  เอว  สตฺต  สมเถ  อชานนฺโต  ปน  อธิกรณนิโรธคามินึ   
ปฏิปท  น  ชานาติ  นาม  ฯ  วตฺถุ น  ชานาตีติ  อิท   
ปาราชิกสฺส  วตฺถุ  อิท  สงฺฆาทิเสสสฺสาติ  เอว  สตฺตนฺน   
อาปตฺติกฺขนฺธาน  วตฺถุ  น  ชานาติ  ฯ  นิทานนฺติ  สตฺตนฺน   
นคราน  อิท  สิกฺขาปท  เอตฺถ  ป ฺตฺต  อิท  เอตฺถาติ   
น  ชานาติ  ฯ   ป ฺตฺตึ  น  ชานาตีติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  สิกฺขาปเท   
ปมป ฺตฺตึ   น  ชานาติ  ฯ  อนุป ฺตฺตินฺติ  ปุนปฺ ปุน  ป ฺตฺตึ  
น  ชานาติ  ฯ  อนุสนฺธิวจนปถนฺติ  กถานุสนฺธิวินิจฺฉยานุ- 
สนฺธิวเสน  วตฺตุ น  ชานาติ  ฯ   ตฺตึ  น  ชานาตีติ  สพฺเพน   
สพฺพ  ตฺตึ  น  ชานาติ  ฯ  ตฺติยากรณ  น  ชานาตีติ  
ตฺติกิจฺจ  น  ชานาติ  ฯ  โอสารณาทีสุ  นวสุ าเนสุ  
ตฺติกมฺม  นาม  โหติ  ฯ  ตฺติทุติยตฺติจตุตฺถกมฺเมสุ  ตฺติยา   
กมฺมปฺปตฺโต  หุตฺวา  ติฏตีติ  น  ชานาติ  ฯ  น  ปุพฺพกุสโล   
โหติ  น  อปรกุสโลติ  ปพฺุเพ  กเถตพฺพ ฺจ  ปจฺฉา  กเถตพฺพ ฺจ  
น  ชานาติ  ตฺติ  นาม  ปุพฺเพ  เปตพฺพา  ปจฺฉา  น   
เปตพฺพาติป น  ชานาติ  ฯ  อกาล ฺ ู  จ  โหตีติ  กาล  น  
ชานาติ  อนชฺฌิฏโ อยาจิโต  ภาสติ  ตฺติกาลป  ตฺติกฺเขตฺตป   
ตฺติโอกาสป  น  ชานาติ ฯ   
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        มนฺทตฺตา  โมมูหตฺตาติ  เกวล  อ ฺาเณน  โมมูหภาเวน   
ธุตงฺเค อานิสส  น  ชานาติ  ฯ  ปาปจฺโฉติ  เตน  อร ฺวาเสน   
ปจฺจยลาภ ปตฺถยมาโน  ฯ  ปวิเวกนฺติ  กายจิตฺตอุปธิวิเวก  ฯ   
อิทมฏ ิตนฺติ  อิมาย  กลฺยาณาย  ปฏิปตฺติยา  อตฺโถ  เอตสฺสาติ   
อิทมฏ ิ  อิทมฏ ิโน   ภาโว  อิทมฏ ิตา  ต  อิทมฏ ิตเยว   
นิสฺสาย  น  อ ฺ  กิ ฺจิ  โลกามิสนฺติ อตฺโถ ฯ   
          อุโปสถ  น  ชานาตีติ  นววิธ  อุโปสถ  น  ชานาติ  ฯ   
อุโปสถกมฺมนฺติ  อธมฺเมน  วคฺคาทิเภท  จตุพฺพิธ  อุโปสถกมฺม  น   
ชานาติ  ฯ  ปาฏิโมกฺขนฺติ  เทฺว  มาติกา  น  ชานาติ  ฯ  ปาฏิโมก-ฺ 
ขุทฺเทสนฺติ  สพฺพป  นววิธ  ปาฏิโมกขฺุทฺเทส  น  ชานาติ  ฯ    
ปวารณนฺติ  นววิธ  ปวารณ  น  ชานาติ  ฯ  ปวารณากมฺม   
อุโปสถกมฺมสทิสเมว ฯ   
          อปาสาทิกป ฺจเก  ฯ  อปาสาทิกนฺติ  กายทุจฺจริตาทิ  อกุสล- 
กมฺมวุจฺจติ  ฯ  ปาสาทิกนฺติ  กายสุจริตาทิ  กุสลกมฺม  วุจฺจติ  ฯ   
อติเวลนฺติ  เวล  อติกฺกมฺม  พหุตร  กาล  กุเลส ุ อปฺป  วิหาเรติ   
อตฺโถ  ฯ  โอตาโรติ  กิเลสาน  อนฺโต  โอตรณ  ฯ  สงฺกิลิฏนฺติ 
ทุฏ ุลฺลาปตฺติกายสสคฺคาทิเภท ฯ   
          วิสุทฺธปิ ฺจเก  ฯ  ปวารณคหเณน  นววิธาป  ปวารณา   
เวทิตพฺพา ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                                          ป ฺจก วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ     
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          ฉกฺเกสุ  ฯ  ฉ  สามีจิโยติ  โส  จ  ภิกฺขุ  อนพฺภิโต  เต  
จ ภิกฺขู  คารยฺหา  อย  ตตฺถ  สามีจิ  ยุ ฺชนฺตายสฺมนฺโต   
สก  มา   โว  สก  วินสฺสาติ  อย  ตตฺถ  สามีจิ  อย   
เต  ภิกฺขุ  ปตฺโต  ยาว  เภทนาย  ธาเรตพฺโพติ  อย  ตตฺถ   
สามีจิ  ตโต  นีหริตฺวา  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  สวิภชิตพฺพ  อย   
ตตฺถ  สามีจิ  อ ฺาตพฺพ  ปริปุจฺฉิตพฺพ  ปริป ฺหิตพฺพ  อย  
ตตฺถ  สามีจิ  ยสฺส  ภวิสฺสติ   โส  หริสสฺตีติ  อย  ตตฺถ  สามีจิ  
อิติ  อิมา  ภิกขฺุปาฏิโมกฺเขเยว  ฉ  สามจิีโย  ฯ  ฉ  เฉทนกาติ   
ป ฺจเก  วุตฺตา  ป ฺจ  ภิกขฺุนีนอุทกสาฏิกาย  สทฺธ ึ ฉ  ฯ   
ฉหากาเรหีติ  อลชชฺิตา  อ ฺาณตา  กุกฺกุจฺจปกตตา  อกปฺปเย   
กปฺปยส ฺ ิตา  กปฺปเย  อกปฺปยส ฺ ิตา  สติสมฺโมสาติ  ฯ  ตตฺถ   
เอกรตฺตฉารตฺตสตฺตาหาติกฺกมาทีสุ  อาปตฺตึ  สติสมฺโมเสน 
อาปชฺชติ  ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว  ฯ  ฉ  อานิสสา  วินยธเรติ  ป ฺจเก   
วุตฺตา  ป ฺจ  ตสฺสาเธยฺโย  อุโปสโถติ  อิมินาสทฺธึ  ฉ  ฯ 
ฉ  ปรมานีติ  ทสาหปรม  อติเรกจีวร  ธาเรตพฺพ มาสปรมนฺเตน   
ภิกฺขุนา  ต  จีวร  นิกฺขิปตพฺพ  สนฺตรุตฺตรปรมนฺเตน   ภิกฺขุนา   
ตโต  จีวร  สาทิตพฺพ  ฉกฺขตฺตุปรม  ตุณฺหีภูเตน  อุทฺทิสฺส   
าตพฺพ  นว  ปน  ภิกฺขุนา  สนถฺต  การาเปตฺวา  ฉพฺพสฺสานิ 
ธาเรตพฺพานิ  ฉพฺพสฺสปรมตา  ธาเรตพฺพ  ติโยชนปรม   
สหตฺถา  หาเรตพฺพานิ  ทสาหปรม  อติเรกปตฺโต  ธาเรตพฺโพ    
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สตฺตาหปรม  สนฺนิธิการก  ปริภุ ฺชิตพฺพานิ  ฉารตฺตปรมนฺเตน   
ภิกฺขุนา  เตน  จีวเรน  วิปปฺวสิตพฺพ  จตุกฺกสปรม  อฑฺฒเตยฺยกส- 
ปรม  ทฺวงฺคุลปพฺพปรม  อาทาตพฺพ อฏงฺคุลปรม ม ฺจปฏิปาทก  
อฏงฺคุลปรม ทนฺตกฏนฺติ  อิติ  อิมานิ  จุทฺทส  ปรมานิ  ฯ 
ตตฺถ  ปมานิ  ฉ  เอก  ฉกฺก  ฯ  ตโต  เอก  อปเนตฺวา  เสเสสุ   
เอเกก ปกฺขิปตฺวาติอาทินา  นเยน  อ ฺานิป  ฉกฺกานิ   
กาตพฺพานิ  ฯ  ฉ  อาปตฺติโยติตีณิ  ฉกฺกานิ  อนฺตรเปยฺยาเล   
วุตฺตานิ  ฯ  ฉ  กมฺมานีติตชฺชนียนิยสปพฺพาชนียปฏิสารณียานิ  
จตฺตาริ  อาปตฺติยา  อทสฺสเน  จ  อปฺปฏิกมฺเม  จ  วุตฺตทฺวยป  
เอก  ปาปกาย  ทฏิ ิยา  อปฺปฏินิสฺสคฺเค  เอกนฺติ  ฯ  ฉ  นหาเนติ   
โอเรนฑฺฒมาส  นหาเน  ฯ  วิปฺปกตจีวราทิ ฉกฺกทฺวย ก ินกฺขนฺธเก  
นิทฺทิฏ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                                        ฉกฺก วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
        สตฺตเกสุ  ฯ  สตฺต  สามีจิโยติ  ปุพฺเพ  วุตฺเตสุ  ฉสุ  สา   
จภิกฺขุนี  อนพฺภิตา  ตา  จ  ภิกฺขุนิโย  คารยฺหา  อย   
ตตฺถ  สามีจีติ  อิม  ปกฺขิปตฺวา  สตฺต  เวทิตพฺพา  ฯ  สตฺต   
อธมฺมิกา  ปฏิ ฺาตกรณาติ  ภิกฺขุ  ปาราชิก  อชฌฺาปนฺโน   
โหติ  ปาราชเิกน  โจทิยมาโน สงฺฆาทิเสส  อชฌฺาปนฺโนมฺหีติ   
ปฏิชานาติ  ต  สงฺโฆ  สงฺฆาทิเสเสน   กาเรติ  อธมฺมิก   
ปฏิ ฺาตกรณนฺติ  เอว  สมถกฺขนฺธเก  นิทฺทิฏา  ฯ  ธมฺมิกาป    
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ตตฺเถว  นิทฺทิฏา  ฯ  สตฺตนฺน  อนาปตฺติ  สตฺตาหกรณีเยน   
คนฺตุนฺติ  วสฺสูปนายิกกฺขนฺธเก  วุตฺต  ฯ  สตฺตานิสสา  วินยธเรติ    
ตสฺสาเธยฺโย  อุโปสโถ  ปวารณาติ  อิเมหิ  ทฺวีหิ  สทฺธึ  ป ฺจเก 
วุตฺตา  ป ฺจ  สตฺต  โหนฺติ  ฯ  สตฺต  ปรมานีติ  ฉกฺเก  วุตฺตานิเยว   
สตฺตกวเสน  โยเชตพฺพานิ  ฯ  กตจีวรนติฺอาทีนิ  เทฺว  สตฺตกานิ 
ก ินกฺขนฺธเก  นิทฺทฏิานิ  ฯ  ภิกฺขุสสฺ  น  โหติ  อาปตฺติ   
ทฏพฺพา   ภิกฺขุสฺส  โหติ  อาปตฺติ  ทฏพฺพา  ภิกฺขุสฺส  โหติ  
อาปตฺติ  ปฏิกาตพฺพาติ  อิมานิ  ตีณิ  สตฺตกานิ  ฯ  เทฺว  อธมฺมกิานิ   
เอก   ธมฺมิก ฯ ตานิ ตีณิป จมฺเปยฺยกฺขนฺธเก นิทฺทิฏานิ ฯ   
  อสทฺธมฺมาติ  อสต  ธมมฺา  อสนฺโต  วา  ธมฺมา  อโสภณา   
หีนา  ลามกาติ  อตฺโถ  ฯ  สทฺธมฺมาติ  สต  พุทฺธาทีน  ธมฺมา 
สนฺโต  วา  ธมฺมา  สุนฺทรา  อุตฺตมาติ  อตฺโถ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ 
อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                                  สตฺตกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
          อฏเกสุ  ฯ  อฏานิสเสติ  น  มย  อิมินา  ภิกฺขุนา  สทฺธึ    
อุโปสถ  กรสิฺสาม  วินา  อิมินา  ภิกฺขุนา  อุโปสถ  กริสฺสาม    
น  มย  อิมินา  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  ปวาเรยฺยาม  สงฺฆกมฺม   
กริสฺสาม   อาสเน  นิสีทิสฺสาม  ยาคุปาเน  นิสีทิสฺสาม  
ภตฺตคฺเค  นิสีทิสฺสาม  เอกจฺฉนฺเน  วสิสฺสาม  ยถาวุฑฺฒ    
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อภิวาทน  ปจฺจุปฏาน  อ ฺชลีกมฺม  สามีจิกมฺม  กริสฺสาม  วินา   
อิมินา  ภิกฺขุนา  กริสฺสามาติ  เอว  โกสมฺพิกกฺขนฺธเก  วุตฺเต  
อานิสเส  ฯ  ทุติยอฏเกป  เอเสว   นโย  ฯ  ตมฺป  หิ  เอวเมว   
โกสมฺพิกกฺขนฺธเก  วุตฺต  ฯ  อฏ  ยาวตติยกาติ  ภิกฺขูน  เตรสเก   
จตฺตาโร  ภิกขฺุนีน  สตฺตรสเก  ภิกฺขูหิ  อสาธารณา  จตฺตาโรติ   
อฏ  ฯ  อฏหากาเรหิ  กุลานิทูเสตีติ  กลุานิ  ทูเสติ  ปุปฺเผน   
วา  ผเลน  วา  จุณฺเณน  วามตฺติกาย  วา  ทนฺตกฏเน  
วา  เวฬุนา  วา  เวชฺชิกาย  วา  ชงฺฆเปสนิเกน  วาติ  อิเมหิ   
อฏหิ  ฯ  อฏ  มาติกา  จีวรกฺขนฺธเกอปรา  อฏ  ก ินกฺขนฺธเก   
วุตฺตา  ฯ  อฏหิ  อสทฺธมฺเมหีติ  ลาเภนอลาเภน  ยเสน  อยเสน   
สกฺกาเรน  อสกฺกาเรน  ปาปจฺฉตาย  ปาปมิตฺตตาย  ฯ   
โลกธมฺมา  นาม  ลาเภ  สาราโค  อลาเภ   ปฏิวิโรโธ  ยเส  อยเส   
ปสสาย  นินทฺาย  สุเข  สาราโค  ทุกฺเข  ปฏิวิโรโธติ  ฯ  อฏงฺคิโก   
มุสาวาโทติ  วินิธาย  ส ฺนฺติ  อิมินา  สทฺธ ึ ปาลิย  อาคเตหิ   
สตฺตหีติ  อฏหิ  องฺเคหิ  อฏงฺคิโก  ฯ  อฏ  อุโปสถงฺคานีติ   
                        ปาณ น ห ฺเ น จาทินฺนมาทิเย   
                        มุสา น ภาเส น จ มชชฺโป สิยา    
                        อพฺรหฺมจริยา วิรเมยฺย เมถุนา   
                        รตฺตึ น ภุ ฺเชยฺย วิกาลโภชน  ฯ  
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                        มาล น ธาเร น จ คนฺธมาจเร 
                        ม ฺเจ ฉมายว สเยถ สนฺถเต 
                        เอต หิ อฏงฺคิกมาหุโปสถ   
                        พุทฺเธน ทกฺุขนฺตคุนา ปกาสิตนฺติ   
เอว  วุตฺตานิ  อฏ  ฯ  อฏ  ทูเตยฺยงฺคานีติ  อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ    
โสตา  จ  โหติ  สาเวตา  จาติอาทินา  นเยน  สงฺฆเภทเก  
วุตฺตานิ ฯ  ติตฺถิยวตฺตานิ  มหาขนฺธเก  นิทฺทิฏานิ  ฯ  อนติริตฺตา   
จ  อติริตฺตา  จ   ปวารณสกิฺขาปเท  นิทฺทิฏา  ฯ  อฏนฺน   
ปจฺจุฏาตพฺพนฺติ  ภตฺตคฺเค  วุฑฺฒภิกฺขุนีน  อาสนมฺป  ตาสเยว   
ทาตพฺพ  ฯ  อุปาสิกาติ  วิสาขา  ฯ  อฏานิสสา  วินยธเรติ  ป ฺจเก   
วุตฺเตสุ  ป ฺจสุ  ตสฺสาเธยฺโย  อุโปสโถ  ปวารณา  สงฺฆกมฺมนฺติ  
อิเม  ตโย  ปกฺขิปตฺวา  อฏเวทิตพฺพา  ฯ  อฏ  ปรมานีติ  ปุพฺเพ   
วุตฺตปรมาเนว  อฏกวเสน โยเชตฺวา  เวทิตพฺพานิ  ฯ  อฏสุ   
ธมฺเมสุ  สมมฺาวตฺติตพฺพนฺติ   น  ปกตตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  อุโปสโถ   
เปตพฺโพ  น  ปวารณา  เปตพฺพาติอาทินา  นเยน  สมถกฺขนฺธเก   
นิทฺทิฏเสุ  อฏสุ  ฯเสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        อฏกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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          นวเกสุ  ฯ  นว  อาฆาตวตฺถูนีติ  อนตฺถมฺเม  อจรีติอาทีนิ 
นว  ฯ  นว  อาฆาตปฏิวินยาติ  อนตฺถมฺเม  อจริ  ต  กุเตตฺถ   
ลพฺภาติ  อาฆาต  ปฏิวิเนตีติอาทีนิ  นว  ฯ  นว  วินีตวตฺถูนีติ   
นวหิ  อาฆาตวตฺถูหิ  อารติ  วิรติ  เสตุฆาโต  ฯ  นวหิ  สงฺโฆ  
ภิชฺชตีติ  นวนฺน  วา  อุปาลิ  อติเรกนวนฺน  วา  สงฺฆราชิ  
เจว  โหติ   สงฺฆเภโท  จาติ  ฯ  นว  ปรมานีติ  ปุพฺเพ   
วุตฺตปรมาเนว  นวกวเสน  โยเชตฺวา  เวทิตพฺพานิ  ฯ  ตณฺหา- 
มูลกา  นาม  ตณฺห  ปฏิจฺจ ปริเยสนา  ฯ  ปริเยสน  ปฏิจฺจ  
ลาโภ  ฯ  ลาภ  ปฏิจฺจ  วินิจฺฉโย ฯ วินิจฺฉย  ปฏิจฺจ  ฉนฺทราโค  ฯ   
ฉนฺทราค  ปฏิจฺจ  อชฺโฌสาน  ฯ  อชฺโฌสาน  ปฏิจฺจ  ปริคฺคโห  ฯ   
ปริคฺคห  ปฏจฺิจ  มจฺฉริย  ฯ   มจฺฉริย  ปฏิจฺจ  อารกฺขา  ฯ   
อารกฺขาธิกรณา  ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวตุว- 
เปสุ ฺมุสาวาทา  ฯ  นววิธมานาติ  เสยฺยสฺส   เสยฺโยหมสฺมีติ   
มานาทโย  ฯ  นว  จีวรานีติ  ติจีวรนฺติ  วา วสฺสิกสาฏิกาติ  
วาติอาทินา  นเยน  วุตฺตานิ  ฯ  น  วิกปฺเปตพฺพานีติ   อธฏิ ิต- 
กาลโต  ปฏาย  น  วิกปฺเปตพฺพานิ  ฯ  นว  อธมฺมกิานิ ทานานีติ   
สงฺฆสฺส  ปรณิต  อ ฺสงฺฆสฺส  วา  เจติยสฺส  วา ปุคฺคลสฺส   
วา  ปริณาเมติ  เจติยสฺส  ปริณต  อ ฺเจติยสฺส  วา  สงฺฆสฺส   
วา  ปุคฺคลสฺส  วา  ปริณาเมติ  ปุคฺคลสฺส  ปริณต อ ฺ-  
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ปุคฺคลสฺส  วา  สงฺฆสฺส  วา  เจติยสฺส  วา  ปริณาเมตีติ  เอว 
วุตฺตานิ  ฯ  นว  ปฏิคฺคหา  ปริโภคาติ  เอเตสเยว ทานาน  
ปฏิคฺคหา จปริโภคา  จ  ฯ  ตีณิ  ธมฺมิกานิ  ทานานีติ  สงฺฆสฺส   
ทินฺน  สงฺฆสฺเสว  เทติ  เจติยสฺส  ทินฺน  เจติยสฺเสว  ปุคฺคลสฺส   
ทินฺน  ปุคฺคลสฺเสว   เทตีติ  อิมานิ  ตีณิ  ฯ  ปฏิคฺคหปริโภคาป   
เตสเยว  ปฏิคฺคหา  จ  ปรโิภคา  จ  ฯ  นว  อธมฺมิกา  ส ฺตฺติโยติ   
อธมฺมวาที  ปุคฺคโลอธมฺมวาที  สมฺพหุลา  อธมฺมวาที  สงฺโฆติ  
เอว  ตีณิ  ติกานิ  สมถกฺขนฺธเก  นิทฺทฏิานิ  ฯ  ธมมฺิกา   
ส ฺตฺติโยป  ธมฺมวาที  ปุคฺคโลติอาทินา  นเยน  ตตฺเถว   
นิทฺทิฏา  ฯ  อธมฺมกมฺเมเทฺว  นวกานิ  โอวาทวคฺคสฺส  ปม- 
สิกฺขาปทนิทฺเทเส  ปาจิตฺติยวเสนวุตฺตานิ  ฯ  ธมฺมกมฺเม  เทฺว 
นวกานิ  ตตฺเถว  ทกฺุกฏวเสน วุตฺตานิ ฯ  เสส สพฺพตฺถ 
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                          นวก วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
          ทสเกสุ  ฯ  ทส  อาฆาตวตฺถูนีติ  นวเก  วุตฺตานิ  นว   
อฏาเน  วา  ปน  อาฆาโต  ชายตีติ  อิมินา  สทฺธึ  ทส   
โหนฺติ  ฯ  อาฆาตปฏิวินยาป  ตตฺถ  วุตฺตา  นว  อฏาเน  วา   
ปน  อาฆาโต  ชายติ  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  อาฆาต  ปฏิวิเนตีติ  
อิมินา  สทฺธึ  ทส  เวทิตพฺพา  ฯ  ทส  วินีตวตฺถูนีติ  ทสหิ    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๘๔ 
 
อาฆาตวตฺถูหิ  วิรติสงฺขาตานิ  ทส  ฯ  ทสวตฺถุกา  มิจฺฉาทิฏ ีติ   
นตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทิวเสน  เวทิตพฺพา  ฯ  อตฺถ ิ ทนิฺนนฺติอาทิวเสน   
สมฺมาทิฏ ิ  ฯ  สสฺสโต  โลโกติอาทิวเสน  ปน  อนฺตคาหิกา  ทิฏ ิ   
เวทิตพฺพา  ฯ  ทส  มิจฺฉตฺตา  มิจฺฉาทิฏ ิอาทโย  มิจฺฉาวิมุตฺติ- 
ปริโยสานา  ฯ  วิปรีตา  สมฺมตฺตา  ฯ  สลากคาหา  สมถกฺขนฺธเก   
นิทฺทิฏา  ฯ  ทสหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อุพฺพาหิกาย   
สมฺมนฺนิตพฺโพติ  สีลวา  โหตีติอาทินา  นเยน  สมถกฺขนฺธเก   
วุตฺเตหิ  ฯ  ทส  อาทีนวา  ราชนฺเต  ปุรปฺปเวสเน  ราชสิกฺขาปเท   
นิทฺทิฏา  ฯ  ทส  ทานวตฺถูนีติ  อนฺน   ปาน  วตฺถ  ยาน   
มาลาคนฺธ  วิเลปน  เสยฺยาวสถ  ปทีเปยยฺ  ฯ  ทส รตนานีติ  
มุตฺตามณิเวฬุริยาทีนิ ทส ฯ 
        ทส  ปสุกูลานีติ  โสสานิก  ปาปณิก  อุนฺทุรขายิต   
อุปจิกขายิต  อคฺคิทฑฺฒ  โคขายิต  อชิกาขายิต  ถูปจีวร  อภิเสกิย   
คตปฏิยาคตนฺติ  เอเตสุ  อุปสมฺปนฺเนน  อุสฺสุกฺก  กาตพฺพ  ฯ  ทส   
จีวรธารณานีติ   สพฺพนีลกาทิจีวรานิ  ธาเรนฺตีติ  วุตฺตวเสน  ทสาติ   
กุรุนฺทิย  วุตฺต  ฯ   มหาอฏกถาย  ปน  นวสุ  กปปฺยจีวเรสุ   
อุทกสาฏิก  วา  สงฺกจฺฉิก   วา  ปกฺขิปตฺวา  ทสาติ  วุตฺต  ฯ   
อวนฺทิยปุคฺคลา  เสนาสนกฺขนฺธเก   นทิฺทิฏา  ฯ  อกฺโกสวตฺถนูิ  
โอมสวาเท  นิทฺทิฏานิ  ฯ  ทส  อาการา  เปสุ ฺสิกฺขาปเท  
นิทฺทิฏา ฯ  ทส  เสนาสนานีติ  ม ฺโจ  ป  ภิสี  พิมฺโพหน    
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา-เอกาทส  หนา  ๕๘๕ 
 
จิมิลิกา  อุตฺตรตฺถรณ  ตฏฏิกา  จมฺมขณฺโฑ  นิสีทน  ปจฺจตฺถรณ   
ติณสนฺถาโร  ปณฺณสนฺถาโรติ  ฯ  ทส  วรานิ  ยาจึสูติ  วิสาขา   
อฏ  สุทฺโธทนมหาราชา  เอก  ชีวโก  เอก  ฯ  ยาคุอานิสสา  
จ  อกปฺปยมสานิ  จ  เภสชฺชกฺขนฺธเก  นิทฺทิฏานิ  ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                ทสกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
        เอกาทสเกสุ  ฯ  เอกาทสาติ  ปณฺฑกาทโย  เอกาทส  ฯ    
เอกาทส  ปาทุกาติ  ทส  รตนมยา  เอกา  กฏปาทกุา   
ติณปาทุกา  มุ ฺชปาทุกา  ปพฺพชปาทุกาทโย  ปน  กฏปาทุก- 
สงฺคหเมว คจฺฉนฺติ  ฯ  เอกาทส  ปตฺตาติ  ตมฺพโลหมเยน  วา   
ทารุมเยน  วา  สทฺธึ  ทส  รตนมยา  ฯ  เอกาทส  จีวรานีติ   
สพฺพนีลกาทีนิ  ฯ  เอกาทส  ยาวตติยกาติ  อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา  
ภิกฺขุนี  สงฺฆาทิเสสา  อฏ  อริฏโ  จณฺฑกาฬีติ  ฯ  เอกาทส   
อนฺตรายิกา  นาม  น  สีมนิมิตฺตาติอาทโย  ฯ  เอกาทส  จีวรานิ   
อธิฏาตพฺพานีติ  ติจีวร  วสฺสิกสาฏิกา  นิสีทน  ปจฺจตฺถรณ   
กณฺฑุปฏิจฺฉาทิ  มุขปุ ฺฉนโจฬ  ปริกขฺารโจฬ  อุทกสาฏิกา   
สงฺกจฺฉิกาติ  ฯ  น  วิกปฺเปตพฺพานีติ   เอตาเนว  อธิฏ ิตกาลโต   
ปฏาย  น  วิกปฺเปตพฺพานิ  ฯ  คณฺ ิกา จ  วีถา  จ  สุตฺตมเยน   
สทฺธึ  เอกาทส  โหนฺติ  ฯ  เต  สพฺเพ  ขุทฺทกกฺขนฺธเก  นิทฺทฏิา  ฯ   
ปวิโย  ปวิสิกฺขาปเท  นิทฺทิฏา  ฯ  นิสฺสยปฏิปสฺสทฺธิโย    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๘๖ 
 
อุปชฺฌายมฺหา  ป ฺจ  อาจริยมฺหา  ฉ  เอว  เอกาทส  ฯ  อวนฺทิย- 
ปุคฺคลา  นคฺเคน  สทฺธึ  เอกาทส  เต  สพฺเพ  เสนาสนกฺขนฺธเกฺ- 
นิทฺทิฏา  ฯ  เอกาทส  ปรมานิ  ปุพฺเพ  วุตฺเตสุ จุทฺทสสุ   
เอกาทสกวเสน  โยเชตฺวา  เวทิตพฺพานิ  ฯ  เอกาทส  วรานีติ   
มหาปชาปติยา  ยาจิตวเรน  สทฺธ ึ ปุพฺเพ  วุตฺตานิ  ทส  ฯ 
เอกาทส  สีมาโทสา  อติขุทฺทกสีม  สมมฺนฺนนฺตีติอาทินา  นเยน 
กมฺมวคฺเค  อาคมิสฺสนฺติ  ฯ  อกฺโกสกปริภาสเก  ปคฺุคเล เอกา- 
ทสาทีนวา  นาม  ฯ  โย  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อกฺโกสกปริภาสโก   
สพฺรหฺมจารีน  อริยุปวาท ี อฏานเมต  อนวกาโส  ย  โส  
เอกาทสนฺน  พฺยสนาน  น  อ ฺตร  พฺยสน  นิคจฺเฉยฺย  ฯ  
กตเมส เอกาทสนฺน  ฯ  อนธิคต  นาธิคจฺฉติ  อธิคตา  ปริหายติ   
สทฺธมฺมสฺส  น  โวทายนฺติ  สทฺธมฺเมสุ  วา  อวมานิโก  โหติ   
อนภิรโต  วา  พฺรหฺมจริย  จรติ  อ ฺตร  วา  สงฺกิลฏิ   
อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  สิกฺข   วา  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺตติ  
คาฬฺห  วา  โรคาตงฺก  ผุสติ  อุมฺมาท   วา  ปาปุณาติ   
จิตฺตกฺเขป  สมฺมูฬฺโห  กาล  กโรติ  กายสฺส  เภทา 
ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชชฺตีติ  ฯ  เอตฺถ   
จ  สทฺธมฺโมติ  พุทฺธวจน  อธิปฺเปต  ฯ  อาเสวิตายาติ  อาทิโต  
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                *เลมที่ ๓  เอกตฺุตริกวณฺณนา-เอกาทส  หนา  ๕๘๗ 
 
ปฏาย  เสวิตาย  ฯ  ภาวิตายาติ  นิปฺผาทิตาย  วฑฺฒิตาย  วา  ฯ   
พหุลีกตายาติ  ปุนปฺปุน  กตาย  ฯ  ยานีกตายาติ  สุยุตฺตยาน- 
สทิสาย  กตาย  ฯ  วตฺถุกตายาติ  ยถา  ปติฏา  โหติ  เอว   
กตาย  ฯ  อนุฏ ิตายาติ  อนุ  อนุ  ปวตฺติตาย  นิจฺจาธิฏ ิตายาติ  
อตฺโถ  ฯ  ปรจิิตฺตายาติ  สมนฺตโต  จิตาย  สพฺพทิสาสุ  จิตาย  
อาจิตายอภิวฑฺฒิตายาติ  อตฺโถ  ฯ  สสุมารทฺธายาติ  สุฏ ุ  
สมารทฺธายวสีภาว  อุปนีตายาติ  อตฺโถ  ฯ  น  ปาปก  สุปนนฺติ   
ปาปกเมวน  ปสฺสติ  ภทฺทก  ปน  วุฑฺฒิการณภูต  ปสฺสติ  ฯ   
เทวตารกฺขนฺตีติ  อารกฺขเทวตา  ธมฺมิก  รกฺข  ปจฺจุ- 
ปฏาเปนฺติ  ฯ  ตุวฏ  จิตฺต  สมาธิยตีติ  ขิปฺป  สมาธิยติ  ฯ   
อุตฺตรึ  อปฺปฏิวิชฺฌนฺโตติ  เมตฺตชฺฌานโต  อุตฺตรึ  อรหตฺต   
อสจฺฉิกโรนฺโต  เสโข  วา ปุถชฺุชโน  วา  หุตฺวา  กาล  กโรนฺโต   
พฺรหฺมโลกูปโค  โหติ  ฯ เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                          เอกาทสกวณฺณนาปริโยสานา 
                          เอกุตฺตริกวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
                                   _______________    
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                                *เลมที่ ๓ หนา ๕๘๘ 
                                    
                         อุโปสถาทิปุจฺฉาวิชฺสชฺชนวณฺณนา    
          
  อุโปสถกมฺมสฺส  โก  อาทีติอาทีน  ปุจฺฉาน  วิสฺสชฺชเน  ฯ   
สามคฺคี  อาทีติ  อุโปสถ  กริสฺสามาติ  สีม  โสเธตฺวา  
ฉนฺทปาริสุทฺธึ   อาหริตฺวา  สนฺนิปติตาน  กายสามคฺคี  อาทิ  ฯ  
กิริยา มชฺเฌติ ปุพฺพกิจฺจ  กตฺวา  ปาฏิโมกฺข  โอสารณกฺริยา   
มชฺเฌ  ฯ  นฏิาน  ปริโยสานนฺติ  ตตฺถ  สพฺเพเหว  สมคฺเคหิ   
สมฺโมทมาเนหิ  อวิวทมาเนหิ  สิกฺขิตพฺพนฺติ   อิท  ปาฏิโมก-ฺ 
ขนิฏาน  ปริโยสาน  ฯ  ปวารณากมฺมสฺส  สามคฺคี  อาทีติ  
ปวารณ  กรสิฺสามาติ  สีม  โสเธตฺวา  ฉนฺทปวารณ  อาหริตฺวา   
สนนฺิปติตาน  กายสามคฺคี  อาทิ  ฯ  กิรยิา  มชฺเฌติ  ปวารณตฺติ  
จ  ปวารณกถา  จ  มชฺเฌ  ฯ  สงฺฆนวกสฺส  ปสฺสนฺโต  ปฏ-ิ 
กริสฺสามีติ วจน  ปริโยสาน  ฯ  ตชชฺนยีกมฺมาทีสุ  วตฺถุ  นาม  
เยน  วตฺถุนากมฺมารโห  โหติ  ต  วตฺถ ุ ฯ  ปุคฺคโลติ  เยน   
ต  วตฺถุ  กต  โสปุคฺคโล  ฯ  กมฺมวาจา  ปริโยสานนติฺ   
กต  สงฺเฆน  อิตฺถนฺนามสฺสภิกฺขุโน  ตชฺชนียกมฺม  ขมติ 
สงฺฆสฺส  ตสฺมา  ตุณฺหี  เอวเมต  ธารยามีติ  เอว  ตสสฺา   
ตสฺสา  กมฺมวาจาย  อวสานวจน ปริโยสาน ฯ  เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        อุโปสถาทิวิสฺสชฺชนวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ______________________  
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                                        *เลมที่  ๓  หนา  ๕๘๙ 
 
                                อตฺถวเสปกรณวณฺณนา  
    
          อตฺถวเส  ปกรเณ  ฯ  ทส  อตฺถวเสติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  
ต  ปมปาราชิกวณฺณนายเมว  วุตฺต  ฯ  ย  สงฺฆสุฏ ุ  ต   
สงฺฆผาสูติอาทีสุ  อุปริม  อุปริม  ปท  เหฏ ิมสฺส  เหฏ ิมสฺส  
อตฺโถ  ฯ  อตฺถสต  ธมฺมสตนฺติอาทิมฺหิ  ปน  ยเทต  ทสสุ  ทสส ุ  
เอเกก  มูล  กตฺวา  ทสกฺขตฺตุ  โยชนาย  ปทสต  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ   
ปจฺฉิมสฺส  ปจฺฉิมสฺส   ปทสฺส  วเสน  อตฺถสต  ปรุมิสฺส  ปุริมสสฺ   
วเสน  ธมฺมสต  เวทิตพฺพ ฯ   อถวา  เย  ทส  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ   
ตถาคเตน  สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  เย  ปุพฺเพ   
ปมปาราชิกวณฺณนาย  ตตฺถ  สงฺฆสุฏ ุตา  นาม  สงฺฆสฺส  
สุฏ ุภาโว  สฏุ ุ  เทวาติ  อาคตฏาเน  วิย  สฏุ ุ   ภนฺเตติ   
วจนสมฺปฏิจฺฉนภาโว  โย  จ  ตถาคตสฺส  วจน  สมปฺฏิจฺฉติ 
ตสฺส  ต  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  โหติ  ตสฺมา  สงฺฆสฺส   
สุฏ ุ   ภนฺเตติ  มม  วจน  สมฺปฏิจฺฉนตฺถ  ป ฺเปสฺสามิ   
อสมฺปฏิจฺฉเน  จ   อาทีนว  สมฺปฏิจฺฉเน  จ  อานิสส  ทสฺเสตฺวา   
น  พลกฺกาเรนอภิภวิตฺวาติ  เอตมตฺถ  อาวิกโรนฺโต  อาห   
สงฺฆสุฏ ุตายาติ  เอวมาทินา  นเยน  วณฺณิตา  ฯ  เตส  อิธ  
ทสกฺขตฺตุ อาคตตฺตา  อตฺถสต  ตทตฺถโชตกาน ฺจ  ปทาน  วเสน   
ธมฺมสต  เวทิตพฺพ  ฯ อิมานิ  อตฺถโชตกาน  นิรุตฺตีน  วเสน    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๙๐ 
 
