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                       สารตฺถทีปนิยา นาม วินยฏีกาย  
                          สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนาย  
                                    ทติุโย ภาโค  
                         
                              ปมปาราชิกวณฺณนา  
        [๑]  อนปุทวณฺณนนฺติ  ปทมฺปทมปฺฏิวณฺณน  ปทานุกฺกเมน  
วณฺณน   วา ฯ  ภณฺฑปฺปโยชนอุทฺธารสารณาทินา   กิจฺเจนาติ  เอตฺถ  
วิกฺกายิกภณฺฑสฺส   วิกกฺณีน   ภณฺฑปฺปโยชน  ฯ  ทาตุ   สงฺเกติเต  
ทิวเส   คนฺตฺวา   คหณ   อุทฺธาโร ฯ  อสุกสฺมึ  ทิวเส  ทาตพฺพนฺติ  
สตุปฺปาทน   สารณ  ฯ  จตุพฺพิธายาติ   ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติสมณาน  
วเสน   จตุพฺพิธาย ฯ  ภิกขฺุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาน   วเสน  วา  ฯ  
ทิสฺวานสฺส   เอตทโหสีติ  เหตุอตฺโถ  อย  ทิสฺวานสทฺโท อสมาน- 
กตฺตุโก  ยถา  ฆต  ปวิตฺวา  พล  โหติ  สีห ทิสฺวา ภย โหตีติ ฯ  
ทสฺสนการณา   หิ   เอต   ปริวิตกฺกน   อโหสิ ฯ  กิ ฺจาป  เอตฺถ  
ภพฺพกุลปุตฺตสฺสาติ   วุตฺต   ตถาป   อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺสาป  
อชาตสตฺตุโน   วิย   อนฺตราโย   ภวิสสฺตีติ   อิมสสฺ   เถรสฺสาป กตปาป- 
กมฺมมูลวิปฺปฏิสารวเสน  อธิคมนฺตราโย  อโหสีติ  วทนฺติ  ฯ กิมปฺน  
                         [ ม. ป. ๑๙ ส.ป.  ๒๓๔-๕ ]  
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เยส   มคฺคผลาน   อุปนิสฺสโย   อตฺถ ิ  พุทฺธาน   สมมฺุขีภาเวป  เตส  
อนฺตราโย   โหตีติ ฯ  อาม   โหติ   น   ปน  พุทฺเธ  ปฏิจฺจ  ฯ  
พุทฺธา   หิ   ปเรส   มคฺคผลาธิคมาย   อุสฺสาหชาตา   ตตฺถ  นรินฺตร  
ยุตฺตปฺปยุตฺตาเอว   โหนฺติ   ตสฺมา   เต   ปฏิจฺจ   เตส   อนฺตราโย  
น  โหติ  ฯ  อถโข  กิริยาปริหานิยา  วา  ปาปมิตฺตตาย  วา  โหติ ฯ  
กิริยาปริหานิ  ปน  เทสกสฺส  ตสฺเสว  วา ปุคฺคลสฺส ตชฺชปฺปโยคา- 
ภาวโต เวทิตพฺพา ฯ  เทสกวเสน   ปเนตฺถ   ปริหานิ   สาวกาน  
วเสเนว   เวทิตพฺพา   น   พุทฺธาน   วเสน ฯ  ตถาหิ   สเจ  
ธมฺมเสนาปติ   ธน ฺชานิยสฺส   พฺราหฺมณสฺส   อาสย   ตฺวา   ธมฺม  
เทสยิสฺส   พฺราหฺมโณ  โสตาปนฺโน  อภวิสฺส  ฯ  เอว  ตาว  เทสกสฺส  
วเสน  กิริยาปริหานิยา  อนฺตราโย  โหติ ฯ สเจ เปโส หตฺถาโรห- 
ปุตฺโต ภควโต   สมฺมุขา   ธมฺม   สุณนฺโต   มุหุตฺต   นิสีเทยฺย   ยาวสฺส  
ภควา   อตฺตนฺตปาทิเก   จตฺตาโร   ปคฺุคเล   วิตฺถาเรน   วิภชิตฺวา  
เทเสติ   โสตาปตฺติผเลน   สยุตฺโต   อภวิสฺส ฯ  เอว  ปุคฺคลสฺส  
วเสน   กริิยาปริหานิยา   อนฺตราโย   โหติ   นาม ฯ  อิมสฺส  ห ิ 
อุปาสกสฺส   กิริยาปริหานิ   ชาตา  อปรนิิฏ ิตาย  เทสนาย  อุฏหิตฺวา  
ปกฺกนฺตตฺตา ฯ  สเจ   อชาตสตฺตุ   เทวทตฺตสฺส   วจน   คเหตฺวา  
ปตุฆาตกมฺม  นากริสฺส  สาม ฺผลสุตฺตกถิตทิวเส  โสตาปนฺโน  
อภวิสฺส ฯ  ตสฺส   วจน   คเหตฺวา   ปตุฆาตกมฺมสฺส  กตตฺตา  ปน 
                                   [ม. ป. ๑๙ ส.ป. ๒๓๕ ]  
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นาโหสิ ฯ  เอว   ปาปมิตฺตตาย   อนฺตราโย  โหติ  ฯ  สุทินฺนสสฺป  
ปาปมิตฺตวเสน   อนฺตราโย   อโหสีติ   ทฏพฺพ ฯ  ยทิ   หิ  เตน มาตา- 
ปตูน   วจน   คเหตฺวา   ปุราณทุติยิกาย  เมถุนธมโฺม  ปฏิเสวิโต  
นาภวิสฺส ฯ น ตมฺมูลวิปปฺฏิสารวเสน อธิคมนฺตราโย อภวิสฺส ฯ  
        [๒]  ยนฺนูนาติ   ปรวิิตกฺกนตฺเถ  นิปาโตติ  อาห ปริวิตกฺก- 
ทสฺสนเมตนฺติ  ฯ  ธมฺม  สุเณยฺยนฺติ  กิริยาปเทน  วุจฺจมาโนเอว  
หิ   อตฺโถ   ยนฺนูนาติ   นปิาตปเทน   โชติยติ  ฯ  อห  ยนฺนูน  ธมฺม  
สุเณยฺยนฺติ   โยชนา ฯ  ยนฺนูนาติ  จ  ยทิ  ปนาติ  อตฺโถ  ฯ  ยท ิ 
ปนาติ   อิทมปฺ   หิ   เตน   สมานตฺถเมว ฯ  ย   ธมฺม  สุณาตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  อุฬารุฬารชนาติ  ขตฺติยมหาสาลาทิอุฬารุฬารชนา- 
กิณฺณา  ฯ สเจ  อยมฺป  ปม   อาคจฺเฉยฺย   ภควนฺต   อุปสงฺกมิตฺวา  
นิสีทิตุ   อรหรูโปติ   อาห  ปจฺฉา  อาคเตนาติ  ฯ  สิกฺขาตฺตยุปสหิตนฺติ  
อธิสีลอธิจิตฺตอธิป ฺาสงฺขาตสิกฺขาตฺตยยุตฺต ฯ  โถก  ธมฺมกถ  
สุตฺวา   อโหสีติ   สมฺพนฺโธ ฯ  อิธาป   สุตฺวาสทฺโท   เหตุอตฺโถติ  
ทฏพฺโพ ฯ  สวนการณา   เอตทโหสีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ยทิ  เอว  
อถ   กสฺมา   เอกมนฺต   นสิินฺนสฺส ฯเปฯ  เอตทโหสีติ   วุตฺตนฺติ  
อาห   ต   ปนสฺส   ยสฺมาติอาทึ ฯ  ตตฺถ   ตนฺติ   ปริวิตกฺกน  ฯ  
สงฺเขปกถาติ   วิสุ  วิสุ  ปทุทฺธาร  อกตฺวา  สมาสโต  อตฺถวณฺณนา  ฯ  
เยน  เยน  อากาเรนาติ  เยน  เยน  ปกาเรน  ฯ  เตน  เตน  เม  
                            [ ม. ป. ๑๙ ส. ป. ๒๓๕ ]  
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อุปปริกฺขโตติ   กามา   นาเมเต   อนิจฺจา   ทุกฺขา   วิปริณามธมฺมา  
อฏ ิกงฺขลูปมาติ  จ  อาทินา  เยน  เยน  อากาเรน  กาเมสุ  อาทีนว  
โอการ  สงฺกิเลส  ตพฺพิปริยายโต  เนกขฺมฺเม  อานิสส  คุณ  ปกาเสนฺต  
ภควตา   ธมมฺ   เทสิต  อาชานามิ  อวพุชฺฌามิ  เตน  เตน  ปกาเรน  
อุปปริกฺขโต   วีมสนฺตสฺส   มยฺห   เอว   โหติ   เอว   อุปฏาติ  ฯ  
สิกฺขาตฺตยพฺรหฺมจริยนฺติ   อธิสีลสกิฺขาทิสิกฺขาตฺตยสงฺคห   เสฏจริย ฯ  
เอกมฺป  ทิวสนฺติ  เอกทิวสมตฺตมฺป ฯ  อขณฺฑ   กตฺวาติ ทุกฺกฏ- 
มตฺตสฺสป   อนาปชฺชเนน   อขณฺฑ  กตฺวา  อจฺฉิทฺทาทิภาวาปาทเนน  
วา ฯ  อขณฺฑลกฺขณวจน   เหต ฯ  จริมกจิตฺตนฺติ   จุติจิตฺต ฯ  
กิ ฺจิป   เอกเทส   อเสเสตฺวา   เอกนฺเตเนว   ปริปูเรตพฺพตาย เอกนฺต- 
ปริปุณฺณ ฯ  กิเลสมเลน  อมลิน  กตฺวาติ  ตณฺหาสงฺกิเลสาทินา  
อสงฺกิลิฏ   กตฺวา   จิตฺตุปฺปาทมตฺตมฺป   สงฺกิเลสมล   อนุปฺปาเทตฺวา  
อจฺจนฺตเมว   วิสุทฺธ   กตฺวา   ปริหริตพฺพตาย   เอกนฺตปริสุทฺธ ฯ  
ตโตเอว  สงฺข  วิย  ลิขิตนฺติ  สงฺขลิขิต  ฯ  เตนาห ลขิิตสงฺข- 
สทิสนฺติ ฯ ปริโยทาตฏเน  นิมฺมลภาเวน   สงฺข   วิย   ลิขิต   โธตนฺติ  
สงฺขลิขิตนฺติ  อาห  โธตสงฺขสปฺปฏิภาคนฺติ  ฯ  อชฌฺาวสตาติ ปทปฺ- 
ปโยเคน  อคารนฺติ  ภุมฺมตฺเถ  อุปโยควจนนฺติ  อาห อคารมชฺเฌติ ฯ  
ทาฒิกาป   มสฺสุคฺคหเณเนว   คเหตฺวา   มสฺสุนฺเตฺวว   วุตฺต ฯ  
อุตฺตราธรมสฺสุนฺติ   อตฺโถ  ฯ  กสาเยน  รตฺตานิ  วตฺถานิ  กาสายานีติ  
                         [  ม. ป.  ๑๙ ส.ป. ๒๓๕-๖ ]  
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อาห  กสายรสปตตายาติ  ฯ  ปริทหิตฺวาติ  นิวาเสตฺวา  เจว ปารุ- 
ปตฺวา จ  ฯ  อคารสฺส  หิตนฺติ  อคารวา  ฯ  โส  อคาร  อุตฺตร- 
ปทโลเปน ฯ ตสฺส   วุฑฺฒิอาวห   อคารสฺส   หิต  ฯ  าติสาโลหิตาติ- 
อาทีสุ อย   อชฺฌตฺติโกติ   ชานนฺติ   ายนฺติ   วาติ   าตี ฯ  โลหิเตน  
สมฺพนฺธาติ   สาโลหิตา  ฯ  ปตุปกฺขิกา   าตี ฯ  มาตุปกฺขิกา  
สาโลหิตา  ฯ  ปตุปกฺขิกา  มาตุปกฺขิกา  วา  าตี  ฯ สสฺสุสสฺสุร- 
ปกฺขิกา สาโลหิตา ฯ  มิตฺตายนฺตีติ   มิตฺตา ฯ  มินนฺติ  วา  สพฺพ- 
คุยฺเหสุ อนฺโต   ปกฺขิปนตีฺติ   มิตฺตา  ฯ  กิจฺจกรณีเยสุ   สหภาวฏเน  
อมา   โหนฺตีติ  อมจฺจา  ฯ  มมายตีติ  มาตา  ฯ  ปยายตีติ  ปตา  ฯ  
สรีรกิจฺจเลเสนาติ   อุจฺจารปสฺสาวาทิสรีรกิจฺจเลเสน ฯ  อนนุ ฺาต  
ปุตฺต   น   ปพฺพาเชตีติ   มาตาปตูน  โลกิยมหาชนสฺส  จ  จิตฺต ฺ- 
ถตฺต มา   โหตูติ   น   ปพฺพาเชติ  ฯ  ตโตเยว  ปตุ  สุทฺโธทนมหา- 
ราชสฺส ตถา   วโร   ทินโฺน  ฯ  ธุรนกิฺเขเปนาติ   ภณฺฑปฺปโยชนาทีสุ  
ธุรนิกฺเขเปน ฯ  เตนาห  น  หีติอาทึ  ฯ  ปยายิตพฺโพ  ปโยติ  อาห  
ปติชนโกติ ฯ  มนสฺส  อปฺปายนโต  มนาโปติ  อาห มนวฑฺฒโกติ ฯ  
สุเขธิโต   ตรณุทารกกาเล   ตโต   ปร ฺจ สปฺปขีราทิสาธุรสมนุ ฺ- 
โภชนาทิอาหารสมฺปตฺติยา   สุขปริหโฏ ฯ  อถวา ทฬฺหภตฺติก- 
ธาติชนาทิปริชนสมฺปตฺติยา   เจว   ปรจฺิเฉทสมฺปตฺติยา   จ อุฬารปฺปณีต- 
สุขปจฺจยุปหาเรหิ  จ สุเขธิโต อกิจฺเฉเนว ทุกฺขปจฺจยวิโนทเนน  
                         [ ม.ป ๑๙/๒๑ ส.ป. ๒๓๖-๗ ]  
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สุขปริหโฏ  ฯ  อชฌฺตฺติกงฺคสมฺปตฺติยา  วา  สุเขธิโต  พาหิรงฺค- 
สมฺปตฺติยา สุขปริหโฏ ฯ  กิ ฺจีติ  เอตสฺส  วิวรณ   อปฺปมตฺตกมฺป  
กลภาคนฺติ ฯ  ยทา  ชานาติสทฺโท  โพธนตฺโถ  น  โหติ  ตทา  ตสฺส  
ปโยเค   สปปฺโน   ชานาติ   มธโุน   ชานาตีติอาทีสุ   วิย  กรณตฺเถ  
สามิวจน   สทฺทสตฺถวิทู  อิจฺฉนฺตีติ  อาห  กิ ฺจิ  ทกฺุเขน  นานุโภสีติ  ฯ  
เตนาห   กรณตฺเถ   สามิวจน   อนุภวนตฺเถ   จ   ชานนาติ ฯ  
เอตฺถ   จ   กิ ฺจิ   ทุกฺเขน   นานุโภสีติ  เกนจิ  ทกฺุเขน  กรณภูเตน  
วิสย   นานุโภสีติ   เอวมตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ  กิ ฺจีติ  เอตฺถาป  หิ  
กรณตฺเถ  สามิวจนสฺส  โลโป  กโต  ฯ  เตเนว  วกฺขติ  วิกปฺปทฺวเยป  
ปุริมปทสฺส  อุตฺตรปเทน  สมานวิภตฺติโลโป  ทฏพฺโพติ  ฯ  
ยทา   ปน   ชานาติสทฺโท   สรณตฺโถ   โหติ   ตทา   สรณตฺถาน  
ธาตุสทฺทาน   ปโยเค   มาตุ   สรติ  ปตุ  สรติ  ภาตุ  ชานาตีติอาทีสุ  
วิย   อุปโยคตฺเถ   สามิวจน   สทฺทสตฺถวิทู   วทนฺตีติ   อาห   อถวา  
กิ ฺจิ   ทุกฺข  น  สรสีติ  อตฺโถติ  ฯ  กสฺสจิ  ทุกฺขสฺส  อนนุภูต- 
ปุพฺพตฺตา อตฺตนา   อนุภูต   อปฺปมตฺตกมฺป   ทกฺุข  ปริเยสมาโนป  
อภาวโตเยว  น  สรสีติ  อตฺโถ  ฯ  วิกปปฺทฺวเยปติ อนุภวนสรณตฺถ- 
วเสน วุตฺเต   ทุติยตติยวิกปฺปทฺวเย  ฯ  ปุริมปทสฺสาติ  กิ ฺจีติ  
ปทสฺส ฯ  อุตฺตรปเทนาติ  ทุกฺขสฺสาติ  ปเทน  ฯ  สมานวิภตฺติโลโปติ  
อุตฺตรปเทน   สมานสฺส   สามิวจนสฺส   โลโป ฯ  กสฺสจิ  ทุกฺขสฺสาติ  
                           [ ม.  ป. ๒๑ ส. ป. ๒๓๗ ]  
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หิ   วตฺตพฺเพ   วิกปฺปทฺวเยป   ปุริมปเท   สามิวจนสฺส   โลป  กตฺวา  
กิ ฺจิ   ทุกฺขสฺสาติ   นิทฺเทโส   กโต ฯ  อนิจฺฉกาติ  อนิจฺฉนฺตา  ฯ  
เอว   สนฺเตติ   นนุ   มย   สุทินฺน   สามาทีสุ   เกนจิป   อุปาเยน อปฺปฏ-ิ 
สาธเนน  อปฺปฏิกาเรน  มรเณนป  ตยา  อกามกาป วินา ภวิสฺสาม  
เอว   สติ ฯ  เยนาติ  เยน  การเณน  ฯ  กิมฺปนาติ  เอตฺถ  กินฺติ  
กรณตฺเถ  ปจฺจตฺตวจนนฺติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  เกน  ปน  การเณนาติ  ฯ  
คนฺธพฺพนฏนาฏกาทีนีติ   เอตฺถ   คนธฺพฺพา   นาม   คายกา ฯ  นฏา  
นาม   รงฺคนฏา ฯ  นาฏกา  ลงฺฆนกาทโย  ฯ  ปริจาเรหีติ  เอตฺถ  
ปริโต   ตตฺถ   ตตฺถ   ยถาสก   วิสเยสุ   จาเรหีติ   อตฺโถติ  อาห  
อินฺทฺริยานิ   จาเรหีติอาทึ ฯ  ปริจาเรหีติ  วา  สุขุปกรเณหิ  อตฺตาน  
ปริจารยเกหิ   อตฺตโน   ปริจรณกาเรหิ ฯ  ตถาภูโต   จ   ยสฺมา  
ลฬนฺโต   กีฬนฺโต   นาม   โหติ   ตสฺมา   ลฬาติอาทิ   วุตฺต ฯ  
ภุ ฺชิตพฺพโต   ปริภุ ฺชิตพฺพโต   วิเสสโต   ป ฺจ   กามคุณา   โภคา  
นามาติ   อาห   โภเค   ภุ ฺชนฺโตติ ฯ  ทานปฺปทานาทีนีติ   เอตฺถ  
นิจฺจทาน   ทาน   นาม ฯ  อุโปสถทิวสาทีสุ   ทาตพฺพ  อติเรกทาน  
ปทาน   นาม ฯ  ปเวณิรกฺขณวเสน  วา  ทิยฺยมาน  ทาน  นาม  ฯ  
อตฺตนาว   ปฏเปตฺวา   ทิยฺยมาน   ปทาน  นาม  ฯ  ปจุรชนสาธารณ  
วา   นาติอุฬาร   ทาน   นาม ฯ  อน ฺสาธารณ  อติอุฬาร  ปทาน  
นาม ฯ  อาทิสทฺเทน   สลีาทีนิ   สงฺคณฺหาติ ฯ  นตฺถ ิ  เอตสฺส  
                   [ ม. ป.  ๒๑-๓ ส.ป. ๒๓๗-๘ ]  
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วจนปฏิวจนสงฺขาโต อลฺลาปสลฺลาโปติ นิราลาปสลฺลาโป ฯ  
        [๓]  พล   คาเหตฺวาติ  เอตฺถ  พลคฺคหณ  นาม  กาเย  พลสฺส  
อุปฺปาทนเมวาติ   อาห   กายพล   ชเนตฺวาติ ฯ  อสฺสุมุขนฺติ  อสฺสูนิ  
มุเข  เอตสฺสาติ  อสฺสุมุโข  ฯ  ต  อสสฺุมุข ฯ อสฺสุกิลินฺนมุขนฺติ อตฺโถ ฯ  
คาโมเยว   คามนฺตเสนาสน  คามปริยาปนฺนตฺตา  คามนฺต- 
เสนาสนสฺส  ฯ อติเรกลาภปฏิกฺเขเปนาติ   ปณฺฑิยาโลปโภชน  นิสฺสายาติ  
เอว   วุตฺตภิกฺขาหารลาภโต   อธิกลาโภ   สงฺฆภตฺตาทิอติเรกลาโภ  
ตสฺส   ปฏิกฺเขเปนาติ   อตฺโถ  ฯ  เตนาห   จุทฺทส   ภตฺตานิ  
ปฏิกฺขิปตฺวาติ ฯ  
        [๔]  สงฺฆภตฺต   อุทฺเทสภตฺต   นมินฺตน   สลากภตฺต   ปกฺขิก  
อุโปสถิก  ปาฏิปทิก  อาคนฺตุกภตฺต  คมิกภตฺต  คิลานภตฺต คิลานุ- 
ปฏากภตฺต   วิหารภตฺต   ธุรภตฺต   วารภตฺตนฺติ   อิมานิ  จุทฺทส  
ภตฺตานิ ฯ  ตตฺถ   สกลสฺส   สงฺฆสฺส   ทาตพฺพภตฺต   สงฺฆภตฺต  ฯ  
กติปเย   ภิกขฺู   อุทฺทิสิตฺวา   ทาตพฺพภตฺต   อุทฺเทสภตฺต ฯ  เอกสฺมึ  
ปกฺเข   เอกทิวส   ทาตพฺพภตฺต   ปกฺขิก ฯ  อุโปสเถ  ทาตพฺพภตฺต  
อุโปสถิก  ฯ  ปาฏิปททิวเส   ทาตพฺพภตฺต   ปาฏิปทิก ฯ  วิหาร  
อุทฺทิสฺส   ทาตพฺพภตฺต   วิหารภตฺต  ฯ  ธุรเคเหเอว   เปตฺวา ทาตพฺพ- 
ภตฺต ธุรภตฺต ฯ คามวาสีอาทีหิ วาเรน ทาตพฺพภตฺต วารภตฺต ฯ  
        [๕]  อถ   คหปติจีวร   ปฏิกฺขิปตฺวาติ  กสฺมา  วุตฺต  ฯ  คหเณ  
                         [ ม. ป.  ๒๕ ส.ป. ๒๓๙/๔๐ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 9 

หิ   สติ   ปฏกิฺเขโป   ยชฺุเชยฺย   น   จ   ปมโพธิย  คหปติจีวรสฺส  
ปฏิคฺคหณ   อนุ ฺาต   ปรโต   ชีวกวตฺถุสฺมึ   อนุ ฺาตตฺตา  ฯ  
เตเนว   วกฺขติ   ชีวกวตฺถสฺุมึ  ภควโต  หิ  พุทฺธภาวปฺปตฺติโต  ปฏาย  
ยาว   อิม   วตฺถุ   เอตฺถนฺตเร  วีสติ  วสฺสานิ  น  โกจิ  คหปติจีวร  
สาทิยิ  สพฺเพว  จ  ปสุกูลกิาว  อเหสุนฺติ  ฯ  สุทินฺโน จ ปม- 
โพธิยเยว ปพฺพชิโต ฯ  เตเนว   วกฺขติ   สุทินโฺน   หิ   ภควโต  ทฺวาทสเม  
วสฺเส   ปพฺพชิโต   วีสติเม   วสฺเส   าติกุล   ปณฺฑาย   ปวิฏโ  
สย   ปพฺพชชฺาย   อฏวสฺสิโก   หุตฺวาติ ฯ  ตสฺมา   คหปติจีวร  
ปฏิกฺขิปตฺวาติ   กสฺมา   วุตฺตนฺติ ฯ  วุจฺจเต ฯ  อนนุ ฺาเตป  
คหปติจีวร   ปสุกูลิกงฺคสมาทานวเสเนว   คหปติจีวร   ปฏิกฺขิตฺต   นาม  
โหตีติ   กตฺวา   วุตฺต   คหปติจีวร   ปฏกิฺขิปตฺวาติ ฯ  โลลุปฺปจาร  
ปฏิกฺขิปตฺวาติ   กุสลภณฺฑสฺส   ภูส   วิลุปฺปนฏเน   โลลุปฺป   วุจฺจติ  
ตณฺหา   โลลปฺุเปน   จรณ   โลลุปฺปจาโร   ตณฺหาวเสน   ฆรปฏปิาฏึ  
อติกฺกมิตฺวา   ภิกฺขาย   จรณ   ต   ปฏิกขิฺปตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  เตนาห  
ฆรปฏิปาฏิยา  ภิกฺขาย  ปวิสตีติ  ฯ เอตฺถ จ อาร ฺ ิกงฺคาทิ- 
ปธานงฺควเสน เสสธุตงฺคานิป   คหิตาเนว   โหนฺตีติ   เวทิตพฺพ  ฯ  
วชฺชีนนฺติ   ราชาโน   อเปกฺขิตฺวา   สามิวจน   กต  ฯ  วชชฺีราชูนนฺติ  
อตฺโถ   ชนปทสทฺทสฺส   ตนฺนิวาสีสุป   ปวตฺตนโต  ฯ  วชชฺีสูติ  
ชนปทาเปกฺข ภุมฺมวจน ฯ วชฺชีนามเก ชนปเทติ อตฺโถ ฯ  
                        [ ม. ป.  ๒๕ ส.ป. ๒๔๐ ]  
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        [๖]  อุปโภคปริโภคุปกรณมหนฺตตายาติ   ป ฺจกามคุณสงฺขา- 
ตาน อุปโภคาน ฺเจว หตฺถิอสฺสรถอิตฺถิยาทิอุปโภคุปกรณาน ฺจ  
มหนฺตตาย  ฯ  อุปโภคุปกรณาเนว   หิ   อิธ   ปรโิภคุปกรณสทฺเทน  
วุตฺตานิ  ฯ  เตเนวาห   เย   หิ   เตส   อุปโภคา   ยานิ   จ อุปโภคุ- 
ปกรณานิ  ตานิ  มหนฺตานีติ  อุปโภคา  หตฺถิอสฺสรถอิตฺถีอาทโย  ฯ  
อุปโภคุปกรณานิ  เตสเมว   สุวณฺณาทิอุปกรณานีติป   วทนฺติ  ฯ  
สารกานีติ   สารภูตานิ ฯ  นิเธตฺวาติ  นิทหิตฺวา  ฯ  นิธาน  กตฺวาติ  
อตฺโถ  ฯ  ทิวสปริพฺพยสงฺขาตโภคมหนฺตตายาติ   ทิวเส   ทิวเส  
ปริภุ ฺชิตพฺพสงฺขาตโภคาน   มหนฺตตาย ฯ  ชาตรปูรชตสฺเสว ปหุต- 
ตายาติ   ปณฺฑปณฺฑวเสน   เจว   สุวณฺณมาสกรชตมาสกาทิวเสน  จ  
ชาตรูปรชตสฺเสว   ปหุตตาย ฯ  วิตฺตีติ  ตุฏ ิ  ฯ  วิตฺติยา  อุปกรณ  
วิตฺตูปกรณ  ฯ  ปหุต   นานาวิธาลงฺการภูต   วิตฺตูปกรณเมเตสนฺติ  
ปหุตวิตฺตูปกรณา  ฯ  เตนาห  อลงฺการภูตสฺสาติอาทึ ฯ โวหาร- 
วเสนาติ   วณิชฺชาวเสน   วฑฺฒิกตาทิวเสน  ฯ  ธนธ ฺสฺส ปหุต- 
ตายาติ   สตฺตรตนสงฺขาตสฺส   ธนสสฺ   สพฺพปุพฺพณฺณาปรณฺณสงฺคหิตสฺส  
ธ ฺสฺส   จ  ปหุตตายาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  จ สุวณฺณรชตมณิ- 
มุตฺตาเวฬุริยวชิรปวาฬานิ   สตฺต   รตนานีติ   วทนฺติ ฯ สาลิวีหิ- 
อาทิ   ปุพฺพณฺณ   ปรุกฺขต   สสฺสผลนฺติ   กตฺวา   ตพฺพิปริยายโต  
มุคฺคมาสาทิ   อปรณฺณนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ  อุกฺกฏปณฺฑปาติกตฺตาติ  
                  [ ม. ป. ๒๕-๖ ส.ป. ๒๔๐-๔๑ ]  
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เสสธุตงฺคปริวาริเตน   อุกกฺฏปณฺฑปาตธุตงฺเคน   สมนฺนาคตตฺตา ฯ  
เตนาห   สปทานจาร   จริตุกาโมติ ฯ  อนฺโต   ชาตตาย   วา  
าติสทิสี   ทาสีติ   าติทาสี ฯ  ปูติภาเวเนว  ลกฺขิตพฺพโทโส  วา  
อาภิโทสิโก ฯ  อภิโทส  วา  ปจฺจูสกาล  คโต  ปตฺโต  อติกฺกนฺโตติ  
อาภิโทสิโก  ฯ  เตนาห   เอกรตฺตาติกฺกนฺตสฺส   วาติอาทึ ฯ  
ปูติภูตภาเวน   ปริโภค   นารหตีติ   อปริโภคารโห  ฯ  ฉฑฺฑนียสภาเว  
นิจฺฉิเตป   ปจฺฉากาเล   สนฺเทหโวหารวเสเนว  ปุจฺฉิตุ  ยุตฺตนฺติ  อาห  
สเจติ  ฯ  อรยิโวหาเรนาติ  อริยสมุทาจาเรน  ฯ  อรยิา  หิ มาตุคาม  
ภคินิวาเทน   สมุทาจรนฺติ ฯ  นิสฺสฏปริคฺคหนฺติ   ปริจฺจตฺตาลย ฯ  
อากิราติ  วุตฺตตฺตา  วิ ฺตฺติ  วาติ  วุตฺต  ฯ  สเจ  ต  ฉฑฺฑนีย- 
ธมฺมนฺติ ปริยาย   อมุ ฺจิตฺวา   วุตฺตตฺตา   ปยุตฺตวาจา   วาติ   วุตฺต ฯ  
ปจฺจยปฏิสยุตฺตา  วาจา  ปยุตฺตวาจา  ฯ  วตฺตุ  วฏฏตีติ นิรเปกขฺภาวโต  
วุตฺต ฯ  อิธ   ปน   วิเสสโต   อปรโิภคารหตฺตาว   วตฺถุโน ฯ  
อคฺคอริยวสิโกติ   อริยวสปฏิปตฺติปูรกาน   อคฺโค   อุตฺตโม ฯ  นมิิยติ  
ส ฺายตีติ   นิมิตฺต   ยถาสลฺลกฺขิโต   อากาโรติ   อาห   คิหิกาเล  
สลฺลกฺขิตปุพฺพ  อาการนฺติ  ฯ  หตฺถปฏ ิอาทีนิ   โอโลกยมานา สามิ- 
ปุตฺตสฺส   เม   สุทินฺนสฺส   วิย   สุวณฺณกจฺฉปปฏ ิสทิสา   อิมา หตฺถ- 
ปาทปฏ ิโย  หริตาลวฏฏโิย  วิย  สุวฏฏิตา  องฺคุลิโย  มธโุร สโรติ  
คิหิกาเล   สลฺลกฺขิตปุพฺพ   อาการ   อคฺคเหสิ  ส ฺชานิ  สลฺลกฺเขสิ  ฯ  
                        [ ม. ป. ๒๖ ส.ป.  ๒๔๑ - ๒ ]  
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กสฺมา   ปน   สา   าติทาสี   ทิสฺวาว  น  ส ฺชานีติ  อาห  สุทินโฺน  
หีติอาทึ  ฯ  ปพฺพชฺชูปคเตนาติ   ปพฺพชฺช   อุปคเตน   ปพฺพชิเตนาติ  
อตฺโถ  ฯ  ฆร  ปวิสิตฺวาติ  เคหสามินิยา  นิสีทิตพฺพฏานภูต  อนฺโตเคห  
ปวิสิตฺวา  ฯ  ยคฺเฆติ   อิมสฺส   อาโรจยามีติ   อยมตฺโถติ   อาห  
อาโรจนตฺเถ  นิปาโตติ  ฯ  ยคฺเฆ  ชาเนยฺยาสีติ  สุฏ ุ  ชาเนยฺยาสีติป  
อตฺถ   วทนฺติ  ฯ  อาลปเนติ  ทาสีชนสสฺ  อาลปเน  ฯ  เตนาห  เอว  
หีติอาทึ ฯ  
        [๗]  ฆเรสุ   สาลา   โหนฺตีติ  ฆเรสุ  เอกมนฺเต  โภชนสาลา  
โหนฺติ   ปาการปริกฺขิตฺตา  สุสวิทหิตทฺวารพทฺธา  สุสมฺมฏวาลิกงฺ- 
คณา  ฯ อุทกก ฺชิยนฺติ   อุทก ฺจ   ก ฺชิย ฺจ ฯ  กสฺมา  ปน  
อีทิสายเมว   สาลาย   อ ฺตร   กุฑฺฑมูลนฺติ   อยมตฺโถ   วุตฺโตติ  
อาห   น   ห ิ  ปพฺพชิตาติอาทึ ฯ  อสารุปฺเป   าเนติ   ภิกฺขูน  
อนนุจฺฉวิเก   ปเทเส ฯ  อตฺถิ   นุ  โขติ  นุสทฺโท  ปจฺุฉนตฺเถ  ฯ  
โขสทฺโท   วจนสิลิฏตาย   วุตฺโต ฯ  นุ  โขติ  วา  นิปาตสมุทาโย  
ปุจฺฉนตฺโถ ฯ  เตน   นามสทฺทสฺส   ปจฺุฉนตฺถต   ทสฺเสติ  ฯ  เยส  
โน   ตฺวนฺติ  เยส  โน  ปุตฺโต  ตฺว  ฯ  อีทิเส  าเนติ  กิ ฺจาป  ต  
าน   ภิกฺขูน   อนนุรูป   น   โหติ  ตถาป  มาทิสาน  มหาโภคกุลาน  
ปุตฺตสฺส   ปรกุเล   อาสนสาลาย  นิสทีิตฺวา  โภชน  นาม  อยุตฺต- 
รูปนฺติ ม ฺมาโน   อาห  ฯ  เตเนวาห   นน ุ  นาม   ตาต   สุทินฺน  
                          [ ม. ป. ๒๗ ส.ป. ๒๔๒-๓ ]  
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สกเคห   คนฺตพฺพนฺติ  ฯ  อ ฺเนาป   ปกาเรน   นามสทฺทสฺส ปจฺุฉ- 
นตฺถตเมว   ทสฺเสนฺโต   อาห  ตถา  อตฺถิ  นโุข  ตาตาติอาทึ  ฯ  
ตถาติ   สมุจฺจยตฺโถ ฯ  อิทานิ  นามสทฺทสฺส  ม ฺนตฺถต  ทสฺเสนฺโต  
อาห   ตถา   อตฺถิ   ม ฺเติอาทึ ฯ  ทุกขฺาภิตุนฺนตายาติ  มานสิเกน  
ทุกฺเขน   อติปฬิตตฺตา ฯ  เอตมตฺถนฺติ  อตฺถิ  น ุ โข  ตาต  สุทินฺน  
อมฺหาก   ธนนฺทิอาทินา   ยถาวุตฺตมตฺถ  ฯ  อโนกปปฺนามริสนตฺถ- 
วเสนาติ เอตฺถ   อโนกปฺปน   อสทฺทหน   อมริสน   อสหน ฯ  อนาคต- 
วจน อนาคตสทฺทปฺปโยโค  ฯ  อตฺโถ   ปน   วตฺตมานกาลิโกว  ฯ  
เตนาห   ปจฺจกฺขมฺปติ ฯ  น   มริสยามติี   น  วิสหามิ  ฯ  ต  น  
สุนฺทรนฺติ   ตทายนฺติ   ปจฺฉาปา   สนฺธายาห ฯ  อล  คหปติ  กต  
เม   อชชฺ   ภตฺตกิจฺจนฺติ   เถโร   อุกกฺฏเอกาสนิกตาย  ปฏิกฺขิปนฺโต  
เอวมาห ฯ  อุกฺกฏเอกาสนิกตายาติ   จ  อิท  ภูตกถนวเสน  วุตฺต  
เถรสฺส   ตถาภาวทีปนตฺถ ฯ  มุทุกสฺสาป   หิ   เอกาสนิกสฺส  ยาย  
นิสฺสชฺชาย  กิ ฺจิมตฺตมฺป   โภชน   ภุตฺต   วตฺตสีเสนป   ตโต  
วุฏ ิตสฺส   ปนุ   ภุ ฺชิตุ   น  วฏฏติ  ฯ  เตนาห  ติปฏกจูฬาภยตฺเถโร  
อาสน   วา   รกฺเขยฺย   โภชน   วาติ ฯ  อุกฺกฏปณฺฑปาติโกป  
สมาโนติ  นทิสฺสนมตฺตมิท  ฯ  เถโร  สปทานจาริเกสุป  อุกฺกฏโ- 
เยว ฯ อุกฺกฏสปทานจาริโกป   หิ   ปุรโต   จ   ปจฺฉโต   จ  อาหฏ- 
ภิกฺขมฺป อคฺคเหตฺวาว   ฆรทฺวาเร   ตฺวา   ปตฺตวิสชฺชนเมว   กโรติ ฯ  
                     [ ม. ป. ๒๗ ส. ป. ๒๔๓-๔ ]  
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ตสฺมา  เถโร  อุกฺกฏสปทานจาริกตฺตาป   สฺวาตนาย   ภิกฺข นาธิ- 
วาเสติ   อถ   กสฺมา   อธิวาเสสีติ  อาห  สเจ  เอกภตฺตมฺป  น  
คเหสฺสามีติอาทึ  ฯ  ปณฺฑิตา   หิ   มาตาปตูน   อาจริยุปชฺฌายาน  
วา กาตพฺพ อนุคฺคห อชฺฌุเปกฺขิตฺวา ธุตงฺคสุทฺธิกา น ภวนฺติ ฯ  
        [๘]  มชฺฌิมปฺปมาโณติ   จตุหตฺโถ   ปุรโิส   มชฺฌิมปฺปมาโณ ฯ  
ฉหตฺโถติป   เกจิ  ฯ  ติโร   กโรนฺติ   เอตายาติ   ติโรกรณีติ สาณิ- 
ปาการวจโน   อย  ติโรกรณีสทฺโทติ  อาห  ติโรกรณียนฺติ  กรณตฺเถ  
ภุมฺมนฺติ ฯ  ติโรกรณียาติ   วตฺตพฺเพ  ติโรกรณียนฺติ  กรณตฺเถ  ภุมฺม  
วุตฺต  ฯ  ติโรกรณียสทฺโท   วา  อย   สาณิปาการปริยาโยติ  
ทสฺเสนฺโต   อาห   อถวาติอาทึ ฯ  ต  ปริกฺขิปตฺวาติ  ต  สมนฺตโต  
ขิปตฺวา ฯ  ปริโต   พนฺธิตฺวาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เตนาห  สมนฺตโต  
กตฺวาติ ฯ  วิภตฺติปฏิรูปโก   นิปาโต  โหตีติ  อาห  เตนาติ  อยมฺป  
วาติอาทึ ฯ  อถโข   อายสฺมโต   สุทนิฺนสฺส  ปตา  สเก  นิเวสเน  
ปณีต   ขาทนีย   โภชนีย   ปฏิยาทาเปตฺวา   อายสฺมโต   สุทินนฺสฺส  
กาล   อาโรเจสิ   กาโล   ตาต   สุทินฺน   นิฏ ิต   ภตฺตนฺติ   เอว  
กาลาโรจนสฺส   ปาลิย   อนารูฬฺหตฺตา   อาห   กิ ฺจาป   ปาลิย กาลา- 
โรจน  น  วุตฺตนฺติ  ฯ  อาโรจิเตเยว  กาเลติ กาโล ตาต สุทินฺน  
นิฏ ิต   ภตฺตนฺติ   กาเล   อาโรจิเตเยว  ฯ  เทฺว   ปุ ฺเชติ กหาปณ- 
ปุ ฺช ฺจ  สุวณฺณปุ ฺช ฺจ  ฯ  เปตฺติกนฺติ  ปตุโต  อาคต  เปตฺติก ฯ  
                            [ ม.ป. ๒๘ ส.ป. ๒๔๔/๕ ]  
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นิหิตนฺติ   ภูมิคต ฯ  ปยุตฺตนฺติ   วฑฺฒิวเสน  ปโยชติ  ฯ  ตทฺธิตโลป  
กตฺวา   เวทิตพฺพนฺติ   ยถา   อ ฺตฺถาป   ปตามห   ธน  ลทฺธา  สุข  
ชีวติ   ส ฺชโยติ   วุตฺต   เอว   ตทฺธิตโลป   กตฺวา   วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ปตามหโต  อาคต  ปตามหสฺส  วา  อิท  เปตามห  ฯ  
ปพฺพชิตลิงฺคนฺติ   สมณเวส ฯ  น   ตฺว   ราชภีโตติ  อปราธการณา  
น   ราชกุลา   ภีโต  ฯ  เยส  สนฺตก  ธน  คหิต  เต  อิณายิกา  ฯ  
ปลิพทฺโธติ   ปฬิโต ฯ  วิภตฺติปฏิรูปโกติ  เตนาติ  ปท  สนฺธายาห  ฯ  
ตนฺนิทานนฺติ   ต   ธน   นทิาน   การณมสฺสาติ  ตนฺนิทาน  ฯ  อสฺสาติ  
ปจฺจตฺตวจนสฺส  อสฺส  ปทสฺส  วา  ฯ  ภยนฺติ  จิตฺตสฺส  อุตฺรสนา- 
กาเรน ปวตฺตภย   อธิปฺเปต   น   าณภย   นป   ภายติ   เอตสฺมาติ  
เอว   วุตฺต   อารมฺมณภยนฺติ   อาห   จิตฺตุตฺราโสติ   อตฺโถติ ฯ  
ฉมฺภิตตฺตนฺติ   เตเนว   จิตฺตุตฺราสภเยน   สกลสรีรสฺส  ฉมฺภิตภาโว  ฯ  
วิเสสโต   ปน   หทยมสจลนนฺติ   อาห  กายกมฺโป  หทยมสจลนนฺติ  ฯ  
โลมหโสติ   เตน   ภเยน   เตน   ฉมฺภิตตฺเตน   สกลสรีรโลมาน  
หฏภาโว ฯ  โส  ปน  เนส  ภิตฺติย  นาคทนฺตาน  วิย  อุทฺธมุขตาติ  
อาห   โลมาน   หสน   อุทฺธคฺคภาโวติ ฯ  อตฺตนาติ   ปจฺจตฺเต  
กรณวจน  ฯ  สยนฺติ   อตฺโถ ฯ  เทวจฺฉรานนฺติ   อนจฺจนฺติโย  
สนฺธายาห ฯ  เทวนาฏกานนฺติ   นจฺจนฺติโย ฯ  ปรยิายวจน  วา  
เอต   เทวก ฺาน ฯ  สมปฺุปนฺนพลวโสกา   หุตฺวาติ   อย   โลโก  
            [ ม. ป. ๒๘-๓๐ ส.ป. ๒๔๕-๖-๗ ]  
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นาม   อตฺตโนว   จินฺเตติ   ตสฺมา   สาป   อิทานิ   อห   อนาถา  
ชาตาติ   อตฺตโนว   จินฺตยมานา   อย   อชฺช   อาคมิสฺสติ   อชฺช  
อาคมิสฺสตีติ   อฏ   วสฺสานิ   พหิ   น   นิกฺขนฺตา   เอต   นิสฺสาย  
มยา   ทารโกป   น   ลทฺโธ   ยสฺส   อานุภาเวน  ชีเวยฺยามิ  อิโต  
จมฺหิ   ปรีหนีา   อ ฺโต   จาติ  เอว  สมุปฺปนฺนพลวโสกา  หุตฺวา  ฯ  
กุลรุกฺขปฺปติฏาปเน  วีชสทิสตฺตา  กุลวสปฺปติฏาปโก  ปุตฺโต  
อิธ   วีชโกติ   อธิปฺเปโตติ   อาห   กลุวสวีชก   เอก   ปุตฺตนฺติ  ฯ  
ส  นาม  ธน  ฯ  ตสฺส  ปตีติ   สมฺปติ  ๑  ธนวา  วิภวสมฺปนฺโน  ฯ  
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกหิตาวหตฺตา   ตสฺส   หิตนฺติ   สาปเตยฺย  ฯ  ตเทว  
ธน วิภโวติ อาห อิม สาปเตยฺย เอว มหนฺต อมฺหาก วิภวนฺติ ฯ  
        [๙]  อิตฺถีน   กุมารีภาวปฺปตฺติโต   ปฏาย   ปจฺฉิมวยโต  โอร  
อสติ   วิพนฺเธ   จ   อฏเม   อฏเม   สตฺตาเห   คพฺภาสยส ฺ ิเต  
ตติเย   อาวตฺเต   กติปยา  โลหิตปฬกา  สณฺหิตฺวา  อคฺคหิตปุพฺพา- 
เอว ภิชฺชนฺติ   ตโต   โลหติ  ปคฺฆรติ  ตตฺถ  อุตุสม ฺา  
ปุปฺผสม ฺา   จาติ   อาห   ปุปฺผนฺติ   อุตุกาเล   อุปฺปนฺนโลหิตสฺส  
นามนฺติ  ฯ  คพฺภปฺปติฏานฏาเนติ  ยสฺมึ  โอกาเส  ทารโก  นพฺิพตฺตติ  
ตสฺมึ   ปเทเส  ฯ  สณฺหิตฺวาติ   นิพฺพตฺติตฺวา ฯ  ภิชฺชนฺตีติ  
อคฺคหิตปุพฺพาเอว  ภิชฺชนฺติ  ฯ  อย  หิ  ตาส  สภาโว ฯ  โทเสนาติ  
โลหิตมเลน ฯ  สุทฺเธ   วตฺถุมฺหีติ   ปคฺฆริตโลหิตตฺตา   อนามยตฺตา  
 
๑. สปตีติ ภเวยฺย ฯ  

                          [ ม. ป. ๓๐-๑ ส.ป. ๒๔๗-๘ ]  
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จ   นฺหานโต   ปร   จตุตฺถทิวสโต   ปฏาย   สุทฺเธ  คพฺภาสเย  ฯ  
สุทฺเธ   ปน   วตฺถุมฺหิ  มาตาปตูสุ  เอกวาร  สนฺนิปติเตสุ  ยาว  สตฺต  
ทิวสานิ   เขตฺตเมว   โหติ   คพฺภสณฺหนสฺส   ปริตฺตสฺส  โลหิตเลปสฺส  
วิชฺชมานตฺตา  ฯ  เกจิ  ปน  อฑฺฒมาสมตฺตมฺป  เขตฺตเมวาติ  วทนฺติ  ฯ  
พาหายนฺติ   อธิกรเณ   ภุมฺมนฺติ   อาห   ปุราณทุติยิกาย   ยา  พาหา  
ตตฺร   น   คเหตฺวาติ ฯ  อุปโยคตฺเถ   ภุมฺมวจนมฺป   ยุชฺชติเยว  
ยถา   สุทินฺนสฺส   ปาเทสุ  คเหตฺวาติ  ฯ  ปุพฺเพป  ป ฺตฺตสิกฺขา- 
ปทาน สพฺภาวโต  อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเทติ  ปาราชิก  สนฺธาย  
วุตฺตนฺติ   อาห   ปมปาราชิกสิกฺขาปเท   อฏปเตติ ฯ  วุตฺตเมวตฺถ  
วิภาเวนฺโต   อาห   ภควโต   กริ   ปมโพธิยนฺติอาทึ  ฯ  เอวรูปนฺติ  
ปาราชิกป ฺตฺติยา  อนุรูป  ฯ  นิทสสฺนมตฺต ฺเจต ฯ สงฺฆาทิเสส- 
ป ฺตฺติยา อนุรูปมฺป   อชฺฌาจาร   นากสุเยว  ฯ  เตเนวาห   อวเสเส  
ป ฺจ   ขุทฺทกาปตฺติกฺขนฺเธเอว   ป ฺเปสีติ ฯ  อิท ฺจ  ถุลลฺจฺจยา- 
ทีน ป ฺจนฺน  ลหุกาปตฺติกฺขนฺธาน  สพฺภาวมตฺต  สนฺธาย  วุตฺต  
น   ป ฺจาปตฺติกฺขนฺธาน   อนวเสสโต   ป ฺตฺตตฺตา ฯ  ปมโพธิย  
ป ฺจนฺน   ลหุกาปตฺตีน   สพฺภาววจเนเนว   ธมฺมเสนาปติสฺส สิกฺขา- 
ปทปฺป ฺตฺติยาจนา   วิเสสโต  ครุกาปตฺติป ฺตฺติยา ปาฏิโมกฺขุทฺ- 
เทสสฺส  จ  เหตุภูตาติ  ทฏพฺพา  ฯ เกจิ ปน ตสฺมึ ตสฺมึ ปน  
วตฺถุสฺมึ   อวเสเส   ป ฺจ   ขุทฺทกาปตฺติกฺขนฺเธเอว   ป ฺเปสีติ   อิท  
                             [ ม. ป. ๓๑-๒ ศ.ป. ๒๔๘ ]  
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ทฺวาทสเม   วสฺเส   เวร ฺชาย   วุฏวสฺเสน  ภควตา  ตโต  ปฏาย  
อฏวสฺสพฺภนฺตเร   ป ฺตฺตสิกฺขาปท   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ  
ต   น   สุนฺทร   ตโต   ปุพฺเพป  สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา  สพฺภาวโต  ฯ  
เตเนว   เวร ฺชกณฺเฑ   เอกภิกฺขุนาป   รตฺติจฺเฉโท   วา  ปจฺฉิมิกาย  
ตตฺถ   วสฺส   อุปคจฺฉามาติ  วสฺสจฺเฉโท  วา  น  กโตติ  จ  สามมฺป  
ปจน   สมณสารุปฺป   น   โหติ   น   จ   วฏฏตีติ   จ   วุตฺต ฯ อารา- 
ธยึสูติ   จิตฺต   คณฺหึสุ  อชฌฺาสย  ปูรยสึุ  ฯ  หทยคาหินึ  ปฏิปตฺตึ  
ปฏิปชชฺึสูติ   อตฺโถ  ฯ  เอก   สมยนฺติ   เอกสฺมึ   สมเย ฯ ปม- 
โพธิยนฺติ   อตฺโถ ฯ  ย   อาทีนวนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สิกฺขาปท  
ป ฺเปนฺโตติ   ปมปาราชิกสิกฺขาปท   ป ฺเปนฺโต  ฯ  อาทีนว 
ทสฺเสสฺสตีติ   วรนฺเต   โมฆปุริส   อาสีวิสสฺส   โฆรวิสสฺส   มุเข องฺค- 
ชาต   ปกฺขิตฺต   นเตฺวว   มาตุคามสฺส   องฺคชาเต   องฺคชาต ปกฺขิตฺ- 
ตนฺติอาทินา   ย   อาทีนว  ทสฺเสสฺสติ  ฯ  อภิวิ ฺาเปสีติ  อิมสฺส  
ปวตฺเตสีติ   อยมตฺโถ   กถ   ลทฺโธติ  อาห  ปวตฺตนาป  หีติอาทึ  ฯ  
กายวิ ฺตฺติโจปนโตติ   กายวิ ฺตฺติวเสน   ปวตฺตจลนโต ฯ  กสฺมา  
ปเนส   เมถนุธมฺเมน   อนตฺถิโกป   สมาโน   ติกฺขตฺตุ  อภิวิ ฺาเปสีติ  
อาห   ติกฺขตฺตุ   อภิวิ ฺาปน   เจสาติอาทึ ฯ  ตตฺถ   ติกฺขตฺตุ  
อภิวิ ฺาปนนฺติ  มุตฺติปาปนวเสน   ตีสุ   วาเรสุ   เมถุนธมฺมสฺส  
ปวตฺตน ฯ  สพฺเพสมฺป   ปทาน   อวธารณผลตฺตา  วินาป  เอวการ  
                       [ ม.ป. ๓๒ ส.ป . ๒๔๘-๙ ]  
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อวธารณตฺโถ วิ ฺายตีติ อาห เตเนว อชฺฌาจาเรนาติ ฯ  
        [๑๐] อฏ หิ คพฺภการณานิ ฯ วุตฺต เหต  
        เมถุน โจลคฺคหณ  ตนุสสคฺโค จ นาภิอามสน  
        ปาน   ทสฺสน   สวน   ฆายนมิติ   คพฺภเหตโว   อฏาติ  ฯ  
อิทานิ   อวธารเณน   นิวตฺติตมตฺถ   ทสฺเสตุกาโม   อาห   กึ   ปน  
อ ฺถาป   คพฺภคฺคหณ   โหตีติอาทึ ฯ  นน ุ  จ   นาภิปรามสนมฺป  
กายสสคฺโคเยว   กสฺมา  น  วิสุ  วุตฺตนฺติ  ฯ  อุภเยส  ฉนฺทรา- 
ควเสน กายสสคฺโค   วุตฺโต ฯ  อิตฺถิยา   ฉนฺทราควเสน  นาภิ- 
ปรามสน  ฯ วตฺถุวเสน  วา  ต  วิสุ   วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  
กถมฺปน  กายสสคฺเคน  คพฺภคฺคหณ  โหติ   กถ ฺจ   ตตฺถ สุกฺก- 
โสณิตสฺส  สมฺภโวติ  อาห  อิตฺถิโย  หีติอาทึ ฯ ฉนฺทราคุปฺปตฺติ- 
วเสน   อิตฺถยิา   สุกกฺโกฏาโส   จลโิต   โหติ   โสป คพฺภ- 
สณฺานสฺส   ปจฺจโย   โหตีติ   อธิปฺปาโย ฯ  อิตฺถีสนฺตาเนป  หิ  
รสาทิสตฺตธาตุโย   ลพฺภนฺติเยว ฯ  เตนาห   องฺคปจฺจงฺคปรามสน  
สาทิยนฺติโยป   คพฺภ   คณฺหนฺตีติ ฯ  คณฺ ีปเทสุ  ปน  กายสสคฺคา- 
ทินา สตฺตปฺปกาเรน   คพฺภคฺคหเณ   ปตุสุกฺกโกฏาส   วินา   ฉนฺท- 
ราควเสน มาตุวิการปฺปตฺต   โลหิตเมว   คพฺภสณฺานสฺส   ปจฺจโย  
โหตีติ   วุตฺต ฯ  ยสฺส   องฺคปจฺจงฺคปรามสน   สาทิยิตฺวา   มาตา  
ปุตฺต   ปฏลิภติ   สเจ   โส   อปเรน   สมเยน   ปรปิกฺกินฺทฺริโย  
                  [ ม. ป. ๓๒ ส.ป. ๒๔๙ ]  
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หุตฺวา   ตาทิส   ปตร   มนุสฺสชาติก   ชีวิตา  โวโรเปติ  ปตุฆาตโกว  
โหตีติ   วทนฺติ  ฯ  ต  อสุจึ  เอกเทส  มุเขน  อคฺคเหสีติ  ปุราณ- 
จีวร โธวนฺตี   ตตฺถ   ย   อสุจึ   อทฺทส   ต   อสุจึ   เอกเทส  ปวิ  ฯ  
วฏฏติ   ตุมฺหาก   เมถุนธมฺโมติ  ปฏุโ  กปฺปตุ  วา  มา  วา  กปปฺตุ  
มย  เตน  อนตฺถิกาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  อนตฺถิกา  มย  เอเตนาติ  ฯ  
กิ ฺจาป   นาภิปรามสเน  เมถุนราโค  นตฺถิ  ตถาป  นาภิปรามสน- 
กาเล ผสฺสสาทิยนวเสน   อสฺสาทมตฺต   ตสฺสา   อโหสีติ   คเหตพฺพ ฯ  
อ ฺถา   คพฺภสณฺหน   น   สิยา  ฯ  ทิฏมงฺคลิกาย  นาภิปรามสเนน  
มณฺฑพฺยสฺส   นิพฺพตฺติ   อโหสิ   จณฺฑปฺปชฺโชตมาตุ   นาภิย   วิจฺฉิกา  
ผริตฺวา   คตา   เตน   จณฺฑปฺปชฺโชตสฺส   นิพฺพตฺติ   อโหสีติ   อาห  
เอเตเนว   นเยนาติอาทึ ฯ  ปุริส   อุปนชิฺฌายตีติ   วาตปานาทินา  
ทิสฺวา   วา   ทิฏปุพฺพ   วา   ปุริส   อุปนิชฺฌายติ ฯ  ราโชโรธา  
วิยาติ   สีหลทีเป   กริ   เอกิสฺสา   อิตฺถยิา   ตถา   อโหสิ  ตสฺมา  
เอว   วุตฺต ฯ  อิธาติ   อิมสมฺึ   วตฺถุสฺมึ ฯ  อยนฺติ  สทุินฺนสฺส  
ปุราณทุติยิกา ฯ  ย   สนฺธายาติ  ย  อชฌฺาจาร  สนฺธาย  ฯ  สุกฺก  
สนฺธาย   มาตาปตโร   จ   สนฺนิปติตา  โหนฺตีติ  วุตฺต  ฯ  มาตา  จ  
อุตุนี   โหตีติ   โลหิต   สนฺธาย ฯ  ตตฺถ   สนฺนิปติตา   โหนฺตีติ  
อสทฺธมฺมวเสน เอกสฺมึ าเน สหคตา สงฺคตา โหนฺติ ฯ มาตา  
จ   อุตุนี  โหตีติ  อิท  อุตุสมย  สนฺธาย  วุตฺต  น  โลกสม ฺา- 
                         [ ม.ป. ๓๒ ส.ป. ๒๔๙-๕๐ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 21 

กรชสฺส  ลคฺคนทิวสมตฺต  ฯ  คนฺธพฺโพติ   ตตฺรุปคสตฺโต  ฯ คนตฺพฺ- 
โพติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตการสฺส  ธกาโร  กโตติ ทฏพฺพ ฯ อถวา  
คนฺธนโต  อุปฺปชฺชนคติยา   นิมิตฺตุปฏาเนน   สูจนโต   ทีปนโต  
คนฺโธติ   ลทธฺนาเมน   ภวคามิกมฺมุนา   อพฺพติ   ปวตฺตตีติ   คนฺธพฺโพ  
ตตฺถ   อุปฺปชชฺนกสตฺโต ฯ  ปจฺจุปฏ ิโต  โหตีติ  อุปคโต  โหติ  ฯ  
เอตฺถ   จ   น   มาตาปตูน   สนฺนิปาต  โอโลกยมาโน  สมีเป   ิโต  
นาม  โหติ  กมฺมยนฺตยนฺติโต  ๑  ปน  เอโก  สตฺโต  ตสฺมึ  โอกาเส  
นิพฺพตฺตนโก   ปุริมชาติย    ิโตเยว   คตินิมิตฺตาทิอารมฺมณกรณวเสน  
อุปปตฺตาภิมุโข   โหตีติ   อธิปฺปาโย ฯ  สนฺนิปาตาติ   สโมธาเนน  
สมาคเมน ฯ  คพฺภสฺสาติ   คพฺเภ   นิพฺพตฺตนกสตฺตสฺส ฯ  คพฺเภ  
นิพฺพตฺตนกสตฺโตป   ห ิ  คพฺโภติ   วุจฺจติ ฯ  ยถาห  ฯ  ยถา  โข  
ปนานนฺท   อ ฺา  อิตฺถิกา  นว  วา  ทส  วา  มาเส  คพฺภ  กุจฺฉินา  
ปริหริตฺวา   วิชายนฺตีติ  ฯ  กตฺถจิ  ปน  คพฺโภติ  มาตุกุจฺฉิ  วุตฺโต  ฯ  
ยถาห ฯ  
        ยเมกรตฺตึ ปม   คพฺเภ วสติ มานโว  
        อพฺภุฏ ิโตว โส ยาติ  ส คจฺฉ น นวิตฺตตีติ ฯ  
เอตฺถ   จ   คพฺภติ  อตฺตภาวภาเวน  ปวตฺตตีติ  คพฺโภ  กลลาทิอวตฺโถ  
ธมฺมปฺปพนฺโธ  ฯ  ตนฺนิสสฺิตตฺตา   ปน   สตฺตสนฺตาโน  
 
๑. ม. กมฺมยนตฺสณฺ ิโต ฯ  

                        [  ม. ป. ๓๒ ส. ป. ๒๕๐ ]  
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คพฺโภติ   วุตฺโต  ยถา  ม ฺจา  อุกฺกุฏ ึ  กโรนฺตีติ  ฯ  ตนฺนิสฺสย- 
ภาวโต มาตุกุจฺฉิ   คพฺโภติ   เวทิตพฺโพ  ฯ  คพฺโภ   วิยาติ   วา ฯ  
ยถา   หิ   นิวาสนฏานตาย   สตฺตาน   โอวรโก   คพฺโภติ   วุจฺจติ  
เอว   คพฺภเสยฺยกาน   สตฺตาน   ยาว   อภิชาติ   นิวาสนฏานตาย มาตุ- 
กุจฺฉิ   คพฺโภติ  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  โอกฺกนฺติ  โหตีติ  นิพฺพตฺติ  
โหติ ฯ  
        [๑๑]  อารกฺขเทวตาติ   ตสฺส   อารกฺขาย    ิตา  เทวตา  ฯ  
อสฺส   ต   อชฺฌาจารนฺติ   สมฺพนฺโธ ฯ  ตถา  นิจฺฉาเรสุนฺติ  ตถา  
มหนฺต  สททฺ  กตฺวา  นิจฺฉาเรสุ  ฯ กิ ฺจาป อิธ ปาลิย อากาสฏ- 
เทวตา วิสุ   น   อาคตา   ตถาป   สทฺทสฺส   อนุสฺสาวเน   อย- 
มนุกฺกโมติ ทสฺเสตุ   จาตุมฺมหาราชิกา   เทวตาโย  ทฺวิธา  กตฺวา  
อากาสฏเทวตา   วิสุ   วุตฺตา ฯ  เตเนตฺถ   อากาสฏกาน  วิสุ  
คหิตตฺตา   จาตุมฺมหาราชิกาติ   ปริภณฺฑปพฺพตฏกา   เวทิตพฺพา ฯ  
อิติหาติ   นิปาตสมุทาโย   เอวสทฺทสฺส   อตฺโถ   ทฏพฺโพติ   อาห  
เอวนฺติ  ฯ  ขเณน  มุหุตฺเตนาติ  ปททฺวย เววจนภาวโต สมานตฺถ- 
เมวาติ ทฏพฺพ  ฯ  เอกโกลาหลมโหสีติ  เทวพฺรหฺมโลเกสุ เอกโกลา- 
หลมโหสิ ฯ กิ ฺจาป   หิ   โส   สทโฺท   ยาว   พฺรหฺมโลกา   อพฺภุคฺ- 
ค ฺฉิ ตถาป   น   โส   มนสฺุสาน   วิสโย   เตส   รูป   วิย   เตเนว  
ภิกฺขู   ปุจฺฉึสุ   กจฺจิ  โน  ตฺว  อาวุโส  สุทินฺน  อนภิรโตติ  ฯ  เอว  
                [ ม. ป. ๓๒ ส.ป. ๒๕๐-๕๑ ]  
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มาตาปุตฺตาน   ปพฺพชฺชา   สผลา  อโหสิ  ปตา  ปน  วิปฺปฏิสารา- 
ภิภูโต วิหาสีติ   วจนโต   สุทินฺนสฺส   ตสฺมึ   อตฺตภาเว   อรหตฺตา- 
ธิคโม นาโหสีติ   วิ ฺายติ  ฯ  เกจิ   ปน   ปุพฺเพ   กตปุ ฺตาย  
โจทิยมานสฺส   ภพฺพกุลปุตฺตสฺสาติ   วุตฺตตฺตา   สทุินฺโน   ต   กุกฺกุจฺจ  
วิโนเทตฺวา   อรหตฺต   สจฺฉากาสิ   เตเนว   ปพฺพชชฺา   อนุ ฺาตาติ  
วทนฺติ ฯ  ต   ปาลิยา   อฏกถาย   จ   น   สเมติ  ฯ  ปุพฺเพ กต- 
ปุ ฺตา   จ   อปฺปมาณ   ตาทิสสฺสป   อนฺตรา   กตปาปกมฺมวเสน  
อชาตสตฺตุโน   วิย   อธิคมนฺตรายทสฺสนโต ฯ  กตากตานุโสจนลกฺขณ  
กุกฺกุจฺจ   อิธาธิปฺเปตนฺติ   อาห   อชฺฌาจารเหตุโก  ปจฺฉานุตาโปติ  ฯ  
กต   อชฺฌาจาร   ปฏิจฺจ   อนุโสจนวเสน   วิรูป   สรณ   จินฺตน วิปฺ- 
ปฏิสาโรติ   อาห  วิปฺปฏสิาโรติป  ตสฺเสว  นามนฺติ  ฯ  กุจฺฉิต  กต  
กิริยาติ   กุกต   กกุตเมว   กุกฺกุจฺจนฺติ   อาห   กุจฺฉิตกิริยาภาวโต  
กุกฺกุจฺจนฺติ  ฯ  ปรยิาทินฺนมสโลหิตตฺตาติ   ปริกฺขีณมสโลหิตตฺตา ฯ  
อวิปฺผาริโกติ   อุทฺเทสาทีสุ   พฺยาปารรหิโต   อพฺยาวโฏติ   อตฺโถ  ฯ  
วหจฺฉินฺโนติ   ฉินฺนวโห  ฯ  ภารวหเนน  ฉินฺนกฺขนฺโธติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
ต   ต   จินฺตยติี   ยท ิ  อห  ต  ปาป  น  กริสฺส  อิเม  ภิกฺขู  วิย ปร-ิ 
ปุณฺณสีโล   อสฺสนฺติอาทินา   ต   ต   จินฺตยิ ฯ  เอวมฺภูตนฺติ กีสลูขาทิ- 
ภาวปฺปตฺต  ฯ  คณสงฺคณิกาปป ฺเจนาติ   คเณ   ชนสมาคเม สนฺนิ- 
ปตน   คณสงฺคณิกา  ฯ  คณสงฺคณิกาเยว  ปป ฺโจ  คณสงฺคณิกา- 
                    [ ม. ป. ๓๓ ส. ป. ๒๕๑-๓ ]  
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ปป ฺโจ  ฯ  เตน  ฯ  ยสฺสาติ  เย  อสฺส  ฯ  กถาผาสุกาติ วิสฺสา- 
สิกภาเวเนว   กถากรเณ  ผาสุกา  ฯ  สุเขน  วตฺตุ  สกฺกุเณยฺยา สุข- 
สมฺภาสาติ   อตฺโถ ฯ  ปสาทสฺส  ปมาณโต  โอนาธิกตฺต  สพฺพทา  
สพฺเพส   นตฺถีติ   อาห   ปสาทปฺปติฏาโนกาสสฺส   สมฺปุณฺณตฺตาติ ฯ  
ทานีติ  อิมสฺมึ  อตฺเถ  เอตรหิสทฺโท  อตฺถีติ  อาห  ทานีติ  นิปาโตติ ฯ  
โนสทฺโทป   นุสทฺโท   วิย   ปุจฺฉนตฺโถติ   อาห  กจฺจิ  นุ  ตฺวนติฺ  ฯ  
ตเมว   อนภิรตินฺติ   เตหิ  ภิกฺขูหิ  ปุจฺฉิต  ตเมว  คิหิภาวปฺปฏนา- 
การ อนภิรตึ  ฯ  ตเมวาติ   อวธารเณน   นิวตฺติตมตฺถ   ทสฺเสนฺโต  
อาห  อธิกุสลานมฺปนาติอาทึ  ฯ  อธิกสุลา  ธมฺมา  สมถวิปสฺสนา- 
ทโย  ฯ อตฺถติี   วิสยภาเวน   จิตฺเต   ปริวตฺตน   สนธฺาย   วุตฺต   น  
ปาปสฺส   ปวตฺตมานต   สนฺธาย ฯ  อตฺถิ   วิสยภาเวน   จิตฺเต ปริ- 
วตฺตตีติ   วุตฺต   โหติ ฯ  เตนาห   นิจฺจกาล  อภิมุข  วิย  เม  
ติฏตีติ ฯ  ย  ตฺวนฺติ  เอตฺถ  ยนฺติ  เหตุอตฺเถ  นิปาโต  กรณตฺเถ  
วา ปจฺจตฺตวจนนฺติ อาห เยน ปาเปนาติ ฯ  
        [๑๒]  อเนกปริยาเยนาติ   เอตฺถ   ปริยายสทฺโท  การณวจโนติ  
อาห  อเนกการเณนาติ  ฯ  วิราคตฺถายาติ  ภวโภเคสุ  วิรชฺชนตฺถาย ฯ  
โน  ราเคน  ร ฺชนตฺถายาติ  ภวโภเคสุเยว  ราเคน  อร ฺชนตฺถาย  ฯ  
เตนาห  ภควตา  หีติอาทึ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพปเทสูติ  อธิปฺปายิก- 
มตฺถ สพฺพปเทสุ   อติทิสฺสติ  ฯ  อิท   ปเนตฺถ   ปรยิายวจนมตฺตนฺติ  
                      [ ม. ป. ๓๓-๔ ส.ป. ๒๕๓ - ๔ ]  
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วิสโยคายาติอาทีสุ   สพฺพปเทสุ   กิเลเสหิ   วิสยุชฺชนตฺถายาติอาทินา  
ปทตฺถวิภาวนวเสน   วุตฺต   ปริยายวจน   สนฺธาย   วทติ ฯ  น  
สยุชฺชนตฺถายาติ   กิเลเสหิ   น   สยุชชฺนตฺถาย ฯ  อคฺคหณตฺถายาติ  
กิเลเส   อคฺคหณตฺถาย  ภวโภเค  วา  ตณฺหาทิฏ ิวเสน อคฺค- 
หณตฺถาย  ฯ  น  สงฺคหณตฺถายาติ  เอตฺถาป  อิมินาว  นเยน อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  นิพฺพฏฏิตโลกุตฺตรนิพฺพานเมวาติ   สงฺขาเรหิ   นิกขฺนฺต  
วิวิตฺต   ตโตเยว   โลกโต   อุตฺติณฺณตฺตา   โลกุตฺตร   นิพฺพาน ฯ  
มทนิมฺมทนายาติ   วาติ   เอตฺถ   อวุตฺตสมุจฺจยตฺเถน   วาสทฺเทน อาทิ- 
อตฺเถน   อิติสทฺเทน   วา   ปปาสวินยายาติอาทิ  สพฺพ  สงฺคหิตนฺติ  
ทฏพฺพ ฯ  นิพฺพาน   อารมฺมณ   กตฺวา  ปวตฺตมาเนน  อริยมคฺเคน  
ปหียมานา   ราคมานมทาทโย   ต   ปตฺวา   ปหียนฺติ   นามาติ  อาห  
ยสฺมา   ต   อาคมฺมาติอาทึ  ฯ  ตตฺถ  ต  อาคมฺมาติ  ต  นิพฺพาน  
อาคมฺม  ปฏิจฺจ  อริยมคฺคสฺส  อารมฺมณปจฺจยภาวเหตุ ฯ มาน- 
มทปุริสมทาทโยติ  เอตฺถ   ชาติอาทีนิ   นิสฺสาย   เสยฺยสฺส เสยฺโย- 
หมสฺมีติอาทินา   อุปฺปชชฺนกมาโนเยว   มทชนนฏเน   มโทติ มาน- 
มโท  ฯ  ปรุสิมโท   วุจฺจติ   ปรุิสมาโน   อห   ปุรโิสติ อุปฺปชชฺนก- 
มาโน  ฯ  อสทฺธมฺมเสวนาย  สมตฺถต  นิสฺสาย  ปวตฺโต มาโน  
ราโคเอว   วา  ปุริสมโทติ  เกจิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  พลมทโยพฺพน- 
มทาทึ สงฺคณฺหาติ ฯ  มหาคณฺ ีปเท  ปน  มชฺฌิมคณฺ ีปเท   จ  
               [ ม.ป. ๓๔ ส. ป. ๒๕๔ ]  
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ปุริสมโท  นาม  สมฺภโวติ  วุตฺต  ฯ  ต  อิธ  ยุตฺต  วิย  น  ทิสฺสติ ฯ  
น  หิ  ภควตา  สมฺภวสฺส  วินาสาย  ธมฺโม  เทสิโตติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  
นิมฺมทาติ   วิคตมทภาวา ฯ  อิมเมว   หิ   อตฺถ  ทสเฺสตุ  อมทาติ  
วุตฺต  ฯ  มทนิมฺมทนนฺติ   เอตฺถ   อมทภาว   วินาส   คจฺฉนฺตีติ  
มทนิมฺมทโน ฯ  เอส  นโย  เสสปเทสุป  ฯ  กามปปาสาติ  กามาน  
ปาตุกมฺยตา   กามตณฺหาติ   อตฺโถ ฯ  อาลิยนฺติ   อภิรมิตพฺพฏเน  
เสวิยนฺตีติ   อาลยา   ป ฺจกามคุณาติ   อาห   ป ฺจกามคุณาลยาติ ฯ  
ป ฺจสุ  หิ   กามคุเณสุ   ฉนฺทราคปฺปหาเนเนว   ป ฺจกามคุณาป  
ปหีนา  นาม  โหนฺติ  ฯ  เตเนว  โย  ภิกฺขเว  รูเป  ฉนฺทราโคติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ  ป ฺจกามคุเณสุ   วา   อาลยา   ป ฺจกามคุณาลยา ฯ  
อาลิยนฺติ   อลฺลียนฺติ   อภิรมนวเสน   เสวิยนฺตีติ   อาลยาติ   หิ ตณฺหา- 
วิปรีตาน  อธิวจน ฯ  เตภูมิกวฏฏนฺติ   ตีสุ   ภูมีส ุกมฺมกิเลส- 
วิปากาวฏฏนฏเน  วฏฏ  ฯ  วิรชชฺตีติ  ปลชฺุชติ  ฯ  วิรชฺชตีติ  
กามวินาโส   วุตฺโต   นิรชุฌฺตีติ   เอกปฺปหาเรน  วินาโสติ  คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต  ฯ  วิราโค   นิโรโธติ   สาม ฺโจทนายป   ตณฺหกฺขโยติ อธิ- 
กตตฺตา   ตณฺหายเอว   วิรชฺชน   นิรุชฌฺน ฺจ   วุตฺต ฯ  จตสฺโส  
โยนิโยติ   เอตฺถ  โยนีติ  ขนฺธโกฏาสสฺสป  การณสฺสป ปสฺสาว- 
มคฺคสฺสป  นาม  ฯ  จตสฺโส  นาคโยนิโย  จตสฺโส สปุณฺณโยนิโยติ  
เอตฺถ  หิ  ขนฺธโกฏาโส  โยนิ  นาม  ฯ  อโยน ิ เหสา  ภูมิช ผลสสฺ  
                [ ม. ป. ๓๔ ส. ป. ๒๕๔-๕ ]  
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อธิคมายาติ   เอตฺถ   การณ ฯ  น  จาห  พฺราหฺมณ  พฺรูมิ  โยนิช  
มตฺติสมฺภวนฺติ   เอตฺถ   ปสฺสาวมคฺโค ฯ  อิธ   ปน  ขนฺธโกฏาโส  
โยนีติ  อธิปฺเปโต  ฯ  ยุวนติฺ  ตาย  สตฺตา  อมิสฺสิตาป สมานชาติตาย  
มิสฺสิตา  โหนฺตีติ  โยนิ  ฯ  สา  ปน อตฺถโต อณฺฑาทิอุปฺปตฺติฏาน- 
วิสิฏโ ขนฺธาน  ภาคโส ปวตฺติวิเสโส ฯ สา จ อณฺฑทิลาพุช- 
สเสทชอุปปาติกวเสน จตุพฺพิธา  ฯ  วุตฺต  เหต  จตสฺโส  โข  อิมา  
สารีปุตฺต   โยนิโย   กตมา   จตสฺโส   อณฺฑชโยนิ   ชลาพุชโยน ิ 
สเสทชโยนิ   อุปปาติกโยนีติ ฯ  ตตฺถ   อณฺเฑ  ชาตา  อณฺฑชา  ฯ  
ชลาพุมฺหิ   ชาตา   ชลาพุชา  ฯ  สเสเท  ชาตา  สเสทชา  ฯ  วินา  
เอเตหิ   การเณหิ   อุปฺปติตฺวา   วิย   นพฺิพตฺตาติ   อุปปาติกา ฯ  
เอตฺถ  จ  เปตโลเก  ติรจฺฉาเน  มนุสฺเสสุ  จ  อณฺฑชาทโย  จตสฺโสป  
โยนิโย   สมภฺวนฺติ ฯ  มนสฺุเสสุ   ปเนตฺถ   เกจิเทว   อุปปาติกา  
โหนฺติ   มหาปทุมกุมาราทโย   วิย   อณฺฑชาป   โกนฺติปุตฺตา   เทฺว  
ภาติยตฺเถรา   วิย   สเสทชาป   ปทุมคพฺเภ นิพฺพตฺตโปกฺขรสาติ- 
พฺราหฺมณปทุมวตีเทวีอาทโย   วิย  เกจิเทว  โหนฺติ  ฯ เยภุยฺเยน   
ปน  มนุสฺสา  ชลาพุชาว  ฯ  เปเตสุป  นิชฺฌามตณฺหิกเปตาน นิจฺจ- 
ทุกฺขาตุรตาย   กามเสวนา   นตฺถิ   ตสฺมา  เต  คพฺภเสยฺยกา  น  
โหนฺติ ฯ  ชาลาวนฺตตาย   น   ตาส   กจฺุฉิย  คพฺโภ  สณฺาติ  ฯ  
ตสฺมา  เต   อุปปาติกาเยว   สเสทชตายป   อสมฺภวโต  ฯ  อวเสส- 
                    [ ม. ป. ๓๔ ส. ป. ๒๕๕ ] 
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อวเสสเปตา  ปน  จตุโยนิกาป  โหนฺติ  ฯ  ยถา จ เต เอว ยกฺขาป ฯ  
สพฺพจตุปฺปทปกฺขิชาติทีฆชาติอาทโยป  สพฺเพ  จตุโยนิกาเยว  ฯ  
สพฺเพ   เนรยิกา   จ   จาตุมฺมหาราชิกโต  ปฏาย  อุปริ  เทวา  จ  
อุปปาติกาเยว ฯ  ภุมฺมเทวา   ปน   จตุโยนิกาว  โหนฺติ  ฯ  ตตฺถ  
เทวมนุสฺเสสุ   สเสทชโอปปาติกาน  อย  วิเสโส  ฯ  สเสทชา  มนฺทา  
ทหรา   หุตฺวา   นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  โอปปาติกา   โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  
หุตฺวา ฯ  ป ฺจ   คติโยติ   เอตฺถ   สุกตทุกฺกฏกมฺมวเสน  คนฺตพฺพา  
อุปปชฺชิตพฺพาติ   คติโย ฯ  ยถา  ห ิ กมฺมภโว   ปรมตฺถโต  อสติป  
การเก   ปจฺจยสามคฺคิยา   สิทฺโธ   ตสมงฺคินา   สนฺตานลกฺขเณน  
สตฺเตน   กโตติ   โวหรยิติ   เอว   อุปปตฺติภวลกฺขณา   คติโย  
ปรมตฺถโต   อสติป   คมเก  ตตกมฺมวเสน  เยส  ตานิ  กมฺมานิ  เตหิ  
คนฺตพฺพาติ   โวหริยนฺติ ฯ  อปจ   คติคติ   นิพฺพตฺติคติ  อชฺฌาสย- 
คติ วิภวคติ   นิปฺผตฺติคตีติ   พหุวิธา   คติ   นาม ฯ  ตตฺถ   ต   คตึ  
เปจฺจ   คจฺฉามีติ  จ  ยสฺส  คตึ  น  ชานนฺติ  เทวา  คนฺธพฺพมานุสาติ  
จ   อย   คติคติ   นาม ฯ  อิเมส  โข  ปนาห  ภิกฺขูน  สีลวนฺตาน  
เนว   ชานามิ   คตึ   วา   อคตึ   วาติ  อย  นิพฺพตฺติคติ  นาม  ฯ  
เอวมฺป   โข  เต  อห  พฺรหเฺม  คติ ฺจ  ปชานามิ  จุติ ฺจ  ปชานามีติ  
อย   อชฺฌาสยคติ   นาม ฯ  วิภโว  คติ  ธมฺมาน  นิพฺพาน  อรหโต  
คตีติ   อย   วิภวคติ   นาม ฯ  เทฺวว   คติโย  ภวนฺติ  อน ฺาติ  
                [ ม. ป. ๓๔ ส.ป. ๒๕๕ ]  
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อย   นิปฺผตฺติคติ   นาม ฯ  ตาสุ  อิธ  คติคติ  อธิปฺเปตา  ฯ  สา�   
ปน  นิรยติรจฺฉานโยนิปตฺติวิสยมนุสฺสเทวาน  วเสน  ป ฺจวิธา  
โหติ ฯ  วุตฺต   เหต   ป ฺจ  โข  อิมา  สาริปุตฺต  คติโย  กตมา  
ป ฺจ   นิรโย   ติรจฺฉานโยนิ   ปตฺติวิสโย   มนุสฺสา   เทวาติ ฯ  
ตตฺถ   ยสฺส   อุปฺปชฺชติ  ต  พฺรูหนฺโตเยว  อุปฺปชชฺตีติ  อโย  สุข  ฯ  
นตฺถิ   เอตฺถ   อโยติ   นิรโย ฯ  ตโตเอว  รมิตพฺพ  อสฺสาเทตพฺพ  
ตตฺถ   นตฺถีติ   นิรติอฏเน   นิรสฺสาทฏเน   จ  นริโยติ  วุจฺจติ  ฯ  
ติริย   อ ฺจิตาติ   ติรจฺฉานา ฯ  เทวมนุสฺสาทโย  วิย  อุทฺธ  ทฆีา  
อหุตฺวา   ติริย   ทีฆาติ   อตฺโถ  ฯ  ปกฏโต  สุขโต  อยน  อปคโม  
เปจฺจภาโว  ฯ  ต  เปจฺจภาว  ปตฺตาน  วิสโยติ ปตฺติวิสโย เปต- 
โยนิ ฯ มนสสฺ   อุสฺสนฺนตาย  มนุสฺสา  ฯ  สติสูรภาวพฺรหฺมจริย- 
โยคฺยตาทิคุณวเสน อุปจิตมานสตาย   อุกฺกฏคุณจิตฺตตาย   มนุสฺสาติ  
วุตฺต   โหติ ฯ  อย   ปนตฺโถ   นิปฺปริยายโต   ชมฺพูทีปวาสิวเสน  
เวทิตพฺโพ ฯ  ยถาห  ฯ  ตีหิ  ภิกฺขเว  าเนหิ  ชมฺพูทีปกา  มนุสสฺา  
อุตฺตรกุรุเก   มนุสฺเส   อธิคฺคณฺหนฺติ   เทเว   จ   ตาวตึเส  กตเมหิ  
ตีหิ   สรูา   สติมนฺโต   อิธ  จ  พฺรหฺมจรยิวาโสติ  ฯ  ตถาหิ  พุทฺธา  
จ   ภควนฺโต   ปจฺเจกพุทฺธา   อคฺคสาวกา   มหาสาวกา  จกฺกวตฺติโน  
อ ฺเ   จ   มหานุภาวา   สตฺตา   ตตฺเถว   อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เตหิ  
สมานรูปาทิตาย   ปน   สทฺธึ   ปริตฺตทีปวาสีหิ   อิตรมหาทีปวาสิโนป 
                       [ ม. ป. ๓๔ ส. ป. ๒๕๕ ] 
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มนุสฺสาเตฺวว   ป ฺายึสุ  ฯ  อปเร   ปน   ภณนฺติ   โลภาทีหิ อโลภา- 
ทีหิ   จ   สหิตสฺส  มนสฺส  อุสฺสทตาย  มนุสฺสา  เย  หิ  สตฺตา  
มนุสฺสชาติกา   เตสุ   วิเสสโต   โลภาทโย  อโลภาทโย  จ  อุสสฺทา  
เต   โลภาทิอุสฺสทตาย   อปายมคฺค   อโลภาทิอุสฺสทตาย   สุคติมคฺค  
นิพฺพานคามิมคฺค ฺจ   ปรปิูเรนฺติ   ตสมฺา   โลภาทีหิ   อโลภาทีหิ   จ  
สหิตสฺส   มนสฺส   อุสฺสทตาย  ปริตฺตทีปวาสีหิ  สทฺธึ  จตุมฺมหาที- 
ปวาสิโน สตฺตวิเสสา   มนุสฺสาติ   วุจฺจนฺตีติ  ฯ  โลกิยา   ปน   มนุโน  
อปจฺจภาเวน   มนุสฺสาติ   วทนฺติ  ฯ  มนุ   นาม   ปมกปฺปโก โลก- 
มริยาทาย  อาทิภูโต สตฺตาน หิตาหิตวิธายโก กตฺตพฺพากตฺตพฺพตา- 
วเสน ปตุฏานิโย  โย   สาสเน   มหาสมฺมโตติ   วุจฺจติ   อมฺหาก  
โพธิสตฺโต ฯ  ปจฺจกฺขโต   ปรมฺปราย   จ  ตสฺส  โอวาทานุสาสนิย  
 ิตา   สตฺตา   ปุตฺตสทิสตาย   มนุสฺสา   มานุสาติ   จ   วุจฺจนฺติ  ฯ  
ตโตเอว   หิ   เต   มานวา   มนุชาติ   จ   โวหริยนฺติ  ฯ  ป ฺจหิ  
กามคุเณหิ   อตฺตโน   อตฺตโน  เทวานุภาวสงฺขาเตหิ  อิทฺธิวิเสเสหิ  จ  
ทิพฺพนฺติ   กฬีนฺติ   ลฬนฺติ   โชตนฺตีติ   เทวา ฯ  ตตฺถ  กามเทวา  
กามคุเณหิ   เจว  อิทฺธิวิเสเสหิ  จ  อิตเร  อิทฺธิวิเสเสเหว  ทิพฺพนฺตีติ  
เวทิตพฺพา  ฯ  สรณนฺติ   วา   คมิยนฺติ   อภิตฺถวิยนฺตีติ   วา  
เทวา ฯ  เอตฺถ   จ   นิรยคติเทวคติมนุสฺสคตีหิ   สทฺธึ  โอกาเสน  
ขนฺธา   วุตฺตา ฯ  ติรจฺฉานโยนิปตฺติวิสยคฺคหเณน   ปน  ขนฺธานเยว  
                [ ม. ป. ๓๔ ส. ป. ส. ป. ๒๕๕ ]  
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คหณ  เวทิตพฺพ  เตส  ตาทิสสฺส  ปริจฺฉินฺนสฺส  โอกาสสฺส  อภาวโต  ฯ  
ยตฺถ   วา   เต   อร ฺสมุทฺทปพฺพตปาทาทิเก   นิพทฺธวาส   วสนฺติ  
ตาทิสสฺส   านสฺส   วเสน   โอกาโสป   คเหตพฺโพ ฯ  สตฺต วิ ฺาณฏ- 
 ิติโย   นว   สตฺตาวาสา   จ   เหฏา  สวณฺณิตนยาเอว  ฯ อปรา- 
ปรภาวายาติ   อปราปรโยนิอาทิโต  โยนิอาทิภาวาย  ฯ  อาพนฺธน  
คณฺ ิกรณ  ฯ  สสิพฺพน   ตุนฺนกรณ ฯ  ตณฺหาย   นกิฺขนฺต   ตตฺถ  
ตสฺสา  สพฺพโส  อภาวโต ฯ  นิกฺขมน ฺจสฺส   ตณฺหาย วิสโยโค- 
เอวาติ อาห วิสยุตฺตนฺติ ฯ  
        [๑๓]  กามาน   ปหานนฺติ   เอตฺถ   กามคฺคหเณน   กามิยตีติ  
กาโม   กาเมตีติ   วา   กาโมติ  ทุวิธสสฺป  กามสฺส  สงฺคโห  กโตต่ิ  
อาห   วตฺถุกามาน   กิเลสกามาน ฺจ   ปหานนฺติ  ฯ วตฺถุกามปฺ- 
ปหาน ฺเจตฺถ   เตสุ   ฉนฺทราคปฺปหาเนนาติ   เวทิตพฺพ ฯ กาม- 
ส ฺานนฺติ   กาเมสุ   กามสหคตาน   วา   ส ฺาน  ฯ  ปริ ฺาติ  
ติวิธาป  ปริ ฺา   อิธาธิปฺเปตาติ   อาห   าตตีรณปหานวเสน  
ติวิธา   ปริ ฺาติ  ฯ  ตตฺถ   กตมา   าตปริ ฺา ฯ  สพฺพ เต- 
ภูมิก  นามรปู  อิท  รูป  เอตฺตก  รูป  น  อิโต  ภิยฺโย   อิท นาม  
เอตฺตก   นาม   น   อิโต  ภิยฺโยติ  ภูตุปาทายเภท  รูป  ผสฺสาทิเภท  
นาม ฺจ   ลกขฺณรสปจฺจุปฏานปทฏานโต   ววตฺถเปติ กมฺมา- 
วิชชฺาทิก ฺจสฺส   ปจฺจย   ปริคฺคณฺหาติ   อย   าตปริ ฺา ฯ  
                      [ ม. ป. ๓๔ ส. ป. ๒๕๕ ]  
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กตมา   ตีรณปริ ฺา ฯ  เอว   าต   กตฺวา   ต   สพฺพ  ตีเรติ  
อนิจฺจโต   ทุกฺขโต   โรคโตติ   ทฺวาจตฺตาลีสาย   อากาเรหิ   ตีเรติ  
อย   ตีรณปริ ฺา   นาม ฯ  กตมา   ปหานปริ ฺา ฯ  เอว ตีร- 
ยิตฺวา  อคฺคมคฺเคน  สพฺพสฺมึ  ฉนฺทราค   ปชหติ   อย ปหาน- 
ปริ ฺา ฯ  ทิฏ ิวิสุทฺธิกงฺขาวิตรณวิสุทฺธิโย  วา  าตปริ ฺา  ฯ  
มคฺคามคฺคปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิอาทโย กลาปสมฺมสนาทิอนุโลม- 
ปริโยสานา วา   ป ฺา   ตีรณปริ ฺา ฯ  อริยมคฺเค   าณ   นปิฺ- 
ปริยาเยน ปหานปริ ฺา ฯ  อิธ   ปน   กามส ฺาน   สภาวลกฺขณ- 
ปฏิเวธวเสน อนิจฺจาทิสาม ฺลกฺขณตีรณวเสน  จ  ปวตฺตมานาน  
าตตีรณปริ ฺานมฺป   กิจฺจนิปฺผตฺติยา   มคฺเคเนว  อิชฺฌนโต มคฺคกฺ- 
ขณเยว   สนฺธาย   ติวิธาป  ปริ ฺา  วุตฺตา  ฯ  เตเนว  อิเมสุ  
ป ฺจสุ   าเนสุ   กิเลสกขฺยกโร   โลกุตฺตรมคฺโคว  กถิโตติ  วุตฺต  ฯ  
กาเมสุ   กาเม   วา   ปาตุมิจฺฉา   กามปปาสาติ   อาห   กาเมสุ ปาตพฺย- 
ตาน  กาเม  วา  ปาตุมิจฺฉานนฺติ  ฯ  อิเมสุ   ป ฺจสุ  าเนสูติ  
กามาน   ปหาน   อกฺขาตนฺติอาทินา   วุตฺเตสุ   ป ฺจสุ   าเนสุ ฯ  
ตีสุ   าเนสูติ   วิราคาย  ธมฺโม  เทสิโต  โน  สราคาย  วิสโยคาย  
ธมฺโม   เทสโิต   โน   สโยคาย  อนุปาทานาย  ธมฺโม  เทสิโต  โน  
สอุปาทานายาติ   เอว  วุตฺเตสุ  ตีสุ  าเนสุ  ฯ  วิปฺปฏิสาร  กโรตีติ  
เอต   ปาป   วิปฺปฏิสาร   อุปฺปาเทติ ฯ  กีทิส  วิปฺปฏิสาร  กโรตีติ  
                       [ ม. ป. ๓๔ ส. ป. ๒๕๕ ]  
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อาห   อีทิเสป   นามาติอาทึ ฯ  เนว  ปยกมฺยตายาติ  อตฺตนิ  สตฺถ ุ 
เนว   ปยภาวกามตาย ฯ  น  เภทปุเรกขฺารตายาติ  น  สตฺถ ุ เตน  
ภิกฺขุนา   เภทนาธิปฺปายปุเรกฺขารตาย ฯ  น  กลิสาสน อาโรจนตฺ- 
ถายาติ  น  โทสาโรจนตฺถาย  ฯ  กลีติ  โกธสฺเสต อธิวจน ฯ  
ตสฺส   สาสน   กลิสาสน   โกธวเสน   วุจฺจมาโน   ครหโทโส ฯ  
เวลนฺติ   สิกขฺาปทเวล  ฯ  มริยาทนฺติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  สิกฺขาปท  
หิ อนติกฺกมนียฏเน เวลา มริยาทาติ จ วุจฺจติ ฯ  
        [๑๔]  อชฺฌาจารวีติกฺกโมติ  เมถุนวเสน  ปวตฺตอชฺฌาจาร- 
สงฺขาโต วีติกฺกโม ฯ  ปกรเณติ   เอตฺถ   ปสทฺโท   อารมฺภวจโนติ  
อาห   กตฺตุมารภตีติ ฯ  กตฺถจิ   อุปสคฺโค  ธาตุอตฺถเมว  วทติ  น  
วิเสสตฺถโชตโกติ  อาห  กโรติเยว  วาติ ฯ ชาติยาติ ขตฺติยาทิ- 
ชาติยา ฯ โคตฺเตนาติ   โคตมกสฺสปาทิโคตฺเตน  ฯ  โกลปุตฺติเยนาติ  
ขตฺติยาทิชาตีสุเยว   สกฺกกุลโสตฺติยกลุาทิวิสิฏกุลาน   ปุตฺตภาเวน ฯ  
ยสสฺสีติ   มหาปริวาโร ฯ  เปสลนฺติ   ปยสีล  ฯ  อวิกมฺปมาเนนาติ  
ปฏิฆานุนเยหิ  อวิกมฺปมาเนน  ฯ  ยสสฺ   ตสฺมึ   อตฺตภาเว อุปฺปชฺชนา- 
รหาน   มคฺคผลาน  อุปนสิฺสโย  นตฺถิ  ต  พุทฺธา  โมฆปุริสาติ  
วทนฺติ   อรฏิโลลุทายิอาทิเก   วิย  ฯ  อุปนิสฺสเย  สติป  ตสฺมึ  ขเณ  
มคฺเค  วา  ผเล วา อสติ โมฆปุริสาติ วทนฺติเยว ธนิยอุปเสนตฺ- 
เถราทิเก วิย ฯ  สุทินฺนสสฺ   ปน   ตสฺมึ   อตฺตภาเว   มคฺคผลาน  
                       [ ม. ป. ๓๔-๕ ส.ป. ๒๕๕-๖ ] 
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อุปนิสฺสโย   สมุจฺฉินฺโนเยว   เตน   น   โมฆปรุิสาติ   อาห ฯ  
สมณกรณาน   ธมฺมานนฺติ   หิโรตฺตปฺปาทีน ฯ  มคฺคผลนิพฺพานคฺ- 
คหเณน ปฏิเวธสาสนสฺส  คหิตตฺตา   สาสนานนฺติ   ปฏิปตฺติปริยตฺติ- 
สาสนาน คหณ   เวทิตพฺพ  ฯ  ฉวินฺติ   เตส   ปภสฺสรกรณ   ฉวึ ฯ  
กินฺตนฺติ   อาห   ฉายนฺติ ฯ  เตส  ปกาสก  โอภาสนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
กินฺตนฺติ   อาห   สุนฺทรภาวนฺติ  ฯ  ฉวิมนุคต   อนุจฺฉวิก ฯ  
ปฏิรูปนฺติอาทีสุป   เตสนฺติ   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  สมณาน  
กมฺม   สามณก ฯ  น   สามณก   อสฺสามณก ฯ  กถสทฺทโยเคน  
น  สกฺขิสฺสสติี  อนาคตวจน  กต  ฯ  นามสทฺทโยเคนาติ  จ  วทนฺติ  ฯ  
ทยาลุเกนาติ   อนุกมฺปาย   สหิเตน ฯ  ปริภาสนฺโตติ  ครหนฺโต  ฯ  
นิรุตฺตินเยน   อาสีวิสสทฺทสฺส   อตฺถ   ทสฺเสนฺโต   อาห   อาสุ   สีฆ  
เอตสฺส   วิสนฺติอาทึ ฯ  เอตสฺสาติ   อาสีวิสสฺส ฯ  อาคจฺฉตีติ  
โย  เตน  ทฏโ  ต  ปติ  อาคจฺฉติ  ฯ  อาสิตฺตวิโสติป  อาสีวิโส  ฯ  
สกลกาเย  อาสิ ฺจิตฺวา  วิย  ปตวิโส  ปรสฺส  จ สรเีร อาสิ ฺจน- 
วิโสติ อตฺโถ ฯ  อสิตวิโสติป   อาสีวิโส ฯ  ย  ย  หิ  เอเตน  อสิต  
โหติ   ปริภุตฺต   ต   วิสเมว   สมฺปชฺชติ   ตสฺมา   อสิต   วิส  
เอตสฺสาติ   อสิตวิโสติ   วตฺตพฺเพ   อาสีวิโสติ  นิรตฺุตินเยน  วุตฺต  ฯ  
อสิสทิสวิโสติป  อาสีวิโส  ฯ  อสิ  วิย  ติขิณ  ปรสสฺ  จมฺมจฺเฉท- 
นสมตฺถ วิส   เอตสฺสาติ   อาสีวิโสติ   วุตฺต   โหติ ฯ  อาสีติ   วา  
                          [ ม. ป. ๓๕ ส.ป. ๒๕๗ ]  
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ทาา   วุจฺจติ   ตตฺถ   สนนฺิหิตวิโสติ   อาสีวิโส ฯ  อวเสสสปฺเปหิ  
กณฺหสปฺปสฺส   มหาวิสตฺตา   อาสีวิสสฺสานนฺตร   กณฺหสปฺโป   วุตฺโต  ฯ  
สปฺปมุขป   องฺคารกาสุ   วิย   ภยาวหตฺตา   อกุสลปฺุปตฺติยา   าน  
น   โหตีติ   อกุสลกมฺมโต  นีวารณาธิปฺปาเยน  สีลเภทโต  ปริสทฺุธ- 
สีเล  ิตสฺส   มรณเมว   วรตรนฺติ   ทสเฺสตุ   อาสีวิสสฺส   กณฺหสปฺปสฺส  
มุเข   องฺคชาต   ปกฺขิตฺต   วรนฺติ   วุตฺต ฯ  ปพฺพชิเตน  หิ  กต  
ปาปกมฺม   ภควโต   อาณาติกฺกมนโต   วตฺถุมหนฺตตาย  มหาสาวชฺช  ฯ  
กาสูติ อาวาโฏป วุจฺจติ ราสิป ฯ  
        กินฺน ุสนฺตรมาโนว                 กาสุ ขณสิ สารถ ิ 
        ปฏุโ   เม   สมฺม   อกฺขาหิ     กึ   กาสุยา   กรสิฺสสีติ  
เอตฺถ หิ อาวาโฏ กาสุ นาม ฯ  
                        องฺคารกาสุ อปเร ถุนนฺติ  
                        นรา รุทนตฺา ปริทฑฺฒคตฺตาติ  
เอตฺถ   ราสิ  ฯ  อิธ   ปน   อุภยมฺป   อธปิฺเปตนฺติ   อาห องฺคาร- 
ปุณฺณกูเป   องฺคารราสิมฺหิ   วาติ ฯ  กสฺสติ   ขณิยตีติ  กาสุ  
อาวาโฏ ฯ  กสิยติ   ปณฺฑิยตีติ   ๑  กาสุ  ราสิ  ฯ  ปทตฺิตายาติ  
ทิปฺปมานาย ฯ  สสทฺโท   เอตฺถ   สมนตฺปริยาโยติ  อาห  สมนฺตโต  
ปชฺชลิตายาติ  ฯ  อิท   มาตุคามสฺส   องฺคชาเต   องฺคชาตปกฺขิปน  
 
๑. ม. กสียติ   จียตีติ ฯ   
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นิทาน  การณมสฺส  นิรยปุปชฺชนสฺสาติ  อิโตนิทาน  ฯ  ภาวนปปสก ฺ- 
เจต ฯ ปจฺจตฺตวจนสฺส  โตอาเทโส  กโต  ตสฺส   จ   สมาเสป  
อโลโป ฯ  ตตฺถ   นาม   ตฺวนฺติ  เอตฺถ  ตฺวสทฺโท  สมาปชฺชิสฺสสติี  
อิมินา   สมฺพนฺธมุปคจฺฉมาโน   อตฺถีติ   อาห   ตฺวนฺติ   ตสทฺทสฺส  
เววจนนฺติ ฯ  ยนฺตนฺติ  ปน  ปาโ  ยุตฺตรูโปติ  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต  ฯ  
ยนฺตนฺติ   นาย   อุทฺเทสนิทฺเทโส   ยถา   โลเก   ย  วา  ต  วาติ  
อว ฺาตวจน   เอว   ทฏพฺพนฺติ   อาห   ย   วา   ต   วา หีฬิตม- 
ว ฺาตนฺติ  วุตฺต  โหตีติ  ฯ  นีจชนานนฺติ  นิหีนคุณาน  สตฺตาน  ฯ  
คามธมฺมนฺติ  เอตฺถ  คามสทฺเทน  คามวาสิโน  วุตฺตา  อเภทุปจาเรนาติ  
อาห   คามวาสิกมนุสฺสานนฺติ ฯ  กิเลสปคฺฆรณกธมฺมนฺติ ราคาทิ- 
กิเลสวิสฺสนฺทนกธมฺม ฯ  เมถุนธมฺโม   หิ   ราค  ปคฺฆรติ  ฯ เมถุน- 
ธมฺมสฺส   มหาสาวชฺชตาย   โอฬาริกตฺตา   วุตฺต   อสุขุมนฺติ ฯ  
อนิปุณนฺติ   ตสฺเสว   เววจน ฯ  อุทเก  ภว  โอทก  ฯ  กินฺต  ฯ  
อุทกกิจฺจนฺติ   อาห   อุทกกิจฺจ   อนฺติก   อวสาน   อสฺสาติ ฯ  
สมาปชฺชิสฺสสีติ  อนาคตวจน  นามสทฺทโยเคน   กตนฺติ   อาห  
สมาปชฺชิสฺสสีติ  ฯเปฯ  นามสทฺเทน   โยเชตพฺพนฺติ ฯ  โลเก  
เมถุนธมฺมมสฺส   อาทิกตฺตา   โกจิ   ปมกปฺปโก   น  ปนายนฺติ  อาห  
สาสน   สนฺธาย   วทตีติ ฯ  พหุนฺนนฺติ   ปุคฺคลาเปกฺข   น   ปน อกุสลา- 
เปกฺขนฺติ อาห พหุนฺน ปคฺุคลานนฺติ ฯ  
                    [ ม. ป. ๓๗  ส.ป. ๒๕๘-๙ ]  
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        [๑๕]  ย   อสวร   ปฏจฺิจ   ทุพฺภรตาทุปฺโปสตาทิ   โหติ   โส  
อสวโร   ทุพฺภรตาทิสทฺเทน   วุตฺโต   การเณ   ผลุปจาเรนาติ   อาห  
ทุพฺภรตาทีน   วตฺถุภูตสฺส  อสวรสฺสาติ ฯ  วตฺถุภูตสฺสาติ การณ- 
ภูตสฺส ฯ  วสติ   เอตฺถ  ผล  ตทายตฺตวุตฺติตายาติ  หิ  การณ  
วตฺถุ ฯ  อตฺตาติ   จิตฺต  สรีร ฺจ  จิตฺตเมว  วา  ฯ  ทพฺุภรต ฺเจว  
ทุปฺโปสต ฺจ   อาปชฺชตีติ   อตฺตนา   ปจฺจยทายเกหิ   จ   ทกฺุเขน  
ภริตพฺพต   โปเสตพฺพต ฺจ   อาปชฺชติ  ฯ  อสวเร   ิโต  ห ิ เอกจฺโจ  
อตฺตโน  ทุพฺภโร  โหติ  ทุปฺโปโส  เอกจฺโจ  อุปฏากานมฺป  ฯ  กถ ฯ  
โย   หิ   อมฺพิลาทีนิ   ลทธฺา   อนมฺพิลาทีนิ  ปริเยสติ  อ ฺสฺส  ฆเร  
ลทฺธ   อ ฺสฺส   ฆเร   ฉฑฺเฑนฺโต   สพฺพ   คาม   วิจริตฺวา ริตฺต- 
ปตฺโตว   วิหาร   ปวิสิตฺวา   นิปชชฺติ   อย  อตฺตโน  ทุพฺภโร  ฯ  
โย   ปน   สาลิมโสทนาทีน   ปตฺเต   ปเูรตฺวา   ทินฺเนป  ทุมฺมุขภาว  
อนตฺตมนภาวเมว   ทสฺเสติ   เตส   วา   สมฺมุขาว  ต  ปณฺฑปาต  กึ  
ตุมฺเหหิ   ทินนฺนฺติ   อปสาเทนฺโต   สามเณรคหฏาทีน   เทติ   อย  
อุปฏากาน   ทุพฺภโร  ฯ  เอต  ทิสฺวา  มนุสฺสา  ทูรโตว  ปริวชฺเชนฺติ  
ทุพฺภโร   ภิกขฺุ  น  สกฺกา  โปสิตุนฺติ  ฯ  มหิจฺฉตนฺติ  เอตฺถ  มหนฺตานิ  
วตฺถูนิ   อิจฺฉติ   มหตี   วา   ปนสฺส   อิจฺฉาติ   มหิจฺโฉ ฯ  ตสฺส  
ภาโว   มหิจฺฉตา ฯ  สนฺตคุณปภาวนตา   ปฏิคฺคหเณ   อมตฺต ฺ ุตา  
จ ฯ  มหิจฺโฉ  หิ  อิจฺฉาจาเร  ตฺวา  อตฺตนิ  วิชชฺมานสีลธุต- 
                         [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๕๙ ] 
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ธุตธมฺมาทิคุเณ วิภาเวติ ตาทิสสฺส ปฏคฺิคหเณ อมตฺต ฺ ุตาป โหติ  
ย   สนฺธาย   วทนฺติ   สนตฺคุณปภาวนตา   ปฏิคฺคหเณ  จ  อมตฺต ฺ ุตา  
เอต   มหิจฺฉตาลกฺขณนฺติ ฯ  สา   ปเนสา   มหิจฺฉตา   อิเธกจฺโจ  
สทฺโธ  สมาโน  สทโฺธติ  ม  ชโน   ชานาตูติ  อิจฺฉติ  สีลวา  สมาโน  
สีลวาติ   ม   ชโน   ชานาตูติ  อิมินา  นเยน  อาคตาเยว  ฯ  ตาย  
สมนฺนาคโต   ปุคฺคโล   ทสฺุสนฺตปฺปโย   โหติ ฯ  วิชาตมาตาปสฺส  
จิตฺต คเหตุ น สกฺโกติ ฯ เตเนต วุจฺจติ  
        อคฺคิกฺขนฺโธ สมุทฺโท จ    มหิจฺโฉ จาป ปุคฺคโล  
        สกเฏ ปจฺจย เทนฺติ          ตโย เปเต อตปฺปยาติ ฯ  
สตฺเตหิ   กิเลเสหิ   จ   สงฺคณ   สโมธาน   สงฺคณิกาติ   อาห  
คณสงฺคณิกาย   เจว   กิเลสสงฺคณิกาย   จาติ ฯ  โกสชฺชานุคโต  จ  
โหตีติ   กุสีตภาเวน   อนุคโต  โหติ  ฯ  กุสีตสฺส  ภาโว  โกสชฺช  ฯ  
อฏกุสีตวตฺถุปาริปูริยาติ   เอตฺถ   กุจฺฉิต   สีทตีติ   กุสีโต   ทการสฺส  
ตการ   กตฺวา ฯ  ยสฺส  ธมมฺสฺส  วเสน  ปุคฺคโล  กุสโีตติ  วุจฺจติ  
โส   กุสีตภาโว  อิธ  กุสีตสทฺเทน  วุตฺโต  ฯ  วินาป  หิ   ภาวโชตน  
สทฺท   ภาวตฺโถ   วิ ฺายติ   ยถา   ปฏสฺส   สุกฺกนฺติ ฯ  ตสฺมา  
กุสีตภาววตฺถูนีติ   อตฺโถ   โกสชฺชการณานีติ   วุตฺต   โหติ  ฯ  ตถาหิ  
กมฺม   โข   เม   กตฺตพฺพ  ภวิสฺสติ  กมมฺ  โข  ปน  เม  กโรนฺตสฺส  
กาโย   กิลมิสฺสติ   หนฺทาห   นิปชชฺามีติ   โส   นปิชฺชติ   น  
                         [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๐ ]  
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วีริย  อารภติ   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อนธิคตสฺส   อธิคมาย  
อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยาย   อิท   ปม  กุสีตวตฺถุ  ฯ  อห  โข  กมฺม  
อกาสึ   กมฺม   โข   ปน   เม  กโรนฺตสฺส  กาโย  กลินฺโต  หนฺทาห  
นิปชฺชามิ  ฯเปฯ  มคฺโค   โข   เม   คนฺตพฺโพ   ภวิสสฺติ   มคฺค  
โข  ปน  เม  คจฺฉนฺตสฺส  กาโย  กลิมิสสฺติ  หนฺทาห  นิปชฺชามิ  ฯเปฯ  
อห   โข   มคฺค   อคมาสึ   มคฺค   โข   ปน   เม   คจฺฉนฺตสฺส  
กาโย   กิลนฺโต   หนฺทาห   นิปชชฺามิ ฯเปฯ  อห  โข  คาม  วา  
นิคม   วา   ปณฺฑาย   จรนฺโต   นาลตฺถ   ลูขสฺส  วา  ปณึตสฺส  วา  
โภชนสฺส   ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส   เม   กาโย   กลินฺโต  
อกมฺม ฺโ   หนฺทาห   นปิชฺชามิ ฯเปฯ  อห  โข   คาม  วา  นิคม  
วา   ปณฺฑาย   จรนฺโต   อลตฺถ  ลูขสฺส  วา  ปณีตสฺส  วา  โภชนสฺส  
ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส   เม  กาโย  ครุโก  อกมฺม ฺโ  มาสาจิต  
ม ฺเ   หนฺทาห   นิปชชฺามิ ฯเปฯ  อุปฺปนฺโน  โข  เม  อปฺป- 
มตฺตโก อาพาโธ   อตฺถ ิ  กปฺโป   นิปชฺชิตุ   หนฺทาห   นิปชฺชาม ิฯเปฯ  
อห   โข   คิลานา   วุฏ ิโต   อจิรวุฏ ิโต   เคล ฺา   ตสฺส   เม  
กาโย  ทุพฺพโล  อกมฺม ฺโ  หนฺทาห  นิปชชฺามีติ   โส  
นิปชฺชติ   น   วีริย   อารภติ   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อนธิคตสฺส  
อธิคมาย   อสจฺฉิกตสฺส   สจฺฉิกิริยาย   อิท   อฏม   กุสีตวตฺถุนติฺ  
เอวมาคตานิ   หนฺทาห   นิปชฺชามีติ   เอว   ปวตฺตโอสีทนานิ  อุปรูปริ  
                        [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๐ ]  
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โกสชชฺการณตฺตา   อฏ   กุสีตวตฺถูนิ   นาม ฯ  เตส   ปาริปูริยา  
สวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๖]  สภุโร  โหติ  สโุปโสติ  อตฺตนา  อุปฏาเกหิ  จ  สุเขน  
ภริตพฺโพ  โปเสตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ  สวเร   ิโต  หิ เอกจฺโจ อตฺตโนป  
สุภโร   โหติ   สุโปโส   เอกจฺโจ   อุปฏากานมฺป  ฯ  กถ  ฯ  โย  
หิ   ยงฺกิ ฺจิ   ลูข   วา   ปณีต   วา  ลทฺธา  ตุฏจิตฺโตว  ภุ ฺชิตฺวา  
วิหาร   คนฺตฺวา   อตฺตโน   กมฺม   กโรติ   อย  อตฺตโน  สุภโร  ฯ  
โย  ปน   ปเรสมฺป  อปฺป  วา  พหุ  วา  ลูข  วา  ปณีต  วา  ทาน  
อหีเฬตฺวา   อตฺตมโน   วิปฺปสนฺนมุโข   หุตฺวา   เตส   สมฺมุขาว  
ปริภุ ฺชิตฺวา   ยาติ   อย   อุปฏากาน   สุภโร ฯ  เอต   ทิสฺวา  
มนุสฺสา   อติวิย   วิสฺสตฺถา   โหนฺติ   อมฺหาก   ภทนฺโต   สุภโร  
โถกโถเกนป   ตุสฺสติ   มยเมว   น   โปสิสฺสามาติ   ปฏิ ฺ   กตฺวา  
โปเสนฺติ ฯ  อปฺปจฺฉตนฺติ   อิจฺฉาวิรหิตตฺต ฯ  เอตฺถ  หิ  พฺย ฺชน  
สาวเสส   วิย   อตฺโถ   ปน   นิรวเสโส ฯ  อปฺปสทฺโท   เหตฺถ  
อภาวตฺโถติ   สกฺกา   วิ ฺาตุ   อปฺปาพาธต ฺจ   ส ฺชานามีติอาทีสุ  
วิย ฯ เตเนวาห นิตฺตณฺหภาวนฺติ ฯ  
        [๑๗]  ติปฺปเภทาย   สนฺตุฏ ิยาติ   ยถาลาภาทิสนฺโตสสาม ฺเน  
วุตฺต ฯ จตูสุ ปน ปจฺจเยสุ ตโย ตโย สนโฺตสาติ ทฺวาทสวิโธ  
โหติ  สนฺโตโส  ฯ  กถ  ฯ  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส  ยถาพลสนฺโตโส 
                            [ ม. ป.  ๓๗ ส.ป. ๒๖๐]   
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ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ  ติวิโธ  โหติ  สนฺโตโส  ฯ  เอว ปณฺฑปาตา- 
ทีสุ ฯ ตสฺสาย   ปเภทสวณฺณนา  ฯ  อิธ   ภิกฺขุ   จีวร   ลภติ   สนฺุทร  
วา   อสุนฺทร   วา   โส   เตเนว   ยาเปติ   อ ฺ   น   ปฏเติ  
ลภนฺโตป   น   คณฺหาติ   อยมสฺส   จีวเร   ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  
อถ   ปน   ปกติทุพฺพโล   วา   โหติ  อาพาธชราภิภูโต  วา  ครุจีวร  
ปารุปนฺโต   กิลมติ   โส   สภาเคน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  ต  ปริวตฺเตตฺวา  
ลหุเกน  ยาเปนฺโตป  สนตฺุฏโว   โหติ   อยมสฺส   จีวเร ยถาพล- 
สนฺโตโส  ฯ  ปกติทุพฺพลาทีน  หิ  ครจีุวรานิ  น  ผาสุภาวาวหานิ  
สรีรเขทาวหานิ  จ  โหนฺตีติ  ปโยชนวเสน  น  อตฺริจฺฉตาทิวเสน  ตานิ  
ปริวตฺเตตฺวา   ลหุกจีวรปริโภโค   น   สนฺโตสวิโรธีติ ฯ  อปโร  
ปณีตปจฺจยลาภี   โหติ   โส   ปตฺตจีวราทีน   อ ฺตร   มหคฺฆจีวร  
พหูนิ   วา   ปน   จีวรานิ  ลภิตฺวา  อิท  เถราน  จิรปพฺพชิตาน  อิท  
พหุสฺสุตาน   อนุรูป   อิท   คิลานาน  อิท  อปฺปลาภาน  โหตูติ  ทตฺวา  
เตส   ปุราณจีวร   วา   สงฺการกูฏาทิโต   วา   ปน   นนฺตกานิ  
อุจฺจินิตฺวา   เตหิ   สงฺฆาฏึ   กตฺวา   ธาเรนฺโตป   สนตฺุฏโว  โหติ  
อยมสฺส   จีวเร  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส  ฯ  มหคฺฆ  ห ิ จีวร  พหูนิ  วา  
จีวรานิ  ลภิตฺวาป  ตานิ  วิสชฺเชตฺวา   ตท ฺสฺส   คหณ ยถา- 
สารุปฺปนเย    ิตตฺตา   น   สนฺโตสวิโรธีติ ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขุ  
ปณฺฑปาต   ลภติ   ลูข   วา   ปณีต   วา   โส   เตเนว   ยาเปติ  
                          [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๐ ]  
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อ ฺ   น   ปฏเติ   ลภนโฺตป   น   คณฺหาติ   อยมสฺส   ปณฺฑปาเต  
ยถาลาภสนฺโตโส  ฯ  โย   ปน   อตฺตโน   ปกติวิรุทธฺ   วา พฺยาธิ- 
วิรุทฺธ   วา   ปณฺฑปาต  ลภติ  เยนสฺส  ปริภุตฺเตน  อผาสุ  โหติ  
โส   สภาคสฺส   ภิกฺขุโน   ต   ทตฺวา   ตสฺส  หตฺถโต  สปฺปายโภชน  
ภุ ฺชิตฺวา   สมณธมฺม   กโรนฺโตป   สนตฺุฏโว   โหติ   อยมสฺส  
ปณฺฑปาเต   ยถาพลสนฺโตโส  ฯ  อปโร   พหุ   ปณีต   ปณฺฑปาต  
ลภติ   โส   ต   จีวร   วิย   จิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภคิลานาน  
ทตฺวา   เตส   วา   เสสก   ปณฺฑปาต   ปณฺฑาย   วา   จริตฺวา  
มิสฺสกาหาร   ภุ ฺชนฺโตป   สนฺตุฏโว   โหติ   อยมสฺส   ปณฺฑปาเต  
ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ  อิธ   ปน   ภิกฺขุ   เสนาสน  ลภติ  มนาป  
วา   อมนาป   วา  โส  เตน  เนว  โสมนสฺส  น  ปฏฆิ  อุปฺปาเทติ  
อนฺตมโส  ติณสนฺถรเกนาป  ยถาลทฺเธเนว   ตุสฺสติ   อยมสฺส  
เสนาสเน   ยถาลาภสนฺโตโส ฯ  โย  ปน  อตฺตโน  ปกติวิรุทฺธ  วา  
พฺยาธิวิรุทฺธ   วา   เสนาสน   ลภติ   ยตฺถสฺส   วสโต  อผาสุ  โหติ  
โส   ต   สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ทตฺวา  ตสฺส  สนฺตเก  สปฺปายเสนาสเน  
วสนฺโตป   สนฺตุฏโว   โหติ  อยมสฺส  เสนาสเน  ยถาพลสนฺโตโส  ฯ  
อปโร   มหาปุ ฺโ   เลณมณฺฑปกูฏาคาราทีนิ   พหูนิ   ปณีตเสนา- 
สนานิ ลภติ   โส   ตานิ   จีวราทีนิ   วิย  จิรปพฺพชติพหุสฺสุตอปฺป- 
ลาภคิลานาน ทตฺวา   ยตฺวา   ยตฺถ   กตฺถจิ   วสนฺโตป   สนฺตุฏโว   โหติ  
                           [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๐ ]  
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อยมสฺส   เสนาสเน   ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ  โยป  อุตฺตมเสนาสน  
นาม  ปมาทฏาน  ตตฺถ  นิสินฺนสฺส   ถีนมิทฺธ   โอกฺกมติ นิทฺทา- 
ภิภูตสฺส  ปุน  ปฏิพุชฺฌโต  ปาปวิตกฺกา  ปาตุภวนฺตีติ ปฏิส ฺจิกฺ- 
ขิตฺวา   ตาทิส   เสนาสน   ปตฺตมฺป   น  สมฺปฏิจฺฉติ  โส  ต  
ปฏิกฺขิปตฺวา   อพฺโภกาสรกฺุขมูลาทีสุ   วสนฺโตป   สนฺตุฏโว   โหติ  
อยมฺปสฺส   เสนาสเน   ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ  อิธ   ปน   ภิกขฺุ  
เภสชฺช   ลภติ   ลูข  วา  ปณีต  วา  โส  ย  ลภติ  เตเนว  ตุสฺสติ  
อ ฺ   น   ปฏเติ   ลภนโฺตป   น   คณฺหาติ  อยมสฺส  คิลานปจฺจเย  
ยถาลาภสนโฺตโส ฯ  โย   ปน   เตเลนตฺถิโก   ผาณิต  ลภติ  โส  
ต   สภาคสฺส   ภิกฺขุโน   ทตฺวา   ตสฺส   หตฺถโต   เตล   คเหตฺวา  
อ ฺเทว   วา   ปริเยสิตฺวา   เภสชฺช   กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ  
อยมสฺส   คิลานปจฺจเย   ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร   มหาปุ ฺโ  
พหุ   เตลมธุผาณิตาทิปณีตเภสชฺช   ลภติ   โส   ต   จีวร   วิย  
จิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภคิลานาน   ทตฺวา  เตส  อาภตเกน  
เยน  เกนจิ  ยาเปนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ  ฯ โย ปน เอกสฺมึ ภาชเน  
มุตฺตหรีตก   เปตฺวา   เอกสฺมึ   จตุมธุร   คณฺห   ภนฺเต   ยทิจฺฉสีติ  
วุจฺจมาโน   สจสฺส   เตสุ   อ ฺตเรนป   โรโค   วูปสมฺมติ   อถ  
มุตฺตหรีตก   นาม   พุทฺธาทีหิ   วณฺณิตนฺติ   จตุมธุร   ปฏิกฺขิปตฺวา  
มุตฺตหรีตเกน   เภสชฺช   กโรนฺโต   ปรมสนฺตุฏโว   โหติ   อยมสฺส  
                              [ ม. ป. ๓๗ ส.ป. ๒๖๐ ]  
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คิลานปจฺจเย   ยถาสารุปฺปสนฺโตโส  ฯ  เอว   ยถาลาภาทิวเสน  
ติปฺปเภโท   สนฺโตโส   จตุนฺน  ปจฺจยาน  วเสน  ทวฺาทสวิโธว  โหตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๘]  กามวิตกฺกพฺยาปาทวิตกฺกวิหึสาวิตกฺกาน   วเสน อกุสล- 
วิตกฺกตฺตย  ฯ  เนกฺขมฺมวิตกฺกอพฺยาปาทวิตกฺกอวิหึสาวิตกฺกาน  วเสน  
กุสลวิตกฺกตฺตยสฺส  ฯ  สพฺพกิเลสาปจยภูตาย   วิวฏฏายาติ ราคาทิ- 
สพฺพกิเลสาน   อปจยเหตุภูตาย   นิพฺพานธาตุยา  ฯ อฏวีริยารมฺภ- 
วตฺถุปาริปูริยาติ  อฏนฺน  วีริยารมฺภการณาน  ปารปิูริยา ฯ ตถา    
ตถา   ปม   ปวตฺตอพฺภุสฺสหน  หิ  อุปริ  วีริยารมฺภสฺส  การณ  
โหติ ฯ  อนุรปูปจฺจเวกฺขณาสหิตานิ   หิ   อพฺภุสฺสหนานิ   ตมฺมลูกานิ  
วา   ปจฺจเวกฺขณานิ   อฏ  วีริยารมฺภวตฺถูนีติ  เวทิตพฺพานิ  ฯ  ตถาหิ  
กมฺม   โข   เม   กตฺตพฺพ  ภวิสฺสติ  กมมฺ  โข  ปน  เม  กโรนฺเตน  
น   สุกร   พุทฺธาน   สาสน   มนสิกาตุ   หนฺทาห   วีริย   อารภามิ  
อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา  อนธิคตสฺส  อธิคมาย  อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิ- 
กิริยาย   อห   โข   กมฺม   อกาสึ  กมฺม  โข  ปนาห  กโรนฺโต  
นาสกฺขึ   พุทธฺาน   สาสน  มนสิกาตุ  หนฺทาห  วีริย  อารภามิ  ฯเปฯ  
มคฺโค   โข   เม   คนฺตพฺโพ   ภวิสฺสติ   มคฺค  โข  ปน  คจฺฉนฺเตน  
น   สุกร  พุทธฺาน  สาสน  มนสิกาตุ  หนฺทาห  วีริย  อารภามิ  ฯเปฯ  
อห   โข   มคฺค   อคมาสึ   มคฺค   โข   ปนาห   คจฺฉนฺโต  
                            [ ม.ป. ๓๗ ส.ป. ๒๖๐ ]  
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นาสกฺขึ   พุทธฺาน   สาสน  มนสิกาตุ  หนฺทาห  วีริย  อารภามิ  ฯเปฯ  
อห   โข   คาม   วา   นิคม   วา   ปณฺฑาย   จรนฺโต   นาลตฺถ  
ลูขสฺส   วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส   ยาวทตฺถ   ปาริปูรึ   ตสฺส  
เม   กาโย   ลหุโก   กมฺม ฺโ   หนฺทาห   วีริย  อารภามิ  ฯเปฯ  
อห   โข   คาม   วา   นิคม  วา  ปณฺฑาย  จรนฺโต  อลตฺถ  ลูขสฺส  
วา   ปณีตสฺส   วา   โภชนสฺส   ยาวทตฺถ   ปาริปูร ึ  ตสฺส   เม  
กาโย   พลวา   กมฺม ฺโ   หนฺทาห   วีริย   อารภามิ ฯเปฯ  
อุปฺปนฺโน   โข   เม   อย  อปฺปมตฺตโก  อาพาโธ  าน  โข  ปเนต  
วิชฺชติ  ย  เม  อาพาโธ  ปวฑฺเฒยฺย  หนฺทาห  วีริย  อารภามิ  ฯเปฯ  
อห   โข   คิลานา   วุฏ ิโต   อจิรวุฏ ิโต   เคล ฺา   าน  
โข   ปเนต   วิชฺชติ   ย   เม   อาพาโธ  ปจฺจุทาวตฺเตยฺย  หนฺทาห  
วีริย   อารภามิ   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อนธิคตสฺส   อธิคมาย อสจฺฉิ- 
กตสฺส   สจฺฉิกิริยายาติ   เอว   ปวตฺตอนุรูปปจฺจเวกฺขณาสหิตานิ  
อพฺภุสฺสหนานิ   ตมฺมูลกานิ   วา   ปจฺจเวกฺขณานิ  อฏ วีริยารมภฺ- 
วตฺถูนิ นาม ฯ  
        [๑๙]  ตทนุจฺฉวิก  ตทนุโลมิกนฺติ  เอตฺถ  ตสทฺโท วกฺขมานา- 
เปกฺโข อตีตาเปกฺโข  จ  โหตีติ   อาห   ย   อิทานิ   สกิฺขาปท  
ป ฺเปสฺสตีติอาทึ  ฯ  สพฺพนามานิ   หิ   วตฺตมานวจนานิป   โหนฺติ  
                           [ ม. ป. ๓๗ ส.ป. ๒๖๑ ]  
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ปกฺขนฺตรวจนานิป๑ ฯ  สวรปฺปหานปฏิสยุตฺตนฺติ  ป ฺจสวเรหิ  เจว  
ป ฺจปหาเนหิ   จ   ปฏิสยุตฺต ฯ  ป ฺจวิโธ   หิ   สวโร  สีลสวโร  
สติสวโร   าณสวโร   ขนฺติสวโร   วีริยสวโรติ  ฯ  ปหานมฺป  
ป ฺจวิธ   ตทงฺคปฺปหาน   วิกฺขมฺภนปฺปหาน   สมุจฺเฉทปฺปหาน ปฏิป-ฺ 
ปสฺสทฺธิปฺปหาน   นิสฺสรณปฺปหานนฺติ ฯ  ตตฺถ  อิมินา ปาฏิโมกฺข- 
สวเรน   อุเปโต  โหติ สมเุปโตติ เอวมาคโต ปาฏิโมกฺขสวโร  
สีลสวโร   นาม ฯ  โส  จ  อตฺถโต  กายกิวาจสิโก  อวีติกฺกโม  ฯ  
รกฺขติ   จกฺขุนฺทฺริย   จกฺขุนฺทฺริเย   สวร   อาปชฺชตีติ   เอวมาคตา  
อินฺทฺริยารกฺขา  สติสวโร  ฯ  สา  จ  อตฺถโต  ตถาปวตฺตา  สติเอว ฯ  
โสตาน   สวร   พฺรูม ิ  ป ฺาเยเต   ปถิยฺยเรติ   เอวมาคโต าณ- 
สวโร ฯ  เอตฺถ  หิ  โสตาน  สวร  พฺรมูีติ  วตฺวา  ป ฺาเยเต  
ปถิยฺยเรติ   วจนโต   โสตสงฺขาตาน  คณฺหาทิฏ ิทุจฺจริตอวิชฺชาทิ- 
กิเลสาน สมุจฺเฉทกาณ   ปทหนฏเน   สวโรติ   วุตฺต ฯ  ขโม   โหติ  
สีตสฺส   อุณฺหสฺสาติ   เอวมาคตา   อธิวาสนกฺขนฺติ  สวโร  ฯ  สา  จ  
อตฺถโต   ตถาปวตฺตา   ขนฺธา   อโทโส  วา  ฯ  ป ฺาติ  เอเก  ฯ  
ต   น   คเหตพฺพ ฯ  อุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  นาธิวาเสตีติ  เอวมาคต  
กามวิตกฺกาทีน   วิโนทนวเสน   ปวตฺต   วีริยเมว   วีริยสวโร ฯ  
สพฺโพ   จาย   สวโร   ยถาสก   สวริตพฺพาน   ทุสฺสลีฺยสงฺขาตาน  
 
๑. วกฺขมานวจนานิป โหนฺติ ปกฺกนฺตวจนานิป ฯ   



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 47 

กายวจีทุจฺจริตาน   มุฏสฺสจฺจสงฺขาตสฺส   ปมาทสฺส   อภิชฺฌาทีน   วา  
อกฺขนฺติ   อาณโกสชฺชาน ฺจ   สวรณโต   ปทหนโต  ฉาทนโต  สวโรติ  
วุจฺจติ  ฯ  สวริยตีติ ๑  ห ิ สวโร  ฯ  ปทหติ  นิวาเรติ  ปวตฺติตุ น  
เทตีติ   อตฺโถ ฯ  ปจฺจยสมวาเย  อุปฺปชฺชนารหาน  กายทุจฺจริตาทีน  
ตถา   ตถา   อนุปฺปาทนเมว   ห ิ อิธ  สวรณ  นาม  ฯ  เอว  ตาว  
ป ฺจวิโธ   สวโร   เวทิตพฺโพ  ฯ  เตน  เตน  คุณงฺเคน  ตสฺส  ตสฺส  
อคุณงฺคสฺส   ปหาน   ตทงฺคปฺปหาน  ฯ  นามรูปปริจฺเฉทาทีสุ   หิ  
วิปสฺสนาาเณสุ   ปฏิปกขฺภาวโต   ทีปาโลเกเนว   ตมสฺส นามรูป- 
ววฏาเนน   สกฺกายทิฏ ิยา   ปจฺจยปริคฺคเหน อเหตุวิสมเหตุ- 
ทิฏ ีน   ตสฺเสว   อปรภาเค   อุปฺปนฺเนน  กงฺขาวิตรเณน กถงฺกถ-ี 
ภาวสฺส   กลาปสมฺมสเนน   อห  มมาติ  คาหสฺส มคฺคามคฺค- 
ววฏาเนน  อมคฺเค  มคฺคส ฺาย  อุทยทสฺสเนน อุจฺเฉททิฏ ิยา  
วยทสฺสเนน   สสฺสตทิฏ ิยา   ภยทสฺสเนน   สภเย   อภยส ฺายาติ  
อาทินา   นเยน   เตน   เตน   วิปสฺสนาาเณน   ตสสฺ   ตสฺส อคุณงฺ- 
คสฺส   ปหาน   ตทงฺคปฺปหานนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ  ย   ปน อุปจารปฺ- 
ปนาเภเทน  สมาธินา ปวตฺตินิวารณโต ฆฏปฺปหาเรเนว อุทกปฏเ  
เสวาลสฺส  เตส  เตส  นีวรณาทิธมฺมาน  ปหาน  เอต  วิกฺขมฺภนปฺ- 
ปหาน นาม  ฯ  วิกฺขมฺภนเมว   ปหาน   วิกฺขมฺภนปฺปหาน  ฯ  ย  
 
๑. ม. สวรตีติ ฯ  

                             [ ม.ป. ๓๗ ส.ป. ๒๖๑ ]  
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จตุนฺน   อริยมคฺคาน   ภาวิตตฺตา   ตตมคฺควโต   อตฺตโน   สนฺตาเน  
ทิฏ ิคตาน   ปหานายาติอาทินา   นเยน   วุตฺตสฺส   สมุทยปกฺขิยสฺส  
กิเลสคณสฺส   อจฺจนฺต   อปฺปวตฺติภาเวน   ปหาน  อิท  สมุจฺเฉทปฺ- 
ปหาน นาม  ฯ  ย   ปน   ผลกฺขเณ   ปฏปิฺปสฺสทฺธตฺต   วูปสนฺตาน  
กิเลสาน  เอต   ปฏิปฺปสสฺทฺธิปฺปหาน  นาม  ฯ  ย  สพฺพสงฺขตนิสฺส- 
ฏตฺตา ปหีนสพฺพสงฺขต  นิพฺพาน  เอต   นิสฺสรณปฺปหาน   นาม  ฯ  
สพฺพมฺป   เจต   จาคฏเน   ปหานนฺติ   วุจฺจติ ฯ  เอวมิเมหิ  
ยถาวุตฺตสวเรหิ   เจว   ปหาเนหิ   จ   ปฏิสยุตฺตา   ธมฺมเทสนา  
สวรปฺปหานปฏิสยุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        [๒๐]  อสุตฺตนฺตนิพทฺธนฺติ  สุตฺตนฺเตสุ  อนิพทฺธ  ฯ  ปาลิอนา- 
รูฬฺหนฺติ อตฺโถ  ฯ  ปกิณฺณกธมฺมเทสนา   หิ   สงฺคห   น   อาโรหติ ฯ  
วุตฺตเมวตฺถ   ปกาเสนฺโต   อาห   ปาลิวินิมุตฺตนฺติ  ฯ  อถวา อสุตฺ- 
ตนฺตนิพทฺธนฺติ   สุตฺตาภิธมฺมปาลึ   อนารูฬฺหภาว   สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  
ปาลิวินิมุตฺตนฺติ   วินยปาลึ   อนารูฬฺหภาว   สนฺธาย ฯ โอกฺกนติฺก- 
ธมฺมเทสนา   นาม  าเณน  อนุปวิสิตฺวา  อนฺตรา  กถิยมานา  
ธมฺมเทสนา ฯ  ปฏิกฺขิปนาธิปฺปายา   ภทฺทาลิตฺเถรสทิสา  ฯ สมฺปเร- 
ตพฺพโต  เปจฺจ  คนฺตพฺพโต  สมฺปราโย  ปรโลโก  ฯ  ตตฺถ  ภว  
สมฺปรายิก ฯ  วฏฏภเยน   ตชฺเชนฺโตติ   เอว   ทุสฺสลีา  นิรยาทีสุ  
ทุกฺข   ปาปุณนฺตีติ   ตชฺเชนฺโต  ฯ  ทฆีนิกายปฺปมาณมฺป มชฺฌมิ- 
                          [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๑ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 49 