นิรุตฺติสต  ธมฺมภูตาน  นิรุตฺตีน  วเสน  นิรุตฺติสตนฺติ  เทฺว   
นิรุตฺติสตานิ  ฯ  อตฺถสเต  าณสต  ธมฺมสเต  าณสต  ทฺวีสุ   
นิรุตฺติสเตสุ  เทฺว  าณสตานีติ  จตฺตาริ  าณสตานิ  จ   
เวทิตพฺพานิ ฯ 
                  อตฺถสต ธมฺมสต  เทฺว จ นริุตฺติสตานิ   
                จตฺตาริ าณสตานิ   อตฺถวเสปกรเณติ   
หิ ย วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ   
                อตฺถวเสปกรณวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
                        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย 
   วินยสวณฺณนาย  มหาวคฺควณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ  
                   ___________________    
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         เอกส  จีวร  กตฺวาติ  เอกสฺมึ  อเส  จีวร  กตฺวา  สาธุก    
อุตฺตราสงฺค  กริตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  ปคฺคณฺหิตฺวาน  อ ฺชลินฺติ   
ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลึ  อุกฺขิปตฺวา  ฯ  อาสึสมานรูโปวาติ   
ปจฺจาสึสมานรูโป  วิย  ฯ  กิสฺส  ตฺว  อิธมาคโตติ เกน การเณน 
กิมตฺถ  ปตฺถยมาโน  ตฺว  อิธ  อาคโต  ฯ  โก  เอวมาห  ฯ  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  ก  เอวมาห  ฯ  อายสฺมนฺต  อุปาลึ  ฯ  อิติ   
อายสฺมา  อุปาลีภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ทฺวีสุ  วินเยสูติ   
อิม  คาถ  ปุจฺฉิ  ฯ  อถสฺส   ภควา  ภททฺโก  เต  อุมมฺงฺโคติ- 
อาทีนิ  วตฺวา  ต  วิสฺสชฺเชสิ ฯ เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ 
อิติ  อิเม  สพฺพป ฺเห  พุทฺธกาเล  อุปาลิตฺเถโรปุจฺฉิ  ฯ  ภควา   
พฺยากาสิ  ฯ  สงฺคีติกาเล  ปน  มหากสฺสปตฺเถโร ปจฺุฉิ  ฯ  
อุปาลิตฺเถโร  พฺยากาสิ  ฯ  ตตฺถ  ภทฺทโก  เต  อุมฺมงฺโคติ   ภทฺทกา  
เต  ป ฺา  ฯ  ป ฺา  หิ  อวิชชฺนฺธการโต  อุมฺมุชชฺิตฺวา   ิตตฺตา   
อุมฺมงฺโคติ  วุจฺจติ  ฯ  ตคฺฆาติ  การณตฺเถ  นิปาโต  ฯ  ยสฺมา   
ม  ปุจฺฉสิ  ตสฺมา  เต  อหมกฺขิสฺสนฺติ  อตฺโถ  ฯสมปฺฏิจฺฉนตฺเถ  
วา  ฯ  ตคฺฆาติ  หิ  อิมินา  วจน  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  อกฺขิสฺสนฺติ   
อาห  ฯ  สมาทหิตฺวา  วิสิพฺเพนฺติ  สามิเสน  สสิตฺถกนฺติ   อิมานิ   
ตีณิเยว  สิกฺขาปทานิ  ภคฺเคสุ  ป ฺตฺตานิ ฯ  ยนฺตฺว  อปุจฺฉิมฺหาติ    
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ย  ตฺว  อปุจฺฉิมฺหา  ฯ  อกตฺิตยีติ  อภาสิ  ฯ  โนติ  อมหฺาก  ฯ   
ตนฺต  พฺยากตนฺติ  ย  ย  ปฏุ  ต  ตเทว  พฺยากต  ฯ   
อน ฺถาติ  อ ฺถา  อกตฺวา  พฺยากต  ฯ   
        เย  ทุฏ ุลฺลา  สา สลีวิปตฺตีติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป  สีลวิปตฺติ   
นาม  ป ฺเห  นตฺถิ  อถโข  ทฏุ ุลฺล  วิชฺสชฺเชตุกามตาเยต   
วุตฺต  ฯ  จตูสุ  หิ  วิปตฺตีสุ  ทฏุ ุลฺล  เอกาย  วิปตฺติยา   
สงฺคหิต  ฯ  อทุฏ ุลฺล  ตีหิ  วิปตฺตีหิ  สงฺคหิต  ฯ  ตสฺมา  เย   
ทุฏ ุลฺลา  สา  สลีวิปตฺตีติ  วตฺวา  ตเมว  วิตฺถารโต  ทสฺเสตุ   
ปาราชิก  สงฺฆาทิเสโส  สีลวิปตฺตีติ  วุจฺจตีติ  อาห  ฯ  อิทานิ  
ติสฺสนฺน  วิปตฺตีน  วเสน  อทุฏ ุลฺล  ทสฺเสตุ ถุลฺลจฺจยนฺติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  โย  จาย  อกโฺกสติ  หสฺสาธิปฺปาโยติ  อิท  
ทุพฺภาสิตสฺส  วตฺถุทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  อพฺภาจิกฺขตีติ  ตถาห   
ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามีติ  วทนฺโต  อพฺภาจิกฺขติ  ฯ  
อย  สาอาชีววิปตฺติสมฺมตาติ  อย  ฉหิ  สิกฺขาปเทหิ  สงฺคหิตา   
อาชีววิปตฺติ   นาม จตุตฺถา วิปตฺติสมฺมตาติ ฯ    
        เอตฺตาวตา  อทุฏ ุลลฺนฺติ  อิท  วิสฺสชฺชิต  โหติ  ฯ  อิทานิ    
เย  จ  ยาวตติยกาติ  ป ฺห  วิสฺสชฺเชตุ  เอกาทสาติอาทิมาห  ฯ  
ยสฺมา  ปน  เย  จ  ยาวตติยกาติ  อย  ป ฺโห  เอกาทส  
ยาวตติยกาติ  เอว  สงฺขาวเสน  วิสฺสชชฺโิต  ตสฺมา  สงฺขานุ- 
สนฺธิวเสเนว  กติ เฉทนกานีติอาทิเก  อ ฺเ  อนฺตราป ฺเห   
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ปุจฺฉิ  ฯ  เตส  วิสฺสชชฺนตฺถ  ฉ  เฉทนกานีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ   
เอก  เภทนก  เอก  อุทฺทาลนก  โสรส  ชานนฺติ  ป ฺตฺตาติ   
อิทเมว  อปุพฺพ  ฯ  เสส  มหาวคฺเค  วิภตฺตเมว  ฯ  ย  ปเนต  
อปุพฺพ  ตตฺถ  เอก เภทนกนฺติ  สูจิฆร  ฯ  เอก  อุทฺทาลนกนฺติ   
ตูโลนทฺธม ฺจป  ฯ  โสรสาติ  โสฬส  ฯ  ชานนฺติ  ป ฺตฺตาติ   
ชานนฺติ  เอว  วตฺวา  ป ฺตฺตา  ฯ  เต  เอว  เวทิตพฺพา  ชาน  
สงฺฆิก  ลาภ  ปริณต  อตฺตโน  ปริณาเมยฺย  ชาน  ปุพฺพูปคต   
ภิกฺขุ  อนูปขชฺช  นิสชฺช  กปฺเปยฺย  ชาน  สปฺปาณก  อุทก  
ติณ  วา  มตฺติก  วา  สิ ฺเจยฺย  วา สิ ฺจาเปยฺย  วา  ชาน   
ภิกฺขุนีปริปาจิต  ปณฺฑปาต  ภุ ฺเชยฺย  ชาน  อาสาทนาเปกฺโข   
ภุตฺตสฺมึ  ปาจิตฺติย  ชาน  สปฺปาณก  อุทก  ปริภุ ฺเชยฺย   
ชาน  ยถาธมฺม  นีหตาธิกรณ  ชาน  ทฏุ ุลฺล  อาปตฺตึ   
ปฏิจฺฉาเทยฺย  ชาน  อูนวีสติวสฺส  ปุคฺคล  อุปสมฺปาเทยฺย  ชาน   
เถยฺยสตฺเถน  สทฺธึ  ชาน  ตถาวาทินา  ภิกฺขุนา  อกฏานุ- 
ธมฺเมน  ชาน  ตถานาสิต สมณุทฺเทส  ชาน  สงฺฆิก  ลาภ  
ปริณต  ปุคฺคลสฺส  ปริณาเมยฺย  ชาน  ปาราชิก  ธมฺม   
อชฺฌาปนฺน  ภิกฺขุนึ  เนว  อตฺตนา  โจเทยฺย   ชาน  โจรึ   
วชฺฌวิทิต  อนปโลเกตฺวา  ชาน  สภิกขฺุก  อาราม  อนาปุจฺฉา  
ปวิเสยฺยาติ ฯ 
        อิทานิ  สาธารณ  อสาธารณนฺติ  อิม  ปรุิม  ป ฺห    
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วิสฺสชฺเชนฺโต  วีส เทฺว สตานีติอาทิมาห ฯ    
        ตตฺถ  ภิกฺขุนีหิ  อสาธารเณสุ  ฯ  ฉ  สงฺฆาทิเสสาติ  วิสฏ ิ   
กายสสคฺโค  ทุฏ ุลฺล  อตฺตกาม  กุฏ ี วิหาโรติ  ฯ  เทฺวอนิยเตหิ   
อฏ ิเมติ  ทฺวีหิ  อนิยเตหิ  สทฺธึ  อฏ  อิเม  ฯ  นิสฺสคฺคิยา  
ทฺวาทสาติ  โธวน  จ  ปฏคฺิคโห  โกเสยฺย  สุทฺธ  เทฺว  ภาคา   
ฉพฺพสฺสานิ  นิสีทน  เทฺว  โลมา  ปโม  ปตฺโต  วสฺสิกา 
อาร ฺเกน  วาติ  อิเม  ทวฺาทส  ฯ  ทฺวาวีสติ  ขุทฺทกาติ  สกโล   
ภิกฺขุนีวคฺโค  ปรมฺปรา  จ  โภชน  อนติริตฺต  อภิหฏ  ปณีต ฺจ   
อเจลก  โอน  ทุฏ ุลฺลจฺฉาทน  มาตุคาเมน  สทฺธ ึ ยา  จ   
อนิกฺขนฺตราชเก  สนฺต  ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา  วิกาเล  คามปฺปเวสน   
นิสีทเน  จ  ยา  สิกฺขา  วสฺสิกา  ยา  จ  สาฏิกา ทฺวาวีสติ  
อิมา สิกฺขา ขุทฺทเกสุ ปกาสิตาติ ฯ  
        ภิกฺขูหิ  อสาธารเณสุป  ฯ  สงฺฆมฺหา  ทส  นิสสฺเรติ  สงฺฆมฺหา   
ทส  นิสฺสารยิตีติ  เอว  วิภงฺเค  วุตฺตา  ฯ  มาติกาย  ปน   
นิสฺสารณีย  สงฺฆาทิเสสนฺติ  เอว  อาคตา  ทส  ฯ  นิสฺสคฺคิยานิ   
ทฺวาทสาติ ภิกฺขุนีวิภงฺเค  วิภตฺตานิ  นิสฺสคฺคิยาเนว  ฯ  ขุทฺทกาป  
ตตฺถ วิภตฺตขุทฺทกา  เอว  ฯ  ตถา  อฏ  ปาฏิเทสนียา  อิติ  
สต ฺเจว  ตึส ฺจ  สิกฺขา ภิกฺขุนีน  ภิกขฺูหิ  อสาธารณา  ฯ    
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เสส  อิมสฺมึ  สาธารณวิสฺสชฺชเน  อุตฺตานเมว ฯ    
        อิทานิ  วิภตฺติโย  จ  เยหิ  สมเถหิ  สมฺมนฺตีติ  อิม  ป ฺห   
วิสฺสชฺเชนฺโต  อฏเว  ปาราชิกาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ทรุาสทาติ 
อิมินา  เตส  สปฺปฏิภยต  ทสฺเสติ  ฯ  กณฺหสปฺปาทโย  วิย  ห ิ 
เอเตทุราสทา  ทุรุปคมนา  ทุราสชฺชนา  อาปชฺชิยมานา 
มูลจฺเฉทาย  สวตฺตนฺติ  ฯ  ตาลวตฺถุสมูปมาติ  สพฺพ  ตาล  
อุทฺธริตฺวา  ตาลสฺส  วตฺถมุตฺตกรเณน  สมูปมา  ฯ  ยถา  
วตฺถุมตฺตกโต  ตาโล  น  ปุน  ปากติโก  โหติ  เอว  น   
ปุน  ปากติกา  โหนฺติ  ฯ  เอว  สาธารณ  อุปม  ทสเฺสตฺวา   
ปุน  เอเกกสฺส  วุตฺตอุปม  ทสฺเสนฺโตปณฺฑุปลาโสติอาทิมาห  ฯ   
อวิรูฬฺหิ  ภวนฺติ  เตติ  ยถา  เอเตปณฺฑุปลาสาทโย  ปุน  
หริตาทิภาเวน  อวิรฬฺูหิธมฺมา  โหนฺติ  เอว  ปาราชกิาป  ปุน   
ปกติสีลภาเวน  อวิรฬฺูหิธมฺมา  โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   เอตฺตาวตา   
วิภตฺติโย  จ  เยหิ  สมเถหิ  สมฺมนฺตีติ  เอตฺถ  อิมา ตาว  
อฏ  ปาราชกิวิภตฺติโย  เกหิจิ  สมเถหิ  น  สมฺมนตีฺติ  เอว  
ทสฺสิต โหติ ฯ   
        ยา  ปน  วิภตฺติโย  สมฺมนฺติ  ตา ทสฺเสตุ-เตวีส  
สงฺฆาทิเสสาติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ตีห ิ สมเถหีติ  สพฺพสงฺคาหิก- 
วจนเมต  ฯสงฺฆาทิเสสา  หิ  ทฺวีเหว  สมเถหิ  วูปสมฺมนฺติ  น   
ติณวตฺถารเกน  ฯ เสสา ตีหิป สมฺมนฺติ ฯ  
        เทฺว  อุโปสถา  เทฺว  ปวารณาติ  อิท  ภิกฺขูน  จ  ภิกฺขุนีน    
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จ  วเสน  วุตฺต  วิภตฺติมตฺตทสฺสนวเสเนว  เจต  วุตฺต  น   
สมเถหิ  วูปสมนวเสน  ฯ  ภิกฺขุอุโปสโถ  ภิกฺขุนอุีโปสโถ  ภิกฺขุ- 
ปวารณา  ภิกฺขุนีปวารณาติ  อิมาป  หิ  จตสฺโส  วิภตฺติโย   
วิภชนานีติ  อตฺโถ  ฯ  จตฺตาริ  กมฺมานีติ  อธมฺเมน  วคฺคาทีนิ   
อุโปสถกมฺมานิ  ฯ  ป ฺเจว  อุทฺเทสา  จตุโร  ภวนฺติ  อน ฺถาติ   
ภิกฺขูน  ป ฺจ  อุทฺเทสา   ภิกฺขุนีน  จตุโร  ภวนฺติ  อ ฺถา 
น  ภวนฺติ  ฯ  อิมา  อปราป  วิภตฺติโย  อาปตฺติกฺขนฺธา  จ  
ภวนฺติ  สตฺต  อธิกรณานิ  จตฺตารีติ  อิมา  ปน  วิภตฺติโย   
สมเถหิ  สมมฺนฺติ  ตสฺมา  สตฺตหิ  สมเถหีติ   อาทิมาห  ฯ  อถวา  
เทฺว  อุโปสถา  เทฺว  ปวารณา  จตฺตาริ  กมฺมานิ  จ  ป ฺเจว 
อุทฺเทสา  จตุโร  ภวนฺติ  อน ฺถาติ  อิมาปh  หิ  วิภตฺติโย  
นิสฺสาย  นสสฺนฺเตเต  วินสฺสนฺเตเตติอาทินา  นเยน  ยา   
อาปตฺติโย  อุปฺปชฺชนฺติ  ตา  ยสฺมา  วุตฺตปฺปกาเรเหว  สมเถหิ 
สมฺมนฺติ  ตสฺมา  ตมฺมูลิกาน  อาปตฺตีน  สมถทสฺสนตฺถป  ตา   
วิภตฺติโย  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  กิจฺจ  เอเกนาติ กิจฺจาธิกรณ  
เอเกน  สมเถน  สมฺมติ  ฯ   
        เอว  ปุจฺฉานุกฺกเมน  สพฺพป ฺเห  วิสฺสชฺเชตฺวา  อิทานิ   
อาปตฺติกฺขนฺธา  จ  ภวนฺติ  สตฺตาติ  เอตฺถ  สงฺคหิตอาปตฺติกฺ- 
ขนฺธาน  ปจฺเจก  นิพฺพจนมตฺต  ทสฺเสนฺโต  ปาราชกินฺติอาทิมาห  ฯ     
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                *เลมที่ ๓  ปมคาถาสงฺคณิกวณฺณนา  หนา  ๕๙๗ 
 
ตตฺถ  ปาราชกินฺติ  ปมคาถาย  อยมตฺโถ  ฯ  ยทิท  ปุคฺคลาปตฺติ- 
สิกฺขาปทปาราชิเกสุ  อาปตฺติปาราชิก  นาม  วุตฺต  ต   
อาปชฺชนฺโต   ปุคฺคโล  ยสฺมา  ปาราชิโก  ปราชยมาปนฺโน 
สทฺธมฺมา  จุโตปรทฺโธ  ภฏโ  นริงฺกโต  จ  โหติ  ฯ  อนีหเฏ 
ตสฺมึ  ปุคฺคเล  ปุน  อุโปสถ-ปวารณาทิเภโท  สวาโส  นตฺถ ิ ฯ  
เตเนต  อิติวุจฺจตีติ  เตน การเณนเอต  อาปตฺติปาราชิก   
ปาราชิกนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อย  เหตฺถ สงฺเขปตฺโถ  ยสฺมา  ปาราชิโก   
โหติ  เอเตน  ตสฺมา  เอต  ปาราชิกนฺติ  วุจฺจติ ฯทุติยคาถายป   
พฺย ฺชน  อนาทิยิตฺวา  อตฺถมตฺตเมว  ทสฺเสตุ สงฺโฆว   เทติ   
ปริวาสนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อย  ปเนตฺถ  อตฺโถ  ฯ  อิม  อาปตฺตึ   
อาปชฺชิตฺวา  วุฏาตุกามสฺส  ยนฺต  อาปตฺติวุฏาน  อาทิมฺหิ   
เจว   ปริวาสทานตฺถาย  อาทิโต  เสเส  จ  มชฺเฌ  มานตฺต- 
ทานตฺถาย  มูลาย  ปฏิกสสฺเนน  วา  สห  มานตฺตทานตฺถาย   
อวสาเน  อพฺภานตฺถาย  จ  สงฺโฆ  อิจฺฉิตพฺโพ  ฯ  น  เหตฺถ 
เอกป  กมฺม  วินา  สงฺเฆนสกฺกา  กาตุนฺติ  ฯ  สงฺโฆ   
อาทิมฺหิ  เจว  เสเส  จ  อิจฺฉิตพฺโพอสฺสาติ  สงฺฆาทิเสโส  ฯ   
ตติยคาถาย  ฯ   
        อนิยโต  น  นิยโตติ  ยสฺมา  น  นิยโต  ตสฺมา   
อนิยโต  อยมาปตฺติกฺขนฺโธติ  อตฺโถ  ฯ กึการณา  น  นิยโตติ  ฯ    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๕๙๘ 
 
อเนกสิกตมิท (๑)ยสฺมา  อิท  สิกฺขาปท  อเนกเสน  กตนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  กถ  อเนกเสน  ฯ  ติณฺณม ฺตร  าน  ฯ  ติณฺณ  
ธมฺมาน  อ ฺตเรน  กาเรตพฺโพติ  หิ  ตตฺถ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา   
อนิยโตติ  ปวุจฺจติ  โส  อาปตฺติกขฺนฺโธ  อนิยโตติ  วุจฺจติ  ฯ  
ยถา  จ  ติณฺณ  อ ฺตร  าน  เอว  ทฺวินฺน (๒) อ ฺตร   
าน  ยตฺถ  วุตฺต  โสป  อนิยโตเยว  ฯ  จตุตฺถคาถาย  ฯ  อจฺจโย  
เตน  สโม  นตฺถีติ  เทสนาคามีสุ  อจฺจเยสุ  เตน  สโม  ถูโล 
อจฺจโย  นตฺถ ิ เตเนต  อิติ  วุจฺจติ  ถูลตฺตา  อจฺจยสฺส  เอต   
ถุลลฺจฺจยนฺติ  วุจฺจตีติ  อตฺโถ  ฯ  ป ฺจมคาถาย  ฯ  นิสฺสชฺชิตฺวา  
ย  เทเสติ  เตเนตนฺติ  นิสฺสชฺชิตฺวา  เทเสตพฺพโต  นิสฺสคฺคิยนฺติ   
วุจฺจตีติ  อตฺโถ  ฯ   ฉฏคาถาย  ฯ  ปาเตติ  กุสล  ธมฺมนฺติ  ส ฺจิจฺจ   
อาปชฺชนฺตสฺส  กุสลธมฺมสงฺขาต  กุสลจิตฺต  ปาเตติ  ตสฺมา  
ปาเตติ  จิตฺตนฺติ  ปาจิตฺติย  ฯ  ย  ปน  จิตฺต  ปาเตติ  ต  ยสฺมา   
อริยมคฺค  อปรชฺฌติ  จิตฺตสมฺโมหการณ  จ  โหติ  ฯ  ตสฺมา   
อริยมคฺค  อปรชฺฌติจิตฺตสมฺโมหนฏานนฺติ  จ  วุตฺต  ฯ   
ปาฏิเทสนียคาถาสุ  คารยฺห   อาวุโส  ธมฺม  อาปชฺชินฺติ   
วุตฺตคารยฺหภาวกรณทสฺสนตฺถเมว  ภิกขฺุ  อ ฺาตโก  สนโฺตติ- 
อาทิ  วุตฺต  ฯ  ปฏิเทเสตพฺพโต  ปน  สา  อาปตฺติ  ปาฏิเทสนียาติ   
วุจฺจติ  ฯ  ทุกกฺฏคาถาย  อปรทฺธ  วิรทฺธ  ขลิตนฺติ  สพฺพเมต   
# ๑. อเนกสิกต ปทนฺติ ปาลิ ฯ  ๒. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ธมฺมานนฺติ  
ทิสฺสติ  ฯ     
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                *เลมที่ ๓  ปมคาถาสงฺคณิกวณฺณนา  หนา  ๕๙๙ 
 
ย  จ  ทุกฺกฏนฺติ  เอตฺถ  วุตฺตสฺส  ทุกฺกฏสฺส  ปริยายวจน  ฯ   
ย ฺหิ  ทุฏ ุ  กต  วิรูป  วา  กต  ต  ทุกกฺฏ  ต  ปเนต  
ยถา  สตฺถารา  วุตฺต  เอวมสฺส  อกตตฺตา  อปรทฺธ  กุสล  
วิรชฺฌิตฺวา  ปวตฺตตฺตา  วิรทฺธ  อริยมคฺคปฏิปทมนารูฬฺหตฺตา   
ขลิต  ฯ   ย  มนุสฺโส  กเรติ  อิท  ปเนตฺถ  โอปมฺมนทิสฺสน  ฯ   
ตสฺสตฺโถ  ยถา  ย  โลเก  มนุสฺโส  อาวี  วา  ยท ิ วา  รโห   
ปาป  กโรติ ต  ทุกฺกฏนฺติ  ปเวเทนฺติ  ฯ  เอวมิทป  พุทฺธปฏิ- 
กุฏเน  ลามกภาเวน   ปาป  ตสฺมา  ทกฺุกฏนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
ทุพฺภาสิตคาถาย  ทุพฺภาสิต  ทุราภฏนฺติ  ทุฏ ุ  อาภฏ  
ภาสิต  ลปตนฺติ  ทุราภฏ  ฯ  ย  ทุราภฏ  ต  ทุพฺภาสิตนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  สงฺกิลิฏ  จ  ย  ปท  สงฺกลิิฏ  
ยสฺมา  ต  ปท  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตถา  ย  จ   วิ ฺ ู  ครหนฺติ  
ยสฺมา  จ  น  วิ ฺ ู  ครหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  เตเนต  อิติ  วุจฺจตีติ  
เตน  สงฺกิลิฏภาเวน  จ  วิ ฺ ูครเหนาป  จ  เอต  อิติ  วุจฺจติ   
ทุพฺภาสิตนฺติ  เอต  วุจฺจตีติ  อตฺโถ  ฯ  เสขิยคาถาย   อาทิ  เจต   
จรณ ฺจาติอาทินา  นเยน  เสขสฺส  สนตฺภาว  ทีเปติ ตสฺมา  
เสขสฺส  อิท  เสขิยนฺติ  อยเมตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ฯ  อิท ครุกลหุ- 
ก ฺจาปติอาทิป ฺเหหิ  อสงฺคหิตสฺส  หนฺท  วากฺย  สุโณม  เตติ  
อิมินา  ปน  อายาจนวจเนน  สงฺคหิตสฺส  อตฺถสฺส  ทีปนตฺถ  
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๐๐ 
 
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ฉนนฺมติวสฺสตีติอาทิมฺหิป  เอเสว  นโย  ฯ   
ตตฺถ ฉนฺนมติวสฺสตีติ เคห ตาว ติณาทีหิ อจฺฉนฺน  
อติวสฺสติ ฯ   อิท  ปน  อาปตฺติสงฺขาต  เคห  ฉนฺน  อติวสฺสติ  ฯ   
มูลาปตฺตึ  ห ิ ฉาเทนฺโต  อ ฺ  นว  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ   
วิวฏ  นาติวสฺสตีติ   เคห  ตาว  อวิวฏ  สุจฺฉนฺน  นาติวสฺสติ  ฯ 
อิท  ปน  อนาปตฺติสงฺขาต  เคห  วิวฏ  นาติวสฺสติ  ฯ  มลูาปตฺตึ   
หิ  วิวรนฺโต  เทสนาคามินึ   เทเสตฺวา  วุฏานคามินิโต  
วุฏหิตฺวา  สุทฺธนฺเต  ปติฏาติ  ฯ  อายตึ  สวรนฺโต  อ ฺ  
อาปตฺตึ  นาปชฺชติ  ฯ  ตสฺมา  ฉนฺน  วิวเรถาติ  เตน  การเณน   
เทสนาคามินึ  เทเสนฺโต  วุฏานคามินิโต จ วุฏหนฺโต ฉนฺน  
วิวเรถ  ฯ  เอวนฺต  นาติวสฺสตีติ  เอว ฺเจต  วิวฏ  นาติวสฺสตีติ    
อตฺโถ  ฯ  คติ  มิคาน  ปวนนฺติ  อชฺโฌกาเส พฺยคฺฆาทีหิ  
ปฏิปาติยมานาน   มิคาน  ปวน  รุกฺขาทิคหน  อร ฺ  คติ  
ปฏิสรณ  โหติ  ฯ  ต  ปตฺวา  เต  อสฺสาสนฺติ  ฯ  เอเตเนว  นเยน   
อากาโส  ปกขีฺน  คติ  อวสฺส  อุปคมนฏเน  วิภโว  คติ   
ธมฺมาน  สพฺเพสปสงฺขตธมฺมาน  วินาโส  คติ  ฯ  น  หิ  เต   
วินาส  อาคจฺฉนฺตา  าตตสกฺโกนฺติ  ฯ  สุจิรมฺป  ตฺวา  ปน   
นิพฺพาน  อรหโต  คติ  ขีณาสวสฺส   อรหโต อนุปาทิเสสา  
นิพฺพานธาตุ เอกเสน คตีติ อตฺโถ ฯ 
                        ปมคาถาสงฺคณิกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
                        ___________________    
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                                   *เลมที่  ๓  หนา  ๖๐๑ 
    
                                   อธิกรณเภทวณฺณนา   
 
                  อธิกรณเภเท  ฯ  อิเม  ทส  อุกฺโกฏาติ  อธิกรณาน   
อุกฺโกเฏตฺวา  ปุน  อธิกรณอุกฺโกเฏน  สมถาน  อุกโฺกฏ  ทสฺเสตุ    
วิวาทาธิกรณ  อุกฺโกเฏนฺโต  กติ  สมเถ  อุกฺโกเฏตีติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ  วิวาทาธิกรณ  อุกโฺกเฏนฺโต  เทวฺ  สมเถ  อุกโฺกเฏตีติ   
สมฺมุขาวินย  จ  เยภุยฺยสิก ฺจ  อิเม  เทฺว  อุกฺโกเฏติ  ปฏิเสเธติ   
ปฏิกฺโกเสตีติ  อตฺโถ  ฯ  อนุวาทาธิกรณ  อุกฺโกเฏนฺโต  จตฺตาโรติ   
สมฺมุขาวินย  สติวินย  อมฬฺูหวินย  ตสฺส  ปาปยสิกนฺติ  อิเม   
จตฺตาโร  สมเถ   อุกฺโกเฏติ  ฯ  อาปตฺตาธิกรณ  อุกฺโกเฏนฺโต  ตโยติ   
สมฺมุขาวินย   ปฏิ ฺาตกรณ  ติณวตฺถารกนฺติ  อิเม  ตโย  สมเถ   
อุกฺโกเฏติ  ฯ  กิจฺจาธิกรณ  อุกฺโกเฏนฺโต  เอกนฺติ  สมฺมุขาวินย  
อิม  เอก  สมถ  อุกฺโกเฏติ ฯ    
          กติ  อุกฺโกฏาติอาทิปุจฺฉาน  วิสฺสชฺชเน  ฯ  ทวฺาทสสุ   
อุกฺโกเฏสุ  อกต  กมฺมนฺติอาทโย  ตาว  ตโย  อุกฺโกฏา  วิเสสโต  
ทุติเย  อนุวาทาธิกรเณ  ลพฺภนฺติ  ฯ  อนีหตนฺติอาทโย  ตโย  ปเม   
วิวาทาธิกรเณ  ลพฺภนฺติ  ฯ  อวินิจฺฉิตนฺติอาทโย  ตโย  ตติเย 
อาปตฺตาธิกรเณ  ลพฺภนฺติ  ฯ  อวูปสนฺตนฺติอาทโย  ตโย  จตุตฺเถ 
กิจฺจาธิกรเณ  ลพฺภนฺติ  ฯ  อปจ  ทฺวาทสาป  เอเกกสฺมึ  อธิกรเณ 
ลพฺภนฺติเยว  ฯ  ตตฺถชาตก  อธิกรณ  อุกฺโกเฏตีติ  ยสฺมึ  วิหาเร  
มยฺห  อิมินา  ปตฺโต  คหิโต  จีวร  คหิตนฺติอาทินา  นเยน    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๐๒ 
 
ปตฺตจีวราทีน  อตฺถาย  อธิกรณ  อุปฺปนฺน  โหติ  ตสฺมึเยว  วิหาเร   
อาวาสิกา  สนฺนิปติตฺวา  อล  อาวุโสติ  อตฺตปจฺจตฺถิเก   
ส ฺาเปตฺวา  ปาลิมุตฺตกวินิจฺฉเยเนว  วูปสเมนฺติ  ฯ  อิท  
ตตฺถชาตก  อธิกรณ นาม ฯ  เยนาป  วินิจฺฉเยเนว  สมิต  โสป   
เอโก  สมโถเยว  ฯ  อิม  อุกฺโกเฏนฺตสฺสาป  ปาจิตฺติย  ฯ  ตตฺถชาตก   
วูปสนฺตนฺติ  สเจ  ปน  ต  อธิกรณ  เนวาสิกา  วูปสเมตุ  น  
สกฺโกนฺติ  ฯ  อถ ฺโ วินยธโร  เถโร  อาคนฺตฺวา  กึ  อาวุโส  
อิมสฺมึ  วิหาเร  อุโปสโถ วา  ปวารณา  วา   ิตาติ  ปุจฺฉติ  ฯ  
เตหิ  จ  ตสฺมึ  อธิกรเณ  กถิเต  ต  อธิกรณ  ขนฺธกโต  จ   
ปริวารโต  จ  สุตฺเตน  วินิจฺฉินิตฺวา   วูปสเมติ  ฯ  อิท  ตตฺถ- 
ชาตก  วูปสนฺต  นาม  อธิกรณ  เอต อุกฺโกเฏนฺตสฺสาป   
ปาจิตฺติยเมว  ฯ  อนฺตรามคฺเคติ  เต  เจอตฺตปจฺจตฺถิกา  น  
มย  เอตสฺส  วินิจฺฉเย  ติฏาม  นาย  วินเย  กุสโล  อสุกสฺมึ   
นาม  คาเม  วินยธรา  เถรา  วสนฺติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
วินิจฺฉินิสฺสามาติ  คจฺฉนฺตา  อนฺตรามคฺเคเยว  การณ   สลฺลกฺเขตฺวา   
อ ฺม ฺ  วา  ส ฺาเปนฺติ  อ ฺเ  วา  เต  ภิกฺขู  นิชฺฌาเปนฺติ   
อิทป  วูปสนตฺเมว  โหติ  ฯ  เอว  วูปสนฺต  อนฺตรามคฺเค   
อธิกรณ  อุกโฺกเฏติ  โย  ตสฺสาป  ปาจิตฺติย  เอว  ฯ  อนฺตรามคฺเค   
วูปสนฺตนฺติ  นเหว  โข  ปน  อ ฺม ฺ  ส ฺตฺติยา  วา   



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 603 

                *เลมที่ ๓  อธกิรณเภทวณฺณนา  หนา  ๖๐๓ 
 
สภาคภิกฺขุนิชฺฌาปเนน  วา  วูปสนฺต  โหติ ฯ อปจ โข ปฏิปถ  
อาคจฺฉนฺโต   เอโก  วินยธโร  ทิสฺวา  กตฺถาวุโส  คจฺฉถาติ  
ปุจฺฉิตฺวา  อสุกนฺนาม  คาม  อิมินา  นาม  การเณนาติ  วุตฺเต  
อล  อาวุโส  กึ  ตตฺถ คเตนาติ  ตตฺเถว  ธมฺเมน  วินเยน  
ต  อธิกรณ  วูปสเมติ  อิท อนฺตรามคฺเค  วูปสนฺต  นาม  ฯ 
เอต อุกฺโกเฏนฺตสฺสาป ปาจิตฺติยเมว ฯ   ตตฺถ  คตนฺติ  สเจ  ปน   
อล  อาวุโส  กินฺตตฺถ  คเตนาติ  วุจฺจมานาป มย  ตตฺเถว   
คนฺตฺวา  วินิจฺฉย  ปาเปสฺสามาติ  วินยธรสฺส  วจน  อนาทิยิตฺวา   
คจฺฉนฺติเยว  คนฺตฺวา  สภาคภิกฺขูน  เอตมตฺถ   อาโรเจนฺติ  ฯ   
สภาคภิกฺขู  อล  อาวุโส  สงฺฆสนฺนิปาต  นาม  ครุกนฺติ    
ตตฺเถว  นิสีทาเปตฺวา  วินิจฺฉินิตฺวา  ส ฺาเปนฺติ  ฯ  อิทป   
วูปสนฺตเมว  โหติ  ฯ  เอว  วูปสนฺต  ตตฺถ  คต  อธิกรณ  
อุกฺโกเฏติ  โย ตสฺสาป  ปาจิตฺติยเมว  ฯ  ตตฺถ  คต  วูปสนฺตนฺติ  
นเหว  โข  ปน สภาคภิกฺขูน  ส ฺตฺติยา  วูปสนฺต  โหติ  ฯ 
อป  จ  โข  สงฺฆ   สนฺนิปาเตตฺวา  อาโรจิต  สงฺฆมชฺเฌ   
วินยธรา  วูปสเมนฺติ  ฯ  อิท  ตตฺถ  คต  วูปสนฺต  นาม  ฯ 
เอต  อุกฺโกเฏนฺตสฺสาป  ปาจิตฺติยเมว ฯ   สติวินยนฺติ  ขีณาสวสฺส   
ทินฺน  สติวินย  อุกโฺกเฏติ  ปาจิตฺติยเมว  ฯ  อุมฺมตฺตกสฺส  ทินฺเน   
อมูฬฺหวินเย  ปาปุสฺสนฺนสฺส  ทินฺนาย  ตสฺส  ปาปยสิกายป  เอเสว   
นโย  ฯ  ติณวตฺถารก  อุกโฺกเฏตีติ  สงฺเฆน ติณวตฺถารกสมเถน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 604 

                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๐๔ 
 
วูปสมิเต  อธิกรเณ  อาปตฺติ  นาม  เอก  ภิกฺขุ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อุกฺกุฏิก  นิสทีิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  เทสิยมานา  วุฏาติ  ฯ 
ย  ปเนต  นิททฺายนฺตสฺสาป  อาปตฺติวุฏาน  นาม  เอต   
มยฺห  น  ขมตีติ  เอว  วทนฺโตป  ติณวตฺถารก  อุกโฺกเฏติ   
นาม  ฯ  ตสฺสาป  ปาจิตฺติยเมว  ฯ   
        ฉนฺทาคตึ  ฯเปฯ  คจฺฉนฺโต  อธิกรณ  อุกโฺกเฏตีติ  วินยธโร   
หุตฺวา  อตฺตโน  อุปชฌฺายาทีน  อตฺถาย   อธมฺม  ธมโฺมติอาทีนิ   
ทีเปตฺวา  ปุพฺเพ  วินิจฺฉิต  อธิกรณ  ทฺวาทสสุ  อุกฺโกเฏสุ  เยน  
เกนจิ  อุกฺโกเฏนฺโต  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉนฺโต  อธิกรณ  อุกฺโกเฏติ   
นาม  ฯ  ทฺวีสุ  ปน  อตฺตปจฺจตฺถิเกสุ  เอกสฺมึ  อนตฺถมฺเม  อจรีติ- 
อาทินา  นเยน  สมุปฺปนนฺาฆาโต  ตสฺส  ปราชย อาโรปนตฺถ  
อธมฺม  ธมฺโมติอาทีนิ  ทีเปตฺวา  ปุพฺเพ  วินิจฺฉิต   อธิกรณ  
ทฺวาทสสุ  อุกฺโกเฏสุ  เยนเกนจิ  อุกฺโกเฏนฺโต  โทสาคตึ 
คจฺฉนฺโต  อธิกรณ  อุกโฺกเฏติ  นาม  ฯ  มนฺโท  ปน  โมมโูห   
โมมูหตฺตาเอว  อธมฺม  ธมฺโมติอาทีนิ  ทีเปตฺวา  วุตฺตนเยเนว 
อุกฺโกเฏนฺโต  โมหาคตึ  คจฺฉนฺโต  อธิกรณ  อุกโฺกเฏติ  นาม  ฯ 
สเจ  ปน  ทฺวีสุ  อตฺตปจฺจตฺถิเกสุ  เอโก  วิสมานิ  กายกมฺมาทีนิ   
คหณมิจฺฉาทิฏ ึ  พลวนฺเต  จ  ปกฺขนฺตริเย  อภิ ฺาเต  ภิกฺขู    
นิสฺสิตตฺตา  วิสมนิสฺสิโต  คหณนิสฺสิโต  พลวนิสฺสโิต  จ  โหติ  ฯ   
ตสฺส  ภเยน  อยมฺเม  ชีวิตนฺตราย  วา  พฺรหฺมจริยนฺตราย    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 605 

                *เลมที่ ๓  อธกิรณเภทวณฺณนา  หนา  ๖๐๕ 
 
วา  กเรยฺยาติ  อธมฺม  ธมโฺมติอาทีนิ  ทีเปตฺวา  วุตฺตนเยเนว   
อุกฺโกเฏนฺโต  ภยาคตึ  คจฺฉนฺโต  อธิกรณ  อุกโฺกเฏติ  นาม  ฯ   
        ตทหุปสมฺปนฺโนติ  เอโก  สามเณโร  พฺยตฺโต  โหติ   
พหุสฺสุโต  โส  วินิจฺฉเย  ปราชย  ปตฺวา  มงฺกุภูเต  ภิกฺขู   
ทิสฺวา  ปุจฺฉติ  กสฺมา  มงฺกุภูตตฺถาติ  ฯ  เต  ตสฺส  ต  การณ   
อาโรเจนฺติ  ฯ  โส  เต  เอว  วเทติ  โหตุ  ภนฺเต  ม  อุปสมฺปาเทถ   
อหนฺต  อธิกรณ  วูปสเมสฺสามีติ  ฯ  เต  ต  อุปสมปฺาเทนฺติ  ฯ   
โส  ทุติยทิวเส  เภรึ  ปหรตฺิวา  สงฺฆ  สนฺนิปาเตติ  ฯ  ตโต   
ภิกฺขูหิ  เกน  สงฺโฆ  สนฺนปิาติโตติ  วุตฺโต  มยาติ  วทติ  ฯ   
กสฺมา  สนฺนปิาติโตติ  ฯ  หิยฺโย  อธิกรณ  ทุพฺพินิจฺฉิต  ตมห   
อชฺช  วินิจฺฉินิสฺสามีติ  ฯ  ตฺว  ปน  หิยโฺย  กุหึ  คโตติ  ฯ   
อนุปสมฺปนฺโนสฺมิ  ภนฺเต  อชชฺ  ปน  อุปสมฺปนฺโนมฺหีติ  ฯ   โส   
วตฺตพฺโพ  อิท  อาวุโส  ตุมฺหาทิสาน  ภควตา  สิกขฺาปท 
ป ฺตฺต  ตทหุปสมฺปนฺโน  อุกโฺกเฏติ  อุกฺโกฏนก  ปาจิตฺติยนฺติ    
คจฺฉ  อาปตฺตึ  เทเสหีติ  ฯ  อาคนฺตุเกป  เอเสว  นโย  ฯ  การโกติ   
เอว  สงฺเฆน  สทฺธึ  อธิกรณ  วินิจฺฉินิตฺวา  ปริเวณคต  ปราชิตา   
ภิกฺขู  วทนฺติ  กิสฺส  ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  เอว  วินิจฺฉิต  อธิกรณ    
นนุ  เอว  วินจฺิฉินิตพฺพนฺติ  ฯ  โส  กสมฺา  ปมเยว  เอว   
น  วเทถาติ  ต  อธิกรณ  อุกฺโกเฏติ  ฯ  โย  เอว  การโก    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 606 

                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๐๖ 
 
อุกฺโกเฏติ  ตสฺสาป  อุกฺโกฏนก  ปาจิตฺติย ฯ  ฉนฺททายโกติ  เอโก 
อธิกรณวินิจฺฉเย  ฉนฺท  ทตฺวา  สภาเค  ภิกฺขู  ปราชย  ปตฺวา   
อาคเต มงฺกุภูเต  ทิสฺวา  เสฺวทานิ  อห  วินิจฺฉินิสฺสามีติ  สงฺฆ  
สนฺนิปาตาเปตฺวา  กสฺมา  สนฺนิปาตาเปสีติ  วุตฺโต  หิยฺโย 
อธิกรณ  ทุพฺพินิจฺฉิต  ต   อห  อชชฺ  วินิจฺฉินิสฺสามีติ  ฯ  หิยฺโย 
ปน  ตฺว  กตฺถ  คโตติ  ฯ  ฉนฺท  ทตฺวา  นิสินฺโนมฺหติี  ฯ  โส  
วตฺตพฺโพ  อิท  อาวุโส   ตุมฺหาทิสาน  ภควตา  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต   
ฉนฺททายโก  อุกฺโกเฏติ   อุกฺโกฏนก ปาจิตฺติยนฺติ คจฺฉ อาปตฺตึ  
เทเสหีติ ฯ   
        วิวาทาธิกรณ   กึนทิานนฺติอาทีสุ   ฯ   กินฺนทิานมสฺสาติ    
กินฺนิทาน  ฯ  โก  สมุทโย  อสฺสาติ  กึสมุทย  ฯ  กา  ชาติ   
อสฺสาติ  กึชาติก  ฯ  โก  ปภโว  โก  สมภฺาโร  ก ึ สมฏุาน  
อสฺสาติ กึสมุฏาน  ฯ  สพฺพาเนตานิ  การณเววจนานิเยว  ฯ   
วิวาทนิทานนฺติอาทีสุป  ฯ  อฏารสเภทกรวตฺถุสงฺขาโต  วิวาโท   
นิทานเมตสฺสาติ  วิวาทนิทาน  ฯ  วิวาท  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนก- 
วิวาทวเสเนต  วุตฺต  ฯ  อนุวาโท  นิทาน  อสฺสาติ  อนุวาท- 
นิทาน  ฯ  อิทป  อนุวาท  นิสฺสาย  อุปปฺชฺชนกอนุวาทวเสน  
วุตฺต  ฯ  อาปตฺติ  นิทาน  อสฺสาติ  อาปตฺตินิทาน  ฯ  อาปตฺตาธิ- 
กรณปจฺจยา  จตสฺโส  อาปตฺติโย  อาปชฺชตีติ  เอว  อาปตฺตึ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 607 

                *เลมที่ ๓  อธกิรณเภทวณฺณนา  หนา  ๖๐๗ 
 
นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนกอาปตฺติวเสเนต  วุตฺต  ฯ  กิจฺจย  นิทาน- 
มสฺสาติ  กิจฺจยนิทาน  ฯ  จตุพฺพิธ  สงฺฆกมฺม  การณมสฺสาติ   
อตฺโถ  ฯ  อุกขิฺตฺตานุวตฺติกาย  ภิกฺขุนิยา  ยาวตติย  สมนุ- 
ภาสนาทีน   กิจฺจ  นิสฺสาย  อุปฺปชชฺนกกิจฺจาน  วเสเนต   
วุตฺต  ฯ  อย  จตุนฺนป  อธิกรณาน  วิสสฺชฺชนปกฺเข  เอกปท- 
โยชนา  ฯ  เอเตนานุสาเรน  สพฺพปทานิ  โยเชตพฺพานิ  ฯ  ทุติย- 
ปุจฺฉาย  เหตุนิทานนฺติอาทิมฺหิ  วิสฺสชชฺเน  นวนฺน  กุสลากุสลา- 
พฺยากตเหตูน  วเสน  เหตุนิทานาทิตา  เวทิตพฺพา  ฯ  ตติยปุจฺฉาย   
วิสฺสชฺชเน  พฺย ฺชนมตฺต  นาน  ฯ  เหตุเยว หิ เอตฺถ ปจฺจโยติ  
วุตฺโต ฯ   
        มลูปุจฺฉาย  วิสฺสชฺชเน  ฯ  ทฺวาทส  มลูานีติ  โกธอุปนาห- 
ยุคฬกาทีนิ  ฉ  วิวาทมูลานิ  โลภโทสโมหา  ตโย  อโลภา- 
โทสาโมหา  ตโยติ  อิมานิ  อชฌฺตฺตสนฺตานปฺปวตฺตานิ  ทฺวาทส   
มูลานิ  ฯ  จุทฺทส   มูลานติี  ตาเนว  ทฺวาทส  กายวาจาหิ  
สทฺธึ  จุทฺทส  โหนฺติ  ฯ ฉ  มลูานีติ  กายาทีนิ  ฉ  สมุฏาน- 
ปุจฺฉาย  วิสฺสชฺชเน  อฏารส  เภทกรวตฺถูนิ  สมฏุานานิ  ฯ   
ต ฺหิ  เอเตสุ  อฏารสสุ  เภทกรวตฺถูสุ   สมุฏาติ  เอเตหิ  วา   
การณภูเตหิ  สมุฏาติ  เตนสฺเสตานิ สมุฏานานีติ วุจฺจนฺติ ฯ  
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ     



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 608 

                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๐๘ 
 
        วิวาทาธิกรณ   อาปตฺตีติอาทิเภเท  เอเกน  อธิกรเณน   
กิจฺจาธิกรเณนาติ  อิท  อธิกรเณสุ  เยน  อธิกรเณน  สมฺมนฺติ 
ต  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  น  ปเนตานิ  เอกสโต  กิจฺจาธิกรเณเนว 
สมฺมนฺติ  ฯ  น  หิ  ปุคฺคลสฺส  สนฺติเก  เทเสนฺตสฺส  กิจฺจาธิ- 
กรณนฺนาม  อตฺถิ  ฯ  น  กตเมน  สมเถนาติ  สาวเสสาปตฺติ   
วิย  น  สมฺมติ  ฯ  น ห ิสกฺกา สา เทเสตุ น ตโต 
ปฏาย สุทฺธนฺเต ปติฏาตุฯ   
        วิวาทาธิกรณ โหติ อนุวาทาธิกรณนฺติอาทินโย  
อุตฺตาโนเยว ฯ    
        ตโต  ปร  ยตฺถ  สติวินโยติอาทิกา  สมฺมุขาวินย   
อมุ ฺจิตฺวา   ฉยมกปุจฺฉา วุตฺตา ตาส วิสฺสชฺชเนเนว อตฺโถ  
ปกาสิโต ฯ 
        สสฏาทิปุจฺฉาน  วิสฺสชฺชเน  ฯ  สสฏาติ  สติวินยกมฺม- 
วาจาขณสฺมึเยว  ทฺวินฺนป  สมถาน  สิทธฺตฺตา  สมฺมุขาวินโยติ   
วา  สติวินโยติ  วา  อิเม  ธมฺมา  สสฏา  โน  วิสสฏา  ฯ 
ยสฺมา  ปนกทลิกฺขนฺเธ  ปตฺตวทฺธน  วิย  น  สกฺกา  เตส   
วินิพฺภุชิตฺวา  นานากรณ  ทสฺเสตุ  ฯ  เตน  วุตฺต  น  จ  
ลพฺภา  อิเมส  ธมฺมาน  วินิพฺภุชิตฺวา  วินิพฺภุชิตฺวา นานากรณ  
ป ฺาเปตุนฺติ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ     



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 609 

                *เลมที่ ๓  อธกิรณเภทวณฺณนา  หนา  ๖๐๙ 
         
        กึนิทาโนติ  ปุจฺฉาน  วิสฺสชฺชเน  ฯ  นิทาน  นทิานมสฺสาติ    
นิทานนิทาโน  ฯ  ตตฺถ  สงฺฆสมฺมุขตา  ธมฺมสมฺมขุตา  วินย- 
สมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตาติ  อิท  สมฺมขุาวินยสฺส  นิทาน  ฯ   
สติเวปุลฺลปฺปตฺโต  ขีณาสโว  ลทฺธูปวาโท  สติวินยสฺส  นิทาน   
อุมฺมตฺตโก  ภิกฺขุ   อมูฬหฺวินยสฺส  นทิาน  โย  จ  เทเสติ   
ยสฺส  จ  เทเสติ  อุภินฺน  สมฺมุขีภาโว  ปฏิ ฺาตกรณสฺส  นิทาน   
ภณฺฑนชาตาน  อธิกรณ วูปสเมตุ  อสกฺกุเณยฺยตา  เยภุยฺยสิกาย   
นิทาน  ปาปุสฺสนฺโน  ปุคฺคโล  ตสฺส  ปาปยสิกาย  นิทาน   
ภณฺฑนชาตาน  พหุอสฺสามณกอชฺฌาจาโร ติณวตฺถารกสฺส 
นิทาน ฯ เหตุปจฺจยวารา วุตฺตนยา เอว ฯ 
          มลูปุจฺฉาย  วิสฺสชชฺน  อุตฺตานเมว  ฯ  สมุฏานปุจฺฉาย   
กิ ฺจาป  สตฺตนฺน  สมถาน  กตเม  ฉตฺตึส  สมุฏานาติ  วุตฺต   
สมฺมุขาวินยสฺส  ปน  กมมฺสงฺคหาภาเวน  สมุฏานาภาวโต 
ฉนฺนเยว  สมถาน  ฉ  สมฏุานานิ  วิภตฺตานิ  ฯ  ตตฺถ  กมฺมสฺส 
กิริยาติ  ตฺติ   เวทิตพฺพา  ฯ  กรณนติฺ  ตสฺสาเยว  ตฺติยา   
เปตพฺพกาเล  ปน  ฯ  อุปคมนนฺติ  สย  อุปคมน  อตฺตนาเยว  
ตสฺส  กมฺมสสฺ  กรณนฺติ อตฺโถ  ฯ  อชฌฺุปคมนนฺติ  อชฺเฌสนุปคมน   
อ ฺ  สทฺธิวิหาริกาทิก  อิม  กมฺม  กโรหีติ  อชฺเฌสนนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  อธวิาสนาติ  วุจฺจติ  เม  เอต  กโรตุ  สงฺโฆติ  เอว    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๑๐ 
 
อธิวาสนา  ฉนฺททานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อปฺปฏิกฺโกสนาติ  น  เม   
ต  ขมติ  มา  เอว กโรถาติ อปฺปฏิเสธนา ฯ  อิติ ฉนนฺ  
ฉกฺกาน วเสน ฉตฺตึส สมุฏานา เวทิตพฺพา ฯ 
                นานตฺถปุจฺฉาวิสฺสชฺชน อุตฺตานเมว ฯ   
          อธิกรณปุจฺฉาวิสฺสชฺชเน  ฯ  อย  วิวาโท  โน  อธิกรณนฺติ 
อย  มาตาปุตฺตาทีน  วิวาโท  วิรุทฺธวาทตฺตา  วิวาโท  นาม   
โหติ  ฯ สมเถหิ  ปน  อธกิรณียตายาภาวโต  อธิกรณ  น  โหติ  ฯ  
อนุวาทาทีสุป เอเสว นโย ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมว ฯ 
                          อธิกรณเภทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                          ________________ 
                           
                          ทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา    
 
        ทุติยคาถาสงฺคณิกาย  ฯ  โจทนาติ  วตฺถุ ฺจ  อาปตฺติ ฺจ 
ทสฺเสตฺวา  โจทนา  ฯ  สารณาติ  โทสสารณา  ฯ  สงฺโฆ  กิมตฺถายาติ   
สงฺฆสนฺนิปาโต  กิมตฺถาย  ฯ  มติกมฺม  ปน  กิสฺส  การณาติ   
มติกมฺม   วุจฺจติ  มนฺตคหณ  ฯ  ต  กิสสฺ  การณาติ  อตฺโถ  ฯ  โจทนา  
สารณตฺถายาติ  วุตฺตปฺปการา  โจทนา  เตน  จุทิตกปุคฺคเลน   
กตโทสสารณตฺถาย  ฯ  นิคฺคหตฺถาย  สารณาติ  โทสสารณา  ปน   
ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  นิคฺคหตฺถาย  ฯ  สงฺโฆ  ปริคฺคหตฺถายาติ  ตตฺถ   
สนฺนิปติโต  สงฺโฆ  วินิจฺฉยปริคฺคหตฺถาย  ฯ  ธมฺมาธมฺมตุลนตฺถาย   
สุวินิจฺฉิต   ทุพฺพินิจฺฉิตชานนตฺถายาติ  อตฺโถ  ฯ  มติกมฺม  ปน    
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        *เลมที่ ๓  ทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา หนา  ๖๑๑ 
 
ปาฏิเยกฺกนฺติ  สุตฺตนฺติยตฺเถราน ฺจ  วินยธรตฺเถราน ฺจ  มนฺตคหณ   
ปาเฏกฺก  ปาเฏกฺก  วินิจฺฉยสนฺนิฏาปนตฺถ  ฯ  มา  โข  ปฏิฆนฺติ   
จุทิตเก  วา โจทเก  วา  โกป  มา  ชนย ิ ฯ  สเจ  อนุวิชฺชโก  
ตุวนฺติ  สเจ ตฺว สงฺฆมชฺเฌ  โอติณฺณ  อธิกรณ  วินจฺิฉินิตุ   
นิสินฺโน  วินยธโร  ฯ   วิคฺคาหิยนฺติ (๑)น  ตฺว  อิม  ธมฺมวินย   
อาชานาสีติอาทินยปฺปวตฺต  ฯ  อนตฺถส ฺหิตนฺติ  ยา(๒)  อนตฺถ  ชนยติ   
ปริสงฺโขเภตฺวา  อุฏเปติ   เอวรูป  กถ  มา  อภณิ  ฯ  สุตฺเต   
วินเยติอาทีสุ  สุตฺต  นาม  อุภโตวิภงฺโค  วินโย  นาม  ขนฺธโก  
อนุโลโม  นาม  ปริวาโร  ป ฺตฺต  นาม  สกล  วินยปฏก  
อนุโลมิก  นาม  จตฺตาโร มหาปเทสา  ฯ  อนุโยควตฺต  นิสาเมถาติ (๓) 
อนุยุ ฺชนวตฺต นิสาเมถ ฯกุสเลน  พุทธฺิมตา  กตนฺติ  เฉเกน   
ปณฺฑิเตน  าณปารมิปฺปตฺเตนภควตา  นีหริตฺวา  ปต  ฯ  
สุวุตฺตนฺติ  สุป ฺาปต  ฯ  สิกฺขา   ปทานุโลมิกนฺติ  สิกฺขาปทาน   
อนุโลม  ฯ  อย  ตาว  ปทตฺโถ  ฯ  อย ปเนตฺถ  สาธิปฺปาย- 
สงฺเขปวณฺณนา  สเจ  ตฺว  อนุวิชฺชโก  มา สหสา  ภณิ 
มา  อนตฺถส ฺหิต  วิคฺคาหิกกถ  ภณิ  ย  ปน กุสเลน  พุทฺธิมตา   
โลกนาเถน  เอเตสุ  สุตฺตาทีสุ  อนุโยควตฺต  กต  สปุ ฺตฺต   
สพฺพสิกฺขาปทาน  อนุโลม  ต  นิสามย  ต  อุปธาเรหีติ  ฯ   
คตึ  น  นาเสนฺโต  สมฺปรายิกนฺติ  อตฺตโน  สมฺปราเยสุ  คตึ   
# ๑. วิคฺคาหิกนฺติ ปาลิ ฯ  ๒.  ม.  ยาย  ฯ  ๓. นิสามยาตีติป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 612 

                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๑๒ 
 
นิปฺผตฺตึ  อนาเสนฺโต  อนุโยควตฺต  นิสามย  โย  ห ิ ต   
อนิสาเมตฺวา  อนุยุ ฺชติ  โส  สมฺปรายกิ  อตฺตโน  คตึ  นาเสติ  
ตสฺมา  ต อนาเสนฺโต  นิสามยาติ  อตฺโถ  ฯ  อิทานิ  ต   
อนุโยควตฺต  ทสฺเสตต หิเตสีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  หิเตสีติ  หิต   
เอสนฺโต  คเวสนฺโต เมตฺติ ฺจ  เมตฺติปุพฺพภาค ฺจ  อุปฏเปตฺวาติ   
อตฺโถ  ฯ  กาเลติ   ยุตฺตปปฺตฺตกาเล  อชฺเฌสิตกาเลเยว  ตว  ภาเร   
กเต  อนุยุ ฺชาติ อตฺโถ  ฯ  สหสา  โวหาร  มา  ปธาเรสีติ   
โย  เอเตส  สหสา   โวหาโร  โหติ  สหสา  ภาสิต  ต  มา   
อปธาเรสิ  มา  คณฺหิตฺถ  ฯ  ปฏิ ฺานุสนฺธิเตน  การเยติ  เอตฺถ   
อนุสนฺธิตนฺติ  กถานุสนฺธิ  วุจฺจติ  ตสฺมา  ปฏิ ฺานุสนฺธินา 
การเย  กถานุสนฺธึ  สลฺลกฺเขตฺวา  ปฏิ ฺาย   การเยติ  อตฺโถ  ฯ   
อถวา  ฯ  ปฏิ ฺาย  จ  อนุสนฺธิเตน  จ การเย  ลชชฺิปฏิ ฺาย   
การเย  อลชชฺิวตฺตานุสนฺธินาติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมา  เอว  ปฏิ ฺา   
ลชชฺีสูติ  คาถมาห  ฯ  ตตฺถ  วตฺตานุสนฺธิเตน การเยติ  วตฺตานุ- 
สนฺธินา  การเย  ยา  อสฺส  วตฺเตน  สทฺธึ  ปฏิ ฺา  สนฺธิยติ   
ตาย  ปฏิ ฺาย  การเยติ  อตฺโถ  ฯ  ส ฺจิจฺจาติ  ชานนฺโต 
อาปชฺชติ  ฯ  ปริคูหตีติ  นิคูหติ  น  เทเสติ  น  วุฏาติ  ฯ  
สจฺจ  อหป  ชานามีติ  ย  ตุมฺเหหิ  วุตฺต  ต  สจฺจ  อหป   
น  เอวเมว  ชานามิ  ฯ  อ ฺ ฺจ  ตาหนฺติ  อ ฺ  จ  ต  อห   
ปุจฺฉามิ  ฯ ปุพฺพาปร  น  ชานาตีติ  ปุเร  กถิต ฺจ  ปจฺฉา   
กถิต ฺจ  น  ชานาติ ฯ อโกวิโทติ  ตสฺมึ  ปุพฺพาปเร  อกุสโล  ฯ    
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                *เลมที่  ๓  โจทนากณฺฑกวณฺณนา  หนา  ๖๑๓ 
 
อนุสนฺธิวจนปถ  น  ชานาตีติ  กถานุสนฺธิวจน  วินิจฺฉยานุ- 
สนฺธิวจน  จ  น  ชานาติ  ฯ  สลีวิปตฺติยา  โจเทตีติ  ทฺวีหิ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ  โจเทติ  ฯ  อาจารทิฏ ิยาติ  อาจารวิปตฺติยา  เจว   
ทิฏ ิวิปตฺติยา จ  ฯ  อาจารวิปตฺติยา โจเทนฺโต   ป ฺจหาปตฺติกฺ- 
ขนฺเธหิ  โจเทติ  ทิฏ ิวิปตฺติยา  โจเทนฺโต  มิจฺฉาทิฏ ิยา   
เจว  อนฺตคาหิกทิฏ ิยา  จ  โจเทติ  ฯ  อาชีเวนป  โจเทตีติ  
อาชีวเหตุ  ป ฺตฺเตหิ  ฉหิ  สิกฺขาปเทหิ  โจเทติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                        ทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                           
                                  โจทนากณฺฑกวณฺณนา   
    
          อิทานิ  เอว  อุปฺปนนฺาย  โจทนาย  วินยธเรน  กตฺตพฺพกิจฺจ  
ทสฺเสตุ  อนุวิชฺชเกนาติอาทิมารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  ทิฏ  ทิฏเนาติ   
คาถาย  อยมตฺโถ  ฯ  เอเกเนโก  มาตุคาเมน  สทฺธึ  เอกฏานโต    
นิกฺขมนฺโต  วา  ปวิสนฺโต  วา  ทฏิโ  ฯ  โส  ต  ปาราชิเกน   
โจเทติ  อิตโร  ตสฺส  ทสสฺน  อนุชานาติ  ต  ปน  ทสฺสน  
ปฏิจฺจ  ปาราชิก  น  อุเปติ  น  ปฏิชานาติ  ฯ  เอวเมตฺถ  ยนฺเตน  
ทิฏ  ตนฺตสฺส  ทฏิโ  มยาติ  อิมินา  ทิฏวจเนน  สเมติ  ฯ   
ยสฺมา  ปน  อิตโร  ต  ทสฺสน  ปฏิจฺจ  โทส  น  ปฏิชานาติ   
ตสฺมา อสุทฺธปริสงฺกิโต  โหติ  อมูลกปริสงฺกิโตติ  อตฺโถ  ฯ 
ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  สุทฺโธ  อหนฺติ  ปฏิ ฺาย  เตน  สทฺธึ  อุโปสโถ    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๑๔ 
 
กาตพฺโพ  ฯ  เสสคาถาทฺวเย  เอเสว  นโย ฯ  เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        อนุวิชชฺกกิจฺจ วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
          โจทนาย  โก  อาทติีอาทิปุจฺฉาน  วิสฺสชชฺเน  ฯ  สจฺเจ 
จ อกุปฺเป  จาติ  สจฺเจ  จ  ปติฏาตพฺพ  อกุปฺเป  จ  ฯ 
ย  กต  วา น  กต  วา  ตเทว  วตฺตพฺพ  ฯ  น  จ  โจทเก  
วา  อนุวิชฺชเก วา  สงฺเฆ  วา  โกโป  อุปฺปาเทตพฺโพ  ฯ   
โอติณฺณาโนติณฺณ  ชานิตพฺพนฺติ  โอติณฺณ ฺจ  อโนติณฺณ ฺจ   
วจน  ชานิตพฺพ  ฯ  ตตฺราย  ชานนา  วิธิ   เอตฺตกา  โจทกสฺส   
ปุพฺพกถา  เอตฺตกา  ปจฺฉิมกถา  เอตฺตกา  จุทิตกสฺส  ปุพฺพกถา   
เอตฺตกา  ปจฺฉิมกถาติ  ชานิตพฺพา  ฯ  โจทกสฺส ปมาณ  
คณฺหิตพฺพ  จุทิตกสฺส  ปมาณ  คณฺหิตพฺพ  อนุวิชฺชกสฺส   ปมาณ   
คณฺหิตพฺพ  ฯ  อนุวิชชฺโก  อปฺปมตฺตกป  หาเปนฺโต  อาวุโส    
สมนฺนาหริตฺวา  อุชุก  กตฺวา  อาหราติ  วตฺตพฺโพ  ฯ  สงฺเฆน  เอว 
ปฏิปชชฺิตพฺพ  ฯ  เยน  ธมฺเมน  เยน  วินเยน  เยน  สตฺถุสาสเนน   
ต  อธิกรณ  วูปสมฺมตีติ  เอตฺถ  ธมฺโมติ  ภูตวตฺถุ  ฯ  วินโยติ   
โจทนา  เจว  สารณา  จ  ฯ  สตฺถุสาสนนฺติ  ตฺติสมฺปทา  เจว   
อนุสาวนสมฺปทา  จ  ฯ  เอเตน  หิ  ธมเฺมน จ วินเยน จ  
สตฺถุสาสเนน  จ  อธิกรณ  วูปสมฺมติ  ตสฺมา  อนวิุชฺชเกน   
ภูเตน  วตฺถุนา โจเทตฺวา  อาปตฺตึ  สาเรตฺวา  ตฺติสมฺปทาย    
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                        *เลมที่ ๓ โจทนากณฺฑกวณฺณนา หนา  ๖๑๕ 
 
จ  อนุสฺสาวนสมฺปทาย  จ  ต  อธิกรณ  วูปสเมตพฺพ  ฯ   
อนุวิชฺชเกน  เอว  ปฏิปชชฺติพฺพ  ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ   
        อุโปสโถ  กิมตฺถายาติอาทิปุจฺฉาวิสฺสชฺชนป  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
อวสานคาถาสุ  เถเร  จ  ปริภาสตีติ  อวม ฺ  กโรนโฺต  ก ึ  
อิเม  ชานนฺตีติ  ปริภาสติ  ฯ  ขโต  อุปหตินฺทฺริโยติ  ตาย  ฉนฺทาทิ- 
คามิตาย   เตน  จ  ปริภาสเนน  อตฺตนา  จ  อตฺตโน  ขตตฺตา   
ขโต สทฺธาทีน ฺจ  อินฺทฺริยาน  อุปหตตฺตา  อุปหตินฺทฺริโย  ฯ   
นิรย  คจฺฉติ  ทุมฺเมโธ  น  จ  สิกฺขาย  คารโวติ  โส  ขโต   
อุปหตินฺทฺริโย  ป ฺาย  อภาวโต  ทุมฺเมโธ  ตีสุ  สกิฺขาสุ   
อสิกฺขนโต  น  จ  สิกฺขาย  คารโว  กายสฺส เภทา  นิรย  
อุปคจฺฉติ  ฯ  ตสฺมา  น  จามิสป  นิสฺสาย  ฯเปฯ ยถา  ธมฺโม   
ตถา  กเรติ  ฯ  ตสฺสตฺโถ  ฯ  น  จ  อามิส  นิสฺสาย  กเร   
จุทิตกโจทเกสุ  หิ  อ ฺตเรน  ทินฺน  จีวราทิอามิส  คณฺหนฺโต    
อามิส  นิสฺสาย  กโรติ  เอว  น  กเรยฺย  ฯ  น  จ  นิสสฺาย   
ปุคฺคลนฺติ  อยมฺเม  อุปชฌฺาโย  วา  อาจริโย  วาติอาทินา  นเยน  
ฉนฺทาทีหิ  คจฺฉนฺโต  ปุคฺคล  นิสฺสาย  กโรติ  เอว  น   
กเรยฺย  ฯ  อถโข  อุโภเปเต  วิวชฺเชตฺวา  ยถา  ธมฺโม   ิโต  
ตเถว กเรยฺยาติ ฯ  อุปกณณฺก  ชปฺเปตีติ  เอว  กเถหิ  มา   
เอว  กถยิตฺถาติ  กณฺณมูเล   มนฺเตติ  ฯ  ชิมฺห  เปกขฺตีติ  โทสเมว    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๑๖ 
 
คเวสติ  ฯ  วีติหรตีติ  วินิจฺฉย  หาเปติ  ฯ  กุมฺมคฺค  ปฏิเสวตีติ   
อาปตฺตึ  ทีเปติ  ฯ  อกาเลน  จ  โจเทตีติ  อโนกาเส  อนชฺฌฏิโ   
จ  โจเทติ  ฯ  ปุพฺพาปร น ชานาตีติ  ปุริมกถ  จ  ปจฺฉิมกถ   
จ  น  ชานาติ  ฯ  อนุสนฺธวิจนกถ  น ชานาตีติ  กถานุสนฺธิ- 
วินิจฺฉยานุสนฺธิวเสน  วจน  น  ชานาติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ    
อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                        โจทนากณฺฑกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________ 
     
                                           จูฬสงฺคามวณฺณนา   
   
          จูฬสงฺคาเม  ฯ  สงฺคามาวจเรน  ภิกฺขุนาติ  สงฺคาโม  วุจฺจติ 
อธิกรณวินิจฺฉยตฺถาย  สงฺฆสนฺนิปาโต  ฯ  ตตฺร  หิ  อตฺตปจฺจตฺถิกา    
เจว  สาสนปจฺจตฺถิกา  จ  อุทฺธมฺม  อุพฺพินย  สตฺถุสาสน  ทีเปนฺตา   
สโมสรนฺติ  เวสาลิกา  วชชฺีปุตฺตกา  วิย  ฯ  โย  ภิกฺขุ  เนส 
ปจฺจตฺถิกาน  ลทฺธ ึ มทฺทตฺิวา  สกวาททีปนตฺถาย  ตตฺถ  อวจรติ   
อชฺโฌคาเหตฺวา  วินิจฺฉย  ปวตฺเตติ  โส  สงฺคามาวจโร  นาม   
ยสตฺเถโร  วิย  ฯ  เตน  สงฺคามาวจเรน  ภิกฺขุนา สงฺฆ  
อุปสงฺกมนฺเตน นีจจิตฺเตน  สงฺโฆ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  ฯ  นีจจิตฺเตนาติ   
มานทฺธช   นปิาเตตฺวา  นีหตมานจิตฺเตน  ฯ  รโชหรณสเมนาติ   
ปาทปุ ฺฉนสเมน  ยถา  รโชหรณสฺส  สงฺกิลฏิเ  วา  อสงฺกิลิฏเ   
วา ปาเท ปุ ฺฉิยมาเน เนว  ราโค  น  โทโส  เอว    
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                        *เลมที่ ๓ จูฬสงฺคามวณฺณนา  หนา  ๖๑๗ 
 
อิฏานิฏเสุ  อรชนฺเตน อทุสฺสนฺเตนาติ  อตฺโถ  ฯ  ยถาปฏิรูเป   
อาสเนติ  ยถาปฏิรูป  อาสน  ตฺวา  อตฺตโน  ปาปุณนฏาเน   
เถราน  ภิกฺขูน  ปฏ ึ  อทสฺเสตฺวา  นิสีทิตพฺพ  ฯ   อนานา- 
กถิเกนาติ  นานาวิธ  ต  ต  อนตฺถกถ  อกเถนฺเตน  ฯ   
อติรจฺฉานกถิเกนาติ  ทิฏ  สุต  มุตป  ราชกถาทิก  ติรจฺฉานกถ    
อกเถนฺเตน  ฯ  สาม  วา  ธมฺโม  ภาสติพฺโพติ  สงฺฆสนฺนิปาตฏาเน  
กปฺปยากปฺปยนิสฺสิตา  วา  รูปารูปปริจฺเฉทสมถจารวิปสฺสนา-    
จารานนิสชฺชวตฺตาทินิสฺสิตา  วา  กถา  ธมฺโม  นาม  ฯ  เอวรูโป   
ธมฺโม  สย  วา  ภาสิตพฺโพ  ปโร  วา  อชฺเฌสิตพฺโพ  ฯ  
โย  ภิกฺขุ  ตถารูป  กถ  กเถตุ  ปโหติ  โส  วตฺตพฺโพ  อาวุโส   
สงฺฆมชฺฌมฺหิ  ป ฺเห  อุปฺปนฺเน  ตฺว  กเถยฺยาสีติ  ฯ  อรโิย  วา   
ตุณฺหีภาโว  นาติม ฺ ิตพฺโพติ  อริยา  ตุณฺหี  นิสทีนฺตา  น   
พาลปุถุชฺชนา  วิย  นิสีทนฺติ  อ ฺตร  กมฺมฏาน  คเหตฺวา ว   
นิสีทนฺติ  ฯ  อิติ  กมฺมฏานมนสิการวเสน  ตุณฺหีภาโว  อริโย   
ตุณฺหีภาโว  นาม  ฯ โส  นาติม ฺ ิตพฺโพ  ก ึ กมมฺฏานานุ- 
โยเคนาติ  นาวชานิตพฺโพ  ฯ อตฺตโน  ปฏิรูป  กมมฺฏาน  คเหตฺวา   
นิสีทิตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  น  อุปชฌฺาโย  ปุจฺฉิตพฺโพติ  โกนาโม 
ตุยฺห  อุปชฺฌาโยติ  น  ปุจฺฉิตพฺโพ  ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
น  ชาตีติ ตฺว ขตฺติยชาติโย  ตฺว  พฺราหฺมณชาติโยติ  เอว    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๑๘ 
 
ชาติ  น  ปุจฺฉิตพฺพา  ฯ  น  อาคโมติ  ทีฆภาณโก  ตฺว   
มชฺฌิมภาณโกติ  เอว  อาคโม  น  ปุจฺฉิตพฺโพ  ฯ กลุปเทโส   
ขตฺติยกุลาทิวเสน  เวทิตพฺโพ  ฯ  อตฺรสฺส  เปม  วา โทโส  วาติ   
อตฺร  ปุคฺคเล  เอเตส  การณาน  อ ฺตรวเสน  เปม  วา   
ภเวยฺย  โทโส  วา  ฯ  โน  ปริสกปฺปเยนาติ  ปริสกปฺปเกน   
ปริสานุวิธายเกน  น  ภวิตพฺพ  ฯ  ย  ปริสาย  รุจฺจติ  ตเทว 
เจเตตฺวา  กปเฺปตฺวา  น  กเถตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  น  หตฺถมุทฺธา  
ทสฺเสตพฺพาติ  กเถตพฺเพ  จ  อกเถตพฺเพ  จ  ส ฺาชนนตฺถ   
หตฺถวิกาโร  น  กาตพฺโพ  ฯ  อตฺถ  อนุวิธิยนฺเตนาติ วินิจฺฉย- 
ปฏิเวธเมว   สลฺลกฺเขนฺเตน  อิท  สุตฺต  อุปลพฺภติ  อิมสฺมึ  วินิจฺฉเย   
อิท  วกฺขามีติ  เอว  ปริตุลยนฺเตน  นสิีทิตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  น   
จ  อาสนา วุฏาตพฺพนฺติ  น  อาสนา  วุฏาย  สนนฺิปาต- 
มณฺฑเล  วิจริตพฺพ  ฯ   วินยธเร  วุฏ ิเต  สพฺพา  ปริสา  วุฏหติ  ฯ  
น  วีติหาตพฺพนฺติ   น  วินิจฺฉโย  หาเปตพฺโพ  ฯ  น  กุมฺมคฺโค   
เสวิตพฺโพติ  น  อาปตฺติ ทีเปตพฺพา  ฯ  อสาหสิเกน  ภวิตพฺพนฺติ   
น  สหสา  การินา  ภวิตพฺพ ฯ สหสา  ทุรุตฺตวจน  น   
กเถตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  วจนกฺขเมนาติ ทุรุตฺตวาจ  ขมนสีเลน  ฯ   
หิตปริสกฺกินาติ  หิเตสินา  หิตคเวสินา  ฯ   กรุณา  จ  กรุณา- 
ปุพฺพภาโค  จ  อุปฏเปตพฺโพติ  อย  ปททฺวเยป อธิปฺปาโย  ฯ    
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                        *เลมที่ ๓ จูฬสงฺคามวณฺณนา  หนา  ๖๑๙ 
 
อนสุรุตฺเตนาติ  น  อสุรุตฺเตน  ฯ  อสุรตฺุต  วุจฺจติ  วิคฺคาหิกกถา- 
สงฺขาต  อสุนฺทรวจน  ต  น  กเถตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อตฺตา   
ปริคฺคเหตพฺโพติ  วินิจฺฉิตุ  วูปสเมตุ  สกฺขิสฺสามิ  นุ  โข   โนติ   
เอว  อตฺตา  ปริคฺคเหตพฺโพ  ฯ  อตฺตโน  ปมาณ  ชานิตพฺพนฺติ 
อตฺโถ  ฯ  ปโร  ปริคฺคเหตพฺโพติ  ลชฺชยิา  นุ  โข  อย  ปริสา  
สกฺกา  ส ฺาเปตุ  อุทาหุ  โนติ  เอว  ปโร  ปริคฺคเหตพฺโพ  ฯ  
โจทโก  ปริคฺคเหตพฺโพติ  ธมฺมโจทโก  น ุ โข  โนติ  เอว  
โจทโก  ปริคฺคเหตพฺโพ  ฯ  จุทิตโก  ปริคฺคเหตพฺโพติ  ธมฺม- 
จุทิตโก  นุ  โข  โนติ  เอว  จุทิตโก  ปรคฺิคเหตพฺโพ  ฯ  
อธมฺมโจทโก  ปริคฺคเหตพฺโพติ ตสฺส  ปมาณ  ชานติพฺพ  ฯ  
เสเสสุป  เอเสว  นโย  ฯ  วุตฺต  อหาเปนฺเตนาติ  โจทกจุทิตเกหิ   
วุตฺตวจน  อหาเปนฺเตน  ฯ อวุตฺต  อปฺปกาเสนฺเตนาติ  อโนสฏ  
วตฺถุ อปฺปกาเสนฺเตน ฯ เวโป (๑) ปหาเสตพฺโพติ  มนฺโท  โมมูโห   
ปคฺคณฺหิตพฺโพ  ฯ  นน ุ ตฺว กุลปุตฺโตติ  อุตฺเตเชตฺวา  อนุโยควตฺต   
กถาเปตฺวา  ตสฺส  อนุโยโค  คณฺหิตพฺโพ  ฯ  ภีร ุ อสฺสาเสตพฺโพติ   
ยสฺส  สงฺฆมชฺฌ  วา  คณมชฺฌ   วา  อโนสฏปุพฺพตฺตา  สารชฺช   
อุปฺปชฺชติ  ตาทิโส  มา  ภายิ  วิสฏโ  กเถหิ  มยนฺเต  อุปตฺถมฺภา   
ภวิสฺสามาติ  วตฺวาป  อนุโยควตฺต  กถาเปตพฺโพ  ฯ  จณฺโฑ   
นิเสเธตพฺโพติ  อปสาเทตพฺโพ  ตชฺเชตพฺโพ ฯ  อสุจิ  วิภาเวตพฺโพติ   
# ๑. อิท ปาลยิานุวตฺตนวเสเนว โสธิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ปุราณโปตฺถเกสุ  
#   ปน  เวโธติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๒๐ 
 
อลชฺช ี ปกาเสตฺวา  อาปตฺตึ  เทสาเปตพฺโพ  ฯ  อุช ุ มทฺทเวนาติ   
โย  ภิกฺขุ  อุช ุ สลีวา  กายวงฺกาทิรหิโต  โส  มทฺทเวเนว   
อุปจริตพฺโพ  ฯ  ธมฺเมสุ  จ  ปุคฺคเลสุ  จาติ  เอตฺถ  โย  ธมฺมครุโก   
โหติ  น  ปุคฺคลครุโก  อยเมว  ธมฺเมสุ  จ  ปุคฺคเลสุ จ  
มชฺฌตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สุตฺต  สสนฺทนตฺถายาติอาทีสุ  ฯ  เตน  จ  ปน  เอว  
สพฺรหฺมจารีน  ปยมนาปครุภาวนีเยน  อนุวิชฺชเกน  สมุทาหเฏสุ 
สุตฺตาทีสุ  สุตฺต  สสนฺทนตฺถาย  อาปตฺตานาปตฺตีน  สสนฺท- 
นตฺถายาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  โอปมฺม  นิทสฺสนตฺถายาติ  อุปม  อตฺถ- 
ทสฺสนตฺถาย  ฯ   อตฺโถ  วิ ฺาปนตฺถายาติ  อตฺโถ  ชานาปนตฺถาย  ฯ   
ปฏิปุจฺฉา ปนตฺถายาติ  ปุจฺฉา  ปุคฺคลสฺส  ปนตฺถาย  ฯ  
โอกาสกมฺม โจทนตฺถายาติ  วตฺถุนา  วา  อาปตฺติยา  วา  
โจทนตฺถาย  ฯ  โจทนา  สารณตฺถายาติ  โทสาโทส  สารา- 
ปนตฺถาย  ฯ  สารณา  สวจนียตฺถายาติ โทสาโทสสารณา สวจนีย- 
กรณตฺถาย ฯ สวจนีย ปลโิพธตฺถายาติ  สวจนีย  อิมมฺหา  
อาวาสา  เอกปทมฺป  มา  ปกฺกมีติ เอว  ปลิโพธตฺถาย  ฯ  ปลิโพโธ   
วินิจฺฉยตฺถายาติ วินิจฺฉยาปนตฺถาย ฯ  วินิจฺฉโย  สนฺตีรณตฺถายาติ   
โทสาโทส  สนฺตีรณตฺถาย  ตุลนตฺถาย  ฯ  สนฺตีรณ  านาาน- 
คมนตฺถายาติ  อาปตฺตึ  อนาปตฺตึ  ครุกลหุกาปตฺตึ  ชานนตฺถาย  ฯ   
สงฺโฆ  สมฺปริคฺคหสมฺปฏิจฺฉนตฺถายาติ  วินิจฺฉย   สมฺปฏิคฺคหณตฺถาย    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 621 
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จ  สุวินิจฺฉิตทุพฺพินิจฺฉิตภาวชานนตฺถาย  จาติ   อตฺโถ  ฯ   
ปจฺเจกฏายิโน  อวิสวาทกฏายิโนติ  อิสฺสริยาธิปจฺจเชฏกฏาเน   
อวิสวาทกฏาเน  จ   ิตา  น  เต  อปสาเทตพฺพาติ  อตฺโถ  ฯ   
อิทานิ  เย  มนฺทพุทฺธิโน  เอว  วเทยฺยุ  วินโย  นาม กิมตฺถายาติ  
เตส  วจโนกาสปทหนตฺถ  อตฺถ  ทสฺเสตุ  วินโย สวรตฺถายาติ- 
อาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  วินโย  สวรตฺถายาติ  สกลาป  วินยป ฺตฺติ    
กายวจีทฺวารสวรตฺถาย  อาชีวปาริสุทฺธิปริโยสานสฺส  สลีสฺส   
อุปนิสฺสโย  โหติ  ปจฺจโย  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอเสว  นโย  
สพฺพตฺถ  ฯ  อปเจตฺถ  อวิปฺปฏิสาโรติ  ปาปปุ ฺาน  กตากต- 
วเสน จิตฺตวิปฺปฏิสาราภาโว  ฯ  ปามุชชฺนฺติ  ทุพฺพลา  ตรุณปติ  ฯ   
ปตีติ   พลวา  พหลปติ  ฯ  ปสฺสทฺธีติ  กายจิตฺตทรถปฏิปฺปสฺสทธฺิ  ฯ   
สุขนฺติ  กายิกเจตสิกสุข  ฯ  ต  หิ  ทุวิธป  สมาธิสสฺ  อุปนิสฺสย- 
ปจฺจโย  โหติ ฯ   สมาธีติ  จิตฺเตกคฺคตา  ฯ  ยถาภูตาณทสฺสนนฺติ   
ตรุณวิปสฺสนา  ฯ อุทยพฺพยาณสฺเสต  อธิวจน  ฯ  จิตฺเตกคฺคตา  
หิ  ตรุณวิปสสฺนาย  อุปนิสฺสยปจฺจโย  โหติ  ฯ  นิพฺพิทาติ สิขาปฺปตฺตา   
วุฏานคามินี  พลววิปสสฺนา  ฯ  วิราโคติ  อริยมคฺโค  ฯ  วิมุตฺตีติ   
อรหตฺตผล ฯ จตุพฺพิโธป  หิ  อริยมคฺโค  อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยปจฺจโย   
โหติ  ฯ   วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ   ปจฺจเวกฺขณาณ   ฯ   วิมุตฺติาณ- 
ทสฺลน  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถายาติ  อปจฺจยปรินิพฺพานตฺถาย  ฯ   
อปจฺจยปรินิพฺพานสฺส  หิ  ต  ปจฺจโย  โหติ  ตสฺมึ  อนุปฺปตฺเต    
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อวสฺส  ปรินพฺิพายิตพฺพโตติ ฯ  เอตทตฺถา  กถาติ  อย  วินยกถา   
นาม เอตทตฺถา  ฯ  มนฺตนาติ  วินยมนฺตนา  เอว  ฯ  อุปนิสาติ  อย   
วินโย สวรตฺถายาติอาทิกา  ปรมฺปรปจฺจยตาป  เอตทตฺถาย  ฯ   
โสตาวธานนฺติ อิมิสฺสา  ปรมฺปรปจฺจยกถาย  โสตาวธาน  ฯ  อิม   
อตฺถ  สุตฺวา  ย  อุปฺปชชฺติ  าณ  ตป  เอตทตฺถาย  ฯ  ยทิท   
อนุปาทา  จิตฺตสฺส   วิโมกโฺขติ  โย  อย  จตูหิ  อุปาทาเนหิ   
อนุปาทิยิตฺวา  จิตฺตสฺส  อรหตฺตผลสงฺขาโต  วิโมกโฺข  โสป   
เอตทตฺถาย  อปจฺจย  ปรินิพฺพานตฺถายเอวาติ อตฺโถ ฯ    
        อนุโยควตฺตคาถาสุ  ปมคาถา  วุตฺตตฺถา  เอว  ฯ  วตฺถุ  
วิปตฺตึ อาปตฺตึ  นิทาน  อาการอโกวิโท  ปุพฺพาปร  น   
ชานาตีติ วตฺถุนฺติอาทีน  น  ชานาติปเทน  สมฺพนฺโธ  ฯ   
อโกวิโทติ  ปทสฺส  สเวตาทิสโกติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ  ฯ  
ตสฺมา  อยเมตฺถ  โยชนา  ฯ  โย  ภิกฺขุ  ปาราชิกาทีน  วตฺถุ   
น  ชานาติ  จตุพฺพิธ  วิปตฺตึ  น  ชานาติ  สตฺตวิธ  อาปตฺตึ   
น  ชานาติ  อิม  สิกฺขาปท  อมุกสฺมึ  นาม  นคเร  ป ฺตฺตนฺติ  
เอว  นิทาน  น  ชานาติ  ฯ  อิท  ปุริมวจน  อิท  ปจฺฉิมวจนนฺติ   
ปุพฺพาปร  น  ชานาติ  ฯ  อิท  กต  อิท  อกตนฺติ   กตากต  
น  ชานาติ  ฯ  สเมน  จาติ  เตเนว  ปุพฺพาปร  อชานนฺตสฺส   
สเมน  อ ฺาเณน  กตากต  น  ชานาตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
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เอว  ตาว  น  ชานาติปเทน  สทฺธ ึ สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
ย  ปเนต  อาการอโกวิโทติ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อาการอโกวิโทติ   
การณาการเณ  อโกวิโท  ฯ  อิติ  ยฺวาย  วตฺถุอาทีนิ  จ  น   
ชานาติ  อาการสฺส  จ อโกวิโท  สเว  ตาทิสโก  ภิกฺขุ   
อปฺปฏิกฺโขติ  วุจฺจติ  ฯ  กมฺม ฺจ   อธิกรณ ฺจาติ  อิเมสป  ปทาน   
น  ชานาติปเทเนว  สมฺพนฺโธ  ฯ  อย ปเนตฺถ  โยชนา  ฯ  ตเถว  
ยฺวาย  กมฺม ฺจ  น  ชานาติ  อธิกรณ ฺจ  น  ชานาติ  ฯ   
สตฺตปฺปกาเร  สมเถ  จาป  อโกวิโท  ราคาทีหิ  ปน  รตฺโต   
ทุฏโ  จ  มฬฺูโห  จ  ภเยน  ภยา  คจฺฉติ  สมฺโมเหน  โมหา   
คจฺฉติ  รตฺตตฺตา  ปน  ทฏุตฺตา  จ  ฉนฺทา  โทสา  คจฺฉติ  ฯ  
ปร  ส ฺาเปตุ  อสมตฺถตาย  น  จ  ส ฺตฺติกุสโล  ฯ  
การณาการณทสฺสเน  อสมตฺถตาย  นชิฺฌตฺติยา  จ  อโกวิโท  ฯ   
อตฺตโน  สทสิาย  ปริสาย  ลทฺธตฺตา  ลทฺธปกฺโข  หริิยา   
ปริพาหิรตฺตา  อหิริโก  กาฬเกหิ  กมฺเมหิ  สมนฺนาคตตฺตา   
กณฺหกมฺโม  ธมฺมาทริยปุคฺคลาทริยาน  อภาวโต  อนาทโร  ฯ  
สเว  ตาทิสโก  ภิกฺขุ  อปฺปฏิกฺโขติ  วุจฺจติ  ฯ  นปปฺฏิกฺขิตพฺโพ  
น  โอโลเกตพฺโพ  ฯ  น  สมฺมนฺนิตฺวา  อิสฺสริยาธิปจฺจเชฏกฏาเน   
เปตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ   สกฺุกปกฺขคาถานป โยชนานโย วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพติ ฯ 
                        จูฬสงฺคามวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                  ________________    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 624 