นิกายปฺปมาณมฺป  ธมฺมเทสน  กโรตีติ  เตน  ขเณน  เตน มุหุตฺเตน  
กถ   ภควา  ตาวมหนฺต  ธมฺมเทสน  กโรตีติ  น  วตฺตพฺพ  ฯ  ยาวตา  
หิ   โลกิยมหาชนา   เอก   ปท  กเถนฺติ  ตาว  อานนฺทตฺเถโร  อฏ  
ปทานิ  กเถติ  ฯ  อานนฺทตฺเถเร  ปน  เอก  ปท  กเถนฺเตเยว ภควา  
โสฬส   ปทานิ   กเถติ  ฯ  อิมินา   นเยน   โลกิยมหาชนสฺส เอก- 
ปทุจฺจารณกฺขเณ   ภควา   อฏวีสสตปทานิ  กเถนฺติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  
ภควโต   หิ   ชิวฺหา   มุท ุ  ทนฺตาวรณ   สุผุสฺสิต   วจน   อคฬิต  
ภวงฺคปริวาโส   ลหุโก ฯ  ตสฺมา  สเจ  เอโก  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสน  
ปุจฺฉติ   อ ฺโ   เวทนานุปสฺสน   อ ฺโ   จิตฺตานุปสฺสน   อ ฺโ  
ธมฺมานุปสฺสน ฯ  อิมินา  ปุฏเ  อห  ปจฺุฉิสฺสามีติ  เอโก  เอก  น  
โอโลเกติ ฯ  เอว   สนฺเตป  เตส  ภิกฺขูน  อย  ปม  ปุจฺฉิ  อย  
ทุติยนฺติอาทินา  ปุจฺฉนวาโร  ตาทิสสฺส   ป ฺวโต   ป ฺายติ  
สุขุมสฺส   อนฺตรสฺส   ลพฺภนโต ฯ  พุทฺธาน   ปน   เทสนาวาโร  
อ ฺเส   น   ป ฺายเตว   อจฺฉราสงฺฆาฏมตฺเต  ขเณ อเนกโกฏ-ิ 
สหสฺสจิตฺตปฺปวตฺติยา   สมฺภวโต ฯ  ทฬฺหธมฺเมน  ธนุคฺคเหน ขิตฺต- 
สรสฺส  วิทตฺถิจตุรงฺคุล  ตาลจฺฉาย  อติกฺกมนโต  ปุเรตรเยว  ภควา  
จุทฺทสวิเธน   กายานุปสฺสน   นววิเธน   เวทนานุปสฺสน   โสฬสวิเธน  
จิตฺตานุปสฺสน   ป ฺจวิเธน   ธมฺมานุปสฺสน   กเถติ  ฯ  ติฏนฺตุ  
วา   เอเต  จตฺตาโร  ฯ  สเจ  หิ  อ ฺเ  จตฺตาโร  สมมฺปฺปธาเนสุ  
                             [ ม. ป. ๓๗ ส.ป. ๒๖๑ ]  
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อ ฺเ   อิทฺธปิฺปาเทสุ   อ ฺเ   ป ฺจินฺทฺริเยสุ   อ ฺเ   ป ฺจพเลสุ  
อ ฺเ   สตฺตโพชฺฌงฺเคสุ   อ ฺเ   อฏมคฺคงฺเคสุ   ป ฺเห   ปุจฺเฉยฺยุ  
ตมฺป  ภควา  กเถยฺย  ฯ  ติฏนฺตุ  วา  เอเต  อฏ  ฯ  สเจ อ ฺเ  
สตฺตตฺตึส   ชนา   โพธิปกขิฺเยสุ   ป ฺเห   ปุจฺเฉยฺยุ   ตมฺป   ภควา  
ตาวเทว กเถยฺย ฯ  
        [๒๑]  มูล  นิสฺสโย  ปติฏาติ  ปจฺฉิม  ปจฺฉิม  ปมสฺส  ปมสฺส  
เววจนนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  ตตฺถ  ปติฏาติ  สมฺปโยควเสน  อุปนิสฺสย- 
วเสน จ   โอกาสภาโว  ฯ  สิกฺขาสงฺขาตาน   หิ   อวเสสกุสลธมฺมาน  
เมถุนวิรติ   สมฺปโยควเสน   วา   ปติฏา   สิยา   อุปนิสฺสยภาเวน  
วา  ฯ  เตเนวาห   เมถุนสวโร   หีติอาทึ ฯ  วุตฺตตฺถวเสนาติ ปติฏา- 
อธิคมุปายวเสน ฯ  สิกฺขาปทวิภงฺเค   นิทฺทิฏวิรติเจตนา ตสมฺปยุตฺต- 
ธมฺมา   จ   สกิฺขาปทนฺติ  ทสฺเสตุกาโม  อาห  อย ฺจ  อตฺโถ สกิขฺา- 
ปทวิภงฺเค   วุตฺตนเยน   เวทิตพฺโพติ ฯ  สิกฺขาปทวิภงฺเค   หิ วิรติ- 
อาทโย  ธมฺมา  นิปฺปริยายโต  ปริยายโต  จ  สิกฺขาปทนฺติ วุตฺตา ฯ  
วุตฺต   เหต   ตตฺถ   กตม   กาเมสุมิจฺฉาจาราเวรมณีสิกฺขาปท   ยสฺมึ  
สมเย   กามาวจร   กุสล   จิตฺต   อุปฺปนฺน   โหติ   โสมนสฺสสหคต  
าณสมฺปยุตฺต   กาเมสุมิจฺฉาจารา   วิรมนฺตสฺส   ยา   ตสฺมึ   สมเย  
กาเมสุมิจฺฉาจารา   อารติ   วิรติ   ปฏิวิรติ  เวรมณี  อกิริยา  อกรณ  
อนชฺฌาปตฺติ   เวลานติกฺกโม   เสตุฆาโต   อิท  วุจฺจติ  
                             [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๑ ]  
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 ุมิจฺฉาจาราเวรมณีสิกฺขาปท  อวเสสา   ธมฺมา   เวรมณิยา สมฺป- 
ยุตฺตา ฯ  ตตฺถ   กตม  กาเมสุมิจฺฉาจาราเวรมณีสิกฺขาปท  ยสฺมึ  
สมเย   กามาวจร   กุสล   จิตฺต   อุปฺปนฺน   โหติ   โสมนสฺสสหคต  
าณสมฺปยุตฺต  กาเมสุมิจฺฉาจารา  วิรมนฺตสฺส  ยา  ตสฺมึ  สมเย  
เจตนา ส ฺเจตนา  เจตนายิตตฺต  อิท  วุจฺจติ  กาเมสุมิจฺฉาจารา- 
เวรมณีสิกฺขาปท อวเสสา   ธมฺมา   เจตนาย  สมฺปยตฺุตา ฯ  ตตฺถ  
กตม   กาเมสุมิจฺฉาจาราเวรมณีสิกฺขาปท   ยสฺมึ   สมเย   กามาวจร  
กุสล  จิตฺต   อุปฺปนฺน   โหติ   โสมนสฺสสหคต   าณสมฺปยุตฺต  
กาเมสุมิจฺฉาจารา   วิรมนตฺสฺส   ผสฺโส   เวทนา ฯเปฯ  ปคฺคาโห  
อวิกฺเขโป   อิท   วุจฺจติ   กาเมสุมิจฺฉาจาราเวรมณีสิกฺขาปทนฺติ ฯ  
เอตฺถ   ห ิ  ยสฺมา   น   เกวล   วิรติเยว   สิกฺขาปท   เจตนาป สิกฺขา- 
ปทเมว   ตสมฺา   ต   ทสฺเสตุ  ทุติยนโย  วุตฺโต  ฯ  ยสฺมา  จ  
น   เกวล  เอเตเยว  เทฺว  ธมฺมา  สิกฺขาปท  เจตนาสมฺปยุตฺตา  ปน  
ปโรปณฺณาส  ธมฺมาป   สกิฺขิตพฺพโกฏาสโต   สิกขฺาปทเมว  ฯ  
ตสฺมา   ตติยนโย  ทสฺสิโต  ฯ  ทุวิธ  หิ  สิกฺขาปท  นิปฺปริยาย- 
สิกฺขาปท ปริยายสิกฺขาปทนฺติ  ฯ  ตตฺถ   วิรติ   นิปฺปริยายสิกฺขาปท  ฯ  
สา   หิ   ปาณาติปาตา   เวรมณีติ  ปาลิย  อาคตา  โน  เจตนา  ฯ  
วิรมนฺโต   จ   ตายเอว   ตโต   ตโต   วิรมติ   น   เจตนาย  ฯ  
เจตนมฺป   ปน   อาหริตฺวา   ทสฺเสสิ  ฯ  ตถา เสสเจตนาสมฺปยุตฺต- 
                       [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๑ ] 
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ธมฺเม  ฯ ตสฺมา เจตนา เจว อวเสสสมฺปยุตฺตธมฺมา จ ปริยาย- 
สิกฺขาปทนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ อิทานิ น เกวล อิธ วิรติอาทโย ธมฺมาว  
สิกฺขาปท   อถโข   ตทตฺถโชติกา   ป ฺตฺติปติ   ทสฺเสนฺโต   อาห  
อปจาติอาทึ  ฯ  โย  ตตฺถ  นามกาโย  ปทกาโยติ  อิท  มหาอฏ- 
กถาย วุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ  นามกาโยติ   นามสมูโห   นามปณฺณตฺติ- 
เยว  ฯ ปทนริุตฺติพฺย ฺชนานิ   นามเววจนาเนว   นาม   นามกมฺม  
นามเธยฺย   นริุตฺตีติ   อาทีสุ  วิย  ฯ  สิกขฺาโกฏาโสติ  วิรติอาทโยว  
วุตฺตา  ฯ  ตทตฺถโชตก   วจนมฺป   สิกขฺาปทนฺติ   อิทมฺป   เอตฺถ  
ลพฺภเตว ฯ  อตฺถวเสติ   วุฑฺฒิวิเสเส  อานิสสวิเสเส  ฯ  เตสมฺปน  
สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติการณตฺตา   อาห   ทส   การณวเสติ  ฯ  ทส  
การณวิเสเสติ   อตฺโถ ฯ  เตนาห  หิตวิเสเสติ  ฯ  อตฺโถเยว  วา  
อตฺถวโส ฯ  ทส   อตฺเถ  ทส  การณานีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อถวา  
อตฺโถ   ผล   ตทธีนวุตฺติตาย   วโส   เอตสฺสาติ   อตฺถวโส   เหตูติ  
เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  
        [๒๒]  สุฏ ุ  เทวาติ  อิท  ราชนฺเตปุรปฺปเวสนสิกฺขาปเท  วุตฺต ฯ  
เย   มม   โสตพฺพ   สทฺทหาตพฺพ   ม ฺ ิสฺสนฺติ   เตสนฺต   อสฺส  
ทีฆรตฺต   หติาย   สุขายาติ   วุตฺตตฺตา   โย   จ   ตถาคตสฺส  วจน  
สมฺปฏิจฺฉติ   ตสฺส   ต   ทฆีรตฺต   หิตาย   สุขาย   โหตีติ  วุตฺต  ฯ  
อสมฺปฏิจฺฉเน   อาทีนวนฺติ   ภทฺทาลิสตฺุเต   วิย  อสมฺปฏิจฺฉเน  อาทีนว  
                               [ ม. ป. ๓๗ ส.ป. ๒๖๑ - ๖๒ ]  
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ทสฺเสตฺวา ฯ  สุขวิหาราภาเว   สหชีวนสฺส   อภาวโต   สหชีวิตาป  
สุขวิหาโร   จ  วุตฺโต  ฯ  สุขวิหาโร  นาม  จตุนฺน  อิริยาปถวิหาราน  
ผาสุตา ฯ  มงฺกุตนฺติ   นิตฺเตชภาว ฯ  ธมฺเมนาติอาทีสุ  ธมฺโมติ  
ภูต   วตฺถ ุฯ  วินโยติ   โจทนา   เจว   สารณา   จ  ฯ  สตฺถ ุ 
สาสนนฺติ   ตฺติสมฺปทา   เจว   อนุสาวนสมฺปทา   จ  ฯ  ปยสีลานนฺติ  
สิกฺขากามาน  ฯ  เตส หิ สลี ปย โหติ ฯ เตเนวาห สิกฺขาตฺตย- 
ปาริปูริยา ฆฏมานาติ  ฯ  สนฺทิฏมานาติ   ๑   สสย   อาปชฺชมานา ฯ  
อุพฺพาฬฺหา   โหนฺตีติ   ปฬิตา   โหนฺติ ฯ  สงฺฆกมฺมานีติ   สติป  
อุโปสถปวารณาน  สงฺฆกมฺมภาเว  โคพลิพทฺธาเยน  อุโปสถ  
ปวารณ ฺจ   เปตฺวา   อุปสมฺปทาทิเสสสงฺฆกมฺมาน  คหณ  เวทิตพฺพ  ฯ  
สมคฺคาน   ภาโว   สามคฺคี ฯ  นาห   จุนฺท   ทิฏธมฺมิกานเยว  
อาสวาน   สวราย   ธมฺม   เทเสมีติ   เอตฺถ  วิวาทมูลภูตา  กิเลสา  
อาสวาติ อาคตา ฯ  
        เยน เทวูปปตฺยสฺส              คนฺธพฺโพ วา วิหงฺคโม  
        ยกฺขตฺต เยน คจฺเฉยฺย         มนุสฺสตฺต ฺจ อพฺพเช  
        เต  มยหฺ  อาสวา   ขีณา      วิธสตฺา   วินฬีกตาติ  
เอตฺถ   เตภูมิก   กมฺม   อวเสสา  จ  อกสุลา  ธมฺมา  ฯ  อิธ  ปน  
ปรุปวาทวิปฺปฏิสารวธพนฺธาทโย   เจว   อปายทุกขฺภูตา   จ  
นานปฺปการา   อุปทฺทวา   อาสวาติ   อาห  อสวเร   ิเตน  ตสฺมึเยว  
 
๑. สนฺทิทฺธมานาติ ภเวยยฺ ฯ  

                         [ ม. ป. ๓๗ ส.ป. ๒๖๒ ]  
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อตฺตภาเว  ปตฺตพฺพาติอาทึ  ฯ  ยท ิ ห ิ ภควา  สิกฺขาปท  น ป ฺ- 
เปยฺย ตโต   อสทฺธมฺมปฏิเสวน   อทินนฺาทาน   ปาณาติปาตาทิเหตุ   เย  
อุปฺปชฺเชยฺยุ   ปรุปวาทาทโย   ทฏิธมฺมิกา   นานปฺปการา   อนตฺถา  
เย  จ  ต  นิมตฺิตเมว นิรยาทีสุ นิพฺพตฺตสฺส ป ฺจวิธพนฺธนกมฺม- 
กรณาทิวเสน มหาทุกฺขานุภวนปฺปการา   อนตฺถา  เต  สนฺธาย  
อิท   วุตฺต   ทิฏธมฺมิกาน  อาสวาน  สวราย  สมฺปรายิกาน  อาสวาน  
ปฏิฆาตายาติ  ฯ  ทฏิธมฺโม   วุจฺจติ   ปจฺจกฺโข   อตฺตภาโว ฯ  
ตตฺถ   ภวา   ทิฏธมฺมิกา ฯ  เตน   วุตฺต   ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว  
ปตฺตพฺพาติ  ฯ  สมฺมุขา   ครหณ   อกตฺิติ   ปรมฺมุขา   ครหณ  
อยโส  ฯ  อถวา   สมฺมุขา   ปรมฺมุขา   จ   ครหณ   อกิตฺติ ปริ- 
วารหานิ  อยโสติ  เวทิตพฺพ ฯ  อาคมนมคฺคถกนายาติ อาคมนทฺวาร- 
ปทหนตฺถาย  ฯ  สมฺปเรตพฺพโต  เปจฺจ  คนฺตพฺโพ สมฺปราโย  
ปรโลโกติ  อาห  สมฺปราเย  นรกาทีสูติ  ฯ  เมถุนาทีนิ  รชฺชนฏานานิ  
ปาณาติปาตาทีนิ   ทุสฺสนฏานานิ ฯ  จุทฺทส   ขนธฺกวตฺตานิ   นาม  
วตฺตกฺขนฺธเก  วุตฺตานิ อาคนฺตุกวตฺต อาวาสิกคมิกอนุโมทนภตฺตคฺค- 
ปณฺฑจาริก อาร ฺ ิก   เสนาสน   ชนฺตาฆร  วจฺจกุฏิ  อุปชฺฌาย  สทฺธิวิหารกิ- 
อาจริย อนฺเตวาสิกวตฺตนฺติ  อิมานิ  จุทฺทส  วตฺตานิ ฯ  ตโต  
อ ฺานิ  ปน   กทาจิ   ตชฺชนียกมฺมกตาทิกาเลเยว   จริตพฺพานิ  
เทฺวอสีติมหาวตฺตานิ   น   สพฺพาสุ   อวตฺถาสุ   จริตพฺพานิ   ตสฺมา  
                         [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๓/๔ ]  
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จุทฺทสกฺขนฺธกวตฺเตสุ   อคณิตานิ ฯ  ตานิ  ปน  ปาริวาสิกาน  ภิกฺขูน  
วตฺต   ป ฺเปสฺสามีติ   อารภิตฺวา   น   อุปสมฺปาเทตพฺพ ฯเปฯ  น  
ฉมาย   จงฺกมนฺเต   จงฺกเม   จงฺกมิตพฺพนฺติ   วุตฺตาวสานานิ   ฉสฏ ี  
ตโต   ปร   น   ภิกฺขเว  ปาริวาสิเกน  ภิกฺขุนา  ปาริวาสิกวุฑฺฒตเรน  
ภิกฺขุนา  สทฺธึ  มลูาย  ปฏกิสฺสนารเหน  มานตฺตารเหน  มานตฺต- 
จาริเกน อพฺภานารเหน   ภิกฺขุนา   สทธฺึ  เอกจฺฉนฺเน  อาวาเส  
วตฺถพฺพนฺติอาทินา  วุตฺตวตฺตานิ  ปกตตฺตจริตพฺเพหิ  อน ฺตฺตา  
วิสุ   อคเณตฺวา   ปาริวาสิกวุฑฺฒตราทีสุ   ปุคฺคลนฺตเรสุ   จริตพฺพตฺตา  
เตส   วเสน   สมฺปณฺเฑตฺวา   เอเกก   กตฺวา   คณิตานิ   ป ฺจาติ  
เอกสตฺตติ   วตฺตานิ  อุกฺเขปนียกมฺมกตวตฺเตสุ  จ  วุตฺต  น  ปกตตฺตสฺส  
ภิกฺขุโน   อภิวาทน   ปจฺจุฏาน  ฯเปฯ  นหาเน   ปฏ ิปริกมฺม  
สาทิตพฺพนฺติ   อิท   อภิวาทนาทีน   อสาทิยน   เอก   น   ปกตตฺโต  
ภิกฺขุ   สลีวิปตฺติยา   อนุทฺธเสตพฺโพติอาทีนิ   จ   ทสาติ   เอวเมตานิ  
ทฺวาสีติ   วตฺตานิ ฯ  เอเตเสฺวว  ปน  กานิจิ  ตชฺชนียกมฺมาทิวตฺตานิ  
กานิจิ   ปารวิาสิกาทิวตฺตานีติ   อคฺคหิตคฺคหเณน   ทฺวาสีติเอว ฯ  
อ ฺตฺถ   ปน   อฏกถาปเทเส   อปปฺก   โอนมธกิ   วา   คณนูปค  
น   โหตีติ   อสีติ   ขนฺธกวตฺตานีติ  วุจฺจติ  ฯ  สวรวินโยติ  สลีสวโร  
สติสวโร   าณสวโร   ขนฺติสวโร  วีรยิสวโรติ  ป ฺจวิโธป  สวโร  ฯ  
ยถาสก   สวริตพฺพาน   วิเนตพฺพาน ฺจ   กายทุจฺจริตาทีน   สวรณโต  
                                 [ ม. ป.  ๓๗ ส. ป. ๒๖๕ ]  
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สวโร   วินยนโต   วินโยติ   วุจฺจติ ฯ  ปหานวินโยติ  ตทงฺคปฺปหาน  
วิกฺขมฺภนปฺปหาน   สมุจฺเฉทปฺปหาน   ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหาน นิสฺสรณปฺ- 
ปหานนฺติ   ป ฺจวิธมฺป   ปหาน ฯ  ยสฺมา  จาคฏเน  ปหาน  
วินยนฏเน   วินโย   ตสฺมา   ปหานวินโยติ   วุจฺจติ  ฯ  สมถวินโยติ  
สตฺต  อธิกรณสมถา  ฯ  ป ฺตฺติวินโยติ   สิกฺขาปทเมว  ฯ สกิฺขา- 
ปทปฺป ฺตฺติยา   หิ  วิชชฺมานายเอว  สิกฺขาปทสมฺภวโต ป ฺตฺติ- 
วินโยป สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา อนุคฺคหิโต โหติ ฯ  
        [๒๓]  อิทานิ   ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต  สงฺฆผาสุ  ย  สงฺฆผาสุ  ต  
ทุมฺมงฺกูน   ปคฺุคลาน   นิคฺคหาย   ย   ทมฺุมงฺกูน   ปุคฺคลาน  นิคฺคหาย  
ต   เปสลาน   ภิกฺขูน   ผาสุวิหาราย   ย   เปสลาน   ภิกฺขูน ผาสุ- 
วิหาราย   ต   ทิฏธมฺมิกาน  อาสวาน  สวราย  ย  ทฏิธมฺมิกาน  
อาสวาน   สวราย   ต   สมฺปรายิกาน   อาสวาน   ปฏิฆาตาย   ย  
สมฺปรายิกาน   อาสวาน   ปฏิฆาตาย   ต   อปฺปสนนฺาน   ปสาทาย  
ย   อปฺปสนฺนาน   ปสาทาย   ต   ปสนนฺาน   ภิยฺโยภาวาย   ย  
ปสนฺนาน   ภิยฺโยภาวาย   ต   สทฺธมฺมฏ ิติยา   ย   สทฺธมฺมฏ ิติยา  
ต   วินยานุคฺคหาย   ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต   สงฺฆผาสุ   ย   สงฺฆสุฏ ุ  
ต   ทุมฺมงฺกูน   ปุคฺคลาน   นิคฺคหาย   ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต   เปสสาน  
ภิกฺขูน   ผาสุวิหาราย   ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต   ทิฏธมฺมิกาน   อาสวาน  
สวราย   ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต   สมฺปรายิกาน   อาสวาน   ปฏิฆาตาย  
                          [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๕ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 57 

ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต   อปฺปสนฺนาน   ปสาทาย   ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต  
ปสนฺนาน   ภิยฺโยภาวาย   ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต   สทฺธมฺมฏ ิติยา   ย  
สงฺฆสุฏ ุ   ต   วินยานุคฺคหาย   ย  สงฺฆผาสุ  ต  ทมฺุมงฺกูน  ปุคฺคลาน  
นิคฺคหาย   ย   สงฺฆผาสุ   ต   เปสลาน   ภิกฺขูน   ผาสุวิหาราย  ย  
สงฺฆผาสุ   ต   ทิฏธมฺมิกาน   อาสวาน   สวราย   ย  สงฺฆผาสุ  ต  
สมฺปรายิกาน   อาสวาน   ปฏิฆาตาย   ย   สงฺฆผาสุ  ต  อปฺปสนนฺาน  
ปสาทาย   ย   สงฺฆผาสุ   ต   ปสนฺนาน  ภิยฺโยภาวาย  ย  สงฺฆผาสุ  
ต   สทฺธมฺมฏ ิติยา   ย   สงฺฆผาสุ   ต  วินยานุคฺคหาย  ย  สงฺฆผาสุ  
ต   สงฺฆสุฏ ุ   ย   ทุมฺมงฺกนู   ปุคฺคลาน   นิคฺคหาย ฯเปฯ  ย  
เปสลาน   ภิกฺขูน   ผาสุวิหาราย ฯเปฯ  ย  ทฏิธมฺมิกาน  อาสวาน  
สวราย ฯเปฯ  ย   สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตาย  ฯเปฯ  ย  
อปฺปสนฺนาน   ปสาทาย ฯเปฯ  ย   ปสนฺนาน  ภิยฺโยภาวาย  ฯเปฯ  
ย   สทฺธมฺมฏ ิติยา ฯเปฯ  ย   วินยานุคฺคหาย   ต   สงฺฆสุฏ ุ  ย  
วินยานุคฺคหาย   ต   สงฺฆผาสุ   ย   วินยานุคฺคหาย   ต   ทุมฺมงฺกูน  
ปุคฺคลาน   นคฺิคหาย   ย   วินยานุคฺคหาย   ต   เปสลาน   ภิกฺขูน  
ผาสุวิหาราย   ย   วินยานุคฺคหาย   ต   ทิฏธมฺมิกาน   อาสวาน  
สวราย   ย   วินยานุคฺคหาย   ต  สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตาย  
ย   วินยานุคฺคหาย   ต  อปฺปสนฺนาน  ปสาทาย  ย  วินยานุคฺคหาย  ต  
ปสนฺนาน ภิยฺโยภาวาย ย วินยานุคฺคหาย ต สทฺธมฺมฏ ิติยา ฯ  
                      [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๕ ]  
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        อตฺถสต ธมฺมสต            เทฺว นิรุตฺติสตานิ จ  
        จตฺตาริ จ าณสตานิ    อตฺถวเส ปกรเณติ  
ย วุตฺต ปริวาเร ต ทสฺเสนฺโต อปเจตฺถาติอาทิมาห ฯ  
        [๒๔]  ตตฺถ   ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต   สงฺฆผาสุ  ย  สงฺฆผาสุ  ต  
ทุมฺมงฺกูน   ปคฺุคลาน   นิคฺคหายาติ   อิมินานุกฺกเมน   ย   วุตฺต   ต  
สนฺธาย  อาสนฺนาสนฺนปทาน   อุปรูปริปเทหิ   สทธฺึ   โยชิตตฺตา สงฺข- 
ลิกพนฺธนสทิสตฺตา   สงฺขลิกนยนฺติ   วุตฺต ฯ  สงฺขลิกนย  กตฺวาติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต   สงฺฆผาสุ   ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต  
ทุมฺมงฺกูน   ปคฺุคลาน  นิคฺคหายาติ  เอวมาทินา  ทสสุ  ปเทสุ  เอกเมก  
ปท   ตทวเสเสหิ   นวนวปเทหิ   โยเชตฺวา   ย   วุตฺต  ต  สนฺธาย  
เอเกกปทมูลก   ทสกฺขตฺตุ   โยชน  กตฺวาติ  วุตฺต  ฯ  อตฺถสตนฺติอาทีสุ  
สงฺขลิกนเย   ตาว   ปุริมปรุิมปทาน   วเสน   ธมฺมสต   เวทิตพฺพ  ฯ  
ปจฺฉิมปจฺฉิมาน   วเสน   อตฺถสต   ทฏพฺพ ฯ  กถ ฯ  กิ ฺจาป  
ปริวาเร   ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต   สงฺฆผาสูติอาทินา   สงฺขลิกนเย ขณฺฑ- 
จกฺกเมว   วุตฺต   ตถาป   เตเนว   นเยน  พทฺธจกฺกสสฺาป  นโย  
ทินฺโน   ตสฺมา   ย   สงฺฆสุฏ ุ   ต   สงฺฆผาสูติอาทึ   วตฺวา   ย  
วินยานุคฺคหาย   ต   สงฺฆสุฏ ูติ   โยเชตฺวา   พทฺธจกฺก   กาตพฺพ  ฯ  
เอว   ย   สงฺฆผาสุ   ต   ทุมฺมงฺกูน   ปคฺุคลาน   นิคฺคหายาติอาทึ  
วตฺวาป  ย  วินยานุคฺคหาย  ต  สงฺฆสุฏ ุ  ย  สงฺฆสุฏ ุ  ต  สงฺฆผาสูติ  
                            [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๕ ]  
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โยเชตฺวา   พทฺธจกฺก   กาตพฺพ ฯ  อิมนิานุกฺกเมน   เสสปเทสุป  
โยชิเตสุ  สงฺขลิกนเย  ทส  พทฺธจกฺกานิ  โหนฺติ  ฯ  เตสุ   เอเกกสฺมึ  
จกฺเก   ปุริมปุริมปทาน   วเสน   ทส   ทส  ธมฺมา  ปจฺฉิมปจฺฉิมปทาน  
วเสน   ทส   ทส   อตฺถาติ   สงฺขลิกนเย   อตฺถสต   ธมฺมสต ฺจ  
สมฺปชฺชติ ฯ  เอกมูลกนเย   ปน   ย   สงฺฆสุฏ ุ  ต  สงฺฆผาสุ  ย  
สงฺฆสุฏ ุ   ต  ทุมฺมงฺกูน  ปุคฺคลาน  นิคฺคหายาติ  เอวมาทินา  เอกเมว  
ปท   เสเสหิ  นวหิ  ปเทหิ  โยชิตนฺติ  ปรุิมปทสฺส  เอกตฺตา  เอกเมว  
ธมฺมปท   นเวว   อตฺถปทานิ   โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  เอกมูลกนเย  ทสสุ  
ปเทสุ   เอกเมก  มลู  กตฺวา  ทสกฺขตฺตุ  โยชนาย  กตาย  ธมฺมปทานิ  
ทส   อตฺถปทานิ   นวุตีติ   อตฺถสต   ธมฺมสต ฺจ   น   สมฺปชชฺติ ฯ  
ตสฺมา   เอกมูลกนเย   สงฺขลิกนเย   วุตฺตนเยน   อตฺถสต  ธมฺมสต ฺจ  
อคฺคเหตฺวา  ย  ตตฺถ  ทสธมฺมปทาน  นวุติอตฺถปทาน  จ  วเสน  ปทสต  
วุตฺต   ต   สพฺพ   ธมฺมสตนฺติ  คเหตฺวา  ตทตฺถโชตนวเสน  อฏกถาย  
วุตฺตานิ   สงฺฆสุฏ ุภาวาทีนิ   อตฺถปทานิ   อตฺถสตนฺติ   เอว   คหิเต  
อตฺถสต   ธมมฺสต ฺจ   สมฺปชฺชติ ฯ  เอว   ตาว  อตฺถสต  ธมฺมสต  
จ   เวทิตพฺพ ฯ  เทฺว  จ  นริุตฺติสตานีติ  เอตฺถ  ปน  อตฺถโชติกาน  
นิรุตฺตีน   วเสน   นิรุตฺติสต   ธมฺมภูตาน  นิรุตฺตีน  วเสน  นิรุตฺติสตนฺติ  
เทฺว   นิรุตฺติสตานิ   เวทิตพฺพานิ ฯ  จตฺตาริ  าณสตานีติ  อตฺถสเต  
าณสต   ธมฺมสเต   าณสต   ทฺวีสุ   นิรุตฺติสเตสุ  เทฺว  าณสตานีติ  
                               [ ม. ป. ๓๗ ส. ป. ๒๖๕  ]  
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จตฺตาริ   าณสตานิ ฯ  เอว ฺจ   ปน   ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  จสทฺโท  
ภินฺนกฺกเมน   โยเชตพฺโพติ   อาห   อุททฺิเสยฺยาถ   จาติ ฯ  กถ  
ปเนตฺถ   อุททฺิเสยฺยาถาติ  วุตฺเต  ปริยาปุเณยฺยาถาติ  อาทิอตฺถสมฺภโวติ  
อาห   อติเรกานยนตฺโถ   หิ   เอตฺถ   จสทฺโทติ ฯ  วุตฺตตฺถโต  
อติเรกสฺสตฺถสฺส   อานยน   อติเรกานยน ฯ  โส  อตฺโถ  เอตสฺสาติ  
อติเรกานยนตฺโถ ฯ  อวุตฺตสมุจฺจยตฺโถติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อสวาโสติ  
วุตฺตตฺตา ทฬฺห กตฺวาติ วุตฺต ฯ  
        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                          ปมปฺป ฺตฺติกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๒๕]  อนุตฺตานปทวณฺณนาติ   อุตฺตาน   วุจฺจติ   ปากฏ ฯ  
ตปฺปฏิกฺเขเปน   อนุตฺตาน   อปากฏ   อปฺปจุร   ทุวิ ฺเยฺย ฺจ ฯ  
อนุตฺตานาน   ปทาน   วณฺณนา   อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ อุตฺตาน- 
ปทวณฺณนาย   ปโยชนาภาวโต  อนุตฺตานคฺคหณ  ฯ  ปจุรปฏิเสวโน  
โหตีติ   พหุลปฏิเสวโน   โหติ  ฯ  ทิวเส  ทิวเส  นรินฺตร  ปฏิเสวตีติ  
อตฺโถ ฯ  ปจุรตฺเถ   วตฺตมานวจนนฺติ   สพฺพทา   ปฏิเสวนาภาเวป  
อิห  มลลฺา  ยชฺุฌนฺตีติอาทีสุ  วิย  พหุลวุตฺตึ  อุปาทาย  วตฺตมานวจน  ฯ  
อาหิณฺฑนฺตาติ   วิจรนฺตา  ฯ  อ ฺเสุปติ   อ ฺเสุป   ภิกฺขูสุ ฯ  
สโหฒคหิโตติ สห ภณฺเฑน คหิโต ฯ อตฺตโน มิจฺฉาคาเหน  
เลสโอฑฺฑเนน  วา  ปรปิุณฺณตฺถมฺป  ปมปฺป ฺตฺตึ   อ ฺถา  
                          [ ม. ป. ๓๗-๙ ส. ป. ๒๖๕ - ๗ ]  
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กโรนฺโต   ต ฺจ   โข   มนุสฺสิตฺถิยา  โน  ติรจฺฉานคตายาติ  อาห  ฯ  
ทสฺสนนฺติ   สานุราคทสฺสน ฯ  คหณนฺติ   อนุราควเสเนว   หตฺเถน  
คหณ  ฯ  อามสน   อตฺตโน   สรีเรน   ตสฺสา   สรรีสฺส   อุปริ อามส- 
นมตฺต  ฯ  ผุสน  ตโต  ทฬฺหตร  กตฺวา  สมฺผุสน  ฯ ฆฏฏน ตโตป  
ทฬฺหตร   กตฺวา  สรีเรน  สรีรสฺส  ฆฏฏน  ฯ  ต  สพฺพมฺปติ  ทสฺสนาทิ  
สพฺพมฺป ฯ  ทฬฺหตร   สกิฺขาปทมกาสีติ   อิมสฺม ึ  อธิกาเร อนุปฺ- 
ป ฺตฺติยา   สิกฺขาปทสฺส   ทฬฺหีกรณ   สถิิลกรณ ฺจ   ปสงฺคโต  
อาปนฺน วิภชิตฺวา ทสฺเสตุกาโม ทุวิธ หิ สิกฺขาปทนฺติอาทิมาห ฯ  
        [๒๖]  ตตฺถ   ยสฺส   สจิตฺตกสฺส  สิกฺขาปทสฺส  จิตฺต  อกุสลเมว  
โหติ   ต   โลกวชฺช  ฯ  ยสสฺ   สจิตฺตกาจิตฺตกปกฺขสหิตสฺส   จ  
อจิตฺตกสฺส   จ   สจิตฺตกปกฺเข   จิตฺต   อกุสลเมว   โหติ   ตมฺป  
สุราปานาทิ   โลกวชฺชนฺติ   อิมมตฺถ   สมฺปณฺเฑตฺวา   ทสฺเสตุ   ยสฺส  
สจิตฺตกปกฺเข   จิตฺต   อกุสลเมว   โหติ   ต   โลกวชชฺ   นามาติ  
วุตฺต ฯ  สจิตฺตกปกฺเขติ  หิ  อิท  วจน  อจิตฺตก  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  
น  หิ  เอกสโต  สจิตฺตกสฺส  สจิตฺตกปกฺเขติ  วิเสสเน  ปโยชน อตฺถิ ฯ  
สจิตฺตกปกฺเขติ  จ  วตฺถุวีติกฺกมวิชานนจิตฺเตน  สจิตฺตกปกฺเขติ  
คเหตพฺพ   น   ปณฺณตฺติวิชานนจิตฺเตน ฯ  ยทิ   ห ิ  น   วฏฏตีติ  
ปณฺณตฺติวิชานนจิตฺเตนาป   ยสฺส   สกิฺขาปทสฺส   สจิตฺตกปกฺเข   จิตฺต  
อกุสลเมว  ตมฺป  โลกวชชฺนฺติ  วเทยฺย ฯ  สพฺเพส  ปณฺณตฺติวชฺช- 
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สิกฺขาปทานมฺป  โลกวชชฺตา  อาปชฺเชยฺย  ปณฺณตฺติวชฺชานมฺป น  
วฏฏตีติ   ชานิตฺวา   วีติกฺกเม   อกุสลจิตฺตสฺเสว  สมฺภวโต  ฯ  น  หิ  
ภควโต  อาณ   ชานิตฺวา   มทฺทนฺตสฺส   กุสลจิตฺต   อุปฺปชฺชติ  
อนาทริยวเสน  ปฏิฆจิตฺตสฺเสว  อุปฺปชฺชนโต  ฯ  อปเจตฺถ  สจิตฺตกปกฺเข  
จิตฺต  กุสลเมวาติ  วจนโต  อจิตฺตกสฺส   วตฺถุอชานนวเสน อจิตฺตก- 
ปกฺเข  จิตฺต  อกุสลเมวาติ  อย  นิยโม  นตฺถีติ  วิ ฺายติ ฯ ยทิ  
หิ  อจิตฺตกสฺส  อจิตฺตกปกฺเขป  จิตฺต   อกุสลเมว   สิยา สจิตฺตก- 
ปกฺเขติ  อิท  วิเสสน  นิรตฺถก  สิยา  ฯ  ยสฺส  จิตฺต อกุสลเมว  
โหติ   ต   โลกวชฺชนฺติ   ห ิ  เอตฺตเก   วุตฺเต   สุราติ  อชานิตฺวา  
ปวนฺตสฺส   คนฺธวณฺณกาทิภาว   อชานิตฺวา   ตานิ   ลิมฺปนฺตีน   ภิกฺขุนีน  
จ  วินาป  อกสุลจิตฺเตน  อาปตฺติสมฺภวโต  เอกนฺตากุสล สจิตฺตก- 
สิกฺขาปท  เปตฺวา  สุราปานาทิอจิตฺตกสิกฺขาปทาน  โลกวชชฺตา น  
สิยาติ   เตสป   สงฺคณฺหนตฺถ   ยสฺส   สจิตฺตกปกฺเข  จิตฺต  อกสุลเมว  
โหติ  ต   โลกวชฺชนฺติ   วุตฺต  ฯ  เตเนว   จูฬคณฺ ีปเท มชฺฌิม- 
คณฺ ีปเท  จ  วุตฺต  เอก  สตฺต  มาเรสฺสามีติ  ตสฺมึเยว  ปเทเส  
นิปนฺน   อ ฺ   มาเรนฺตสฺส   ปาณสาม ฺสฺส   อตฺถิตาย   ยถา  
ปาณาติปาโต   โหติ   เอว   เอก   มชชฺ   ปวิสฺสามีติ   อ ฺ  มชฺช  
ปวนฺตสฺส   มชฺชสาม ฺสฺส   อตฺถติาย   อกุสลเมว   โหติ   ยถา  
ปน   กฏส ฺาย   สปฺป   ฆาเตนฺตสฺส   ปาณาติปาโต   น   โหติ  
                              [ ม. ป.  ๓๙ ส.ป. ๒๖๗ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 63 

เอว   นาฬิเกรปานส ฺาย   มชชฺ   ปวนฺตสฺส   อกสุล  น  โหตีติ  ฯ  
เกจิ   ปน   วทนฺติ   สามเณรสฺส   สุราติ   อชานิตฺวา   ปวนฺตสฺส  
ปาราชิโก   นตฺถิ   อกุสล   ปน   โหตีติ ฯ  ต  เตส  มติมตฺต  ฯ  
ภิกฺขุโน   อชานิตฺวาป   พีชโต   ปฏาย   มชชฺ   ปวนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  
สามเณโร   ชานิตฺวา   ปวนฺโต   สลีเภท   อาปชชฺติ  น  อชานตฺิวาติ  
เอตฺตกเมว  หิ  อฏกถาย  วุตฺต  อกุสล  ปน  โหตีติ  น  วุตฺตนฺติ  ฯ  
อปรป   วทนฺติ   อชานิตฺวา  ปวนฺตสฺสาป  โสตาปนฺนสฺส  มุข  สุรา  น  
ปวิสติ   กมฺมปถปฺปตฺตอกุสลจิตฺเตเนว   ปาตพฺพโตติ  ฯ  ตป   น  
สุนฺทร ฯ  โพธิสตฺเต   กุจฺฉิคเต  โพธิสตฺตมาตุ  สีล  วิย  หิ  อิทป  
อริยสาวกาน   ธมฺมตาสิทฺธนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  เตเนว   ทีฆนิกาเย  
กูฏทนฺตสุตฺตฏกถาย   วุตฺต   ภวนฺตเรป   อริยสาวโก   ชีวิตเหตุป  
ปาณ   น  หนติ  สุร  น  ปวติ  สเจ  ปน  สุร ฺจ  ขีร ฺจ  มิสฺเสตฺวา  
มุเข   ปกฺขิปนฺติ   ขีรเมว   ปวิสติ  น  สรุา  ฯ  ยถา  กึ  ฯ  ยถา  
โก ฺจสกุณาน   ขีรมิสฺสเก   อุทเก   ขีรเมว   ปวิสติ   น  อุทก  อิท  
โยนิสิทฺธนฺติ   เจ   อิทป   ธมฺมตาสิทฺธนฺติ  เวทิตพฺพนฺติ  ฯ  ยทิ  เอว  
สุราปานสิกฺขาปทฏกถาย  วตฺถุอชานนตาย  เจตฺถ   อจิตฺตกตา  
เวทิตพฺพา   อกุสเลเนว   ปาตพฺพตาย  โลกวชฺชตาติ  กสฺมา  วุตฺต  ฯ  
นาย  โทโส  ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  สจิตฺตกปกฺเข อกุสลจิตฺเตเนว  
ปาตพฺพตาย   โลกวชชฺตาติ ฯ  อิมินาเยว  หิ  อธิปฺปาเยน  อ ฺเสุป  
                               [ ม. ป. ๓๙ ส. ป. ๒๖๗ ]  
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โลกวชฺเชสุ   อจิตฺตกสิกฺขาปเทสุ   อกสุลจิตฺตตาเยว   วุตฺตา   น  
ปน   ติจิตฺตตา ฯ  เตเนว  ภิกฺขุนีวิภงฺคฏกถาย  วุตฺต  คิรคฺค- 
สมชฺช จิตฺตาคารสิกฺขาปท   สงฺฆาณิ   อิตฺถาลงฺกาโร   คนฺธวณฺณโก  
วาสิตกป ฺาโก   ภิกฺขุนีอาทีหิ   อุมฺมทฺทนปริมทฺทนาติ   อิมานิ   ทส  
สิกฺขาปทานิ   อจิตฺตกานิ   โลกวชฺชานิ   อกุสลจิตฺตานีติ ฯ  อย  
ปเนตฺถ   อธิปฺปาโย   วินาป   จิตฺเตน   อาปชฺชิตพฺพตฺตา   อจิตฺตกานิ  
จิตฺเต   ปน   สติ   อกุสเลเนว   อาปชชฺติพฺพตฺตา  โลกวชชฺานิ  เจว  
อกุสลจิตฺตานิ  จาติ ฯ  ตสฺมา   ภิกฺขุวิภงฺเค   อาคตานิ สุราปาน- 
อุยฺยุตตอุยฺโยธิกสิกฺขาปทานิ   ตีณิ   ภิกฺขุนีวิภงฺเค   อาคตานิ คิรคฺค- 
สมชฺชาทีนิ   ทสาติ   อิเมส   เตรสนฺน   อจิตฺตกสิกฺขาปทาน โลก- 
วชฺชตาทสฺสนตฺถ   สจิตฺตกปกฺเขติ   อิท  วิเสสน  กตนฺติ  นิฏเมตฺถ  
คนฺตพฺพ ฯ  ยสฺมา   ปน   ปณฺณตฺติวชฺชสฺส  วตฺถุวีติกฺกมวิชานน- 
จิตฺเตน สจิตฺตกปกฺเข   จิตฺต   สิยา   กสุล   สิยา   อกุสล   สิยา  อพฺยากต  
ตสฺมา   ตสฺส   สจิตฺตกปกฺเข   จิตฺต   อกุสลเมวาติ   อย   นยิโม  
นตฺถีติ   เสส   ปณฺณตฺติวชฺชนฺติ   วุตฺต  ฯ  รุนฺธนฺตีติ   วีติกฺกม  
รุนฺธนฺตี ฯ  ทวฺาร   ปทหนฺตีติ   วีติกฺกมเลสสฺส  ทฺวาร  ปทหนฺตี  ฯ  
โสต   ปจฺฉินฺทมานาติ   อุปรูปริ   วีติกกฺมโสต   ปจฺฉินฺทมานา ฯ  
อถวา   รุนฺธนฺตีติ   อนาปตฺติเลส   รุนธฺนฺตี ฯ  ทฺวาร   ปทหนฺตีติ  
อนาปตฺติเลสสฺส   ทฺวาร   ปทหนฺตี  ฯ  โสต   ปจฺฉินฺทมานาติ อนา- 
                           [ ม. ป. ๓๙ ส. ป. ๒๖๗ ]  
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ปตฺติโสต  ปจฺฉินฺทมานา  ฯ  อาปตฺตึเยว  กุรุมานาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
นนุ   จ   โลกวชฺเช   กาจิ   อนุปฺป ฺตฺติ   อุปฺปชฺชมานา   สิถลิ  
กโรนฺตีป   อุปฺปชฺชติ   ตสฺมา   โลกวชฺเช   อนุปฺป ฺตฺติ  อุปฺปชฺช- 
มานา ฯเปฯ  คาฬฺหตร   กโรนฺตี   อุปฺปชฺชตีติ   อิท  กสฺมา  วุตฺตนฺติ  อาห  
อ ฺตฺร  อธิมานา  อ ฺตฺร   สุปนนตฺาติอาทึ  ฯ  อ ฺตฺร  
อธิมานาติ  อิมิสฺสา   อนุปปฺ ฺตฺติยา   วีติกฺกมาภาวาติ   การณ  
วุตฺต ฯ  อ ฺตฺร   สุปนนฺตาติ   อิมิสฺสา   อพฺโพหาริกตฺตาติ  การณ  
วุตฺต  ฯ ตตฺถ วีติกฺกมาภาวาติ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโตติอาทิวี- 
ติกฺกมาภาวา ฯ อุตฺตริมนุสฺสธมฺเมหิ   ปาปจฺโฉ  อิจฺฉาปกโต  อุตฺตริ- 
มนุสฺสธมฺม อุลฺลปตีติ   วจนโต  วิสวาทนาธิปฺปาเยน  มุสา  ภณนฺโต  
ปาราชิโก   โหติ  ฯ  อยมฺปน   อธิมาเนน   อธิคตส ฺ ี   หุตฺวา  
อุลฺลปติ   น   สิกฺขาปท   วีติกฺกมิตุกาโม   ตสฺมา  อ ฺตฺร  อธิ- 
มานาติ อย   อนุปฺป ฺตฺติ   อุปฺปชฺชมานา   วีติกฺกมาภาวา   อนาปตฺติ- 
กรา ชาตา  ฯ  อพฺโพหารกิตฺตาติ   สุปนนฺเต   วิชชฺมานายป   เจตนาย  
วีติกฺกมจฺฉายาย   จ   อพฺโพหาริกตฺตา ฯ  กิ ฺจาป   หิ   สุปนนฺเต  
โมจนสฺสาทเจตนา   สวิชชฺติ   กทาจิ   อุปกฺกมนมฺป   โหติ  ฯ  ตถาป  
ถีนมิทฺเธน  อภิภูตตฺตา  ต  จิตฺต   อพฺโพหาริก   จิตฺตสฺส อพฺโพ- 
หาริกตฺตา   อุปกฺกมนกิรยิาปวตฺตนิกาป   เจตนา  อพฺโพหาริกา  ฯ  
เตเนว  อตฺเถสา  ภิกฺขเว  เจตนา  สา  จ โข อพฺโพหาริกาติ ภควตา  
                      [ ม.ป. ๓๙ ส. ป. ๒๖๘ ]   
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วุตฺตา  ฯ  ตสฺมา  อ ฺตฺร  สุปนนฺตาติ  อย อนุปฺป ฺตฺติ อพฺโพ- 
หาริกตฺตา อนาปตฺติกรา   ชาตา  ฯ  อกเต   วีติกฺกเมติ   กกฺุกุจฺจายนฺตา  
น   ภุ ฺชึสูติอาทีสุ   วิย   วีติกฺกเม  อกเต  ฯ  สถิิล  กโรนฺตีติ  ปม  
สาม ฺโต   พนฺธสิกฺขาปท   โมเจตฺวา  อตฺตโน  วิสเย อนาปตฺติ- 
กรณวเสน   สิถิล  กโรนฺตี  ฯ  ทฺวาร  ททมานาติ  อนาปตฺติยา  
ทฺวาร   ททมานา ฯ  เตเนวาห  อปราปร  อนาปตฺตึ  กุรุมานาติ  ฯ  
นนุ   จ   ส ฺจริตฺตสิกฺขาปเท   อนฺตมโส   ตงฺขณิกายปติ   อนุปปฺ ฺตฺติ  
อุปฺปชฺชมานา   อาปตฺตึเยว   กโรนฺตี   อุปฺปนฺนา  ต  กสฺมา  อนาปตฺตึ  
กุรุมานา   อุปฺปชฺชตีติ   วุตฺตนฺติ   อาห   อนฺตมโส   ตงฺขณิกายปติ  
อาทึ ฯ  อุทายินา   ภิกฺขุนา   ตงฺขณิกาย  ส ฺจริตฺต  อาปนฺนวตฺถุสฺมึ  
ป ฺตฺตตฺตา   กเต   วีติกฺกเมติ   วุตฺต ฯ  ป ฺตฺติคติกาว   โหตีติ  
มูลป ฺตฺติยเมว อนฺโตคธา โหติ ฯ  
                     มกฺกฏีวตฺถกุถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๒๗]  เวสาลี   นิวาโส   เอเตสนฺติ   เวสาลิกาติ   อาห  
เวสาลิวาสิโนติ  ฯ  วชชฺสีุ  ชนปเทสุ  วสนฺตา  วชชฺิโน  วชชฺีน ปุตฺตกา  
วชฺชิปุตฺตกาติ   อาห   วชชฺิรฏเ   เวสาลิย   กุลาน   ปุตฺตาติ ฯ  
าตีน   พฺยสนนฺติ   าตีน   วินาโส ฯ  โส  ปน  าตีน  วินาโส 
ราชทณฺฑาทิการเณน  โหตีติ อาห ราชทณฺฑพฺยาธิมรณวิปฺปวาส- 
นิมิตฺเตนาติ ฯ โภคาน   พฺยสน   วินาโส   โภคพฺยสน  ฯ  ต ฺจ  
                   [ ม. ป. ๔๐ ส. ป. ๒๖๘-๙ ]  
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หิร ฺสุวณฺณทาสีทาสาทีน  อุปโภคปริววตฺถูน   ราชทณฺฑา- 
ทินา วินาโสติ   อาห   เอส   นโย  ทุติยปเทปติ  ฯ  พุทฺธ  น  ครหามาติ  
อสพฺพ ฺ ู   พุทฺโธติอาทินา   พุทฺธ   น   ครหาม  ฯ  น  ธมฺมครหิโนติ  
อนิยฺยานิโก  ธมฺโมติอาทินา   ธมฺม   น   ครหาม  ฯ  น สงฺฆ- 
ครหิโนติ   ทปฺุปฏิปนฺโน   สงฺโฆติอาทินา   สงฺฆ   น   ครหาม  ฯ  
อฏตฺตึสารมฺมเณสูติ   ทส   กสิณา   ทส   อสุภา   ทสานุสฺสติโย  
จตฺตาโร   พฺรหฺมวิหารา   จตฺตาโร   อารุปฺปา   จตุทฺธาตุววตฺถาน  
อาหาเร   ปฏกิูลส ฺาติ   อิเมสุ   จตฺตาลีสกมฺมฏาเนสุ   ปาลิย  
อนาคตตฺตา   อาโลกากาสกสิณทฺวย   เปตฺวา   อวเสสานิ   คเหตฺวา  
วุตฺต ฯ  วิภตฺตา   กุสลา  ธมฺมาติ  อิมสฺมึ  อารมฺมเณ  อิท  โหตีติ  
เอว   วิภตฺตา  อุปจารชฺฌาเนน  สทฺธึ  ปมชฺฌานาทโย มหคฺคต- 
กุสลธมฺมา  ฯ  เตว  ธมฺเมติ  เตเอว  กุสลธมฺเม ฯ มชฌฺิมยาโม  
ภิกฺขูน   นิททฺากิลมถวิโนทโนกาสตฺตา   น   คหิโตติ  อาห  ปมยาม ฺจ  
ปจฺฉิมยาม ฺจาติ ฯ  สจฺจานิ  พุชฌฺติ   ปฏิวิชฺฌตีติ   โพธิ อรหตฺต- 
มคฺคาณ   อุปการกตฺเตน   ตสฺส   ปกฺเข   ภวา  โพธิปกฺขิยาติ  
อาห   โพธิสสฺ   ปกฺเข  ภวาน  อรหตฺตมคฺคาณสฺส  อุปการกานนฺติ  ฯ  
จตฺตาโร  สติปฏานา  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา   จตฺตาโร อิทฺธิปฺ- 
ปาทา   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ป ฺจ   พลานิ  สตฺตา  โพชฌฺงฺคา  อริโย  
อฏงฺคิโก   มคฺโคติ   อิเม   สตฺตตฺตึส   โพธิปกฺขิยา   ธมฺมา ฯ  
                    [ ม. ป. ๔๑ ส.ป. ๒๖๙ ]  
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คิหิปลิโพธ  อาวาสปลิโพธ ฺจ  ปหายาติ   อิเมสเยว   ทฺวินฺน ปล-ิ 
โพธาน   อุปจฺเฉทสฺส   ทุกฺกรภาวโต   วุตฺต ฯ  ยุตฺตปฺปยุตฺตาติ  
สมฺมเทว   ยตฺุตา ฯ  อาสยนฺติ   อชฺฌาสย ฯ  สิกฺข  อปจฺจกฺขาย  
ภิกฺขุภาเว   ตฺวา   ปฏิเสวิตเมถุนาน   เตส  วชชฺิปุตฺตกาน  อุปสมฺปท  
อนุชานนฺโต  ภควา  ปาราชิโก   โหติ   อสวาโสติ   เอว ป ฺตฺต- 
สิกฺขาปท  สมูหนติ  นามาติ  อาห  ยท ิ หิ  ภควา ฯเปฯ ป ฺตฺต  
สมูหเนยฺยาติ ฯ  โย  ปน  ภิกฺขูติ  วุตฺตตฺตา  ปน  สกิฺข  ปจฺจกฺขาย  
ปฏิเสวิตเมถุนสฺส   อุปสมฺปท   อนุชานนฺโต   น   สมูหนติ   นาม ฯ  
น  หิ  โส  ภิกฺขุ  หุตฺวา  ปฏิเสวติ ฯ โส อาคโต น อุปสมฺปาเท- 
ตพฺโพติ วจนโต   สามเณรภูมิ  อนุ ฺาตาติ  อาห  สามเณรภูมิย  
ปน  ิโตติอาทึ ฯ อุตฺตมตฺถนฺติ อรหตฺต นิพฺพานเมว วา ฯ  
        [๒๘]  นีหริตฺวาติ  สาสนโต  นหีริตฺวา  ฯ  ตถาหิ  ป ฺจหุปาลิ  
องฺเคหิ   สมนฺนาคเตน   ภิกฺขุนา   นานุยุ ฺชิตพฺพ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  
สุตฺต   น  ชานาติ  สุตฺตานุโลม  น  ชานาตีติ  เอวมาทิปริยตฺติสาสนโต  
สุตฺต   สุตฺตานุโลม ฺจ   นีหริตฺวา   ปกาเสสุ ฯ  อนาปตฺติ   เอว  
อมฺหาก  อาจริยาน อุคฺคโห ปริปุจฺฉาติ ภณตีติ ๑ เอวมาทิปริยตฺติ- 
สาสนโต อาจริยวาท   นหีริตฺวา  ปกาเสสุ ฯ  ภารุกจฺฉกวตฺถุสฺมึ  
อายสฺมา   อุปาลิ   เอวมาห   อนาปตฺติ   อาวุโส   สปุนนฺเตนาติ เอวมาทิ- 
 
๑. ม. คณฺหาตตีิ ฯ  

                          [ ม. ป. ๔๑ ส. ป. ๒๖๙-๗๐ ]  
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 ิปริยตฺติสาสนโตเอว  อตฺตโน  มตึ  นหีริตฺวา ปกาเสสุ ฯ ตาย ห ิ 
อตฺตโน   มติยา   เถโร   เอตทคฺคฏาน   ลภิ  ฯ  วุตฺตนฺติ นาค- 
เสนตฺเถเรน  วุตฺต  ฯ  ปชชฺเต  อเนน  อตฺโถติ  ปท  ฯ  ภควตา  
กณฺาทิวณฺณุปฺปตฺติฏาน  อาหจฺจ  วิเสเสตฺวา  ภาสิต   ปท อาหจฺจ- 
ปท   ภควโตเยว   วจน ฯ  เตนาห   อาหจฺจปทนฺติ   สุตฺต อธิปฺ- 
เปตนฺติ  ฯ  อิท  กปฺปติ อิท น กปฺปตีติ เอว อวิเสเสตฺวา ย ภิกฺขเว  
มยา   อิท   น   กปฺปตีติ   อปฺปฏิกฺขิตฺต   ต ฺเจ  อกปฺปย  อนุโลเมติ  
กปฺปย   ปฏพิาหติ   ต   โว   น  กปฺปตีติอาทินา  วุตฺต  สาม ฺ- 
ลกฺขณ อิธ   รโสติ   อธิปเฺปตนฺติ   อาห   รโสติ   สุตฺตานุโลมนฺติ ฯ  
ธมฺมสงฺคาหกปฺปภูติ   อาจริยปรมฺปรโต   อานีตา   อฏกถาตนฺติ   อิธ  
อาจริยวโสติ   อธิปฺเปตาติ   อาห   อาจริยวโสติ   อาจริยวาโทติ  ฯ  
อิธ   วินยวินจฺิฉยสฺส   อธกิตตฺตา   ตทนุจฺฉวิกเมว   สุตฺต   ทสฺเสนฺโต  
อาห   สุตฺต   นาม   สกลวินยปฏเก   ปาลีติ ฯ  มหาปเทสาติ มหา- 
โอกาสา  ฯ  มหนฺตานิ   วินยสฺส   ปติฏาปนฏานานิ   เยสุ ปติฏา- 
ปโต   วินโย   วินิจฺฉยติ  อสนฺเทหโต  มหนฺตานิ  วา  การณานิ  
มหาปเทสา ฯ  มหนฺตานิ   วินยวินิจฺฉยการณานีติ   วุตฺต   โหติ  ฯ  
อตฺถโต   ปน   ย   ภิกฺขเวติอาทินา   วุตฺตา   สาธิปฺปายา  ปาลิเยว  
มหาปเทสาติ   วทนฺติ  ฯ  เตเนวาห   เย   ภควตา   เอว วุตฺตาติ- 
อาทึ  ฯ  อิเม  จ  มหาปเทสา  ขนฺธเก  อาคตา  ตสฺมา  เตส  
                         [ ม. ป. ๔๑ ส.ป. ๒๗๑ ]   
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วินิจฺฉยกถา   ตตฺเถว   อาวิภวิสฺสตีติ  อิธ  น  วุจฺจติ  ฯ  ยทิป  ตตฺถ  
ตตฺถ   ภควตา   ปวตฺติตา   ปกิณฺณกเทสนาว   อฏกถา   สา   ปน  
ธมฺมสงฺคาหเกหิ  ปม  ตีณิ   ปฏกานิ   สงฺคายิตฺวา   ตสฺส อตฺถ- 
วณฺณนานุรูเปเนว  วาจนามคฺค  อาโรปตตฺตา  อาจริยวาโทติ  วุจฺจติ  
อาจริยา   วทนฺติ   สวณฺเณนฺติ   ปาล ึ เอเตนาติ  กตฺวา  ฯ  เตนาห  
อาจริยวาโท   นาม ฯเปฯ  อฏกถาตนฺตีติ ฯ  ติสฺโส  สงฺคีติโย  
อารูฬฺโหเยว  จ   พุทฺธวจนสฺส   อตฺถสวณฺณนาภูโต   กถามคฺโค  
มหามหินฺทตฺเถเรน   ตมฺพปณฺณิทีป   อาภโต   ปจฺฉา   ตมฺพปณฺณิเยหิ  
มหาเถเรหิ   สีหลภาสาย   ปโต   นิกายนฺตรลทฺธิสงฺกรปริหรณตฺถ ฯ  
กิ ฺจาป   อตฺตโน   มติ   สุตฺตาทีหิ   สสนฺเทตฺวาว  ปริกปฺปยติ  ตถาป  
สา  น  สุตฺตาทีสุ  วิเสสโต นิทฺทิฏาติ อาห สุตฺตสุตฺตานุโลม- 
อาจริยวาเท มุ ฺจิตฺวาติ  ฯ  อนุพุทฺธิยาติ   สุตฺตาทีนิเยว   อนุคต- 
พุทฺธิยา ฯ นยคฺคาเหนาติ  สุตฺตาทิโต   ลพฺภมานนยคฺคหเณน ฯ  
อตฺตโน  มตึ  สาม ฺโต  ปม  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตเมว  วิเสเสตฺวา  
ทสฺเสนฺโต   อปจาติอาทิมาห ฯ  อิทานิ   ตตฺถ   ปฏิปชชฺิตพฺพาการ  
ทสฺเสนฺโต  อาห  ตมฺปน  อตฺตโน  มตึ  คเหตฺวา  กเถนฺเตนาติ- 
อาทึ  ฯ อตฺเถนาติ   อตฺตนา   สลฺลกฺขิเตน   อตฺเถน  ฯ  อาจริยวาเท  
โอตาเรตพฺพาติ   อาจริยวาเท   าเณน   อนุปฺปเวเสตพฺพา  ฯ สพฺพ- 
ทุพฺพลาติ   ปคฺุคลสฺส   สย   ปฏิภาณภาวโต ฯ  ปมาทปาวเสน  
                           [ ม. ป. ๔๑ ส. ป. ๒๗๒ ]  
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อาจริยวาทสฺส   กทาจิ   สตฺุตานุโลเมน   อสสนฺทนาป   สิยา  โส  น  
คเหตพฺโพติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   อาจริยวาโทป  ฯเปฯ  สเมนฺโตเอว  
คเหตพฺโพติ ฯ  สเมนฺตเมว   คเหตพฺพนฺติ   ยถา  สตฺุเตน  สสนฺทติ  
เอว   มหาปเทสโต  อตฺถา  อุทฺธริตพฺพาติ  ทสฺเสติ  ฯ  สุตฺตานุโลมสฺส  
สุตฺเตกเทสตฺเตป   สุตฺเต   วิย   อิท   กปฺปติ   อิท   น   กปฺปตีติ ปริจฺ- 
ฉินฺทิตฺวา   อาหจฺจ   ภาสิต   กิจิ   นตฺถีติ  อาห  สุตฺตานุโลมโต  
หิ   สุตฺตเมว   พลวตรนฺติ ฯ  อปฺปฏิวตฺติยนฺติ   อปฺปฏิพาหิย ฯ  
การกสงฺฆสทิสนฺติ   ปมาณตฺตา   สงฺคีติการกสงฺฆสทิส  ฯ  พุทธฺาน  
 ิตกาลสทิสนฺติ   อิมินา   พุทฺเธเหว   กถิตตฺตา   ธรมานพุทฺธสทิสนฺติ  
วุตฺต   โหติ  ฯ  สุตฺเต  หิ  ปฏิพาหิเต  พุทฺโธว  ปฏพิาหิโต  โหติ  ฯ  
สกวาที   สุตฺต   คเหตฺวา  กเถตีติ  สกวาที  อตฺตโน  สุตฺต  คเหตฺวา  
โวหรติ  ฯ  ปรวาที   สุตฺตานุโลมนฺติ   อ ฺนิกายวาที   อตฺตโน  
นิกาเย   สุตฺตานุโลม   คเหตฺวา   กเถติ ฯ  เขป  วา  ครห  วา  
อกตฺวาติ   กึ   อิมินาติ  เขป  วา  กิเมส  พาโล  วทตีติ  ครห  วา  
อกตฺวา  ฯ  สตฺุตานุโลมนฺติ   ปรวาทินา   วุตฺต   อ ฺนิกาเย สุตฺตา- 
นุโลม ฯ  สุตฺเต  โอตาเรตพฺพนฺติ  สกวาทินา  อตฺตโน  สุตฺเต  
โอตาเรตพฺพ  ฯ  สุตฺตสฺมึเยว   าตพฺพนฺติ   อตฺตโน   สุตฺเตเยว  
าตพฺพ ฯ  เอว   เสสวาเรสุป  อตฺถโยชนา  กาตพฺพา  ฯ  อยนฺติ  
สกวาที ฯ  ปโรติ  อ ฺนิกายวาที  ฯ  เอว  เสเสสุป  ฯ  นนุ  จ  
                    [ ม. ป. ๔๑ ส. ป. ๒๗๒ -๓ ]  
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สุตฺตานุโลมโต   สุตฺตเมว   พลวตรนติฺ   เหฏา   วุตฺต   อิธ   ปน  
สุตฺตานุโลเม   สุตฺต   โอตาเรตพฺพนฺติอาทิ   กสฺมา   วุตฺตนฺติ ฯ  
นาย   วิโรโธ ฯ  สุตฺตานุโลมโต   สุตฺตเมว   พลวตรนฺติ  หิ  อิท  
สกมเตเยว   สุตฺต   สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ห ิ สกมติปริยาปนฺนเมว  
สุตฺตาทึ   สนฺธาย   อตฺตโน   มติ   สพฺพทุพฺพลา   อตฺตโน   มติโต  
อาจริยวาโท   พลวตโร   อาจริยวาทโต   สุตฺตานุโลม   พลวตร  
สุตฺตานุโลมโต   สุตฺตเมว   พลวตรนติฺ   จ   วุตฺต ฯ  อิธ   ปน ปร- 
วาทินา   อานีต   อ ฺนิกาเย   สุตฺต  สนฺธาย  สุตฺตานุโลเม  สตฺุต  
โอตาเรตพฺพนฺติอาทิ   วุตฺต ฯ  ตสฺมา   ปรวาทินา  อานีต  สุตฺตาทิ  
อตฺตโน  สุตฺตานุโลม  อาจริยวาท  อตฺตโนมตีสุ โอตาเรตฺวา สเมนฺตเยว  
คเหตพฺพ   อิตร   น  คเหตพฺพนฺติ  อย  นโย  อิธ  วุจฺจตีติ  น  โกจิ  
ปุพฺพาปรวิโรโธ ฯ  พาหริกสุตฺตนฺติ   ติสฺโส  สงฺคีติโย  อนารูฬหฺ  ฯ  
คุฬฺหเวสฺสนฺตราทีนิ   มหาสงฺฆิกนิกายวาสีน   สุตฺตานิ  ฯ เวทลฺลา- 
ทีนนฺติ   อาทสิทฺเทน   คุฬหฺอุมฺมงฺคาทิคฺคหณ  เวทิตพฺพ  ฯ  อิตร  
คารยฺหสุตฺต   น   คเหตพฺพ   อตฺตโน   มติยเมว   าตพฺพนฺติ  อิมินา  
อ ฺนิกายโต  อานีตสุตฺตโตป  สกนกิาเย   อตฺตโน   มติเยว พลว- 
ตราติ   ทสฺเสติ ฯ  สกวาที  สุตฺต  คเหตฺวา  กเถติ  ปรวาทีป สุตฺต- 
เมวาติเอวมาทินา   สมานชาติกาน  วเสน  วาโร  น   วุตฺโต  ฯ  
สุตฺตสฺส   สตฺุเตเยว   โอตารณ   ภินฺน   วิย   หุตฺวา   น  ป ฺายติ  
                          [ ม. ป. ๔๑ ส. ป. ๒๗๓ ]  
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วุตฺตนเยเนว   จ   สกฺกา   โยเชตุนฺติ ฯ  อิทานิ  สกวาทีปรวาทีน  
กปฺปยากปฺปยาทิภาว   สนฺธาย  วิวาเท  อุปฺปนฺเน  ตตฺถ ปฏิปชชฺ-ิ 
ตพฺพวิธึ   ทสฺเสนฺโต   อาห   อถ   ปนาย  กปฺปยนฺติ  คเหตฺวา กเถตี- 
ติอาทึ ฯ  ตตฺถ  สุตฺเต  จ  สุตฺตานุโลเม  จ  โอตาเรตพฺพนฺติ สก- 
วาทินา  อตฺตโนเยว  สุตฺเต  จ  สุตฺตานุโลเม  จ  โอตาเรตพฺพ  ฯ  
ปโร   การณ   น   วินฺทตีติ   ปรวาที  การณ  น  ลภติ  ฯ  สุตฺตโต  
พหุ   การณ ฺจ   วินิจฺฉย ฺจ   ทสฺเสตีติ   ปรวาที   อตฺตโน   สุตฺตโต  
พหุ   การณ  วินิจฺฉย ฺจ  อาหริตฺวา  ทสฺเสติ  ฯ  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  
อกปฺปเยเอว   าตพฺพนฺติ   อิมินา   อตฺตโน   นิกาเย   สุตฺตาทีนิ อลภนฺ- 
เตน  สกวาทินา  ปรวาทีวจเนเยว  าตพฺพนฺติ  วทติ  ฯ ทฺวินฺนมฺป  
การณจฺฉายา  ทิสฺสตีติ  สกวาทีปรวาทีน  อุภินฺนมฺป กปฺปยากปฺปย- 
ภาวสาธก การณปฏิรูปก  ทิสฺสติ ฯ  ยทิ   ทฺวินฺนมฺป   การณจฺฉายา  
ทิสฺสติ  กสฺมา  อกปฺปเยเยว  าตพฺพนฺติ  อาห  วินย  หิ ปตฺวาติ- 
อาทึ ฯ วินย   หิ   ปตฺวาติ   วุตฺตเมวตฺถ   ปากฏตร   กตฺวา   ทสฺเสนฺโต  
อาห  กปฺปยากปฺปยวิจารณ   อาคมฺมาติ  ฯ  รุนฺธิตพฺพนฺติอาทีสุ  
ทูวิ ฺเยฺยวินิจฺฉเย  กปฺปยากปฺปยภาเว   สติ   กปปฺยนฺติ   คหณ  
รุนฺธิตพฺพ ฯ  อกปฺปยนฺติ  คหณ  คาฬฺห  กาตพฺพ  ฯ  อปราปรมฺปวตฺต  
กปฺปยคฺคหณโสต   ปจฺฉินฺทิตพฺพ   ครุกภาวสงฺขาเต   อกปฺปยภาเวเยว  
าตพฺพนฺติ   อตฺโถ ฯ  พหูหิ   สุตฺตวินิจฺฉยการเณหีติ  พหูหิ  สุตฺเตหิ  
                         [ ม. ป. ๔๑ ส. ป. ๒๗๕ ]  
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เจว   ตโต   อานีตวินิจฺฉยการเณหิ   จ ฯ  อตฺตโน   คหณ   น วิสชฺเช- 
ตพฺพนฺติ  สกวาทินา  อตฺตโน  อกปฺปยนฺติ  คหณ  น  วิสชชฺิตพฺพ ฯ  
อิทานิ   วุตฺตเมวตฺถ   นิคเมนฺโต   เอวนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โยติ  
สกวาทีปรวาทีสุ   โยโกจิ ฯ  เกจิ   ปน   สกวาทีสุเยว   โยโกจิ  
อิธาธิปฺเปโตติ   วทนฺติ ฯ  เอว   สนฺเต   อถ   ปนาย  กปฺปยนฺติ  
คเหตฺวา   กเถตีติอาทีสุ   สพฺพตฺถ   อุโภป   สกวาทิโนเยว   สยิุ  
เหฏา   วุตฺตสฺเสว   นิคมวเสน   เอวนฺติอาทีน   วุตฺตตฺตา   ตสฺมา  
ต   น   คเหตพฺพ ฯ  อติเรกการณ   ลภตีติ   เอตฺถ   สุตฺตาทีสุ ปุริม- 
ปุริม   อติเรกการณ   นาม  ฯ  โย  วา  สตฺุตาทีสุ  จตูสุ  พหุตร  
การณ ลภติ โส อติเรกการณ ลภติ นาม ฯ  
        [๒๙]  สุฏ ุ   ปวตฺติ   เอตสฺสาติ  สุปฺปวตฺติ  ฯ  สุฏ ุ  ปวตฺตติ  
สีเลนาติ   วา  สุปฺปวตฺติ  ฯ  เตนาห  สปฺุปวตฺตีติ  สุฏ ุ  ปวตฺตนฺติ  ฯ  
วาจาย   อุคฺคต   วาจุคฺคต ฯ  วจสา  ปคฺคหิตนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
สุตฺตโตติ   อิมสฺส   วิวรณ   ปาลิโตติ ฯ  เอตฺถ   จ  สตฺุต  นาม  
สกล   วินยปฏกนฺติ   วุตฺตตฺตา   ปาลิโตติ   ตทตฺถทปีกา   อ ฺาเยว  
ปาลิ   เวทิตพฺพา ฯ  อนุพฺย ฺชนโสติ   อิมสฺส   วิวรณ   ปริปุจฺฉโต  
จ   อฏกถาโต   จาติ ฯ  ปาลึ   อนุคนฺตฺวา  อตฺถสฺส  พฺย ฺชนโต  
ปกาสนโต   อนุพฺย ฺชนนฺติ   ห ิ  ปรปิุจฺฉา   อฏกถา   จ  วุจฺจติ  ฯ  
เอตฺถ  จ  อฏกถาย  วิสุ  คหิตตฺตา  ปริปุจฺฉาติ  เถรวาโท  วุตฺโต ฯ  
                              [ ม. ป. ๔๑ ส.ป. ๒๗๖ ]  
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              ปมปาราชิกกณฺเฑ  วินยธรลกฺขณาทิกถา 
สงฺฆเภทสฺส   ปุพฺพภาเค   ปวตฺตกลหสฺเสต   อธิวจน   สงฺฆราชีติ ฯ  
กุกฺกุจฺจโกติ  อณุมตฺเตสุป   วชฺเชสุป   ภยทสฺสนวเสน   กุกฺกุจฺจ อุปฺ- 
ปาเทนฺโต ฯ  ตนฺตึ  อวิสวาเทตฺวาติ  ปาลึ  อ ฺถา  อกตฺวา  ฯ  
อโวกฺกมนฺโตติ   อติกฺกมนฺโต  ฯ  วิตฺถุนตีติ  อตฺถ  อทิสฺวา  นิตฺถุนติ  ฯ  
วิปฺผนฺทตีติ   กมฺปติ ฯ  สนฺติฏ ิตุ  น  สกฺโกตีติ  เอกสฺมึเยว  อตฺเถ  
ปติฏาตุ   น   สกฺโกติ ฯ  เตนาห  ย  ย  ปเรน  วุจฺจติ  ต  ต  
อนุชานาตีติ ฯ  ปรวาท   คณฺหาตีติ  อุจฺฉุมฺหิ  กสฏ  ยาวชีวิก  รโส  
สตฺตาหกาลิโก   ตทุภยวินิมุตฺโต   จ   อุจฺฉุ   นาม  วิสุ  นตฺถ ิ ตสฺมา  
อุจฺฉุป   วิกาเล   วฏฏตีติ   ปรวาทินา   วุตฺเต   ตมฺป   คณฺหาติ  ฯ  
เอเกกโลมนฺติ   ปลิต   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  ยมฺหีติ  ยสฺมึ  ปุคฺคเล  ฯ  
ปริกฺขย   ปรยิาทานนฺติ   อตฺถโต   เอก ฯ  อาจริยปรมฺปรา   โข  
ปนสฺส   สุคฺคหิตา   โหตีติ   เอตฺถ   อาจริยปรมฺปราติ   อาจริยาน  
วินิจฺฉยปรมฺปรา  ฯ  เตเนว   วกฺขติ   ยถา   อาจริโย   จ อาจริยา- 
จริโย  จ  ปาลิ ฺจ  ปริปุจฺฉ ฺจ  วทนฺติ  ตถา  าตุ  วฏฏตีติ ฯ  
ปุพฺพาปรานุสนฺธิโตติ   อิท   ปุพฺพวจน   อิท   อปรวจน   อยมนุสนฺธีติ  
เอว   ปุพฺพาปรานุสนฺธิโต ฯ  อาจริยปรมฺปรนฺติ   อิมสฺเสว  เววจน  
เถรตรงฺคนฺติ ฯ  เถรปฏิปาฏินฺติ  อตฺโถ  ฯ  เทฺว  ตโย  ปริวฏฏาติ  
เทฺว ติสฺโส ปรมฺปรา ฯ  
        [๓๐]  อิเมหิ   จ   ปน   ตีหิ   ลกฺขเณหีติ  สุตฺตมสฺส  สฺวาคต  
                             [ ม. ป. ๔๑ ส. ป. ๒๗๖-๗ ]  
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โหตีติอาทินา   เหฏา   วุตฺเตหิ   ตีหิ   ลกฺขเณหิ ฯ  เอตฺถ   จ  
ปเมน   ลกขฺเณน   วินยสฺส  สฏุ ุ  อุคฺคหิตภาโว  วุตฺโต  ฯ  ทุติเยน  
อุคฺคหิเตน   อจลตา   สุปปฺติฏ ิตตา   วุตฺตา  ฯ  ตติเยน  ย  ปาลยิา  
อฏกถาย   จ   นตฺถ ิ  ตมฺป   อาจริยวจเนน   วินิจฺฉิตุ   สมตฺถตา  
วุตฺตา ฯ  โอติณฺเณ   วตฺตุสฺมินฺติ   โจทนาสงฺขาเต  วีติกฺกมสงฺขาเต  
วา   วตฺถุสฺมึ   สงฺฆมชฺเฌ   โอติณฺเณ  โอสเฏติ  อตฺโถ  ฯ  วุตฺตเมว  
วิภาเวนฺโต   โจทเกน  จ  จุทิตเกน  จ  วุตฺเต  วตฺตพฺเพติ  อาห  ฯ  
เกจิ   ปน   โจทเกน   จ   โอติณฺเณ  วตฺถุสฺมึ  จุทิตเกน  จ  วุตฺเต  
วตฺตพฺเพติ  เอว  โยเชนฺติ  ฯ  อปเร  ปน  โจทเกน  จ  จุทิตเกน จ  
วุตฺเต   วินยธเรน   วตฺตพฺเพติ   เอวมฺป  โยเชนฺติ  ฯ  โจทเกน  จ  
จุทิตเกน   จ   วุตฺเต  วตฺตพฺเพติ  อยเมว  ปน  โยชนา  สุนฺทรตราติ  
เวทิตพฺพา ฯ  วตฺถุ   โอโลเกตพฺพนฺติ   ตสฺส   ตสฺส   สิกฺขาปทสฺส  
วตฺถุ   โอโลเกตพฺพ ฯ  ติเณน   วา   ปณฺเณน   วา  ฯเปฯ  โย  
อาคจฺเฉยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  หิ   อิท   นิสฺสคฺคิเย อ ฺาตก- 
วิ ฺตฺติ   สกิฺขาปทสฺส   วตฺถุสฺมึ   ป ฺตฺต  ฯ ถลฺุลจฺจยทุพฺภาสิตา- 
ปตฺตีน มาติกาย อนาคตตฺตา ป ฺจนฺน อาปตฺตีน อ ฺตรนฺติ  
วุตฺต ฯ  อ ฺตร   วา   อาปตฺตินฺติ   กาเล   วิกาลส ฺ ี  อาปตฺติ  
ทุกฺกฏสฺส   กาเล   เวมติโก   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   เอวมาทินา  
อาคต   ทุกฺกฏ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  สิกฺขาปทนฺตเรสูติ   วินีตวตฺถุ  
                          [ ม. ป. ๔๑ ส. ป. ๒๗๘-๙ ]  
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อนฺโต กตฺวา เอเกกสฺมึ สิกฺขาปทนฺตเร ฯ  
        [๓๑]  สุขุมาติ   อตฺตโนป   ทุวิ ฺเยฺยสภาวสฺส   ลหุปริวตฺติโน  
จิตฺตสฺส   สีฆปริวตฺติตาย   วุตฺต ฯ  เตนาห  จิตฺตลหุกาติ  ฯ  จิตฺต  
ลหุ  สีฆ  ปรวิตฺติ  เอเตสนฺติ  จิตฺตลหุกา  ฯ  เตติ  เต  วีติกฺกเม  ฯ  
ตวตฺถุกนฺติ   เต   อทินฺนาทานมนุสฺสวิคฺคหวีติกฺกมา   วตฺถ ุ  อธิฏาน  
การณเมตสฺสาติ   ตวตฺถุก ฯ  สีลานิ  โสเธตฺวาติ  ยวตฺถุก  กุกฺกจฺุจ  
อุปฺปนฺน  ต  อมนสิกริตฺวา   อวเสสสีลานิ   โสเธตฺวา  ฯ ปากฏ- 
ภาวโต   สุขวล ฺชนตาย   จ   ทฺวตฺตึสาการ   ตาว  มนสิกโรหีติ  
วุตฺต  ฯ  อ ฺสฺมึ   ปน   กมฺมฏาเน   กตปริจเยน   ตท ฺ มนสิ- 
กาตพฺพ ฯ  กมฺมฏาน  ฆฏิยตีติ  อนฺตรนฺตรา  ขณฺฑ  อทสฺเสตฺวา  
จิตฺเตน  สทฺธึ  อาลมฺพนภาเวน  จิรกาล  ฆฏิยติ  ฯ  สงฺขารา  ปากฏา  
หุตฺวา   อุปฏหนฺตีติ   วิปสฺสนากมฺมฏานิโก   เจ   ตสฺส   สงฺขารา  
ปากฏา   หุตฺวา   อุปฏหนฺติ ฯ  สเจ  กตปาราชิกวีติกฺกโม  ภเวยฺย  
ตสฺส   สติป   อสฺสริตุกามตาย   วิปฺปฏสิารวตฺถุวเสน   ปุนปฺปุน   ต  
อุปฏหตีติ   จิตฺเตกคฺคต   น   วินฺทติ ฯ  เตน   วุตฺต  กมฺมฏาน  
น   ฆฏิยตีติอาทิ ฯ  อตฺตนาว   ชานาตีติ   สยเมว   ชานาติ ฯ  
ปจฺจตฺเต   เจต   กรณวจน ฯ  อตฺตา   ชานาตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
อ ฺา  จ  เทวตา  ชานนฺตีติ   อารกฺขเทวตาหิ   อ ฺา ปรจิตฺต- 
วิทุนิโย  เทวตา  จ  ชานนติฺ  ฯ  
                        [ ม. ป. ๔๑ ส.ป. ๒๘๐ - ๘๑ ]  
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        นฏิ ิตา จตุพฺพิธวินยกถา วินยธรสฺส จ ลกฺขณาทิกถา ฯ  
        [๓๒]  ตสฺมาติ   ยสมฺา   ปนสททฺ   อปเนตฺวา   อนิยเมน ปุคฺคล- 
ทีปก  โยสททฺเมว  อาห  ตสฺมา  ฯ  เอตฺถาติ  อิมสฺมึ โยสทฺเท ฯ  
ปนสทฺทสฺส  นิปาตมตฺตตฺตา   โยสทฺทสฺเสว   อตฺถ   ปกาเสนฺโต โย- 
โกจีติ  วุตฺต  โหตีติ  อาห  ฯ  โยโกจิ  นามาติ  โย  วา  โส วา  
โยโกจีติ   วุตฺโต ฯ  วาสธุรยุตฺโต  วาติ  วิปสฺสนาธุรยุตฺโต  วา  ฯ  
สีเลสูติ   ปกตีสุ ฯ  ภิกฺขตีติ   ยาจติ ฯ  ลภนฺโต  วา  อลภนฺโต  
วาติ   โยโกจิ   ภิกฺขติ   ภิกขฺ   เอสติ  คเวสติ  โส  ต  ลภตุ  วา  
มา   วา   ตถาป  ภิกฺขตีติ  ภิกฺขูติ  อยเมตฺถ  อธิปฺปาโย  ฯ  อริยาย  
ยาจนายาติ   อุทฺทิสฺส   อรยิา   ติฏนฺติ   เอสา   อริยาน  ยาจนาติ  
เอว   วุตฺตาย   อริยาย   ยาจนาย   น   กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน  
วิย   เทหิ   เทหีติ   เอว   ปวตฺตาย   ยาจนาย ฯ  ภิกฺขาจริยนฺติ อุ ฺฉา- 
จริย ฯ  อชฺฌปุคตตฺตาติ  อนุฏ ิตตฺตา  ฯ  กาชภตฺตนฺติ  กาเชหิ  
อานีต  ภตฺต  ฯ  อคฺฆลสฺสวณฺณเภเทนาติ  อคฺฆาทีน  ปุริมปกติ- 
วิชหเนน ฯ ปุริมปกติวิชหน  เหตฺถ  เภโทติ   อธิปเฺปต  ฯ  โธวิตฺวา  
อปเนตุ   อสกฺกุเณยฺยสภาว   มล  ฯ  ตถา  อปเนตุ  สกฺกุเณยฺยสภาวา  
ชลลฺิกา  ฯ  ภินฺนปฏธโรติ   นิพฺพจน   ภินฺนปฏธเร   ภิกฺขุสทฺทสสฺ  
นิรูฬฺหตฺตา   กต ฯ  อุปนสิฺสยสมฺปนฺนนฺติ   ปุพฺเพ อฏปริกฺขาร- 
ทาโนปนิสฺสยสมฺปนฺน  ฯ  โย  หิ  จีวราทิเก อฏ ปริกฺขาเร ปตฺต- 
                     [ ม. ป. ๔๑ ส.ป. ๒๘๑-๔ ]  
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จีวรเมว  วา  โสตาปนฺนาทิอริยสฺส  ปถุุชชฺนสฺเสว  วา สีลสมฺปนฺนสฺส  
ทตฺวา   อิท  ปริกฺขารทาน  อนาคเต  เอหิภิกฺขุภาวาย  ปจฺจโย  โหตูติ  
ปตฺถน   ปฏเปสิ ฯ  ตสฺส   ต   สติ   อธิการสมฺปตฺติย   พุทฺธาน  
สมฺมุขีภาเว  อิทฺธิมยปริกขฺารลาภาย   สวตฺตตีติ   เวทิตพฺพ  ฯ พฺรหฺม- 
โฆสนฺติ   อุตฺตมโฆส   พฺรหฺมุโน   โฆสสทิส   วา   โฆส ฯ พฺรหฺม- 
จริยนฺติ   สาสนพฺรหฺมจริย   มคฺคพฺรหฺมจริย ฺจ  ฯ  ทุกฺขสฺส  สมมฺา  
อนฺตกิริยายาติ   โยเชตพฺพ  ฯ  ภณฺฑูติ   มุณฺโฑ  ฯ  วาสีติ ทนฺต- 
กฏจฺเฉทนวาสี  ฯ  พนธฺนนฺติ  กายพนฺธน  ฯ  ยตฺุโต ภาวนานุโยโค  
อสฺสาติ  ยุตฺตโยโค  ฯ  ตสฺส  ยุตฺตโยคสฺส  ฯ ภาวนานุโยค- 
มนุยุตฺตสฺสาติ วุตฺต   โหติ  ฯ  อิริยาปถสมฺปนฺนตาวิภาวนตฺถ   วสฺส- 
สติกตฺเถโร วิยาติ   วุตฺต  ฯ  พุทฺโธว   ปพฺพชฺชาจริโย   อุปสมฺปทา- 
จริโย จ   อสฺสาติ   พุทฺธาจริยโก  ฯ  ปมโพธิยมฺป   ปมกาเลเยว  
เสสอุปสมฺปทาน   อภาโวติ   อาห   ปมโพธิย   เอกสฺมึ  กาเลติ  ฯ  
ป ฺจ   ป ฺจวคฺคิยตฺเถราติ   ป ฺจวคฺคิยตฺเถรา   ป ฺจ  ฯ  ตีณิ  
สตนฺติ   ตีณิ   สตานิ ฯ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  วจนวิปลฺลาโส  กโต  ฯ  
เอโก   จ   เถโรติ  องฺคุลิมาลตฺเถร  สนธฺาย  วุตฺต  ฯ  น  วุตฺตาติ  
อฏกถาย น วุตฺตา ฯ ตตฺถาติ วินยปาลิย ฯ  
        [๓๓]  เวฬุวนมหาวิหาเร   คนฺธกฏุิย   นิสินโฺนเยว   ภควา มหา- 
กสฺสปตฺเถรสฺส   อตฺตาน   อุทฺทิสฺส   ปพฺพชิตภาว   วิทิตฺวา   ตสฺส  
                        [ ม.ป. ๔๑ ส.ป. ๒๘๔-๕ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 80 

ปจฺจุคฺคมน  กโรนฺโต  ติคาวุต  มคฺค  เอโกว คนฺตฺวา พหุปุตฺต- 
นิโคฺรธมูเล ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา   นิสินโฺน   อตฺตโน   สนฺติก   อาคนฺตฺวา  
ปรมนิปจฺจการ   ทสฺเสตฺวา   สตฺถา  เม  ภนฺเต  ภควา  สาวโกหมสฺมิ  
สตฺถา  เม  ภนฺเต  ภควา  สาวโกหมสฺมีติ  ติกฺขตฺตุ  อตฺตโน  สาวกตฺต  
สาเวตฺวา    ิตสฺส   มหากสฺสปตฺเถรสฺส   นิปจฺจการมหตฺตต   อตฺตโน  
จ   มหานุภาวต   ทีเปตุ   ยสฺส   อ ฺสฺส   อชานเยว   ชานามีติ  
ปฏิ ฺสฺส   พาหิรกสฺส   สตฺถุโน   เอว   สพฺพเจตสา   สมนฺนาคโต  
ปสนฺนจิตฺโต   สาวโก   เอวรูป   ปรมนปิจฺจการ   กเรยฺย   ตสฺส วณฺฑจฺ-๑ 

ฉินฺนตาลปกฺก  วิย คีวโต มุทฺธาป วิปเตยฺย สตฺตธา วา ผเลยฺยาติ  
ทสฺเสนฺโต   โย   โข   กสสฺป  เอว  สพฺพเจตสา  สมนฺนาคต  สาวก  
อชานเยว   วเทยฺย  ชานามีติ  อปสฺสเยว  วเทยฺย  ปสฺสามีติ  มุทฺธาป  
ตสฺส   วิปเตยฺย   สตฺตธา   วา  ผเลยฺย  อห  โข  กสสฺป  ชานเยว  
วทามิ  ชานามีติ  ปสฺสเยว  วทามิ  ปสสฺามีติ   วตฺวา ชาติมทมานมท- 
รูปมทปฺปหานตฺถ  ตีหิ  โอวาเทหิ มหากสฺสปตฺเถร โอวทนฺโต ตสฺมา   
 ติห   เต   กสฺสปาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ตสฺมาติหาติ  ตสฺมา  
อิจฺเจว  วุตฺต  โหติ  ฯ  ยสมฺา  อห  ชานนฺโตว ชานามีติ ปสฺสนฺโต- 
เอว จ   ปสฺสามีติ   วทามิ   ตสฺมาติ   อตฺโถ  ฯ  ติการหการานิปาตา  ฯ  
อิหาติ วา อิมสฺมึ สาสเน ฯ ตกาโร ปทสนฺธิวเสน อาคโต ฯ  
เอว   สิกฺขิตพฺพนฺติ   อิทานิ   วุจฺจมานากาเรน  สิกฺขิตพฺพ  ฯ  ติพฺพนฺติ  
 
๑. วณฺฏ-- อิติป วลฺชิยติ ฯ 

                             [ ม.ป. ๔๑ ส. ป. ๒๘๖ ]  
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พหล   มหนฺต  ฯ  หิโรตฺตปฺป ฺจาติ   หิรี   จ   โอตฺตปฺป ฺจ ฯ  
ปจฺจุปฏ ิต  ภวิสฺสตีติ  อุปสงฺกมนโต  ปมตรเมว   อุปฏ ิต  
ภวิสฺสติ ฯ  ตถาหิ   สติ   เตส   ปรุโต  อสฺส  สคารวสปฺปติสฺสตา  
สณฺาติ   โย   จ   เถราทีสุ   หิโรตฺตปฺป   อุปฏเปตฺวา  อุปสงฺกมติ  
เถราทโยป   ต   สหริิกา   สโอตฺตปฺปา   จ   หุตฺวา  อุปสงฺกมนนฺตีติ  
อยเมตฺถ  อานิสโส ฯ  กสุลูปสหิตนฺติ  กุสลนิสฺสติ  ฯ อนวชชฺ- 
ธมฺมนิสฺสิตนฺติ   อตฺโถ ฯ  อฏ ิกตฺวาติ  อตฺตาน  เตน  ธมฺเมน  
อตฺถิก   กตฺวา  ต  วา  ธมมฺ  เอส  มยฺห  ธมฺโมติ  อตฺถ  กตฺวา  ฯ  
มนสิกตฺวาติ   จิตฺเต   เปตฺวา ฯ  สพฺพ  เจตโส  สมนฺนาหริตฺวาติ  
จิตฺตสฺส   โถกมฺป   พหิ   คนฺตุ  อเทนฺโต  สพฺเพน  สมนฺนาหารจิตฺเตน  
สมนฺนาหริตฺวา ฯ  โอหิตโสโตติ  ปตโสโต  ฯ  ธมฺเม  นิหิตโสโตติ  
อตฺโถ ฯ  เอว   หิ   เต  สิกขิฺตพฺพนฺติ  าณโสต ฺจ  ปสาทโสต ฺจ  
โอทหิตฺวา   มยา   เทสิต   ธมฺม   สกฺกจฺจเมว  สุณิสฺสามีติ  เอว  หิ  
เต   สิกฺขิตพฺพ  ฯ  สาตสหคตา  จ  เม  กายคตาสตีติ  อสุเภสุ  เจว  
อานาปาเน   จ   ปมชฺฌานวเสน   สุขสมฺปยุตฺตา   กายคตาสติ ฯ  
โย   จ   ปนาย   ติวิโธ   โอวาโท  เถรสฺส  อยเมว  ปพฺพชฺชา  จ  
อุปสมฺปทา  จ  อโหสิ ฯ  กสิณารมฺมณ   รูปาวจรชฺฌาน  
รูปส ฺา ฯ  ส ฺาสีเสน   เหตฺถ   ฌาน   วุตฺต ฯ  ตเทว  จ  
อุทฺธุมาตกปฏิภาคารมฺมณตฺตา   อุทฺธุมาตกส ฺาติ   วุตฺต  ฯ  
                        [ ม. ป. ๔๑ ส. ป. ๒๘๖ ]  
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โสปากสามเณโร   ภควตา   ปฏุโ   เอเต   เทฺว   รปูาวจรภาเวน  
เอกตฺถา  พฺย ฺชนเมว   นานนฺติ   อาห  ฯ  อารทฺธจิตฺโตติ  
อาราธิตจิตฺโต  ฯ  ครุธมมฺปฏิคฺคหณาทิอุปสมฺปทา   อุปริ   วิตฺถารโต  
สยเมว อาวิภวิสฺสติ ฯ  
        [๓๔]  กลฺยาณปุถุชชฺนาทโยติ   เอตฺถ   พหุนฺน   นานปฺปการาน  
สกฺกายทิฏ ิอาทีน  อวิหตตฺตา  ชเนติ  ตาหิ  วา  ชนิโตติ  ปุถชุชฺโน  ฯ  
กลฺยาโณ   จ   โส   ปุถชฺุชโน  จาติ  กลยฺาณปุถุชฺชโน  ฯ  โส  อาทิ  
เยส   โสตาปนฺนาทีน   เต   กลฺยาณปุถชฺุชนาทโย  ฯ  กลฺยาณคฺคหเณน  
เจตฺถ   อนฺธปุถุชชฺน  นิวตฺเตติ  ฯ  ทฺวิธา  หิ  ปถุุชชฺนา  อนฺธปถุุชชฺโน  
กลฺยาณปุถุชชฺโนติ ฯ วุตฺต เหต  
        ทุเว ปุถชฺุชนา วุตฺตา       พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา  
        อนฺโธ ปุถุชชฺโน เอโก       กลฺยาเณโก ปุถชฺุชโนติ ฯ  
        [๓๕]  ตตฺถ   เยส   ขนฺธธาตุอายตนาทีสุ   อุคฺคหปริปุจฺฉาสวน-  
*ธารณปจฺจเวกฺขณานิ   นตฺถิ   เต   อนฺธปุถุชชฺนา ฯ  เยส   ตานิ  
อตฺถิ   เต  กลยฺาณปุถุชฺชนา  ฯ  ภทฺราย  ป ฺาย  ภทฺราย  วิมุตฺติยาติ  
โยเชตพฺพ ฯ  สีเลนาติอาทีสุ   สีลนฺติ   จตุปาริสุทฺธสีล  ฯ  สมาธีติ  
วิปสฺสนาปาทกา  อฏ  สมาปตฺติโย  ฯ  ป ฺาติ  โลกิยโลกุตฺตร- 
าณ  ฯ วิมุตฺตีติ   อริยผลวิมุตฺติ  ฯ  วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ  เอกูน- 
วีสติวิธ ปจฺจเวกฺขณาณ  ฯ  ยถาสมฺภเวน   เจตฺถ   โยชนา  
                       [ ม. ป. ๔๑ ส. ป. ๒๘๖-๗ ]  
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เวทิตพฺพา ฯ  กลฺยาณปุถชุชฺนสฺส   หิ  สีลาทโย  ตโยเอว  สมฺภวนฺติ  
อริยาน  ปน  สพฺเพป  สีลาทโย  ฯ สาโร ภิกฺขูติป กลฺยาณปุถุช-ฺ 
ชนาทโยว วุตฺตาติ  อาห  เตหิเยว  สีลสาราทีหีติอาทึ  ฯ  อถวา  
นิปฺปริยายโต  ขีณาสโวว  สาโร  ภิกขฺุ   นามาติ   อาห วิคตกิเลส- 
เผคฺคุภาวโต  วาติอาทึ  ฯ  โยป   กลฺยาณปุถุชฺชโน อนุโลม- 
ปฏิปทาย  ปริปูริการี  สีลสมฺปนฺโน  อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โภชเน  
มตฺต ฺ ู   ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต   ปพฺุพรตฺตาปรรตฺต   โพธิปกฺขิยาน  
ธมฺมาน   ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต  วิหรติ  อชชฺ  วา  เสฺว  วา  อ ฺตร  
สาม ฺผล   อธิคมิสฺสามีติ   โสป   วุจฺจติ   สิกฺขตีติ   เสกฺโขติ  
อาห   ปุถชฺุชนกลฺยาณเกน   สทฺธินฺติ ฯ  สตฺต   อรยิาติ   จตฺตาโร  
มคฺคฏา   เหฏ ิมา   จ   ตโย   ผลฏาติ   อิเม  สตฺต  อริยา  ฯ  
ติสฺโส   สิกฺขาติ   อธิสีลาทิกา   ติสฺโส   สิกฺขา  ฯ  สิกฺขาสุ  ชาโตติ  
วา  เสกฺโข  ฯ  อริยปุคฺคโล  หิ  อริยาย  ชาติยา  ชายมาโน สิกฺขาสุ  
ชายติ  น  โยนิย  ฯ  สิกฺขนสีโลติ  วา  เสกฺโข  ฯ  ปคฺุคลาธิฏานาย  
วา   กถาย   เสกฺขสฺส   อยนฺติ   อน ฺสาธารณา   มคฺคผลตฺตยธมฺมา  
เสกฺขปริยาเยน   วุตฺตา ฯ  อเสกฺโขติ  จ  ยตฺถ  เสกฺขภาวาสงฺกา  
อตฺถิ   ตตฺถาย   ปฏิเสโธติ   โลกิยนิพฺพาเนสุ   อเสกฺขภาวานาปตฺติ  
ทฏพฺพา ฯ  สีลสมาธิป ฺาสงฺขาตา   หิ   สิกฺขา   อตฺตโน ปฏ-ิ 
ปกฺขกิเลเสหิ   วิปฺปมุตฺตา   ปริสุทฺธา  อุปกฺกิเลสาน  อารมฺมณภาวมฺป  
                            [ ม. ป. ๔๒ ส. ป. ๒๘๗ ]  
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อนุปคมนโต   เอเต   สิกฺขาติ   วตฺตุ   ยตฺุตา   อฏสุป   มคฺคผเลสุ  
วิชฺชนฺติ   ตสฺมา   จตุมฺมคฺคเหฏ ิมผลตฺตยสมงฺคิโน   วิย อรหตฺต- 
ผลสมงฺคีป  ตาสุ  สิกฺขาสุ  ชาโตติ  ตสมงฺคิโน  อรหโต  อิตเรส  
วิย   เสกฺขตฺเต   สติ   เสกขฺสฺส  อยนฺติ  สิกฺขา  สีล  เอตสฺสาติ  จ  
เสกฺโขติ   วตฺตพฺโพ   สิยาติ  ตนฺนิวตฺตนตฺถ  อเสกฺโขติ ยถาวุตฺต- 
เสกฺขภาวปฏิเสโธ  กโต  ฯ  อรหตฺตผเล  หิ ปวตฺตมานา สิกฺขา  
ปรินิฏ ิตสิกฺขากิจฺจตฺตา   น  สิกฺขากิจฺจ  กโรนฺติ  เกวล สิกฺขา- 
ผลภาเวเนว  ปวตฺตนฺติ  ตสฺมา  ตา  น  สิกฺขาวจน  อรหนฺติ นาป  
ตสมงฺคี  เสกฺขวจน  น  จ  สิกฺขนสีโล  สิกฺขาสุ  ชาโตติ  จ  วตฺตพฺพต  
อรหติ  ฯ  เหฏ ิมผเลสุ   ปน   สิกฺขา   สกทาคามิมคฺควิปสฺสนาทีน  
อุปนิสฺสยภาวโต  สิกฺขากิจฺจ  กโรนฺตีติ   สิกฺขาวจน   อรหนฺติ ต- 
สมงฺคิโน   จ  เสกฺขวจน  สิกฺขนสีลา  สิกฺขาสุ  ชาตาติ  จ  วตฺตพฺพต  
อรหนฺติ  ฯ  สิกฺขนฺตีติ   เสกฺขาติ   อปริโยสิตสิกฺขาน   ทสฺสิตตฺตา  
น   สิกฺขตีติ   อเสกฺโขติ   อิมินา   ปรโิยสิตสิกฺโข   ทสฺสิโต   น สิกฺขา- 
รหิโตติ  อาห  เสกฺขธมฺเม  อติกฺกมฺม  ฯเปฯ  ขีณาสโว อเสกฺโขติ  
วุจฺจตีติ ฯ  วุฑฺฒิปฺปตฺตสิกฺโข  วา  อเสกฺโข  ฯ  เอตสฺมึ  หิ  อตฺเถ  
เสกฺขธมฺเมสุเอว    ิตสฺส   กสฺสจิ   อรยิสฺส   อเสกฺขภาวาปตฺตีติ อรหตฺต- 
มคฺคธมฺมา  วุฑฺฒิปฺปตฺตา  จ  ยถาวุตฺเตหิ  อตฺเถหิ เสกฺขาติ กตฺวา  
ตสมงฺคิโน   อคฺคมคฺคฏสฺส   อเสกฺขภาโว   อาปนฺโนติ  ฯ  น  
                          [ ม. ป. ๔๒ ส. ป. ๒๘๗ ]  
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ตสทิเสสุ   ตพฺโพหารโต  ฯ  อรหตฺตมคฺคโต   หิ   นินฺนานากรณ  
อรหตฺตผล   เปตฺวา  ปริ ฺากิจฺจากรณ  วิปากภาว ฺจ  ตสฺมา  เตเอว  
เสกฺขา   อคฺคผลธมฺมภาว   อาปนฺนาติ   สกฺกา   วตฺตุ  ฯ  กุสลสุขโต  
จ   วิปากสุข   สนฺตตรตาย   ปณีตตรนฺติ   วุฑฺฒิปฺปตฺตา   จ   เต  
ธมฺมา โหนฺตีติ ตสมงฺคี อเสกฺโขติ วุจฺจตีติ ฯ  
        [๓๖]  สพฺพนฺติเมน   ปริยาเยนาติ  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน  ฯ  
อุปสมฺปทากมฺมสฺส  อธิการตฺตา  ป ฺจวคฺคกรณีเยติ   วุตฺต  ฯ  
ป ฺจนฺน   วคฺโค   สมโูหติ   ป ฺจวคฺโค  ฯ  ป ฺจปริมาณยุตฺโต  
วา   วคฺโค   ป ฺจวคฺโค  ฯ  เตน  กตฺตพฺพ  กมฺม  ป ฺจวคฺคกรณีย  ฯ  
ยาวติกา   ภิกฺขูติ   ยตฺตกา   ภิกฺขู ฯ  กมมฺปฺปตฺตาติ   กมฺมารหา  
ปาราชิก   อนาปนฺนา   อนุกฺขิตฺตา   จ  ฯ  อุปสมฺปทากมฺมสฺส ป ฺจ- 
วคฺคกรณียตฺตา  ป ฺเจว   ภิกฺขู   กมฺมปปฺตฺตา   เอตฺตเกหิป กมฺม- 
สิทฺธิโต  ฯ  อิตเร  ฉนฺทารหา  ฯ  ตฺติจตุตฺเถนาติ  เอตฺถ กิ ฺจาป  
ตฺติ   สพฺพปม  วุจฺจติ  ติสฺสนฺน  ปน  อนุสาวนาน อตฺถ- 
พฺย ฺชนเภทาภาวโต   อตฺถพฺย ฺชนภินฺนา   ตฺติ   ตาส   จตุตฺถาติ  
กตฺวา   ตฺติจตุตฺถนฺติ   วุจฺจติ ฯ  พฺย ฺชนานุรูปเมว   อฏกถาย  
ตีหิ   อนุสาวนาหิ  เอกาย  จ  ตฺติยาติ  วุตฺต  ฯ  อตฺถปฺปวตฺติกฺกเมน  
ปน  เอกาย   ตฺติยา   ตีหิ   อนุสาวนาหีติ   วตฺตพฺพ  ฯ วตฺถุตฺติ- 
อนุสาวนสีมาปริสสมฺปตฺติสมฺปนฺนตฺตาติ   เอตฺถ   วตฺถูติ   อุปสมฺปทา- 
                          [ ม.ป. ๔๒ ส. ป. ๒๘๗-๘ ] 
  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 86 

อุปสมฺปทาเปกฺโข  ปุคฺคโล  ฯ  โส  เปตฺวา  โอนวีสติวสฺส  อนฺติมวตฺถุ  
อชฺฌาปนฺนปุพฺพ  ปณฺฑกาทโย  จ  เอกาทส  อภพฺพปุคฺคเล  
เวทิตพฺโพ ฯ  โอนวีสติวสฺสาทโย   หิ  เตรส  ปุคฺคลา  อุปสมฺปทาย  
อวตฺถุ ฯ  อิเม   ปน   เปตฺวา   อ ฺสฺมึ  อุปสมฺปทาเปกฺเข  สติ 
อุปสมฺปทากมฺม   วตฺถุสมปฺตฺติสมฺปนฺน   นาม   โหติ  ฯ วตฺถุสงฺฆ- 
ปุคฺคลตฺตีน  อปรามสนานิ  ปจฺฉา  ตฺติฏปน ฺจาติ  อิเม  ตาว  
ป ฺจ   ตฺติโทสา ฯ  ตตฺถ   อย  อิตฺถนฺนาโมติ  อุปสมฺปทาเปกฺขสฺส  
อกิตฺตน   วตฺถุอปรามสน   นาม ฯ  สุณาตุ   เม   ภนฺเต  สงฺโฆติ  
เอตฺถ   สุณาตุ   เม  ภนฺเตติ  วตฺวา  สงฺโฆติ  อภณน  สงฺฆอปรามสน  
นาม ฯ  อิตฺถนฺนามสฺส   อุปสมฺปทาเปกฺโขติ   อุปชฌฺายสฺส   อกตฺิตน  
ปุคฺคลอปรามสน   นาม ฯ  สพฺเพน   สพฺพ   ตฺติยา   อนุจฺจารณ  
ตฺติอปรามสน   นาม ฯ  ปม   กมฺมวาจ   นิฏาเปตฺวา   เอสา  
ตฺตีติ   วตฺวา  ขมติ  สงฺฆสฺสาติ  เอว  ตฺติกิตฺตน  ปจฺฉา  ตฺติฏปน  
นาม  ฯ  อิติ   อิเมหิ   โทเสหิ   วิมุตฺตาย   ตฺติยา   สมฺปนฺน  
ตฺติสมฺปตฺติสมฺปนฺน   นาม  ฯ  วตฺถสุงฺฆปุคฺคลาน   อปรามสนานิ  
สาวนาย   หาปน   อกาเล  สาวนนฺติ  อิเม  ป ฺจ  อนุสาวนโทสา  ฯ  
ตตฺถ   วตฺถาทีน   อปรามสนานิ   ตฺติย  วุตฺตสทิสาเนว  ฯ  ตสีุ  ปน  
อนุสาวนาสุ   ยตฺถ   กตฺถจิ   เอเตส   อปรามสน  อปรามสนเมว  ฯ  
สพฺเพน   สพฺพ   ปน   กมมฺวาจ   อวตฺวา   จตุกฺขตฺตุ  ตฺติกิตฺตนเมว  
                        [ ม. ป. ๔๒ ส.ป. ๒๘๘ ]   
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อถวา   ปน   กมฺมวาจนฺตเร   อกฺขรสฺส  วา  ปทสฺส  วา  อนุจฺจารณ  
วา  ทุรุจฺจารณ  วา  สาวนาย  หาปน  นาม  ฯ  สาวนาย  อโนกาเส  
ปม   ตฺตึ   อฏเปตฺวา   อนุสาวนกรณ   อกาเล  สาวน  นาม  ฯ  
อิติ  อิเมหิ  โทเสหิ  วิมุตฺตาย  อนุสาวนาย   สมฺปนนฺ อนุสาวน- 
สมฺปตฺติสมฺปนฺน   นาม ฯ  วิปตฺติสีมาลกฺขณ  สมติกฺกนฺตาย  ปน  
สีมาย   กต   สีมาสมฺปตฺติสมฺปนฺน   นาม  ฯ  ยาวติกา   ภิกฺขู กมมฺปฺ- 
ปตฺตา   เตส   อนาคมน   ฉทฺทารหาน   ฉนฺทสฺส   อนาหรณ สมฺมุขี- 
ภูตาน  ปฏิกโฺกสนนฺติ  อิเม  ปน  ตโย ปริสโทสา ฯ เตหิ วิมุตฺตาย  
ปริสาย   กต  ปริสสมฺปตฺติสมฺปนฺน  นาม  ฯ  อุปสมฺปทากมฺมวาจา- 
สงฺขาต ภควโต   วจน   อุปสมฺปทากมฺมกรณสฺส   การณตฺตา   าน  ฯ  
ยถา   จ  ต  กตฺตพฺพนฺติ  ภควตา  อนุสิฏ  ตถา  กตตฺตา  ตทนุจฺฉวิก  
ยถาวุตฺต  อนูน  ตฺติอนุสาวน   อุปฺปฏปิาฏิยา   จ   อวุตฺต  
านารห ฯ  ยถา   กตฺตพฺพนฺติ   หิ   ภควตา  วุตฺต  ตถา  อกเต  
อุปสมฺปทากมฺมสฺส   กรณ   น   โหตีติ   น  ต  านารห  ฯ  เตนาห  
การณารเหน   สตฺถุสาสนารเหนาติ ฯ  อิมินา  ตฺติอนุสาวนสมฺปตฺติโย  
กถิตาติ   เวทติพฺพา  ฯ  สมคฺเคน   สงฺเฆนาติ   อิมินา   ปน  
ปริสสมฺปตฺติ   กถิตาว  ฯ  อกุปฺเปนาติ   อิมินา   ปารเิสสโต  
วตฺถุสีมาสมฺปตฺติโย   กถติาติ   เวทิตพฺพา  ฯ  อฏกถาย   ปน  
อกุปฺปลกฺขณ   เอกตฺถ   สมฺปณฺเฑตฺวา   ทสฺเสตุ   อกุปฺเปนาติ   อิมสฺส  
                           [ ม. ป. ๔๒ ส. ป. ๒๘๘ ]  
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วตฺถุตฺติอนุสาวนสีมาปริสสมฺปตฺติสมฺปนฺนตฺตา อโกเปตพฺพต  
อปฺปฏิกฺโกสิตพฺพต   อุปคเตนาติ   อตฺโถ   วุตฺโต ฯ  เกจิ   ปน านา- 
รเหนาติ  เอตฺถ  น  หตฺถจฺฉินฺโน  ปพฺพาเชตพฺโพติอาทิ  สตฺถุสาสน  
านนฺติ   วทนฺติ ฯ  ตฺติจตุตฺเถน   กมฺเมนาติ   อิมสฺมึ   อธิกาเร  
ปสงฺคโต   อาหริตฺวา   ย   กมฺมลกฺขณ   สพฺพอฏกถาสุ   ปป ฺจิต  
ต  ยถา  อาคตฏาเนเยว  ทสฺเสตุกาโม  อิธ  ตสฺส  อวจเน  ตตฺเถว  
วจเน   จ  ปโยชน  ทสฺเสตุ  อิมสฺมึ  ปน  าเน  ตฺวาติอาทิมาห  ฯ  
อฏสุ   อุปสมฺปทาสุ  เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา  สรณคมนอุปสมฺปทา  
โอวาทปฏิคฺคหณอุปสมฺปทา   ป ฺหาพฺยากรณอุปสมฺปทาติ   อิมาหิ  
จตูหิ   อุปสมฺปทาหิ  อุปสมฺปนฺนาน  โลกวชชฺสิกขฺาปทวีติกฺกเม  
อภพฺพตฺตา   ครุธมฺมปฏิคฺคหณอุปสมฺปทา   ทูเตนอุปสมฺปทา อฏ- 
วาจิกาอุปสมฺปทาติ   อิมาส ฺจ   ติสฺสนฺน   อุปสมฺปทาน  ภิกฺขุนีนเยว  
อนุ ฺาตตฺตา   ตฺติจตุตฺเถเนว   กมฺเมน   อุปสมฺปนฺโน   คหิโตติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ตถาหิ   เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา   อนฺติมภวิกานเยว สรณ- 
คมนอุปสมฺปทา   ปริสุทธฺาน   โอวาทปฏิคฺคหณป ฺหาพฺยากรณ- 
อุปสมฺปทา มหากสฺสปโสปากาน ฯ  น   จ   เต   ภพฺพา  ปาราชิกาทิ- 
โลกวชชฺ อาปชฺชิตุ ฯ  ครธุมฺมปฏิคฺคหณาทโย   จ   ภิกฺขุนีนเยว  ฯ  
อย ฺจ   ภิกฺขุ   ตสฺมา   เอตฺถ   ตฺติจตุตฺเถน  อุปสมฺปนฺโนว  คหิโตติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ปณฺณตฺติวชฺเชสุ   ปน   สกิฺขาปเทสุ   อ ฺเป  เอหิ 
  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 89 

ภิกฺขุอุปสมฺปทาย   อุปสมปฺนฺนาทโย   สงฺคห   คจฺฉนฺติ  ฯ  เตป  หิ  
สหเสยฺยาทิปณฺณตฺติวชฺช   อาปตฺตึ   อาปชฺชนฺติเยว ฯ  ยท ิ  เอว  
ปณฺณตฺติวชฺเชสุป   สิกฺขาปเทสุ   อย   อิมสฺมึ   เอตฺถ   อธิปฺเปโต  
ภิกฺขูติ   ตฺติจตุตฺเถเนว   กมฺเมน   อุปสมฺปนฺโน   กสฺมา  วุตฺโตติ  ฯ  
สพฺพสิกฺขาปทวีติกฺกมารหตฺตา  สพฺพกาลิกตฺตา   จ ฯ เอหิภิกฺขุ- 
อุปสมฺปนฺนาทโย  หิ  น  สพฺพสิกฺขาปทวีติกฺกมารหา  อสพฺพกาลิกา  
จ  ฯ  ตถา   หิ   อฏสุ   อุปสมฺปทาสุ   ตฺติจตุตฺถกมฺมอุปสมฺปทา  
ทูเตนอุปสมฺปทา   อฏวาจิกาอุปสมฺปทาติ  อิมา  ติสฺโสเยว  ถาวรา  ฯ  
เสสา  พุทฺเธ  ธรมาเนเยว  อเหสุ  ฯ  เตเนว จ ภิกฺขุนีวิภงฺเคป ตตฺร  
ยาย  ภิกฺขุนี  สมคฺเคน  อุภโตสงฺเฆน  ตฺติจตุตฺเถน  กมฺเมน  อกุปฺเปน  
านารเหน   อุปสมฺปนฺนา  อย  อิมสฺมึ  เอตฺถ  อธิปฺเปตา  ภิกฺขุนีติ  ฯ  
ทูเตนอุปสมฺปทาย   อฏวาจิกาอุปสมฺปทาย   จ   อุปสมฺปนฺน อนฺโต- 
กตฺวา  อุภโตสงฺเฆน  ตฺติจตุตฺเถเนว  กมฺเมน  อุปสมฺปนฺนา ภิกฺขุนี  
วุตฺตา  ฯ  น   ครุธมฺมปฏิคฺคหณอุปสมฺปทาย   อุปสมฺปนฺนา   ตสสฺา  
อุปสมฺปทาย   ปาฏิปุคฺคลกิภาวโต   อสพฺพกาลิกตฺตา ฯ ครุธมฺม- 
ปฏิคฺคหณอุปสมฺปทา  หิ   มหาปชาปติยาเอว   อนุ ฺาตตฺตา ปาฏิ- 
ปุคฺคลิกาติ  ตสฺมา  สพฺพสิกฺขาปทวีติกฺกมารห   สพฺพกาลิกาย  
ตฺติจตุตฺถกมฺมอุปสมฺปทาย   อุปสมปฺนฺนเมว   คเหตฺวา สพฺพสิกฺขา- 
ปทานิ   ป ฺตฺตานีติ  คเหตพฺพ  ฯ  ยทิ  เอว  ปณฺณตฺติวชฺเชสุ  
                      [ ม. ป. ๔๒ ส. ป. ๒๘๘ ]  
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สิกฺขาปเทสุ  จ  เอหิภิกฺขุอุปสมฺปนฺนาทีนมฺป   สงฺคโห  กถ  วิ ฺาย- 
ตีติ ฯ อตฺถโต   อาปนฺนตฺตา  ฯ  ตถา   หิ   เทฺว   ปุคฺคลา   อภพฺพา  
อาปตฺตึ   อาปชฺชิตุ   พุทธฺา   จ   ปจฺเจกพุทฺธา   จ   เทฺว  ปุคฺคลา  
ภพฺพา   อาปตฺตึ   อาปชฺชตุิ   ภิกฺขู   จ   ภิกฺขุนิโย  จาติ  สาม ฺโต 
วุตฺตตฺตา   เอหิภิกฺขูปสมฺปนฺนาทโยป   อส ฺจิจฺจ   อสติยา   อจิตฺตก  
ปณฺณตฺติวชฺช   สหเสยฺยาทิอาปตฺตึ   อาปชฺชนฺตีติ   อตฺถโต   อาปนฺนนฺติ  
อยเมตฺถ   สาโร ฯ  ย   ปเนตฺถ  อิโต  อ ฺถา  เกนจิ  ปป ฺจิต  
น   ต   สารโต   ปจฺเจตพฺพ ฯ  นริุตฺติวเสนาติ  นิพฺพจนวเสน  ฯ  
อภิลาปวเสนาติ   โวหารวเสน  ฯ  อนุปฺปนฺนาย   กมฺมวาจายาติ  
อนุปฺปนฺนาย  ตฺติจตุตฺถกมฺมวาจาย  ฯ  คุณวเสนาติ สีลาทิตตคุณ- 
โยคโต ฯ เอตฺถ  จ  ภินฺทติ   ปาปเก   อกุสเล   ธมฺเมติ   ภิกฺขูติ  
นิพฺพจน เวทิตพฺพ ฯ  
        [๓๗]  สิกฺขิตพฺพาติ   อาเสวิตพฺพา ฯ  อุตฺตมนฺติ   วิสฏิ  ฯ  
อธิสีลาทีสุ   วิชฺชมานาสุ   สีลาทีหิป   ภวิตพฺพ  ฯ  ยถา   หิ โอมกตรปฺ- 
ปมาณ  ฉตฺต  วา  ธช  วา  อุปาทาย  อติเรกปฺปมาณ อติฉตฺต  
อติธโชติ   วุจฺจติ   เอวมิหาป   อนุกฺกฏสีล   อุปาทาย   อธิสีเลน  
ภวิตพฺพ   ตถา   อนุกฺกฏ   จิตฺต   ป ฺ ฺจ   อุปาทาย   อธิจิตฺเตน  
อธิป ฺาย  จ  ภวิตพฺพนฺติ  มนสิกตฺวา   สลีาทึ   สรูปโต วิภาเวตุ- 
กาโม   กตม   ปเนตฺถ   สลีนฺติอาทิมาห ฯ  อฏงฺคสีล  ทสงฺค- 
                      [ ม. ป. ๔๒ ส. ป. ๒๘๘-๙ ] 
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สีเลเยว   อนฺโตคธตฺตา   วิสุ   อคฺคเหตฺวา   ป ฺจงฺคทสงฺคสีลนฺติ  
เอตฺตกเมว   วุตฺต  ฯ  ปาฏโิมกฺขสวรสีลนฺติ   จาริตฺตวาริตฺตวเสน  
ทุวิธ   วินยปฏกปริยาปนฺน   สิกฺขาปทสีล ฯ  ต   ห ิ โย  น  ปาติ  
รกฺขติ   ต   โมกฺเขติ  โมเจติ  อาปายิกาทีหิ  ทุกฺเขหีติ  ปาติโมกขฺนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  สวรณ   สวโร   กายวาจาหิ  อวีติกฺกโม  ฯ  ปาติโมกขฺ  
เอว   สวโร   ปาติโมกฺขสวโร ฯ  โสเอว   สลีนฏเน   สีลนฺติ  
ปาติโมกฺขสวรสีล  ฯ  อปโร   นโย ฯ  กิเลสาน   พลวภาวโต ปาป- 
กิริยาย   สุกรภาวโต   ปุ ฺกิริยาย   จ   ทุกฺกรภาวโต  พหุกฺขตฺตุ  
อปาเยสุ   ปตนสีโลติ   ปาตี   ปุถชฺุชโน  ฯ  อนิจฺจตาย  วา  ภวาทีสุ  
กมฺมเวคุกฺขิตฺโต  ฆฏยินฺต  วิย  อนวฏาเนน   ปริพฺภมนโต คมน- 
สีโลติ   ปาตี ฯ  มรณวเสน   วา   ตมฺห ิ  ตมฺหิ  สตฺตนิกาเย  
อตฺตภาวสฺส   ปาตนสีโลติ   ปาตี  ฯ  สตฺตสนฺตาโน  จิตฺตเมว  วา  ฯ  
ต   ปาติน   สสารทุกฺขโต   โมกฺเขตีติ   ปาฏโิมกขฺ ฯ  จิตฺตสฺส  หิ  
วิโมกฺเขน   สตฺโต   วิมุตฺโตติ   วุจฺจติ ฯ  วุตฺต  ห ิ จิตฺตโวทานา  
วิสุชฺฌนฺตีติ   อนุปาทาย   อาสเวหิ   จิตฺต   วิมุตฺตนฺติ   จ  ฯ  อถวา  
อวิชฺชาทินา   เหตุนา   สสาเร   ปตติ   คจฺฉติ   ปวตฺตตีติ  ปาตี  ฯ  
อวิชฺชานีวรณาน   สตฺตาน   ตณฺหาสโยชนาน   สนฺธาวิต   สสริตนฺติ  
หิ   วุตฺต  ฯ  ตสฺส   ปาติโน   สตฺตสฺส   ตณฺหาทิสงฺกิเลสตฺตยโต  
โมกฺโข   เอเตนาติ   ปาติโมกฺโข ฯ  กณฺกาโฬติอาทีน   วิยสฺส  
                          [ ม. ป. ๔๒ ส. ป. ๒๘๙-๙๙๐ ]  
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สมาสสิทฺธิ   เวทิตพฺพา ฯ  อถวา   ปาเตติ   วินิปาเตติ  ทุกฺเขหีติ  
ปาติ  จิตฺต  ฯ  วุตฺต  ห ิ จิตฺเตน  นียติ  โลโก  จิตฺเตน ปริกสฺสตีติ ฯ  
ตสฺส   ปาติโน   โมกโฺข   เอเตนาติ   ปาติโมกฺโข ฯ  ปตติ  วา  
เอเตน   อปายทุกฺเข   สสารทุกฺเข   จาติ  ปาติ  ตณฺหาสงฺกิเลโส  ฯ  
วุตฺต   หิ   ตณฺหา   ชเนติ   ปุริส   ตณฺหาทุติโย   ปรุิโสติ   จ  
อาทิ ฯ  ตโต   ปาติโต   โมกฺโขติ  ปาติโมกฺโข  ฯ  อถวา  ปตติ  
เอตฺถาติ   ปาติ   ฉ   อชฺฌตฺติกพาหิรานิ   อายตนานิ ฯ  วุตฺต  ห ิ 
ฉสุ   โลโก   สมุปฺปนฺโน   ฉสุ   กุพฺพติ   สนฺถวนฺติ ฯ  ตโต   ฉ  
อชฺฌตฺติกพาหิรายตนสงฺขาตโต   ปาติโต   โมกฺโขติ   ปาติโมกฺโข ฯ  
อถวา   ปาโต   วินิปาโต   อสฺส   อตฺถีติ   ปาตี  สสาโร  ฯ  ตโต  
โมกฺโขติ   ปาติโมกฺโข ฯ  อถวา  สพฺพโลกาธิปติภาวโต  ธมฺมิสสฺโร  
ภควา   ปตีติ   วุจฺจติ ฯ  มจฺุจติ   เอตนาติ   โมกฺโข  ฯ  ปติโน  
โมกฺโข   เตน   ป ฺตฺตตฺตาติ   ปติโมกฺโข  ฯ  ปติโมกฺโขเอว  
ปาติโมกฺโข ฯ  สพฺพคุณาน   วา   มลูภาวโต  อุตฺตมฏเน  ปติ  จ  
โส  ยถาวุตฺเตน  อตฺเถน  โมกฺโข  จาติ  ปติโมกโฺข  ฯ ปติโมกฺโขเอว  
ปาติโมกฺโข ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  ปาฏิโมกฺขนฺติ  มุขเมต  ปมุขเมตนฺติ  
วิตฺถาโร ฯ  อถวา  ปอิติ  ปกาเร  อตีติ  อจฺจนฺตตฺเถ  นิปาโต  ฯ  
ตสฺมา   ปกาเรหิ   อจฺจนฺต   โมกฺเขตีติ   ปาติโมกฺโข ฯ  อิท  หิ  
สีล   สย   ตทงฺควเสน   สมาธิสหิต   ป ฺาสหิต ฺจ   วิกฺขมฺภนวเสน  
                           [ ม. ป. ๔๒ ส. ป. ๒๙๐ ]  
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สมุจฺเฉทวเสน   จ  อจฺจนฺต  โมกฺเขติ  โมเจตีติ  ปาติโมกฺโข  ฯ  ปฏิ  
ปฏิ   โมกฺโขติ   วา   ปฏิโมกฺโข ฯ  ตมฺหา  ตมฺหา  วีติกฺกมโทสโต  
ปจฺเจก   โมกโฺขติ   อตฺโถ ฯ  ปฏิโมกโฺขเอว   ปาฏิโมกฺโข ฯ  
โมกฺโข   วา   นิพฺพาน  ฯ  ตสฺส   โมกฺขสฺส   ปฏิพิมพฺภูโตติ  
ปฏิโมกโฺข ฯ  สลีสวโร   หิ   สรุิยสฺส  อรุณุคฺคมน  วิย  นิพฺพานสฺส  
อุทยภูโต  ตปฺปฏิภาโค   จ   ยถารห   กิเลสนิพฺพาปนโต  ฯ  
ปฏิโมกโฺขเยว   ปาฏโิมกโฺข  ฯ  ปฏิวตฺตติ   โมกฺขาภิมุขนฺติ   วา  
ปฏิโมกฺข ฯ  ปฏิโมกฺขเมว  ปาฏิโมกฺขนฺติ   เอวนฺตาเวตฺถ ปาฏิโมกฺข- 
สทฺทสฺส อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๓๘]  สวรติ   ปทหติ   เอเตนาติ   สวโร  ฯ  ปาฏิโมกฺขเมว  
สวโร   ปาฏโิมกฺขสวโร ฯ  โสเอว   สลี   ปาฏิโมกขฺสวรสีล ฯ  
อตฺถโต   ปเนต   วีติกฺกมติพฺพโต   วิรติโย  เจตนา  จ  ฯ  อธิสีลนฺติ  
วุจฺจตีติ   อนวเสสกายิกวาจสิกสวรภาวโต   จ   มคฺคสีลสฺส ปทฏาน- 
ภาวโต   จ  ปาฏิโมกฺขสวรสีล  อธิก  วิสิฏ  สีลนติฺ  อธิสีลนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  ปชโฺชตานนฺติ   อาโลกาน ฯ  นนุ  จ  ปจฺเจกพุทฺธาป  
ธมฺมตาวเสน   ปาฏิโมกฺขสวรสีเลน   สมนฺนาคตาว   โหนฺติ   เอว  
สติ   กสฺมา   พุทฺธุปฺปาเทเยว   ปวตฺตติ   น   วินา   พุทฺธุปฺปาทาติ  
นิยเมตฺวา   วุตฺตนฺติ   อาห   น  หิ  ต  ป ฺตฺตึ  อุทฺธริตฺวาติอาทึ  ฯ  
กิ ฺจาป   ปจฺเจกพุทฺธา   ปาฏิโมกฺขสวรสีลสมนฺนาคตา   โหนติฺ   น  
                            [ ม. ป. ๔๒ ส.ป. ๒๙๐ ]  
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ปน   เตส  วเสน  วิตฺถาริก  หุตฺวา  ปวตฺตตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อิมสมฺึ  
วตฺถุสฺมึ   อิมสฺมึ   วีติกฺกเม   อิท   นาม   โหตีติ  ป ฺาปน  อ ฺเส  
อวิสโย   พุทฺธานเยว  เอส  วิสโย  พุทธฺาน  พลนฺติ  อาห  พุทฺธาเอว  
ปนาติอาทึ ฯ  โลกิยสลีสสฺ  อธิสีลภาโว  ปริยาเยนาติ  นิปฺปรยิายเมว  
ต   ทสฺเสตุ   ปาฏิโมกฺขสวรโตป   จ   มคฺคผลสมฺปยุตฺตเมว   สีล  
อธิสีลนฺติ   วุตฺต ฯ  น   ห ิ  ต   สมาปนฺโน   ภิกฺขูติ   คหฏเสุ  
โสตาปนฺนาน  สทารวีติกฺกมสมฺภวโต  วุตฺต  ฯ  ตถา  หิ เต สปตฺุตทารา  
อคาร   อชฺฌาวสนฺติ  ฯ  สมาทปน   สมาทาน ฺจาติ   อ ฺเส  
สมาทปน   สย   สมาทาน ฺจ ฯ  อธิจิตฺตนฺติ  วุจฺจตีติ  มคฺคสมาธิสฺส  
อธิฏานภาวโต   อธิจิตฺตนฺติ   วุจฺจติ ฯ  น   วินา   พุทฺธุปฺปาทาติ  
กิ ฺจาป   ปจฺเจกพุทฺธาน   วิปสฺสนาปาทก   อฏสมาปตฺติจิตฺต  โหติเยว  
น   ปน  เต  ตตฺถ  อ ฺเ  สมาทาเปตุ  สกฺโกนฺตีติ  น  เตส  วเสน  
วิตฺถาริก   หตฺุวา   ปวตฺตตีติ   อธิปฺปาโย ฯ  วิปสฺสนาป ฺายป  
อธิป ฺตาสาธเน  น   วินา   พุทฺธุปฺปาทาติ   วจน   อิมินาว  
อธิปฺปาเยน   วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ  โลกิยจิตฺตสฺส   อธิจิตฺตา  
ปริยาเยนาติ   นิปฺปริยายเมว  ต  ทสฺเสตุ  ตโตป  จ  มคฺคผลจิตฺตเมว  
อธิจิตฺตนฺติ   อาห  ฯ  ต   ปน   อิธ   อนธิปฺเปตนฺติ   อิมินา อฏกถา- 
วจเนน   โลกิยจิตฺตวเสน   อธิจิตฺตสิกฺขาป   อิธ   อธิปฺเปตาติ  
วิ ฺายติ  ฯ  น  หิ  ต  สมาปนฺโน  ภิกขฺุ  เมถุน  ธมมฺ  ปฏิเสวตีติ จ  
                       [ ม. ป. ๔๒ ส. ป. ๒๙๐ ]  
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อิมินา  โลกยิอธิจิตฺต  สมาปนฺโน  เมถนุ  ธมฺม  ปฏิเสวตีติ  อาปนฺน  ฯ  
อธิป ฺานิทฺเทเส   จ   ตโตป   จ   มคฺคผลป ฺาว   อธิป ฺาติ  
วตฺวา   สา   ปน   อิธ   อนธิปฺเปตา   น  หิ  ต  สมาปนฺโน  ภิกขฺุ  
เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวตีติ  วุตฺตตฺตา  โลกยิป ฺาวเสน  อธิป ฺา- 
สิกฺขายป อิธาธิปฺเปตภาโว   ต   สมาปนฺนสฺส   เมถนุธมฺมปฏิเสวน ฺจ  
อฏกถาย   อนุ ฺาตนฺติ   วิ ฺายติ ฯ  อิท ฺจ   สพฺพ  ตตฺร  ยาย  
อธิสีลสิกฺขา   อย  อิมสฺมึ  อตฺเถ  อธิปฺเปตา  สิกฺขาติ  อิมาย  ปาลยิา  
น  สเมติ  ฯ  อย  หิ  ปาลิ  อธิสีลสิกฺขาว  อิธาธิปฺเปตา  น  อิตราติ  
ทีเปติ  ฯ  ตสฺมา   ปาลิยา   อฏกถาย   จ   เอวมธิปฺปาโย เวทิ- 
ตพฺโพ ฯ  โลกิยอธิจิตฺตอธิป ฺาสมาปนฺนสฺส  ตถารูปปจฺจย  ปฏิจฺจ  
เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวิสฺสามีติ   จิตฺเต   อุปฺปนฺเน   ตโต  อธิจิตฺตโต  
อธิป ฺาโต   จ   ปริหานิ   สมฺภวตีติ   ต   ทฺวย   สมาปนฺเนน   น  
สกฺกา   เมถนุ   ธมฺม   ปฏิเสวิตุนฺติ  ปาลิย  อธิสลีสิกฺขาว  วุตฺตา  ฯ  
อธิสีลสิกฺข   หิ   ยาว   วีติกฺกม   น   กโรติ   ตาว   สมาปนฺโนว  
โหติ   น   หิ   จิตฺตุปฺปาทมตฺเตน   ปาฏิโมกฺขสวรสีล   ภินฺน   นาม  
โหตีติ  ฯ  อฏกถาย   ปน   โลกิยอธิจิตฺตโต   อธิป ฺาโต   จ  
ปริหายิตฺวาป  ภิกฺขุโน  เมถุนธมฺมปฏิเสวน  กทาจิ  ภเวยฺยาติ  ต  ทฺวย  
อปฺปฏิกฺขิปตฺวา   มคฺคผลธมฺมาน   อกปฺุปสภาวตฺตา   ต   สมาปนฺนสฺส  
ภิกฺขุโน   ตโต   ปริหายิตฺวา   เมถุนธมมฺปฏิเสวน   นาม   น  กทาจิ  
                             [ ม. ป. ๔๒ ส. ป. ๒๙๐ ]  
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สมฺภวตีติ   โลกุตฺตราธิจิตฺตาธิป ฺานเยว  ปฏิกฺเขโป  กโตติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  อตฺถิ  ทินฺน  อตฺถิ  ยฏินฺติ  อาทินยปฺปวตฺตนฺติ  อิมินา  
ตตฺถ   กตม   กมฺมสฺสกตาาณ   อตฺถิ   ทินฺน   อตฺถ ิ  ยฏิ   อตฺถิ  
หุต   อตฺถ ิ  สุกตทุกฺกฏาน   กมฺมาน  ผล  วิปาโก  อตฺถิ  อย  โลโก  
อตฺถิ   ปรโลโก  อตฺถิ  มาตา  อตฺถิ  ปตา  อตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา  
อตฺถิ   โลเก   สมณพฺราหฺมณา   สมฺมคฺคตา   สมฺมาปฏิปนฺนา   เย  
อิม ฺจ   โลก   ปร ฺจ   โลก   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตีติ  
ยา   เอวรูปา   ป ฺา   ปชานนา   อโมโห   ธมฺมวิจโย  สมฺมาทฏิ ิ  
อิท  วุจฺจติ  กมฺมสฺสกตาาณ  เปตฺวา   สจฺจานุโลมิกาณ  
สพฺพาป  สาสวา   กุสลา   ป ฺา   กมฺมสฺสกตาาณนฺติ   อิม  
วิภงฺคปาลึ   สงฺคณฺหาติ ฯ  ตตฺถ   อตฺถ ิ ทินฺนนฺติอาทีสุ  ทินฺนปจฺจยา  
ผล   อตฺถีติ   อิมินา   อุปาเยน   อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ทินฺนนฺติ  จ  
เทยฺยธมฺมสีเสน   ทาน   วุตฺต ฯ  ยิฏนฺติ  มหายาโค  สพฺพสาธารณ  
มหาทานนฺติ   อตฺโถ ฯ  หตุนฺติ   ปโหนกสกฺกาโร   อธิปฺเปโต  ฯ  
อตฺถิ   มาตา   อตฺถิ   ปตาติ   มาตาปตูสุ  สมฺมาปฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิ- 
ปตฺตีน ผลสมฺภโว   วุตฺโต  ฯ  อิท   วุจฺจตีติ   ย   าณ   อิท   กมฺม  
สก   อิท   โน   สกนฺติ   ชานาติ   อิท   กมฺมสฺสกตาาณ   นาม  
วุจฺจตีติ   อตฺโถ ฯ  ตตฺถ   ติวิธ  กายทุจฺจริต  จตุพฺพิธ  วจีทุจฺจริต  
ติวิธ   มโนทจฺุจริตนฺติ   อิท   น   สกกมฺม   นาม  ฯ  ตีสุ  ทฺวาเรส ุ 
                          [ ม. ป. ๔๒ ส.ป. ๒๗๐ ]  
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ทสวิธมฺป   สุจริต   สกกมฺม   นาม ฯ  อตฺตโน  วาป  โหตุ  ปรสฺส  
วา   สพฺพมฺป  อกุสล  น  สกกมฺม  นาม  ฯ  กสฺมา  ฯ  อตฺถ- 
ภ ฺชนโต อนตฺถชนนโต   จ  ฯ  อตฺตโน   วา   โหตุ   ปรสฺส   วา  
สพฺพมฺป   กสุล   สกกมฺม   นาม ฯ  กสมฺา ฯ  อนตฺถภ ฺชนโต  
อตฺถชนนโต   จ ฯ  เอว   ชานนสมตฺเถ  อิมสฺมึ  กมฺมสฺสกตาาเณ  
ตฺวา   พหุ   ทาน   ทตฺวา   สลี   ปูเรตฺวา   อุโปสถ  สมาทยิตฺวา  
สุเขน   สุข   สมฺปตฺติยา   สมฺปตฺตึ   อนุภวิตฺวา   นิพฺพาน   ปตฺตาน  
สตฺตาน   คณนปริจฺเฉโท   นตฺถิ ฯ  เปตฺวา   สจฺจานุโลมิกาณนฺติ  
มคฺคสจฺจสฺส   ปรมตฺถสจฺจสฺส   จ   อนุโลมนโต   สจฺจานุโลมิกนฺติ  
ลทฺธนาม   วิปสฺสนาาณ   เปตฺวา   อวเสสา   สพฺพาป   สาสวา  
กุสลา   ป ฺา   กมฺมสสฺกตาาณเมวาติ   อตฺโถ  ฯ ติลกฺขณา- 
การปริจฺเฉทกนฺติ   อนิจฺจาทิลกฺขณตฺตยสฺส  หุตฺวา อภาวาทิอาการ- 
ปริจฺฉินฺทนก  ฯ  อธิป ฺาติ   วุจฺจตีติ   มคฺคป ฺาย อธิฏาน- 
ภาวโต วิปสฺสนาาณ อธิป ฺาติ วุจฺจติ ฯ  
        กลฺยาณการี กลฺยาณ     ปาปการี จ ปาปก  
        อนุโภติ   ทฺวย   เจต        อนุพนฺธ   หิ   การกนฺติ  
เอว   อตีเต  อนาคเต  จ  วฏฏมูลกทุกขฺสลฺลกฺขณวเสน  สเวควตฺถุ- 
กาย วิมุตฺติอากงฺขาย   ปจฺจยภูตา  กมฺมสฺสกตาป ฺา  อธิป ฺา- 
ติป วทนฺติ  ฯ  โลกิยป ฺาย  อธิป ฺาภาโว  ปริยาเยนาติ  
                           [ ม. ป. ๔๒ ส. ป. ๒๙๑ ]  
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นิปฺปริยายเมว  ต  ทสฺเสตุ  ตโตป   จ   มคฺคผลป ฺาว อธิ- 
ป ฺาติ วุตฺต ฯ  
        [๓๙]  สห   อาชีวนฺติ   เอตฺถาติ   สาชีโวติ   สพฺพ  สิกฺขาปท  
วุตฺตนฺติ   อาห   สพฺพมฺป  ฯเปฯ  ตสฺมา  สาชีวนฺติ  วุจฺจตีติ  ฯ  ตตฺถ  
สิกฺขาปทนฺติ   นามกาโย   ปทกาโย   นริุตฺติกาโย   พฺย ฺชนกาโยติ  
วุตฺต  ภควโต   วจนสงฺขาต   สิกฺขาปท  ฯ  สภาควุตฺติโนติ สมาน- 
วุตฺติกา   สทิสปฺปวตฺติกาติ   อตฺโถ ฯ  ตสฺมึ   สิกฺขตีติ  เอตฺถ  
อาเธยฺยาเปกฺขตฺตา  อธิกรณสฺส   กิมาเธยฺยมเปกฺขิตฺวา   ตสฺมินฺติ อธิ- 
กรณ  นิทฺทฏินฺติ  อาห  ต  สกิฺขาปท  จิตฺตสฺส  อธิกรณ  กตฺวาติ  ฯ  
ต   สาชีวสงฺขาต   สิกฺขาปท   ยถา  สกิฺขาปท  นุ  โข  สิกฺขามิ  น  
สิกฺขามีติ  เอวมฺปวตฺติวเสน   สิกฺขาปทวิสยตฺตา   ตทาเธยฺยภูตสฺส  
จิตฺตสฺส   อธิกรณ  กตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  นนุ  จ  สิกฺขาสาชีวสมา- 
ปนฺโนติ อิมสฺส   ปทภาชน   กโรนฺเตน  ย  สิกฺข  สาชีว ฺจ  
สมาปนฺโน   ตทุภย   ทสฺเสตฺวา   เตสุ   สิกฺขติ   เตน   วุจฺจติ  
สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโนติ   วตฺตพฺพ   สิยา   เอวมวตฺวา   ตสฺมึ   สิกฺขติ  
เตน   วุจฺจติ   สาชีวสมาปนฺโนติ   เอตฺตกเมว   กสฺมา   วุตฺตนฺติ  
อนฺโตลีนโจทน   สนฺธายาห   นเกวล ฺจายเมตสฺมินฺติอาทึ ฯ  ตสฺสา  
จ  สิกฺขายาติ  ตสฺสา  อธิสลีสงฺขาตาย  สิกฺขาย  ฯ  สกิฺข ปร-ิ 
ปูเรนฺโตติ สีลสวร   ปริปเูรนฺโต   วาริตฺตสีลวเสน  วิรติสมฺปยุตฺต- 
                         [ ม. ป. ๔๓ ส. ป. ๒๙๑ ]  
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เจตน   จาริตฺตสีลวเสน   วิรติวิปฺปยุตฺตเจตน ฺจ   อตฺตนิ ปวตฺ- 
เตนฺโตติ   อตฺโถ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  สิกฺขาปเท  อวีติกฺกมนฺโต  สิกฺขตีติ  
นามกาโย   ปทกาโย   นริุตฺติกาโย   พฺย ฺชนกาโยติ   เอว   วุตฺต  
ภควโต   วจนสงฺขาต   สกิฺขาปท   อวีติกฺกมนฺโต   หุตฺวา   ตสฺมึ  
ยถาวุตฺตสิกฺขาปเท  สิกฺขตีติ  อตฺโถ  ฯ สีลสวรปูรณ สาชีวานติกฺก- 
มน ฺจาติ อิทเมว   จ   ทวฺย   อิธ   สิกขฺน   นามาติ   อธิปฺปาโย ฯ  
ตตฺถ  สาชีวานติกฺกโม  สกิฺขาปาริปูริยา  ปจฺจโย  ฯ  สาชีวานติกฺก- 
มนโต หิ   ยาว   มคฺคา   สกิฺขา   ปาริปรูี   โหติ ฯ  อปเจตฺถ   สิกขฺ  
ปริปูเรนฺโต   สิกฺขตีติ   อิมินา   วิรติเจตนาสงฺขาตสฺส   สีลสวรสฺส  
วิเสสโต   สนฺตาเน   ปวตฺตกาโลว   คหิโต  ฯ  อวีติกฺกมนฺโต สิกฺข- 
ตีติ   อิมินา   ปน   อปฺปวตฺตกาโลป ฯ  สิกฺข  ห ิ ปรปิูรณวเสน  
อตฺตนิ   ปวตฺเตนฺโตป   นทิฺทาทิวเสน   อปฺปวตฺเตนฺโตป  วีติกฺกมาภาวา  
อวีติกฺกมนฺโต สิกฺขตีติ วุจฺจติ ฯ  
        [๔๐]  อปจฺจกฺขาย   อปจฺเจกฺขายาติ   อุภยถาป  ปาโติ  ตีสุป  
คณฺ ิปเทสุ   วุตฺต  ฯ  ทุพฺพลฺเย   อาวิกเตปติ   ยนฺนนูาห   พุทฺธ  
ปจฺจกฺเขยฺยนฺติอาทินา   ทุพฺพลภาเว   ปกาสิเตป ฯ  สิกฺขาย   ปน 
ปจฺจกฺขาตายาติ  พุทฺธ   ปจฺจกฺขามีติอาทินา   สิกฺขาย ปจฺจกฺ- 
ขาตาย ฯ  ยสมฺา  ทิรตฺตวจเน  คหิเต  เตน  ปุริมปจฺฉิมปทานิ  
สสิลิฏานิ   โหนฺติ   น   ตสฺมึ   อคฺคหิเต   ตสฺมา   ทิรตฺตวจเนน  
                      [ ม. ป. ๔๓ ส.ป. ๒๙๑-๒ ]  
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พฺย ฺชนสิลิฏตามตฺตเมว   ปโยชนนติฺ   อาห   พฺย ฺชนสิลิฏตา- 
ยาติ ฯ มุขารูฬฺหตายาติ   ยสฺมา   เอวรปู   วจน   โลกสฺส   มุขมา- 
รูฬฺห ตสฺมาติ  อตฺโถ ฯ  พฺย ฺชน   สมปฺาเทตีติ   ตสฺส   วิสุ  
อตฺถาภาวโต  วุตฺตเมวตฺถ  อ ฺปเทน  ทีเปนฺโต   พฺย ฺชน  
สมฺปาเทติ ฯ  วุตฺตเมวตฺถ   การเณน   วิภาเวนฺโต   อาห ปริวาริก- 
ปทวิรหิต   หีติอาทึ  ฯ  อตฺถทีปก   ปท   อตฺถปท ฯ สิกฺขา- 
ปจฺจกฺขานสฺสาติ   พุทฺธ   ปจฺจกฺขามีติอาทิสิกฺขาปจฺจกฺขานวจนสฺส  ฯ  
พุทฺธ   ปจฺจกขฺามีติอาทีสุ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ทุพฺพลฺยาวิกมฺม ฺเจว  
โหติ   สิกฺขา   จ   ปจฺจกฺขาตาติ   วุตฺตตฺตา   อุภยมฺป  โหตีติ  อาห  
เอกจฺจ   ทุพฺพลฺยาวิกมฺม   อตฺโถ   โหตีติ  ฯ  กิ ฺจาป   พุทฺธ ปจฺจกฺ- 
ขามีติอาทิสิกฺขาปจฺจกฺขานวจนสฺส   ทุพฺพลฺยาวิกมฺมปทตฺโถ  น  
โหติ  ตถาป  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติ  วุตฺเต  สิกฺขาปริปูรเณ  ทุพฺพล- 
ภาวสฺสป คมฺยมานตฺตา   สิกฺขาปจฺจกฺขานสฺส   เอกจฺจ  ทุพฺพลฺยา- 
วิกมฺม อตฺโถ   โหตีติ   วุตฺต  ฯ  น  สนธฺายาติ  น  อตฺถภูต  ทุพฺพลฺยา- 
วิกมฺม สนฺธาย ฯ  
        [๔๑]  วิเสสาวิเสสนฺติ   เอตฺถ  เยน  ทุพฺพลฺยาวิกมฺมเมว  โหติ  
น   สิกฺขาปจฺจกฺขาน  ตตฺถ  สิกฺขาปจฺจกฺขานทุพฺพลฺยาวิกมฺมาน  
อตฺถิ วิเสโส เยน ปน สิกขฺาปจฺจกฺขาน ฺเจว ทุพฺพลฺยาวิกมฺ- 
ม ฺจ โหติ   ตตฺถ   เนวตฺถิ   วิเสโสติ   เวทิตพฺพ ฯ  ก  กิจฺฉ- 
                     [ ม. ป. ๔๓ ส. ป. ๒๙๓-๔ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 101 