                                *เลมที่ ๓  หนา  ๖๒๔ 
 
                        มหาสงฺคามวณฺณนา   
   
          มหาสงฺคาเม  ฯ  วตฺถุโต  วา  วตฺถุ สงฺกมตีติ  ปม- 
ปาราชิกวตฺถุ มยา  ทฏิ  วา  สุต  วาติ  วตฺวา  ปุน  ปุจฺฉิยมาโน   
นิฆสิยมาโน   น  มยา  ปมปาราชิกสฺส  วตฺถ ุ ทฏิ  น  สุต   
ทุติยปาราชิกสฺส  วตฺถ ุ ทฏิ  วา  สุต  วาติ  วทติ  ฯ เอเตเนว  
นเยน เสสวตฺถุสงฺกมน  วิปตฺติโต  วิปตฺติสงฺกมน  อาปตฺติโต   
อาปตฺติสงฺกมน  จ  เวทิตพฺพ  ฯ   โย  ปน  เนว  มยา  ทิฏ   
น  สุตนฺติ  วตฺวา  ปจฺฉา  มยาเปต  ทิฏ  วา  สุต  วาติ  
วทติ  ทิฏ  วา  สุต  วาติ  วตฺวา  ปจฺฉา  น  ทฏิ  น   
สุตนฺติ  วทติ  อย  อวชานิตฺวา  ปฏิชานาติ  ปฏิชานตฺิวา   
อวชานาตีติ เวทิตพฺโพ ฯ เอเสว อ ฺเน ฺ ปฏิจรติ นาม ฯ   
          วณฺโณ  อวณฺโณติ  นีลาทิวณฺณาวณฺณวเสน  สุกฺกวิสฏ ิ- 
สิกฺขาปท  วุตฺต  ฯ  วณฺณมนุปฺปาทนนฺติ  ส ฺจริตฺต  วุตฺต  ฯ   
กายสสคฺคาทิตฺตย  สรูเปเนว  วุตฺต  ฯ  อิติ  อิมานิ  ป ฺจ 
เมถุนธมฺมสฺส  ปุพฺพภาโค  ปุพฺพปโยโคติ  เวทิตพฺพานิ  ฯ  
          จตฺตาริ  อปโลกนกมฺมานีติ  อธมฺเมน  วคฺคาทีนิ  ฯ  เสเสสุป 
เอเสว นโย ฯ อิติ จตฺตาริ จตุกฺกานิ โสฬส โหนฺติ ฯ   
          พหุชนอหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหตีติ  วินยธเรน  หิ  เอว   
ฉนฺทาคติยา  อธิกรเณ  วินจฺิฉิเต  ตสฺมึ  วิหาเร  สงฺโฆ ทฺวิธา   
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ภิชฺชติ ฯ โอวาทุปชีวินิโย  ภิกฺขุนิโยป  เทฺวภาคา  โหนฺติ  ฯ   
อุปาสกาป  อุปาสิกาโยป  ทารกาป  ทาริกาโยป  เทวฺภาคา  
โหนฺติ  ฯ  เตส  อารกฺขกา  เทวตาป  ตเถว  เทฺวิธา  ภิชฺชนฺติ  ฯ   
ตโต  ภุมฺมเทวตา อาทึ  กตฺวา  ยาว  อกนิฏพฺรหฺมาโน  
ทฺวิธาว  โหนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  พหุชนอหิตาย ปฏิปนฺโน  
โหติ ฯเปฯ ทกฺุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ   
        วิสมนสิฺสิโตติ   วิสมานิ  กายกมมฺาทีนิ  นิสฺสโิต  ฯ  คหณ- 
นิสฺสิโตติ  มจฺิฉาทิฏ ิอนฺตคาหิกทิฏ ิสงฺขาต  คหณ  นิสฺสิโต  ฯ   
พลวนิสฺสิโตติ พลวนฺเต อภิ ฺาตภิกฺขู นิสฺสิโต ฯ   
        ตสฺส  อวชานนฺโตติ  ตสฺส  วจน  อวชานนฺโต  ฯ  อุปโยคตฺเถ   
วา สามิวจน ฯ ต อวชานนฺโตติ อตฺโถ ฯ  
        ย  อตฺถายาติ  ยทตฺถาย  ฯ  ต  อตฺถนฺติ  โส  อตฺโถ  ฯ 
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ 
                        มหาสงฺคามวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________  
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                                        *เลมที่  ๖๒๖ 
                         
                                          ก ินเภทวณฺณนา   
    
          ก ิเน  ฯ  อฏ  มาติกาติ  ขนฺธเก  วุตฺตา  ปกฺกมนฺติกาทิกา 
อฏ ฯ ปลโิพธานิสสาป ปุพฺเพ วุตฺตา เอว ฯ   
          ปโยคสฺสาติ  จีวรโธวนาทิโน  สตฺตวิธสฺส  ปุพฺพกรณสฺส  
อตฺถาย โย  อุทกาหรณาทิโก  ปโยโค  กยิรติ  ตสฺส  ปโยคสฺส  ฯ   
กตเม  ธมฺมา  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  อนาคตวเสน  อนนฺตรา   
หุตฺวา  กตเม  ธมฺมา  ปจฺจยา  โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  สมนนฺตร- 
ปจฺจเยนาติ  สุฏ ุ อนนฺตรปจฺจเยน  อนนฺตรปจฺจยเมว  อาสนฺนตร   
กตฺวา  ปุจฺฉติ  ฯ นิสฺสยปจฺจเยนาติ  อุปฺปชฺชมานสฺส  ปโยคสฺส   
นิสฺสย  อาธารภาว  อุปคตา  วิย  หุตฺวา  กตเม  ธมฺมา   
ปจฺจยา  โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ อุปนิสฺสยปจฺจเยนาติ  อุเปเตน  นิสฺสย- 
ปจฺจเยน  นิสฺสยปจฺจยเมว อุปคตตร  กตฺวา  ปุจฺฉติ  ฯ  ปุเรชาต- 
ปจฺจเยนาติ  อิมินา  ปม อุปฺปนฺนสฺส  ปจฺจยภาว  ปุจฺฉติ  ฯ   
ปจฺฉาชาตปจฺจเยนาติ  อิมินา   ปจฺฉา  อุปฺปชฺชมานกสฺส  ปจฺจย- 
ภาว  ปุจฺฉติ  ฯ  สหชาตปจฺจเยนาติ อิมินา  อปุพฺพ  อจริม   
อุปฺปชฺชมานาน  ปจฺจยภาว  ปุจฺฉติ  ฯ  ปุพฺพกรณสฺสาติ  โธวนาทิโน   
ปุพฺพกรณสฺส  จ  ฯ  ปจฺจุทฺธารสฺสาติ  ปุราณสงฺฆาฏิอาทีน   
ปจฺจุทฺธรณสฺส  ฯ  อธิฏานสฺสาติ  ก ินจีวราธิฏานสฺส  ฯ  อตฺถา- 
รสฺสาติ  ก ินตฺถารสฺส  ฯ  มาติกาน ฺจ  ปลิโพธาน ฺจาติ  อฏนฺน   
มาติกาน  ทฺวินฺน  จ  ปลิโพธาน  ฯ   วตฺถุสฺสาติ  สงฺฆาฏิอาทิโน    
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                                *เลมที่ ๓  ก ินเภทวณฺณนา  หนา  ๖๒๗ 
 
ก ินวตฺถุสฺส ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
          เอว  ย  จ  ลพฺภติ  ย  จ  น  ลพฺภติ  สพฺพ  ปุจฺฉิตฺวา   
อิทานิ  ย  ยสสฺ  ลพฺภติ  ตเทว  ทสฺเสนฺโต  ปุพฺพกรณ   
ปโยคสฺสาติอาทินา นเยน  วิสฺสชชฺนมาห  ฯ  ตสสฺตฺโถ  ย   
วุตฺต  ปโยคสฺส  กตเม ธมฺมาติอาทิ  ตตฺถ  วุจฺจเต  ปุพฺพกรณ   
ปโยคสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย  สมนนฺตรนิสฺสยอุปนิสฺสย- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  ปโยคสฺส หิ  สตฺตวิธป  ปุพฺพกรณ  ยสฺมา   
เตน  ปโยเคน  นิปฺผาเทตพฺพสฺส  ปุพฺพกรณสฺสตฺถาย  โส  ปโยโค   
กยิรติ  ตสฺมา  อิเมหิ  จตูหิ ปจฺจเยหิ  ปจฺจโย  โหติ  ฯ   
ปุเรชาตปจฺจเย  ปเนส  อุททฺิฏธมฺเมสุ เอกธมฺมป  น  ลภติ  ฯ   
อ ฺทตฺถุ  ปุพฺพกรณสฺส  สย  ปุเรชาตปจฺจโย  โหติ  ปโยเค 
สติ  ปุพฺพกรณสฺส  นิปฺผชฺชนโต  ฯ  เตน  วุตฺต  ปโยโค   
ปุพฺพกรณสฺส  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  ฯ ปจฺฉาชาตปจฺจย   
ปน  ลภติ  ฯ  เตน  วุตฺต  ปุพฺพกรณ  ปโยคสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน   
ปจฺจโยติ  ฯ  ปจฺฉา  อุปฺปชฺชนกสฺส  ห ิปุพฺพกรณสสฺ  อตฺถาย 
โส  ปโยโค  กยิรติ  ฯ  สหชาตปจฺจย  ปน  มาติกาปลิโพธานิสส- 
สงฺขาเต  ปณฺณรส  ธมฺเม  เปตฺวา  อ ฺโ  ปโยคาทีสุ  เอโกป   
ธมฺโม  น  ลภติ  ฯ  เต  เอว  หิ  ปณฺณรส  ธมฺมา  สห  ก ินตฺถาเรน   
เอกโต  นิปฺผชฺชนฺตีติ  อ ฺม ฺ  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ  ฯ    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๒๘ 
 
เตน  วุตฺต  ปณฺณรส  ธมฺมา  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  ฯ  
เอเตนุปาเยน สพฺพปทวิสฺสชฺชนานิ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ปุพฺพกรณ  กึนิทานนฺติอาทิปุจฺฉาวิสฺสชฺชน  อุตฺตานเมว ฯ   
ปโยโค  กึนทิาโนติอาทิปุจฺฉาทฺวยวิสฺสชฺชเนสุ  ฯ  เหตุนิทาโน   
ปจฺจยนิทาโนติ  เอตฺถ  ฉ  จีวรานิ  เหตุ  เจว  ปจฺจโย  จาติ   
เวทิตพฺพานิ ฯ  ปุพฺพปโยคาทีน  หิ  สพฺเพส  ตานิเยว  เหตุ  
ตานิ  ปจฺจโย  ฯ  น  หิ  ฉพฺพิเธ  จีวเร  อสติ  ปโยโค  อตฺถิ  
น  ปุพฺพกรณาทีนิ ตสฺมา ปโยโค เหตุนิทาโนติอาทิ วุตฺต ฯ 
          สงฺคหวาเร  ฯ  วจีเภเทนาติ  อิมาย  สงฺฆาฏิยา  อิมินา  
อุตฺตรา สงฺเคน อิมินา อนฺตรวาสเกน ก ิน อตฺถรามีติ เอเตน  
วจีเภเทน ฯ    
          กติมูลาทิปุจฺฉาย  วิสฺสชฺชเน  ฯ  กิริยา  มชฺเฌติ  ปจฺจุทฺธาโร   
เจว อธิฏาน ฺจ ฯ    
          วตฺถุวิปนฺน ฺจ  โหตีติ  อกปฺปยทุสฺส  โหติ  ฯ  กาลวิปนนฺ   
นาม  อชฺช  ทายเกหิ  ทินฺน  เสฺว  สงฺโฆ  ก ินตฺถารกสฺส   
เทติ  ฯ กรณวิปนฺน  นาม  ตทเหว  ฉินฺทิตฺวา  อกต  ฯ 
          ก ิน  ชานิตพฺพนฺติอาทิปุจฺฉาย  วิสฺสชฺชเน  ฯ  เตสเยว   
ธมฺมานนฺติ  เยสุ  รูปาทีสุ  ธมฺเมสุ  สติ  ก ิน  นาม  โหติ  
เตส  สโมธานมิสฺสีภาโว  ฯ  นาม  นามกมฺมนฺติอาทินา  ปน   
ก ินนฺติ  อิท  พหูสุ  ธมฺเมสุ  นามมตฺต  น  ปรมตฺถโต  เอโก    
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                        *เลมที่ ๓  ก ินเภทวณฺณนา  หนา  ๖๒๙   
 
ธมฺโม  อตฺถติี  ทสฺเสติ  ฯ  จตุวีสติยา  อากาเรหีติ  น  อุลลฺิขิต- 
มตฺเตนาติอาทีหิ  ปุพฺเพ  วุตฺตการเณหิ  ฯ  สตฺตรสหิ  อากาเรหีติ   
อาหเตน  อตฺถต  โหติ  ก ินนฺติอาทีหิ  ปุพฺเพ  วุตฺตการเณหิ  ฯ   
นิมิตฺตกมฺมาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต  สพฺพ  ก ินกฺขนฺธกวณฺณนาย   
วุตฺต ฯ   
          เอกุปปฺาทา  เอกนิโรธาติ  อุปฺปชฺชมานาป  เอกโต   
อุปฺปชฺชนฺติ  นิรุชฺฌมานาป  เอกโต  นริุชฺฌนฺติ  ฯ  เอกุปฺปาทา   
นานานิโรธาติ  อุปฺปชชฺมานา  เอกโต  อุปฺปชฺชนฺติ  นิรุชฺฌมานา   
นานา  นิรุชฌฺนฺติ  ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  ฯ  สพฺเพป  อตฺถาเรน   
สทฺธึ  เอกโต  อุปฺปชชฺนฺติ  ฯ  อตฺถาเร  หิ  สติ  อุทฺธาโร  นาม   
โหติ  ฯ  นิรชฺุฌมานา  ปเนตฺถ ปุริมา  เทฺว  อตฺถาเรน  สทฺธ ึ 
เอกโต  นิรชุฌฺนฺติ  อุทฺธารภาว  ปาปุณนฺติ  ฯ  อตฺถารสฺส  ห ิ 
นิโรโธ  เอเตส ฺจ  อุทฺธารภาโว เอกกฺขเณ  โหติ  ฯ  อิตเร  นานา   
นิรุชฺฌนฺติ  ฯ  เตสุป  อุทฺธารภาว  ปตฺเตสุ อตฺถาโร ติฏติเยว ฯ 
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                        ก ินเภทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                สมนฺตปาสาทิกาย วินยสวณฺณนาย    
                ป ฺตฺติวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
                           _____________________  
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                                *เลมที่ ๓  หนา ๖๓๐ 
    
                           อุปาลิป ฺจกวณฺณนา 
   
          อุปาลปิ ฺเหสุ  ฯ  กตีหิ  นุ  โข  ภนฺเตติ  ปุจฺฉาย  อย 
สมฺพนฺโธ  ฯ  เถโร  กิร  รโห  คโต  สพฺพานิ  อิมานิ  ป ฺจกานิ   
อาวชฺชิตฺวา  ภควนฺตทานิ  ปุจฺฉิตฺวา  อิเมส  นิสฺสาย  วสนกาทีน   
อตฺถาย  ตนฺตึ  ปาเปสฺสามีติ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  กตีหิ  
นุ  โข  ภนฺเตติอาทินา  นเยน  ป ฺเห  ปุจฺฉิ  ฯ  เตส  วิสฺสชชฺเน   
อุโปสถ  น  ชานาตีติ  นววิธ  อุโปสถ  น  ชานาติ  ฯ  อุโปสถกมฺม  
น ชานาตีติ  อธมฺเมน  วคฺคาทิเภท  จตุพฺพิธ  อุโปสถกมฺม  น   
ชานาติ  ฯ   ปาฏิโมกฺข  น  ชานาตีติ  เทฺว  มาติกา  น   
ชานาติ ฯ ปาฏิโมกฺขุทฺเทส  น  ชานาตีติ  ภิกฺขูน  ป ฺจวิธ  
ภิกฺขุนีน  จตุพฺพิธนฺติ  นววิธ  ปาฏิโมกขฺุทฺเทส  น  ชานาติ  ฯ   
ปวารณ  น  ชานาตีติ  นววิธ ปวารณ  น  ชานาติ  ฯ   
ปวารณากมฺม  น  ชานาตีติ  อธมฺเมน  วคฺคาทิเภท  จตุพฺพิธ   
ปวารณากมฺม  น  ชานาติ  ฯ  อาปตฺตานาปตฺตึ  น  ชานาตีติ   
ตสฺมึ  ตสฺมึ  สิกฺขาปเท  นิทฺทิฏ  อาปตฺติ ฺจ  อนาปตฺติ ฺจ  
น ชานาติ ฯ  
        อาปนฺโน  กมฺมกโตติ  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ตปฺปจฺจยา   
สงฺเฆน  กมฺม กต โหติ ฯ   
          กมฺม  น  ปฏิปฺปสสฺมฺเภตพฺพนฺติ  อย  ยสฺมา  อนุโลมวคฺเคน   
วตฺตติ  ตสฺมา  นาสฺส  กมมฺ  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ  ฯ  สรชฺชโุก ว     
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                        *เลมที่ ๓  อุปาลิป ฺจกวณฺณนา  หนา  ๖๓๑ 
 
วิสฺสชฺเชตพฺโพติ อตฺโถ ฯ 
          สเจ  อุปาลิ  สงฺโฆ  สมคฺคกรณียานิ  กมฺมานิ  กโรตีติ   
สเจ สมคฺเคหิ  กรณียานิ  อุโปสถาทีน ิ กมฺมานิ  กโรติ   
อุโปสถปวารณาทีสุ  หิ   ิตาสุ  อุปตฺถมฺโภ  น  ทาตพฺโพ  ฯ  
สเจ  หิ  สงฺโฆ  อจฺจย  เทสาเปตฺวา  สงฺฆสามคฺคึ  กโรติ   
ติณวตฺถารกสมถ  วา กตฺวา  อุโปสถปวารณ  กโรติ  ฯ  เอวรูป   
สมคฺคกรณีย  นาม  กมฺม  โหติ  ฯ  ตตฺร  เจติ  สเจ  ตาทิสเก  
กมฺเม  ภิกฺขุโน  นกฺขมติ ทิฏาวิกมฺมป  กตฺวา  ตถารูปา 
สามคฺคี  อุปฏเปตพฺพา  ฯ  เอว   วิโลมคาโห  น  คณฺหิตพฺโพ  ฯ   
ยตฺร  ปน  อุทฺธมฺม  อุพฺพินย  สาสน  ทีเปนฺติ  ตตฺถ  ทิฏาวิกมฺม   
น  วฏฏตีติ  ปฏิพาหิตฺวา  ปกฺกมิตพฺพ ฯ   
          อุสฺสิตมนฺตี  จาติ  อุสฺสทมนฺตี  โลภโทสมานุสฺสนฺน  วาจ   
ภาสิตา  กณฺหวาโจ  อนตฺถกทีปโน  ฯ  นิสฺสิตชปฺปติ  อตฺตโน 
ธมฺมตาย  อุสฺสทยุตฺต  ภาสิตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  อถโข  มยา  
สทฺธึ ราชา  เอว  กเถสิ  อสุกมหามตฺโต  เอว  กเถสิ  อสุโก   
นาม  มยฺห  อาจริโย  วา  อุปชฺฌาโย  วา  ติปฏโก  มยา   
สทฺธึ  เอว กเถสีติ  เอว  อ ฺ  นิสฺสาย  ชปฺปติ  ฯ  น  จ   
ภาสานุสนฺธิกุสโลติ   กถานุสนฺธิวจเน  วินิจฺฉยานุสนฺธิวจเน  จ   
อกุสโล  โหติ  ฯ  น  ยถาธมฺเม  ยถาวนิเยติ  น  ภูเตน  วตฺถุนา    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๓๒ 
 
อาปตฺตึ  สาเรตฺวา  โจเทตา  โหติ  ฯ  อุสฺสาเทตา  โหตีติ  อมฺหาก   
อาจริโย  มหาติปฏโก  ปรมธมฺมกถโิกติอาทินา  นเยน  เอกจฺจ   
อุสฺสาเทติ  ฯ  ทุติยปเท  ก ึ โส  ชานาตีติอาทินา  เอกจฺจ   
อปสาเทติ  ฯ  อธมฺม  คณฺหาตีติ  อนิยฺยานิกปกฺข  คณฺหติ  ฯ   
ธมฺม  ปฏิพาหตีติ  นิยฺยานิกปกฺข  ปฏพิาหติ  ฯ  สมฺผ ฺจ  พหุ   
ภาสตีติ  พหุ นิรตฺถกกถ  กเถติ  ฯ  ปสยฺห  ปวตฺตา  โหตีติ   
อนชฺฌิฏโ  ภาเร  อนาโรปเต  เกวล  มาน  นิสฺสาย   
อชฺโฌตฺถริตฺวา  อนธิกาเร  กเถตา  โหติ  ฯ  อโนกาสกมฺม  
การาเปตฺวาติ  โอกาสกมมฺ  อกาเรตฺวา  ปวตฺตา  โหติ  ฯ  น   
ยถาทิฏ ิยา  พฺยากตา  โหตีติ  ยสฺส  อตฺตโน  ทิฏ ิ  ต  ปรุกฺขิตฺวา 
น  พฺยากตา  ลทฺธึ  นิกฺขิปตฺวา  อยถาภุจฺจ  อธมฺมาทีสุ   
ธมฺมาทิลทฺธิโก  หุตฺวา กถยิตา โหตีติ อตฺโถ ฯ   
        อาปตฺติยา  ปโยค  น  ชานาตีติ  อย  อาปตฺติ  
กายปฺปโยคา  อย  วจีปโยคาติ  น  ชานาติ  ฯ  อาปตฺติยา  วูปสม  
น  ชานาตีติ อย  อาปตฺติ  เทสนาย  วูปสมฺมติ  อย  วุฏาเนน  
อย  เนว เทสนาย  น  วุฏาเนนาติ  น  ชานาติ  ฯ  น 
อาปตฺติยา วินิจฺฉยกุสโล โหตีติ  อิมสมฺึ  วตฺถุสฺม ึ อย  อาปตฺตีติ   
น  ชานาติ  โทสานุรูป  อาปตฺตึ  อุทฺธริตฺวา  ปติฏเปตุ   
น  สกโฺกติ  ฯ  อธิกรณสมุฏาน  น  ชานาตีติ  อิท  อธิกรณ    
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                        *เลมที่ ๓  อุปาลิป ฺจกวณฺณนา  หนา  ๖๓๓ 
 
อฏารส  เภทกรวตฺถูนิ  นิสฺสาย  สมฏุาติ  อิท  จตสฺโส  
วิปตฺติโย  อิท  ป ฺจ  วา  สตฺต  วา  อาปตฺติกฺขนฺเธ  อิท   
จตฺตาริ  สงฺฆกิจฺจานิ  นิสฺสาย  สมุฏาตีติ  น  ชานาติ  ฯ   
ปโยค  น  ชานาตีติ  อิท  อธิกรณ  ทฺวาทสมูลปฺปโยค  อิท   
จุทฺทสมูลปฺปโยค  อิท  ฉมูลปฺปโยค  อิท  เอกมูลปปฺโยคนฺติ   
น  ชานาติ  ฯ  อธิกรณาน  หิ  ยถาสกมูลเมว  ปโยคา  นาม   
โหนฺติ  ต  สพฺพป  น  ชานาตีติ  อตฺโถ  ฯ  วูปสม  น   
ชานาตีติ  อิท  อธิกรณ  ทวีฺหิ  สมเถหิ  วูปสมฺมติ  อิท  จตูหิ   
อิท  ตีหิ  อิท  เอเกน  สมเถน  วูปสมฺมตีติ  น  ชานาติ  ฯ  
น  อธิกรณสสฺ  วินิจฺฉยกุสโล  โหตีติ  อธิกรณ  วินจฺิฉินิตฺวา   
สมถ  ปาเปตุ  น  ชานาติ  ฯ  กมฺม  น  ชานาตีติ  ตชฺชนียาทิ  
สตฺตวิธ  กมฺม  น  ชานาติ  ฯ  กมฺมสฺส  กรณ  น  ชานาตีติ   
อิท  กมฺม  อิมินา นีหาเรน  กาตพฺพนฺติ  น  ชานาติ  ฯ  กมฺมสฺส   
วตฺถุ น  ชานาตีติ อิท  ตชฺชนียสฺส  วตฺถุ  อิท  นิยสาทีนนฺติ   
น  ชานาติ  ฯ  กมฺมสฺส  วตฺต  น  ชานาตีติ  สตฺตสุ  กมฺเมสุ  
เหฏา  จตุนฺน  กมฺมาน   อฏารสวิธ  ติวิธสฺส  จ  อุกฺเขปนีย- 
กมฺมสฺส  เตจตฺตาฬีสวิธ  วตฺต   น  ชานาติ  ฯ  กมฺมสฺส  วูปสม  
น  ชานาตีติ  โย  ภิกฺขุ  วตฺเต วตฺติตฺวา  ยาจติ  ตสฺส  กมฺม   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพ  อจฺจโย   เทสาเปตพฺโพติ  น  ชานาติ  ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 634 

                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๓๔ 
 
วตฺถุ  น  ชานาตีติ  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  วตฺถุ  น   
ชานาติ  ฯ  นทิาน  น  ชานาตีติ  อิท  สิกฺขาปท  อิมสฺมึ  นคเร   
ป ฺตฺต  อิท  อิมสฺมินฺติ  น  ชานาติ  ฯ  ป ฺตฺตึ  น   
ชานาตีติ  ป ฺตฺติ  อนุป ฺตฺติ  อนุปฺปนฺนป ฺตฺติวเสน  ติวิธป   
ป ฺตฺตึ  น  ชานาติ  ฯ  ปทปจฺฉาภฏ  น  ชานาตีติ  สมฺมุขา   
กาตพฺพ  ปท  น  ชานาติ  ฯ  พุทฺโธ  ภควาติ  วตฺตพฺเพ  ภควา   
พุทฺโธติ  เหฏ ุปริย  กตฺวา  ปท  ปโยเชติ  ฯ  อกุสโล  จ  โหติ 
วินเยติ  วินยปาลิย  จ  อฏกถาย  จ  อกุสโล  โหติ  ฯ  ตฺตึ 
น  ชานาตีติ  สงฺเขปโต  หิ  ทุวิธา  ตฺติ  เอสา  ตฺตีติ  
เอว นิทฺทิฏา  จ  อนิทฺทฏิา  จ  ฯ  ตตฺถ  ยา  เอว   
อนิทฺทิฏา  สา   กมฺมตฺติ  นาม  โหติ  ฯ  ยา  นิททฺิฏา   
สา  กมฺมปาทตฺติ นาม  โหติ  ต  สพฺเพน  สพฺพ  ตฺตึ   
น  ชานาติ  ฯ  ตฺติยา กรณ  น  ชานาตีติ  นวสุ  าเนสุ   
กมฺมตฺติยา  กรณ  น  ชานาติ ทฺวีสุ  าเนสุ  กมฺมปาท- 
ตฺติยา  ฯ  ตฺติยา  อนุสฺสาวนนฺติ  อิมิสฺสา  ตฺติยา  เอกา   
อนุสฺสาวนา  อิมิสฺสา  ติสโฺสติ  น  ชานาติ  ฯ ตฺติยา  สมถ   
น  ชานาตีติ  ยฺวาย  สติวินโย  อมูฬฺหวินโย  ตสฺส  ปาปยสิกา   
ติณวตฺถารโกติ  จตุพฺพิโธ  สมโถ  ตฺติยา  วินา  น  โหติ   
ต ตฺติยา  สมโถติ  น  ชานาติ  ฯ  ตฺติยา  วูปสม  น   
ชานาตีติ ย  อธิกรณ  อิมนิา  จตุพฺพิเธน  ตฺติสมเถน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 635 

                        *เลมที่ ๓  อุปาลิป ฺจกวณฺณนา  หนา  ๖๓๕ 
 
วูปสมฺมติ  ตสฺส  ต  วูปสม  อย  ตฺติยา  วูปสโม  กโตติ   
น  ชานาติ  ฯ  สุตฺต  น  ชานาตีติ  อุภโตวิภงฺค  น  ชานาติ  ฯ   
สุตฺตานุโลม  น  ชานาตีติ  จตฺตาโร  มหาปเทเส  น  ชานาติ  ฯ   
วินย  น  ชานาตีติ  ขนฺธกปริวาร  น  ชานาติ  ฯ  วินยานุโลม  
น  ชานาตีติ  มหาปเทเสเยว  น  ชานาติ  ฯ  น   จ  านาาน- 
กุสโลติ  การณาการณกุสโล  น  โหติ  ฯ  ธมฺม  น  ชานาตีติ   
เปตฺวา  วินยปฏก  อวเสส  ปฏกทฺวย  น  ชานาติ  ฯ 
ธมฺมานุโลม  น  ชานาตีติ  สุตฺตนฺติเก  จตฺตาโร  มหาปเทเส  
น  ชานาติ  ฯ  วินย  น  ชานาตีติ  ขนฺธกปริวารเมว  น   
ชานาติ  ฯ  วินยานุโลม  น  ชานาตีติ  จตฺตาโร  มหาปเทเส   
น  ชานาติ  ฯ  อุภโตวิภงฺคา  ปเนตฺถ  อสงฺคหิตา  โหนฺติ  ฯ   
ตสฺมา ย  กุรนฺุทิย  วุตฺต  วินยนฺติ  สกล  วินยปฏก  น 
ชานาตีติ  ต   คเหตพฺพ  ฯ  น  จ  ปุพฺพาปรกุสโล  โหตีติ  
ปุเรกถาย  จ  ปจฺฉากถาย  จ  อกุสโล  โหติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
วุตฺตปฏิปกฺขวเสน วิ ฺเยฺยตฺตา  ปุพฺเพ  ปกาสิตตฺตา  จ   
อุตฺตานเมวาติ  ฯ 
        อนิสฺสติวคฺคนปฏิปฺปสฺสมฺภนวคฺคโวหารวคฺควณฺณนา    
                                          นฏิ ิตา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 636 

                  *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๓๖ 
                                                                                   
          ทฏิาวิกมฺมวคฺเค  ฯ  ทฏิาวิกมฺมาติ  ทิฏ ีน  อาวิกมฺมานิ    
ลทฺธิปกาสนานิ  อาปตฺติเทสนาสงฺขาตาน  วินยกมฺมานเมต  
อธิวจน  ฯ  อนาปตฺติยา  ทิฏ ึ  อาวิกโรตีติ  อนาปตฺติเมวาปตฺตีติ   
เทเสตีติ อตฺโถ ฯ  อเทสนาคามินิยาติ  ครุกาปตฺติยา  ทฏิ ึ   
อาวิกโรติ  ฯ  สงฺฆาทิเสส  จ   ปาราชิก  จ  เทเสตีติ  อตฺโถ  ฯ   
เทสิตายาติ ลหุกาปตฺติยาป เทสิตาย  ทิฏ ึ  อาวิกโรติ  ฯ  เทสิต   
ปุน  เทเสตีติ  อตฺโถ  ฯ  จตูหิ  ป ฺจหีติ  ยถา  จตูหิ  ป ฺจหิ   
ทิฏ ิ  อาวิกตา  โหติ  เอว  อาวิกโรติ  จตฺตาโร  ป ฺจ  ชนา 
เอกโต  อาปตฺตึ  เทเสนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  มโนมานเสนาติ  มนสงฺขาเตน   
มานเสน  ทิฏ ึ  อาวิกโรติ  วจีเภท  อกตฺวา  จิตฺเตเนว 
อาปตฺตึ  เทเสตีติ  อตฺโถ  ฯ  นานาสวาสกสฺสาติ  ลทฺธินานา  
สวาสกสฺส วา  กมฺมนานาสวาสกสฺส  วา  สนฺติเก  ทิฏ ึ  
อาวิกโรติ  อาปตฺตึ เทเสตีติ  อตฺโถ  ฯ  นานาสีมายาติ  สมาน- 
สวาสกสฺสาป  นานาสีมาย   ิตสฺส  สนฺติเก  อาวิกโรติ   
มาฬกสีมาย  หิ   ิเตน  สีมนฺตริกาย  ิตสฺส  วา  สีมนฺตริกาย  
วา   ิเตน  อวิปฺปวาสสีมาย   ิตสฺสาป  อาปตฺตึ  เทเสตุ น  
วฏฏติ  ฯ  อปกตตฺตสฺสาติ  อุกฺขิตฺตกสฺส  วา ยสฺส  วา อุโปสถ- 
ปวารณา ปตา โหนฺติ ตสฺส สนฺติเก เทเสตีติ อตฺโถ ฯ   
          นาล  โอกาสกมฺม  กาตุนฺติ  น  ปริยตฺต  กาตุ  น  กาตพฺพนฺติ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 637 

                        *เลมที่ ๓  อุปาลิป ฺจกวณฺณนา  หนา  ๖๓๗           
           
อตฺโถ  ฯ  อิธาป  อปกตตฺโต  อุกฺขิตฺตโก  เจว  ปต- 
อุโปสถปวารโณ จ ฯ จาวนาธิปฺปาโยติ สาสนโต จาเวตุกาโม ฯ   
        มนฺทตฺตา  โมมูหตฺตาติ  มนฺทภาเวน  โมมูหภาเวน   
วิสฺสชฺชิตตป  ชานิตตป  อสมตฺโถ  เกวล  อตฺตโน  โมมูหภาว   
ปกาเสนฺโตเยว  ปุจฺฉติ อุมฺมตฺตโก  วิย  ฯ  ปาปจฺโฉติ  เอว  ม   
ชโน  สมฺภาเวสฺสตีติ  ปาปกาย อิจฺฉาย ปุจฺฉติ ฯ   
        ปริภวาติ  ปริภว  อาโรเปตุกาโม  หุตฺวา  ปุจฺฉติ  ฯ อ ฺ- 
พฺยากรเณสุป เอเสว นโย ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ    
        ทฏิาวิกมฺมวคฺค วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        อตฺตาทานวคฺเค  จ  ธุตงฺควคฺเค  จ  ย  วตฺตพฺพ  สิยา   
ต  สพฺพ เหฏา วุตฺตเมว ฯ 
        มุสาวาทวคฺเค  ฯ  ปาราชิก  คจฺฉตีติ  ปาราชิกคามี  ฯ   
ปาราชิกาปตฺติภาว  ปาปุณาตีติ  อตฺโถ  ฯ  อิตเรสุป  เอเสว 
นโย  ฯ  ตตฺถ  อสนฺตอุตฺตริมนุสฺสธมฺมาโรจนมุสาวาโท  ปาราชกิ- 
คามี อมูลเกน  ปาราชิเกน  อนุทฺธสนมุสาวาโท  สงฺฆาทิเสส- 
คามี  โย  เต  วิหาเร  วสตีติอาทินา  ปริยาเยน  ชานนฺตสฺส   
วุตฺตมุสาวาโท ถลฺุลจฺจยคามี   อชานนฺตสฺส   ทุกกฺฏคามี  สมฺปชาน- 
มุสาวาเท ปาจิตฺติยนฺติ อาคโต ปาจิตฺติยคามีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อทสฺสเนนาติ  วินยธรสฺส  อทสฺสเนน  ฯ  กปฺปยากปฺปเยสุ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 638 

                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๓๘ 
 
หิ  กุกกฺุจฺเจ  อุปฺปนฺเน  วินยธร  ทิสฺวา  กปฺปยากปฺปยภาว   
ปฏิปุจฺฉิตฺวา  อกปฺปย  ปหาย  กปฺปย  กเรยฺย  ต  อปสฺสนฺโต   
ปน  อกปฺปยป   กปฺปยนติฺ  กโรนฺโต  อาปชฺชติ  ฯ  เอว   
อาปชฺชิตพฺพ  อาปตฺตึ   วินยธรสฺส  ทสฺสเนน  นาปชฺชติ   
อทสฺสเนเนว  อาปชฺชติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อทสฺสเนนาติ  ฯ 
อสฺสวเนนาติ  เอกวิหาเรป  วสนฺโต  ปน วินยธรสฺส  อุปฏาน   
คนฺตฺวา  กปฺปยากปฺปย  อปุจฺฉิตฺวา  วา  อ ฺเส  วา  วุจฺจมาน   
อสุณนฺโต  อาปชฺชติ  เอว  ฯ  เตน  วุตฺต  อสฺสวเนนาติ  ฯ  ปสุตฺตตาติ   
ปสุตฺตกตาย  ฯ  สหาคารเสยฺย  ห ิปสุตฺตกภาเวนป  อาปชฺชติ  ฯ   
อกปฺปเย  กปปฺยส ฺ ิตาย  อาปชฺชนโฺต  ปน  ตถาส ฺ ี   
อาปชฺชติ  ฯ  สติสมฺโมสา  เอกรตฺตาติกฺกมาทิวเสน อาปชฺชิตพฺพ   
อาปชฺชติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ 
                        มุสาวาทวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
          ภิกฺขุนวีคฺเค  ฯ  อลาภายาติ  จตุนฺน  ปจฺจยาน  อลาภตฺถาย 
ยถา  ปจฺจเย  น  ลภนฺติ  ตถา  ปริสกฺกติ  วายมตีติ  อตฺโถ  ฯ   
อนตฺถายาติ  อนตฺถ  กลิสาสน  อาโรเจนฺโต  ปริสกกฺติ ฯ  
อนาวาสายาติ  อนาวาสตฺถาย ยสฺมึ คามเขตฺเต วสนฺติ ตโต  
นีหรณตฺถาย ฯ 
        สมฺปโยเชตีติ  อสทฺธมฺมปฏิเสวนตฺถาย  สมฺปโยเชติ  ฯ  กตีหิ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 639 

                        *เลมที่ ๓  อุปาลิป ฺจกวณฺณนา  หนา  ๖๓๙           
           
นุ  โข  ภนฺเต  องฺเคหิ  สมนฺนาคตาย  ภิกฺขุนิยา  กมมฺ  กาตพฺพนฺติ    
สตฺตนฺน  กมมฺาน  อ ฺตร  สนฺธาย  ปจฺุฉติ ฯ   
        น สากจฺฉาตพฺโพติกปฺปยากปฺปยนามรูปปริจฺเฉทสมถ- 
วิปสฺสนาทิเภโท  กถามคฺโค  น  กเถตพฺโพ  ฯ  ยสฺมา  ปน   
ขีณาสโว  ภิกฺขุ  น  วิสวาเทติ  ตถารูปสฺส  กถามคฺคสฺส  สามี   
หุตฺวา  กเถติ  น อิตเร  ตสฺมา  ปมป ฺจเก  นาเสกฺเขนาติ   
ปฏิกฺขิปตฺวา  ทุติยป ฺจเก  อเสกฺเขนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  น   
อตฺถปฏิสมฺภิทปฺปตฺโตติ  อฏกถาย   ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  ปเภทคต- 
าณปฺปตฺโต  น  โหติ  ฯ  น  ธมฺมปฏิสมฺภิทปฺปตฺโตติ  ปาลิธมฺเม   
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  น  โหติ  ฯ  น  นริุตฺติปฏิสมฺภิทปฺปตฺโตติ   
โวหารนิรุตฺติย  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  น  โหติ  ฯ  น  ปฏิภาณ- 
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโตติ  ยานิ  ยานิ  ปฏภิาณสงฺขาตานิ  อตฺถปฏ-ิ 
สมฺภิทาทีนิ  าณานิ  เตสุ  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  น  โหติ  ฯ   
ยถาวิมุตฺต  น  ปจฺจเวกฺขตีติ  จตุนฺน  ผลวิมุตฺตีน  วเสน   ยถา- 
วิมุตฺต  จิตฺต  เอกูนวีสติเภทาย  ปจฺจเวกฺขณาย  น  ปจฺจเวกฺขิตา   
โหติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                ภิกฺขุนีวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ     



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 640 

                  *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๔๐           
           
          อุพฺพาหิกวคฺเค  ฯ  น  อตฺถกุสโลติ  น  อฏกถากุสโล  
อตฺถุทฺธาเร  เฉโก  น  โหติ  ฯ  น  ธมมฺกุสโลติ  อาจริยมุขโต   
อนุคหิตตฺตา  ปาลิย  น  กสุโล  น  ปาลิสูโร  ฯ  น  นิรุตฺติกุสโลติ  
ภาสนฺตรโวหาเร น  กสุโล  ฯ  น  พฺย ฺชนกุสโลติ  สถิิล- 
ธนิตาทิวเสน  ปริมณฺฑลพฺย ฺชนาโรปเน  กุสโล  น  โหติ  น   
อกฺขรปริจฺเฉเท  นิปุโณติ อตฺโถ  ฯ  น  ปุพฺพาปรกุสโลติ   
อตฺถปุพฺพาปเร  ธมฺมปุพฺพาปเร นิรุตฺติปุพฺพาปเร  พฺย ฺชน- 
ปุพฺพาปเร  ปุเรกถาปจฺฉากถาสุ  จ  น  กุสโล   โหติ  ฯ   
โกธโนติอาทีนิ  ยสฺมา  โกธาทีหิ  อภิภูโต  การณาการณ  
น  ชานาติ  วินิจฺฉินิตุ น  สกฺโกติ  ตสฺมา  วุตฺตานิ  ฯ  
อปสาเรตา(๑)  โหติ  โน  สาเรตาติ  โมเหตา  โหติ  น  สตึ   
อุปฺปาเทตา  โจทกจุทิตกาน  กถ  โมเหติ  ปทหติ  น  สาเรตีติ  
อตฺโถ ฯ เสสเมตฺถ  อุพฺพาหิกวคฺเค  อุตฺตานเมว  ฯ   
                                อุพฺพาหิกวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
          อธิกรณวูปสมวคฺเค  ฯ  ปุคฺคลครุ  โหตีติ  อย  เม  อุปชฺฌาโย 
อย  อาจริโยติอาทีนิ  จินฺเตตฺวา  ตสฺส  ชย  อากงฺขมาโน  อธมฺม   
ธมฺโมติ  ทีเปติ  ฯ  สงฺฆครุ  โหตีติ  ธมฺม  จ  วินย  จ  อมุ ฺจิตฺวา   
วินิจฺฉินนฺโต  สงฺฆครุ  นาม  โหติ  ฯ  จีวราทีนิ  คเหตฺวา   
วินิจฺฉินนฺโต  อามิสครุ  นาม  โหติ  ฯ  ตานิ  อคเหตฺวา  ยถาธมฺม   
# ๑. ปสาเรตาติ ปาลิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 641 