ชีวเนติ   ธาตูสุ   ป ิตตฺตา   วุตฺต   กิจฺฉชีวิกปฺปตฺโตติ ฯ  อุกฺกณฺน  
อุกฺกณฺา   กจฺิฉชีวิกา ฯ  ต  อิโต  ปตฺโตติ  อุกฺกณฺ ิโต  ฯ  อิโตติ  
อิโต   านโต  อิโต  วิหารโต  วา  ฯ  เอตฺถาติ  คนฺตุมิจฺฉิต  ปเทส  
วทติ ฯ  อนภิรติยา   ปฬิโต  วิกฺขิตฺตจิตฺโต  หุตฺวา  สีส  อุกฺขิปตฺวา  
อุทฺธมุโข  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺโต  อาหิณฺฑตีติ  อาห  อุทฺธ  กณฺ  
กตฺวา  วิหรมาโนติ  ฯ  อฏฏิยมาโนติ  เอตฺถ  อฏฏมวิ  อตฺตานมา- 
จรตีติ อฏฏิยตีติ   อฏฏิยสทฺทสฺส   อนฺโตคธอุปมานภูตกมฺมตฺตา  
อุปเมยฺยภูเตน   อตฺตนาว   สกมฺมกตฺต   น   ภิกฺขุภาเวนาติ   อาห  
ภิกฺขุภาวนฺติ  ภิกฺขุภาเวนาติ  ฯ  น  หิ  โส  ภิกฺขุภาว  อฏฏมิว อาจรติ  
กิ ฺจรหิ   อตฺตาน   ตสฺมา   ภิกฺขุภาเวน   กรณภูเตน   อตฺตาน  
อฏฏิยมาโนติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ   ทฏพฺโพติ   อาห   กรณตฺเถ อุป- 
โยควจนนฺติ ฯ  กณฺเ   อาลคฺเคน   อฏฏิเยยฺยาติ   เอตฺถ  ปน กรณตฺ- 
เถเยว  กรณวจนนฺติ  อาห  ยถาลกฺขณ  กรณวจเนเนว  วุตฺตนฺติ ฯ  
กตฺตุอตฺเถ   วา   อุปโยควจน   ทฏพฺพนฺติ   อาห   เตน   วา ภิกขฺุ- 
ภาเวนาติอาทึ ฯ  เตน   กตฺตุภูเตน  ภิกฺขุภาเวนาติ  อตฺโถ  ฯ  
อิมสฺมึ  ปนตฺเถ  อฏฏ  กโรตีติ  อฏฏิยตีติ   อฏฏิยสทฺท นิปฺผา- 
เทตฺวา   ตโต   กมฺมนิ  มานสทฺเท  กเต  อฏฏิยมาโนติ  ปทสิทฺธ ิ 
เวทิตพฺพา ฯ  เตเนวาห   อฏฏิยมาโน   ปฬิยมาโนติ  ฯ ชิคุจฺฉ-  
มาโนติ   อิมนิา   ปน   สมฺพนฺเธ   กรยิมาเน   ภิกฺขุภาวนฺติ  อุปโยคตฺเถ- 
                              [ ม. ป. ๔๓ ส.ป. ๒๙๓-๔ ]  
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เอว  อุปโยควจนนฺติ  อาห  อสุจึ  วิย  ต  ชิคุจฺฉนฺโตติ ฯ ต  
ภิกฺขุภาว   ชคุิจฺฉนฺโตติ   อตฺโถ ฯ  สจาหนฺติ   สเจ   อห ฯ ปจฺจกฺ- 
ขานากาเรน   วุตฺตานีติ   ปจฺจกฺเขยฺย   ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ  วุตฺตตฺตา  
ปจฺจกฺขานาการสมฺพนฺเธน   วุตฺตานิ ฯ  ภาววิกปฺปากาเรนาติ   อสฺส  
อสฺสนฺติ   อาคตตฺตา   ย   ย   ภวิตุกาโม   ตสฺส   ตสฺส   ภาวสฺส  
วิกปฺปากาเรน  ฯ  ภิกฺขุภาวโต  อ ฺภาววิกปฺปากาเรนาติ อธิปฺ- 
ปาโย  ฯ  น  อุสฺสหามีติ  อตฺตโน  ตตฺถ  อุสฺสาหาภาว  ทสฺเสติ ฯ  
น   วิสหามีติ   เอกภตฺตาทีน   อสยฺหภาว   ทสฺเสติ ฯ  น  รมามีติ  
ปพฺพชฺชามูลก   นตฺถิ   เม   สุขนฺติ   ทสฺเสติ ฯ  นาภิรมามีติ ปพฺพชฺ- 
ชาย  อตฺตโน  สนฺโตสาภาว ทสฺเสติ ฯ อิทานิ สิกฺขาปจฺจกฺขาน- 
วาเร ตฺวา  อย   วินิจฺฉโย   เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ   สาม ฺา  
จวิตุกาโมติอาทีหิ  ปเทหิ  จิตฺตนิยม  ทสฺเสติ  ฯ  พุทฺธ ธมฺมนฺติ- 
อาทีหิ  ปเทหิ  เขตฺตนิยม  ทสฺเสติ  ฯ  ยถา  ห ิโลเก  สสฺสาน  
รูหนฏาน  เขตฺตนฺติ   วุจฺจติ   เอวมิทมฺป   สิกฺขาปจฺจกฺขานสฺส  
รูหนฏานตฺตา   เขตฺตนฺติ   วุจฺจติ ฯ  ปจฺจกฺขามิ  ธาเรหีติ  เอเตน  
กาลนิยม   ทสฺเสติ ฯ  วทตีติ   อิมินา   ปโยคนิยม   ทสฺเสติ ฯ  
อลมฺเม   พุทฺเธน   กินฺนุ   เม   พุทฺเธน   น   มมตฺโถ   พุทฺเธน  
สุมุตฺตาห   พุทฺเธนาติอาทีหิ  อนามฏกาลวเสนป  ปจฺจกฺขาน  
โหตีติ   ทสฺเสติ ฯ  วิ ฺาเปตีติ   อิมินา  วิชานนนิยม  ทสฺเสติ  ฯ  
                       [ ม. ป. ๔๓ ส. ป. ๒๙๔ ]  
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อุมฺมตฺตโก  สิกฺข   ปจฺจกขฺาติ   อุมฺมตฺตกสฺส   สนติฺเก   สิกฺข ปจฺจกฺ- 
ขาตีติอาทีหิ  ปุคฺคลนิยม  ทสฺเสติ  ฯ  อริยเกน  มลิกขฺสฺส  สนฺติเก  
สิกฺข   ปจฺจกขฺาติ   โส   จ   น   ปฏิวิชานาติ   อปจฺจกฺขาตา  โหติ  
สิกฺขาติอาทีหิ   ปุคฺคลาทนิิยเม   สติป   วิชานนนิยมาสมฺภว  ทสฺเสติ  ฯ  
ทวาย   สิกฺข   ปจฺจกฺขาติ   อปจฺจกฺขาตา   โหติ   สิกขฺาติอาทีหิ  
เขตฺตาทินิยเม   สติป   จิตฺตนิยมาภาเวน   น   รูหตีติ   ทสฺเสติ ฯ  
สาเวตุกาโม   น   สาเวติ   อปจฺจกฺขาตา   โหติ   สิกขฺาติ   อิมินา  
จิตฺตนิยเมป   สติ   ปโยคนิยมาภาเวน   น   รูหตีติ   ทสฺเสติ ฯ อวิ ฺ- 
 ุสฺส   สาเวติ  วิ ฺ ุสฺส  น  สาเวตีติ  เอเตหิ จิตฺตกฺเขตฺต- 
กาลปฺปโยคปุคฺคลวิชานนนิยเมป  สติ  ย ปุคฺคล อุทฺทิสฺส สาเวติ  
ตสฺเสว   สวเนน   รูหติ   น   อ ฺสฺสาติ   ทสฺเสติ ฯ  สพฺพโส  
วา   ปน   น   สาเวติ   อปจฺจกฺขาตา   โหติ   สิกฺขาติ   อิท  ปน จิตฺตาทิ- 
นิยเมเนว  สิกฺขา  ปจฺจกฺขาตา โหติ น อ ฺถาติ ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ  
ตสฺมา   จิตฺตกฺเขตฺตกาลปฺปโยคปุคฺคลวิชานนนิยมวเสน   สิกฺขาย  
ปจฺจกฺขาน   ตฺวา   ตทภาเวน   อปจฺจกฺขาน   เวทิตพฺพ  ฯ  กถ  ฯ  
อุปสมฺปนฺนภาวโต   จวิตุกามตาจิตฺเตเนว   ห ิ  สิกขฺาปจฺจกฺขาน   โหติ  
น   ทวา   วา   รวา   วา   ภณนฺตสฺส ฯ  เอว   จิตฺตวเสน สิกฺขา- 
ปจฺจกฺขาน  โหติ  น  ตทภาเวน  ฯ  ตถา  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามิ ธมฺม  
ปจฺจกฺขามิ   สงฺฆ   ปจฺจกฺขามิ   สิกฺข   วินย   ปาฏโิมกฺข   อุทฺเทส  
                          [ ม. ป. ๒๓ ส. ป. ๒๙๔ ]  
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อุปชฺฌาย  อาจริย   สทฺธิวิหาริก   อนฺเตวาสิก   สมานุปชฺฌายก  
สมานาจริยก   สพฺรหฺมจารึ   ปจฺจกฺขามีติ   เอว   วุตฺตาน   พุทฺธาทีน  
จตุทฺทสนฺน   คิหีติ   ม   ธาเรหิ   อุปาสโก   อารามิโก   สามเณโร  
ติตฺถิโย   ติตฺถิยสาวโก   อสฺสมโณ   อสกฺยปุตฺติโยติ   ม   ธาเรหีติ  
เอว  วุตฺตาน  คิหิอาทีน  อฏนฺน ฺจาติ  อิเมส  ทฺวาวีสติยา เขตฺต- 
ปทาน ยสฺส   กสฺสจิ   สเววจนสฺส   วเสน   เตสุ  จ  ยงฺกิ ฺจิ  วตฺตุกามสฺส  
ยงฺกิ ฺจิ   วทโตป   สิกฺขาปจฺจกฺขาน   โหติ   น  รุกขฺาทีน  อ ฺ- 
ตรสฺส นาม   คเหตฺวา   สิกฺข   ปจฺจกฺขนฺตสฺส ฯ  เอว   เขตฺตวเสน  
สิกฺขาปจฺจกฺขาน   โหติ   น  ตทภาเวน  ฯ  ตตฺถ  ยเทต  ปจฺจกฺขามีติ  
จ   ม   ธาเรหีติ   จ   วุตฺต  วตฺตมานกาลวจน  ยานิ  จ  อล  เม  
พุทฺเธน   กินนฺุ   เม   พุทฺเธน   น   มมตฺโถ   พุทฺเธน   สุมุตฺตาห พุทฺเธ- 
นาติอาทินา   นเยน   อาขฺยาตวเสน  กาล  อนามสิตฺวา  ปุริเมหิ  
จุทฺทสหิ   ปเทหิ   สทฺธ ึ  โยเชตฺวา   วุตฺตานิ   อล   เมติอาทีนิ  
จตฺตาริ   ปทานิ   เตสเยว  สเววจนาน  วเสน  ปจฺจกฺขาน  โหติ  ฯ  
น   ปจฺจกฺขาสินฺติ   วา   ปจฺจกฺขิสฺสนฺติ   วา   ม   ธาเรสีติ   วา  
ธาเรสฺสสีติ  วา   ยนฺนูนาห   ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ   วาติ   อาทีนิ อตีตานาคต- 
ปริกปฺปวจนานิ  ภณนฺตสฺส  ฯ  เอว  วตฺตมานกาลวเสน  เจว  
อนามฏกาลวเสน   จ   ปจฺจกฺขาน  โหติ  น  ตทภาเวน  ฯ  ปโยโค  
ปน  ทุวิโธ  กายิโก  วาจสิโก ฯ  ตตฺถ  พุทฺธ ปจฺจกฺขามีติ- 
                        [ ม. ป. ๔๓ ส. ป. ๒๙๔ ]  
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 ิอาทินา   นเยน   ยาย   กายจิ   ภาสาย  วจีเภท  กตฺวา วาจสิกปฺปโย- 
เคเนว  ปจฺจกฺขาน  โหติ น อกฺขรลิขน วา หตฺถมุทฺธาทิทสฺสน  
วา   กายปฺปโยค   กโรนฺตสฺส  ฯ  เอว   วาจสิกปฺปโยเคเนว ปจฺจกฺ- 
ขาน   โหติ   น   ตทภาเวน  ฯ  ปุคฺคโล  ปน  ทุวิโธ  โย  จ ปจฺจกฺ- 
ขาติ  ยสฺส  จ  ปจฺจกฺขาติ  ฯ  ตตฺถ  โย  จ ปจฺจกฺขาติ โส สเจ  
อุมฺมตฺตกขิตฺตจิตฺตเวทนฏฏาน   อ ฺตโร   น   โหติ ฯ  ยสฺส   ปน  
ปจฺจกฺขาติ   โส   สเจ   มนุสฺสชาติโก   โหติ   น  จ  อุมฺมตฺตกาทีน  
อ ฺตโร   สมฺมุขีภูโต   จ   สิกฺขาปจฺจกฺขาน   โหติ ฯ  น   หิ  
อสมฺมุขีภูตสฺส   ทูเตน   วา   ปณฺเณน   วา   อาโรจน   รูหติ ฯ  
เอว   ยถาวุตฺตปุคฺคลวเสน   ปจฺจกฺขาน   โหติ   น   ตทภาเวน ฯ  
วิชานนมฺป   นิยมิตานิยมิตวเสน   ทุวิธ ฯ  ตตฺถ   ยสฺส  เยส  วา  
นิยมิตฺวา  อิมสฺส  อิเมส  วา  อาโรเจมีติ  วทติ  ฯ  สเจ  เต  ยถา  
ปกติยา   โลเก   มนุสฺสา   วจน   สุตฺวา   อาวชฺชนสมเย   ชานนฺติ  
เอว   ตสฺส   วจนานนฺตรเมว   ตสฺส  อย  อุกฺกณฺ ิโตติ  วา  คิหิภาว  
ปฏยตีติ   วา  เยน  เกนจิ  อากาเรน  สิกฺขาปจฺจกฺขานภาว  ชานนฺติ  
ปจฺจกฺขาตา   โหติ   สิกฺขา ฯ  อถ  อปรภาเค  กึ  อิมนิา  วุตฺตนฺติ  
จินฺเตตฺวา   ชานนฺติ   อ ฺเ   วา   ชานนฺติ   อปจฺจกฺขาตาว   โหติ  
สิกฺขา  ฯ  อนิยมิตฺวา  อาโรเจนฺตสฺส  ปน  สเจ  วุตฺตนเยเนว โยโกจิ  
มนุสฺสชาติโก   วจนตฺถ   ชานาติ   ปจฺจกฺขาตาว   โหติ   สิกฺขา ฯ  
                            [ ม. ป. ๔๓ ส. ป. ๒๙๔ ]  
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เอว   วิชานนวเสน  ปจฺจกฺขาน  โหติ  น  ตทภาเวน  ฯ  อิติ  อิเมส  
วุตฺตปฺปการาน   จิตฺตาทีน   วเสเนว   สกิฺขาปจฺจกฺขาน   โหติ   น  
อ ฺถาติ   ทฏพฺพ ฯ  วทตีติ  วจีเภทปฺปโยค  ทสฺเสตฺวา  ตทนนฺตร  
วิ ฺาเปตีติ   วุตฺตตฺตา   เตเนว   วจีเภเทน   อธิปฺปายวิ ฺาปน  
อิธาธิปฺเปต  น  เยน  เกนจิ  อุปาเยนาติ อาห เตเนว วจีเภเท- 
นาติ ฯ ปทปจฺจาภฏ  กตฺวาติ  ปทปราวุตฺตึ  กตฺวา  ฯ  อิท ฺจ  
ปทปฺปโยคสฺส   อนิยมิตตฺตา   วุตฺต  ฯ  ยถา  ห ิ โลเก  อาหร  ปตฺต  
ปตฺต   อาหราติ   อนิยมิเตน   ปทปฺปโยเคน   ตทตฺถวิ ฺาปน   ทิฏ  
เอวมิธาป   พุทฺธ   ปจฺจกฺขามิ   ปจฺจกฺขามิ   พุทฺธนฺติ   อนิยมิเตน  
ปทปฺปโยเคน   ตทตฺถวิ ฺาปน   โหติเยวาติ   อธิปฺปาโย ฯ  พุทฺธ  
ปจฺจกฺขามีติ   อตฺถปฺปธาโน   อย   นิทฺเทโส   น   สทฺทปฺปธาโนติ  
อาห   มิลกฺขภาสาสุ   วา   อ ฺตรภาสาย   เอตมตฺถ  วเทยฺยาติ  ฯ  
มคธภาสโต   อวสิฏา   สพฺพาป   อนฺธทมิฬาทิภาสา   มลิกฺขภาสาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  เขตฺตปเทสุ  เอก  วตฺตุกาโม  สเจป  อ ฺ  วเทยฺย  
เขตฺตปทนฺโตคธตฺตา   ปจฺจกฺขาตาว   โหติ   สิกฺขาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  
พุทฺธ   ปจฺจกขฺามีติ   วตฺตุกาโมติอาทึ ฯ  ยทิป   พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติ  
วตฺตุ   อนิจฺฉนฺโต   จิตฺเตน   ต   ปฏิกขิฺปตฺวา   อ ฺ   วตฺตุกาโม  
ปุน   วิรชฺฌตฺิวา   ตเมว  วเทยฺย  ตถาป  สาสนโต  จวิตุกามตา- 
จิตฺเต สติ  เขตฺตปทสฺเสว   วุตฺตตฺตา   องฺคปาริปูริสมฺภวโต   โหเตว  
                           [ ม. ป. ๔๓ ส. ป. ๒๙๕-๖ ]  
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สิกฺขาปจฺจกฺขานนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เขตฺตเมว  โอติณฺณนฺติ สิกฺขา- 
ปจฺจกฺขานสฺส   รูหณฏานภูต   เขตฺตเมว  โอติณฺณ  ฯ  ปจฺจกฺขามิ  
ธาเรหีติ   วตฺตมานกาลสฺส   ปธานภาเวน   วตฺตุมิจฺฉิตตฺตา อตีตา- 
นาคตปริกปฺปวจเนหิ  เนวตฺถิ  สิกฺขาปจฺจกฺขานนฺติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  
สเจ   ปน   พุทฺธ   ปจฺจกฺขินฺติ   วาติอาทึ ฯ  วทติ   วิ ฺาเปตีติ  
เอตฺถ   วทตีติ   อิมินา   ปโยคสฺส   นิยมิตตฺตา   เอกสฺส   สนฺติเก  
อตฺตโน  วจีเภทปฺปโยเคเนว  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ  น  
ทูตสาสนาทิปฺปโยเคนาติ   ทสฺเสนฺโต   อาห  ทูต  วา  ปหิณตีติอาทึ  ฯ  
ตตฺถ   มม   สิกฺขาปจฺจกฺขานภาว   กเถหีติ   มุขสาสนวเสน  ทูต  วา  
ปหิณตีติ   วุตฺต ฯ  ปณฺเณ   ลิขิตฺวา   ปหิณนวเสน   สาสน   วา  
เปเสตีติ   วุตฺต ฯ  รุกฺขาทีสุ   อกฺขรานิ   ลิขิตฺวา   ทสฺสนวเสน  
อกฺขร   วา  ฉินฺทตีติ  วุตฺต  ฯ  หตฺถมทฺุธาย  วา  ตมตฺถ  อาโรเจตีติ  
หตฺเถน   อธปิฺปายวิ ฺาปน   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  อธปิฺปาย- 
วิ ฺาปโก หิ   หตฺถวิกาโร  หตฺถมุทธฺา ฯ  หตฺถสทฺโท  เจตฺถ  
หตฺเถกเทเสสุ   องฺคุลีสุ   ทฏพฺโพ   น   สพฺพ   หตฺถ   มุเข ปกขิฺ- 
ปสฺสามีติอาทีสุ  วิย ฯ  ตสฺมา  อธิปฺปายวิ ฺาปเกน องฺคุลิ- 
สงฺโกจาทินา  หตฺถวิกาเรน  ตมตฺถ  อาโรเจตีติ  เอวเมตฺถ อตฺโถ  
ทฏพฺโพ  ฯ  จิตฺตสมฺปยุตฺตนฺติ   ปจฺจกฺขาตุกามตาจิตฺตสมฺปยุตฺต ฯ  
อิทานิ   วิชานนวเสน   สกิฺขาปจฺจกฺขาน   นิยมิตานิยมิตวเสน   ทฺวิธา  
                        [ ม. ป. ๔๓ ส. ป. ๒๙๖ ]  
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เวทิตพฺพนฺติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   ยท ิ  อยเมว   ชานาตูติอาทึ ฯ  
อย ฺจ   วิภาโค   วทติ   วิ ฺาเปตีติ   เอกวิสยตฺตา   ยสฺส   วทติ  
ตสฺเสว   วิชานน   อธิปฺเปต   น  อ ฺสฺสาติ  อิมินา  นเยน  ลทโฺธติ  
ทฏพฺพ  ฯ  น   หิ   ยสฺส   วทติ   ตโต   อ ฺ   วิ ฺาเปตีติ  
อยมตฺโถ   สมฺภวติ  ฯ  โสเอว   ชานาตีติ   อวธารเณน   ตสฺม ึ 
อชานนฺเตเยว   อ ฺสฺส   ชานน   ปฏกิฺขิปติ ฯ  เตเนวาห   อถ  
โส   น   ชานาติ   อ ฺโ   สมีเป    ิโต   ชานาติ   อปจฺจกฺขาตา  
โหติ   สิกฺขาติ ฯ  ตสฺมา   อยเมว   ชานาตูติ   เอก   นิยมิตฺวา  
อาโรจิเต   ยทิ   โสป  ชานาติ  อ ฺโป  นิยมิตสฺส  ปน  นยิมิต- 
วเสน วิชานนสมฺภวโต   สิกฺขาปจฺจกฺขาน   โหติเยวาติ   ทฏพฺพ  
อ ฺโ   มา   ชานาตูติ   อนิยมิตตฺตา ฯ  ทฺวินฺนมฺป   นิยมิตฺวาติ  
อิท   เทฺว  วา  ชานนฺตุ  เอโก  วา  อิเมสเยว  ทฺวินฺน  อาโรเจมีติ  
เอว   นิยมิตฺวา   อาโรจน   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  เตเนวาห  เอกสฺมึ  
ชานนฺเต   ทวีฺสุ   ชานนฺเตสุปติ  ฯ  ตสฺมา  เทฺวเยว  ชานนฺตุ  เอโก  
มา  ชานาตูติ  เอว  ทฺวินฺน  นิยมิตฺวา  อาโรจิเต  ทฺวีสุเยว ชานนฺเตสุ  
สิกฺขาปจฺจกฺขาน   โหติ   น   เอกสฺมึ   ชานนฺเตติ   วทนฺติ ฯ  
สภาเคติ   วิสสฺาสิเก ฯ  ปริสงฺกมาโนติ   สเจ  เต  ชาเนยฺยุ  ม  
วาเรสฺสนฺตีติ   อาสงฺกมาโน ฯ  สมย ฺ ูติ   สาสนาจารกุสโล ฯ  
อิธ   น   ปน   ตทธิปฺปายชานนมตฺเตนป   สมย ฺ ู   นาม   โหติ  ฯ  
                          [ ส. ป. ๔๓ ส. ป. ๒๙๗ ]  
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เตเนวาห   อุกฺกณฺ ิโต   อย ฯเปฯ  สาสนโต  จุโตติ  ชานาตีติ  ฯ  
ตสฺมา   พุทฺธ   ปจฺจกฺขามีติ   อิมสฺส   อตฺถ   ตฺวาป   สเจ   อย ภิกฺขุ- 
ภาวโต   จวิตุกาโม   คิหี   วา   โหตุกาโมติ   น   ชานาติ อปจฺจกฺขา- 
ตาว  โหติ  สกิฺขา  ฯ  สเจ  ปน  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติ วจนสฺส  
อตฺถ   อชานิตฺวาป   อุกฺกณฺ ิโต   คิหี  โหตุกาโมติ  อธิปฺปาย  ชานาติ  
ปจฺจกฺขาตาว   โหติ   สิกขฺา ฯ  อ ฺสฺมึ   ขเณ  โสตวิ ฺาณวีถิยา  
สทฺทคฺคหณ   อ ฺสฺมึเยว   จ   มโนวิ ฺาณวีถิยา   ตทตฺถวิชา- 
นนนฺติ อาห   ตขเณเยว   ปน   อปุพฺพ   อจริม   ทชุชฺานนฺติ ฯ  น  
หิ   เอกสฺมึเยว   ขเณ   สททฺสฺสวน   ตทตฺถวิชานน ฺจ   สมฺภวติ ฯ  
ตถาหิ   ฆโฏติ   วา   ปโฏติ   วา   เกนจิ   วุตฺเต   ตตฺถ  ฆสทฺท ปจฺจุปฺ- 
ปนฺน   คเหตฺวา  เอกา  โสตวิ ฺาณวีถิ  อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุชฌฺติ  ฯ  
ตทนนฺตร  เอกา  มโนวิ ฺาณวีถิ  ตเมว  อตีต  คเหตฺวา  อุปฺปชฺชติ  ฯ  
เอว   เตน   วุตฺตวจเน   ยตฺตกานิ   อกฺขรานิ   โหนฺติ  ฯ  
เตสุ   เอกเมก  อกฺขร  ปจฺจุปฺปนฺนมตีต ฺจ  คเหตฺวา  โสตวิ ฺาณ- 
วีถิยา มโนวิ ฺาณวีถิยา   จ  อุปฺปชฺชตฺิวา  นิรุทฺธาย  อวสาเน  
ตานิ   อกฺขรานิ   สมฺปณฺเฑตฺวา   อกฺขรสมูห   คเหตฺวา   เอกา  
มโนวิ ฺาณวีถิ   อุปฺปชฺชิตฺวา   นิรชฺุฌติ ฯ  ตทนนฺตร  อยมกฺขรสมูโห  
เอกสฺส  นามนฺติ  นามป ฺตฺติคฺคหณวเสน   อปราย มโนวิ ฺาณ- 
วีถิยา   อุปฺปชฺชิตฺวา   นิรทฺุธาย   ตทนนฺตร   อุปฺปนฺนาย  
                          [ ม. ป. ๔๓ ส. ป. ๒๙๗ ]  
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มโนวิ ฺาณวีถิยา  อยเมตสฺส  อตฺโถติ  ปกติยา  ตทตฺถวิชานน สมฺภวติ ฯ  
อาวชฺชนสมเยนาติ   ภุมฺมตฺเถ   กรณวจน  ฯ  อตฺถาโภคสมเยติ  
อตฺโถ ฯ  อิทานิ   ตเมว   อาวชฺชนสมย  วิภาเวนฺโต  อาห  ยถา  
ปกติยา  ฯเปฯ  ชานนฺตีติ  ฯ  เตเนว  วจีเภเทน  อธิปฺปายวิ ฺา- 
ปนสฺส อิธาธิปฺเปตตฺตา   อปรภาเค   กึ   อิมินา   วุตฺตนฺติ   กงฺขนฺ- 
ตสฺส จิเรน  อธิปฺปายวิชานน  อ ฺเนป  เกนจิ  อุปายนฺตเรน  
สมฺภวติ   น   เกวล  วจีเภทมตฺเตนาติ  อาห  อถ  อปรภาเค  ฯเปฯ  
อปจฺจกฺขาตา   โหติ   สิกขฺาติ  ฯ  คิหี  ภวิสฺสามีติ  วุตฺเต  อตฺถเภโท  
กาลเภโท   จ   โหตีติ   อปจฺจกฺขาตา   โหติ   สิกฺขา  ฯ  ธาเรหีติ  
หิ   อิมสฺส   โย  อตฺโถ  กาโล  จ  น  โส  ภวิสฺสามีติ  เอตสฺส  ฯ  
คิหี   โหมีติ   วุตฺเต   ปน   อตฺถเภโทเยว   น   กาลเภโท  โหมีติ  
วตฺตมานกาลสฺเสว   วุตฺตตฺตา ฯ  คิหี  ชาโตมฺหิ  คิหิมฺหีติ  เอตฺถาป  
อตฺถสฺส   เจว  กาลสฺส  จ  ภินฺนตฺตา  อปจฺจกฺขาตา  โหติ  สิกฺขา  ฯ  
อชฺช   ปฏายาติ   อิท   ตถาวุตฺเตป   โทสาภาวโต  ปริปุณฺณ  กตฺวา  
วุตฺต ฯ  ธาเรหีติ   อตฺถปฺปธานตฺตา   นิทฺเทสสฺส   ปริยายวจเนหิป  
สิกฺขาปจฺจกฺขาน   โหติเยวาติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   ชานาหีติอาทึ ฯ  
ธาเรหิ   ชานาหิ   ส ฺชานาหิ   มนสิกโรหีติ   หิ   เอตานิ   ปทานิ  
อตฺถโต   กาลโต   จ   อภินฺนานิ  ฯ  ปรุิมาเนว   จุทฺทสาติ พุทฺธาทิ- 
สพฺรหฺมจาริปริยนฺตานิ  ฯ  โหตุ  ภวตูติ  อิทป  ปฏิกฺเขปตฺถเมวาติ  
                       [ ม. ป. ๔๓ ส. ป. ๒๙๗-๘ ]  
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อาห   โหตุ   ปริยตฺตนฺติ   อตฺโถติ ฯ  วณฺณปฏานนฺติ  มหา- 
สงฺฆิกาน พุทฺธคุณปริทีปก เอก สุตฺตนฺติ วทนฺติ ฯ อุปาลิคาถาสูติ  
                ธีรสฺส วิคตโมหสฺส  
                ปภินฺนขีลสฺส วิชิตวิชยสฺส  
                อนีฆสฺส สุสมจิตฺตสฺส  
                สทฺุธสีลสฺส ๑ สาธุป ฺสฺส  
                เวสฺสนฺตรสฺส วิมลสฺส  
                ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ  
                อกถกถิสฺส ตุสิตสฺส  
                วนฺตโลกามิสสฺส ปมุทิตสฺส  
                กตสมณสฺส มนุชสฺส  
                อนฺติมสรีรธรสฺส นรสฺส  
                อโนปมสฺส วิรชสฺส  
                ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ  
                อสสยสฺส กุสลสฺส  
                เวนยิกสฺส สารถิวรสฺส  
                อนุตฺตรสฺส รุจิรธมฺมสฺส  
                นกิงฺขสฺส ปภสฺสรสฺส ๒  
                มานจฺฉินฺนสฺส ธีรสฺส ๓ 

  
๑. พุทฺธสีลสฺสาติป ฯ ๒. ปภาสกรสฺสาติป ฯ ๓. วีรสฺสาติป ฯ  

                      [ ม. ป. ๔๙ ส. ป. ๒๙๘-๙ ]  
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                ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ  
                นสิภสฺส อปฺปเมยฺยสฺส  
                คมฺภีรสฺส โมนปฺปตฺตสฺส  
                เขมงฺกรสฺส เวทสฺส  
                ธมฺมฏสฺส สสุวุตตฺตสฺส  
                ๑สงฺคาติวตฺตสฺส มุตฺตสฺส  
                ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ  
                นาคสฺส ปนฺตเสนาสนสฺส ๒  
                ขีณสโยชนสฺส มุตฺตสฺส  
                ปฏิมนฺตกสฺส โธนสฺส ๓  
                ปนฺนทฺธชสฺส วีตราคสฺส  
                ทนฺตสฺส นิปฺปป ฺจสฺส  
                ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ  
                อิสิสตฺตมสฺส อกุหสฺส  
                เตวิชฺชสฺส พฺรหฺมปตฺตสฺส  
                นหฺาตกสฺส ปทกสฺส  
                ปสตฺถสฺส ๔ วิทิตเวทสฺส  
                ปรุินฺททสฺส สกฺกสฺส  
 
๑. สงฺคาติคสฺสาติป ฯ  ๒. ม. ปนฺตเสนสฺส ๓. โมนสฺสาติป ฯ  ๔. ม. ปสฺสทฺธสฺส ฯ  

                           [ ม. ป. ๔๒ ส. ป. ๒๙๙ ]  
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                ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ  
                อรยิสฺส ภาวิตตฺตสฺส  
                ปตฺติปฺปตฺตสฺส เวยฺยากรณสฺส  
                สติมโต วิปสฺสิสฺส  
                อนภิณตสฺส โน ๑ อปลาตสฺส ๒  
                อเนชสฺส วสิปปฺตฺตสฺส  
                ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ  
                สมฺมตตฺตสฺส ๓ ฌายิสฺส  
                อนุทนฺตคตนฺตรสฺส ๔ สุทธฺสฺส  
                อสิตสฺส อปฺปภิตสฺส ๕  
                ปวิวิตฺตสฺส อคฺคปฺปตฺตสฺส  
                ติณฺณสฺส ตารยนฺตสฺส  
                ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ  
                สนฺตสฺส ภูริป ฺสฺส  
                มหาป ฺสฺส วิทิตโลกสฺส ๖  
                ตถาคตสฺส สุคตสฺส  
                อปฺปฏิปุคฺคลสฺส อสมสฺส  
 
๑. ม. อนภิลาตสฺสิโน ฯ ๒. อปณตสฺสาติป ฯ ๓. สี. สมคฺคตสฺส ฯ ม. สมุคฺคตสฺส ฯ  
๔. ม. อนนุคตนฺตรสฺส ฯ  ๕. สี. อปฺปณิหิตสฺส ฯ ม. หิตสฺส ฯ ๖. ม. วีตโลภสฺส ฯ  

                         [ ม. ป. ๔๙  ส. ป. ๒๙๙ ]  
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                วิสารทสฺส นิปุณสฺส  
                ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ  
                ตณฺหจฺฉินฺนสฺส พุทฺธสฺส  
                วีตธูมสฺส อนุปลิตฺตสฺส  
                อาหุเนยฺยสฺส ยกฺขสฺส  
                อุตฺตมปุคฺคลสฺส อตุลสฺส  
                มหโต ยสคฺคปฺปตฺตสฺสม  
                ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมีติ  
เอว อุปาลิคหปตินา วุตฺตาสุ อุปาลิสุตฺเต ๑ อาคตคาถาสุ ฯ  
        [๔๒]  ยถารุตเมวาติ   ยถาวุตฺตเมว ฯ  ปาลิย  อาคตเมวาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺธ   อนนฺตพุทฺธึ  อโนมพุทฺธึ  โพธิป ฺ- 
าณนฺติ อิมานิ   วณฺณปฏาเน   อาคตนามานิ  ฯ  ธีรนฺติอาทีนิ  
ปน   อุปาลิคาถาสุ   อาคตนามานิ  ฯ  ตตฺถ   โพธิ   วุจฺจติ สพฺพ ฺ- 
 ุตาณ  ฯ  ต   ส ฺชานนเหตุตฺตา   ป ฺาณ   เอตสฺสาติ  
โพธิป ฺาโณ  ภควา  ฯ  ธิโย  ป ฺาโย  ๒  ราติ  คณฺหาติ  เสวตีติ  
วา  ธีโร ฯ  สมุจฺฉินฺนสพฺพเจโตขีลตฺตา   ปภินฺนขีโล  ฯ สพฺพ- 
ปุถุชชฺเน  วิชนิึสุ  วิชยนฺติ  วิชินิสฺสนฺติ  จาติ  วิชยา  ฯ  เก เต ฯ  
มจฺจุมารกิเลสมารเทวปุตฺตมารา ฯ  เต   วิชิตา  วิชยา  เอเตนาติ  
 
๑. อุปาลิวาทสุตฺตนฺติปท วุจฺจติ ฯ ๒. ม. ธิยา ป ฺาย ฯ  

                        [ ม. ป. ๔๙ ส. ป. ๒๙๙ ]  
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วิชิตวิชโย  ภควา  ฯ  กิเลสมารมจฺจุมารวิชเยเนว   ปเนตฺถ อภิ- 
สงฺขารกฺขนฺธมาราป วิชิตาว โหนฺตีติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๔๓]  สฺวากฺขาตนฺติอาทีสุ   สาตฺถสพฺย ฺชนเกวลปริปณฺุณ-  
ปริสุทฺธพฺรหฺมจริยสฺส  ปกาสนโต  สวฺากฺขาโต  ธมฺโม ฯ อตฺถ- 
วิปลฺลาสาภาวโต   วา   สฏุ ุ  อกฺขาโตติ  สฺวากฺขาโตติ  วตฺตพฺเพ  
อาทิมฺหิ  สุสทฺทสฺส   ิตตฺตา  กโลป  กตฺวา  สฺวาขาโตติ  วุตฺต  ๑  ฯ  
ยถา   หิ   อ ฺติตฺถิยาน   ธมฺมสฺส   อตฺโถ   วิปลฺลาส   อาปชฺชติ  
อนฺตรายิกาติ   วุตฺตธมฺมาน   อนฺตรายิกตฺตาภาวโต   นิยฺยานิกาติ   จ  
วุตฺตธมฺมาน  นิยฺยานิกตฺตาภาวโต  เตน  เต   อ ฺติตฺถิยา ทุรก-ฺ 
ขาตธมฺมาเยว  โหนฺติ  น  ตถา  ภควโต  ธมฺมสฺส  อตฺโถ วิปลลฺาส  
อาปชฺชติ   อิเม   ธมฺมา   อนฺตรายิกา   อิเม   นิยฺยานิกาติ   เอว  
วุตฺตธมฺมาน   ตถาภาวานติกฺกมนโตติ   เอว   ตาว   ปริยตฺติธมฺโม  
สฺวากฺขาโต ฯ  โลกุตฺตรธมฺโม   ปน   นิพฺพานานุรูปาย   ปฏิปตฺติยา  
ปฏิปทานุรูปสฺส  จ  นิพฺพานสฺส  อกฺขาตตฺตา  สฺวากฺขาโต  ฯ  ยถาห  ฯ  
สุป ฺตฺตา   โข  ปน  เตน  ภควตา  สาวกาน  นิพฺพานคามินี  ปฏิปทา  
สสนฺทติ   นพฺิพาน ฺจ   ปฏิปทา   จ   เสยฺยถาป   นาม   คงฺโคทก  
ยมุโนทเกน   สสนฺทติ   สเมติ   เอวเมว  สุป ฺตฺตา  โข  ปน  เตน  
 
๑. อิติ วตฺตพฺเพติอาทิ วุตฺตนฺติปริโยสาน อิท วากยฺ มรมฺมโปตฺถเก น ทิสฺสติ ฯ  

                           [ม. ป. ๔๙ ส. ป. ๒๙๙ ]  
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ภควตา   สาวกาน   นิพฺพานคามินี   ปฏิปทา   สสนฺทติ   นิพฺพาน ฺจ  
ปฏิปทา   จาติ  ฯ  อริยมคฺโค   เจตฺถ   อนฺตทฺวย   อนุปคมฺม  
มชฺฌิมาปฏิปทาภูโตว   มชฺฌิมาปฏิปทาติ   อกฺขาตตฺตา   สฺวากฺขาโต ฯ  
สาม ฺผลานิ   ปฏิปฺปสสฺทฺธกิเลสาเนว   ปฏิปฺปสฺสทฺธกิเลสานีติ  
อกฺขาตตฺตา   สฺวากฺขาตานิ  ฯ  นิพฺพาน  สสฺสตามตตาณเลณาทิสภาว- 
เมว สสฺสตาทิสภาววเสน   อกฺขาตตฺตา  สฺวากฺขาตนฺติ  เอว  โลกุตฺตร- 
ธมฺโมป สฺวากฺขาโต ฯ  อริยมคฺโค   อตฺตโน   สนฺตาเน   ราคาทีน  
อภาว   กโรนฺเตน   อริยปุคฺคเลน   สาม  ทฏพฺโพ  อริยมคฺเคน  มม  
ราคาทโย   ปหีนาติ   สย   อตฺตนา   อน ฺเนยฺเยน   ปสฺสิตพฺโพติ  
สนฺทิฏ ิ  ฯ  สนฺทิฏ ิเอว  สนฺทิฏ ิโก  ฯ  อปจ  นววิโธ  โลกุตฺตร- 
ธมฺโม เยน  เยน   อธิคโต   โหติ   เตน   เตน   อริยสาวเกน  
ปรสทฺธาย   คนฺตพฺพต   หิตฺวา   ปจฺจกฺขาเณน   สย   ทฏพฺโพติ  
สนฺทิฏ ิโก ฯ  อถวา   ปสตฺถา   ทฏิ ิ   สนฺทิฏ ิ ฯ  สนฺทิฏ ิยา  
ชยตีติ   สนฺทฏิ ิโก ฯ  ตถาเหตฺถ  อริยมคฺโค  สมฺปยุตฺตาย  อริยผล  
การณภูตาย   นิพฺพาน   วิสยีภูตาย   สนฺทิฏ ิยา  กิเลเส  ชยติ  ตสฺมา  
ยถา   รเถน   ชยตีติ   รถโิก   เอว   นววิโธป   โลกตฺุตรธมฺโม  
สนฺทิฏ ิยา   ชยตีติ  สนฺทฏิ ิโก  ฯ  อถวา  ทิฏนฺติ  ทสฺสน  วุจฺจติ  ฯ  
ทิฏเมว   สนฺทิฏ ฯ  สนฺทสฺสนนฺติ   อตฺโถ ฯ  สนฺทิฏ  อรหตีติ  
สนฺทิฏ ิโก ฯ  นวโลกุตฺตรธมฺโม  หิ  ภาวนาภิสมยวเสน สจฺฉิกิริยา- 
                          [ ม. ป. ๔๙ ส. ป. ๒๙๙ ]  
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ภิสมยวเสน  จ  ทิฏมาโนเยว  วฏฏภย  นิวตฺเตติ ตสฺมา ยถา  
วตฺถมรหตีติ   วตฺถิโก   เอว   สนฺทฏิ   อรหตีติ   สนฺทิฏ ิโก ฯ  
อตฺตโน   ผลทาน   สนฺธาย   นาสฺส   อาคเมตพฺโพ   กาโล   อตฺถติี  
อกาโล ฯ  ยถา   หิ  โลกยิกุสลสฺส  อุปปชฺเช  อปราปริเยติอาทินา  
ผลทาน   ปฏอิาคเมตพฺโพ  กาโล  อตฺถ ิ น  เอวเมตสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  
อกาโลเยว   อกาลิโก  ฯ  น  ป ฺจาหสตฺตาหาทิเภท  กาล  เขเปตฺวา  
ผล   เทติ  อตฺตโน  ปน  ปวตฺติสมนนฺตรเมว  ผลโทติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
อถวา   อตฺตโน   ผลปฺปทาเน   วิปฺปกฏโ   ทโูร   กาโล   ปตฺโต  
อุปคโต   อสฺสาติ   กาลิโก   กาลนฺตรผลทายี ฯ  โก   โส ฯ  
โลกโิย   กุสลธมฺโม ฯ  อยมฺปน  สมนนฺตรผลทายกตฺตา  น  กาลิโกติ  
อกาลิโก ฯ  มคฺคเมว  หิ  สนฺธาย  อกาลิโกติ  อิท  วุตฺต  ฯ  เอหิ  
ปสฺส   อิม   ธมฺมนฺติ   เอว   ปวตฺต   เอหิปสฺสวิธึ   อรหตีติ  
เอหิปสฺสิโก ฯ  กสฺมา   ปเนส   ต   วิธึ  อรหตีติ  ฯ  ปรมตฺถโต  
วิชฺชมานตฺตา   ปริสุทฺธตฺตา  จ  ฯ  ริตฺตมุฏ ิย  หิ  หิร ฺ  วา  สุวณฺณ  
วา  อตฺถีติ  วตฺวาป  เอหิ  ปสฺส  อิมนฺติ  น  สกฺกา  วตฺตุ ฯ กสฺมา ฯ  
อวิชฺชมานตฺตา  ฯ  วิชฺชมานมฺป   จ   คูถ   วา   มุตฺต   วา มนุ ฺ- 
ภาวปฺปกาสเนน   จิตฺตสมฺปหสนตฺถ  เอหิ  ปสฺส  อิมนฺติ  น  สกฺกา  
วตฺตุ  ฯ  อปจ  โข  น  ติเณหิ  วา  ปณฺเณหิ  วา  ปฏจฺิฉาเทตพฺพ- 
เมว โหติ  ฯ  กสฺมา ฯ  อปริสุทฺธตฺตา ฯ  อย   ปน   นววิโธป  
                   [ ม. ป. ๔๙ ส. ป. ๒๙๙ ]  
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โลกุตฺตรธมฺโม   สภาวโต   จ   วิชฺชมาโน   วิคตวลาหเก   อากาเส  
สมฺปุณฺณจนฺทมณฺฑล  วิย   ปณฺฑุกมฺพเล  นิกฺขิตฺตชาติมณิ   วิย  
จ   ปริสุทโฺธ ฯ  ตสฺมา  วิชฺชมานตฺตา  ปริสุทฺธตฺตา  จ  เอหิปสฺสวิธึ  
อรหตีติ   เอหิปสฺสิโก ฯ  อุปเนตพฺโพติ  โอปนยิโก  ฯ  อยมฺปเนตฺถ  
วินิจฺฉโย ฯ  อุปนยน   อุปนโย ฯ  อาทิตฺต  เจล  วา  สีส  วา  
อชฺฌุเปกฺขิตฺวาป   ภาวนาวเสน   อตฺตโน   จิตฺเต   อุปนยน  อุปปฺาทน  
อรหตีติ   โอปนยิโก ฯ  อิท   สงฺขเต   โลกุตฺตรธมฺเม  ยชฺุชติ  ฯ  
อสงฺขโต   ปน   อตฺตโน   จิตฺเต   อารมฺมณภาเวน  อุปนยน  อรหตีติ  
โอปนยิโก  ฯ  สจฺฉิกิริยาวเสน   อลลฺยีน   อรหตีติ   อตฺโถ ฯ  
อถวา   นิพฺพาน   อุปเนติ   อริยปุคฺคลนฺติ   อรยิมคฺโค  อุปเนยฺโย  ฯ  
สจฺฉิกาตพฺพต  อุปเนตพฺโพติ   ผลนิพฺพานธมฺโม   อุปเนยฺโย  ฯ  
อุปเนยฺโยเอว   โอปนยิโก ฯ  สพฺเพหิป   อุคฺฆติต ฺ ูอาทีหิ   วิ ฺ ูหิ  
ภาวิโต   เม   มคฺโค   อธิคต   ผล   สจฺฉิกโต   นิโรโธติ   อตฺตนิ  
เวทิตพฺโพติ   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหิ ฯ  น  หิ  อุปชฺฌาเยน  
ภาวิเต   มคฺเค  ๑  สทฺธิวิหาริกสฺส  กิเลสา  ปหียนฺติ  น  โส  ตสฺส  
ผลสมาปตฺติยา   ผาสุ   วิหรติ   น   เตน   สจฺฉิกต   นิพฺพาน  
สจฺฉิกโรติ   ตสฺมา   นเอส   ปรสฺส   สีเส   อาภรณ  วิย  ทฏพฺโพ  
อตฺตโน   ปน   จิตฺเตเยว   ทฏพฺโพ   อนุภวิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ   วุตฺต  
โหติ  ฯ  อสงฺขตนฺติ   สงฺคมฺม   สมาคมฺม   ปจฺจยสโมธานลกฺขเณน  
 
๑. ม. ภาวิเตน มคฺเคน ฯ   
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สงฺคเมน   สนฺนิปติตฺวา   อนุรูเปหิ   ปจฺจเยหิ   อกต   อนิพฺพตฺติตนฺติ  
อสงฺขต ฯ  นตฺถิ   เอตฺถ  มตนฺติ  อมต  ฯ  เอตสฺมึ  วา  อธิคเต  
นตฺถิ   ปุคฺคลสฺส   มต  มรณนฺติ  อมต  ฯ  กิ ฺจาป  เอตฺถ  สฺวากฺขาต  
ธมฺม   ปจฺจกฺขามีติอาทินา   สพฺพตฺถ   ธมฺมสทฺทปฺปโยโค   ทสสฺิโต ฯ  
ตถาป   ธมฺมสทฺเทน   โยเชตฺวา   วุตฺตเววจเนน   ปจฺจกฺขาน   นาม  
น   โหตีติ   สฺวากฺขาต   ปจฺจกฺขามีติอาทินา  วุตฺเตป  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  
โหติเยวาติ  ทฏพฺพ  ฯ  สฺวากฺขาต   ธมฺมนฺติอาทินา   ปน ธมมฺ- 
สทฺทปฺปโยโค   สฺวากฺขาตาทิสทฺทาน  ธมฺมวิเสสนภาวทสฺสนตฺถ  กโตติ  
เวทิตพฺพ ฯ  เอกธมฺมกฺขนฺธสฺสาป   นามนฺติ   เอตฺถ  ปมธมฺมกฺขนฺธ  
ทุติยธมฺมกฺขนฺธ   ปุจฺฉาธมฺมกฺขนฺธ   วิสชฺชนาธมฺมกฺขนฺธนฺติอาทินา  
ธมฺมกฺขนฺธนามานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        [๔๔]  สุปฏิปนฺนนติฺ   สฺวากฺขาเต   ธมฺมวินเย   ยถานุสิฏ  
ปฏิปนฺนตฺตา   สุปฏิปนฺน ฯ  มชฺฌิมาย  ปฏิปทาย  อนฺตทฺวย  อนุปคมฺม  
ปฏิปนฺนตฺตา   กายวจีมโนวงฺกกุฏิลชมิฺหโทสปฺปหานาย  ปฏปินฺนตฺตา  
จ   อุชุปฏิปนฺน ฯ  าโย   วุจฺจติ   นิพฺพาน  อริยมคฺคาทีหิ  ายติ  
ปฏิวิชฺฌิยติ   สจฺฉิกริยตีติ   กตฺวา  ฯ  ตทตฺถาย   ปฏปินฺนตฺตา  
ายปฏิปนฺน ฯ  ยถา   ปฏปินฺนา   คุณสมฺภาวนาย  ปเรหิ  กริยมาน  
ปจฺจุฏานาทิสามีจิกมฺม   อรหนฺติ   ตถา  ปฏิปนฺนตฺตา  สามีจิ- 
ปฏิปนฺน  ฯ ยุคลวเสน   ปมมคฺคฏโ   ผลฏโติ  อิทเมก  ยุคลนฺติ  
                            [ ม. ป. ๔๙ ส. ป. ๒๙๙ ]  
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เอว   จตฺตาริ   ปุริสยุคานิ   โหนฺติ ฯ  เอตฺถ   ปน  จตุปฺปุริสยุค  
สงฺฆนฺติ   วตฺตพฺเพ   จตฺตารีติ   วิภตฺติโลป  อกตฺวา  นิทฺเทโส  กโตติ  
ทฏพฺพ  ฯ  จตฺตาริ   ปรุสิยุคานิ   เอตฺถาติ   จตุปฺปุริสยุโคติ   หิ  
สงฺโฆ   วุจฺจติ  ฯ  อฏปรุิสปุคฺคลนฺติ   ปุริสปุคฺคลวเสน   เอโก  
ปมมคฺคฏโ   เอโก   ผลฏโติ  อิมนิา  นเยน  อฏเว  ปุริสปคฺุคลา  
โหนฺติ ฯ  อฏ  ปุริสปุคฺคลา  เอตฺถาติ  อฏปุริสปุคฺคโล  สงฺโฆ  ฯ  
เอตฺถ   จ   ปรุิโสติ  วา  ปคฺุคโลติ  วา  เอกตฺถาเนตานิ  ปทานิ  ฯ  
เวเนยฺยวเสน   ปเนต   วุตฺต ฯ  อาหุเนยฺยนฺติอาทีสุ   อาเนตฺวา  
หุนิตพฺพนฺติ   อาหุน ฯ  ทรูโตป   อาเนตฺวา  สีลวนฺเตสุ  ทาตพฺพาน  
จตุนฺน   ปจฺจยานเมต   อธิวจน ฯ  ต   อาหุน  ปฏิคฺคเหตุ  ยุตฺโต  
ตสฺส   มหปฺผลภาวกรณโตติ   อาหุเนยฺโย   สงฺโฆ  ฯ  อถวา  ทูรโตป  
อาคนฺตฺวา   สพฺพสาปเตยฺยมฺป   เอตฺถ   หุนิตพฺพนฺติ   อาหวนีโย ฯ  
สกฺกาทีนมฺป  วา  อาหวน  อรหตีติ  อาหวนีโย  ฯ  โยจาย พฺราหฺมณาน  
อาหวนีโย   อคฺคิ   ยตฺถ   หุต   มหปฺผลนฺติ   เตส   ลทฺธิ  ฯ  สเจ  
หุตสฺส   มหปฺผลตาย   อาหวนีโย   สงฺโฆว   อาหวนีโย ฯ  สงฺเฆ  
หุต หิ มหปฺผล โหติ ฯ ยถาห ฯ  
        โย จ วสฺสสต ชนฺตุ            อคฺคึ ปริจเร วเน  
        เอก ฺจ ภาวิตตฺตาน         มุหุตฺตมป ปูชเย  
        สาเยว   ปูชนา   เสยฺโย      ย ฺเจ   วสฺสสต  หุตนฺติ  ฯ  
                      [ ม. ป. ๔๙ ส. ป. ๒๙๙ ] 
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ตเทต   นิกายนฺตเร   อาหวนีโยติ   ปท   อิธ   อาหุเนยฺโยติ  อิมินา  
ปเทน  อตฺถโต  เอก  ฯ  พฺย ฺชนโต  ปเนตฺถ  กิ ฺจิมตฺตเมว  นาน  ฯ  
ปาหุเนยฺยนฺติ   เอตฺถ   ปน   ปาหุน   วุจฺจติ   ทิสาวิทิสโต  อาคตาน  
ปยมนาปาน  าติมิตฺตาน  อตฺถาย  สกกฺาเรน  ปฏิยตฺต  อาคนฺตุก- 
ทาน ฯ ตมฺป  เปตฺวา  เต   ตถารูเป   ปยมิตฺตาทิเก   ปาหุนเก  
สงฺฆสฺเสว   ทาตุ   ยุตฺต ฯ  สงฺโฆว   ต   ปฏิคฺคเหตุ  ยุตฺโต  ฯ  
สงฺฆสทิโส   หิ   ปาหุนโก   นตฺถิ ฯ  ตถาเหส   เอกพุทฺธนฺตเร  
วีติวตฺเตว   ทสิฺสติ   อพฺโพกิณฺณ ฺจ   ปยมนาปตฺตกเรหิ   สีลาทิ- 
ธมฺเมหิ สมนนฺาคโตติ   เอว   ปาหุนมสสฺ   ทาตุ   ยุตฺต ฯ  ปาหุน ฺจ  
ปฏิคฺคเหตุ   ยุตฺโตติ   ปาหุเนยฺโย ฯ  ทกฺขนฺติ   เอตาย   สตฺตา ยถา- 
ธิปฺเปตาหิ   สมฺปตฺตีหิ   วฑฺฒนฺตีติ   ทกฺขิณา   ปรโลก   สทฺทหิตฺวา  
ทาตพฺพทาน ฯ  ต   ทกฺขิณ   อรหตีติ   ทกฺขิเณยฺโย ฯ  ทกฺขิณาย  
วา  หิโต  ฯ  ยสฺมา  น  มหปฺผลกรณตาย  วิโสเธตีติ  ทกฺขิเณยฺโย  ฯ  
อุโภ   หตฺเถ   สิรสิ   ปติฏาเปตฺวา   สพฺพโลเกน   กริยมาน อ ฺชล-ี 
กมฺม   อรหตีติ   อ ฺชลีกรณีโย ฯ  อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺตนฺติ  
สพฺพโลกสฺส   อสทิส   ปุ ฺวิรูหนฏาน ฯ  ยถา   หิ   ร ฺโ  วา  
อมจฺจสฺส   วา   สาลีน   วา   ยวาน   วา   วิรูหนฏาน   ร ฺโ  
สาลิกฺเขตฺต   ยวกฺเขตฺตนฺติ   วุจฺจติ   เอว   สงฺโฆ   สพฺพโลกสฺส  
ปุ ฺาน  วิรูหนฏาน ฯ  สงฺฆ   นิสฺสาย   หิ   โลกสฺส นานปฺ- 
                     [ ม. ป. ๔๙ ส. ป. ๒๙๙ ]  
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ปการหิตสุขสวตฺตนิกานิ   ปุ ฺานิ   วิรูหนฺติ   ตสมฺา   สงฺโฆ  
อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส ฯ  เอตฺถาป   สุปฏิปนฺน สงฺฆนฺติ- 
อาทินา  สพฺพตฺถ  สงฺฆสทฺทปฺปโยโค   สุปฏิปนฺนาทิสทฺทาน สงฺฆ- 
วิเสสนภาวทสฺสนตฺถ   กโต   ตสฺมา   สปุฏิปนฺน  ปจฺจกฺขามีติอาทินา  
วุตฺเตป สิกฺขาปจฺจกฺขาน โหติเยวาติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๔๕]  สิกฺขาเววจเนสุ   ปน   สิกขฺาสทฺท   วินา   เกวล ภิกขฺุ- 
สทฺโท   ภิกฺขุนีสทฺโท   จ   สิกฺขาย  อธวิจน  น  โหตีติ  ภิกฺขุสิกฺข  
ภิกฺขุนีสิกฺขนฺติ   วุตฺเตเยว   สีส   เอติ  ฯ  อธิสีลาทโย   ปน  
สิกฺขาเอวาติ   อธิสีล   ปจฺจกฺขามีติอาทินา   วุตฺเตป   สีส   เอติ  ฯ  
ปมปาราชิกนฺติอาทินา  สิกฺขาปทานเยว   คหณ   เวทิตพฺพ   น  
อาปตฺตีน ฯ  อุปชฺฌายเววจเนสุ  อุปชฺฌาโย  หุตฺวา  โย  ปพฺพาเชสิ  
เจว   อุปสมฺปาเทสิ   จ   ต   สนฺธาย   โย   ม   ปพฺพาเชสีติอาทิ  
วุตฺต ฯ  ยสฺส  มูเลนาติ  ยสฺส  ปธานภาเวน  การณภาเวน  วา  ฯ  
ยสฺส   มูล   ปธานภาโว   การณภาโว   วา   เอติสฺสาติ  ยสฺสมูลกิา  
ปพฺพชฺชา  อุปสมฺปทา   จ  ฯ  มลูสทฺทสฺส   สาเปกฺขภาเวป นิจฺจ- 
สาเปกฺขตาย  คมกตฺตา  ตทฺธิตวุตฺติ  ทฏพฺพา  ฯ  อาจริยเววจเนสุ  
ปน  โย  อุปชฺฌ  อทตฺวา  อาจริโย  หตฺุวา  ปพฺพาเชสิ กมฺมวาจา- 
จริโย หุตฺวา   อุปสมฺปาเทสิ   จ   ต   สนฺธาย   โย   ม   ปพฺพาเชสิ  
โย  ม  อนุสฺสาเวสีติ  วุตฺต  ฯ  อิเมหิ  ทฺวีหิ  วจเนหิ  ปพฺพชชฺาจริโย  
                       [ ม. ป. ๔๙ ส.ป. ๒๙๙-๓๐๐ ]  
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จ   อุปสมฺปทาจริโย   จ   ทสฺสิโต ฯ  ยาห   นิสฺสาย   วสามีติ  
นิสฺสยาจริย   ทสฺเสติ  ฯ  ยาห  อุทฺทิสาเปมีติอาทินา  ปน  ธมฺมาจริโย  
วุตฺโต ฯ  ตตฺถ   อุทฺทิสาเปมีติ  ปา  อุทฺทิสาเปมิ  ฯ  ปริปุจฺฉามีติ  
อุคฺคหิตปาสฺส   อตฺถ   ปริปุจฺฉามิ ฯ  สทฺธิวิหารกิเววจนาทีสุ   จ  
วุตฺตานุสาเรเนว   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺส  มูเลติ  เอตฺถ  ปน  
ตสฺส สนฺติเกติ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  
        [๔๖]  โอคลฺลโกติ   ๑   ขุปฺปปาสาทิทุกฺขปเรตาน   ขีณสุขาน  
นหานาทิสรีรปฏิชคฺคนรหิตาน   กปณมนุสฺสานเมต  อธิวจน ฯ  
โมลิพทฺโธติ   สิขาพทฺโธ   โอมุกกฺมกโุฏ  วา  ฯ  กิ ฺจาป  เทฺววาจิโก  
อุปาสโก   ปมโพธิยเยว   สมฺภวติ   ตถาป   ตทา   ลพฺภมานนาม  
คเหตฺวา  วุตฺเตป  สิกฺขาปจฺจกฺขาน  โหติ  เยวาติ ทสฺสนตฺถ เทฺววาจิโก  
อุปาสโกติ   วุตฺต ฯ  เทฺววาจิโกติ   อิทเมว   ปเนตฺถ  เววจนนฺติ  
ทฏพฺพ ฯ  ตสฺมา   เทฺววาจิโกติ  ม  ธาเรหีติ  เอตฺตเกป  วุตฺเต  
สีส   เอติ ฯ  เอว  เสเสสุป  ฯ  กุมารโกติ  กุมาราวตฺโถ  อติวิย  
ทหรสามเณโร ฯ  เจลโกติ   ตโต  มหนฺตตโร  ขุททฺกสามเณโร  ฯ  
เปฏโกติ   มชฺฌิโม ฯ  โมณิคลฺโลติ  มหาสามเณโร  ฯ  สมณุท-ฺ 
เทโสติ ปน   อวิเสสโต   สามเณราธิวจน  ฯ  นิคฺคณฺ ุปฏาโกติ- 
อาทีนิป ติตฺถิยสาวกเววจนานีติ   ทฏพฺพ ฯ  ทุสฺสโีลติ  นิสฺสีโล  
สีลวิรหิโต ฯ  ปาปธมฺโมติ   ทุสฺสลีตฺตาเอว   หีนชฺฌาสยตาย  
 
๑. สี. โอตลฺลโกติ ฯ ม. โอกลฺลโกติ ฯ  

                        [ ม. ป. ๔๙ ส.ป. ๓๐๐-๓ ]  
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ลามกสภาโว  ฯ  อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโรติ   อปริสุทธฺกายกมฺมาทิตาย  
อสุจิ   หุตฺวา   สงฺกาย   สรติพฺพสมาจาโร  ฯ  ทุสฺสโีล  หิ  กิ ฺจิเทว  
อสารุปฺป   ทสิฺวา   อิท   อสุเกน  กต  ภวิสฺสตีติ  ปเรส  อาสงฺกนีโย  
โหติ ฯ  เกนจิเทว  วา  กรณีเยน  สมนตฺยนฺเต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  กจฺจิ  
นุโข   อิเม   มยา   กต   กมฺม   ชานิตฺวา  มนฺเตนฺตีติ  อตฺตโนเยว  
สงฺกาย   สรติพฺพสมาจาโร  ฯ  ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโตติ   ลชชฺิตพฺพตาย  
ปฏิจฺฉาเทตพฺพกมฺมนฺโต ฯ  อสฺสมโณติ  น  สมโณ  ฯ  สลากคฺ- 
คหณาทีสุ อหมฺป   สมโณติ   มิจฺฉาปฏิ ฺาย   สมณปฏิ ฺโ  ฯ  
อเสฏจาริตาย   อพฺรหฺมจารี ฯ  อุโปสถาทีสุ   อหมฺป  พฺรหฺมจารีติ  
มิจฺฉาปฏิ ฺาย   พฺรหฺมจารีปฏิ ฺโ  ฯ  ปูตินา  กมฺเมน  
สีลวิปตฺติยา   อนฺโต   อนุปวิฏตฺตา   อนฺโตปูติ ฯ  ฉหิ   ทฺวาเรหิ  
ราคาทิกิเลสานุสฺสวเนน  ตินฺตตฺตา  อวสฺสุโต  ฯ ส ฺชาตราคาทิกจ- 
วรตฺตา สีลวนฺเตหิ  ฉฑฺเฑตพฺพตฺตา   จ   กสมฺพุชาโต  ฯ  โกณฺโฑติ  
ทุสฺสีลาธิวจนเมต ฯ  ยานิ   วา   ปน ฺานิป  อตฺถิ  พุทฺธเววจนานิ  
วาติอาทินา  ยสทฺทปรามฏาน   พุทฺธาทิเววจนานเยว   ตสทฺเทน  
ปรามสน   โหตีติ   อาห   เตหิ   อากาเรหิ ฯเปฯ  พุทธฺาทีน  
เววจเนหีติ ฯ  กถ  ปน  ตานิ  อาการาทิสทฺเทหิ  โวหริยนฺตีติ  อาห  
เววจนานิ   หติีอาทึ  ฯ  สณฺานวนฺตาน   พุทฺธาทีน   สณฺานทีปน  
ตาว   โหตุ   สณฺานรหิตาน   ปน   ธมฺมสิกฺขาทีน   กถนฺติ   อาห   
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สิกฺขาปจฺจกฺขานสณฺานตฺตาเอว  วาติ  ฯ  สิกฺขาปจฺจกฺขานรูปานิ  
หิ   เววจนานิ   สิกฺขาปจฺจกฺขานสณฺานานีติ   วุจฺจนฺติ  ฯ  เอว  โขติ  
เอตฺถ โขติ อวธารณตฺเถ นิปาโตติ อาห เอวเมวาติ ฯ  
        [๔๗]  มุจฺฉาปเรโตติ  มุจฺฉาย  อภิภูโต  ฯ  วจนตฺถวิชานน- 
สมตฺถ ติรจฺฉานคต   ทสฺเสตุ   นาคมาณวกสฺสาติอาทิ  วุตฺต ฯ  
ติเหตุกปฏิสนฺธิกาติ   เยภุยฺยวเสน   วุตฺต  ฯ  น  หิ  สพฺพาป  เทวตา  
ติเหตุกปฏิสนฺธิกาว   โหนฺติ   ทฺวิเหตุกานมฺป   สมภฺวโต ฯ  อติขิปฺป  
ชานนฺตีติ   เทวตาน   ภวงฺคปริวาสสฺส   มนุสฺสาน   วิย  อทนฺธภาวโต  
วุตฺต ฯ  สภาคสฺสาติ   ปุรสิสฺส ฯ  วิสภาคสฺสาติ  มาตุคามสฺส  ฯ  
อนริยโกติ   มาคธโวหารโต   อ ฺโ ฯ  ทวาติ   สหสา  ฯ  รวาติ  
วิรชฺฌิตฺวา ฯ  อ ฺ   ภณิสฺสามีติ   อ ฺ   ภณนฺโต   พุทฺธ  
ปจฺจกฺขามีติ   ภณตีติ   โยเชตพฺพ ฯ  อกฺขรสมยานภิ ฺตาย   วา  
กรณสมฺปตฺติยา   อภาวโต   วา   กเถตพฺพ   กเถตุมสกฺโกนฺโต  หุตฺวา  
อ ฺ   กเถนฺโต   รวา  ภณติ  นาม  ฯ  อุภยถาป  อ ฺ  ภณิตุกามสฺส  
อ ฺภณน   สมานนฺติ   อาห   ปุริเมน   โก   วิเสโสติ  ฯ  วาเจตีติ  
ปาลึ   กเถนฺโต   อ ฺ  อุคฺคณฺหาเปนฺโต  วา  วาเจติ  ฯ  ปริปุจฺฉตีติ  
ปาลิยา   อตฺถ   ปริปุจฺฉนโฺต   ปาลึ   ปริปุจฺฉติ ฯ  อุคฺคณฺหาตีติ  
อ ฺสฺส   สนฺติเก   ปาล ึ  อุคฺคณฺหาติ  ฯ  สชฺฌาย   กโรตีติ  
อุคฺคหิตปาลึ   สชฺฌายติ ฯ  วณฺเณตีติ   ปาลิยา   อตฺถ  สวณฺเณนฺโต  
               [ ม. ป. ๕๐ - ๑ ส. ป. ๓๐๓ - ๕ ]  
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ปาลึ  วณฺเณติ  ฯ  มหลลฺกสฺส  กิ ฺจิ  อชานนโต  อวิเธยฺยินฺทฺริยตาย ๑  
วา   โปตฺถกรูปสทิสสฺสาติ   วุตฺต ฯ  มตฺติกาย   กตรูปสทิสสฺสาติ  
อตฺโถ  ฯ  ครเุมธสฺสาติ   อารมฺมเณสุ   ลหุปฺปวตฺติยา   อภาวโต  
ทนฺธคติกตาย   ครุป ฺสฺส  ฯ  มนฺทป ฺสฺสาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  
สพฺพโส   วาติ   อิมินา   อิท   ปร   สาเวสฺสามิ  สิกขฺ  ปจฺจกฺขามีติ  
เอว   ปวตฺตจิตฺตุปฺปาทสฺส   อภาว   ทสเฺสติ ฯ  ยสฺมา  ปน  อสติ  
เอวรูเป   จิตฺตุปฺปาเท   เกนจิ   ปรยิาเยน  ตถาวิธ  วจีเภท  กตฺวา  
สาวน   นาม   เนว   สมฺภวติ  ตสฺมา  วุตฺต  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติ- 
อาทีสุ ฯเปฯ วจีเภท กตฺวา น สาเวตีติ ฯ  
        [๔๘]  นิทฺทิสิตพฺพสฺสาติ   วิวรติพฺพสฺส   ปกาเสตพฺพสฺส  ฯ  
กิเลเสหีติ   อหิริกาทีหิ   กเิลเสหิ  ฯ  อิโต  ปฏายาติ  ทุฏ ุลฺลปทโต  
ปฏาย ฯ  ตสฺส   กมฺมสสฺาติ   เมถุนธมฺมปฏิเสวนสงฺขาตสฺส  
กมฺมสฺส ฯ  ทสฺสนนฺติอาทิ  วุตฺตนยเมว  ฯ  อสฺสาติ  เมถุนธมฺมสฺส  ฯ  
ทฺวีหิ   ทฺวีหิ   สมาปชฺชิตพฺพา   ทฺวยทฺวยสมาปตฺตีติ   อาห   ทฺวเยน  
ทฺวเยน   สมาปชฺชิตพฺโพติ ฯ  ราคปริยุฏาเนน   สทิสภาวาปตฺติยา  
มิถุนาน   อิท   เมถุน ฯ  เมถุนเมว   ธมฺโม  เมถุนธมฺโมติ  อาห  
อุภินฺน   รตฺตานนฺติอาทึ  ฯ  ตตฺถ   รตฺตานนฺติ   เมถุนราเคน  
 
๑. ม. อวิทิตินทฺฺริยตาย ฯ  

                        [ ม. ป. ๕๑ ส. ป. ๓๐๕ - ๗ ]  
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รตฺตาน  ฯ  สารตฺตานนฺติ   เตเนว   ราเคน   อติวิย   รตฺตาน  
รตฺตวณฺณมาปาทิกาน  ฯ  อวสฺสุตานนฺติ   โลกสฺสาทมิตฺตสนฺถววเสน  
อุปฺปนฺนเมถุนราเคน   ตินฺตาน ฯ  ปรยิุฏ ิตานนฺติ  เมถุนราคุปฺปตฺติยา  
ปริโยนทฺธจิตฺตาน ฯ สทิสานนฺติ รตฺตตาทีหิ สทิสาน ฯ  
        [๔๙]  ยสฺมา   ปฏิเสวติ  นามาติ  ปท  มาติกาย  นตฺถ ิ ตสฺมา  
ปฏิเสวติ   นามาติ   กสฺมา   อุทฺธฏนฺติ   โย   ม ฺติ   ตสฺส  การณ  
ทสฺเสนฺโต   ปฏิเสเวยฺยาติ   เอตฺถ ฯเปฯ  มาติกาปทนฺติ  อาห  ฯ  
อิตฺถิยา   นิมตฺิเตนาติ   อิท   มคฺเคน   คจฺฉตีติอาทิ  วิย  ทฏพฺพ  ฯ  
ยถา  ห ิ มคฺเคน  คจฺฉตีติ  วุตฺเต  มคฺค  คจฺฉติ  มคฺเค  วา  คจฺฉตีติ  
อยมตฺโถ   ลพฺภติ   เอว   อิตฺถิยา   นิมตฺิเตน   ปเวเสตีติ   วุตฺเต  
อิตฺถิยา  นิมตฺิต  ปเวเสติ  นิมิตฺเต  วา  ปเวเสตีติ  อยมตฺโถ ลพฺภติ ฯ  
อิท ฺจ   เยภุยฺยวเสน   ปรุสิปฺปโยคทสฺสนตฺถ   วุตฺต  ฯ  นิมิตฺต  
องฺคชาตนฺติ   อตฺถโต   เอก ฯ  ปเวสน  นาม  น  พหิจฺฉุปนมตฺตนฺติ  
อาห  วาเตน  อสมฺผุฏเ  อลฺโลกาเสติ  ฯ  อพฺภนฺตร  หิ  ปเวเสนฺโต  
ปเวเสตีติ   วุจฺจติ   น   พหิจฺฉุปนฺโต ฯ  อพฺภนฺตรนฺติ  จ  ปกติยา  
สพฺพโส   ปหิตสฺส   นิมตฺิตสฺส   วาเตน   อสมฺผุฏโกาโส  วุจฺจตีติ  ฯ  
อิทานิ   สพฺพถา   เลโสกาสปทหนตฺถ   อิตฺถีนิมิตฺเต   ปรุิสนิมิตฺเต   จ  
ลพฺภมาน  ปเวสนกาเล   อ ฺม ฺ   สมฺผสฺสารห   ปเทสวิเสส  
วิภชิตฺวา   ทสฺเสนฺโต   อิตฺถีนิมิตฺเต   จตฺตาริ   ปสสฺานีติอาทิมาห ฯ  
                             [ ม. ป. ๕๑ ส. ป. ๓๐๗ ]  
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วาเตน  อสมฺผุฏเ  หิ  อลโฺลกาเส  ยตฺถ  กตฺถจิ  เอเกนป  ปเทเสน  
ฉุปตฺวา  ปเวเสนฺโต  ปเวเสตีติ  วุจฺจติ  ฯ  เวมชฺฌนติฺ  ยถา  จตฺตาริ  
ปสฺสานิ   อสมฺผุสนฺโต   ปเวเสติ   เอว   กตวิวรสฺส   อิตฺถีนิมิตฺตสฺส  
เหฏ ิมตล   วุจฺจติ ฯ  ปุริสนิมิตฺเต  ปน  มชฺฌนฺติ  อคฺคโกฏึ  สนฺธาย  
วทติ ฯ  อุปรติี  อคฺคโกฏโิต  อุปริภาคปฺปเทโส  ฯ  อิท ฺจ  มชฺเฌน  
สมฺมิ ฺชิตฺวา   ปเวเสนฺตสฺส   มชฺฌิมปพฺพสมฺมิ ฺชิตงฺคุลึ  กตฺถจิ  
ปเวเสนฺตสฺส   องฺคุลิยา   มชฺฌิมปพฺพปฏ ิสทิส   องฺคชาตสฺส อุปริภาค- 
เวมชฺฌ  สนธฺาย  วุตฺต  ฯ  เหฏา  ปเวเสนฺโตติ อิตฺถีนิมิตฺตสฺส  
เหฏ ิมภาเคน   ฉุปนฺต   ปเวเสนฺโต ฯ  มชฺเฌน   ปเวเสนฺโตติ  
อพฺภนฺตรตล   ฉุปตฺวา   มชฺเฌน   ปเวเสนฺโต ฯ  กตฺถจิ  อจฺฉุปนฺต  
ปเวเสตฺวา   นีหรนฺตสฺส   หิ   นตฺถ ิ  ปาราชิก   ทุกกฺฏ   ปน  โหติ  
ฉินฺนสีสวตฺถุสฺมึ  วิวฏกเต  มุเข  อจฺฉุปนฺต  ปเวเสตฺวา นีหรนฺตสฺส วิย ฯ  
มชฺเฌเนว   ฉุปนฺต  ปเวเสนฺโตติ  อคฺคโกฏิยา  ฉุปนฺต  ปเวเสนฺโต  ฯ  
มชฺฌิมปพฺพปฏ ิยา  สมมฺิ ฺชิตงฺคุลินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อถวา  
สมฺมิ ฺชิตงฺคุลึ   มชฺฌิมปพฺพปฏ ิยา   ปเวเสนฺโต   วิยาติ  โยเชตพฺพ  ฯ  
สงฺโกเจตฺวาติ  นิมิตฺต  มชฺเฌน  ภินฺทตฺิวา  ฯ อุปรภิาเคนาติ สงฺโกจิตสฺส  
อุปริภาคโกฏิยา  ฯ  อิทานิ   ปุริสนิมตฺิตสฺส   เหฏาวุตฺเตสุ   ฉสุ  
าเนสุ   อุปรีติ   วุตฺตฏานนฺตรสฺส   วเสน   วิสุ   จตฺตาริ  ปสสฺานิ  
คเหตฺวา   ปุรสินิมิตฺเต   ทสธา   านเภท  ทสฺเสนฺโต ตตฺถาติอาทิ- 
                              [ ม.ป. ๕๑ ส.ป. ๓๐๗ ]  
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อาทิมาห  ฯ  เหฏา  ปน วิสุ ตานิ อคฺคเหตฺวา จตฺตาริ ปสฺสานีติ  
วจนสาม ฺโต   วิสุ   วิสุ  ลพฺภมานานิ  เอกชฺฌ  คเหตฺวา  ฉฏา- 
นานิ วุตฺตานิ ฯ  ตุลาทณฺฑสทิส   ปเวเสนฺตสฺสาติ  อุชุก  ปเวเสนฺ- 
ตสฺส  ฯ นิมตฺิเต   ชาตนฺติ   อตฺตโน   นิมิตฺเต   ชาต  ฯ  จมฺมขีลนฺติ  
นิมิตฺเต   อุฏ ิตจมฺมเมว ฯ  อุณฺณิคณฺโฑติป   วทนฺติ ฯ  นิมิตฺเต  
ชาตมฺป   จมฺมขีลาทิ   นิมตฺิตเมวาติ  อาห  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺสาติ  ฯ  
อุปหตกายปฺปสาทนฺติ  อวตฺวา  นฏกายปฺปสาทนฺติ  วจน  อุปาทินฺน- 
ภาวสฺส นตฺถิตาทสฺสนตฺถ ฯ  เตเนวาห   มตจมฺม   วา   สุกฺขปฬก  
วาติ  ฯ  สติ   หิ   อุปาทินฺนภาเว   อุปหเตป   กายปฺปสาเท อุปหตินฺ- 
ทฺริยวตฺถุสฺมึ   วิย   ปาราชกิาปตฺติเยว   สิยา  ฯ  มตจมฺม  ปน  
สุกฺขปฬก ฺจ   อนุปาทินฺนก ฯ  อุปาทินฺนเกเยว  จ  ปาราชิกาปตฺติ  ฯ  
เตนาห   อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  ฯ  น  จ  เอว  กโรนฺตสฺส  อนาปตฺติ  
สกฺกา   วตฺตุนฺติ   ทุกกฺฏ   วุตฺต ฯ  อิตฺถนีิมิตฺตสฺส   ปน   นฏเป  
อุปาทินฺนภาเว  ปาราชิกาปตฺติเยว  มเต  อกฺขยิเต  เยภุยฺเยน อกฺขยิเต  
จ   ปาราชิกาปตฺตีติ   วจนโต  ฯ  เมถุนสฺสาเทนาติ   อิมินา กาย- 
สสคฺคราค   นิวตฺเตติ  ฯ  สติ  หิ  กายสสคฺคราเค  สงฺฆาทิเสโสว  
สิยา ฯ  พีชานิป   นิมิตฺตสงฺข   น  คจฺฉนฺตีติ  ทุกฺกฏเมว  วุตฺต  ฯ  
นิมิตฺเตน นิมิตฺต ปเวเสตีติ หิ วุตฺต ฯ  
        [๕๐]  อิทานิ   อิมิสสฺา   เมถุนกถาย   อสพฺภิรูปตฺตา   อีทสิ  
                         [ ม. ป. ๕๑ ส. ป. ๓๐๗-๘ ]  
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าน   กเถนฺเตหิ   สุณนฺเตหิ   จ   เอว  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  อนุสาสนฺโต  
อย ฺจ   เมถนุกถา  นามาติอาทิมาห  ฯ  เมถุนกถาย  ราควุฑฺฒิ- 
เหตุตฺตา หาสวิสยตฺตา   จ   ตทุภยนิวตฺตนตฺถ   ปฏิกูลมนสิการาทีสุ  
นิโยเชติ ฯ  ปฏิกูลมนสิกาเรน  หิ  ราโค  นิวตฺตติ  ฯ  สมณส ฺาทีสุ  
ปจฺจุปฏ ิเตสุ   หาโส   นิวตฺตติ  ฯ  สตฺตานุทฺทยายาติ   สตฺตาน  
อปายทุกฺขาทีหิ   อนุรกฺขณตฺถ ฯ  โลกานุกมฺปายาติ   สตฺตโลกวิสยาย  
อนุกมฺปาย ฯ  มุข   อปธายาติ   มุข  อปทหิตฺวา  ฯ  เยน  เกนจิ  
ปมาเทน   กทาจิ   มนฺทหาโส   ภเวยฺย   ตทา   ครุตฺต   กุปฺเปยฺย  
ตสฺมา   ตาทิเส   กาเล  ครภุาวสฺส  อวิโกปนตฺถ  วิชนเกน  ๑  มุข  
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  นิสีทิตพฺพนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อถวา   มุข  
อปธายาติ   มุข  ปทหิตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  วิชนเกน  มขุ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  
หสมาเนน   น   นิสีทิตพฺพนฺติ   อธิปปฺาโย ฯ  ทนตฺวิทสกนฺติ  ทนฺเต  
ทสฺเสตฺวา  ฯ  วิวริตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ ตพฺภีเตนาติ สงฺโกจ อนาปชฺชนฺเตน  
อุสฺสาหชาเตนาติ   อตฺโถ ฯ  ยท ิ ห ิ อีทิส  นาม  อสพฺภึ  กเถมีติ  
สงฺโกจ   อาปชฺเชยฺย   อตฺถวิภาวน   น   สิยา   ตสฺมา   ตาทิเสน  
สมฺมาสมฺพุทฺเธนป   ตาว   อีทิส   กถิต   กิมงฺค   ปนาห  น  กเถมีติ  
เอว   อุสฺสาหชาเตน   กเถตพฺพนฺติ   อธิปฺปาโย  ฯ  สตฺถุปฏิภาเคนาติ  
สตฺถุกปฺเปน ฯ สตฺถุสทิเสนาติ อตฺโถ ฯ  
        [๕๑]  ติรจฺฉาเนสุ   คตายาติ   ติรจฺฉาเนสุ   อุปฺปนฺนาย ฯ  
 
๑. ม. พีชเกน ฯ  

                                  [ ม. ป. ๕๐๒ ส. ป. ๓๐๘ ]  
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ยสฺมา   ติรจฺฉานคตา   นาม   อติขุทฺทกาป   โหนฺติ   เยส   มคฺเคสุ  
ติลผลมตฺตมฺป  ปเวสน  นปฺปโหติ  ตสฺมา  น   สพฺพาว ติรจฺฉาน- 
คติตฺถิโย   ปาราชิกวตฺถุภูตาติ   ปเวสนปฺปโหนกวเสน ลพฺภมาน- 
ติรจฺฉานคติตฺถิโย  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ทสฺเสนฺโต ปาราชิกวตฺถุภูตาเอว  
เจตฺถาติอาทิมาห ฯ  อปาทาน   อหิมจฺฉาติอาทิคาถา  ปาราชิกวตฺถูน  
เหฏ ิมปริจฺเฉททสฺสนตฺถ   โปราเณหิ   ปตา  ฯ  ตตฺถ   อหีติ  
ชาตินิทฺเทเสน   สพฺพาป   สปฺปชาติ   สงฺคหิตาติ   อาห   อหิคฺคหเณน  
ฯเปฯ  ทีฆชาติ   สงฺคหิตาติ ฯ  ตตฺถ   โคนสาติ   สปฺปวิเสโส  
เยส   ปฏ ีสุ   มหนฺตานิ   มณฺฑลานิ   สนฺทิสฺสนฺติ ฯ  มจฺฉคฺคหณ  
โอทกชาติยา  อุปลกฺขณปทนฺติ  อาห  มจฺฉคฺคหเณน  ฯเปฯ  
อุทกชาติ   สงฺคหิตาติ ฯ  เตเนว   มณฺฑูกกจฺฉปาน   สปาทกตฺเตป  
อุทกชาติกตฺตา   สงฺคโห  กโต  ฯ  มุขสณฺานนฺติ  โอฏจมฺม- 
สณฺาน  ฯ วณสงฺเขป  คจฺฉตีติ   วณสงฺคห   คจฺฉติ   นวสุ  
วณมุเขสุ   สงฺคหิตตฺตาติ   อธิปฺปาโย  ฯ  วเณ   ถลุลฺจฺจย ฺจ  
อมคฺเคน   อมคฺค   ปเวเสติ  อาปตฺติ  ถลฺุลจฺจยสฺสาติ  อิมสฺส  สุตฺตสฺส  
วเสน   เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺมึ  หิ  สุตฺเต  ทวีฺสุ  สมฺภินฺนวเณสุ  เอเกน  
วเณน   ปเวเสตฺวา   ทุติเยน   นีหรนฺตสฺส   ถลฺุลจฺจย   วุตฺต ฯ  
วกฺขติ   จ   อิมสฺส   สุตฺตสฺส   อนุโลมวเสน   สพฺพตฺถ   วณสงฺเขเป  
ถุลลฺจฺจย   เวทิตพฺพนฺติ ฯ  กุกฺกฏุิคฺคหณมฺป   สพฺพาย   ปกฺขิชาติยา  
                                 [ ม. ป. ๕๒ ส.ป. ๓๐๙ ]  
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อุปลกฺขณปทนฺติ   อาห  กุกฺกุฏิคฺคหเณน ฯเปฯ  ปกฺขิชาติ สงฺค- 
หิตาติ  ฯ  มชฺชาริคฺคหณมฺป   จตุปฺปทชาติยา   อุปลกฺขณปทนฺติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  เตนาห   มชชฺาริคฺคหเณน  ฯเปฯ  จตุปฺปทชาตึ สงฺค- 
หิตาติ ฯ  รุกขฺสุนขา   นาม  กลนฺทกาติป  วทนฺติ  ฯ  มงฺคุสาติ  
นงฺกุลา ฯ  
        [๕๒]  ปราชิตสทฺโท   อุปสคฺคสฺส   วุฑฺฒึ   กตฺวา  ตการสฺส  จ  
กการ   กตฺวา   ปาราชิโกติ   นิทฺทิฏโติ   อาห   ปาราชิโกติ ปรา- 
ชิโตติ ฯ  กตฺถจิ  อาปตฺตีติ   ปาราชิเกน   ธมฺเมน อนุทฺธเสยฺยาติ- 
คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต  ฯ  ปราชยตีติ  ปาราชิก  ปาราชิกาติ จ กตฺตุ- 
สาธเนน  ปาราชิกสทฺเทน  สิกฺขาปท  อาปตฺติ  จ วุจฺจตีติ ทสฺเสนฺโต  
อาห   โย   ต   อติกฺกมตีติอาทึ ฯ  ปุคฺคโล   ปน   กมฺมสาธเนน  
ปาราชิกสทฺเทน   วุจฺจตีติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   ปุคฺคโล   ยสฺมา ปรา- 
ชิโตติอาทึ  ฯ  เอตเมว  หิ  อตฺถ  สนฺธายาติ  ต อาปตฺตึ อาปนฺโน  
ปุคฺคโล   ปราชิโต   โหติ   ปราชยมาปนฺโนติ   เอตมตฺถ  สนฺธาย  ฯ  
จุโต   ปรทฺโธติอาทินา   หิ   ต  อาปตฺตึ  อาปนฺนปุคฺคโล  จุโต  โหติ  
ปราชิโต   ปราชย   อาปนฺโนติ   อยมตฺโถ   วิ ฺายติ ฯ  น  ปน  
ปุคฺคโล   ปาราชิโก   นาม   โหตีติ  เอตมตฺถ  สนธฺายาติ  เอวมตฺโถ  
คเหตพฺโพ  ฯ  น   หิ   ปริวารคาถา   ปุคฺคลวุตฺติปาราชิกสทฺทสฺส  
                    [ ม. ป. ๕๒ ส. ป. ๓๐๙-๑๐ ]  
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นิพพจนทสฺสนตฺถ   วุตฺตา   อาปตฺติวุตฺตีน  ปาราชิกาทิสทฺทาน  
นิพฺพจนวิภาคปฺปสงฺเค   วุตฺตตฺตา ฯ  อย  หิ  ปริวารคาถาย  อตฺโถ  
ยทิท   ปุคฺคลาปตฺติสิกฺขาปทปาราชิเกสุ   อาปตฺติปาราชิก   นาม   วุตฺต  
ต   อาปชชฺนโฺต   ปุคฺคโล   ยสฺมา   ปราชิโต   ปราชยมาปนฺโน  
สทฺธมฺมา   จุโต   ปรทฺโธ  ภฏโ  นิรงฺกโต  จ  โหติ  อนีหเฏ  ตสฺมึ  
ปุคฺคเล   ปุน   อุโปสถปวารณาทิเภโท   สวาโส   นตฺถิ  เตเนต  อิติ  
วุจฺจติ   เตน   การเณน   เอต   อาปตฺติปาราชิก   อิติ  วุจฺจตีติ  ฯ  
อย   ปเนตฺถ   สงฺเขปตฺโถ ฯ  ยสฺมา   ปราชิโต   โหติ  เอเตน  
ตสฺมา   เอต   ปาราชิกนฺติ  วุจฺจตีติ  ฯ  ปริภฏโติ  สาสนโต  ภฏโ  
ปริหีโนติ  อตฺโถ  ฯ  ฉินฺโนติ  อนฺตรา  ขณฺฑิโต  ฯ  สทฺธ ึ โยชนายาติ  
ปทโยชนาย   สทฺธึ  ฯ  จตุพฺพิธ   สงฺฆกมฺมนฺติ   อปโลกนาทิวเสน  
จตุพฺพิธ   สงฺฆกมฺม ฯ  สมีาปริจฺฉินฺเนหีติ   เอกสีมาปริยาปนฺเนหิ  ฯ  
ปกตตฺตา   นาม  ปาราชิก  อนาปนฺนา  อนุกฺขิตฺตา  จ  ฯ  ป ฺจวิโธปติ  
นิทานุทฺเทสาทิวเสน   ป ฺจวิโธป ฯ  นหาปตปุพฺพกาน   วิย  โอทิสฺส  
อนุ ฺาต   เปตฺวา   อวเสส   สพฺพมฺป   สิกฺขาปท   สพฺเพหิป  
ลชชฺิปุคฺคเลหิ   อนติกฺกมนียตฺตา   วุตฺต   สพฺเพหิป   ลชฺชิปุคฺคเลหิ  
สม   สิกฺขิตพฺพภาวโตติ ฯ  สมนฺติ   สทฺธึ   เอกปฺปหาเรน  วา  ฯ  
สิกฺขิตพฺพภาวโตติ   อนติกฺกมนวเสน   อุคฺคหปริปุจฺฉาทินา  จ  
สิกฺขิตพฺพภาวโต ฯ  สาม ฺสิกฺขาปเทสุ   อิท  ตยา  น  สิกฺขิตพฺพนฺติ 
                             [ ม. ป. ๕๒ ส. ป. ๓๑๐-๑]   
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เอว   อพหิกาตพฺพโต   น   เอโกป   ตโต   พหิทฺธา   สนฺทิสฺสตีติ  
วุตฺต ฯ  
        [๕๓]  ยนฺต   วุตฺตนติฺ   สมฺพนฺโธ ฯ  น  เกวล  อิตฺถิยาเอว  
นิมิตฺต   ปาราชิกวตฺถูติ   อิมินา   เกวล   อิตฺถิยาเอว   นิมิตฺต ปารา- 
ชิกวตฺถุ   น   โหติ   อถ   โข   อุภโตพฺย ฺชนกปณฺฑกปุริสานมฺป  
นิมิตฺต   ปาราชิกวตฺถูติ   ทสฺเสติ ฯ  น   จ   มนุสฺสตฺิถิยาเอวาติ  
อิมินา   ปน   มนุสฺสิตฺถิยาเอว   นิมิตฺต   ปาราชิกวตฺถุ   น   โหติ อมนุสฺ- 
สิตฺถีติรจฺฉานคติตฺถีอมนุสฺสุภโตพฺย ฺชนกาทีนมฺป นิมิตฺต ปารา- 
ชิกวตฺถูติ   ทสฺเสติ  ฯ  วตฺถเุมว  น  โหตีติ  อมนุสฺสิตฺถิปฺปสงฺเคน  
อาคต   สุวณฺณรชตาทิมย   ปฏิกฺขิปตีติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  
ต   ยุตฺต   วิย  น  ทิสฺสติ  ฯ  น  หิ  อิโต  ปุพฺเพ  อมนุสฺสิตฺถิคฺคหณ  
กต   อตฺถ ิ  เยน   ตปฺปสงฺโค   สิยา   อิทาเนว   หิ   ติสฺโส อิตฺถิโยติ- 
อาทินา   อมนุสฺสิตฺถิคฺคหณ   กต   น   จ   อมนุสฺสิตฺถิคฺคหเณน  
สุวณฺณรชตาทิมยาน   ปสงฺโค   ยุตฺโต   มนุสฺสามนุสฺสติรจฺจฉานชาติ- 
วเสน ติธา   กตฺวา   ปาราชิกวตฺถุภูตสตฺตาน   นิทฺเทเสน  สุวณฺณ- 
รชตาทิมยาน ปสงฺคสฺส   นิวตฺติตตฺตา ฯ  ตถา  หิ  อิตฺถีปุริสาทีสุ  
มนุสฺสามนุสฺสาทีสุ   วา   ยงฺกิ ฺจิ   อนามสิตฺวา   อวิเสเสน   เมถุน  
ธมฺม   ปฏิเสเวยฺยาติ   เอตฺตกเมว   มาติกาย   วุตฺต ฯ  ตสฺส  
ปทภาชเน  จ  ปฏิเสวติ  นามาติ  มาติกาปท  อุทฺธรตฺิวา  โย นิมตฺิเตน  
                             [ ม. ป. ๕๒ ส. ป. ๓๑๑ ]  
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นิมิตฺต   องฺคชาเตน   องฺคชาต   อนฺตมโส   ติลผลมตฺตมฺป   ปเวเสติ  
เอโส   ปฏิเสวติ   นามาติ   ปฏิเสวนากาโรว   ทสฺสโิต ฯ  น  จ  
ปาราชิกวตฺถุภูตนิมิตฺตนิสฺสยา มนุสฺสามนุสฺสติรจฺฉานคตอิตฺถีปุริส-  
*ปณฺฑกอุภโตพฺย ฺชนกา   นิยเมตฺวา   ทสฺสิตา ฯ  ตสฺมา  อิตฺถิยาเอว  
นุโข   นิมิตฺต   ปาราชิกวตฺถุ   อุทาหุ   อ ฺเสมฺปติ เอวมาทิ- 
สนฺเทโห   สยิา ฯ  นิมิตฺตโวหาโร  จ  สุวณฺณรฺตาทิมยรูปเกสุ  
จ   ลพฺภติเยว  ฯ  เตเนว   วินีตวตฺถูสุ   เลปจิตฺตสฺส   นิมิตฺต องฺค- 
ชาเตน   ฉุป   ทารุธีตลิกาย  นิมิตฺต  องฺคชาเตน  ฉุปติ  วุตฺต  ฯ  
ตสฺมา   นิมิตฺตสาม ฺโต   สุวณฺณรชตาทิมยานมฺป   นิมิตฺต ปารา- 
ชิกวตฺถุ   โหติ   น  โหตีติ  กสฺสจิ  อาสงฺกา  สิยา  ฯ  เตเนว  
เลปจิตฺตาทิวตฺถูสุ   ตสฺส   กุกฺกุจฺจ   อโหสีติ   วุตฺต ฯ  ตสฺมา  
ตทาสงฺกานิวตฺตนตฺถ   ปาราชิกวตฺถุภูตสตฺตนิยมนตฺถ ฺจ  ชาติวเสน  
มนุสฺสามนุสฺสาทิโต   ติธา   กตฺวา   ปาราชิกวตฺถุภูตสตฺเต   ภควา  
วิภชิตฺวา   ทสฺเสสิ ฯ  ตสฺมา  วตฺถุเมว  น  โหตีติ  นมิิตฺตสาม ฺโต  
ปสงฺคาคต   สุวณฺณรชตาทิมยาน   นิมตฺิต   ปฏกิฺขิปตีติ   วตฺตพฺพ ฯ  
ตโย   มคฺเคติ  ภุมฺมตฺเถ  อุปโยควจนนฺติ  อาห  ตีสุ  มคฺเคสูติ  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพติ ฯ  เอว   สพฺพตฺถาติ  อิมินา  เทฺว  มคฺเคติ  เอตฺถาป  
ทฺวีสุ   มคฺเคสูติ   อตฺโถ   เวทิตพฺโพติ   อติทิสฺสติ ฯ  อสฺสาติ  
อาขฺยาติกปทนฺติ   ตสฺส   อตฺถ   ทสฺเสนฺโต   โหตีติ   อาห ฯ  คณฺ ี- 
                        [ ม. ป. ๕๒ ส. ป. ๓๑๑-๒ ]  
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ปเทสุ   ปน   อสฺสาติ   ปุคฺคล   ปรามสิตฺวา   โหตูติ  วจนเสโส ทสฺสิ- 
โตติป  อตฺถวิกปฺโป  ทสสฺิโต  ฯ  น  เหโส  สุนฺทรตโต  ฯ  ยทิ หิ  
วจนเสโส   อธิปฺเปโต   สิยา   โหตีติ  วตฺตพฺพ  ฯ  เตเนว  อ ฺสฺมึ  
อตฺถวิกปฺเป โหตีติ วจนเสโส กโต ฯ  
        [๕๔]  สาทิยนฺตสฺเสวาติ  เอตฺถ สาทิยน นาม เสเวตุกามตา- 
จิตฺตสฺส อุปฏาปนนฺติ  อาห  ปฏิเสวนจิตฺตสมงฺคิสฺสาติ ฯ  ปฏปิกฺข  
อตฺถยนฺตีติ   สิกฺขากามาน   ภิกฺขูน  ปฏปิกฺข  ทุสฺสีลภาว  
อตฺถยนฺตีติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  อตฺตโน   เวริปุคฺคลสฺส   ปน  
ปฏิปกฺขภูต   กิ ฺจิ   อมิตฺต   อตฺถยนฺติ   คเวสนฺตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ  ปจฺจตฺถิกา   หิ   อตฺตโน   เวรึ  นาเสตุกามา  ตสฺส  
ปฏิปกฺขภูต   กิ ฺจิ   อมิตฺต   อตฺตโน  สหายภาวมุปคจฺฉนฺต  อิจฺฉนฺติ  ฯ 
ราชปจฺจตฺถิกาทีน   อุปริวกฺขมานตฺตา   ตทนุรูปวเสน   อตฺถ  ทสเฺสนฺโต  
ภิกฺขูเยว   ปจฺจตฺถิกา   ภิกขฺุปจฺจตฺถิกาติ  อาห  ฯ  ภิกฺขุสฺส  ปจฺจตฺถิกา  
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกาติ  เอวมฺปน  วุจฺจมาเน   ภิกฺขุสฺส   ปจฺจตฺถิกา  
ราชาทโยป   เอตฺเถว   สงฺคยฺหนฺตีติ   ราชปจฺจตฺถิกาทโย   วิสุ   น  
วตฺตพฺพา   สยิุ   อ ฺตฺถ  ปน  ภิกฺขุสฺส  ปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ- 
ปจฺจตฺถิกาติ   อยมตฺโถ   ลพฺภเตว   สาสนปจฺจตฺถิกาติ   ยถา ฯ  
อิสฺสาปกตาติ   ปเรส  ลาภสกฺการาทิอสหนลกฺขณาย  อิสฺสาย  
อภิภูตา  ฯ  นิปฺปริปฺผนฺทนฺติ   ปริปผฺนฺทวิรหิต ฯ  ยถา   จลิตุ  
                   [ ม. ป. ๕๓-๔ ส. ป. ๓๑๒-๓ ]  
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ปริวตฺติตุ   น   สกฺโกติ   ตถา  คเหตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  สมฺปโยเชนฺตีติ  
วจฺจมคฺเคน  สทฺธึ  โยเชนติฺ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณติ  ตสฺมึ  ปเวสนกฺขเณ  ฯ  
อคฺคโต   ยาว   มูลา   ปเวสนกาโล   ปเวสนกฺขโณติ   วุจฺจติ ฯ  
สาทิยน   นาม   เสวนจิตฺตสฺส   อุปฺปาทนนฺติ   อาห   เสวนจิตฺต  
อุปฏเปตีติ ฯ  ปวิฏกาเลติ   องฺคชาตสฺส   ยตฺตก   าน  
ปเวสนารห   ตตฺตก   อนวเสสโต   ปวิฏกาเล ฯ  เอว  ปวิฏสฺส  
อุทฺธรณารมฺภโต   อนฺตรา ิตกาโล    ิต   นาม ฯ  อฏกถายมฺปน  
มาตุคามสฺส   สุกฺกวิสฏ ึ   ปตฺวา   สพฺพถา   วายามโต   โอรมิตฺวา  
 ิตกาล   สนธฺาย   สุกกฺวิสฏ ิสมเยติ   วุตฺต  ฯ  อุทธฺรณ  นาม  ยาว  
อคฺคา  นีหรณกาโลติ  อาห  นีหรณกาเล  ปฏิเสวนจิตฺต  อุปฏ- 
เปตีติ  ฯ องฺคารกาสุนฺติ   องฺคารราสึ ฯ  เอวรูเป   กาเล  อสาทิยน   
นาม น สพฺเพส วิสโยติ อาห อิม หิ เอวรูป อารทฺธวิปสฺส- 
กนฺติอาทึ ฯ เอกาทสหิ อคฺคีหีติ ราคโทสโมหชาติชรามรณ- 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสงฺขาเตหิ เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  ฯ  
ราคาทโย หิ อนุทหนฏเน อคฺคีติ วุจฺจนฺติ ฯ เต หิ ยสฺส   
สนฺติ  ต  นิททฺหนฺติ  มหาปริฬาหา  จ  โหนฺติ  ทุนฺนพฺิพาปยา จ ฯ  
ภควตา   จ   ทุมฺมงฺกูน   ปคฺุคลาน   นิคฺคโห   อิจฺฉิโตเยวาติ   อาห  
ปจฺจตฺถิกาน ฺจสฺส   มโนรถวิฆาต  กโรนฺโตติ  ฯ  อสฺสาติ  อสาทิยนฺตสฺส  
ยถาวุตฺตคุณสมงฺคิสฺส ฯ  
                                [ ม. ป. ๕๔ ส.ป. ๓๑๓-๔ ]  
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        [๕๕]  อกฺขยิตนิมิตฺตา  อกฺขยิตสทฺเทน  วุตฺตา  อุตฺตรปท 
โลเปนาติ อาห   โสณสิคาลาทีหิ   อกฺขยิตนิมิตฺตนฺติ  ฯ  อกฺขยิต  
นิมิตฺต  ยสฺสา  สา   อกฺขยิตนิมิตฺตา  ฯ  ชาครนฺตินฺติอาทิ วิเสสน- 
รหิตตฺตา   สุทฺธิกจตุกฺกานีติ   วุตฺต ฯ  สมานาจริยกตฺเถราติ เอกา- 
จริยสฺส  ปานฺเตวาสิกา  ฯ  มหาภเยติ  พฺรหฺมติสฺสภเย ฯ คงฺคาย  
อปรภาโค  อปรคงฺค  ฯ  วต  เรติ  ครหตฺเถ  นิปาโต  ฯ วิสชชฺนฺเตน  
กึ   กาตพฺพนฺติ   อาห   นิจฺจกาล   โสตพฺพนฺติอาทึ  ฯ  เอว  
วินยครุกานนฺติ   อิมินา   อุปริ  เตหิ  วุจฺจมานวินิจฺฉยสฺส  ครุกรณียตาย  
การณ   วุตฺต ฯ  สพฺพ   ปรยิาทิยิตฺวาติ   สพฺพ   ปาราชิกกฺเขตฺต  
อนวเสสโต   คเหตฺวา  ฯ  โสต   ฉินฺทิตฺวาติ   ปาราชิกกฺเขตฺเต วีติกฺ- 
กมโสต   ฉินฺทิตฺวา  ฯ  อปปฺ ฺตฺตภาวโต   ยุตฺติอภาวโต   จ ปาราชิกจฺ- 
ฉายา   ปเนตฺถ   น   ทิสฺสตีติ   วุตฺต ฯ  เกจิ   ปน อุปฑฺฒกฺขยิต- 
ภาวสฺส  ทุพฺพินิจฺฉยตฺตา  ตตฺถ ปาราชกิ น ป ฺเปสีติ วทนฺติ ฯ  
ต   อการณ  น  จ  ทุพฺพินิจฺฉยตา  อปฺป ฺตฺติการณ  เยภุยฺยก-ฺ 
ขยิตาทีสุป ทุพฺพินิจฺฉยภาวสฺส   สมานตฺตา  ฯ  อุปฑฺฒกฺขยิตโต  หิ  
กิ ฺจิเทว   อธิก   โอน   วา   ยท ิ  ขาทิต  สิยา  ตมฺป  เยภุยฺเยน  
ขยิต   อกฺขยตินฺติ   สงฺข   คจฺฉตีติ   อุปฑฺฒกฺขยิตมิว  เยภุยฺยกฺขยติานิป  
ทุพฺพินิจฺฉยาเนว ฯ  อปจ  อุปฑฺฒกฺขยิต   ยท ิ  สภาวโต ปาราชิกกฺ- 
เขตฺต   สิยา   น  ตตฺถ  ภควา  ทุพฺพินิจฺฉยนฺติ  ปาราชิก  น  
                         [ ม. ป. ๕๔ ป. ป. ๓๑-๖ ]  
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ป ฺเปติ ฯ  อิทานิ  เถเรน  กตวินิจฺฉยเมว  อุปตฺถมฺเภตฺวา  อปรมฺป  
ตตฺถ  การณ  ทสฺเสนฺโต  อปจาติอาทิมาห  ฯ  นิมตฺิเต อปฺป- 
มตฺตกาป   มสราชิ   สเจ   อวสิฏา  โหติ  ต  เยภุยยฺกฺขยิตเมว  
โหติ   ตโต   ปรมฺปน   สพฺพโส   ขยิเต   นิมิตฺเต   ทุกฺกฏเมวาติ  
ทสฺเสนฺโต   อาห  ตโต  ปร  ถุลลฺจฺจย  นตฺถีติ  ฯ  อถวา  เยภุยฺเยน  
ขยิต   นาม   วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺคมุขาน   จตูสุ   โกฏาเสสุ   เทฺว  
โกฏาเส   อติกฺกมฺม   ยาว  ตติยโกฏาสสฺส  ปริโยสานา  ขาทิต  ฯ  
ตโต   ปรมฺปน   ตติยโกฏาส   อติกฺกมฺม   ยาว   จตุตฺถโกฏาสสฺส  
ปริโยสานา   ขาทิต   ทุกกฺฏวตฺถูติ   เวทิตพฺพ ฯ  มตสรีรสฺมึเยว  
เวทิตพฺพนฺติ   มต   เยภุยฺเยน   อกฺขยิตนฺติอาทิวจนโต ฯ  ยทิป  
นิมิตฺต   สพฺพโส   ขยิตนฺติอาทิ   สพฺพ   ชีวมานกสรีรเมว   สนฺธาย  
วุตฺตนฺติ  มหาคณฺ ีปเท  วุตฺต  ฯ  เกนจิ  ปน  ต  วีมสิตฺวา คเหตพฺพนฺติ  
ลิขิต ฯ  กิเมตฺถ   วีมสิตพฺพ ฯ  ชีวมานกสรีรสฺเสว   อธิกตตฺตา  
มตสรีเร   ลพฺภมานสฺส  วินิจฺฉยสฺส  วิสุ  วกฺขมานตฺตา  จ  ฯ  เตเนว  
มาติกฏกถายมฺป   ชีวมานกสรีรสฺส   วุตฺตปฺปกาเร   มคฺเค   สเจป  
ตจาทีนิ   อนวเสเสตฺวา   สพฺพโส  ฉินเฺน  นิมิตฺตสณฺานมตฺต  ป ฺายติ  
ตตฺถ   อนฺตมโส   องฺคชาเต   อุฏ ิต   อนฏกายปฺปสาท   ปฬก  
วา   จมฺมขีล   วา   ปเวเสนฺตสฺสาป   เสวนจิตฺเต   สติ   ปาราชกิ  
นฏกายปฺปสาท   สุกฺขปฬก   วา   มตจมฺม   วา   โลม   วา  ปเวเสนฺ- 
                             [ ม. ป. ๕๔ ส. ป. ๓๑๖ ]  
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ปเวเสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  สเจ  นิมิตฺตสณฺานมตฺตมฺป  อนวเสเสตฺวา สพฺพโส  
มคฺโค   อุปฺปาฏิโต   ตตฺถ   อุปกฺกมโต   วณสงฺเขปวเสน  ถลฺุลจฺจยนฺติ  
ชีวมานกสรีรสฺมึเยว   ยถาวุตฺตวินิจฺฉโย   ทสฺสิโต  ฯ  สพฺพโส  ขยิตนฺติ  
นิมิตฺตปฺปเทเส   พหิ    ิต  ฉวิจมฺม  สพฺพโส  ฉินฺทิตฺวา  โสณสิคาลาทีหิ  
ขยิตสทิส   กต ฯ  เตเนวาห   ฉวิจมฺม   นตฺถีติ ฯ  นมิิตฺตมสสฺส  
ปน   อพฺภนฺตเร   ฉวิจมฺมสฺส   จ   วิชฺชมานตฺตา   นมิิตฺตสณฺาน  
ป ฺายตีติ   วุตฺต ฯ  เตเนวาห  ปเวสน  ชายตีติ  ฯ  นิมิตฺต- 
สณฺาน ปน  อนวเสเสตฺวาติ  นิมิตฺตากาเรน   ิต  ฉวิจมฺมมสาทึ  
อนวเสเสตฺวา ฯ  ชีวมานกสรีเร  ลพฺภมานวิเสส  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
มตสรีเร   ลพฺภมานวิเสส   ทสฺเสนฺโต  อาห  มตสรีเร  ปนาติอาทึ  ฯ  
มนุสฺสาน   ชวีมานสรีเรติอาทินา   ปน   อกฺขิอาทโยป   วณสงฺคห  
คจฺฉนฺตีติ   วเณน   เอกปรจฺิเฉท   กตฺวา   อกฺขิอาทีสุป   ถลฺุลจฺจย  
วุตฺต ฯ  เตส ฺจ  วณสงฺคโห  นวทฺวาโร   มหาวโณติ เอวมาทิ- 
สุตฺตานุสาเรน  เวทิตพฺโพ ฯ ติรจฺฉานคตาน อกฺขิกณฺณวเณสุ  
ทุกฺกฏ ปน  อฏกถาปมาเณน  คเหตพฺพ  ฯ  ยถา หิ มนุสฺสามนุสฺสติรจฺฉาน- 
คเตสุ วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺคมุขาน  ปาราชิกวตฺถุภาเว  นานากรณ  
นตฺถิ   เอว   อกฺขิอาทีนมฺป   ถลฺุลจฺจยาทิวตฺถุภาเว   นินฺนานากรเณน  
ภวิตพฺพ ฯ วเณ ถุลลฺจฺจย ฺจ อมคฺเคน อมคฺค ปเวเสติ อาปตฺติ  
ถุลลฺจฺจยสฺสาติ   สาม ฺโต   วุตฺต ฯ  น  ปน  มนุสสฺานนฺติ  วิเสสน  
                           [ ม. ป. ๕๕ ส. ป. ๓๑๖-๗ ]  
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อตฺถิ ฯ  ยทิป  ติรจฺฉานคตาน  วเณสุ  ถลฺุลจฺจเยน  น  ภวิตพฺพ  ฯ  
ขรกมุขมณฺฑูกสฺส  ๑   มขุสณฺาเน   วณสงฺเขปโต   ถลฺุลจฺจย   น  
วตฺตพฺพ ฯ  วุตฺต ฺจ   ตสมฺา   อฏกถาจริยาเอเวตฺถ   ปมาณ ฯ  
ภควโต อธิปฺปาย ฺ ุโน หิ อฏกถาจริยา เตเนว วุตฺต  
                       พุทฺเธน ธมฺโม วินโย จ วุตฺโต  
                       โส ตสฺส ปุตฺเตหิ ตเถว าโตติอาทิ ฯ  
มนุสสฺานนฺติ   อิตฺถีปุริสปณฺฑกอุภโตพฺย ฺชนาน   สาม ฺโต   วุตฺต ฯ  
วตฺถิโกเสสูติ   วตฺถิปุเฏสุ   ปุริสาน   องฺคชาตโกเสสุ ฯ  มตสรีร  
ยาว   อุทฺธุมาตกาทิภาเวน   กฏุ ิต   น   โหติ   ตาว   อลฺลสรรีนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  เตนาห   ยทา  ปน  สรีร  อุทฺธุมาตก  โหตีติอาทึ  ฯ  
ปาราชิกวตฺถุ ฺจ   ถลฺุลจฺจยวตฺถุ ฺจ   วิชหตีติ   เอตฺถ  ปาราชิกวตฺถุภาว  
ถุลลฺจฺจยวตฺถุภาว ฺจ   วิชหตีติ   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ  ฯ  มตาน  
ติรจฺฉานคตานนฺติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  เมถนุราเคน  วตฺถิโกส  ปเวเสนฺตสฺส  
ถุลลฺจฺจย   วุตฺตนฺติ   อาห   วตฺถิโกส   อปฺปเวเสนฺโตติ ฯ  อิตฺถิยา  
อปฺปเวเสนฺโตติ  อิตฺถิยา  นิมิตฺต  อปฺปเวเสนฺโต  ฯ  อปฺปเวเสนฺโตติ จ  
ปเวสนาธิปฺปายสฺส   อภาว   ทสฺเสติ ฯ  ปเวสนาธิปฺปาเยน   พหิ  
ฉุปนฺตสฺส   ปน   เมถุนสสฺ   ปุพฺพปโยคตฺตา   ทุกฺกเฏเนว  ภวิตพฺพ  ฯ  
นิมิตฺเตน  นิมิตฺต  ฉุปติ  ถุลลฺจฺจยนฺติ  อิท ฺจ  น  จ ภิกฺขเว รตฺตจิตฺเตน  
 
๑. ม. ปฏงฺค ฯ  

                            [ ม. ป. ๕๕ ส. ป. ๓๑๗ ]  
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องฺคชาต   ฉุปตพฺพ   โย   ฉุเปยฺย   อาปตฺติ   ถลฺุลจฺจยสฺสาติ  อิมสฺส  
สุตฺตสฺส   วเสน  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  จ  เกส ฺจิ  อ ฺถาป  อตฺถวิกปปฺสฺส  
พีช   ๑   ทสฺเสนฺโต   มหาอฏกถายมฺปนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
กิ ฺจาป  กตฺวา  มหาอฏกถ  สรรีนฺติ  วุตฺต  ฯ  ตถาป  เสสอฏกถาสุ  
เมถุนราเคน  มุเขนาติ  วจนสฺส  อภาว  ทสฺเสตุ  มหาอฏกถายมฺปนาติ  
วุตฺต ฯ  องฺคชาเตนาติ  อวุตฺตตฺตา  อวิเสเสนาติ  วุตฺต  ฯ  อิทานิ  
มหาอฏกถาย   วุตฺต   ปาลิยา   สสนฺเทตฺวา   ทสฺเสนฺโต   ยนฺตาว  
มหาอฏกถายนฺติอาทิมาห ฯ  อิตรถา  หิ  ทกฺุกฏ  สยิาติ  ปกติมุเขน  
ฉุปนฺตสฺส   วิสาณาทิคฺคหเณ   วิย  ทกฺุกฏ  สิยา  ฯ  เอว  มหาอฏกถ  
ปาลิยา   สสนฺเทตฺวา   อิทานิ   ตตฺถ   เกส ฺจิ   อ ฺถา  อตฺถวิกปฺป  
ทสฺเสนฺโต  เกจิ  ปนาติอาทิมาห  ฯ สงฺฆาทิเสโสติ กายสสคฺคสิกฺขาปเทน  
สงฺฆาทิเสโส ฯ  วุตฺตนเยเนวาติ  เมถุนราเคเนว  ฯ  นิมิตฺตมุเขนาติ  
วุตฺตตฺตา   ติรจฺฉานคติตฺถิยา   ปสฺสาวมคฺค   เมถนุราเคน   ปกติมุเขน  
ฉุปนฺตสฺส   ทุกฺกฏนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  กายสสคฺคราเคน   ทุกฺกฏนฺติ  
นิมิตฺตมุเขน วา ปกติมุเขน วา กายสสคฺคราเคน ฉุปนฺตสฺส ทุกฺกฏเมว ฯ  
        [๕๖]  ปฏิปนฺนกสฺสาติ   อารทฺธวิปสฺสกสฺส ฯ  อุปาทินฺนกนฺติ  
กายินฺทฺริย   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  อุปาทินนฺเกน  ผุสตีติ  อุปาทินฺนเกน  
ผุสิยติ   ฆฏฏยิตีติ   เอว  กมฺมนิ  ยการโลเปน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  
 
๑. ม. วิธึ ฯ  

                          [ ม. ป. ๕๕-๖ ส. ป. ๓๑๘-๙ ]  
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อถวา   เอว   กโรนฺโต   กิ ฺจิ   อุปาทินฺนก  อุปาทนิฺนเกน  น  ผุสติ  
น   ฆฏเฏตีติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  เลส  โอเฑสฺสนตีฺติ  
เลส  สมฏุาเปสฺสนฺติ  ฯ  ปริกปฺเปสฺสนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ สนฺถตาทิ- 
เภเทหิ ภินฺทิตฺวาติ  สนฺถตาทิวิเสสเนหิ  วิเสเสตฺวา  ฯ  สนถฺตาทีหิ  
จตูหิ   โยเชตฺวาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  สนฺถตายาติ   เอกเทเส สมุทาย- 
โวหาโร  ปโฏ  ทฑฺโฒติอาทีสุ  วิย  ฯ ยถา หิ ปฏสฺส เอกเทเสป  
ทฑฺเฒ   ปโฏ   ทฑฺโฒติ   โวหรนฺติ   เอว   อิตฺถิยา   วจฺจมคฺคาทีสุ  
กสฺมิ ฺจ   มคฺเค   สนฺถเต   อิตฺถี   สนถฺตาติ   วุจฺจติ ฯ  เตนาห  
สนฺถตา   นามาติอาทึ ฯ  วตฺถาทีนิ   อนฺโต   อปฺปเวเสตฺวา   พหิ  
เปตฺวา   พนฺธน   สนฺธาย   ปลิเวเตฺวาติ   วุตฺต ฯ  เอกเทเส  
สมุทายโวหารวเสเนว   ภิกฺขุป   สนถฺโตติ   วุจฺจตีติ   อาห   สนฺถโต  
นามาติอาทึ  ฯ  ยตฺตเก   ปวิฏเติ   ติลผลมตฺเต   ปวิฏเ ฯ  
อกฺขิอาทีน   สนฺถตตฺเตป   ยถาวตฺถุกเมวาติ   อาห   ถุลลฺจฺจยกฺเขตฺเต  
ถุลลฺจฺจย   ทกฺุกฏกฺเขตฺเต   ทุกฺกฏเมว   โหตีติ  ฯ  ขาณณ  ฆฏเฏนฺตสฺส  
ทุกฺกฏนฺติ   อิตฺถีนิมิตฺตสฺส   อนฺโต   ขาณณ   ปเวเสตฺวา   สมตล  
อติริตฺต  วา  ขาณณ  ฆฏเฏนฺตสฺส  ทุกกฺฏ  ปเวสาภาวโต  ฯ  สเจ  ปน  
อีสก   อนฺโต   ปวิสิตฺวา    ิต   ขาณุเมว   องฺคชาเตน   ฉุปติ ปาราชิก- 
เมว  ฯ  ตสฺส  ตลนฺติ  เวฬนุฬาทิกสฺส  อนฺโต ตล ฯ วินีตวตฺถูสุ  
เตน   โข   ปน   สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  สีวถิก  คนฺตฺวา  ฉินฺนสีส  
                          [ ม. ป. ๕๖ ส. ป. ๓๑๙-๒๐ ]  
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ปสฺสิตฺวา   วฏฏกเต   ๑  มุเข  อจฺฉุปนฺต  องฺคชาต  ปเวเสติ  ตสฺส  
กุกฺกุจฺจ   อโหสิ   อนาปตฺติ   ภิกฺขุ  ปาราชิกสฺส  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  
วุตฺตตฺตา   ตสฺส   สุตฺตสฺส   อนุโลมโต   อากาสคตเมว   กตฺวา  
ปเวเสตฺวา   นีหรติ   ทุกฺกฏนฺติ   วุตฺต  ฯ  พหิทฺธา  ขาณุเกติ  อนฺโต  
ปเวสิตเวณุปพฺพาทิกสฺส   พหิ   นิกฺขนฺตขาณุเก  ฯ  เมถุนราเคน  
อินฺทฺริยพทฺธานินฺทฺริยพทฺธสนฺตาเนสุ   ยตฺถ   กตฺถจิ   อุปกฺกมนตฺสฺส   น  
สกฺกา   อนาปตฺติยา   ภวิตุนฺติ   ทุกฺกฏเมวาติ   วุตฺต ฯ  เตเนว  
วินีตวตฺถุมฺหิ  อฏ ิเกสุ  อุปกฺกมนฺตสฺส  ทุกฺกฏ   วุตฺต  ฯ สาม ฺ- 
โจทนาย   ๒   ปกรณโต   วิเสสวินิจฺฉโยติ   อาห   ธตฺุตาติ เมถุนุปสหิต- 
ขิฑฺฑาปสุตาติอาทึ  ฯ  อิทานิ สาม ฺโตป อตฺถสมฺภว ทสฺเสนฺโต  
อิตฺถีธุตฺต สุราธุตฺตาทโย วาติ อาห ฯ หทยนฺติ หทยมส ฯ  
        [๕๗]  ปฏิ ฺากรณ   นตฺถีติ   ปุจฺฉิตพฺพาภาวโต ฯ  น   หิ  
ทูสโก   เกน   จิตฺเตน   วีติกฺกม   อกาสิ   ชานิตฺวา  อกาสิ  อุทาหุ  
อชานิตฺวาติ   เอว   ปุจฺฉาย   อรหติ ฯ  ตตฺเถวาติ   เวสาลิย มหา- 
วเนเอว  ฯ  สพฺพงฺคคตนฺติ   เปตฺวา   เกสโลมทนฺตนขาน มส- 
วินิมุตฺตฏาน ฺเจว   ถทธฺสุกฺขจมฺม ฺจ   อุทกมิว   เตลพินฺทุ   อวเสส  
สพฺพสรีร   พฺยาเปตฺวา    ิต ฯ  สรรีกมฺปาทีนีติ  อาทิสทฺเทน  อกฺขีน  
ปตวณฺณาทึ   สงฺคณฺหาติ  ฯ  ปตฺตโกสเก    ิตนฺติ   หทยปปฺผาสาน  
 
๑. วิวฏฏกเตติป ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สาม ฺโชตนาย ฯ  

                     [ ม. ป. ๖๑ ส. ป. ๓๒๐-๓ ]  
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                  ปมปาราชิกกณฺเฑ สมุฏานาทิกถา 
อนฺตเร  ยกนมส   นิสฺสาย   ปติฏ ิเต   มหาโกสาตกีโกสสทิเส ปตฺต- 
โกเส    ิต  ฯ  กุปเตติ  ปตฺตโกสโต  จลตฺิวา  พหิ  นกิฺขนฺเต  ฯ  
วิสฏจิตฺโตติ   วิสฏปกติจิตฺโต  ฯ  ยกฺขุมฺมตฺตโกติ   ยกฺขา   กริ  
ยสฺส   จิตฺต   ขิปตุกามา   โหนฺติ   ตสฺส   เสตมุข   นีโลทร สุรตฺต- 
หตฺถปาท  มหาสีส  ปชฺชลิตเนตฺต  เภรว  วา  อตฺตภาว นิมฺมินิตฺวา  
ทสฺเสนฺติ   เภรว   วา   สทฺท   สาเวนฺติ   กเถนฺตสฺเสว  วา  มุเข  
หตฺถ   ปกฺขิปตฺวา   หทย   มทฺทนฺติ   เตน   โส   สตฺโต  อุมฺมตฺตโก  
โหติ  ขิตฺตจิตฺโต  ฯ เตนาห เภรวานิ วา อารมฺมณานิ ทสฺเสตฺวาติ- 
อาทึ ฯ ตตฺถ   เภรวานีติ   ทสฺสนมตฺเตเนว   สตฺตาน   ภย   ฉมฺภิตตฺต  
โลมหส   อุปปฺาเทตุ   สมตฺถานิ ฯ  นิจฺจเมว   อุมฺมตฺตโก   โหตีติ  
ยสฺส   ปตฺตโกสโต   ปตฺต   จลิตฺวา  พหิ  นิกฺขนฺต  โหติ  ต  สนธฺาย  
วุตฺต ฯ  ยสฺส  ปน  ปตฺต  จลิตฺวา  ปตฺตโกเสเยว   ิต  โหติ  พหิ  
อนิกฺขนฺต   โส   อนฺตรนฺตรา   ส ฺ   ปฏิลภติ   น   นิจฺจเมว  
อุมฺมตฺตโก   โหตีติ   เวทติพฺพ  ฯ  ตฺวาติ   ส ฺาปฏิลาเภน  
ชานิตฺวา ฯ อธิมตฺตายาติ อธิกปฺปมาณาย ฯ  
                         ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๕๘]  ปกิณฺณกนฺติ  โวมิสฺสกนย  ฯ  สมฏุานนฺติ  อุปฺปตฺติ- 
การณ  ฯ กิรยิาติอาทิ   นิทสฺสนมตฺต  ฯ  อกิรยิาทีนมฺป  สงฺคโห  
ทฏพฺโพ ฯ  เวทนายาติ   สหโยเค   กรณวจน  ฯ  เวทนาย  สห  
                           [ ม. ป. ๕๖-๖๐ ส. ป. ๓๒๓-๔ ]  
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กุสล ฺจาติ   วุตฺต   โหติ  ฯ  สพฺพสงฺคาหิยวเสนาติ   สพฺเพส สิกขฺา- 
ปทาน  สงฺคาหกวเสน  ฯ  ฉ  สิกฺขาปทสมุฏานานีติ  กาโย วาจา  
กายวาจา   กายจิตฺต   วาจาจิตฺต   กายวาจาจิตฺตนฺติ   เอว  วุตฺตานิ  
ฉ   อาปตฺติสมุฏานานิ  ฯ  อาปตฺติเยว  หิ  สิกฺขาปทสีเสน  วุตฺตา  ฯ  
สมุฏานาทโย   หิ   อาปตฺติยา   โหนติฺ   น  สิกฺขาปทสฺส  ฯ  อิเมสุ  
ปน  ฉสุ   สมุฏาเนสุ   ปุริมานิ   ตีณิ   อจิตฺตกานิ   ปจฺฉิมานิ  
สจิตฺตกานิ ฯ  เตสุ  เอเกน  วา  ทฺวีห ิ วา  ตีหิ  วา  จตูหิ  วา  
ฉหิ   วา   สมฏุาเนหิ   อาปตฺติโย   สมฏุหนฺติ ฯ  ป ฺจสมุฏานา  
อาปตฺติ  นาม  นตฺถ ิ ฯ  ตตฺถ  เอกสมุฏานา  จตุตฺเถน  จ  ป ฺจเมน  
จ   ฉฏเน  จ  สมฏุาเนน  สมฏุาติ  น  อ ฺเน  ฯ  ทฺวิสมุฏานา  
ปมจตุตฺเถหิ   จ   ทุติยป ฺจเมหิ   จ   ตติยฉฏเหิ  จ  จตุตฺถฉฏเหิ  
จ   ป ฺจมฉฏเหิ   จ   สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   น   อ ฺเหิ ฯ  
ติสมุฏานา  ปเมหิ  จ  ตีหิ  ปจฺฉิเมหิ  จ  ตีห ิ สมุฏาเนหิ สมุฏาติ  
น  อ ฺเหิ  ฯ  จตุสฺสมุฏานา   ปมตติยจตุตฺถฉฏเหิ   จ ทุติย- 
ตติยป ฺจมฉฏเหิ   จ   สมุฏาเนหิ   สมุฏาติ   น   อ ฺเหิ  ฯ  
ฉสฺสมุฏานา   ฉหิป   สมุฏาติ  ฯ  สกิฺขาปท   นาม   อตฺถิ  
ฉสฺสมุฏานนฺติ  เอตฺถาป  สิกฺขาปทสีเสน   อาปตฺติ   วุตฺตาติ  
เวทิตพฺพา  ฯ  เตเนว   วกขฺติ   สพฺพเมต   อาปตฺติย   ยชฺุชติ  
สิกฺขาปทสีเสน  ปน  อฏกถาสุ  เทสนา  อารูฬฺหาติ  ฯ  กายาทีหิ  ฉหิ  
                       [ ม. ป. ๖๐ ส. ป. ๓๒๔ ]  
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สมุฏาน   อุปฺปตฺติ   เอตสฺสาติ  ฉสฺสมุฏาน  ฯ  ฉ  วา  สมุฏานานิ  
เอตสฺสาติ   ฉสฺสมุฏาน  ฯ  อตฺถ ิ จตุสฺสมุฏานนฺติ  กาโย  กายวาจา  
กายจิตฺต   กายวาจาจิตฺตนฺติ   อิมานิ   จตฺตาริ   วาจา   กายวาจา  
วาจาจิตฺต   กายวาจาจิตฺตนฺติ   อิมานิ   วา   จตฺตาริ   สมุฏานานิ  
เอตสฺสาติ   จตุสฺสมุฏาน ฯ  อตฺถิ   ติสมุฏานนฺติ   กาโย  วาจา  
กายวาจาติ   อิมานิ   ตีณิ   กายจิตฺต   วาจาจิตฺต   กายวาจาจิตฺตนฺติ  
อิมานิ   วา   ตีณิ   สมฏุานานิ   เอตสฺสาติ   ติสมุฏาน ฯ  
ทฺวิสมุฏาน   เอกสมุฏาน ฺจ   สมุฏานสีสวเสน   ทสฺเสนฺโต   อตฺถ ิ 
ก ินสมุฏานนติฺอาทิมาห  ฯ  เตรส  หิ  สมุฏานสีสานิ ปม- 
ปาราชิกสมุฏาน   อทินนฺาทานสมุฏาน   ส ฺจริตฺตสมุฏาน สมนุ- 
ภาสนสมุฏาน   ก ินสมุฏาน   เอฬกโลมสมฏุาน ปทโสธมฺม- 
สมุฏาน   อทฺธานสมุฏาน  เถยฺยสตฺถสมุฏาน ธมฺมเทสนาสมุฏ- 
าน   ภูตาโรจนสมุฏาน   โจรีวุฏาปนสมุฏาน อนนุ ฺาต- 
สมุฏานนฺติ  ฯ  ตตฺถ   อตฺถิ   ฉสฺสมุฏานนฺติ   อิมินา ส ฺจริตฺต- 
สมุฏาน   วุตฺต ฯ  อตฺถิ   จตุสฺสมุฏานนฺติ   อิมินา   ปน อทฺธาน- 
สมุฏาน   อนนุ ฺาตสมุฏาน ฺจ   สงฺคหิต  ฯ  ย   หิ ปมตติย- 
จตุตฺถฉฏเหิ   สมฏุาติ   อิท   อทฺธานสมุฏาน ฯ  ย  ปน ทุติย- 
ตติยป ฺจมฉฏเหิ   สมฏุาติ   อิท   อนนุ ฺาตสมุฏาน ฯ  อตฺถิ  
ติสมุฏานนฺติ   อิมินา   อทินฺนาทานสมุฏาน   ภูตาโรจนสมุฏาน ฺจ  
                             [ ม. ป. ๖๐ ส. ป. ๓๒๔ ]  
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สงฺคหิต ฯ  ย   หิ   สจิตฺตเกหิ   ตีหิ  สมุฏาเนหิ  สมุฏาติ  อิท  
อทินฺนาทานสมุฏาน ฯ  ยมฺปน   อจิตฺตเกหิ   ตีหิ   สมุฏาติ   อิท  
ภูตาโรจนสมุฏาน ฯ  อตฺถิ  ก ินสมุฏานนฺติอาทินา   ปน  
อวเสสสมุฏานสีเสน   ทฺวิสมุฏาน   เอกสมุฏาน ฺจ   สงฺคณฺหาติ ฯ  
ตถา   ห ิ ย  ตติยฉฏเหิ  สมุฏาติ  อิท  ก ินสมุฏานนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  
ย  ปมจตุตฺเถหิ  สมฏุาติ  อิท  เอฬกโลมสมุฏาน  ฯ  ย  ฉฏเเนว  
สมุฏาติ   อิท   ธุรนิกฺเขปสมุฏาน  ฯ  สมนุภาสนสมุฏานนฺติป  
ตสฺเสว  นาม  ฯ  อาทิสทฺทสงฺคหิเตสุ   ปน ปมปาราชิกสมุฏาน- 
ปทโสธมฺมเถยฺยสตฺถธมมฺเทสนาโจรีวุฏาปนสมุฏาเนสุ ย  กาย- 
จิตฺตโต  สมุฏาติ  อิท  ปมปาราชิกสมุฏาน ฯ ย ทุติยป ฺจเมหิ  
สมุฏาติ   อิท   ปทโสธมฺมสมุฏาน ฯ  ย  จตุตฺถฉฏเหิ  สมุฏาติ  
อิท   เถยฺยสตฺถสมุฏาน  ฯ  ย   ป ฺจเมเนว   สมุฏาติ   อิท  
ธมฺมเทสนาสมุฏาน ฯ  ย   ป ฺจมฉฏเหิ   สมฏุาติ   อิท  
โจรีวุฏาปนสมุฏานนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๕๙]  เอว  สมุฏานวเสน  สพฺพสิกฺขาปทานิ  เตรสธา ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ   กิรยิาวเสน   ป ฺจธา   ทสฺเสนฺโต   ตตฺราป   กิ ฺจิ  กิรยิโต  
สมุฏาตีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   กิ ฺจีติ   สิกฺขาปทสีเสน   อาปตฺตึ  
วทติ ฯ  ตสฺมา  ยา  กาเยน  วา  วาจาย  วา  ปวีขณนาทีสุ  วิย  
วีติกฺกม   กโรนฺตสฺส   โหติ   อย   กิริยโต   สมุฏาติ   นาม ฯ  
                         [ ม. ป. ๖๐ ส. ป. ๓๒๔ ]  
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ยา   กายวาจาย   กตฺตพฺพ   อกโรนฺตสฺส   โหติ  ปมก ินาปตฺติ  วิย  
อย   อกริิยโต   สมฏุาติ  นาม  ฯ  ยา  กโรนฺตสฺส  จ  อกโรนฺตสฺส  
จ   โหติ   อ ฺาติกาย   ภิกฺขุนิยา   หตฺถโต   จีวรปฏิคฺคหณาปตฺติ  
วิย   อย   กิรยิากิริยโต   สมุฏาติ  นาม  ฯ  ยา  สิยา  กโรนฺตสฺส  
จ   สิยา   อกโรนฺตสฺส   จ   โหติ   รูปยปฏิคฺคหณาปตฺติ   วิย   อย  
สิยา   กริิยโต   สิยา   อกิรยิโต   สมุฏาติ   นาม ฯ  ยา  สิยา  
กโรนฺตสฺส   จ   สิยา   กโรนฺตสฺส   จ   อกโรนฺตสฺส   จ   โหติ กฏุิการา- 
ปตฺติ   วิย  อย  สิยา  กิริยโต  สิยา  กิรยิากิริยโต  สมุฏาติ  
นาม  ฯ  อิทานิ   สพฺพสิกฺขาปทานิ   ส ฺาวเสน   ทฺวิธา   กตฺวา  
ทสฺเสนฺโต   ตตฺราป   อตฺถิ   ส ฺาวิโมกฺขนฺติอาทิมาห ฯ  ส ฺาย  
อภาเวน   วิโมกฺโข   อสฺสาติ   ส ฺาวิโมกฺขนฺติ   มชฺเฌปทโลปสมาโส  
ทฏพฺโพ ฯ  ยโต   ห ิ  วีติกฺกมส ฺาย   อภาเวน   มุจฺจติ   อิท  
ส ฺาวิโมกฺขนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  จิตฺตงฺค   ลภติเยวาติ กายจิตฺตาทิ- 
สจิตฺตกสมุฏาเนเหว  สมุฏหนโต ลภติเยวาติ อวธารเณน โน  
น   ลภตีติ   ทสฺเสติ  ฯ  ตสฺมา  ย  จิตฺตงฺค  ลภติ  น  ลภติ  จ  ต  
อิตรนฺติ  วุตฺต   อิตรสทฺทสฺส   วุตฺตปฏิโยควิสยตฺตา  ฯ  ปุน สพฺพ- 
สิกฺขาปทานิ   จิตฺตวเสน   ทฺวิธา   ทสฺเสนฺโต   ปุน   อตฺถิ สจิตฺตกนฺติ- 
อาทิมาห  ฯ  ย  สเหว  จิตฺเตน  อาปชฺชตีติ  ย สจิตฺตเกเนว สมุฏ- 
าเนน  อาปชฺชติ  โน  อจิตฺตเกน  ฯ  วินาปติ  อปสทฺเทน  สหาป  
                       [ ม. ป. ๖๐ ส. ป.. ๓๒๔ ]  
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จิตฺเตน   อาปชฺชตีติ   ทสฺเสติ ฯ  ย  ห ิ กทาจิ  อจิตฺตเกน  กทาจิ  
สจิตฺตเกน   สมุฏาเนน  สมุฏาติ  ต   อจิตฺตกนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  เอตฺถ  
จ   ส ฺาทุก   อนาปตฺติมุเขน   วุตฺต   สจิตฺตกทุก   อาปตฺติมุเขน  
วุตฺตนฺติ   อิทเมเตส   นานากรณนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  โลกวชชฺทุกสสฺ  
เหฏาวุตฺตลกฺขณตฺตา   ต   อวิภชิตฺวา   อิทานิ   สพฺพสิกฺขาปทานิ  
กมฺมวเสน   ทุวิธานิ  กุสลาทิวเสน  เวทนาวเสน  จ  ติวิธานิ  โหนฺตีติ  
ทสฺเสนฺโต  กมฺมกุสลเวทนาวเสนาติอาทิมาห  ฯ  เอตฺถ   ปน  
กิ ฺจาป   อฏกถาสุ   อาคตนเยน   กายกมฺม   วจีกมฺมนฺติ  กมฺมวเสน  
ทุก  วุตฺต  ฯ  ติกเมว  ปน  ทสฺเสตุ  วฏฏติ  ฯ  สพฺพเมว หิ สิกฺขาปท  
กายทฺวาเร   อาปชฺชิตพฺพโต  วจีทฺวาเร  อาปชฺชิตพฺพโต  กายวจีทฺวาเร  
อาปชฺชิตพฺพโต   จ   ติวิธ   โหติ ฯ  เตเนว  มาติกฏกถาย  วุตฺต  
สพฺพา   จ   กายกมฺมวจีกมฺมตทุภยวเสน   ติวิธา   โหนฺติ   ตตฺถ  
กายทฺวาเร  อาปชฺชิตพฺพา  กายกมฺมนฺติ   วุจฺจติ   วจีทฺวาเร  
อาปชฺชิตพฺพา   วจีกมฺมนติฺ   วุจฺจติ   อุภยตฺถ   อาปชฺชิตพฺพา  กายกมฺม  
วจีกมฺม ฺจาติ ฯ  ตโตเยว   จ   อทินฺนาทานสิกฺขาปทาทีสุ  กายกมฺม  
วจีกมฺมนฺติ   ตทุภยวเสน   ทสฺสิต  ฯ  อตฺถิ   ปน   สกิฺขาปท กุสลนฺติ- 
อาทินา   อาปตฺตึ   อาปชชฺนฺโต   กุสลจิตฺตสมงฺคี  วา  อาปชฺชติ  
อกุสลจิตฺตสมงคี   วา   อพฺยากตจิตฺตสมงฺคี   วาติ   ทสฺเสติ   น  ปน  
กุสลาป   อาปตฺติ   อตฺถีติ  ทสฺเสติ  ฯ  น  หิ  กุสลา  อาปตฺติ  นาม  
                            [ ม. ป. ๖๐ ส. ป. ๓๒๕ ]  
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อตฺถิ  อาปตฺตาธิกรณ  สยิา  อกุสล  สยิา  อพฺยากต นตฺถิ อาปตฺตา- 
ธิกรณ กุสลนฺติ   วจนโต  ฯ  ทส   กามาวจรกิริยาจิตฺตานีติ หสิตุปฺ- 
ปาทโวฏพฺพเนหิ   สทฺธ ึ  อฏ   มหากิริยาจิตฺตานิ ฯ  ทฺวินฺน อภิ ฺา- 
จิตฺตาน   อาปตฺติสมุฏาปกตฺต   ป ฺตฺตึ  อชานนฺตสฺส อิทฺธิ- 
วิกุพฺพนาทีสุ   ทฏพฺพ  ฯ  ย   กุสลจิตฺเตน   อาปชชฺตีติ   ย สิกฺขา- 
ปทสีเสน   คหิต   อาปตฺตึ   กุสลจิตฺตสมงฺคี  อาปชฺชติ  ฯ  อิมินา  
ปน   วจเนน   ต   กุสลนฺติ   อาปตฺติยา   วุจฺจมาโน   กุสลภาโว  
ปริยายโตว  น ปรมตฺถโตติ ทสฺเสติ ฯ กุสลจิตฺเตน หิ อาปตฺตึ 
อาปชฺชนฺโต สวิ ฺตฺติก   อวิ ฺตฺติก  วา  สิกฺขาปทวีติกฺกมา- 
การปฺปวตฺตรูปกฺขนฺธสงฺขาต อพฺยากตาปตฺตึ   อาปชฺชติ ฯ  อิตเรหิ    
อิตรนฺติ อิตเรหิ   อกุสลาพฺยากตจิตฺเตหิ   ย   อาปชชฺติ   ต   อิตร ฯ  
อกุสล   อพฺยากต ฺจาติ   อตฺโถ ฯ  อิท ฺจ   อาปตฺตึ   อาปชฺชนฺโต  
อกุสลจิตฺตสมงฺคี   วา   อาปชฺชติ   กุสลาพฺยากตจิตฺตสมงฺคี   วาติ  
ทสฺสนตฺถ   วุตฺต  ฯ  เอว   สนฺเตป   สพฺพสิกฺขาปเทสุ   กิ ฺจิ อกุสล- 
จิตฺตเมว   กิ ฺจิ   กุสลาพยฺากตวเสน   ทฺวิจิตฺต   กิ ฺจิ   สพฺเพส  
วเสน   ติจิตฺตนฺติ   อยเมว   ปเภโท   ลพฺภติ   น   อ ฺโติ  
เวทิตพฺพ ฯ ติเวทน ทฺวิเวทน เอกเวทนนฺติ อิท ฺจ ยถาวุตฺตเวทนา- 
วเสเนว ลพฺภติ   นา ฺถาติ  ทฏพฺพ ฯ  นิปชฺชิตฺวา  นิโรธ  
สมาปนฺนสฺส  สหเสยฺยวเสน   ตทาการปฺปวตฺตรูปกฺขนฺธสฺเสว อาปตฺติ- 
                              [ ม. ป. ๖๐ ส.ป. ๓๒๕ ]  
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 ิภาวโต  อตฺถิ  อเวทนนฺติป  วตฺตพฺเพ  ต  กทาจิ  กรหจิ ยทิจฺฉก  
สมฺภวตีติ   อคฺคเหตฺวา  เยภุยฺยวเสน  ลพฺภมานเยว  คเหตฺวา  วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  อิทานิ  ยถาวุตฺตสมุฏานาทีนิ  อิมสฺมึ สวณฺณิยมาน- 
สิกฺขาปเท วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต   อิม   ปกิณฺณก   วิทิตฺวาติอาทิ- 
มาห  ฯ ตตฺถ   วิทิตฺวาติ   อิมสฺส   เวทติพฺพนฺติ   อิมินา  อปรกาล- 
กิริยาวจเนน สมฺพนฺโธ   เวทิตพฺโพ ฯ  กิริยาสมุฏานนฺติ   อิท  
เยภุยฺยวเสน   วุตฺต   ปรุปกฺกเม   สติ   สาทิยนฺตสฺส อกิริยสมฏุาน- 
ภาวโต ฯ  มโนทฺวาเร  อาปตฺติ  นาม  นตฺถีติ  อิทมปฺ พาหุลฺล- 
วเสเนว   วุตฺตนฺติ  วทนฺติ  ฯ  จิตฺต  ปเนตฺถ  องฺคมตฺต  โหตีติ  
ปมปาราชิก   กายจิตฺตโต   สมฏุาตีติ   จิตฺตเมตฺถ   อาปตฺติยา  
องฺคเมว   โหติ  ฯ  น   ตสฺส   วเสน   กมฺมภาโว   ลพฺภตีติ วิ ฺตฺติ- 
ชนกวเสน  กายทฺวาเร  ปวตฺตตฺตา  ตสฺส  จิตฺตสฺส  วเสน อิมสฺส  
สิกฺขาปทสฺส   มโนกมฺมภาโว   น   ลพฺภตีติ   อตฺโถ ฯ  สิกฺขาปทสฺส  
เหฏา   วุตฺตนเยน   ป ฺตฺติภาวโต   สพฺพ ฺเจต   อาปตฺติย  ยชฺุชตีติ  
วุตฺต ฯ น หิ ยถาวุตฺตสมุฏานาทิ ป ฺตฺติย ยุชชฺติ ฯ  
        [๖๐]  อิท  กินฺติ  กเถตุกามตาย  ปุจฺฉติ  ฯ  วินตีานิ  วินิจฺฉิ- 
ตานิ วตฺถูนิ   วินีตวตฺถูนิ ฯ  ตานิ   หิ   อาปตฺตึ   ตฺว  ภิกฺขุ  อาปนฺโน  
ปาราชิก   อนาปตฺติ   ภิกฺขุ   ปาราชิกสฺส   อาปตฺติ   สงฺฆาทิเส- 
สสฺส อนาปตฺติ   ภิกฺขุ   อสาทิยนฺตสฺสาติอาทินา   ภควตาเยว  
                       [ ม. ป. ๖๑ ส.ส. ๓๒๕-๖ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 153 

วินิจฺฉิตานิ  ฯ  เตนาห  ภควตา  สย  วินิจฺฉิตานนฺติ ฯ อุทาน 
คาถาติ ๑ อุทฺเทสคาถา  ฯ  สงฺคหคาถาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  วตฺถุคาถาติ  
เตน   โข   ปน   สมเยน   อ ฺตโร  ภิกฺขูติอาทิกา  นิทานวตฺถุทีปกา  
วินีตวตฺถุปาลิเยว  เตส  เตส  วตฺถูน  คนฺถนโต  วตฺถุคาถาติ  วุตฺตา ฯ  
น   ฉนฺโท   วิจิตฺตลกฺขเณน ฯ  คาถาน   วตฺถ ุ วตฺถุคาถาติ  เอว  
วา  เอตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  เอตฺถาติ  วินีตวตฺถูสุ  ฯ ทุติยา- 
ทีนนฺติ ทุติยปาราชิกาทีน  ฯ  ทุติยาทีนิ   วินิจฺฉิตพฺพานีติ   โยเชตพฺพ ฯ  
สิปฺปกานนฺติ   จิตฺตการาทิสิปฺปกาน  ฯ  ย   ปสฺสิตฺวา   ปสฺสิตฺวา จิตฺต- 
การาทโย  จิตฺตกมฺมาทีนิ  อุคฺคณฺหนฺตา  กโรนฺติ  ต  ปฏิจฺฉนฺนกรูปนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  ปุริมานิ  เทฺว  วตฺถูนีติ  มกฺกฏีวตฺถุ  วชฺชปีุตฺตกวตฺถุ ฺจ  ฯ  
ตานิ   ปน   กิ ฺจาป   อนุปฺป ฺตฺติย   อาคตาเนว   ตถาป   ภควตา  
สย   วินิจฺฉิตวตฺถุภาวโต   อทินฺนาทานาทีสุ   อนุปปฺ ฺตฺติย   อาคตานิ  
รชกาทิวตฺถนูิ   วิย   ปุน   วินีตวตฺถูสุ   ปกฺขิตฺตานิ ฯ  ยท ิ  เอว  
ตสฺส   กกฺุกุจฺจ   อโหสีติ   อิท   วิรุชฺเฌยฺย   อนุปฺป ฺตฺติย   หิ  
อ ฺเ   ภิกฺขู   ทิสฺวา   ต  ภิกฺขุ  โจเทสุนฺติ  ฯ  สจฺจเมต  ฯ  เตหิ  
ปน   ภิกฺขูหิ   อนุปฺป ฺตฺติย   วุตฺตนเยน   โจเทตฺวา   นนุ   อาวุโส  
ตเถว   ต   โหตีติ   วุตฺเต   ตสฺส   กกฺุกจฺุจ  อโหสีติ  คเหตพฺพ  ฯ  
ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสีติ  อิท ฺจ  เตหิ   ภิกฺขูหิ อนุปฺ- 
ป ฺตฺติย  วุตฺตนเยเนว  ภควโต  อาโรจิเต  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  
 
๑. อุทฺทานคาถา ภเวยฺย ฯ  

                             [ ม. ป. ๖๒ ส. ป. ๓๒๖ ]  
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มกฺกฏิยา   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวีติ   ภควตา  ปุฏโ  สมาโน  สจฺจ  
ภควาติ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสีติ   คเหตพฺพ  ฯ วชฺชีปุตฺตก- 
วตฺถุมฺหิ  ปน  สิกฺข  อปจฺจกฺขาย  ทุพฺพลย  อนาวกิตฺวา  เมถุน  
ธมฺม   ปฏิเสวิตฺวา   วิพฺภมิตฺวา   เย   อานนฺทตฺเถร   อุปสงฺกมิตฺวา  
ปุน   ปพฺพชชฺ   อุปสมฺปท ฺจ   ยาจึสุ ฯ  เต  สนฺธาย  อฏานเมต  
อานนฺท   อนวกาโส   ย   ตถาคโต   วชฺชีน  วา  วชชฺีปุตฺตกาน  วา  
การณา   สาวกาน   ปาราชิกสิกฺขาปท   ป ฺตฺต   สมูหเนยฺยาติอาทิ  
อนุปฺป ฺตฺติย   วุตฺต  ฯ  เย   ปน   อวิพฺภมิตฺวา   สลิงฺเค  
 ิตาเยว   อุปปฺนฺนกุกฺกุจฺจา   ภควโต   เอตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ  เต  
สนฺธาย  อาปตฺตึ  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  อาปนฺนา  ปาราชิกนฺติ  อิธ  วุตฺต ฯ  
เกจิ   ปน   อิม   อธิปฺปาย   อชานนฺตา   อ ฺเมว   มกฺกฏีวตฺถุ  
วชฺชีปุตฺตกวตฺถุ ฺจ   วินีตวตฺถูสุ   อาคตนฺติ  วทนฺติ  ฯ  กุเส  คณฺ ิตฺวาติ  
กุสติณานิ   คณฺ ิตฺวา ฯ  เกเสหีติ   มนุสสฺเกเสหิ ฯ  ต  ราคนฺติ  
กายสสคฺคราค  ฯ  ตฺวาติ   สยเมว   ชานิตฺวา  ฯ  ยทิ กาย- 
สสคฺคราเคน   กต   กายสสคฺคราคสิกฺขาปทสฺส  วินีตวตฺถูสุ  อวตฺวา  
อิธ   กสฺมา   วุตฺตนฺติ  ฯ  วุจฺจเต  ฯ  กิ ฺจาป  ต  กายสสคฺคราเคน  
กต  ตสฺส   ปน   ภิกฺขุโน   ปาราชิกกฺเขตฺเต   กตุปกกฺมตฺตา ปารา- 
ชิกนฺนุ  โข  อห  อาปนฺโนติ  ปาราชิกวิสย  กุกกฺุจฺจ  อโหสีติ  อิธ  
วุตฺต  ฯ  เตเนวาห   อนาปตฺติ   ภิกฺขุ   ปาราชิกสฺส   อาปตฺติ สงฺฆาทิ- 
                          [ ม. ป. ๖๓ ส.ป.  ๓๒๖-๗ ]  
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เสสสฺสาติ ฯ  อติทสฺสนียาติ  ทิวสมฺป  ปสฺสนฺตาน  อติตฺติกรณโต  
อติวิย   ทสฺสนโยคฺคา ฯ  วณฺณโปกฺขรตายาติ   เอตฺถ   โปกฺขรตา  
วุจฺจติ   สุนฺทรภาโว ฯ  วณฺณสฺส   โปกฺขรตา   วณฺณโปกฺขรตา ฯ  
ตาย   วณฺณโปกฺขรตาย ฯ  วณฺณสมฺปตฺติยาติ   อตฺโถ ฯ  โปราณา  
ปน   โปกฺขรนฺติ   สรีร  วทนฺติ  ฯ  วณฺณ  วณฺณเมว  ฯ  เตส  มเตน  
วณฺณ ฺจ   โปกฺขร ฺจ   วณฺณโปกฺขรานิ   เตส   ภาโว   วณฺณ- 
โปกฺขรตา ตสฺมา   วณฺณโปกฺขรตายาติ   ปริสุทฺเธน  วณฺเณน  เจว  
สรีรสณฺานสมฺปตฺติยา   จาติ   อตฺโถ  ฯ  อถวา   วณฺณสมฺปนฺน  
โปกฺขร   วณฺณโปกฺขรนฺติ   อุตฺตรปทโลโป   ปุพฺพปทสฺส   ทฏพฺโพ ฯ  
ตสฺส   ภาโว   วณฺณโปกฺขรตา  ฯ  ตาย   วณฺณโปกฺขรตาย ฯ  
วณฺณสมฺปนฺนสรีรตายาติ   อตฺโถ ฯ  ปทฺธเสสีติ   อภิภวีติ  อตฺโถ  ฯ  
กถมฺปน   อสาทิยนฺตี   นสิีทีติ   อาห   อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน ฯเปฯ  
ขาณุกา   วิยาติ ฯ  น   ลิมปฺตีติ   น   อลฺลียติ ฯ  กาเมสูติ  
วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ  ฯ  อิท   วุตฺต   โหติ   ยถา   ปทุมินิปณฺเณ  
อุทกพินฺทุ   น   สณฺาติ   ยถา   จ   สูจิมุเข  สาสโป  น  สนฺติฏติ  
เอวเมว  โย  อพฺภนฺตเร  ทุวิเธนป  กาเมน  น  ลิมปฺติ  ตสฺมึ  กาเม  
น สณฺาติ ตมฺห พฺราหฺมณ วทามีติ ฯ  
        [๖๑]  ปรุิสสณฺาน   อนฺตรหิต   อิตฺถีสณฺาน   อุปฺปนฺนนฺติ  
ผลสฺส   วินาสุปฺปาททสฺสเนน   การณสฺสป   วินาสุปฺปาทา   วุตฺตาติ  
                         [ ม. ป. ๖๔ ส. ป. ๓๒๗-๘ ]  
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ทฏพฺพ  ฯ  ปุริสินฺทฺริเย   หิ   นฏเ   ปุริสสณฺาน   อนฺตรธายติ  
อิตฺถินฺทฺริเย   สมุปฺปนฺเน   อิตฺถีสณฺาน   ปาตุภวติ ฯ  ตถาหิ  ยสฺส  
อิตฺถินฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   ปุริสินทฺฺริย   อุปฺปชชฺตีติ   โน   ยสฺส  
วา   ปน   ปรุสิินฺทฺริย   อุปปฺชฺชติ   ตสฺส   อิตฺถินฺทฺรยิ   อุปฺปชฺชตีติ  
โนติ   ยมกปกรเณ   วุตฺตตฺตา   อินฺทฺรยิทฺวยสฺส   เอกสฺมึ   สนตฺาเน  
สหปฺปวตฺติยา   อสมฺภวโต   ยสฺม ึ  ขเณ   อิตฺถินฺทรฺิย   ปาตุภวติ  
ตโต   ปุพฺเพ   สตฺตรสมจิตฺตโต  ปฏาย  ปุริสินฺทรฺิย  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ  
ตโต   ปุพฺเพ   อุปฺปนฺเนสุ   จ   ปุริสินฺทรฺิเยสุ   สหชรูเปหิ   สทฺธ ึ 
กเมน   นริุทฺเธสุ   ตสฺมึ   สนฺตาเน   อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ตโต  
ปุริสสณฺานากาเรน   ปวตฺเตสุ   กมฺมชรูเปสุ   เสสรูเปสุ   จ   กิ ฺจิ  
กาล   ปวตฺติตฺวา   นิรุทฺเธสุ   อิตฺถีสณฺานากาเรน  จ จตุชรูป- 
สนฺตติยา   ปวตฺตาย   ปุรสิสณฺาน   อนฺตรหิต   อิตฺถีสณฺาน ปาตุ- 
ภูตนฺติ   วุจฺจติ ฯ  อิตฺถิยา  ปุริสลิงฺคปาตุภาเวป  อยเมว  นโย  
เวทิตพฺโพ ฯ  ปุริสลิงฺค   อุตฺตม   อิตฺถีลงฺิค   หีนนฺติ   อิมินา   จ  
ปุริสินฺทฺริยสสฺ   อุตฺตมภาโว   อิตฺถินฺทรฺิยสฺส   จ   หนีภาโว   วุตฺโตติ  
ทฏพฺพ ฯ  น   หิ  อิตฺถินทฺฺริยสฺส  หีนุกฺกฏภาว  วินา  ตนฺนิสฺส- 
ยสฺส ลิงฺคสฺส   หีนุกฺกฏตา   สมฺภวติ  ฯ  ปุริสลิงฺค   พลวอกุสเลน  
อนฺตรธายตีติอาทินาป   อินฺทฺริยสฺเสว  วินาสุปฺปาทา  วุตฺตาติ  
ทฏพฺพ ฯ  อินฺทฺริเย   ห ิ  วินฏเ   อุปฺปนฺเน   จ   ตนฺนิสฺสยสฺส  
                        [ ม. ป. ๖๔ ส. ป. ๓๒๘ ]  
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ลิงฺคสฺสาป   อนฺตรธาน   ปติฏาน ฺจ   สมฺภวติ ฯ  กถมฺปเนตฺถ  
ปุริสลิงฺค   พลวอกุสเลน   อนฺตรธายติ   อิตฺถลีิงฺค   ทุพฺพลกุสเลน  
ปติฏาตีติ  ฯ  วุจฺจเต ฯ  ปฏิสนฺธิย   ตาว   ปุริสินฺทรฺิยุปฺปาทก  
อนุปหตสามตฺถิย   พลวกสุลกมฺม   ยาวตายุก  ปุริสนิฺทฺริยเมว  
อุปฺปาเทติ ฯ  อนฺตรา  ปน  เกนจิ  ลทฺธปจฺจเยน  ปรทาริกตฺตาทินา  
พลวอกุสลกมฺเมน   อุปหตสามตฺถิย   ตเทว   ปฏิสนฺธิทายก   กสุลกมฺม  
ทุพฺพลีภูต   ปุริสินฺทฺริยเมว   อนุปฺปาเทตฺวา   อตฺตโน   สามตฺถยิานุรูป  
อิตฺถินฺทฺริย   ปวตฺเต   อุปฺปาเทติ  ฯ  ยทา  ปน  ปฏสินฺธิทานกาเลเยว  
เกนจิ   ลทฺธปจฺจเยน   ปรทาริกตฺตาทินา  พลวอกสุลกมฺเมน ปรุิสินฺ- 
ทฺริยุปฺปาทนสามตฺถิย   อุปหต  โหติ  ฯ  ตทา  ทุพฺพลีภูต  กุสลกมฺม  
ปุริสินฺทฺริย   อนุปฺปาเทตฺวา   ปฏิสนฺธยิเยว   อิตฺถินทฺฺริย  อุปฺปาเทติ  ฯ  
ตสฺมา   ปุริสลิงฺค  พลวอกุสเลน  อนตฺรธายติ  อิตฺถีลิงฺค ทุพฺพล- 
กุสเลน   ปติฏาตีติ   วุจฺจติ ฯ  ทุพฺพลอกุสเลน  อนฺตรธายตีติ ปร- 
ทาริกตฺตาทิพลวอกุสลกมฺมสฺส ปุริสนิฺทฺริยุปฺปาทนวิพนฺธกสฺส ทุพฺพล- 
ภาเว  สติ  อนฺตรธายนฺต  อิตฺถีลิงฺค  ทพฺุพลอกุสเลน  อนฺตรธายตีติ  
วุตฺต ฯ  ตถาหิ   ปรทาริกตฺตาทิพลวอกุสลกมฺเมน   พาธิตตฺตา  
ปุริสินฺทฺริยุปปฺาทเน   อสมตฺถ   ปฏิสนฺธิย   อิตฺถิยา  อิตฺถินฺทฺริยปฺุปาทก  
ทุพฺพลกุสลกมฺม   ยทา   ปวตฺติย   พฺรหมฺจริยวาสมิจฺฉาจารปฏิวิรติ- 
วเสน ปุริสตฺตปฏนาวเสน  วา  กตุปจิตพลวกุสลกมฺเมน   อาหิต- 
                        [ ม. ป. ๖๔ ส. ป.  ๓๒๙ ]  
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สามตฺถิย   ปรุิสินฺทฺริยุปฺปาทนสมตฺถ   อิตฺถินฺทฺริย   อนุปฺปาเทตฺวา  
อตฺตโน   สามตฺถิยานุรูป   ปุริสินฺทรฺิย  อุปฺปาเทติ  ตทา ปุริสินฺ- 
ทฺริยุปฺปาทนวิพนฺธกสฺส   พลวอกุสลกมฺมสฺส   ทุพฺพลภาเว   สติ   ต  
อิตฺถินฺทฺริย   อนฺตรหิตนฺติ   อิตฺถีลิงฺค   อนฺตรธายนฺต   ทุพฺพลอกุสเลน  
อนฺตรธายตีติ   วุจฺจติ ฯ  ยถาวุตฺตนเยเนว   พลวตา   กุสลกมฺเมน  
ปุริสินฺทฺริยสสฺ   อุปฺปาทิตตฺตา   ปุริสลงฺิค   พลวกุสเลน   ปติฏาตีติ  
วุจฺจติ  ฯ  ปพฺุเพ   อิตฺถีภูตสฺส   ปฏิสนฺธิย   ปุริสินทฺฺริยุปฺปาเทป  
อยเมว  นโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  อุภยมฺป  อกุสเลน  อนฺตรธายติ  กสุเลน  
ปฏิลพฺภตีติ   อิท   สุคติภว   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  ทุคฺคติย  ปน  อุภินฺน  
อุปตฺติ   วินาโส   จ   อกุสลกมฺเมเนวาติ   ทฏพฺพ ฯ  อุภินฺนมฺป  
สหเสยฺยาปตฺติ   โหตีติ   โย   ปน   ภิกขฺุ   มาตุคาเมน   สหเสยฺย  
กปฺเปยฺย   ปาจิตฺติย   ยา   ปน  ภิกฺขุนี  ปุริเสน  สหเสยฺย  กปฺเปยยฺ  
ปาจิตฺติยนฺติ   วุตฺตตฺตา   อุภินฺนมฺป   สหเสยฺยวเสน   ปาจิตฺติยาปตฺติ  
โหติ ฯ  ทุกฺขีติ   เจโตทุกฺขสมงฺคิตาย  ทุกฺขี  ฯ  ทุมฺมโนติ  โทเสน  
ทุฏมโน   วิรูปมโน   วา   โทมนสฺสาภิภูตตาย ฯ  สมสฺสาเสตพฺโพติ  
วตฺวา  สมสฺสาเสตพฺพวิธึ  ทสฺเสนฺโต  โหตุ  มา  จินฺตยิตฺถาติอาทิ- 
มาห ฯ อนาวโฏติ   อวาริโต  ฯ  ธมฺโมติ   ปริยตฺติปฏิปตฺติปฏิเวธ- 
สงฺขาโต ติวิโธป   สทฺธมโฺม ฯ  สคฺโค   จ   มคฺโค   จ   สคฺคมคฺโค ฯ  
สคฺคสฺส   วา   มคฺโค   สคฺคมคฺโค  ฯ  สคฺคุปปตฺติสาธิกา  ปฏิปตฺติ  ฯ  
                            [ ม. ป. ๖๓ ส. ป. ๓๒๙ ]  
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ภิกฺขุนิยา   สทฺธึ   สวิธาย   อทฺธานมคฺคคมเน   อาปตฺติ  ปริหรติพฺพาติ  
ทสฺเสนฺโต   สวิทหน   ปริโมเจตฺวาติ  อาห  ฯ  มย  อมุกนฺนาม  าน  
คจฺฉามาติ   วตฺวา   เอหิ   สทฺธึ   คมิสสฺามาติอาทินา   อสวิทหิตตฺตา  
อนาปตฺติ  ฯ  พหิคาเมติ   อตฺตโน   วสนคามโต   พหิ  ฯ คามนฺตร- 
นทีปารรตฺติวิปฺปวาสคณโอหียนาปตฺตีหิ  อนาปตฺตีติ  ทุติยิกา  ภิกฺขุนี  
ปกฺกนฺตา   วา   โหตีติอาทินา   วุตฺตอนาปตฺติลกฺขเณหิ   สสนฺทนโต  
วุตฺต ฯ  อาราธิกาติ   จิตฺตาราธเน  สมตฺถา  ฯ  ตา  โกเปตฺวาติ  
ตา   ปริจฺจชตฺิวา ฯ  ลชฺชนิิโย ฯเปฯ  ลพฺภตีติ   สงฺคเห  อสติ  
อุกฺกณฺ ิตฺวา   วิพฺภเมยฺยาปติ   สงฺคหวเสเนว   วุตฺต ฯ  อลชฺชินโิย  
ฯเปฯ  ลพฺภตีติ   อลชฺชิภาวโต   อสนฺตปกฺข   ภชนฺตีติ   วุตฺต ฯ  
อ ฺา   าติกา  ฯเปฯ  วฏฏตีติ   อิทมฺปน   อิมิสฺสา   อาเวณิก  
กตฺวา  อฏกถาย   อนุ ฺาตนฺติ   วทนฺติ  ฯ  ภิกฺขุภาเวปติ ภิกฺขุ- 
กาเลป ฯ  ปรสิาวจโรติ   อุปชฺฌาโย  จ  อาจริโย  จ  หุตฺวา ปริสุ- 
ปฏาปโก ฯ  อ ฺสฺส   สนฺติเก   นิสสฺโย   คเหตพฺโพติ  ตสฺส  
สนฺติเก   อุปสมฺปนฺเนหิ   สทฺธิวิหาริเกหิ   อ ฺสฺส  อาจริยสฺส  สนฺติเก  
นิสฺสโย   คเหตพฺโพ ฯ  ต   นิสฺสาย   วสนฺเตหิปติ   อนฺเตวาสิเก  
สนฺธาย   วทติ ฯ  อุปชฺฌา   คเหตพฺพาติ   อุปสมฺปทตฺถ   อุปชฌฺา  
คเหตพฺพา ฯ  อ ฺสฺส   สนฺติเก  อุปสมฺปชฺชิตพฺพนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
วินยกมฺมนฺติ   วิกปฺปน   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  ปุน   กาตพฺพนฺติ   ปนุ  
                         [ ม. ป. ๖๔ ส. ป.  ๓๒๙-๓๓๑ ]  
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วิกปฺเปตพฺพ ฯ  ปุน   ปฏิคฺคเหตฺวา   สตฺตาห   วฏฏตีติ  อนุชานามิ  
ภิกฺขเว   ภิกขฺุนีน   สนฺนธิึ   ภิกฺขูหิ   ภิกฺขูน   สนนฺิธึ   ภิกฺขุนีหิ ปฏิคฺ- 
คาหาเปตฺวา  ปริภุ ฺชิตุนฺติ  วจนโต  ปุน  ปฏิคฺคหิต  ตทหุ  สามิสมฺป  
วฏฏตีติ   ทสสฺนตฺถ   วุตฺต ฯ  สตฺตเม   ทิวเสติ  อิท ฺจ  นิสฺสคฺคิย  
อนาปชฺชิตฺวาว   ปุนป   สตฺตาห   ปรภุิ ฺชิตุ   วฏฏตีติ   ทสฺสนตฺถ  
วุตฺต  ฯ  ยสมฺา   ปน   ภิกฺขุนิยา   นิสสฺคฺคิย   ภิกฺขุสฺส   วฏฏติ  
ภิกฺขุสฺส   นสิฺสคฺคิย   ภิกขฺุนิยา   วฏฏติ   ตสฺมา   อฏเมป   ทิวเส  
ลิงฺคปริวตฺเต  สติ   อนิสฺสชฺชิตฺวาว   อนฺโตสตฺตาเห   ปริภุ ฺชิตุ  
วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  ต   ปกตตฺโต   รกขฺตีติ   อปริวตฺตลิงฺโค   ต  
ปฏิคฺคหณวิชหนโต   รกขฺติ ฯ  อวิภตฺตตาย   ปฏิคฺคหณ   น  วิชหตีติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  สาม   คเหตฺวาน   นิกฺขิเปยฺยาติ   ปฏคฺิคเหตฺวา  
สย   นิกฺขิเปยฺย ฯ  ปริภุ ฺชนฺตสฺส   อาปตฺตีติ   ลิงฺคปริวตฺเต   สติ  
ปฏิคฺคหณวิชหนโต   ปนุ   อปฺปฏิคฺคเหตฺวา   ปรภุิ ฺชนฺตสฺส  
อาปตฺติ  ฯ  หีนายาวตฺตเนนาติ  ปาราชิก  อาปนฺนสฺส คิหิภาวุ- 
ปคมเนนาติ   ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต  ฯ  ต  สุวุตฺต  ฯ  น  หิ  
ปาราชิก  อนาปนฺนสฺส  สกิฺข  อปจฺจกฺขาย  วิพฺภมิสฺสามีติ คิหิ- 
ลิงฺคคฺคหณมตฺเตน   ภิกฺขุภาโว   วินสสฺติ ฯ  ปาราชิก  อาปนฺโนว  
ภิกฺขุลิงฺเค  ิโต ยาว น ปฏชิานาติ ตาว อตฺเถว ตสฺส  
ภิกฺขุภาโว ฯ  น   เหโส  อนุปสมฺปนฺนสงฺข  คจฺฉติ  ฯ  ตถาหิ  โส  
                        [ ม. ป. ๖๔ ส. ป. ๓๓๑ ]  
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สวาส   สาทิยนฺโตป   เถยยฺสวาสโก   น   โหติ   สหเสยฺยาทิอาปตฺตึ  
น   ชเนติ   โอมสวาเท   ปาจิตฺติย ฺจ   ชเนติ  ฯ  เตเนว  อสุทฺโธ  
โหติ   ปุคฺคโล   อ ฺตร   ปาราชิก   ธมฺม   อชฺฌาปนฺโน   ต ฺเจ  
สุทฺธิทิฏ ิ   สมาโน   โอกาส   การาเปตฺวา   อกฺโกสาธิปฺปาโย  วทติ  
อาปตฺติ   โอมสวาทสฺสาติ   โอมสวาเท   ปาจิตฺติย   วุตฺต ฯ  อสติ  
หิ   ภิกฺขุภาเว   ทุกฺกฏ   วเทยฺย   สติ   จ  ภิกฺขุภาเว  ปฏิคฺคหิตสฺส  
ปฏิคฺคหณวิชหน   นาม   อยุตฺต ฯ  ตสฺมา   สพฺพโส   ภิกฺขุภาวสฺส  
อภาวโต   ปาราชิก   อาปชฺชิตฺวา   คิหิลิงฺคคฺคหเณน   คิหิภาวุปคมน  
อิธ  หีนายาวตฺตนนฺติ  อธิปฺเปต  ฯ น ปน ปกตตฺตสฺส คิหิลิงฺคคฺค- 
หณมตฺต ฯ เตเนว  กตฺถจิ   สิกฺขาปจฺจกฺขาเนน   สมานคติกตฺตา  
หีนายาวตฺตน  วิสุ  น  คณฺหนฺติ  ฯ  สกิฺขาปจฺจกฺขาเนน  ปฏิคฺคหณวิชหเน  
วุตฺเต   ปาราชิก   อาปนฺนสฺส   คิหิภาวุปคมเน   สพพฺโส  ภิกฺขุภาวสฺส  
อภาวโต   วตฺตพฺพเมว   นตฺถีติ  ฯ  ตถาหิ  พุทฺธทตฺตาจริเยน  อตฺตโน  
วินยวินิจฺฉเย  
                อจฺเฉทคาหนิรเปกฺขนิสคฺคโต จ  
                สกิฺขาปหานมรเณหิ จ ลิงฺคเภทา  
                ทาเนน ตสฺส จ ปรสฺส อภิกขฺุกสฺส  
                สพฺพ ปฏิคฺคหณเมติ วินาสเมวนฺติ  
เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ ตถา ธมฺมสิริตฺเถเรนาป  
                       [ ม. ป. ๖๔ ส. ป. ๓๓๑ ]  
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        สิกฺขามรณลิงฺเคหิ        อนเปกฺขวิสคฺคโต  
        อจฺเฉทานุปสมฺปนฺน-    ทานา  คาโหปสมฺมตีติ  
วุตฺต ฯ  ยทิ   จ   ปกตตฺตสฺส   คิหิลิงฺคคฺคหณมตฺเตนาป   ปฏิคฺคหณ  
วิชเหยฺย   เตป   อาจริยา   วิสุ   ตมฺป  วเทยฺยุ  น  วุตฺต ฺจ  ตโต  
วิ ฺายติ   ปกตตฺตสฺส   คิหิลิงฺคคฺคหณมตฺต   อิธ   หีนายาวตฺตนนฺติ  
นาธิปฺเปตนฺติ  ฯ  ภิกฺขุนิยา   ปน   สิกขฺาปจฺจกฺขานสฺส   อภาวโต  
คิหิลิงฺคคฺคหณมตฺเตนป   ปฏิคฺคหณ   วิชหติ ฯ  อนเปกฺขวิสชฺชเนนาติ  
อ ฺสฺส   อทตฺวาว   อนตฺถิกตาย   นตฺถิ   อิมินา   กมฺม   น  อิทานิ  
น   ปริภุ ฺชสิฺสามีติ   วตฺถูสุ   วา   ปุน  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปริภุ ฺชิสสฺามีติ  
ปฏิคฺคหเณ   วา   อนเปกฺขวิสชฺชเนน ฯ  อจฺฉินฺทิตฺวา   คาเหนาติ  
โจราทีหิ   อจฺฉินฺทิตฺวา   คหเณน ฯ  เอตฺถาติ   ภิกขฺุวิหาเร ฯ  
อุปโรปกาติ   เตน   โรปตา   รกฺุขคจฺฉา ฯ  เตรสสุ   สมฺมตีสูติ  
ภตฺตุทฺเทสกเสนาสนป ฺาปกภณฺฑาคาริกจีวรปฏิคฺคาหกจีวรภาชก  
ยาคุภาชกผลภาชกขชฺชภาชกอปฺปมตฺตกวิสชฺชกสาฏิยคาหาปกปตฺต-  
คาหาปกอารามิกเปสกสามเณรเปสกสมฺมติสงฺขาตาสุ เตรสสุ สมฺม- 
ตีสุ  ฯ  กาม   ปุริมิกาย   ปจฺฉิมิกาย   จ   เสนาสนคฺคาโห ปฏิป-ฺ 
ปสฺสมฺภติเยว ฯ  ปรุิมิกาย   ปน  เสนาสนคฺคาเห  ปฏิปฺปสฺสทฺเธ  
ปจฺฉิมิกาย   อ ฺตฺถ   อุปคนฺตุ   สกกฺาติ   ปุริมกิาย เสนาสนคฺคาหปฏิปฺ- 
ปสฺสทฺธึ   วิสุ  ทสฺเสตฺวา  ปจฺฉิมิกาย  เสนาสนคฺคาเห ปฏิป-ฺ 
                          [ ม. ป.  ๖๔  ส. ป.  ๓๓๑ ]  
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ปสฺสทฺเธ  น  สกฺกา  อ ฺตฺถ  อุปคนฺตุนฺติ  ตตฺถ ภิกฺขูหิ กตฺตพฺพ- 
สงฺคห ทสฺเสนฺโต   สเจ   ปจฺฉิมิกาย   เสนาสเน   คหิเตติอาทิมาห ฯ  
ปกฺขมานตฺตเมว   ทาตพฺพนฺติ   ภิกฺขุนนี   ปฏิจฺฉนฺนายป   อาปตฺติยา  
มานตฺตจารสฺเสว  อนุ ฺาตตฺตา ฯ  ปนุ   ปกฺขมานตฺตเมว ทา- 
ตพฺพนฺติ  ภิกฺขุกาเล  จิณฺณมานตฺตาภาวโต ฯ  ภิกฺขุนีหิ อพฺภาน- 
กมฺม   กาตพฺพนฺติ   ภิกฺขุกาเล   จิณฺณมานตฺตตาย   ภิกฺขุนีกาเลป  
จิณฺณมานตฺตา   อิจฺเจว   สงฺข   คจฺฉตีติ   กตฺวา   วุตฺต ฯ  สเจ  
อกุสลวิปาเก  ฯเปฯ  ฉารตฺต   มานตฺตเมว   ทาตพฺพนฺติ   มานตฺต  
จรนฺตสฺส   ลงฺิคปริวตฺตาธิการตฺตา   วุตฺต ฯ  สเจ  ปน  ภิกฺขุกาเล  
ปฏิจฺฉนฺนาย   สาธารณาปตฺติยา   ปริวสนฺตสฺส   อสมาทินฺนปริวาสสฺส  
วา   ลิงฺค   ปริวตฺตติ   ตสฺส   ภิกฺขุนีกาเล   ปกฺขมานตฺต   จรนฺตสฺส  
อกุสลวิปาเก   ปริกฺขีเณ   ปุน   ลิงฺเค   ปริวตฺติเต   ปริวาส  ทตฺวา  
ปริวุฏปริวาสสฺส   ฉารตฺต   มานตฺต   ทาตพฺพนฺติ   วทนฺติ  ฯ  
ส ฺจริตาปตฺตีติ   สาธารณาปตฺติทสฺสนตฺถ   วุตฺต  ฯ  ปริวาสทาน  นตฺถีติ  
ภิกฺขุกาเล   อปฺปฏิจฺฉนฺนภาวโต ฯ  ภิกฺขุนีกาเล   ปน   อาโรจิตาป  
สาธารณาปตฺติ   สเจ   ภิกขฺุกาเล   อนาโรจิตา   ปฏจฺิฉนฺนาว  โหตีติ  
วทนฺติ ฯ  ภิกขฺูหิ   มานตฺเต   อทินฺเนติ   อจิณฺณมานตฺตาย ลิงฺค- 
ปริวตฺเต   สติ   ภิกฺขุนีภาเว    ิตายป  ตา  สุปฏิปฺปสฺสทฺธาเอวาติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  ยา   อาปตฺติโย   ปุพฺเพ   ปฏิปฺปสฺสทธฺาติ   ยา  อสาธา- 
                           [ ม. ป. ๖๔  ส. ป. ๓๓๒ ] 
 
        



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 164 

รณาปตฺติโย   ปุพฺเพ   ภิกขฺุภาเว   ปฏปิฺปสฺสทฺธา ฯ  ปาราชิก  
อาปนฺนสฺส   ลิงฺคปริวตฺเต   สติ   สนฺตานสฺส   เอกตฺตา  น  ปุน  สา  
อุปสมฺปท   ลภติ   ตถา   วิพฺภนฺตาป   ภิกฺขุนี   ลิงฺคปริวตฺเต   สติ  
ปุน อุปสมฺปท น ลภตีติ วทนฺติ ฯ  
        [๖๒]  อนุปาทินฺนเกสูติ   อธิการตฺตา   อุปาทินฺนเกป   เอเสว  
นโยติ   วุตฺตนฺติ   จูฬคณฺ ีปเท   มชฺฌมิคณฺ ีปเท   จ   วุตฺต ฯ  ต  
ทุวุตฺต ฯ  น   หิ   อุปาทินฺนเกสุ   นิมิตฺเต   อุปกฺกมนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  
ทิสฺสติ  ฯ  ตถาหิ   อุปาทนิฺนเกสุ   นิมตฺิเต   อปฺปเวเสตฺวา   พหิ  
อุปกฺกมนฺตสฺส   ถลฺุลจฺจย  วุตฺต  น  จ  ภิกฺขเว  รตฺตจิตฺเตน  องฺคชาต  
ฉุปตพฺพ   โย   ฉุเปยฺย   อาปตฺติ   ถลฺุลจฺจยสฺสาติ   วุตฺตตฺตา ฯ  
เอตฺถ   จ   ย   วตฺตพฺพ   ต   อฏกถาย   ปุพฺเพ  วิจาริตเมว  ฯ  
ทุกฺกฏเมวาติ   โมจนราคสฺส   อภาวโต ฯ  ตเถวาติ   มุจฺจตุ  วา  
มา  วาติ  อิมมตฺถ  อติทิสสฺติ  ฯ  อวิสโยติ  อสาทิยน  นาม  เอวรูเป  
าเน   ทุกฺกรนฺติ   กตฺวา   วุตฺต ฯ  มาตุคามสฺส  วจน  คเหตฺวาติ  
อห   วายมิสสฺามิ   ตฺว   มา  วายมีติอาทินา  วุตฺตวจน  คเหตฺวา  ฯ  
อุภยวายาเมเนว   อาปตฺตีติ   ส ฺาย   ตฺว   มา  วายมีติ  วุตฺต  ฯ  
วฏฏกเตติ  อิมสฺส  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  วิวเฏติ  อาห  ฯ  ปาราชิกภเยน  
อากาสคตเมว   กตฺวา   ปเวสนาทีนิ   กโรนฺตสฺส   สหสา   ตาลุก  
วา   ปสฺส   วา   องฺคชาต   ผุสติ   เจ   ทกฺุกฏเมว  เมถุนราคสฺส  
                         [ ม. ป.  ๖๕-๘  ส.ป. ๓๓๓ ]  
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อภาวโตติ   วทนฺติ ฯ  อุปปริกฺขิตฺวา   คเหตพฺโพ ฯ  สุผุสฺสิตาติ  
สุฏ ุ   ปหิตา  ฯ  อนฺโตมุเข  โอกาโส  นตฺถีติ  ทนฺตาน  สุปหิตภาวโต  
อนฺโตมุเข   ปเวเสตุ  โอกาโส  นตฺถ ิ ฯ  อุปฺปาฏิเต  ปน  โอฏมเส  
ทนฺเตเยว  อุปกฺกมนฺตสฺส   ถลฺุลจฺจยนฺติ   ขรกมุขมณฺฑูกสฺส   ๑ มุข- 
สณฺาเน  วิย  วณสงฺเขปวเสน  ถลฺุลจฺจย  ฯ  เมถุนราเคน  อิตฺถิยา  
อปฺปเวเสนฺโต   นิมิตฺเตน   นิมิตฺต   ฉุปติ   ถุลลฺจฺจยนฺติ   อิมินา  วา  
ลกฺขเณน  สมานตฺตา   อิธาป   ถุลลฺจฺจย   วุตฺต  ฯ  พหิ นิกฺขนฺต- 
ทนฺตชิวฺหาสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อมุจฺจนฺเต  ถุลลฺจฺจยนฺติ เจเตติ  
อุปกฺกมติ   น   มุจฺจติ   อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺสาติ   วจนโต ฯ นิชฺฌาม- 
ตณฺหิกาทีติอาทิสทฺเทน   ขุปฺปปาสิกาทิเปตีน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  
อลฺลียิตุมฺป   น   สกฺกาติ   นิชฺฌามตณฺหิกาน  โลมกูเปหิ สมุฏ ิต- 
อคฺคิชาลาหิ   นิจฺจ   ปชฺชลิตสรีรตาย   ขุปฺปปาสิกาทีน   อติวิย ปฏิกูล- 
วิรูปวิภจฺฉอฏ ิจมฺมาวสิฏนิจฺจาตุรสรีรตาย  อามสิตุมฺป  น  สกฺกา ฯ  
เทวตา   วิย   สมฺปตฺตึ   อนุโภนฺตีติ  เอตฺถ  ยาสนฺติ  สามิวจน  ยาติ  
ปจฺจตฺตวจเนน   วิปริณาเมตฺวา  โยเชตพฺพ  ยา  เทวตา  วิย  สมปฺตฺตึ  
อนุโภนฺตีติ ฯ  ทสฺสนาทสีุ   ทสฺสน  นาม  ภิกฺขุนา  ตาส  ทสฺสน  ฯ  
คหณมฺป   ภิกฺขุนาว   ตาส   องฺคปจฺจงฺคคฺคหณ ฯ  อามสนาทีนิ  ปน  
ตาส   กิจฺจานิ ฯ  ตตฺถ  อามสน  นาม  อตฺตโน  สรเีรน  ภิกฺขุโน  
 
๑. ม. ปฏงฺคมุขมณฺฑูกสฺส ฯ  

                                [ ม. ป. ๖๘ ส.ป. ๓๓๔-๕ ]  
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สรีรสฺส   อุปริ   อามสนมตฺต ฯ  ผุสน   ตโต   ทฬฺหตร   กตฺวา  
สมฺผุสน  ฯ  ฆฏฏน  ตโตป  ทฬฺหตร  กตฺวา  สรีเรน  สรรีสฺส ฆฏฏน ฯ  
วิส ฺ   กตฺวาติ   ยถา   โส   กตมฺป   อุปกฺกมน  น  ชานาติ  เอว  
กตฺวา ฯ  ยทปิ  อามสนาทิ  ตสฺสา  กจฺิจ  ตถาป  เตเนว  อนาปตฺตึ  
อวตฺวา   ต   ปุคฺคล  วิส ฺ  กตฺวาติ  วจนโต  อกตวิส ฺโ  ชานิตฺวา  
สาทิยติ   เจ   ปาราชิกเมว ฯ  ภิกฺขุโน   ปน  ทสฺสนคหเณสุ  สติ  
อสาทิยน  นาม   น   โหตีติ   ทสฺสนคหเณสุ   ป ฺายมาเนสุ  
อนาปตฺติ   น   วุตฺตา  ฯ  ยทิ  ปน  ปม  ทสฺสนคหเณสุ  สติ  ปจฺฉา  
ต   ปุคฺคล   วิส ฺ   กตฺวา   อามสนาทีนิ  กโรนฺตี  อตฺตโน  มโนรถ  
ปูเรตฺวา   คจฺฉติ   นตฺถ ิ  ปาราชิก  ฯ  อุปหตกายปฺปสาโทติ  
อนฏเป   กายปฺปสาเท   กายวิ ฺาณุปฺปาทเน   อสมตฺถตาปาทน- 
วเสน วามปตฺตาทีหิ   อุปหตกายปฺปสาโท ฯ  เสวนจิตฺตวเสน  
อาปตฺตีติ   ยถา   สนฺถตนมิิตฺตวเสน   อุปาทินฺนผสฺส   อวินฺทนฺตสฺสาป  
เสวนจิตฺตวเสน   อาปตฺติ   เอวมิธาป   ปตฺตวาตาทินา อุปหต- 
กายปฺปสาทตฺตา  อเวทิยนฺตสฺสาป  เสวนจิตฺตวเสน  อาปตฺติ  ฯ นนุ  
จ   ฉุปตมตฺตวตฺถุสฺมึ   เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวิสฺสามีติ   ฉุปตมตฺเต  
วิปฺปฏิสารี   อโหสีติ   วุตฺตตฺตา   เมถุนสฺส   ปุพฺพปโยเค   ทุกกฺเฏน  
ภวิตพฺพ   อถ   กสฺมา   อาปตฺติ   สงฺฆาทิเสสสฺสาติ   วุตฺตนฺติ   อิม  
อนฺโตลีนโจทน  มนสิกตฺวา  ต  ปริหรตุิ  โย  เมถุนนฺติอาทิ  อารทฺธ  ฯ 
                              [ ม. ป ๖๙ ส. ป. ๓๓๕ ]  
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ตตฺถ   สีสนติฺ   มคฺเคน   มคฺคปฏิปาทน ฯ  ต   หิ   ปโยคาน  
มตฺถกสทิสตฺตา   สีสนฺติ   วุตฺต  ตโต  ปร  ปโยคาภาวโต  ฯ  ทกุกฺเฏ  
ติฏนฺตีติ   ทกฺุกฏ   ชเนนติฺ  ฯ  ทุกฺกฏ  หิ  ชเนนฺตา  หตฺถคฺคาหาทโย  
ปโยคา   ทุกกฺเฏ   ติฏนฺตีติ  วุตฺตา  อ ฺ ิสฺสา  อาปตฺติยา  ชนก- 
วเสน อปฺปวตฺตนโต ฯ  ชาติปุปฺผคุมฺพานนฺติ  ชาติสุมนคุมฺพาน  ฯ  
อุสฺสนฺนตายาติ   พาหุลฺลโต ฯ  อุปจาเรติ  อาสนฺนปฺปเทเส  ฯ  เตน  
วาตุปตฺถมฺเภนาติ   องฺคมงฺคานิ   วาตุปตฺถทฺธานิ   โหนฺตีติ   เอว  
วุตฺตวาตุปตฺถมฺเภน ฯ  อิมินา   นิทฺโทกฺกมนสฺส   การณ   วุตฺต ฯ  
เอกรสนฺติ   อาวชฺชนาทิวีถิจิตฺเตหิ   อพฺโพกิณฺณ ฯ  สงฺคามสีสโยโธ  
ภิกฺขูติ   ยสฺมา   กิเลสารีห ิ  อนภิภูโต  หุตฺวา  เต  ปราเชสิ  ตสฺมา  
สงฺคามมุเข โยธสทิโส ภิกขฺุ ฯ  
        [๖๓]  อุปฺปนฺเน   วตฺถุสฺมินฺติ   เมถุนวตฺถุสฺม ึ  อุปฺปนฺเน ฯ  
ปริวตฺตกทฺวารเมวาติ  สวรณวิวรณวเสน  อิโต  จิโต  จ ปริวตฺตน- 
โยคฺคทฺวารเมว  ฯ  รุกฺขสจิูกณฺฏกทฺวารนฺติ   รุกฺขสจิูทฺวาร ฺจ กณฺฏก- 
ทฺวาร ฺจ ฯ  รุกฺขสูจิทฺวาร  กณฺฏกทฺวารมิจฺเจว  วา  ปาโ  ฯ  
ย   อุโภสุ   ปสฺเสสุ   รุกฺขตฺถมฺเภ   นิกขฺณิตฺวา   ตตฺถ   วิชฌฺิตฺวา  
มชฺเฌ   เทฺว   ติสฺโส   รุกขฺสูจิโย   ปเวเสตฺวา   กโรนฺติ   ต  
รุกฺขสูจิทฺวาร ฯ  ปเวสนนิกฺขมนกาเล  อปเนตฺวา  ถกนโยคฺค  เอกาย  
พหูนิ   วา   กณฺฏกสาขาหิ   กต   กณฺฏกทฺวาร ฯ   จกฺกลกยุตต- 
                        [ ม.ป. ๖๙-๗๒ ส.ป. ๓๓๕-๖ ]  
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ทฺวารนฺติ  เหฏา  เอก  จกฺก โยเชตฺวา กต มหาทฺวาร ย น  
สกฺกา  เอเกน  สวริตุ  วิวริตุ ฺจ  ฯ  โคเปตฺวาติ  รชฺชูหิ คณฺเตฺวา ฯ  
เอก   ทุสฺสสาณิทฺวารเมวาติ   เอตฺถ   กิล ฺชสาณิทฺวารมฺป   สงฺคห  
คจฺฉติ ฯ  ยตฺถ  ทฺวาร  สวริตฺวา  นิปชชฺิตุ  น  สกกฺา  โหติ  ตตฺถ  
กตฺตพฺพวิธึ   ทสฺเสตุ   สเจ   พหุนฺน   วล ฺชนฏาน   โหตีติอาทิ  
วุตฺต ฯ  พหุนฺน   อวล ฺชนฏาเนป   เอก   อาปุจฺฉิตฺวา  นิปชฺชิตุ  
วฏฏติเยว ฯ  อถ   ภิกฺขู ฯเปฯ  นิสินฺนา   โหนฺตีติ  อิท  ตตฺถ  
ภิกฺขูน   สนนฺิหิตภาวสนฺทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ  นิสินโฺน  วา  ปน  โหตุ  
นิปนฺโน   วา   เยน   เกนจิ   อิริยาปเถน  สมนฺนาคโต  สเจ  ตตฺถ  
สนฺนิหิโต   โหติ   อาโภค  กาตุ  วฏฏตีติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต  ฯ  
เกจิ   ปน  นสิินฺนา  โหนฺตีติ  วจนโต  สเจ  นิปนฺนา  โหนฺติ  อาโภค  
กาตุ   น   วฏฏตีติ   วทนฺติ  ฯ  ต  น  สนฺุทร  ฯ  ยทิ  หิ  นิสินฺนา  
โหนฺตีติ  วจนโต  นิปนฺเน  อาโภค  กาตุ  น  วฏฏติ  ิเตป จงฺกมนฺเตป  
อาโภค  กาตุ  น  วฏฏติ  ฯ  น  หิ  นิสินนฺวจน นิปนฺนเยว นิวตฺเตติ ฯ  
ตสฺมา   นิสินนฺา   โหนฺตีติ   อิท   ตตฺถ  เตส  อตฺถิตามตฺตสนฺทสฺสนตฺถ  
น   เสสอิริยาปถสมงฺคิตานิวตฺตนตฺถ   เอว   สนฺเตป   นิปชชฺิตฺวา  
นิทฺทายนฺโต   อสนฺตปกฺเข    ิตตฺตา  อาโภคารโห  น  โหตีติ  อมฺหาก  
ขนฺติ ฯ  อสนฺตปกฺเข    ิตตฺตาเยว  หิ  รโห  นิสชฺชาย  นิปชชฺิตฺวา  
นิทฺทายนฺโต   อนาปตฺตึ   น   กโรตีติ   วุตฺต ฯ  ทฺวารสวรณ  นาม 
                        [ ม. ป. ๗๒ ส. ป. ๓๓๗ ]  
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ภิกฺขุนีอาทีน   ปเวสนนิวารณตฺถนฺติ   อาห   ภิกฺขุนึ  วา  มาตุคาม  วา  
อาปุจฺฉิตุ   น   วฏฏตีติ  ฯ  อิตฺถีอุภโตพฺย ฺชน   อิตฺถีปณฺฑก ฺจ  
อาปุจฺฉิตุ   น   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  มาตุคามสฺส   อนฺโตคพฺเภ  
 ิตภาว   ชานิตฺวาป   ทฺวาเร   ยถาวุตฺตวิธึ   กตฺวา   นิปชชฺนฺตสฺส  
อนาปตฺติ  ฯ  นิสฺเสณึ  อาโรเปตฺวาติ  อุปริตล อาโรเปตฺวา วิสงฺขริตฺวา  
ภูมิย   ปาเตตฺวา   ฉฑฺเฑตฺวา   วา   นิปชฺชิตุมฺป   วฏฏติ  ฯ  เทฺวป  
ทฺวารานิ   ชคฺคิตพฺพานีติ   เอตฺถ  สเจ  เอกสฺมึ  ทฺวาเร  กวาฏ  วา  
นตฺถิ   เหฏา   วุตฺตนเยน   สวริตุ   วา   น  สกฺกา  อิตร  ทฺวาร  
อสวริตฺวาป  นิปชฺชิตุ  วฏฏติ  ฯ  ภิกฺขาจารา  ปฏิกฺกมฺมาติ ภิกฺขา- 
จารโต นิวตฺติตฺวา ฯ  ทฺวารปาลสฺสาติ   ทฺวารโกฏเก   มหาทฺวาเร  
นิสฺเสณิมูเล   วา   ตฺวา   ทฺวารรกฺขณกสฺส ฯ  ปจฺฉิมาน  ภาโรติ  
เอกานุพนฺธนวเสน   อาคจฺฉนฺเต   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  อสวุตทฺวาเร  
อนฺโตคพฺเภ   วาติ   โยเชตพฺพ ฯ  พหิ   วาติ   คพฺภโต  พหิ  ฯ  
นิปชฺชนกาเลป  ฯเปฯ  วฏฏติเยวาติ   เอตฺถ   ทฺวารชคฺคนกสฺส  
ตทธีนตฺตา   ตทา   ตสฺส   ตตฺถ  สนฺนิหติาสนฺนิหิตภาว  อนุปธาเรตฺวาป  
อาโภค   กาตุ   วฏฏติเยวาติ   วทนฺติ  ฯ  เยน  เกนจิ  ปริกฺขิตฺเตติ  
ปากาเรน  วา  วติยา  วา  เยน  เกนจิ  ปริกฺขิตฺเต  ฯ  ปริกฺเขปสฺส  
อุจฺจโต   ปมาณ   สหเสยฺยปฺปโหนเก   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺพนฺติ  
วทนฺติ ฯ  ยท ิ  ปน   เอกสฺมึ  ปเทเส  ปริกฺเขโป  วุตฺตปฺปมาณโต 
                           [  ม.ป. ๗๒ ส. ป. ๓๓๗-๘ ]  
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นีจตโร   โหติ   วฏฏติ ฯ  มหาปริเวณ   โหตีติ   มหนฺต   องฺคณ  
โหติ  ฯ  มหาโพธิองฺคณโลหปาสาทองฺคณสทิสนฺติ   พหุส ฺจาร- 
ทสฺสนตฺถ วุตฺต  น  มหาปริจฺเฉททสฺสนตฺถ ฯ  อรเุณ  อุคฺคเต  
อุฏหติ   อนาปตฺตีติ   สุทฺธจิตฺเตน   นิปนฺนสฺส  นิทฺทายนฺตสฺเสว  อรุเณ  
อุคฺคเต   นิททฺาวเสเนว   อนาปตฺติ ฯ  ปพุชฺฌิตฺวา   ปุน   สุปติ  
อาปตฺตีติ   อรุเณ   อุคฺคเต   ปพุชฺฌิตฺวา   อรุณุคฺคมน   อชานิตฺวาป  
อนุฏหิตฺวาว   สยิตสนฺตาเนน   สยนตฺสฺส   อาปตฺติ ฯ  ปรุารุเณ  
ปพุชฺฌิตฺวาป  อชานิตฺวา   สยิตสนฺตาเนน   สยนฺตสฺสาป   อรุเณ  
อุคฺคเต  อาปตฺติเยว  ฯ  ยถาปริจฺเฉทเมว  วุฏาตีติ อรุเณ อุคฺคเตเยว  
อุฏหติ ฯ  ตสฺส   อาปตฺตีติ   อสุทฺธจิตฺเตเนว   นิปนฺนตฺตา นิทฺทา- 
ยนฺตสฺสาป   อรุเณ   อุคฺคเต  ทิวา  ปฏสิลฺลาณมูลิกา  อาปตฺติ  ฯ  
เอว  นิปชฺชนฺโต   อนาทริยทุกฺกฏา   น   มุจฺจตีติ   วุตฺตตฺตา อสุทฺธ- 
จิตฺเตน   นิปชฺชนฺโต   อรณุุคฺคมนโต   ปุเรตร   อุฏหนฺโตป อนุฏ- 
หนฺโตป   นิปชฺชนกาเลเยว   อนาทริยทุกฺกฏ   อาปชฺชติ  ฯ  ทิวา  
ปฏิสลลฺาณมูลิก   ปน   ทกฺุกฏ   อรุเณ   อุคฺคเตเยว   อาปชฺชติ ฯ  
ย   ปเนตฺถ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต   รตฺตึ   ทฺวาร   สวริตฺวา  
นิปนฺโน   สเจ   อรุณุคฺคมนเวลาย   ทฺวาเร   วิวเฏป  นิปชฺชติ  ตสฺส  
อาปตฺติ  อกฺเขตฺเต   สวริตฺวา   นิปนฺนตฺตา   อรุณุคฺคมนเวลาย  
วิวเฏป   ทฺวาเร   นิปชชฺิสสฺามีติ   รตฺตึ  ทฺวาร  สวริตฺวาป  นิปนฺนสฺส  
                              [ ม. ป. ๗๓ ส. ป. ๓๓๘ -๙ ] 
     



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 171 

อกฺเขตฺเต  ปหิตตฺตา  นิปชฺชนกาเล   อนาทริยทุกฺกฏ   อรุเณ  
อุคฺคเต   มูลทุกฺกฏ ฺจ  ๑   โหติ  รตฺตึ  ปหิเตป  อปหิเตป  ทฺวาเร  
นิปนฺนสฺส   อรุณุคฺคมนกฺขเณเยว   อปหิตทฺวาเร   ปหิเต   ปหิตทฺวาเร  
จ   ปุน   วิวรตฺิวา   ปหิเต   เขตฺเต   ปหิตตฺตา  อนาปตฺตีติ  ฯ  ต  
อฏกถาย   น   สเมติ ฯ  รตฺตึ   ทฺวาร  อสวริตฺวา  นิปนฺนสฺเสว  
หิ   อรุณุคฺคมเน   อาปตฺติ   อฏกถาย   ทสฺสิตา  ฯ  ตสฺมา  เขตฺเต  
วา   ปหิต   โหตุ  อกฺเขตฺเต  วา  สวรณเมเวตฺถ  ปมาณนฺติ  อมฺหาก  
ขนฺติ ฯ  นิททฺาวเสน  นิปชฺชตีติ  นิทฺทาภิภูตตาย  เอกปสฺเสน  นิปชฺชติ  
เอว   ปน   นปินฺโน  นิปนฺโน  นาม  น  โหตีติ  อนาปตฺติ  วุตฺตา  ฯ  
อปสฺสาย   สปุนฺตสฺสาติ   กฏิยา   ปฏ ิเวมชฺฌสฺส   จ   อนฺตเร อปฺป- 
มตฺตกมฺป  ปเทส  ภูมึ  อผุสาเปตฺวา  ถมฺภาทึ  อปสฺสาย สุปนฺตสฺส ฯ  
สหสา   วุฏาตีติ   ปกฺขลตฺิวา   ปติโต   วิย   สหสา   วุฏาติ ฯ  
ตตฺเถว   สยติ   น   วุฏาตีติ   นิทฺทาภิภูตตาย  สุปนฺโต  น  วุฏาติ  
น   มุจฺฉาปเรโต ฯ  เตเนว   อวสตฺตา  อาปตฺติ  น  ทสิฺสตีติ  น  
วุตฺต ฯ  เอกภงฺเคนาติ   เอกสฺส   ปสสฺสฺส  ภ ฺชเนน  ฯ  เหฏา  
วุตฺตนเยน   ปาเท   ภูมิโต   อโมเจตฺวาว   เอก   ปสฺส   ภ ฺชิตฺวา  
นาเมตฺวา   นปินฺโนติ   วุตฺต   โหติ  ฯ  มหาอฏกถาย   ปน  
มหาปทุมตฺเถเรน   วุตฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  มุจฺฉิตฺวา  ปติตตฺตา  เถเรน  
 
๑. ม. นิปชฺชนมูลทุกฺกฏ ฺจ ฯ  

                             [ ม. ป.  ๗๔ ส. ป. ๓๓๙ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 172 

อวสตฺตา   อาปตฺติ   น   ทิสฺสตีติ   วุตฺต ฯ  อาจริยา  ปน  ยถา  
ยกฺขคฺคหิตโก   พนฺธิตฺวา   นิปชฺชาปโต   จ   ปรวโส   โหติ   เอว  
อปรวสตฺตา   มุจฺฉิตฺวา   ปติโต   กิ ฺจิ   กาล   ชานิตฺวาป  นิปชฺชตีติ  
อนาปตฺตึ   น   วทนฺติ ฯ  โย  จ  ยกฺขคฺคหิตโก  โย  จ  พนฺธิตฺวา  
นิปชฺชาปโตติ   อิมสฺส   มหาอฏกถาวาทสฺส   ปจฺฉิมตฺตา   โสเยว  
ปมาณโต   คเหตพฺโพ ฯ  ตถา   จ   วกขฺติ   สพฺพตฺถ   โย  โย  
อฏกถาวาโท   วา   เถรวาโท  วา  ปจฺฉา  วุจฺจติ  โสว  ปมาณโต  
ทฏพฺโพ ฯ  ยกฺขคฺคหิตคฺคหเณเนว   เจตฺถ  วิส ฺ ีภูโตป  สงฺคหิโตติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  เอกภงฺเคน   นิปนฺโน   ปน   อตฺถโต   อนิปนฺนตฺตา  
มุจฺจติเยวาติ   มหาอฏกถาวาเทน   โส   อปฺปฏิกขิฺตฺโตว   โหตีติ  
ทฏพฺพ ฯ  ทิวา   สวริตฺวา   นิปนฺนสสฺ   เกนจิ  วิวเฏป  ทฺวาเร  
อนาปตฺติ   นิปชฺชนกาเล   สวริตฺวา   นิปนฺนตฺตา ฯ  สเจ   ทิวา  
สวริตฺวา   ทวฺารสมีเป   นิปนฺโน   ปจฺฉา   สยเมว   ทฺวาร   วิวรติ  
เอวมฺป  วฏฏติ  ฯ  อจิตฺตกา  จาย  อาปตฺติ  กิริยา  จ  อกิริยา จ ฯ  
อปเท   ปท   กโรนฺโต   วิยาติ  วตฺวา  ปุน  ตเมวตฺถ  อาวิกโรนฺโต  
อากาเส  ปท  ทสฺเสนฺโต  วิยาติ  อาห  ฯ เอตทคฺคนฺติ เอโส อคฺโค ฯ  
ยทิทนฺติ โย อย ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                        ปมปาราชิกวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                          [ ม. ป. ๗๔-๕ ส. ป. ๓๓๙-๔๐ ]  
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                       ทุติยปาราชิกวณฺณนา  
        [๖๔]  ตตฺริทนฺติอาทิ   เหฏา   วุตฺตตฺถเมว ฯ  อทุติเยน  
ชิเนน   ย   ทติุย   ปาราชิก   ปกาสิต   ตสฺส   อิทานิ   ยสฺมา สวณฺณ- 
นากฺกโม   ปตฺโต   ตสฺมา  ย  สุวิ ฺเยฺย  ย ฺจ  ปุพฺเพ  ปกาสิต  
ต   สพฺพ   วชฺชยิตฺวา   อสฺส   ทุติยสฺส   อย   สวณฺณนา   โหตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  ราชคเหติ  เอตฺถ  ทุคฺคชนปทฏานวิเสสสมฺปทาทิ- 
โยคโต ปธานภาเวน   ราชูหิ   คหิต   ปริคฺคหิตนฺติ   ราชคหนฺติ   อาห  
มนฺธาตุ ฯเปฯ  วุจฺจตีติ ฯ  ตตฺถ   มหาโควินฺเทน   มหาสตฺเตน  
ปริคฺคหิต   เรณุนา   ปริคฺคหิตเมว   โหตีติ   มหาโควินฺทคฺคหณ ฯ  
มหาโควินฺทปริคฺคหิตตากิตฺตน  หิ   ตทา   เรณุนา   มคธราเชน  
ปริคฺคหิตภาวุปลกฺขณ ฯ  ตสฺส  ห ิ โส  ปุโรหิโต  ฯ  มหาโควินฺโทติ  
มหานุภาโว   ปุราตโน   เอโก  มคธราชาติ  เกจิ  ฯ  ปริคฺคหิตตฺตาติ  
ราชธานีภาเวน   ปริคฺคหิตตฺตา ฯ  คยฺหตีติ  คโห  ฯ  ราชูน  คโหติ  
ราชคห  ฯ  นครสทฺทาเปกฺขาย   นปปสกนิทฺเทโส ฯ  อ ฺเเปตฺถ  
ปกาเรติ  นครมาปเน  ร ฺา   การิตสพฺพคฺคหตฺตา   ราชคห คิชฌฺ- 
กูฏาทีหิ  ปรกิฺขิตฺตตฺตา   ปพฺพตราเชหิ   ปริกฺขิตฺตเคหสทิสนฺติป 
ราชคห   สมปฺนฺนภวนตาย   ราชคหน   ๑   เคหนฺติป   ราชคห สุวิหิตา- 
 
๑. ม. ราชมาน ฯ  

                            [ ม. ป. ๗๖ ส.ป. ๓๔๒ ]  
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รกฺขตาย   อนตฺถาวหภาเวน   อุปคตาน   ปฏิราชูน   คหภูตนฺติป  
ราชคห   ราชูหิ   สฺวาธิฏ ิตตฺตา   เตส   คห   เคหภูตนฺติป  ราชคห  
อารามรามเณยฺยกาทีหิ  ราชธานี  นิวาสสุขตาทินา  สตฺเตหิ  มมตฺต- 
วเสน คยฺหติ   ปริคฺคยฺหตีติ   วา   ราชคหนฺติ   เอทิเส   ปกาเร ฯ  
โส   ปน   ปเทโส   านวิเสสภาเวน   อุฬารสตฺตปริโภโคติ   อาห  
ตมฺปเนตนฺติอาทึ ฯ  ตตฺถ   พุทฺธกาเล   จกฺกวตฺติกาเล   จาติ  อิท  
เยภุยฺยวเสน   วุตฺต  ฯ  เตสนฺติ   ยกฺขาน  ฯ  วสนวนนฺติ อาปาน- 
ภูมิภูต   อุปวน ฯ  คิชฺฌา  เอตฺถ  วสนฺตีติ  คิชฺฌ  กฏู  ฯ  ต  
เอตสฺสาติ   คิชฺฌกูโฏ ฯ  คิชฺโฌ   วิยาติ   วา  คิชฺฌ  กูฏ  ฯ  ต  
เอตสฺสาติ   คิชฺฌกูโฏ   ปพฺพโต  ฯ  คิชฺฌสทิสกูโฏติ   คิชฺฌกโูฏติ  
วา   มชฌฺปทโลปสมาโส   ยถา  สากปตฺถโวติ  ฯ  ตสฺมึ  คิชฺฌกูเฏ  ฯ  
เตนาห คิชฺฌา วาติอาทึ ฯ 
        [๖๕]  ตโต   ปร   สงฺโฆติ   ติณฺณ   ชนาน   อุปริ   สงฺโฆ  
จตุวคฺคกรณียาทิกมฺมปฺปตฺตตฺตา  ฯ  ตสฺมึ   ปพฺพเต   สนฺนิปติตฺวา  
สมาปตฺติยา   วีตินาเมนฺตีติ   ยถาผาสุกฏาเน   ปณฺฑาย   จริตฺวา  
กตภตฺตกิจฺจา   อาคนฺตฺวา   เจติยคพฺเภ   ยมกมหาทฺวาร   วิวรนฺตา  
วิย  ต  ปพฺพต  เทฺวธา  กตฺวา   อนฺโต   ปวิสิตฺวา รตฺติฏาน- 
ทิวาฏานานิ  มาเปตฺวา  ตตฺถ สมาปตฺติยา วีตินาเมนฺติ ฯ กทา  
ปเนเต   ตตฺถ  วสึสุ  ฯ  อตีเต  กิร  อนุปฺปนฺเน  ตถาคเต  พาราณสึ  
                          [ ม.ป. ๗๖ ส. ป. ๓๔๒-๓ ]  
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อุปนิสฺสาย   เอกสฺมึ   คามเก   เอกา   กุลธีตา   เขตฺต  รกฺขติ  ฯ  
ตสฺสา   เขตฺตกุฏิยา   วีหิโย  ภชฺชนฺติยา  ตตฺถ  มหากร ฺชปุปฺผปฺ- 
ปมาณา มหนฺตมหนฺตา  มโนหรา   ป ฺจสตมตฺตา   ลาชา   ชายสึุ  ฯ  
สา   เต   คเหตฺวา  มหติ  ปทุมินิปตฺเต  เปสิ  ฯ  ตสฺมึ  จ  สมเย  
เอโก   ปจฺเจกพุทฺโธ   ตสฺสา   อนุคฺคหณตฺถ   อวิทูเร   เขตฺตปาฬิยา  
คจฺฉติ ฯ  สา   ต   ทิสฺวา   ปสนฺนมานสา  สุปุปฺผิต  มหนฺต  เอก  
ปทุม  คเหตฺวา  ตตฺถ  ลาเช   ปกฺขิปตฺวา   ปจฺเจกพุทฺธ อุปสงฺ- 
กมิตฺวา   ป ฺจหิ   ลาชสเตหิ   สทฺธ ึ  ต   ปทุมปุปฺผ   ทตฺวา ป ฺจปฺ- 
ปติฏ ิเตน   วนฺทิตฺวา   อิมสฺส   ภนฺเต   ปุ ฺสฺส   อานุภาเวน อานุภาว- 
สมฺปนฺเน  ป ฺจสตปุตฺเต  ลเภยฺยนฺติ  ป ฺจ  ปุตฺตสตานิ ปฏเสิ ฯ  
ตสฺมึเยว  จ   ขเณ   ป ฺจสตา   มิคลุทฺทกา   สมฺภตสมฺภารา ปริปกฺก- 
ปจฺเจกโพธิาณา  ตสฺเสว  ปจฺเจกพุทฺธสฺส มธุรมส ทตฺวา เอติสฺสา  
ปุตฺตา   ภเวยฺยามาติ   ปฏยึสุ  ฯ  อตีตาสุ  อเนกาสุ  ชาตีสุ  ตสฺสา  
ปุตฺตภาเวน   อาคตตฺตา   ตถา   เตส   อโหสิ ฯ  สา  ยาวตายุก  
ตฺวา   เทวโลเก   นิพฺพตฺตา   ตโต   จุตา   ชาตสฺสเร  ปทุมคพฺเภ  
นิพฺพตฺติ ฯ  ตเมโก   ตาปโส   ทิสฺวา  ปฏิชคฺคิ  ฯ  ตสฺสา  ปทสา  
วิจรนฺติยา   ปทุทฺธาเร   ปทุทฺธาเร   ภูมิโต   ปทุมานิ   อุฏหนฺติ  ฯ  
เอโก   วนจรโก   ทิสฺวา   พาราณสีร ฺโ  อาโรเจสิ  ฯ  ราชา  ต  
อาเนตฺวา   อคฺคมเหสึ   อกาสิ ฯ  ตสฺสา   คพฺโภ   สณฺาสิ ฯ  
                        [ ม. ป. ๗๖ ส. ป. ๔๓๔ ]  
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มหาปทุมกุมาโร   มาตุกุจฺฉิย   วส ิฯ  เสสา  พหิ  นกิฺขนฺต  คพฺภมล  
นิสฺสาย   สเสทชภาเวน   นิพฺพตฺตา ฯ  อุปปาติกภาเวนาติ  เกจิ  ฯ  
เต   วยปฺปตฺตา   อุยฺยาเน   ปทุมสฺสเร   กีฬนฺตา  เอเกกสฺมึ  ปทุเม  
นิสีทิตฺวา   ขยวย   ปฏเปตฺวา   ปจฺเจกโพธิาณ   นิพฺพตฺตยึสุ ฯ  
อย เตส พฺยากรณคาถา อโหสิ ฯ  
                        สโรรุห ปทุมปลาสมตฺรช  
                        สุปุปฺผิต ภมรคณานุจิณฺณ  
                        อนิจฺจตาย วยต วิทิตฺวา  
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ  
ตสฺมึ   กาเล   เต   ตตฺถ  วสึสุ  ฯ  ตทา  จสฺส  ปพฺพตสฺส  อิสิคิลีติ  
สม ฺา  อุทปาทิ  ฯ  อิเม  อิสีติ  อิเม  ปจฺเจกพุทฺธอิสี  ฯ  สม ฺายติ  
เอตายาติ สม ฺา ฯ นามนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๖๖]  ติณจฺฉทนา   กฏุิโย  มชฺฌปทโลปสมาส  กตฺวา  เอกเทเส  
วา   สมุทายโวหารวเสน   ติณกุฏโิยติ   วุตฺตา ฯ  ตา   จ  วสฺส  
อุปคจฺฉึสูติ   วจนโต   วสฺสุปคมนารหา   สทฺวารพนฺธาเอว  เวทิตพฺพาติ  
อาห   ติณจฺฉทนา   สทฺวารพนฺธา   กฏุโิยติ  ฯ  วสฺส  อุปคจฺฉนฺเต- 
นาติ วสฺสาวาส  อุปคจฺฉนฺเตน  ฯ  นาลกปฏิปทนติฺ  โมเนยฺยนเฺต  
อุป ฺ ิสฺสนฺติอาทินา   สตฺถารา   นาลกตฺเถรสฺส   เทสิต ปุถุชชฺน- 
กาลโต   ปภูติ   กิเลสจิตฺต   อนุปฺปาเทตฺวา   ปฏิปชฺชิตพฺพ   โมเนยฺย- 
                        [ ม. ป. ๗๖  ส. ป.  ๓๔๓ ]  
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ปฏิปท  ฯ  ต  ปน  ปฏิปท  สุตฺวา  นาลกตฺเถโร  ตีสุ  าเนสุ  
อปฺปจฺโฉ   อโหสิ   ทสฺสเน   สวเน   ปจฺุฉายาติ ฯ  โส   หิ เทสนา- 
ปริโยสาเน   ปสนฺนจิตฺโต  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  วน  ปวิฏโ  ปุน  
อโห   วตาห  ภควนฺต  ปสฺเสยฺยนฺติ  โลลภาว  น  ชเนสิ  ฯ  อยมสฺส  
ทสฺสเน   อปปฺจฺฉตา ฯ  ตถา   อโห   วตาห   ปุน   ธมฺมเทสน สุเณยฺ- 
ยนฺติ  โลลภาว  น  ชเนสิ  ฯ  อยมสฺส  สวเน อปฺปจฺฉตา ฯ ตถา  
อโห  วตาห  ปุน  โมเนยฺยปฏิปท  ปุจฺเฉยฺยนฺติ  โลลภาว  น  ชเนสิ ฯ  
อยมสฺส   ปุจฺฉาย   อปฺปจฺฉตา ฯ  โส   เอว   อปฺปจฺโฉ  สมาโน  
ปพฺพตปาท   ปวิสิตฺวา   เอกวนสณฺเฑ   เทฺว   ทิวสานิ   น   วสิ เอก- 
รุกฺขมูเล  เทวฺ  ทิวสานิ  น  นิสีท ิ เอกคาเม เทฺว ทิวสานิ ปณฺฑาย  
น   ปาวิสิ ฯ  อิติ   วนโต   วน   รุกฺขโต  รุกฺข  คามโต  คาม อาหิณฺ- 
ฑนฺโต  อนุรปูปฏิปท  ปฏิปชชฺิตฺวา  อคฺคผเล  ปติฏาสิ  ฯ  เอกสฺส  
ภควโต   กาเล   เอโกเยว   น  ปูเรติ  ฯ  อิม  หิ  โมเนยฺยปฏิปท  
อุกฺกฏ   กตฺวา   ปูเรนฺโต  ภิกฺขุ  สตฺเตว  มาสานิ  ชวีติ  ฯ  มชฺฌมิ  
กตฺวา   ปูเรนโฺต   สตฺต  วสฺสานิ  ฯ  มทุุก  กตฺวา  ปเูรนฺโต  โสฬส  
วสฺสานิ ฯ  อยมฺปน   เถโร   อุกฺกฏ   กตฺวา  ปูเรสิ  ฯ  ตสฺมา  
สตฺต   มาเส   ตฺวา   อตฺตโน   อายุสงฺขารสฺส   ปรกิฺขย   ตฺวา  
นหายิตฺวา   นิวาเสตฺวา   กายพนฺธน   พนฺธิตฺวา   ทฺวิคุณ   สงฺฆาฏึ  
ปารุปตฺวา  ทสพลาภิมุโข   ป ฺจปฺปติฏ ิเตน   วนฺทิตฺวา   อ ฺชล ึ 
                          [ ม. ป.  ๗๖ ส. ป. ๓๔๓ ]  
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ปคฺคเหตฺวา  หิงฺคุลกปพฺพต   นิสฺสาย    ิตโกว   อนุปาทิเสสาย นิพฺพาน- 
ธาตุยา   ปรนิิพฺพายิ ฯ  ตสฺส   ปรินิพฺพุตภาว  ตฺวา  ภควา ภิกฺข- 
 ุสงฺเฆน  สทฺธึ  ตตฺถ  คนตฺฺวา  สรีรกิจฺจ กตฺวา ธาตุโย คาหาเปตฺวา  
เจติย   ปติฏาเปตฺวา   อคมาสิ ฯ  เอวรูป  ปฏิปท  ปฏิปนฺเนนาป  
วสฺส   อุปคจฺฉนฺเตน   ฉนฺเน   สทฺวารพนฺเธเยว   าเน   อุปคนฺตพฺพ  
อปฺปจฺฉต  นิสฺสายป   สิกขฺาปทสฺส   อนติกฺกมนียตฺตาติ   ทสฺเสตุ  
นาลกปฏิปท ปฏิปนฺเนนาปติ วุตฺต ฯ  
        [๖๗]  ป ฺจนฺน   ฉทนานนฺติ   ติณปณฺณอิฏกสิลาสุธาสงฺขา- 
ตาน ป ฺจนฺน   ฉทนาน  ฯ  น   ภิกฺขเว   อเสนาสนิเกน   วสฺส  
อุปคนฺตพฺพนฺติ   วจีเภท   กตฺวา   วสฺสุปคมน   สนฺธาเยส   ปฏิกฺเขโป  
น   อาลยกรณวเสน   อุปคมน   สนฺธายาติ   วทนฺติ  ฯ  ปาลิยา  ปน  
อวิเสสตฺตา  อฏกถาย ฺจ  นาลกปฏปิท   ปฏิปนฺเนนาปติอาทินา  
อวิเสเสน   ทฬฺห   กตฺวา   วุตฺตตฺตา   อเสนาสนิกสฺส  นาวาทึ  วินา  
อ ฺตฺถ   อาลโย  น  วฏฏตีติ  อมฺหาก  ขนฺติ  ฯ  นาวาสตฺถวเชสุเยว  
หิ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   นาวาย   วสฺส   อุปคนฺตุนฺติอาทินา   สติ  
อสติ   วา   เสนาสเน   วสฺสุปคมนสฺส   วิสุ   อนุ ฺาตตฺตา   น  
ภิกฺขเว   อเสนาสนิเกน   วสฺส   อุปคนฺตพฺพนฺติ   อยมฺปฏิกฺเขโป  ตตฺถ  
น   ลพฺภตีติ   อสติ   เสนาสเน   อาลยวเสนป   นาวาทีสุ   อุปคมน  
วุตฺต  ฯ  อนธุมฺมตาติ   วตฺต  ฯ  รตฺติฏานทิวาฏานาทีนีติ  
                           [ ม. ป. ๗๖ ส.ป. ๓๔๓ ]  
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อาทิสทฺเทน   วจฺจกุฏิปสสฺาวฏานาทึ   สงฺคณฺหาติ ฯ  กติกวตฺตานิ  จ  
ขนฺธกวตฺตานิ   จ   อธิฏายาติ   ปริยตฺติธมฺโม   นาม   ติวิธมฺป  
สทฺธมฺม   ปติฏาเปติ   ตสฺมา   สกฺกจฺจ   อุทฺทิสถ   อุทฺทิสาเปถ  
สชฺฌาย  กโรถ   ปธานฆเร   วสนฺตาน   สงฺฆฏฏน   อกตฺวา อนฺโต- 
วิหาเร   นิสทีิตฺวา   อุทฺทิสถ   อุทฺทิสาเปถ   สชฺฌาย   กโรถ ธมมฺ- 
สฺสวน  สมิทธฺ  กโรถ  ปพฺพาเชนฺตา โสเธตฺวา ปพฺพาเชถ โสเธตฺวา  
อุปสมฺปาเทถ   โสเธตฺวา   นิสฺสย   เทถ   เอโกป   หิ   กุลปุตฺโต  
ปพฺพชฺช ฺจ   อุปสมฺปท ฺจ   ลภิตฺวา   สกล   สาสน   ปติฏาเปติ  
อตฺตโน   ถาเมน   ยตฺตกาน ิ  สกฺโกถ  ตตฺตกานิ  ธุตงฺคานิ  สมาทิยถ  
อนฺโตวสฺส   นาเมต   สกลทิวส   รตฺติยา   จ  ปมมชฺฌิมปจฺฉิมยาเมสุ  
อปฺปมตฺเตหิ   ภวิตพฺพ   วีริย   อารภิตพฺพ   โปราณกา   มหาเถราป  
สพฺพปลิโพเธ   ฉินฺทิตฺวา   อนฺโตวสฺเส   เอกจริยวตฺต  ปูรยึสุ  ภสฺเสสุ  
มตฺต  ชานิตฺวา   ทสวตฺถกุถ   ทสอสุภทสานุสฺสติอฏตฺตึสารมฺมณกถ  
กาตุ   วฏฏติ   อาคนฺตุกาน   วตฺต   กาตุ   สตฺตาหกรณีเยน   คตาน  
อปโลเกตฺวา   ทาตุ   วฏฏติ   วิคฺคาหิกปสุณผรุสวจนานิ   มา   วทถ  
ทิวเส   ทิวเส   สีลานิ   อาวชฺเชนฺตา   จตุรารกฺข   อหาเปนฺตา 
มนสิการพหุลา   วิหรถ   เจติย   วา   โพธึ   วา   วนฺทนฺเตน  
คนฺธมาล   วา   ปูเชนฺเตน   ปตฺต   วา   ถวิกาย   ปกขิฺปนฺเตน  น  
กเถตพฺพ   อนฺโตคาเม   มนุสฺเสหิ   สทธฺึ   ปจฺจยสยุตฺตกถา   วา  
                             [ ม. ป. ๗๖ ส. ป. ๓๔๓ ]  
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วิสภาคกถา  วา   น   กเถตพฺพา   รกฺขิตินฺทฺริเยหิ   ภวิตพฺพ ขนฺธก- 
วตฺต ฺจ   เสขิยวตฺต ฺจ   ปูเรตพฺพนฺติ   เอวมาทินา   กติกวตฺตานิ  
ขนฺธกวตฺตานิ   จ  อธิฏหิตฺวา  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  วสฺส  วุฏาน  
ตีหิ   าเนหิ   ปวาเรตุนฺติ   วุฏวสฺสาน   ปวารณาย   อนุ ฺาตตฺตา  
อิมสฺส   สุตฺตสฺส   วเสน   ปวารณาทิวสสฺส   อรุณุคฺคมนโต   ปฏาย  
อปฺปวาริตาป   วุฏวสฺสาติ   วุจฺจนฺติ  ฯ  กิ ฺจาป  อิม  เตมาส  วสฺส  
อุเปมีติ   วจนโต   ปวารณาทิวสสฺส   เตมาสนฺโตคธตฺตา   ต   ทิวส  
ยาว   น   ปวาเรนฺติ  ตาว  วสฺส  วสนฺตา  นาม  โหนฺติ  ฯ  ตถาป  
เอกเทเสน   อวุฏมฺป  ต  ทิวส  วุฏภาคาเปกฺขาย  วุฏเมว  โหตีติ  
กตฺวา  เอว  วุตฺต  กตากตภาคาเปกฺขาย สมุทาเย ปวตฺตกตากต- 
โวหาโร วิย  ฯ  วิปฺปกต   หิ   ยงฺกิ ฺจิ   กตากตนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   วสฺส   วุฏาน   ก ิน  อตฺถรตุินฺติ  อิมสฺส  ปน  
สุตฺตสฺส  วเสน  นิปฺปรยิายโต  มหาปวารณาย  ปวาริตา ปาฏิปท- 
ทิวสโต  ปฏาย  วุฏวสฺสาติ  วุจฺจนฺตีติ  ทสฺเสตุ  มหาปวารณาย  
ปวาริตาติอาทิ   วุตฺต ฯ  ปาฏิปททิวสโต   ปฏาย   หิ  วสฺสานสฺส  
ปจฺฉิเม   มาเส   ก ินตฺถาโร   อนุ ฺาโต   ปริวาเร   ก ินสฺส อตฺถาร- 
มาโส   ชานิตพฺโพติ   วสฺสานสฺส   ปจฺฉิโม  มาโส  ชานิตพฺโพติ  
วุตฺตตฺตา ฯ มหาปวารณาย ปวาริตาติ อิท ฺจ ปุริมิกาย วสฺสูป- 
คตาน   สภาวทสฺสนมตฺต ฯ  เกนจิ  อนฺตราเยน  อปฺปวาริตาป  
                        [ ม.ป. ๗๗ ส.ป. ๓๔๓-๔ ]  
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วุฏวสฺสาอิจฺเจว   วุจฺจนฺติ  ฯ  อาปุจฺฉิตพฺพาติ   วตฺวา   อิทานิ  
อาปุจฺฉนวิธึ   ทสฺเสนฺโต   สเจ   อิม   กฏุินฺติอาทิมาห  ฯ  ปฏชิคฺคนก  
วา   น   ลภตีติ  วิหารปจฺจนฺเต  กเต  ปฏิชคฺคนก  น  ลภติ  ฯ  เต  
ปน   ภิกฺขู   ชนปทจาริก   ปกฺกมึสูติ   สมฺพนฺโธ ฯ  อทฺธานคมเน  
จาริกาโวหาโร   สาสเน   นิรูฬโฺห ฯ  กิ ฺจาป  อย  จาริกา  นาม  
มหาชนสงฺคหตฺถ   พุทฺธานเยว   ลพฺภติ ฯ  พุทฺเธ   อุปาทาย   ปน  
รูฬฺหิสทฺทวเสน  สาวกานมฺป   วุจฺจติ   กิล ฺชาทีหิ   กตวีชนนีมฺป  
ตาลวณฺฏโวหาโร   วิย ฯ  สงฺโคปตฺวาติ   เอกสฺมึ   ปเทเส  ราสึ  
กตฺวา  ฯ  อิทานิ   ตเมว   สงฺโคปนวิธึ   ทสฺเสนฺโต   ยถา   จ ปตนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  น  โอวสฺสิยตีติ  อโนวสฺสก  ฯ  กมฺมนิ  อกสทฺโท  
ทฏพฺโพ  ฯ  ยถา  จ  ปต  น  โอวสสฺิยติ  น  เตมิยตีติ  อตฺโถ  ฯ  
อนวโยติ   เอตฺถ   วโยติ   หานิ   อายวโยติอาทีสุ   วิย ฯ  นตฺถิ  
เอตสฺส   อตฺตโน   สิปฺเป   วโย   โอนตาติ  อนวโยติ  อาห  อนูโน  
ปริปุณฺณสิปฺโปติ ฯ  อาจริยสฺส   กมฺม   อาจริยกนฺติ   อาห อาจริย- 
กมฺเมติ  ฯ  ปฏ ิสงฺฆาโฏ  ทฺวารพาหา  ฯ  กฏกมฺม  ถมฺภาทิ ฯ  
เตลตมฺพมตฺติกายาติ   เตลมิสฺสตมฺพมตฺติกาย  ฯ  กฏุิกาย กรณ- 
ภาวนฺติ   กุฏยิา   กตภาว  ฯ  สทฺทสตฺถวิทูหิ   กึสททฺโยเค อนาคต- 
วจนสฺส   อิจฺฉิตตฺตา   วุตฺต   ตสฺส   ลกฺขณ   สทฺทสตฺถโต ปริเยสิ- 
ตพฺพนฺติ ฯ  เมตฺตาปุพฺพภาคนฺติ   เมตฺตาฌานสฺส   ปุพฺพภาคภูต  
                     [ ม. ป. ๗๗ ส. ป. ๓๔๔-๕ ]  
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สพฺพสตฺเตสุ  หิตผรณเมตฺต  ฯ  กสฺมา  ปเนต  วุตฺต  นนุ  อนุทยา- 
สทฺโท กรุณาย   ปวตฺตตีติ  ฯ  สจฺจเมต   อย   ปน   อนุทยาสทฺโท  
อนุรกฺขณมตฺต   อนฺโตนีต   กตฺวา   ปวตฺตมาโน   มตฺตาย   กรุณาย  
จ   ปวตฺตตีติ   อิธ   เมตฺตาย   ปวตฺตมาโน   วุตฺโต   ตสฺมา สุวุตฺต- 
เมต   เอเตน   เมตฺตาปุพฺพภาค  ทสฺเสตีติ  ฯ  กรุณาปุพฺพภาคนฺติ  
กรุณาฌานสฺส   ปุพฺพภาคภูต   สตฺเตสุ   อนุกมฺปมตฺต ฯ  จิกฺขลลฺ  
มตฺติกา ฯ  ตสฺส  มทฺทน  อุทก  อาสิ ฺจิตฺวา  หตฺถาทีหิ  ปริมทฺทน  ฯ  
เมตฺตากรุณานนฺติ   อปฺปนาปฺปตฺตเมตฺตากรุณาน ฯ  กิ ฺจาป   เถเรน  
ส ฺจิจฺจ   ขุทฺทานุขุทฺทกา   ปาณา   มรณาธิปฺปาเยน  น พฺยา- 
พาธิตา ฯ  ตถาป  กรุณาย  อภาเวน  เอว  กเต  อิเม  ปาณา  
วินสฺสิสฺสนฺตีติ   อนุปปรกิฺขิตฺวา   กตตฺตา   เถร   วิครหิ ฯ  ชนาน  
สมูโห   ชนตาติ   อาห   ปจฺฉิโม   ชนสมูโหติ ฯ  ปาตพฺยภาวนฺติ  
วินาเสตพฺพต  ฯ  ปาณาติปาต   กโรนฺตานนฺติ   เถเรน   อกเตป ปาณาติ- 
ปาเต  ปเรหิ  สลฺลกฺขณาการ  ทสฺเสติ  ฯ  อิมสฺส  ทฏิานุคตินฺติ  
อิมสฺส  ทิฏ ิยา  อนุคมน  ฯ  ฆสิตพฺเพติ  ฆฏฏยิตพฺเพ  ฯ  วินาส-ิ 
ตพฺเพติ อตฺโถ ฯ  เอว   ม ฺ ีติ  ยถา  เถเรน  กต  เอว  มา  ม ฺ ิ  ฯ  
มา  ปจฺฉิมา  ชนตา  ปาเณสุ  ปาตพฺยต  อาปชฺชีติ  วจนโต  โย  ภิกฺขุ  
อิฏกปจนปตฺตปจนกุฏิกรณวิหารการาปนวิหารสมฺมชฺชนปฏคฺคิทาน-  
กูปโปกฺขรณีขณาปนาทีสุ   ยตฺถ   ขุททฺานุขุทฺทกาน   ปาณาน  
                        [ ม. ป. ๗๗ ส. ป. ๓๔๖ ]  
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วิหึสา   ภวิสฺสตีติ   ชานาติ   เตน   ตาทิเส   ปเทเส   กปฺปยวจน  
วตฺวาป  น  ต  กมฺม  กาเรตพฺพนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ วุตฺตเมว  
อาปตฺตินฺติ   ปวีขณนภูตคามปาตพฺยตาทีสุ   วุตฺตปาจิตฺติยาทิ- 
อาปตฺตึ ฯ อาทิกมฺมิกตฺตา  อนาปตฺตีติ  กุฏิกรณปจฺจยา  อนาปตฺติ ฯ  
สิกฺขาปท   อติกฺกมิตฺวาติ   น   จ   ภิกฺขเว   สพฺพมตฺติกามยา  กุฏกิา  
กาตพฺพา   โย   กเรยฺย   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   วุตฺตสิกฺขาปท อติกฺ- 
กมิตฺวา ฯ  ยทิ   อ ฺเน   กต   ลภิตฺวา  วสนฺตสฺส  อนาปตฺติ  
สิยา   น   ภควา   ต   กฏุิก   ภินฺทาเปยฺยาติ   อาห  กต  ลภิตฺวา  
ตตฺถ   วสนฺตานมฺป  ทุกฺกฏเมวาติ  ฯ  ยถา  ตถา  วา  มิสฺสา  โหตูติ  
เหฏา   มตฺติกา   อุปร ิ  ทพฺพสมฺภาราติอาทินา   นเยน   เกนจิ  
อากาเรน   มสิฺสา  โหตุ  ฯ  คิ ฺชกาวสถสงฺเขเปนาติ  เอตฺถ  คิ ฺชกา  
วุจฺจนฺติ   อิฏกา  ฯ  คิ ฺชกาหิเอว  กโต  อาวสโถ  คิ ฺชกาวสโถ  ฯ  
อิฏกามยสฺส   อาวสถสฺเสต   อธิวจน ฯ  ต   กิร  อาวสถ  ยถา  
สุธาปริกมฺเมน   ปโยชน   นตฺถิ   เอว   อิฏกาหิเอว   จินิตฺวา  
ฉาเทตฺวา   กโรนฺติ ฯ  ตุลาทณฺฑกวาฏผลกานิ  ปน  ทารุมยาเนว  ฯ  
วิกิรนฺตาติ   จุณฺณวิจุณฺณ   กโรนฺตา ฯ  กิสฺสาติ  เกน  การเณน  ฯ  
วยกมฺมมฺป  อตฺถีติ  ทฺวารกวาฏาทิอภิสงฺขรณาทีสุ   กตวยกมฺมมฺป  
อตฺถิ ฯ  ภิกฺขูน   อกปฺปยตฺตาเอว  ติตฺถิยานุรูปตฺตา  ติตฺถิยทฺธโช  ฯ  
มหาอฏกถาย   วุตฺตการเณสุ   อตฺตโน  อธิปฺเปตการณทฺวย ปติฏา- 
                        [ ม. ป.  ๗๗ ส. ป.  ๓๔๖-๗ ]  
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เปตฺวา   อปรานิป   ตตฺถ   วุตฺตการณานิ   ทสฺเสนฺโต   อาห อฏ- 
กถายมฺปน   อ ฺานิป   การณานิ   วุตฺตานีติอาทึ  ฯ  ตตฺถ  
สตฺตานุทยายาติ   ตาทิสาย   กุฏิกาย   กรณปจฺจยา   วินสฺสมานสตฺเตสุ  
อนุทยาย ฯ  ยสฺมา   สพฺพมตฺติกามยา   กุฏ ิ สุกรา  ภินฺทิตุ  ตสฺมา  
ตตฺถ   จ   ปต   ปตฺตจีวราทิ   อคุตฺต   โหติ   โจราทีหิ   อวหริตุ  
สกฺกา  ฯ  เตน  วุตฺต  ปตฺตจีวรคุตฺตตฺถายาติ ฯ เสนาสนพาหุลฺล- 
ปฏิเสธนตฺถายาติ  เสนาสนาน  พหุลฺลภาวนิเสธนตฺถาย  ฯ ตาทิสสฺส    
วา   เสนาสนสฺส   อภิสงฺขรเณ  ภิกฺขูน  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีนิ เสส- 
กมฺมานิ   ปรจฺิจชิตฺวา   นิจฺจพฺยาวฏตานิเสธนตฺถ ฯ  อนุปวชโฺชติ  
โทส อาโรเปตฺวา น วตฺตพฺโพ ฯ  
        [๖๘]  ปาลิมุตฺตกวินิจฺฉเยสุ  ต ฺจ   โข  ฯเปฯ  น วณฺณ- 
มฏตฺถายาติ   อิท   ฉตฺตทณฺฑคฺคาหกสลากป ฺชรวินทฺธน   สนฺธายาติ  
วทนฺติ  ฯ  สพฺพตฺถาติ   ฉตฺตทณฺเฑ   สพฺพตฺถ ฯ  อารคฺเคนาติ  
นิขาทนมุเขน  ฯ  ฆฏกมฺป   วาฬรูปมปฺ   ภินฺทิตฺวา   ธาเรตพฺพนฺติ  
สเจ   ตาทิส   อกปฺปยฉตฺต   ลภติ   ฆฏกมฺป   วาฬรูปมฺป   ภินทฺิตฺวา  
ตจฺเฉตฺวา   ธาเรตพฺพ  ฯ  สุตฺตเกน  วา  ทณฺโฑ  เวเตพฺโพติ  ยถา  
ฉตฺตทณฺเฑ   เลขา   น   ป ฺายติ   ตถา   เวเตพฺโพ  ฯ ทณฺฑ- 
พุนฺเธติ   ทณฺฑมูเล ฯ  ฉตฺตทณฺฑสฺส   เหฏ ิมตเลติ   อตฺโถ  ฯ  
ฉตฺตมณฺฑลิกนฺติ   ฉตฺตสฺส   อนฺโต   ขุทฺทกมณฺฑล ฯ  อุกฺกริิตฺวาติ  
                     [ ม. ป. ๗๗ ส.ป. ๓๔๗-๘ ]  
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อุฏเปตฺวา  ฯ  สา   วฏฏตีติ   ยทิป   รชฺชุเกหิ   น   พนฺธนฺติ พนฺธิ 
 ิตุมฺปน   ยุตฺตฏานตฺตา   วฏฏติ  ฯ  นานาสุตฺตเกหีติ  นานาวณฺเณหิ  
สุตฺเตหิ ฯ  อิท ฺจ  ตถา  กโรนฺตาน  กรณปฺปการทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  
เอกวณฺณสุตฺตเกนาป   วุตฺตปฺปกาเรน   สิพฺพิตุ   น   วฏฏติเยว ฯ  
ปฏมุเขติ   ปฏโกฏิย ฯ  ทวิฺนฺน   ปฏาน  สงฺฆาฏิตฏาน  สนฺธาเยต  
วุตฺต ฯ  ปริยนฺเตติ  จีวรปริยนฺเต  ฯ  อนุวาต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  
เวณินฺติ   วรกสีสากาเรน   สิพฺพน  ฯ  สงฺขลิกนฺติ  วิฬาลพนฺธนา- 
กาเรน สิพฺพน  ฯ  เวณึ   สงฺขลิกนฺติ   เจตฺถ   อุปโยควจน   กโรนฺตีติ  
กรณกิริยาเปกฺข  ฯ  อคฺฆิยคยมุคฺคราทีนีติ   เอตฺถ   อคฺฆิย   นาม  
เจติยสณฺาเนน   สิพฺพน ฯ  มูเล   ตนุก   อคฺเค   มหนฺต  กตฺวา  
ตทากาเรน   สิพฺพน   คย  ฯ  มูเล  จ  อคฺเค  จ  เอกสทิส  กตฺวา  
มุคฺครากาเรน   สิพฺพน   มุคฺคโร  ฯ  กกฺกฏกกฺขีนิ   อุกฺกิรนฺตีติ คณฺ ิก- 
ปฏฏปาสกปฏฏาน   อนฺเตหิ   ปาฬิพนฺธ   กตฺวา   กกฺกฏกาน อกฺขิ- 
สณฺาน   อุฏเปนฺติ   กโรนฺตีติ   อตฺโถ ฯ  โกณสุตฺตปฬกาติ คณฺ ิก- 
ปาสวฏฏีน   โกเณหิ   นีหฏสุตฺตาน   โกฏิโยติ   ตีสปุ  คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต  ฯ  กถมฺปน  ตา  ปฬิกา  ทุวิ ฺเยฺยรูเป  กาตพฺพาติ  ฯ  โกเณหิ  
นีหฏสุตฺตาน   อนฺเตสุ   เอกวาร  คณฺ ิกกรเณน  วา  ปุน  นิวตฺเตตฺวา  
สิพฺพเนน   วา   ทุวิ ฺเยฺยสภาว   กตฺวา   สุตฺตโกฏิโย  รสฺส  กตฺวา  
ฉินฺทิตพฺพา  ฯ  ธมฺมสิริตฺเถเรน   ปน   โกณสุตฺตา   จ   ปฬกา  
                         [ ม. ป. ๗๗ ส.ป. ๓๔๘ ]  
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0ทุวิ ฺเยฺยาว   กปฺปเรติ   วุตฺต ฯ  ตถา  อาจริยพุทฺธทตฺตตฺเถเรนาป  
สุตฺตา   จ   ปฬกา   ตตฺถ   ทุวิ ฺเยฺยาว  ทีปตาติ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  
เตส   มเตน   โกณสุตฺตา  จ  ปฬกา  จ  โกณสุตฺตปฬกาติ  เอวเมตฺถ  
อตฺโถ   ทฏพฺโพ  ฯ  มณินาติ   มสารคลฺลาทิปาสาเณน ฯ  น  
ฆฏเฏตพฺพนฺติ   น   ฆสิตพฺพ ฯ  อสวทฺธกกายพนฺธนานิ  ปน  สงฺขาทีหิ  
ฆสิตุ   วฏฏติ ฯ  ปาสก  กตฺวา  พนฺธิตพฺพนฺติ  รชนกาเล  พนฺธติพฺพ  
เสสกาเล   โมเจตฺวา   เปตพฺพ  ฯ  คณฺ ิเกติ  ทนฺตมยาทิคณฺ ิเก  ฯ  
ปฬกาติ   วินทฺุ   วินฺทุ   กตฺวา   อุฏาเปตพฺพปฬกา ฯ  เตลวณฺโณติ  
สมณสารุปฺปวณฺณ   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  มณิวณฺณ   ปน   ปตฺต  
อ ฺเน  กต  ลภิตฺวา   ปรภุิ ฺชิตุ   วฏฏตีติ   วทนฺติ  ฯ ปตฺตมณฺ- 
ฑเลติ   ติปุสสีาทิมเย   ปตฺตมณฺฑเล ฯ  น  ภิกฺขเว  จิตฺรานิ  
ปตฺตมณฺทลานิ   ธาเรตพฺพานิ  รูปกากณฺิณานิ  ภตฺติกมฺมกตานีติ  
วุตฺตตฺตา   ภตฺติกมฺม   น   วฏฏตีติ   วุตฺต ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  
มกรทนฺตก   ฉินฺทิตุนฺติ   วจนโต   มกรทนฺตกมฺปน   วฏฏตีติ   วุตฺต  ฯ  
มกรมุขนฺติ   มกรมุขสณฺาน ฯ  เทฑฺฑุภสีสนฺติ  อุทกสปฺปสีสสณฺาน  ฯ  
อจฺฉีนีติ   กุ ฺชรจฺฉิสณฺานานิ ฯ  รชชฺุกกายพนฺธน  เอกเมว  วฏฏตีติ  
รชฺชกุ   พนฺธนฺเตน   เอกคุณเมว   กตฺวา   พนฺธิตุ  วฏฏติ  ฯ  มชฺเฌ  
ภินฺทิตฺวา   ทิคุณ   กตฺวา   พนฺธิตุ   น   วฏฏติ ฯ  ทฺวิคุณ   ปน  
อกตฺวา   เอกรชฺชกุเมว   สตวารมฺป   ปุนปฺปุน   อาวิชฺฌิตฺวา   พนฺธิตุ  
                           [ ม. ป. ๗๗ ส.ป. ๓๔๙-๓๕๐ ]  
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วฏฏติ ฯ  เอกมฺป   น   วฏฏตีติ   เอกคุณมฺป   กตฺวา  พนฺธิตุ  น  
วฏฏติ ฯ  พหู   รชชฺุเก  ฯเปฯ  วฏฏตีติ  อิท  กายพนฺธน  สนฺธาย  
วุตฺต   น   ทสา   สนฺธาย ฯ  อีทิส   ห ิ  กายพนฺธน   พนฺธิตุ  
วฏฏติ ฯ เตเนว อาจริยพุทฺธทตฺตตฺเถเรน วุตฺต  
        เอกรชชฺุมย วุตฺต             มุนินา กายพนฺธน  
        ต ฺจ ปามงฺคสณฺาน     เอกมฺป จ น วฏฏติ  
        รชฺชุเก เอกโต กตฺวา        พหู เอกาย รชชฺุยา  
        นิรนฺตร   หิ   เวเตฺวา      กต   วฏฏติ   พนฺธิตุนฺติ ฯ  
มุรชฺชมฺปน   กายพนฺธน   น   วฏฏติ   น   ภิกฺขเว   อุจฺจาวจานิ กาย- 
พนฺธนานิ   ธาเรตพฺพานิ   กลาพุก   เทฑฺฑุภก   มรุชฺช   มทฺทวีณ  
โย   ธาเรยฺย   อาปตฺติ   ทกฺุกฏสฺสาติ   วุตฺตตฺตา ฯ  กิมฺปน  พหู  
รชฺชุเก  เอกโต  กตฺวา  เอเกน  นรินฺตร  เวเตฺวา  กต  มุรชฺชสงฺข  
น   คจฺฉตีติ ฯ  อาม   น  คจฺฉติ  มุรชชฺ  หิ  นาม  นานาวณฺเณหิ  
สุตฺเตหิ   มุรชฺชวฏฏิสณฺาน   เวเตฺวา  กต  ฯ  เกจิ  ปน  มุรชชฺนฺติ  
พหู   รชชฺุเก   เอกโต   สงฺกฑฺฒิตฺวา  เอกาย  รชฺชุยา  ปริเวเตฺวา  
กตรชฺชูติ   วทนฺติ ฯ  ต  น  คเหตพฺพ  ฯ  ยท ิ เจต  มุรชฺช  สยิา  
พหู   รชชฺุเก   เอกโต   กตฺวา   เอเกน   นิรนฺตร  เวเตฺวา  กต พหุ- 
รชฺชกุนฺติ  น  วตฺตพฺพ  ฯ  ต  วฏฏตีติ  อิท  วิรชฺุเฌยฺย ฯ มรุชชฺมปฺน- 
ปามงฺคสณฺาน ฺจ   ทสาสุ   วฏฏติ   กายพนฺธนสฺส   ทสา   ชีรนฺติ 
                      [ ม. ป.  ๗๗  ส. ป.  ๓๕๐ ] 
          



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 188 

อนุชานามิ   ภิกฺขเว   มุรชชฺ   มทฺทวีณนฺติ   วุตฺตตฺตา ฯ  เตเนว  
วกฺขติ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   มทฺทวีณนฺติ   อิท   ทสาสุเยว อนุ ฺ- 
าตนฺติ  ฯ  กายพนฺธนวิเถติ   กายพนฺธนสฺส   ปวนนฺโต   ชรีติ  
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  วิถนฺติ  วุตฺตตฺตา  กายพนฺธนสฺส  ปาสนฺเต ทสามูเล  
ตสฺส   ถิรภาวตฺถ   กตฺตพฺเพ   ทนฺตวิสาณาทิมเย   วิเถ ฯ  อฏ  
มงฺคลานิ   นาม   สงฺโข   จกฺก  ปุณฺณกมฺุโภ  คทา  สริีวจฺโฉ  องฺกุโส  
ธช   โสวตฺถกินฺติ   วทนฺติ ฯ  ปริจฺเฉทเลขามตฺตนฺติ  อุโภสุ  โกฏีสุ  
กาตพฺพปริจฺเฉทราชิมตฺต  ฯ  อุชุกเมวาติ   วุตฺตตฺตา จตุรสฺสาทิ- 
วงฺกคติก   น   วฏฏติ  ฯ  ฉตฺตทณฺฑธมกรกอ ฺชนนิาฬิกา นานา- 
วณฺณเลขา   ปริกมฺมกตา   น  วฏฏนฺตีติ  วทนฺติ  ฯ  อารกณฺฏเกติ  
โปตฺถกาทิอภิสงฺขรณตฺถ  กเต   ทีฆมุขสตฺถเก  ฯ  วฏฏมณิกนฺติ  
วฏฏ   กตฺวา   อคฺคโกฏิย   อุฏาเปตพฺพพุพฺพุฬ ฯ  อ ฺ   วา วณฺณ- 
มฏนฺติ  อิมนิา  ปฬกาทึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  มณิกนฺติ  เอกาวฏฏมณึ  ฯ  
ปฬกนฺติ   สาสปมตฺติกา   มุตฺตราชิสทิสา   พหู   วฏฏเลขา  ฯ  อิมสฺมึ  
อธิกาเร   อวุตฺตตฺตา  เลขนิย  ยงฺกิ ฺจิ  วณฺณมฏ  วฏฏตีติ  วทนฺติ  ฯ  
วลิตกนฺติ   มชฺเฌ  วลึ  อุฏาเปตฺวา  ฯ  มณฺฑล  โหตีติ  อุตฺตรา- 
รณิยา ปเวสนตฺถ  อาวาฏมณฺฑล  โหติ ฯ  กิ ฺจาป  เอตฺถ ทนฺต- 
กฏจฺเฉทนวาสิเยว   วุตฺตา  มหาวาสิยมฺป  ปน  น  วฏฏติเยว  ฯ  
อุชุกเมว   พนฺธิตุนฺติ   สมฺพนฺโธ ฯ  อุโภสุ  วา  ปสเฺสสุ  เอกปสฺเส  
                      [ ม. ป. ๗๗  ส. ป.  ๓๕๐-๑ ]  
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วาติ   วจนเสโส ฯ  กตฺตรยฏ ิโกฏิย   กตอโยวลยานิป   วฏฏนติฺ  
เยส   อ ฺม ฺสงฺฆฏฏเนน   สทฺโท   นิจฺฉรติ ฯ  อามณฺฑสารเกติ  
อามลเกหิ   กตภาชเน ฯ  ภุมฺมตฺถรเณติ  จิตฺตกฏสารกจิตฺตตฺถร- 
ณาทิเก ปริกมฺมกตาย  ภูมิยา  อตฺถริตพฺพอตฺถรเณ ฯ  ปานียฆเฏติ  
อิมินา   กุณฺฑิกสรเกป   สงฺคณฺหาติ ฯ  วีชเนติ   จตุรสฺสวีชเน ฯ  
สพฺพ ฯเปฯ  วฏฏตีติ   ยถาวุตฺเตสุ   ม ฺจปาทีสุ   อิตฺถีรูป  
วินา   สพฺพ   มาลากมฺมลตากมฺมาทิ   วณฺณมฏ   ภิกฺขุโน   วฏฏติ  ฯ  
เสนาสเน   กิ ฺจิ   ปฏิเสเธตพฺพ   นตฺถ ิ  อ ฺตฺร   วิรุทฺธเสนาสนาติ  
เอตฺถายมธิปฺปาโย   เสนาสนปริกฺขาเรสุ   ปฏิเสเธตพฺพ   นาม   กิ ฺจิ  
นตฺถิ   วิรุทฺธเสนาสนมฺปน   สยเมว   ปฏิกฺขิปตพฺพนฺติ ฯ  อ ฺเสนฺติ  
สีมสามิโน   วุตฺตา ฯ  ราชวลฺลภา   ปรนิกายิกาป   เอกนิกายิกาป  
อุโปสถปวารณาน   อนฺตรายกรา   อลชฺชิโน   ราชกุลุปคา  วุจฺจนฺติ  ฯ  
เตส   ลชฺชิปริสาติ   เตส   สีมสามิกาน  ปกฺขา  หุตฺวา  อนุพล  ทาตุ  
สมตฺถา   ลชชฺิปริสา ฯ  สกุตเมวาติ   อ ฺเส   สนฺตเกป  อตฺตโน  
สีมาย อนฺโต วุตฺตวิธินา กต สุกตเมว ฯ  
        [๖๙]  เทเวน   คหิตทารูนีติ  ร ฺา  ปริคฺคหิตทารูนิ  ฯ  ร ฺโ  
สนฺตกานีติ   วุตฺต   โหติ  ฯ  ขณฺฑาขณฺฑ   กโรนฺโตติ   ขุทฺทก  
มหนฺต ฺจ   ขณฺฑ   กโรนฺโต ฯ  กุลโภคอิสฺสริยาทีหิ   มหตี   มตฺตา  
ปมาณ   เอตสฺสาติ   มหามตฺโต ฯ  เตนาห  มหติยา  อิสฺสริยมตฺตาย  
                       [ ม. ป.  ๗๘-๘๐ ส. ป. ๓๕๑-๓ ]  
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สมนฺนาคโตติ  ฯ  อวชฺฌายนฺตีติ  เหฏา  กตฺวา  โอโลเกนฺติ  จินเฺตนฺติ  
วา ฯ  เตนาห   อวชานนฺตาติอาทึ ฯ  ลามกโต  วา  จินฺเตนฺตีติ  
นิหีนโต   จินฺเตนฺติ ฯ  กเถนฺตีติ   กึ   นาเมต   กึ   นาเมตนฺติ อ ฺ- 
ม ฺ   กเถนฺติ ฯ  กถ   ปเนตฺถ   ทารูนติี  พหุวจน  อทินฺนนฺติ เอก- 
วจเนน   สทฺธึ   สมฺพนฺธมุปคจฺฉตีติ  อาห  อทินฺน  อาทิยสฺสตีติ  อย  
อุชฺฌายนตฺโถติอาทึ  ฯ  อุชฺฌายนสฺส   อทินฺนาทานวิสยตฺตา อทินฺนา- 
ทาน   อุชฌฺายนตฺโถติ   วุตฺต ฯ  สติป   ปเนตฺถ   โคปเกน ทินฺน- 
ทารูน   คหเณ   อุชุก  อวตฺวา  เลเสน  คหิตตฺตา  เถโร  อทินฺน  
อาทิยตีติ เวทิตพฺโพ ฯ วจนเภเทติ เอกวจนพหุวจนาน เภเท ฯ  
        [๗๐]  สพฺพาวนฺต  ปริสนฺติ   ภิกขฺุภิกฺขุนีอาทิสพฺพาวยววนฺต  
ปริส ฯ  สพฺพา  จตุปฺปริสสงฺขาตา  ปชา  เอตฺถ  อตฺถีติ  สพฺพา- 
วนฺตา ปริสา  ฯ  เสนา   เอตสฺส   อตฺถีติ   เสนิโก ฯ  เสนิโกเอว  
เสนิโย ฯ  พิมฺพิสาโรติ   ตสฺส   นามนฺติ   เอตฺถ   พิมฺพีติ  สุวณฺณ  
ตสฺมา   สารสุวณฺณสทิสวณฺณตาย   พิมฺพิสาโรติ   วุจฺจตีติ เวทิ- 
ตพฺโพ  ฯ  จตุตฺโถ   ภาโค   ปาโทติ   เวทิตพฺโพติ   อิมินาว สพฺพ- 
ชนปเทสุ   กหาปณสฺส  วีสติโม  ภาโค  มาสโกติ  อิท ฺจ  วุตฺตเมว  
โหตีติ   ทฏพฺพ  ฯ  โปราณสตฺถานุรูปลกฺขณสมฺปนฺนา   อุปฺปาทิตา  
นีลกหาปณาติ   เวทิตพฺพา  ฯ  รุทฺรทาเมน  อุปฺปาทิโต  รุทฺรทามโก  ฯ  
โส   กริ   นลีกหาปณสฺส   ติภาค   อคฺฆติ ฯ  ยสฺม ึ  ปน  เทเส  
                        [ ม.ป. ๘๑-๓  ส.ป.  ๓๕๕-๗ ]  
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              ทุติยปาราชิกกณฺเฑ อนุปฺป ฺตฺติกถา 
นีลกหาปณา   น   สนฺติ   ตตฺถาป   นีลกหาปณาน   วล ฺชนฏาเน  
จ   อวล ฺชนฏาเน   จ  สมานอคฺฆวเสน  ปวตฺตมาน  ภณฺฑ  คเหตฺวา  
นีลกหาปณวเสเนว ปริจฺเฉโท กาตพฺโพติ วทนฺติ ฯ 
        [๗๑]  ตสฺสตฺโถ ฯเปฯ  วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺโพติ   อิมินา  
ภควตา   ภิกขฺูน   อิท   สิกฺขาปท   เอว   ป ฺตฺต  โหติ  จ  อิท ฺจ  
อ ฺ   วตฺถุ   อุทปาทีติ   เอว   ปมปาราชิกวณฺณนาย   วุตฺตนเยเนว  
ตสฺสตฺโถ   เวทิตพฺโพ   อิทานิ   ยนฺต   อ ฺ   วตฺถุ   อุปฺปนฺน   ต  
ทสฺเสตุ   เตน   โข   ปน   สมเยนาติ   อาทิมาหาติ   เอว อนุปฺ- 
ป ฺตฺติสมฺพนฺโธ   จ  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพติ  ทสฺเสติ  ฯ  
รชกา   อตฺถรนฺติ   เอตฺถาติ   รชกตฺถรณ  ฯ  รชกตฺถรณนฺติ  รชกติตฺถ  
วุจฺจตีติ   อาห   รชกติตฺถ   คนฺตฺวาติ ฯ  วุตฺตเมวตฺถ  วิภาเวนฺโต  
อาห ต หีติอาทึ ฯ  
        [๗๒]  อภินวนิวิฏโ   เอกกุฏกิาทิคาโม   ยาว   มนุสฺสา  
ปวิสิตฺวา   วาส   น   กปฺเปนฺติ   ตาว   คามสงฺข   น   คจฺฉตีติ  
วทนฺติ ฯ  ตสฺมา   ตตฺถ   คามปฺปเวสนาปุจฺฉาทิกิจฺจมฺป   นตฺถิ  ฯ  
ยกฺขปริคฺคหภูโตติ   สอุปทฺทววเสน   วุตฺต  ฯ  ยกฺขนคราทึ   วา  
สงฺคณฺหาติ  ฯ  ยกฺขนครมฺป   อาปนาทีสุ   ทิสฺสมาเนสุ   คามสงฺข  
คจฺฉติ   อทิสสฺมาเนสุ   น  คจฺฉติ  ฯ  ตสฺมา  ยกฺขนครมฺป  ปวิสนฺเตน  
อาปณาทีสุ  ทิสฺสมาเนสุ  สพฺพ  คามปฺปเวสนวตฺต   กาตพฺพ  
                       [ ม. ป. ๘๓-๔ ส.ป. ๓๕๗๒๘ ]  
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อทิสฺสมาเนสุ   น   กาตพฺพนฺติ   วทนฺติ ฯ  ปุนป   อาคนฺตุกามาติ  
อิมินา  เตส  ตตฺถ  สาเปกฺขภาว  ทสฺเสติ  ฯ  ยโต  ปน  นิรเปกฺขาว  
หุตฺวา   ปกฺกมนฺติ   โส   คามสงฺข   น   คจฺฉติ ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  
คามปฺปเวสนาปุจฺฉาทิกิจฺจมฺป   นตฺถ ิฯ  นนุ   คามา   วา  อร ฺา  
วาติ   เอตฺตกเมว   มาติกาย   วุตฺต   ตสมฺา  คามลกฺขณ  ทสฺเสตฺวา  
อร ฺเมว   ทสฺเสตพฺพ   สิยา   คามุปจาโร   นามาติอาทิ   ปน  
กสฺมา   วุตฺตนฺติ   อาห   คามุปจาโรติอาทิ   อร ฺปริจฺเฉททสฺสนตฺถ  
วุตฺตนฺติ  ฯ  คามุปจาเร   หิ   ทสฺสิเต   เปตฺวา   คาม ฺจ คามุ- 
ปจาร ฺจ   อวเสส   อร ฺ   นามาติ   อร ฺปริจฺเฉโท   สกฺกา  
ทสฺเสตุ ฯ  อิท ฺจ   คามคามุปจาเร  อสงฺกรโต  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  
มาติกายมฺปน   คามคฺคหเณเนว   คามุปจาโรป  สงฺคหิโตติ  ทฏพฺพ  ฯ  
คามุปจาโร   หิ   โลเก   คามสงฺขเมว   คจฺฉติ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  
มาติกาย  อนวเสสอวหรณฏานปริคฺคโห  สิทฺโธ  โหติ  ฯ อินทฺ- 
ขีเลติ  อุมฺมาเร  ฯ  อร ฺสงฺเขป  คจฺฉตีติ  นิกฺขมิตฺวา พหิอินฺทขีลา  
สพฺพเมต  อร ฺนฺติ   อภิธมฺเม   วุตฺตตฺตา  ฯ  เวมชฺฌเมว  
อินฺทขีโลติ   วุจฺจตีติ  อินฺทขีลฏานิยตฺตา  อสติป  อินฺทขีเล  เวมชฺฌ- 
เมว ตถา   วุจฺจติ  ฯ  ยตถฺ   ปน   ทฺวารพาหาป   นตฺถิ   ตตฺถ  
อุโภสุ   ปสฺเสสุ   วติยา   วา   ปาการสฺส   วา  โกฏิ  เวมชฺฌเมว  
อินฺทขีลฏานิยตฺตา  อินฺทขีโลติ   คเหตพฺพ  ฯ  อุฏาเปนฺโตติ ปลา- 
                           [ ม. ป. ๘๔  ส. ป.  ๓๕๘-๙ ] 
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ปลาเปนฺโต ฯ  ลุถิตฺวาติ   ปริวตฺเตตฺวา ฯ  มชฺฌิมสสฺ  ปุริสสฺสาติ  
ถามมชฺฌิมสสฺ   ปุริสสฺส ฯ  อิมินา   ปน   วจเนน  สุปฺปมุสลปาโตป  
พลทสฺสนวเสเนว   กโตติ   ทฏพฺพ  ฯ  กรุุนฺทฏกถาย  มหาปจฺจริย ฺจ  
ฆรุปจาโร   คาโมติ   อธิปฺปาเยน   ฆรุปจาเร    ิตสฺส   เลฑฺฑุปาโต  
คามุปจาโรติ   วุตฺต ฯ  ทฺวาเรติ   นิมฺพโกสสฺส   อุทกปตนฏานโต  
อพฺภนฺตร   สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  อนฺโตเคเหติ  จ  ปมุขสฺส  อพฺภนฺตร- 
เมว สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  กตปริกฺเขโปติ   อิมินาว   ฆรสฺส   สมนฺตโต  
ตตฺตโก   ปรจฺิเฉโท   ฆรปุจาโร   นามาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  ยสฺส  
ปน   ฆรสฺส   สมนฺตโต   โครูปาน  ปเวสนนิวารณตฺถ  ปาการวติ- 
อาทีหิปริกฺเขโป   กโต   โหติ   ตตฺถ   โสว   ปริกฺเขโป   ฆรุป- 
จาโร  ฯ สุปปฺปาตาทิปริจฺเฉโท  ปน  อปริกฺขิตฺตฆร   สนฺธาย   วุตฺโตติ  
ทฏพฺพ ฯ  อิทเมตฺถ  ปมาณนฺติ  วิกาลคามปฺปเวสนาทีสุ คามคามุ- 
ปจาราน  อสงฺกรโต  วินิจฺฉยสฺส  เวทิตพฺพตฺตา  ฯ  กุรุนฺทีอาทีสุ  
วุตฺตนเยน หิ ฆรุปจารสฺส คาโมติ อาปนฺนตฺตา ฆรฆรุปจารคาม- 
คามุปจาราน สงฺกโร  สิยา ฯ  เอว  สพฺพตฺถาติ   อิมนิา   อิโต  
ปุพฺเพป   ปจฺฉิมสฺเสว   วาทสฺเสว  ปมาณภาว  ทสฺเสติ  ฯ  เกจิ  ปน  
อิโต   ปฏาย   วกฺขมาน   วาท   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ต  
น   คเหตพฺพ ฯ  เสสมฺปติ   คามุปจารลกฺขณ   สนฺธาย   วทติ  ฯ  
ตตฺราติ   ตสฺมึ   คามุปจารคฺคหเณ ฯ  ตสฺส  คามปริจฺเฉททสฺสนตฺถนฺติ  
                       [ ม. ป.  ๘๕ ส. ป.  ๓๕๙-๖๑ ]  
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ตสฺส   อปริจฺเฉทสฺส   คามสฺส   คามปริจฺเฉท   ทสฺเสตุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
ยทิ   เอว   คาโม   นามาติ  ปท  อุทฺธริตฺวา  อปริกฺขิตฺตสฺส  คามสฺส  
ฆรุปจาเร    ิตสฺส   มชฺฌมิสฺส   ปุริสสฺส   เลฑฺฑุปาโต   กสฺมา   น  
วุตฺตนฺติ  ฯ  คาโม   นามาติ   อิธ   อวุตฺตมฺป   อธิการวเสน ลพฺภติ- 
เยวาติ   วทนฺติ ฯ  อปเร  ปน  ภณนฺติ  คามุปจาโร  นามาติ  
อิมินาว  คามสฺส  จ  คามุปจารสฺส  จ  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  กถ  ฯ  
คามสฺส   อุปจาโร   คามุปจาโรติ   เอว   วิคฺคเห   กรยิมาเน ปริกฺ- 
ขิตฺตสฺส   คามสฺส   อินฺทขีเล    ิตสฺส   มชฺฌิมสฺส   ปุริสสฺส เลฑฺฑุ- 
ปาโตติ   อิมนิา   ปรกิฺขิตฺตสฺส   คามสฺส  คามุปจารลกฺขณ  ทสฺสติ  
โหติ  ฯ  คามสงฺขาโต  อุปจาโร  คามุปจาโรติ  เอว  ปน  คยฺหมาเน  
อปริกฺขิตฺตสฺส   คามสฺส   ฆรุปจาเร    ิตสฺส   มชฌฺิมสฺส   ปุรสิสฺส  
เลฑฺฑุปาโตติ  อิมินา   อปริกฺขิตฺตสฺส   คามสฺส   คามปริจฺเฉโท ทสฺสิ- 
 ิโตติ  สกฺกา  วิ ฺาตุนฺติ  ฯ  ฆรุปจาเร   ิตสฺส  มชฌฺิมสฺส  ปรุิสสฺส  
เลฑฺฑุปาโตติ   อิมินาว   ปริกฺขิตฺตสฺสาป   คามสฺส  สเจ  เลฑฺฑุ- 
ปาตโต ทูเร  ปริกฺเขโป  โหติ  เลฑฺฑุปาโตเยว   คามปริจฺเฉโทติ  
คเหตพฺพนฺติ   วทนฺติ  ฯ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนวาติ  ปริกฺขิตฺตสฺส  คามสฺส  
วุตฺตนเยเนว  ฯ  สงฺกิยตีติ  มิสฺสิยติ ฯ  เอตฺถาติ ฆรฆรุปจาร- 
คามคามุปจาเรสุ  ฯ  วิกาลคามปฺปเวสเน ปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส  
ปริกฺเขป  อติกฺกมนฺตสฺส   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   อปริกฺขิตฺตสฺส  
                      [ ม. ป.  ๘๕ ส. ป. ๓๖๑ ]  
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คามสฺส   อุปจาร   โอกกฺมนฺตสฺส   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺสาติ  วุตฺตตฺตา  
คามคามุปจาราน   อสงฺกรตา   อิจฺฉิตพฺพาติ   อาห  อสงฺกรโต  เจตฺถ  
วินิจฺฉโย   เวทิตพฺโพ   วิกาเล   คามปฺปเวสนาทีสูติ ฯ  เอตฺถ  จ  
ปริกฺขิตฺตสฺส   คามสฺส   ปริกฺเขป   อปริกฺขิตฺตสฺส   ปริกฺเขปารหฏาน  
อติกฺกมนฺตสฺส   วิกาลคามปฺปเวสนาปตฺติ   โหตีติ   เกจิ   วทนฺติ ฯ  
ต   น   คเหตพฺพ   ปทภาชนียมฺปน   ปริกฺขิตฺตสฺส   คามสฺส  ปริกฺเขป  
อติกฺกมนฺตสฺส  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส   อปริกฺขิตฺตสฺส   คามสฺส  
อุปจาร   โอกฺกมนฺตสฺส   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺสาติ   วุตฺตตฺตา ฯ อปริกฺ- 
ขิตฺตสฺส   คามสฺส   ฆรุปจารโต  ปฏาย  ทุติยเลฑฺฑุปาตสงฺขาตสฺส  
คามุปจารสฺส   โอกฺกมเน   อาปตฺติ   เวทิตพฺพา  ฯ  เตเนว วิกาล- 
คามปฺปเวสนสิกฺขาปทฏกถาย   อปริกฺขิตฺตสฺส   คามสฺส   อุปจาโร  
อทินฺนาทาเน   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺโพติ  วุตฺต  ฯ  มาติกฏกถายมฺป  
วุตฺต   ยฺวาย   อปริกฺขิตฺตสฺส   คามสฺส   อุปจาโร   ทสฺสิโต   ตสฺส  
วเสน   วิกาลคามปฺปเวสนาทีสุ   อาปตฺติ   ปริจฺฉินฺทิตพฺพาติ ฯ  ยทิ  
เอว   วิกาเล   คาม  ปวิเสยฺยาติ  อิมินา  วิรุชฺฌตีติ  ฯ  น  วิรุชฺฌติ  
คามุปจารสฺสาป   คามคฺคหเณน   คหิตตฺตา   ตสฺมา   ปรกิฺขิตฺตสฺส  
คามสฺส  ปรกิฺเขป  อติกฺกมนฺตสฺส  อปริกฺขิตฺตสฺส  อุปจาร โอกฺกมนฺ- 
ตสฺส   วิกาลคามปฺปเวสนาปตฺติ  โหตีติ  นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพ  ฯ  
วิกาเล   คามปฺปเวสนาทีสูติ   อาทิสทเฺทน   ฆรฆรปุจาราทีสุ    ิตาน  
                              [ ม. ป.  ๘๕ ส. ป.  ๓๖๑ ]  
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อุปฺปนฺนลาภภาชนาทึ   สงฺคณฺหาติ ฯ  นิกฺขมิตฺวา   พหิ   อินฺทขีลาติ  
อินฺทขีลโต   พหิ   นิกฺขมิตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ  เอตฺถ  จ  วินยปริยาเยน  
ตาว   เปตฺวา   คาม ฺจ   คามุปจาร ฺจ   อวเสส   อร ฺนฺติ  
อาคต ฯ  สุตฺตนฺตปริยาเยน  อาร ฺก  ภิกฺขุ  สนฺธาย  อาร ฺกนฺนาม  
เสนาสน   ป ฺจธนุสติก   ปจฺฉิมนฺติ   อาคต ฯ  วินยสุตฺตนฺตา  อุโภป  
ปริยายเทสนา   นาม  ฯ  อภิธมฺโม   ปน   นิปฺปริยายเทสนาติ นิปฺปริ- 
ยายโตว  คามวินิมุตฺต  าน  อร ฺเมว  โหตีติ  อภิธมฺมปริยาเยน  
อร ฺ   ทสฺเสตุ   นิกฺขมิตฺวา   พหิ   อินฺทขีลาติ  วุตฺต  ฯ  อาจรยิธนุ  
นาม   ปกติหตฺเถน   นววิทตฺถิปฺปมาณ   ชิยาย   ปน   อาโรปตาย  
จตุหตฺถปฺปมาณนฺติ   วทนฺติ ฯ  เลโสกาสนิเสธนตฺถนฺติ   มยา   เนว  
คาเม   น   อร ฺเ   หฏ   ฆเร   วา   ฆรุปจารคามุปจาเรสุ  วา  
อ ฺตรสฺมินฺติ วตฺตุ มา ลภตูติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๗๓]  กปฺปยนฺติ   อนุรูปวเสน   วุตฺต ฯ  อกปปฺยมฺป   ปน  
อปฺปฏิคฺคหิต   เจ   อทินฺนสงฺขเมว   คจฺฉติ  ฯ  ปริจฺจาคาทิมฺหิ  อกเต  
อิท   มยฺห   สนฺตกนฺติ   อวิทิตมฺป   ปรปริคฺคหิตเมว   มาตาปตูน  
อจฺจเยน   มนฺทาน   อุตฺตานเสยฺยกาน   ทารกาน  สนฺตกมิว  ฯ  ยสฺส  
วเสน   ปุรโิส  เถโนติ  วุจฺจติ  ต  เถยยฺนฺติ  อาห  อวหรณ- 
จิตฺตสฺเสต อธิวจนนฺติ ฯ  สงฺขาสทฺโท   าณโกฏาสป ฺตฺติ- 
คณนาสุ ทิสฺสติ  ฯ  สงฺขาเยก  ปฏิเสวตีติอาทีสุ  หิ  าเณ  
                          [ ม.ป.  ๘๕ ส. ป.  ๓๖๑ -๒  ]  
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ทิสฺสติ ฯ  ปป ฺจสงฺขา   สมุทาจรนฺตีติอาทีสุ   โกฏาเส ฯ  เตส  
เตส   ธมฺมาน   สงฺขา   สม ฺาติอาทีสุ   ป ฺตฺติย ฯ  น   สุกร  
สงฺขาตุนฺติอาทีสุ   คณนาย  ฯ  ตตฺถ   โกฏาสวจน   สงฺขาสทฺท  
สนฺธายาห  สงฺขา  สงฺขาตนฺติ  อตฺถโต เอกนฺติ ฯ เตนาห โกฏาสสฺ- 
เสต อธิวจนนฺติ ฯ  ปป ฺจสงฺขาติ   ตณฺหามานทิฏ ิสงฺขาตา ปป ฺจ- 
โกฏาสา  ฯ  เอโก   จิตฺตโกฏาโสติ   ย ฺจ   ปุพฺพภาเค อวหริสฺ- 
สามีติ  ปวตฺต  จิตฺต  ย ฺจ  คมนาทิสาธก  ปรามสนาทิสาธก  วา  
มชฺเฌ   ปวตฺต   ย ฺจ   านาจาวนปฺปโยคสาธก   เตสุ   อยเมเวโก  
ปจฺฉิโม   จิตฺตโกฏาโส  อิธาธิปฺเปโตติ  เกจิ  วทนฺติ  ฯ  จูฬคณฺ ี- 
ปเท ปน โอนมาสกมาสกโอนป ฺจมาสกป ฺจมาสกาวหรณจิตฺเตสุ  
เอโก   จิตฺตโกฏาโสติ   วุตฺต  ฯ  อเนกปฺปเภทตฺตา  จิตฺตสฺส  เอโก  
จิตฺตโกฏาโสติ  วุตฺตนฺติ  มหาคณฺ ีปเท   มชฺฌิมคณฺ ีปเท   จ  
วุตฺต  ฯ  อิทเมเวตฺถ   สุนทฺรตร   เถยฺยจิตฺตสงฺขาโต   เอโก จิตฺต- 
โกฏาโสติ  วุตฺตตฺตา  ฯ  เถยฺยสงฺขาเตนาติ  เถยฺยจิตฺตโกฏาเสน  
กรณภูเตน ฯ  น  วิสฺสาสตาวกาลิกาทิคาหวสปฺปวตฺตจิตฺตโกฏา- 
เสนาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๗๔]  อภิโยควเสนาติ  อฏฏกรณวเสน  ฯ  อภิยุ ฺชตีติ  โจเทติ ฯ  
อฏฏ   กโรตีติ   อตฺโถ ฯ  ปริกปฺปตฏานนฺติ  โอกาสปริกปฺปนวเสน  
ปริกปฺปตปฺปเทส  ฯ  สุงฺกฆาฏนฺติ   เอตฺถ   ราชเทยยฺสฺส   ภาคสฺส  
 ิ                            [ ม. ป.  ๘๕ ส. ป.  ๓๖๒-๔ ]  
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เอต   อธิวจน  สุงฺโกติ  ฯ  โส  เอตฺถ  ห ฺติ  อทตฺวา  คจฺฉนฺเตหีติ  
สุงฺกฆาโฏ ฯ  เอตฺถ  ปวิฏเหิ  สุงฺโก  ทาตพฺโพติ รุกฺขปพฺพตาทิ- 
ส ฺาเณน นิยมิตปฺปเทสสฺเสต อธิวจน ฯ  
        [๗๕]  อากุลาติ   สงฺกุลา ฯ  ลฬุิตาติ  วิโลฬิตา  ฯ  กตฺถจีติ  
เอกิสฺสา   อฏกถาย ฯ  เอก   ป ฺจก   ทสฺสิตนฺติ  ปรปริคฺคหิต ฺจ  
โหติ   ปริคฺคหิตส ฺ ี   จ   ครุโก   จ  โหติ  ปริกฺขาโร  ป ฺจ- 
มาสโก วา   อติเรกป ฺจมาสโก  วา  เถยฺยจิตฺต ฺจ  ปจฺจุปฏ ิต  
โหติ  อามสติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส   ผนฺทาเปติ   อาปตฺติ ถุลฺลจฺ- 
จยสฺส   านา   จาเวติ   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺสาติ   เอว วุตฺตป ฺจ- 
อวหารงฺคานิ  เอก  ป ฺจกนฺติ ทสฺสิต ฯ เทฺว ป ฺจกานิ ทสฺสิตานีติ  
ฉหิ   อากาเรหิ   อทินฺน   อาทิยนฺตสฺส   อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส  น  จ  
สกส ฺ ี   น   จ   วิสฺสาสคฺคาหี   น   จ   ตาวกาลิก   ครุโก   จ  
โหติ   ปริกฺขาโร   ป ฺจมาสโก   วา   อติเรกป ฺจมาสโก   วา เถยฺย- 
จิตฺต ฺจ   ปจฺจุปฏ ิต   โหติ   อามสติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส ผนฺทา- 
เปติ  อาปตฺติ  ถุลลฺจฺจยสฺส  านา  จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ  
เอว  วุตฺเตสุ  ฉสุ  ปเทสุ  เอก  อปเนตฺวา  อวเสสานิ  ป ฺจ  ปทานิ  
เอก   ป ฺจกนฺติ   ทสฺเสตฺวา   เหฏาวุตฺตป ฺจก ฺจ   คเหตฺวา   เทฺว  
ป ฺจกานิ   ทสฺสิตานิ ฯ  เอตฺถ   ปนาติ   ป ฺจหากาเรหิ   อทินนฺ  
อาทิยนฺตสฺสาติอาทีสุ ฯ  สพฺเพหิป   ปเทหีติ   ปรปริคฺคหิต ฺจ โหตีติ- 
                     [ ม. ป.  ๘๕  ส. ป.  ๓๖๔-๕ ] 
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อาทีหิ   ปเทหิ ฯ  ลพฺภมานานิเยว   ป ฺจกานีติ   ป ฺจวีสติยา  
อวหาเรสุ  ลพฺภมานป ฺจกานิ  ฯ  ป ฺจนฺน  อวหาราน  สมูโห  ป ฺจก ฯ  
สโก   หตฺโถ   สหตฺโถ ฯ  เตน   นิพฺพตฺโต  ตสฺส  วา  สมฺพนฺธีติ  
สาหตฺถิโก   อวหาโร ฯ  สาหตฺถิกาทิ   ป ฺจก   สาหตฺถิกป ฺจกนฺติ  
อาทิปทวเสน   นามลาโภ   ทฏพฺโพ   กุสลาทิติกสฺส  กุสลตฺติก- 
โวหาโร วิย ฯ  อิมินาว   นเยน   ปุพฺพปโยคาทิ   ป ฺจก   ปุพฺพปโยค- 
ป ฺจก เถยฺยาวหาราทิ   ป ฺจก   เถยยฺาวหารป ฺจกนฺติ  นาม- 
ลาโภ ทฏพฺโพ ฯ ตติยป ฺจเมสุ ป ฺจเกสูติ สาหตฺถิกป ฺจก- 
เถยฺยาวหารป ฺจเกสุ ฯ ลพฺภมานปทวเสนาติ  สาหตฺถิกป ฺจเก    
ลพฺภมานสฺส นิสฺสคฺคิยาวหารปทสฺส  วเสน   เถยฺยาวหารป ฺจเก  
ลพฺภมานสฺส   ปริกปฺปาวหารปทสฺส  จ  วเสน  โยเชตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
อาณตฺติยา  นิพฺพตฺโต  อวหาโร  อาณตฺติโก  ฯ  นสิฺสชฺชน  นิสสฺคฺโค  ฯ  
สุงฺกฆาฏฏาเน  ปริกปฺปโตกาเส  วา  ตฺวา  ภณฺฑสฺส  พหิ  ปาตน  ฯ  
นิสฺสคฺโคว   นิสฺสคฺคิโก  ฯ  กริิยาสิทฺธิโต  ปุเรตรเมว ปาราชิกาปตฺติ- 
สงฺขาต  อตฺถ  สาเธตีติ  อตฺถสาธโก ฯ อสุกสฺส ภณฺฑ ยทา  
สกฺโกสิ   ตทา   อวหราติ   เอวรูโป   หิ   อาณาปนปฺปโยโค  ปรสฺส  
เตลกุมฺภิยา   ปาทคฺฆนก   เตล   อวสฺส   ปวนกาน   อุปาหนาทีน  
นิกฺเขปปฺปโยโค  จ  อาณตฺตสฺส   ภณฺฑคฺคหณโต   อุปาหนาทีน  
เตลปานโต   จ  ปุเรตรเมว  ปาราชิกาปตฺติสงฺขาต  อตฺถ  สาเธติ  ฯ  
                         [ ม. ป.  ๘๕ ส. ป.  ๓๖๕ ]  
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สาหตฺถิกปฺปโยโคป   หิ   เอวรูโป   อตฺถสาธโกติ   วุจฺจติ ฯ  วุตฺต  
เหต   มาติกฏกถาย   อตฺถสาธโก   นาม   อสุกสสฺ   ภณฺฑ   ยทา  
สกฺโกสิ   ตทา   ต   อวหราติ   อาณาเปติ   ตตฺถ   สเจ   ปโร อนนฺ- 
ตรายิโก   หตฺุวา   ต   อวหรติ   อาณาปกสฺส   อาณตฺติกฺขเณเยว  
ปาราชิก   ปรสฺส   วา   ปน   เตลกุมฺภิยา  ปาทคฺฆนก  เตล  อวสฺส  
ปวนกานิ  อุปาหนาทีนิ  ปกฺขิปติ  หตฺถโต  มุตฺตมตฺเตเยว ปารา- 
ชิกนฺติ ฯ  ธุรสฺส  นิกฺขิปน  ธุรนิกฺเขโป  ฯ  อารามาภิยุ ฺชนาทีสุ  
อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  ทานคฺคหเณสุ  นิรุสฺสาหภาวาปชฺชน  ฯ  สหตฺถา  
อวหรตีติ   สหตฺเถน   คณฺหาติ ฯ  อสุกสฺส   ภณฺฑ  อวหราติ  อ ฺ  
อาณาเปตีติ   เอตฺถาป   อาณาปกสฺส   อาณตฺติกฺขเณเยว   อาปตฺติ  
ทฏพฺพา ฯ  ยทิ  เอว  อิมสฺส  อตฺถสาธกสฺส  จ  โก  วิเสโสติ  ฯ  
ตงฺขณเยว  คหเณ  นิยุ ฺชน   อาณตฺติกปฺปโยโค   กาลนฺตเรน  
คหณตฺถ   นโิยโค   อตฺถสาธโกติ   อยเมเตส  วิเสโส  ฯ  เตเนวาห  
อสุกสฺส   ภณฺฑ   ยทา   สกฺโกสิ   ตทา   อวหราติ   อาณาเปตีติ  ฯ  
เอตฺถ  จ  อาณาปนปฺปโยโคว  อตฺถสาธโกติ ทสฺสิโต ฯ สาหตฺถิก- 
วเสนาป อตฺถสาธกปฺปโยโค   ปน   อุปริ   อาวิภวิสฺสติ  ฯ  ธุรนิกฺเขโป  
ปน   อุปนิกขิฺตฺตภณฺฑวเสน   เวทิตพฺโพติ   อิท   นิทสฺสนมตฺต ฯ อารา- 
มาภิยุ ฺชนาทีสุป ตาวกาลิกภณฺฑเทยฺยาน อทาเนป เอเสว นโย ฯ  
อาณตฺติวเสน   ปุพฺพปฺปโยโค   เวทิตพฺโพติ   วุตฺตตฺตา   อนนฺตราเยน  
                      [ ม. ป.  ๘๕  ส.ป. ๓๖๕ - ๖ ]  
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คณฺหนฺตสฺส   อสุกสฺส   ภณฺฑ   อวหราติ   อาณาปน   ภณฺฑคฺคหณโต  
ปุพฺพตฺตา   ปุพฺพปฺปโยโค ฯ  ปโยเคน   สห   วตฺตมาโน  อวหาโร  
สหปฺปโยโค  ฯ  อสุก   นาม   ภณฺฑ   หริสฺสามาติ   สวิทหิตฺวา  
สมฺมนฺตยิตฺวา   อวหรณ   สวิธาวหาโร  ฯ  สงฺเกตกมฺม   นาม ปพฺุพณฺ- 
หาทิกาลปริจฺเฉทวเสน   ส ฺชานนกมฺม  ฯ  นิมิตฺตกมฺม   นาม ส ฺ ุปฺ- 
ปาทนตฺถ   อกฺขินิกฺขณนาทินิมิตฺตกรณ  ฯ  านา   จาวนวเสน  
สหปฺปโยโคติ   อิท   ปน   นิทสฺสนมตฺต   ทฏพฺพ  ฯ  ขีลสงฺกมนาทีสุป  
อสติ   จ   านา   จาวเน   สหปฺปโยโค  ทฏพฺโพ  ฯ  วุตฺต  เหต  
มาติกฏกถาย  านา  จาวนวเสน   ขีลาทีนิ   สงฺกาเมตฺวา เขตฺตา- 
ทิคฺคหณวเสน  จ สหปฺปโยโค เวทิตพฺโพติ ฯ เถโน วุจฺจติ โจโร ฯ  
ตสฺส   ภาโว   เถยฺย  ฯ  เตน  อวหรณ  เถยฺยาวหาโร  ฯ  โย  หิ  
สนฺธิจฺเฉทาทีนิ   กตฺวา  อทิสฺสมาโน  หรติ  ตุลากูฏมานกูฏกูฏ- 
กหาปณาทีหิ วา  ว ฺเจตฺวา  คณฺหาติ  ตสฺเสว  คณฺหโต    
อวหาโร เถยยฺาวหาโร ฯ  ปสยฺห   อภิภวิตฺวา   อวหรณ  ปสยฺหา- 
วหาโร  ฯ โย  หิ  ปสยฺห   พลกฺกาเรน   ปเรส   สนฺตก   คณฺหาติ  
คามฆาตกาทโย   วิย   อตฺตโน   ปตฺตพลิโต   วา   วุตฺตนเยน  อธิก  
คณฺหาติ  ราชภฏาทโย  วิย   ตสฺเสว   คณฺหโต   อวหาโร ปสยฺหา- 
วหาโร ฯ  ภณฺฑวเสน   จ   โอกาสวเสน  จ  ปริกปฺเปตฺวา  
อวหรณ  ปรกิปฺปาวหาโร ฯ  ติณปณฺณาทีหิ   องฺคุลิมุทฺทิกาทึ  
                        [ ม. ป. ๘๕ ส. ป.  ๓๖๖ ]  
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ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปจฺฉา  ตสฺส  ปฏิจฺฉนฺนสฺส  อวหรณ  ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร ฯ  
กุส  สงฺกาเมตฺวา  อวหรณ  กุสาวหาโร  ฯ  ตุลยิตฺวาติ อุปปริกฺ- 
ขิตฺวา ฯ สามีจีติ วตฺต ฯ อาปตฺติ ปน นตฺถีติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๗๖]  มหาชนสมฺมโทติ   มหาชนสงฺโขโภ  ฯ  ภฏเ  ชนกาเยติ  
อปคเต   ชนกาเย ฯ  อิท ฺจ   กาสาว   อตฺตโน   สนฺตก  กตฺวา  
เอตสฺเสว   ภิกฺขุโน   เทหีติ   กกึารณา   เอวมาห  ฯ  จีวรสามิเกน  
ยสฺมา  ธุรนิกเฺขโป  กโต  ตสฺมา  ตสฺส  อทินฺน  คเหตุ  น  วฏฏติ  ฯ  
อวหารโกป   วิปฺปฏิสารสฺส   อุปฺปนฺนกาลโต   ปฏาย   จีวรสามิก  
ปริเยสนฺโต   วิจรติ  ทสฺสามีติ  ฯ  จีวรสามิเกน  จ  มเมตนฺติ  วุตฺเต  
เอเตนป   อวหารเกน   อาลโย   ปริจฺจตฺโต   ตสฺมา   เอวมาห  ฯ  
ยหิ   เอว   จีวรสามิโกเยว   อตฺตโน   สนฺตก  คณฺหาหีติ  กสฺมา  น  
วุตฺโตติ ฯ  อุภินฺนมฺป   กกฺุกุจฺจวิโนทนตฺถ ฯ  กถ  ฯ  อวหารกสฺส  
มยา   สหตฺเถน   น   ทินนฺ   ภณฺฑเทยฺยเมตนฺติ  กุกกฺุจฺจ  อุปฺปชฺเชยฺย  
อิตรสฺส   มยา   ปม   ธรุนิกฺเขป   กตฺวา   ปจฺฉา  อทินฺน  คหิตนฺติ  
กุกฺกุจฺจ   อุปปฺชฺเชยฺยาติ ฯ  สมคฺฆนฺติ   อปฺปคฺฆ  ฯ  ทารุอตฺถ  ปน  
ผรตีติ   ทารหูิ   กตฺตพฺพกิจฺจ   สาเธติ ฯ  มยิ  สนฺเตติอาทิ  สพฺพ  
ร ฺา   ปสาเทน   วุตฺต ฯ  เถเรน   ปน  อนนุจฺฉวิก  กตนฺติ  น  
ม ฺ ิตพฺพ ฯ  เอกทิวส   ทนฺตกฏจฺเฉทนาทินา   ยา  อย  อคฺฆหานิ  
วุตฺตา   สา   สพฺพา   ภณฺฑสามินา   กณิีตฺวา   คหิตเมว   สนฺธาย  
                        [ ม. ป.  ๘๕ ส. ป.  ๓๖๖ - ๗๐ ]  
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                ทติุยปาราชิกกณฺเฑ  ปทภาชนียวณฺณนา 
วุตฺตา  ฯ  สพฺพมฺปเนต   อฏกถาจริยปฺปมาเณน   คเหตพฺพ ฯ ปาสา- 
ณ ฺจ  สกฺขร ฺจ  ปาสาณสกฺขร  ฯ  ธาเรยฺยตฺถ วิจกฺขโณติ อิมสฺเสว  
วิวรณ อาปตฺตึ วา อนาปตฺตึ วาติอาทิ ฯ  
        [๗๗]  อกฺขทสฺสาติ   เอตฺถ   อกฺขสทฺเทน   กริ   วินิจฺฉยสาลา  
วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  วชฺชาวชชฺ  นิรุปยนฺตีติ  ๑  อกฺขทสฺสาติ  
วุจฺจนฺติ   ธมฺมวินิจฺฉนกา  ฯ  หเนยฺยุนฺติ   เอตฺถ   หนน   นาม หตฺถ- 
ปาทาทีหิ   โปถน ฺเจว   สีสาทิจฺเฉทน ฺจ  โหตีติ  อาห  หเนยฺยุนฺติ  
โปเถยฺยุ ฺเจว   ฉินฺเทยฺยุ ฺจาติ ฯ  เตเนว   ปทภาชนิย ฺจ  หตฺเถน  
วา   ปาเทน   วา   กสาย   วา  เวตฺเตน  วา  อฑฺฒทณฺฑเกน  วา  
เฉชฺชาย   วา   หเนยฺยุนฺติ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ   อฑฺฒทณฺฑเกนาติ  
ทฺวิหตฺถปฺปมาเณน   รสฺสมุคฺคเรน   เวฬุเปสิกาย   วา  ฯ  เฉชฺชายาติ  
หตฺถปาทสีสาทีน  เฉทเนน ฯ  นีหเรยฺยุนฺติ   คามนิคมาทิโต  
นีหเรยฺยุ ฯ  โจโรสิ  ฯเปฯ  เถโนสีติ  เอตฺถ  ปริภาเสยฺยุนฺติ  ปท  
อชฺฌาหริตฺวา   อตฺโถ   เวทิตพฺโพติ   อาห   โจโรสีติ  เอวมาทีนิ  จ  
วตฺวา ปริภาเสยฺยุนฺติ ฯ  
        [๗๘]  ยนฺต  ภณฺฑ  ทสฺสิตนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ   ิตนฺติ  
ภูมิอาทีสุ   ยตฺถ   ยตฺถ    ิต ฯ  ยถา   ยถา   อาทาน  คจฺฉตีติ  
ภูมิอาทีสุ    ิต   ภณฺฑ   สพฺพโส   อวหรเณป  เยน  เยน  อากาเรน  
 