                        *เลมที่ ๓  อุปาลิป ฺจกวณฺณนา  หนา  ๖๔๑ 
 
วินิจฺฉินนฺโต  สทฺธมฺมคร ุ นาม  โหติ ฯ   
        ป ฺจหิ  อุปาลิ  อากาเรหีติ  ป ฺจหิ  การเณหิ  สงฺโฆ   
ภิชฺชติ  ฯ  กมฺเมน  อุทฺเทเสน  โวหรนโฺต  อนุสาวเนน  สลาก- 
คาเหนาติ  เอตฺถ  กมฺเมนาติ  อปโลกนาทีสุ  จตูสุ  กมฺเมสุ   
อ ฺตเรน  กมฺเมน  ฯ อุทฺเทเสนาติ  ป ฺจสุ  ปาฏิโมกฺขุทฺเทเสสุ   
อ ฺตเรน  อุทฺเทเสน  ฯ  โวหรนฺโตติ  โวหรนโฺต  กถยนฺโต  ตาหิ   
ตาหิ  อุปปตฺตีหิ  อธมฺม  ธมฺโมติอาทีนิ  อฏารส  เภทกรวตฺถูนิ   
ทีเปนฺโต  ฯ  อนุสาวเนนาติ  นนุ  ตุมฺเห  ชานาถ  มยฺห  อุจฺจา  
กุลา  ปพฺพชติภาว  พหุสฺสุตภาว  จ  มาทิโส  นาม  อุทฺธมฺม   
อุพฺพินย  สตฺถุสาสน  คาเหยฺยาติ  จิตฺตป  อุปฺปาเทตุ  ตุมฺหาก  
ยุตฺต  กึ  มยหฺ  อวีจิ  นลีปฺุปลวนมิว  สีตโล   กิมห  อปายโต   
น  ภายามีติอาทินา  นเยน  กณฺณมูเล  วจีเภท  กตฺวา   
อนุสาวเนน  ฯ  สลากคาเหนาติ  เอว  อนุสาเวตฺวา  เตส  จิตฺต   
อุปตฺถมฺเภตฺวา  อนิวตฺติธมฺเม  กตฺวา  คณฺหถ  อิม  สลากนฺติ    
สลากคาเหน  ฯ  เอตฺถ  จ  กมฺมเมว  อุทฺเทโส  วา  ปมาณ  ฯ    
โวหารานุสาวนสลากคาหา  ปน  ปุพฺพภาคา  ฯ  อฏารส- 
วตฺถุทีปนวเสน  หิ  โวหรนฺเตน  ตตฺถ  รุจิชนนตถฺ  อนุสาเวตฺวา   
สลากาย  คาหิตายป  อภินฺโนว  โหติ  สงฺโฆ  ฯ  ยทา  ปน   
เอว  จตฺตาโร  วา  อติเรเก  วา  สลาก  คาเหตฺวา  อาเวณิกมฺม   
วา  อุทฺเทส  วา  กโรติ  ตทา  สงฺโฆ  ภินฺโน  นาม  โหติ  ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 642 

                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๔๒ 
 
อิติ  ย  สงฺฆเภทกฺ  ขนฺธกวณฺณนาย  อโวจุมฺห  เอว  อฏารสสุ   
วตฺถูสุ  ยงฺกิ ฺจิ  เอกป  วตฺถุ  ทีเปตฺวา  เตน  เตน  การเณน 
อิม  คณฺหถ  อิม  โรเจถาติ  ส ฺาเปตฺวา  สลาก  คาเหตฺวา   
วิสุ สงฺฆกมฺเม  กเต  สงฺโฆ  ภินฺโน  โหติ  ปริวาเร  ปน  
ป ฺจหิ  อุปาลิ  อากาเรหิ  สงฺโฆ ภิชฺชตีติอาทิ  วุตฺต  ตสฺส   
อิมินา  อิธ  วุตฺเตน  สงฺฆเภทลกฺขเณน  อตฺถโต  นานากรณ  
นตฺถิ  ต  ปนสฺส  นานากรณาภาว  ตตฺเถว  ปกาสยิสฺสามาติ  
สฺวาย ปกาสิโต โหติ ฯ  
          ป ฺตฺเตตนฺติ  ป ฺตฺต  เอต  กฺว  ป ฺตฺต  วตฺตกฺขนฺธเก  ฯ   
ตตฺร  หิ  จุทฺทสกฺขนฺธกวตฺตานิ  ป ฺตฺตานิ  ฯ  เตนาห   
ป ฺตฺเตต  อุปาลิ  มยา  อาคนฺตุกาน  ภิกฺขูน  อาคนฺตุก- 
วตฺตนฺติอาทึ  ฯ  เอวป   โข  อุปาลิ  สงฺฆราชิ  โหติ  โน  จ   
สงฺฆเภโทติ  เอตฺตาวตา  หิ  สงฺฆราชมิตฺตเมว  โหติ  น  ตาว   
สงฺฆเภโท  อนุปุพฺเพน  ปน  อย  สงฺฆราชิ วฑฺฒมานา  
สงฺฆเภทาย สวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ ยถารตฺตนฺติ  รตฺติปริมาณานุรูป   
ยถาเถรนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อาเวณิภาว  กรตฺิวาติ   วิสุ  ววตฺถาน   
กริตฺวา  ฯ  กมฺมากมฺมานิ  กโรนฺตีติ  อปราปร  สงฺฆกมฺม  
อุปาทาย  ขุทฺทกานิ  เจว  มหนฺตานิ  จ  กมฺมานิ  กโรนฺติ ฯ   
เสสเมตฺถาป  อธิกรณวูปสมวคฺเค  อุตฺตานเมว  ฯ   
          สงฺฆเภทวคฺคทฺวเย  ฯ  วินิธาย  ทิฏ ึ  กมฺเมนาติ  เตสุ   



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 643 

                        *เลมที่ ๓  อุปาลิป ฺจกวณฺณนา  หนา  ๖๔๓ 
           
อธมฺมาทีสุ  อธมฺมาทโย  เอเตติ  เอว  ทิฏ ิโกว  หุตฺวา  ต   
ทิฏ ึ  วินิธาย  เต  ธมฺมาทวิเสน  ทีเปตฺวา  วิสุ กมฺม  
กโรติ  ฯ  อิติ  ย  วินิธาย  ทิฏ ิกมฺม  กโรติ  เตน  เอว   
กเตน  วินิธาย  ทฏิ ิกมฺเมน  สทฺธ ึ ป ฺจงฺคานิ  โหนฺติ  ฯ  อิเมหิ   
โข  อุปาลิ  ป ฺจหงฺเคหีติ  อยเมกสฺมึ  ป ฺจเก  อตฺถโยชนา  ฯ   
เอเตน  นเยน  สพฺพป ฺจกานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  เอตฺถาป  จ   
โวหาราทิองฺคตฺตย  ปุพฺพภาควเสเนว  วุตฺต ฯ กมฺมุทฺเทสวเสเนว   
ปน  อเตกิจฺฉตา  เวทิตพฺพา  ฯ  เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมว ฯ   
น เหตฺถ กิ ฺจิ อตฺถิ ย ปุพฺเพ อวุตฺตนย ฯ   
        อาวาสิกวคฺเค  ฯ  ยถาภต นิกฺขิตฺโตติ ยถา อาหริตฺวา  
ปโต  ฯ   
        วินยพฺยากรณาติ  วินยป ฺเห  วิสฺสชฺชนา  ฯ  ปริณาเมตีติ 
นิยเมติ  ทีเปติ  กเถติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ   
          ก ินตฺถารวคฺเค  ฯ  โอตมสิโกติ  อนฺธการคโต  ฯ  ต  ห ิ  
วนฺทนฺตสฺส  ม ฺจปาทาทีสุป  นลาฏ  ปฏิห ฺเยฺย  ฯ  อสมนฺนา- 
หรนฺโตติ  กจฺิจปสุตตฺตา  วนฺทน  อสมนฺนาหรนฺโต  ฯ  สุตฺโตติ   
นิทฺท  โอกกฺนฺโต  ฯ  เอกาวตฺโตติ  เอกโต  อาวตฺโต  สปตฺตปกฺเข   
 ิโต  เวรี  วิสภาคปุคฺคโล  วุจฺจติ  อย  อวนฺทิโย  ฯ  อย  หิ   
วนฺทิยมาโน  ปาเทนป  ปหเรยฺย  ฯ  อ ฺาวิหิโตติ  อ ฺ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 644 

                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๔๔ 
 
จินฺตยมาโน  ฯ  ขาทนฺโตติ  ปฏขชฺชกาทีนิ  ขาทนฺโต  ฯ  อุจฺจาร   
จ  ปสฺสาว  จ  กโรนฺโต  อโนกาสคตตฺตา  อวนฺทิโย  ฯ   
อุกฺขิตฺตโกติ  ติวิเธนป  อุกฺเขปนียกมฺเมน  อุกฺขิตฺตโก  อวนฺทิโย  ฯ   
ตชฺชนียาทิกมฺมกตา ปน  จตฺตาโร  วนทฺิตพฺพา  ฯ  อุโปสถ- 
ปวารณาป  เตหิ  สทฺธึ  ลพฺภนฺติ  ฯ อาทิโต  ปฏาย  จ  
วุตฺเตสุ  อวนฺทิเยสุ  นคฺค ฺจ  อุกฺขิตฺตก  จ  วนฺทนตฺสฺเสว  อาปตฺติ   
อิตเรส  ปน  อสารุปฺปตฺเถน  จ  อนฺตรา วุตฺตการเณน  จ  
วนฺทนา  ปฏกิฺขิตฺตา  ฯ  อิโต  ปร  ปจฺฉา อุปสมฺปนฺนาทโย   
ทสป  อาปตฺติวตฺถุภาเวเนว  อวนฺทิยา  ฯ  เต วนฺทนตฺสฺส  หิ   
นิยเมเนว  อาปตฺติ  ฯ  อิติ  อิเมสุ  ป ฺจสุ  ป ฺจเกสุ  เตรส ชเน  
วนฺทนฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ ทฺวาทสนฺน วนฺทนฺตสฺส อาปตฺติ ฯ   
        อาจริโย  วนฺทิโยติ  ปพฺพชฺชาจริโย  อุปสมฺปทาจริโย   
นิสฺสยาจริโย  อุทฺเทสาจริโย  โอวาทาจริโยติ  อย  ป ฺจวิโธป   
อาจริโย วนฺทิโย ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ 
                                ก ินตฺถารวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
                                นฏิ ิตา  จ  อุปาลปิ ฺจก  วณฺณนาติ ฯ   
                                   ___________________   



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 645 

                                                *เลมที่ ๓  หนา ๖๔๕ 
                                                  สมฏุานวณฺณนา   
   
          อจิตฺตโก   อาปชฺชตีติอาทีสุ  ฯ  สหเสยฺยาทิปณฺณตฺติวชฺช  
อส ฺจิจฺจ  อาปชฺชนฺโต  อจิตฺตโก  อาปชฺชติ  เทเสนฺโต  สจิตฺตโก 
วุฏาติ  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  ส ฺจิจฺจ  อาปชฺชนฺโต  สจิตฺตโก  อาปชฺชติ  ฯ   
ติณวตฺถารเกน  วุฏหนฺโต  อจิตฺตโก  วุฏาติ  ฯ  ปพฺุเพ  วุตฺตเมว    
ติณวตฺถารเกน  วุฏหนฺโต  อจิตฺตโก  อาปชฺชติ  อจิตฺตโก   
วุฏาติ  ฯ  อิตร  เทเสนฺโต  สจิตฺตโก  อาปชฺชติ  สจิตฺตโก  
วุฏาติ  ฯ  ธมฺมทาน  กโรมีติ  ปทโส  ธมฺมาทีนิ  กโรนฺโต   
กุสลจิตฺโต  อาปชฺชติ  ฯ  พุทฺธาน  อนุสาสน  กโรมีติ  อุทคฺคจิตฺโต   
เทเสนฺโต  กสุลจิตฺโต  วุฏาติ  ฯ  โทมนสฺสิโต  หตฺุวา  เทเสนฺโต   
อกุสลจิตฺโต  วุฏาติ  ฯ  ติณวตฺถารเกน  นิทฺทาคโต  วุฏหนฺโต   
อพฺยากตจิตฺโต  วุฏาติ  ฯ  ภึสาปนาทีนิ  กตฺวา  พุทฺธาน   
สาสน  กโรมีติ  โสมนสสฺิโต  เทเสนฺโต  อกุสลจิตฺโต  อาปชชฺติ   
กุสลจิตฺโต  วุฏาติ  ฯ  โทมนสฺสิโตว  เทเสนฺโต  อกุสลจิตฺโต  
วุฏาติ  ฯ  วุตฺตนเยเนว  ติณวตฺถารเกน วุฏหนฺโต  อพฺยากต- 
จิตฺโต  วุฏาติ  ฯ  นิทฺโทกฺกนฺตสมเย สหาคารเสยฺย  อาปชฺชนโฺต   
อพฺยากตจิตฺโต  อาปชฺชติ  ฯ  วุตฺตนเยเนว  ปเนตฺถ กุสลจิตฺโต  
วุฏาตีติอาทิ เวทิตพฺพ ฯ 
          ปม  ปาราชิก  กตีหิ  สมุฏาเนหีติอาทิ  ปุพฺเพ  วุตฺตน- 
ยตฺตา  อุตฺตานเมว ฯ     



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 646 

                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๔๖ 
   
        จตฺตาโร  ปาราชกิา  ตีหิ  สมฏุาเนหีติอาทีสุ  อุกฺกฏ- 
ปริจฺเฉทโต  ย  ย  สมฏุาน  ยสฺส  ยสสฺ  ลพฺภติ  ต  สพฺพ  
วุตฺตเมว โหติ ฯ    
                                สมฏุานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                           ________________ 
                                                                                    
                                          อปรทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา   
    
        กตาปตฺติโย  กายิกาติอาทิคาถาน  วิสฺสชชฺเน  ฯ  ฉ  อาปตฺติโย 
กายิกาติ  อนฺตรเปยฺยาเล  จตุตฺเถน  อาปตฺติสมุฏาเนน  ฉ   
อาปตฺติโย อาปชฺชติ  ภิกขฺุ  เมถุน  ธมมฺ  ปฏิเสวติ  อาปตฺติ   
ปาราชิกสฺสาติ  อาทินา  นเยน  วุตฺตา  อาปตฺติโย  ฯ  กายทฺวาเร   
สมุฏ ิตตฺตา  หิ เอตา  กายิกาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  ฉ  วาจสิกาติ   
ตสฺมึเยว อนฺตรเปยฺยาเล ป ฺจเมน  อาปตฺติสมุฏาเนน  ฉ   
อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ภิกขฺุ  ปาปจฺโฉ  อิจฺฉาปกโตติอาทินา   
นเยน  วุตฺตา  อาปตฺติโย  ฯ ฉาเทนตสฺส  ติสฺโสติ  วชฺชปฏิจฺฉา- 
ทิกาย  ภิกฺขุนิยา  ปาราชกิ  ภิกฺขุสฺส  สงฺฆาทิเสสปฏิจฺฉาทเน   
ปาจิตฺติย  อตฺตโน  ทฏุ ุลลฺาปตฺติปฏิจฺฉาทเน   ทุกฺกฏ  ฯ  ป ฺจ   
สสคฺคปจฺจยาติ  ภิกฺขุนิยา  กายสสคฺเค  ปาราชิก  ภิกฺขุโน   
สงฺฆาทิเสโส  กาเยน  กายปฏิพทฺเธ  ถลฺุลจฺจย  นิสสฺคฺคิเยน   
กายปฏิพทฺเธ  ทกฺุกฏ  องฺคุลิปโฏทเก  ปาจิตฺติยนฺติ  อิมา    
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กายสสคฺคปจฺจยา  ป ฺจ  อาปตฺติโย  ฯ  อรุณุคฺเค  ติสฺโสติ   
เอกรตฺตฉารตฺตสตฺตาห  ทสาห  มาสาติกฺกมวเสน  นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย   
ภิกฺขุนิยา  รตฺติวิปฺปวาเส  สงฺฆาทิเสโส  ปมป  ยาม  ฉาเทติ   
ทุติยมฺป  ตติยมฺป  ยาม  ฉาเทติ  อุทฺธสฺเต  อรุเณ  ฉนฺนา  
โหติ  อาปตฺติ  โย  ฉาเทติ  (อาปตฺตึ)  โส  ทุกฺกฏ  เทสาเปตพฺโพติ   
อิมา  อรุณุคฺเค  ติสฺโส  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ  เทฺว  ยาว- 
ตติยกาติ  เอกาทส  ยาวตติยกา  นาม  ป ฺตฺติวเสน  ปน 
เทฺว  โหนฺติ  ภิกฺขูน  ยาวตติยกา  ภิกฺขุนีน  ยาวตติยกาติ  ฯ   
เอเกตฺถ  อฏวตฺถุกาติ   ภิกฺขุนีนเยว  เอกา  เอตฺถ  อิมสฺมึ   
สาสเน  อฏวตฺถุกา  นาม  ฯ เอเกน  ลพฺพสงฺคโหติ  ยสฺส  
สิยา  อาปตฺติ  โส  อาวิกเรยฺยาติ อิมินา เอเกน  นิทานุทฺเทเสน   
สพฺพสิกฺขาปทาน  จ  สพฺพปาฏิโมกฺขุทฺเทสาน  จ  สงฺคโห   
โหติ  ฯ   
        วินยสฺส  เทฺว  มลูานีติ  กาโย  เจว  วาจา  จ ฯ   
ครุกา  เทฺว  วุตฺตาติ  ปาราชิกสงฺฆาทิเสสา  ฯ  เทฺว ทุฏ ุลฺลจฺ- 
ฉาทนาติ  วชชฺปฏิจฺฉาทิกาย  ปาราชิก  สงฺฆาทิเสสปฏิจฺฉาทกสฺส   
ปาจิตฺติยนฺติ  อิมา  เทฺว  ทฏุ ุลฺลจฺฉาทนาปตฺติโย  นาม  ฯ   
คามนฺตเร  จตสฺโสติ ภิกฺขุ  ภิกฺขุนิยา  สทฺธึ  สวิทหติ  ทุกฺกฏ  
อ ฺสฺส  คามสฺส  อุปจาร  โอกฺกมติ  ปาจิตฺติย  ภิกขฺุนิยา  
คามนฺตร  คจฺฉนฺติยา   ปรกิฺขิตฺเต  คาเม  ปมปาเท  ถุลลฺจฺจย    
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ทุติยปาเท  สงฺฆาทิเสโส  อปริกฺขิตฺตสฺส  ปมปาเท  อุปจา- 
โรกฺกมเน  ถลฺุลจฺจย  ทุติยปาเท  สงฺฆาทิเสโสติ  อิมา  คามนฺตเร   
ทุกฺกฏปาจิตฺติยถุลฺลจฺจยสงฺฆาทิเสสวเสน  จตสฺโส  อาปตฺติโย  ฯ   
จตสฺโส  นทปีารปจฺจยาติ  ภิกฺขุ  ภิกฺขุนิยา  สทฺธึ  สวิทหติ   
ทุกฺกฏ  นาว  อภิรูหติ  ปาจิตฺติย  ภิกฺขุนิยา  นทีปาร  คจฺฉนฺติยา   
อุตฺตรณกาเล  ปมปาเท  ถุลลฺจฺจย   ทติุยปาเท  สงฺฆาทิเสโสติ   
อิมา  จตสฺโส  ฯ  เอกมเส  ถุลลฺจฺจยนฺติ  มนุสฺสมเส  ฯ  นวม- 
เสสุ  ทุกฺกฏนฺติ  เสสอกปฺปยมเสสุ  ฯ  เทฺว  วาจสิกา  รตฺตินติฺ  
ภิกฺขุนี  รตฺตนฺธกาเร  อปปฺทีเป  ปุริเสน  สทฺธ ึ  หตฺถปาเส   
 ิตา  สลฺลปติ  ปาจิตฺติย  หตฺถปาส  วิชหิตฺวา   ิตา   สลลฺปติ   
ทุกฺกฏ  ฯ  เทวฺ  วาจสิกา  ทิวาติ  ภิกฺขุนี  ทิวา  ปฏจฺิฉนฺเน    
โอกาเส  ปุริเสน  สทฺธ ึ หตฺถปาเส   ิตา  สลลฺปติ  ปาจิตฺติย 
หตฺถปาส  วิชหิตฺวา   ิตา  สลฺลปติ  ทกฺุกฏ  ฯ  ททมานสฺส  
ติสฺโสติ  มรณาธิปฺปาโย  มนุสฺสสฺส  วิส  เทติ  โส  เจ  เตน   
มรติ  ปาราชกิ ยกฺขเปตาน  เทติ  เต  จ  มรนฺติ  ถุลลฺจฺจย   
ติรจฺฉานคตสฺส  เทติ  โส  เจ  มรติ  ปาจิตฺติย  อ ฺาติกาย   
ภิกฺขุนิยา  จีวรทาเนป  ปาจิตฺติยนฺติ  เอว  ททมานสฺส  ติสฺโส   
อาปตฺติโย  ฯ  จตฺตาโร  จ ปฏิคฺคเหติ  หตฺถคาหเวณิคาเหสุ   
สงฺฆาทิเสโส  มุเขน  องฺคชาตคหเณ ปาราชิก  อ ฺาติกาย    
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ภิกฺขุนิยา  จีวรปฏิคฺคหเณ  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  อวสฺสุตาย   
อวสฺสุตสฺส  หตฺถโต  ขาทนีย  โภชนีย  ปฏิคฺคณฺหนฺติยา  ถุลลฺจฺจย   
เอว  ปฏิคฺคเห  จตฺตาโร  อาปตฺติกฺขนฺธา  โหนฺติ  ฯ  ป ฺจ   
เทสนาคามินิโยติ  ลหุกา  ป ฺจ  ฯ  ฉ  สปฺปฏิกมฺมาติ  ปาราชิก   
เปตฺวา  อวเสสา  ฯ  เอเกตฺถ อปฺปฏิกมฺมาติ ปาราชิกาปตฺติ  ฯ   
วินยครุกา  เทฺว  วุตฺตาติ  ปาราชิก ฺเจว สงฺฆาทิเสส ฺจ  ฯ   
กายวาจสิกานิ  จาติ  สพพฺาเนว  สิกฺขาปทานิ กายวาจสิกานิ  ฯ   
มโนทฺวาเร  ป ฺตฺต  เอกสิกฺขาปทป  นตฺถ ิ ฯ  เอโก  วิกาเล   
ธ ฺรโสติ  โลณโสจิรก  ฯ  อยเมว  ห ิ เอโก  ธ ฺรโส  วิกาเล   
วฏฏติ  ฯ  เอกา  ตฺติจตุตฺเถน  สมฺมตีติ ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ  ฯ   
อยเมว  หิ  เอกา  ตฺติจตุตฺเถน  กมฺเมน สมฺมติ  อนุ ฺาตา  ฯ   
ปาราชิกา  กายิกา  เทฺวติ  ภิกฺขูน เมถุนธมฺมปาราชิก   
ภิกฺขุนีน  จ  กายสสคฺคปาราชิก  ฯ  เทวฺ   สวาสกภูมิโยติ  อตฺตนา   
วา  อตฺตาน  สมานสวาสก  กโรติ สมคฺโค วา น  สงฺโฆ  
อุกฺขิตฺต  โอสาเรติ  ฯ  กรุุนฺทิย  ปน  สมานสวาสกภูมิ  จ   
นานาสวาสกภูมิ  จาติ  เอว  เทฺว  สวาสกภูมิโย  วุตฺตา  ฯ   
ทฺวินฺน ฺจ  รตฺติจฺเฉโทติ  ปาริวาสิกสฺส  จ  มานตฺตจาริกสฺส   
จ  ฯ  ป ฺตฺตา ทฺวงฺคุลา  ทุเวติ  เทฺว  ทฺวงฺคุลป ฺตฺติโย   
ทฺวงฺคุลปพฺพปรม   อาทาตพฺพนฺติ  อยเมกา  ทฺวงฺคุล  วา  เทฺวมาส    
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วาติ อยเมกา ฯ เทฺว  อตฺตาน  วธิตฺวานาติ  ภิกฺขุนี  อตฺตาน   
วธิตฺวา  เทฺว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  วธติ  โรทติ  อาปตฺติ  
ปาจิตฺติยสฺส  วธติ  น  โรทติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ฯ  ทฺวีหิ  สงฺโฆ   
ภิชฺชตีติ  กมฺเมน  จ   สลากคาเหน  จ  ฯ  เทฺวตฺถ  ปมาปตฺติกาติ   
เอตฺถ  สกเลป  วินเย  เทฺว  ปมาปตฺติกา  อุภินฺน  ป ฺตฺติ- 
วเสน  ฯ  อิตรถา  ปน นว  ภิกฺขูน  นว  ภิกฺขุนีน ฺจาติ  อฏารส   
โหนฺติ  ฯ  ตฺติยา  กรณา  ทุเวติ  เทฺว  ตฺติกิจฺจานิ  กมฺมา   
จ  กมฺมปาทกา  จ  นวสุ  าเนสุ กมฺม  โหติ  ทฺวีสุ  
กมฺมปาทภาเวน  ติฏติ  ฯ   
        ปาณาติปาเต  ติสฺโสติ  อโนทิสฺส  โอปาต  ขณติ  สเจ   
มนุสฺโส  มรติ  ปาราชิก  ยกฺขเปตาน  มรเณ  ถลฺุลจฺจย   
ติรจฺฉานคตสฺส  มรเณ  ปาจิตฺติยนฺติ  อิมา  ติสฺโส  โหนฺติ  ฯ  
วาจา  ปาราชิกา  ตโยติ  วชฺชปฏิจฺฉาทิกาย  อุกฺขิตฺตานุวตฺติกาย   
อฏวตฺถุกายาติ  ฯ  กรุุนฺทยิ  ปน  อาณตฺติยา  อทินฺนาทาเน   
มนุสฺสมรเณ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมอุลฺลปเน  จาติ  เอว   ตโย  วุตฺตา  ฯ   
โอภาสนา  ตโยติ  วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺค  อาทิสฺส วณฺณา- 
วณฺณภาสเน  สงฺฆาทิเสโส  วจฺจมคฺค  ปสฺสาวมคฺค  เปตฺวา 
อธกฺขก  อุพฺภชานุมณฺฑล  อาทิสฺส  วณฺณาวณฺณภณเน  ถุลลฺจฺจย   
อุพฺภกฺขก  อโธชานุมณฺฑล  อาทิสฺส  วณฺณาวณฺณภณเน  ทุกฺกฏ  ฯ     



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 651 

        *เลมที่ ๓  อปรทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา  หนา  ๖๕๑ 
 
ส ฺจริตฺเตน  วา  ตโยติ  ปฏิคฺคณฺหติ  วีมสติ  ปจฺจาหรติ  อาปตฺติ   
สงฺฆาทิเสสสฺส  ปฏิคฺคณฺหติ  วีมสติ  น  ปจฺจาหรติ  อาปตฺติ    
ถุลลฺจฺจยสฺส  ปฏิคฺคณฺหติ  น  วีมสติ  น  ปจฺจาหรติ  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ  อิเม  ส ฺจริตฺเตน  การณภูเตน  ตโย  อาปตฺติกฺ- 
ขนฺธา  โหนฺติ  ฯ  ตโย  ปคฺุคลา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพาติ  อทฺธานหีโน  
องฺคหีโน  วตฺถุวิปนฺโน  จ  ฯ  เตส  นานากรณ  วุตฺตเมว  ฯ  
อปเจตฺถ  โย  ปตฺตจีวเรน  อปริปูโร  จ  ปริปูโร  จ  น  ยาจติ   
อิเมป  องฺคหีเนเนว  สงฺคหิตา  ฯ  มาตุฆาตกาทโย  จ  กรณ- 
ทุกฺกฏกา  ปณฺฑกอุภโตพฺย ฺชนกติรจฺฉานคตสงฺขาเตน วตฺถุ- 
วิปนฺเนเนว สงฺคหิตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  เอส  หิ  นโย  กรุุนฺทิย  
วุตฺโต  ฯ  ตโย  กมฺมาน  สงฺคหาติ  ตฺติกปฺปนา  วิปฺปกตปจฺจตฺต   
อตีตกรณนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ทเทยฺย  กเรยฺยาติอาทิเภทา  ตฺติกปฺปนา 
เทติ  กโรตีติอาทิเภท  วิปฺปกตปจฺจตฺต  ทินฺน  กตนฺติอาทิเภท   
อตีตกรณ  นามาติ  อิเมหิ  ตีหิ  กมฺมานิ  สงฺคยฺหนฺติ  ฯ  อปเรหิป  
ตีหิ  สงฺคยฺหนฺติ  วตฺถุนา  ตฺติยา  อนุสฺสาวนายาติ  ฯ  วตฺถ-ุ 
สมฺปนฺน  หิ  ตฺติสมฺปนฺน  อนุสฺสาวนสมฺปนฺน ฺจ  กมฺมนฺนาม  
โหติ  ฯ  เตน  วุตฺต  ตโย  กมฺมาน  สงฺคหาติ  ฯ  นาสิตกา  ตโย   
นาม  เมตฺติย  ภิกฺขุนึ  นาเสถ  ทูสโก  นาเสตพฺโพ  ทสหงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต  สามเณโร   นาเสตพฺโพ  กณฺฏก  สมณุทฺเทส    
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นาเสถาติ  เอว  ลิงฺคสวาสทณฺฑกมฺมนาสนาวเสน  ตโย  นาสิตกา   
เวทิตพฺพา  ฯ  ติณฺณนฺน  เอกวาจิกาติ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เทฺว  
ตโย  เอกานุสฺสาวเน  กาตุนฺติ  วจนโต  ติณฺณ  ชนาน  
เอกุปชฺฌาเยน  นานาจริเยน  เอกา อนุสฺสาวนา  วฏฏติ  ฯ   
        อทินฺนาทาเน  ติสฺโสติ  ปาเท  วา  อติเรกปาเท  วา   
ปาราชิก  อติเรกมาสเก  โอนป ฺจมาสเก  ถลฺุลจฺจย  มาสเก   
วา  โอนมาสเก  วา  ทุกกฺฏ  ฯ  จตสฺโส  เมถุนปจฺจยาติ  อกฺขายิเต   
ปาราชิก  เยภุยฺเยน  ขายิเต  ถลฺุลจฺจย  วิวฏกเต (๑)มุเข  ทุกฺกฏ   
ชตุมฏเก ปาจิตฺติย ฯ ฉนฺทนฺตสฺส ติสฺโสติ  (๒ )วนปฺปตึ ฉินฺทนฺตสฺส   
ปาราชิก (๒)  ภูตคาเม  ปาจิตฺติย  องฺคชาเต  ถุลลฺจฺจย  ฯ  ป ฺจ   
ฉฑฺฑิตปจฺจยาติ  อโนทิสฺส  วิส  ฉฑฺเฑติ  สเจ  เตน  มนุสฺโส 
มรติ  ปาราชกิ  ยกฺขเปเต(๓)  ถุลลฺจฺจย  ติรจฺฉานคเต  ปาจิตฺติย    
วิสฏ ิฉฑฺฑเน  สงฺฆาทิเสโส  เสขิเยสุ  หริเต  อุจฺจารปสฺสาว- 
ฉฑฺฑเน  ทุกฺกฏ  อิมา  ฉฑฺฑิตปจฺจยา  ป ฺจาปตฺติโย  โหนฺติ  ฯ  
        ปาจิตฺติเยน  ทุกกฺฏา  กตาติ  ภิกฺขุโนวาทกวคฺคสฺมึ  ทสสุ   
สิกฺขาปเทสุ  ปาจิตฺติเยน  สทฺธึ  ทุกฺกฏา  กตาเอวาติ  อตฺโถ  ฯ   
จตุเรตฺถ  นวกา  วุตฺตาติ ปมสิกฺขาปทมฺหเิยว  อธมฺมกมฺเม   
เทฺว  ธมฺมกมฺเม  เทฺวติ  เอว จตฺตาโร  นวกา  วุตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ   
ทฺวินฺนป  จีวเรน  จาติ  ภิกขฺูน  สนฺติเก  อุปสมฺปนฺนาย  จีวร   
# ๑. วตฺตกเตติป ฯ  ๒. (?) ฯ  ๓.  ม. ย.ุ ยกฺขเปเทสุ  ฯ     
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เทนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  ภิกฺขุนีน  สนฺติเก  อุปสมฺปนฺนาย  เทนฺตสฺส   
ทุกฺกฏนฺติ  เอว  ทฺวินฺน  ภิกฺขุนีน  จีวร  เทนฺตสฺส  จีวเรน   
การณภูเตน  อาปตฺติ  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  อฏ  ปาฏิเทสนียา ปาลิย   
อาคตา  เอว  ฯ  ภุ ฺชนฺตามกธ ฺเน  ปาจิตฺติเยน  ทุกฺกฏา  กตาติ   
อามกธ ฺ  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺติยา  ปาจิตฺติเยน  สทฺธึ  
ทุกฺกฏา  กตาเยว  ฯ   
        คจฺฉนฺตสฺส  จตสฺโสติ  ภิกฺขุนิยา  วา  มาตุคาเมน  วา  
สทฺธึ  สวิธาย  คจฺฉนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  คามูปจาโรกฺกมเน  ปาจิตฺติย   
ยา  ภิกฺขุนี  เอกา  คามนฺตร  คจฺฉติ  ตสฺส  คามูปจาร   
โอกฺกมนฺติยา  ปมปาเท  ถลฺุลจฺจย  ทติุยปาเท  สงฺฆาทิเสโสติ 
คจฺฉนฺตสฺส  อิมา  จตสฺโส  อาปตฺติโย  โหนฺติ  ฯ   ิตสฺส  วาป 
ตตฺตกาติ   ิตสฺสาป  จตสฺโสเอวาติ  อตฺโถ  ฯ  กถ  ฯ  ภิกฺขุนี   
อนฺธกาเร  วา  ปฏิจฺฉนฺเน  วา  โอกาเส  มิตฺตสนฺถววเสน   
ปุริสสฺส หตฺถปาเส  ติฏติ  ปาจิตฺติย  หตฺถปาส  วิชหิตฺวา  
ติฏติ  ทุกฺกฏ  อรุณุคฺคมนกาเล  ทุติยกิาย  หตฺถปาส  วิชหนฺตี   
ติฏติ  ถลฺุลจฺจย  วิชหิตฺวา  ติฏติ  สงฺฆาทิเสโส  ฯ  นิสินฺนสฺส   
จตสฺโส  อาปตฺติโย  นิปนฺนสฺสาป  ตตฺตกาติ  สเจป  หิ  สา  
นิสีทติ  วา  นิปชฺชติ  วา   เอตาเยว  จตสฺโส  อาปตฺติโย  
อาปชฺชติ  ฯ    
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        ป ฺจ  ปาจิตฺติยานีติ  ป ฺจ  เภสชฺชานิ  ปฏิคฺคเหตฺวา   
นานาภาชเนสุ  วา  เอกภาชเน  วา  อมสิฺเสตฺวา  ปตานิ   
โหนฺติ  ฯ  สตฺตาหาติกฺกเม  โส  ภิกฺขุ  ป ฺจ  ปาจิตฺติยานิ สพฺพานิ   
นานาวตฺถุกานิ  เอกกฺขเณ  อาปชฺชติ  ฯ  อิม   ปม  อาปนฺโน   
อิม  ปจฺฉาติ  น  วตฺตพฺโพ  ฯ  นว  ปาจิตฺติยานีติ  โย  ภิกฺขุ   
นว  ปณีตโภชนานิ  วิ ฺาเปตฺวา  เอเตหิ  สทฺธึ  เอกโต ว 
เอก  กพฬ  โอมทฺทิตฺวา  มุเข  ปกฺขิปตฺวา  ปรคล  อติกฺกเมติ    
อย  นว  ปาจิตฺติยานิ  สพฺพานิ  นานาวตฺถุกานิ  เอกกฺขเณ  
อาปชฺชติ ฯ  อิม  ปม  อาปนฺโน  อิม  ปจฺฉาติ  น  วตฺตพฺโพ  ฯ   
        เอกวาจาย  เทเสยฺยาติ  อห  ภนฺเต  ป ฺจ  เภสชฺชานิ   
ปฏิคฺคเหตฺวา  สตฺตาห  อติกฺกเมตฺวา  ป ฺจ  อาปตฺติโย  อาปนฺโน  
ตา  ตุมฺหมูเล  ปฏิเทเสมีติ  เอว  เอกวาจาย  เทเสยฺย  เทสิตาเนว   
โหนฺติ  ทฺวีห ิ ตีหิ  วาจาหิ กิจฺจ  นาม  นตฺถิ  ฯ  ทุติย- 
วิสฺสชฺชเนป  อห  ภนฺเต  นว  ปณีตโภชนานิ  วิ ฺาเปตฺวา   
ภุ ฺชิตฺวา  นว  อาปตฺติโย  อาปนฺโน  ตา  ตุมฺหมูเล  ปฏิเทเสมีติ   
วตฺตพฺพ  ฯ  วตฺถุ  กิตฺเตตฺวา  เทเสยฺยาติ  อห  ภนฺเต  ป ฺจ   
เภสชฺชานิ  ปฏิคฺคเหตฺวา  สตฺตาห  อติกฺกเมสึ  ยถาวตฺถุก  ตา   
ตุมฺหมูเล  ปฏิเทเสมีติ  เอว  วตฺถุ  กิตฺเตตฺวา  เทเสยฺย  ฯ  เทสิตา ว   
โหนฺติ  อาปตฺติโย  ฯ  อาปตฺติยา  นาม  คหเณน  กจฺิจ  นตฺถิ  ฯ    
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ทุติยวิสฺสชฺชเนป  อห  ภนเฺต  นว  ปณีตโภชนานิ  วิ ฺาเปตฺวา   
ภุตฺโต  ยถาวตฺถุก  ตา  ตุมฺหมูเล  ปฏิเทเสมีติ  วตฺตพฺพ  ฯ   
        ยาวตติยเก  ติสฺโสติ  อุกฺขิตฺตานุวตฺติกาย  ปาราชิก   
เภทกานุวตฺตกาน  โกกาลกิาทีน  สงฺฆาทิเสส  ปาปกาย  ทิฏ ิยา   
อปฺปฏินิสฺสคฺเค  จณฺฑกาฬิยา  จ  ภิกฺขุนิยา  ปาจิตฺติยนฺติ   
อิมา  ยาวตติยเกน  (๑) ติสฺโส  อาปตฺติโย  ฯ  ฉ  โวหารปจฺจยาติ   
ปยุตฺตวาจาปจฺจยา (๒) ฉ  อาปตฺติโย  อาปชฺชตีติ  อตฺโถ  ฯ  กถ  ฯ   
อาชีวเหตุ  อาชีวการณา  ปาปจฺโฉ  อิจฺฉาปกโต  อสนฺต  อภูต   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อุลลฺปติ  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส  อาชีวเหตุ    
อาชีวการณา  ส ฺจริตฺต  สมาปชฺชติ  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส   
อาชีวเหตุ   อาชีวการณา  โย  เต  วิหาเร  วสติ  ฯเปฯ  อาปตฺติ   
ถุลลฺจฺจยสฺส  อาชีวเหตุ  อาชีวการณา  ภิกฺขุ  ปณีตโภชนานิ   
อตฺตโน  อตฺถาย วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส   
อาชีวเหตุ  อาชีวการณา  ภิกฺขุนี  ปณีตโภชนานิ  อตฺตโน  อตฺถาย   
วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชติ   อาปตฺติ  ปาฏิเทสนียสฺส  อาชีวเหตุ   
อาชีวการณา  สูป  วา  โอทน วา  อคิลาโน  อตฺตโน  อตฺถาย   
วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชติ  อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ  ฯ  ขาทนฺตสฺส   
ติสฺโสติ  มนสฺุสมเส  ถลุลฺจฺจย  อวเสเสสุ  อกปฺปยมเสสุ  ทุกฺกฏ   
ภิกฺขุนิยา  ลสุเณ  ปาจิตฺติย  ฯ  ป ฺจ  โภชนปจฺจยาติ  อวสฺสุตา    
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อวสฺสุตสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส  หตฺถโต  โภชน   คเหตฺวา  ตเถว   
มนุสฺสมส  ลสุณ  อตฺตโน  อตฺถาย  วิ ฺาเปตฺวา  คหิตปณีต- 
โภชนานิ  อวเสส  จ  อกปฺปยมส  ปกขิฺปตฺวา  โวมิสฺสก  
โอมทฺทิตฺวา  อชฺโฌหรมานา  สงฺฆาทิเสส  ถุลลฺจฺจย  ปาจิตฺติย   
ปาฏิเทสนีย  ทุกฺกฏนฺติ  อิมา  ป ฺจ  อาปตฺติโย  โภชนปจฺจยา 
อาปชฺชติ  ฯ   
        ป ฺจ  านานีติ  อุกฺขิตฺตานุวตฺติกาย  ภิกฺขุนิยา  ยาวตติย   
สมนุภาสนาย  อปฺปฏินิสสฺชฺชนฺติยา  ตฺติยา  ทุกฺกฏ  ทฺวีหิ   
กมฺมวาจาหิ  ถุลลฺจฺจย  กมมฺวาจาปริโยสาเน  อาปตฺติ  
ปาราชิกสฺส สงฺฆเภทาย  ปรกฺกมนาทีสุ  สงฺฆาทิเสโส  จ 
ปาปกาย  ทิฏ ิยา อปฺปฏนิิสฺสคฺเค  ปาจิตฺติยนฺติ  เอว  สพฺพา   
ยาวตติยกา  ป ฺจ   านานิ  คจฺฉนฺติ  ฯ  ป ฺจนฺน ฺเจว  อาปตฺตีติ   
อาปตฺติ  นาม ป ฺจนฺน  สหธมฺมิกาน  โหติ  ฯ  ตตฺถ  ทฺวินฺน   
นิปฺปริยาเยน  อาปตฺติเยว  ฯ  สิกฺขมานาสามเณรสามเณรีน  ปน   
อกปฺปยตา  น  วฏฏตีติ  อิมินา  ปริยาเยน  อาปตฺติ  ฯ  เต   
อาปตฺตึ  น เทสาเปตพฺพา  ฯ  ทณฺฑกมมฺ  ปน  เตส  กาตพฺพ  ฯ   
ป ฺจนฺน อธิกรเณน  จาติ  อธิกรณ  จ  ป ฺจนฺนเมวาติ  
อตฺโถ  ฯ  เอเตสเยว  หิ  ป ฺจนฺน  ปตฺตจีวราทีน  อตฺถาย  วินิจฺฉย- 
โวหาโร  อธกิรณนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  คิหีน  ปน  อฏฏกมฺม  นาม    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 657 