๑. ม. ปสฺสนฺตีติ ฯ  

                       [ ม.ป.  ๘๕-๘๗ ส. ป.  ๓๗๑ - ๓ ]  
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คหณ   อุปคจฺฉติ ฯ  ผนฺทาเปติ   สพฺพตฺถ   ทุกฺกฏเมวาติ   เอตฺถ  
อุฏหิสฺสามีติ   ผนฺทาเปตฺวา   ปุน   อนุฏหิตฺวา   ตเถว  สยนฺตสฺสาป  
องฺคปจฺจงฺค   อผนฺทาเปตฺวา  เอกปฺปโยเคน  อุฏหนฺตสฺสาป ทุกฺกฏ- 
เมวาติ   ทฏพฺพ ฯ  อ ฺสฺมึ  วา  คมนสฺส  อนุปกาเรติ  ยถา  
ทฺวารปทหเน   กุมฺภิฏานคมนสฺส   อนุปการตฺตา   อนาปตฺติ   เอว  
อ ฺสฺมึ   คมนสฺส   อนุปกาเร   กายวจีกมฺเม   อนาปตฺติ  ฯ  วาจาย  
วาจายาติ  เอเกกตฺถทีปกาย  วาจาย  วาจาย  ฯ  อุปลทฺโธติ าโต ฯ  
ปุ ฺานิ   จ   กริสฺสามาติ   เอตฺถ   มุสาวาท   กตฺวา   ปุ ฺานิ  จ  
กริสฺสามาติ   วทนฺตสฺส   ทุกฺกฏเมวาติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต  ฯ  
ต   อิมสฺมึเยว   ปเทเส  อฏกถาวจเนน  วิรชฺุฌติ  ฯ  ตถาหิ  ย  ย  
วจน   มุสา   ตตฺถ   ตตฺถ   ปาจิตฺติยนฺติ   จ  น  หิ  อทินฺนาทานสฺส  
ปุพฺพปฺปโยเค   ปาจิตฺติยฏาเน   ทุกกฺฏนฺนาม   อตฺถีติ   จ  วกขฺติ  ฯ  
เอวมฺปน  วุตฺเตน  วิรุชฺฌติ  มุสาวาท  กตฺวา  ปุ ฺานิ  จ  กริสฺสา- 
มาติ วทนฺตสฺส   ปาจิตฺติเยน   สทฺธึ   ทกฺุกฏนฺติ ฯ  ตถาหิ   อกปฺปย- 
ปวึ ขณนฺตาน   ทุกฺกเฏหิ   สทฺธ ึ  ปาจิตฺติยานีติ   มหาปจฺจริย   วุตฺตนฺติ  
จ   ยถา   จ   อิธ   เอว   สพฺพตฺถ   ปาจิตฺติยฏาเน  ทุกฺกฏา  น  
มุจฺจตีติ   จ   วกฺขติ ฯ  สเจ  ปน  กุสลจิตฺโต  ปุ ฺานิ  กริสฺสามีติ  
วทติ   อนาปตฺติ   พุทฺธปชู   วา   ธมฺมปูช   วา   สงฺฆภตฺต   วา  
กริสฺสามาติ   กุสล   อุปฺปาเทติ   กุสลจิตฺเตน   คมเน  อนาปตฺตีติ  จ  
                      [ ม. ป.  ๘๗  ส. ป.  ๓๗๓-๔ ]  
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                    ทุติยปาราชิกกณฺเฑ  ภุมมฺฏกถา 
ยถา   จ   อิธ   เอว   สพฺพตฺถ   อเถยฺยจิตฺตสฺส   อนาปตฺตีติ   จ  
วกฺขมานตฺตา  ฯ  ปมาทลขิิตนฺติ เวทิตพฺพนฺติ อปรภาเค โปตฺถการูฬฺห- 
กาเล ปมชฺชตฺิวา   ลิขิตนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ  ปาลิย   เสสฏกถาสุ   จ  
กุทฺทาล  วา  ปฏก  วาติ  อิทเมว  ทฺวย  วตฺวา  วาสีผรสูน อวุตฺ- 
ตตฺตา เตสมฺป   สงฺเขปฏกถาทีสุ   อาคตภาว   ทสฺเสตุ  สงฺเขปฏ- 
กถายมฺปน มหาปจฺจริย ฺจาติอาทิ   วุตฺต ฯ  เถยฺยจิตฺเตน  กตตฺตา  
ทุกฺกเฏหิ   สทฺธึ   ปาจิตฺติยานีติ   วุตฺต ฯ  ตโต  ปร  สพฺพกิริยาสูติ  
พีชคฺคหณโต   ปร   กตฺตพฺพกิริยาสุ ฯ  สพฺพ  ปุริมนเยเนวาติ  ยาว  
ปฏกปรโิยสานา หตฺถวารปทวาเร ทุกฺกฏ ฯ  
        [๗๙]  เถเรหิ  ทสฺสตินฺติ   ปุพฺพปฺปโยคสหปฺปโยคทุกฺกเฏสุ อสมฺ- 
โมหตฺถ  สโมธาเนตฺวา  ธมฺมสงฺคามกตฺเถเรหิ  ทสฺสิต  ฯ สพฺเพสมฺป  
ทุกฺกฏาน   อิเมสุเยว   อฏสุ   สงฺคเหตพฺพภาวโต   อิตเรหิ   สตฺตหิ  
ทุกฺกเฏหิ   วินิมุตฺต  วินยทุกฺกเฏเยว  สงฺคเหตพฺพนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ทสวิธ  
รตนนฺติ   มุตฺตา   มณิ  เวฬุริโย  สงฺโข  สลิา  ปวาฬ  รชต  ชาตรปู  
โลหิตงฺโค มสารคลฺลนฺติ เอวมาคต ทสวิธ รตน ฯ  
                มตฺุตา มณิ เวฬุริโย จ สงฺโข  
                สลิา ปวาฬ รชต ฺจ เหม  
                สโลหิตงฺค ฺจ มสารคลฺล  
                สฺเสติ ธีโร รตนานิ ช ฺาติ  
                [ ม.  ป. ๘๗ ส. ป.  ๓๗๔-๖ ]  
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หิ   วุตฺต ฯ  สตฺตวิธ   ธ ฺนฺติ  สาลิ  วีหิ  ยโว  กงฺคุ  กุทฺรูสโก  
วรโก   โคธุโมติ   อิม  สตฺตวิธ  ธ ฺ  ฯ  อาวุธภณฺฑาทินฺติ- 
อาทิสทฺเทน ตูริยภณฺฑอิตฺถีรูปาทึ  สงฺคณฺหาติ ฯ  อนามสิตพฺเพ   วตฺถุมฺหิ  
ทุกฺกฏ   อนามาสทุกฺกฏ  ฯ  ทุรุปจิณฺณทุกฺกฏนฺติ   น   กตฺตพฺพนฺติ  
วาริตสฺส   กตตฺตา   ทุฏ   อาจิณฺณ   จริตนฺติ   ทรุุปจิณฺณ ฯ  ตสฺมึ  
ทุกฺกฏ   ทรุุปจิณฺณทุกฺกฏ ฯ  วินเย   ป ฺตฺต  ทุกกฺฏ  วินยทุกกฺฏ  ฯ  
สงฺฆเภทาย   ปรกฺกมตีติ   สุตฺวา   ต   นวิารณตฺถาย   าเต  อตฺเถ  
อวทนฺตสฺส  าตทุกฺกฏ ฯ  เอกาทส   สมนุภาสนา   นาม ภิกฺขุ- 
ปาฏิโมกฺเข  จตฺตาโร  ยาวตติยกา  สงฺฆาทิเสสา  อริฏสิกฺขา- 
ปทนฺติ ป ฺจ   ภิกฺขุนีปาฏิโมกฺเข   เอก   ยาวตติยก   ปาราชิก   จตฺตาโร  
สงฺฆาทิเสสา  จณฺฑกาฬีสิกฺขาปทนฺติ  ฉ ฯ  วสฺสาวาสาทึ ปฏิสฺ- 
สุณิตฺวา น สมฺปาเทนฺตสฺส ปฏิสฺสวนิมิตฺต ทุกฺกฏ ปฏิสฺสวทุกฺกฏ ฯ  
                ปพฺุพสหปฺปโยเค จ   อนามาสทุรุปจิณฺเณ  
                วินเย เจว าเต จ   ตฺติยา จ ปฏิสฺสเว  
                อฏเเต ทุกฺกฏา วุตฺตา  วินเย วินย ฺ ุนา ฯ  
        [๘๐]  สหปฺปโยคโต   ปฏาเยว   เจตฺถ   ปรุมิา   ปุริมา อาปตฺ- 
ติโย   ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺตีติ   อาห  อถ  ธรุนิกฺเขป  อกตฺวาติอาทึ  ฯ  
ตตฺถ   ธรุนิกเฺขป   อกตฺวาติ   วุตฺตตฺตา  ธุรนิกฺเขป  กตฺวา  ขณนฺตสฺส  
ปุริมาปตฺติโย   น   ปฏิปปฺสฺสมฺภนฺตีติ   ทฏพฺพ  ฯ  วิยูหนทุกกฺฏ  
                            [ ม.ป.  ๘๗  ส.ป.  ๓๗๖-๗ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 207 

ปฏิปฺปสฺสมภฺติ   อุทฺธรณทุกฺกเฏ   ปติฏาตีติ  อิท  ปาลิย อาคตา- 
นุกฺกเมน  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  ยท ิ ปน ปสุ อุทฺธริตฺวา สอุสฺสาโหว  
ปุน   ขณติ   อุทฺธรณทุกฺกฏ   ปฏิปฺปสสฺมฺภติ   ขณนทุกฺกเฏ  ปติฏ- 
าติ  ฯ กต   กรณ   กริิยาติ   อตฺถโต   เอกนฺติ   อาห   วิรูปา   สา  
กิริยาติ ฯ  อิทานิ  วุตฺตเมวตฺถ  ปริวารปาลิยา  นิทสฺเสนฺโต  วุตฺตป  
เจตนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   อปรทฺธ   วิรทฺธ   ขลิตนฺติ   สพฺพเมต  
ย ฺจ   ทุกฺกฏนฺติ   เอตฺถ   วุตฺตสฺส  ทุกฺกฏสฺส  ปริยายวจน  ฯ  ย  หิ  
ทุฏ  กต  วิรปู  วา  กต  ต  ทุกฺกฏ  ฯ  ต  ปเนต  ยถา  สตฺถารา  
วุตฺต   เอว   อกตตฺตา  อปรทฺธ  กุสล  วิรชฺฌิตฺวา  ปวตฺตตฺตา  วิรทฺธ  
อริยวสปฺปฏปิท   อนารูฬหฺตฺตา   ขลิต ฯ  ย   มนุสฺโส   กเรติ อิทมฺ- 
ปเนตฺถ   โอปมฺมนิทสฺสน ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยถา  ย  โลเก  มนุสโฺส  
อาวิ   วา   ยทิ   วา  รโห  ปาป  กโรติ  ต  ทุกฺกฏนฺติ  ปเวเทนฺติ  
เอวมิทมฺป   พุทฺธปฏิกุฏเน   ลามกภาเวน   ปาป   ตสฺมา   ทุกกฺฏนฺติ  
เวทิตพฺพนฺติ ฯ  ยถา   ทุกขฺา  กุจฺฉิตา  วา  คติ  ทุคตีติ  วตฺตพฺเพ  
ทุคฺคตีติ   วุตฺต   ยถา   จ  กฏก  ผลเมตสฺสาติ  กฏกผลนฺติ  วตฺตพฺเพ  
กฏกปฺผลนฺติ   วุตฺต   เอวมิธาป   ถูลตฺตา   อจฺจยตฺตา  จ  ถลูจฺจยนฺติ  
วตฺตพฺเพ  ถุลลฺจฺจยนฺติ  วุตฺตนฺติ   ทสฺเสตุ   สมฺปราเย   จ ทุคฺคตีติ- 
อาทิมาห  ฯ  สโยเค  ปน  กเต สโยคปรสฺส รสฺสตฺต สิทฺธเมวาติ  
มนสิกตฺวา   สโยคภาโว   เวทิตพฺโพติ  เอตฺตกเมว  วุตฺต  ฯ  เอกสฺส  
                         [ ม. ป.  ๘๗  ส. ป.  ๓๗๗-๘ ]  
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มูเลติ  เอกสฺส  สนฺติเก  ฯ  อจฺจโย  เตน  สโม นตฺถีติ เทสนา- 
คามินีสุ อจฺจเยสุ   เตน   สโม   ถโูล   อจฺจโย   นตฺถ ิฯ  เตเนต  อิติ  
วุจฺจตีติ   ถลูตฺตา   อจฺจยสฺส   เอว  ถลุลฺจฺจยนฺติ  วุจฺจตีติ  อตฺโถ  ฯ  
สพฺพตฺถาป   อามสเน   ทุกฺกฏ   ผนฺทาปเน   ถุลลฺจฺจย ฺจ   วิสุ   วิสุ  
เถยฺยจิตฺเตน   อามสนผนฺทาปนปฺปโยค   กโรนฺตสฺเสว  โหติ เอกปฺ- 
ปโยเคน   คณฺหนฺตสฺส   ปน   อุทฺธาเร   ปาราชิกเมว   น ทุกฺกฏ- 
ถุลลฺจฺจยานีติ   วทนฺติ ฯ  สหปฺปโยค   ปน   อกตฺวาติ  เอตฺถ ปุพฺพปฺ- 
ปโยเค   อาปนฺนาปตฺตีน   ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา   อภาวโต   สหปฺปโยค  
กตฺวาป   ลชชฺิธมฺม   โอกกฺนฺเตน   ปุพฺพปฺปโยเค   อาปนฺนาปตฺติโย  
เทเสตพฺพาติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต  ฯ  อฏกถาวจน  ปน  กเต  
สหปฺปโยเค   ปุพฺพปฺปโยเค   อาปนฺนาปตฺตีนมฺป  ปฏิปฺปสฺสทฺธึ  ทีเปติ  ฯ  
อ ฺถา  สหปฺปโยค  ปน  อกตฺวาติ  อิท  วิเสสนเมว  นิรตฺถก  สิยา ฯ  
ย ฺจ   เหฏา   วุตฺต   สเจ  ปนสฺส  ตตฺถ  ชาตเก  ติณรุกฺขลตาทิมฺหิ  
ฉินฺเนป   ลชชฺิธมฺโม   โอกฺกมติ   สวโร   อุปฺปชชฺติ   เฉทนปจฺจยา  
ทุกฺกฏ   เทเสตฺวา   มุจฺจตีติ   ตมฺป  สหปฺปโยเค  กเต  ปุพฺพปฺปโยเค  
อาปนฺนาปตฺตีน   ปฏิปฺปสฺสทฺธิเมว   ทีเปติ   สหปฺปโยเค   เฉทนปจฺจยา  
อาปนฺนทุกฺกฏสฺเสว  เทสนาย  วุตฺตตฺตา ฯ  สหปฺปโยคโต ปฏา- 
เยวาติ   จ   อิท  สหปฺปโยค  ปตฺตสฺส  ตโต  ปุพฺเพ  อาปนฺนาน  
ปุพฺพปฺปโยคาปตฺตีน   ปฏปิฺปสฺสทฺธึ   ทีเปติ  ฯ  เตนหิ   อยมตฺโถ  
                         [ ม. ป.  ๘๗  ส. ป.  ๓๗๘- ๙ ]  
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วิ ฺายติ   ยาว   สหปฺปโยค   น   ปาปุณาติ   ตาว   ปุพฺเพ  
อาปนฺนาปตฺตีน   ปฏิปฺปสฺสทฺธิ   น   โหติ   สหปฺปโยค   ปตฺตกาลโต  
ปน   ปฏาย   ตาสมฺป   ปฏิปฺปสฺสทธฺิ   โหตีติ ฯ  ตสฺมา   สุฏ ุ  
อุปปริกฺขิตฺวา   ยุตฺตตร   คเหตพฺพ ฯ  พหุกาป   อาปตฺติโย  โหนฺตุ  
เอกเมว  เทเสตฺวา  มุจฺจตีติ  เอตฺถายมธิปฺปาโย  สเจ ขณนวิยูห- 
นุทฺธรเณสุ  ทส  ทส  กตฺวา  อาปตฺติโย อาปนฺนา ตาสุ อุทฺธรเณ  
ทส  อาปตฺติโย  เทเสตฺวา   มุจฺจติ   วิสภาคกิริย   ปตฺวา ปุริมปุริมา- 
ปตฺตีน   ปฏปิฺปสฺสทฺธตฺตาติ ฯ  ชาติวเสน  ปน  สมานกิริยาย  
อาปนฺนาปตฺติโย   เอกตฺเตน   คเหตฺวา  เอกเมว  เทเสตฺวา  มุจฺจตีติ  
วุตฺต ฯ  ตสฺมา   อิมินาป   กุรุนฺทฏกถาวจเนน   ปมเมว มหา- 
อฏกถาย   วุตฺตปุริมาปตฺติปฏิปฺปสฺสทฺธิเยว   สมตฺถยติ   น   ปน  
อุภินฺน   อฏกถาน   อตฺถโต   นานากรณ   อตฺถิ ฯ  อปรมฺเปตฺถ  
ปการ   วณฺณยนฺติ   สมานกิริยาสุป   ปรุิมปุริมขณนปจฺจยา อาปนฺ- 
นาปตฺติโย   ปจฺฉิมปจฺฉิมขณน   ปตฺวา   ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺตีติ   อิมนิา  
อธิปฺปาเยน   ปสุขณนาทีสุ   จ   ลชฺชิธมฺเม   อุปฺปนเฺน   พหุกาป  
อาปตฺติโย   โหนฺตุ   เอกเมว   เทเสตฺวา   มุจฺจตีติ   กุรุนฺทฏกถาย  
วุตฺตนฺติ ฯ  เอว ฺจ  สติ  พหุกาป  อาปตฺติโย  โหนฺตูติ  น  วตฺตพฺพ  
ภเวยฺย   วุตฺต ฺจ   ตสฺมา   วิสภาคกิริยเมว   ปตฺวา   ปุริมาปตฺตีน  
ปฏิปฺปสฺสทธฺึ   อิจฺฉนฺเตเนว   พหุกาสุป  อาปตฺตีสุ  เอกเมว  เทเสตฺวา  
                          [ ม. ป.  ๘๖ ส. ป.  ๓๗๙ ]  
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มุจฺจตีติ   อิมสฺมึ   าเน   วิสสเยเวโก   เทสนากฺกโม   ทสฺสิโตติป  
วทนฺติ  ฯ  อยเมเตส   อธิปฺปาโย   ยถา   อิธ   ปุริมาปตฺตีน  
ปฏิปฺปสฺสทธฺิ   อฏกถาจริยปฺปมาเณน  คหิตา  เอว  พหุกาสุป   
อาปตฺตีสุ เอกเมว   เทเสตฺวา  มุจฺจตีติ  อิทมฺป  อิธ  อฏกถาจรยิปฺ- 
ปมาณโตเยว เวทิตพฺพ  ฯ  ยถา  จ  ปาลยิ  ปาจิตฺติยฏาเนป  
ทุกฺกฏเมว   โหตีติ   อิธ   อาเวณิก   กตฺวา  อาปตฺติวิเสโส  ทสฺสโิต  
เอว   ปุริมาปตฺตีน   ปฏิปปฺสฺสทฺธิวิเสโส   จ   เทสนาวิเสโส   จ  
อฏกถาจริเยหิ ทสฺสิโตติ ฯ  
        [๘๑]  เหฏโต   โอสีทนฺโตติ  สามิเกสุ  อาคนฺตฺวา  อปสฺสิตฺวา  
คเตสุ   คณฺหิสฺสามีติ   เถยยฺจิตฺเตน   เหฏา   ภูมิย   โอสีทนฺโต  ฯ  
พุนฺเธนาติ   กุมฺภิยา   เหฏ ิมตเลน ฯ  เอว   เอกฏาเน   ิตาย  
กุมฺภิยา   านา   จาวน   ฉหิ  อากาเรหิ  เวทิตพฺพนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
วลย   นีหรติ   ปาราชิกนติฺ   อากาสคต  อกตฺวา  ฆสิตฺวา  นีหรนฺตสฺส  
ฉินฺนโกฏิโต   นีหฏมตฺเต   ปาราชิก ฯ  อิโต   จิโต  จ  สาเรตีติ ฆเสนฺโต- 
เยว  อากาสคต  อกตฺวา  สาเรติ  ฯ  ฉินนฺมตฺเต  ปาราชิกนฺติ  
อวสฺส ฺเจ   ปตติ   ฉินฺนมตฺเต   ปาราชิก  ฯ  ปริจฺเฉโทติ  ป ฺจ- 
มาสก วา   อติเรกป ฺจมาสก   วาติ   วุตฺตคณนปริจฺเฉโท ฯ  อปพฺยู- 
หนฺโตติ เหฏา    ิต   คณฺหิสฺสามีติ   หตฺเถน   ทฺวิธา   กโรนฺโต ฯ  
อุปฑฺฒกุมฺภิยนฺติ   อุปฑฺฒปุณฺณาย  กุมฺภิยา ฯ  นน ุ จ อฏกถา- 
                       [ ม. ป.  ๘๖  ส. ป.  ๓๘๐ - ๒ ] 
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จริยปฺปมาเณน  สงฺเขปฏกถาทีสุ  วุตฺตมฺป  กสฺมา น คเหตพฺพนฺติ  
อาห   วินยวินิจฺฉเย  หิ  อาคเต  ครุเก  าตพฺพนฺติ  ฯ  วินยธมฺมตาติ  
วินยครุกาน  ธมฺมตา  ฯ  วินยครุกา  หิ  วินยวินิจฺฉเย  อาคเต  ครุเก  
ติฏนฺติ ฯ  วินยครุกตาพฺยาปนตฺถ  หิ   วินยครุโกเยเวตฺถ วินย- 
สทฺเทน   วุตฺโต ฯ  วินยสสฺ   วา   เอสา   ธมฺมตา   เตส ครุกา- 
วฏานสฺส  ๑  วินยวิสยตฺตา  ฯ  อิทาน ิ สงฺเขปฏกถาทีสุ  วุตฺต  
ปาลิยาป   น   สเมตีติ   ทสฺเสนฺโต  อาห  อปจาติอาทึ  ฯ  ภาชนนฺติ  
ปตฺตาทิภาชน  ฯ  ปตฺตาทึ   อปูเรตฺวา   คณฺหนฺตสฺส   อนุทฺธเฏป  
มุขวฏฏิปริจฺเฉโท   โหติ   ปูเรตฺวา   คณฺหนฺตสฺส   ปน   อุทฺธรณกาเล  
โหตีติ  อาห  มุขวฏฏิปริจฺเฉเทน  วา  อุทฺธาเรน  วาติ  ฯ  ยทา  ปน  
เตลกุมฺภีอาทีสุ   เตลาทีน   อพหุภาวโต   ภาชน  นมิุชฺชาเปตฺวา  คหิตุ  
น   สกฺกา   โหติ   ตทา   มุขวฏฏิปริจฺเฉเทเนว  โหติ  ฯ  จิกฺกนนฺติ  
ถทฺธ ฯ  อากฑฺฒนวิกฑฺฒนโยคฺคนฺติ   เอตฺถ   อภิมขุ   กฑฺฒน  
อากฑฺฒน   ปรโต   กฑฺฒน   วิกฑฺฒน ฯ  ปฏินีหริตุนฺติ   อตฺตโน  
ภาชนโต  ปฏินีหริตุ  ฯ  หตฺถโต   มุตฺตมตฺเต   ปาราชิกนฺติ เถยฺย- 
จิตฺเตน  ปรสนฺตกคฺคหณปโยคสฺเสว  กตตฺตา  ฯ  มหาอฏกถายเมว  
สเจป   มริยาท   ทุพฺพล   กตฺวา   สุกฺขตฬากสฺส   อุทกนิพฺพหณฏาน  
อุทกนิทฺธมนตุมฺพ   วา   ปทหติ   อ ฺโต   คมนมคฺเค   วา   ปาฬ ึ 
 
๑. ม. ครุคารวฏานสฺส. ฯ  

                       [ ม. ป.  ๘๖  ส.ป.  ๓๘๓ - ๔ - ๕ ]  
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พนฺธติ   สุกขฺมาติก   วา   อุชช   กโรติ  ปจฺฉา  เทเว  วุฏเ  อุทก  
อาคนฺตฺวา   มริยาท   ภินฺทติ   สพฺพตฺถ   ภณฺฑเทยฺยนฺติ   วุตฺตตฺตา  
ตมฺปน   ตตฺเถว   สุกฺขตฬาเก   สุกฺขมาติกาย   อุชกุรณวินิจฺฉเยน  
วิรุชฺฌตีติ   วุตฺต  ฯ  อวหารลกฺขณนฺติ   ป ฺจวีสติยา   อวหาเรสุ  
เอกมฺป   อวหารลกฺขณ   านาจาวนปฺปโยโคเยว   วา  ฯ  อุทฺธาเรติ  
กุมฺภิยา   ผุฏฏานโต   เกสคฺคมตฺเตป   อุทฺธเฏ  ฯ  ยุตฺตนฺติ านา- 
จาวนปฺปโยคสมฺภวโต   ยุตฺต  ฯ  สงฺโคปนตฺถายาติ   อิมินา สทฺุธ- 
จิตฺตต   ทสฺเสติ ฯ  ปลิพุทฺธิสฺสตีติ  นิวาเรสฺสติ  ฯ  วุตฺตนเยเนว  
ปาราชิกนฺติ   หตฺถโต   มตฺุตมตฺเตเยว   ปาราชิก ฯ  สุทฺธจิตฺโตว  
อุทฺธรตีติ   กมฺุภิย   เตลสฺส   อากิรณโต   ปุเรตรเมว   สุทฺธจิตฺโต  
นิกฺขิปตฺวา   ปจฺฉา   สุทฺธจิตฺโตว   อุทฺธรติ ฯ  เนว   อวหาโรติ  
เถยฺยจิตฺเตน   อวหรณปฺปโยคสฺส   อกตตฺตา ฯ  อตฺตโน  ภาชนตฺตา  
ปน   น   คีวาติ   วุตฺต ฯ  อนาปตฺติมตฺตเมว   วุตฺต  ฯ  น  ปน  
เอว   วิจาริตนฺติ   อธิปฺปาโย  ฯ  อถวา   อนาปตฺติมตฺตเมว  
วุตฺตนฺติ   อินินาป   ตตฺถ   คีวาติ   วจนาภาวโต   น  คีวาติ  ปุพฺเพ  
วุตฺต   มหาอฏกถาวาทเมว   ปติฏเปติ  ฯ  ปจฺฉา   ทสฺสิเตน กุรุนฺท-ี 
วาเทนาป   มหาอฏกถาวาโทว   สมตฺถิโต  ฯ  อตฺตโน  ภณฺฑนฺติ  
เตลากิรณโต   ปุเรตรเมว   อตฺตโน   กมฺุภิย   สุทฺธจิตฺเตน   ปต  
ปตเตล   อตฺตโน   ปริกฺขาร  ฯ  สมฺโมหฏานนฺติ   อาปตฺติวินิจฺฉย- 
                    [ ม. ป.  ๘๖-๗ ส.ป. ๓๘๕-๖ ]    
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วเสน  สมฺโมหฏาน  ฯ  พหิคต  นาม โหตีติ ตโต ปฏาย เตลสฺส   
อฏานภาวโต  อโธมุขภาวโต  จ  พหิคต  นาม โหติ ฯ อนฺโต  
ปฏาย   ฉินเฺท   กริยมาเน   เตลสฺส   นิกฺขมิตฺวา   คตคตฏาน ภาชน- 
สงฺขเมว   คจฺฉตีติ   อาห   พาหิรนฺตโต   ปาทคฺฆนเก   คลิเต ปารา- 
ชิกนฺติ ฯ  ยถา  ตถา  วา  กตสฺสาติ  พาหิรนฺตโต  อพฺภนฺตรโต  
วา   ปฏาย   กตสฺส ฯ  มชฺเฌ   เปตฺวา   กตจฺฉิทฺเทติ  มชฺเฌ  
โถก   กปาล   เปตฺวา   ปจฺฉา   ต   ฉินทฺนฺเตน   กตจฺฉิทฺเท ฯ  
มริยาทจฺเฉทเน   อนฺโต   ตฺวา   พหิมุโข   ฉินฺทนฺโต   พหิ  อนฺเตน  
กาเรตพฺโพ   พหิ   ตฺวา   อนฺโตมุโข   ฉินฺทนฺโต   อนฺโต   อนฺเตน  
กาเรตพฺโพ   อนฺโต   จ   พหิ   จ   ฉินฺทนฺโต  มชฺเฌ  เปตฺวา  ต  
ฉินฺทนฺโต   มชฺเฌน  กาเรตพฺโพติ  วุตฺตตฺตา  ตฬากสฺส  มริยาท- 
เภทเนน สเมตีติ   วุตฺต  ฯ  อิทเมตฺถ   ยตฺุตนฺติ   อนฺโต   จ   พหิ   จ  
ปฏาย   กตจฺฉิทฺเท   มชฺเฌน   กาเรตพฺโพ   อนฺโต   ปฏาย  กเต  
ปน   พาหิรนฺเตน   พหิ   ปฏาย  กเต  อพฺภนฺตรนฺเตน  กาเรตพฺโพติ  
อย   ติปฺปกาโร   เอตฺถ   เวมฏจฺฉิทฺเท   ยุตฺโต ฯ  อุทเก กตปฺ- 
ปโยคสฺส   อภาวโต   านาจาวนปฺปโยคสฺส   อภาวาติ   วุตฺต  ฯ  
อฏกถาย   ตาว   วุตฺตนฺติ   มหาอฏกถาย   วุตฺต ฯ  ปตฺถินฺนสสฺ  
ขาทน   อิตรสฺส   ปาน ฺจ   สปฺปอาทีน   ปริโภโคติ  อาห  อขาทิตพฺพ  
อปาตพฺพ   วา   กโรตีติ ฯ  กถมฺปน  ตถา  กโรตีติ  อาห  อุจฺจาร  
                      [ ม. ป.  ๘๗ ส. ป.  ๓๘๖-๘ ]  
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วา   ปสฺสาว   วาติอาทึ ฯ  กสฺมา   ปเนตฺถ   ทุกฺกฏ   วุตฺตนฺติ  
อาห   านาจาวนสฺส   นตฺถิตาย   ทกฺุกฏนฺติ ฯ  ปุริมทฺวยนฺติ  เภทน  
ฉฑฺฑน ฺจ  ฯ  กสฺมา  น  สเมตีติ อาห ต ฺหีติอาทึ ฯ กุมฺภี- 
ชชชฺรกรเณนาติ ปุณฺณกุมฺภิยา  ชชชฺรกรเณน ฯ  มาติกาอุชกุรเณ- 
นาติ อุทกปุณฺณาย   มาติกาย   อุชุกรเณน  ฯ  เอกลกฺขณนฺติ   เภทน  
กุมฺภีชชชฺรกรเณน   ฉฑฑฺน   มาติกาย   อุชุกรเณน   สทฺธึ   เอกสภาว  
านาจาวนปฺปโยคสภาวโต  ฯ  ปจฺฉิม   ปน   ทฺวยนฺติ   ฌาปน อปริ- 
โภคกรณ ฺจ  ฯ  เอตฺถ   เอว   วินิจฺฉย   วทนฺตีติ   เอตฺถ มหาอฏ- 
กถาย   วุตฺเต   เอเก   อาจริยา  เอว  วินิจฺฉย  วทนฺติ  ฯ ปจฺฉิม- 
ทฺวย   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   เอตฺถ   ปรุิมปททฺวเย   วินิจฺฉโย เหฏา- 
วุตฺตานุสาเรน   สกฺกา   วิ ฺาตุนฺติ   ตตฺถ   กิ ฺจิ   อวตฺวา เหฏ ิม- 
ปททฺวย  สนธฺาย  านาจาวนสฺส  นตฺถติาย  ทุกฺกฏนฺติ อิท วุตฺตนฺติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  เถยฺยจิตฺเตนาติ   อตฺตโน   วา   ปรสฺส   วา กาตุ- 
กามตาวเสน  อุปฺปนฺนเถยฺยจิตฺเตน  ฯ  วินาเสตุกามตายาติ หตฺถ- 
ปาทาทึ  ฉินฺทนฺโต  วิย  เกวล  วินาเสตุกามตาย ฯ ปุริมปททฺวเย กึ  
โหตีติ   อธิปปฺาเยน  น  กิ ฺจิ  วุตฺตนฺติ  อาห  ปุริมทวฺเย  ปน  ฯเปฯ  
ปาราชิกนฺติ ฯ  ตตฺถ   วุตฺตนเยน   ภินทฺนฺตสฺส   วา   ฉฑฺเฑนฺตสฺส  
วาติ   มุคฺคเรน   โปเถตฺวา   ภินฺทนฺตสฺส   อุทก   วา   วาลิก  วา  
อากิริตฺวา   อุตฺตราเปนฺตสฺสาติ   อตฺโถ  ฯ  อยุตฺตนฺติ   เจติ  
                      [ ม. ป.  ๘๗  ส.ป.  ๓๘๘ ]  
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ปาลิย   ปุริมปททฺวเยป   ทุกฺกฏสฺเสว   วุตฺตตฺตา   ปุริมทฺวเย ฯเปฯ  
ปาราชิกนฺติ   อิท   อยุตฺตนฺติ   ยท ิ ตุมหฺาก  สิยาติ  อตฺโถ  ฯ  เนติ  
อยุตฺตภาวปฺปสงฺค  นิเสเธตฺวา  ตตฺถ  การณมาห   อ ฺถา คเห- 
ตพฺพตฺถโตติ ฯ  กถมฺปเนตฺถ   อตฺโถ  คเหตพฺโพติ  อาห  ปาลิย  
หีติอาทึ ฯ  นาเสตุกามตาปกฺเข   เหฏา   วุตฺตนเยเนว   อตฺถสฺส  
อวิรุชฺฌนโต   เถยฺยจิตฺตปกฺเขติ   วุตฺต ฯ  เอว   วินิจฺฉย  วทนฺตีติ  
อิโต   ปฏาย   วุตฺตสฺส   สพฺพสฺสป  เอกสฺเสว  วจนตฺตา  เอวเมเก  
วทนฺตีติ   นคิมนวเสน   วุตฺต ฯ  อิทานิ  ยถา  วุตฺตวเสน  ปาลิยา  
อตฺเถ   คยฺหมาเน   มหาอฏกถาย   จตุนฺนป   สาม ฺโต   วุตฺตสฺส  
ปจฺฉิมปททฺวย   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   วจเน   วิเสสาภาวโต   ปาลยิ  
วุตฺเตสุ   จตูสุ   ปเทสุ  ฉฑฺเฑติ  วา  อปริโภค  วา  กโรตีติ  อิเมส  
ปทาน   วิเสสาภาวปฺปสงฺคโต   จ   สย   อ ฺถา   ปาลึ  อฏกถ ฺจ  
สสนฺทิตฺวา   อตฺถ   ทสฺเสตุกาโม   อยมฺปเนตฺถ  สาโรติ  อาทิมาห  ฯ  
วินีตวตฺถุมฺหิ   สงฺฆสฺส   ปุ ฺชกต   ติณ   เถยฺยจิตฺโต   ฌาเปสีติ  
วุตฺตตฺตา   วินีตวตฺถุมฺหิ   ติณชฺฌาปโก   วิยาติ   อิมนิาว   านา  
อจฺจาเวตุกาโม  วาติ  เอตฺถาป  เถยฺยจิตฺเตน  านา อจฺจาเวตุ- 
กาโมติ อิท  วุตฺตเมว   โหตีติ   ทฏพฺพ  ฯ  อฉฑฺเฑตุกาโมเยวาติ  
เอตฺถาป   เถยฺยจิตฺเตนาติ   สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  อิท  ห ิ เถยฺยจิตฺตปกฺข  
สนฺธาย   วุตฺต   นาเสตุกามตาปกฺขสฺส   วกฺขมานตฺตา ฯ  เตเนวาห  
                            [ ม. ป. ๘๗  ส. ป.  ๓๘๘ ]  
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นาเสตุกามตาปกฺเข  ปนาติอาทึ  ฯ  อิตรถาป  ยุชชฺตีติ เถยฺยจิตฺตา- 
ภาวา านาจาเวตุกามสฺสาป ทุกฺกฏ ยชฺุชตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
                         ภุมฺมฏกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๘๒]  อากาสฏกถาย  ฯ  มุขตุณฺฑเกนาติ   มุขคฺเคน ฯ  
กลาปคฺเคนาติ   ป ฺฉกลาปสฺส   อคฺเคน ฯ  ปสาเรตีติ   คหณตฺถ  
ปสาเรติ ฯ  อคฺคเหตฺวา   วาติ  เลฑฺฑุอาทีหิ  ปหริตฺวา  นยนวเสน  
อคฺคเหตฺวา   วา ฯ  อากาสฏวินิจฺฉเย   วุจฺจมาเนป  ตปฺปสงฺเคน  
อากาสฏสฺส   เวหาสฏาทิภาวมุปคเตป   อสมฺโมหตฺถ   ยสมฺึ   องฺเค  
นิลียตีติอาทิ   วุตฺต ฯ  อนฺโตวตฺถุมฺหีติ   ปรกิฺขิตฺตวตฺถุสฺส  อนฺโต  ฯ  
อนฺโตคาเมติ   ปริกฺขิตฺตคามสฺส   อนฺโต  ฯ  อปริกขิฺตฺเต  ปน  วตฺถุมฺหิ  
คาเม   วา    ิตฏานเมว   าน  ฯ  อฏวีมุข  กโรตีติ  อร ฺาภิมุข  
กโรติ ฯ  รกขฺตีติ   เตน   ปโยเคน  ตสฺส  อิจฺฉิตฏาน  อคตตฺตา  
รกฺขติ ฯ  ภูมยิา   คจฺฉนฺต  สนฺธาย  ทุติยปทวาเร  วาติ  วุตฺต  ฯ  
คามโต   นิกขฺนฺตสฺสาติ   ปริกฺขิตฺตคามโต   นิกฺขนฺตสฺส ฯ  กป ฺชโร  
นาม เอกา ปกฺขิชาติ ฯ  
        [๘๓]  เวหาสฏกถายมฺปน   จีวรวเส   ปตจีวรสฺส  อากฑฺฒเน  
ยถาวุตฺตปฺปเทสาติกฺกโม  เอกทฺวงฺคุลมตฺตากฑฺฒเนน   สิยาติ อธิปฺ- 
ปาเยน  วุตฺต  เอกทฺวงฺคุลมตฺตากฑฺฒเนเนว  ปาราชิกนฺติ  ฯ  อิท ฺจ  
ตาทิส   นาติมหนฺต   จีวรวสทณฺฑก   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  มหนฺเต  
                        [ ม. ป.  ๘๗  ส. ป.  ๓๘๙-๓๙๓ ]  
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ปน   ตโต   อธิกมตฺตากฑฺฒเนเนว   สิยา ฯ  รชชฺุเกน  พนฺธิตฺวาติ  
เอกาย   รชฺชโุกฏิยา   จีวร   พนฺธิตฺวา   อปราย   โกฏิยา  จีวรวส  
พนฺธิตฺวา   ปตจีวร  ฯ  มตฺุตมตฺเต   อฏตฺวา   ปตนกสภาวตฺตา  
มุตฺเต  ปาราชิกนฺติ  วุตฺต  ฯ  เอกเมกสฺส  ผุฏโกาสมตฺเต  อติกฺกนฺเต  
ปาราชิกนฺติ   ภิตฺตึ   อผุสาเปตฺวา  ปตตฺตา  วุตฺต  ฯ  ภิตฺตึ  นิสฺสาย  
ปตนฺติ   ปฏิปาฏิยา    ิเตสุ   นาคทนฺตาทีสุเยว   อาโรเปตฺวา  ภิตฺตึ  
ผุสาเปตฺวา   ปต ฯ  ปณฺณนฺตร   อาโรเปตฺวา   ปตาติ  อ ฺเหิ  
ปต สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        [๘๔]  อุทกฏกถาย ฯ  สนฺทมานอุทเก  นิกขิฺตฺต  น  ติฏตีติ  
อาห   อสนฺทนเก   อุทเกติ  ฯ  อนาปตฺตีติ   หตฺถวารปทวาเรสุ ทุกฺกฏา- 
ปตฺติยา  อภาว  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ กฑฺฒตีติ เหฏโต โอสาเทติ ฯ  
อุปฺปลาทีสูติ   อาทิสทฺเทน   ปทุมปุณฺฑรีกาทึ   สงฺคณฺหาติ ฯ  รตฺต  
ปทุม   เสต   ปุณฺฑรีก ฯ  เสต   วา   ปทมุ   รตฺต  ปุณฺฑรีก  ฯ  
อถวา   รตฺต   วา   โหตุ   เสต   วา  สตปตฺต  ปทุม  โอนสต- 
ปตฺต ปุณฺฑรีก  ฯ  วตฺถ ุ  ปูรตีติ   ปาราชิกวตฺถุ   ปโหติ ฯ  ตสฺมึ  
ฉินฺนมตฺเต   ปาราชิกนฺติ   อุทกโต   อจฺจุคฺคตสฺส   อุทกวินิมุตฺตฏานโต  
เฉทน   สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ย  วตฺถุ  ปูเรตีติ  ย  ปุปฺผ  ปาราชิก- 
วตฺถุ ปูเรติ ฯ  ทสหิ   ปุปฺเผหิ   กตกลาโป  หตฺถโก  ฯ  มหนฺต  กลาป  
กตฺวา   พทฺธ   ภารพทฺธ ฯ  รชชฺุเกสุ  ติณานิ  สนฺถรตฺิวาติ  เอตฺถ  
                      [ ม. ป.  ๘๗-๘ ส.ป.  ๓๙๓-๗ ]  
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เทฺว   รชฺชกุานิ   อุทกปฏเ   เปตฺวา  เตส  อุปริ  ติริยโต  ติณานิ  
สนฺถริตฺวา   เตส   อุปร ิ พนฺธิตฺวา  วา  อพนฺธิตฺวา  วา  ติริยโตเยว  
ปุปฺผานิ   เปตฺวา   เหฏโต   คตานิ   เทฺว   รชฺชกุานิ  อุกฺขิปตฺวา  
ปุปฺผมตฺถเก   เปนฺตีติ   วทนฺติ  ฯ  เกสคฺคมตฺตมฺป  ยถา   ิตฏานโต  
จาเวตีติ  ปาริมนฺเตน  ผุฏโกาส  โอริมนฺเตน  เกสคฺคมตฺต  จาเวติ ฯ  
สกลมุทกนฺติ   ทณฺเฑน   ผุฏโกาสคต   สกลมุทก ฯ  น   อุทก  
านนฺติ   อตฺตนา   กตฏานสฺส  อฏานตฺตา  ฯ  อิท  อุภยนฺติ  เอตฺถ  
พนฺธน  อโมเจตฺวา  ฯเปฯ  ปาราชิกนฺติ  อิทเมก  ปม  พนฺธน  ฯเปฯ  
านปริจฺเฉโทติ   อิท   ทติุย  ฯ  ปทุมนิิยนฺติ   ปทมุคจฺเฉ ฯ  
อุปฺปาฏิตายาติ   ปเรหิ   อตฺตโน   อตฺถาย   อุปฺปาฏติาย ฯ  พหิ  
ปเตติ   อุทกโต   พหิ  ปเต  ฯ  หตฺถกวเสน  ขุทฺทก  กตฺวา  พทฺธ  
กลาปพทฺธ   นาม ฯ  ภารพทฺธ   นาม   สีสภาราทิวเสน  พทฺธ  ฯ  
มูฬาลนฺติ   กณฺฑ ฯ  ปตฺต  วา  ปุปฺผ  วาติ  อิท  กทฺทมสฺส  อนฺโต  
ปวิสิตฺวา    ิต   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  สกลมุทกนฺติ   วาปอาทีสุ ปริยา- 
ปนฺน   สกลมุทก  ฯ  นิทธฺมนตุมฺพนฺติ   วาปยา   อุทกสฺส นิกฺขมน- 
มคฺค ฯ  อุทกวาหกนฺติ   มหามาติก ฯ  น  อวหาโรติ  อิท ปุพฺพ- 
สทิส  น  โหตีติ  อาห  กสฺมา  ฯเปฯ  เอวรูปา หิ ตตฺถ กติกาติ ฯ  
อวหาโร   นตฺถีติ   สพฺพสาธารเณ   อปริคฺคหิตฏาเน   คหิตตฺตา ฯ  
มาติก   อาโรเปตฺวาติ  ขุทฺทกมาติก  อาโรเปตฺวา  ฯ  มริตฺวา  ฯเปฯ  
                          [ ม. ป.  ๘๘ ส. ป.  ๓๙๗-๔๐๐ ]  
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ติฏนฺตีติ   เอตฺถ  มตมจฺฉานเยว  เตส  สนฺตกตฺตา  อมเต  คณฺหนฺตสฺส  
นตฺถิ อวหาโรติ วทนฺติ ฯ  
        [๘๕]  นาวฏกถาย   ปน   ยา   พนฺธเน   มุตฺเต  านา  น  
จวตีติ   อิมินา   จณฺฑโสเต   พนฺธนาว  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  ตาว  ทุกฺกฏนฺติ  
พนฺธน  โมเจติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอว  โมเจนฺตสฺส  ป ฺตฺต- 
ทุกฺกฏ สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  ถุลลฺจฺจยมฺป   ปาราชิกมฺป   โหตีติ   เอตฺถ  
ปม   านา   อจฺจาเวตฺวา   มุตฺเต   ถุลลฺจฺจย   ปม   านา  
จาเวตฺวา   มตฺุเต   ปาราชิกนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  ปาเส  พทฺธสูกโร วิยาติ- 
 ิอาทินา   วุตฺต  สนฺธายาห  ตตฺถ  ยุตฺติ  ปุพฺเพ  วุตฺตาเยวาติ  ฯ  
วิปฺปนฏา   นาวาติ   วิสมวาตาทีหิ  วินาส  ปตฺวา  อุทเก  นิมุชชฺิตฺวา  
เหฏาภูมิตล   อปฺปตฺวา   มชฺเฌ    ิต   สนฺธาย   วทติ  ฯ  เตเนว  
อโธ   วา   โอปลาเปนฺตสฺส  ฯเปฯ  นาวาตเลน  ผุฏโกาส  มขุวฏฏึ  
อติกฺกนฺตมตฺเต  ปาราชิกนฺติ  วุตฺต ฯ  โอปลาเปนฺตสฺสาติ โอสีทา- 
เปนฺตสฺส  ฯ  อติกฺกนฺตมตฺเตติ ผุฏโกาส อติกฺกนฺตมตฺเต ฯ เอเสว  
นโยติ  มุตฺตมตฺเต  ปาราชิกนฺติ ทสฺเสติ ฯ นาวากฑฺฒนโยคฺคมหา- 
โยตฺตตาย โยตฺตโกฏิโต   ปฏาย  สกลมฺป  านนฺติ  วุตฺต ฯ  
อสติป  วาเต  ยถา  วาต  คณฺหาติ  ตถา  ปตตฺตา  วาต คณฺหา- 
เปตีติ วุตฺต ฯ  พลวา   วาโต   อาคมฺมาติ   ห ิ  อิมินา   อสติ  วาเต  
                        [ ม. ป.  ๘๘  ส.ป.  ๔๐๐-๓ ]  
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อย  ปโยโค  กโตติ  ทสฺเสติ  ฯ  เตเนว  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  อวหาโรติ  
วุตฺต ฯ  สติ  ปน  วาเต  กโต  ปโยโค  านาจาวนปฺปโยโคเยวาติ  
มาติกาอุชุกรเณ  วิย  อตฺเถว  อวหาโรติ   ทฏพฺพ  ฯ านา- 
จาวนปฺปโยโค  น  โหตีติ  สุกฺขมาติกาอุชุกรเณ  วิย  อสติ  วาเต  
กตปฺปโยคตฺตา  ฯ  ภณฺฑเทยฺย   ปน   โหตีติ   นาวาสามิกสฺส ภณฺฑ- 
เทยฺย โหติ ฯ  
        [๘๖]  ยานฏกถาย  ฯ  ทุกยุตฺตสฺสาติ  ทฺวีหิ  โคเณหิ  ยุตฺตสฺส ฯ  
อยุตฺตนฺติ   โคเณหิ   อยุตฺต ฯ  กปฺปกตาติ   ยถา   ทวีฺหิ  ภาเคหิ  
เหฏา   ปติฏาติ  เอว  กตา  ฯ  ตีณิ  วา  จตฺตาริ  วา  านานีติ  
อกปฺปกตาย   อุปตฺถมฺภนิยา   วเสน   ตีณิ  านานิ  กปฺปกตาย  วเสน  
จตฺตาริ   านานิ  ฯ  ตถา   ปวิย   ปตสฺส   ตีณิ   านานีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  ตนฺติ  ผลกสสฺ  วา  ทารุกสฺส  วา  อุปร ิ ปต  ปวิย  
ปตจ ฯ  ทฺวีหิ   อกฺขสเีสหีติ  ทฺวีหิ  อกฺขโกฏีหิ  ฯ  ทารูน  อุปริ  
ปตสฺสาติ   ทฺวินฺน   ทารนู   อุปริ   ทวีฺหิ   อกฺขโกฏีหิ  โอลมฺเพตฺวา  
สกฏสาลาย   ปตสฺส ฯ  เหฏ ิมตลสฺสาติ  สกฏพาหาย  ภูมึ  ผุสิตฺวา  
 ิตสฺส   เหฏ ิมภาคสฺส ฯ  เสส  นาวาย  วุตฺตสทิสนฺติ  อิมินา  ยทิ  
ปน   ต   เอว   คจฺฉนฺต   ปกติคมน   ปจฺฉินฺทิตฺวา   อ ฺ  ทิสาภาค  
เนติ   ปาราชกิ   สยเมว   ยงฺกิ ฺจิ   คาม   สมฺปตฺต   านา   อจฺจา- 
เวนฺโตว วิกฺกีณิตฺวา  คจฺฉติ  เนวตฺถิ  อวหาโร   ภณฺฑเทยฺย   ปน 
                       [ ม. ป. ๘๘-๙ ส.ป.  ๔๐๓-๖ ]   
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โหตีติ อิม นย อติทิสฺสติ ฯ  
        [๘๗]  ภารฏกถาย ฯ  ปุริมคเล   คลวาฏโกติ   ปุริมคเล  
อุปริมคลวาฏโก ฯ  อุรปริจฺเฉทมชฺเฌติ   อุรปริยนตฺสฺส   มชฺเฌ ฯ  
อนาณตฺตตฺตาติ  อสุกฏาน  เนหีติ  อนาณตฺตตฺตา  ฯ  โย จาย สีสภาเร  
วุตฺโตติ  โย  จาย  วินิจฺฉโย  สีสภาเร  วุตฺโต  ฯ  สสีาทีหิ วา คหิโต  
โหตูติ สมฺพนฺโธ ฯ ตาทิสนฺติ ตปฺปฏิจฺฉาทนสมตฺถ ฯ  
        [๘๘]  อารามฏกถาย  ฯ  พนฺธนนฺติ   ปุปฺผานิ   วณฺเฏ  
ปติฏ ิตฏาน  ฯ  อภิยุ ฺชตีติ  โจเทติ  อฏฏ  กโรติ  ฯ  อทินฺนาทานสฺส  
ปโยคตฺตาติ  สหปฺปโยคมาห   วตฺถุมฺหเิยว   กตปฺปโยคตฺตา  ฯ สหปฺ- 
ปโยควเสน  เหต  ทุกฺกฏ  ฯ  วินิจฺฉยปฺปสุตนฺติ  วินิจฺฉเย  นิยุตฺต ฯ  
กกฺขโฬติ   ทารุโณ ฯ  ธุร  นิกฺขิปตีติ  อุสฺสาห  เปติ  ฯ  อตฺตโน  
สนฺตกกรเณ   นิรุสฺสาโห   โหตีติ   อตฺโถ ฯ  กูฏฏฏการโกป  สเจ  
ธุร  น  นกิฺขิปติ  นตฺถิ  อวหาโรติ  อาห  สเจ  สยมปฺ  กตธุรนิกฺเขโป  
โหตีติ ฯ  สยมฺปติ   อภิยุ ฺชโกป  ฯ  กตธุรนิกฺเขโปติ  น  ทานิ  น  
อิมสฺส   ทสสฺามีติ   เอว   ตสฺส   ทาเน   กตธุรนิกฺเขโป ฯ กิงฺการ- 
ปฏิสฺสาวิภาเวติ  กึ กโรมิ กึ กโรมีติ เอว กิงฺการเมว ปฏิส-ฺ 
สุณนฺโต วิจรตีติ   กิงฺการปฏิสฺสาวี ฯ  ตสฺส  ภาโว  กิงฺการปฏิสฺสาวิ- 
ภาโว  ฯ ตสฺมึ  ฯ  อตฺตโน   วสวตฺติภาเวติ   วุตฺต   โหติ ฯ  อุกฺโกจ  
ทตฺวาติ   ล ฺจ   ทตฺวา ฯ  กูฏวินิจฺฉยิกานนฺติ  กูฏวินิจฺฉเย  นิยุตฺตาน  
                [ ม. ป.  ๘๙-๙๐ ส. ป.  ๔๐๗-๑๐ ]  
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วินยธราน ฯ  คณฺหาติ  อวตฺวา   อสฺสามิกสฺส   สามิโก อยนฺต- 
 ิอาทินา   ปรยิาเยน   วุตฺเตป   ตสฺส   สนฺตกภาว  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  
ปวตฺตวจนตฺตา   กูฏวินิจฺฉย   กโรนฺตาน  กูฏสกฺขีน ฺจ  ปาราชิกเมว  ฯ  
อสติป  เจตฺถ  านาจาวเน  อุภินฺน  ธุรนิกฺเขโปเยว านาจาวนฏาเน  
ติฏติ ฯ  อิมสฺมึ  หิ  ธุรนิกฺเขปปาราชิเก   สามิกสฺส วิมตุปฺ- 
ปาทนปฺปโยเค   กเต   ถุลลฺจฺจย  ฯ  ตสฺเสว  ธุรนิกฺเขปปฺปโยเค  
นิปฺผาทิเต   ปาราชิก ฯ  สย   ปราชย   ปาปุณาตีติ  กูฏฏฏการโก  
ปราชย ปาปุณาติ ฯ  
        [๘๙]  วหิารฏกถาย ฯ  วิหาโรป   ปริเวณมฺป   อาวาโสป  
วิหาโรเตฺวว   สงฺข   คจฺฉตีติ   อาห   วิหาร   วาติอาทึ ฯ  ตตฺถ  
วิหารนฺติ   มหาวิหาร ฯ  ปริเวณนฺติ  มหาวิหารสฺส  อพฺภนฺตเร  วิสุ  
วิสุ  ปาการปริจฺฉินฺนฏาน  ฯ  อาวาสนฺติ  เอก  อาวสถ  ฯ  อภิโยเค  
กเตป   อวหารสฺส   อสิชฌฺนโต   วุตฺต   อภิโยโค   น   รูหตีติ ฯ  
คณสนฺตเก   ปน   ปริจฺฉินฺนสามิกตฺตา   สกฺกา   ธรุ   นิกฺขิปาเปตุนฺติ  
อาห   ทีฆภาณกาทิเภทสฺส   ปน   คณสฺสาติ  ฯ  อิธาป  สเจ  เอโกป  
ธุร   น   นกิขิฺปติ   รกฺขติเยว ฯ  สพฺเพส   ธุรนิกฺเขเปเนว   หิ  
ปาราชิก ฯ  
        [๙๐]  เขตฺตฏกถาย ฯ  สตฺต   ธ ฺานีติ สาลิวีหิยวกงฺคุ- 
กุทฺรูสวรกโคธุมาน   วเสน  สตฺต  ธ ฺานิ  ฯ  นิรปฺปตฺวา วาติ- 
                       [ ม. ป.  ๙๐  ส. ป.  ๔๑๐ - ๑ ]  
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อาทีสุ   คณฺหนฺตสฺสาติ   ปจฺเจก   โยเชตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  นริปฺปตฺวา  
คหณ   นาม   วีหิสีส   อจฺฉินฺทิตฺวา   ยถา ิตเมว   หตฺเถน  คเหตฺวา  
อากฑฺฒิตฺวา   พีชมตฺตสฺเสว   คหณ  ฯ  เอกเมกนฺติ   เอกเมก  
วีหิสีส  ฯ  อุปฺปาเฏตฺวา  วาติ  มุคฺคมาสาทีนิ  อุทฺธริตฺวา  วา  ฯ ยสฺมึ  
พีเช   วาติอาทิ   นิรปฺปตฺวา   คหณาทีสุ   ยถากฺกม   โยเชตพฺพ ฯ  
สาลิสีสาทีนิ   นิรปฺปตฺวา   คณฺหนฺตสฺส   ยสฺมึ   พีเช   วตฺถ ุ  ปูรติ  
เอกเมก   หตเฺถเนว   ฉินฺทตฺิวา  คณฺหนฺตสฺส  ยสฺมึ  สีเส  วตฺถุ  ปรูติ  
อสิเตน   ลายตฺิวา   คณฺหนฺตสฺส   ยสฺส   มุฏ ิย   วตฺถ ุ  ปูรติ  พหูนิ  
เอกโต   อุปปฺาเฏตฺวา   คณฺหนฺตสฺส   ยสฺมึ   มุคฺคมาสาทิผเล   วตฺถุ  
ปูรตีติ   เอวเมตฺถ   ยถากกฺโม   เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมึ   พนฺธนา โมจิต- 
มตฺเตติ   วจนโต   ตสฺมึ  พีชาทิมฺหิ  พนฺธนา  โมจิเต  สติ  ตโต  
อนปนีเตป   ปาราชิกเมวาติ   ทฏพฺพ ฯ  อจฺฉิชฺชมาโนติ  อจฺฉินฺโน  
หุตฺวา    ิโต ฯ  ชฏิตานีติ   ฉินฺนานิ   อจฺฉินฺเนหิ   สทฺธึ  ชฏิตานิ  
โหนฺตีติ   อตฺโถ ฯ  สภุสนติฺ  ปลาลสหิต  ฯ  อภุสนฺติ  ปลาลรหิต  ฯ  
ขีเลนาติ   ขาณุเกน ฯ  เอตฺถ   จ  ขีลสงฺกมนาทีสุ  อุภย  สมฺภวติ  
สหปฺปโยโค  ธุรนิกฺเขโป  จ  ฯ  ยทา  หิ  ปรสฺส  เขตฺตาทีสุ เอกเทส  
ขีลสงฺกมนาทิวเสน  อตฺตโน  สนฺตก   กโรติ   ตทา   สติป  
ปมตร   สามิกาน   ธรุนิกฺเขเป   ขีลสงฺกมนาทิ  สหปฺปโยค  วินา  น  
โหตีติ   สหปฺปโยเคเนว   ปาราชิก  ฯ  เตเนว  มาติกฏกถาย  วุตฺต  
                     [ ม. ป.  ๙๑ ส. ป.  ๔๑๑-๒ ]  
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านาจาวนวเสน   ขีลาทีนิ   สงฺกาเมตฺวา   เขตฺตาทิคฺคหณวเสน   จ  
สหปฺปโยโค  เวทิตพฺโพติ  ฯ ยทา ปน อสติ ธุรนิกฺเขเป ขีลสงฺก- 
มนาทิมตฺต กต   ตทา   วินา   ธุรนิกฺเขเปน   น   โหตีติ   ธุรนกิฺเขเป- 
เนว ปาราชิก ฯ  เตเนเวตฺถ   ต ฺจ   โข   สามิกาน  ธรุนิกฺเขเปนาติ  
วุตฺต  ฯ  เอว   สพฺพตฺถาติ   ยถาวุตฺตมตฺถ   รชฺชุสงฺกมนาทีสุป  
อติทสฺเสติ ฯ  ยฏ ินฺติ   มานทณฺฑ  ฯ  เอกสฺมึ  อนาคเต  ถุลฺลจฺจย  
ตสฺมึ   อาคเต   ปาราชิกนติฺ   เอตฺถ   สเจ   ทารูนิ   นกิฺขณิตฺวา ตตฺต- 
เกเนว  คณฺหิตุกาโม  โหติ  อวสาเน  ทารุมฺหิ  ปาราชิก  ฯ  สเจ  
ตตฺถ   สาขาโยป   กตฺวา   คเหตุกาโม   โหติ   อวสานสาขาย ปารา- 
ชิกนฺติ   เวทิตพฺพ  ฯ  ตตฺตเกน  อสกฺโกนฺโตติ  ทารนูิ  นิกฺขณิตฺวา  
วตึ   กาตุ   อสกฺโกนฺโต ฯ  เขตฺตมริยาทนฺติ  วุตฺตเมวตฺถ  วิภาเวตุ  
เกทารปาลินฺติ  วุตฺต  ฯ  วิตฺถต  กโรตีติ  ปุพฺเพ  วิชฺชมานเมว มริยาท  
วิตฺถิณฺณ   กโรติ ฯ  อกต   วา   ปน   ปติฏเปตีติ  ปุพฺเพ  อกต  
วา มริยาท เปติ ฯ  
        [๙๑]  วตฺถุฏกถาย ฯ  ติณฺณ  ปาการานนฺติ  อิฏกสิลา- 
ทารูน วเสน   ติณฺณ   ปาการาน ฯ  เอเตเนว  นเยนาติ  อิมินา  เกวล  
ภูมึ โสเธตฺวา ฯเปฯ อปริกขิฺปตฺวา วาติ วุตฺตมตฺถ นิทสเฺสติ ฯ  
        [๙๒]  คามฏกถาย ฯ  คาโม   นามาติ   ปาลิย  น  วุตฺต  
สพฺพโส คามลกฺขณสฺส ปุพฺเพ วุตฺตตฺตา ฯ  
                         [ ม. ป.  ๙๑-๒ ส.ป. ๔๑๒-๓ ]   
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        [๙๓]  อร ฺฏกถาย ฯ  อร ฺ   นามาติ   อิทมฺปน  นเกวล  
ปุพฺเพ  วุตฺตอร ฺลกฺขณปฺปตฺติมตฺเตน   อร ฺ   อิธาธิปฺเปต  ฯ  
กินฺติ  ฯ  ย   อตฺตโน   อร ฺลกฺขเณน   อร ฺ   ปรปริคฺคหิต ฺจ  
โหติ   ต   อร ฺ   อิธาธิปฺเปตนฺติ   ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  เตนาติ  ปนุ  
อร ฺวจเนน ฯ  น   ปรคฺิคหิตภาโว   อร ฺสฺส  ลกฺขณนฺติ  ยทิ  หิ  
ปริคฺคหิตภาโว   อร ฺลกฺขณ   สิยา   อร ฺ   นาม   ย   มนุสสฺาน  
ปริคฺคหิตนฺติ   เอตฺตกเมว   วเทยฺยาติ   อธิปฺปาโย ฯ  ยนฺติ  อิมินา  
ปุพฺเพ   วุตฺตลกฺขณเมว   อร ฺ   ปรามฏนฺติ   อาห  ยมฺปน  อตฺตโน  
อร ฺลกฺขเณน   อร ฺนฺติ  ฯ  วินิวิชฺฌิตฺวาติ  อุชุกเมว วินิวิช-ฺ 
ฌิตฺวา ฯ  ปณฺณ   วาติ  ตาลปณฺณาทิปณฺณ  วา  ฯ  อทฺธคโตปติ  
จิรกาล  ตตฺเถว   ิโตป  ฯ  น  คเหตพฺโพติ  เอตฺถ  ปน  โส  ปเรหิ  
อร ฺสามิกาน   หตฺถโต   กีณิตฺวา   ตจฺเฉตฺวา   ตตฺเถว   ปโต  ฯ  
โส   อร ฺสามิเกน   อนุ ฺาโตป   น   คเหตพฺโพ ฯ  สามิเกหิ ฉฑฺฑิ- 
โตติ   คเหตุ   วฏฏตีติ   ปสุกูลส ฺาย   คหณ   วุตฺต ฯ ลกฺขณจฺ- 
ฉินฺนสฺสาปติ   อร ฺสามิกาน   หตฺถโต   กีณิตฺวา   คณฺหนฺเตหิ  
กตส ฺาณสฺส ฯ  ฉลฺลิยา   ปรโิยนทธฺ   โหตีติ   อิมินา   สามิกาน  
นิรเปกฺขต  ทเีปติ  ฯ  เตน  วุตฺต  คเหตุ  วฏฏตีติ  ฯ  ยทิ  สามิกาน  
สาเปกฺขตา   อตฺถิ   น   วฏฏติ ฯ  ตานิ   กตานิ   อชฌฺาวุฏานิ  
จ   โหนฺตีติ   ตานิ   เคหาทีนิ   กตานิ   ปรินิฏ ิตานิ   มนุสฺเสหิ  จ อชฺฌา- 
                        [ ม. ป.  ๙๒  ส. ป.  ๔๑๔-๕ ] 
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วุฏานิ   โหนฺติ  ฯ  ทารนูิปติ   เคหาทีน   กตตฺตา   ตโต อวสิฏ- 
ทารูนิ ฯ  เอเตสนฺติ   เอเตส   ยถาวุตฺตทารูน ฯ  เตส อารกฺขฏ- 
านนฺติ   เตส   อร ฺปาลาน    ิตฏาน ฯ  เทหีติ  วุตฺเต ทาตพฺพ- 
เมวาติ  เอตฺถ  เทหีติ  วุตฺเต  ทสฺสามีติ  อาโภคสมฺภวโต เทหีติ  
อวุตฺเต  อทตฺวาป  คนฺตุ  วฏฏติเยว  ฯ  คนฺตุ  เทถาติ  คมน  เทถ ฯ  
อทิสฺวา  คจฺฉติ  ภณฺฑเทยฺยนฺติ  ยท ิ สุทฺธจิตฺเตน  คจฺฉติ  ภณฺฑ- 
เทยฺย  ฯ ยตฺถ   กตฺถจิ   นีตานมฺป   ทารนู   อร ฺสามิกานเยว   สนฺต- 
กตฺตา สุทฺธจิตฺเตน   นิกฺขนฺโตป   ปุน   เถยฺยจิตฺต   อุปฺปาเทตฺวา   คจฺฉติ  
ปาราชิกเมวาติ วทนฺติ ฯ  
        [๙๔]  อทุกฏกถาย ฯ  มหากุจฺฉิกา  อุทกปาฏ ิ อุทกมณิโก  ฯ  
สเมขลา  ปาฏิ  อุทกมณิโกติป  วทนฺติ  ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  ภาชเนสุ  ฯ  
นิพฺพหนอุทกนฺติ   มโหทก   อาคนฺตฺวา   ตฬากมริยาท   มา   ฉินฺทีติ  
ตฬากรกฺขณตฺถ   ตสฺส   เอกปสฺเสน   วิสฺสชฺชิตอุทก  ฯ  นิทฺธมนตุมฺ- 
พนฺติ สสฺสาทีน  อตฺถาย  อุทกนิกฺขมนมคฺค  ฯ  มริยาท   ทุพฺพล  
กตฺวาติ   อิท   อวสฺสจฺฉินฺทนสภาวทสฺสนตฺถ   ภณฺฑเทยฺยวิสยทสฺสนตฺ- 
ถ ฺจ วุตฺต  ฯ  มรยิาท   ทพฺุพล   อกตฺวาป   ยถาวุตฺตปฺปโยเค   กเต  
มริยาท  ฉินทฺิตฺวา  นิกฺขนฺตอุทกคฺฆานุรูเปน  อวหาเรน  กาเรตพฺพ- 
เมว ฯ อนิคฺคเตติ  อนิกฺขมิตฺวา  ตฬากสฺมึเยว   อุทเก    ิเต  ฯ  
อสมฺปตฺเต   วาติ   ตฬากโต   นิกฺขมิตฺวา  มหามาติกายเอว   ิเต  ฯ  
                          [ ม. ป.  ๙๓  ส. ป.  ๔๑๕-๙ ]  
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อนิกฺขนฺเตติ   ตฬากโต  อนิกฺขนฺเต  อุทเก  ฯ  สุพทฺธาติ  ภณฺฑเทยฺยมฺป  
น  โหตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เตนาห  นิกฺขนฺเต  พทฺธา  ภณฺฑเทยฺยนฺติ  ฯ  
ตฬากโต  นกิฺขมิตฺวา  ปเรส   ขุทฺทกมาติกามุข   อปาปุณิตฺวา มหา- 
มาติกายเยว    ิเต   พทฺธา   เจ   ภณฺฑเทยฺยนฺติ   อตฺโถ ฯ อนิก-ฺ 
ขนฺเต   สุพทฺธา   นิกฺขนฺเต   พทฺธา  ภณฺฑเทยฺยนฺติ  หิ  อิท  ทฺวย  
เหฏาวุตฺตวิกปฺปทฺวยสฺส   ยถากฺกเมน   วุตฺต ฯ  นตฺถิ   อวหาโรติ  
เอตฺถ   อวหาโร   นตฺถิ   ภณฺฑเทยฺยมฺปน   โหตีติ   เกจิ  วทนฺติ  ฯ  
ตฬากคตอุทกสฺส   สพฺพสาธารณตฺตา   ต   อยุตฺต   วิย   ทิสฺสติ ฯ  
อนิกฺขนฺเต  สุพทฺธาติ  อิมินา  จ  อฏกถาวจเนน  น  สเมติ  ฯ  วตฺถุ  
ฯเปฯ  น   สเมตีติ   เอตฺถ   ตฬากคตอุทกสฺส   สพฺพสาธารณตฺตา  
อปริคฺคหิต อิธ วตฺถุนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๙๕]  ทนฺตกฏกถาย ฯ  ตโต   ปฏาย   อวหาโร  นตฺถติี  
ยถาสุข   ภิกขฺุสงฺโฆ   ปรภุิ ฺชตูติ   ยถาสุข   ปริโภคตฺถาย   ปตตฺตา  
วสฺสคฺเคน   อภาเชตพฺพตฺตา   อรกฺขิตพฺพตฺตา   สพฺพสาธารณตฺตา   จ  
อ ฺ   สงฺฆิก   วิย   น   โหตีติ   เถยฺยจิตฺเตน  คณฺหนฺตสฺสาป  นตฺถิ  
อวหาโร ฯ  วตฺตนฺติ   ทนฺตกฏคฺคหเณ   วตฺต ฯ  อิทานิ  ตเทว  
วตฺต   ทสฺเสนฺโต   โย   หติีอาทิมาห  ฯ  ปุน   สามเณรา อาห- 
ริสฺสนฺตีติ เกจิ เถรา วเทยฺยุนฺติ โยเชตพฺพ ฯ  
        [๙๖]  วนปฺปติกถาย  ฯ  อุชุกเมว   ติฏตีติ   รุกขฺภาเรน กิฺจิ- 
                             [ ม.  ป.  ๙๓  ส. ป.  ๔๑๙-๒๐ ]  
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เทว   ภสฺสิตฺวา    ิตตฺตา   โหติเยว  านาจาวนนฺติ  อธิปฺปาเยน  
วุตฺตนฺติ  วทนฺติ  ฯ  วาตมุข  โสเธตีติ  ยถา  วาโต  อาคนฺตฺวา  รุกฺข  
ปาเตติ   เอว  วาตสฺส  อาคมนมคฺค  รุนฺธิตฺวา   ิตานิ  สาขาคุมฺพาทีนิ  
ฉินฺทิตฺวา   อปเนนฺโต   โสเธติ  ฯ  มณฺฑูกกณฺฏก   วา   วิสนฺติ  
มณฺฑูกาน   นงฺคุฏเ   อคฺคโกฏิย    ิตกณฺฏกนฺติ   วทนฺติ ฯ  เอก  
วิสมจฺฉกณฺฏกนฺติป วทนฺติ ฯ  
        [๙๗]  หรณกกถาย ฯ  หรณกนฺติ  หริยมาน  ฯ  อภิมุข  กตฺวา  
กฑฺฒน   อากฑฺฒน ฯ  เสสทิสากฑฺฒน   วิกฑฺฒน ฯ  ปาท  อคฺฆติ  
ปาราชิกเมวาติ   เอตฺถ   อนฺต  น  คณฺหามีติ  อสลฺลกฺขิตตฺตา  อนฺตสฺส  
จ   คณฺหิสฺสามีติ   สลลฺกขิฺตสฺเสว   ปฏสฺส   เอกเทสตฺตา   ปาราชิก  
วุตฺต ฯ  สหภณฺฑหารกนฺติ   ภณฺฑหารเกน   สทฺธึ  ฯ  สนฺตชฺเชตฺวาติ  
ธนุอาทีหิ   สนฺตชฺเชตฺวา ฯ  โสติ  ภณฺฑหารโก  ฯ  อนชฺฌาวุฏกนฺติ  
อปริคฺคหิตก ฯ  อสฺสามิกนฺติ   อตฺโถ  ฯ  อาหราเปนฺเต  ทาตพฺพนฺติ  
เอตฺถ   ฉฑฺเฑตฺวา   ธุร   นิกฺขิปตฺวา   คตานมฺป   นิราลยาน   ปนุ  
อาหราปนสฺส   วุตฺตตฺตา   จ   ภิกฺขูนมปฺ  อตฺตโน  สนฺตเก  ปริกขฺาเร  
อจฺฉินฺทิตฺวา   ปเรหิ   คหิเต   ตตฺถ   ธุรนิกฺเขป   กตฺวาป   ปุน  ต  
พลกฺกาเรนป   อาหราเปตุ  วฏฏตีติ  เทสวาสิโน  อาจริยา  วทนฺติ  ฯ  
สีหลทีปวาสิโน   ปน   ต   เกจิ   อาจริยา  น  อิจฺฉนฺติ  ฯ  เตเนว  
มหาคณฺ ีปเท   มชฺฌิมคณฺ ีปเท   จ   วุตฺต   อมฺหาก   ปน   ต   น  
                         [ ม. ป. ๙๔  ส. ป.  ๔๒๑-๔ ]  
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รุจฺจตีติ ฯ  อ ฺเสูติ   มหาปจฺจรีอาทีสุ ฯ  วิจารณาเอว  นตฺถีติ  
ตตฺถาป ปฏิกเฺขปาภาวโต อยเมวตฺโถติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๙๘]  อปุนิธิกถาย  ฯ  สงฺโคปนตฺถาย   อตฺตโน   หตฺเถ นกิฺขิตฺ- 
ตสฺส   ภณฺฑสฺส   คุตฺตฏาเน   ปฏิสามนปฺปโยค   วินา   อ ฺสฺมึ  
ปโยเค   อกเตป   รชชฺสงฺโขภาทิกาเล   น  ทานิ  ตสฺส  ทสฺสามิ  น  
มยฺห   ทานิ   ทสฺสตีติ   อุโภหิป  สกสกฏาเน  นิสีทิตฺวา  ธุรนิกเฺขเป  
กเตป   อวหาโร   นตฺถิ  ฯ  เกจิ   ปเนตฺถ   ปาราชิกเมว ปฏิสามนปฺ- 
ปโยคสฺส  กตตฺตาติ  วทนฺติ  ฯ  อตฺตโน  หตฺเถ  นกิฺขิตฺตตฺตาติ  
เอตฺถ   อตฺตโน   หตฺเถ   สงฺโคปนตฺถาย   นิกฺขิตฺตกาลโต   ปฏาย  
ตปฺปฏิพทฺธตฺตา   อารกฺขาย   ภณฺฑสามิกฏาเน    ิตตฺตา   านสฺส  
จ   ตทายตฺตตาย   านาจาวนสฺส   อลพฺภนโต   นตฺถิ   อวหาโรติ  
อธิปฺปาโย ฯ  ธมฺม  วาจาเปตฺวาติ  ธมฺม  กถาเปตฺวา  ฯ  เอเสว  
นโยติ   อุทฺธาเรเยว  ปาราชิก  ฯ  กสฺมา  ฯ  อ ฺเหิ  อสาธารณสฺส  
อภิ ฺาณสฺส   วุตฺตตฺตา ฯ  อ ฺ   ตาทิสเมว   คณฺหนฺเต   ยุชชฺตีติ  
อิท   ส ฺาณ  กเถนฺเตน  อสุกสฺม ึ าเนติ  โอกาสสฺส  จ  นิยมิตตฺตา  
ตสฺมึ   าเน    ิตปตฺต   อปเนตฺวา   ตสฺมึเยว   โอกาเส   อ ฺ  
ตาทิสเมว   ปจฺฉา   ปต   ปตฺต  สนฺธาย  กถิตนฺติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต ฯ  โจเรน   สลลฺกฺขิตปตฺตสฺส   คหณาภาเวป  อิท  เถเนตฺวา  
คณฺหิสฺสามีติ   ตสฺมึ   โอกาเส    ิเต   ตาทิเส   วตฺถุมตฺเต   ตสฺส เถยฺย- 
                        [ ม. ป.  ๙๔ ส. ป.  ๔๒๔-๖ ] 
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จิตฺตสพฺภาวโต   อ ฺ   ตาทิสเมว   คณฺหนฺเต   ยุชชฺตีติ  โจรสฺส  
อวหาโร   ทสฺสิโต ฯ  ปทวาเรนาติ   เถเรน  นีหริตฺวา  ทินฺนปตฺต  
คเหตฺวา   คจฺฉโต   โจรสฺส   ปทวาเรน ฯ  อตาทิสเมว  คณฺหนฺเต  
ยุชฺชตีติ   มมาย   ปตฺโต   น  โหตีติ  วา  มยา  กถโิต  อย  ปตฺโต  
น   โหตีติ   วา  ชานิตฺวา  เถยฺยจิตฺเตน  คณฺหนฺตสฺส  อิท  เถเนตฺวา  
คณฺหิสฺสามีติ   วตฺถุมตฺเต   เถยฺยจิตฺต   อุปฺปาเทตฺวา   คณฺหนฺตสฺส  
จ  อวหารสมฺภวโต  วุตฺต  ฯ คามทฺวารนฺติ สมณสารุปฺปโวหาร- 
มตฺตเมต ฯ อนฺโตคาม   อิจฺเจว  วุตฺต  โหติ ฯ  วุตฺตนเยเนว  
เถรสฺส  ปาราชิกนฺติ  เถยยฺจิตฺเตน   ปรสนฺตกสฺส   คหิตตฺตา อุทฺธาเร- 
เยว   เถรสฺส  ปาราชิก  ฯ  โจรสฺส  ทกุกฺฏนฺติ  อสุทธฺจิตฺเตน  
คหิตตฺตา   คหิตกาเล   โจรสฺส   ทุกฺกฏ ฯ  วุตฺตนเยเนว  อุภินฺนมฺป  
ทุกฺกฏนฺติ  โจรสฺส  สามิเกน   ทินฺนตฺตา   ปาราชิก   นตฺถิ อสุทธฺ- 
จิตฺเตน   คหิตตฺตา   ทุกฺกฏ   เถรสฺส   ปน   อตฺตโน  สนฺตเกป  
อสุทฺธจิตฺตตาย   ทุกกฺฏ ฯ  อาณตฺติยา  คหิตตฺตาติ  เอตฺถ  ปตฺตจีวร  
คณฺห   อสุก   นาม   คาม   คนฺตฺวา   ปณฺฑาย   จริสสฺามาติ   เอว  
เถเรน   กตอาณตฺติยา ฯ  วิหารสฺส  ปรภาเค  อุปจารโต  ปฏาย  
ยาว   ตสฺส   คามสฺส   ปรโต   อุปจาโร   ตาว   สพฺพ  เขตฺตเมว  
ชาตนฺติ   อธิปฺปาโย  ฯ  มคฺคโต   โอกกฺมฺมาติ   เอตฺถ   อุภินฺน  
สกฏจกฺกมคฺคาน   อนฺตราฬมฺป   มคฺโคเยวาติ   ทฏพฺพ ฯ  อฏตฺวา  
                         [ ม. ป. ๙๔ ส. ป.  ๔๒๖-๗ ]  
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อนิสีทิตฺวาติ   เอตฺถ   วิหาร   ปวิสิตฺวา   สีสาทีสุ   ภาร   ภูมิย อนิกฺ- 
ขิปตฺวาว   ติฏนฺโต   นิสทีนฺโต   วา   วิสฺสมิตฺวา   เถยฺยจิตฺเต  
วูปสนฺเต   ปนุ   เถยฺยจิตฺต   อุปฺปาเทตฺวา   คจฺฉติ  เจ  ปทุทฺธาเรน  
กาเรตพฺโพ ฯ  สเจ   ภูมิย  นิกฺขิปตฺวา  ปุน  ต  คเหตฺวา  คจฺฉติ  
อุทฺธาเรน   กาเรตพฺโพ ฯ  กสฺมา  ฯ  อาณาปกสฺส  อาณตฺติยา  ย  
กตฺตพฺพ   ตสฺส   ตาว   ปรินิฏ ิตตฺตา ฯ  เกจิ   ปน   ปุริมสฺมึ เถยยฺ- 
จิตฺเต  อวูปสนฺเตป  วุตฺตนเยเนว  วิสฺสมิตฺวา  คจฺฉโต ปทุทฺธาเรน  
อุทฺธาเรน   วา   กาเรตพฺโพติ   วทนฺติ ฯ  อสุก   นาม  คามนฺติ อนิยา- 
เมตฺวา  อนฺโตคาม  คมิสฺสามาติ  อวิเสเสน  วุตฺเต วิหารสามนฺตา  
สพฺเพป  โคจรคามา   เขตฺตเมวาติป   วทนฺติ  ฯ  เสสนฺติ มคฺคูกมน- 
วิหาราภิมุขคมนาทิ   สพฺพ ฯ  ปรุิมสทิสเมวาติ   อนาณตฺติยา  
คหิเตป  สามิกสฺส  กเถตฺวา  คหิตตฺตา  เหฏาวุตฺตวิหารุปจาราทิ  สพฺพ  
เขตฺตเมวาติ   กตฺวา   วุตฺต ฯ  เอเสว   นโยติ   อนฺตรามคฺเค เถยฺย- 
จิตฺต   อุปฺปาเทตฺวาติอาทินา  วุตฺตนย  อติทิสฺสติ  ฯ  นิมิตฺเต  วา  
กเตติ   จีวร   เม   กลิิฏ   โก   นโุข   รชิตฺวา   ทสฺสตีติอาทินา  
นิมิตฺเต  กเต  ฯ  วุตฺตนยเมวาติ  อนาณตฺตสฺส  เถเรน  สทฺธ ึปตฺตจีวร  
คเหตฺวา   คมนวาเร   วุตฺตนยเมว ฯ  เอกปสฺเส  วาติ  วิหารสฺส  
มหนฺตตาย   อตฺตาน   อทสฺเสตฺวา   เอกสฺมึ  ปสฺเส  วสนฺโต  วา  ฯ  
เถยฺยจิตฺเตน   ปริภุ ฺชนฺโต   ชิราเปตีติ   เถยฺยจิตฺเต   อุปฺปนฺเน านา- 
                        [ ม. ป. ๙๔ ส. ป. ๔๒๗-๘ ] 
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จาวน  อกตฺวา  นิวตฺถปารุตนีหาเรเนว  ปริภุ ฺชนฺโต  ชริาเปติ  ฯ  
านา   จาเวนฺตสฺส  ปน  เถยฺยจิตฺเต  สติ  ปาราชิกเมว  สีเส  ภาร  
ขนฺเธ   กรณาทีสุ   วิย ฯ  ยถา  ตถา  วา  นสฺสตีติ  อคฺคิอาทินา  
วา   อุปจิกาทีหิ   ขาทิต  วา  นสฺสติ  ฯ  อ ฺโ  วา  โกจีติ  อิมนิา  
ปน   เยน   ปต   โสป   สงฺคหิโตติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ตว  ถลูสาฏโก  
ลทฺโธติอาทินา   มุสาวาเท   ทุกฺกฏ   อทินฺนาทานปฺปโยคตฺตา  ฯ  
อิตร   คณฺหโต   อุทฺธาเร  ปาราชิกนฺติ  เอตฺถ  ปวิสิตฺวา  ตว  สาฏก  
คณฺหาหีติ   อิมินาว  อุปนิธิภาวโต  มุตฺตตฺตา  สามิกสฺส  อิตร  คณฺห- 
โตป อตฺตโน   สาฏเก   อาลยสฺส   สมฺภวโต   จ   อุทธฺาเร  ปาราชิกนฺติ  
วุตฺต ฯ  น  ชานนฺตีติ  เตน  วุตฺตวจน  อสฺสุณนฺตา  น  ชานนฺติ  ฯ  
เอเสว   นโยติ   เอตฺถ   สเจ  ชานิตฺวาป  จิตฺเตน  น  สมฺปฏิจฺฉนฺติ  
เอเสว   นโยติ   ทฏพฺพ  ฯ  ปฏิกฺขิปนฺตีติ   เอตฺถ   จิตฺเตน ปฏิกฺ- 
เขโปป  สงฺคหิโตวาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ยาจิตา  วา  อยาจิตา  วาติ  
เอตฺถ   ยาจิตา   ยท ิ  จิตฺเตนป   สมฺปฏจฺิฉนฺติ   นฏเ   คีวา ฯ  
อยาจิตา   ปน   ยทิป   จิตฺเตน   สมฺปฏิจฺฉนฺติ   นตฺถิ   คีวา ฯ  
คเหตฺวา  เปตีติ  เอตฺถ  จาเลตฺวา  ตสฺมึเยว  าเน  ปเตป นฏเ  
คีวา ฯ  อุปจาเร  วิชฺชมาเนติ   ภณฺฑาคารสฺส   สมเีป อุจฺจาร- 
ปสฺสาวฏาเน  วิชชฺมาเน  ฯ  มย ิ จ มเต สงฺฆสฺส จ เสนาสเน  
วินฏเติ   เอตฺถ   เกวล   สงฺฆสฺส   เสนาสน  มา  นสฺสีติ  อิมินาว  
                        [ ม. ป. ๙๔ ส. ป.  ๔๒๘-๓๓ ]  
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อธิปฺปาเยน   วิวริตุมฺป   วฏฏติเยวาติ   วทนฺติ  ฯ  สหาเยหิ  
ภวิตพฺพนฺติ   เตหิป   กิ ฺจิ   กิ ฺจิ   ทาตพฺพนฺติ   วุตฺต  โหติ  ฯ  อย  
สามีจีติ   ภณฺฑาคาเร   วสนฺตาน   อิท   วตฺต ฯ  โลลมหาเถโรติ  
มนฺโท   โมมูโห   หสิตกฬีิตปฺปสุโต   วา   มหาเถโร ฯ  อตฺตโน  
อตฺตโน   วสนคพฺเภสุ  สภาคภิกฺขูน  ปริกฺขาร  เปนฺตีติ  โยเชตพฺพ  ฯ  
อิตเรหีติ   ตสฺมึเยว   คพฺเภ   วสนฺเตหิ   อิตรภิกฺขูหิ  ฯ  วิหารวาเร  
นิยุตฺโต   วิหารวาริโก   วาร   กตฺวา   วิหารรกฺขณโก  ฯ  นิวาปนฺติ  
ภตฺตเวตฺตน  ฯ  ปฏิปถ   คเตสูติ   โจราน   อาคมน   ตฺวา ปม- 
ตรเยว   คนฺตฺวา   สทฺท  กริสฺสามาติ  โจราน  อภิมุข  คเตสุ  ฯ  
นิสฺสิตเก   ชคฺคนฺตีติ   อตฺตโน   อตฺตโน   นิสฺสิตเก   ภิกฺขาจริยาย  
โปเสนฺโตป   นิสฺสิตเกหิ   วิหาร   ชคฺคาเปนฺติ  ฯ  อสหายสฺส อทุติยสฺ- 
สาติ  ปาโ  ยุตฺโต  ฯ  ปจฺฉิม  ปุริมสฺเสว เววจน ฯ อสหายสฺส  
วา   อตฺตทุติยสฺส   วาติ  อิมสฺมึ  ปน  ปาเ  เอเกน  อานีต  ทฺวินฺน  
นปฺปโหตีติ   อตฺตทุติยสฺสาป   วาโร   นิวาริโตติ  วทนฺติ  ฯ  ต  ยสฺส  
สภาโค   ภิกขฺุ   ภตฺต  อาเนตฺวา  ทาตา  นตฺถีติ  อิมนิา  น  สเมตีติ  
วีมสิตพฺพ  ฯ  อุปชีวนฺเตน   าตพฺพนฺติ   อพฺโภกาสิกรุกฺขมูลิเกนาป  
ปากวฏฏ   อุปนิสฺสาย   ชวีนฺเตน  จ  ปตฺตจีวรรกฺขณตฺถาย  วิหารวาเร  
สมฺปตฺเต   าตพฺพ  ฯ  ปริปุจฺฉนฺติ   ปจฺุฉิตป ฺหวิสชฺชน   อฏกถ  
วา ฯ  ทุคุณนฺติ   วสฺสคฺเคน   ปาปต   วินาว   เทฺว  โกฏาเสติ  
                             [ ม. ป.  ๙๔ ส. ป.  ๔๓๔-๖ ]  
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วทนฺติ ฯ ปกขฺวาเรนาติ อฑฺฒมาสวาเรน ฯ  
        [๙๙]  สุงฺกฆาฏกถาย  ฯ  ตโต  หนนฺตีติ  ตโต นีหรนฺตา หนนฺติ ฯ  
ตนฺติ   สุงฺกฏาน ฯ  ยโตติ  ยโต  นีหริยมานภณฺฑโต  ฯ  ราชกนฺติ  
ราชายตฺต ฯ  ตมฺป  ราชารหเมวาติ  อาห  อยเมวตฺโถติ  ฯ  อิโตติ  
อิโต   ภณฺฑโต ฯ  ทุติย   ปาท  อติกฺกาเมตีติ  เอตฺถ  ปม  ปาท  
ปริจฺเฉทโต   พหิ   เปตฺวา  ทุติเย  ปาเท  อุทฺธฏมตฺเต  ปาราชิกนฺติ  
วทนฺติ   อุทฺธริตฺวา   พหิ   อฏปเตป   พหิ    ิโตเยว  นาม  โหตีติ  
กตฺวา ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  ปทวาเรน  อาปตฺติ  กาเรตพฺพา  ตตฺถ  ตตฺถ  
สพฺพตฺถาป   เอเสว   นโยติป   วทนฺติ  ฯ  สุงฺกฆาฏโต   พหิ พหิสุงฺก- 
ฆาฏ  ฯ  อวสฺส  ปตนกนฺติ  อวสฺส  สงฺุกฆาฏโต  พหิ  ปตนก  ฯ  
ปุพฺเพ   วุตฺตนเยเนวาติ   อวสฺส  ปตนเก  หตฺถโต  มุตฺตมตฺเตติ  วุตฺต  
โหติ  ฯ  วฏฏนฺต   ปุน   อนฺโต   ปวิสตีติ   มหาอฏกถาวจนสฺส กุรุนฺท-ี 
สงฺเขปฏกถาหิ  อธิปฺปาโย  ปกาสิโต  ฯ อนฺโต ตฺวา พหิ คจฺฉนฺต  
รกฺขตีติ   ภิกขฺุโน   ปโยเคน  คมนเวคสฺส  อนฺโตเยว  วูปสนฺตตฺตา  ฯ  
ปริวตฺเตตฺวา   อพฺภนฺตริม   พหิ   เปตีติ   อพฺภนฺตเร    ิต   ปุฏก ปริวตฺ- 
เตตฺวา   พหิ  เปติ  ฯ  เอตฺถ  จ  อพฺภนฺตริเม  ปุฏเก  ภูมิโต โมจิต- 
มตฺเต  ปาราชิกนฺติ  วทนฺติ  ฯ  คจฺฉนฺเต ยาเน วา ฯเปฯ เปตีติ  
สุงฺกฆาฏ   อปวิสิตฺวา   พหิเยว   เปตีติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต  
สุงฺกฏานสฺส   พหิ   ปตนฺติ   วกฺขมานตฺตา ฯ  อาจริยา   ปน สงฺกฏ- 
                            [ ม. ป.  ๔๙-๕ ส. ป.  ๔๓๖-๘ ]  
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สมนฺตา   ทฺวินฺน   เลฑฺฑุปาตาน   อพฺภนฺตร   วติอาสนฺนปฺปเทสสงฺขาต  
อุปจาร ฯ  ตาทิส   อุปจาร   โอกกฺมิตฺวา   ปริหรเณ  สาทีนวตฺตา  
ทุกฺกฏ   วุตฺต ฯ  เอตฺถาติ   สุงฺกฆาเฏ ฯ  ทฺวีหิ  เลฑฺฑุปาเตหีติ  
อย นิยโม อาจริยปรมฺปราคโตติ มหาคณฺ ีปเท วุตฺต ฯ  
        [๑๐๐]  ปาณกถาย  ฯ  ติรจฺฉานคตสฺส  เอกนฺเตน  ปาทคฺฆนกตา  
น   สมฺภวตีติ   อาห  เอกเสน  อวหารปโหนก  ปาณ  ทสฺเสนฺโตติ  ฯ  
ภุชิสฺส   หรนฺตสฺส   อวหาโร   นตฺถติี   ปรปริคฺคหิตาภาวโต ฯ ภุชิส-ฺ 
โสติ   อทาโส ฯ  อาปโตติ  มาตาปตูหิ  อิณ  คณฺหนฺเตหิ  ยาว  
อิณทานา   อย   ตุมฺหาก  สนฺติเก  โหตูติ  อิณทายกาน  นิยฺยาติโต  ฯ  
ยสฺมา   มาตาปตโร   ทาสาน   วิย   ปุตฺตาน   น  สามิโน  เยส ฺจ  
สนฺติเก   อาปโต   เตป   ตสฺส   หตฺถกมฺเม   สามิโน  น  ตสฺสาติ  
อาห   อวหาโร   นตฺถีติ ฯ  ธน  ปน  คตฏาเน  วฑฺฒตีติ  เอตฺถ  
อาเปตฺวา   คหิตธน   วฑฺฒิยา   สห   อวหารกสฺส   คีวาติ   ตีสุป คณฺ ี- 
ปเทสุ   วุตฺต ฯ  อนฺโตชาตก  ฯเปฯ  อวหาโร  โหตีติ  เอตฺถ  
เทสจาริตฺตวเสน   อตฺตนาว   อตฺตาน   นิยฺยาเตตฺวา  ทาสพฺย  อุปคต  
อวหรนฺตสฺสาป   ปาราชิกเมวาติ   เวทิตพฺพ ฯ  เคหทาสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  
ทาสสฺส  ชาโตติ  เอวมฺป  ๑  สมฺภวนฺต  คเหตฺวา วุตฺต ฯ เคหทาสิยา  
กุจฺฉิสฺมึ   ปน   อ ฺสฺส  ชาโตป  เอตฺเถว  สงฺคหิโต  ฯ  กรมรานีโต  
 
๑. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺภวตีติ อตฺถิ ฯ   
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สมนฺตา   ทฺวินฺน   เลฑฺฑุปาตาน   อพฺภนฺตร   วติอาสนฺนปฺปเทสสงฺขาต  
อุปจาร ฯ  ตาทิส   อุปจาร   โอกกฺมิตฺวา   ปริหรเณ  สาทีนวตฺตา  
ทุกฺกฏ   วุตฺต ฯ  เอตฺถาติ   สุงฺกฆาเฏ ฯ  ทฺวีหิ  เลฑฺฑุปาเตหีติ  
อย นิยโม อาจริยปรมฺปราคโตติ มหาคณฺ ีปเท วุตฺต ฯ  
        [๑๐๐]  ปาณกถาย  ฯ  ติรจฺฉานคตสฺส  เอกนฺเตน  ปาทคฺฆนกตา  
น   สมฺภวตีติ   อาห  เอกเสน  อวหารปโหนก  ปาณ  ทสฺเสนฺโตติ  ฯ  
ภุชิสฺส   หรนฺตสฺส   อวหาโร   นตฺถติี   ปรปริคฺคหิตาภาวโต ฯ  
ภุชิสฺโสติ   อทาโส ฯ  อาปโตติ  มาตาปตูหิ  อิณ  คณฺหนฺเตหิ  ยาว  
อิณทานา   อย   ตุมฺหาก  สนฺติเก  โหตูติ  อิณทายกาน  นิยฺยาติโต  ฯ  
ยสฺมา   มาตาปตโร   ทาสาน   วิย   ปุตฺตาน   น  สามิโน  เยส ฺจ  
สนฺติเก   อาปโต   เตป   ตสฺส   หตฺถกมฺเม   สามิโน  น  ตสฺสาติ  
อาห   อวหาโร   นตฺถีติ ฯ  ธน  ปน  คตฏาเน  วฑฺฒตีติ  เอตฺถ  
อาเปตฺวา   คหิตธน   วฑฺฒิยา   สห   อวหารกสฺส   คีวาติ   ตีสุป  
คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  อนฺโตชาตก  ฯเปฯ  อวหาโร  โหตีติ  เอตฺถ  
เทสจาริตฺตวเสน   อตฺตนาว   อตฺตาน   นิยฺยาเตตฺวา  ทาสพฺย  อุปคต  
อวหรนฺตสฺสาป   ปาราชิกเมวาติ   เวทิตพฺพ ฯ  เคหทาสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  
ทาสสฺส  ชาโตติ  เอวมฺป๑  สมฺภวนฺต  คเหตฺวา วุตฺต ฯ เคหทาสิยา  
กุจฺฉิสฺมึ   ปน   อ ฺสฺส  ชาโตป  เอตฺเถว  สงฺคหิโต  ฯ  กรมรานีโต  
 
๑. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺภวตีติ อตฺถิ ฯ   
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นาม  ปรเทสวิลุมฺปเตหิ  ราชโจราทีหิ  คหิโต  ๑ ฯ เตนาห ปรเทสโต  
อาหริตฺวาติอาทึ  ฯ  ตตฺถ  ปรเทสโต  อาหริตฺวาติ  ปรเทส  วิลุม-ฺ 
ปเกหิ ราชราชมหามตฺตาทีหิ   มหาโจเรหิ   ปรเทสโต   อาหริตฺวา  ฯ  
อนาปตฺติ   ปาราชิกสฺสาติ   ยทิ   ตสฺส   วจเนน  ตโตป  อธิก  เวค  
น   วฑฺเฒติ   อนาปตฺติ  ฯ  ปรยิาเยนาติ   ปริยายวจเนน ฯ มนุสฺส- 
วิคฺคเห   มรณวณฺณ   วา  สวณฺเณยฺยาติ  วุตฺตตฺตา  ปริยายกถายป  
น   มุจฺจติ ฯ  อิธ   ปน   อทินฺน   เถยฺยสงฺขาต   อาทิเยยฺยาติ อาทา- 
นสฺเสว วุตฺตตฺตา ปริยายกถาย มุจฺจติ ฯ  
        [๑๐๑]  อปทกถาย ฯ  นาเมนาติ  สปฺปนาเมน  วา  สามิเกน  
กตนาเมน   วา ฯ  กรณฺฑปุฏนฺติ   เปฬาย   ปธาน  ฯ  อาหจฺจาติ  
ปหริตฺวา ฯ  
        [๑๐๒]  จตุปฺปทกถาย ฯ  ภิงฺกจฺฉาปนฺติ  ภิงฺกภิงฺกาติสทฺทา- 
ยนโต เอวลทฺธนาม  หตฺถิโปตก ฯ  อนฺโตวตฺถุมฺหีติ  ปริกฺขิตฺเต  
อนฺโตวตฺถุมฺหิ ฯ  ราชงฺคเณติ  ปริกฺขิตฺเต  นคเร  วตฺถุทฺวารโต  พหิ  
ราชงฺคเณ ฯ  หตฺถิสาลา   านนฺติ   นิมฺพโกสโต   อุทกปาตพฺภนฺตร  
าน ฯ  พหินคเร    ิตสฺสาติ   ปริกฺขิตฺตนคร   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  
อปริกฺขิตฺตนคเร   ปน   อนฺโตนคเร   ิตสฺสาป   ิตฏานเมว  าน  ฯ  
ขณฺฑทฺวารนฺติ   อตฺตนา   ขณฺฑิตทฺวาร ฯ  สาขาภงฺคนฺติ ภฺชิต- 
 
๑. ม. กรมรานโีต นาม พนฺธคาหคหิโต ฯ  
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สาข  ฯ  นิปนฺนสฺส  เทฺวติ  พนฺธเนน สทฺธึ เทฺว ฯ ฆาเตตีติ เอตฺถ  
เถยฺยจิตฺเตน  วินาเสนฺตสฺส  สหปฺปโยคตฺตา  ทุกฺกฏเมว  น  ปาจิตฺติ- 
ยนฺติ อาจริยา วทนฺติ ฯ  
        [๑๐๓]  โอณิรกฺขกถาย ฯ  โอณินฺติ   โอณีต ฯ  อานีตนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  โอณิรกฺขสฺส   สนฺติเก   ปตภณฺฑ   อุปนิธิ   วิย สงฺโค- 
ปนตฺถาย   อนิกฺขิปตฺวา   มุหุตฺตมตฺต   โอโลกนตฺถาย   ปตตฺตา านา- 
จาวนมตฺเตน ปาราชิก ชเนติ ฯ  
        [๑๐๔]  สวิธาวหารกถาย  ฯ  สมฺพหุลา  สวิทหิตฺวา  เอโก  ภณฺฑ  
อวหรติ   อาปตฺติ   สพฺเพส   ปาราชิกสฺสาติ   ปาลยิ   อวิเสเสน  
วุตฺตตฺตา  อาณาปกาน  อาณตฺติกฺขเณ   อาปตฺติ   อวหารกสฺส  
อุทฺธาเรติ   ยถาสมฺภว   โยเชตฺวา   อตฺโถ  คเหตพฺโพ  อาณตฺติกถาย  
โส   ต   ภณฺฑ   อวหรติ   อาปตฺติ   สพฺเพส   ปาราชิกสฺสาติอาทีสุ  
วิย  ฯ  เอตฺถาป   หิ   อาณาปกสฺส   อาณตฺติกฺขเณเยว   อาปตฺติ  
วุตฺตา ฯ  ตถา   จ   วกฺขติ  อถ  ต  ภณฺฑ  อวสฺส  หาริย  โหติ  
ย   ปรโต   สพฺเพส   อาปตฺติ   ปาราชกิสฺสาติ   วุตฺต  ตโต  อิมสฺส  
ตงฺขเณเยว   ปาราชิก   โหตีติ   อย  ยตฺุติ  สพฺพตฺถ  เวทิตพฺพาติ  ฯ  
สวิธาวหาเร   จ   อาณตฺติ   นตฺถีติ   น   วตฺตพฺพา   อนฺเตวาสิเกสุ  
เอกเมกสฺส   เอเกโก   มาสโก  สาหตฺถิโก  โหติ  ป ฺจ  อาณตฺติกาติ  
วจนโต ฯ  อาณตฺติยา   จ   สติ   อาณาปกสฺส   อาณตฺติกฺขเณเยว  
                           [ ม. ป. ๙๖ ส. ป.  ๔๔๔-๖ ]  
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อาปตฺติ   อิจฺฉิตพฺพา  น  อุทฺธาเร  ฯ  ยทิ  เอว  เตส ุ เอโก  ภณฺฑ  
อวหรติ   ตสสฺุทฺธาเร   สพฺเพส   ปาราชิกนฺติ   กสมฺา   วุตฺตนฺติ ฯ  
นาย   โทโส  ฯ  เอตฺถ   หิ   สพฺเพสเยว   อาปตฺติทสฺสนตฺถ อวหาร- 
กสฺสาป   อาปตฺติสมฺภวฏาน   ทสฺเสนฺโต   ตสฺสุทฺธาเร  สพฺเพส ปารา- 
ชิกนฺติ   อาห  ฯ  น   ปน   อาณาปกานมฺป   อุทฺธาเรเยว อาปตฺติ- 
ทสฺสนตฺถนฺติ  เอวมตฺโถ  คเหตพฺโพ  ฯ สมฺพหุลา เอก อาณาเปนฺติ  
คจฺเฉต   อาหราติ  ตสฺสุทฺธาเร  สพฺเพส  ปาราชิกนติฺอาทีสุป  เอวเมว  
อตฺโถ   คเหตพฺโพ  ฯ  อถวา   สวิธาวหาเร   อาณาปกานมฺป  
อุทฺธาเรเยว   อาปตฺติ   น   อาณตฺติกฺขเณติ   อาเวณิกมิท   ลกฺขณนฺติ  
อฏกถาจริยปฺปมาเณน   คเหตพฺพ ฯ  อิโต  วา  อ ฺเน  ปกาเรน  
ยถา   อฏกถาย   ปุพฺเพนาปร   น   วิรุชฺฌติ   ตถา   วีมสิตฺวา  
คเหตพฺพ ฯ  สวิธายาติ  สวิทหิตฺวา  ฯ  เตน  เนส  ทกฺุกฏาปตฺติโยติ  
อาณตฺติวเสน   ปาราชิกาปตฺติยา   อสมฺภเว   สติ   วุตฺต  ฯ  ยท ิ หิ  
เต   อาณตฺตา   อวสฺส   ต   ต   หรนฺติ   ปาราชิกาปตฺติเยว  เนส  
ทฏพฺพา   น   ทุกฺกฏาปตฺติ  ฯ  สาหตฺถิย   วา   อาณตฺติยสฺส  
อาณตฺติย   วา   สาหตฺถิกสฺส   องฺค   น   โหตีติ   ภินฺนกาลวิสยตฺตา  
อ ฺม ฺสฺส   องฺค   น   โหติ ฯ  ตถาหิ   สหตฺถา   อวหรนฺตสฺส  
านาจาวเน  อาปตฺติ   อาณตฺติยา   ปน   อาณตฺติกฺขเณเยวาติ  
ภินฺนกาลวิสยา สาหตฺถิกาณตฺติเกหิ อาปชฺชิตพฺพาปตฺติโย ฯ  
                       [ ม. ป.  ๙๖  ส. ป.  ๔๔๖-๗ ] 
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        [๑๐๕]  สงฺเกตกมฺมกถาย  ฯ  โอจรเก  วุตฺตนเยเนวาติ  อวสฺส  
หาริเย   ภณฺเฑติอาทินา   วุตฺตนเยน ฯ  ปาลิย  ต  สงฺเกต  ปุเร  
วา   ปจฺฉา   วาติ  เอตฺถ  ต  สงฺเกตนฺติ  สามิอตฺเถ  อุปโยควจนนฺติ  
ทฏพฺพ ฯ  ตสฺส   สงฺเกตสฺสาติ   อตฺโถ ฯ  อถวา  ต  สงฺเกต  
อปฺปตฺวา   ปุเร  วา  ต  สงฺเกต  อติกฺกมฺม  ปจฺฉา  วาติ  เอวเมตฺถ  
โยชนา   เวทิตพฺพา ฯ  เตเนวาห   อชชฺาติ   นิยมิต  ต  สงฺเกต  
อติกฺกมฺมาติอาทึ ฯ  ต   นมิิตฺต  ปุเร  วา  ปจฺฉา  วาติ  เอตฺถาป  
อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทติพฺโพ ฯ  
        [๑๐๖]  นิมิตฺตกมฺมกถาย ฯ  อกฺขินิขณนาทิ   นิมิตฺตกมฺม   ปน  
ลหุก   อิตฺตรกาล   ตสฺมา   ตงฺขเณเยว   ต   ภณฺฑ   อวหริตุ   น  
สกฺกา ฯ  ตถาหิ   กิ ฺจิ   ภณฺฑ   ทูเร   โหติ   กิ ฺจิ  ภาริย  ต  
คเหตุ   ยาว   คจฺฉติ   ยาว   อุกฺขิปตุ  วายมติ  ตาว  นมิิตฺตกมฺมสฺส  
ปจฺฉา   โหติ   เอว   สนฺเตป   นิมิตฺตกมฺมโต   ปฏาย   คณฺหิตุ  
อารทฺธตฺตา   เตเนว   นิมตฺิเตน   อวหรตีติ   วุจฺจติ ฯ  ยท ิ เอว  
ปุเรภตฺตปฺปโยโคว   เอโสติ   วาโท   ปมาณภาว   อาปชฺชตีติ ฯ  
นาปชฺชติ ฯ  น  หิ  สงฺเกตกมฺม  วิย  นมิิตฺตกมฺม  ทฏพฺพ  ฯ  ตตฺถ  
หิ   กาลปริจฺเฉโท   อตฺถิ  อิธ  นตฺถ ิ ฯ  กาลวเสน  หิ  สงฺเกตกมฺม  
วุตฺต กิริยาวเสน นิมิตฺตกมฺมนฺติ อยเมเตส วิเสโส ฯ ต นิมิตฺต  
ปุเร   วา   ปจฺฉา   วา   ภณฺฑ  อวหรติ  มูลฏสฺส  อนาปตฺตีติ  อิท  
                         [ ม. ป. ๙๖-๗  ส. ป.  ๔๔๘ ]  
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ปน   นิมิตฺตกรณโต   ปุเร   คณฺหนฺตสฺส   เจว   เตน   นิมิตฺตกมฺเม  
กเต   คณฺหิตุ   อนารภิตฺวา   ปจฺฉา   สยเมว  คณฺหนฺตสฺส  จ  วเสน  
วุตฺต ฯ  
        [๑๐๗]  อาณตฺติกถาย  ฯ  อสมฺโมหตฺถนฺติ  ยสฺมา  สงฺเกต- 
กมฺมาทึ กโรนฺโต   เอโก   ปุเรภตฺตาทีสุ   วา   อกฺขินิกฺขณนาทีนิ   วา  
ทิสฺวา  คณฺหาติ   วทติ   เอโก   คเหตพฺพภณฺฑนิสฺสิต   กตฺวา  
ปุเรภตฺต   เอววณฺณสณฺาน   ภณฺฑ   คณฺหาติ   วทติ   เอโก   ตฺว  
อิตฺถนฺนามสฺส   ปาวท   โส   อ ฺสฺส  ปาวทตูติอาทินา ปุคฺคล- 
ปฏิปาฏิยา   จ   อาณาเปติ   ตสฺมา   กาลวเสน   กิริยาวเสน ภณฺฑ- 
วเสน  ปุคฺคลวเสน  จ  อาณตฺเต  วิสงฺเกตาวิสงฺเกตวเสน  เอเตสุ  
สงฺเกตกมฺมนิมิตฺตกมฺเมสุ   อสมฺโมหตฺถ  ฯ  นิมตฺิตส ฺ   กตฺวาติ  
อีทิส   นาม   ภณฺฑนฺติ   วณฺณสณฺานาทิวเสน   คหณสฺส   นิมตฺิตภูต  
ส ฺาณ   กตฺวา ฯ  ยถาธปิฺปาย   คจฺฉตีติ  ทุติโย  ตติยสฺส  ตติโย  
จตุตฺถสฺสาติ   เอว   ปฏิปาฏิยา   เจ  วทนฺตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  สเจ  
ปน   ทุติโย   จตุตฺถสฺส   อาโรเจติ  น  ยถาธิปฺปาย  อาณตฺติ  คตาติ  
เนวตฺถิ   ถุลลฺจฺจย  ฯ  ปม  วุตฺตทุกฺกฏเมว  โหติ  ฯ  ตเทว  โหตีติ  
ภณฺฑหรณ   วินา   เกวล   สาสนปฏิคฺคหณมตฺตสฺเสว   สิทฺธตฺตา  ตเทว  
ถุลลฺจฺจย   โหติ   น   ทุกกฺฏ   นาป   ปาราชิกนฺติ   อตฺโถ ฯ  
สพฺพตฺถาติ  อีทิเสสุ   สพพฺฏาเนสุ  ฯ  เตสมฺป   ทกฺุกฏนฺติ อาโรจน- 
                         [ ม. ป.  ๙๙ ส. ป.  ๔๔๙-๕๐ ] 
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ปจฺจยา   ทุกฺกฏ ฯ  ปฏิคฺคหิตมตฺเตติ   เอตฺถ   อวสฺส  เจ ปฏิคฺ- 
คณฺหาติ   ตโต   ปุพฺเพว   อาจริยสฺส   ถุลลฺจฺจย   น   ปน  
อปฺปฏิคฺคหิเตติ   ทฏพฺพ ฯ  กสฺมา   ปนสฺส   ถลุลฺจฺจยนฺติ   อาห  
มหาชโน  ห ิ เตน  ปาเป  นิโยชิโตติ  ฯ  มลูฏสฺเสว  ทุกฺกฏนฺติ  อย  
ตาว   อฏกถานโย  ฯ  อาจริยา  ปน  วิสงฺเกตตฺตาเอว  มูลฏสฺสาติ  
ปาลิย   อวุตฺตตฺตา   ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส   เจต   ทกฺุกฏ   วุตฺต   อิมนิาว  
เหฏา  อาคตวาเรสุป  ปฏิคฺคณฺหนฺตาน   ปฏิคฺคหเณ   ทกฺุกฏ เวทิ- 
ตพฺพ   ตมฺปน   ตตฺถ   โอกาสาภาวโต   อวตฺวา   อิธ   วุตฺตนฺติ  
วทนฺติ  ฯ  เอว   ปุน   อาณตฺติยาป   ทุกฺกฏเมว   โหตีติ   ปม อตฺถ- 
สาธกตฺตาภาวโต   วุตฺต  ฯ  อาณตฺติกฺขเณเยว   ปาราชิโกติ มคฺคา- 
นนฺตรผล   วิย   อตฺถสาธิกาณตฺติเจตนากฺขเณเยว   ปาราชิโก  ฯ  
พธิรตายาติ  อุจฺจ  ภณนฺโต  พธิรตาย  วา  น  สาเวตีติ  วุตฺต โหติ ฯ  
อาณตฺโต   อห   ตยาติ   อิมสฺมึ   วาเร   ปุน   ปฏิกฺขิปตพฺพภาเวน  
อตฺถสาธกตฺตาภาวโต   มลูฏสฺส   นตฺถิ   ปาราชกิ ฯ  ปณฺเณ  วา  
สิลาย   วา   ยตฺถ   กตฺถจิ   โจริย   กาตพฺพนฺติ   ลิขิตฺวา   ปเต ปารา- 
ชิกเมวาติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  ตมฺปน   ยสมฺา อทินฺนา- 
ทานโต   ปรยิายกถาย   มจฺุจติ  ตสฺมา  วีมสิตฺวา  คเหตพฺพ  ฯ  
ยทิ   ปน   อสุกสฺมึ   นาม   าเน   อสุก   นาม   ภณฺฑ    ิต  ต  
อวหราติ  ปณฺเณ  ลิขิตฺวา  กสฺสจิ  เปเสติ  โส  เจ  ต  ภณฺฑ อวหรติ  
                     [ ม. ป. ๑๐๐ ส. ป.  ๔๕๐-๕๒ ]  
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อาณตฺติยา อวหฏนฺนาม โหตีติ ยุตฺต อาณาปกสฺส ปาราชิก ฯ  
                          อาณตฺติกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๑๐๘]  ตตฺถ  ตตฺถาติ  ภูมฏถลฏาทีสุ  ฯ  องฺค ฺจ  ทสฺเสนฺ- 
โตติ โยเชตพฺพ  ฯ  วตฺถุเภเทนาติ  อวหริตพฺพสฺส  วตฺถุโน ครุก- 
ลหุกเภเทน ฯ  อาปตฺติเภทนฺติ  ปาราชกิถุลลฺจฺจยทุกฺกฏาน  วเสน  
อาปตฺติเภท ฯ  มนุสฺสภูเตน   ปเรน  ปริคฺคหิต  ปรปริคฺคหิต  ฯ  น  
จ  สกส ฺ ีติ  อิมินา  ปรปริคฺคหิต  วตฺถุ  กถิต  ฯ  น  จ วิสฺสาสคฺ- 
คาหี น   จ   ตาวกาลิกนฺติ   อิมินา   ปน   ปรปริคฺคหิตส ฺา   กถิตา  ฯ  
น   วิสฺสาสคฺคาหิตาติ   วิสฺสาสคฺคาเหน   อคฺคหิตภาโว  ฯ  น ตาว- 
กาลิกตาติ   ปจฺฉา   ทาตพฺพต   กตฺวา   อคฺคหิตภาโว  ฯ อนชฺฌา- 
วตฺถุกนฺติ   มเมทนฺติ   ปรคฺิคหวเสน   อนชฺฌาวตฺถุก   อร ฺเ  
ทารุติณปณฺณาทิ ฯ  ฉฑฺฑิตนฺติ   กฏหารกาทีหิ   อติภาราทิตาย  
อนตฺถิกภาเวน  อร ฺาทีสุ   ฉฑฺฑิต  ฯ  ฉินฺนมูลกนฺติ   นฏ  
ปริเยสิตฺวา   อาลยสงฺขาตสฺส   มูลสฺส   ฉินฺนตฺตา   ฉินฺนมูลก ฯ  
อสฺสามิกนฺติ   อนชฌฺาวตฺถุกาทีหิ   ตีหิ   อากาเรหิ   ทสฺสิต   อสฺสามิก  
วตฺถุ ฯ อุภยมฺปติ ยถาวุตฺตลกฺขณ อสฺสามิก อตฺตโน สนฺตก ฺจ ฯ  
        [๑๐๙]  ยาย  เสยฺยาย  สยิโต  กาล  กโรติ สา อนุฏาน- 
เสยฺยา นาม  ฯ  จิตฺเตน   ปน   อธิวาเสตีติ   วุตฺตมตฺถ   วิภาเวตุ  
น   กิ ฺจิ   วทตีติ  วุตฺต  ฯ  ปากติก  กาตุนฺติ  ยตฺตก  คหิต  ปรภุิตฺต  
                           [ ม. ป.  ๙๙ ส. ป.  ๔๕๒-๔ ]  
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วา   ตตฺตก   ทาตพฺพนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ  ปฏิทสฺสามีติ  ย  คหิต  
ตเทว  วา  อ ฺ  วา  ตาทิส  ปุน  ทสสฺามีติ  อตฺโถ  ฯ  สงฺฆสนฺตเก  
สงฺฆ   อนุชานาเปตุมสกฺกุเณยฺยตฺตา   กสฺสจิ   วตฺถโุน  อนนุชานิ- 
ตพฺพโต จ   สงฺฆสนฺตก   ปน   ปฏิทาตุเมว   วฏฏตีติ   วุตฺต ฯ  ตสฺมึ- 
เยว อตฺตภาเว   นิพฺพตฺตาปติ   ตสฺมึเยว   มตสรีเร   อุปฺปนฺนาป ฯ  
วินีตวตฺถูสุ   สาฏกตณฺหาย   ตสฺมึเยว   มตสรีเร  นพฺิพตฺตเปโต  วิยาติ  
ทฏพฺพ ฯ  รุกฺขาทีสุ   ลคฺคิตสาฏเก  วตฺตพฺพเมว  นตฺถีติ  มนุสเฺสหิ  
อปริคฺคหิต   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  สเจ  ปน  ต  อารกฺขเกหิ  ปริคฺคหิต  
โหติ   คเหตุ   น  วฏฏติ  ฯ  ทารุภณฺฑาทีสุ  ภาริยมิท  ตฺว  เอกปสฺส  
อุกฺขิป  อห  เอกปสฺส  อุกขิฺปามีติ  อุภเยส  ปโยเคน  เอกสฺส  วตฺถุโน  
านา   จาวน   สนฺธาย   สาหตฺถิกาณตฺติกนฺติ   วุตฺต ฯ  อิท ฺจ  
กายวาจาน   อีทิเส   าเน   องฺคภาวมตฺตทสฺสนตฺถ   วุตฺต  ฯ  ยาย  
ปน   เจตนาย   สมุฏาปโต   ปโยโค   สาหตฺถิโก   อาณตฺติโก  วา  
ปธานภาเวน   านา   จาวน   สาเธติ   ตสฺสา   วเสน   อาปตฺติ  
กาเรตพฺพา ฯ  อ ฺถา   สาหตฺถิก   วา   อาณตฺติกสฺส   องฺค  น  
โหติ อาณตฺติก วา สาหตฺถิกสฺสาติ อิท วิรชฺุฌติ ฯ 
                          ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๑๑๐]  วินีตวตฺถูสุ ฯ  สนฺธาวตีติ  สุฏ ุ  ธาวติ  ฯ  วิธาวตีติ  
วิวิธา   นานปฺปกาเรน   ธาวติ  ฯ  กายวจีทฺวารเภท   วินาปติ กาย- 
                   [ ม. ป. ๑๐๐-๑๐๒ ส. ป.  ๔๕๔ - ๖ ] 
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กายโจปน  วจีเภท ฺจ  วินา  ฯ  ปฏิสงฺขานพเลนาติ  ตถาวิธจิตฺตุปฺปาเท  
อาทีนวปจฺจเวกฺขณพเลน  ฯ  ปุจฺฉาสภาเคนาติ   ปุจฺฉานุรูเปน ฯ  
นิรุตฺติเอว   ปโถ   นริุตฺติปโถ ฯ  ตสฺม ึ  นิรุตฺติปเถ ฯ  เตนาห โวหาร- 
วจนมตฺเตติ  ฯ  ยถากมฺม  คโตติ  อิมินา ตสฺส มตภาว ทสฺเสติ ฯ  
อพฺภุณฺเหติ   อิมินา   วุตฺตเมว   ปริยายนฺตเรน  วิภาเวตุ  อลฺลสรีเรติ  
วุตฺต ฯ  วิสภาคสรีเรติ  อิตฺถีสรีเร  ฯ  วิสภาคสรีรตฺตา  อจฺจาสนฺเน  
น   ภวิตพฺพนฺติ   อาห   สีเส   วาติอาทึ  ฯ  วฏฏตีติ  วิสภาคสรีเรป  
อตฺตนาว   วุตฺตวิธึ   กาตุ   สาฏก ฺจ   คเหตุ  วฏฏติ  ฯ  เกจิ  ปน  
กิ ฺจาป   อิมินา   สิกฺขาปเทน   อนาปตฺติ   อิตฺถรีูป  ปน  อามสนฺตสฺส  
ทุกฺกฏนฺติ วทนฺติ ฯ  
        [๑๑๑]  กุส   สงฺกาเมตฺวาติ   กุส   ปริวตฺเตตฺวา  ฯ กฏูมานกูฏ- 
กหาปณาทีหีติ  อาทิสทฺเทน  ตุลากูฏกสกูฏว ฺจนาทึ  สงฺคณฺหาติ ฯ  
ตตฺถ   กูฏมาน   หทยเภทสิขาเภทรชฺชุเภทวเสน  ติวิธ  โหติ  ฯ  ตตฺถ  
หทยนฺติ   นาฬิอาทิมานภาชนาน   อพฺภนฺตร  ฯ  ตสฺส  เภโท  ฉิทฺท- 
กรณ หทยเภโท  ฯ  โส   สปฺปเตลาทิมินนกาเล   ลพฺภติ ฯ  ตานิ  
หิ   คณฺหนฺโต   เหฏา   ฉิทฺเทน   มาเนน  สณิก  อาสิ ฺจาติ  วตฺวา  
อนฺโตภาชเน   พหุ   ปคฺฆราเปตฺวา   คณฺหาติ   ททนฺโต  ฉิทฺท  ปธาย  
สีฆ   ปูเรตฺวา  เทติ  ฯ  สขิาเภโท  ติลตณฺฑุลาทิมินนกาเล  ลพฺภติ  ฯ  
ตานิ   หิ   คณฺหนฺโต   สณิก   สิข   อุสฺสาเปตฺวา   คณฺหาติ  เทนฺโต  
                    [ ม. ป. ๑๐๓-๗ ส. ป.  ๔๕๖-๕๘ ]  
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เวเคน  ปูเรตฺวา  สิข  ฉินทฺนฺโต เทติ ฯ รชชฺุเภโท เขตฺตวตฺถุ- 
มินนกาเล ลพฺภติ ฯ  เขตฺตาทึ   มินนฺตา   หิ   อมหนฺตมฺป   มหนฺต  
กตฺวา   มินนติฺ   มหนฺตมฺป   อมหนฺต  ฯ  กูฏกหาปโณ  ปากโฏเยว  ฯ  
ตุลากูฏ   ปน   รูปกฏู   องฺคกูฏ   คหณกูฏ   ปฏิจฺฉนฺนกูฏนฺติ   จตุพฺพิธ  
โหติ ฯ  ตตฺถ  รูปกูฏ  นาม  เทฺว  ตุลา  สรูปา  กตฺวา  คณฺหนฺโต  
มหติยา   คณฺหาติ   ททนฺโต   ขุทฺทกาย   เทติ ฯ  องฺคกูฏ   นาม  
คณฺหนฺโต  ปจฺฉาภาเค  หตฺเถน  ตุล   อกฺกมติ   ททนฺโต ปุพฺพ- 
ภาเค  อกฺกมติ  ฯ  คหณกูฏ  นาม  คณฺหนฺโต  มูเล  รชฺชช  คณฺหาติ  
ททนฺโต   อคฺเค ฯ  ปฏิจฺฉนฺนกูฏ   นาม  ตุล  สุสริ  กตฺวา  อนฺโต  
อยจุณฺณ   ปกฺขิปตฺวา   คณฺหนฺโต   ต   ปจฺฉาภาเค   กโรติ   ททนฺโต  
อคฺคภาเค ฯ  กโส  วุจฺจติ  สุวณฺณปาติ  ฯ  ตาย  ว ฺจน  กสกูฏ  ฯ  
กถ ฯ  เอก  สุวณฺณปาตึ  กตฺวา  อ ฺา  เทฺว  ติสฺโส  โลหปาติโย  
สุวณฺณวณฺณา   กโรนฺติ ฯ  ตโต  ชนปท  คนฺตฺวา  กิ ฺจิเทว  อฑฺฒ- 
กุล ปวิสิตฺวา   สุวณฺณภาชนานิ   กีณถาติ   วตฺวา   อคฺเฆ   ปุจฺฉิเต  
สมคฺฆตร  ทาตุกามา  โหนฺติ  ฯ  ตโต  เตหิ  กถ  อิเมส  สุวณฺณ- 
ภาโว ชานิตพฺโพติ   วุตฺเต   วีมสิตฺวา   คณฺหถาติ  สุวณฺณปาตึ  
ปาสาเณ   ฆสิตฺวา   สพฺพปาติโย   ทตฺวา   คจฺฉนฺติ  ฯ  ว ฺจน  นาม  
เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  ปเรส  ว ฺจน  ฯ  ตตฺริทเมก  วตฺถุ  ฯ  เอโก  
กิร   มิคลุทฺทโก   มิค ฺจ   มิคโปตก ฺจ   คเหตฺวา   อาคจฺฉติ ฯ  
                          [ ม. ป.  ๑๐๗ ส. ป.  ๔๕๘ ]  
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ตเมโก   ธุตฺโต   ก ึ  โภ   มิโค  อคฺฆติ  กึ  มิคโปตโกติ  อาห  ฯ  
มิโค   เทฺว   กหาปเณ   มคิโปตโก  เอกนฺติ  วุตฺเต  กหาปณ  ทตฺวา  
มิคโปตก   คเหตฺวา   โถก   คนฺตฺวา   นวิตฺโต   น   เม   โภ  
มิคโปตเกน  อตฺโถ  มิค  เม  เทหีติ  อาห  ฯ  เตนหิ  เทฺว กหาปเณ  
เทหีติ  ฯ  โส  อาห  นน ุ โภ  มยา  ปม เอโก กหาปโณ ทินฺโนติ ฯ  
อาม   ทินฺโนติ ฯ  อิมมฺป  มิคโปตก  คณฺห  เอว  โส  จ  กหาปโณ  
อย ฺจ   กหาปณคฺฆนโก   มิคโปตโกติ   เทฺว  กหาปณา  ภวิสฺสนฺตีติ  ฯ  
โส การณ วทตีติ สลฺลกฺเขตฺวา มิคโปตก คเหตฺวา มิค อทาสีติ ฯ  
        [๑๑๒]  พลสาติ   พเลน  ฯ  ปนฺถฆาตคฺคหเณน หิมวิจราโมส- 
คุมฺพวิจราโมสาป  สงฺคหิตา  ฯ  ตตฺถ ย หิมปาตสมเย หิเมน  
ปฏิจฺฉนฺนา   หุตฺวา   มคฺคปฏิปนฺน  ชน  มูสนฺติ  อย  หิมวิจราโมโส  ฯ  
ย   คุมฺพาทีหิ   ปฏิปนฺน   ชน   มูสนฺติ   อย   คุมฺพวิจราโมโส ฯ  
อุทธฺาเรเยว   ปาราชิกนฺติ   สเจ   สาฏโก   ภวิสฺสติ   คณฺหิสฺสามีติ  
ปริกปฺปสฺส   ปวตฺตตฺตา   สาฏกสฺเสว  ตตฺถ  สพฺภาวโต  ฯ  ปทวาเรน  
กาเรตพฺโพติ   ภูมิย   อนิกฺขิปตฺวาว  วีมสิตตฺตา  วุตฺต  ฯ  ปริยฏุ ิโตติ  
อนุพนฺโธ ฯ  ทิสฺวา   หฏตฺตา  ปริกปฺปาวหาโร  น  ทสิฺสตีติ  อิมินา  
ปริกปฺปาวหารสฺส   อสมฺภว   ทสฺเสนฺโต   มหาปจฺจรีอาทีสุ   วุตฺตสฺส  
อยุตฺตภาว   วิภาเวติ ฯ  มหาอฏกถายนฺติอาทินา  ปน ปริกปฺปา- 
วหารสพฺภาว  ปาลิยา  สสนฺทนภาว จ วิภาเวนฺโต มหาอฏกถาย  
                       [ ม. ป.  ๑๐๗ ส. ป.  ๔๕๘-๙ ]  
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วุตฺตเมว   สุวุตฺตนฺติ   ทีเปติ  ฯ  เตเนว   มาติกฏกถายมฺป  
มหาอฏกถานโยว   ทสสฺิโต ฯ  เกจีติ  มหาอฏกถายเมว  เอกจฺเจ  
อาจริยา  ฯ  มหาปจฺจริยมฺปนาติ  ปนสทฺโท เกจิวาทโต มหาปจฺจริ- 
วาทสฺส วิเสสสนฺทสฺสนตฺโถ  ฯ  เตน   เกจิวาโท   มหาปจฺจริวาเทนาป  
น  สเมตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  มหาอฏกถานโยเอว  จ  มหาปจฺจริวาเทนาป  
สสนฺทนโต   ยุตฺตตโรติ   วิภาเวติ ฯ  อลงฺการภณฺฑนฺติ องฺคุลิมุทฺ- 
ทิกาทิอลงฺการภณฺฑ  ฯ  กสุ   ปาเตตฺวาติ   วิลีวมย   วา ตาลปณฺณ- 
มย  วา  กตส ฺาณ  ยงฺกิ ฺจิ  กุส  ปาเตตฺวา  ฯ  สมคฺฆตรนฺติ  
อปฺปคฺฆตร ฯ  ปรโกฏาสโต   กุเส   อุทฺธเฏป   น  ตาว  กุสสฺส  
ปริวตฺตน ชาตนฺติ วุตฺต อุทฺธาเร รกฺขตีติ ฯ  
        [๑๑๓]  สิเวยฺยกนฺติ  สิวิรฏเ  ชาต  ฯ  ชนฺตาฆรวตฺถุสฺมึ  ยสฺมา  
อานนฺทตฺเถโร   ตตฺถ   อนาปตฺติภาว   ชานาติ  ตสฺมา  ตสฺส  กกฺุกุจฺจ  
อโหสีติ   น   วุตฺต ฯ  ยสมฺา  จ  สย  ภควโต  นาโรเจสิ  ตสฺมา  
อาโรเจสีติ   เอกวจน   น  วุตฺต  ฯ  วิฆาสนฺติ  ขยิตาวเสส  อุจฺฉิฏ  
วา ฯ  กปฺปย   การาเปตฺวาติ   ปจาเปตฺวา  ฯ  อตฺตคุตฺตตฺถายาติ  
ตนฺนิมิตฺตอุปทฺทวโต   อตฺตาน   รกฺขณตฺถาย ฯ  ชิฆจฺฉาภิภูตา   หิ  
สีหาทโย   อตฺตนา   ขาทิยมาน   คณฺหนฺตาน   อนตฺถมฺป   กเรยฺยุ  ฯ  
ปรานุทฺทยตายาติ   สีหาทีสุ   ปรสตฺเตสุ  อนุกมฺปาย ฯ ชิฆจฺฉา- 
วิโนทนตฺถ  หิ  เตหิ  ขาทิยมาน  เต  ปลาเปตฺวา  คณฺหโต เตสุ  
                       [ ม. ป.  ๑๐๗ ส. ป.  ๔๕๙-๖๔ ]  
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อนุกมฺปา นาม น ภวิสฺสติ ฯ  
        [๑๑๔]  เตกฏลยาคุวตฺถุมฺหิ  วิยาติ  มุสาวาทสาม ฺโต  วุตฺต  ฯ  
อาณตฺเตหีติ   สมฺมเตน   อาณตฺเตหิ ฯ  อาณตฺเตนาติ   สามิเกหิ  
อาณตฺเตน ฯ  อปรสฺส   ภาค   เทหีติ   อสนฺต  ปุคฺคล  ทสฺเสตฺวา  
คหิตตฺตา   ภณฺฑเทยฺยนฺติ   วุตฺต  ฯ  อ ฺเนาติ   ยถาวุตฺเตหิ สมฺม- 
ตาทีหิ   จตูหิ   อ ฺเน ฯ  อปรมฺป   ภาค   เทหีติ   วุตฺเตป สงฺฆ- 
สนฺตกตฺตา   อมูลกเมว   คหิตนฺติ   อุทฺธาเรเยว   ภณฺฑคฺเฆน กาเร- 
ตพฺโพติ  วุตฺต  ฯ  อิตเรหิ  ทียมานนฺติ  สมฺมเตน  เตน อาณตฺเตน  
วา   ทียมาน  ฯ  เอว  คณฺหโตติ  อปรมฺป  ภาค  เทหีติ  วตฺวา  วา  
กูฏวสฺสานิ   คเณตฺวา   วา  คณฺหโต  ฯ  สุทินฺนนฺติ  เหฏา  สามิเกน  
เตน   อาณตฺเตน   วา   ทียมาน   คิหิสนฺตก   อปรสฺส  ภาค  เทหีติ  
วตฺวา   คณฺหโต   อปรสฺส   อภาวโต   สามิกสนฺตกเมว   โหตีติ ภณฺฑ- 
เทยฺย  ชาต  ฯ  อิธ  ปน  เตหิ  เอว  ทียมาน  อปรภาค  เทหีติ  
วตฺวา   วา   กูฏวสฺสานิ   คเณตฺวา   วา  คณฺหโต  เทหีติ  วุตฺตตฺตา  
อ ฺาตกวิ ฺตฺติมตฺต   เปตฺวา   เนว   ปาราชิก   น   ภณฺฑเทยฺยนฺติ  
สุทินฺนเมว โหติ ฯ  
        [๑๑๕]  ปริกฺขารวตฺถูสุ   วุตฺตปรกิฺขารสฺส   เหฏา  วุตฺตภณฺฑสฺส  
จ   โก   วิเสโสติ ฯ  ย   ปรโิภคโยคฺค   อาภรณาทิรูป  อกตฺวา  
ยถาสภาวเมว   ปต   ต   ภณฺฑ   ยมฺปน   ตถา   กตฺวา  ปริภุ ฺชตุิ  
                         [ ม. ป. ๑๐๗ - ๘ ส. ป. ๔๖๕-๖ ]  
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อนุจฺฉวิกากาเรน   ปต   อาภรณาทิก   ต  ปริกฺขารนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  
สงฺกาเมตฺวาติ    ิตฏานโต   อปเนตฺวา  ฯ  ถวิกนติฺ  อุปาหนตฺถวิกาทิ  
ยงฺกิ ฺจิ   ถวิก ฯ  อาหราเปนฺเตสุ  ภณฺฑเทยฺยนฺติ  คหิเต  อตฺตมโน  
โหตีติ   วจนโต   อนตฺตมนสฺส   สนฺตก   คหิตป   ปุน  ทาตพฺพเมวาติ  
วุตฺต  ฯ  สมมฺุขีภูเตหิ   ภาเชตพฺพนฺติ   วจนโต   ภาชนียภณฺฑ  
อุปจารสีมฏานเยว   ปาปุณาตีติ  อาห  อุปจารสีมาย   ิตสฺเสว  คเหตุ  
วฏฏตีติ ฯ  
        [๑๑๖]  ภณฺฑเทยฺยนฺติ   อุภินฺน   สาลยภาเว  สติ  โจรสฺส  วา  
สามิกสฺส   วา   กสฺสจิ   สมฺปตฺตสฺสป   ทาตุ   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  
เอเสว   นโยติ   ปสุกูลส ฺาย   คหิเต   ภณฺฑเทยฺย   เถยฺยจิตฺเตน  
ปาราชิกนฺติ  อตฺโถ  ฯ  คาเมสูติ  คามิเกสุ  มนุสฺเสสุ  ฯ คามคฺคห- 
เณน เหตฺถ   คามฏา   วุตฺตา ฯ  วุฏหนฺเตสูติ   คาม   ฉฑฺเฑตฺวา  
ปลายนฺเตสุ  ฯ  ปุน   อาวสนฺเต   ชนปเทติ   ชานปทิเกสุ   ปุน อาคนฺ- 
ตฺวา  วสนฺเตสุ  ฯ  อวิเสเสน  วุตฺตนฺติ  สอุสฺสาหา วา นิรุสฺสาหา  
วาติ   วิเสส   อปรามสิตฺวา   สาม ฺโต  วุตฺต  ฯ  น  หิ  กติปยาน  
อนุสฺสาเห   สติ   สงฺฆิกมสงฺฆิก   โหตีติ   อยเมตฺถ   อธิปฺปาโย ฯ  
สอุสฺสาหมตฺตเมว   ปมาณนฺติ   สามกิาน   ปริจฺฉินฺนภาวโต   วุตฺต ฯ  
ตโตติ   คณสนฺตกโต   ปคฺุคลสนฺตกโต   วา  ฯ  เสนาสนตฺถาย นิยมิ- 
ตนฺติ   อิท   นิทสฺสนมตฺต  ฯ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  ยสฺสกสฺสจิ  อตฺถาย  
                      [ม. ป.  ๑๐๘-๑๑๑ ส.ป. ๔๖๖-๗ ]  
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นิยมิเตป   วุตฺตนยเมว ฯ  อิสฺสรวตายาติ   ปร   อาปุจฺฉิตฺวา  วา  
อนาปุจฺฉิตฺวา   วา   ทาตพฺพกิจฺจ   นตฺถิ  อหเมเวตฺถ  ปมาณนฺติ  เอว  
อตฺตโน  อิสฺสรภาเวน  ฯ  อคฺเฆน  กาเรตพฺโพติ  อคฺฆานุรูป  ทุกฺก- 
เฏน ถลฺุลจฺจเยน   วา   กาเรตพฺโพ ฯ  อิสฺสรวตาย  ปริภุ ฺชโต  คีวาติ  
นเกวล   เอตฺเถว   คีวา   เหฏา  กุลสงฺคหตฺถาย  อิสสฺรวตาย  วา  
ทินฺเนป   คีวาเยว  ฯ  สุขาทิตเมวาติ   อนฺโตวิหาเร   นิสีทิตฺวา  
คณฺฑิปฺปหรณาทิวุตฺตวิธานสฺส   กตตฺตา   สุขาทิต  ฯ  สงฺฆิก   หิ เวภงฺ- 
คิยภณฺฑ  อนฺโตวิหาเร  วา  พหิสีมาย  วา  โหตุ  พหิสีมาย  ิเตหิ  
อปโลเกตฺวา   ภาเชตุ   น   วฏฏติ ฯ  อุภยตฺถ    ิตมฺป   ปน อนฺโต- 
สีมาย   ิเตหิ  อปโลเกตฺวา  ภาเชตุ  วฏฏติเยว  ฯ เตเนว ตีสุป  
คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต   วิหาเรเยว   นิสีทิตฺวา  เอว  กตตฺตา  สุขาทิตนฺติ  
อาหาติ ฯ อย ฺจ อตฺโถ วสฺสุปนายิกกฺขนฺธกฏกถาย อาวิภวิสฺสติ ฯ  
        [๑๑๗]  วุตฺตวาทิกวตฺถูสุ   ปาลิย  ฯ  ยุคสาฏกนฺติ  สาฏกยคุ  ฯ  
ตุลนฺติ  ปลสต  ฯ  โทณนติฺ  โสฬสนาฬิมตฺต  ฯ  ปริจฺเฉท  ปน  กตฺวาติ  
ยตฺตก   อิจฺฉติ   ตตฺตก   อคฺฆวเสน   วา   จีวราทิปจฺจยวเสน   วา  
ปริจฺเฉท  กตฺวา  ฯ  อุปารมฺภาติ  ภทนฺตา  อปริจฺเฉท  กตฺวา  วทนฺตีติ  
เอว โทสาโรปนโต ฯ  
        [๑๑๘]  ฉาตชฺฌตฺตนฺติ   ชิฆจฺฉาทุกฺเขน   ปฬิต   อตฺตสนฺตาน  ฯ  
ธนุกนฺติ   ขุทฺทกธนุก ฯ  พทฺโธ   โหตีติ   ติริย   พทฺโธ  โหติ  ฯ สุนข- 
                           [ ม. ป.  ๑๑๒ -๕ ส.ป. ๔๖๗-๙ ] 
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ทฏนฺติ  สามิเกหิ  วิสชชฺติสุนเขน  คหิต  ฯ  ยฏ ิยา  สห ปาเตตีติ  
สูกรสฺส   อาคมนโต   ปุเรตรเมว   ตตฺถ   อพชฺฌนตฺถาย  ปาเตติ  ฯ  
มทฺทนฺโต   คจฺฉติ   ภณฺฑเทยฺยนฺติ   เอกสูกรคฺฆนก   ภณฺฑ  ทาตพฺพ  ฯ  
น   หิ   เตน   มคฺเคน   คจฺฉนฺตา   สพฺเพว  สูกรา  เตน  ปาเสน  
พชฺฌนฺติ ฯ  เอโกเยว   จ   ปมตร  คจฺฉนฺโต  พชฺฌติ  ฯ  ตสฺมา  
เอกสูกรคฺฆนก   ภณฺฑ   ทาตพฺพ  ฯ  ปจฺฉา   คจฺฉตีติ   เตน กตปฺ- 
ปโยเคน   อคนฺตฺวา  ปจฺฉา  สยเมว  คจฺฉติ  ฯ  เหฏา  วุตฺเตสุ  
อีทิเสสุ  าเนสุ  เอเสว  นโย  ฯ  อุทฺธริตฺวา  ฉฑฺเฑตีติ  ปุเรตรเมว  
อุทฺธริตฺวา  ฉฑฺเฑติ  ฯ  วิหารภูมิยนฺติ  วิหารสามนฺตา  อร ฺปฺ- 
ปเทเส ฯ รกขฺ  ยาจิตฺวาติ  ราชราชมหามตฺตาทีน  สนฺติก  คนฺตฺวา  
อนุทฺทิสฺส   รกฺข   ยาจิตฺวา ฯ  กุมินมุขนฺติ  กุมินสฺส  อนฺโต  มจฺฉาน  
ปวิสนมุข  ฯ  คุมฺเพ   ขิปติ   ภณฺฑเทยฺยเมวาติ   กุมินสฺส   อนฺโต  
ปวิสิตพฺพาน มจฺฉาน อคฺเคน ภณฺฑเทยฺย ฯ  
        [๑๑๙]  วีสตึสาทิวเสน  ปริจฺฉินฺนา ภิกฺขู เอตฺถาติ ปริจฺฉินฺน- 
ภิกฺขุก ฯ เถรานนฺติ   อาคนฺตุกตฺเถราน ฯ  เตสมฺปติ   อาวาสิก- 
ภิกฺขูนมฺป ฯ ปริโภคตฺถายาติ   สงฺฆิกปริโภควเสน   ปริภุ ฺชนตฺถาย  ฯ  
คหเณติ  ปาเสโส  ทฏพฺโพ  ฯ  ยตฺถาติ  ยสฺมึ  อาวาเส  ฯ อ ฺเส  
อภาวนฺติ   อ ฺเส   อาคนฺตุกภิกฺขูน   อภาว ฯ  ตตฺถาติ   ตาทิเส  
อาวาเส  ฯ  ภาเชตฺวา   ขาทนฺตีติ   อาคนฺตุกานมฺป   สมฺปตฺตาน 
                      [  ม. ป.  ๑๑๕-๙ ส. ป. ๔๖๙-๗๒ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 253 

ภาเชตฺวา   ขาทนฺตีติ   อธิปฺปาโย ฯ  จตูสุ   ปจฺจเยสุ   สมฺมา  
อุปเนนฺตีติ   อมฺพผลาทีนิ  วิกฺกีณิตฺวา  จีวราทีสุ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  สมฺมา  
อุปนาเมนฺติ ฯ  จีวรตฺถาย  นิยเมตฺวา  ทินฺนาติ  ฯ  อิเมส  รกฺุขาน  
ผลานิ   วิกฺกณิีตฺวา   จีวเรสุเยว   อุปเนตพฺพานิ   น   ภาเชตฺวา ขาทิ- 
ตพฺพานีติ  เอว  นิยมิตฺวา  ทินฺนา  ฯ  เตสุป  อาคนฺตุกา อนิสฺสราติ  
ปจฺจยปริโภคตฺถาย  นิยเมตฺวา   ทินฺนตฺตา   ภาเชตฺวา   ขาทิตุ อนิสฺ- 
สรา  ฯ  น  เตสุ  ฯเปฯ  าตพฺพนฺติ  เอตฺถ  อาคนฺตุเกหิ เหฏา  
วุตฺตนเยน   ภาเชตฺวา   ขาทิตพฺพนฺติ   อธิปฺปาโย ฯ  เตส  กติกาย  
าตพฺพนฺติ   ภาเชตฺวา   น   ขาทิตพฺพนฺติ   วา   เอตฺตเกสุ  รุกฺเขสุ  
ผลานิ   คณฺหิสฺสามาติ   วา   เอตฺตกานิ   ผลานิ   คณฺหิสฺสามาติ  วา  
เอตฺตกาน   ทิวสาน   อพฺภนฺตเร   คณฺหิสฺสามาติ   วา   น   กิ ฺจิ คณฺหิสฺ- 
สามาติ  วา เอว กตาย อาวาสิกาน กติกาย อาคนฺตุเกหิ าตพฺพ ฯ  
มหาอฏกถาย   อนิสฺสราติ   วจเนน   ทีปโตเยว  อตฺโถ  มหาปจฺจริย  
จตุนฺน   ปจฺจยานนฺติอาทินา   วิตฺถาเรตฺวา  ทสฺสิโต ฯ ปรโิภค- 
วเสเนวาติ  เอตฺถ  เอวสทฺโท  อฏานปฺปยุตฺโต  ฯ ปริโภควเสน  
ตเมว  ภาเชตฺวาติ  โยเชตพฺพ  ฯ  เอตฺถาติ  เอตสฺมึ  วิหาเร  รฏเ  
วา  ฯ  เสนาสนปจฺจยนฺติ   เสนาสน ฺจ   ตทตฺถาย   นิยเมตฺวา  
ปต ฺจ  ฯ  ลามกโกฏิยาติ  ลามก  อาทึ  กตฺวา  ฯ  ลามกเสนาสนโต  
ปฏายาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  เสนาสเนป   ติณาทีนิ  ลามกโกฏิยาว  
                        [ ม. ป. ๑๑๙ ส. ป. ๔๗๓-๔ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 254 

วิสชฺเชตพฺพานิ ฯ  เสนาสนปริกฺขาราป   ลามกโกฏยิาว วิสชฺเช- 
ตพฺพา  ฯ  มลูวตฺถุจฺเฉท  ปน  กตฺวา  น  อุปเนตพฺพนฺติ อิมินา กึ  
วุตฺต  โหติ  ฯ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  ตาว  อิท  วุตฺต สพฺพานิ เสนา- 
สนานิ น   วิสชฺเชตพฺพานีติ   วุตฺต   โหตีติ  ฯ  ลามกโกฏิยา  วิสชฺเชน-ฺ 
เตหิป เสนาสนภูมิโย   น   วิสชฺเชตพฺพาติ   อยมตฺโถ   วุตฺโต   โหตีติ  
โน   ขนฺติ ฯ  วีมสิตฺวา  ย  รุจฺจติ  ต  คเหตพฺพ  ฯ  ธมฺมสนฺตเกน  
พุทฺธปูช   กาตุ   พุทฺธสนตฺเกน   วา   ธมฺมปูช   กาตุ   วฏฏติ   น  
วฏฏตีติ ฯ  ตถาคตสฺส   โข   เอต  วาเสฏ  อธิวจน  ธมฺมกาโย  
อิติปติ   จ   โย   โข   วกฺกลิ   ธมฺม  ปสสฺติ  โส  ม  ปสฺสตีติ  จ  
วจนโต   วฏฏตีติ   วทนฺติ  ฯ  เกจิ  ปน  เอว  สนฺเต  โย  ภิกฺขเว  
ม   อุปฏเหยฺย   โส   คิลาน  อุปฏเหยฺยาติ  วจนโต  พุทฺธสนฺตเกน  
คิลานสฺสาป   เภสชฺช   กาตุ   ยุตฺตนฺติ   อาปชฺเชยฺย   ตสฺมา   น  
วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  ต   อการณ ฯ  น   หิ  โย  ภิกฺขเว  ม อุปฏ- 
เหยฺย  โส  คิลาน  อุปฏเหยฺยาติ  อิมินา  อตฺตโน  จ  คิลานสฺส  
จ   เอกสทิสตา  ตทุปฏานสฺส  วา  สมผลตา  วุตฺตา  ฯ  อย  เหตฺถ  
อตฺโถ   โย   ม   โอวาทานุสาสนีกรเณน   อุปฏเหยฺย   โส  คิลาน  
อุปฏเหยฺย   มม   โอวาทการเกน   คิลาโน   อุปฏาตพฺโพติ ฯ  
ภควโต   จ   คิลานสฺส   จ   อุปฏาน   เอกสทิสนฺติ   เอวมฺปเนตฺถ  
อตฺโถ  น  คเหตพฺโพ  ฯ  ตสฺมา  โย  โว  อานนฺท  มยา  ธมฺโม  จ  
                      [ ม. ป. ๑๑๙ ส. ป. ๔๗๕ ]  
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วินโย   จ  เทสิโต  ป ฺตฺโต  โส  โว  มมจฺจเยน  สตฺถาติ  วจนโต  
อห ฺจ   ปนิทานิ   เอโก   โอวทามิ   อนุสาสามิ   มยิ   ปรินิพฺพุเต  
อิมานิ   จตุราสีติพุทฺธสหสฺสานิ   ตุมฺเห   โอวทิสฺสนฺติ   อนุสาสิสฺสนฺตีติ  
วุตฺตตฺตา   จ   พหุสฺสุต  ภิกฺขุ  ปสสนฺเตน  จ  โย  พหุสฺสุโต  น  โส  
ตุมฺหาก   สาวโก   นาม   พุทฺโธ   นาม   เอส   จุนฺทาติ  วุตฺตตฺตา  
ธมฺมครุกตฺตา   จ   ตถาคตสฺส   ปุพฺพนโยเอว   ปสตฺถตโรติ   อมฺหาก  
ขนฺติ ฯ  ปณฺณ   อาโรเปตฺวาติ  เอตฺตเกเหว  รุกฺเขหิ  เอตฺตกเมว  
คเหตพฺพนฺติ   ปณฺณ   อาโรเปตฺวา ฯ  ลขิิตฺวาติ   วุตฺต   โหติ  ฯ  
นิมิตฺตส ฺ   กตฺวาติ   สงฺเกต   กตฺวา  ฯ  ทารกาติ   เตส ปุตฺต- 
นตฺตาทโย  ทารกา  อ ฺเป  เยเกจิ  โคปกา  โหนฺติ  เต สพฺเพป  
วุตฺตา ฯ  สพฺพตฺถาป   คิหนี   โคปกทาเน  ยตฺตก  โคปกา  เทนฺติ  
ตตฺตก   คเหตพฺพ ฯ  สงฺฆิเก   ปน  ยถาปริจฺเฉทเมว  คเหตพฺพนฺติ  
ทีปตตฺตา อตฺถโต เอกนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๑๒๐]  ตโตติ  ยถาวุตฺตอุโปสถาคาราทิกรณตฺถาย ปตทารุ- 
สมฺภารโต  ฯ  อาปุจฺฉิตฺวาติ การกสงฺฆ อาปุจฺฉิตฺวา ฯ ต สพฺพมฺป  
อาหริตฺวาติ  อนาปุจฺฉิตฺวาป  ตาวกาลิก  อาหริตฺวา  ฯ อาหารา- 
เปนฺโตติ เอตฺถ  อนาหราเปนฺเตป   ทาตพฺพเมว  ฯ  อยเมว   ภิกฺขุ  
อิสฺสโรติ   เอกสฺส   ภิกฺขุโน   ปาปุณนฏาน   ตโตเยว   เสนาสนโต  
ตสฺส ทาตพฺพ น จ โส ตโต อุฏาเปตพฺโพติ วุตฺต โหติ ฯ  
                          [ ม. ป. ๑๑๙ ส. ป. ๔๗๖ ]  
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        [๑๒๑]  อุทกปูชนฺติ   เจติยฏาเนสุ   สิ ฺจนนฺติ   คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต ฯ  วตฺตสีเสนาติ   เกวล   สทฺธาย  น  เวตฺตนาทิอตฺถาย  ฯ  
สวตฺถุกนฺติ   สห   ภูมิยา ฯ  ติณมตฺต   ปน   ทาตพฺพนฺติ   กสฺมา  
วุตฺต  กินฺต  ครุภณฺฑ  น  โหตีติ  ฯ  น  โหติ  ฯ อรกขิฺตอโคป- 
ตฏาเน หิ   วินสฺสนกภาเวน    ิต   ครุภณฺฑ   น   โหติ ฯ  ตสฺมา  
ตาทิส   สนฺธาย   ติณมตฺต   ปน   ทาตพฺพนฺติ   วุตฺต ฯ  ชคฺคิตฺวาติ  
สวจฺฉเร สวจฺฉเร ชคฺคิตฺวา ฯ  
        [๑๒๒]  กุฑฺฑนฺติ   เคหภิตฺตึ  ฯ  ปาการนฺติ  ปริกฺเขปปาการ  ฯ  
ตโตติ   ฉฑฺฑิตวิหารโต ฯ  ตโต  อาหริตฺวา  เสนาสน  กต  โหตีติ  
สามนฺตคามวาสีหิ   ภิกฺขูหิ   ฉฑฺฑิตวิหารโต   ทารสุมฺภาราทึ  อาหริตฺวา  
เสนาสน กต โหติ ฯ  
        [๑๒๓]  จตุพฺภาคอุทกสมฺภินฺเนติ  จตุตฺถภาเคน  อุทเกน  
สมฺภินฺเน  ฯ  โอทนภาชนยีวตฺถุสมินฺติ   เทหิ   อปรสฺส   ภาคนฺติ อาคต- 
วตฺถุสฺมึ ฯ  อยฺยา  อตฺตนา  กาตุ  ยุตฺตมฺป  น  กโรนฺติ  อติวิย  
ถทฺธาติ   ปสาท  ภินฺทิตฺวา  จิตฺเตน  กุปฺปติ  ตสฺมา ปสาทานุ- 
รกฺขณตฺถายาติ   วุตฺต  ฯ  อิทฺธึ  ปฏิสหรีติ  อิทฺธึ  วิสชฺเชสิ  ฯ  
สกฏาเนเยว   อฏาสีติ   อิทฺธิยา   วิสชฺชิตตฺตาเอว   ปาสาโท  ปุน  
อาคจฺฉตูติ  อนธิฏ ิเตป  สยเมว  อาคนฺตฺวา  สกฏาเนเยว  อฏาสิ ฯ  
ยาว   ทารกา   ปาสาท   อาโรหนฺติ  ตาว  ปาสาโท  เตส  สนฺติเก  
                       [ ม. ป. ๑๒๐ - ๓ ส. ป.  ๔๗๖ - ๘๑ ]  
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โหตูติ   ปุพฺเพ   อธิฏ ิตตฺตาเอว   จ  กาลปริจฺเฉท  กตฺวา  อธิฏ ิเต  
ตโต   ปร  อิทฺธิ  วิสชชฺิตา  นาม  โหตีติ  กตฺวา  วุตฺต  เถโร  อิทฺธึ  
ปฏิสหรีติ ฯ  ยสฺมา  เต  ทารกา  เอว  คเหตฺวา  คตาน  สนฺตกา  
น   โหนฺติ   ยสฺมา   จ   อีทิเสน   ปโยเคน  เถเรน  เต  อานีตา  
นาม   น  โหนฺติ  ตสฺมา  เถโร  เอวมกาสีติ  ทฏพฺพ  ฯ  เตเนวาห  
โวหารวเสนาติอาทึ  ฯ  อตฺตโน   ปกติวณฺณ   อวิชหิตฺวา   พหิทฺธา  
หตฺถิอาทิทสฺสน  เอโกป   หุตฺวา   พหธุา   โหตีติ   อาคต ฺจอธิฏาน- 
วเสน   นิปฺผนฺนตฺตา   อธิฏานิทฺธิ   นาม ฯ  โส  ปกติวณฺณ  
วิชหิตฺวา   กมุารกวณฺณ   วา  ทสฺเสติ  นาควณฺณ  วา  ฯเปฯ  วิวิธมฺป  
เสนาพฺยูห   ทสฺเสตีติ   เอว  อาคตา  อิทฺธิ  ปกติวณฺณวิชหนวิการ- 
วเสน ปวตฺตตฺตา  วิกุพฺพนอิทฺธิ  นาม  ฯ  อตฺตาน   อทสฺเสตฺวา  
พหิทฺธา   หตฺถิอาทิทสฺสนมฺป   เอตฺเถว   สงฺคหิตนฺติ   ทฏพฺพ ฯ  
ปกติวณฺณวิชหน   หิ   นาม   อตฺตโน   ปกติรูปสฺส   อ ฺเส   อทสฺสน  
น   สพฺเพน   สพฺพ   ตสฺส   นิโรธน ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  อตฺตาน  
อทสฺเสตฺวา   พหิทฺธา   หตฺถิอาทิทสฺสนมฺป  เอตฺเถว  สงฺคหิตนฺติ  อิทมฺป  
ปกติวณฺณ วิชหิตฺวาติ วุตฺตมูลปเทน น วิรุชฺฌติ ฯ  
        [๑๒๔]  ปราชิตกิเลเสนาติ  สนฺตาเน  ปุน อนุปฺปตฺติธมฺมตา- 
ปาทเนน จตูหิ   มคฺคาเณหิ   สห   วาสนาย   สมจฺุฉินฺนสพฺพกิเลเสน ฯ  
อิธาติ   อิมสฺมึ   สาสเน  ฯ  เตน   สิกขฺาปเทน   สม   อ ฺ อเนก- 
                            [ ม. ป. ๑๒๕-๖ ส. ป. ๔๘๐ ]  
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นยโวกิณฺณ   คมฺภีรตฺถวินิจฺฉย   กิ ฺจิ   สิกฺขาปท   น   วิชฺชตีติ  
โยเชตพฺพ ฯ  อตฺโถ   จ  วินิจฺฉโย  จ  อตฺถวินิจฺฉยา  ฯ  คมฺภีรา  
อตฺถวินิจฺฉยา   อสฺสาติ   คมฺภีรตฺถวินิจฺฉย ฯ  วตฺถมฺุหิ   โอติณฺเณติ  
โจทนาวตฺถุมฺหิ   สงฺฆมชฺฌ   โอติณฺเณ ฯ  เอเกน  เอกสฺมึ  โจทิเต  
สยเมว   วา   อาคนฺตฺวา   อตฺตนา   กตวีติกฺกเม  อาโรจิเตติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  เอตฺถาติ   โอติณฺเณ   วตฺถุมฺหิ ฯ  วินิจฺฉย  กโรนฺเตน  
สหสา  ปาราชิกนฺติ   อวตฺวา   ย   กตฺตพฺพ   ต   ทสฺเสตุ ปาลินฺติ- 
อาทิมาห  ฯ  วินิจฺฉโยติ  ปาราชิกาปตฺติวินิจฺฉโย  ฯ  อวตฺวาวาติ  
ตฺว   ปาราชกิ   อาปนฺโนติ   อวตฺวาว ฯ  กปฺปเยป  จ  วตฺถุสฺมินติฺ  
วตฺวา  จ  อวตฺวา  จ  คณฺหิตุ  อรหรูเป  มาตาปตุสนฺตเกป  วตฺถสฺุมึ ฯ  
ลหุวุตฺติโนติ   เถยฺยจิตฺตุปฺปาเทน   ลหปุริวตฺติโน  ฯ  อาสีวิสนฺติ  
สีฆเมว สกลสรีเร ผรณสมตฺถวิส ฯ  
        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                ทติุยปาราชิกวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
                        [ ม. ป.  ๑๒๖ ส. ป.  ๔๘๐-๑ ]  
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                          ตติยปาราชิกวณฺณนา  
        [๑๒๕]  ตีหีติ   กายวจีมโนทฺวาเรหิ  ฯ  วิภาวิตนฺติ  ปกาสิต  ฯ  
เทสิต  ป ฺตฺตนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ติกฺขตฺตุ  ปาการปริกฺเขป- 
วฑฺฒเนนาติ ติกฺขตฺตุ   ปาการปริกฺเขเปน   นครภูมิยา  วฑฺฒเนน ฯ  
วิสาลีภูตตฺตาติ   คาวุตนฺตร   คาวุตนฺตร  ปถุุภูตตฺตา  ฯ  พาราณสี- 
ร ฺเ กิร   อคฺคมเหสิยา   กุจฺฉิมฺหิ   คพฺโภ   สณฺาสิ ฯ  สา   ตฺวา  
ร ฺโ   นิเวเทสิ ฯ  ราชา   คพฺภปริหาร  อทาสิ  ฯ  สา  สมฺมา  
ปริหริยมานคพฺภา  คพฺภปริปากกาเล  วิชายนฆร   ปาวิสิ  ฯ ปุ ฺ- 
วนฺตีน   ปจฺจูสสมเย   คพภฺวุฏาน   โหติ ฯ  สา   จ   ตาส อ ฺ- 
ตรา ฯ  เตน  ปจฺจูสสมเย  อลตฺตกปฏลพนฺธุชีวปุปฺผสทิส  มสเปสึ  
วิชายิ ฯ  ตโต  อ ฺา  เทวิโย  สุวณฺณพิมฺพสทิเส  ปุตฺเต  วิชายนฺติ  
อคฺคมเหสี   มสเปสินฺติ   ร ฺโ   ปรุโต  มม  อวณฺโณ  อุปฺปช-ฺ 
เชยฺยาติ จินฺเตตฺวา   เตน   อวณฺณภเยน   ต   มสเปสึ   เอกสฺมึ   ภาชเน  
ปกฺขิปตฺวา   ปฏิกุชฺเชตฺวา   ราชมุทฺทิกาย   ล ฺเจตฺวา  คงฺคาย  โสเต  
ปกฺขิปาเปสิ ฯ  มนุสฺเสหิ   ฉฑฺฑิตมตฺเต  เทวตา  รกฺข  สวิทหึสุ  ฯ  
สุวณฺณปฏฏิก   เจตฺถ   ชาติหิงฺคุลเกน   พาราณสีร ฺโ   อคฺคมเหสิยา  
ปชาติ   ลิขิตฺวา   พนฺธึสุ  ฯ  ตโต  น  ภาชน  อุมฺมิภยาทีห ิ อนุปทฺทุต  
คงฺคาโสเตน   ปายาสิ ฯ  เตน   จ   สมเยน  อ ฺตโร  ตาปโส  
                                [ ม. ป. ๑๒๘ ส. ป. ๔๘๒ ]  
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โคล   กุนิสฺสาย  คงฺคาตีเร  วิหรติ  ฯ  โส  ปาโตว  คงฺค  โอติณฺโณ  
ต   ภาชน   อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวา  ปสุกูลส ฺาย  อคฺคเหสิ  ฯ  อเถตฺถ  
ต   อกฺขรปฏฏิก   ราชมุททฺิกาย   ล ฺจน ฺจ   ทิสฺวา   มุ ฺจิตฺวา   ต  
มสเปสึ   อททฺส  ฯ  ทิสฺวานสฺส   เอตทโหสิ   สิยา   คพฺโภ ตถา- 
หิสฺส   ทุคฺคนฺธปูติภาโว   นตฺถีติ ฯ  อุทกปฺปวาเหนาคตสฺสาป  หิ  
อุสฺมา   น   วิคจฺฉติ   อุสฺมา   จ   นาม   อีทิสสฺส   สวิ ฺาณกตาย  
ภเวยฺย   สิยา   คพฺโภติ   จินฺเตสิ ฯ  ปุ ฺวนฺตตาย  ปน  ทุคฺคนฺธ  
นาโหสิ   น   อุสุมกตาย   ปูติภาโว   จ  ฯ  เอว  ปน  จินฺเตตฺวา  
อสฺสม  เนตฺวา  น  สุทฺเธ  โอกาเส  เปสิ  ฯ  อถ  อฑฺฒมาสจฺจเยน  
เทฺว   มสเปสิโย   อเหสุ ฯ  ตาปโส  ทิสวฺา   สาธุตร  เปสิ  ฯ  
ตโต   ปุน   อฑฺฒมาสจฺจเยน  เอกเมกิสฺสา  มสเปสิยา หตฺถปาท- 
สีสานมตฺถาย   ป ฺจ   ป ฺจ   ปฬกา   อุฏหึสุ  ฯ  อถ  ตโต  
อฑฺฒมาสจฺจเยน   เอกา   มสเปสิ   สุวณฺณพิมฺพสทิโส   ทารโก  เอกา  
ทาริกา  อโหสิ  ฯ  เตสุ  ตาปสสฺส  ปุตฺตสิเนโห  อุปฺปชฺช ิ ฯ ทารกาน  
ปุ ฺ ุปนิสฺสยโต   องฺคุฏกโตวสฺส   ขีร   นิพฺพตฺติ ฯ  ตโต   ปภูติ  
จ   ขีรภตฺต   ลภิ  ฯ  ตาปโส  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  ขีร  ทารกาน  มุเข  
อาสิ ฺจติ ฯ  เตส   ย   อุทร   ปวิสติ   สพฺพ   มณิภาชนคต  วิย  
ทิสฺสติ จริมภเว โพธิสตฺเต กุจฺฉิคเต โพธิสตฺตมาตุ วิย อุทรจฺฉวิยา  
อจฺฉวิปฺปสนฺนตาย   เอว   เต   นิจฺฉวี   อเหสุ ฯ  อปเร   อาหุ  
                         [ ม. ป. ๑๒๘ ส. ป. ๔๘๒ ]  
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สิพฺเพตฺวา   ปตา   วิย   เนส   อ ฺม ฺ  ลินฺนา  ฉวิ  อโหสีติ  ฯ  
เอว   เต  นิจฉวิตาย  วา  ลินฺนจฺฉวิตาย  วา  ลิจฺฉวีติ  ป ฺายึสุ  ฯ  
ตาปโส   ทารเก  โปเสนฺโต  อุสฺสูเร  คาม  ภิกฺขาย  ปวิสติ  อติทิวา  
ปฏิกฺกมติ ฯ  ตสฺส  ต  พฺยาปาร  ตฺวา  โคปาลกา  อาหสุ  ภนฺเต  
ปพฺพชิตาน   ทารกโปสน   ปลิโพโธ   อมฺหาก   ทารเก   เทถ   มย  
โปสิสฺสาม   ตุมฺเห   อตฺตโน   กมฺม   กโรถาติ ฯ  ตาปโส  สาธูติ  
ปฏิสฺสุณิ ฯ  โคปาลกา   ทุติยทิวเส   มคฺค   สม   กตฺวา  ปุปฺเผหิ  
โอกิราเปตฺวา   ธชปฏากา  อุสฺสาเปตฺวา  ตูริเยหิ  วชฺชมาเนหิ  อสฺสม  
อาคตา ฯ  ตาปโส   มหาปุ ฺา   ทารกา   อปฺปมาเทเนว  
วฑฺเฒถ   วฑฺเฒตฺวา   อ ฺม ฺ   อาวาห   กโรถ   ป ฺจโครเสน  
ราชาน   โตเสตฺวา   ภูมิภาค  คเหตฺวา  นคร  มาเปถ  ตตฺถ  กุมาร  
อภิสิ ฺจถาติ   วตฺวา   ทารเก   อทาสิ ฯ  เต  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  
ทารเก   เนตฺวา   โปเสสุ ฯ  ทารกา   วุฑฺฒิมนฺวาย   กีฬนฺตา วิวาทฏ- 
าเนสุ  อ ฺเ  โคปาลกทารเก  หตฺเถนป  ปาเทนป  ปหรนฺติ ฯ  
เต   โรทนฺติ ฯ  กิสฺส   โรทถาติ   จ   มาตาปตูหิ  วุตฺตา  อิเม  
นิมฺมาตาเปติกา   ตาปสโปสิตา   อมฺเห   อติวิย  ปหรนฺตีติ  วทนฺติ  ฯ  
ตโต   เนส   โปสกมาตาปตโร   อิเม   ทารกา   อ ฺเ   ทารเก  
วิเหเสนฺติ   ทุกฺขาเปนฺติ   น   อิเม  สงฺคเหตพฺพา  วชฺชิตพฺพา  อิเมติ  
อาหสุ  ฯ  ตโต   ปภูติ   กริ   โส   ปเทโส   วชฺชีติ   วุจฺจติ  โยชน- 
                            [ ม. ป. ๑๒๘ ส. ป. ๔๘๒ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 262 

สตปริมาเณน  ฯ  อถ  ต  ปเทส  โคปาลกา  ราชาน  โตเสตฺวา  
อคฺคเหสุ ฯ  ตตฺเถว   นคร   มาเปตฺวา  โสฬสวสฺสทฺุเทสิก  กุมาร  
อภิสิ ฺจิตฺวา   ราชาน   อกสุ   รชชฺสมฺปตฺติยา   ทายกสฺส   กมฺมสสฺ  
กตตฺตา   อสมฺภินฺเนเอว   ราชกุเล   อุปปฺนฺนตฺตา   จ ฯ  กุมารสฺส  
ปุ ฺานุภาเวน   ส ฺโจทิตเทวตาธิคฺคหิตา   อกสูติ   เกจิ ฯ  ตาย  
จสฺส   ทาริกาย   สทฺธ ึ  วาเรยฺย   กตฺวา   กติก   อกสุ  พาหิรโต  
ทาริกา   น   อาเนตพฺพา   อิโต  ทารกิา  น  กสฺสจิ  ทาตพฺพาติ  ฯ  
เตส   ปมสวาเสน   เทฺว  ทารกา  ชาตา  ธีตา  จ  ปตฺุโต  จ  ฯ  
เอว   โสฬสกฺขตฺตุ   เทฺว   เทฺว   ชาตา  ฯ  ตโต  เตส  ทารกาน  
ยถากฺกม   วฑฺฒนฺตาน   อารามุยฺยานนิวาสนฏานปริวารสมฺปตฺตึ  
คเหตุ   อปฺปโหนฺต   นคร   ติกฺขตฺตุ   คาวุตนฺตเรน   คาวุตนฺตเรน  
ปริกฺขิปสุ ฯ  ตสฺส   ปุนปปฺุน   วิสาลีกตตฺตา   เวสาลีเตฺวว   นาม  
ชาต ฯ  เตน  วุตฺต  ติกฺขตฺตุ  ปาการปรกิฺเขปวฑฺฒเนน  วิสาลีภูตตฺตา  
เวสาลีติ  วุจฺจตีติ ฯ  อิทมฺป   จ   นครนฺติ   นเกวล ราชคห- 
สาวตฺถิโยเยวาติ ทสฺเสติ ฯ  
        [๑๒๖]  ตตฺถ   มหาวน   นามาติอาทิ  มชฺฌิมภาณกสยุตฺต- 
ภาณกาน สมานฏกถา  ฯ  มชฺฌิมฏกถาย  ห ิ สยุตฺตฏกถาย ฺจ  
อิมินาว   นเยน   วุตฺต ฯ  ทีฆนิกายฏกถาย   ปน   มหาวเนติ  
พหินคเร   หมิวนฺเตน   สทฺธึ  เอกาพทฺธ  หุตฺวา   ิต  สย  ชาต  วน  
                             [ ม. ป. ๑๒๘ ส. ป. ๔๘๒ ]  
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อตฺถิ   ย   มหนฺตภาเวเนว   มหาวนนฺติ   วุจฺจติ   ตสฺมึ   มหาวเน  
กูฏาคารสาลายนฺติ   ตสฺมึ   วนสณฺเฑ   สงฺฆาราม   ปติฏาเปสุ  ตตฺถ  
กณฺณิก  โยเชตฺวา  ถมฺภาน   อุปริ   กฏูาคารสาลาสงฺเขเปน เทว- 
วิมานสทิส   ปาสาท   อกสุ   ต   อุปาทาย  สกโลป  สงฺฆาราโม  
กูฏาคารสาลาติ   ป ฺายิตฺถาติ   วุตฺต ฯ  วนมชฺเฌ   กตตฺตา  วน  
นิสฺสายาติ   วุตฺต  ฯ  อาราเมติ  สงฺฆาราเม  ฯ  หสวฏฏกจฺฉทเนนาติ  
หสวฏฏกปฏจฺิฉนฺเนน ฯ หสมณฺฑลากาเรนาติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๒๗]  อเนกปริยาเยนาติ   เอตฺถ  ปรยิายสทฺโท  การณวจโนติ  
อาห   อเนเกหิ   การเณหีติ  ฯ  อย   กาโย   อวิ ฺาณโกป สวิ ฺ- 
าณโกป  เอวมฺป  อสุโภ  เอวมฺป  อสุโภติ  นานาวิเธหิ การเณหีติ  
อตฺโถ  ฯ  อสุภาการสนฺทสฺสนปฺปวตฺตนฺติ   เกสาทิวเสน   ตตฺถาป  
วณฺณาทิโต   อสุภาการสฺส   สพฺพโส   ทสฺสนวเสน   ปวตฺต  ฯ กาย- 
วิจฺฉนฺทนียกถนฺติ  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  กรชกาเย วิจฺฉนฺทนุปฺปาทน  
กถ  ฯ  มุตฺต   วาติอาทินา   พฺยติเรกมุเขน   กายสฺส   อมนุ ฺต  
ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ  อาทิโต  ตีหิ  จ  ปเทหิ  อทสฺสนียตาย  อสารตาย  
จ   มชฺเฌ   จตูหิ   ทุคฺคนฺธตาย   อนฺเต   เอเกน   เลสมตฺเตนป  
มนุ ฺตาภาวมสฺส   ทสฺเสติ ฯ  อถโขติอาทินา  อนฺวยโต  สรูเปเนว  
อมนุ ฺตาย  ทสฺสน  ฯ  ฉนฺโทติ  ทุพฺพลราโค  ฯ  ราโคติ พลว- 
ราโค ฯ เกสโลมาทีติ   สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  วิภาเคน  ทสฺเสตุ  
                    [ ม. ป. ๑๒๗ ส. ป. ๔๘๒ -๓ ]  
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เยป   หีติอาทิ   วุตฺต  ฯ  อสุภาติ   อาคนฺตุเกน   สภุากาเรน  
วิรหิตตฺตา   อสุภา ฯ  อสุจิโนติ  อตฺตโน  สภาเวเนว  อสุจิโน  ฯ  
ปฏิกูลาติ   นาคริกสฺส   อสุจิฏาน   วิย   ชิคุจฺฉนียตฺตา   ปฏิกลูา  ฯ  
เกสา  นาเมเต  วณฺณโตป  ปฏิกูลา  สณฺานโตป  คนฺธโตป  อาสย- 
โตป โอกาสโตป   ปฏิกลูาติ   ทสฺเสนฺโต   โส   จ   เนส  ฯเปฯ  ป ฺจหิ  
การเณหิ   เวทิตพฺโพติ   อาห ฯ  มนุ ฺเป   หิ   ยาคุปตฺเต  วา  
ภตฺตปตฺเต   วา   เกสวณฺณ   กิ ฺจิ   ทสิฺวา   เกสมิสฺสกมิท   หรถ  
นนฺติ   ชิคุจฺฉนฺติ ฯ  เอว   เกสา   วณฺณโต   ปฏิกูลา ฯ  รตฺตึ  
ภุ ฺชนฺตาป   เกสสณฺาน   อกฺกวาก   วา   มกจิวาก   วา   ฉุปตฺวา  
ตเถว  ชิคุจฺฉนฺติ ฯ  เอว   สณฺานโต   ปฏิกูลา  ฯ เตลมกฺขน- 
ปุปฺผธูปาทิสงฺขารวิรหิตาน ฺจ เกสาน คนฺโธ ปรมเชคุจฺโฉ โหติ ฯ  
ตโต   เชคุจฺฉตโร  อคฺคิมฺหิ  ปกฺขิตฺตาน  ฯ  เกสา  หิ  วณฺณสณฺ- 
านโต อปฺปฏิกูลาป   สิยุ   คนฺเธน   ปน   ปฏิกลูาเยว ฯ  ยถา   หิ  
ทหรสฺส   กมุารกสฺส   วจฺจ   วณฺณโต   หลิทฺทิวณฺณ   สณฺานโตป  
หลิทฺทิปณฺฑสณฺาน   สงฺการฏาเน   ฉฑฺฑิต ฺจ   อุทฺธุมาตกกาฬ- 
สุนขสรีร วณฺณโต   ตาลปกฺกวณฺณ   สณฺานโต  วฏเฏตฺวา  
วิสฏมุทิงฺคสณฺาน   ทาฒาปสฺส   สมุนมกุฬสทิสาติ   อุภยมฺป  
วณฺณสณฺานโต   สิยา   อปฺปฏิกูล   คนฺเธน  ปน  ปฏิกูลเมว  ฯ  เอว  
เกสาป  สิยุ  วณฺณสณฺานโต  อปฺปฏกิูลา   คนฺเธน   ปน  ปฏกิูลา- 
                           [ ม. ป.  ๑๒๘ ส. ป.  ๔๘๓ ]  
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เยวาติ ฯ  ยถา   ปน  อสุจิฏาเน  คามนิสฺสนฺเทน  ชาตานิ สูเปยฺย- 
ปณฺณานิ   นาคริกมนุสฺสาน   เชคุจฺฉานิ   โหนฺติ  อปริโภคานิ  ฯ  
เอว   เกสาป   ปุพฺพโลหิตมุตฺตกรีสปตฺตเสมฺหาทินิสฺสนฺเทน   ชาตตฺตา  
ปรมเชคุจฺฉาติ   อิท   เตส  อาสยโต  ปาฏิกุลฺย  ฯ  อิเม  จ  เกสา  
นาม  คูถราสมิฺหิ   อุฏ ิตปณฺณก   วิย   เอกตฺตึสโกฏาสราสิมฺหิ  
ชาตา ฯ  เต   สุสานสงฺการฏานาทีสุ   ชาตสาก   วิย  ปริขาทีสุ  
ชาตกมลกุวลยาทิปุปฺผ   วิย   จ  อสุจิฏาเน  ชาตตฺตา  ปรมเชคุจฺฉาติ  
อิท   เตส   โอกาสโต   ปาฏิกุลฺย ฯ  ยถา   จ   เกสาน  เอว  
สพฺพโกฏาสาน ฺจ   วณฺณสณฺานคนฺธาสโยกาสวเสน   ป ฺจธา  
ปฏิกลูตา  เวทิตพฺพาติ  อาห  เอว  โลมาทีนนฺติ ฯ ป ฺจป ฺจปฺ- 
ปเภเทนาติ เอตฺถ  พาหิรตฺถสมาโส  ทฏพฺโพ   ป ฺจ   ป ฺจ   ปเภทา  
เอตสฺสาติ   ป ฺจป ฺจปฺปเภโทติ ฯ  สวณฺเณนฺโตติ   วิตฺถาเรนโฺต  ฯ  
อสุภายาติ อสุภมาติกาย ฯ ผาติกมฺมนฺติ พหุลีกาโร ฯ  
        [๑๒๘]  ป ฺจงฺควิปฺปหีน  ป ฺจงฺคสมนฺนาคตนฺติ  เอตฺถ  กามจฺ- 
ฉนฺโท พฺยาปาโท   ถีนมิทธฺ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  วิจิกิจฺฉาติ  อิเมส  
ป ฺจนฺน   นวีรณาน   ปหานวเสน   ป ฺจงฺควิปฺปหีนตา   เวทิตพฺพา ฯ  
น   หิ   เอเตสุ   อปฺปหีเนสุ   ฌาน   อุปฺปชฺชติ ฯ  เตนสฺเสตานิ  
ปหานงฺคานีติ   วุจฺจนฺติ ฯ  กิ ฺจาป  หิ  ฌานกฺขเณ  อ ฺเป  อกุสลา  
ธมฺมา  ปหียนฺติ  ฯ  ตถาป  เอตาเนว  วิเสเสน  ฌานนฺตรายกรานิ  ฯ  
                    [ ม. ป ๑๒๘ ส. ป.  ๔๘๓-๔ ]  
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กามจฺฉนฺเทน   หิ   นานาวิสยปฺปโลภิต   จิตฺต   น   เอกตฺตารมฺมเณ  
สมาธิยติ ฯ  กามจฺฉนฺทาภิภูต   วา   จิตฺต   น  กามธาตุปฺปหานาย  
ปฏิปท   ปฏปิชฺชติ ฯ  พฺยาปาเทน   จ   อารมฺมเณ   ปฏิห ฺมาน  
น   นิรนฺตร   ปวตฺตติ ฯ  ถีนมิทฺธาภิภูต   อกมฺม ฺ   โหติ ฯ อุทฺธจฺจ- 
กุกฺกุจฺจปเรต  อวูปสนฺตเมว  หุตฺวา  ปริพฺภมติ ฯ วิจิกิจฺฉาย อุปหต  
ฌานาธิคมสาธิก  ปฏิปท  นาโรหติ  ฯ  อิติ  วิเสเสน ฌานนฺตราย- 
กรตฺตา เอตาเนว   ปหานงฺคานีติ   วุตฺตานิ  ฯ  ยสฺมา   ปน   วิตกฺโก  
อารมฺมณ   จิตฺต   อภินิโรเปติ   วิจาโร  อนุพนฺธติ  เตหิ  อวิกฺเขปาย  
สมฺปาทิตปฺปโยคสฺส   เจตโส   ปโยคสมฺปตฺติสมฺภวา ฯ  ปติ   ปนน  
สุข ฺจ   อุปพฺรูหน   กโรติ ฯ  อถ   น   สสมฺปยุตฺตธมฺม   เอเตหิ  
อภินิโรปนานุพนฺธนปนนอุปพฺรูหเนหิ  อนุคฺคหิตา  เอกคฺคตา เอกตฺตา- 
รมฺมเณ  สม  สมฺมา  อาธิยติ  ฯ  ตสฺมา  วิตกฺโก  วิจาโร ปติ  
สุข  จิตฺเตกคฺคตาติ  อิเมส  ป ฺจนฺน  อุปฺปตฺติวเสน  ป ฺจงฺค- 
สมนฺนาคตตา เวทิตพฺพา ฯ  อุปฺปนฺเนสุ   หิ   เอเตสุ   ป ฺจสุ   ฌาน  
อุปฺปนฺน   นาม   โหติ ฯ  เตนสฺส  เอตานิ  ป ฺจ  สมนฺนาคตงฺคานีติ  
วุจฺจนฺติ ฯ  ตสฺมา   น  เอเตหิ  สมนฺนาคต  อ ฺเทว  ฌาน  นาม  
อตฺถีติ   คเหตพฺพ ฯ  ยถา  ปน  องฺคมตฺตวเสเนว  จตุรงฺคินี  เสนา  
ป ฺจงฺคิก   ตูริย   อฏงฺคิโก   จ   มคฺโคติ   วุจฺจติ   เอวมิทมฺป  
องฺคมตฺตวเสเนว   ป ฺจงฺคิกนฺติ   วา   ป ฺจงฺคสมนฺนาคตนฺติ   วา  
                           [ ม. ป. ๑๒๘ ส. ป. ๔๘๔ ]  
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วุจฺจตีติ   เวทิตพฺพ  ฯ  เอตานิ   จ   ป ฺจ   องฺคานิ   กิ ฺจาป  
อุปจารกฺขเณป  อตฺถ ิ ฯ  อถโข  อุปจาเร  ปกติจิตฺตโต  พลวตรานิ  ฯ  
อิธ   ปน   อุปจารโตป   พลวตรานิ  รปูาวจรกฺขณปฺปตฺตานิ  ฯ  เอตฺถ  
หิ   วิตกโฺก   สุวิสเทน  อากาเรน  อารมฺมเณ  จิตฺต  อภินิโรปยมาโน  
อุปฺปชฺชติ ฯ  วิจาโร   อติวิย   อารมฺมณ  อนุมชฺชมาโน  ฯ  ปติสุข  
สพฺพาวนฺตมฺป   กาย   ผรมาน ฯ  เตเนว   วุตฺต   นาสฺส   กิ ฺจิ  
สพฺพาวโต   กายสฺส   วิเวกเชน   ปติสุเขน   อปฺผุฏ   โหตีติ ฯ จิตฺเต- 
กคฺคตาป   เหฏ ิมมฺหิ   สมุคฺคปฏเล   อุปริม   สมคฺุคปฏล   วิย  
อารมฺมเณสุ  ผุสิตา  หุตฺวา  อุปฺปชชฺติ  ฯ  อยเมเตส อิตเรหิ วิเสโส ฯ  
ตสฺมา   ป ฺจงฺคสมนฺนาคตนฺติ   อปฺปนาชฺฌานเมว  วิเสเสตฺวา  วุตฺต  ฯ  
ติวิธกลฺยาณ   ทสลกฺขณสมฺปนฺนนฺติ   เอตฺถ  ปน  ฌานสฺส อาทิมชฺฌ- 
ปริโยสานวเสน  ติวิธกลยฺาณตา  เตสเยว  อาทิมชฌฺปริโยสานาน  
ลกฺขณวเสน   ทสลกฺขณสมฺปนฺนตา   เวทิตพฺพา ฯ  วิตฺถารนย  ปเนตฺถ  
สยเมว   ปกาสยิสฺสติ  ฯ  กิเลสโจเรหิ   อนภิภวนียตฺตา   ฌาน จิตฺต- 
ม ฺชุสนฺติ  วุตฺต  ฯ  นิสฺสายาติ   ปาทก   กตฺวา  ฯ ทสลกฺขณ- 
วิภาวเนเนว  ติวิธกลฺยาณตาป  วิภาวิตา  โหตีติ  ทสลกฺขณ ตาว  
ทสฺเสนฺโต ตตฺริมานีติอาทิมาห ฯ  
        [๑๒๙]  ตตฺถ   ปาริปนฺถิกโต   จิตฺตวิสุทฺธีติอาทีน   ปทาน  
อตฺโถ   ตตฺราย   ปาลีติอาทินา   วุตฺตปาลิวณฺณนายเมว  อาวิ- 
                       [ ม. ป. ๑๒๘  ส. ป. ๔๘๔ ]  
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ภวิสฺสติ ฯ  ตตฺราติ  ตสฺมึ  ทสลกฺขณวิภาวเน  ฯ  ปฏปิทาวิสุทฺธีติ  
ปฏิปชชฺติ   ฌาน   เอตายาติ   ปฏิปทา  ฯ  โคตฺรภูปริโยสาโน ปพฺุพ- 
ภาคิโย  ภาวนานโย  ฯ  ปริปนฺถโต  วิสุชฺฌน  วิสุทธฺิ  ฯ  ปฏิปทาย  
วิสุทฺธิ   ปฏปิทาวิสุทฺธิ ฯ  สา  ปนาย  ยสฺมา  ฌานสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  
ลพฺภติ   ตสฺมา   วุตฺต   ปฏิปทาวิสุทฺธีติอาทิ ฯ  อุเปกฺขานุพฺรูหนาติ  
วิโสเธตพฺพตาทีน   อภาวโต   ฌานปริยาปนฺนาย   ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย  
กิจฺจนิปฺผตฺติยา   อนุพฺรูหนา  ฯ  สา  ปนาย  ยสฺมา  วิเสสโต  ฌานสฺส  
 ิติกฺขเณ   ลพฺภติ ฯ  เตน   วุตฺต   อุเปกฺขานุพฺรูหนา  มชฺเฌติ  ฯ  
สมฺปหสนาติ  ตตฺถ  ธมฺมาน   อนติวตฺตนาทิสาธกสฺส   าณสฺส  
กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน   ปรโิยทปนา  ฯ  สา   ปน   ยสฺมา   ฌานสฺสพ โอสานกฺ- 
ขเณ  ปากฏา  โหติ  ฯ  ตสฺมา วุตฺต สมฺปหสนา ปริโยสานนฺติ ฯ  
อิมานิ   ตีณิ   ลกฺขณานีติ   ปริปนฺถโต   จิตฺตสฺส   วิสุชฺฌนากาโร  
มชฺฌิมสฺส   สมถนิมิตฺตสฺส   ปฏิปชฺชนากาโร   ตตฺถ   ปกฺขนฺทนากาโรติ  
อิมานิ   ตีณิ  ฌานสฺส  อาทิโต  อุปฺปาทกฺขเณ  อปฺปนาปฺปตฺติ- 
ลกฺขณานิ  ฯ เตหิ   อากาเรหิ   วินา   อปฺปนาปฺปตฺติยา   อภาวโต  
อสติ   จ   อปฺปนาย   ตทภาวโต   อาทิกลฺยาณ ฺเจว  วิสุทฺธิปฏิปทตฺตา  
ยถาวุตฺเตหิ  ลกฺขเณหิ   สมนฺนาคตตฺตา   สมฺปนฺนลกฺขณตฺตา   จ  
ติลกฺขณสมฺปนฺน ฺจ ฯ  อิมินา   นเยน   มชฺฌปรโิยสานลกฺขณาน  
ปโยชนา   เวทิตพฺพา  ฯ  เกจิ  ปน  ปฏปิทาวิสุทฺธิ  นาม  สสมฺภาริโก  
                    [ ม. ป. ๑๒๘ ส. ป.  ๔๘๔ -๕ ]  
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อุปจาโร   อุเปกฺขานุพฺรูหนา   นาม   อปฺปนา   สมปฺหสนา   นาม  
ปจฺจเวกฺขณาติ  วณฺณยนฺติ  ฯ  ตทยุตฺต  ฯ  ตถาหิ   สติ อชฺฌาน- 
ธมฺเมหิ   ฌานสฺส   คุณสงฺกิตฺตน   นาม   กต  โหติ  ฯ  น  หิ ภูมนฺตร- 
ปริยาปนฺน  โหติ  ฯ  ปาลยิา  เจต  วิรุชฌฺติ  ฯ เอกตฺตคต จิตฺต  
ปฏิปทาวิสุทฺธิปกฺขนฺทน ฺเจว   โหติ   อุเปกฺขานุพฺรูหิต ฺจ   าเณน   จ  
สมฺปหสิตนฺติ   ห ิ  ปาลิย   วุตฺต ฯ  เอตฺถ  ห ิ เอกตฺตคต  จิตฺตนฺติ  
อินฺทฺริยาน   เอกรสภาเวน   เอกคฺคตาย   จ   สิขาปฺปตฺติยา  ตทนุคุณ  
เอกตฺตคต   สสมฺปยุตฺต   อปฺปนาปฺปตฺต   จิตฺต   วุตฺต  ฯ  ตสฺเสว  จ  
ปฏิปทาวิสุทฺธิปกฺขนฺทนตาทิอนนฺตร  วุจฺจเต  ฯ  ตสฺมา   ปาลิย  
เอกสฺมึเยว   อปฺปนาจิตฺตกฺขเณ   จ   ปฏิปทาวิสุทฺธิอาทีน   วุตฺตตฺตา  
อนฺโตอปฺปนายเมว  ปริกมฺมาคมนวเสน  ปฏิปทาวิสุทฺธิ ตตฺรมชฌฺตฺตุ- 
เปกฺขาย กิจฺจวเสน   อุเปกขฺานุพฺรูหนา   ธมฺมาน   อนติวตฺตนาทิภาว- 
สาธเนน ปริโยทปกสฺส  าณสฺส  กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน  สมฺปหสนา  จ  
เวทิตพฺพา ฯ  กถ ฯ  ยสฺมึ   วาเร   อปฺปนา  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมึ  
โย   นีวรณสงฺขาโต   กิเลสคโณ   ตสสฺ   ฌานสฺส   ปริปนฺโถ   ตโต  
จิตฺต   วิสุชฺฌติ  ฯ  วิสุทฺธตฺตา   อาวรณวิรหิต   หตฺุวา   มชฺฌิม 
สมถนิมิตฺต   ปฏิปชฺชติ ฯ  มชฺฌิม   สมถนิมิตฺต   นาม   สมปปฺวตฺโต  
อปฺปนาสมาธิเยว   ลีนุทธฺจฺจสงฺขาตาน   อุภินฺน   อนฺตาน   อนุปคมเนน  
มชฺฌิโม   สวิเสส   ปจฺจนีกธมฺมาน   วูปสมนโต   สมโถ   โยคิโน  
                           [ ม. ป. ๑๒๘ ส. ป. ๔๘๕ ]  
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สุขวิเสสาน  การณภาวโต  นิมิตฺตนฺติ  กตฺวา  ฯ ตสฺส ปน อปฺปนา- 
จิตฺตสฺส อนนฺตรปจฺจยภูต   โคตฺรภูจิตฺต  สติป  ปริตฺตมหคฺคตภาว- 
เภเท ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนภาวเภเท   จ   เอกิสฺสาเยว   สนฺตติยา  
ปริณามุปคมนโต   เอกสนฺตติปริณามนเยน   ตถตฺต   อปฺปนาสมาธิวเสน  
สมาหิตภาว   อุปคจฺฉมาน   มชฺฌิม   สมถนิมิตฺต   ปฏิปชชฺติ   นาม  ฯ  
เอว   ปฏิปนนฺตฺตา   ตถตฺตุปคมเนน   ตตฺถ  ปกฺขนทฺติ  นาม  ฯ  ยสฺมึ  
หิ   ขเณ   ตถตฺต   มชฌฺิม   สมถนิมิตฺต   ปฏิปชชฺติ   ตสฺมึเยว  
ขเณ   ตถตฺตุปคมเนน   อปฺปนาสมาธินา   สมาหิตภาวุปคมเนน   ตตฺถ  
ปกฺขนฺทติ   นาม ฯ  เอว  ตาว  ปุริมสฺมึ  โคตฺรภูจิตฺเต  วิชฺชมานา  
ปริปนฺถวิสุทธฺิ   มชฺฌิมสมถปฏิปตฺติปกฺขนฺทนาการา   อาคมนวเสน  
นิปฺปชฺชมานา   ปมสฺส   ฌานสฺส   อุปฺปาทกฺขเณเยว   ปฏิปทาวิสุทฺธีติ  
เวทิตพฺพา ฯ  เตเยว   หิ   อาการา   ปจฺจยวิเสสโต  ฌานกฺขเณ  
นิปฺปชฺชมานา   ปฏิปทาวิสุทฺธีติ   วุตฺตา ฯ  เอว   วิสทฺุธสฺส   ปน  
ตสฺส  จิตฺตสฺส  ปุน  วิโสเธตพฺพาภาวโต  วิโสธเน  พฺยาปาร อกโรนฺโต  
วิสุทฺธ   จิตฺต  อชฌฺุเปกฺขติ  นาม  ฯ  สมถภาวุปคมเนน  สมถปฏ-ิ 
ปนฺนสฺส ปุน   สมาธาเน   พฺยาปาร   อกโรนฺโต   สมถปฏิปนฺน   อชฺฌ-ุ 
เปกฺขติ นาม  ฯ  สมถปฏปินฺนภาวโตเอว   จสฺส   กเิลสสสคฺค   ปหาย  
เอกตฺเตน   อุปฏ ิตสฺส   ปุน   เอกตฺตุปฏาเน   พฺยาปาร  อกโรนฺโต  
เอกตฺตุปฏาน   อชฺฌุเปกขฺติ   นาม ฯ  เอว   ตตฺรมชฌฺตฺตุเปกฺขาย  
                          [ ม. ป. ๑๒๘ ส. ป. ๔๘๕ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 271 

กิจฺจวเสน   อุเปกฺขานุพฺรูหนา   เวทิตพฺพา ฯ  เย   ปเนเต  เอว อุเปกฺขา- 
นุพฺรูหิเต   ตสฺมึ   ฌานจิตฺเต   ชาตา   สมาธิป ฺาสงฺขาตา ยุคนทฺธ- 
ธมฺมา   อ ฺม ฺ   อนติวตฺตมานา   หุตฺวา   ปวตฺตา  ยานิ  จ  
สทฺธาทีนิ   อินฺทฺริยานิ   นานากิเลเสหิ   วิมุตฺตตฺตา   วิมุตฺติรเสน  
เอกรสานิ  หุตฺวา  ปวตฺตานิ  ย ฺเจต  ตทุปค  เตส อนติวตฺตน- 
เอกรสภาวาน  ๑  อนุจฺฉวิก วีริย วาหยติ ยา จสฺส ตสฺมึ ขเณ  
ปวตฺตา   อาเสวนา   สพฺเพป   เต   อาการา   ยสฺมา   าเณน  
สงฺกิเลสโวทาเนสุ   ต   ต   อาทีนว ฺจ   อานิสส ฺจ   ทิสฺวา   ตถา  
ตถา   สมฺปหสิตตฺตา   วิโสธิตตฺตา   ปริโยทาปตตฺตา   จ   นิปฺผนฺนา  
ตสฺมา   ธมฺมาน   อนติวตฺตนาทิภาวสาธเนน   ปริโยทปกสฺส   าณสฺส  
กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน   สมฺปหสนา   เวทิตพฺพาติ   วุตฺต ฯ  อถ  กสมฺา  
สมฺปหสนาว   ปริโยสานนฺติ   วุตฺตา  น  อุเปกฺขานุพฺรูหนาติ  ฯ  ยสฺมา  
ตสฺมึ   ภาวนาจิตฺเต   อุเปกฺขาวเสน   าณ  ปากฏ  น  โหติ  ตสฺมา  
าณกิจฺจภูตา   สมฺปหสนา   ปรโิยสานนฺติ   วุตฺตา  ฯ  ตถาหิ  
อปฺปนากาเล   ภาวนาย   สมปฺปวตฺติยา   ปฏิปกฺขสฺส   จ  สุปฺปหานโต  
ปคฺคหาทีสุ   พฺยาปารสฺส   อกตฺตพฺพโต   อชฺฌุเปกขฺนาว   โหติ ฯ  
ย   สนฺธาย   วุตฺต   สมเย   จิตฺตสฺส   อชฺฌุเปกฺขนา   วิสุทฺธ  จิตฺต  
อชฺฌุเปกฺขตีติ   จ   อาทิ ฯ  สา   ปนาย   อชฺฌุเปกขฺนา  าณสฺส  
 
๑. ม. อนติวตฺตนโต เอกรสสภาวาน ฯ  

                               [ ม. ป.  ๑๒๘ ส. ป. ๔๘๕ ]  
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กิจฺจสิทฺธิยา   โหติ   วิเสสโต   าณสาธนตฺตา  อปฺปนาพฺยาปารสฺส  ฯ  
ตสฺมา   าณกิจฺจภูตา   สมฺปหสนา   ปริโยสานนฺติ   วุตฺตา ฯ  เอว  
ติวิธาย   ปฏปิทาวิสุทฺธิยา   ลทฺธวิเสสาย   ติวิธาย  อุเปกฺขานุพฺรูหนาย  
สาติสย   ป ฺ ินฺทฺริยสฺส   อธิมตฺตภาเวน   จตุพฺพิธาป   สมฺปหสนา  
สิชฺฌตีติ   อาคมนุเปกฺขาาณกิจฺจวเสน   ทสป   อาการา   ฌาเนเอว  
เวทิตพฺพา ฯ  เอว   ติวิธตฺตคต   จิตฺตนฺติอาทีนิ   ตสฺเสว  จิตฺตสฺส  
โถมนวจนานิ  ฯ  ตตฺถ  เอว  ติวิธตฺตคตนฺติ  เอว  ยถาวุตฺเตน  วิธินา  
ปฏิปทาวิสุทฺธิปกฺขนฺทนอุเปกฺขานุพฺรูหนาณสมฺปหสนาวเสน ติวิธ- 
ภาว คต ฯ  วิตกฺกสมฺปนฺนนฺติ  กิเลสกฺโขภวิรหิตตฺตา   วิตกฺเกน  
สุนฺทรภาวมุปคต ฯ  จิตฺตสฺส   อธิฏานสมฺปนฺนนฺติ   ตสฺมึเยว  
อารมฺมเณ   จิตฺตสฺส   นิรนฺตรปฺปวตฺติสงฺขาเตน   อธิฏาเนน   สมฺปนฺน  
อนูน  ฯ  ยถา   อธิฏานวสิย   อธิฏานนฺติ   ฌานปฺปวตฺติ   ตถา  
อิธาป   จิตฺตสฺส   อธิฏานนฺติ   จิตฺเตกคฺคตาป   ยุชฺชติ ฯ  เตนหิ  
เอกสฺมึเยว   อารมฺมเณ   จิตฺต   อธิติฏติ   น  เอตฺถ  วิกฺขิปตีติ  ฯ  
สมาธิสมฺปนฺนนฺติ   วิสุ   วุตฺตตฺตา   ปน   วุตฺตนเยเนว  คเหตพฺโพ  ฯ  
อถวา  สมาธิสฺเสว  ฌานงฺคสงฺคหิตตฺตา  จิตฺตสฺส อธิฏาน- 
สมฺปนฺนนฺติ   ฌานงฺคป ฺจกวเสน   วุตฺต ฯ  สมาธสมฺปนฺนนฺติ  
อินฺทฺริยสงฺคหิตตฺตา อินฺทฺริยป ฺจกวเสน ฯ  
        [๑๓๐]  อสุภส ฺาปริจิเตนาติ   สกล   กาย  อสุภนฺติ  ปวตฺตาย  
                          [ ม. ป. ๑๒๘ ส. ป. ๔๘๕-๖ ]  
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ส ฺาย   สหคตตฺตา   ฌาน   อสุภส ฺา  ฯ  เตน   ปริจิเตน  
ปริภาวิเตน ฯ  เจตสาติ  จิตฺเตน  ฯ  พหุลนฺติ  อภิณฺห  ฯ  วิหรโตติ  
วิหรนฺตสฺส  ฯ  อสุภสมาปตฺติพหุลสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ เมถุนธมฺม- 
สมาปตฺติยาติ เมถุนธมฺเมน   สมงฺคีภาวโต ฯ  ปฏิลยีตีติ  เอกปสฺเสน  
นิลียติ   นิลีน  วิย  โหติ  ฯ  ปฏิกุฏฏตีติ ๑  สงฺกุจติ  ฯ  ปฏิวฏฏตีติ  
วิวฏฏติ ฯ  น   สมฺปสารียตีติ   น   วิสรติ ฯ  อภิรติวเสน  น  
ปกฺขนฺทตีติ   อตฺโถ  ฯ  อถวา   ปฏิลียตีติ   สงฺกุจติ   ตตฺถ ปฏิกลู- 
ตาย   สณฺ ิตตฺตา ฯ  ปฏิกฏุฏตีติ   อปสกฺกติ  น  อุปสกฺกติ  ฯ  
ปฏิวฏฏตีติ  นิวตฺตติ  ฯ  ตโตเอว   น   สมฺปสารียติ  ฯ นหารุ- 
ททฺทลนฺติ นหารุขณฺฑ นหารุวิเลขน วา ฯ  
        [๑๓๑]  อฑฺฒมาสนฺติ  อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยควจน  ฯ ปฏ-ิ 
สลฺลิยิตุนฺติ ยถาวุตฺตกาล   ปฏิ   ปฏิ   ทวิเส   ทิวเส   สมาปตฺติย   ธมฺม- 
จินฺตาย จ  จิตฺต  นิลิยิตุ ฯ  ปยุตฺตวาจนฺติ   ปจฺจยปฏสิยุตฺตวาจ  
พุทฺธา   อิเมสุ   ทิวเสสุ   ปณฺฑาย   น  จรนฺติ  วิหาเรเยว  นิสีทนติฺ  
เตส   ทินฺน   มหปฺผล   โหตีติอาทิวจน ฯ  กลฺยาณุปนิสฺสยวเสนาติ  
ปพฺพชฺชาย  อุปนิสฺสยวเสน  ฯ  ปเร  กิราติ  กิรสทฺโท  อรุจิสูจ- 
นตฺโถ ฯ เตนาห   อิท  ปน  อิจฺฉามตฺตนฺติ ฯ  ปวตฺติอชานน  
อาโรจยิตาภาโว   าเต   นิวารณ ฺจาติ   อิท   เตส  อิจฺฉามตฺต  น  
ปน   การณนฺติ   อตฺโถ ฯ  อปเร   ปน   วทนฺติ   เอตสฺมึ   กริ อฑฺฒ- 
 
๑. อฏกถาปาโป อีทิโสว ฯ ปาลิยมฺปน ปฏิกุชฺชตีติ ทิสฺสติ ฯ   
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มาเส  น  โกจิ  พุทฺธเวเนยฺโย  อโหสิ  อถ  สตฺถา  อิม อฑฺฒ- 
มาส ผลสมาปตฺติสุเขน   วีตินาเมสฺสามิ   อิติ   มยหฺ ฺเจว   สุขวิหาโร  
ภวิสฺสติ   อนาคเต   จ   ปจฺฉิมา   ชนตา   สตฺถาป   คณ   ปหาย  
เอกโก   วิหาสิ   กิมงฺค   ปน   มยนฺติ   ทิฏานุคตึ   อาปชฺชิสฺสติ  
ตทสฺสา   ภวิสฺสติ   ทีฆรตฺต   หิตาย   สุขายาติ   อิมินา   การเณน  
เอวมาหาติ  ฯ  เนว   โกจิ   ภควนฺต   อุปสงฺกมตีติ   เปตฺวา  ปณฺฑ- 
ปาตนิหารก  อ ฺโ  โกจิ  เนว  ภควนตฺ  อุปสงฺกมติ  ฯ ภิกฺขุสงฺโฆ  
ปน   สตฺถุ  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เอก  ภิกฺขุ  อทาสิ  ฯ  โส  ปาโตว  
คนฺธกุฏิปริเวณสมฺมชฺชนมุโขทกทนฺตกฏทานาทีนิ  สพฺพกิจฺจานิ  ตสฺมึ  
ตสฺมึ ขเณ กตฺวา อปคจฺฉติ ฯ  
        [๑๓๒]  อเนกการณสมฺมิสฺโสติ   เอตฺถ   กายสฺส อสุจิทุคฺคนฺธ- 
เชคุจฺฉปฏิกูลตาว  อเนกการณ ฯ  มณฺฑนปกติโกติ อลงฺการ- 
สภาโว ฯ  โกจิ   ตรโุณป   ยุวา  น  โหติ  โกจิ  ยุวาป มณฺฑนก- 
ชาติโก   น  โหติ  ยถา  อุปสนฺตสภาโว  อาลสิยพฺยสนาทีหิ  วา  
อภิภูโต ฯ  อิธ   ปน   ทหโร  เจว  ยุวา  จ  มณฺฑนกชาติโก  จ  
อธิปฺเปโต  ฯ  ปมโยพฺพนนฺนาม  ปณฺณรสวสฺสโต  ยาว ทฺวตฺตึส- 
วสฺสานิ   โสฬสวสฺสโต   วา  ยาว  เตตฺตึสวสฺสานิ  ฯ  กุณปนฺติ  
มตกเฬวร ฯ  อหิสฺส   กุณป   อหิกุณป ฯ  เอว   อิตรานิป  ฯ  
อติปฏิกูลชิคุจฺฉนียภาวโต  เจตฺถ  อิมาเนว  ตีณิ   วุตฺตานีติ  
                     [ ม.ป. ๑๒๘ ส. ป. ๔๘๘ ]  
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เวทิตพฺพานิ  ฯ  อ ฺเส   หิ   สสสกูราทีน   กุณป   มนุสฺสา กฏก- 
ภณฺฑาทีหิ   อภิสงฺขริตฺวา   ปริภุ ฺชนติฺป ฯ  อิเมส   ปน   กุณป  
อภินวมฺป   ชคุิจฺฉนฺติเยว  ฯ  โก   ปน   วาโท   กาลาติกฺกเมน  
ปูติภูเต ฯ  อติปฏิกูลชิคุจฺฉนียตา   จ  เนส  อติวิย  ทุคฺคนฺธตาย  ฯ  
สา   จ   อหีน   ติขิณโกปตาย   กุกฺกรุมนุสฺสาน  โอทนกุมฺมาสุปจยตาย  
สรีรสฺส   โหตีติ   วทนฺติ  ฯ  สมณกุตฺตโกติ   สมณกิจฺจโก ฯ กาสาว- 
นิวาสนาทิวเสน   สมณกิจฺจการีติ   วุตฺต   โหติ ฯ  เตนาห สมณ- 
เวสธารโกติ  ฯ  สพฺพมกสูติ   ปถุุชชฺนา   สาวชฺเชป   ตตฺถ อนวชฺช- 
ส ฺ ิโน หุตฺวา กรณการาปนสมนุ ฺตาทิเภท สพฺพมกสุ ฯ  
        [๑๓๓]  โลหิตกนฺติ   เอตฺถ   โลหิตคตนฺติป   ปนฺติ  ฯ  วคฺคูติ  
มตา   วคฺคุมตา ฯ  ปุ ฺสมฺมตาติ   ปุชฺชภวผลนิพฺพตฺตเนน   สตฺตาน  
ปุนเนน   วิโสธเนน   ปุ ฺนฺติ  สมฺมตา  ฯ  ปวาเหสฺสามีติ  คมยิสฺสามิ  
วิโสเธสฺสามีติ   อตฺโถ ฯ  มารเธยฺย   วุจฺจนฺติ   เตภูมิกธมฺมา  ฯ  
วจนตฺถโต  ปน  มารสฺส  เธยฺย  มารเธยฺย  ฯ  เธยฺยนฺติ  ธาน  วตฺถุ  
นิวาโส   โคจโร ฯ  มาโร   วา  เอตฺถ  ธิยติ  ติฏติ  ปวตฺตตีติ  
มารเธยฺย  ฯ  มาโรติ   เจตฺถ   กิเลสมาโร   อธิปฺเปโต ฯ กิเลสมาร- 
วเสเนว  จ  เทวปุตฺตมารสฺส กามภเว อาธิปจฺจนฺติ ฯ มารวิสย  
นาติกฺกมิสฺสตีติ   จินฺเตตฺวาติ   เอวมย   สเวค   ปฏลิภิตฺวา  มารวิสย  
อติกฺกเมยฺยาป  มยา  ปน  เอว   วุตฺเต   อุปฺปนฺนสเวค ปฏิป-ฺ 
                        [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป.  ๔๘๙-๙๐ ]  
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ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา   มารวิสย   นาติกฺกมิสฺสตีติ   เอว   จินฺเตตฺวา ฯ  
ทฺวิวจนนฺติ   ทฺวิกฺขตฺตุ   วจน ฯ  อาเมฑิตวจนนฺติ   วุตฺต  โหติ  ฯ  
นิโยเชนฺตีติ   เอตฺถ  อย  อนฺธพาลา  เทวตา  เอว  อุปฺปนฺนสเวคมูลก  
สมณธมฺม   กตฺวา  อย  มารวิสย  อติกกฺเมยฺยาปติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตโน  
อ ฺาณตาย   มตา   สสารโต   มุจฺจนฺตีติ   เอวลทธฺิกาป   สมานา  
อตฺตโน   ลทธฺิวเสน   มตา   ภิกฺขู   สสารโต   มุจฺจนฺตีติ   อิมมตฺถ  
อนุปปริกฺขิตฺวา   ต   ตตฺถ  นิโยเชสีติ  เวทิตพฺพ  ฯ  กิ ฺจาป  อสุภกถ  
กเถนฺเตน   ภควตา   ยถา   เตส   ภิกฺขูน   มรณภย   น   ภวิสฺสติ  
ตถา   เทสิตตฺตา   ภิกฺขูน ฺจ  ต  ธมฺมกถ  สุตฺวา  อสุภภาวนานุโยเคน  
กาเย   วิคตจฺฉนฺทราคตาย   มรณสฺส   อภิปฏ ิตภาวโต   ภย   นตฺถิ  
ต   ปน   อสิหตฺถ   ตถา   วิจรนฺต   ทิสวฺา   ตท ฺเส   ภิกฺขูน อุปฺปช-ฺ 
ชนกภย   สนฺธาย   โหติเยว   ภยนฺติอาทิ   วุตฺตนฺติ   วทนฺติ  ฯ  
อตฺตนาป   อตฺตาน   ชีวิตา   โวโรเปนฺติ   อ ฺม ฺป   ชีวิตา โวโร- 
เปนฺตีติ   วุตฺตตฺตา   สพฺพานิป   ตานิ   ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  ชีวิตา 
โวโรเปสีติ   อิท   เยภุยฺยวเสน   วุตฺตนฺติ   คเหตพฺพ  ฯ  อปฺปก  หิ  
โอนมธิก   วา   คณนุปค   น   โหตีติ  ป ฺจสตานีติ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  
เย   จ   อตฺตนาว   อตฺตาน   อ ฺม ฺ ฺจ   ชีวิตา  โวโรเปสุ  เต  
เปตฺวา   อวเสสปุถุชฺชนภิกฺขู   สพฺเพ   จ   อริเย   อย   ชีวิตา โวโร- 
เปสีติ เวทิตพฺพ ฯ  
                          [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป. ๔๙๑ ]  
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        [๑๓๔]  ปฏิสลฺลานา   วุฏ ิโตติ   เอตฺถ   ปฏิสลฺลานนฺติ   เตหิ  
เตหิ   สตฺตสงฺขาเรหิ   ปฏนิิวตฺติตฺวา   อปสกฺกิตฺวา   สลฺลาน   นลิิยน  
วิเวจน  ฯ  กายจิตฺเตหิ  ตโต  วิวิตฺตตา  เอกีภาโวติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
เตนาห  เอกีภาวโตติ  ฯ  ปวิเวกโตติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เอกีภาโวติ หิ  
กายจิตฺตวิเวโก  วุตฺโต  ฯ  วุฏ ิโตติ  ตโต ทุวิธวิเวกโต ภวงฺคุปฺ- 
ปตฺติยา รูปารมฺมณาทิสงฺขารสมาโยเคน  จ  คหฏปพฺพชิตาทิสตฺต- 
สมาคเมน จ  อเปโต ฯ  อุทฺเทส   ปริปจฺุฉ   คณฺหนฺตีติ   อตฺตโน  
อตฺตโน   อาจริยาน  สนติฺเก  คณฺหนฺติ  ฯ  กาม  ทสานุสฺสติคฺคหเณเนว  
อานาปานสฺสติป   คหิตา ฯ  สา  ปน  ตตฺถ  สนฺนิปติตภิกฺขูสุ  พหุนฺน  
สปฺปายา   ปติฏา   จ ฯ  ตสฺมา  ปุน  คหิตา  ฯ  ตถาหิ  ภควา  
ตเมว   กมฺมฏาน   เตส   ภิกฺขูน  กเถสิ  ฯ  อาหาเร  ปฏิกลูส ฺา  
อสุภกมฺมฏานสทิสี  ฯ  จตฺตาโร   ปน   อารุปฺปา   อาทิกมฺมิกาน  
อนนุรูปาติ   เตส   อิธ   อคฺคหณ   ทฏพฺพ   เวสาลึ   อุปนิสฺสายาติ  
เวสาลินคร   โคจรคาม  กตฺวา  ฯ  อุปฏานสาลายนฺติ  ธมฺมสภาย  ฯ  
มุหุตฺเตเนวาติ   สตฺถริ   สทฺธมฺเม   จ   คารเวน   อุปคตภิกฺขูน วจน- 
สมนนฺตรเมว   อุฏหึสูติ   กตฺวา  วุตฺต  ฯ  พุทฺธกาเล  กิร  ภิกขฺู  
ภควโต   สนเฺทส   สริสา   สมฺปฏิจฺฉิตุ   โอหิตโสตา   วิหรนฺติ ฯ  
ยสฺสาติ ยสฺส กตฺตพฺพสฺส ฯ กาลนฺติ เทสนากาล สนฺธาย วทติ ฯ  
        [๑๓๕]  อรหตฺตปฺปตฺติยาติ   อรหตฺตปฺปตฺติอตฺถาย  ฯ  อ ฺ  
                 [ ม. ป. ๑๓๐-๓๑ ส. ป. ๔๙๒-๓ ]  
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ปริยายนฺติ   อรหตฺตาธิคมตฺถาย   อ ฺ   การณ ฯ  อาจิกฺขนฺโตติ  
ปสสาปุพฺพก  เทเสนฺโต  ฯ  ปสสา  จ ตตฺถ อภิรุจิชนเนน อุสฺสาห- 
นตา ฯ ต   ห ิ  สุตฺวา   ภิกขฺู   ภควา   อิม   สมาธึ  อเนเกหิ  อากาเรหิ  
ปสสติ   สนโฺต   กิราย   สมาธิ  ปณีโต  จ  อเสจนโก  จ  สโุข  จ  
วิหาโร   ปาปธมฺเม   จ   านโส   อนตฺรธาเปตีติ   ส ฺชาตาภิรุจิโย  
อุสฺสาหชาตา   สกฺกจฺจ   อนุยุ ฺชิตพฺพ   ปฏิปชฺชิตพฺพ   ม ฺนฺติ ฯ  
อตฺถโยชนากฺกมนฺติ   อตฺถ ฺจ   โยชนากฺกม ฺจ ฯ  ภควา   อตฺตโน  
ปจฺจยภูต   ๑   สมาธึ   เทสนานุภาเวน   เตสมฺป   ภิกขฺูน  อาสนฺน ปจฺจกฺ- 
ข ฺจ   กโรนฺโต   สมฺปณฺฑนวเสน   อยมฺป   โขติอาทิมาห ฯ อสฺสา- 
สปฺปสฺสาสปริคฺคาหิกาติ  ทีฆรสฺสาทิวิเสเสหิ  สทฺธึ  อสฺสาสปฺปสฺสาเส  
ปริจฺฉิชฺช   คาหิกา ฯ  เต   อารพฺภ  ปวตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  อิทานิ  
ยถาวุตฺตมตฺถ   ปาลิยา   วิภาเวนฺโต   อาห   วุตฺต   เหตนฺติอาทึ  ฯ  
ตตฺถ   อสฺสาโส   โน   ปสฺสาโสติ   โส  โสเยว  อตฺโถ  ปฏิเสเธน  
วิเสเสตฺวา   วุตฺโต ฯ  อสสฺาสวเสนาติ  อสฺสาส  อารมฺมณ  กตฺวาติ  
วุตฺต   โหติ ฯ  ปสฺสาสวเสนาติ   เอตฺถาป   เอเสว   นโย ฯ  
อุปฏาน   สตีติ   อปมฺมสฺุสนตาย   ตเมว   อสฺสาส   ปสฺสาส ฺจ  
อุปคนฺตฺวา   าน  สติ  นามาติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺตาวตา  อานาปาเนสุ  
สติ   อานาปานสฺสตีติ  อยมตฺโถ  วุตฺโต  โหติ  ฯ  อิทานิ  สติวเสเนว  
 
๑. ม. ปจฺจกฺขภูต ฯ  

                           [ ม. ป.  ๑๓๑ ส. ป. ๔๙๓ ]  
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ปุคฺคล   นิททฺิสิตุกาเมน   โย   อสฺสสติ   ตสฺสุปฏาติ   โย   ปสฺสสติ  
ตสฺสุปฏาตีติ   วุตฺต  ฯ  โย   อสฺสสติ   ตสฺส   สติ   อสฺสาส  
อุปคนฺตฺวา   ติฏติ   โย   ปสฺสสติ   ตสฺส   สติ  ปสฺสาส  อุปคนฺตฺวา  
ติฏตีติ   อตฺโถ ฯ  ยุตฺโตติ   สมฺปยุตฺโต ฯ  อานาปานสฺสติยนฺติ  
อานาปานสฺสติย   ปจฺจยภูตายนฺติ   อตฺโถ ฯ  ปรุิมสฺมึ   หิ   อตฺเถ  
สมาธิสฺส   สติยา   สหชาตาทิปจฺจยภาโว   วุตฺโต  สมฺปยุตฺตวจนโต  ฯ  
ทุติยสฺมึ   ปน   อุปนิสฺสยภาโว ฯ  อุปจารชฺฌานสหคตา   หิ   สติ  
อปฺปนาสมาธิสฺส  อุปนิสสฺโย  โหตีติ   อุภยถาป   สหชาตาทีน สตฺตนฺ- 
นมฺป  ปจฺจยาน  วเสน  ปจฺจยภาว  ทสฺเสติ  ฯ  ปุน จ ปร อุทายิ  
อกฺขาตา   มยา   สาวกาน   ปฏิปทา   ยถา  ปฏิปนฺนา  เม  สาวกา  
จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวนฺตีติอาทีสุ  อุปฺปาทนวฑฺฒนฏเน  
ภาวนาติ   วุจฺจตีติ   ตทุภยวเสน   อตฺถ   ทสฺเสนฺโต   ภาวิโตติ อุปฺปา- 
ทิโต  วฑฺฒิโต  วาติ  อาห  ฯ  ตตฺถ  ภาว วิชฺชมานต อิโต คโตติ  
ภาวิโต ฯ  อุปฺปาทิโต   ปฏิลทฺธมตฺโตติ   อตฺโถ  ฯ  อุปฺปนฺโน  ปน  
ลทฺธาเสวโน   ภาวิโต  ฯ  ปคุณภาว  อาปาทิโต  วฑฺฒิโตติ  อตฺโถ  ฯ  
พหุลีกโตติ   พหุล  ปวตฺติโต  ฯ  เตน  อาวชฺชนาทิวสีภาวปฺปตฺติ- 
มาห  ฯ โย   หิ  วสีภาว  อาปาทิโต  โส  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  
สมาปชฺชิตพฺพโต   ปุนปปฺุน   ปวตฺติยติ ฯ  เตน   วุตฺต   ปุนปฺปนุ  
กโตติ  ฯ  ยถา  อิเธว  ภิกขฺเว  สมโณ  วิวิจฺเจว กาเมหีติ เอวมาทีสุ  
                        [ ม. ป.  ๑๓๒ ส. ป. ๔๙๔ ]  
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ปมปเท   วุตฺโต   เอวสทฺโท   ทุติยาทีสุป   วุตฺโตเยว   โหติ  
เอวมิธาปติ   อาห   อุภยตฺถ   เอวสทฺเทน   นิยโม   เวทิตพฺโพติ  ฯ อุภย- 
ปทนิยเมน   ลทฺธคุณ   ทสฺเสตุ   อย   หีติอาทิ   วุตฺต ฯ อสุภกมมฺฏ- 
านนฺติ  อสุภารมฺมณ  ฌานมาห ฯ ต หิ อสุเภสุ โยคกมฺมภาวโต  
โยคิโน   สุขวิเสสาน   การณภาวโต  จ  อสุภกมฺมฏานนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  
เกวลนฺติ   อิมินา   อารมฺมณ   นิวตฺเตติ  ฯ  ปฏิเวธวเสนาติ ฌาน- 
ปฏิเวธวเสน  ฯ  ฌาน  ห ิ ภาวนาวิเสเสน  อิชฌฺนฺต  อตฺตโน วิสย  
ปฏิวิชฺฌนฺตเมว  ปวตฺตติ  ยถาสภาวโต  ปฏิวิชฺฌิยติ  วาติ ปฏ-ิ 
เวโธติ   วุจฺจติ ฯ  โอฬารกิารมฺมณตฺตาติ   วิภจฺฉารมฺมณตฺตา  ฯ  
ปฏิกูลารมฺมณตฺตาติ   ชิคุจฺฉิตพฺพารมฺมณตฺตา ฯ  ปริยาเยนาติ  
การเณน   เลสนฺตเรน   วา ฯ  อารมฺมณสนฺตตายาติ   อนุกฺกเมน  
วิเจตพฺพต   ปตฺตารมฺมณสฺส   ปรมสขุุมต   สนฺธายาห ฯ  สนฺเต  หิ  
สนฺนิสินฺเน   อารมฺมเณ   ปวตฺตมาโน   ธมฺโม   สยมฺป   สนฺนิสนิฺโนว  
โหติ  ฯ  เตนาห  สนฺโต  วูปสนฺโต  นิพฺพุโตติ  ฯ  นพฺิพุตสพฺพปริ- 
ฬาโหติ อตฺโถ  ฯ  อารมฺมณสนฺตตาย   ตทารมฺมณาน   ธมฺมาน   สนฺตตา  
โลกุตฺตรธมฺมารมฺมณาหิ   ปจฺจเวกฺขณาหิ   ทีเปตพฺพา  ฯ  นาสสฺ  
สนฺตปณีตภาวาวห   กิ ฺจิ   เสจนนฺติ   อเสจนโก ฯ  อเสจนกตฺตา  
อนาสิตฺตโก ฯ อนาสิตฺตกตฺตาเอว อพฺโพกิณฺโณ อสมฺมิสฺโส  
ปริกมฺมาทินา ฯ  ตโตเยว  ปาฏิเยกฺโก  วิสสเยเวโก  ฯ  อาเวณิโก  
                          [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๔๙๔ ]  
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อสาธารโณ ฯ  สพฺพเมต  สรสโตเอว  สนฺตภาว  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  
ปริกมฺม   วา   สนฺตภาวนิมิตฺต ฯ  ปรกิมฺมนฺติ   จ   กสิณกรณาทิ  
นิมิตฺตุปฺปาทปริโยสาน ฯ  ตาทิส   อิธ  นตฺถีติ  อธิปปฺาโย  ฯ  ตทา  
หิ   กมฺมฏาน   นิรสฺสาทตฺตา   อสนฺตมปฺปณีต   สยิา ฯ  อุปจาเรน  
วา   นตฺถ ิ  เอตฺถ   สนฺตตาติ   โยชนา ฯ  ยถา   อุปจารกฺขเณ นีวรณ- 
วิคเมน  องฺคปาตุภาเวน  จ  ปเรส  สนตฺตา โหติ น เอวมิมสฺส ฯ  
อย   ปน   อาทิมนสิ ฯเปฯ  ปณีโต   จาติ   โยชนา ฯ  เกจีติ อุตฺตร- 
วิหารวาสิเก   สนฺธายาห ฯ  อนาสิตฺตโกติ   อุปเสจเนน   น อาสิตฺ- 
ตโก  ฯ  เตนาห  โอชวนฺโตติ ฯ โอชวนฺตสทิโสติ อตฺโถ ฯ มธโุรติ  
อิฏโ ฯ  เจตสิกสุขปฏิลาภสวตฺตน   ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน  อุเปกฺขาย  
วา   สนฺตภาเวน   สุขคติกตฺตา   สพฺเพสมฺป   วเสน   เวทิตพฺพ ฯ  
ฌานสมุฏานปณีตรูปผุฏสรีรตาวเสน  ปน  กายิกสุขปฏิลาภสวตฺตน  
ทฏพฺพ ฯ  ต ฺจ   โข   ฌานโต   วุฏ ิตกาเล  ฯ  อิมสฺมึ  ปกฺเข  
อปฺปตปฺปตกฺขเณติ  อิท  เหตุมฺหิ  ภุมฺมวจน   ทฏพฺพ  ฯ อวิกฺขมฺ- 
ภิเตติ   ฌาเนน   สกสนฺตานโต   อนีหเฏ   อปฺปหีเน ฯ อโกสลฺล- 
สมฺภูเตติ   อโกสลลฺ   วุจฺจติ   อวิชฺชา   ตโต   สมฺภูเต ฯ อวิชฺชา- 
ปุพฺพงฺคมา   หิ   สพฺเพ   ปาปธมฺมา ฯ  ขเณเนวาติ  อตฺตโน ปวตฺ- 
ติกฺขเณเนว ฯ  อนฺตรธาเปตีติ  เอตฺถ  อนฺตรธาปน  วินาสน  ฯ  
ต   ปน   ฌานวตฺถุกสฺส   อิธาธิปฺเปตตฺตา   ปริยฏุานปฺปหาน   โหตีติ  
                           [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป.  ๔๙๔-๕ ]  
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อาห   วิกฺขมฺเภตีติ ฯ  วูปสเมตีติ  วิเสเสน  อุปสเมติ  ฯ  วิเสเสน  
อุปสมน   ปน   สมฺมเทว  อุปสมน  โหตีติ  อาห  สุฏ ุ  อุปสเมตีติ  ฯ  
นนุ   จ   อ ฺโป   สมาธิ   อตฺตโน   ปวตฺติกฺขเณเนว  ปฏิปกฺขธมฺเม  
อนฺตรธาเปติ   วูปสเมติ   อถ   กสฺมา   อยเมว   สมาธิ   เอว  
วิเสเสตฺวา วุตฺโตติ ฯ ปุพฺพภาคโต ปฏาย นานาวิตกฺกวูปสมน- 
สพฺภาวโต ฯ วุตฺต   เหต   อานาปานสฺสติ   ภาเวตพฺพา   วิตกฺก-ุ 
ปจฺเฉทายาติ ฯ อปจ   ติกขฺป ฺสฺส   าณุตฺตรสฺเสต  กมฺมฏาน  
าณุตฺตรสฺส  จ  กิเลสปฺปหาน  อิตเรหิ   สาติสย   ยถา สทฺธา- 
ธิมุตฺเตหิ   ทิฏ ิปฺปตฺตสฺส   ตสฺมา   อิม  วิเสส  สนฺธาย  านโส  
อนฺตรธาเปติ   วูปสเมตีติ   วุตฺต ฯ  อถวา   นิมิตฺตปาตุภาเว  สติ  
ขเณเนว  องฺคปาตุภาวสพฺภาวโต  อยเมว   สมาธิ   านโส อนฺตร- 
ธาเปติ   วูปสเมตีติ   วุตฺโต   ยถาต   มหโต   อกาลเมฆสฺส อุฏ ิ- 
ตสฺส   ธารานิปาเต   ขเณเนว   ปวิย  รโชชลลฺสฺส  วูปสโม  ฯ  
เตเนวาห   เสยฺยถาป   ภิกขฺเว   มหาอกาลเมโฆ   อุฏ ิโตติอาทึ  ฯ  
สาสนิกสฺส   ฌานภาวนา   เยภุยฺเยน   นพฺิเพธภาคิยาว   โหตีติ  อาห  
นิพฺเพธภาคิยตฺตาติ  ฯ  พุทฺธาน  ปน  เอกเสน  นิพฺเพธภาคิยาว โหติ ฯ  
อิมเมว   หิ   กมฺมฏาน   ภาเวตฺวา   สพฺเพป   สมฺมาสมฺพุทฺธา สมฺมา- 
สมฺโพธึ   อธิคจฺฉนฺติ ฯ  อริยมคฺคสฺส   ปาทกภูโต  อย  สมาธิ  
อนุกฺกเมน   วฑฺฒิตฺวา   อริยมคฺคภาว   อุปคโต   วิย   โหตีติ   อาห  
                                 [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๔๙๕ ]  
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อนุปุพฺเพน   อริยมคฺควุฑฺฒิปฺปตฺโตติ  ฯ  อย   ปนตฺโถ วิราคนิโรธ- 
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาน  วเสน  สมฺมเทว  ยุชชฺติ  ฯ กถนฺติ อิท  
ปุจฺฉนาการวิภาวนปท ฯ  ปุจฺฉา  เจตฺถ  กเถตุกมฺยตาวเสน  อ ฺเส  
อสมฺภวโต  ฯ  สา   จ   อุปริเทสน   อารูฬฺหาน   สพฺเพส ปการ- 
วิเสสาน   อามสนวเสนาติ   อิมมตฺถ   ทสฺเสนฺโต  กถนฺติ  ฯเปฯ  
กมฺยตาปุจฺฉาติ  อาห  ฯ  กถ  พหุลีกโตติ เอตฺถาป อานาปานสฺสติ- 
สมาธีติ ปท   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  กถนฺติ อานา- 
ปานสฺสติสมาธิพหุลีการ   นานปฺปการโต  วิตฺถาเรตุกมฺยตาปุจฺฉา  ฯ  
พหุลีกโต   อานาปานสฺสติสมาธีติ   ตถา  ปฏุธมฺมนิทสฺสนนฺติ  
อิมมตฺถ  เอเสว  นโยติ  อิมินาเยว  อติทิสฺสติ  ฯ  เหฏา ปป ฺจวเสน  
วุตฺตมตฺถ   สขุคฺคหณตฺถ   สงฺคเหตฺวา   ทสฺเสนฺโต   อย   ปเนตฺถ  
สงฺเขปตฺโถติ  อาห  ฯ  ปณฺฑนตฺโถติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตมตฺถนฺติ  ต กถ  
ภาวิโตติอาทินา   ปุจฺฉาวเสน  สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  ฯ  อิธ  ตถาคโต  
โลเก   อุปชชฺตีติอาทีสุ   อิธสทฺโท  โลก  อุปาทาย  วุตฺโต  ฯ  อิเธว  
ติฏมานสฺสาติอาทีสุ   โอกาส ฯ  อิธาห   ภิกฺขเว   ภุตฺตาวี  อสฺส  
ปวาริโตติอาทีสุ   ปทปูรณมตฺต ฯ  อิธ  ภิกฺขุ  ธมมฺ ปริยาปุณา- 
ตีติอาทีสุ  ปน  สาสน ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขูติ อิธาป สาสนเมวาติ  
ทสฺเสนฺโต   ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  สาสเน  ภิกฺขูติ  วตฺวา  ตเมวตฺถ  ปากฏ  
กตฺวา   ทสฺเสตุ   อย   หติีอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  สพฺพปฺปการอานา- 
                      [ ม.ป. ๑๓๒ ส. ป.  ๔๙๕-๖ ]  
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ปานสฺสติสมาธินิพฺพตฺตกสฺสาติ   สพฺพปฺปการคฺคหณ   โสฬส ปกาเร   
สนฺธาย  ฯ  เต  หิ อิมสฺมึเยว สาสเน ฯ พาหิรกา หิ ชานนฺตา  
อาทิโต   จตุปฺปการเมว   ชานนฺติ  ฯ  เตนาห   อ ฺสาสนสฺส ตถา- 
ภาวปฏิเสธโนติ ฯ  ยถาวุตฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  นิสฺสยภาวปฏิเสธโนติ  
อตฺโถ  ฯ  เอเตน  อิธ  ภิกขฺเวติ  อิท  อนฺโตคธเอวสทฺทนฺติ ทสฺเสติ ฯ  
สนฺติ   ห ิ เอกปทานิป  อวธารณานิ  ยถา  วายุภกฺโขติ  ฯ  เตเนวาห  
อิเธว   ภิกฺขเว   สมโณติอาทึ ฯ  ปริปุณฺณสมณกรณธมฺโม   หิ   โย  
โส  สพฺพปฺปการอานาปานสฺสติสมาธินิพฺพตฺตโก  ฯ  ปรปฺปวาทาติ  
ปเรส   อ ฺติตฺถิยาน   นานปฺปการา   วาทา   ติตฺถายตนานิ ฯ อร ฺ- 
าทิกสฺเสว   ภาวนานุรูปเสนาสนต  ทสฺเสตุ  อิมสฺส  หีติ  วุตฺต  ฯ  
ทุทฺทโม   ทมถ  อนุปคโต  โคโณ  กฏูโคโณ  ฯ  ยถา  ถเนหิ  สพฺพโส  
ขีร  น  ปคฺฆรติ  เอว  โทหปฏิพนฺธีนิ  กูฏเธนุ  ฯ  อสฺสาติ โคปกสฺส ฯ  
รูปสทฺทาทิเก   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชนกอสสฺาโท   รูปารมฺมณาทิรโส ฯ  
ปุพฺเพ   อาจิณฺณารมฺมณนฺติ   ปพฺพชติโต   ปุพฺเพ   อนาทิมติ   สสาเร  
ปริจิตารมฺมณ ฯ  อุปจารวเสน  อุปนิสีทติ  อปฺปนาวเสน  อุปนิปชฺชตีติ  
โยเชตพฺพ  ฯ  อิธาติ  อิมสมฺึ  สาสเน  ฯ  นิพนฺเธยฺยาติ  พนฺเธยฺย  ฯ  
สติยาติ   สมมฺเทว   กมฺมฏานสลฺลกขฺณวสปฺปวตฺตาย   สติยา  ฯ  
อารมฺมเณติ   กมฺมฏานารมฺมเณ  ฯ  ทฬฺหนฺติ   ถริ ฯ  ยถา สโต- 
การิสฺส  อุปจารปฺปนาเภโท  สมาธิ  อิชฺฌติ  ตถา  ถามคต  กตฺวาติ  
                      [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๔๙๖-๗ ]  
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อตฺโถ ฯ  มุทธฺภูตนฺติ   สนฺตตาทิวิเสสคุณวนฺตตาย  พุทฺธาทีหิ  อริเยห  
สมฺมา   เสวิตภาวโต   จ   มุทฺธสทิส ฯ  อตฺตมนฺติ   อตฺโถ ฯ วิเสสา- 
ธิคมทิฏธมฺมสุขวิหารปทฏานนฺติ   สพฺเพส   พุทธฺาน   เอกจฺจาน  
ปจฺเจกพุทฺธาน  พุทฺธสาวกาน ฺจ  วิเสสาธิคมสฺส  เจว  อ ฺกมฺมฏ- 
าเนน อธิคตวิเสสาน  ทิฏธมฺมสุขวิหารสฺส  จ  ปทฏานภูต ฯ  
วตฺถุวิชฺชาจริโย   วิย   ภควา   โยคีน   อนุรูปนิวาสฏานุปทิสนโต  ฯ  
ภิกฺขุ   ทีปสทิโส   อร ฺเ   เอกโก   วิหริตฺวา   ปฏิปกฺขนิมฺมถเนน  
อิจฺฉิตตฺถสาธนโต  ฯ  ผลมุตฺตมนฺติ  สาม ฺผลมาห ฯ ปรกฺกม- 
ชวโยคฺคภูมินฺติ   ภาวนุสฺสาหชวสฺส   โยคฺคกรณภูมิภูต ฯ  เอว วุตฺต- 
ลกฺขเณสูติ  อภิธมฺมปริยาเยน  สุตฺตนฺตปริยาเยน  จ  วุตฺตลกฺขเณสุ ฯ  
รุกฺขสมีปนฺติ   ยาวตา   มชฺฌนฺติเก   กาเล   สมนฺตา   ฉายา   ผรติ  
นิวาเต   ปณฺณานิ   ปตนฺติ   เอตฺตาวตา   รกฺุขมูลนติฺ   วุจฺจตีติ  เอว  
วุตฺต   รุกฺขสสฺ   สมีปฏาน ฯ  อวเสสสตฺตวิธเสนาสนนฺติ   ปพฺพต  
กนฺทร   คิริคุห   สุสาน   วนปตฺถ   อพฺโภกาส   ปลาลปุ ฺชนฺติ   เอว  
วุตฺต ฯ  อุตุตฺตยานุกุล   ธาตุจริยานุกุลนฺติ   คิมฺหาทิอุตุตฺตยสฺส  
เสมฺหาทิธาตุตฺตยสฺส   โมหาทิจริตตฺตยสฺส   จ   อนุกุล ฯ  ตถาหิ  
คิมฺหกาเล   อร ฺ   อนุกุล   โสมฺมสตีลภาวโต  ฯ  เหมนฺเต  รกฺุขมูล  
หิมปาตนิวารณโต  ฯ  วสฺสกาเล  สุ ฺาคาร วสฺสนิวารกเคหสพฺ- 
ภาวโต ฯ เสมฺหธาตุกสฺส   เสมฺหปกติกสฺส   อร ฺ   อนุกลุ   ทูร  
                      [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๔๗๙-๘ ]  
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คนฺตฺวา   ภิกฺขาจรเณน   เสมฺหสฺส   วูปสมนโต ฯ  ปตฺตธาตุกสฺส  
รุกฺขมูล   สีตวาตสมฺผสฺสสมฺภวโต  ฯ  วาตธาตุกสฺส   สุ ฺาคาร  
อนุกุล   วาตนิวารณโต  ฯ  โมหจริตสฺส   อร ฺ   อนุกลุ ฯ  
มหาอร ฺเ   หิ   จิตฺต  น  สงฺกุจติ  วิวฏงฺคณภาวโต  ฯ  โทสจรติสฺส  
รุกฺขมูล   ปสาทนียภาวโต  ฯ  ราคจริตสฺส   สุ ฺาคาร   อนุกลุ  
วิสภาคารมฺมณาน  ปเวสนิวารณโต ฯ  อลีนานุทฺธจฺจปกฺขิกนฺติ อสงฺ- 
โกจาวิกฺเขปปกฺขิก ฯ  สยน  หิ  โกสชชฺปกฺขิก  ฯ  านจงฺกมนานิ  
อุทฺธจฺจปกฺขิกานิ ฯ  น  เอว  นิสชชฺา  ฯ  ตโตเอวสฺสา  สนฺตตา  ฯ  
นิสชฺชาย   ทฬฺหภาว   ปลลฺงฺกาภุชเนน   อสฺสาสปฺปสฺสาสาน ปวตฺตน- 
สุขต   อุปริมกายสฺส   อุชกุฏปเนน  อารมฺมณปริคฺคหุปาย  ปริมุข  
สติยา  ปเนน  ทสฺเสนฺโต  ฯ  อูรุพทธฺาสนนฺติ อูรูน มิโถ- 
พนฺธนวเสน๑  นิสชฺชา  ฯ  เหฏ ิมกายสฺส   อนุชุก   ปน   นิสชชฺา- 
วจเนเนว โพธิตนฺติ ฯ  อุชช   กายนฺติ   เอตฺถ   กายสทฺโท  อุปริมกาย- 
วิสโยติ อาห   อุปริม   สรรี   อุชุก   เปตฺวาติ  ฯ  ตมฺปน   อุชุก  
ปน   สรูปโต   ปโยชนโต   จ   ทสฺเสตุ  อฏารสาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
น   ปณมนฺตีติ   น   โอณมนฺติ ฯ  น   ปริปตตีติ  น  วิคจฺฉติ  วีถึ  
น   วิลงฺเฆติ ฯ  ตโตเอว  ปุพฺเพนาปร  วิเสสุปฺปตฺติยา  วุฑฺฒึ  ผาตึ  
อุปคจฺฉติ  ฯ  อิธ   ปริสทโฺท   อภิสทฺเทน   สมานตฺโถติ   อาห กมฺมฏ- 
 
๑. ม. อโธพนฺธนวเสน ฯ   
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านาภิมุขนฺติ  ฯ  พหิทฺธา   ปถุุตฺตารมฺมณโต   นวิาเรตฺวา กมฺมฏ- 
านเยว   ปุรกฺขิตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ  ปรีติ   ปริคฺคหฏโ ปริณายิกาติ- 
อาทีสุ  วิย  ฯ  นิยฺยานฏโ  ปฏิปกฺขโต นิคฺคมนฏโ ฯ ตสฺมา  
ปริคฺคหิตนิยฺยานนฺติ   สพฺพถา   คหิตาสมฺโมส   ปรจฺิจตฺตสมฺโมส   สตึ  
กตฺวา ปรม สติเนปกฺก อุปฏเปตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๓๖]  สโตวาติ   สติยา   สมนฺนาคโตเอว   สรนฺโตเอว อสฺส- 
สติ  ฯ  นาสฺส  กาจิ  สติวิรหิตา  อสฺสาสปฺปวตฺติ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  
สโต   ปสฺสสตีติ   เอตฺถาป   สโต   ปสฺสสตีติ  เอวสทฺโท  อาเนตฺวา  
วตฺตพฺโพ  ฯ  สโตการีติ  สโตเอว  หุตฺวา  สติยาเอว  วา  กาตพฺพสฺส  
กตฺตา   กรณสีโล   วา ฯ  พตฺตึสาย  อากาเรหีติ  จตูสุ  จตุกฺเกสุ  
อาคตานิ   ทฆีรสฺสาทีนิ   โสฬส   ปทานิ  อสฺสาสปฺปสฺสาสวเสน  ทฺวิธา  
วิภชิตฺวา   วุตฺเตหิ   ทีฆมสฺสาส   อาทึ   กตฺวา   ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสี  
ปสฺสาสปริยนฺเตหิ   พตฺตึสากาเรหิ ฯ  ยทิ   สโตว   อสฺสสติ  สโต  
ปสฺสสตีติ   เอตสฺส  วิภงฺเค  วุตฺต  อถ  กสฺมา  อสฺสสติ  ปสฺสส- 
ติจฺเจว อวตฺวา   สโตการีติ   วุตฺต ฯ  เอกรส   เทสน  กาตุกาม- 
ตาย  ฯ ปมจตุกฺเก  ปททฺวยเมว  หิ  วตฺตมานกาลวเสน  อาคต  
อิตรานิ   อนาคตกาลวเสน ฯ  ตสฺมา  เอกรส  เทสน  กาตุกามตาย  
สพฺพตฺถ  สโตการีจฺเจว  วุตฺต  ฯ ทีฆ อสฺสาสวเสนาติ ทีฆอสฺสาส- 
วเสน ฯ วิภตฺติอโลป   กตฺวา   นิทฺเทโส  ฯ  ทีฆนฺติ   วา   ภควตา  
                          [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๔๙๙ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 288 

วุตฺตอสฺสาสวเสน ฯ  จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขปนฺติ   วิกฺเขปสฺส  
ปฏิปกฺขภาวโต   อวิกฺเขโปติ   ลทฺธนามสฺส   จิตฺตสฺส   เอกคฺคภาว  
ปชานโต   สติ   อุปฏ ิตา   อารมฺมณ   อุปคนฺตฺวา    ิตา   โหติ  ฯ  
ตาย   สติยา   เตน  าเณนาติ  ยถาวุตฺตาย  สติยา  ยถาวุตฺเตน  จ  
าเณน  ฯ  อิท   วุตฺต   โหติ   ทีฆ   อสฺสาส   อารมฺมณภูต  
อวิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส   อสมฺโมหโต   วา   ปชานนฺตสฺส   ตตฺถ   สติ อุปฏ- 
 ิตาเอว  โหติ  ต   สมฺปชานนฺตสฺส   อารมฺมณกรณวเสน อสมฺ- 
โมหวเสน   วา   สมฺปช ฺ   ตทิมินา   สติสมฺปช ฺเน   ตสมงฺคี  
โยคาวจโร   สโตการี   นาม   โหตีติ  ฯ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสสฺาส- 
วเสนาติ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   หุตฺวา   อสฺสสนสฺส   วเสน ฯ ปฏ-ิ 
นิสฺสคฺคานุปสฺสิอสฺสาสวเสนาติ  วา  ปาโ ฯ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคา- 
นุปสฺสิโน อสฺสาสา   ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสิอสฺสาสา   เตส   วเสนาติ  
อตฺโถ ฯ  อนฺโต  อุฏ ิตสสน  อสฺสาโส  พหิ  อุฏ ิตสสน  ปสฺสาโสติ  
อาห   อสฺสาโสติ   พหิ   นิกฺขมนวาโตติอาทึ ฯ  สุตฺตนฺตฏกถายมฺปน  
พหิ   อุฏหิตฺวาป   อนฺโต   สสนโต   อสฺสาโส   อนฺโต  อุฏหตฺิวาป  
พหิ   สสนโต   ปสฺสาโสติ   กตฺวา   อุปฺปฏิปาฏิยา   วุตฺต  ฯ  อถวา  
มาตุกุจฺฉิย   พหิ   นิกฺขมิตุ   อลทฺโธกาโส   นาสิกาวาโต  มาตุกุจฺฉิโต  
นิกฺขนฺตมตฺเต   ปม   พหิ   นกิฺขมตีติ   วินยฏกถาย   อุปฺปตฺติกฺกเมน  
อาทิมฺหิ   สาโส  อสฺสาโสติ  พหิ  นกิขฺมนวาโต  วุตฺโต  ฯ  เตเนวาห  
                      [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๔๙๙-๕๐๐ ]  
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สพฺเพสมฺป   คพฺภเสยฺยกานนฺติอาทึ ฯ  สุตฺตนฺตฏกถายมฺปน   ปวตฺติย  
ภาวนารมฺภสมเย   ปม   นาสิกาวาตสฺส   อนฺโต  อากฑฺฒิตฺวา  ปจฺฉา  
พหิ   วิสชฺชนโต   ปวตฺติกฺกเมน   อาทิมฺหิ   สาโส  อสฺสาโสติ  อนฺโต  
ปวิสนวาโต  วุตฺโต  ฯ  สตฺุตนฺตนโยเยว  เจตฺถ อสฺสาสาทิมชฺฌปริโย- 
สาน สติยา   อนุคจฺฉโต   อชฺฌตฺต   วิกเฺขปคเตน   จิตฺเตน   กาโยป  
จิตฺตมฺป   สารทฺธา   จ   โหนฺติ   อิ ฺชติา   จ   ผนฺทิตา   จ ปสฺสาสาทิ- 
มชฺฌปรโิยสาน  สติยา  อนุคจฺฉโต พหิทฺธา วิกฺเขปคเตน จิตฺเตน  
กาโยป   จิตฺตมฺป   สารทฺธา   จ  โหนติฺ  อิ ฺชิตา  จ  ผนฺทิตา  จาติ  
อิมาย   ปาลิยา  สเมติ  ฯ  ภาวนารมฺเภ  ปวตฺติกฺกมสฺเสว  อิจฺฉิตตฺตา  
สุนฺทรตโรติ   วทนฺติ ฯ  ตาลล   อาหจฺจ  นิพฺพายตีติ  ตาลล  อาหจฺจ  
นิรุชฺฌติ ฯ  เตน   กริ  สมปฺติชาโต  พาลทารโก  ขิปต  กโรติ  ฯ  
เอวนฺตาวาติอาทิ   ยถาวุตฺตสฺส   อตฺถสสฺ   นิคมน ฯ  เกจิ   เอว  
ตาวาติ   อเนน   ปวตฺติกฺกเมน   อสฺสาโส   พหิ   นกิฺขมนวาโตติ คเห- 
ตพฺพนฺติ  อธิปฺปาโยติ  วทนฺติ  ฯ  อทฺธานวเสนาติ กาลทฺธานวเสน ฯ  
อย  หิ  อทฺธานสทฺโท  กาลสฺส  เทสสฺส  จ  วาจโก ฯ ตตฺถ เทสทฺธาน  
อุทาหรณภาเวน   ทสฺเสตฺวา   กาลทฺธานสฺส  วเสน  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน  
ทีฆรสฺสต   วิภาเวตุ   ยถา  หีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  โอกาสทฺธานนฺติ  
โอกาสภูต   อทฺธาน ฯ  ผริตฺวาติ   พฺยาเปตฺวา ฯ  จุณฺณวิจุณฺณาป  
อเนกกลาปภาเวน ฯ  ทีฆมทฺธานนฺติ  ทีฆ  ปเทส  ฯ  ตสฺมาติ  สณิก  
                          [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป. ๕๐๐ ]  
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ปวตฺติยา  ทีฆสนฺตานตาย  ทีฆาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  เอตฺถ  จ หตฺถ-ิ 
อาทิสรีเร สุนขาทิสรีเร   จ   อสฺสาสปฺปสฺสาสาน   เทสทฺธานวิสิฏเน  
กาลทฺธานวเสเนว   ทีฆรสฺสตา   วุตฺตาติ   เวทิตพฺพา  สณิก  ปูเรตฺวา  
สณิกเมว   นกิฺขมนฺติ   สฆี  ปูเรตฺวา  สีฆเมว  นิกฺขมนฺตีติ  วจนโต  ฯ  
มนุสฺเสสูติ   สมานปฺปมาเณสุป   มนุสสฺสรีเรสุ ฯ  ทีฆ   อสฺสสนฺตีติ  
ทีฆ   อสฺสาสปฺปพนฺธ   ปวตฺเตนฺตีติ   อตฺโถ ฯ  ปสฺสสนฺตีติ  เอตฺถาป  
เอเสว   นโย ฯ  สุนขสสาทโย   วิย   รสฺส  อสฺสสนติฺ  ปสฺสสนฺติ  
จาติ   โยชนา ฯ  อิทมฺปน   ทีฆ   รสฺส ฺจ   อสฺสสน   ปสฺสสน ฺจ  
เตส   สตฺตาน  สรรีสภาโวติ  ทฏพฺพ  ฯ  เตสนฺติ  สตฺตาน  ฯ  เตติ  
อสฺสาสปฺปสฺสาสา  ฯ  อิตฺตรมทฺธานนฺติ  รสฺสก  กาล  ฯ  นวหา- 
กาเรหีติ ภาวนมนุยุ ฺชนฺตสฺส   ปุพฺเพนาปร   อลทธฺวิเสสสฺส   เกวล  
อทฺธานวเสน  อาทิโต  วุตฺตา  ตโย  อาการา  ฯ  เต จ โข เอกจฺโจ  
อสฺสาส  สุฏ ุ  สลลฺกฺเขติ   เอกจฺโจ   ปสฺสาส   เอกจฺโจ  
ตทุภยนฺติ   อิเมส   ติณฺณ   ปุคฺคลาน  วเสน  ฯ  เกจิ  ปน  อสฺสสติป  
ปสฺสสติปติ   เอกชฺฌ   วจน   ภาวนาย   นิรนฺตร   ปวตฺติทสฺสนตฺถนฺติ  
วทนฺติ ฯ  ฉนฺทวเสน   ปพฺุเพ   วิย   ตโย  ตถา  ปามุชฺชวเสนาติ  
อิเมหิ   นวหิ   อากาเรหิ ฯ  กาม ฺเจตฺถ   เอกสฺส   ปคฺุคลสฺส  
ตโยเอว   อาการา   ลพฺภนฺติ   ตนฺติวเสน   ปน   สพฺเพส   ปาลึ อารูฬฺ- 
หตฺตา   เตส  วเสน  ปริกมมฺสฺส  กาตพฺพตฺตา  จ  ตตฺราย  ภิกฺขุ  
                         [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป. ๕๐๐ ]  
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นวหากาเรหีติ  วุตฺต  ฯ  เอว  ปชานโตติ  เอว ยถาวุตฺเตหิ อากาเรหิ  
อสฺสาสปฺปสฺสาเส   ปชานโต   ตตฺถ   มนสิการ   ปวตฺเตนฺตสฺส ฯ  
เอเกนากาเรนาติ   ทีฆ   อสฺสาสาทีสุ   จตูสุ   อากาเรสุ   เอเกน  
อากาเรน นวสุ ตีสุ วา เอเกน ฯ ตถาหิ วกฺขติ  
        ทีโฆ รสฺโส จ อสฺสาโส  ปสฺสาโสป จ ตาทิโส  
        จตฺตาโร   วณฺณา   วตฺตนฺติ   นาสิกคฺเค   ว   ภิกฺขุโนติ ฯ  
อย  ภาวนา  อสฺสาสปฺปสฺสาสกายานุปสฺสนาติ   กตฺวา   วุตฺต กายา- 
นุปสฺสนาสติปฏานภาวนา  สมฺปชชฺตีติ  ฯ  อิทานิ  ปาลิวเสเนว เต  
นว   อากาเร   ภาวนาวิธิ ฺจ   ทสฺเสตุ   ยถาหาติอาทิ   อารทฺธ  ฯ  
ตตฺถ   กถ   ปชานาตีติ   ปชานนวิธึ   กเถตุกมฺยตาย  ปุจฺฉติ  ฯ  ทีฆ  
อสฺสาสนฺติ   วุตฺตลกฺขณ   ทีฆ   อสฺสาส  ฯ  อทฺธานสงฺขาเตติ อทฺธา- 
นนฺติ   สงฺขคเต   ทีเฆ   กาเล ฯ  ทีฆ   ขณนฺติ  อตฺโถ  ฯ โกฏาส- 
ปริยาโย  วา  สงฺขาตสทฺโท  เถยฺยสงฺขาตนฺติอาทีสุ วิย ฯ ตสฺมา  
อทฺธานสงฺขาเตติ   อทฺธานโกฏาเส   เทสภาเคติ   อตฺโถ  ฯ  ฉนฺโท  
อุปฺปชฺชตีติ   ภาวนาย  ปุพฺเพนาปร  วิเสส  อาวหนฺติยา ลทฺธสฺ- 
สาทตฺตา   ตตฺถ   สาติสโย   กตฺตุกามตาลกฺขโณ   กุสลจฺฉนฺโท  
อุปฺปชฺชติ  ฯ  ฉนฺทวเสนาติ   ตถาปวตฺตจฺฉนฺทสฺส   วเสน   สวิเสส ภาวน- 
มนุยุ ฺชนฺตสฺส   กมฺมฏาน   วุฑฺฒึ   ผาตึ   คเมนฺตสฺส ฯ  ตโต  
สุขุมตรนฺติ  ยถาวุตฺตจฺฉนฺทปฺปวตฺติยา  ปุริมโต  สขุุมตร  ฯ ภาวนา - 
                               [ ม. ป.  ๑๒๙ ส. ป. ๕๐๑ ]  
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ภาวนาพเลน  หิ  ปฏิปฺปสสฺทฺธทรถปรฬิาหตาย  กายสฺส  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  
สุขุมตรา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ  ฯ  ปามุชฺช  อุปฺปชชฺตีติ  อสฺสาสปฺปสฺสา- 
สาน สุขุมตรภาเวน  อารมฺมณสฺส  สนฺตตาย  กมฺมฏานสฺส  จ  
วีถิปฏิปนฺนตาย   ภาวนาจิตฺตสหคโต  ปโมโท  ขุทฺทกาทิเภทา ตรุณ- 
ปติ   อุปฺปชชฺติ  ฯ  จิตฺต  วิวฏฏตีติ  อนุกฺกเมน  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน  
อติวิย   สุขุมตรภาวปฺปตฺติยา   อนุปฏหเน   วิเจตพฺพาการปฺปตฺเตหิ  
เตหิ  จิตฺต  วินิวฏฏตีติ  เกจิ  ฯ  ภาวนาพเลน ปน สขุุมตรภาวปฺ- 
ปตฺเตสุ อสฺสาสปฺปสฺสาเสสุ  ตตฺถ   ปฏภิาคนิมิตฺเต   อุปฺปนฺเน ปกติ- 
อสฺสาสปฺปสฺสาสโต   จิตฺต   นิวฏฏติ  ฯ  อุเปกฺขา  สณฺาตีติ  ตสฺมึ  
ปฏิภาคนิมิตฺเต   อุปจารปฺปนาเภเท   สมาธิมฺหิ   อุปปฺนฺเน ปุนชฌฺาน- 
นิพฺพตฺตนตฺถ  พฺยาปาราภาวโต  อชฌฺุเปกฺขณ  โหติ  ฯ สา ปนาย  
อุเปกฺขา   ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาติ   เวทิตพฺพา  ฯ  อิเมหิ  นวหากาเรหีติ  
อิเมหิ   ยถาวตฺุเตหิ   นวหิ   อากาเรหิ   ปวตฺตา  ฯ  ทฆี อสฺสาสปฺ- 
ปสฺสาสา   กาโยติ  ทีฆาการา  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  จุณฺณวิจุณฺณาป  
สมูหฏเน   กาโย  ฯ  อสสฺาสปฺปสฺสาเส  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนนิมิตฺตมฺ- 
เปตฺถ อสฺสาสปฺปสฺสาสสาม ฺวเสน   วุตฺต  ฯ  อุปฏาน   สตีติ   ต  
อารมฺมณ   อุปคนฺตฺวา   ติฏตีติ   สติ  อุปฏาน  นาม  ฯ  อนุปสฺสนา  
าณนฺติ  สมถวเสน  นิมตฺิตสฺส  อนุปสฺสนา   วิปสสฺนาวเสน อสฺสาสปฺ- 
ปสฺสาเส  ตนฺนิสฺสย ฺจ  กาย  รูปนฺติ  จิตฺต  ตสมฺปยุตฺตธมฺเม  จ   
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อรูปนฺติ   ววฏเปตฺวา   นามรูปสฺส   อนุปสฺสนา   จ   าณ   ตตฺถ  
ยถาภูตาวโพโธ  ฯ  กาโย  อุปฏานนฺติ  โส  กาโย อารมฺมณกรณวเสน  
อุปคนฺตฺวา   สติ   เอตฺถ   ติฏตีติ   อุปฏาน   นาม  ฯ  เอตฺถ  จ  
กาโย   อุปฏานนฺติ   อิมินา   อิตรกายสฺสาป   สงฺคโห   โหติ ตถา- 
วุตฺตสมฺมสนจารสฺสาป   อิธ  อิจฺฉิตตฺตา  ฯ  โน  สตีติ  โส  กาโย  
สติ   นาม   น   โหติ ฯ  สติ  อุปฏาน ฺเจว  สติ  จ  สรณฏเน  
อุปติฏนฏเน   จ ฯ  ตาย  สติยาติ  ยถาวุตฺตาย  สติยา  ฯ  เตน  
าเณนาติ  ยถาวุตฺเตน  าเณน  ฯ  ต   กายนฺติ   ต อสฺสาสปฺ- 
ปสฺสาสกาย ฺเจว  ตนฺนิสฺสยรูปกาย ฺจ ฯ  อนุปสฺสตีติ ฌาน- 
สมฺปยุตฺตาเณน   เจว   วิปสฺสนาาเณน  จ  อน ุ อนุ  ปสฺสติ  ฯ  
เตน  วุจฺจติ   กาเย   กายานุปสฺสนาสติปฏานภาวนาติ   เตน  
อนุปสฺสเนน   ยถาวุตฺเต   กาเย  อย  กายานุปสฺสนาสติปฏานภาวนาติ  
วุจฺจติ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยา  อย  ยถาวุตฺเต อสฺสาสปฺปสฺสาส- 
กาเย ตสฺส   นิสฺสยภูเต   กรชกาเย  จ  กายสฺเสว  อนุปสฺสนา  อนุทก- 
ภูตาย มรีจิยา  อุทกานุปสสฺนา   วิย   น   อนิจฺจาทิสภาเว   กาเย  
นิจฺจาทิภาวานุปสฺสนา   อถโข   ยถารห   อนิจฺจทุกฺขานตฺตาสุภภาวสฺ- 
เสว อนุปสฺสนา   อถวา   กาเย   อหนฺติ   วา   มมนฺติ   วา   อิตฺถีติ  
วา   ปุรโิสติ   วา   คเหตพฺพสฺส   กสฺสจิ   อภาวโต   ตาทิส อนนุ- 
ปสฺสิตฺวา   กายมตฺตสฺเสว   อนุปสฺสนา   กายานุปสฺสนา   ตาย  
                          [ ม. ป. ๑๒๕ ส. ป. ๕๐๑ ]  
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สมฺปยุตฺตา   สติเยว   อุปฏาน   สติปฏาน   ตสฺส  ภาวนา  วฑฺฒนา  
กายานุปสฺสนาสติปฏานภาวนาติ ฯ  เอเสว   นโยติ   นวหิ อากาเรหีติ- 
อาทินา  วุตฺตวิธึ  รสฺสปเท  อติทิสฺสติ  ฯ  เอตฺถาติ  เอตสฺมึ ยถา- 
ทสฺสิเต  กถ  ทีฆ  อสฺสสนฺโตติอาทินา  อาคเต  ปาลินเย  ฯ อิธาติ  
อิมสฺมึ   รสฺสปทวเสน   อาคเต  ปาลินเย  ฯ  อยนฺติ  โยคาวจโร  ฯ  
อทฺธานวเสนาติ   ทีฆกาลวเสน  ฯ  อิตฺตรวเสนาติ  ปริตฺตกาลวเสน  ฯ  
อิเมหิ   อากาเรหีติ   อิเมหิ   นวหิ   อากาเรหิ  ฯ  ตาทิโสติ  ทโีฆ  
รสฺโส   จ ฯ  จตฺตาโร   วณฺณาติ   จตฺตาโร   อาการา  เต  จ  
ทีฆาทโยเอว ฯ  นาสิกคฺเค  ว  ภิกฺขุโนติ  คาถาสุขตฺถ  รสฺส  กตฺวา  
วุตฺต  ฯ  นาสกิคฺเค  วาติ  วาสทฺโท  อนิยมตฺโถ  ฯ  เตน  อุตฺตโรฏ  
สงฺคณฺหาติ ฯ  
        [๑๓๗]  สพฺพกายปฏิสเวทีติ  สพฺพสฺส  กายสฺส  ปฏิ  ปฏ ิ ปจฺเจก  
สมฺมเทว   เวทนสีโล   ชานนสีโล  ฯ  ตสฺส  วา  ปฏิ  ปฏ ิ สมฺมเทว  
เวโท   เอตสฺส   อตฺถิ   ต   วา   ปฏิ  ปฏ ิ สมฺมเทว  เวทมาโนติ  
อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ   สพฺพคฺคหเณน  อสฺสาสาทิกายสฺส  อนวเสสปรยิา- 
ทาเน สิทฺเธป   อเนกกลาปสมุทายภาวโต   ตสฺส   สพฺเพสมฺป   ภาคาน  
สเวทนทสฺสนตฺถ  ปฏิสททฺคฺคหณ  ตตฺถ   สกฺกจฺจการิภาวทสฺสนตฺถ  
สสทฺทคฺคหณนฺติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต   สกลสฺสาติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ   ยถา   สมาเนสุป   อสฺสาสปฺปสฺสาเสสุ  โยคิโน  ปฏิปตฺติวิธาเน  
                         [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป. ๕๐๒ ]  
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ปจฺเจก   สกกฺจฺจเยว   ปฏปิชฺชิตพฺพนฺติ   ทสฺเสตุ   วิสุ  เทสนา  กตา  
เอว   ตเมวตฺถ   ทีเปตุ  สติป  อตฺถสฺส  สมานตาย  สกลสฺสาติอาทินา  
ปททฺวยสฺส   วิสุ   วิสุ   อตฺถวณฺณนา   กตาติ   เวทติพฺพ ฯ  ปากฏ  
กโรนฺโตติ   วิภูต   กโรนโฺต ฯ  สพฺพโส  วิภาเวนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  
ปากฏกรณ   วิภาวน   ตตฺถ   อสมฺมุยฺหนาเณเนว   เนส   ปวตฺตเนน  
โหตีติ   ทสฺเสนฺโต   เอว   วิทิต   กโรนฺโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
ตสฺมาติ   ยสมฺา   าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตเนว   อสฺสาสปฺปสฺสาเส  ปวตฺ- 
เตติ น  วิปฺปยุตฺตจิตฺเตน  ตสฺมา  เอวภูโต  สพฺพกายปฏิสเวที  
อสฺสสิสฺสามิ   ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขตีติ   วุจฺจติ  พุทฺธาทีหีติ  โยชนา  ฯ  
จุณฺณวิคเตติ   อเนกกลาปตาย   จุณฺณวิจุณฺณภาเวน   วิสเฏ ฯ  อาทิ  
ปากโฏ  โหติ  สติยา  าณสฺส  จ  วเสน  ตถา๑ ปุพฺพาภิสงฺขารสฺส  
ปวตฺตตฺตา ฯ  ตาทิเสน  ภวิตพฺพนฺติ  จตุตฺถปุคฺคลสทิเสน  ภวิตพฺพ  ฯ  
ปเคว  สตึ  าณ ฺจ  ปจฺจุปฏเปตฺวา  ตีสุป  าเนสุ  าณ- 
สมฺปยุตฺตเมว จิตฺต   ปวตฺเตตพฺพนฺติ   อธิปฺปาโย  ฯ  เอวนฺติ   วุตฺตปฺ- 
ปกาเรน สพฺพกายปฏิสเวทนวเสเนว  ฯ  ฆฏตีติ   อุสฺสหติ ฯ  วาย- 
มตีติ วายาม   กโรติ ฯ  มนสิการ  ปวตฺเตตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตถา- 
ภูตสฺสาติ อานาปานสฺสตึ  ภาเวนฺตสฺส ฯ  สวโรติ   สติ   วีรยิมฺป  
วา ฯ  ตาย  สติยาติ  ยา  สา  อานาปาเน  อารพฺภ  ปวตฺตา  สติ  
 