        *เลมที่ ๓  อปรทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา  หนา  ๖๕๗ 
 
โหติ  ฯ  ป ฺจนฺน  วินิจฺฉโย  โหตีติ  ป ฺจนฺน  สหธมฺมิกานเยว   
วินิจฺฉโย  นาม  โหติ  ฯ  ป ฺจนฺน  วูปสเมน  จาติ  เอเตสเยว   
ป ฺจนฺน  อธิกรณ  วินิจฺฉินิต  วูปสนฺต  นาม  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ   
ป ฺจนฺน ฺเจว  อนาปตฺตีติ  เอเตสเยว  ป ฺจนฺน  อนาปตฺติ   
นาม  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตีหิ  าเนหิ  โสภตีติ  สงฺฆาทีหิ  ตีหิ   
การเณหิ  โสภติ  ฯ  กตวีติกฺกโม  หิ  ปุคฺคโล  สปปฺฏิกมฺม   
อาปตฺตึ  สงฺฆมชฺเฌ  คณมชฺเฌ  ปุคฺคลสฺส  สนฺติเก  วา  
ปฏิกริตฺวา  อพฺภุณฺหสีโล  ปฏิปากติโก  โหติ  ฯ  ตสฺมา  ตีหิ   
าเนหิ  โสภตีติ  วุจฺจติ  ฯ   
        เทฺว  กายิกา  รตฺตินฺติ   ภิกฺขุนี  รตฺตนฺธกาเร  ปุริสสฺส   
หตฺถปาเส  าน  นิสชชฺน  สยนานิ  กปปฺยมานา  ปาจิตฺติย  หตฺถปาส   
วิชหิตฺวา  านาทีนิ  กปฺปยมานา  ทุกฺกฏนฺติ  เทฺว  กาย- 
ทฺวารสมฺภวา  อาปตฺติโย  รตฺตึ  อาปชชฺติ  ฯ  เทฺว  กายิกา  
ทิวาติ  เอเตเนวุปาเยน  ทิวา  ปฏิจฺฉนฺเน  โอกาเส  เทฺว   
อาปตฺติโย  อาปชฺชติ  ฯ  นิชฺฌนฺตสฺส  เอกา  อาปตฺตีติ  น  
จ ภิกฺขเว  สารตฺเตน  มาตุคามสฺส  องฺคชาต  อุปนิชฺฌายิตพฺพ   
โย  อุปนิชฺฌาเยยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  นิชฺฌนฺตสฺส  อยเมกา    
อาปตฺติ  ฯ  เอกา  ปณฺฑปาตปจฺจยาติ  น  จ  ภิกฺขเว  ภิกฺขา- 
ทายิกาย มุข  โอโลเกตพฺพนฺติ  เอตฺถ  วุตฺตทุกฺกฏาปตฺติ  ฯ    
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อนฺตมโส  ยาคุ  วา  พฺย ฺชน  วา  เทนฺตสฺส  สามเณรสฺสาป  ห ิ 
มุข  โอโลกยโต  ทุกกฺฏเมว  ฯ  กุรุนฺทยิ  ปน  เอกา  ปณฺฑปาต- 
ปจฺจยาติ  ภิกฺขุนี  ปริปาจิต  ปณฺฑปาต  ภุ ฺชนฺตสฺส  ปาจิตฺติยนฺติ   
วุตฺต  ฯ   
        อฏานิสเส  สมฺปสสฺนฺติ  โกสมพิฺกฺขนฺธเก  วุตฺตานิสเส  ฯ   
อุกฺขิตฺตกา  ตโย  วุตฺตาติ  อาปตฺติยา  อทสฺสเน  อปฺปฏิกมฺเม   
ปาปกาย  จ  ทิฏ ิยา  อปปฺฏินิสฺสคฺเคติ  ฯ  เตจตฺตาฬีส  สมฺมา- 
วตฺตนาติ  เตสเยว  อุกฺขิตฺตกาน   เอตฺตเกสุ  วตฺเตสุ  สมฺมาวตฺตนา  ฯ  
ป ฺจฏาเน มุสาวาโทติ ปาราชิกสงฺฆาทิเสุถุลฺลจฺจยปาจิตฺติย- 
ทุกฺกฏสงฺขาเต  ป ฺจฏาเน มุสาวาโท   คจฺฉติ  ฯ  จุทฺทส  ปรมนติฺ   
วุจฺจตีติ  ทสาหปรมาทินา  นเยน  เหฏา วุตฺต  ฯ  ทวฺาทส   
ปาฏิเทสนียาติ  ภิกฺขูน  จตฺตาริ  ภิกฺขุนีน  อฏ  ฯ   จตุนฺน  เทสนาย   
จาติ  จตุนฺน  อจฺจยเทสนายาติ  อตฺโถ  ฯ  กตมา ปน  สาติ  ฯ   
เทวทตฺเตน  ปโยชิตาน  อภิมาราน  อจฺจยเทสนา  อนุรุทฺธตฺเถรสฺส   
อุปฏายิกาย  อจฺจยเทสนา  วฑฺฒสฺส  ลิจฺฉวิโน   อจฺจยเทสนา   
วาสภคามิยตฺเถรสฺส  อุกฺเขปนียกมฺม  กตฺวา  อาคตาน  ภิกฺขูน   
อจฺจยเทสนาติ  อย  จตุนฺน  อจฺจยเทสนา  นาม  ฯ   
        อฏงฺคิโก  มุสาวาโทติ  ปุพฺเพวสฺส  โหติ  มสุา  ภณิสฺสนฺติ   
อาทึ  กตฺวา  วินิธาย  ส ฺนฺติ  ปริโยสาเนหิ  อฏหิ  องฺเคหิ    
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        *เลมที่ ๓  อปรทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา  หนา  ๖๕๙ 
 
สมนฺนาคโต  อฏงฺคิโก  ฯ  อฏ  อุโปสถงฺคานิป  ปาณ  น   
ห ฺเติอาทินา  นเยน  วุตฺตาเนว  ฯ  อฏ  ทูเตยฺยงฺคานีติ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โสตา  จ  โหติ  สาเวตา   จาติอาทินา  นเยน  
สงฺฆเภทเก  วุตฺตานิ  ฯ  อฏ  ติตฺถิยวตฺตานิ  มหาขนฺธเก  วุตฺตานิ  ฯ   
อฏวาจิกา  อุปสมฺปทาติ  ภิกฺขุนีน  อุปสมฺปท  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ   
อฏนฺน  ปจฺจุฏาตพฺพนฺติ  ภตฺตคฺเค  อฏนฺน  ภิกขฺุนีน  อิตราหิ   
ปจฺจุฏาย  อาสน  ทาตพฺพ  ฯ  ภิกฺขุโนวาทโก  อฏหีติ  อฏงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต  ภิกฺขุนีโอวาทโก  สมฺมนนฺิตพฺโพ  ฯ  เอกสฺส  เฉชฺชนฺติ   
คาถาย  ฯ  นวสุ  โย  สลาก  คาเหตฺวา  สงฺฆ  ภินทติ  
ตสฺเสว  เฉชฺช  โหติ  เทวทตฺโต  วิย  ปาราชิก อาปชฺชติ  ฯ   
เภทกานุวตฺตกาน  จตุนฺน  ถลฺุลจฺจย  โกกาลิกาทีน  วิย ฯ   
ธมฺมวาทีน  จตุนฺน  อนาปตฺติ  ฯ  อิมา  ปน อาปตฺติโย จ  
อนาปตฺติโย จ  สพฺเพส  เอกวตฺถุกา  สงฺฆเภทวตฺถุกา  เอว  ฯ   
นว  อาฆาตวตฺถูนีติ คาถาย  ฯ  นวหีติ  นวหิ  ภิกฺขูหิ   
สงฺโฆ  ภิชชฺติ  ฯ  ตฺติยา  การณา  นวาติ  ตฺติยา  กาตพฺพานิ   
กมฺมานิ  นวาติ  อตฺโถ  ฯ  เสส  อุตฺตานเมว  ฯ  ทส  ปุคฺคลา   
นาภิวาเทตพฺพาติ  เสนาสนกฺขนฺธเก  วุตฺตา  ทส  ชนา  ฯ   
อ ฺชลิสามิเจน  จาติ  สามีจิกมฺเมน สทฺธึ  อ ฺชล ิ จ  เตส  
น  กาตพฺโพ  ฯ  เนว  ปานียปุจฺฉนตาลวณฺฏคหณาทิขนฺธกวตฺต    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๖๐ 
 
เตส  ทสฺเสตพฺพ  น  อ ฺชลิ  ปคฺคณฺหิตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ  ทสนฺน   
ทุกฺกฏนฺติ  เตสเยว  ทสนฺน  เอว  กโรนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  โหติ  ฯ   
ทส  จีวรธารณาติ  ทส  ทวิสานิ  อติเรกจีวรสฺส   ธารณา   
อนุ ฺาตาติ  อตฺโถ  ฯ  ป ฺจนฺน  วสฺส  วุตฺถาน  ทาตพฺพ   อิธ   
จีวรนฺติ  ป ฺจนฺน  สหธมฺมิกาน  สมฺมขุาว  ทาตพฺพ  ฯ  สตฺตนฺน    
สนฺเตติ   ทิสาปกฺกนฺตอุมฺมตฺตกขิตฺตจิตฺตเวทนฏฏาน   ติณฺณ  จ    
อุกฺขิตฺตกานนฺติ  อิเมส  สตฺตนฺน  สนฺเต  ปฏริูเป  คาหเก  
ปรมฺมุขาป   ทาตพฺพ  ฯ  โสฬสนฺน  น  ทาตพฺพนฺติ  เสสาน   
จีวรกฺขนฺธเก  วุตฺตาน   ปณฺฑกาทีน  โสฬสนฺน  น  ทาตพฺพ  ฯ   
กติสต  รตฺติสต  อาปตฺตึ   ฉาทยิตฺวานาติ  กติสต  อาปตฺติโย   
รตฺติสต  ฉาทยิตฺวาน  ฯ  ทสสต  รตฺติสต  อาปตฺตึ  ฉาทยิตฺวานาติ   
ทสสต  อาปตฺติโย  รตฺติสต   ฉาทยิตฺวาน  ฯ  อย  เหตฺถ   
สงฺเขปตฺโถ  ฯ  โย  ทิวเส  ทิวเส  สต  สต  สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย   
อาปชฺชิตฺวา  ทส  ทส  ทิวเส  ปฏิจฺฉาเทติ  ฯ  เตน  รตฺติสต   
อาปตฺติสหสฺส  ปฏิจฺฉาทิต  โหติ  โส  สพฺพาว  ตา  อาปตฺติโย   
ทสาหปฏิจฺฉนฺนาติ  ปริวาส  ยาจิตฺวา ทส  รตฺติโย  วสิตฺวาน   
มุจฺเจยฺย  ปาริวาสิโกติ  ฯ   
        ทฺวาทส  กมฺมโทสา  วุตฺตาติ  อปโลกนกมฺม  อธมฺเมน  วคฺค   
อธมฺเมน  สมคฺค  ธมฺเมน  วคฺค   ตถา  ตฺติกมฺมตฺติทุติย-  
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        *เลมที่ ๓  อปรทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา  หนา  ๖๖๑ 
 
กมฺมตฺติจตุตฺถกมฺมานิปติ  เอว  เอเกกสฺมึ  กมฺเม  ตโย  ตโย  
กตฺวา  ทฺวาทส  กมฺมโทสา  วุตฺตา  ฯ  จตสฺโส  กมมฺสมฺปตฺติโยติ   
อปโลกนกมมฺ  ธมฺเมน  สมคฺค  ตถา  เสสานิปติ  เอว  จตสฺโส   
กมฺมสมฺปตฺติโย  วุตฺตา  ฯ  ฉ  กมฺมานีติ  อธมฺมกมฺม  วคฺคกมฺม   
สมคฺคกมฺม  ธมฺมปฏิรูปเกน  วคฺคกมฺม  ธมฺมปฏิรปูเกน  สมคฺคกมฺม   
ธมฺเมน  สมคฺคกมฺมนฺติ  เอว  ฉ  กมฺมานิ  วุตฺตานิ  ฯ เอเกตฺถ   
ธมฺมิกา  กตาติ  เอก  ธมฺเมน  สมคฺคกมฺมเมเวตฺถ ธมฺมิก  กตนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  ทติุยคาถาวิสฺสชฺชเนป  เอตเทว  ธมฺมิก  ฯ  ย  เทสิตนฺติ   
ยานิ  เทสิตานิ  วุตฺตานิ  ปกาสิตานิ  ฯ  อนนฺตชิเนนาติอาทีสุ  ฯ   
ปริยนฺตปริจฺเฉทภาวรหิตตฺตา  อนนฺต  วุจฺจติ  นิพฺพาน  ฯ  ต   
ภควตา  ร ฺา  สปตฺตคณ  อภิมทฺทิตฺวา  รชชฺ  วิย  กิเลสคณ   
อภิมทฺทิตฺวา  ชิต  วิชิต  อธิคต  สมฺปตฺต  ฯ  ตสฺมา  ภควา  
อนนฺตชิโนติ  วุจฺจติ  ฯ  เสฺว  ว  อิฏานิฏเสุ  นิพฺพิการตาย   
ตาทิ  ฯ  ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธินิสฺสรณวิเวกสงฺขาต   
วิเวกป ฺจก  อทฺทสาติ  วิเวกทสฺสี  ฯ  เตน  อนนฺตชเินน  ตาทินา   
วิเวกทสฺสินา  ยานิ  อาปตฺติกฺขนฺธานิ  เทสิตานิ  ฯ  เอเกตฺถ   
สมฺมติ  วินา  สมเถหีติ  อยเมตฺถ  ปทสมฺพนฺโธ  ยานิ  สตฺถารา   
สตฺต  อาปตฺติกฺขนฺธานิ  เทสิตานิ  ตตฺถ  เอกาป  อาปตฺติ    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๖๒ 
 
วินา  สมเถหิ  น  สมฺมติ  ฯ  อถโข  ฉ  สมถา  จตฺตาริ   
อธิกรณานีติ  สพฺเพปเม  ธมฺมา  สมฺมขุาวินเยน  สมฺมนฺติ   
สมฺมาโยค  คจฺฉนฺติ  ฯ  เอตฺถ  ปน  เอโก  สมฺมุขาวินโย  จ   
วินา  สมเถหิ  สมฺมติ  สมถภาว  คจฺฉติ  ฯ  น  หิ  ตสฺส   
อ ฺเน  สมเถน  วินา  อนิปฺผตฺติ  นาม  อตฺถ ิ ฯ  เตน วุตฺต  
เอเกตฺถ  สมฺมติ  วินา  สมเถหีติ  ฯ  อิมินา  ตาว  อธิปฺปาเยน   
อฏกถาสุ  อตฺโถ  วุตฺโต  ฯ  มย  ปน วินาติ นิปาตสฺส  
ปฏิเสธมตฺตมตฺถ   คเหตฺวา  เอเกตฺถ  สมฺมติ  วินา  สมเถหีติ  
เอเตสุ  สตฺตสุ อาปตฺติกฺขนฺเธสุ  เอโก  ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺโธ   
วินา  สมเถหิ น สมเถหิ  สมฺมตีติ  เอตมตฺถ  โรจยาม  ฯ   
วุตฺตป  เจต  ยา  สา  อาปตฺติ อนวเสสา  สา  อาปตฺติ  
น  กตเมน  อธิกรเณน  น  กตมมฺหิ  าเน   น  กตเมน   
สมเถน  สมมฺตีติ  ฯ   
        ฉอูนทิยฑฺฒสตาติ  อิธ  อุปาลิ  ภิกขฺุ  อธมฺม  ธมฺโมติ   
ทีเปติ  ตสฺมึ  อธมฺมทิฏ ิเภเท  อธมฺมทิฏ ิ  ตสฺมึ  อธมฺมทิฏ ิเภเท   
ธมฺมทิฏ ิ  ตสฺมึ  อธมฺมทฏิ ิเภเท  เวมติโก  ตสฺม ึ ธมฺมทิฏ ิเภเท   
อธมฺมทิฏ ิ  ตสฺมึ  ธมฺมทฏิ ิเภเท  เวมติโก  ตสฺม ึ เวมติกเภเท   
อธมฺมทิฏ ิ  ตสฺมึ  เวมติกเภเท  ธมฺมทิฏ ิ  ตสฺมึ  เวมติกเภเท   
เวมติโกติ  เอว  ยานิ  อฏารสนฺน  เภทกรวตฺถูน  วเสน  อฏารส   
อฏกานิ  สงฺฆเภทกฺขนฺธเก  วุตฺตานิ  เตส  วเสน  ฉอูนทิยฑฺฒสต    
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        *เลมที่ ๓  อปรทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา  หนา ๖๖๓ 
 
อาปายิกา  เวทิตพฺพา  ฯ  อฏารส  นาปายิกาติ  อิธ  อุปาลิ   
ภิกฺขุ  ธมฺม  ธมฺโมติ  ทีเปติ  ตสฺมึ  ธมมฺทิฏ ิเภเท  ธมฺมทิฏ ิ   
อวินิธาย  ทิฏ ึ  อวินิธาย  ขนฺตึ  อวินธิาย   รุจึ  อนสฺุสาเวติ   
สลาก  คาเหติ  อย  ธมฺโม  อย  วินโย  อิท  สตฺถุสาสน   
อิม  คณฺหถ  อิม  โรเจถาติ  อยป  โข  อุปาลิ  สงฺฆเภทโก    
น  อาปายิโก  น  เนรยิโก  น  กปฺปฏโ  น  อเตกิจฺโฉติ   
เอว  เอเกกสฺมึ  เอเกก  กตฺวา  สงฺฆเภทกฺขนฺธกาวสาเน  วุตฺตา   
อฏารส ชนา  ฯ  อฏารส  อฏกา  ฉอูนทิยฑฺฒสตวิสฺสชฺชเน   
วุตฺตาเยว  ฯ กติ กมฺมานีติอาทีน สพฺพคาถาน วิสฺสชฺชน  
อุตฺตานเมวาติ ฯ    
                        อปรทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________  
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                                  *เลมที่ ๓  หนาที่  ๖๖๔ 
   
                                  เสทโมจนคาถาวณฺณนา   
   
          เสทโมจนคาถาสุ  ฯ  อสวาโสติ  อุโปสถปวารณาทินา   
สวาเสน  อสวาโส  ฯ  สมโฺภโค  เอกจฺโจ  ตหึ  น  ลพฺภตีติ   
อกปฺปยสมฺโภโค น  ลพฺภติ  ฯ  นหาปนโภชนาทิปฏิชคฺคน  ปน   
มาตราเยว  กาตุ  ลพฺภติ  ฯ  อวิปฺปวาเสน  อนาปตฺตีติ   
สหาคารเสยฺยาย  อนาปตฺติ  ฯ ป ฺหา  เมสา  กุสเลหิ  จินฺติตาติ  
เอสา  ป ฺหา  กุสเลหิ  ปณฺฑิเตหิ  จินฺติตา  ฯ  อสสฺา  วิสฺสชฺชน   
ทารกมาตุยา  ภิกฺขุนิยา  เวทิตพฺพ  ฯ  ตสฺสา  หิ  ปุตฺต  สนฺธาเยต   
วุตฺตนฺติ  ฯ  อวิสฺสชฺชิตคาถา  ครุภณฺฑ  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  อตฺโถ   
ปนสฺสา  ครภุณฺฑวินิจฺฉเย  วุตฺโตเยว  ฯทส  ปุคฺคเล  น  วทามีติ   
เสนาสนกฺขนฺธเก  วุตฺเต  ทส  น  วทามิ ฯ  เอกาทส  วิวชชฺิยาติ  
เย  มหาขนฺธเก  เอกาทส  วิวชฺชนียา  ปคฺุคลา วุตฺตา  เตป   
น  วทามิ  ฯ  อย  ป ฺหา  นคฺค  ภิกฺขุ สนฺธาย วุตฺตา  ฯ  
กถ  นุ  สิกฺขาย  อสาธารโณติ  อย  ป ฺหา  นหาปตปุพฺพก   
ภิกฺขุ  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  อย  หิ  ขุรภณฺฑ  ปริหริตุ น  
ลภติ  ฯ  อ ฺเ  ปน  ลภนติฺ  ตสฺมา  สกิฺขาย  อสาธารโณ  ฯ   
ต  ปุคฺคล กตม  วทนฺติ  พุทฺธาติ  อย  ป ฺหา  นิมิตฺตพุทฺธ   
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ   อโธนาภึ วิวชฺชิยาติ อโธนาภึ วิวชฺเชตฺวา ฯ  
อย ป ฺหา ยนฺต  นสีสก  กพนฺธ  ยสฺส  อุเร  อกฺขีนิ  เจว   
มุข  จ  โหติ  ต  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  ภิกฺขุ  ส ฺาจิกาย    
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                *เลมที่ ๓  เสทโมจนคาถาวณฺณนา หนา  ๖๖๕ 
 
กุฏินฺติ  อย  ป ฺหา  ติณจฺฉทน  กุฏ ึ สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ   
ทุติยป ฺหา  สพฺพมตฺติกามย  กฏุึ  สนธฺาย  วุตฺตา  ฯ  อาปชฺเชยยฺ   
ครุก  เฉชฺชวตฺถุนฺติ  อย  ป ฺหา  วชฺชปฏิจฺฉาทิก  ภิกฺขุนึ   
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  ทุติยป ฺหา  ปณฺฑกาทโย  อภพฺพปุคฺคเล   
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  เอกาทสาป  หิ  เต  คิหิภาเวเยว ปาราชิก   
ปตฺตา  ฯ  วาจาติ  วาจาย  อนาลปนฺโต  ฯ  คิร  โน  จ  ปเร   
ภเณยฺยาติ  อิติเม  โสสฺสนฺตีติ  ปรปุคฺคเล  สนฺธาย  สทฺทป    
น  นิจฺฉาเรยฺย  ฯ  อย  ป ฺหา  สนฺตึ  อาปตฺตึ  นาวิกเรยฺย  
สมฺปชานมุสาวาทสฺส  โหตีติ  อิม  มุสาวาท  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ 
ตสฺส  หิ  ภิกขฺุโน  อธมฺมกิาย  ปฏิ ฺาย  ตุณฺหีภูตสฺส  
นิสินฺนสฺส  มโนทฺวาเร   อาปตฺติ  นาม  นตฺถ ิ ยสมฺา  ปน   
อาวิกาตพฺพ  น  อาวิกาสิ เตนสฺส  วจีทฺวาเร  อกิริยโต  อย   
อาปตฺติ  สมุฏาตีติ  เวทิตพฺพา  ฯ   สงฺฆาทิเสสา  จตุโรติ  อย  
ป ฺหา  อรุณุคฺเค  คามนฺตรปริยาปนฺน  นทีปาร  โอกฺกนฺตภิกฺขุนึ   
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  สา  หิ  สกคามโต ปจฺจูสสมเย  นิกฺขมิตฺวา   
อรุณุคฺคมนกาเล  วุตฺตปฺปการ  นทีปาร  โอกกฺนฺตมตฺตา ว รตฺติ- 
วิปฺปวาสคามนฺตรนทีปารคณมฺหาโอหิยฺยนลกฺขเณ  เอกปฺปหาเรเนว   
จตุโร  สงฺฆาทิเสเส  อาปตฺติโย  อาปชชฺติ  ฯ  สิยา  อาปตฺติโย  
นานาติ  อย  ป ฺหา  เอกโต  อุปสมฺปนนฺา  เทฺว ภิกฺขุนิโย  
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  ตาสุ  ห ิ ภิกฺขูน  สนติฺเก  เอกโต  อุปสมฺปนฺนาย    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๖๖ 
 
หตฺถโต  คณฺหนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  ฯ  ภิกขฺุนีน  สนฺติเก  เอกโต   
อุปสมฺปนฺนาย  หตฺถโต  คณฺหนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  ฯ  จตุโร  ชนา   
สวิธายาติ  อาจริโย  จ  ตโย  จ  อนฺเตวาสิกา  ฉมาสก  ภณฺฑ   
อวหรึสุ  ฯ  อาจริยสฺส  สาหตฺถิกา  ตโย  มาสกา  อาณตฺติยาป   
ตโยว  ตสฺมา  ถุลลฺจฺจย  อาปชฺชติ  ฯ  อิตเรส  สาหตฺถิโก   
เอเกโก อาณตฺติกา  ป ฺเจติ  ตสฺมา  ปาราชิก  อาปชฺชึสุ  ฯ 
อยเมตฺถ สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถาโร  ปน  อทนิฺนาทานปาราชิเก   
สวิธาวหารวณฺณนาย วุตฺโต  ฯ  ฉิทฺท  ตสฺมึ  ฆเร  นตฺถีติ  อย   
ป ฺหา  ทุสฺสกุฏิอาทีนิ  สนฺถตเปยฺยาล ฺจ  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  
เตล  มธธ  ผาณิตนฺติ  คาถา ลิงฺคปริวตฺต  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ   
นิสฺสคฺคิเยนาติ  คาถา  ปรณิามน  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  โย  หิ   
สงฺฆสฺส  ปรณิตลาภโต  เอก  จีวร อตฺตโน  เอก  อ ฺสฺสาติ  
เทฺว  จีวรานิ  เอก  มยฺห  เอก  ตสฺส  เทหีติ  เอกปฺปโยเคน   
ปริณาเมติ  ฯ  โส  นิสฺสคฺคิยปาจิตฺติย ฺเจว  สุทฺธิกปาจิตฺติย ฺจ   
เอกโต  อาปชฺชติ  ฯ  กมมฺ ฺจ  ต  กุปฺเปยฺย  วคฺคปจฺจยาติ  อย   
ป ฺหา  ทฺวาทสโยชนปฺปมาเณสุ  พาราณสีอาทีสุ นคเรสุ   
คามสีม  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  ปทวีติหารมตฺเตนาติ  คาถา ส ฺจริตฺต   
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  อตฺโถป  จสฺสา  ส ฺจริตฺตวณฺณนายเมว    
วุตฺโต  ฯ  สพฺพานิ  ตานิ  นิสฺสคฺคิยานีติ  อย  ป ฺหา  อ ฺาติกาย   
ภิกฺขุนิยา  โธวาปน  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  สเจป  หิ  ติณฺณ  จีวราน    
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                *เลมที่ ๓  เสทโมจนคาถาวณฺณนา หนา  ๖๖๗ 
 
กากโอหน  วา  กทฺทมมกฺขิต  วา  กณฺณ  คเหตฺวา  ภิกฺขุนี  
อุทเกน  โธวติ  ภิกฺขุสฺส  กายคตาเนว  นิสฺสคฺคิยานิ  โหนฺติ  ฯ   
สรณคมนมฺป   น  จ  ตสฺส  อตฺถีติ  สรณคมนอุปสมฺปทาป   
นตฺถิ  ฯ  อย  ป ฺหา มหาปชาปติยา(๑)  อุปสมฺปท  สนฺธาย 
วุตฺตา  ฯ  หเนยฺย  อนรยิ มนฺโทติ  ตป  อิตฺถ ึ วา  ปรุิส  วา   
อนริย  หเนยฺย  ฯ  อย  ป ฺหา  ลิงฺคปริวตฺตเนน  อิตฺถีภูต  ปตร   
ปุริสภูต  จ  มาตร  สนฺธาย  วุตฺตา ฯ   น  เตนานนฺตร  ผุเสติ  
อย  ป ฺหา  มิคลิงฺคตาปสสีหกุมาราทีน  วิย   ติรจฺฉานมาตาปตโร   
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  อโจทยิตฺวาติ  คาถา  ทูเตน อุปสมฺปท  
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  โจทยิตฺวาติ  คาถา  ปณฺฑกาทีน  อุปสมฺปท   
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  กุรุนฺทิย  ปน  ปมคาถา  อฏ  อสมฺมุขา- 
กมฺมานิ  ทุติยา  อนาปตฺติกสฺส  กมฺม  สนฺธาย  วุตฺตาติ   
อาคต  ฯ  ฉินฺทนฺตสฺส  อาปตฺตีติ  วนปฺปตึ  ฉินฺทนฺตสฺส  ปาราชิก   
ติณลตาทึ  ฉินฺทนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  องฺคชาต  ฉินฺทนฺตสฺส   
ถุลลฺจฺจย  ฯ  ฉินฺทนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ  เกเส  จ  นเข  จ  
ฉินฺทนฺตสฺส  อนาปตฺติ  ฯ  ฉาเทนฺตสฺสาติ  อาปตฺตึ  ฉาเทนฺตสฺส  ฯ   
อนาปตฺตีติ  เคหาทีนิ  ฉาเทนฺตสฺส  อนาปตฺติ  ฯ  สจฺจ  ภณนฺโตติ   
คาถาย ฯ (สิขิรณี (๒)อุภโตพฺย ฺชน จ)สิขิรณีสิ (๒)อุภโตพฺย ฺชนาสีติ   
#  ๑. ม. มหาปชาปติโคตมิยา  ฯ  ๒.  สิขร...อิติป  ฯ  อมฺหาก  ปน 
#  ขนฺติ  สิขริณีติ  ฯ  อิทฺหิ  สิขร  อิติ มูลสทิทโต  นิกฺขนฺต  โหติ  
สิขรสทฺโท วิยฯ  
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๖๘ 
 
สจฺจ  ภณนฺโต  ครุก  อาปชฺชติ  ฯ  สมปฺชานมุสาวาเท  ปน  มุสา   
ภาสโต  ลหกุาปตฺติ  โหติ  ฯ  อภูตาโรจเน  มุสา  ภณนฺโต  ครกุ   
อาปชฺชติ  ฯ ภูตาโรจเน  สจฺจ  ภาสโต  ลหุกาปตฺติ  โหติ  ฯ   
อธิฏ ิตนฺติ  คาถา  นิสฺสคฺคิย  จีวร  อนิสฺสชฺชิตฺวา  ปริภุ ฺชนฺต   
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  อตฺถงฺคเต  สุริเยติ  คาถา  โรมตฺถก  สนฺธาย   
วุตฺตา  ฯ  น  รตฺตจิตฺโตติ คาถาย  อยมตฺโถ  รตฺตจิตฺโต  เมถุน- 
ธมฺมปาราชิก  อาปชฺชติ  เถยฺยจิตฺโต  อทินฺนาทานปาราชิก   
ปรมฺมรณายเจเตนฺโตมนุสฺสวิคฺคหปาราชิก  ฯ  สงฺฆเภทโก  
ปน  น  รตฺตจิตฺโต  น  จ  ปน  เถยฺยจิตฺโต  น  จาป  โส 
ปรมฺมรณาย  เจตยิ  ฯ  สลาก  ปนสฺส  เทนฺตสฺส  โหติ  เฉชฺช   
ปาราชิก  โหติ  ฯ  สลาก  ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส  เภทกานุวตฺตกสฺส 
ถุลลฺจฺจยนฺติ  ฯ  คจฺเฉยฺย  อฑฺฒโยชนนฺติ  อย  ป ฺหา  สุปฺปติฏ ิต- 
นิโคฺรธสทิส  เอกกุลสฺส  รุกขมูล  สนธฺาย  วุตฺตา  ฯ  กายิกานีติ   
คาถา  สมฺพหุลาน  อิตฺถนี  เกเส  วา  องฺคุลิโย  วา  เอกโต  
คณฺหนฺต  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  วาจสิกานีติ  อย  คาถา  สพฺพา  
ตุมฺเห  สิขิรณิโยติอาทินา  นเยน  ทฏุ ุลฺลภาณึ  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ   
ติสฺสิตฺถิโย  เมถุน  ต  น  เสเวติ  ยา  ติสฺโส  อิตฺถโิย  วุตฺตา   
ตาสุป  ยนฺต  เมถุน  นาม  ต  น  เสวติ  ฯ  ตโย  ปรุิเสติ   
ตโย ปุริเสป  อุปคนฺตวา  เมถุน  น  เสวติ  ฯ  ตโย  จ    
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                *เลมที่ ๓  เสทโมจนคาถาวณฺณนา หนา  ๖๖๙ 
 
อนริยปณฺฑเกติ  อุภโตพฺย ฺชนสงฺขาเต  ตโย  อนรเิย  ตโย  จ   
ปณฺฑเกติ  อิเมป  ฉ  ชเน  อุปคนฺตฺวา  เมถุน  น  เสวติ  ฯ   
น  จาจเร  เมถุน  พฺย ฺชนสฺมินฺติ  อนุโลมปาราชิกวเสนาป   
เมถุน  นาจรติ  ฯ  เฉชฺช  สิยา  เมถุนธมฺมปจฺจยาติ  สิยา  เมถุน- 
ธมฺมปจฺจยา  ปาราชิกนฺติ  อย  ป ฺหา  อฏวตฺถุก  สนฺธาย   
วุตฺตา  ฯ  ตสฺสา  หิ  เมถุนธมฺมสฺส  ปุพฺพภาค  กายสสคฺค   
อาปชฺชิตุ วายมนฺติยา  เมถุนธมฺมปจฺจยา  เฉชฺช  โหติ  ฯ   มาตร   
จีวรนฺติ  อย  คาถา  ปฏ ิสมเย  วสฺสิกสาฏิกตฺถ  สตุปฺปาทกรณ   
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  วินิจฺฉโย  ปนสฺสา  วสฺสิกสาฏิกสิกฺขาปท- 
วณฺณนายเมว  วุตฺต  ฯ  กทฺุโธ  อาราธโก  โหตีติ  คาถา  
ติตฺถิยวตฺต  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  ติตฺถิโย  หิ  วตฺต  ปูรยมาโน   
ติตฺถิยาน  วณฺเณ  ภ ฺมาเน  กุทฺโธ  อาราธโก  โหติ  ฯ 
วตฺถุตฺตยสฺส  วณฺเณ  ภ ฺมาเน  กุทฺโธ  คารยฺโห  โหตีติ   
ตตฺเถวสฺส  วิตฺถาโร  วุตฺโต  ฯ  ทุติยคาถาป  ตเมว  สนฺธาย  
วุตฺตา  ฯ  สงฺฆาทิเสสนฺติ  อาทิคาถา  ยา  ภิกฺขุนี  อวสฺสุตา   
อวสฺสุตสฺส  ปุริสสฺส  หตฺถโต   ปณฺฑปาต  คเหตฺวา  มนุสฺสมส- 
ลสุณปณีตโภชนเสสอกปฺปยมเสหิ  สทฺธึ  โอมททฺิตฺวา  อชฺโฌหรติ  
ต  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  เอโก  อุปสมฺปนโฺน  เอโก  อนุปสมฺปนฺโนติ   
คาถา  อากาสคต  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  สเจ  หิ  ทฺวีส ุ  
สามเณเรสุ  เอโก  อิทฺธิยา เกสคฺคมตฺตมฺป   ปวึ  มุ ฺจิตฺวา    
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นิสินฺโน  โหติ  ฯ  โส  อนุปสมฺปนฺโน  นาม  โหติ  ฯ  สงฺเฆนาป   
อากาเส  นิสีทิตฺวา  ภูมิคตสฺส  กมฺม  น  กาตพฺพ  ฯ  สเจ   
กโรติ  กุปฺปติ  ฯ  อกปฺปกตนฺติ  คาถา  อจฺฉินฺนจีวรก  ภิกฺขุ   
สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  ตสฺมึเยว  จสฺสา  สิกขฺาปเท  วิตฺถาเรน  
วินิจฺฉโยป   วุตฺโต  ฯ  น  เทติ  นปฺปฏคฺิคณฺหาตีติ  นาป  อุยฺโยชกิา   
เทติ  น   อุยฺโยชิตา  ตสฺสา  หตฺถโต  คณฺหติ  ฯ  ปฏคฺิคโห   
เตน  น  วิชฺชตีติ  เตเนว  การเณน  อุยฺโยชิตาย  หตฺถโต   
อุยฺโยชิกาย  ปฏิคฺคโห  น  วิชชฺติ  ฯ  อาปชฺชติ  ครกุนฺติ  เอว 
สนฺเตป  อวสฺสุตสฺส  หตฺถโต  ปณฺฑปาตคหเณ  อุยฺโยเชนฺตี   
สงฺฆาทิเสสาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ฯ  ต ฺจ  ปริโภคปจฺจยาติ  ต ฺจ   
ปน  อาปตฺตึ  อาปชฺชมานา  ตสฺสา  อุยโฺยชิตาย  ปรโิภค- 
ปจฺจยา  อาปชฺชติ  ฯ  ตสฺสา  หิ  โภชนปริโยสาเน  อุยฺโยชิกาย  
สงฺฆาทิเสโส  โหติ  ฯ  ทติุยคาถา  ตสฺสาเยว  อุทกทนฺตโปณคหเณ   
อุยฺโยชน  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  น  ภิกฺขุนี  โน  จ  ผุเสยฺย   
วชฺชนฺติ  สตฺตรสเกสุ  หิ  อ ฺตร  อาปชฺชิตฺวา  อนาทริเยน   
ฉาทยมานาป ภิกฺขุนี  ฉาทนปจฺจยา  วชฺช  น  ผุสติ  อ ฺ  
นว  อาปตฺตึ  นาปชฺชติ  ฯ  ปฏิจฺฉนฺนาย  วา  อปฺปฏิจฺฉนฺนาย   
วา  อาปตฺติยา  ปกฺขมานตฺตเมว  ลภติ  ฯ  อย  ปน  ภิกฺขุนีป  
น  โหติ  สาวเสส ฺจ  ครุก  อาปชฺชิตฺวา  ฉาเทตฺวา  วชฺช  น    
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ผุสติ  ฯ  ป ฺหา  เมสา  กสุเลหิ  จินฺติตาติ  อย  กิร  ป ฺหา   
อุกฺขิตฺตก  ภิกฺขุ  สนฺธาย  วุตฺตา  ฯ  เตน  หิ  สทฺธึ  วินยกมฺม  
นตฺถิ  ตสฺมา  โส  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺชตฺิวา  ฉาเทนฺโตป  วชชฺ   
น  ผุสตีติ ฯ    
                        เสทโมจนคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                           ป ฺจวคฺควณฺณนา   
   