๑. ม. กตปุพฺพาภิสงฺขารสฺส ฯ  

                             [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป. ๕๐๒-๓ ]  
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ตาย ฯ  เตน   มนสิกาเรนาติ   โย   โส   ตตฺถ   สติปพฺุพงฺคโม ภาวนา- 
มนสิกาโร  เตน สทฺธินฺติ อธิปฺปาโย ฯ อาเสวตีติ ติสฺโส สิกฺขาโยติ  
วุตฺเต   อธิกุสลธมฺเม   อาเสวติ ฯ  ตทาเสวน   เหตฺถ  สิกฺขนนฺติ  
อธิปฺเปต ฯ  ปุริมนเยติ   ปุริมสฺมึ  ภาวนานเย  ฯ  ปมวตฺถุทฺวเยติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  ตตฺถาป  กาม  าณุปฺปาทน  ลพฺภเตว อสฺสาสปฺ- 
ปสฺสาสาน ยาถาวโต   ทฆีรสฺสภาวาวโพธสพฺภาวโต ฯ  ตถาป  ต  
น   ทุกฺกร   ยถา   ปวตฺตาน   เตส   คหณมตฺตภาวโตติ   ตตฺถ วตฺต- 
มานกาลปฺปโยโค   กโต  ฯ  อิท  ปน  ทุกฺกร  ปุริสสฺส  ขุรธาราย  
คมนสทิส ฯ  ตสฺมา   สาติสเยเนตฺถ   ปพฺุพาภิสงฺขาเรน  ภวิตพฺพนฺติ  
ทีเปตุ   อนาคตกาลปฺปโยโค   กโตติ   อิมมตฺถ   ทสฺเสตุ   ตตฺถ ยสฺมาติ- 
อาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ   าณุปฺปาทนาทีสูติ   อาทิสทเฺทน กายสงฺขาร- 
ปสฺสมฺภนปติปฏิสเวทนาทึ   สงฺคณฺหาติ ฯ  เกจิ   ปเนตฺถ สวร- 
สมาทานาน สงฺคโหติ วทนฺติ ฯ  
        [๑๓๘]  กายสงฺขารนฺติ   อสฺสาสปฺปสฺสาส  ฯ  โส   ห ิจิตฺต- 
สมุฏาโนป   สมาโน   กรชกายปฏิพทฺธวุตฺติตาย   เตน  สงฺขริยตีติ  
กายสงฺขาโรติ   วุจฺจติ ฯ  โย   ปน   กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโรติ  
เอวมาคโต   กายสงฺขาโร   เจตนาลกฺขโณ   สติป   ทฺวารนฺตรุปฺปตฺติย  
เยภุยฺยวุตฺติยา   ตพฺพหุลวุตฺติยา   จ   กายทฺวาเรน  ลกฺขิโต  โส  อิธ  
นาธิปฺเปโต ฯ  ปสฺสมฺเภนฺโตติอาทีสุ   ปจฺฉิม   ปจฺฉิม  ปท  ปุรมิสฺส  
                          [ ม. ป.  ๑๒๙ ส.ป. ๕๐๓ ]  
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ปุริมสฺส   อตฺถวจน ฯ  ตสฺมา   ปสฺสมฺภน   นาม   วูปสมน   ต ฺจ  
ตถาปโยเค   อสติ   อุปฺปชฺชนารหสฺส   โอฬาริกสฺส   กายสงฺขารสฺส  
ปโยคสมฺปตฺติยา   อนุปฺปาทนนฺติ   ทฏพฺพ ฯ  ตตฺราติ   โอฬาริก  
กายสงฺขาร  ปสฺสมฺเภนฺโตติ  เอตฺถ ฯ  อปริคฺคหิตกาเลติ กมฺมฏ- 
านสฺส  อนารทฺธกาเล ฯ  ตโตเอว   กายจิตฺตานมฺป อปริคฺคหิต- 
กาเล  ฯ  นิสทีติ  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชช กาย ปณิธายาติ หิ  
อิมินา   กายปริคฺคโห  ฯ  ปริมุข   สตึ   อุปฏเปตฺวาติ   อิมินา จิตฺต- 
ปริคฺคโห   วุตฺโต ฯ  เตเนวาห   กาโยป  จิตฺตมฺป  ปริคฺคหิตา  
โหนฺตีติ  ฯ  กาโยติ  กรชกาโย  ฯ  สทรถาติ  สปรฬิาหา  ฯ  สา  จ  
เนส   สทรถตา   ครุภาเวน   วิย  โอฬาริกตาย  อวินาภาวินีติ  อาห  
โอฬาริกาติ ฯ  พลวตราติ   มหพฺพลา   ถลูา ฯ  สนตฺา  โหนฺตีติ  
จิตฺต   ตาว   พหิทฺธา   วิกเฺขปาภาเวน   เอกคฺค  หุตฺวา  กมฺมฏาน  
ปริคฺคเหตฺวา   ปวตฺตมาน   สนฺต   โหติ   วูปสนฺต ฯ  ตโตเอว  
ตสมุฏานา  รูปธมฺมา  ลหุมุทุกมฺม ฺภาวปฺปตฺตา  ตทนุคุณตาย  
เสส   ติสนฺตติรูปนฺติ   เอว  จิตฺเต  กาเย  จ  วูปสนฺเต  ปวตฺตมาเน  
ตนิสฺสิตา  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  สนฺตสภาวา  อนุกฺกเมน สุขุมสุขุม- 
ตรสุขุมตมา หุตฺวา   ปวตฺตนฺติ ฯ  เตน   วุตฺต  ยทา  ปนสฺส  กาโย- 
ปติอาทิ  ฯ ปสฺสมฺเภมีติ  ปมาวชฺชนา ฯ  อาภุชน  อาโภโค  ฯ  
สมฺมา   อนุอาหรณ   สมนฺนาหาโร ฯ  ตสฺมึเยว   อตฺเถ  อปราปร  
                        [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป. ๕๐๔ ]  
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ปวตฺตอาวชฺชนา   ตสฺเสว   อตฺถสฺส   มนสิกรณ   จิตฺเต   ปน  
มนสิกาโร  ฯ  วีมสา   ปจฺจเวกฺขณา ฯ  สารทฺเธติ   สทรเถ สปร-ิ 
ฬาเห  ฯ  อธิมตฺตนฺติ  พลว  โอฬาริก  ฯ  ลิงฺควิปลฺลาเสน วุตฺต ฯ  
กายสงฺขาโร   หิ   อธิปฺเปโต  ฯ  อธิมตฺต   หุตฺวา   ปวตฺตตีติ กิริยา- 
วิเสสน  วา  เอต  ฯ  สุขุมนฺติ เอตฺถาป เอเสว นโย ฯ กายมฺหีติ  
เอตฺถ   จิตฺเต   จาติ   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  ปมชฺฌานโต  
วุฏาย   กริยมาน   ทุติยชฌฺานสฺส   นานาวชฺชน   ปริกมฺม  ปมชฺฌาน  
วิย   ทรูสมุสสฺาริตปฏิปกฺขนฺติ   กตฺวา   ตสมุฏาโน   กายสงฺขาโร  
ปมชฺฌาเน  จ  ทุติยชฺฌานุปจาเร  จ  โอฬาริโกติ  ตสทิโส  วุตฺโต  ฯ  
เอส  นโย เสสุปจารทฺวเยป ฯ อถวา ทติุยชฺฌานาทีน อธิคมาย  
ปฏิปชชฺโต ทุกฺขาปฏิปทาทิวเสน   กลิมโต   โยคิโน   กายกิลมถจิตฺตุ- 
ปฆาตาทิวเสน วิตกฺกาทิสงฺโขเภน   สปริผนฺทตาย   จ   จิตฺตปฺปวตฺติยา  
ทุติยชฺฌานาทิอุปจาเรสุ   กายสงฺขารสฺส   โอฬาริกตา   เวทิตพฺพา ฯ  
อติสุขุโมติ  อ ฺตฺถ   ลพฺภมาโน   กายสงฺขาโร   จตุตฺถชฺฌาเน อติกฺ- 
กนฺตสุขุโม ฯ  สุขุมภาโวปสฺส   ตตฺถ   นตฺถิ  กุโต  โอฬาริกตา  
อปฺปวตฺตนโต ฯ  เตนาห   อปฺปวตฺติเมว   ปาปุณาตีติ ฯ  ลาภิสฺส  
สโต   อนุปุพฺพสมาปตฺติสมาปชฺชนเวล   เอกาสเนเนว   วา   สพฺเพส  
ฌานาน   ปฏลิาภ   สนฺธาย   มชฺฌิมภาณกา   เหฏ ิมเหฏ ิมชฺฌานโต  
อุปรูปริชฺฌานุปจาเรป   สุขุมตร   อิจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺถ  หิ  โสปจาราน  
                        [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป. ๕๐๕ ]  
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ฌานาน   อุปรูปริ   วิเสสวนฺตตา   สนฺตตา   จ   สมฺภเวยฺย ฯ เอกาวชฺชน-ุ 
ปจาร  วา  สนฺธาย  เอว วุตฺต ฯ เอว หิ เหฏาวุตฺตวาเทน  
อิมสฺส   วาทสฺส   อวิโรโธ   สิทฺโธ  ภินฺนวิสยตฺตา  ฯ  สพฺเพสเยวาติ  
อุภเยสมฺป  ฯ  ยสฺมา   เต   สพฺเพป   วุจฺจมาเนน   วิธินา ปสฺสทฺธิ- 
มิจฺฉนฺติเยว  ฯ  อปริคฺคหิตกาเล ปวตฺตกายสงฺขาโร ปริคฺคหิตกาเล  
ปฏิปฺปสฺสมภฺตีติ   อิท   สทิสสนฺตานตาย   วุตฺต ฯ  น   หิ  เตเอว  
โอฬาริกา   อสฺสาสาทโย   สุขุมา   โหนฺติ ฯ  ปสฺสมฺภนากาโร  ปน  
เตส  เหฏา  วุตฺโตเยว  ฯ  มหาภูตปริคฺคเห  สุขุโมติ  จตุทฺธาตุ- 
มุเขน วิปสฺสนาภินิเวส   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  สกลรปูปริคฺคเห   สุขุโม  
ภาวนาย   อุปรูปริ   ปณีตภาวโต ฯ  เตเนวาห   รูปารูปปริคฺคเห  
สุขุโมติ  ฯ  ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนายาติ   กลาปสมฺมสนมาห  ฯ  
นิพฺพิทานุปสฺสนโต   ปฏาย   พลววิปสฺสนา  ตโต  โอร ทุพฺพล- 
วิปสฺสนา  ฯ  ปุพฺเพ   วุตฺตนเยนาติ   อปริคฺคหิตกาเลติอาทินา สมถ- 
นเย  วุตฺตนเยน  ฯ อปริคฺคเห ปวตฺโต กายสงฺขาโร มหาภูตปริคฺคเห  
ปฏิปฺปสฺสมภฺตีติอาทินา   วิปสฺสนานเยป   ปฏิปฺปสฺสทฺธิ   โยเชตพฺพาติ  
วุตฺต โหติ ฯ  
        [๑๓๙]  อสฺสาติ   อิมสฺส   ปสฺสมฺภย  กายสงฺขารนฺติ  ปทสฺส  ฯ  
โจทนาโสธนาหีติ  อนุโยคปริหาเรหิ ฯ  เอวนฺติ  อิทานิ วุจฺจมานา- 
กาเรน  ฯ  กถนฺติ  ย  อิท  ปสฺสมฺภย  ฯเปฯ สิกฺขตีติ วุตฺต ต  
                            [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป. ๕๐๕-๖ ]  
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กถ  ฯ  เกน  ปกาเรน  กายสงฺขารสฺส  ปสฺสมฺภน  โยคิโน  จ  สิกขฺน  
โหตีติ  กเถตุกามตาย  ปุจฺฉิตฺวา  กายสงฺขาเร  สรูปโต โอฬาริก- 
สุขุมโต วูปสมโต   อนุโยคปริหารโต   จ   ทสฺเสตุ   กตเม กาย- 
สงฺขาราติอาทิ   อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  กายิกาติ  รูปกาเย  ภวา  ฯ  
กายปฏิพทฺธาติ   กายสนฺนิสฺสิตา ฯ  กาเย   สติ   โหนฺติ  อสติ  น  
โหนฺติ ฯ  ตโตเอว   เต   อกายสมุฏานาป  กาเยน  สงฺขริยนฺตีติ กาย- 
สงฺขารา ฯ  ปสฺสมฺเภนฺโตติ   โอฬาริก   ปฏิปฺปสฺสมเฺภนฺโต ฯ  
เสสปททฺวย   ตสฺเสว   เววจน ฯ  โอฬาริก   หิ   กายสงฺขาร อวูป- 
สนฺตสภาว  สนฺนิสีทาเปนฺโต  ปสฺสมเฺภนฺโตติ   วุจฺจติ  ฯ อนุปฺปาท- 
นิโรธ  ปาเปนฺโต  นโิรเธนฺโตติ  ฯ  สฏุ ุ  สนฺตสภาว  นยนฺโต  
วูปสเมนฺโตติ  ฯ  ยถารูเปหีติ  ยาทิเสหิ  ฯ กายสงฺขาเรหีติ โอฬาริเกหิ  
กายสงฺขาเรหิ  ฯ  อานมนาติ   อภิมุเขน   กายสฺส   นมนา ฯ วิน- 
มนาติ   วิสุ   วิสุ   ปสฺสโต  นมนา  ฯ  สนฺนมนาติ  สพฺพโต  สุฏ ุ  
วา   นมนา  ฯ  ปณมนาติ   ปจฺฉโต   นมนา ฯ  อิ ฺชนาทีนิ อาน- 
มนาทีน   เววจนานิ  ฯ  อธิมตฺตานิ   วา   อภิมุขจลนาทีนิ อานมนา- 
ทโย ฯ  มนฺทานิ  อิ ฺชนาทโย  ฯ  ปสสฺมฺภย  กายสงฺขารนฺติ ตถา- 
รูป อานมนาทีน การณภูต โอฬาริก กายสงฺขาร ปฏิปฺปสฺสม-ฺ 
เภนฺโต ฯ ตสฺมึ   หิ   ปสฺสมฺภิเต   อานมนาทโยป  ปสฺสมฺภิตาเอว  
                            [ ม. ป. ๑๒ ส. ป. ๕๐๖ ]  
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โหนฺติ  ฯ  สนฺต   สุขุมนติฺ   ยถารูเปหิ   กายสงฺขาเรหิ   กายสฺส อปริปฺ- 
ผนฺทนเหตูหิ  อานมนาทโย  น  โหนติฺ  ตถารูป  ทรถาภาวโต สนฺต  
อโนฬาริกตาย   สุขุม  ฯ  ปสฺสมฺภย   กายสงฺขารนฺติ   สาม ฺโต  
เอก   กตฺวา   วทติ  ฯ  อถวา  ปุพฺเพ  โอฬาริโกฬาริก  กายสงฺขาร  
ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺโต   อนุกกฺเมน  กายสฺส  อปริปฺผนทฺนเหตุภูเต สุขุม- 
สุขุมตเร   อุปฺปาเทตฺวา   เตป   ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา   ปรมสุขุมตาย  
โกฏิปฺปตฺต   ย   กายสงฺขาร   ปฏิปฺปสสฺมฺเภติ   ต   สนฺธาย   วุตฺต  
สนฺต   สุขุม   ปสฺสมฺภย   กายสงฺขารนฺติ  ฯ  อิตีติอาทิ  โจทกวจน  ฯ  
ตตฺถ  อิตีติ  ปการตฺเถ  นปิาโต  ฯ  กิราติ  อรุจิสูจเน  ฯ  เอว เจติ  
อตฺโถ ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปปฺาโย  วุตฺตปฺปกาเรน  ยทิ  สติ  สุขุมป  
กายสงฺขาร   ปสฺสมฺเภตีติ ฯ  เอว   สนฺเตติ   เอว   สติ   ตยา วุตฺตา- 
กาเร  ลพฺภมาเน  ฯ  วาตูปลทฺธิยาติ วาตสฺส อุปลทฺธิยา ฯ จสทฺโท  
สมุจฺจยตฺโถ ฯ  อสฺสาสาทิวาตารมฺมณสฺส   จิตฺตสฺส   ปภาวนา  
อุปฺปาทนา   ปวตฺตนา   น   โหติ   เต   เจ  เตน  ปสฺสมฺเภตพฺพาติ อธิปฺ- 
ปาโย ฯ  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน ฺจ   ปภาวนาติ   โอฬาริเก อสฺสาสปฺ- 
ปสฺสาเส  ภาวนาย  ปฏิปปฺสฺสมฺเภตฺวา  สุขุมาน เตส ปภาวนา จ  
น  โหติ  อุภเยส  เตส  เตน ปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพโต ฯ อานาปานสฺสติ- 
ยาติ อานาปานารมฺมณาย   สติยา  จ  ปวตฺตน  น  โหติ อานา- 
ปานาน   อภาวโต  ฯ  ตโตเอว  ตสมฺปยุตฺตสฺส อานาปานสฺสติสมา- 
                          [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป. ๕๐๖ ]  
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อานาปานสฺสติสมาธิสฺส  จ  ปภาวนา  อุปฺปาทนาป น โหติ ฯ น หิ กทาจิ  
อารมฺมเณน  วินา  สารมฺมณา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ  ฯ  น  จ นนฺตนฺติ ๑  
เอตฺถ   นนฺติ   นิปาตมตฺต ฯ  ต   วุตฺตวิธาน   สมาปตฺตึ  ปณฺฑิตา  
ป ฺวนฺโต  น  เจว  สมาปชฺชนฺติป  ตโต  น  วุฏหนฺติปติ  โยชนา  ฯ  
เอว   โจทโก   สพฺเพน  สพฺพ  อภาวุปนยน  ปสฺสมภฺนนฺติ  อธิปฺปา- 
เยน โจเทสิ  ฯ  ปุน   อิติ   กิราติอาทิ   ยถาวุตฺตาย   โจทนาย  
วิสชฺชนา ฯ  ตตฺถ  กริาติ  ยทีติ  เอตสฺส  อตฺเถ  นิปาโต  ฯ  อิติ  
กิร  สิกฺขติ  มยา  วุตฺตากาเรน  ยทิ  สกิฺขตีติ  อตฺโถ  ฯ เอว สนเฺตติ  
เอว   ปสฺสมภฺเน   สติ ฯ  ปภาวนา   โหตีติ   ยทิป   โอฬาริกา กาย- 
สงฺขารา   ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ   สุขุมา   ปน   อตฺเถวาติ   อนุกฺกเมน  
ปรมสุขุมภาวปฺปตฺตสฺส  วเสน   นิมิตฺตุปฺปตฺติยา   อานาปานสฺสติยา  
อานาปานสฺสติสมาธิสฺส   จ   ปภาวนา   อิชฌฺเตวาติ   อธิปฺปาโย ฯ  
ยถา   กถ   วิยาติ   ยถาวุตฺตวิธาน  ต  กถ  วิย  ทฏพฺพ  ฯ  อตฺถิ  
กิ ฺจิ   ตทตฺถสมฺปฏิปาทเน   โอปมฺมนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อิทานิ  โอปมฺม  
ทสฺเสตุ   เสยยฺถาปติอาทิ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ  เสยฺยถาปติ  โอปมฺมตฺเถ  
นิปาโต ฯ  กเสติ   กสภาชเน ฯ  นิมิตฺตนฺติ  นิมิตฺตสฺส  ฯ  เตส  
สทฺทาน   ปวตฺตาการสฺสาติ   อตฺโถ  ฯ  สามิอตฺเถ   หิ   อิท อุปโยค- 
วจน  ฯ  สุคฺคหิตตฺตาติ  สุฏ ุ  คหิตตฺตา  ฯ  สุมนสิกตตฺตาติ สุฏ ุ  
จิตฺเต   ปตตฺตา  ฯ  สูปธาริตตฺตาติ   สมฺมเทว   อุปธาริตตฺตา  
 
๑. อฏกถายมฺปน น จ ตนตฺิ เอตฺตกเมว ทิสฺสติ ฯ   
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สลฺลกฺขิตตฺตา ฯ  สุขุมกา  สทฺทาติ  อนุรเว  อาห  เย  อปฺปกา  ฯ  
อปฺปตฺโถ   ห ิ  อย   กสทโฺท ฯ  สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณตาปติ  สุขุโม  
สทฺโทว   นิมตฺิต   สุขุมสทฺทนิมิตฺต   ตทารมฺมณตายป ฯ  ก ึ  วุตฺต  
โหติ ฯ  กาม   ตทา   สุขุมาป   สททฺา   นิรุทฺธา   สททฺนิมิตฺตสฺส  
ปน   สุคฺคหิตตฺตา   สุขุมตรสทฺทนิมิตฺตารมฺมณภาเวนาป  จิตฺต ปวตฺ- 
ตติ ฯ  อาทิโต   ปฏาย  หิ  ตสฺส  นิรทฺุธสฺส  สทฺทสฺส  นิมิตฺต  
อวิกฺขิตฺเตน   จิตฺเตน   อุปธาเรนฺตสฺส   อนุกฺกเมน   ปริโยสาเน  
อติสุขุมสทฺทนิมิตฺตมฺป   อารมฺมณ   กตฺวา   จิตฺต   ปวตฺตเตว  ฯ  จิตฺต  
น  วิกฺเขป  คจฺฉตีติ  ตสฺมึ  ยถาอุปฏ ิเต  นิมิตฺเต สมาธานสพฺ- 
ภาวโต ฯ เอว   สนฺเตติอาทิ   วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส   นิคมนวเสน   วุตฺต  ฯ  
ตตฺถ   ยสฺส   สุตฺตปทสฺส   สทฺธึ   โจทนาโสธนาหิ  อตฺโถ  วุตฺโต  ต  
อุทธฺริตฺวา   กายานุปสฺสนาสติปฏานานิ   วิภาคโต  ทสฺเสตุ ปสฺสมฺ- 
ภยนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ตตฺถ   ปสฺสมฺภย   กายสงฺขารนฺติ วุตฺต- 
อสฺสาสปฺปสฺสาสา   กาโยติ   โยชนา   เวทิตพฺพา ฯ  อถวา ปสฺสมฺ- 
ภย  กายสงฺขารนฺติ  เอตฺถ  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  กาโยติ  เอวมตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ  มหาสติปฏานสุตฺเต   กายานุปสฺสน   กเถนฺเตน ปม- 
จตุกฺกสฺเสว  วุตฺตตฺตา  อานาปานสฺสติสุตฺเตป  ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ   ทีฆ   วา   อสฺสสนโฺต   ทีฆ   อสฺสสามีติ   ปชานาติ ฯเปฯ  
ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   กาเย   กายานุปสฺสี  
                          [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป. ๕๐๗ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 304 

ภิกฺขเว  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  วิหรตีติ  วุตฺตตฺตา  จ กายานุปสฺสนา- 
วเสน วุตฺตสฺส   ปมจตุกฺกสฺสาติ   วุตฺต  ฯ  อาทิกมฺมิกสฺส  กมฺมฏ- 
านวเสนาติ สมถกมฺมฏาน   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  วิปสฺสนากมฺมฏาน  
ปน   อิตรจตุกฺเกสุป   ลพฺภเตว ฯ  เอตฺถาติ  ปมจตุกฺเก  ฯ  สห  
ปฏิสมฺภิทาหีติ   นิทสฺสนมตฺตเมต  ฯ  ป ฺวนฺตาน  ปน อุปนิสฺสย- 
สมฺปนฺนาน อภิ ฺาป สิชฺฌติเยว ฯ  
        [๑๔๐]  จตุพฺพิธนฺติ   ปาฏิโมกฺขสวราทิวเสน   จตุพฺพิธ  ฯ อนา- 
ปชฺชนนฺติ   สตฺตนฺน   อาปตฺติกฺขนฺธาน   อ ฺตรสฺส   อนาปชฺชน  ฯ  
อาปนฺนวุฏานนฺติ   อาปนฺนสปฺปฏิกกฺมฺมาปตฺติโต  ยถาธมฺม ปฏิก-ฺ 
กมฺมกรเณน  วุฏาน  ฯ  เทสนาคามินิโต  เทสนาย วุฏานคามินิโต  
ปริวาสาทิวินยกมฺมกรเณน   วุฏานนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ  เทสนายป  
หิ  อาปนฺนาปตฺติโต  วุฏาน  โหตีติ  สาป  วุฏาเนเนว  สงฺคหิตา  ฯ  
กิเลเสหิ   จ  อปฺปฏิปฬนนฺติ  โกโธ  อุปนาโห  มกโฺข  ปลาโส  อิสฺสา  
มจฺฉริย   มายา   สาเถยฺย  ถมฺโถ  สารมฺโภ  มาโน  อติมาโน  มโท  
ปมาโทติ  เอวมาทีหิ  ปาปธมฺเมหิ   อปฺปฏิปฬน  ฯ  เตส อนุป-ฺ 
ปาทนนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ  ยมิท   อภิสมาจาริกสีล   วุจฺจตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  เทฺวอสีติกฺขนฺธกวตฺตานิ   จุทฺทสวิธ  มหาวตฺตนฺติ  เอตฺถ  
มหาวตฺตานิ  นาม  วตฺตกฺขนฺธเก  วุตฺตานิ  อาคนฺตุกวตฺต อาวาสิก- 
คมิกอนุโมทนภตฺตคฺคปณฺฑจาริกอาร ฺกเสนาสนชนฺตาฆร วจฺจ- 
                          [ ม. ป. ๑๒๙ ส. ป.  ๕๐๘ ]  
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กุฏิอุปชฺฌายสทฺธิวิหาริกอาจริยอนฺเตวาสิกวตฺตนฺติ   จุทฺทส  วตฺตา- 
นิ  ฯ ตโต   อ ฺานิ  ปน  กทาจิ  ตชฺชนียกมฺมกตาทิกาเลเยว  
จริตพฺพานิ   ทฺวาสีติกฺขนฺธกวตฺตานิ   น   สพฺพาสุ  อวตฺถาสุ  จริตพฺพานิ  
ตสฺมา   มหาวตฺเตสุ   อคณิตานิ  ฯ  ตตฺถ  ปาริวาสิกาน  ภิกฺขูน  วตฺต  
ป ฺเปสฺสามีติ   อารภิตฺวา   น   อุปสมฺปาเทตพฺพ ฯเปฯ  น  ฉมาย  
จงฺกมนฺเต   จงฺกเม   จงฺกมิตพฺพนฺติ   วุตฺตวตฺตานิ   ฉสฺสฏ ี   ตโต  
ปร   น  ภิกฺขเว  ปาริวาสิเกน  ภิกฺขุนา  ปาริวาสิกวุฑฺฒตเรน  ภิกฺขุนา  
สทฺธึ  มลูายปฏิกสฺสนารเหน  มานตฺตารเหน  มานตฺตจาริเกน  
อพฺภานารเหน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  เอกจฺฉนฺเน  อาวาเส  วตฺถพฺพนฺติ- 
อาทินา วุตฺตานิ  ปกตตฺเต  จริตพฺเพหิ  อน ฺตฺตา  วิสุ   ตานิ  
อคเณตฺวา   ปาริวาสิกวุฑฺฒตราทีสุ   ปุคฺคลนฺตเรสุ   จริตพฺพตฺตา   เตส  
วเสน  สมฺปณฺเฑตฺวา  เอเกก  กตฺวา  คณิตานิ ป ฺจาติ เอกสตฺตติ- 
วตฺตานิ อุกฺเขปนียกมฺมกตวตฺเตสุ   วตฺตป ฺาปนวเสน   วุตฺต   น 
ปกตตฺตสฺส   ภิกฺขุโน   อภิวาทน  ฯเปฯ  นหาเน   ปฏ ิปริกมฺม สาทิ- 
ตพฺพนฺติ   อิท   อภิวาทนาทีน  อสาทิยน  เอก  น  ปกตตฺโต  ภิกฺขุ  
สีลวิปตฺติยา  อนุทฺธเสตพฺโพติอาทีนิ  จ   ทสาติ   เอวเมตานิ ทฺวา- 
สีติ ฯ  เอเตเสฺวว   ปน  กานิจิ  ตชฺชนยีกมฺมาทิวตฺตานิ  กานิจิ ปาริ- 
วาสิกาทิวตฺตานีติ   อคฺคหิตคฺคหเณน   ทฺวาสีติเอว  ฯ  อ ฺตฺถ  ปน  
อฏกถาปเทเส   อปฺปก   โอนมธิก   วา   คณนุปค   น   โหตีติ อสีติกฺ- 
                          [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๐๘ ]  
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ขนฺธกวตฺตานีติ  วุจฺจติ  ฯ  อภิสมาจาริกสีลนฺติ เอตฺถ อภิสมาจาโรติ  
อุตฺตมสมาจาโร ฯ  อภิสมาจาโรว   อภิสมาจาริก ฯ  อภิสมาจาร  
วา   อารพฺภ   ป ฺตฺต   อภิสมาจาริก  ฯ  ตเทว   สลีนฺติ อภิสมา- 
จาริกสีล  ฯ  ขนฺธกวตฺตปริยาปนฺนสฺส  สีลสฺเสต  อธิวจน  ฯ  อห  
สีล   รกฺขามิ   ก ึ  อภิสมาจาริเกนาติอาทีสุ   สีลนฺติ อุภโตวิภงฺค- 
ปริยาปนฺนเมว   คเหตพฺพ   ขนฺธกวตฺตปริยาปนฺนสฺส อภิสมาจาริกคฺ- 
คหเณน  คหิตตฺตา  ฯ  ปรปิูเรติ ปริปุณฺเณ ฯ ปริปูริเตติ วา  
อตฺโถ ฯ  
        [๑๔๑]  ตโตติ   ยถาวุตฺตสีลวิโสธนโต   ปร ฯ  อาวา- 
โสติ อาวาสปลิโพโธ  ฯ  กุลนฺติ  อาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ ตตฺถ อาวาโสติ  
เอโกป  โอวรโก  วุจฺจติ  ฯ  เอกมฺป  ปริเวณ  สกโลป สงฺฆาราโม ฯ  
สฺวาย  น  สพฺพสฺเสว  ปลิโพโธ  โหติ  ฯ  โย ปเนตฺถ นวกมฺมา- 
ทิอุสฺสุก วา   อาปชฺชติ   พหุภณฺฑสนฺนิจโย   วา   โหติ   เยน   เกนจิ   วา  
การเณน   อเปกฺขวา   ปฏพิทฺธจิตฺโต   ตสฺเสว   ปลโิพโธ   โหติ  น  
อิตรสฺส ฯ  กลุนฺติ   าติกุล  วา  อุปฏากกุล  วา  ฯ  เอกจฺจสฺส  
หิ   อุปฏากกุลมฺป   สุขิเตสุ   สุขิโตติอาทินา   นเยน   สสฏสฺส  
วิหรโต   ปลโิพโธ   โหติ  ฯ  โส  กลุมานุสเกหิ  วินา  ธมฺมสฺสวนาย  
สามนฺตวิหารมฺป   น   คจฺฉติ ฯ  เอกจฺจสฺส  มาตาปตโรป  ปลิโพธา  
น   โหนฺติ  โกรณฺฑกวิหารวาสิกตฺเถรสฺส  ภาคิเนยฺยทหรภิกฺขุโน  วิย  ฯ  
                            [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๐๘-๙ ]  
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ลาโภติ  จตฺตาโร  ปจฺจยา  ฯ  เต  กสฺสจิ  ๑  ปลิโพธา  โหนฺติ  ฯ  
ปุ ฺวนฺตสฺส   หิ   ภิกฺขุโน   คตคตฏาเน   มนุสฺสา   มหาปรวิาเร  
ปจฺจเย   เทนฺติ  โส  เตส  อนุโมเทนฺโต  ธมฺม  เทเสนฺโต  สมณ- 
ธมฺม กาตุ   โอกาส   น   ลภติ ฯ  อรุณุคฺคมนโต   ปฏาย   ยาว  
ปมยาโม   ตาว   มนุสฺสสสคฺโค   น   อุปจฺฉิชฺชติ  ฯ  ปุน พลว- 
ปจฺจูเสเยว   พาหุลฺลิกปณฺฑปาติกา   อาคนฺตฺวา   ภนฺเต   อสุโก อุปา- 
สโก  อุปาสิกา  อมจฺโจ  อมจฺจธีตา  ตุมฺหาก ทสฺสนกามาติ วทนฺติ ฯ  
โส   คณฺหาวุโส   ปตฺตจีวรนฺติ   คมนสชฺโชว   โหติ  นิจฺจพฺยาวโฏ  ฯ  
ตสฺเสว   เต  ปจฺจยา  ปลิโพธา  โหนฺติ  ฯ  เตน  คณ  ปหาย  ยตฺถ  
น   น   ชานนฺติ   ตตฺถ  เอกเกน  จริตพฺพ  ฯ  เอว  โส  ปลิโพโธ  
อุปจฺฉิชฺชติ ฯ  คโณติ   สุตฺตนฺติกคโณ   วา  อาภิธมฺมิกคโณ  วา  ฯ  
โย   ตสฺส  อุทฺเทส  วา  ปริปุจฺฉ  วา  เทนฺโต  สมณธมฺมสฺส  โอกาส  
น   ลภติ   ตสฺส   คโณ   ปลิโพโธ   โหติ ฯ  เตน   โส  เอว อุปจฺ- 
ฉินฺทิตพฺโพ  ฯ  สเจ  เตส  ภิกฺขูน  พหุ  กต  โหติ อปฺป อวสิฏ ฯ  
ต   นฏิเปตฺวา   อร ฺ   ปวิสิตพฺพ ฯ  สเจ   อปฺป   กต   พหุ  
อวสิฏ ฯ  โยชนโต   ปร   อคนฺตฺวา  อนฺโตโยชนปริจฺเฉเท  อ ฺ  
คณวาจก   อุปสงฺกมิตฺวา   อิเม   อายสฺมา   อุทฺเทสาทีหิ   สงฺคณฺหตูติ  
วตฺตพฺพ ฯ  เอวมฺป   อลภมาเนน   มยหฺ   อาวุโส   เอก   กิจฺจ  
 
๑. ม. กถ ฯ  

                            [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๐๙ ]  
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อิตฺถิ   ตุมฺเห   ยถาผาสุกฏานานิ   คจฺฉถาติ   คณ   ปหาย  อตฺตโน  
กมฺม   กาตพฺพ  ฯ  กมฺเมนาติ   กมฺมปลโิพเธน ฯ  กมฺม ฺจ ป ฺจ- 
มนฺติป   ปาโ ฯ  ตตฺถ   กมฺมนฺติ  นวกมฺม  ฯ  ต  กโรนฺเตน วฑฺฒกี- 
อาทีหิ   ลทฺธาลทฺธ   ชานติพฺพ  กตากเต  อุสฺสุกฺก  อาปชฺชิตพฺพนฺติ  
สพฺพถาป   ปลิโพโธ   โหติ  ฯ  โสป  เอว  อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ  ฯ  สเจ  
อปฺป   อวสิฏ   โหติ   นฏิเปตพฺพ ฯ  สเจ   พหุ   สงฺฆิก ฺเจ  
นวกมฺม   สงฺฆสฺส   วา   ภารหารกภิกฺขูน   วา   นิยยฺาเทตพฺพ ฯ  
อตฺตโน   สนตฺก ฺเจ   อตฺตโน   ภารหารกาน   นิยฺยาเทตพฺพ ฯ  
ตาทิเส   อลภนฺเตน   สงฺฆสฺส   ปริจฺจชิตฺวา   คนฺตพฺพ  ฯ  อทฺธานนฺติ  
มคฺคคมน  ฯ  ยสฺส   ห ิ  กตฺถจิ   ปพฺพชฺชาเปกฺโข   วา   โหติ ปจฺจย- 
ชาต  วา  กิ ฺจิ  ลทฺธพฺพ  โหติ  ฯ  สเจ  ต อลภนฺโต น สกฺโกติ  
อธิวาเสตุ ฯ  อร ฺ   ปวิสิตฺวา   สมณธมฺม   กโรนฺตสฺสาป คมิก- 
จิตฺต   นาม   ทุปฺปฏิวิโนทย   โหติ  ฯ  ตสฺมา  คนฺตฺวา  ต  กิจฺจ  
ตีเรตฺวาว   สมณธมฺเม   อุสฺสุกฺก   กาตพฺพ ฯ  าตีติ   วิหาเร  
อาจริยุปชฺฌายสทฺธิวิหาริกอนฺเตวาสิกสมานุปชฺฌายกสมานาจริยกา  
ฆเร   มาตา  ปตา  ภคินี  ภาตาติ  เอวมาทิกา  เต  คิลานา  อิมสฺส  
ปลิโพธา   โหนฺติ ฯ  ตสฺมา   โส   ปลโิพโธ   อุปฏหิตฺวา  เตส  
ปากติกกรเณน   อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  อุปชฺฌาโย  ตาว  คิลาโน  
สเจ   ลหุ   น   วุฏาติ   ยาวชีวป   ปฏชิคฺคิตพฺโพ ฯ  ตถา  ปพฺพชฺชา- 
                            [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป.  ๕๐๙ ]  
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จริโย  อุปสมฺปทาจริโย  สทฺธิวิหาริโก อุปสมฺปาทิตปพฺพาชิตอนฺเต-  
วาสิกสมานุปชฺฌายกา   จ  ฯ  นิสฺสยาจริยอุทฺเทสาจริยนิสฺสยนฺเต-  
วาสิกอุทฺเทสนฺเตวาสิกสมานาจริยกา  ปน   ยาว   นสิฺสยอุทฺเทสา  
อนุปจฺฉินฺนา   ตาว   ปฏิชคฺคิตพฺพา ฯ  ปโหนฺเตน   ตโต   อุทฺธมปฺ  
ปฏิชคฺคิตพฺพาเอว ฯ  มาตาปตูสุ   อุปชฌฺาเย   วิย  ปฏิชคฺคิตพฺพ  ฯ  
สเจป   หิ   เต   รชฺเช    ิตา   โหนฺติ   ปุตฺตโต   จ   อุปฏาน ปจฺจา- 
สึสนฺติ  กาตพฺพเมว  ฯ  อถ  เตส  เภสชฺช  นตฺถ ิ อตฺตโน สนฺตก  
ทาตพฺพ ฯ  อสติ   ภิกฺขาจริยาย   ปริเยสิตฺวาป   ทาตพฺพเมว ฯ  
ภาตุภคินีน   ปน   เตส   สนฺตกเมว   โยเชตฺวา   ทาตพฺพ  ฯ  สเจ  
นตฺถิ   อตฺตโน   สนฺตก   ตาวกาลิก   ทตฺวา   ปจฺฉา   ลภนฺเตน คณฺหิ- 
ตพฺพ ฯ  อลภนฺเตน   น  โจเทตพฺพา  ฯ  อ ฺาตกสฺส  ภคินิยา  
สามิกสฺส   เภสชฺช  เนว  กาตุ  น  ทาตุ  วฏฏติ  ฯ  ตุยฺห  สามิกสสฺ  
เทหีติ  วตฺวา  ภคินิยา  ทาตพฺพ  ฯ  ภาตุ  ชายายป  เอเสว  นโย ฯ  
เตส   ปน   ปตฺุตา   อิมสฺส   าตกาเยวาติ  เตส  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  
อาพาโธติ   โยโกจิ   โรโค  ฯ  โส  พาธมาโน  ปลโิพโธ  โหติ  ฯ  
ตสฺมา   เภสชฺชกรเณน   อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ ฯ  สเจ   ปน   กติปาห  
เภสชฺช   กโรนฺตสฺสาป   น   วูปสมติ ฯ  นาห   ตุยหฺ  ทาโส  น  
ภติโก   ตเยวมฺหิ   โปเสนฺโต  อนมตคฺเค  สสารวฏเฏ  ทุกฺข  ปตฺโตติ  
อตฺตภาว  ครหิตฺวา  สมณธมฺโม  กาตพฺโพ  ฯ  คนโฺถติ ปริยตฺติ- 
                         [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป.  ๕๐๙ ]  
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ปริยตฺติปริหรณ ฯ  ต  สชฌฺายาทีหิ  นิจฺจพฺยาวฏสฺเสว  ปลโิพโธ  โหติ  
น   อิตรสฺส ฯ  อิทฺธิยาติ  อิทฺธิปลิโพเธน  ฯ  อิทฺธติี  เต  ทสาติป  
ปาโ  ฯ  ตตฺถ   อิทฺธีติ   โปถุชชฺนิกา   อิทฺธิ ฯ  สา   หิ อุตฺตาน- 
เสยฺยกทารโก   วิย   ตรุณสสฺส   วิย   จ   ทุปฺปริหารา  โหติ อปฺป- 
มตฺตเกน  จ  ภิชฺชติ  ฯ  สา  ปน  วิปสฺสนาย  ปลโิพโธ  โหติ  น  
สมาธิสฺส   สมาธึ   ปตฺวา   ปตฺตพฺพโต ฯ  ตสฺมา   วิปสฺสนตฺถิเกน  
อิทฺธิปลิโพโธ   อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ  อิตเรน  อวเสสาติ  ฯ  กมฺมฏาน- 
ภาวน ปริพุทฺธติ   อุปโรเธติ   ปวตฺติตุ   น   เทตีติ   ปลิโพโธ   รการสฺส  
ลการ   กตฺวา   วุตฺโต ฯ  ปริปณฺโติ  อตฺโถ  ฯ  อุปจฺฉินฺทิตพฺโพติ  
สมาปเนน  สงฺคหเณน  วา  อุปรุนฺธิตพฺโพ  ฯ  อปลิโพโธ  กาตพฺโพติ ฯ  
อตฺโถ ฯ  
        [๑๔๒]  กมฺมฏาเน  นิยุตฺโต  กมมฺฏานิโก  ภาวนมนุยุ ฺชนฺโต  ฯ  
เตน   กมฺมฏานิเกน ฯ  ปริจฺฉินฺทิตฺวาติ   อิมสฺมึ   วิหาเร  สพฺเพ  
ภิกฺขูติ   เอว   ปริจฺฉินฺทิตฺวา ฯ  สหวาสีนนฺติ  สหวาสีน  ภิกฺขูน  ฯ  
มุทุจิตฺตต   ชเนตีติ   อตฺตนิ   มุทุจิตฺตต   อุปฺปาเทติ ฯ  อย ฺจ  
สหวาสีน  จิตฺตมทฺทวชนนาทิอตฺโถ  มนุสฺสาน  ปโย โหตีติอาทินยปฺ- 
ปวตฺเตน เมตฺตานิสสสุตฺเตน  ทีเปตพฺโพ ฯ  อโนลนีวุตฺติโก   โหตีติ  
สมฺมาปฏิปตฺติย   โอลีนวุตฺติโก   หีนวีริโย   น  โหติ  ฯ  อารทฺธวีริโย  
                        [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๐๙ - ๑๐ ]  
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โหตีติ   อตฺโถ  ฯ  ทิพฺเพสุป   อารมฺมเณสุ   ปเคว   อิตเรสูติ อธิปฺ- 
ปาโย  ฯ  สพฺพตฺถาติ   สพฺพสฺมึ   สมณกรณีเย   สพฺพสฺมึ   วา กมฺมฏ- 
านานุโยเค  ฯ  อตฺถยิตพฺพนฺติ  ปพฺพสฺเสว วเสน ๑ อตฺถยิตพฺพ ฯ  
โยคสฺส   ภาวนาย   อนุยุ ฺชน   โยคานุโยโค  ฯ  ตเทว  กรณียฏเน  
กมฺม ฯ  ตสฺส  โยคานุโยคกมฺมสฺส  ฯ  ปทฏานตฺตาติ นิปฺผตฺติ- 
เหตุตฺตา ฯ  โอทาตกสิเณ  อาโลกกสิณ  กสิณุคฺฆาฏิมากาสกสิเณ  
ปริจฺฉินฺนากาสกสิณ ฺจ   อนฺโตคธ   กตฺวา   ปาลิย   ปวีกสิณาทีน  
รูปชฺฌานารมฺมณาน  อฏนฺนเยว   กสิณาน   สรปูโต   วุตฺตตฺตา  
อากาสกสิณ  อาโลกกสิณ ฺจ  วชฺเชตฺวา  อฏตฺตึสารมฺมเณสูติ  
ปาลิย   อาคตนเยเนว   วุตฺต ฯ  อฏกถานเยน  ปน  อากาสกสิเณ  
อาโลกกสิเณ จ วิสุ คหิเต จตฺตาฬีสเยว กมฺมฏานานิ ฯ  
        [๑๔๓]  ตตฺริมานิ   จตฺตาฬีส   กมมฺฏานานิ   ทส  กสิณา  ทส  
อสุภา   ทส   อนุสฺสติโย  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหารา  จตฺตาโร  อารุปฺปา  
เอกา   ส ฺา   เอก   ววฏานนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปวีกสณิ  อาโปกสิณ  
เตโชกสิณ   วาโยกสิณ   นีลกสิณ   ปตกสิณ   โลหิตกสิณ   โอทาต- 
กสิณ อาโลกกสิณ  ปริจฺฉินฺนากาสกสิณนฺติ   อิเม   ทส   กสิณา  ฯ  
อุทฺธุมาตก   วินีลก   วิปุพฺพก   วิจฺฉิทฺทก   วิกฺขายิตก   วิกฺขิตฺตก  
หตวิกฺขิตฺตก   โลหิตก   ปฬุุวก   อฏ ิกนฺติ   อิเม   ทส   อสุภา ฯ พุทฺธา 
 
๑. ม. ปุพฺพาเสวนวเสน ฯ  

                          [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๐ ]  
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พุทฺธานุสฺสติ   ธมฺมสงฺฆสีลจาคเทวตานุสฺสติ   มรณสฺสติ   กายคตาสติ  
อานาปานสฺสติ   อุปสมานุสฺสตีติ   อิมา   ทส   อนุสฺสติโย  ฯ  เมตฺตา  
กรุณา   มุทิตา   อุเปกฺขาติ   อิเม   จตฺตาโร   พฺรหฺมวิหารา ฯ อากาสา- 
น ฺจายตน   วิ ฺาณ ฺจายตน   อากิ ฺจ ฺายตน เนวส ฺานา- 
ส ฺายตนนฺติ  อิเม จตฺตาโร อารุปฺปา ฯ อาหาเรปฏิกูลส ฺา  
เอกา ส ฺา ฯ จตุทฺธาตุววฏาน เอก ววฏานนฺติ ฯ  
        [๑๔๔]  ย  ยสฺส  จรติานุกุลนฺติ  เอตฺถ  ราคจริตสฺส  ตาว  ทส  
อสุภา   กายคตาสตีติ   เอกาทส   กมฺมฏานานิ   อนุกุลานิ ฯ โทส- 
จริตสฺส   จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหารา  จตฺตาริ  วณฺณกสณิานีติ  อฏ  ฯ  
โมหจริตสฺส  จ  วิตกฺกจรติสฺส  จ  เอก  อานาปานสฺสติกมฺมฏาน- 
เมว ฯ สทฺธาจริตสฺส  ปุรมิา  ฉ  อนุสสฺติโย ฯ  พุทธฺิจริตสฺส  
มรณสฺสติ   อุปสมานุสฺสติ   จตุทฺธาตุววฏาน   อาหาเรปฏิกูลส ฺาติ  
จตฺตาริ ฯ  เสสกสิณานิ   จตฺตาโร  จ  ปน  อารุปฺปา  สพฺพจริตาน  
อนุกุลานิ ฯ  กสิเณสุ   จ  ยงฺกิ ฺจิ  ปริตฺต  วิตกฺกจริตสฺส  อปฺปมาณ  
โมหจริตสฺส   อนุกลุนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  ยถาวุตฺเตเนว   นเยนาติ  
โยคานุโยคกมฺมสฺส   ปทฏานตฺตาติ   อิมมตฺถ   อติทิสฺสติ ฯ  ย  
กมฺมฏาน   คเหตุกาโม   โหติ   ตสฺเสว  วเสน  จตุกฺกป ฺจกชฺ- 
ฌานานิ นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌานปทฏาน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา อาสวกฺ- 
ขย   ปตฺตสฺส   ขีณาสวสฺส  สนฺติเก  คเหตพฺพนฺติ  อาห  อิมินาว  
                        [ ม. ป.  ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๐ ]  
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กมฺมฏาเนน  ฯเปฯ  อุคฺคเหตพฺพนฺติ ฯ  อรหนฺตาทโย   หีติอาทิ  
เอกจฺจขีณาสวโต   พหุสฺสโุตว   กมฺมฏานทาเน   เสยฺโยติ   ทสสฺนตฺถ  
อารทฺธ ฯ  มหาหตฺถิปถ   นีหรนฺโต   วิยาติ   กมฺมฏานวีถึ  
มหาหตฺถิปถ  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  วิย  ฯ  สปฺปายาสปฺปาย ปริจฺฉินฺทิตฺวาติ  
ยสฺส   กมฺมฏาน   อาจิกฺขติ   ตสฺส  อุปการานุปการ  ยุตฺตึ  มคฺค- 
เนน ปริจฺฉินฺทิตฺวา ฯ  
        [๑๔๕]  อิทานิ   กมมฺฏานทายกสฺส   สนฺติก   คจฺฉนฺเตน โธต- 
มกฺขิเตหิ   ปาเทหิ   อุปาหนา   อารูหตฺิวา   ฉตฺต   คเหตฺวา เตลนาฬิ- 
มธุผาณิตาทีนิ  คาหาเปตฺวา  อนฺเตวาสิกปริวุเตน  น  คนฺตพฺพ ฯ  
คมิกวตฺต   ปน   ปูเรตฺวา   อตฺตโน   ปตฺตจีวร   สยเมว   คเหตฺวา อนฺตรา- 
มคฺเค   ย   ย   วิหาร   ปวิสติ   สพฺพตฺถ   ปวิฏกาเล อาคนฺตุก- 
วตฺต  นิกฺขมนกาเล  คมิกวตฺตนฺติ  ยถารห  ต ต วตฺต ปูเรนฺเตน  
สลฺลหุกปริกขฺาเรน   ปรมสลฺเลขวุตฺตินา   หุตฺวา   คนฺตพฺพนฺติ   อิมมตฺถ  
สงฺขิปตฺวา  ทสฺเสนฺโต  สลฺลหุกวุตฺตินา   วินยาจารสมฺปนฺเนนาติ  
อาห  ฯ  เอว  ปน  คนฺตฺวา  ต  วิหาร  ปวิสนฺเตน  อนฺตรามคฺเค- 
เยว ทนฺตกฏ   กปฺปย   การาเปตฺวา   คเหตฺวา   ปวิสิตพฺพ ฯ  น  จ  
มุหุตฺต   วิสสฺมิตฺวา   ปาทโธวนมกฺขนาทีนิ   กตฺวา   อาจริยสฺส  สนฺติก  
คมิสฺสามีติ   อ ฺ   ปริเวณ   ปวิสิตพฺพ ฯ  กสฺมา  ฯ  สเจ  หิสฺส  
ตตฺร   อาจริยสฺส   วิสภาคา   ภิกฺขู   ภเวยฺยุ   เต   อาคมนการณ  
                       [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๑๐ - ๑ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 314 

ปุจฺฉิตฺวา   อาจริยสฺส   อวณฺณ   ปกาเสตฺวา   นฏโสิ   สเจ   ตสฺส  
สนฺติก  อาคโตติ  วิปฺปฏสิาร  อุปฺปาเทยฺยุ  เยน  ตโตว ปฏินิวตฺ- 
เตยฺย ฯ ตสฺมา  อาจริยสฺส  วสนฏาน   ปุจฺฉิตฺวา   อุชุก   ตตฺเถว  
คนฺตพฺพ ฯ วุตฺตปฺปการมาจริยนฺติ  
        ปโย คร ุภาวนีโย               วตฺวา จ วจนกฺขโม  
        คมฺภีร ฺจ   กถ   กตฺวา       โน   จฏาเน   นโิยชเยติ  
เอวมาทินา  วุตฺตปฺปการ  สทฺธาทิคุณสมนฺนาคต  เอกนฺตหิเตสึ วุฑฺฒิ- 
ปกฺเข   ิต   กลฺยาณมิตฺต   อาจริย  ฯ  วตฺตปฏิปตฺติยา อาราธิต- 
จิตฺตสฺสาติ   เอตฺถ   สเจ   อาจริโย   ทหรตโร   โหติ ปตฺตจีวร- 
ปฏิคฺคหณาทีนิ   น   สาทิตพฺพานิ ฯ  สเจ  วุฑฺฒตโร  คนฺตฺวา  
อาจริย   วนทฺิตฺวา   าตพฺพ   นิกฺขิปาวุโส   ปตฺตจีวรนฺติ   วุตฺเตน  
นิกฺขิปตพฺพ ฯ  ปานีย   ปวาติ   วุตฺเตน  สเจ  อิจฺฉติ  ปาตพฺพ  ฯ  
ปาเท   โธวาติ   วุตฺเตน  น  ตาว  ปาทา  โธวิตพฺพา  ฯ  สเจ  ห ิ 
อาจริเยน   อาภตมุทก   ภเวยฺย   น   สารุปฺป  สยิา  ฯ  โธวาวุโส  
น   มยา   อาภต   อ ฺเหิ  อาภตนฺติ  วุตฺเตน  ปน  ยตฺถ  อาจริโย  
น   ปสฺสติ  เอวรูเป  ปฏิจฺฉนฺเน  วา  โอกาเส  อพฺโภกาสวิหารสฺสาป  
วา   เอกมนฺเต   นิสีทิตฺวา   ปาทา   โธวิตพฺพา  ฯ  สเจ  อาจริโย  
เตลนาฬึ  อาหรติ  อุฏหิตฺวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ  สกกฺจฺจ  คเหตพฺพา  ฯ  
สเจ   หิ   น   น  คณฺเหยฺย  อย  ภิกฺขุ  อิโตเอว  ปฏาย  สมโฺภค  
                              [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป.  ๕๑๑ ]  
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โกเปตีติ   อาจริยสฺส   อ ฺถตฺต   ภเวยฺย ฯ  คเหตฺวา   ปน  น  
อาทิโตว   ปาทา   มกฺเขตพฺพา ฯ  สเจ   หิ   ต   อาจริยสฺส หตฺถพฺ- 
ภ ฺชนเตล   ภเวยฺย   น   สารุปฺป  สิยา  ฯ  ตสฺมา  ปม  สีส  
มกฺเขตฺวา   ขนฺธาทีนิ  มกฺเขตพฺพานิ  ฯ  สพฺพปาริหาริยเตลมิท  อาวุโส  
ปาเทป   มกฺเขหีติ   วุตฺเตน   ปน  ปาเท  มกฺเขตฺวา  อิม  เตลนาฬึ  
เปมิ   ภนฺเตติ  วตฺวา  อาจริเย  คณฺหนฺเต  ทาตพฺพา  ฯ  คตทิวสโต  
ปฏาย   กมมฺฏาน   เม   ภนฺเต   กเถุ  อิจฺเจว  น  วตฺตพฺพ  ฯ  
ทุติยทิวสโต   ปน   ปฏาย   สเจ   อาจริยสฺส  ปกติอุปฏาโก  อตฺถิ  
ต   ยาจิตฺวา   วตฺต  กาตพฺพ  ฯ  สเจ  ยาจิโต  น  เทติ  โอกาเส  
ลทฺเธเยว   กาตพฺพ ฯ  กโรนฺเตน   จ   ขุทฺทกมชฺฌมิมหนฺตานิ  ตีณิ  
ทนฺตกฏานิ  อุปนาเมตพฺพานิ ฯ  สีต  อุณฺหนฺติ   ทวิุธ มุขโธวน- 
อุทก ฺจ  นหาโนทก ฺจ  ปฏิยาเทตพฺพ  ฯ  ตโต  ย อาจริโย ตีณิ  
ทิวสานิ   ปรภุิ ฺชติ   ตาทิสเมว   นิจฺจ   อุปฏเปตพฺพ ฯ  นิยม  
อกตฺวา   ย   วา  ต  วา  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  ยถาลทฺธ  อุปนาเมตพฺพ  ฯ  
กึ   พหุนา   วุตฺเตน ฯ  ยนฺต   ภควตา   อนฺเตวาสิเกน  ภิกฺขเว  
อาจริยมฺหิ   สมฺมา   วตฺติตพฺพ   ตตฺราย   สมฺมา  วตฺตนา  กาลสฺเสว  
วุฏาย   อุปาหนา   โอมุ ฺจิตฺวา   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา ทนฺต- 
กฏ   ทาตพฺพ   มโุขทก   ทาตพฺพ   อาสน   ป ฺเปตพฺพ   สเจ  
ยาคุ   โหติ   ภาชน   โธวิตฺวา  ยาคุ  อุปนาเมตพฺพาติอาทิก  ขนฺธเก  
                               [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๑ ]  
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สมฺมาวตฺต   ป ฺตฺต   ต   สพฺพป   กาตพฺพ ฯ  อิติ   อิมินา ยถา- 
วุตฺเตน   นเยน   ปฏิปชฺชนฺโต   วตฺตปฏิปตฺติยา  จิตฺต  อาราเธตีติ  
ทฏพฺพ ฯ ป ฺจสนฺธิกนฺติ ป ฺจปพฺพ ฯ ป ฺจภาคนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๔๖]  กมฺมฏานสฺส  อุคฺคณฺหนนฺติ  กมฺมฏานคนฺถสฺส  
อุคฺคณฺหน ฯ  ตทตฺถปริปุจฺฉา  กมฺมฏานปริปุจฺฉา  ฯ  อถวา  คนฺถโต  
อตฺถโต   จ   กมฺมฏานสฺส   อุคฺคณฺหน   อุคฺคโห  ฯ  ตตฺถ สสย- 
ปริปุจฺฉา  ปริปุจฺฉนา ฯ  กมฺมฏานสฺส  อุปฏานนฺติ นิมิตฺตุ- 
ปฏาน  ฯ  เอว  ภาวนมนุยุ ฺชนฺตสฺส  เอวมิธ  นมิิตฺต  อุปติฏตีติ  
อุปธารณ  ฯ  ตถา   กมฺมฏานปฺปนา   เอว   ฌานมปฺเปตีติ ฯ  
กมฺมฏานสฺส   ลกฺขณนติฺ   คณนานุพนฺธนาผุสนาน   วเสน   ภาวน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  ปนาย  สมฺปตฺติ  ตโต  ปรมฺป  วา  สลฺลกฺขณา- 
ทิวเสน มตฺถกปฺปตฺตีติ  กมฺมฏานสภาวสฺส  สลฺลกฺขณ ฯ  เตนาห  
กมฺมฏานสภาวุปธารณนฺติ   วุตฺต   โหตีติ ฯ  อตฺตนาป   น  กลิมติ  
โอธิโส   กมมฺฏานสฺส   อุคฺคณฺหนโต ฯ  ตโตเอว   อาจริยมฺป  น  
วิเหเติ  ธมฺมาธิกรณมฺป  วา  ภาวนาย  มตฺถก  ปาปนโต  ฯ  ตสฺมาติ  
ตนิมิตฺต   อตฺตโนป   อกิลมนาจริยาวิเหนเหตุ ฯ  โถกนฺติ   โถก  
โถก ฯ  ตตฺถาติ  ยตฺถ  อาจริโย  วสติ  ตตฺถ  ฯ  สปปฺาย  โหตีติ  
อาวาสสปฺปายาทิลาเภน   มนสิการผาสุตา   ภาวนานุกุลตา   โหติ ฯ  
                             [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๑ ]  
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โยชนปรมนติฺ   อิมินา   คาวุตอฑฺฒโยชนานิป   สงฺคณฺหาติ ฯ  ยสฺมา  
ปน   มนฺทป ฺโ   คาวุเต   อฑฺฒโยชเน   โยชนมตฺเต   วา  วสนฺโต  
กมฺมฏานสฺส   กิสฺมิ ฺจิเทว   าเน   สนฺเทเห   สติ   สมโฺมเส  วา  
ชาเต   กาลสฺเสว   วิหาเร   วตฺต   กตฺวา   อนฺตรามคฺเค  ปณฺฑาย  
จริตฺวา   ภตฺตกิจฺจปริโยสาเนเยว   อาจริยสฺส   วสนฏาน   คนตฺฺวา  
ตทิวส  อาจริยสฺส  สนฺติเก  กมฺมฏาน  โสเธตฺวา  ทุติยทิวเส  อาจริย  
วนฺทิตฺวา   นิกฺขมิตฺวา   อนฺตรามคฺเค  ปณฺฑาย  จริตฺวา  อกิลมนฺโต- 
เยว อตฺตโน   วสนฏาน   อาคนฺตุ   สกฺขิสฺสติ  ฯ  ตสฺมา   วุตฺต  
มนฺทป ฺโ   โยชนปรม   คนฺตฺวาติ ฯ  สเจ   ภิกฺขุ   ติกฺขป ฺโ  
โยชนปรเม   ผาสุกฏาน   น   ลภติ ฯ  เตน  กมฺมฏาเน  สพฺพ  
คณฺ ิฏาน   ฉินฺทิตฺวา   สุวิสุทฺธ   อาวชฺชนปฏิพทฺธ   กมฺมฏาน  กตฺวา  
โยชนปรมโต   ทรูมฺป   คนฺตุ   วฏฏตีติ   อาห   ติกขฺป ฺโ   ทรูมฺป  
คนฺตฺวาติ ฯ  
        [๑๔๗]  อฏารสเสนาสนโทสวิวชฺชิตนฺติ   มหตฺต  นวตฺต  ชิณฺ- 
ณตฺต ปนฺถนิสฺสิตตฺต   โสณฺฑิ  ปณฺณ  ปุปฺผ  ผล  ปฏนียตา  
นครสนฺนิสฺสิตตา  ทารุสนฺนิสฺสิตตา   เขตฺตสนฺนิสฺสิตตา   วิสภาคาน  
ปุคฺคลาน   อตฺถิตา   ปฏฏนสนฺนิสฺสิตตา   ปจฺจนฺตสนฺนิสฺสิตตา รชชฺ- 
สีมสนฺนิสฺสิตตา   อสปฺปายตา   กลฺยาณมิตฺตาน   อลาโภติ   อิเมหิ  
อฏารสหิ   เสนาสนโทเสหิ   วิวชฺชิต ฯ  อิเมส   ห ิ อฏารสนฺน  
                         [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๑ ]  
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โทสาน   อ ฺตเรน   สมนฺนาคต   เสนาสน   ภาวนาย   อนนุรปู  ฯ  
กสฺมา ฯ  มหาวิหาเร   ตาว   พห ู  นานาจฺฉนฺทา  สนฺนิปตนฺติ  ฯ  
เต  อ ฺม ฺ  ปฏิวิรุทฺธตาย  วตฺต   น   กโรนฺติ  ฯ โพธิยงฺ- 
คณาทีนิ   อสมฺมฏาเนว   โหนฺติ ฯ  อนุปฏาปต   ปานีย  
ปริโภชนีย ฯ  ตตฺราย   โคจรคาเม   ปณฺฑาย   จริสสฺามีติ ปตฺตจีวร- 
มาทาย  นิกฺขนฺโตป  สเจ  ปสฺสติ  วตฺต  วา อกต ปานียฆฏ วา  
ริตฺต   อถาเนน   วตฺต   กาตพฺพ   โหติ   ปานีย   อุปฏเปตพฺพ  ฯ  
อกโรนฺโต   วตฺตเภเท   ทกฺุกฏ   อาปชชฺติ ฯ  กโรนฺตสฺส   กาโล อติกฺ- 
กมติ  ฯ  อติทิวา  ปวิฏโ  นฏิ ิตาย  ภิกฺขาย  กิ ฺจิ  น  ลภติ  ฯ  
ปฏิสลลฺานคโตป  สามเณรทหรภิกฺขูน   อุจฺจาสทฺเทน   สงฺฆกมฺเมหิ  
จ   วิกฺขิปติ ฯ  ยตฺถ  ปน  สพฺพ  วตฺต  กตเมว  โหติ  อวเสสาป  
จ   ฆฏฏนา   นตฺถิ  เอวรูเป  มหาวิหาเรป  วิหาตพฺพ  ฯ  นววิหาเร  
พหุ   นวกมฺม   โหติ ฯ  อกโรนฺต  อุชฺฌายนฺติ  ฯ  ยตฺถ  ปน  ภิกฺขู  
เอว   วทนฺติ   อายสฺมา   ยถาสุข   สมณธมฺม   กโรตุ  มย  นวกมฺม  
กริสฺสามาติ ฯ  เอวรูเป   วิหาเร  วิหาตพฺพ  ฯ  ชิณฺณวิหาเร  ปน  
พหุ   ปฏิชคฺคิตพฺพ   โหติ ฯ  อนฺตมโส   อตฺตโน   เสนาสนมตฺตมฺป  
อปฺปฏิชคฺคนฺต   อุชฺฌายนฺติ ฯ  ปฏิชคฺคนฺตสฺส  กมฺมฏาน  ปร-ิ 
หายติ  ฯ ปนถฺสนฺนิสฺสิเต   มหาปถวิหาเร   รตฺตินฺทวิ   อาคนฺตุกา สนฺนิ- 
ปตนฺติ  ฯ  วิกาเล  อาคตาน  อตฺตโน  เสนาสน  ทตฺวา  รุกฺขมูเล  
                             [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๑ ]  
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ปาสาณปฏเ   วา   วสิตพฺพ   โหติ ฯ  ปุนทิวเสป   เอวเมวาติ กมฺมฏ- 
านสฺส   โอกาโส   น   โหติ ฯ  ยตฺถ   ปน   เอวรูโป อาคนฺตุก- 
สมฺพาโธ   น   โหติ   ตตฺถ   วิหาตพฺพ ฯ  โสณฺฑิ   นาม ปาสาณ- 
โปกฺขรณี   โหติ ฯ  ตตฺถ  ปานียตฺถ  มหาชโน  สโมสรติ  ฯ นคร- 
วาสีน  ราชกุลุปกตฺเถราน  อนฺเตวาสิกา  รชนกมฺมตฺถาย อาคจฺ- 
ฉนฺติ  ฯ  เตส  ภาชนทารุโทณิกาทีนิ  ปจฺุฉนฺตาน  อสุเก  จ อสุเก  
จ   าเนติ  ทสฺเสตพฺพานิ  โหนฺติ  ฯ  เอว  สพฺพกาลป  นิจฺจพฺยาวโฏ  
โหติ ฯ  ยตฺถ   นานาวิธ  สากปณฺณ  โหติ  ฯ  ตตฺถสสฺ  กมฺมฏาน  
คเหตฺวา   ทิวาวิหาร   นิสนฺนสฺสาป   สนฺติเก  สากหาริกา  คายมานา  
ปณฺณ  อุจฺจินนฺติโย  วิสภาคสทฺทสงฺฆฏฏเนน  กมฺมฏานนฺตราย  
กโรนฺติ ฯ  ยตฺถ  ปน  นานาวิธา  มาลาคจฺฉา  สุปุปฺผิตา  โหนฺติ  ฯ  
ตตฺราป  ตาทิโสเยว  อุปททฺโว  ฯ  ยตฺถ  นานาวิธ  อมฺพชมฺพูปนสาทิ- 
ผล โหติ ฯ  ตตฺถ   ผลตฺถกิา   อาคนฺตฺวา   ยาจนฺติ ฯ  อเทนฺตสฺส  
กุชฺฌนฺติ   พลกฺกาเรน   วา   คณฺหนฺติ ฯ  สายณฺหสมเย  วิหารมชฺเฌ  
จงฺกมนฺเตน   ทิสฺวา   กึ   อุปาสกา  เอว  กโรถาติ  วุตฺตา  ยถารุจึ  
อกฺโกสนฺติ   อวาสายปสฺส   ปรกฺกมนติฺ  ฯ  ปฏนีเย  ปน  โลกสมฺมเต  
ทกฺขิณาคิริหตฺถิกุจฺฉิเจติยคิริจิตฺตลปพฺพตสทิเส   วิหาเร   วิหรนตฺ  
อย   อรหาติ   สมฺภาเวตฺวา   วนฺทิตุกามา   มนุสฺสา   สมนฺตา  
โอสรนฺติ ฯ  เตนสฺส   น  ผาสุ  โหติ  ฯ  ยตฺถ  ปน  ต  สปฺปาย  
                        [ ม. ป. ๑๓๒  ส. ป. ๕๑๑ ]  
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โหติ  ฯ  เตน   ทิวา   อ ฺตฺถ   คนฺตฺวา   รตฺตึ   วสิตพฺพ ฯ นคร- 
สนฺนิสฺสิเต  วิสภาคารมฺมณานิ  อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  กุมฺภทาสิโยป  
ฆเฏหิ   นิฆสนฺติโย   คจฺฉนฺติ   โอกฺกมิตฺวา   มคฺค   น   เทนฺติ ฯ อิสฺสร- 
มนุสฺสาป   วิหารมชฺเฌ   สาณึ   ปริกฺขิปตฺวา   นิสีทนฺติ ฯ ทาร-ุ 
สนฺนิสฺสเย   ปน  ยตฺถ  กฏานิ  จ  ทพฺพุปกรณรุกขฺา  จ  สนฺติ  ฯ  
ตตฺถ  กฏหาริกา  ปุพฺเพ  วุตฺตสากปุปฺผหาริกา  วิย  อผาสุก กโรนฺติ ฯ  
วิหาเร   รุกฺขา   สนฺติ ฯ  เต   ฉินฺทิตฺวา   ฆรานิ   กรสิฺสามาติ  
อาคนฺตฺวา   มนุสฺสา   ฉินฺทนฺติ ฯ  สเจ   สายณฺหสมย   ปธานฆรา  
นิกฺขมิตฺวา   วิหารมชฺเฌ   จงฺกมนฺโต  เต  ทิสฺวา  ก ึ อุปาสกา  เอว  
กโรถาติ   วทติ  ฯ  ยถารจึุ  อกฺโกสนติฺ  อวาสายปสฺส  ปรกฺกมนฺติ  ฯ  
โย   ปน   เขตฺตสนฺนิสฺสิโต   โหติ  สมนฺตา  เขตฺเตหิ  ปริวาริโต  ฯ  
ตตฺถ   มนุสสฺา   วิหารมชฺเฌเยว   ขล   กตฺวา   ธ ฺ   มทฺทนฺติ  ฯ  
ปมุเขสุ   สยนฺติ   อ ฺป   พหุ   อผาสุ   กโรนฺติ ฯ  ยตฺราป มหา- 
สงฺฆโภโค   โหติ ฯ  อารามิกกุลาน  คาโว  รุนฺธนฺติ  อุทกวาร  
ปฏิเสเธนฺติ  ฯ  มนุสฺสา   วีหิสีส   คเหตฺวา   ปสฺสถ   ตุมฺหาก อารามิ- 
กาน   กมฺมนติฺ   สงฺฆสฺส   ทสฺเสนฺติ  ฯ  เตน  เตน  การเณน ราช- 
ราชมหามตฺตาน  ฆรทฺวาร   คนฺตพฺพ   โหติ  ฯ  อยมฺป เขตฺต- 
สนฺนิสฺสิเตเนว สงฺคหิโต ฯ ยตฺถ อ ฺม ฺ วิสภาคา เวริภิกฺขู  
วิหรนฺติ ฯ  เย   จ  กลห  กโรนฺตา  มา  ภนฺเต  เอว  กโรถาติ  
                         [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๑ ]  
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วาริยมานา   เอตสฺส   ปสุกูลิกสฺส   อาคตกาลโต  ปฏาย  นฏมฺหาติ  
วตฺตาโร   ภวนฺติ  ฯ  โยป   อุทกปฏฏน   วา   ถลปฏฏน   วา  
สนฺนิสฺสิโต   โหติ ฯ  ตตฺถ   อภิณฺห   นาวาหิ   จ   สตฺเถหิ   จ อาคต- 
มนุสฺสา   โอกาส  เทถ  ปานีย  เทถ  โลณ  เทถาติ  ฆฏฏยนฺตา  
อผาสุ   กโรนฺติ  ฯ  ปจฺจนฺตนิสฺสิเต   ปน   มนุสฺสา   พุทฺธาทีสุ  
อปฺปสนฺนา   โหนฺติ ฯ  รชฺชสีมสนฺนสิฺสิเต  ราชภย  โหติ  ฯ  ต  หิ  
ปเทส   เอโก   ราชา  น  มยฺห  วเส  วตฺตตีติ  ปหรติ  ฯ  อิตโรป  
น   มยฺห   วเส   วตฺตตีติ  ฯ  ตตฺราย  ภิกฺขุ  กทาจิ  อิมสฺส  ร ฺโ  
วิชิเต   วิจรต ิฯ  กทาจิ  เอตสฺส  ฯ  อถ  น  จารปุริโส  อยนฺติ  
ม ฺมานา   อนยพฺยสน   ปาเปนฺติ  ฯ  อสปฺปายตาติ วิสภาครูปาทิ- 
อารมฺมณสโมสรเณน  วา   อมนุสฺสปริคฺคหิตตาย   วา อสปฺปาย- 
ตา  ฯ  ตตฺริท  วตฺถ ุ ฯ  เอโก  กิร  เถโร  อร ฺเ วสติ ฯ  
อถสฺส   เอกา   ยกฺขินี   ปณฺณสาลทฺวาเร   ตฺวา   คายิ ฯ  โส  
นิกฺขมิตฺวา   ทฺวาเร  อฏาสิ  ฯ  สา  คนฺตฺวา  จงฺกมนสีเส  คายิ  ฯ  
เถโร   จงฺกมนสีส   อคมาสิ ฯ  สา   สตโปริเส  ปปาเต  ตฺวา  
คายิ  ฯ  เถโร  ปฏินิวตฺติ  ฯ  อถ  น  สา  เวเคน  คเหตฺวา  มยา  
ภนฺเต   น   เอโก   น  เทฺว  ตุมฺหาทิสา  ขาทิตาติ  อาห  ฯ  ยตฺถ  
น   สกฺกา   โหติ   อาจริย   วา   อาจริยสม   วา  อุปชฺฌาย  วา  
อุปชฺฌายสม   วา   กลฺยาณมิตฺต   ลทธฺุ  ฯ  ตตฺถ  โส  กลฺยาณมิตฺตาน  
                              [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๑ ]  
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อลาโภ   มหาโทโสเยว ฯ  ตสฺมา   อิเมส   อฏารสนฺน  โทสาน  
อ ฺตเรน   สมนฺนาคต   เสนาสน  ภาวนาย  อนนุรูปนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  
วุตฺตป เจต อฏกถาสุ  
                มหาวาส นวาวาส                    ชราวาส ฺจ  ปนฺถนึ  
                โสณฺฑึ ปณฺณ ฺจ ปุปฺผ ฺจ       ผล ปฏ ิตเมว จ  
                นคร ทารุนา เขตฺต                   วิสภาเคน ปฏฏน  
                ปจฺจนฺตสีมาสปฺปาย                  ยตฺถ มิตฺโต น ลพฺภติ  
                อฏารเสตานิ านานิ                อิติ วิ ฺาย ปณฺฑิโต  
                อารกา ปริวชฺเชยฺย                      มคฺค ปฏภิย ยถาติ ฯ  
        [๑๔๘] ป ฺจเสนาสนงฺคสมนฺนาคตนฺติ คามโต นาติทูรนาจฺจา- 
สนฺนตาทีหิ ป ฺจหิ   เสนาสนงฺเคหิ  สมนฺนาคต ฯ  วุตฺต  เหต  
ภควตา   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   เสนาสน   ป ฺจงฺคสมนฺนาคต   โหติ  
อิธ  ภิกฺขเว  เสนาสน  นาติทูร  โหติ  นาจฺจาสนฺน คมนาคมน- 
สมฺปนฺน   ทวิา   อปฺปกิณฺณ   รตฺตึ   อปฺปสทฺท   อปฺปนิคฺโฆส  
อปฺปฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺส   โหติ   ตสฺมึ   โข   ปน  เสนาสเน  
วิหรนฺตสฺส  อปฺปกสิเรเนว  อุปฺปชชฺนติฺ   จีวรปณฺฑปาตเสนาสน-  
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา   ตสฺมึ   โข   ปน   เสนาสเน   เถรา  
ภิกฺขู   วิหรนติฺ   พหุสฺสุตา   อาคตาคมา   ธมฺมธรา   วินยธรา มาติกา- 
ธรา  เต  กาเลน  กาล  อุปสงฺกมิตฺวา  ปริปุจฺฉติ  ปริป ฺหติ อิท  
                          [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๑ ]  
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ภนฺเต  กถ  อิมสฺส  โก  อตฺโถติ  ตสฺส  เต  อายสฺมนฺโต  อวิวฏ ฺเจว  
วิวรนฺติ   อนตฺุตานีกต ฺจ   อุตฺตานึ   กโรนฺติ   อเนกวิหิเตสุ   จ  
กงฺขฏานิเยสุ   ธมฺเมสุ   กงฺข   ปฏิวิโนเทนฺติ   เอว   โข  ภิกฺขเว  
เสนาสน   ป ฺจงฺคสมนฺนาคต   โหตีติ  ฯ  เอตฺถ   จ   นาติทูร นาจฺจา- 
สนฺน  คมนาคมนสมฺปนฺนนฺติ  เอก  องฺค  ฯ  ทิวา  อปฺปกิณฺณ รตฺตึ  
อปฺปสทฺท   อปฺปนิคฺโฆสนฺติ  เอก  ฯ  อปฺปฑสมกสวาตาตปสิรึ- 
สปสมฺผสฺสนฺติ เอก  ฯ  ตสฺมึ   โข   ปน   เสนาสเน   วิหรนฺตสฺส ฯเปฯ  
ปริกฺขาราติ  เอก  ฯ  ตสฺมึ  โข  ปน  เสนาสเน  เถรา  ฯเปฯ กงฺข  
ปฏิวิโนเทนฺตีติ เอก ฯ เอว ป ฺจ องฺคานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        [๑๔๙]  อุปจฺฉินฺนขุทฺทกปลิโพเธนาติ  เอตฺถ  ปน  ฯ ขุทฺทก- 
ปลิโพเธ   อุปจฺฉินฺทนฺเตน  ทีฆานิ  เกสนขโลมานิ  ฉินฺทิตพฺพานิ  ฯ  
ชิณฺณจีวเรสุ   อคฺคฬอนุวาตปริภณฺฑทานาทินา   ทฬฺหีกมฺม  วา  
ตนฺตุจฺเฉทาทีสุ   ตุนฺนกมฺม   วา   กาตพฺพ  ฯ  กิลฏิานิ   วา  
รชิตพฺพานิ ฯ  สเจ   ปตฺเต   มล   โหติ   ปตฺโต   ปจิตพฺโพ  ฯ  
ม ฺจปาทีนิ  โสเธตพฺพานิ ฯ  ภตฺตสมฺมท   ปฏิวิโนเทตฺวาติ  
โภชนนิมิตฺต  ปริสฺสม  วินิตฺวา ๑  ฯ  อาหาเร  หิ อาสย ปวิฏมตฺเต  
ตสฺส   อาคนฺตุกตาย   เยภุยฺเยน   สิยา  สรีรสฺส  โกจิ  ปริสฺสโม  ต  
วูปสเมตฺวา ฯ  ตสฺมึ   ห ิ อวูปสนฺเต  สรีรเขเทน  จิตฺต  เอกคฺคต  
 
๑. ม. วิโนเทตฺวา ฯ  

                           [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๑ ]  
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น   ลเภยฺยาติ ฯ  อุคฺคเหตพฺพโต   อุคฺคโห  สพฺโพป  กมฺมฏานวิธิ  
น   ปุพฺเพ   วุตฺตอุคฺคหมตฺต ฯ  อาจริยโต   อุคฺคโห  อาจริยุคฺคโห  
ตโต ฯ เอกปทมฺปติ เอกโกฏาสมฺป ฯ  
        [๑๕๐]  อนุวหนาติ   อสฺสาสปฺปสฺสาสาน   อนุคมนวเสน   สติยา  
นิรนฺตร   อนุปวตฺตนา ฯ  ผุสนาติ   อสฺสาสปฺปสฺสาเส   คเณนฺตสฺส  
คณน   ปฏิสหริตฺวา   เต   สติยา   อนุพนฺธนฺตสฺส   ยถา   อปฺปนา  
โหติ   ตถา   จิตฺต   เปนฺตสฺส   จ   นาสิกคฺคาทิฏานสฺส   เนส  
ผุสนา  ฯ  ยสฺมา  ปน  คณนาทิวเสน  วิย  ผุสนาทวิเสน วิสุ มนสิกาโร  
นตฺถิ   ผุฏผุฏฏาเนเยว   คณนาทิ   กาตพฺพนฺติ   ทสฺเสตุ   อิธ  
ผุสนา   คหณนฺติ   ทีเปนฺโต  ผุสนาติ  ผุฏฏานนฺติ  อาห  ฯ  ปนาติ  
สมาธาน ฯ  ต   ห ิ สมฺมเทว  อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส  อาธาน  ปน  
โหติ ฯ  ตถาหิ   สมาธิ   จิตฺตสฺส    ิติ   สณฺ ิตีติ   นทิฺทิฏโ  ฯ  
สมาธิปฺปธานา   ปน   อปฺปนาติ   อาห   ปนาติ   อปฺปนาติ ฯ อนิจฺจ- 
ตาทีน  สลฺลกฺขณโต  สลลฺกฺขณา  วิปสฺสนา  ฯ  ปวตฺตโต  นิมิตฺตโต  
จ   วิวฏฏนโต   วิวฏฏนา   มคฺโค  ฯ  สกลสงฺกิเลสปฏิปฺปสฺสทฺธภิาวโต  
สพฺพโส   สทฺุธีติ   ปาริสทฺุธิ   ผล  ฯ  เตสนฺติ  วิวฏฏนาปาริสุทฺธีน  ฯ  
ปฏิปสฺสนาติ ปฏ ิปฏ ิทสสฺน เปกฺขน ฯ เตนาห ปจฺจเวกฺขณาติ ฯ  
        [๑๕๑]  ขณฺฑนฺติ  เอก  ตีณิ  ป ฺจาติ  เอว  คณนาย  ขณฺฑน  ฯ  
โอกาเสติ  คณนวีถึ  สนฺธายาห ฯ  คณนนิสฺสิโตว   น กมฺมฏาน- 
                            [ ม.ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๒ ]  
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นิสฺสิโต  ฯ  สิขาปฺปตฺต นุโขติ อิท จิรตร คณนาย มนสิกโรนฺตสฺส  
วเสน   วุตฺต ฯ  โส   หิ  ตถาลทฺธ  อวิกฺเขปมตฺต  นิสฺสาย  เอว  
ม ฺเยฺย ฯ  อสฺสาสปฺปสฺสาเสสุ   โย   อุปฏาติ   ต   คเหตฺวาติ  
อิท   อสฺสาสปฺปสฺสาเสสุ   ยสฺส   เอโกว   ปม   อุปฏาติ   ต  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ  ยสฺส   ปน   อุโภป  อุปฏหนฺติ  เตน  อุภยมฺป  
คเหตฺวา  คณิตพฺพ  ฯ  โย  อุปฏาตีติ  อิมินาว  ทฺวีสุ  นาสาปูฏ- 
วาเตสุ โย  ปากฏตโร  อุปฏาติ  โส  คเหตพฺโพติ  อยมฺป  
อตฺโถ  ทีปโตติ  ทฏพฺพ  ฯ  ปวตฺตมาน  ปวตฺตมานนฺติ  อาเมฑิต- 
วจเนน นิรนฺตร   อสฺสาสปฺปสฺสาสาน   อุปลกฺขณ   ทสฺเสติ  ฯ  เอวนฺติ  
วุตฺตปฺปกาเรน   อุปลกฺเขตฺวาวาติ   อตฺโถ ฯ  ปม   เอเกกสฺมึ  
อุปฏ ิเตป  อุปลกฺเขตฺวาว  คเณนฺตสฺส  กเมน  อุโภป  ปากฏา  โหนฺตีติ  
อาห   อสฺสาสปฺปสฺสาสา   ปากฏา   โหนฺตีติ  ฯ  เตน  อุปลกฺเขตฺวาว  
คเณตพฺพนฺติ   อิมสฺส   ตสฺส   เอว  คณยโต  ฯเปฯ  ปากฏา  โหนฺตีติ  
อิท   การณวจนนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ  ตตฺถ  ปากฏา  โหนฺตีติ  คณนา- 
วเสน พหิทฺธา   วิกฺเขปาภาวโต   วิภูตา   โหนฺติ ฯ ๑   ติยามรตฺตินฺติ  
อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยควจน ฯ  ปุริมนเยนาติ   สีฆคณนาย โคปาลก- 
คณนายาติ   อตฺโถ ฯ  เอโก  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ  ป ฺจาติ คณนา- 
 
๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปลิฆาย ปริวตฺตนก ยตฺถ นิกฺขิปนฺติ โส ปลิฆตฺถมฺโภติ อิท อตฺถิ ฯ  

                          [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๑๒-๓ ]  
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วิธิทสฺสน  ฯ  ตสฺมา  อฏาติอาทีสุป  เอกโต  ปฏาเยว  ปจฺเจก  
อฏาทีนิ   ปาเปตพฺพานิ ฯ  สีฆ   สีฆ   คเณตพฺพเมวาติ   วตฺวา  
ตตฺถ   การณ   นิทสฺสน ฺจ   ทสฺเสติ   คณนปฏิพทฺเธ   หีติอาทินา ฯ  
ตตฺถ   อริยติ   เตน   นาวาติ   อริตฺต   ปาชนทณฺโฑ ฯ  อริตฺเตน  
อุปตฺถมฺภน   อริตฺตุปตฺถมฺภน ฯ  ตสฺส   วเสน ฯ  นิปปฺริยายโต  
นิรนฺตรปฺปวตฺติ   นาม  ปนายเมวาติ  อาห  นิรนฺตรปฺปวตฺต  วิยาติ  ฯ  
อนฺโต  ปวิสนฺต  วาต  มนสิกโรนฺโต  อนฺโต  จิตฺต  ปเวเสติ  นาม  ฯ  
พหิ   จิตฺตนีหรเณป  เอเสว  นโย  ฯ  วาตพฺภาหตนฺติ  อพฺภนฺตรคตวาต  
พหุล   มนสกิโรนฺตสฺส   วาเตน   ต   าน   อพฺภาหต  วิย  เมเทน  
ปูริต   วิย   จ   โหติ   ตถา   อุปฏาติ ฯ  นีหรโตติ  ผุฏโกาส  
มุ ฺจิตฺวา  นีหรโต  ฯ  ตถา  ปน  นีหรโต   วาตสฺส คติสมนฺเวสน- 
มุเขน นานารมฺมเณสุ   จิตฺต   วิธาวตีติ   อาห   ปุถตฺุตารมฺมเณ   จิตฺต  
วิกฺขิปตีติ ฯ  เอตนฺติ   เอต   อสฺสาสปฺปสฺสาสชาต ฯ  อนุคมนนฺติ  
ปวตฺตปวตฺตาน  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน  อารมฺมณกรณวเสน   สติยา  
อนุปวตฺตน  อนุคจฺฉน ฯ  เตเนวาห   ต ฺจ   โข   น อาทิมชฺฌ- 
ปริโยสานานุคมนวเสนาติ  ฯ นาภิ อาทิ ตตฺถ ปม อุปฺปชฺชนโต ฯ  
ปมุปฺปตฺติวเสน   ห ิ  อิธ   อาทิ  จิตฺตาน  ๑  อุปฺปตฺติมตฺตวเสน  ฯ  
ตถาหิ   เต   นาภิโต   ปฏาย   ยาว   นาสิกคฺคา   สพฺพตฺถ อุปฺปช- 
 
๑. ม. จินฺตา น ฯ  

                               [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๓/๔ ]  
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ชนฺเตว ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  จ  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ภิชฺชนฺติ  
ธมฺมาน   คมนาภาวโต  ฯ  ยถาปจฺจย   ปน   เทสนฺตรุปฺปตฺติย  
คติสม ฺา ฯ  หทย  มชฌฺนฺติ  หทยสมีป  ตสฺส  อุปริภาโค  มชฌฺ  ฯ  
นาสิกา   ปรโิยสานนฺติ   นาสิกฏาน  ตสฺส  ปริโยสาน อสฺสาสปฺ- 
ปสฺสาสสม ฺาย   ตทวธิภาวโต ฯ  ตถาเหเต  จิตฺตสมุฏานา  
วุตฺตา ฯ  น   จ   พหิทฺธา   จิตฺตสมุฏานาน   สมฺภโว  อตฺถิ  ฯ  
เตนาห  อพฺภนฺตร  ปวิสนวาตสฺส  นาสิกคฺค   อาทีติ  ฯ ปวิสน- 
นิกฺขมนปริยาโย   ปน   ตสทิสวเสน   วุตฺโตติ   เวทิตพฺโพ ฯ วิกฺเขป- 
คตนฺติ   วิกฺเขป   อุปคต   วิกฺขิตฺต  ฯ  อสมาหิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
สารมฺภายาติ   สทรถภาวาย ฯ  อิ ฺชนายาติ   กมฺมฏานมนสิการสฺส  
จลนาย ฯ  วิกฺเขปคเตน   จิตฺเตนาติ   เหตุมฺหิ   กรณวจน อิตฺถมฺ- 
ภูตลกฺขเณ   วา  ฯ  สารทฺธาติ  สทรถา  ฯ  อิ ฺชิตาติ  อิ ฺชนกา  
จลนกา  ฯ  ตถา   ผนฺทิตา  ฯ  อาทิมชฺฌปริโยสานวเสนาติ อาทิ- 
มชฺฌปรโิยสานานุคมนวเสน   น   มนสิกาตพฺพนฺติ   สมฺพนฺโธ ฯ อนุ- 
พนฺธนาย  มนสิกโรนฺเตน  ผุสนาวเสน  ปนาวเสน  จ มนสิกาตพฺพนฺติ  
เยนาธิปฺปาเยน   วุตฺต  ต  วิวริตุ  คณนานุพนฺธนาวเสน วิยาติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  วิสุ  มนสิกาโร  นตฺถีติ คณนาย อนุพนฺธนาย จ  
วินา  ยถากฺกม  เกวล  ผุสนาวเสน  ปนาวเสน   จ กมฺมฏาน- 
มนสิกาโร  นตฺถิ  ฯ  นน ุ ผุสนาย  วินา  ปนาย วิย ผุสนาย  
                    [ ม. ป. ๑๓๒  ส.ป. ๕๑๔-๕ ]  
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วินา   คณนายป   มนสิกาโร   นตฺถิเยว ฯ  ยทิป   นตฺถิ   คณนา  
ปน   ยถา  กมฺมฏานมนสิการสฺส  มลูภาวโต  ปธานภาเวน  คเหตพฺพา  
เอว   อนุพนฺธนา   ปนาย   ตาย   วินา   ปนาย   อสมฺภวโต  ฯ  
ตสฺมา   สติป   ผุสนาย   นานฺตริยกภาเวน   ๑   คณนานุพนฺธนาเอว  
มูลภาวโต  ปธานภาเวน  คเหตฺวา  อิตราส  ตทภาว  ทสฺเสนฺโต  อาห  
คณนานุพนฺธนาวเสน   วิย   หิ   ผุสนาปนาวเสน   วิสุ   มนสิกาโร  
นตฺถีติ ฯ  ยท ิ  เอว   ตา  กสฺมา  อุทฺเทเส  วิสุ  คหิตาติ  อาห  
ผุฏผุฏฏาเนเยวาติอาทึ ฯ  ตตฺถ  ผุฏผุฏฏาเนเยว  คเณนฺโตติ  
อิมินา   คณนาย   ผุสนา   องฺคนฺติ   ทสฺเสติ ฯ  เตนาห   คณนาย  
จ   ผุสนาย   จ  มนสิกโรตีติ  ฯ  ตตฺเถวาติ  ผุฏผุฏฏาเนเยว  ฯ  
เตติ   อสฺสาสปฺปสฺสาเส  ฯ  สติยา   อนุพนฺธนฺโตติ   คณนาวิธึ  
อนุคนฺตฺวา   สติยา   นิพนธฺนฺโต  ฯ  ผุฏผุฏโกาเสเยว  เต  นิรนฺตร  
อุปธาเรนฺโตติ   อตฺโถ ฯ  อปฺปนาวเสน   จิตฺต   เปนฺโตติ  ยถา  
อปฺปนา   โหติ   เอว   ยถาอุปฏ ิเต   นมิิตฺเต   จิตฺต   เปนฺโต  
สมาทหนฺโต ฯ  อนุพนฺธนาย   จาติอาทีสุ   อนุพนฺธนาย  จ  ผุสนาย  
จ   ปนาย   จ   มนสิกโรตีติ   วุจฺจตีติ   โยชนา  ฯ  สฺวายมตฺโถติ  
ยฺวาย   ผุฏผุฏฏาเนเยว   คเณนฺโต   ตตฺเถว   คณน  ปฏิสหริตฺวา  
เต  สติยา  อนุพนฺธนฺโตติ  จ  วุตฺโต  โส  อยมตฺโถ  ฯ ยา อจฺจนฺตาย  
 
๑. ม. นานนฺตริกภาเว ฯ  

                          [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๕ ]  
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น  มิโนติ  น  วินิจฺฉินติ ๑  สมา  นสฺส  สมีเปติ  อุปมา ยถา โคโณ  
วิย ควโยติ ฯ  
        [๑๕๒]  ปงฺคุโลติ  ปสปฺป  ฯ  โทลาติ  เปโล ๒  ฯ  กีฬตนฺติ  
กีฬนฺตาน ฯ  มาตาปุตฺตานนฺติ   อตฺตโน   ภริยาย   ปตฺุตสฺส  จ  ฯ  
อุโภ   โกฏิโยติ   อาคจฺฉนฺตสฺส   ปรุมิโกฏ ึ  คจฺฉนฺตสฺส  ปจฺฉิมโกฏินฺติ  
เทฺวป   โกฏโิย  ฯ  มชฺฌ ฺจาติ   โทลาผลกสฺเสว   มชฺฌ ฯ  
อุปนิพนฺธนตฺถมฺภมูเลติ   อุปนิพนฺธนตฺถมฺโภ   นาสิกคฺค   มุขนิมิตฺต   วา  
ตสฺส   มูเล   สมีเป   ตฺวา  ฯ  กถ  ตฺวา  ฯ  สติยา  วเสน  ฯ  
สตึ   ห ิ  ตตฺถ  สุปฺปติฏ ิต  กโรนฺโต  โยคาวจโร  ตตฺถ   ิโต  นาม  
โหติ   อวยวธมฺเมน   สมทุายสฺส   อปทิสิตพฺพโต  ฯ  นิมิตฺเตติ นาสิ- 
กคฺคาทินิมิตฺเต  ฯ  สติยา  นิสินฺโนติ  สติวเสน  นิสีทนฺโต  ฯ สติ ฺหิ  
ตตฺถาติอาทินา   าเน  วิย  วตฺตพฺพ  ฯ  ตตฺถาติ  ผุฏผุฏฏาเน  ฯ  
เตติ   นครสฺส   อนฺโต   พหิ   จ  คตา  มนุสฺสา  เตส  สงฺคหา  จ  
หตฺถคตา ฯ อาทิโต ปภูตีติ อุปเมยฺยตฺถทสฺสนโต ปฏาย ฯ  
        [๑๕๓]  คาถาย  ฯ  นมิิตฺตนฺติ   อุปนิพนฺธนนิมิตฺต  ฯ อนา- 
รมฺมณเมกจิตฺตสฺสาติ   เอกสฺส   จิตฺตสฺส   น   อารมฺมณ  อารมฺมณ  
น   โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  อชานโต  จ  ตโย  ธมฺเมติ  นิมตฺิต  อสฺสาโส  
ปสฺสาโสติ   อิเม   นิมิตฺตาทโย   ตโย   ธมฺเม   อารมฺมณกรณวเสน  
 
๑. สา มานสฺส สมีเปติ อุปมาติป ทิสฺสติ ฯ สา มาณาย สมีเปติ อุปมาติป ฯ อย  
อุปมาสทฺทวิคฺคโห ฯ ๒. ม. เปงฺโขโล ฯ  

                          [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๕-๖ ]  
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อวินฺทนฺตสฺส  ฯ  จสทฺโท  พฺยติเรเก ฯ  ภาวนาติ อานาปานสฺสติ- 
สมาธิภาวนา  ฯ  นุปลพฺภตีติ  น  อุปลพฺภติ  น สิชฌฺตีติ อย โจทนา- 
คาถาย  อตฺโถ  ฯ  ทุติยา  ปน  ปริหารคาถา  สุวิ ฺเยฺยาว  ฯ  
กถนฺติ  ตาส  โจทนาปริหารคาถาน  อตฺถ  วิวริตุ  กเถตุกมฺยตา- 
ปุจฺฉา ฯ อิเม   ตโย   ธมฺมาติอาทีสุ   ปทโยชนาย   สทฺธึ  อยมตฺถ- 
นิทฺเทโส  ฯ อิเม   นิมิตฺตาทโย  ตโย  ธมฺมา  เอกจิตฺตสฺส  กถ  
อารมฺมณ   น   โหนฺติ   อสติป   อารมฺมณภาเว  นจิเม  น  จ  อิเม  
ตโย   ธมฺมา   อวิทิตา   โหนฺติ ฯ  กถ ฺจ  น  โหนติฺ  อวิทิตา  ฯ  
เตส ฺหิ   อวิทิตตฺเต   จิตฺต ฺจ  กถ  วิกฺเขป  น  คจฺฉติ  ฯ  ปธาน ฺจ  
ภาวนาย   นิปฺผาทก   วีรยิ ฺจ   กถ   ป ฺายติ ฯ  นีวรณาน  
วิกฺขมฺภก   สมฺมเทว   สมาธานาวห   ภาวนานุโยคสงฺขาต   ปโยค ฺจ  
โยคี   กถ   สาเธติ ฯ  อุปรปูริ   โลกิย   โลกุตฺตร ฺจ   วิเสส กถมธิ- 
คจฺฉตีติ  ฯ  อิทานิ  ตมตฺถ  กกโจปมาย  สาเธตุ  เสยฺยถาปติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  ภูมภิาคสฺส  วิสมตาย  จ ฺจเล  รุกฺเข  เฉทนกิริยา  น สกุรา  
สิยา ฯ  ตถา   จ   สติ   กกจทนฺตคติ  ทูวิ ฺเยฺยาติ  อาห  สเม  
ภูมิภาเคติ  ฯ  กกเจนาติ  ขุทฺทเกน  ขรปตฺเตน  ฯ  เตนาห ปุริโสติ ฯ  
ผุฏกกจทนฺตานนฺติ  ผุฏผุฏกกจทนฺตาน  วเสน ฯ  เตน กกจ- 
ทนฺเตหิ  ผุฏผุฏฏาเนเยว  ปุริสสฺส  สติยา  อุปฏาน  ทสฺเสติ ฯ  
เตนาห  น  อาคเต  วา  คเต  วา  กกจทนฺเต มนสิกโรตีติ ฯ กกจสฺส  
                   [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๑๖ ]  
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อากฑฺฒนกาเล   ปุริสาภิมุข   ปวตฺตา   อาคตา   เปลลฺนกาเล   ตโต  
วิคตา   คตาติ   วุตฺตา   น  จ  อาคตา  วา  คตา  วา  กกจทนฺตา  
อวิทิตา   โหนฺติ   สพฺพตฺถ   สติยา   อุปฏ ิตตฺตา   ฉินฺทิตพฺพฏาน  
อผุสิตฺวา   คจฺฉนฺตาน   อาคจฺฉนฺตาน ฺจ   กกจทนฺตาน   อภาวโต ฯ  
ปธานนฺติ   รกฺุขสฺส   เฉทนวีริย  ฯ  ปโยคนฺติ  ตสฺเสว  เฉทนกิริย  ฯ  
อุปมาย   วิเสสมธิคจฺฉตีติ   ปท   ปาลิย   นตฺถ ิ  โยเชตฺวา   ปน  
ทสฺเสตพฺพ ฯ  เตเนว  วิสทฺุธิมคฺเค  อุปมายมฺป  วิเสสมธิคจฺฉตีติ  ปท  
โยเชตฺวาว   วุตฺต  ฯ  ตสวณฺณนาย ฺจ  วิเสสนฺติ  อเนกภาวาปาทน  ฯ  
เตน  จ  สาเธตพฺพ  ปโยชนวิเสสนฺติ  อตฺโถ  วุตฺโต  ฯ  ยถา รุกโฺขติ  
อาทิ   อุปมาสสนฺทน  ฯ  อุปนิพนฺธติ  อารมฺมเณ  จิตฺต  เอตายาติ  สติ  
อุปนิพนฺธนา   นาม  ฯ  ตสฺสา   อสฺสาสปฺปสฺสาสาน   สลลฺกฺขณสฺส  
นิมิตฺตนฺติ  อุปนิพนฺธนานิมิตฺต  ฯ  นาสิกคฺค  มุขนิมิตฺต  วา ฯ เอวเม- 
วนฺติ ยถา   โส   ปุริโส   กกเจน  รุกฺข  ฉินฺทนฺโต  อาคตคเต  กกจทนฺเต  
อมนสิกโรนโฺตป   ผุฏผุฏฏาเนเยว   สติยา  อุปฏปเนน อาคต- 
คเต   กกจทนฺเต   ชานาติ  สุตฺตปท ฺจ  อวิรชฺฌนฺโต  ตตฺถ  กิจฺจ  
สาเธติ   เอวเมว  ฯ  นาสิกคฺเค  มุขนิมิตฺเตติ  ทีฆนาสิโก  นาสิกคฺเค  
อิตโร  มุเข ๑  อสฺสาส  นิมยิติ  อาทิยติ ๒ เอเตนาติ มุขนิมิตฺตนฺติ  
ลทฺธนาเม   อุตฺตโรฏเ ฯ  อิท   ปธานนฺติ   เยน   วีริยารมฺเภน  
อารทฺธวีริยสฺส   โยคิโน   กาโยป   จิตฺตมฺป  กมฺมนยี  ภาวนากมฺมกฺขม  
 
๑. ม. มุข อสน ฯ ๒. ม. ฉาทิยติ ฯ   
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ภาวนากมฺมโยคฺค   โหติ   อิท   วีริย   ปธานนฺติ   ผเลน   เหตุ  
ทสฺเสติ  ฯ  อุปกฺกิเลสา   ปหียนฺตีติ   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลสภูตานิ  
นีวรณานิ   วิกฺขมฺภนวเสน   ปหียนฺติ  ฯ  วิตกฺกา  วูปสมนฺตีติ  ตโตเอว  
กามวิตกฺกาทโย   มิจฺฉาวิตกฺกา   อุปสม   คจฺฉนฺติ  ฯ  นีวรณปฺปหา- 
เนน วา   ปมชฺฌานาธิคม   ทสฺเสตฺวา   วิตกฺกวูปสมาปเทเสน  
ทุติยชฺฌานาทีนมธิคมมาห  ฯ  อย   ปโยโคติ   อย   ฌานาธิคมสฺส  
เหตุภูโต   กมฺมฏานานุโยโค  ปโยโค  ฯ  ส ฺโชนา  ปหียนตีฺติ  ทสป  
ส ฺโชนานิ   มคฺคปฏิปาฏิยา   สมจฺุเฉทวเสน   ปหียนฺติ ฯ  อนุสยา  
พฺยนฺตีโหนฺตีติ   ตถา   สตฺตป   อนุสยา   อนุปฺปตฺติธมฺมตาปาทเนน  
ภงฺคมตฺตสฺสป   อนวเสสโต   วิคตนฺตา   โหนฺติ ฯ  เอตฺถ   จ ส ฺ- 
โชนปฺปหาน  นาม  อนุสยนิโรเธเนว  โหติ  ปหีเนสุ  จ ส ฺโชเนสุ  
อนุสยาน   เสโสป   น   ภวิสฺสตีติ  จ  ทสฺสนตฺถ  ส ฺโชนา  ปหียนฺติ  
อนุสยา   พยนฺตีโหนฺตีติ  วุตฺต  ฯ  อย  วิเสโสติ  อิม  สมาธึ  นิสสฺาย  
อนุกฺกเมน   ลพฺภมาโน   อย   ส ฺโชนปฺปหานาทิโก  อิมสฺส  สมาธิสฺส  
วิเสโสติ   อตฺโถ ฯ  ยสฺสาติ  เยน  ฯ  อนุปุพฺพนฺติ  อนุกฺกเมน  ฯ  
ปริจิตาติ   ปริจิณฺณา ฯ  อย   เหตฺถ   สงฺเขปตฺโถ  อานาปานสฺสติ  
ยถา   พุทฺเธน  ภควตา  เทสิตา  ตเถว  เยน  ทีฆรสสฺปชานนาทิ- 
วิธินา อนุปุพฺพ  ปริจิตา  สุฏ ุ  ภาวิตา  ตโตเอว   ปริปุณฺณา  
โสฬสนฺน   วตฺถูนิ   ปาริปูริยา   สพฺพโส   ปริปุณฺณา   โส   ภิกขฺุ  
                      [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๗ ]  
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อิม   อตฺตโน   ขนฺธาทิโลก   ป ฺาวภาเสน   ปภาเสติ   ยถา   กึ  
อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา   อพฺภาทิอุปกฺกิเลสวิมุตฺโต   จนฺทิมา ตารก- 
ราชา  วิยาติ  ฯ  อพฺภา  มตฺุโตว  จนฺทิมาติ  หิ  ปทสฺส นิทฺเทเส  
มหิกาทีนมฺป วุตฺตตฺตา เอตฺถ อาทิสทฺทโลโป กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๕๔]  อิธาติ  กกจุปมาย  ฯ  อสฺสาติ  โยคิโน  ฯ  อิธาติ  วา  
อิมสฺมึ   าเน ฯ  อสฺสาติ  อุปมาภูตสฺส  กกจสฺส  ฯ  อาคตคตวเสน  
ยถา   ตสฺส   ปุริสสฺส   อมนสิกาโร   เอว   อสฺสาสปฺปสฺสาสานย  
อาคตคตวเสน   อมนสิการมตฺตเมว   อานยนปฺปโยชน  ฯ  นจิเรเนวาติ  
อิท   กตาธิการ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  นิมตฺิตนฺติ   ปฏภิาคนิมิตฺต  ฯ  
อวเสสชฺฌานงฺคปฏิมณฺฑิตาติ วิตกฺกาทิอวเสสชฺฌานงฺคปฏิมณฺฑิตาติ  
วทนฺติ ฯ  วิจาราทีนีติ ๑  ปน  วตฺตพฺพ  นิปฺปริยาเยน  วิตกฺกสฺส  
อปฺปนาภาวโต ฯ  โส   หิ   ปาลิย  อปฺปนาพฺยปนาติ  นิทฺทิฏโ  ฯ  
ตสมฺปโยคโต   วา   ยสฺมา   ฌาน   อปฺปนาติ   อฏกถาโวหาโร  
ฌานงฺเคสุ   จ   สมาธิ   ปธาน   ตสฺมา   ต   อปฺปนาติ  ทสฺเสนฺโต  
อวเสสชฺฌานงฺคปฏิมณฺฑิตา   อปฺปนาสงฺขาตา   ปนา   จ   สมฺปชฺชตีติ  
อาห ฯ  กสฺสจิ  ปน  คณนาวเสเนว  มนสิการกาลโต  ปภูตีติ  เอตฺถ  
อนุกฺกมโต ฯเปฯ  ปตฺต  วิย  โหตีติ  เอตฺตโกว  คนฺโถ  ปริหโีน  ฯ  
ปุราณโปตฺถเกสุ   ปน   กตฺถจิ   โส   คนฺโถ   ลิขิโตเยว  ติฏติ  ฯ  
 
๑. ม. วิจาราทีติ ฯ  

                    [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๗-๘ ]  
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สารทฺธกายสฺส  กสฺสจิ  ปคฺุคลสฺส  โอณมติ  ปฏิกาทีน  ๑ จ ลมฺพเนน ฯ  
วิกุชฺชตีติ ๒  สทฺท  กโรติ  ฯ  วลึ  คณฺหาตีติ  ตตฺถ  ตตฺถ  
วลฺลิต ๓ โหติ  ฯ  กสฺมา ฯ ยสฺมา สารทฺธกาโย ครุโก โหตีติ ฯ  
กายทรถวูปสเมน สทฺธึ   สิชฺฌมาโน   โอฬาริกอสสฺาสปฺปสฺสาสนิโรโธ    
พฺยติเรกมุเขน ตสฺส   สาธน   วิย   วุตฺโต  ฯ  โอฬาริกอสฺสาสปฺ- 
ปสฺสาสนิโรธวเสนาติ อนฺวยวเสน   ตทตฺถสาธน  ฯ  กายทรเถ  วูป- 
สนฺเตติ จิตฺตชรูปาน   ลหุมุทุกมฺม ฺภาเวน   โย  เสสสนฺตติรูปานมฺป  
ลหุอาทิภาโว   โส   อิธ   กายสฺส  ลหุภาโวติ  อธิปฺเปโต  ฯ  สฺวาย  
ยสฺมา   จิตฺตสฺส   ลหุอาทิภาเวน   วินา  นตฺถ ิ ตสฺมา  วุตฺต  กาโยป  
จิตฺตมฺป   ลหุก   โหตีติ ฯ  โอฬาริเก  อสฺสาสปฺปสฺสาเส  นิรุทฺเธติ  
อาทิ   เหฏา   วุตฺตนยมฺป   วิเจตพฺพาการปฺปตฺตสฺส   กายสงฺขารสฺส  
วิจยวิธึ ทสฺเสตุ อานีต ฯ  
        [๑๕๕]  อุปรูปร ิ วิภูตานีติ  ภาวนาพเลน  อุทฺธ  อุทฺธ  ปากฏานิ  
โหนฺติ  ฯ  เทสโตติ   ปกติยา   ผุสนเทสโต   ปุพฺเพ   อตฺตโน ผุสน- 
วเสน   อุปธาริตฏานโต ฯ  กตฺถ  นตฺถีติ  านวเสน  ฯ  กสฺส  
นตฺถีติ   ปุคฺคลวเสน   จ  ฯ  วีมสิยมานมตฺถ   เอกชฌฺ   กตฺวา  
วิภาเวตุ   อนฺโตมาตุกุจฺฉิยนฺติอาทิ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ   ยถา   อุทเก  
นิมุคฺคสฺส   นิรุทฺโธกาสตาย   อสฺสาสปฺปสฺสาสา   นปฺปวตฺตนฺติ   เอว  
 
๑. ม. วตฺถิกาทิ ฯ ๒. ม. ปาลิย วิกุฏฏตีติ ฯ ๓. ม. วลิน ฯ  

                       [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๘-๙ ]  
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อนฺโตมาตุกุจฺฉิย  ยถา   มตาน   สมุฏาปกจิตฺตาภาวโต   เอว  
อส ฺ ีภูตาน  มุจฺฉาปเรตาน   อส ฺ ีสุ   วา   ชาตาน   ตถา นโิรธ- 
สมาปนฺนานนฺติ   อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน   วุตฺต  ฯ  มหาคณฺ ีปเท  
ปน   มุจฺฉาปเรตาน   จิตฺตปฺปวตฺติยา  ทุพฺพลภาวโตติ  การณ  วุตฺต  ฯ  
จตุตฺถชฺฌานสมาปนฺนาน   ธมฺมตาวเสเนว   เนส   อนุปชฺชน ฯ  ตถา  
รูปารูปภวสมงฺคีน  ฯ  เกจิ   ปน   อนุปุพฺพโต   สขุุมภาวปฺปตฺติยา  
จตุตฺถชฺฌานสมาปนฺนสฺส   รูปภเว   รปูาน   ภวงฺคสฺส   จ  สุขุมภาวโต  
รูปภวสมงฺคีน   นตฺถีติ   การณ   วทนฺติ  ฯ  อตฺถิเยว   เต อสฺสาสปฺ- 
ปสฺสาสา   ปริเสสโตติ  อธิปฺปาโย  ยถาวุตฺตสตฺตฏานวินิมุตฺตสฺส  
อสฺสาสปฺปสฺสาสาน   อนุปฺปชฺชนฏานสฺส  อภาวโต  ฯ  ปกติผุฏ- 
วเสนาติ ปกติยา  ผุสนฏานวเสน  ฯ  นิมิตฺต   เปตพฺพนฺติ   สติยา  
ตตฺถ   สุขปปฺวตฺตนตฺถ   ถิรตรส ฺชานน  ปวตฺเตตพฺพ ฯ ถิรส ฺา- 
ปทฏานา   หิ   สติ ฯ  อิมเมวาติ  อิมเอว  อนุปฏหนฺตสฺส กาย- 
สงฺขารสฺส   กณฺฏกุฏาปน ฺาเยน  อุปฏาปนวิธิเมว ฯ อตฺถ- 
วสนฺติ  เหตุ  ฯ  อตฺโถ  ผล  ฯ  โส  ยสฺส  วเสน  ปวตฺตติ  โส  
อตฺถวโสติ ฯ  มฏุสฺสติสฺสาติ   วินฏสฺสติสฺส ฯ  อสมฺปชานสฺสาติ  
สมฺปช ฺา   รหิตสฺส  ฯ  ภาเวนฺตสฺส   อนุกฺกเมน   อนุปฏหนฺเต  
อสฺสาสปฺปสฺสาเส   วีมสิตฺวา   อิเม   เตติ   อุปธาเรตุ   สมฺมเทว ปชานิ- 
ตุ ฺจ   สมตฺถาหิ   สติป ฺาหิ   วิรหิตสฺสาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อิโต  
                     [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๑๙-๒๐ ]  
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อ ฺ  กมฺมฏาน  ฯ  ครกุนฺติ  ภาริย  ฯ  สา  จสฺส  ครุกตา ภาวนาย  
สุทุกฺกรภาเวนาติ  อาห  ครุกภาวนนฺติ  ฯ  อุปรูปร ิสนฺตสุขุมภาวา- 
ปตฺติโต พลวตี   สุวิสทา   สูรา   จ   สติ   จ   ป ฺา   จ   อิจฺฉิตพฺพาติ  
วตฺวา   สุขุมสฺส   นาม   อตฺถสฺส  สาธเนนาป  สุขุเมเนว  ภวิตพฺพนฺติ  
ทสฺเสตุ ยถา หีติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๕๖]  อิทานิ   อนุปฏหนฺตาน   อสฺสาสปฺปสฺสาสาน ปริเยส- 
นุปาย  ทสฺเสนฺโต  ตาหิ  จ  ปนาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อนุปทนฺติ  
ปทานุปท ฯ  จริตฺวาติ   โคจร   คเหตฺวาติ  ฯ  ตสฺมึเยว  าเนติ  
อุปนิพนฺธนานิมิตฺตส ฺ ิเต   าเน  ฯ  โยเชตฺวาติ   มนสิกาเรน  
โยเชตฺวา ฯ  สติรสฺมิยา  พนฺธิตฺวาติ  วา  วุตฺตเมวตฺถมาห  ตสฺมึเยว  
าเน   โยเชตฺวาติ ฯ  น  หิ  อุปเมยฺเย  พนฺธนโยชนฏานานิ  วิสุ  
ลพฺภนฺติ ฯ  นิมิตฺตนฺติ   อุคฺคหนิมิตฺต  ปฏิภาคนิมิตฺต  วา  ฯ  อุภยมฺป  
หิ   อิธ   เอกชฺฌ   วุตฺต ฯ  ตถาหิ   ตูลปจุอาทิอุปมตฺตย  อุคฺคเห  
ยุชฺชติ  ฯ  เสส  อุภยตฺถ  ฯ  เอกจฺเจติ  เอเก  อาจริยา ฯ ตารกรูป  
วิยาติ   ตารกาย   ปภารูป   วิย ฯ  มณิคุฬิกาทิอุปมา   ปฏิภาเค  
วฏฏนฺติ  ฯ  กถ   ปเนต   เอกเยว   กมมฺฏาน   อเนกาการโต  
อุปฏาตีติ   อาห  ต ฺจ  ปเนตนฺติอาทึ  ฯ  สุตฺตนฺตนฺติ  เอก  สตฺุต  ฯ  
ปคุณปฺปวตฺติภาเวน   อวิจฺเฉท   มหาวิสยต ฺจ   สนฺธายาห   มหตี  
ปพฺพเตยฺยา   นที   วิยาติ ฯ  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปตฺติยา   สมนฺตภทฺทก  
                         [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๐ - ๑ ]  
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สุตฺต   สพฺพภาคมโนหรา   สพฺพปาลผุิลฺลวนฆฏา   วิยาติ   อาห  เอกา  
วนราชิ  วิยาติ  ฯ  เตนาห  ภควา  วนปฺปคุมฺเพ  ยถา  ผุสฺสิตคฺเคติ ฯ  
นานานุสนฺธิก  นานาเปยฺยาล  วิวิธนยนิปุณ   พหุวิธกมฺมฏานมุข  
สุตฺตนฺต   อตฺถิเกหิ   สกฺกจฺจ   สมุปชีวิตพฺพนฺติ  ๑  อาห  สีตจฺฉาโย  
ฯเปฯ  รุกโฺข   วิยาติ  ฯ  ส ฺานานตายาติ   นิมิตฺตุปฏานโต  
ปุพฺเพ   ปวตฺตส ฺาน   นานาวิธภาวโต ฯ  ส ฺาชนฺติ ภาวนา- 
ส ฺาชนิต   ภาวนาส ฺาย  ส ฺชานนมตฺต  ฯ  น  หิ  อสภาวสฺส  
กุโตจิ   สมฏุาน   อตฺถิ ฯ  เตนาห   นานโต   อุปฏาตีติ ฯ อุปฏ- 
านาการมตฺตนฺติ   วุตฺต  โหติ  ฯ  อิเม  ตโย  ธมฺมาติ  อสฺสาโส  
ปสฺสาโส   นมิิตฺตนฺติ   อิเม  ตโย  ธมฺมา  ฯ  นตฺถีติ  กมฺมฏานวเสน  
มนสิกาตพฺพภาเวน  นตฺถิ  น  อุปลพฺภติ  ฯ  อุปจารนฺติ อุป- 
จารมฺป   น   ปาปุณาติ  ฯ  ปเคว  อปฺปนนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ยสฺส  
ปนาติ วิชฺชมานปกฺโข วุตฺตนยานุสาเรน เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๕๗]  อิทานิ   วุตฺตสฺเสว   อตฺถสฺส   สมตฺถนตฺถ   กกจุปมาย  
อาคตา   นิมตฺิตนฺติอาทิกา  คาถา  ปจฺจานีตา  ฯ  นมิิตฺเตติ  ยถา- 
วุตฺเต ปฏิภาคนิมิตฺเต ฯ  เอว   โหตีติ   ภาวนมนุยุตฺตสฺส  เอว  โหติ  ฯ  
ตสฺมา   ปุนปปฺุน   เอว   มนสิกโรหีติ   วตฺตพฺโพ ฯ  โวสาน อาปช-ฺ 
เชยฺยาติ   นิมตฺิต   นาม   ทกฺุกร   อุปฺปาเทตุ   ตยิท   ลทฺธ หนฺทา- 
หนฺทานิ   ยทา  วา  ตทา  วา  วิเสส  นิพฺพตฺเตสฺสามีติ  สงฺโกจ  
 
๑. ม. สมุปปชฺชิตพฺพนฺติ.  