          กมฺมวคฺเค  ฯ  จตุนฺน  กมฺมาน  นานากรณ  สมถกฺขนฺธเก  
วุตฺตเมว  ฯ  กิ ฺจาป  วุตฺต  อถโข  อย  กมฺมวินิจฺฉโย  นาม   
อาทิโต  ปฏาย  วุจฺจมาโน  ปากโฏ  โหติ  ตสฺมา  อาทิโต   
ปฏาเยเวตฺถ  วตฺตพฺพ  วทิสฺสาม  ฯ  จตฺตารีติ  กมมฺาน 
คณนปริจฺเฉทวจนเมต  ฯ  กมฺมานีติ  ปริจฺฉินฺนกมฺมนิทสฺสน ฯ  
อปโลกนกมมฺ  นาม สีมฏกสงฺฆ โสเธตฺวา  ฉนฺทารหาน  ฉนฺท   
อาหริตฺวา  สมคฺคสฺส  สงฺฆสฺส  อนุมติยา  ติกฺขตฺตุ  สาเวตฺวา   
กตฺตพฺพกมฺม  ฯ  ตฺติกมฺม  นาม  วุตฺตนเยเนว  สมคฺคสฺส  สงฺฆสฺส   
อนุมติยา  เอกาย  ตฺติยา  กตฺตพฺพกมฺม  ฯ  ตฺติทุติยกมฺม  นาม   
วุตฺตนเยเนว  สมคฺคสฺส  สงฺฆสฺส  อนุมติยา  เอกาย  ตฺติยา  
เอกาย  จ  อนุสฺสาวนายาติ เอว ตฺติทุติยาย  อนุสฺสาวนาย   
กตฺตพฺพกมฺม  ฯ  ตฺติจตุตฺถกมฺม  นาม   วุตฺตนเยเนว  สมคฺคสฺส    
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สงฺฆสฺส  อนุมติยา  เอกาย  ตฺติยา  ตีหิ  จ  อนุสฺสาวนาหีติ   
เอว  ตฺติจตุตฺถาหิ  ตีหิ  อนุสฺสาวนาหิ  กตฺตพฺพกมฺม  ฯ   ตตฺถ   
อปโลกนกมมฺ  อปโลเกตฺวาว  กาตพฺพ  ตฺติกมฺมาทิวเสน น   
กาตพฺพ  ฯ  ตฺติกมฺมมฺปน  เอก  ตฺตึ  เปตฺวาว  กาตพฺพ  
อปโลกนกมมฺาทิวเสน  น  กาตพฺพ  ฯ  ตฺติทุติยกมฺม  ปน  
อปโลเกตฺวา  กาตพฺพป  อตฺถิ  อกาตพฺพป  อตฺถิ  ฯ  ตตฺถ   
สีมาสมฺมติ  สีมาสมูหนน  ก ินทาน  ก ินุทฺธาโร  กุฏิวตฺถ-ุ 
เทสนา  วิหารวตฺถุ  เทสนาติ  อิมานิ  ฉ  กมฺมานิ  ครกุานิ   
อปโลเกตฺวา  กาตุ น  วฏฏนฺติ  ฯ  ตฺติทุติยกมฺมวาจ  สาเวตฺวา ว   
กาตพฺพานิ  ฯ  อวเสสา เตรส  สมฺมติโย  เสนาสนคาหกมตกจีวร- 
ทานาทิสมฺมติโย  จาติ  เอตานิ  ลหุกกมฺมานิ  อปโลเกตฺวาป  กาตุ   
วฏฏนฺติ  ฯ  ตฺติกมฺมตฺติจตุตฺถ   กมฺมวเสน  ปน  น  กาตพฺพเมว  ฯ   
ตฺติจตุตฺถกมฺมวเสน  กยริมาน  ทฬฺหตร  โหติ  ตสฺมา  กาตพฺพนฺติ   
เอกจฺเจ  วทนฺติ  ฯ  เอว  ปน  สติ  กมมฺสงฺกโร  โหติ  ตสฺมา   
น  กาตพฺพนฺติ  ปฏิกฺขิตฺตเมว  ฯ สเจ  ปน  อกฺขรปริหีน  วา   
ปทปริหีน  วา  ทุรุตฺตปท  วา  โหติ ตสฺส  โสธนตฺถ  ปุนปฺปุน  
วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ  อิท  อกุปปฺกมฺมสฺส   ทฬฺหีกมฺม  โหติ  กุปฺปกมฺเม   
กมฺม  หุตฺวา  ติฏติ  ฯ  ตฺติจตุตฺถ  กมฺม  ตฺติ ฺจ  ติสฺโส  จ   
กมฺมวาจาโย  สาเวตฺวาว  กาตพฺพ อปโลกนกมฺมาทิวเสน  น    
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กาตพฺพ  ฯ  ปจหากาเรหิ  วิปชชฺนฺตีติ  ป ฺจหิ  การเณหิ   
วิปชฺชนฺติ ฯ   
          สมฺมุขากรณีย   กมมฺ  อสมฺมุขา  กโรติ  วตฺถวิุปนฺน   อธมฺม- 
กมฺมนฺติ  เอตฺถ  อตฺถิ  กมมฺ  สมฺมุขากรณีย  อตฺถ ิ อสมฺมุขา- 
กรณีย  ฯ  ตตฺถ  อสมฺมุขากรณีย  นาม  ทูเตน  อุปสมฺปทา 
ปตฺตนิกฺกุชฺชน  ปตฺตุกฺกุชชฺน  อุมฺมตฺตกสฺส  ภิกฺขุโน  อุมฺมตฺตกสมฺมติ  
เสขาน  กุลาน  เสขสมฺมติ  ฉนฺนสฺส  ภิกฺขุโน  พฺรหฺมทณฺโฑ   
เทวทตฺตสฺส  ปกาสนียกมมฺ  อปาสาทิย  ทสฺเสนฺตสฺส  ภิกฺขุโน   
ภิกฺขุนีสงฺเฆน  กาตพฺพ  อวนฺทิยกมฺมนฺติ  อฏวิธ  โหติ  ฯ  ต   
สพพ  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  อิทป  อฏวิธ   
กมฺม  อสมฺมขุา  กต  สุกต  โหติ  อกุปปฺ  ฯ  เสสานิ  สพฺพกมฺมานิ   
สมฺมุขา  เอว  กาตพฺพานิ  ฯ สงฺฆสมฺมุขตา  ธมฺมสมฺมุขตา  วินย- 
สมฺมุขตา  ปุคฺคลสมฺมุขตาติ  อิม  จตุพฺพิธ  สมฺมุขาวินย  
อุปเนตฺวาว  กาตพฺพานิ  ฯ  เอว  กตานิ  หิ  สุกตานิ  โหนฺติ  ฯ  
เอว  อกตานิ  ปเนตานิ  อิม  สมฺมุขาวินยสงฺขาต   วตฺถุ  วินา   
กตตฺตา  วตฺถุวิปนฺนานิ  นาม  โหนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต   สมฺมุขา- 
กรณีย  กมฺม  อสมฺมุขา  กโรติ  วตฺถุวิปนฺน  อธมฺมกมฺมนฺติ  ฯ   
ปฏิปุจฺฉากรณียาทีสุป  ปฏิปุจฺฉาทิกรณเมว  วตฺถุ  ฯ  ต  วตฺถุ    
วินา  กตตฺตา  เตสป  วตฺถวิุปนฺนตา  เวทิตพฺพา  ฯ  อิท    
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ปเนตฺถ  วจนตฺถมตฺต  ฯ  ปฏิปุจฺฉากรณีย  อปฺปฏิปจฺุฉา  กโรตีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  โจเทตฺวา  สาเรตฺวา  กาตพฺพ  อปุจฺฉิตฺวา  อโจเทตฺวา   
อสาเรตฺวาว กโรติ  ฯ  ปฏิ ฺาย  กรณีย  อปฺปฏิ ฺาย  กโรตีติ   
ปฏิ ฺ  อาโรเปตฺวา  ยถาทินฺนาย  ปฏิ ฺาย  กาตพฺพ   
อปฺปฏิ ฺาย  กนฺทนฺตสฺส (๑)   วิลปนตฺสฺส  พลกาเรน  กโรติ  ฯ   
สติวินยารหสฺสาติ ทพฺพมลฺลปุตฺตตฺเถร   สทิสสสฺ  ขีณาสวสฺส  ฯ   
อมูฬฺหวินยารหสฺสาติ  ตคฺคภิกฺขุสทิสสฺส (๒)   อุมฺมตฺตกสฺส  ฯ ตสฺส- 
ปาปยสิกากมฺมารหสฺสาติ  อุปวาฬภิกฺขุสทิสสฺส  อุสฺสนฺนปาปสฺส  ฯ   
เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  อนุโปสเถ  อุโปสถ  กโรตีติ   
อนุโปสถทิวเส  อุโปสถ  กโรติ  ฯ  อุโปสถทิวโส  นาม  เปตฺวา   
กตฺติกมาส  อวเสเสสุ  เอกาทสสุ  มาเสสุ  ภินฺนสสฺ  สงฺฆสฺส 
สามคฺคีทิวโส  จ  ยถาวุตฺตา  จาตุทฺทสปณฺณรสา  จ  ฯ  เอว (๓) 
ติปฺปการป  อุโปสถทิวส  เปตฺวา  อ ฺสฺมึ  ทิวเส  อุโปสถ   
กโรนฺโต อนุโปสเถ  อุโปสถ  กโรติ  นาม  ฯ  ยตฺถ  หิ   
ปตฺตจีวราทีน  อตฺถาย อปฺปมตฺตเกน  การเณน  วิวทนฺตา  
อุโปสถ  วา  ปวารณ  วา  เปนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ตสฺมึ  อธิกรเณ   
วินิจฺฉิเต  สมคฺคา  ชาตมฺหาติ  อนฺตรา  สามคฺคีอุโปสถ  กาตุ  
น  ลภนฺติ  ฯ  กโรนฺเตหิ  อนุโปสเถ  อุโปสโถ  กโต  นาม   
# ๑. ม. กโรนตสฺส  วิปลปนฺตสฺส  ฯ  ยุ.  กโรนตสฺส  วิปฺปลปนตฺสฺส  ฯ 
#  ๒.  คคุค...อิติป ฯ  ๓. ม.ยุ. เอต  ฯ     
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โหติ  ฯ  อปวารณาย  ปวาเรตีติ  อปวารณาทิวเส  ปวาเรติ  ฯ   
ปวารณาทิวโส  นาม  เอกสฺมึ  กตฺติกมาเส  ภินฺนสฺส  สงฺฆสฺส   
สามคฺคีทิวโส  จ  ปจฺจุกฺกฑฺฒิตฺวา  ปตทิวโส  จ   เทฺว  จ   
ปุณฺณมาสิโย  ฯ  เอว  จตุพฺพิธป  ปวารณาทิวส  เปตฺวา   
อ ฺสฺมึ  ทิวเส  ปวาเรนฺโต  อปวารณาย  ปวาเรติ  นาม  ฯ  
อิธาป  อปฺปมตฺตกสฺส  วิวาทสฺส  วูปสเม  สามคฺคีปวารณ  
กาตุ น  ลภนฺติ  ฯ กโรนฺเตหิ  อปวารณาย  ปวารณา  กตา  
โหติ  ฯ  อปจ  อูนวีสติวสฺส  วา  อนติฺมวตฺถุ  อชฌฺาปนฺน- 
ปุพฺพ  วา  เอกาทสสุ  วา  อภพฺพปุคฺคเลสุ   อ ฺตร   
อุปสมฺปาเทนฺตสฺสาป  วตฺถุวิปนฺน  อธมฺมกมฺม  โหติ  ฯ  เอว  
วตฺถุโต กมฺมานิ วิปชฺชนฺติ ฯ   
        ตฺติโต  วิปตฺติย  ปน  วตฺถุ น  ปรามสตีติ  ยสฺส  
อุปสมฺปทาทิกมฺม  กโรติ  ต  น  ปรามสติ  ตสฺส  นาม   
น  คณฺหติ  สณุาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อย  ธมฺมรกฺขิโต   
อายสฺมโต  พุทฺธรกฺขิตสฺส อุปสมฺปทาเปกฺโขติ  วตฺตพฺเพ  สุณาตุ  
เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อายสฺมโต พุทฺธรกฺขิตสฺส  อุปสมปฺทาเปกฺโขติ   
วทติ  ฯ  เอว  วตฺถุ น ปรามสติ ฯ  สงฺฆ  น  ปรามสตีติ   
สงฺฆสฺส  นาม  น  คณฺหติ  สุณาตุ  เม  ภนฺเต สงฺโฆ   
อย  ธมฺมรกขิฺโตติ  วตฺตพฺเพ  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  อย 
ธมฺมรกฺขิโตติ  วทติ  ฯ  เอว  สงฺฆ  น  ปรามสติ  ฯ  ปุคฺคล    
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น  ปรามสตีติ  โย  อุปสมฺปทาเปกฺขสฺส  อุปชฌฺาโย  ต   
น  ปรามสติ ตสฺส  นาม  น  คณฺหติ  สณุาตุ  เม   
ภนฺเต  สงฺโฆ  อย  ธมฺมรกขิฺโต อายสฺมโต  พุทฺธรกขิฺตสฺส   
อุปสมฺปทาเปกฺโขติ  วตฺตพฺเพ  สุณาตุ  เม   ภนฺเต  สงฺโฆ  อย   
ธมฺมรกฺขิโต  อุปสมฺปทาเปกฺโขติ  วทติ  ฯ  เอว ปุคฺคล  น  
ปรามสติ  ฯ  ตฺตึ  น  ปรามสตีติ  สพฺเพน  สพฺพ  ตฺตึ   
น  ปรามสติ  ตฺติทุติยกมฺเม  ตฺตึ  อเปตฺวา  กมฺมวาจาย  
เอว อนุสฺสาวนกมฺม  กโรติ  ฯ  ตฺติจตุตฺถกมฺเมป  ตฺตึ  อเปตฺวา    
จตุกฺขตฺตุ  กมฺมวาจาย  เอว  อนุสฺสาวนกมฺม  กโรติ  ฯ  เอว  ตฺตึ   
น  ปรามสติ  ฯ  ปจฺฉา  วา  ตฺตึ  เปตีติ  ปม  กมมวาจาย   
อนุสฺสาวนกมฺม  กตฺวา  เอสา  ตฺตีติ  วตฺวา  ขมติ  สงฺฆสฺส  
ตสฺมา  ตุณฺหี  เอวเมต  ธารยามีติ  วทติ  ฯ  เอว  ปจฺฉา   
ตฺตึ  เปติ  ฯ อิติ อิเมหิ ป ฺจหากาเรหิ ตฺติโต กมฺมานิ  
วิปชฺชนฺติ ฯ   
        อนุสฺสาวนโต  วิปตฺติย  ปน  วตฺถุอาทีนิ  ตาว  วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพานิ  ฯ  เอว  ปน  เนส  อปรามสน  โหติ  ฯ  สุณาตุ  
เม  ภนฺเต  สงฺโฆติ  ปมานุสฺสาวเน  วา  ทุติยป  เอตมตฺถ   
วทามิ  ตติยป  เอตมตฺถ  วทามิ  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆติ   
ทุติยตติยานุสฺสาวนาสุ   วา  อย  ธมฺมรกฺขิโต  อายสฺมโต  พุทฺธ-  
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รกฺขิตสฺส  อุปสมฺปทาเปกฺโขติ  วตฺตพฺเพ  สุณาตุ  เม  ภนฺเต   
สงฺโฆ  อายสฺมโต  พุทฺธรกฺขิตสฺสาติ  วทนฺโต  วตฺถุ น  ปรามสติ   
นาม  ฯ  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ อย  ธมฺมรกฺขิโตติ  วตฺตพฺเพ  
สุณาตุ  เม  ภนฺเต  อย  ธมมฺรกฺขิโตติ  วทนฺโต  สงฺฆ  น 
ปรามสติ  นาม  ฯ สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ อย  ธมฺมรกฺขิโต   
อายสฺมโต  พุทฺธรกฺขิตสฺสาติ  วตฺตพฺเพ  สุณาตุ  เม  ภนฺเต   
สงฺโฆ  อย  ธมฺมรกฺขิโต  อุปสมฺปทาเปกฺโขติ  วทนฺโต  ปุคฺคล    
น  ปรามสติ  นาม  ฯ  สาวน  หาเปตีติ  สพฺเพน  สพฺพ   
กมฺมวาจาย  อนุสฺสาวน  น  กโรติ  ฯ  ตฺติทุติยกมฺเม  ทฺวิกฺขตฺตุ  
ตฺติเมว  เปติ   ตฺติจตุตฺถกมฺเม  จตุกฺขตฺตุ  ตฺติเมว  เปติ  ฯ   
เอว  สาวน   หาเปติ  ฯ  โยป  ตฺติทุติยกมฺเม  เอก  ตฺตึ  เปตฺวา   
เอก กมฺมวาจ  อนุสฺสาเวนฺโต  อกฺขร  วา  ฉฑฺเฑติ  ปท  วา   
ทุรุตฺต  กโรติ  อยป  สาวน  หาเปติเยว  ฯ  ตฺติจตุตฺถกมฺเม  
ปน  เอก ตฺตึ  เปตฺวา  สกิเมว  วา  ทฺวิกฺขตฺตุ วา  กมฺมวาจาย   
อนุสฺสาวน  กโรนฺโตป  อกฺขร  วา  ปท  วา  ฉฑฺเฑนฺโตป  
ทุรุตฺต  กโรนฺโตป  อนุสสฺาวน  หาเปติเยวาติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
ทุรุตฺต  กโรตีติ  เอตฺถ  ปน  อย  วินิจฺฉโย  โย  หิ  อ ฺสฺมึ   
อกฺขเร  วตฺตพฺเพ  อ ฺ  วทติ  อย  ทรุตฺุต  กโรติ  นาม  ฯ  
ตสฺมา  กมฺมวาจ  กโรนฺเตน  ภิกฺขุนา  ยฺวาย  สถิิลธนิต  จ    
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ทีฆรสฺส  ครกุลหุก  จ  นคฺิคหิต  สมฺพนฺธ  ววตฺถิต  วิมุตฺต   
ทสธา  พฺย ฺชนพุทฺธิยา  ปเภโทติ  วุตฺโต  อย   สุฏ ุ   
อุปลกฺเขตพฺโพติ  ฯ  เอตฺถ  หิ  สิถลิ  นาม  ป ฺจสุ  วคฺเคสุ   
ปมตติย  ฯ  ธนติ  นาม  เตเสฺวว  ทุติยจตุตฺถ  ฯ  ทฆีนฺติ  ทีเฆน    
กาเลน  วตฺตพฺพ  อาการาทิ  ฯ  รสฺสนติฺ  ตโต  อุปฑฺฒกาเลน   
วตฺตพฺพ  อการาทิ  ฯ  ครกุนฺติ  ทีฆเมว  ย  วา  อายสฺมโต  
พุทฺธรกฺขิตตฺเถรสฺส  ยสฺส  นกฺขมตีติ  เอว  ส ฺโคปร  กตฺวา  
วุจฺจติ ฯ  ลหุกนฺติ  รสฺสเมว  ย  วา  อายสฺมโต  พุทฺธ- 
รกฺขิตเถรสฺส  ยสฺส  น ขมตีติ  เอว  อส ฺโคปร  กตฺวา  
วุจฺจติ  ฯ  นิคฺคหิตนฺติ  ย  กรณานิ  นิคฺคเหตฺวา  อวิสฺสชฺเชตฺวา   
อวิวเฏน  มุเขน  สานุนาสิก  กตฺวา  วตฺตพฺพ  ฯ  สมฺพนฺธนฺติ  
ย  ปรปเทน  สมฺพนฺธิตฺวา  ตุณฺหสฺสาติ  วา  ตุณฺหิสฺสาติ   
วา  วุจฺจติ  ฯ  ววตฺถิตนฺติ  ย  ปรปเทน  อสมฺพนฺธ  กตฺวา  
วิจฺฉินฺทิตฺวา  ตุณฺหิ  อสฺสาติ  วุจฺจติ  ฯ  วิมุตฺตนฺติ  ย  กรณานิ   
อนิคฺคเหตฺวา  วิสฺสชฺเชตฺวา  วิวเฏน  มุเขน  อนุนาสิก  อกตฺวา   
วุจฺจติ  ฯ  ตตฺถ  สุณาตุ  เม  ภนฺเตติ  วตฺตพฺเพ  ตการสฺส 
ถการ  กตฺวา  สุณาถุ  เมติ  วจน  สิถลิสสฺ  ธนิตกรณ   
นาม  ตถา ปตฺตกลฺล  เอสา  ตฺตีติ  วตฺตพฺเพ  ปตฺตกลฺล   
เอสา  ตฺถีติอาทิ  วจน  จ  ฯ  ภนฺเต  สงฺโฆติ  วตฺตพฺเพ    
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ภการฆการาน  พการคกาเร  กตฺวา  พนฺเต  สงฺโฆติ  วจน   
ธนิตสฺส  สิถลิกรณ  นาม  ฯ  สุณาตุ  เมติ  วิวเฏน  มุเขน   
วตฺตพฺเพ  ปน  สุณนฺตุ  เมติ  วา  เอสา  ตฺตีติ  วตฺตพฺเพ   
เอส  ตฺตีติ  วา  อวิวเฏน  มุเขน  อนุนาสิก   กตฺวา  วจน   
วิมุตฺตสฺส  นิคฺคหิตวจน  นาม  ฯ  ปตฺตกลฺลนฺติ   อวิวเฏน  มุเขน   
อนุนาสิก  กตฺวา  วตฺตพฺเพ  ปตฺตกลฺลาติ  วิวเฏน มุเขน   
อนุนาสิก  อกตฺวา  วจน  นิคฺคหิตสฺส  วิมุตฺตวจน  นาม  ฯ    
อิติ  สิถิเล  กตฺตพฺเพ  ธนิต  ธนิเต  กตฺตพฺเพ  สิถิล  วิมุตฺเต    
กตฺตพฺเพ  นิคฺคหิต  นิคฺคหิเต  กตฺตพฺเพ  วิมุตฺตนฺติ  อิมานิ   
จตฺตาริ  พฺย ฺชนานิ  อนฺโต  กมฺมวาจาย  กมฺม  ทูเสนฺติ  ฯ  
เอว  วทนฺโต  หิ  อ ฺสฺมึ  อกฺขเร  วตฺตพฺเพ  อ ฺ  วทติ   
ทุรุตฺต  กโรตีติ  วุจฺจติ  ฯ  อิตเรสุ  ปน  ทีฆรสฺสาทีสุ  ฉสุ  
พฺย ฺชเนสุ  ทีฆฏาเน  ทีฆเมว  รสสฺฏาเน  จ  รสฺสเมวาติ   
เอว  ยถาฏาเน  ต  ตเทว  อกฺขร  ภาสนฺเตน  อนุกฺกมาคต   
ปเวณึ  อวินาเสนฺเตน  กมฺมวาจา  กาตพฺพา ฯ  สเจ  ปน  เอว   
อกตฺวา  ทีเฆ  วตฺตพฺเพ  รสฺส  รสฺเส  วา วตฺตพฺเพ ทีฆ  
วทติ  ตถา  ครุเก  วตฺตพฺเพ  ลหุก  ลหุเก  วา  วตฺตพฺเพ 
ครุก  วทติ  สมฺพนฺเธ  วา  ปน  วตฺตพฺเพ  ววตฺถิต  ววตฺถิเต 
วา วตฺตพฺเพ  สมฺพนฺธ  วทติ  ฯ  เอว  วุตฺเตป  กมฺมวาจา  น  
กุปฺปติ  ฯ   อิมานิ  หิ  ฉ  พฺย ฺชนานิ  กมฺม  น  โกเปนฺติ ฯ   
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๘๐ 
 
ย  ปน  สุตฺตนฺติกตฺเถรา  ทกาโร  ตการมาปชฺชติ  ตกาโร   
ทการมาปชฺชติ  จกาโร  ชการมาปชฺชติ  ชกาโร  จการมา- 
ปชฺชติ  ยกาโร  กการมาปชฺชติ  กกาโร  ยการมาปชชฺติ  
ตสฺมา  ทการาทีสุ  วตฺตพฺเพสุ  ตการาทิวจน  น  วิรุชฌฺตีติ   
วทนฺติ  ฯ  ต  กมฺมวาจ  ปตฺวา  น  วฏฏติ  ฯ  ตสฺมา  วินยธเรน   
เนว  ทกาโร  ตกาโร  กาตพฺโพ  ฯเปฯ  น  กกาโร  ยกาโร  
ยถาปาลิยา  นิรุตฺตึ  โสเธตฺวา  ทสวิธาย  พฺย ฺชนนิรุตฺติยา  
วุตฺตโทเส  ปริหรนฺเตน  กมฺมวาจา  กาตพฺพา  ฯ  อิตรถา  ห ิ  
สาวน  หาเปติ  นาม  ฯ  อกาเล  วา  สาเวตีติ  สาวนาย 
อกาเล อโนกาเส  ตฺตึ  เปตฺวา  ปมเยว  อนุสาวนกมฺม  
กตฺวา  ปจฺฉา  ตฺตึ เปติ ฯ อิติ อิเมหิ ป ฺจหากาเรหิ  
อนุสฺสาวนโต กมฺมานิ วิปชฺชนฺติ ฯ    
        สีมโต  วิปตฺติย  ปน  อติขุทฺทกสีมา  นาม  ยา  เอกวีสติ 
ภิกฺขู  น  คณฺหติ  ฯ  กุรุนทฺิย  ปน  ยตฺถ  เอกวีสติ  ภิกฺขู  
นิสีทิตุ  น  สกฺโกนฺตีติ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  ยา  เอวรูปา  สีมา  
อย  สมฺมตาป  อสมฺมตา  คามเขตฺตสทิสาว  โหติ  ฯ  ตตฺถ  กต   
กมฺม  กุปฺปติ  ฯ เอส  นโย  เสสสีมาสุป  ฯ  เอตฺถ  ปน  อติมหตี   
นาม  ยา  เกสคฺคมตฺเตนาป  ติโยชน  อติกฺกมิตฺวา  สมฺมตา   
โหติ  ฯ  ขณฺฑนิมิตฺตา  นาม  อฆฏิตนิมิตฺตา  วุจฺจติ  ฯ  ปุรตฺถิมาย    
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ทิสาย  นิมิตฺต  กิตฺเตตฺวา  อนุกฺกเมเนว  ทกฺขิณาย  ปจฺฉิมาย   
อุตฺตราย  จ  ทิสาย  กิตฺเตตฺวา  ปุน  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย   
ปุพฺพกิตฺติต  นิมิตฺต  ปฏิกตฺิเตตฺวา  เปตุ  วฏฏติ  ฯ  เอว   
อขณฺฑนิมิตฺตา  โหติ  ฯ  สเจ  ปน  อนกฺุกเมน  อาหริตฺวา   
อุตฺตรทิสาย  นิมิตฺต  กิตฺเตตฺวา  ตตฺเถว  เปติ  ขณฺฑนิมิตฺตา  
โหติ  ฯ  อปราป  ขณฺฑนิมิตฺตา  นาม  ยา อนิมิตฺตูปคต   
ตจสารรุกฺข  วา  ขาณุก  วา  ปสุปุ ฺชวาลิกปุ ฺชาน  วา   
อ ฺตร  อนฺตรา  เอก  นมิิตฺต  กตฺวา  สมฺมตา  โหติ  ฯ 
ฉายานิมิตฺตา  นาม  ยา  ปพฺพตฉายาทีน  ยงฺกิ ฺจิ  ฉาย  
นิมิตฺต  กตฺวา  สมฺมตา  โหติ  ฯ  อนิมิตฺตา  นาม  ยา  สพฺเพน  
สพฺพ  นิมิตฺตานิ  อกิตฺเตตฺวา  สมฺมตา  โหติ  ฯ  พหิสีเม   ิโต  
สีม  สมฺมนฺนติ  นาม  นิมตฺิตานิ  กิตฺเตตฺวา  นิมิตฺตาน  พหิ  
 ิโต  สมฺมนนฺติ  ฯ  นทิยา  สมุทฺเท  ชาตสฺสเร  สีม  สมฺมนฺนตีติ   
เอเตสุ  นทีอาทีสุ  สมฺมนนฺติ  ฯ  สา  เอว  สมฺมตาป  สพฺพา  
ภิกฺขเว  นที  อสีมา  สพฺโพ  สมุทฺโท  อสีโม  สพฺโพ   
ชาตสฺสโร  อสีโมติ  วจนโต  อสมฺมตาว  โหติ  ฯ  สีมาย  
สีม  สมฺภินฺทตีติ  อตฺตโน สีมาย  ปเรส  สีม  สมฺภินฺทติ  ฯ   
อชฺโฌตฺถรตีติ  อตฺตโน  สีมาย  ปเรส  สีม  อชฺโฌตฺถรติ  ฯ  ตตฺถ   
ยถา  สมฺเภโท  จ  อชฺโฌตฺถรณ จ  โหติ  ฯ  ต  สพฺพ    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๘๒ 
 
อุโปสถกฺขนธฺเก  วุตฺตเมว  ฯ  อิติ อิมา เอกาทสป  สีมา  อสีมา   
คามเขตฺตสทิสา  เอว  ฯ  ตาสุ  นิสีทิตฺวา  กต  กมฺม  กุปฺปติ  ฯ   
เตน  วุตฺต  อิเมหิ  เอกาทสหิ  อากาเรหิ  สีมโต  กมฺมานิ   
วิปชฺชนฺตีติ ฯ  
        ปริสโต  กมฺมวิปตฺติย  ปน  กิ ฺจิ  อนุตฺตาน  นาม  
นตฺถิ ฯ   
          ยมฺป  ตตฺถ  กมฺมปปฺตฺตฉนฺทารหลกฺขณ  วตฺตพฺพ  สิยา  
ตมฺป  ปรโต  จตฺตาโร  ภิกฺขู  ปกตตฺตา  กมฺมปฺปตฺตาติอาทินา  
นเยน วุตฺตเมว  ฯ  ตตฺถ  ปกตตฺตา  กมฺมปฺปตฺตาติ  จตุวคฺคกรเณ   
กมฺเม จตฺตาโร  ปกตตฺตา  อนุกฺขิตฺตกา  อนิสฺสาริตา  ปริสุทฺธสีลา   
จตฺตาโร  ภิกขฺู  กมฺมปฺปตฺตา  กมฺมสฺส  อรหา  อนุจฺฉวิกา   
สามิโน  ฯ  น เตหิ  วินา  ต  กมฺม  กรยิติ  ฯ  น  เตส  ฉนฺโท   
วา  ปาริสุทฺธิ  วา  เอติ  ฯ  อวเสสา  ปน  สเจป  สหสฺสมตฺตา  
โหนฺติ  สเจ  สมานสวาสกา  สพฺเพ  ฉนฺทารหาว  โหนฺติ  ฯ   
ฉนฺทปาริสุทฺธึ ทตฺวา  อาคจฺฉนฺตุ  วา  มา  วา  ฯ  กมฺม   
ปน  ติฏติ  ฯ  ยสฺส ปน  สงฺโฆ  ปริวาสาทิกมฺม  กโรติ   
โส  เนว  กมมฺปฺปตฺโต  นป ฉนฺทารโห  ฯ  อปจ  ยสมฺา  ต   
ปุคฺคล  วตฺถุ กตฺวา  สงฺโฆ  กมฺม  กโรติ ตสฺมา กมฺมารโหติ  
วุจฺจติ ฯ เสสกมฺเมสุป เอเสว นโย ฯ    
          ปุน   จตฺตาริ   กมฺมานีติอาทิโก  นโย  ปณฺฑกาทีน อวตฺถุ-  
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ภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺโต  ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ   
          อิทานิ  เตส  กมฺมาน  ปเภททสฺสนตฺถ  อปโลกนกมฺม  กติ 
านานิ คจฺฉตีติอาทิมาห ฯ 
          ตตฺถ  อปโลกนกมมฺ  กตมานิ  ป ฺจ  านานิ  คจฺฉติ   
โอสารณ  นสิฺสารณ  ภณฺฑุกมฺม  พฺรหมฺทณฺฑ  กมมฺลกฺขณ ฺเว   
ป ฺจมนฺติ   เอตฺถ  โอสารณ  นิสฺสารณนฺติ  ปทสิลฏิตาเยต   
วุตฺต  ฯ  ปม  ปน  นิสฺสารณา  โหติ  ปจฺฉา  โอสารณา  ฯ  
ตตฺถ  ยา  สา   กณฺฏกสามเณรสฺส  ทณฺฑกมฺมนาสนา  สา   
นิสฺสารณาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  ตสฺมา  เอตรหิ  สเจป  สามเณโร  
พุทฺธสฺส  วา  ธมฺมสฺส  วา สงฺฆสฺส วา  อวณฺณ  ภาสติ   
อกปฺปย  กปปฺยนฺติ  ทีเปติ  มิจฺฉาทิฏ ิโก   โหติ  อนฺตคาหิกาย   
ทิฏ ิยา  สมนฺนาคโต  โส  ยาวตติย  นิวาเรตฺวา ต  ลทฺธ ึ  
วิสฺสชฺชาเปตพฺโพ  โน  เจ  วิสฺสชฺเชติ  สงฺฆ  สนฺนิปาเตตฺวา   
วิสฺสชฺเชหีติ  วตฺตพฺโพ  โน  เจ  วิสฺสชเฺชติ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา   
อปโลกนกมมฺ  กตฺวา  นสิฺสาเรตพฺโพ  ฯ  เอว  จ  ปน  กมฺม   
กาตพฺพ  สงฺฆ  ภนฺเต  ปุจฺฉามิ  อย  อิตฺถนฺนาโม  สามเณโร 
พุทฺธสฺส  ธมมฺสฺส  สงฺฆสฺส  อวณฺณวาที  มิจฺฉาทิฏ ิโก  ย  
อ ฺเ  สามเณรา  ลภนฺติ  ทิรตฺตติรตฺต  ภิกฺขูหิ  สทธฺึ  
สหเสยฺย  ตสฺสา  อลาภาย  นิสฺสารณา  รุจฺจติ  สงฺฆสฺสาติ  ฯ    
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ทุติยมป...  ตติยมฺป  ภนฺเต  สงฺฆ  ปุจฺฉามิ  อย  อิตฺถนฺนาโม   
สามเณโร  ฯเปฯ รุจฺจติ  สงฺฆสฺสาติ  (รุจฺจติ  สงฺฆสฺส)  จร  ปเร  
วินสฺสาติ  ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  อห  ภนฺเต  พาลตาย   
อ ฺาณตาย  อลกฺขิกตาย  เอว  อกาสึ  สฺวาห  สงฺฆ   
ขมาเปมีติ  ขมาเปตฺวา  ยาวตติย ยาจาเปตฺวา  อปโลกน- 
กมฺเมเนว  โอสาเรตพฺโพ  ฯ  เอว ฺจ  ปน  โอสาเรตพฺโพ  ฯ   
สงฺฆมชฺเฌ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  สงฺฆสฺส  อนุมติยา สาเวตพฺพ   
สงฺฆมฺภนฺเต  ปุจฺฉามิ  อย  อิตฺถนฺนาโม  สามเณโร  พุทฺธสฺส  
ธมฺมสฺส  สงฺฆสฺส  อวณฺณวาที  มิจฺฉาทิฏ ิโก  ย  อ ฺเ   
สามเณรา  ลภนฺติ  ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ ทิรตฺตติรตฺต  สหเสยฺย  ตสฺสา   
อลาภาย  นิสฺสาริโต  สฺวาย  อิทานิ  โสรโต  วิรโต  นิวาตวุตฺติ 
ลชชฺิธมฺม  โอกฺกนฺโต  หโิรตฺตปฺเป  ปติฏ ิโต  กตทณฺฑกมฺโม    
อจฺจย  เทเสติ  อิมสฺส  สามเณรสฺส  ยถาปุเร  กายสมฺโภค- 
สามคฺคีทาน รุจฺจติ  สงฺฆสฺสาติ  ฯ  เอว  ติกฺขตฺตุ  วตฺตพฺพ  ฯ   
เอวฅ  อปโลกนกมฺม  โอสารณ  จ  นสิฺสารณ  จ  คจฺฉติ  ฯ   
ภณฺฑุกมฺม  มหาขนฺธกวณฺณนาย  วุตฺตเมว  ฯ   
        พฺรหฺมทณฺโฑ  ป ฺจสติกกฺขนฺธเก  วุตฺโตเยว  ฯ  น  เกวล   
ปเนส  ฉนฺนสฺเสว  ป ฺตฺโต  ฯ  โย  อ ฺโป  ภิกฺขุ  มุขโร   
โหติ  ภิกฺขู  ทุรุตฺตวจเนหิ  ฆเฏนฺโต ขุเสนฺโต  วมฺเภนฺโต  วิหรติ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 685 

                *เลมที่ ๓  ป ฺจวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๘๕ 
 
ตสฺสาป  ทาตพฺโพ  ฯ  เอว  จ  ปน  ทาตพฺโพ  ฯ  สงฺฆมชฺเฌ   
พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  สงฺฆสฺส  อนุมติยา  สาเวตพฺพ  ภนฺเต    
อิตฺถนฺนาโม  ภิกฺขุ  มุขโร  ภิกฺขู  ทรุุตฺตวจเนหิ  ฆเฏนฺโต  วิหรติ   
โส   ภิกฺขุ  ย  อิจฺเฉยฺย  ต  วเทยฺย  ภิกฺขูหิ  อิตฺถนฺนาโม   
ภิกฺขุ  เนว   วตฺตพฺโพ  น  โอวทิตพฺโพ  น  อนุสาสิตพฺโพ  
สงฺฆ  ภนฺเต  ปุจฺฉามิ  อิตฺถนฺนามสฺส  ภิกฺขุโน  พฺรหฺมทณฺฑสฺส   
ทาน  รุจฺจติ  สงฺฆสฺสาติ  ทุติยมฺป  ปุจฺฉามิ...  ตติยมป  ปุจฺฉามิ   
อิตฺถนฺนามสฺส  ภนฺเต  ภิกขฺุโน  พฺรหฺมทณฺฑสฺส  ทาน  รุจฺจติ   
สงฺฆสฺสาติ  ฯ  ตสฺส  อปเรน  สมเยน สมฺมาวตฺติตฺวา  ขมาเปนฺตสฺส   
พฺรหฺมทณฺโฑ  ปฏิปฺปสสฺมฺเภตพฺโพ  ฯ   เอว  จ  ปน  ปฏิปฺปสฺ- 
สมฺเภตพฺโพ  ฯ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  สงฺฆมชฺเฌ  สาเวตพฺพ  ภนฺเต   
ภิกฺขุสงฺโฆ  อสุกสฺส  ภิกขฺุโน  พฺรหฺมทณฺฑ  อทาสิ   โส  ภิกฺขุ   
โสรโต  นิวาตวุตฺติ  ลชฺชธิมฺม  โอกกฺนฺโต  หิโรตฺตปฺเป  ปติฏ ิโต   
ปฏิสงฺขา  อายตึ  สวเร  ติฏติ  สงฺฆ  ภนฺเต  ปุจฺฉามิ  ตสฺส  
ภิกฺขุโน  พฺรหฺมทณฺฑสฺส  ปฏิปฺปสฺสทฺธิ  รุจฺจติ  สงฆสฺสาติ   
เอว  ยาวตติย  วตฺวา  อปโลกนกมฺเมเนว  พฺรหฺมทณฺโฑ   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺโพ  ฯ   
        กมฺมลกขฺณ ฺเว  ป ฺจมนฺติ  ย  ต  ภควตา  ภิกฺขุ 
นิกฺขนฺธเก  เตน  โข  ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  ภิกฺขุนิโย   
กทฺทโมทเกน  โอสิ ฺจนฺติ  อปฺเปว  นาม  อมฺเหสุ  สารชฺเชยฺยุนติฺ    
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กาย  วิวริตฺวา  ภิกฺขุนีน  ทสฺเสนฺติ  อูรร  วิวริตฺวา  ภิกฺขุนีน   
ทสฺเสนฺติ องฺคชาต  วิวริตฺวา  ภิกฺขุนีน  ทสเสนฺติ  ภิกฺขุนิโย   
โอภาเสนฺติ  ภิกฺขุนีหิ  สทธฺึ  สมฺปโยเชนฺติ  อปฺเปว  นาม   
อมฺเหสุ  สารชฺเชยฺยุนฺติ  อิเมสุ  วตฺถูสุ  เตส  ภิกฺขูน  ทุกฺกฏ   
ป ฺาเปตฺวา  อนุชานามิ   ภิกฺขเว  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ทณฺฑกมฺม   
กาตุนฺติ  อถโข  ภิกฺขูน (๑)   เอตทโหสิ  กินฺนุ  โข  ทณฺฑกมฺม   
กาตพฺพนฺติ  ภควโต  เอตมตฺถ อาโรเจสุ  อวนฺทิโย  โส  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภิกฺขุนีสงฺเฆน  กาตพฺโพติ  เอว  อวนทฺิยกมฺม   
อนุ ฺาต  ฯ  ต  กมฺมลกขฺณ ฺเว  ป ฺจม   อิมสฺส  อปโลกน- 
กมฺมสฺส  าน  โหติ  ฯ  ตสฺส  หิ  กมมฺ ฺเว ลกฺขณ  น   
โอสารณาทีนิ  ฯ  ตสฺมา  กมฺมลกฺขณนฺติ  วุจฺจติ  ฯ ตสฺส  กรณ  
ตตฺเถว  วุตฺต  ฯ  อป  จ  น  ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา  สทฺธึ  วิตฺถารโต   
ทสฺเสตุ  อิธาป  วทาม  ภิกฺขุนีอุปสฺสเย  สนฺนิปติตสฺส  ภิกฺขุน-ี 
สงฺฆสฺส  อนุมติยา  พฺยตฺตาย  ภิกฺขุนิยา  สาเวตพฺพ  อยฺเย    
อสุโก  นาม  อยฺโย  ภิกฺขุนีน  อปาสาทิย (๒)ทสฺเสติ เอตสฺส  
อยฺยสฺส  อวนฺทิยกรณ  รจฺุจตีติ  ภิกฺขุนีสงฺฆ  ปุจฺฉามิ  อยฺเย  
อสุโก  นาม  อยฺโย  ภิกฺขุนีน  อปาสาทิย  ทสฺเสติ  เอตสฺส  
อยฺยสฺส  อวนฺทิยกรณ  รจฺุจตีติ  ทุติยมฺป...  ตติยมฺป  ภิกฺขุนีสงฺฆ   
ปุจฺฉามีติ  ฯ เอว ติกฺขตฺตุ สาเวตฺวา  อปโลกนกมฺเมน   
# ๑.  ยุ.  ภิกขฺุนีน  ฯ  ๒. อปสาทิกนฺติป ฯ    
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อวนฺทิยกมฺม  กาตพฺพ  ฯ  ตโต  ปฏาย  โส  ภิกฺขุ  น  ภิกฺขุนีหิ   
วนฺทิตพฺโพ  ฯ  สเจ  อวนทฺิยมาโน  หโิรตฺตปฺป  ปจฺจุปฏาเปตฺวา   
สมฺมาวตฺตติ  เตน  ภิกฺขุนิโย  ขมาเปตพฺพา  ฯ  ขมาเปนฺเตน  
ภิกฺขุนีอุปสฺสย  อคนฺตฺวา  วิหาเรเยว  สงฺฆ  วา  คณ   วา 
เอก  ภิกฺขุ  วา  อุปสงฺกมิตฺวา  อุกฺกุฏิก  นิสีทิตฺวา  อ ฺชลึ    
ปคฺคเหตฺวา  อห  ภนฺเต  ปฏิสงฺขา  อายตึ  สวเร  ติฏามิ   
น  ปุน อปาสาทิย  ทสฺเสสฺสามิ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  มยหฺ  ขมตูติ   
ขมาเปตพฺพ  ฯ  เตน  สงฺเฆน  วา  คเณน  วา  เอก  ภิกฺขุ  
เปเสตฺวา  เอกภิกฺขุนา  วา  สยเมว  คนฺตฺวา  ภิกฺขุนิโย   
วตฺตพฺพา  อย  ภิกฺขุ  ปฏสิงฺขา   อายตึ  สวเร   ิโต  อิมินา  
อจฺจย  ทสฺเสตฺวา  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  ขมาปโต  ภิกฺขุนสีงฺโฆ  อิม   
วนฺทิย  กโรตูติ  ฯ  โส  วนฺทิโย  กาตพฺโพ  ฯ เอว ฺจ  ปน   
กาตพฺโพ  ฯ  ภิกฺขุนีอุปสฺสเย  สนฺนิปติตสฺส  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส   
อนุมติยา  พฺยตฺตาย  ภิกฺขุนิยา  สาเวตพฺพ  อยฺเย  อสุโก นาม   
อยฺโย  ภิกฺขุนีน  อปาสาทิย  ทสฺเสติ  ภิกฺขุนีสงฺเฆน  อวนทิโย   
กโต  โส  ลชชฺิธมฺม  โอกกฺมิตฺวา  ปฏสิงฺขา  อายตึ  สวเร  
 ิโต  อจฺจย  เทเสตฺวา  ภิกฺขุนีสงฺฆ  ขมาเปติ  ตสฺส  อยฺยสฺส   
วนฺทิยกรณ  รุจฺจตีติ  ภิกฺขุนีสงฺฆ  ปุจฺฉามีติ  ติกฺขตฺตุ วตฺตพฺพ  ฯ  
เอว  อปโลกน  กมฺเมเนว  วนฺทิโย  กาตพฺโพ  ฯ    
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        อย  ปเนตฺถ  ปาลิมตฺุตโกป  กมมฺลกฺขณวินิจฺฉโย  ฯ  อิท   
หิ  กมฺมลกฺขณ  นาม  ภิกขฺุนีสงฺฆมูลก  ป ฺตฺต  ภิกฺขุนี- 
สงฺฆสฺสาป  ปน  ลพฺภติเยว ฯ  ย ฺหิ  ภิกฺขุสงฺโฆ  สลากคฺค- 
ยาคุคฺคภตฺตคฺคอุโปสถคฺเคสุ  อปโลกนกมฺม  กโรติ  เอตมฺป   
กมฺมลกฺขณเมว  ฯ  อจฺฉินฺนจีวรชิณฺณจีวรนฏจีวราน  หิ  สงฺฆ   
สนฺนิปาตาเปตฺวา  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ยาวตติย  สาเวตฺวา  
อปโลกนกมมฺ  กตฺวา  จีวร  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ  อปฺปมตฺตก- 
วิสฺสชฺชเกน  ปน  จีวร  กโรนฺตสฺส  เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนาย   
วุตฺตปฺปเภทานิ  สูจิอาทีนิ   อนปโลเกตฺวาป  ทาตพฺพานิ  ฯ  เตส   
ทาเน  โสเยว  อิสฺสโร  ฯ  ตโต  อติเรก  เทนฺเตน  อปโลเกตฺวา   
ทาตพฺพ  ฯ  ตโต  หิ  อติเรกทาเน  สงฺโฆ  สามี  ฯ  คิลานเภสชฺชป   
ตตฺถ  วุตฺตปฺปการ สยเมว  ทาตพฺพ  ฯ  อติเรก  อิจฺฉนฺตสฺส   
อปโลเกตฺวา  ทาตพฺพ  ฯ โยปจ  ทุพฺพโล  วา  ฉินฺนริิยาปโถ 
วา  ปจฺฉินฺนภิกฺขาจารปโถ มหาคิลาโน  ตสฺส  มหาวาเสสุ   
ตตฺรุปฺปาทโต  เทวสิก  นาฬึ  วา  อุปฑฺฒนาฬึ  วา  เอกทิวสเยว   
ป ฺจ  วา  ทส  วา  ตณฺฑุลนาฬิโย  เทนฺเตน  อปโลกน- 
กมฺม  กตฺวาว  ทาตพฺพ  ฯ  เปสลสฺส  ภิกฺขุโน ตตฺรุปปฺาทโต    
อิณปลิโพธป  พหุสฺสุตสฺส  สงฺฆภารนิตฺถรณกสฺส  ภิกฺขุโน   
อนุฏาปนียเสนาสนป  สงฺฆกิจฺจ  กโรนฺตาน  กปฺปยการกาทีน   
ภตฺตเวตฺตนมฺป  อปโลกนกมฺเมเนว  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ  จตุปจฺจย-  
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วเสน  ทินฺนตตฺรุปฺปาทโต  สงฺฆิก  อาวาส  ชคฺคาเปตุ วฏฏติ  ฯ   
อย  ภิกฺขุ  อิสฺสรวตาย  วิจาเรตีติ  กถาปจฺฉินฺทนตฺถ  ปน   
สลากคฺคาทีสุ  วา  อนฺตรสนฺนิปาเต   วา  สงฺฆ  ปุจฺฉิตฺวา ว   
ชคฺคาเปตพฺโพจีวรปณฺฑปาตตฺถาย  อุทฺทิสฺส  ทินนฺตตฺรุปฺ- 
ปาทโตป  อปโลเกตฺวา  อาวาโส  ชคฺคาเปตพฺโพ  ฯ  อนปโลเกตฺวาป   
วฏฏติ  ฯ  สโูร  วตาย  ภิกฺขุ จีวรปณฺฑปาตตฺถาย  ทินฺนโต   
อาวาส  ชคฺคาเปตีติ  เอว อุปฺปนฺนกถาปจฺเฉทนตฺถ  ปน   
อปโลกนกมมฺเมว  กตฺวา  ชคฺคาเปตพฺโพ ฯ เจติเย  ฉตฺต  วา  
เวทิก  วา  โพธิฆร  วา  อาสนฆร  วา อกต วา  กโรนฺเตน   
ชิณฺณ  วา  ปฏิสงฺขโรนฺเตน  สุธากมฺม  วา  กโรนฺเตน มนุสฺเส   
สมาทเปตฺวา  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  การกา  นตฺถิ  ฯ  เจติยสฺส   
อุปนิกฺเขปโต  กาเรตพฺพ  ฯ  อุปนิกฺเขเปป อสติ อปโลกนกมฺม    
กตฺวา  ตตฺรุปฺปาทโต  กาเรตพฺพ  สงฺฆิเกนป  อปโลเกตฺวา  
เจติยกิจฺจ  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  เจติยสฺส  สนฺตเกน  อปโลเกตฺวาป 
สงฺฆกิจฺจ  กาตุ  น  วฏฏติ  ฯ  ตาวกาลิก  ปน  คเหตฺวา   
ปฏิปากติก  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  เจติเย  สุธากมฺมาทีนิ  กโรนฺเตหิ   
ปน  ภิกฺขาจารโต วา  สงฺฆโต  วา  ยาปนมตฺต  อลภนฺเตหิ   
เจติยสนฺตกโต  ยาปนมตฺต  คเหตฺวา  ปริภุ ฺชนฺเตหิ  วตฺต  กาตุ   
วฏฏติ  ฯ  วตฺต  กโรมาต ิ  มจฺฉมสาทีหิ  สงฺฆภตฺต  กาตุ น    
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วฏฏติ  ฯ  เย  วิหาเร  โรปตาป  ผลรุกฺขา  สงฺเฆน  ปริคฺคหิตา   
โหนฺติ  ชคฺคนกมฺม  ลภนติฺ  ฯ  เยส  ผลานิ  คณฺฑึ  ปหริตฺวา   
ภาเชตฺวา  ปริภุ ฺชนฺติ  ฯ  เตสุ  อปโลกนกมฺม  น  กาตพฺพ  ฯ  
เย  ปน  อปรคฺิคหิตา  เตสุ  ปน  อปโลกนกมฺม  กาตพฺพ  ฯ   
ต  ปน  สลากคฺคยาคุคฺคภตฺตคฺคอนฺตรสนฺนิปาเตสุป  กาตุ   
วฏฏติ  ฯ  อุโปสถคฺเค  ปน  วฏฏติเยว  ฯ  ตตฺถ  หิ  อนาคตานป   
ฉนฺทปาริสุทฺธิ  อาหริยติ  ฯ  ตสฺมา  ต  สุวิโสธิต  โหติ  ฯ   
เอว  จ  ปน  กาตพฺพ  ฯ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส    
อนุมติยา  สาเวตพฺพ  ภนฺเต  ย  อิมสฺมึ  วิหาเร  อนฺโตสีมาย 
สงฺฆสนฺตก  มูลตจปตฺตองฺกุรปุปฺผผลขาทนียาทิ  อตฺถิ  ต  สพฺพ   
อาคตาคตาน  ภิกฺขูน  ยถาสุข  ปริภุ ฺชตุิ  สงฺฆสฺส  รุจฺจตีติ   
สงฺฆ  ปุจฺฉามีติ  ติกฺขตฺตุ  ปุจฺฉิตพพ  ฯ  จตูหิ  ป ฺจหิ  ภิกฺขูหิ   
กต  สุกตเมว  ฯ  ยสฺมึป  วิหาเร  เทฺว  ตโย  ชนา  วสนฺติ  
เตหิ  นิสีทิตฺวา  กตป  สงฺเฆน  กตสทิสเมว  ฯ  ยสมฺึ  ปน  วิหาเร   
เอโก ภิกฺขุ  โหติ  เตน  ภิกขฺุนา  อุโปสถทิวเส  ปุพฺพกรณ- 
ปุพฺพกิจฺจ  กตฺวา   นิสินฺเนน  กตป  กติกวตฺต  สงฺเฆน  กตสทิสเมว   
โหติ  ฯ  กโรนฺเตน ปน  ผลวาเรน  กาตตป  จตฺตาโร  มาเส  ฉ  มาเส   
เอก  สวจฺฉรนฺติ  เอว  ปรจฺิฉินฺทิตฺวาป  อปริฉินฺทิตฺวาป   
กาตุ  วฏฏติ  ฯ  ปริจฺฉินฺเน  ยถาปริจฺฉินฺน (๑)  ปริภุ ฺชิตฺวา  ปุน   
#  ๑.  ม.ยุ.  ยถาปริจฺฌฉท  ฯ  
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กาตพฺพ  ฯ  อปริจฺฉินฺเน  ยาว  รุกฺขา  ธรนฺติ  ตาว  วฏฏติ  ฯ   
เยป  เตส  รกุขฺาน  พีเชหิ  อ ฺเ  รุกฺขา  โรปตา  โหนฺติ   
เตสป  สาเอว  กติกา  ฯ  สเจ  ปน  อ ฺสฺมึ  วิหาเร  โรปตา   
โหนฺติ  เตส  ยตฺถ  โรปตา  ตสฺมึเยว  วิหาเร  สงฺโฆ  สามี  ฯ   
เยป  อ ฺโต  พีชานิ  อาหริตฺวา  ปุริมวิหาเร  ปจฺฉา  โรปตา   
เตส  อ ฺา  กติกา  กาตพฺพา ฯ กติกาย  กตาย  ปุคฺคลิกฏาเน   
ติฏนฺติ  ฯ  ยถาสุข  ผลาทีนิ  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปเนตฺถ 
ต  ต  โอกาส  ปรกิฺขิปตฺวา  ปริเวณานิ  กตฺวา  ชคฺคนฺติ  ฯ   
เย  ชคฺคนฺติ  เตส  ภิกฺขูน  ปุคฺคลิกฏาเน  ติฏนฺติ  ฯ  อ ฺเ   
ปริภุ ฺชิตุ  น  ลภนฺติ  ฯ  เตหิ  ปน  สงฺฆสฺส  ทสภาค   
ทตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพานิ  ฯ  โยป  มชฺเฌ  วิหาเร  รกฺุขสาขาหิ    
ปริวาเรตฺวา  รกฺขติ  ตสฺสาป  เอเสว  นโย  ฯ  โปราณกวิหาร   
คตสฺส  สมฺภาวนียสฺส  ภิกฺขุโน  เถโร  อาคโตติ  ผลาผล  
อาหรนฺติ  ฯ สเจ  ตตฺถ  มูเล  สพฺพปริยตฺติธโร  พหุสฺสุตภิกฺขุ  
วิหาสิ  ฯ  อทฺธา  เอตฺถ  ทีฆา  กติกา  กตา  ภวิสฺสตีติ   
นิกุกฺกุจฺเจน  ปริภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  วิหาเร  ผลาผล  ปณฺฑปาติกานป   
วฏฏติ  ธุตงฺค  น  โกเปติ  ฯ  สามเณรา  อตฺตโน  อาจริยุ- 
ปชฺฌายาน  พหูนิ  ผลาผลานิ  เทนฺติ อ ฺเ  ภิกฺขู  อลภนฺตา   
ขิยฺยนฺติ  ขิยฺยิตมตฺตเมว  ต  โหติ  ฯ  สเจ  ปน  ทุพฺภิกฺข  โหติ    
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เอก  ปนสรุกขฺ  นิสฺสาย  สฏ ีป  ชนา  ชีวนฺติ  ฯ  ตาทิเส  
กาเล  สพฺเพส  สงฺคหกรณตฺถาย  ภาเชตฺวา  ขาทิตพฺพ  ฯ  อย  
สามีจิ  ฯ  ยาว  ปน  กติกวตฺต  น  ปฏปิฺปสฺสมฺภติ   ตาว  เตหิ  
ขาทิต  สุขาทิตเมว  ฯ  กทา ปน กติกวตฺต ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ   
ยทา  สมคฺโค  สงฺโฆ  สนนฺิปติตฺวา  อิโต  ปฏาย  ภาเชตฺวา  
ขาทนฺตูติ สาเวติ  ฯ  เอกภิกฺขุเก  ปน  วิหาเร  เอเกน  สาวิเตป   
ปุริมกติกา ปฏิปฺปสฺสมฺภติเยว  ฯ  สเจ  ปฏิปฺปสฺสทฺธาย  กติกาย   
สามเณรา  เนว รุกฺขโต  ปาเตนฺติ  น  ภูมิโต  คเหตฺวา   
ภิกฺขูน  เทนฺติ  ปติตผลานิ  ปาเทหิ  ปหรนฺตา  วิจรนฺติ  ฯ  
เตส  ทสภาคโต  ปฏาย  ยาว  อุปฑฺฒผลภาเคน  ผาติกมฺม   
กาตพฺพ  ฯ  อทธา  ผาติกมฺมลาเภน  อาหริตฺวา  ทสฺสนฺติ  ฯ  ปุน   
สุภิกฺเข  ชาเต  กปฺปยการเกสุ อาคนฺตฺวา   สาขาปริวาราทีนิ   
กตฺวา  รุกฺเข  รกฺขนฺเตสุ  สามเณราน  ผาติกมฺม  น  กาตพฺพ   
ภาเชตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  วิหาเร  ผลาผล  อตฺถีติ   สามนฺต- 
คาเมหิ  มนุสฺสา  คิลานาน  วา  คพฺภินนี  วา อตฺถาย อาคนฺตฺวา   
เอก  นาฬิเกร  เทถ  อมฺพ  เทถ  ลพุช  เทถาติ  ยาจนฺติ   
ทาตพฺพ น  ทาตพฺพนฺติ  ฯ  ทาตพฺพ  ฯ  อทียมาเน  หิ เต 
โทมนสฺสิตา โหนฺติ ฯ เทนฺเตน  ปน  สงฺฆ  สนฺนิปาเตตฺวา  
ยาวตติย  สาเวตฺวา อปโลกนกมฺม กตฺวา ว  ทาตพฺพ  กติกวตฺต    
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วา  กตฺวา  เปตพฺพ  ฯ  เอว  จ ปน  กาตพฺพ  ฯ  พฺยตฺเตน   
ภิกฺขุนา  สงฺฆสฺส  อนุมติยา  สาเวตพฺพ   สามนฺตคาเมหิ  มนุสฺสา   
อาคนฺตฺวา  คิลานาทีน  อตฺถาย  ผลาผล ยาจนฺติ  เทฺว   
นาฬิเกรานิ  เทฺว  ตาลผลานิ  เทฺว  ปนสานิ  ป ฺจ อมฺพานิ   
ป ฺจ  กทลีผลานิ  คณฺหนฺตาน  อนิวารณ  อสุกรุกฺขโต  จ   
ผล  คณฺหนฺตาน  อนิวารณ  รุจฺจติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺสาติ  ติกฺขตฺตุ  
วตฺตพฺพ  ฯ  ตโต  ปฏาย  คิลานาทีน  นาม  คเหตฺวา  ยาจนฺตา   
คณฺหถาติ  น  วตฺตพฺพา  ฯ  วตฺต  ปน  อาจิกฺขิตพฺพ  นาฬิเกราทีนิ   
อิมินา  นาม   ปริจฺเฉเทน  คณฺหนฺตาน  อสุกรุกฺขโต  จ   
ผล  คณฺหนฺตาน  อนิวารณ   กตนฺติ  ฯ  อนุวิจริตฺวา  ปน  อย   
มธุรผโล  อมฺโพ  อิโต  คณฺหถาติป  น  วตฺตพฺพา  ฯ  ผลภาชนกาเล   
ปน  อาคตาน  สมฺมเตน  อุปฑฺฒภาโค  ทาตพฺโพ  ฯ  อสมฺมเตน   
อปโลเกตฺวา  ทาตพฺพ  ฯ  ขีณปริพฺพโย  วา  มคฺคคมิยสตฺถวาโห   
วา  อ ฺโ  วา  อิสฺสโร  อาคนฺตฺวา  ยาจติ  อปโลเกตฺวา   
ทาตพฺพ  ฯ  พลกาเรน  คเหตฺวา  ขาทนฺโต  น  วาเรตพฺโพ  ฯ   
กุทฺโธ  หิ  โส  รกฺุเขป  ฉินฺเทยฺย  อ ฺป  อนตฺถ  กเรยฺย  ฯ   
ปุคฺคลิกปริเวณ  อาคนฺตฺวา  คิลานสฺส  นาเมน  ยาจนฺโต 
อมฺเหหิ  ฉายาทีนมตฺถาย  โรปต  สเจ  อตฺถิ  ตุมฺเห  ชานาถาติ 
วตฺตพฺโพ  ฯ  ยทิ  ปน  ผลภริตา  จ  รกุขฺา  โหนฺติ  ฯ  กณฺฏเก    
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พนฺธิตฺวา  ผล  วาเรน  ขาทนฺติ  อปจฺจาสึสนฺเตน  หุตฺวา   
ทาตพฺพ  ฯ  พลกาเรน  คณฺหนฺโต  น  วาเรตพฺโพ  ฯ  ปุพฺเพ  
วุตฺตเมเวตฺถ การณ ฯ  สงฺฆสฺส  ผลาราโม  โหติ  ปฏิชคฺคน   
น  ลภติ  ฯ  สเจ  ต  โกจิ  วตฺตสีเสน  ชคฺคติ  สงฺฆสฺเสว 
โหติ  ฯ  อถาป  กสฺสจิ  ปฏิพลสฺส ภิกขฺุโน  อิม  สปฺปุริส  
ชคฺคิตฺวา  เทหีติ  สงฺโฆ  ภาร  กโรติ  ฯ  โส  จ  วตฺตสีเสน  
ชคฺคติ  เอวป  สงฺฆสฺเสว  โหติ  ฯ  ผาติกมฺม ปจฺจาสึสนฺตสฺส  
ปน  ตติยภาเคน  วา  อุปฑฺฒภาเคน  วา  ผาติกมฺม กาตพฺพ  ฯ   
ภาริย  กมฺมนติฺ  วตฺวา  เอตฺตเกน  อนิจฺฉนฺโต  ปน  สพฺพ    
ตเวว  สนฺตก  กตฺวา  มลูภาค  ทสมภาคมตฺต  ทตฺวา   
ชคฺคาหีติป วตฺตพฺโพ  ฯ  ครุภณฺฑตฺตา  ปน  มลูจฺเฉชฺชวเสน  
น  ทาตพฺพ  ฯ  โส มูลภาค  ทตฺวา  ขาทนฺโต  อกตาวาส   
วา  กตฺวา  กตาวาส  ชคฺคิตฺวา นิสฺสิตกาน  อาราม  
นิยฺยาเทติ  ฯ  เตหิป  มูลภาโค  ทาตพฺโพ ฯ ยทา ปน  ภิกฺขู   
สย  ชคฺคิตุ ปโหนฺติ  อถ  เตส  ชคฺคิตุ น  ทาตพฺพ  ฯ   
ชคฺคิตกาเล  น  วาเรตพฺพา  ฯ  ชคฺคนกาเลเยว  วาเรตพฺพา  ฯ  
พหุ  ตุมฺเหหิ  ขายิต  อิทานิ  มา  ชคฺคิตฺถ  ภิกฺขุสงฺโฆเยว   
ชคฺคิสฺสตีติ   วตฺตพฺพ  ฯ  สเจ  ปน  เนว  วตฺตสีเสน  ชคฺคนฺโต   
อตฺถิ  น  ผาติกมฺเมน  น  สงฺโฆ  ชคฺคิตุ  ปโหติ  ฯ  เอโก   
อนาปุจฺฉิตฺวาว ชคฺคิตฺวา  ผาติกมฺม  วฑฺเฒตฺวา  ปจฺจาสึสติ  ฯ    
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                *เลมที่ ๓  ป ฺจวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๙๕ 
 
อปโลกนกมเฺมน  ผาติกมฺม  วฑฺเฒตฺวา  ทาตพฺพ  ฯ  อิติ  อิม   
สพฺพป  กมฺมลกฺขณเมว  โหติ ฯ  อปโลกนกมฺม  อิมานิ  ป ฺจ  
านานิ  คจฺฉติ ฯ   
        ตฺติกมฺมฏานเภเท  ปน  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ   
อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนามสฺส  อายสฺมโต  อุปสมฺปทาเปกฺโข   
อนุสิฏโ   โส  มยา  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  อิตฺถนฺนาโม   
อาคจฺเฉยฺยาติ อาคจฺฉาหีติ  วตฺตพฺโพติ  เอว  อุปสมฺปทาเปกฺขสฺส   
โอสารณา โอสารณา  นาม  ฯ  สุณนฺตุ  เม  อายสฺมนฺตา  อย   
อิตฺถนฺนาโม  ภิกฺขุ  ธมฺมกถิโก  อิมสฺส  เนว  สุตฺต  อาคจฺฉติ   
โน  สุตฺตวิภงฺโค  โส  อตฺถ  อสลฺลกฺเขตฺวา  พฺย ฺชนฉายาย   
อตฺถ  ปฏิพาหติ ยทายสฺมนฺตาน  ปตฺตกลฺล  อิตฺถนนฺาม   
ภิกฺขุ วุฏาเปตฺวา  อวเสสา  อิม  อธิกรณ  วูปสเมยฺยามาติ  
เอว  อุพฺพาหิกวินิจฺฉเย  ธมฺมกถิกสฺส  ภิกฺขุโน  นิสสฺารณา   
นิสฺสารณา  นาม  ฯ  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อชชฺุโปสโถ   
ปณฺณรโส  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ  อุโปสถ  กเรยฺยาติ  
เอว  อุโปสถกมฺมวเสน  ปตา  ตฺติ  อุโปสโถ  นาม  ฯ  สุณาตุ 
เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อชชฺ  ปวารณา  ปณฺณรสี  ยท ิ สงฺฆสฺส   
ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ  ปวาเรยฺยาติ  เอว  ปวารณากมฺมวเสน ปตา   
ตฺติ  ปวารณา  นาม  ฯ  สุณาตุ  เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม  
อิตฺถนฺนามสฺส  อายสฺมโต  อุปสมฺปทาเปกฺโข  ยท ิ สงฺฆสฺส    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๙๖ 
 
ปตฺตกลฺล  อห  อิตฺถนฺนาม  อนุสาเสยฺยนฺติ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล   
อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนาม  อนุสาเสยฺยาติ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลลฺ   
อห  อิตฺถนฺนาม  อนฺตรายิเก  ธมฺเม  ปจฺุเฉยฺยนฺติ  ยทิ  สงฺฆสฺส   
ปตฺตกลฺล  อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนาม  อนฺตรายิเก  ธมฺเม  ปุจฺเฉยฺยาติ   
ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  อห  อิตฺถนฺนาม  วินย  ปุจฺเฉยฺยนฺติ  
ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนาม  วินย   
ปุจฺเฉยฺยาติ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล   อห  อิตฺถนฺนาเมน  วินย   
ปุฏโ  วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ  ยทิ  สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล  อิตฺถนฺนาโม   
อิตฺถนฺนาเมน  วินย  ปุฏโ  วิสฺสชฺเชยฺยาติ  เอว  อตฺตาน  วา  
ปร  วา  สมฺมนฺนิตุ ปตา  ตฺติ  สมฺมติ  นาม ฯ  สุณาตุ   
เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อิท  จีวร  อิตฺถนฺนามสฺส  ภิกฺขุโน  นิสฺสคฺคิย   
สงฺฆสฺส  นิสฺสฏ  ยท ิ สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ  อิม   
จีวร  อิตฺถนนฺามสฺส  ภิกขฺุโน  ทเทยฺยาติ  ยทายสฺมนฺตาน   
ปตฺตกลฺล  อายสฺมนฺตา  อิม  จีวร  อิตฺถนฺนามสฺส  ภิกฺขุโน   
ทเทยฺยุนฺติ  เอว  นิสฺสฏจีวรปตฺตาทีน  ทาน  ทาน  นาม  ฯ   
สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อย  อิตฺถนฺนาโม  ภิกฺขุ  อาปตฺตึ   
สรติ  วิวรติ  อุตฺตานึ  กโรติ  เทเสติ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  
อห  อิตฺถนฺนามสฺส  ภิกฺขุโน  อาปตฺตึ  ปฏิคฺคณฺเหยฺยนฺติ   
ยทายสฺมนฺตาน  ปตฺตกลลฺ  อห  อิตฺถนฺนามสฺส  ภิกฺขุโน  อาปตฺตึ   
ปฏิคฺคณฺเหยฺยนฺติ  เตน  วตฺตพฺโพ   ปสฺสสีติ  อาม  ปสฺสามีติ    
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                *เลมที่ ๓  ป ฺจวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๙๗ 
 
อายตึ  สวเรยฺยาสีติ  เอว  อาปตฺติปฏิคฺคโห  ปฏิคฺคโห  นาม  ฯ   
สุณนฺตุ  เม  อายสฺมนฺตา  อาวาสิกา  ยทายสมนฺตาน  ปตฺตกลลฺ  
อิทานิ  มย  อุโปสถ  กเรยฺยาม  ปาฏิโมกฺข  อุทฺทิเสยฺยาม  อาคเม   
กาเล  (๑)  ปวาเรยฺยามาติ  เต  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  ภณฺฑนการกา   
กลหการกา  วิวาทการกา  สงฺเฆ  อธิกรณการกา   ต  กาล   
อนุวเสยฺยุ  อาวาสิเกน   ภิกฺขุนา   พฺยตฺเตน  ปฏิพเลน  อาวาสิกา   
ภิกฺขู  าเปตพฺพา  สุณนฺตุ  เม  อายสฺมนฺตา  อาวาสิกา 
ยทายสฺมนฺตาน  ปตฺตกลลฺ  อิทานิ  อุโปสถ  กเรยฺยาม   
ปาฏิโมกฺข   อุทฺทิเสยฺยาม  อาคเม  ชุณฺเห  ปวาเรยฺยามาติ  เอว  
กตา ปวารณา(๒) ปจฺจุกฺกฑฺฒนา  นาม  ฯ  สพฺเพเหว  เอกชฺฌ   
สนฺนิปติตพฺพ  ฯ สนฺนิปติตฺวา  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน  
สงฺโฆ  าเปตพฺโพ  ฯ สณุาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อมฺหาก   
ภณฺฑนชาตาน  กลหชาตาน  วิวาทาปนฺนาน  วิหรต  พหุ   
อสฺสามณก  อชฺฌาจิณฺณ  ภาสิตปริกนฺต  สเจ  มย  อิมาหิ   
อาปตฺตีหิ  อ ฺม ฺ  กเรยฺยาม  สิยาป  ต  อธิกรณ  กกฺขฬตาย   
พาลตาย  (๓)  เภทาย  สวตฺเตยฺย  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ 
อิม  อธิกรณ  ติณวตฺถารเกน  วูปสเมยฺย  เปตฺวา  ถูลวชชฺ   
เปตฺวา  คิหิปฏิสยุตฺตนฺติ  เอว  ติณวตฺถารกสมเถน  กตา   
สพฺพปมา  สพฺพสงฺคาหิกตฺติ  กมฺมลกฺขณ  นาม  ฯ  ตถา  ตโต   
# ๑. กสเฬ  อิติป ฯ  ๒. ปวารณาปจฺจุกฺกฑฺฒนา  อิติป  ฯ  ๓.  พาฬตาย อิติป  ฯ    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๖๙๘ 
 
ปรา  เอเกกสฺมึ  ปกฺเข  เอเกก  กตฺวา  เทฺว  ตฺติโย  ฯ  อิติ  
ยถาวุตฺตปฺปเภท  โอสารณ  นิสฺสารณ  ฯเปฯ  กมฺมลกฺขณ ฺเจว(๑) 
นวมนฺติ ตฺติกมฺม อิมานิ นว านานิ คจฺฉติ ฯ   
        ตฺติทุติยกมฺมฏานเภเท  ปน  วฑฺฒสฺส   ลจฺิฉวิโน  ปตฺต- 
นิกฺกุชฺชนวเสน  ขนฺธเก  วุตฺตนิสฺสารณา  ตสฺเสว  ปตฺตอุกฺกุชฺชน- 
วเสน  วุตฺตา  โอสารณา  จ  เวทิตพฺพา  ฯ  สีมาสมฺมติ  ติจีวเรน   
อวิปฺปวาสสมฺมติ  สนฺถตสมฺมติ  ภตฺตุทฺเทสกเสนาสนคาหาปก- 
ภณฺฑาคาริยจีวรปฏิคฺคาหกจีวรภาชกยาคุภาชกขชฺชภาชกผลภา- 
ชกอปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชก สาฏิยคาหก ปตฺตคาหาปก อารามิยเปสก- 
สามเณรเปสกสมฺมตีติ  เอตาส  สมฺมตีน  วเสน  สมมฺติ   
เวทิตพฺพา  ฯ ก ินจีวรทาน มตกจีวรทานวเสน  ทาน  เวทิตพฺพ  ฯ   
ก ินุทฺธารวเสน  อุทฺธาโร เวทิตพฺโพ ฯ  กฏุิวตฺถุวิหารวตฺถุ- 
เทสนาวเสน  เทสนา  เวทิตพฺพา  ฯ  ยา  ปน  ติณวตฺถารกสมเถ   
สพฺพสงฺคาหิกตฺติ ฺจ  เอเกกสฺมึ  ปกเฺข  เอเกก  ตฺติ ฺจาติ  
ติสฺโส  ตฺติโย  เปตฺวา  ปุน  เอกสฺมึ  ปกฺเข  เอกา  เอกสฺมึ   
ปกฺเข  เอกาติ  เทฺว  ตฺติทุติยกมฺมวาจา  วุตฺตา  ตาส   วเสน   
กมฺมลกฺขณ  เวทิตพฺพ  ฯ  อิติ  ตฺติทุติยกมฺม  อิมานิ  สตฺต   
านานิ  คจฺฉติ ฯ    
        ตฺติจตุตฺถกมฺมฏานเภเท  ปน  ตชฺชนียกมฺมาทีน  สตฺตนฺน   
#  ๑.  ย.ุ  กมมฺลกฺขณ ฺเว  ฯ  
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                *เลมที่ ๓  ป ฺจวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๙๙ 
         
กมฺมาน  วเสน  นิสฺสารณา  เตสเยว  กมฺมาน  ปฏิปปฺสฺสมฺภน- 
วเสน โอสารณา  เวทิตพฺพา  ฯ  ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติวเสน  สมฺมติ  
เวทิตพฺพา ฯ ปริวาสทานมานตฺตทานวเสน  ทาน  เวทิตพฺพ  ฯ   
มูลายปฏิกสสฺน กมฺมวเสน  นิคฺคโห  เวทิตพฺโพ  ฯ  อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา   
อฏ ยาวตติยกา   อริฏโ  จณฺฑาลี  จ  อิเม  เต  ยาวตติยกาติ   
อิมาส  เอกาทสนฺน สมนภุาสนาน  วเสน  สมนุภาสนา  
เวทิตพฺพา  ฯ  อุปสมฺปทกมฺม  อพฺภานกมฺมวเสน  ปน  กมฺมลกขฺณ   
เวทิตพฺพ  ฯ  อิติ  ตฺติจตุตฺถกมฺม  อิมานิ สตฺต านานิ  
คจฺฉติ ฯ   
          อิติ  กมฺมานิ  จ  กมฺมวิปตฺตึ  จ  วิปตฺติวิรหิตาน  กมฺมาน   
านปฺปเภทคมน ฺจ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เตส  กมฺมาน  การกสฺส  
สงฺฆสฺส  ปรจฺิเฉท  ทสฺเสนฺโต  ปุน  จตุวคฺคกรเณ  กมฺเมติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตสฺสตฺโถ ปรสิโต กมฺมวิปตฺติวณฺณนาย วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพติ ฯ   
                                  กมมฺวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
          อิทานิ  ยานิ  ตานิ  เตส  กมฺมาน  วตฺถุภูตานิ   
สิกฺขาปทานิ   เตส  ป ฺตฺติย  อานิสส  ทสฺเสตุ  เทฺว  อตฺถวเส   
ปฏิจฺจาติอาทิ   มารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  ทฏิธมฺมิกาน  อาสวาน  สวรายาติ   
ปาณาติปาตาทีน   ป ฺจนฺน  ทฏิธมฺมิกเวราน  สวรตฺถาย   
ปทหนตฺถาย  ฯ  สมฺปรายกิาน  อาสวาน  ปฏิฆาตายาติ  วิปาก-  
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ทุกฺขสงฺขาตาน  สมฺปรายกิเวราน  ปฏฆิาตตฺถาย  สมุจฺเฉทตฺถาย   
อนุปฺปชฺชนตฺถาย  ฯ  ทิฏธมฺมิกาน  เวราน  สวรายาติ  เตสเยว   
ป ฺจนฺน  เวราน  สวรตฺถาย  ฯ  สมฺปรายิกาน  เวรานนฺติ  เตสเยว   
วิปากทุกฺขาน  ฯ  ทฏิธมฺมิกาน  วชชฺาน  สวรายาติ  เตสเยว   
ป ฺจนฺน  เวราน  สวรตฺถาย  ฯ  สมฺปรายิกาน  วชฺชานนฺติ  เตสเยว   
วิปากทุกฺขาน  ฯ  วิปากทุกฺขาเนว  หิ  อิธ  วชชฺนียภาวโต   
วชฺชานีติ  วุตฺตานิ  ฯ  ทฏิธมฺมิกาน  ภยานนฺติ  ครหา  อุปวาโท   
ตชฺชนียาทีนิ  กมฺมานิ  อุโปสถปวารณาน  ปน  อกิตฺติ- 
ปกาสนียกมฺมนฺติ  เอตานิ  ทฏิธมฺมิกภยานิ  นาม   เอเตส   
สวรตฺถาย  ฯ  สมฺปรายิกภยานิ  ปน  วิปากทุกฺขานิเยว  เตส 
ปฏิฆาตตฺถาย  ฯ  ทฏิธมฺมิกาน  อกสุลานนฺติ  ป ฺจเวรทสากุสล- 
กมฺมปถปฺปเภทาน  อกุสลาน  สวรตฺถาย  ฯ  วิปากทุกฺขาเนว  
ปน อกฺเขมฏเน  สมฺปรายิกอกุสลานีติ  วุจฺจนฺติ  เตส  ปฏ-ิ 
ฆาตตฺถาย  ฯ   คิหีน  อนุกมฺปายาติ  อาคาริกาน  สทฺธารกฺขนวเสน   
อนุกมฺปนตฺถาย  ฯ  ปาปจฺฉาน  ปกฺขุปจฺเฉทายาติ  ปาปจฺฉปุคฺคลาน   
คณพนฺธนเภทนตฺถาย   คณโภชนสิกฺขาปท  ป ฺตฺต  ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ  ย  เหตฺถ วตฺตพฺพ สิยา ต สพฺพ  
ปมปาราชิกวณฺณนายเมว วุตฺตนฺติ ฯ   
                                สิกฺขาปเทสุ อตฺถสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                *เลมที่ ๓  ป ฺจวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๐๑ 
 
ปาฏิโมกฺขาทีสุ  ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส  ภิกฺขูน  ป ฺจวิโธ   
ภิกฺขุนีน  จตุพฺพิโธ  ฯ  ปริวาสทานาทีสุ  โอสารณีย  ป ฺตฺตนฺติ   
อฏารสสุ  วา  เตจตฺตาฬีสาย  วา  วตฺเตสุ  วตฺตมานสฺส  
โอสารณีย  ป ฺตฺต  ฯ  เยน  กมฺเมน  โอสาริยติ  ต  กมฺม   
ป ฺตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  นสิฺสารณีย  ป ฺตฺตนฺติ  ภณฺฑนการ- 
กาทโย  เยน  กมฺเมน  นิสสฺาริยนฺติ  ต  กมฺม  ป ฺตฺตนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
          อป ฺตฺเตติอาทีสุ  อป ฺตฺเต  ป ฺตฺตนฺติ   สตฺตป   
อาปตฺติกฺขนฺธา  กกุสนฺธ  จ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  โกนาคมน  จ   
กสฺสป ฺจ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  เปตฺวา  อนฺตรา  เกนจิ  อป ฺตฺเต   
สิกฺขาปเท ป ฺตฺต  นาม  ฯ  มกฺกฏีวตฺถุอาทิวินีตกถา  สิกฺขาปท- 
ป ฺตฺเต   อนุป ฺตฺต ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                อานิสสวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        อิทานิ  สพฺพสิกขฺาปทาน  เอเกเกน  อากาเรน  นวธา   
สงฺคห  ทสฺเสตุ  นว  สงฺคหาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  วตฺถุสงฺคโหติ   
วตฺถุนา สงฺคโห  ฯ  เอว  เสเสสุป  ปทตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อย  
ปเนตฺถ  อตฺถโยชนา  ฯ  ยสฺมา  หิ  เอก  สิกฺขาปทมฺป  อวตฺถุสฺมึ   
ป ฺตฺต  นตฺถิ  ตสฺมา  สพฺพานิ  วตฺถุนา  สงฺคหิตานีติ  เอว   
ตาว  วตฺถุสงฺคโห  เวทิตพฺโพ  ฯ  ยสฺมา  ปน  เทฺว  อาปตฺติกฺขนฺธา   
สีลวิปตฺติยา สงฺคหิตา   ป ฺจ   อาปตฺติกฺขนฺธา  อาจารวิปตฺติยา    
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                *เลมที่  ๓  ปรวิารวณฺณนา  หนา  ๗๐๒ 
 
ฉ  สิกฺขาปทานิ  อาชีววิปตฺติยา  สงฺคหิตานิ  ตสฺมา  สพฺพานิป   
วิปตฺติยา  สงฺคหิตานีติ  เอว  วิปตฺติสงฺคโห  เวทิตพฺโพ  ฯ  ยสฺมา  
ปน  สตฺตหาปตฺตีหิ  มุตฺต  เอก  สิกฺขาปทป  นตฺถ ิ ตสฺมา  
สพฺพานิ  อาปตฺติยา  สงฺคหิตานีติ  เอว  อาปตฺติสงฺคโห   
เวทิตพฺโพ  ฯ  สพฺพานิ  จ  สตฺตสุ  นคเรสุ  ป ฺตฺตานีติ  นิทาเนน   
สงฺคหิตานีติ  เอว  นิทานสงฺคโห  เวทิตพฺโพ  ฯ   ยสฺมา  ปน   
เอกสิกฺขาปทป  อชฌฺาจารเก  ปุคฺคเล  อสติ  ป ฺตฺต  นตฺถิ   
ตสฺมา  สพฺพานิ  ปุคฺคเลน  สงฺคหิตานีติ  เอว  ปุคฺคลสงฺคโห   
เวทิตพฺโพ  ฯ  สพฺพานิ  ปน  ป ฺจหิ  เจว  สตฺตหิ  จ   
อาปตฺติกฺขนฺเธหิ  สงฺคหิตานิ  ฯ  ตานิ  สพฺพานิ  น  วินา  ฉหิ   
สมุฏาเนหิ สมุฏหนฺตีติ  สมฏุาเนน  สงฺคหิตานิ  ฯ  สพฺพานิ  
จ  จตูสุ  อธิกรเณสุ  อาปตฺตาธิกรเณน  สงฺคหิตานิ  ฯ  สพฺพานิ   
สตฺตหิ  สมเถหิ  สมถ คจฺฉนฺตีติ  สมเถหิ  สงฺคหิตานิ  ฯ  เอวเมตฺถ   
ขนฺธอธิกรณสมุฏาน   สมถสงฺคหาป เวทิตพฺพา ฯ เสส ปุพฺเพ  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ 
                        สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย    
                          สงฺคหวคฺควณฺณนา(๑)  นฏิ ิตา ฯ   
                  นิฏ ิตา  จ  ปริวารสฺส  อนุตฺตานตฺถปทวณฺณนาติ ฯ   
                                  _____________________ 
#  ๑. ม.ย. นวสงฺคหิตวคฺควณฺณนา  ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 703 

                                          *เลมที่  ๓  หนา  ๗๐๓ 
                                   
เอตฺตาวตา จ   
                อุภโตวิภงฺคขนฺธกปริวารวิภตฺตเทสน 
                นาโถ  วินยปฏก  วิเนนฺโต  เวเนยฺย  
                ย  ชิโน  อาห  สมธิกสตฺตวีสติสหสฺสมตฺเตน   
                ตสฺส คนฺเถน สวณฺณนา สมตฺตา สมนฺตปาสาทิกา นาม   
                ตตฺริท สมนฺตปาสาทิกาย สมนฺตปาสาทิกตฺตสฺมึ   
                อาจริยปรมฺปรโต นิทานวตฺถุปฺปเภททีปนโต   
                ปรสมยวิวชฺชนโต สกสมยวิสุทฺธิโต เจว 
                พฺย ฺชนปริโสธนโต ปทตฺถโต ปาลโิยชนากฺกมโต   
                สกิฺขาปทวินิจฺฉยโต วิภงฺคนยเภททสฺสนโต   
                สมฺปสฺสต น ทสิฺสติ กิ ฺจิ อปาสาทิก ยโต   
                เอตฺถ วิ ฺ ูนมย ตสฺมา สมนฺตปาสาทิกาเตฺวว    
                สวณฺณนา ปวตฺตา วินยสสฺ วินยทมนกสุเลน   
                วุตฺตสฺส โลกนาเถน โลกานุกมฺปมาเนนาติ ฯ   
                        มหาอฏกถ เจว           มหาปจฺจริเมว จ    
                        กรุุนฺทิ ฺจาติ ติสฺโสป  สีหลฏกถา อิมา   
                        พุทฺธมิตฺโตติ นาเมน  วิสฺสุตสฺส ยสสฺสิโน   
                        วินย ฺ ุสฺส ธีรสฺส   สตฺุวา เถรสฺส สนฺติเก   
                        มหาเมฆวนุยฺยาเน  ภูมิภาเค ปติฏ ิโต   
                        มหาวิหาโร โย สตฺถ ุ มหาโพธิวิภูสิโต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 704 

                                *เลมที่  ๓  วินยฏกถาวสาน  หนา  ๗๐๔ 
                         
                        ย ตสฺส ทกฺขิเณ ภาเค  ปธานฆรมุตฺตม   
                        สุจิจาริตฺตสีเลน          ภิกฺขุสงฺเฆน เสวิต   
                        อุฬารกุลสมฺภูโต  สงฺฆุปฏายโก สทา  
                        อนากุลาย สทฺธาย  ปสนฺโน รตนตฺตเย   
                        มหานิคมสามีติ          วิสฺสุโต ตตฺถ การยิ 
                        จารุปาการส ฺจิต   ย ปาสาท มโนรม   
                        สีตจฺฉายตรูเปต  สมฺปนฺนสลิลาสย   
                        วสตา ตตฺร ปาสาเท  มหานิคมสามิโน    
                        สุจิสีลสมาจาร          เถร พุทฺธสิรึ มยา(๑) 
                        ยา อุทฺทิสตฺิวา อารทฺธา  อิทฺธา วินยวณฺณนา ฯ    
                        ปาลยนฺตสฺส สกล   ลงฺกาทีป นิรพฺพุท 
                        ร ฺโ สิรนิิวาสสฺส  สิริปาลสฺส ยสสฺสิโน   
                        สมวีสติเม เขเม           ชยสวจฺฉเร อย    
                        อารทฺธา เอกวีสมฺหิ  สมฺปตฺเต ปรินิฏ ิตา ฯ   
                        อุปทฺทวากุเล โลเก  นริุปทฺทวโต อย   
                        เอกสวจฺฉเรเนว           ยถา นิฏ อุปาคตา   
                        เอว สพฺพสฺส โลกสฺส  นิฏ ธมฺมูปส ฺหิตา   
                        สีฆ คจฺฉนฺตุ อารมฺภา(๒)   สพฺเพป นิรุปทฺทวา ฯ   
                        จิรฏ ิตตฺถ ธมฺมสฺส  กโรนฺเตน มยา อิม   
                        สทฺธมฺมพหุมาเนน   ย  จ  ปุ ฺ สมาจิต 
  #  ๑. ยุ. พุทธฺสิริวฺหย  ฯ  ๒.  ม. อารพฺภา  ฯ  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓) - หนาท่ี 705 

                                *เลมที่  ๓  วินยฏกถาวสาน  หนา  ๗๐๕ 
                         
                        สพฺพสฺส อานุภาเวน   ตสฺส สพฺเพว ปาณิโน  
                        ภวนฺตุ ธมมฺราชสฺส   สทฺธมฺมรสเสวิโน ฯ  
                        จิร ติฏตุ สทฺธมฺโม  กาเล วสฺสิ จิร ปช   
                        ตปฺเปตุ เทโว ธมฺเมน   ราชา รกฺขตุ เมทนินฺติ ฯ   
        ปรมวิสทฺุธสทธฺาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน  สีลาจารชฺชว- 
มทฺทวาทิ  คุณสมุทยสมุทิเตน สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหณ- 
สมตฺเถน  ป ฺาเวยฺยตฺติเยน  สมนฺนาคเตน  ติปฏกปริยตฺติปฺ- 
ปเภเท  สาฏกเถ สตฺถุสาสเน  อปฺปฏิหตาณปฺปภาเวน    
มหาเวยฺยากรเณน  กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรฬารวจน- 
ลาวณฺณยุตฺเตน (๑) ยุตฺตมุตฺตวาทินา  วาทิวเรน  มหากวินา   
ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร  ฉฬาภิ ฺาปฏิสมฺภิทาทิปฺปเภท- 
คุณปฏิมณฺฑิเต อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม   สปุติฏ ิตพุทฺธีน   เถรวสปฺ- 
ปทีปาน   เถราน  มหาวิหารวาสีน  วสาลงฺการภูเตน   สุวิปุล- 
วิสุทฺธพุทฺธินา   พุทฺธโฆโสติ   ครูห ิ  คหิตนามเธยฺเยน  เถเรน   
กตา  อย  สมนฺตปาสาทิกา  นาม วินยสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                ตาว ติฏตุ โลกสฺมึ   โลกนิตฺถรเณสิน   
                ทสฺเสนฺตี กุลปุตฺตาน  นย สลีวิสุทฺธิยา   
                ยาว พุทฺโธติ นามมฺป  สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน    
                โลกมฺหิ โลกเชฏสฺส  ปวตฺตติ มเหสิโนติ ฯ 
                                วินยฏกถา นิฏ ิตา ฯ   
                                ___________________   
  #  ๑.  ม. ...เนลวณฺณยุตฺเตน  ฯ 