                        [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๒ ]  
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อาปชฺเชยฺย  ฯ  วิสีเทยฺยาติ   เอตฺตก   กาล   ภาวนมนุยุตฺตสฺส นิมิตฺ- 
ตมฺป   น   อุปฺปนฺน   อภพฺโพ   ม ฺเ   วิเสสสฺสาติ   วิสาท อาปช-ฺ 
เชยฺย  ฯ  อิมาย  ปฏิปทาย  ชรามรณโต  มุจฺจิสฺสามีติ  ปฏิปนฺนสฺส  
นิมิตฺตนฺติ   วุตฺเต   กถ  สงฺโกจาปตฺติ  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  อุสฺสาห- 
เมว กเรยฺยาติ   นิมิตฺตมิท ฯเปฯ  วตฺตพฺโพติ  มชฌฺิมภาณกา  
อาหุ ฯ  เอวนฺติ  วุตฺตปฺปกาเรน  ปฏิภาคนิมิตฺเตเยว  ภาวนาจิตฺตสฺส  
ปเนน ฯ  อิโต   ปภูตีติ  อิโต  ปฏิภาคนิมิตฺตุปฺปตฺติโต  ปฏาย  ฯ  
ปุพฺเพ   ย   วุตฺต   อนุพนฺธนาย   ผุสนาย   ปนาย  จ  มนสิกโรตีติ  
ตตฺถ   อนุพนฺธน   ผุสน ฺจ   วิสชฺเชตฺวา  ปนาวเสเนว  ภาเวตพฺพนฺติ  
อาห  ปนาวเสน  ภาวนา  โหตีติ  ฯ  โปราเณหิ  วุตฺโต  วายมตฺโถติ  
ทสฺเสนฺโต  นิมิตฺเตติ  คาถมาห  ฯ  ตตฺถ  นิมิตฺเตติ  ปฏิภาคนิมิตฺเต  ฯ  
ปย   จิตฺตนฺติ  ภาวนาจิตฺต  เปนฺโต  ฯ  ปนาวเสน  มนสิกโรนฺ- 
โตติ อตฺโถ  ฯ  นานาการนฺติ   จตฺตาโร   วณฺณาติ   เอว   วุตฺต  
นานาการ ฯ  อาการสาม ฺวเสน   เหต  เอกวจน  ฯ  วิภาวยนฺติ  
วิภาเวนฺโต   อนฺตรธาเปนฺโต ฯ  นิมิตฺตุปฺปตฺติโต   ปฏาย  หิ  เต  
อาการา  อมนสิการโต  อนฺตรหิตา  วิย  โหนฺติ  ฯ  อสฺสาสปฺปสฺสาเสติ  
อสฺสาสปฺปสฺสาเส   โย  นานากาโร  ต  วิภาวย  อสฺสาสปฺปสฺสา- 
สมฺภูเต วา   นิมิตฺเต  ฯ  สก   จิตฺต   นพินฺธตีติ   ตายเอว   ปนาย  
อตฺตโน   จิตฺต   อุปนิพนธฺติ   อปฺเปตีติ   อตฺโถ ฯ  เกจิ   ปน วิภาว- 
                      [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๒-๓ ]  
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ยนฺติ  วิภาเวนฺโต  วิทิต  ปากฏ  กโรนฺโตติ  อตฺถ  วทนฺติ  ฯ  ต  
ปุพฺพภาควเสน   ยุชฺเชยฺย ฯ  อย   เหตฺถ   อตฺโถ  ธติิสมฺปนฺนตฺตา  
ธีโร   โยคี   อสฺสาสปฺปสฺสาเส  นานาการ  วิภาเวนฺโต  นานาการโต  
เต   ปชานนโฺต   วิทิเต   ปากเฏ   กโรนฺโต   นานาการ   วา โอฬาริโก- 
ฬาริเก  ปสฺสมฺเภนฺโต  วูปสเมนฺโต  ตตฺถ  ย ลทฺธ นิมิตฺต ตสฺมึ  
จิตฺต   เปนฺโต   อนุกฺกเมน  สก  จิตฺต  นิพนฺธติ  อปฺเปตีติ  ฯ  ยทา  
สทฺธาทีนิ   อินฺทฺริยานิ   สวิุสทานิ   ติกขฺานิ   จ   ปวตฺตนฺติ   ตทา  
อสฺสทฺธิยาทีน   ทูรีภาเวน   สาติสย   ถามปฺปตฺเตหิ   สตฺตหิ   พเลหิ  
ลทฺธุปตฺถมฺภานิ   วิตกฺกาทีนิ   กามาวจราเนว   ฌานงฺคานิ   พหูนิ  
หุตฺวา  ปาตุภวนฺติ ฯ  ตโตเอว   เตส   อุชุวิปจฺจนีกภูตา กามจฺ- 
ฉนฺทาทโย   สทฺธึ   ตเทกฏเหิ   ปาปธมฺเมหิ   วิทรูีภวนฺติ ฯ ปฏิภาค- 
นิมิตฺตุปฺปตฺติยา  สทฺธึ  ต  อารพฺภ  อุปจารชฺฌาน อุปฺปชฺชติ ฯ เตน  
วุตฺต  นิมิตฺตุปฏานโต  ปภูติ  นีวรณานิ  วิกฺขมฺภิตาเนว  โหนฺตีติ- 
อาทิ  ฯ ตตฺถ   สนฺนิสินฺนาเยวาติ   สมฺมเทว   นิสีทึส ุฯ  อุปสนฺตา- 
เยวาติ อตฺโถ  ฯ  วิกฺขมฺภิตาเนว   สนฺนิสินฺนาเยวาติ   อวธารเณน   ปน  
ตทตฺถ   อุสสฺาโห  กาตพฺโพติ  ทสฺเสติ  ฯ  ทฺวีหากาเรหีติ  ฌานธมฺมาน  
ปฏิปกฺขทูรีภาโว ถิรภาวปฺปตฺติ จาติ อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ ฯ  
        [๑๕๘]  อิทานิ  ตานิ  การณานิ  อวตฺถามุเขน ทสฺเสตุ อุปจาร- 
ภูมิย วาติอาทิ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ   อุปจารภูมิยนฺติ   อุปจาราวตฺถาย ฯ  
                        [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๓ ]  
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ยทิป   หิ   ตทา   ฌานงฺคานิ   ปฏตรานิ   มหคฺคตภาวปฺปตฺตานิ  
อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  เตส   ปน   ปฏิปกฺขธมฺมาน   วิกฺขมภฺเนน   จิตฺต สมา- 
ธิยติ ฯ  เตนาห  นีวรณปฺปหาเนนาติ  ฯ  ปฏิลาภภูมิยนฺติ  ฌานสฺส  
อธิคมาวตฺถาย ฯ  ตทา  หิ  อปฺปนาปตฺตาน  ฌานธมฺมาน  อุปฺปตฺติยา  
จิตฺต  สมาธิยติ  ฯ  เตนาห  องฺคปาตุภาเวนาติ  ฯ  อุปจาเร  องฺคานิ  
น   ถามชาตานิ   โหนฺติ   องฺคาน   อถามชาตตฺตา ฯ  ยถา  นาม  
ทหโร   กุมารโก   อุกฺขิปตฺวา   ปยมาโน   ปุนปฺปนุ   ภูมิย   ปตติ  
เอวเมว  อุปจาเร  อุปฺปนฺเน  จิตฺต  กาเลน  นิมิตฺต  อารมฺมณ  กโรติ  
กาเลน   ภวงฺค   โอตรติ ฯ  เตน  วุตฺต  อุปจารสมาธิ  กุสลวีถิย  
ชวิตฺวา   ภวงฺค   โอตรตีติ ฯ  อปฺปนาย  ปน  องฺคานิ  ถามชาตานิ  
โหนฺติ   เตส   ถามชาตตฺตา  ฯ  ยถา  นาม  พลวา  ปรุิโส  อาสนา  
วุฏาย   ทิวสมฺป   ติฏเยฺย   เอวเมว   อปฺปนาสมาธิมฺหิ   อุปฺปนฺเน  
จิตฺต   สกึ   ภวงฺควาร   ฉินฺทิตฺวา   เกวลมฺป  รตฺตึ  เกวลมฺป  ทิวส  
ติฏติ   กุสลชวนปฏิปาฏวิเสเนว   ปวตฺตติ ฯ  เตนาห  อปฺปนาสมาธิ  
ฯเปฯ  ภวงฺค   น   โอตรตีติ ฯ  วณฺณโตติ   ปจุปณฺฑตารกรูปาทีสุ  
วิย   อุปฏ ิตวณฺณโต ฯ  ลกฺขณโตติ  ขรภาวาทิสภาวโต อนิจฺจา- 
ทิสภาวโต   วา ฯ  รกฺขิตพฺพ   ต   นิมตฺิตนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ ลทฺธ- 
ปริหานีติ ลทฺธอุปจารชฺฌานปริหานิ ฯ นิมิตฺเต อวินสฺสนฺเต  
ตทารมฺมณ  ฌาน  อปริหนีเมว  โหติ  ฯ  นิมิตฺเต  ปน  อารกฺขาภาเวน  
                          [ ม. ป. ๑๓๒  ส.ป. ๕๒๓ ]  
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วินฏเ   ลทธฺ   ลทฺธ  ฌานมฺป  วินสฺสติ  ตทายตฺตวุตฺติโต  ฯ  เตนาห  
อารกฺขมฺหีติอาทึ ฯ  
        [๑๕๙] อิทานิ ตตฺราย รกฺขณุปาโยติอาทินา  
                   อาวาโส โคจโร ภสฺส    ปคฺุคโล โภชน อุตุ  
                   อิริยาปโถติ สตฺเตเต     อสปฺปาเย วิวชฺชเย  
                   สปฺปาเย สตฺต เสเวถ     เอว หิ ปฏิปชชฺโต  
                   นจิเรเนว กาเลน            โหติ กสฺสจิ อปฺปนาติ  
เอว  วุตฺต  รกฺขณวิธึ  สงฺเขปโต  วิภาเวติ  ฯ  ตตฺราย  วิตฺถาโร  ฯ  
ยสฺมึ   อาวาเส   วสนฺตสฺส  อนุปฺปนนฺ  วา  นิมิตฺต  นุปฺปชชฺติ  อุปฺปนฺน  
วา   วินสฺสติ   อนุปฏ ิตา   จ  สติ  น  อุปฏาติ  อสมาหิต ฺจ  จิตฺต  
น   สมาธิยติ   อย   อสปฺปาโย ฯ  ยตฺถ  นิมิตฺต  อุปฺปชฺชติ  เจว  
ถาวร ฺจ   โหติ   สติ   อุปฏาติ  จิตฺต  สมาธิยติ  อย  สปฺปาโย  ฯ  
ตสฺมา   ยสฺมึ   วิหาเร   พหู   อาวาสา   โหนฺติ  ตตฺถ  เอกเมกสฺมึ  
ตีณิ   ตีณิ   ทวิสานิ   วสิตฺวา   ยตฺถสฺส   จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  ตตฺถ  
วสิตพฺพ  ฯ  โคจรคาโม  ปน  โย  เสนาสนโต  อุตฺตเรน วา ทกฺขิเณน  
วา   นาติทูเร   ทิยฑฺฒโกสพฺภนฺตเร   โหติ   สลุภสมฺปนฺนภิกฺโข   โส  
สปฺปาโย  ฯ  วิปรีโต อสปฺปาโย ฯ ภสฺสนฺติ ทฺวตฺตึสติรจฺฉานกถา- 
ปริยาปนฺน วจน   อสปฺปาย  ฯ  ต  หิสสฺ  นิมิตฺตนฺตรธานาย  
สวตฺตติ  ฯ  ทสกถาวตฺถุนิสฺสิต  สปฺปาย  ฯ  ตมฺป  มตฺตาย  ภาสิตพฺพ ฯ  
                                [  ม.ป . ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๔ ]  
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ปุคฺคโลป   อติรจฺฉานกถิโก   สีลาทิคุณสมฺปนฺโน   ย  นิสฺสาย  อสมา- 
หิต วา   จิตฺต   สมาธิยติ   สมาหิต   วา  จิตฺต  ถิรตร  โหติ  เอวรูโป  
สปฺปาโย ฯ  กายทฬฺหิพหุโล   ปน   ติรจฺฉานกถิโก   อสปฺปาโย  ฯ  
โส  ห ิ ต  กทฺทโมทกมิว  อจฺฉ  อุทก  มลีนเมว  กโรติ  ฯ  ตาทิส ฺจ  
อาคมฺม   โกนฺตปพฺพตวาสิทหรสฺเสว   สมาปตฺติ   วินสฺสติ   ปเคว  
นิมิตฺต ฯ  โภชน   ปน   กสฺสจิ   มธุร   กสฺสจิ   อมฺพิล  สปฺปาย  
โหติ ฯ  อุตุป   กสฺสจิ   สีโต  กสฺสจิ  อุณฺโห  สปฺปาโย  โหติ  ฯ  
ตสฺมา  ย  โภชน  วา  อุตุ  วา  เสวนฺตสฺส  ผาสุ  โหติ อสมาหิต วา  
จิตฺต   สมาธิยติ   สมาหิต   วา   ถิรตร   โหติ  ต  โภชน  โส  จ  
อุตุ   สปฺปาโย ฯ  อิตร   โภชน   อิตโร  จ  อุตุ  อสปฺปาโย  ฯ อิริยา- 
ปเถสุป  กสสฺจิ  จงฺกโม  สปฺปาโย  โหติ กสฺสจิ สยนฏานนิสชฺชาน  
อ ฺตโร ฯ  ตสฺมา   ต  อาวาส  วิย  ตีณิ  ทิวสานิ  อุปปริกฺขิตฺวา  
ยสฺมึ   อิริยาปเถ   อสมาหิต   จิตฺต   สมาธิยติ  สมาหิต  วา  ถริตร  
โหติ   โส   สปฺปาโย   อิตโร  อสปฺปาโยติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อิติ  อิม  
สตฺตวิธ  อสปฺปาย  วชฺเชตฺวา  สปฺปาย  เสวิตพฺพ  ฯ  เอว  ปฏิปนนฺสฺส  
หิ  นิมิตฺตาเสวนาพหุลสฺส  นจิเรเนว  กาเลน  โหติ  กสฺสจิ  อปฺปนา ฯ  
ยสฺส   ปน   เอวมฺป   ปฏปิชฺชโต   น   โหติ   เตน   ทสวิธ อปฺปนา- 
โกสลลฺ สมฺปาเทตพฺพนฺติ ทสฺเสตุ วตฺถุวิสทกิริยาติอาทิมาห ฯ  
        [๑๖๐]  ตตฺถ   วตุถุวิสทกิริยา   นาม  อชฺฌตฺติกพาหิราน  วตฺถูน  
                           [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๔ ]  
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วิสทภาวกรณ ฯ  ยทา   หิสฺส  เกสนขโลมานิ  ทฆีานิ  โหนฺติ  สรีร  
วา   เสทมลคฺคหิต   ตทา   อชฺฌตฺติก   วุตฺถุ   อวิสท   โหติ อปร-ิ 
สุทฺธ  ฯ  ยทา  ปน  จีวร  ชณฺิณ  กิลฏิ  ทุคฺคนฺธ  โหติ  เสนาสน  
วา   อุกฺลาป   ตทา   พาหิร   วตฺถุ   อวิสท   โหติ   อปริสุทฺธ  ฯ  
อชฺฌตฺติกพาหิเร   จ   วตฺถุมฺหิ   อวิสเท   อุปฺปนฺเนสุ   จิตฺตเจตสิเกสุ  
าณมฺป  อปริสุทฺธ   โหติ   อปริสุทฺธานิ   ทีปกปลลฺิกวฏฏิเตลานิ  
นิสฺสาย   อุปปฺนฺนทีปสิขาย  โอภาโส  วิย  ฯ  อปริสทฺุเธน  จ  าเณน  
สงฺขาเร   สมมฺสโต   สงฺขาราป  อวิภูตา  โหนฺติ  กมฺมฏานมนุยุ ฺ- 
ชโต กมฺมฏานป   วุฑฺฒึ   วิรฬฺูหึ   เวปุลฺล   น   คจฺฉติ ฯ  วิสเท  
ปน   อชฺฌตฺติกพาหิเร   วตฺถุมฺหิ   อุปฺปนฺเนสุ   จิตฺตเจตสิเกสุ  าณมฺป  
วิสท  โหติ  ปริสุทฺธานิ  ทีปกปลฺลิกวฏฏิเตลานิ  นสิฺสาย  อุปฺปนฺน- 
ทีปสิขาย โอภาโส   วิย ฯ  ปริสุทฺเธน   จ   าเณน   สงฺขาเร  สมมฺสโต  
สงฺขาราป  วิภูตา   โหนฺติ   กมฺมฏานมนุยุ ฺชโต   กมฺมฏานป  
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล คจฺฉติ ฯ  
        [๑๖๑]  อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา   นาม   สทธฺาทีน   อินฺทรฺิยาน  
สมภาวกรณ ฯ  สเจ   หิสสฺ   สทฺธินฺทรฺิย   พลว   โหติ   อิตรานิ  
มนฺทานิ ฯ  ตโต   วีริยินฺทรฺิย   ปคฺคหกิจฺจ  สตินฺทฺริย  อุปฏาน- 
กิจฺจ สมาธินฺทฺริย  อวิกฺเขปกิจฺจ  ป ฺ ินฺทฺริย  ทสฺสนกิจฺจ  กาตุ  
น   สกฺโกติ ฯ  ตสฺมา   ต   ธมฺมสภาวปจฺจเวกฺขเณน   วา  ยถา  
                              [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๔ ]  
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วา   มนสิกโรโต   พลว   ชาต   ตถา  อมนสิกาเรน  หาเปตพฺพ  ฯ  
วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ  เจตฺถ  นทิสฺสน  ฯ  สเจ  ปน  วีริยนิฺทฺริย  พลว โหติ  
อถ   เนว   สทฺธินฺทฺริย   อธิโมกฺขกิจฺจ   กาตุ   สกฺโกติ  น  อิตรานิ  
อิตรกิจฺจเภท  ฯ  ตสฺมา  ต  ปสฺสทฺธาทภิาวนาย  หาเปตพฺพ  ฯ ตตฺราป  
โสณตฺเถรสฺส   วตฺถุ   ทสฺเสตพฺพ ฯ  เอว   เสเสสุป  ฯ  เอกสฺส  
พลวภาเว   สติ  อิตเรส  อตฺตโน  กิจฺเจสุ  อสมตฺถตา  เวทิตพฺพา  ฯ  
วิเสสโต   ปเนตฺถ   สทฺธาป ฺาน  สมาธิวิริยาน ฺจ  สมต  ปสสนฺติ  ฯ  
พลวสทฺโธ  หิ  มนฺทป ฺโ  มุทุปฺปสนฺโน ๑  โหติ  อวตฺถุสฺมึ  ปสีทติ ฯ  
พลวป ฺโ   มนฺทสทฺโธ   เกราฏิกปกขฺ   ภชติ   เภสชฺชสมฏุ ิโต   วิย  
โรโค   อเตกจฺิโฉ  โหติ  ฯ  อุภินฺน  สมตาย  วตฺถุสฺมึเยว  ปสีทติ  ฯ  
พลวสมาธึ   ปน   มนฺทวีริย   สมาธิสสฺ   โกสชฺชปกฺขตฺตา   โกสชฺช  
อธิภวติ ฯ  พลววีริย  มนทฺสมาธึ  วีริยสฺส  อุทฺธจฺจปกฺขตฺตา  อุทฺธจฺจ  
อธิภวติ  ฯ  สมาธิ  ปน  วีริเยน  สโยชิโต  โกสชฺเช  ปติตุ น ลภติ ฯ  
วีริย  สมาธินา  สโยชิต  อุทฺธจฺเจ  ปติตุ  น  ลภติ  ฯ  ตสฺมา  ตทุภย  
สม   กาตพฺพ ฯ  อุภยสมตาย   ห ิ  อปฺปนา   โหติ ฯ  อปจ สมาธิ- 
กมฺมิกสฺส   พลวตีป   สทฺธา   วฏฏติ ฯ  เอว  ห ิ สทฺทหนฺโต  
โอกปฺเปนฺโต  อปฺปน  ปาปุณิสฺสติ  ฯ  สมาธิป ฺาสุ   ปน สมาธิ- 
กมฺมิกสฺส   เอกคฺคตา   พลวตี  วฏฏติ  ฯ  เอว  หิ  โส  อปฺปน  
 
๑. ม. มุธปฺปสนฺโน ฯ มุทฺธปฺปสนฺโนติป ทิสฺสติ ฯ  

                              [ ม.ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๔ ]  
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ปาปุณาติ ฯ  วิปสฺสนากมฺมิกสฺส   ป ฺา   พลวตี   วฏฏติ  ฯ  เอว  
หิ   โส   ลกขฺณปฏิเวธ  ปาปุณาติ  ฯ  อุภินฺน  ปน  สมตฺตาป  อปฺปนา  
โหติเยว ฯ  สติ   ปน  สพฺพตฺถ  พลวตี  วฏฏติ  ฯ  สติ  หิ  จิตฺต  
อุทฺธจฺจปกฺขิกาน   สทฺธาวีริยป ฺาน   วเสน  อุทธฺจฺจปาตโต โกสชชฺ- 
ปกฺเขน  จ  สมาธินา โกสชฺชปาตโต รกฺขติ ฯ ตสฺมา สา โลณธปูน  
วิย   สพฺพพฺย ฺชเนสุ   สพฺพกมฺมิกอมจฺโจ   วิย   จ   สพฺพราชกิจฺเจสุ  
สพฺพตฺถ อิจฺฉิตพฺพา ฯ  
        [๑๖๒]  นิมิตฺตกุสลตา  นาม  ปวีกสิณาทิกสฺส จิตฺเตกคฺคตา- 
นิมิตฺตสฺส อกตสฺส   กรณโกสลฺล  กตสฺส  ภาวนาโกสลลฺ  ภาวนาย  
ลทฺธสฺส รกฺขณโกสลฺล ฺจ ต อิธ อธิปฺเปต ฯ  
        [๑๖๓]  กถ   ยสฺมึ   สมเย   จิตฺต  นิคฺคเหตพฺพ  ตสฺมึ  สมเย  
จิตฺตนิคฺคณฺหนา  ฯ  ยทาสฺส   อจฺจารทฺธวีริยตาทีหิ   อุทฺธต   จิตฺต  
โหติ  ตทา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคาทโย  ตโย   อภาเวตฺวา ปสฺสทฺธิ- 
สมฺโพชฺฌงฺคาทโย   ภาเวติ  ฯ  วุตฺต  เหต  ภควตา  เสยฺยถาป  
ภิกฺขเว   ปุริโส   มหนฺต   อคฺคิกฺขนฺธ   นิพฺพาเปตุกาโม   อสฺส   โส  
ตตฺถ   สกฺุขานิ   เจว   ติณานิ   ปกฺขิเปยฺย   สุกฺขานิ   จ  โคมยานิ  
ปกฺขิเปยฺย   สุกฺขานิ   จ   กฏานิ   ปกขิฺเปยฺย   มุขวาต ฺจ  ทเทยฺย  
น   จ   ปสุเกน   โอกิเรยฺย   ภพฺโพ   นโุข   โส   ปรุโิส  มหนฺต  
อคฺคิกฺขนฺธ   นิพฺพาเปตุนฺติ ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เอวเมว  โข  
                         [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๔ ]  
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ภิกฺขเว   ยสมฺึ   สมเย   อุทฺธต   จิตฺต  โหติ  อกาโล  ตสฺมึ  สมเย  
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   ภาวนาย   อกาโล   วีริย ฯเปฯ  อกาโล  
ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   ภาวนาย ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อุทฺธต  ภิกขฺเว  
จิตฺต   ต   หิ   เอเตหิ   ธมฺเมหิ   ทุวูปสมย   โหติ  ฯ  ยสฺมึ  โข  
ภิกฺขเว   สมเย   อุทฺธต   จิตฺต   โหติ   กาโล   ตสฺมึ   สมเย ปสฺสทฺธิ- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส   ภาวนาย   กาโล   สมาธิ ฯเปฯ  กาโล อุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ อุทฺธต ภิกฺขเว  
จิตฺต   ต   หิ   เอเตหิ   ธมฺเมหิ   สุวูปสมย   โหติ  ฯ  เสยฺยถาป  
ภิกฺขเว   ปุริโส   มหนฺต   อคฺคิกฺขนฺธ   นิพฺพาเปตุกาโม   อสฺส   โส  
ตตฺถ   อลฺลานิ   เจว   ติณานิ   ปกฺขิเปยฺย   อลลฺานิ   จ  โคมยานิ  
ปกฺขิเปยฺย   อลฺลานิ   จ   กฏานิ   ปกขิฺเปยฺย  อุทกวาต ฺจ  ทเทยฺย  
ปสุเกน   จ   โอกิเรยฺย   ภพฺโพ   นุโข   โส   ปรุิโส   ต  มหนฺต  
อคฺคิกฺขนฺธ   นิพฺพาเปตุนฺติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  ฯ  เอตฺถ  จ  ยถาสก  
อาหารวเสน   ปสฺสทฺธิสมโฺพชฺฌงฺคาทีน   ภาวนา   เวทิตพฺพา  ฯ  วุตฺต  
เหต   ภควตา   อตฺถิ   ภิกฺขเว   กายปฺปสสฺทฺธิ   จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ  
ตตฺถ   โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺส   วา  
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส   วา ปสฺสทฺธิสมฺ- 
โพชฺฌงฺคสฺส   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา  
                           [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป . ๕๒๔ ]  
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สวตฺตติ   ตถา   อตฺถ ิ  ภิกขฺเว  สมถนิมตฺิต  อพฺยตฺตนิมิตฺต  ๑  ตตฺถ  
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปฺปนนฺสฺส   วา สมาธิ- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส  วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย   ปาริปูริยา   สวตฺตติ   ตถา  
อตฺถิ  ภิกฺขเว  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  ธมฺมา   ตตฺถ โยนิโส- 
มนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺส   วา อุเปกฺขาสมฺ- 
โพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวานาย  ปาริปูริยา  สวตฺตตีติ  ฯ  ตตฺถ  
ยถาสฺส   ปสสฺทฺธิอาทโย   อุปฺปนฺนปพฺุพา   ต   อาการ   สลลฺกฺเขตฺวา  
เตส   อุปฺปาทนวเสน   ปวตฺติตมนสิกาโร  ตีสุป  ปเทสุ โยนิโส- 
มนสิกาโร  นาม  ฯ  สมถนิมิตฺตนฺติ  จ  สมถสฺเสเวต  อธิวจน ฯ  
อวิกฺเขปฏเน  จ  ตสฺเสว  อพฺยตฺตนิมิตฺตนฺติ๑  ฯ  อปจ สตฺต ธมฺมา  
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   สวตฺตนฺติ   ปณีตโภชนเสวนตา  
อุตุสุขเสวนตา   อิริยาปถสุขเสวนตา   มชฺฌตฺตปฺปโยคตา สารทฺธ- 
ปุคฺคลปริวชฺชนตา   ปสฺสทฺธกายปุคฺคลเสวนตา   ตทธิมุตฺตตาติ ฯ  
เอกาทส  ธมฺมา   สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   สวตฺตนฺติ วตฺถ-ุ 
วิสทตา   นิมตฺิตกุสลตา   อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา   สมเย  จิตฺตสฺส  
นิคฺคหณตา   สมเย   จิตฺตสฺส   ปคฺคหณตา   นิรสฺสาทสฺส   จิตฺตสฺส  
 
๑. ม. อพฺยคฺคนิมิตฺต ฯ  

                              [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๔ ]  
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สทฺธาสเวควเสน  สมฺปหสนตา  สมปฺปวตฺตสฺส  อชฺฌุเปกฺขนตา  
อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนตา  สมาหิตปุคฺคลเสวนตา ฌานวิโมกฺขปจฺจ- 
เวกฺขณตา ตทธิมุตฺตตาติ  ฯ  ป ฺจ  ธมมฺา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
อุปฺปาทาย   สวตฺตนฺติ   สตฺตมชฺฌตฺตตา   สงฺขารมชฌฺตฺตตา สตฺต- 
สงฺขารเกลายนปุคฺคลปริวชฺชนตา สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺตปุคฺคลเสวนตา  
ตทธิมุตฺตตาติ  ฯ  อิติ  อิเมหิ  อากาเรหิ  เอเต  ธมฺเม  อุปฺปาเทนฺโต  
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคาทโย   ภาเวติ  นาม  ฯ  เอว  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺต  
นิคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต นิคฺคณฺหาติ ฯ  
        [๑๖๔]  กถ ฺจ   ยสมฺึ  สมเย  จิตฺต  ปคฺคเหตพฺพ  ตสฺมึ  สมเย  
จิตฺตปฺปคฺคณฺหนา ฯ  ยทาสฺส   อติสิถิลวีริยตาทีหิ   จิตฺต   ลีน  โหติ  
ตทา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคาทโย  ตโย   อภาเวตฺวา ธมฺมวิจยสมฺ- 
โพชฺฌงฺคาทโย  ภาเวติ  ฯ  วุตฺต  เหต  ภควตา  เสยฺยถาป  
ภิกฺขเว   ปุริโส   ปริตฺต   อคฺคึ   อุชฺชาเลตุกาโม   อสฺส  โส  ตตฺถ  
อลฺลานิ   เจว   ติณานิ   ปกฺขิเปยฺย ฯเปฯ  ปสุเกน  จ  โอกิเรยฺย  
ภพฺโพ  นุโข  โส  ภิกฺขเว  ปุริโส  ต  ปริตฺต  อคฺคึ  อุชฺชาเลตุนฺติ  ฯ  
โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ยสฺมึ  สมเย  ลีน จิตฺต  
โหติ   อกาโล   ตสฺมึ   สมเย   ปสฺสทธฺิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   ภาวนาย  
อกาโล   สมาธิ  ฯเปฯ  อกาโล  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ฯ  
ต   กิสฺส   เหตุ ฯ  ลีน   ภิกฺขเว   จิตฺต   ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  
                           [  ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๓ ]  
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ทุสฺสมุฏาปย  โหติ  ฯ  ยสฺมิ ฺจ  โข  ภิกฺขเว  สมเย  ลีน  จิตฺต โหติ  
กาโล   ตสฺมึ   สมเย   ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   ภาวนาย   กาโล  
วีริย ฯเปฯ  กาโล   ปติสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   ภาวนาย ฯ  ต  กิสฺส  
เหตุ ฯ  ลีน   ภิกฺขเว   จิตฺต   ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  สุสมุฏาปย  
โหติ ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  ปริตฺต  อคฺคึ  อุชชฺาเลตุกาโม  
อสฺส   โส   ตตฺถ   สกฺุขานิ   เจว   ติณานิ   ปกฺขิเปยฺย  ฯเปฯ  น  
จ   ปสุเกน   โอกิเรยฺย   ภพฺโพ   นุโข   โส   ภิกฺขเว  ปุริโส  ต  
ปริตฺต   อคฺคึ   อุชฺชาเลตุนติฺ  ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  ฯ  เอตฺถาป  ยถาสก  
อาหารวเสน   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคาทีน   ภาวนา  เวทิตพฺพา  ฯ  วุตฺต  
เหต   ภควตา   อตฺถิ   ภิกฺขเว  กุสลากุสลา  ธมฺมา  สาวชฺชานวชฺชา  
ธมฺมา   หีนปปฺณีตา   ธมฺมา   กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   ธมฺมา   ตตฺถ  
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปฺปนนฺสสฺ   วา ธมฺม- 
วิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา ธมฺมวิจยสมฺ- 
โพชฺฌงฺคสฺส   ภิยฺโยภาวาย  เวปุลลฺาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา  
สวตฺตติ  ตถา  อตฺถ ิ ภิกฺขเว   อารพฺภธาตุ   นิกฺกมธาตุ ปรกฺกม- 
ธาตุ   ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  
วา   วีริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส  วา วีริยสม-ฺ 
โพชฺฌงฺคสฺส   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย   ปาริปูริยา  
สวตฺตติ   ตถา   อตฺถ ิ  ภิกขฺเว   ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา   ธมฺมา  
                       [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๔ ]  
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ตตฺถ   โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺส   วา ปติ- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา   ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย   ปาริปูริยา  สวตฺตตีติ  ฯ  ตตฺถ  
สภาวสาม ฺลกฺขณปฏิเวธวเสน  ปวตฺตมนสิกาโร   กุสลาทีสุ  
โยนิโสมนสิกาโร   นาม  ฯ  อารพฺภธาตุอาทีน   อุปฺปาทนวเสน ปวตฺต- 
มนสิกาโร   อารพฺภธาตุอาทีสุ   โยนิโสมนสิกาโร  นาม  ฯ  ตตฺถ  
อารพฺภธาตูติ   ปม   วีริย   วุจฺจติ ฯ  นกิฺกมธาตูติ   โกสชชฺโต  
นิกฺขนฺตตฺตา   ตโต   พลวตร ฯ  ปรกฺกมธาตูติ   ปรมฺปร   าน อกฺก- 
มนโต   ตโตป   พลวตร  ฯ  ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  ธมฺมาติ  ปน  
ปติยาเอเวต   นาม  ฯ  ตสฺสาป   อุปฺปาทนวเสน   มนสิกาโร โยนิโส- 
มนสิกาโร  นาม  ฯ  อปจ  สตฺต  ธมมฺา  ธมฺมวิจยสมฺโพขฺฌงฺคสฺส  
อุปฺปาทาย  สวตฺตนฺติ  ปริปุจฺฉกตา  วตฺถุวิสทกิริยา อินฺทฺริยสมตฺต- 
ปฏิปาทนา ทุปฺป ฺปุคฺคลปริวชฺชนา  ป ฺวนฺตปุคฺคลเสวนา  คม-ฺ 
ภีราณจริยปจฺจเวกฺขณา ตทธิมุตฺตตาติ  ฯ  เอกาทส  ธมฺมา  วีรยิ- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย   สวตฺตนฺติ  อปายาทิภยปจฺจเวกฺขณตา  
วีริยายตฺตโลกิยโลกุตฺตรวิเสสาธิคมานิสสทสฺสิตา พุทฺธปจฺเจกพุทฺธ- 
มหาสาวเกหิ  คตมคฺโค  มยา  คนฺตพฺโพ  โส จ น สกฺกา กุสีเตน   
คนฺตุนฺติ  เอว  คมนวีถิปจฺจเวกฺขณตา ทายกาน มหปฺผลตากรเณน  
ปณฺฑาปจายนตา   วีริยารมฺภสฺส   วณฺณวาที   เม   สตฺถา   โส   จ  
                        [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๔ ]  
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อนติกฺกมนียสาสโน   อมฺหาก   จ  พหุกาโร  ปฏิปตฺติยา  จ  ปูชยิมาโน  
ปูชิโต  โหติ  น  อิตรถาติ  เอว สตฺถุมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา สทฺธมฺม- 
สงฺขาต เม   มหาทายชฺช   คเหตพฺพ   ต ฺจ   น   สกฺกา  กุสีเตน  คเหตุนฺติ  
เอว  ทายชฺชมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา  อาโลกส ฺามนสิการอิริยาปถ-  
ปริวฏฏนอพโฺภกาสเสวนาทีหิ   ถีนมทิฺธวิโนทนตา   กุสีตปุคฺคลปริวช-ฺ 
ชนตา อารทฺธวีริยปุคฺคลเสวนตา สมฺมปฺปธานปจฺจเวกฺขณตา ตทธิ- 
มุตฺตตาติ ฯ  เอกาทส   ธมมฺา   ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย  
สวตฺตนฺติ   พุทฺธานุสฺสติ   ธมฺมสงฺฆสีลจาคเทวตานุสฺสติ   อุปสมา- 
นุสฺสติ ลูขปุคฺคลปริวชฺชนตา   สินิทฺธปุคฺคลเสวนตา  ปสาทนิยสุตฺตนฺต- 
ปจฺจเวกฺขณตา ตทธิมุตฺตตาติ  ฯ  อิติ  อิเมหิ  อากาเรหิ  เอเต  
ธมฺเม   อุปฺปาเทนฺโต   ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺคาทโย   ภาเวติ   นาม  ฯ  
เอว   ยสฺมึ   สมเย   จิตฺต   ปคฺคเหตพฺพ   ตสฺมึ   สมเย   จิตฺต  
ปคฺคณฺหาติ ฯ  
        [๑๖๕]  กถ   ยสฺมึ   สมเย  จิตฺต  สมฺปหเสตพฺพ  ตสฺมึ  สมเย  
จิตฺตสมฺปหสนา ฯ  ยทาสสฺ   ป ฺาปโยคมนฺทตาย  อุปสมสุขาน- 
ธิคเมน วา   นิรสฺสาท   จิตฺต   โหติ   ตทา  น  อฏสเวควตฺถุ- 
ปจฺจเวกฺขเณน สเวเชติ  ฯ  อฏ   สเวควตฺถูนิ   นาม   ชาติชรา- 
พฺยาธิมรณานิ จตฺตาริ   อปายทุกฺข   ป ฺจม   อตีเต   วฏฏมูลก  
ทุกฺข   อนาคเต   วฏฏมูลก   ทุกฺข   ปจฺจุปฺปนฺเน  อาหารปริเยฏ ิมูลก  
                           [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๔ ]  
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ทุกฺขนฺติ ฯ  พุทฺธธมฺมสงฺฆคุณานุสฺสรเณน   จสฺส   ปสาท   ชเนติ  ฯ  
เอว   ยสฺมึ   สมเย   จิตฺต   สมฺปหเสตพฺพ   ตสฺมึ   สมเย   จิตฺต  
สมฺปหเสติ ฯ  
        [๑๖๖]  กถ   ยสฺม ึ สมเย  จิตฺต  อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ  ตสฺมึ  สมเย  
จิตฺตอชฺฌุเปกฺขนา ฯ  ยทาสฺส   เอว   ปฏิปชชฺโต   อลีน   อนุทธฺต  
อนิรสฺสาท   อารมฺมเณ   สมปฺปวตฺต   สมถวีถิปฏิปนฺน   จิตฺต   โหติ  
ตทาสฺส   ปคฺคหนิคฺคหสมฺปหสเนสุ   อพฺยาปาร   อาปชฺชติ   สารถิ  
วิย   สมปฺปวตฺเตสุ   อสฺเสสุ  ฯ  เอว   ยสฺมึ   สมเย   จิตฺต  
อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ ฯ  
        [๑๖๗]  อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนา  นาม  เนกฺขมฺมปฏิปท  
อนารูฬฺหปุพฺพาน   เนกฺขมฺมกิจฺจาปสุตาน  ๑  วิกฺขิตฺตหทยาน  ปุคฺคลาน  
อารกา   ปริจฺจาโค ฯ  สมาหิตปุคฺคลเสวนา   นาม  เนกฺขมฺมปฏิปท  
ปฏิปนฺนาน   สมาธิลาภีน   ปุคฺคลาน   กาเลน   กาล   อุปสงฺกมน  ฯ  
ตทธิมุตฺตตา   นาม   สมาธิอธิมุตฺตตา ฯ  สมาธิครุตา  สมาธินินฺนตา  
สมาธิโปณตา   สมาธิปพฺภารตาติ   อตฺโถ  ฯ  เอวเมต   ทสวิธ  
อปฺปนาโกสลฺล  สมฺปาเทตพฺพ ฯ  เตนาห   อิมานิ   ทส อปฺปนา- 
โกสลลฺานิ  อวิชหนฺเตนาติ  ฯ  ตตฺถ  เยน วิธินา อปฺปนาย กุสโล  
โหติ ฯ  โส   ทสวิโธป   วิธิ   อปฺปนาโกสลฺล   ตนฺนิพฺพตฺต   วา  
 
๑. ม. อเนกกิจจฺปฺปสุตาน ฯ  

                              [ ม. ป. ๑๓- ส. ป. ๕๒๔  ]  
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าณ  ฯ  เอวเมต   ทสวิธ   อปฺปนาโกสลฺล   สมฺปาเทนฺตสฺส ปฏิ- 
ลทฺธนิมิตฺตสฺมึ อปฺปนา อุปฺปชฺชติ ฯ วุตฺต เหต  
        เอว หิ สมฺปาทยโต       อปฺปนาโกสล อิม  
        ปฏิลทฺเธ นิมิตฺตสฺมึ       อปฺปนา สมฺปวตฺตตีติ ฯ  
        [๑๖๘]  โยโค   กรณีโยติ   อปฺปนาโกสลฺล   สมฺปาเทนฺตสฺสาป  
ยท ิ  อปฺปนา   น   โหติ   เตน   กมฺมฏานานุโยค   อวิชหิตฺวา  
เรณุอาทีสุ   มธุกราทีน   ปวตฺติอาการ   สลลฺกฺเขตฺวา   ลีนุทฺธตภาเวหิ  
มานส  โมเจตฺวา  วีริยสมต  โยเชนฺเตน  ปุนปฺปุน  โยโค  กตฺตพฺโพ ฯ  
วุตฺต เหต  
        เอวมฺป ปฏิปนฺนสฺส          สเจ สา นปฺปวตฺตติ  
        ตถาป น ชเห โยค            วายเมเถว ปณฺฑิโต  
        หิตฺวา หิ สมฺมาวายาม       วิเสส นาม มาณโว  
        อธิคจฺเฉ ปริตฺตมฺป            านเมต น วิชชฺติ  
        จิตฺตปฺปวตฺติอาการ           ตสฺมา สลฺลกฺขย พุโธ  
        สมต วีริยสฺเสว                   โยชเยถ ปุนปฺปุน  
        อีสกมปฺ ลย ยนฺต                ปคฺคณฺเหเถว มานส  
        อจฺจารทฺธ นิเสเธตฺวา          สมเมว ปวตฺตเย  
        เรณุมฺห ิอุปฺปลทเล              สุตฺเต นาวาย นาฬิยา  
        ยถา มธกุราทีน                   ปวตฺติ สมฺปวณฺณิตา   
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        ลีนอุทฺธตภาเวหิ         โมจยิตฺวาน สพฺพโส  
        เอว นิมตฺิตาภิมุข        มานส ปฏปิาทเยติ ฯ  
        [๑๖๙]  อย   ปเนตฺถ  อตฺถปฺปกาสนา  ฯ  ยถา  หิ  อติจฺเฉโก  
มธุกโร   อสุกสฺมึ   รุกฺเข   ปุปฺผ  ปุปฺผิตนฺติ  ตฺวา  ติกฺเขน  เวเคน  
ปกฺขนฺโน  ต  อติกฺกมิตฺวา   ปฏินิวตฺตนฺโต   ขีเณ   เรณุมฺหิ สมฺ- 
ปาปุณาติ  ฯ  อปโร  อจฺเฉโก  มนฺเทน  ชเวน  ปกฺขนฺโน  ขีเณเยว  
สมฺปาปุณาติ ฯ  เฉโก   ปน   สเมน   ชเวน   ปกฺขนฺโน   สุเขน  
ปุปฺผราสึ  สมฺปตฺวา  ยาวติจฺฉก  เรณณ  อาทาย  มธุ  สมฺปาเทตฺวา  มธุ  
อนุภวติ  ฯ  ยถา   จ   สลลฺกตฺตอนฺเตวาสิเกสุ   อุทกถาลคเต อุปฺปล- 
ปตฺเต สตฺถกมฺม สิกฺขนฺเตสุ เอโก อติจฺเฉโก เวเคน สตฺถ ปาเตนฺโต  
อุปฺปลปตฺต  ทฺวิธา  ฉินฺทติ  อุทเก  วา  ปเวเสติ  ฯ  อปโร  อจฺเฉโก  
ฉิชฺชนปเวสนภยา   สตฺถเกน   ผุสิตุมฺป   น   วิสหติ ฯ  เฉโก  ปน  
สเมน   ปโยเคน   ตตฺถ  สตฺถปท  ทสฺเสตฺวา  ปริโยทาตสิปฺโป  หุตฺวา  
ตถารูเปสุ   าเนสุ   กมฺม   กตฺวา   ลาภ  ลภติ  ฯ  ยถา  จ  โย  
จตุพฺยามปฺปมาณ   มกฺกฏกสุตฺต   อาหรติ   โส   จตฺตาริ   สหสฺสานิ  
ลภตีติ   ร ฺา   วุตฺเต   เอโก  อติจฺเฉกปุริโส  เวเคน  มกฺกฏกสตฺุต  
อากฑฺฒนฺโต   ตหึ   ตหึ   ฉินฺทติเยว  ฯ  อปโร  อจฺเฉโก  เฉทนภยา  
หตฺเถน  ผุสิตุมฺป  น  วิสหติ  ฯ  เฉโก  ปน  โกฏโิต  ปฏาย  สเมน  
ปโยเคน   ทณฺฑเกน  เวเตฺวา  อาหริตฺวา  ลาภ  ลภติ  ฯ  ยถา  จ  
                         [ ม. ป. ๑๓๒  ส. ป. ๕๒๔ ]  
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อติจฺเฉโก   นิยามโก   พลววาเต   ลการ   ปูเรนโฺต   นาว  วิเทส ปกฺขนฺ- 
ทาเปติ  ฯ  อปโร  อจฺเฉโก  มนฺทวาเต ลการ โอโรเปนฺโต นาว  
ตตฺเถว   เปติ ฯ  เฉโก   ปน  มนฺทวาเต  ปูเรตฺวา  พลววาเต  
อฑฺฒลการ   กตฺวา   โสตฺถินา   อิจฺฉิตฏาน   ปาปุณาติ  ฯ  ยถา  จ  
โย  เตล  อจฺฉฑฺเฑนฺโต  นาฬิย  ปูเรติ  โส  ลาภ  ลภตีติ  อาจริเยน  
อนฺเตวาสิกาน  วุตฺเต  เอโก  อติจฺเฉโก  ลาลลุทฺโธ  เวเคน ปูเรนฺโต  
เตล   ฉฑฺเฑติ ฯ  อปโร   อจฺเฉโก   เตลฉฑฺฑนภยา  อาสิ ฺจิตุมฺป  
น  วิสหติ  ฯ  เฉโก  ปน  สเมน  ปโยเคน  ปูเรตฺวา  ลาภ  ลภติ ฯ  
เอวเมว   เอโก   ภิกฺขุ   อุปฺปนฺเน   นิมตฺิเต   สีฆเมว   อปฺปน ปาปุณิสฺ- 
สามีติ  คาฬฺห  วีริย  กโรติ  ฯ  ตสฺส  จิตฺต  อจฺจารทฺธวิริยตฺตา  
อุทฺธจฺเจ   ปตติ   โส   น   สกฺโกติ   อปฺปน   ปาปุณิตุ ฯ  เอโก  
อจฺจารทฺธวิริยตาย   โทส   ทิสฺวา   กินทฺานิ   เม  อปฺปนายาติ  วีริย  
หาเปติ ฯ  ตสฺส   จิตฺต   อติลีนวิริยตฺตา   โกสชฺเช   ปตติ  โสป  
น   สกฺโกติ   อปฺปน  ปาปุณิตุ  ฯ  โย  ปน  อีสกมปฺ  ลีน  ลีนภาวโต  
อุทฺธต   อุทฺธจฺจโต   โมเจตฺวา   สเมน   ปโยเคน   นมิิตฺตาภิมุข  
ปวตฺเตติ โส อปฺปน ปาปุณาติ ฯ ตาทิเสน ภวิตพฺพ ฯ  
        [๑๗๐]  อิทานิ   เอว   ปฏิปนฺนสสฺ   อปฺปนาปวตฺตึ   ทสฺเสนฺโต  
ตสฺเสวมนุยุตฺตสฺสาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   ปม   ปริกมฺมนฺติอาทิ  
อคฺคหิตคฺคหเณน   วุตฺต ฯ  คหิตคฺคหเณน   ปน  อวิเสเสน  สพฺเพส  
                           [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๔ ]  
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สพฺพา   สม ฺา  ฯ  สพฺพานิป   หิ   อปฺปนาย   ปริกมฺมตฺตา  
ปฏิสงฺขารกตฺตา   ปริกมมฺานีติป ฯ  ยถา   คามาทีน   อาสนฺนเทโส  
คามุปจาโร   นครุปจาโรติ   วุจฺจติ   เอว   อปฺปนาย   อาสนฺนตฺตา  
สมีปจารตฺตา   วา   อุปจารานีติป  ฯ  อิโต  ปุพฺเพ  ปริกมฺมาน  อุปริ  
อปฺปนาย   จ   อนุโลมนโต   อนุโลมานีติป   วุจฺจนฺติ ฯ  ย ฺเจตฺถ  
สพฺพนฺติม   ต   ปริตฺตโคตฺราภิภวนโต   มหคฺคตโคตฺรภาวนโต   จ  
โคตฺรภูติป  วุจฺจติ  ฯ  ค  ตายตีติ  หิ  โคตฺต  ฯ  ปรตฺิตนฺติ ปวตฺตมาน  
อภิธาน   พุทฺธิ ฺจ   เอกสิกวิสยตาย   รกฺขตีติ   ปริตฺตโคตฺต ฯ  
ยถา   หิ   พุทธฺิ   อารมฺมณภูเตน   อตฺเถน   วินา  น  วตฺตติ  เอว  
อภิธาน  อภิเธยฺยภูเตน  ฯ  ตสฺมา  โส  ตานิ  ตายติ รกฺขตีติ วุจฺจติ ฯ  
ต   ปน   มหคฺคตานุตฺตรวิธูร  กามตณฺหาย  โคจรภูต  กามาวจร- 
ธมฺมาน อาเวณิก   รูป   ทฏพฺพ  ฯ  มหคฺคตโคตฺเตป   อิมินา   นเยน  
อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ   เอวรูปสฺส  ปริตฺตโคตฺตสฺส  อภิภวนโต  
มหคฺคตโคตฺตสฺส   จ   ภาวนโต   อุปฺปาทนโต   อนฺติม   โคตฺรภูติป  
วุจฺจติ ฯ  จตุตฺถเมว   ห ิ  ป ฺจม   วาติ   ขิปฺปาภิ ฺทนฺธาภิ ฺาน  
วเสน   วุตฺต  ฯ  ขิปฺปาภิ ฺสฺส   หิ   จตุตฺถ   อปฺเปติ ฯ ทนฺธา- 
ภิ ฺสฺส   ป ฺจม ฯ  กสมฺา  ปน  จตุตฺถ  ป ฺจม  วา  อปฺเปติ  
น   ฉฏ   วา  สตฺตม  วาติ  อาห  อาสนฺนภวงฺคปาตตฺตาติ  ฯ  ยถา  
หิ   ปรุิโส   ฉินฺนปปาตาภิมุโข  ธาวนฺโต  าตุกาโมป  ปรยินฺเต  ปาท  
                        [  ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๔ ]   
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กตฺวา   าตุ   น   สกโฺกติ   ปปาเตเอว   ปตติ  เอว  ฉฏเ  วา  
สตฺตเม   วา   อปฺเปตุ   น   สกฺโกติ  ภวงฺคสฺส  อาสนฺนตฺตา  ตสฺมา  
จตุตฺถป ฺจเมสุเยว   อปปฺนา   โหตีติ   เวทิตพฺพา ฯ  ปุริมา  ปุรมิา  
กุสลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  กุสลาน  ธมฺมาน  อาเสวน- 
ปจฺจเยน ปจฺจโยติ   วุตฺตตฺตา   อาเสวนปจฺจเยน   กุสลา   ธมฺมา   พลวนโฺต  
โหนฺตีติ   อาห  ฯ  ยถา  อลทฺธาเสวน  ปมชวน  ทพฺุพลตฺตา  โคตฺรภุ  
น   อุปฺปาเทติ   ลทฺธาเสวน   ปน   พลวภาวโต   ทติุย   ตติย  วา  
โคตฺรภุ   อุปปฺาเทติ   เอว   ลทฺธาเสวนตาย   พลวภาวโต   ฉฏมฺป  
สตฺตมมฺป   อปฺเปตีติ   เถรสฺส   อธิปฺปาโย  ฯ  เตนาห  ตสฺมา  ฉฏ  
สตฺตม   วา   อปฺเปตีติ ฯ  ตนฺติ   เถรสสฺ  วจน  ฯ  ปฏิกฺขิตฺตนฺติ  
สุตฺตสุตฺตานุโลมอาจริยวาเทหิ   อนุปตฺถมฺภิตตฺตา   อตฺตโน   มติมตฺต  
เถรสฺเสตนฺติ   วตฺวา   ปฏกิฺขิตฺต ฯ  ปุรมิา  ปุริมา  กสุลา  ธมฺมาติ  
ปน  สุตฺตปทมการณ  อาเสวนปจฺจยลาภสฺส  พลวภาเว  อเนกนฺติ- 
กตฺตา ฯ ตถา  หิ  อลทฺธาเสวนาป  ปมเจตนา   ทฏิธมฺมเวทนียา  
โหติ  ลทฺธาเสวนา  ทุติยเจตนา   ยาว   ฉฏา   เจตนา อปราปริย- 
เวทนียา  ฯ  ยทิ  ฉฏ  สตฺตม ฺจ  ปรกิฺขีณชวตฺตา  ทุพฺพล  น  
อาเสวนปจฺจเยน   พลว   กถ   สตฺตมชวนเจตนา   อุปปชฺชเวทนียา  
อานนฺตริยา   จ   โหตีติ ฯ  นาย   วิเสโส  อาเสวนปจฺจยลาเภน  
                          [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๔-๕ ]  
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พลปฺปตฺติยา ๑   กิ ฺจรหิ   กิริยาวตฺถาวิเสสโต  ฯ  กริิยาวตฺถา  หิ  
อารมฺภมชฺฌปริโยสานวเสน   ติวิธา  ฯ  ตตฺถ   ปรโิยสานาวตฺถาย  
สนฺนิฏาปกเจตนาภาเวน   อุปปชฺชเวทนียาทิตา   โหติ   น พลว- 
ภาเวนาติ  ทฏพฺพ  ฯ  ปฏิสนฺธิยา   อนนฺตรปจฺจยภาวิโน วิปาก- 
สนฺตานสฺส  อนนฺตรปจฺจยภาเวน  ตถา  อภิสงฺขตตฺตาติ  จ วทนฺติ ฯ  
ตสฺมา   ฉฏสตฺตมาน   ปาตาภิมุขตาย   ปรกิฺขีณชวตา   น   สกกฺา  
นิวาเรตุ ฯ  ปพฺุพภาคจิตฺตานีติ   ตีณิ   จตฺตาริ   วา   จิตฺตานิ  ฯ  
เอตฺถาติ เอติสฺส กายานุปสฺสนาย ฯ  
        [๑๗๑]  ปาริสุทฺธึ   ปตฺตุกาโมติ   อธิคนฺตุกาโม  สมาปชชฺตุิกาโม  
จ ฯ  ตตฺถ  สลฺลกฺขณาวิวฏฏนาวเสน  อธิคนฺตุกาโม  สลฺลกฺขณา- 
วเสน สมาปชฺชิตุกาโมติ  โยเชตพฺพ  ฯ  อาวชฺชนสมาปชฺชน  ฯเปฯ  
วสิปฺปตฺตนฺติ   เอตฺถ   เอว   ตาว   ป ฺจ   วสิโย   เวทิตพฺพา ฯ ปมชฺ- 
ฌานโต  วุฏาย  ปม  วิตกฺก  อาวชฺชยโต  ภวงฺค  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  
อุปฺปนฺนาวชฺชนานนฺตร   วิตกฺการมฺมณาเนว   จตฺตาริ   ป ฺจ   ชวนานิ  
ชวนฺติ  ฯ  ตโต   เทฺว   ภวงฺคานิ   ตโต   ปน   วิจารารมฺมณ  
อาวชฺชน   วุตฺตนเยเนว  จ  ชวนานีติ  เอว  ป ฺจสุ  ฌานงฺเคสุ  ยทา  
นิรนฺตร   จิตฺต   เปเสตุ   สกฺโกติ   อถสฺส   อาวชฺชนวสี   สิทฺธา  
โหติ ฯ  อย   ปน   ภวงฺคทฺวยนฺตริตา  มตฺถกปฺปตฺตา  วสี  ภควโต  
 
๑. ม. พลวปฺปตฺติยา ฯ  

                             [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๕ ]  
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ยมกปาฏิหาริเย   ลพฺภติ   อ ฺเส   วา  ธมฺมเสนาปติอาทีน  เอวรูเป  
อุฏาย   สมฏุาย   ลหุตร   อาวชฺชนวสีนิพฺพตฺตนกาเล ฯ  สา  จ  
โข   อิตฺตรา   ปริตฺตกาลา   น   สตฺถุ   ยมกปาฏิหาริเย   วิย จิรตรปฺ- 
ปพนฺธวตี  ฯ  ตถาหิ  ต  สาวเกหิ  อสาธารณ  วุตฺต ฯ อิโต ปร  
สีฆตรา  อาวชฺชนวสี  นาม  นตฺถ ิ ฯ  อายสฺมโต ปน มหาโมคฺคลฺลานสฺส  
นนฺโทปนนฺทนาคราชทมเน   วิย   สฆี  สมาปชฺชนสมตฺถตา  สมา- 
ปชฺชนวสี นาม  ฯ  เอตฺถ   จ   สมาปชชฺิตุกามตานนฺตร   ทฺวีสุ   ภวงฺเคสุ  
อุปฺปนฺเนสุ   ภวงฺค   อุปจฺฉินฺทิตฺวา   อุปฺปนฺนาวชฺชนานนฺตร สมา- 
ปชฺชน  สีฆสมาปชฺชนสมตฺถตา ฯ  อย ฺจ   มตฺถกปฺปตฺตา สมา- 
ปชฺชนวสี   สตฺถุ   ธมฺมเทสนาย   ลพฺภติ   ย  สนฺธาย  วุตฺต  โส  
โข   อห   อคฺคิเวสฺสน   ตสฺสาเอว   กถาย   ปริโยสาเน  ตสฺมึเยว  
ปุริมสฺมึ   สมาธินิมิตฺเต   อชฺฌตฺตเมว   จิตฺต   สณฺเปมิ   สนฺนิสทีามิ  
เอโกทึ   กโรมิ   สมาทหามิ  เยนสฺสุท  นิจฺจกปฺป  วิหรามีติ  ฯ  อิโต  
สีฆตรา   หิ   สมาปชฺชนวสี   นาม   นตฺถิ ฯ  อจฺฉรามตฺต   วา ทสจฺ- 
ฉรามตฺต  วา  ขณ  ฌาน  เปตุ  สมตฺถตา  อธิฏานวสี  นาม  ฯ  
ตเถว   อจฺฉรามตฺต   วา   ทสจฺฉรามตฺต   วา  ลหุ  ขณ  ฌานสมงฺคี  
หุตฺวา   ฌานโต   วุฏาตุ   สมตฺถตา   วุฏานวสี   นาม ฯ ภวงฺค- 
จิตฺตปฺปวตฺติเยว  เหตฺถ  ฌานโต  วุฏาน  นาม  ฯ เอตฺถ จ ยถา  
เอตฺตกเมว   ขณ  ฌาน  เปสฺสามีติ  ปุพฺพปริกมฺมวเสน อธิฏาน- 
                         [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๕ ]  
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สมตฺถตา  อธิฏานวสี  เอว  เอตฺตกเมว  ขณ ฌานสมงฺคี หุตฺวา  
ฌานโต   วุฏหิสฺสามีติ   ปุพฺพปริกมฺมวเสน  วุฏานสมตฺถตา  
วุฏานวสีติ   เวทิตพฺพา   ยา   สมาปตฺติวุฏานกุสลตาติ   วุจฺจติ ฯ  
ปจฺจเวกฺขณวสี  ปน  อาวชฺชนวสิยาเอว  วุตฺตา  ฯ ปจฺจเวกฺขณ- 
ชวนาเนว หิ   ตตฺถ   อาวชฺชนานนฺตรานิ  ฯ  ยทคฺเคน   ห ิ  อาวชฺชน- 
วสี สิทฺธิ  ตทคฺเคน  ปจฺจเวกฺขณวสี  สิทฺธิ  เวทิตพฺพา  ฯ อรูป- 
ปุพฺพงฺคม   วา ฯเปฯ  วิปสฺสน  ปฏเปตีติ  สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  
วิตฺถารโต ทสฺเสตุ กถนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๗๒]  ตตฺถ  ฌานงฺคานิ  ปริคฺคเหตฺวาติ  วิตกฺกาทีนิ  ฌานงฺคานิ  
ตสมฺปยุตฺเต   จ   ธมฺเม   ลกฺขณรสาทิวเสน   ปริคฺคเหตฺวา ฯ ฌานงฺ- 
คานีติ   หิ   อิท   นิทสฺสนมตฺต ฯ  ฌานงฺคานิ  ปน  ปสฺสนฺโต  
ตสมฺปยุตฺเต   จ   ธมฺเม  ปสฺสติ  ฯ  เตส  นิสฺสย  หทยวตฺถุนฺติ  ยถา  
นาม   ปุรโิส   อนฺโตเคเห  สปฺป  ทิสฺวา  อนุพนฺธมาโน  ตสฺส  อาสย  
ปสฺสติ   เอวเมว   อยมฺป   โข   โยคาวจโร   เต   อรปูธมฺเม อุป- 
ปริกฺขนฺโต   อิเม   ธมฺมา   กึ   นิสฺสาย  ปวตฺตนฺตีติ  ปริเยสมาโน  
เตส   นิสฺสย   หทยวตฺถุ   ปสฺสติ ฯ  ฌานงฺคานิ   อรูปนฺติ  เอตฺถ  
ตสมฺปยุตฺตธมฺมานมฺป   คหณ  เวทิตพฺพ ฯ  อรูปปพฺุพงฺคม รูป- 
ปริคฺคห ทสฺเสตฺวา อิทานิ รูปปุพฺพงฺคม อรูปปริคฺคห ทสฺเสนฺโต  
อถวาติอาทิมาห ฯ  เกสาทีสุ   โกฏาเสสุ ฯเปฯ  ตนฺนิสฺสิตรูปานิ  
                        [ ม.ป . ๑๓๒ ส. ป.  ๕๒๔ ]   
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จ   ปริคฺคเหตฺวาติ   เอตฺถ   ปน   เกสมฺหิ   ตาว   ถทธฺลกฺขณ ปวี- 
ธาตูติ   ปริคฺคเหตพฺพ  ฯ  ตตฺเถว  อาพนฺธนลกฺขณ  อาโปธาตูติ  ฯ  
ปริปาจนลกฺขณ   เตโชธาตูติ ฯ  วิตฺถมภฺนลกฺขณ   วาโยธาตูติ ฯ  
เอว  สพฺพโกฏาเสสุ  เอเกกสฺมึ  โกฏาเส  จตฺตาริ  จตฺตาริ  ภูตานิ  
ปริคฺคเหตพฺพานิ  ฯ  อถาเนน   ยาถาวสรสลกฺขณโต   อาวิภูตาสุ  
ธาตูสุ   กมฺมสมุฏานมฺหิ   ตาว  เกเส  วุตฺตลกฺขณา  จตสฺโส  ธาตุโย  
ตนิสฺสิโต   จ   วณฺโณ   คนฺโธ   รโส   โอชา  ชีวิต  กายปฺปสาโทติ  
เอว   กายทสกวเสน   ทส   รูปานิ   ตตฺเถว   ภาวสฺส   อตฺถิตาย  
ภาวทสกวเสน   ทส   รูปานิ  อาหารสมุฏาน  โอชฏมก  อุตุสมุฏาน  
จิตฺตสมุฏานนติฺ  อปรานิป   จตุวีสตีติ   เอว   จตุสฺสมุฏาเนสุ  
จตุวีสติโกฏาเสสุ   จตุจฺจตฺตาฬีสรูปานิ   ปริคฺคเหตพฺพานิ ฯ  เสโท  
อสฺสุ   เขโฬ   สิงฺฆาณิกาติ   อิเมสุ   ปน   จตูสุ  อุตุจิตฺตสมุฏาเนสุ  
ทฺวินฺน   โอชฏมกาน  วเสน  โสฬส  โสฬส  รูปานิ  ฯ  อุทริย  กรีส  
ปุพฺพ   มุตฺตนฺติ   อิเมสุ   จตูสุ   อุตุสมุฏาเนสุ   อุตุสมุฏานสฺเสว  
โอชฏมกสฺส   วเสน   อฏ  อฏ  รปูานิ  ปริคฺคเหตพฺพานิ  ฯ  เอส  
ตาว   ทฺวตฺตึสากาเร   นโย ฯ  เย   ปน  อิมสฺมึ  ทฺวตฺตึสากาเร  
อาวิภูเต  อปเร  จตฺตาโร  เตโชโกฏาสา  ฉ  วาโยโกฏาสาติ  ทส  
อาการา   อาวิภวนฺติ ฯ  ตตฺถ   อสิตาทิปริปาจเก   ตาว  กมฺมเช  
เตโชโกฏาสมฺหิ   โอชฏมก ฺเจว   ชีวิต ฺจาติ   นว   รูปานิ ฯ  
                         [ ม. ป. ๑๓๒  ส.ป. ๕๒๕ ]  
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ตถา   จิตฺตเช   อสฺสาสปฺปสฺสาสโกฏาสมฺหิ   โอชฏมก ฺเจว   สทฺโท  
จาติ   นว ฯ  เสเสสุ  จตุสฺสมุฏาเนสุ  อฏสุ  ชีวิตนวก ฺเจว  ตีณิ  
จ   โอชฏมกานีติ   เตตฺตึส   เตตฺตึส   รูปานิ   ปริคฺคเหตพฺพานิ  ฯ  
เอว   วิตฺถารโต   ทฺวาจตฺตาฬีสาการวเสน   อิเมสุ   ภูตุปาทายรูเปสุ  
ปากเฏสุ  ชาเตสุ  วตฺถุทฺวารวเสน  ป ฺจ   จกฺขุทสกาทโย หทย- 
วตฺถุทสก ฺจาติ   อปรานิป  สฏ ี  รูปานิ  ปริคฺคเหตพฺพานิ  ฯ  สเจ  
ปนสฺส   เตน   เตน   มุเขน   รูป  ปริคฺคเหตฺวา  อรูป  ปริคฺคณฺหโต  
สุขุมตฺตา   อรูป  น  อุปฏาติ  ฯ  เตน  ธุรนิกฺเขป  อกตฺวา  รูปเมว  
ปุนปฺปุน   สมฺมสิตพฺพ   มนสิกาตพฺพ   ปริคฺคเหตพฺพ   ววฏเปตพฺพ ฯ  
ยถา   ยถา   หิสฺส   รูป   สุวิกฺขาลิต  โหติ  นิชชฺฏ  สุปริสุทฺธ  ตถา  
ตถา   ตทารมฺมณา   อรูปธมฺมา   สยเมว   ปากฏา  โหนฺติ  ฯ  ยถา  
หิ   จกฺขุมโต  ปุริสสฺส  อปริสุทฺเธ  อาทาเส  มุขนิมิตฺต  โอโลเกนฺตสฺส  
นิมิตฺต   น   ป ฺายติ   โส   นิมิตฺต   น   ป ฺายตีติ   น  อาทาส  
ฉฑฺเฑติ   อถโข   น   ปุนปฺปุน   ปริมชฺชติ   ตสฺส  วิสุทฺเธ  อาทาเส  
นิมิตฺต  สยเมว  ปากฏ  โหติ  ฯ  เอวเมว  เตน  ภิกฺขุนา  ธุรนิกฺเขป  
อกตฺวา   รูปเมว   ปุนปฺปนุ   สมฺมสิตพฺพ   มนสิกาตพฺพ   ปริคฺคเหตพฺพ  
ววฏเปตพฺพ   ยถา   ยถา   หิสฺส   รปู   สุวิกฺขาลิต   โหติ  นชิชฺฏ  
สุปริสุทฺธ   ตถา   ตถา   ตทารมฺมณา   อรูปธมฺมา   สยเมว  ปากฏา  
โหนฺติ  ฯ  เอว  สุปริสุทฺธรูปปริคฺคหสฺส  ปนสฺส  อรูปธมฺมา  ตีหากาเรหิ  
                         [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๕ ]  
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อุปฏหนฺติ   ผสฺสวเสน  วา  เวทนาวเสน  วา  วิ ฺาณวเสน  วา  ฯ  
กถ ฯ  เอกสฺส   ตาว   เกเส   ปวีธาตุ   กกฺขฬลกฺขณา  ฯเปฯ  
อสฺสาสปฺปสฺสาเส   ปวีธาตุ   กกฺขฬลกฺขณาติอาทินา  นเยน  
ธาตุโย   ปรคฺิคหนฺตสฺส   ปมาภินิปาโต   ผสฺโส  ตสมฺปยุตฺตา  เวทนา  
เวทนากฺขนฺโธ   ส ฺา   ส ฺากฺขนฺโธ   สทฺธึ   ผสฺเสน   เจตนา  
สงฺขารกฺขนฺโธ   จิตฺต   วิ ฺาณกฺขนฺโธติ   อุปฏาติ  ฯ  เอว อรูป- 
ธมฺมา   ผสฺสวเสน   อุปฏหนฺติ ฯ  เอกสฺส   เกเส  ปวีธาตุ  
กกฺขฬลกฺขณา  ฯเปฯ  อสสฺาสปฺปสฺสาเส   ปวีธาตุ   กกฺขฬลกฺขณาติ  
ตทารมฺมณรสานุภวนกเวทนา   เวทนากฺขนฺโธ   ตสมฺปยุตฺตา   ส ฺา  
ส ฺากฺขนฺโธ   ตสมฺปยุตฺโต   ผสฺโส   จ   เจตนา  จ  สงฺขารกฺขนฺโธ  
ตสมฺปยุตฺต  จิตฺต  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ  อุปฏาติ  ฯ  เอว เวทนา- 
วเสน   อรูปธมฺมา   อุปฏหนฺติ ฯ  อปรสฺส  เกเส  ปวีธาตุ กกฺขฬ- 
ลกฺขณา  ฯเปฯ  อสฺสาสปฺปสฺสาเส   ปวีธาตุ   กกขฺฬลกฺขณาติ  
อารมฺมณปฏิวิชานน   วิ ฺาณ   วิ ฺาณกฺขนฺโธ   ตสมฺปยุตฺตา  
เวทนา   เวทนากฺขนฺโธ   ส ฺา   ส ฺากฺขนฺโธ   ผสฺโส  จ  เจตนา  
จ   สงฺขารกฺขนฺโธติ   อุปฏาติ ฯ  เอว  วิ ฺาณวเสน  อรูปธมมฺา  
อุปฏหนฺติ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  กมฺมสมุฏาเน  เกเส  ปวีธาตุ  
กกฺขฬลกฺขณาติอาทินา  นเยน   ทฺวาจตฺตาฬีสาย   ธาตุโกฏาเสสุ  
จตุนฺน   จตุนฺน   ธาตูน  วเสน  ฯ  เสเสสุป  วตฺถุจกขฺฺวาทีสุ  ทสเกสุ  
                        [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๕ ]  
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มโนธาตุมโนวิ ฺาณธาตูน  นิสฺสยลกฺขณ  หทยวตฺถุ รูปา- 
ภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ   จกฺขูติอาทินา   วตฺถทฺุวารวเสน ปริคฺ- 
คณฺหนฺตสฺส  ปมาภินิปาโต   ผสฺโส   ตสมฺปยุตฺตา   เวทนา เวทนากฺ- 
ขนฺโธติอาทินา   ผสฺสาทิวเสน   ตีหิ   อากาเรหิ   อรูปธมฺมา อุปฏ- 
หนฺติ  ฯ  เตน   วุตฺต   ยถาปริคฺคหิตรูปารมฺมณ ยถาปริคฺคหิตรูป- 
วตฺถุทฺวารารมฺมณ วา สสมฺปยุตฺตธมฺม วิ ฺาณ ปสฺสตีติ ฯ  
        [๑๗๓]  อิทานิ   อ ฺถาป  รูปปพฺุพงฺคม  อรูปปริคฺคห  ทสฺเสนฺโต  
อถวาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   ยถา   หีติอาทิ   กายสฺส   จิตฺตสฺส  จ  
อสฺสาสปฺปสฺสาสาน   สมทุยภาวทสฺสน ฯ  กมฺมารคคฺครีติ   กมมฺาราน  
อุกฺกาย   อคฺคิธมนภสฺตา ฯ  ธมมานายาติ   ธูมายนฺติยา ฯ  วาต  
คาหาเปนฺติยาติ   อตฺโถ  ฯ  ตชชฺนฺติ  ตทนุรูป  ฯ  เอวเมวนฺติ  เอตฺถ  
กมฺมารคคฺครี   วิย   กรชกาโย   วายาโม   วิย   จิตฺต  ทฏพฺพ  ฯ  
กิ ฺจาป   อสฺสาสปฺปสฺสาสา   จิตฺตสมุฏานา   กรชกาย   ปน   วินา  
เตส   อปฺปวตฺตนโต   กาย ฺจ   จิตฺต ฺจ   ปฏิจฺจ   อสฺสาสปฺปสฺสาสาติ  
วุตฺต ฯ  ตสฺสาติ  นามรูปสฺส  ฯ  ปจฺจย  ปริเยสตีติ  อวิชฺชาสมุทยา  
รูปสมุทโยติอาทินา  อวิชฺชาทิก  ปจฺจย  ปริเยสติ  วีมสติ ปริคฺ- 
คณฺหาติ  ฯ กงฺข วิตรตีติ อโหสึ นุโข อห อตีตมทฺธานนฺติ- 
อาทินยปฺปวตฺต โสฬสวตฺถุก  วิจิกิจฺฉ  อติกฺกมติ  ปชหติ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  
รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนนฺติอาทินยปฺปวตฺต  กลาปสมฺมสน ฯ  
                     [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๕ - ๖ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 365 

ปุพฺพภาเคติ  ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิปริยาปนฺนาย  อุทยพฺพยาณา- 
นุปสฺสนาย ปุพฺพภาเค ฯ  อุปฺปนฺเน   โอภาสาทโยติ   โอภาโส   าณ  
ปติ   ปสฺสทธฺิ   สุข  อธิโมกฺโข  ปคฺคโห  อุเปกฺขา  อุปฏาน  นกินฺตีติ  
อิเม โอภาสาทโย ทส ฯ  
        [๑๗๔]  ตตฺถ   โอภาโสติ   วิปสฺสโนภาโส ฯ  โส   จ  วิปสสฺนา- 
จิตฺตสมุฏ ิต   สนฺตติปติต   อุตุสมุฏาน ฺจ  ปภสฺสรรูป  ฯ  ตตฺถ  
วิปสฺสนาจิตฺตสมุฏ ิต   โยคิโน   สรีรฏเมว   ปภสฺสร   หุตฺวา  ติฏติ  
จิตฺตชรูปาน   สรรี   มุ ฺจิตฺวา   พหิ   อปฺปวตฺตนโต ฯ  อิตร  สรรี  
มุ ฺจิตฺวา   าณานุภาวานุรูป   สมนฺตโต   ปตฺถรติ ฯ  ต   ตสฺเสว  
ป ฺายติ ฯ  เตน  ผุฏโกาเส  รูปคตมฺป  ปสฺสติ  ฯ  ปสฺสนฺโต  จ  
จกฺขุวิ ฺาเณน   ปสฺสติ   อุทาหุ   มโนวิ ฺาเณนาติ   วีมสิตพฺพนฺติ  
วทนฺติ  ฯ  ทพฺิพจกฺขุลาภิโน   วิย   ต   มโนวิ ฺาณวิ ฺเยฺยเมวาติ  
วุตฺต  ยุตฺต  วิย  ทิสฺสติ  ฯ  โส  โข  ปนาย  โอกาโส กสฺสจิ ภิกฺขุโน  
ปลฺลงฺกฏานมตฺตเมว   โอภาเสนฺโต   อุปฺปชชฺติ   กสฺสจิ   อนฺโตคพฺภ  
กสฺสจิ  พหิคพฺภมฺป   กสสฺจิ   สกลวิหาร   คาวุต   อฑฺฒโยชน  
โยชน  ทฺวิโยชน  ติโยชน  กสฺสจิ  ปวีตลโต  ยาว  อกนิฏ- 
พฺรหฺมโลกา เอกาโลก  กรุุมาโน  ฯ  ภควโต   ปน   ทสสหสฺสีโลกธาตุ  
โอภาเสนฺโต   อุทปาทิ  ฯ  ตสฺมึ  ปน  อุปฺปนฺเน  โยคาวจโร  น  วต  
เม   อิโต   ปพฺุเพ   เอวรูโป   โอภาโส   อุปฺปนฺนปพฺุโพ   อทฺธา มคฺคปฺ- 
                            [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๖ ]  
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ปตฺโตสฺมิ  ผลปฺปตฺโตสฺมีติ  อมคฺคเมว  มคฺโคติ  อผลเมว  จ ผลนฺติ  
คณฺหาติ ฯ  ตสฺส   อมคฺค   มคฺโคติ   อผล   วา  ผลนติฺ  คณฺหโต  
วิปสฺสนา  วีถึ  โอกฺกนฺตา  นาม  โหติ  ฯ  โส  อตฺตโน  มลูกมฺมฏาน  
วิสชฺเชตฺวา   โอภาสเมว   อสฺสาเทนฺโต   นิสีทติ  ฯ  าณนฺติ วิปสฺสนา- 
าณ ฯ  ตสฺส   กิร  รูปารูปธมฺเมสุ  ตุลยนฺตสฺส  ตีรยนฺตสฺส วิสสฺฏ- 
อินฺทวชิรมิว  อวิหตเวค  ติขิณ  สูร  อติวิสท  าณ  อุปฺปชชฺติ  ฯ  
ปตีติ   วิปสสฺนาปติ  ฯ  ตสฺส  กิร  ตสฺมึ  สมเย  ขุทฺทกาปติ  ขณิกา- 
ปติ โอกฺกนฺติกาปติ   อุพฺเพงฺคาปติ   ผรณาปตีติ   อย   ป ฺจวิธา   ปติ  
สกลสรรี   ปรูยมานา   อุปฺปชฺชติ ฯ  ปสฺสทฺธีติ  วิปสฺสนาปสฺสทฺธิ  ฯ  
ตสฺส  กิร  ตสฺมึ  สมเย  รตฺติฏาเน  วา  ทิวาฏาเน  วา  นิสินนฺสฺส  
กายจิตฺตาน   เนว   ทรโถ   น   คารว  น  กกฺขฬตา  นากมฺม ฺตา  
น   เคล ฺ   น   วงฺกตา   โหติ  ฯ  อถ  โข  ปนสฺส  กายจิตฺตานิ  
ปสฺสทฺธานิ   ลหูนิ  มุทูน ิ กมฺม ฺานิ  สุวิสทานิ  อุชุกานิเยว  โหนฺติ  ฯ  
โส   อิเมหิ   ปสฺสทฺธาทีหิ   อนุคฺคหิตกายจิตฺโต  ตสฺมึ  สมเย  อมานุสึ  
นาม รตึ อนุภวติ ย สนฺธาย วุตฺต  
        สุ ฺาคาร ปวิฏสฺส    สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน  
        อมานุสี รตี โหติ            สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต  
        ยโต ยโต สมฺมสติ          ขนฺธาน อุทยพฺพย  
        ลภติ   ปติปาโมชฺช         อมต   ต   วิชานตนฺติ ฯ  
                        [ ม. ป. ๑๓๒  ส. ป. ๕๒๖ ]  
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เอวมสฺส   อิม   อมานุสึ  รตึ  สาธยมานา  ลหุตาทิสมฺปยุตฺตา  ปสฺสทฺธิ  
อุปฺปชฺชติ ฯ  สุขนฺติ   วิปสฺสนาสุข ฯ  ตสฺส   กริ  ตสฺมึ  สมเย  
สกลสรรี   อภิสนฺทยมาน   อติปฺปณีต   สุขมุปฺปชชฺติ ฯ  อธิโมกโฺขติ  
สทฺธา ฯ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  หิสฺส  จิตฺตเจตสิกาน  อติสยปฺปสาท- 
ภูตา ลวตี  สทฺธา  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ปคฺคโหติ  วิริย  ฯ  วิปสฺสนา- 
สมฺปยุตฺตเมว หิสฺส  อสิถลิมนจฺจารทฺธ  สุปคฺคหิต  วิริย   อุปฺปชฺชติ  ฯ  
อุปฏานนฺติ   สติ ฯ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตาเยว   หิสสฺ   สุปฺปติฏ ิตา  
นิขาตา  อจลา  ปพฺพตราชสทิสา  สติ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  โส  ย  ย  าน  
อาวชฺชติ   สมนฺนาหรติ   มนสิกโรติ   ปจฺจเวกฺขติ   ต   ต  านมสฺส  
โอกฺกนฺทิตฺวา   ปกฺขนฺทิตฺวา   ทิพฺพจกฺขุโน   ปรโลโก   วิย   สติยา  
อุปฏาติ  ฯ  อุเปกฺขาติ  วิปสฺสนูเปกฺขา  เจว  อาวชฺชนุเปกฺขา  จ  ฯ  
ตสฺมึ   หิสฺส   สมเย   สพฺพสงฺขาเรสุ   มชฺฌตฺตภูตา   วิปสฺสนูเปกฺขา  
พลวตี   อุปฺปชฺชติ ฯ  มโนทฺวาเร  อาวชฺชนุเปกฺขาป  ฯ  สา  หิสฺส  
ต  ต   าน   อาวชฺชนฺตสฺส   วิสฺสฏอินฺทวชิรมิว   ปตฺตปูเฏ ปกฺขนฺต- 
ตตฺตนาราโจ   วิย  จ  สูรา  ติขิณา  หุตฺวา  วหติ  ฯ  นิกนฺตีติ  
วิปสฺสนานิกนฺติ ฯ  เอว   โอภาสาทิปฏิมณฺฑิตาย   หิสฺส   วิปสสฺนาย  
อาลย   กุรุมานา   สุขุมา   สนฺตาการา   นิกนฺติ   อุปปฺชฺชติ   ยา  
กิเลโสติ  ปรคฺิคเหตุมฺป  น  สกฺกา  โหติ  ฯ  ยถา  จ  โอภาเส เอว  
เอเตสุป  อ ฺตรสฺมึ  อุปฺปนฺเน  โยคาวจโร  น  วต  เม  อิโต ปพฺุเพ  
                      [ ม. ป. ๑๓๒  ส. ป. ๕๒๖ ]  
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เอวรูป   าณ   อุปฺปนฺนปุพฺพ  เอวรูปา  ปติ  ปสสฺทฺธิ  สุข  อธิโมกฺโข  
ปคฺคโห   อุปฏาน   อุเปกฺขา   นิกนฺติ   อุปฺปนฺนปุพฺพา   อทฺธา  
มคฺค   ปตฺโตสฺมิ   ผล   ปตฺโตสฺมีติ   อมคฺคเมว   มคฺโคติ   อผลเมว  
จ   ผลนฺติ  คณฺหาติ  ฯ  ตสฺส  อมคฺค  มคฺโคติ  อผล  ผลนฺติ  คณฺหโต  
วิปสฺสนา  วีถึ  โอกฺกนฺตา  นาม  โหติ  ฯ  โส  อตฺตโน  มลูกมฺมฏาน  
วิสชฺเชตฺวา   นิกนฺติเมว   อสฺสาเทนฺโต   นิสีทติ ฯ  เอตฺถ   จ โอภา- 
สาทโย  อุปกฺกิเลสวตฺถุตาย  อุปกฺกิเลสาติ  วุตฺตา  น อกุสลตฺตา ฯ  
นิกนฺติ   ปน   อุปกฺกิเลโส  เจว  อุปกฺกิเลสวตฺถุ  จ  ฯ  วตฺถุวเสเนว  
เจเต  ทส  คาหวเสน  ปน  สมตฺตึส  โหนฺติ  ฯ  กถ  ฯ มม โอภาโส  
อุปฺปนฺโนติ   คณฺหโต   ห ิ  ทิฏ ิคฺคาโห   โหติ  ฯ  มนาโป  วต  เม  
โอภาโส   อุปฺปนฺโนติ   คณฺหโต  มานคฺคาโห  ฯ  โอภาส  อสฺสาทยโต  
ตณฺหาคาโห ฯ  อิติ   โอภาเส   ทิฏ ิมานตณฺหาวเสน  ตโย  คาหา  
ตถา   เสเสสุปติ   เอว  คาหวเสน  สมตฺตึส  อุปกฺกิเลสา  โหนฺติ  ฯ  
เตส   วเสน   อกุสโล   อพฺยตฺโต   โยคาวจโร  โอภาสาทีสุ  กมฺปติ  
วิกฺขิปติ  ฯ  โอภาสาทีสุ  เอเกก  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  
อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ เตนาหุ โปราณา  
        โอภาเส เจว าเณ จ        ปติยา จ วิกมฺปติ  
        ปสฺสทธฺิยา สุเข เจว            เยหิ จิตฺต ปเวธติ  
        อธิโมกเฺข จ ปคฺคาเห          อุปฏาเน จ กมฺปติ  
                         [ ม.ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๖ ]  
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        อุเปกฺขาวชฺชนาย ฺจ         อุเปกฺขาย   นิกนฺติยาติ  ฯ  
กุสโล   ปณฺฑิโต   พฺยตฺโต   พุทฺธิสมปฺนฺโน   โยคาวจโร   โอภาสาทีสุ  
อุปฺปนฺเนสุ   อย   โข   โส   โอภาโส   อุปฺปนฺโน  โส  โข  ปนาย  
อนิจฺโจ   สงฺขโต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน   ขยธมฺโม  วยธมฺโม  วิราคธมฺโม  
นิโรธธมฺโมติ   อิติ   วา   ต  ต  ป ฺาย  ปริจฺฉินฺทติ  อุปปริกฺขติ  ฯ  
อถวา   ปนสสฺ  เอว  โหติ  สเจ  โอภาโส  อตฺตา  ภเวยฺย  อตฺตาติ  
คเหตุ   วฏเฏยฺย   อนตฺตาว   ปนาย   อตฺตาติ   น   คหิโต  ตสฺมา  
โส   อวสวตฺตนฏเน   อนตฺตา   หุตฺวา   อภาวฏเน   อนิจฺโจ อุปฺปาท- 
วยปฏิปฬนฏเน  ทุกฺโขติ  ฯ  ยถา  จ โอภาเส เอว เสเสสุป ฯ  
โส   เอว   อุปปริกฺขิตฺวา  โอภาสป  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เม  
โส   อตฺตาติ   สมนุปสฺสติ ฯ  าณ ฯเปฯ  นิกนฺตึ   เนต  มม  
เนโสหมสฺมิ  น  เม  โส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ  ฯ  เอว  สมนุปสฺสนฺโต  
โอภาสาทีสุ น กมฺปติ น เวธติ ฯ เตนาหุ โปราณา  
        อิมานิ ทส านานิ           ป ฺายสฺส ปรีจิตา  
        ธมฺมสสฺ   กุสโล   โหติ      น  จ  วิกฺเขป  คจฺฉตีติ  ฯ  
โส   เอว   วิกฺเขป   อคจฺฉนฺโต   ต   สมตฺตึสวิธ   อุปกฺกิเลสชฏ  
วิชเฏตฺวา   โอภาสาทโย   ธมฺมา   น   มคฺโค  อุปกกฺิเลสวิมุตฺต  ปน  
วีถิปฏิปนฺน   วิปสฺสนาาณ   มคฺโคติ  มคฺค ฺจ  อมคฺค ฺจ  ววฏ- 
เปติ  ฯ ย   สนฺธาเยต   วุตฺต   โอภาสาทโย   ทส   วิปสฺสนูปกฺกิเลเส  
                                [  ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๖ ]  
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ปหาย อุปกฺกิเลสวิมุตฺต ปฏิปทาาณ มคฺโคติ ววฏเปตฺวาติ ฯ  
        [๑๗๕]  อุทย   ปหายาติ  อุทยพฺพยานุปสฺสนาย  คหิต  สงฺขาราน  
อุทย   วิสชฺเชตฺวา   เตส  ภงฺคสฺเสว  อนุปสฺสนโต  ภงฺคา- 
นุปสฺสนาาณ ปตฺวา   อาทีนวานุปสฺสนาปุพฺพงฺคมาย   นิพฺพิทา- 
นุปสฺสนาย นิพฺพินฺทนฺโต มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขานุปสฺสนาสงฺขารุ- 
เปกฺขานุโลมาณาน จิณฺณปริยนฺเต   อุปฺปนฺนโคตฺรภูาณานนฺตร    
อุปฺปนฺเนน มคฺคาเณน   สพฺพสงฺขาเรสุ  วิรชชฺนโฺต  วิมุจฺจนฺโต ฯ  
มคฺคกฺขเณ   หิ   อริโย   วิรชฺชติ   วิมุจฺจจีติ  จ  วุจฺจติ  ฯ  เตนาห  
ยถากฺกเมน   จตฺตาโร   อรยิมคฺเค   ปาปุณิตฺวาติ  ฯ มคฺคผลนิพฺพาน- 
ปหีนาวสิฏกิเลสสงฺขาตสฺส   ปจฺจเวกฺขิตพฺพสฺส   ปเภเทน เอกูน- 
วีสติปฺปเภทสฺส ฯ  อรหโต   ห ิ  อวสิฏกิเลสาภาเวน เอกูนวีสติตา ๑ ฯ  
อสฺสาติ อานาปานกมฺมฏานิกสฺส ฯ  
        [๑๗๖]  วิสุ  กมฺมฏานภาวนานโย  นาม  นตฺถีติ  ปมจตุกฺก- 
วเสน อธิคตชฺฌานสฺส  เวทนาจิตฺตธมฺมานุปสฺสนาวเสน   เทสิตตฺตา  
วุตฺต ฯ  เตสนฺติ  ติณฺณ  จตุกฺกาน  ฯ  ปติปฏิสเวทีติ  ปติยา  ปฏิปฏ ิ 
สมฺมเทว  เวทนสีโล  ฯ  ตสฺสา  วา  ปฏิปฏ ิ สมฺมเทว  เวโท เอตสฺส  
อตฺถิ   ต   วา   ปฏิปฏ ิ  สมฺมเทว   เวทยมาโน ฯ  ตตฺถ  กาม  
สเวทนคฺคหเณเนว   ปติยา   สกฺกจฺจ   วิทิตภาโว   โพธิโต  โหติ  ฯ  
 
๑. ม. เอกูนวีสติ ปจฺจเวกฺขณาณานิ ฯ  

                      [ ม. ป. ๑๓๒  ส. ป. ๕๒๖ - ๗ ]  
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เยหิ   ปน   ปกาเรหิ   ตสสฺ   สเวทน   อิจฺฉิต   ต   ทสฺเสตุ ปฏิ- 
สทฺทคฺคหณ   ปฏิสเวทีติ ฯ  เตนาห  ทวีฺหากาเรหีติอาทึ  ฯ  ตตฺถ  
กถ   อารมฺมณโต   ปติ   ปฏิสวิทิตา  โหตีติ  ปุจฺฉาวจน  ฯ  สปปฺติเก  
เทฺว   ฌาเน   สมาปชฺชตีติ   ปติสหคตานิ   เทฺว   ปมทุติยชฺฌานานิ  
ปฏิปาฏิยา   สมาปชฺชติ ฯ  ตสฺสาติ  เตน  ฯ  ปฏิสวิทิตาติ  หิ  ปท  
อเปกฺขิตฺวา   กตฺตุอตฺเถ   เอต   สามิวจน ฯ  สมาปตฺติกฺขเณติ สมา- 
ปนฺนกฺขเณ  ฯ  ฌานปฏลิาเภนาติ   ฌาเนน   สมงฺคีภาเวน ฯ  
อารมฺมณโตติ   อารมฺมณมุเขน ฯ  ตทารมฺมณชฺฌานปริยาปนฺนา   ปติ  
ปฏิสวิทิตา   โหติ   อารมฺมณสฺส  ปฏสิวิทิตตฺตา  ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  ฯ  
ยถา   นาม  สปฺปปริเยสน  จรนฺเตน  ตสฺส  อาสเย  ปฏิสวิทิเต  โสป  
ปฏิสวิทิโต   คหิโตเอว   โหติ   มนฺตาคทพเลน   ตสสฺ   คหณสฺส  
สุกรตฺตา   เอว   ปติยา  อาสยภูเต  อารมฺมเณ  ปฏิสวิทิเต  สา  ปติ  
ปฏิสวิทิตาเอว   โหติ   สลกฺขณโต   จ   สาม ฺลกฺขณโต   จ  ตสฺสา  
คหณสฺส   สกุรตฺตาติ ฯ  กถ   อสมฺโมหโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหตีติ  
อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  วิปสฺสนากฺขเณติ   วิปสฺสนาป ฺาย  
ติกฺขวิสทปฺปวตฺตาย   วิสยโต   ทสฺสนกฺขเณ ฯ  ลกขฺณปฏิเวเธนาติ  
ปติยา   สลกขฺณสฺส   สาม ฺลกฺขณสฺส   จ   ปฏวิิชฺฌเนน ฯ  ย  ห ิ 
ยสฺส   วิเสสโต  สาม ฺโต  จ  ลกฺขณ  ตสฺมึ  วิทิเต  โส  ยาถาวโต  
วิทิโตเอว  โหติ  ฯ  เตนาห  อสมฺโมหโต  ปติ  ปฏสิวิทิตา  โหตีติ  ฯ  
                       [ ม. ป. ๑๓๒ ส. ป. ๕๒๗ ]  
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อิทานิ   ตมตฺถ   ปาลิยาเอว   วิภาเวตุ   วุตฺต   เจตนฺติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ   ทีฆ   อสฺสาสวเสนาติอาทีสุ   ย   วตฺตพฺพ   ต   เหฏา  
วุตฺตเมว ฯ  ตตฺถ  ปน  สโตการิตาทสฺสนวเสน  ปาลิ  อาคตา  อิธ  
ปติปฏิสเวทิตาวเสน ฯ  ปติปฏิสเวทิตา  จ  อตฺถโต  วิภตฺตาเอว  ฯ  
อปจ   อยเมตฺถ   สงฺเขปตฺโถ ฯ  ทีฆ   อสฺสาสวเสนาติ   ทีฆสฺส  
อสฺสาสสฺส   อารมฺมณภูตสฺส  วเสน  ฯ  ปชานโต  สา  ปติ  ปฏสิวิทิตา  
โหตีติ   สมพฺนฺโธ ฯ  จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   อวิกฺเขป   ปชานโตติ ฌาน- 
ปริยาปนฺน  อวิกฺเขปาคม  ๑  จิตฺตสฺเสกคฺคต  ตสมฺปยุตฺตาย ป ฺาย  
ปชานโต ฯ  ยเถว   หิ   อารมฺมณมุเขน   ปติ   ปฏิสวิทิตา  โหติ  
เอว   ตสมฺปยุตฺตธมฺมาป   อารมฺมณมุเขน   ปฏิสวิทิตาเอว  โหนฺตีติ  ฯ  
สติ   อุปฏ ิตา   โหตีติ   ทฆี   อสฺสาสวเสน   ฌานสมฺปยุตฺตา   สติ  
ตสฺส   อารมฺมเณ   อุปฏ ิตา   อารมฺมณมุเขน   ฌาเนป   อุปฏ ิตา  
นาม   โหติ  ฯ  ตาย   สติยาติ   เอว   อุปฏ ิตาย   สติยา ยถา- 
วุตฺเตน   เตน   าเณน  สุปฏิวิทิตตฺตา  อารมฺมณสฺส  ตสฺส  วเสน  
ตทารมฺมณา  สา  ปติ  ปฏสิวิทิตา  โหติ  ฯ  ทีฆ ปสฺสาสวเสนาติ- 
อาทีสุป อิมินาว   นเยน   อตฺโถ   เวทติพฺโพ ฯ  เอว   ปมจตุกฺก- 
วเสน ทสฺสิต   ปติปฏิสเวทน   อารมฺมณโต   อสมฺโมหโต   จ   วิภาคโส  
ทสฺเสตุ   อาวชฺชโตติอาทิ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ   อาวชฺชโตติ   ฌาน  
 
๑. ม. อวิกฺเขโปติ ลทฺธนาม ฯ  

                                [ ม. ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๗ ]  
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อาวชฺชนฺตสฺส ฯ  สา  ปตีติ  สา  ฌานปริยาปนฺนา  ปติ  ฯ  ชานโตติ  
สมาปนฺนกฺขเณ   อารมฺมณมุเขน   ชานโต  ฯ  ตสฺส   สา   ปติ  
ปฏิสวิทิตา   โหตีติ   สมพฺนฺโธ ฯ  ปสฺสโตติ   ทสสฺนภูเตน  าเณน  
ฌานโต  วุฏาย  ปสฺสนฺตสฺส  ฯ ปจฺจเวกฺขณโตติ ฌาน ปจฺจเวกฺขนฺ- 
ตสฺส ฯ จิตฺต  อธิฏหโตติ   เอตฺตก   เวล   ฌานสมงฺคี   ภวิสฺสามีติ  
ฌานจิตฺต   อธิฏหนฺตสฺส ฯ  เอว   ป ฺจนฺน   วสิภาวาน   วเสน  
ฌานสฺส   ปชานนมุเขน   อารมฺมณโต  ปติยา  ปฏสิเวทนา  ทสฺสิตา  ฯ  
อิทานิ   เยหิ   ธมฺเมหิ   ฌาน   วิปสฺสนา   จ   สิชฺฌนฺติ   เตส ฌาน- 
ปริยาปนฺนาน   วิปสฺสนามคฺคปริยาปนฺนาน ฺจ   สทฺธาทีน   วเสน  
ปติปฏิสเวทน   ทสฺเสตุ   สทฺธาย   อธิมุจฺจโตติอาทิ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
อธิมุจฺจโตติ   สทฺทหนฺตสฺส ฯ  สมถวิปสฺสนาวเสนาติ   อธิปฺปาโย  ฯ  
วีริย   ปคฺคณฺหโตติอาทีสุป   เอเสว   นโย  ฯ  อภิ ฺเยฺยนฺติ  
อภิวิสิฏาย  ป ฺาย  ชานิตพฺพ  ฯ  อภิชานโตติ วิปสฺสนาาณ- 
ปุพฺพงฺคมาย มคฺคป ฺาย   ชานโต  ฯ  ปริ ฺเยฺยนฺติ   ทุกฺขสจฺจ  
ตีรณปริ ฺาย   มคฺคป ฺาย   จ   ปรชิานโต  ฯ  ปหาตพฺพนฺติ  
สมุทยสจฺจ   ปหานปริ ฺาย   มคฺคป ฺาย   จ   ปชหโต  ฯ  ภาวยโต  
สจฺฉิกโรโต   ภาเวตพฺพ   มคฺคสจฺจ   สจฺฉิกาตพฺพ   นิโรธสจฺจ ฯ  
เกจิ   ปเนตฺถ   ปติยาเอว   วเสน   อภิ ฺเยฺยาทึ  อุทฺธรนฺติ  ฯ  ต  
อยุตฺต   ฌานาทิสมุทาย   อุทฺธริตฺวา   ตโต   ปติยา   นิทฺธารณสฺส  
                      [  ม.ป. ๑๓๒ ส.ป. ๕๒๗ ]  
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อธิปฺเปตตฺตา ฯ  เอตฺถ   จ   ทีฆ   อสฺสาสวเสนาติอาทินา ปม- 
จตุกฺกวเสน   อารมฺมณโต   ปติปฏิสเวทน   วุตฺต  ฯ  ตถา อาวชชฺโตติ- 
อาทีหิ  ป ฺจหิ  ปเทหิ  ฯ  อภิ ฺเยฺย  อภิชานโตติอาทีหิ  ปน  
อสมฺโมหโต ฯ  สทฺธาย   อธิมุจฺจโตติอาทีหิ   อุภยถาป   สงฺเขปโต  
สมถวเสน   อารมฺมณโต   วิปสฺสนาวเสน   อสมฺโมหโต   ปติปฏิสเวทน  
วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ ฯ  กสมฺา   ปเนตฺถ  เวทนานุปสฺสนาย  ปติสีเสน  
เวทนา   คหิตา   น   สรูปโตเอวาติ ฯ  ภูมิวิภาคาทิวเสน  เวทน  
ภินฺทิตฺวา  จตุทฺธา  เวทนานุปสฺสน  ทสฺเสตุ ฯ  อปจ เวทนา- 
กมฺมฏาน   ทสฺเสนฺโต  ภควา  ปติยา  โอฬารกิตฺตา  ตสมฺปยุตฺต  
สุข   สุขคฺคหณตฺถ   ปติสีเสน   ทสฺเสติ ฯ  เอเตเนว   นเยน อวเสส- 
ปทานีติ  สุขปฏิสเวที  จิตฺตสงฺขารปฏิสเวทีติ ปทานิ ปติปฏิสเวที- 
ปเท อาคตนเยเนว   อตฺถโต   เวทิตพฺพาติ ฯ  สกฺกา  หิ  ทฺวีหากาเรหิ  
สุขปฏิสเวทิตา  โหติ  จิตฺตสงฺขารปฏิสเวทิตา  โหติ  อารมฺมณโตติ- 
อาทินา ปติฏาเน   สุขาทิปทานิ   ปกฺขิปตฺวา  สุขสหคตานิ  ตีณิ  
ฌานานิ  จตฺตาริ   วา   ฌานานิ   สมาปชฺชตีติอาทินา   อตฺถ  
วิ ฺาตุ ฯ  เตนาห  ติณฺณ  ฌานาน  วเสนาติอาทึ  ฯ  เวทนาท- 
โยติ อาทิสทฺเทน   ส ฺา   คหิตา ฯ  เตนาห   เทฺว   ขนฺธาติ ฯ  
วิปสฺสนาภูมิทสฺสนตฺถนฺติ   ปกิณฺณกสงฺขารสมฺมสนวเสน   วิปสฺสนาย  
ภูมิทสฺสนตฺถ  ฯ  สุขนฺติ   เทฺว   สุขานีติอาทิ   วุตฺต   สมเถ กายิก- 
                        [ ม. ป. ๑๓๒-๓ ป. ป. ๕๒๗-๘ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 375 

สุขาภาวโต  ฯ  โสติ  โส  ปสฺสมฺภนปริยาเยน  วุตฺโต  นิโรโธ ฯ  
อิมสฺส  หิ  ภิกฺขุโน  อปรคฺิคหิตกาเลติอาทินา  วิตฺถารโต กาย- 
สงฺขาเร  วุตฺโต  ตสฺมา  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  
กายสงฺขารวเสน   อาคโต   อิธ   จิตฺตสงฺขารวเสนาติ   อยเมตฺถ  
วิเสโส ฯ  เอว   จิตฺตสงฺขารสฺส  ปสฺสมฺภน  อติเทเสน  ทสฺเสตฺวา  
ยท ฺ   อิมสฺมึ   จตุกฺเก   วตฺตพฺพ   ต   ทสฺเสตุ   อปจาติอาทิ  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ   ปติปเทติ  ปติปฏิสเวทีติอาทินา  เทสิตโกฏาเส  ฯ  
ปติสีเสน  เวทนา  วุตฺตาติ  ปติอปเทเสน  ตสมฺปยุตฺตา  เวทนา  วุตฺตา  
น   ปตีติ   อธิปฺปาโย  ฯ  ตตฺถ  การณ  เหฏา  วุตฺตเมว  ฯ  ทฺวีส ุ 
จิตฺตสงฺขารปเทสูติ   จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที   ปสฺสมภฺย   จิตฺตสงฺขารนฺติ  
จิตฺตสงฺขารปฏิสยุตฺเตสุ  ทฺวีสุ  ปเทสุ ฯ  วิ ฺาณปจฺจยา นาม- 
รูปนฺติ   วจนโต   จิตฺเตน  ปฏิพทฺธาติ  จิตฺตปฏิพทฺธา  ฯ  ตโตเอว  
กาม   จิตฺเตน   สงฺขริยนฺตีติ   จิตฺตสงฺขารา   ส ฺาเวทนา ฯ  อิธ  
ปน  อุปลกฺขณมตฺต  ฯ  ส ฺาเวทนาว   อธิปฺเปตาติ   อาห ส ฺา- 
สมฺปยุตฺตา เวทนาติ ฯ  
        [๑๗๗]  จิตฺตปฏิสเวทีติ   เอตฺถ   ทฺวีหากาเรหิ  จิตฺตปฏิสเวทิตา  
โหติ   อารมฺมณโต  อสมฺโมหโต  จ  ฯ  กถ  อารมฺมณโต  ฯ  จตฺตาริ  
ฌานานิ  สมาปชฺชติ   ตสฺส   สมาปตฺติกฺขเณ   ฌานปฏิลาเภนาติ  
อาทินา   วุตฺตนยานุสาเรน   สพฺพ   สวิุ ฺเยฺยนฺติ   อาห   จตุนฺน  
                         [ ม.ป. ๑๓๓ ส.ป. ๕๒๘ ]  
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ฌานาน   วเสน   จิตฺตปฏิสเวทิตา  เวทิตพฺพาติ  ฯ  จิตฺต  โมเทนฺโตติ  
ฌานสมฺปยุตฺต   จิตฺต   สมปฺยุตฺตาย   ปติยา   โมทยมาโน   ต   วา  
ปตึ  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺต   วิปสฺสนาจิตฺต   ตายเอว อารมฺมณ- 
ภูตาย   ปติยา   โมทยมาโน ฯ  ปโมเทนฺโตติอาทีนิ  ตสฺเสว  
เววจนานิ   ปติปริยายภาวโต  ฯ  สมฺปยุตฺตาย   ปติยา   จิตฺต  
อาโมเทตีติ   ฌานจิตฺตสมฺปยุตฺตาย   ปติสมฺโพชฺฌงฺคภูตาย โอทคฺย- 
ลกฺขณาย   ฌานปติยา   ตเมว   ฌานจิตฺต  สหชาตาทิปจฺจยวเสน  
เจว   ฌานปจฺจยวเสน  จ  ปริพฺรูเหนฺโต  หฏปฺปหฏาการ  ปาเปนฺโต  
อาโมเทติ   ปโมเทติ   จ  ฯ  อารมฺมณ   กตฺวาติ   อุฬาร ฌาน- 
สมฺปยุตฺต   ปตึ   อารมฺมณ   กตฺวา   ปวตฺตมาน   วิปสฺสนาจิตฺต  
ตายเอว   อารมฺมณภูตาย   ปติยา   โยคาวจโร   หฏปฺปหฏาการ  
ปาเปนฺโต   อาโมเทติ   ปโมเทตีติ  วุจฺจติ  ฯ  สม  เปนฺโตติ  ยถา  
อีสกมฺป   ลนีปกฺข   อุทธฺจฺจปกฺข ฺจ   อนุปคมฺม   อโนณต   อนุณฺณต  
ยถา  อินฺทฺริยาน   สมตฺตปฏิปตฺติยา   อวิสม   สมาธิสฺส   วา อุกฺกส- 
คมเนน   อาเน ฺชปฺปตฺติยา   สมฺมเทว    ิต   โหติ   เอว อปฺปนา- 
วเสน  เปนฺโต  ฯ  ลกฺขณปฏิเวเธนาติ  อนิจฺจาทิกสฺส  ลกฺขณสฺส  
ปฏิวิชฺฌเนน   ขเณ   อวโพเธน  ฯ  ขณิกจิตฺเตกคฺคตาติ  ขณมตฺตฏ- 
 ิติโก สมาธิ ฯ  โสป  ห ิ อารมฺมเณ  นิรนฺตร  เอกากาเรน  ปวตฺต- 
มาโน ปฏิปกเฺขน   อนภิภูโต   อปฺปโต   วิย   จิตฺต   นิจฺจล   เปติ ฯ  
                             [ ม. ป. ๑๓๓  ส.ป. ๕๒๘-๙ ]  
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เตน  วุตฺต  เอว  อุปฺปนฺนายาติอาทิ ฯ  โมเจนฺโตติ วิกฺขมฺภน- 
วิมุตฺติวเสน   วิเวเจนฺโต  วิสุ  กโรนฺโต  นีวรณานิ  ปชหนฺโตติ  
อตฺโถ ฯ  วิปสฺสนากฺขเณติ   ภงฺคานุปสฺสนากฺขเณ ฯ  ภงฺโค   หิ  
นาม   อนิจฺจตาย   ปรมา   โกฏิ ฯ  ตสฺมา  ตาย  ภงฺคานุปสฺสโก  
โยคาวจโร   จิตฺตมุเขน   สพฺพ   สงฺขารคต   อนิจฺจโต   ปสฺสติ  โน  
นิจฺจโต ฯ  อนิจฺจสฺส   ทุกขฺตฺตา   ทุกฺขสฺส   จ  อนตฺตตฺตา  ตเทว  
ทุกฺขโต   อนุปสฺสติ  โน  สุขโต  อนตฺตโต  อนุปสสฺติ  โน  อตฺตโต  ฯ  
ยสฺมา   ปน   ย   อนิจฺจ   ทกฺุข  อนตฺตา  น  ต  อภินนฺทิตพฺพ  ย ฺจ  
น   อภินนฺทิตพฺพ   น   ต   ร ฺชิตพฺพ   ตสฺมา   ภงฺคทสฺสนานุสาเรน  
อนิจฺจ   ทุกฺข   อนตฺตาติ   สงฺขารคเต   ทิฏเ  ตสฺมึ  นิพฺพินฺทติ  โน  
นนฺทติ   วิรชชฺติ   โน  รชชฺติ  ฯ  โส  เอว  นิพฺพินฺทนฺโต  วิรชฺชนฺโต  
โลกิเยเนว   ตาว  าเณน  ราค  นิโรเธติ  โน  สมุเทติ  ฯ  นาสฺส  
สมุทย   กโรตีติ   อตฺโถ ฯ  อถวา   โส   เอว   วิรตฺโต  ยถา  
ทิฏ   สงฺขารคต   ต   ตถา   ทฏิ   อตฺตโน   าเณน   นิโรเธติ  
โน   สมุเทติ  ฯ  นิโรธเมวสฺส  มนสิกโรติ  โน  สมทุยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
โส  เอว  ปฏปินฺโน  ปฏินสิฺสชฺชติ  โน  อาทิยติ  ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อย   ห ิ  อนิจฺจาทิอนุปสฺสนา   สทฺธ ึ  ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ   กิเลสาน  
ปริจฺจชนโต   สงฺขตโทสทสฺสเนน   ตพฺพิปรีเต   นพฺิพาเน   ตนฺนินฺนตาย  
ปกฺขนฺทนโต   จ   ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค   เจว   ปกขฺนฺทนปฏินิสฺสคฺโค  
                               [ ม. ป. ๑๓๓ ส. ป. ๕๒๙ ]  
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จาติ   วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  ตาย  สมนฺนาคโต  โยคาวจโร  วุตฺตนเยน  
กิเลเส   จ   ปริจฺจชติ  นิพฺพาเน  จ  ปกขฺนฺทติ  ฯ  เตน  วุตฺต  โส  
วิปสฺสนากฺขเณ   อนิจฺจานุปสฺสนาย   นจฺิจส ฺาโต   จิตฺต   โมเจนฺโต  
วิโมเจนฺโต  ฯเปฯ  ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสนาย  อาทานโต  จิตฺต  โมเจนฺโต  
วิโมเจนฺโต   อสฺสสติ   เจว   ปสฺสสติ   จาติ ฯ  ตตฺถ  อนิจฺจสฺส  
อนิจฺจนฺติ   วา   อนุปสฺสนา   อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ  เตภูมิกธมฺมาน  
อนิจฺจต   คเหตฺวา   ปวตฺตาย   วิปสฺสนาย   เอต   นาม ฯ นิจฺจ- 
ส ฺาโตติ  สงฺขตธมฺเม  นิจฺจา  สสฺสตาติ  ปวตฺตาย มิจฺฉา- 
ส ฺาย ฯ  ส ฺาสีเสน   จิตฺตทิฏ ีนมฺป   คหณ   ทฏพฺพ ฯ  
เอส   นโย   สุขส ฺาทีสุป ฯ  นิพฺพิทานุปสฺสนายาติ   สงฺขาเรสุ  
นิพฺพินฺทนากาเรน   ปวตตฺาย  อนุปสฺสนาย ฯ  นนทฺิโตติ สปฺปติก- 
ตณฺหาโต  ฯ  วิราคานุปสฺสนายาติ  ตถา วิรชฺชนากาเรน ปวตฺตาย  
อนุปสฺสนาย ฯ  เตน   วุตฺต   ราคโต   โมเจนฺโตติ  ฯ นิโรธา- 
นุปสฺสนายาติ  สงฺขาราน  นิโรธสฺส  อนุปสฺสนาย ฯ ยถา สงฺขารา  
นิรุชฺฌนฺติเยว   อายตึ   ปนุพฺภววเสน   น   อุปฺปชฺชนฺติ   เอว   วา  
อนุปสฺสนา   นิโรธานุปสสฺนา  ฯ  มุ ฺจิตุกมฺยตา  หิ  อย  พลป-ฺ 
ปตฺตา  ฯ เตนาห  สมุทยโต  โมเจนฺโตติ ฯ  ปฏินสิฺสชฺชนากาเรน  
ปวตฺตา  อนุปสฺสนา  ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสนา  ฯ  อาทานโตติ  นิจฺจาทิ- 
วเสน คหนโต ปฏิสนฺธิคฺคหณโต วาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  
                           [ ม. ป. ๑๓๓ ส. ป. ๕๒๙ ]  
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        [๑๗๘]  อนิจฺจนฺติ   อนุปสฺสี   อนิจฺจสฺส   วา   อนุปสฺสนสีโล  
อนิจฺจานุปสฺสีติ ฯ  เอตฺถ  กึ  ปน  ต  อนิจฺจ  กถ  วา  อนิจฺจ  กา  
วา   อนิจฺจานุปสฺสนา   กสฺส   วา   อนิจฺจานุปสฺสนาติ   จตุกฺก วิภาเว- 
ตพฺพนฺติ   ต   ทสฺเสนฺโต  อนิจฺจ  เวทิตพฺพนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  
นิจฺจ   นาม   ธุว  สสฺสต  ยถา  ต  นิพฺพาน  ฯ  น  นิจฺจนฺติ  อนิจฺจ  
อุทยพฺพยวนฺต   อตฺถโต  สงฺขตา  ธมฺมาติ  อาห  อนิจฺจนฺติ  ป ฺจกฺ- 
ขนฺธา กสฺมา  อุปฺปาทวย ฺถตฺตภาวาติ ฯ  อุปฺปาทวย ฺถตฺต- 
สภาวาติ อตฺโถ ฯ  ตตฺถ   สงฺขตธมฺมาน   เหตุปจฺจเยหิ   อุปฺปชฺชน  
อหุตฺวา   สมฺภโว   อตฺตลาโภ   อุปฺปาโท ฯ  อุปฺปนฺนาน   เตส�  ขณ- 
นิโรโธ   วินาโส   วโย ฯ  ชราย  อ ฺถาภาโว  อ ฺถตฺต  ฯ  
ยถา   หิ   อุปปฺาทาวตฺถาย   ภินฺนาย  ภงฺคาวตฺถาย  วตฺถุเภโท  นตฺถิ  
เอว    ิติสงฺขาตาย   ภงฺคาภิมุขาวตฺถายมฺป   วตฺถุเภโท   นตฺถ ิ ยตฺถ  
ชราโวหาโร ฯ  ตสฺมา   เอกสฺสาป   ธมมฺสฺส   ชรา  ยุชฺชติ  ยา  
ขณิกชราติ   วุจฺจติ ฯ  เอกเสน   จ  อุปฺปาทภงฺคาวตฺถาสุ  วตฺถุโน  
อเภโท   อิจฺฉตพฺโพ ฯ  อ ฺถา  อ ฺโ  อุปฺปชฺชติ  อ ฺโ  ภิชชฺตีติ  
อาปชฺเชยฺย ฯ  ตยิม   ขณิกชร   สนฺธายาห  อ ฺถตฺตนฺติ  ฯ  ยสสฺ  
ลกฺขณตฺตยสฺส   ภาวา   ขนฺเธสุ   อนิจฺจสม ฺา   ตสฺมึ   ลกฺขณตฺตเย  
อนิจฺจตาสม ฺาติ  อนิจฺจตาติ  เตสเยว  อุปฺปาทวย ฺถตฺตนฺติ  
วตฺวา   วิเสสโต  ธมฺมาน  ขณิกนิโรเธ  อนิจฺจตาโวหาโรติ  ทสฺเสนฺโต  
                          [ ม. ป. ๑๓๓ ส. ป. ๕๓๐ ]  
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หุตฺวา   อภาโว   วาติอาทิมาห  ฯ  ตฺตถ  อุปฺปาทปุพฺพกตฺตา  อภาวสฺส  
หุตฺวาคหณ ฯ  เตน   ปากฏภาวปุพฺพกตฺต  วินาสภาวสฺส  ทสฺเสติ  ฯ  
เตเนวากาเรนาติ   นิพฺพตฺตนากาเรน   นิพฺพตฺตากาเรน   จ  ฯ ขณภงฺเค- 
นาติ  ขณิกนิโรเธน  ฯ  ตสฺสา  อนิจฺจตายาติ  ขณภงฺคสงฺขาตาย  
อนิจฺจตาย  ฯ  ตาย  อนุปสฺสนายาติ  ยถาวุตฺตาย  อนิจฺจานุปสฺ- 
สนาย  ฯ สมนฺนาคโตติ   สมงฺคีภูโต   โยคาวจโร  ฯ  ขโย  
สงฺขาราน  วินาโส  ฯ  วิรชฺชน  เตสเยว  วิลชฺุชน วิราโค ฯ ขโยเอว  
วิราโค   ขยวิราโค   ขณิกนิโรโธ  ฯ  อจฺจนฺตเมตฺถ  เอตสฺมึ  อธิคเต  
สงฺขารา   วิรชฺชนฺติ   นริุชฌฺนฺตีติ  อจฺจนฺตวิราโค  นิพฺพาน  ฯ  เตนาห  
ขยวิราโค   สงฺขาราน   ขณภงฺโค   อจฺจนฺตวิราโค   นิพฺพานนฺติ ฯ  
ตทุภยทสฺสนวเสน   ปวตฺตาติ   ขยวิราคานุปสฺสนาวเสน   วิปสสฺนาย  
อจฺจนฺตวิราคานุปสฺสนาวเสน   มคฺคสฺส   ปวตฺติ   โยเชตพฺพา  ฯ  
อารมฺมณโต   วา   วิปสฺสนาย   ขยวิราคานุปสฺสนาวเสน   ปวตฺติ ตนฺ- 
นินฺนภาวโต  อจฺจนฺตวิราคานุปสฺสนาวเสน  ฯ  มคฺคสฺส ปน อสมฺ- 
โมหโต ขยวิราคานุปสฺสนาวเสน  อารมฺมณโต   อจฺจนฺตวิราคา- 
นุปสฺสนาวเสน ปวตฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  เอเสว   นโยติ   อิมินา   ยสฺมา  
วิราคานุปสฺสีปเท   วุตฺตนยานุสาเรน   เทฺว   นิโรธา   ขยนิโรโธ  จ  
อจฺจนฺตนิโรโธ จาติ เอวมาทิอตฺถวณฺณน อติทิสฺสติ ตสฺมา  
วิราคฏาเน   นิโรธปท  ปกฺขิปตฺวา  ขโย  สงฺขาราน  วินาโสติอาทินา  
                             [ ม. ป. ๑๓๓ ส. ป. ๕๓๐ ]  
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อิธ   วุตฺตนเยน   ตสฺส   อตฺถวณฺณนา   เวทิตพฺพา ฯ  ปฏินิสฺสชชฺน  
ปหาตพฺพสฺส   ตทงฺควเสน   วา   สมุจฺเฉทวเสน   วา   ปริจฺจชน ปริจฺ- 
จาคปฏินิสฺสคฺโค ฯ  ตถา   สพฺพุปธีน  ปฏินิสฺสคฺคภูเต  วิสงฺขาเร  
อตฺตโน   นิสสฺชฺชน ฯ  ตนฺนินฺนตาย  วา  ตทารมฺมณตาย  วา  ตตฺถ  
ปกฺขนฺทน  ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค ฯ  ตทงฺควเสนาติ   เอตฺถ อนิจฺจา- 
นุปสฺสนา   ตาว   ตทงฺคปฺปหานวเสน   นิจฺจส ฺ   ปริจฺจชติ  ฯ ปริจฺ- 
จชนฺตี   จ  ตสฺสา  ตถา  อปฺปวตฺติย  ฯ  เย  นิจฺจนฺติ  คหณวเสน  
กิเลสา   ตมมฺูลกา   จ   อภิสงฺขารา   ตทุภยมูลกา  จ  วิปากกฺขนฺธา  
อนาคเต  อุปฺปชฺเชยฺยุ  เต  สพฺเพป  อปฺปวตฺติกรณวเสน ปริจฺ- 
จชติ  ฯ  ตถา  ทุกฺขส ฺาทโย  ฯ  เตนาห วิปสฺสนา หิ ตทงฺค- 
วเสน สทฺธึ   ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ  กิเลเส  ปริจฺจชตีติ  ฯ  สงฺขตโทส- 
ทสฺสเนนาติ สงฺขเต  เตภูมิเก  สงฺขารคเต   อนิจฺจตาทิโทสทสฺสเนน  ฯ  
นิจฺจาทิภาเวน   ตพฺพิปรีเต ฯ  ตนฺนินนฺตายาติ   ตทธิมุตฺตตาย ฯ  
ปกฺขนฺทตีติ   อนุปวิสติ  ฯ  อนุปวิสนฺต   วิย   โหติ ฯ  สทฺธ ึ ขนธฺา- 
ภิสงฺขาเรหิ   กิเลเส  ปริจฺจชตีติ  มคฺเคน  กิเลเสสุ  ปริจฺจตฺเตสุ  
อวิปากธมฺมตาปาทเนน  อภิสงฺขารา  ตมฺมูลกา  จ   ขนฺธา อนุปฺปตฺติ- 
รหภาเวน   ปริจฺจตฺตา   นาม   โหนฺตีติ  สพฺเพป  เต  มคฺโค ปรจฺิ- 
จชตีติ   วุตฺต  ฯ  อุภยนฺติ   วิปสฺสนาาณ   มคฺคาณ ฺจ ฯ มคฺค- 
าณมฺป   หิ   โคตฺรภูาณสฺส   อนุ   ปจฺฉา   นิพฺพานทสฺสนโต  
                        [ ม. ป. ๑๓๓ ส. ป. ๕๓๐ - ๑ ]  
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อนุปสฺสนาติ   วุจฺจติ ฯ  อิท ฺจ   จตุตฺถจตุกฺก  สุทฺธวิปสฺสนาวเสเนว  
วุตฺต ฯ  ปุริมานิ   ปน   ตีณิ  สมถวิปสสฺนาวเสน  ฯ  เอว  จตุนฺน  
จตุกฺกาน  วเสน   โสฬสวตฺถุกาย   อานาปานสฺสติยา   ภาวนา เวทิ- 
ตพฺพา  ฯ  เอว  โสฬสวตฺถุวเสน  จ  อย  อานาปานสฺสติ  ภาวิตา  
มหปฺผลา   โหติ   มหานสิสาติ   เวทิตพฺพา ฯ  เอว  ภาวิโต  โข  
ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติสมาธีติอาทินา  ปน  สนฺตภาวาทิวเสน มหา- 
นิสสตา   ทสสฺิตา ฯ  วิตกฺกุปจฺเฉทสมตฺถตายปจสฺสา  มหานิสสตา  
ทฏพฺพา  ฯ  อย  ห ิ สนฺตปณีตอเสจนกสุขวิหารตฺตา สมาธิอนฺตราย- 
กราน วิตกฺกาน   วเสน   อิโต   จิโต   จ   จิตฺตสฺส  วิธาวน  วิจฺฉินฺ- 
ทิตฺวา อานาปานารมฺมณาภิมุขเมว   จิตฺต   กโรติ  ฯ  เตเนว   วุตฺต  
อานาปานสฺสติ  ภาเวตพฺพา  วิตกฺกุปจฺเฉทายาติ  ฯ วิชฺชาวิมุตฺติ- 
ปาริปูริยา มูลภาเวนาปจสฺสา   มหานิสสตา   เวทิตพฺพา  ฯ  วุตฺต   เหต  
ภควตา   อานาปานสฺสติ   ภิกฺขเว   ภาวิตา   พหุลีกตา   จตฺตาโร  
สติปฏาเน   ปริปูเรติ   จตฺตาโร   สติปฏานา   ภาวิตา   พหุลีกตา  
สตฺต   โพชฌฺงฺเค   ปริปูเรนฺติ   สตฺต   โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุล-ี 
กตา วิชฺชาวิมุตฺตึ   ปริปูเรนฺตีติ ฯ  อปจ   จริมกาน   อสฺสาสปฺ- 
ปสฺสาสาน วิทิตภาวกรณโตปสฺสา  มหานิสสตา  เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺต  
เหต   ภควตา   เอว  ภาวิตาย  โข  ราหุล  อานาปานสฺสติยา  เอว  
พหุลีกตาย   เยป   เต   จรมิกา   อสฺสาสปฺปสฺสาสา   เตป  วิทิตาว  
                             [ ม. ป. ๑๓๓ ส. ป. ๕๓๑ ]  
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นิรุชฺฌนฺติ โน อวิทิตาติ ฯ  
        [๑๗๙]  ตตฺถ  นโิรธวเสน  ตโย  จริมกา  ภวจริมกา ฌานจริมกา  
จุติจริมกาติ ฯ  ภเวสุ   หิ  กามภาเว  อสฺสาสปฺปสฺสาสา  ปวตฺตนฺติ  
รูปารูปภเวสุ   นปฺปวตฺตนฺติ   ตสฺมา   เต   ภวจริมกา ฯ  ฌาเนสุ  
ปุริเม   ฌานตฺตเย   ปวตฺตนฺติ   จตุตฺเถ   นปฺปวตฺตนฺติ   ตสฺมา   เต  
ฌานจริมกา  ฯ  เย  ปน  จุติจิตฺตสฺส  ปุรโต  โสฬสเมน  จิตฺเตน สทฺธึ  
อุปฺปชฺชิตฺวา   จุติจิตฺเตน   สห   นริุชฌฺนฺติ  อิเม  จุติจริมกา  นาม  ฯ  
อิเม  อิธ  จรมิกาติ  อธิปฺเปตา  ฯ  อิเม  กิร อิม กมฺมฏาน- 
มนุยุตฺตสฺส ภิกฺขุโน   ปากฏา   โหนฺติ   อานาปานารมฺมณสฺส  สฏุ ุ  
ปริคฺคหิตตฺตา  ฯ  จุติจิตฺตสฺส   หิ   ปุรโต   โสฬสมสฺส   จิตฺตสฺส  
อุปฺปาทกฺขเณ   อุปฺปาท   อาวชฺชยโต   อุปฺปาโทป   เนส   ปากโฏ  
โหติ ฯ   ิตึ   อาวชฺชยโต    ิติป  เนส  ปากฏา  โหติ  ฯ  ภงฺค  
อาวชฺชยโต  ภงฺโคป  เนส  ปากโฏ  โหติ  ฯ  อิโต  อ ฺ  กมฺมฏาน  
ภาเวตฺวา   อรหตฺต   ปตฺตภิกฺขุโน   หิ   อายุอนฺตร   ปริจฺฉินฺน   วา  
โหติ   อปริจฺฉินฺน   วา ฯ  อิม   ปน  โสฬสวตฺถุก  อานาปานสฺสตึ  
ภาเวตฺวา   อรหตฺต   ปตฺตสฺส   อายุอนฺตร   ปริจฺฉินฺนเมว   โหติ  ฯ  
โส   เอตฺตก  ทานิ  เม  อายุสงฺขารา  ปวตฺติสฺสนฺติ  น  อิโต  ปรนฺติ  
ตฺวา  อตฺตโน  ธมฺมตายเอว   สรรีปฏชิคฺคนนิวาสนปารุปนาทีนิ  
สพฺพกิจฺจานิ   กตฺวา   อกขีฺนิ  นิมฺมิเลติ  โกฏปพฺพตวิหารวาสีติสฺสตฺ- 
                           [ ม. ป. ๑๓๓ ส. ป. ๕๓๑ ]  
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เถโร  วิย  มหากร ฺชิยวิหารวาสีมหาติสฺสตฺเถโร  วิย   เทวปุตฺตรฏเ  
ปณฺฑปาติยตฺเถโร   วิย   จิตฺตลปพฺพตวิหารวาสิโน   เทฺว  ภาติกตฺเถรา  
วิย จ ฯ ตตฺรทิ เอกวตฺถุปริทีปน ฯ  
        [๑๘๐]  เทฺวภาติกตฺเถราน  กิเรโก  ปุณฺณมุโปสถทิวเส  ปาฏิ- 
โมกฺข โอสาเรตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   อตฺตโน   วสนฏาน   คนตฺฺวา  
จงฺกมเน    ิโต   ชุณฺหปกฺเข   ปโทสเวลาย   จนฺทาโลเกน  สมนตฺโต  
อาสิ ฺจมานขีรธาร   วิย   คคนตล   รชตปฏฏสทสิ   วาลิกาสนฺถต ฺจ  
ภูมิภาค   ทิสฺวา   รมณีโย   วตาย   กาโล   เทโส   จ   มม อชฺฌา- 
สยสทิโส   กวีจิร   น ุ โข  อย  ทุกฺขภาโร  วหิตพฺโพติ  อตฺตโน  
อายุสงฺขาเร   อุปธาเรตฺวา   ภิกฺขุสงฺฆ   อาห   ตุมฺเหหิ   กถ ปรินพฺิพา- 
ยนฺตา  ภิกฺขู  ทิฏปุพฺพาติ  ฯ  ตตฺร เกจิ อาหสุ อมฺเหหิ อาสเน  
นิสินฺนกาว   ปรินิพฺพายนฺตา   ทิฏปุพฺพาติ   เกจิ   อมฺเหหิ   อากาเส  
ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา   นิสนิฺนกาติ ฯ  เถโร  อาห  อห  ทานิ  โว  
จงฺกมนฺตเมว   ปรินิพฺพายมาน   ทสฺเสสฺสามีติ  ฯ  ตโต  จงฺกเม  ติริย  
เลข  กตฺวา  อห  อิโต  จงฺกมนโกฏโิต  ปรโกฏ ึ คนตฺฺวา  นิวตฺตมาโน  
อิม   เลข  ปตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  กตฺวา  จงฺกม  โอรุยฺห  ปรภาค  
คนฺตฺวา   นิวตฺตมาโน   เอเกน   ปาเทน   เลข   อกฺกนฺตกฺขเณเยว  
ปรินิพฺพายีติ ฯ  
                 อานาปานสฺสติสมาธิกถา นิฏ ิตา ฯ  
                       [ ม. ป. ๑๓๓ ส. ป. ๕๓๑ ]  
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        [๑๘๑]  ยทิป   อริยา  เนวตฺตนาว  อตฺตาน  ชีวิตา  โวโรเปสุ  
นา ฺม ฺมฺป   ชีวิตา   โวโรเปสุ   นาป   มิคลณฺฑิก   สมณกุตฺตก  
อุปสงฺกมิตฺวา  สมาทเปสุ  ฯ  ตถาป  ยถาวุตฺเตหิ  ตีหิ  ปกาเรหิ มตาน  
อนฺตเร   อริยานมฺป   สพฺภาวโต   อริยปุคฺคลมิสฺสกตฺตาติ   วุตฺต ฯ  
น   หิ   อริยา   ปาณาติปาต   กรึสุ  น  สมาทเปสุ  นาป  สมนุ ฺา  
อเหสุ ฯ  อถวา   ปุถชฺุชนกาเล   อตฺตนาว   อตฺตาน   ฆาเตตฺวา  
มรณสมเย   วิปสฺสน   วฑฺเฒตฺวา   อริยมคฺค   ปฏลิภิตฺวา   มตานมฺป  
อริยาน   สพฺภาวโต   อิมนิาว   นเยน   อตฺตนาว   อตฺตาน   ชีวิตา  
โวโรปนสฺส   อริยานมฺป   สพฺภาวโต  อริยปุคฺคลมสิฺสกตฺตา  โมฆปุริสาติ  
น   วุตฺต   เต   ภิกฺขูติ   วุตฺตนฺติ ฯ  กถ  หิ  นาม  เต  ภิกฺขเว  
ภิกฺขู   อตฺตนาป  อตฺตาน  ชีวิตา  โวโรเปสฺสนฺตีติ  เอตฺถ  โมฆปรุิสาติ  
อวตฺวา เต ภิกฺขูติ วุตฺต ฯ  
        [๑๘๒]  อิตฺถีสุ   ปฏพิทฺธจิตฺตตา   นาม  ฉนฺทราเคน  สารตฺตตา  
สาเปกฺขภาโวติ   อาห   สารตฺตา   อเปกฺขวนฺโตติ ฯ  มรณสฺส  
คุณกิตฺตน   ชีวิเต   อาทีนวทสฺสนปุพฺพงฺคมนฺติ   อาห   ชีวิเต   อาทีนว  
ทสฺเสตฺวาติ  ฯ  ก ึ ตุยฺหิมนิา  ปาปเกน  ทชฺุชีวิเตนาติ  อิท  หิ  ชวิีเต  
อาทีนวทสฺสน ฯ  มตนฺเต  ชีวิตา  เสยฺโยติอาทิ   ปน มรณคุณ- 
กิตฺตนนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  โลภาทีน อติวิย อุสฺสนฺนตฺตา อนุปปริกฺขิตฺวา  
กต   สาหสิยกมฺม   กิพฺพิสนฺติ   วุจฺจตีติ   อาห   กิพฺพิส   สาหสิยกมฺม  
                            [ ม. ป. ๑๓๔ ส. ป. ๕๓๒ ]  
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โลภาทิกฺกิเลสุสฺสทนฺติ ฯ  กสฺมา   อิท   วุจฺจตีติ  ฉพฺพคฺคิยานเยเวท  
วจน ฯ  มตสทฺโท   คตนฺติอาทีสุ   วิย   ภาววจโนติ   อาห   ตว  
มรณนฺติ ฯ  กตกาโลติ  กตมรณกาโล  ฯ  อถวา  กาโลติ  มรณสฺเสต  
อธิวจน ฯ  ตสฺมา   กตกาโล   กตมรโณติ   อตฺโถ  ฯ  เตเนวาห  
กาล   กตฺวา   มริตฺวาติ ฯ  ทิวิ  ภวา  ทพฺิพาติ  อาห  เทวโลเก  
อุปฺปนฺเนหีติ  ฯ  สมปฺปโตติ   ยุตฺโต ฯ  สมงฺคีภูโตติ   สมฺมเทว  
เอกีภาว คโต ฯ  
        [๑๘๓]  อุสฺสุกฺกวจนนฺติ   ปุพฺพกาลกิริยาวจน  ฯ  อย   หิ  
สมานกตฺตูสุ   ปุพฺพาปรกาลกฺริยาวจเนสุ   ปุพฺพกาลกฺริยาวจนสฺส นิรุตฺติ- 
โวหาโร ฯ  ส ฺจิจฺจาติ  อิมสฺส  ปทสสฺ  ชานิตฺวา  ส ฺชานิตฺวา  
เจจฺจ   อภิวิตริตฺวาติ  เอว  ปุพฺพกาลกิริยาวเสน  พฺย ฺชนานุรูป  กตฺวา  
ปทภาชเน   วตฺตพฺเพ   ตถา   อวตฺวา   ชานนฺโต   ส ฺชานนฺโตติ ปุคฺคลา- 
ธิฏาน  กตฺวา  เจจฺจ  อภิวิตริตฺวา วีติกฺกโมติ ชีวิตา โวโรปนสฺส  
จ   ตทตฺถวเสน   นิทฺทิฏตฺตา   วุตฺต  พฺย ฺชเน  อาทร  อกตฺวาติ  ฯ  
ชานนฺโตติ   อวิเสเสน   วุตฺเตป   ส ฺจิจฺจ   มนุสฺสวิคฺคห   ชีวิตา  
โวโรเปยฺยาติ   วุตฺตตฺตา   ปาณวิสยเมตฺถ   ชานนนฺติ   อาห  ปาโณติ  
ชานนฺโตติ ฯ  สตฺโต   อยนฺติ   ชานนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  ปาโณติ  ห ิ 
โวหารโต   สตฺโต   ปรมตฺถโต  ชีวิตินฺทฺริย  วุจฺจติ  ฯ  มนุสฺสวิคฺคโหติ  
ชานนฺโตติ   อวตฺวา   ปาโณติ   ชานนฺโตติ   วจน   มนุสฺโส   อยนฺติ  
                        [ ม. ป. ๑๓๔-๗ ส. ป. ๕๓๒-๓ ]  
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อชานิตฺวา   เกวล   สตฺตส ฺาย  ฆาเตนฺตสฺสาป  ปาราชิกภาวทสฺ- 
สนตฺถ วุตฺต  ฯ  เตเนว   เอฬกจตุกฺเก   เอฬกส ฺาย   มนุสฺสปาณ  
วเธนฺตสฺส   ปาราชิกาปตฺติ   ทสฺสิตา ฯ  ตสฺมา   มนุสฺสวิคฺคโหติ  
อวตฺวา   ปาโณติ   ชานนฺโตติ   อวิเสเสน   วุตฺต ฯ  ส ฺชานนฺโตติ  
เอตฺถ  สหสทฺเทน  สมานตฺโถ  สสทฺโทติ อาห เตเนว ปาณชานนา- 
กาเรน สทฺธึ   ชานนฺโตติ ฯ  เตเนว   ปาณชานนากาเรน   สทฺธึ   ชีวิตา  
โวโรเปมีติ   ชานนฺโตติ   อตฺโถ ฯ  ยทปิ   เอกสฺเสว   จิตฺตสฺส อุภยา- 
รมฺมณตาสมฺภวโต   ปาโณติ   ชานเนน  สทฺธ ึ ชีวิตา  โวโรเปมีติ  
ชานน   เอกกฺขเณ   น   สมฺภวติ ฯ  ปาโณติ  ส ฺมฺปน  อวิชหิตฺวา  
มาเรมีติ   ชานน   สนฺธาย   เตเนว ฯเปฯ  สทฺธ ึ  ชานนฺโตติ  
วุตฺต ฯ  ตสฺมา   สทฺธินฺติ   อวิชหิตฺวาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  เกจิ  
ปน   าตปริ ฺาย   ทิฏสภาเวสุ   ธมฺเมสุ   ตีรณปริ ฺาย   ติลกฺขณ  
อาโรเปตฺวา   รูป   อนิจฺจนฺติอาทินา   สภาเวน   สทฺธึ   เอกกฺขเณ  
อนิจฺจาทิลกฺขณชานน   วิย   อิม   ปาณ   มาเรมีติ   อตฺตโน  กริยิาย  
สทฺธึเยว   ชานาตีติ  วทนฺติ  ฯ  อปเร  ปน  อาจริยา  ตตฺถาป  เอว  
น   กเถนฺติ ฯ  วธกเจตนาวเสน   เจเตตฺวาติ   อิม   มาเรมีติ วธก- 
เจตนาย  จินฺเตตฺวา  ฯ  ปกปฺเปตฺวาติ  วธามิ  นนฺติ  เอว จิตฺเตน  
ปริจฺฉินฺทิตฺวา ฯ  อภิวิตรตฺิวาติ   สนฺนิฏาน   กตฺวา  ฯ  เตเนวาห  
นิราสงฺกจิตฺต   เปเสตฺวาติ  ฯ  อุปกฺกมวเสนาติ สาหตฺถิกาทิอุปกฺกม- 
                        [ ม. ป. ๑๓๗ ส.ป. ๕๓๓ ]  
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วเสน ฯ  เอว  ปวตฺตสฺสาติ  เอว  ยถาวุตฺตวิธินา ปวตฺตสฺส ฯ   
กิ ฺจาป   ส ฺจิจฺจาติ   อิมสฺส  วิปฺปกตวจนตฺตา  ชีวิตา โวโรเปยฺยาติ   
อิมินาว  อปรกาลกิริยาวจเนน  สพฺพถา ปรินิฏ ิตวีติกฺกโม วุตฺโต  ฯ  
ตถาป ส ฺจิจฺจาติ อิมินา วุจฺจมาน อปริโยสิต วีติกฺกมมฺป อวสาน  
ปาเปตฺวา   ทสฺเสตุ   วีติกกฺโมติ  ปทภาชน  วุตฺต  ฯ  เตเนวาห  อย  
ส ฺจิจฺจปทสฺส สิขาปฺปตฺโต อตฺโถติ วุตฺต โหตีติ ฯ  
        [๑๘๔]  อาทิโต  ปฏายาติ   ปฏสินฺธิวิ ฺาเณน   สทฺธ ึอุปฺปนฺน- 
กลลรูปโต   ปฏาย  ฯ  สยนฺติ   เอตฺถาติ   เสยฺยา ฯ มาตุกุจฺฉิ- 
สงฺขาโต   คพฺโภ   เสยฺยา  เอเตสนฺติ  คพฺภเสยฺยกา  อณฺฑชา  
ชลาพุชา  จ  ฯ  เตส  คพฺภเสยฺยกาน  วเสน  สพฺพสุขุมตฺตภาว- 
ทสฺสนตฺถ ย   มาตุ   กุจฺฉิสฺมินฺติอาทิ   วุตฺต   น   ปาราชิกวตฺถ-ุ 
นิยมนตฺถ ฯ อุปปาติกสเสทชาป   หิ   มนุสฺสา  ปาราชิกวตฺถุเมว ฯ  
น   เจวิม   สพฺพปม   มนุสฺสวิคฺคห   ชีวิตา   โวโรเปตุ  สกฺกา  ฯ  
ปฏิสนฺธิจิตฺเตน   ห ิ  สทธฺึ   ตึส   กมมฺชรูปานิ   นพฺิพตฺตนฺติ  ฯ  เตสุ  
ปน    ิเตสุเยว   โสฬส   ภวงฺคจิตฺตานิ   อุปฺปชฺชิตฺวา   นิรชฺุฌนฺติ  ฯ  
เอตสฺมึ  อนฺตเร  คหิตปฏสินฺธิกสฺส  ทารกสฺส  วา  มาตุยา  วา  ปนสฺส  
อนฺตราโย   นตฺถิ  ฯ  อย  หิ  มรณสฺส  อโนกาโส  นาม  ฯ  เอตสฺมึ  
หิ   โสฬสจิตฺตกฺขเณ   กาเล  ทารกสฺส  มรณ  นตฺถ ิ ตทา  จุติจิตฺตสฺส  
อสมฺภวโต   มาตุยาป   ตตฺตก   กาล   อนติกฺกมิตฺวา   ตทนนฺตเรเยว  
                         [ ม. ป. ๑๓๗ ส. ป. ๕๓๓-๔ ]  
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จวนธมฺมาย   คพฺภคฺคหณสฺเสว   อสมฺภวโต  ฯ  จิตฺตคฺคหเณเนว  
อวินาภาวโต   เสสอรูปกขฺนฺธานมฺป   คหิตตฺตา   รปูกายุปตฺถมฺภิตสฺเสว  
จ   นามกายสฺส   ป ฺจโวกาเร   ปวตฺติสพฺภาวโต   วุตฺต   สกลาป  
ป ฺจโวการปฏิสนฺธิ  ทสสฺิตา  โหตีติ ฯ  ตตฺถ   สกลาป ป ฺจ- 
โวการปฏิสนฺธีติ   ปริปณฺุณา   อนูนา   รูปาทิป ฺจกฺขนฺธาน  ปฏิสนฺธีติ  
เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพ  ฯ  น   ปน   สกลาป   ป ฺจโวการภเว  
ปฏิสนฺธีติ  ฯ  เตเนวาห  ตสฺมา  ต ฺจ  ปม  จิตฺต  ฯเปฯ  กลลรปูนฺติ  
อย   สพฺพปโม   มนุสฺสวิคฺคโหติ  ฯ  ตทหุชาตเอฬกสฺส   โลม ชาติ- 
อุณฺณาติ  เกจิ  ฯ  หิมวนฺตปฺปเทเส  ชาติมนฺตเอฬกโลม  ชาติอุณฺณาติ  
อปเร  ฯ  สุขุมชาติโลมาเอว  กิร  เกจิ  เอฬกา  หิมวนฺเต วิชฺชนฺติ ฯ  
คพฺภ   ผาเลตฺวา   คหิตเอฬกโลม   ชาติอุณฺณาติ   อ ฺเ  ฯ  เอเกน  
อสุนาติ   ขุทฺทกภาณกาน   มเตน  วุตฺต  ฯ  ตถาหิ  คพฺภเสยฺยกสตฺตาน  
ปฏิสนฺธิกฺขเณ   ป ฺจกฺขนฺธา   อปจฺฉา   อปุเร  เอกโต  ปาตุภวนฺติ  ฯ  
ตสฺมึ   ขเณ   ปาตุภูตา   กลลสงฺขาตา   รูปสนฺตติ   ปริตฺตา   โหติ ขุทฺทก- 
มกฺขิกาย  เอกวายาเมน  ปาตพฺพมตฺตาติ  วตฺวา  ปุน  อติพหุ เอต  
สณฺหสูจิยา   เตเล   ปกฺขิปตฺวา   อุกฺขิตฺตาย   ปคฺฆรตฺิวา   อคฺเค  
 ิตพินฺทุมตฺตนฺติ   วุตฺต ฯ  ตมฺป  ปฏิกฺขิปตฺวา  เอกเกส  ๑  เตลโต  
อุทฺธริตฺวา   คหิเต  ตสฺส  ปคฺฆริตฺวา  อคฺเค   ิตพินฺทุมตฺตนฺติ  วุตฺต  ฯ  
ตมฺป  ปฏิกฺขิปตฺวา  อิมสฺมึ  ชนปเท  มนุสฺสาน  เกเส  อฏธา  ทาลิเต  
 
๑. ม. เอกเกเส. ฯ  

                           [ ม.ป. ๑๓๗ ส. ป. ๕๓๔ ]  
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ตโต  เอกโกฏาสปฺปมาโณ  อุตฺตรกรุุกาน  เกโส  ตสฺส ปสนนฺ- 
เตลโต   อุทธฺฏสฺส   อคฺเค    ิตพินฺทุมตฺตนฺติ   วุตฺต ฯ  ตมฺป ปฏิก-ฺ 
ขิปตฺวา  ชาติอุณฺณา  นาม   สุขุมา   ตสฺส   เอกอสุโน ปสนฺนติล- 
เตเล  ปกฺขิปตฺวา  อุทฺธฏสฺส  ปคฺฆริตฺวา  อคฺเค   ิตพินฺทุมตฺตนฺติ  
ขุทฺทกภาณเกหิ   วุตฺต ฯ  สยุตฺตภาณกา   ปน   ตีหิ   ชาติอุณฺณสูหิ  
กตสุตฺตคฺเค   สณฺ ิตเตลพินฺทุปฺปมาณ   กลล   โหตีติ   วทนฺติ ฯ  
อจฺฉนฺติ   วุตฺตมตฺถ   ปริยายนฺตเรน   วิภาเวติ   วิปฺปสนฺนนฺติ ฯ สปฺป- 
มณฺโฑติ   ปสนฺนสปฺป ฯ  ยถาติ   อิท   อาเนตฺวา   เอตฺถาป สมฺพนฺธิ- 
ตพฺพ ฯ  สปปฺมณฺโฑป   วุตฺตพินฺทุปฺปมาโณว   อิธาธิปฺเปโต  ฯ  
เอว  วณฺณปฏิภาคนฺติ   วุตฺตปฺปมาณสณฺานปริจฺฉินฺน  ฯ  อถวา  
เอว   วณฺณปฏิภาคนฺติ   เอววณฺณ   เอวสณฺาน ฺจ   ปฏิภชน   วา  
ปฏิภาโค   สทิสตาภชน   สทิสตาปตฺตีติ   อตฺโถ  ฯ  เอววิโธ วณฺณ- 
ปฏิภาโค   รปูโต   สณฺานโต   จ   สทิสตาปตฺติ   เอตสฺสาติ เอววณฺณ- 
ปฏิภาค  ฯ  กลลนฺติ  ปวุจฺจตีติ ภูตุปาทารูปสงฺขาโต สนฺตานวเสน  
ปวตฺตมาโน  อตฺตภาโว  กลล  นามาติ  กถิยติ  ฯ  วีสวสฺสสตา- 
ยุกสฺสาติ นิทสฺสนมตฺต ตโต อูนาธิกายุกมนุสฺสานมฺป สมฺภวโต ฯ  
        [๑๘๕]  กลลกาเลปติ   ปมสตฺตาหพฺภนฺตเร   ย   สนฺตติวเสน  
ปวตฺตมาน   กลลสงฺขาต   อตฺตภาว   ชวิีตา   โวโรเปตุ   สกกฺา  ต  
สนฺธาย   วทติ  ฯ  ตโต   วา   อุทฺธนฺติ   ทุติยสตฺตาหาทีสุ  อพฺพุกา- 
                            [ ม. ป. ๑๓๗ ส. ป. ๕๓๔ ]  
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ทิภาวปฺปตฺต   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  นนุ  จ  อุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน สรส- 
สรสนิโรเธเนว   นริุชฺฌนโต   อนฺตรา   อุปจฺเฉโท   น  สกฺกา  กาตุ  
ตสฺมา ฯเปฯ  ชีวิตินฺทฺริย   อุปจฺฉินฺทติ  อุปโรเธตีติ  กสฺมา  วุตฺตนฺติ  
อาห   ชีวิตินทฺฺริยสฺส   ปเวณิฆฏน ฯเปฯ  อุปโรเธตีติ   วุจฺจตีติ  ฯ  
กถ ฺจายมตฺโถ  วิ ฺายตีติ  อาห  สฺวายมตฺโถติอาทึ  ฯ  เอตฺถาห  ขเณ  
ขเณ   นิรุชฌฺนสภาเวสุ   สงฺขาเรสุ  โก  หนฺติ  โก  วา  ห ฺติ  ยทิ  
จิตฺตเจตสิกสนฺตาโน  โส   อรูปตาย   น   เฉทนเภทนาทิวเสน วิโก- 
ปนสมตฺโถ   นาป   วิโกปนีโย  อถ  รูปสนฺตาโน  โส  อเจตนตาย  
กฏกลิงฺครปุโมติ   น   ตตฺถ   เฉทนาทินา   ปาณาติปาโต   ลพฺภติ  
ยถา   มตสรีเร   ปโยโคป  ปาณาติปาตสฺส  ยถาวุตฺโต ปหรณปฺ- 
ปหาราทิโก   อตีเตสุ   วา   สงฺขาเรสุ   ภเวยฺย   อนาคเตสุ ปจฺจุปฺ- 
ปนฺเนสุ  วา  ตตฺถ  น  ตาว อตีตานาคเตสุ สมฺภวติ เตส อภาวโต  
ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   จ   สงฺขาราน  ขณิกตฺตา  สรเสเนว  นิรชฺุฌนสภาว- 
ตาย วินาสาภิมุเขสุ  นิปฺปโยชโน   ปโยโค   สิยา   วินาสสฺส   จ  
การณรหิตตฺตา   น   ปหรณปฺปหาราทิปฺปโยคเหตุก   มรณ นิชชฺีวิก- 
ตาย   จ   สงฺขาราน   กสสฺ   โส   ปโยโค   ขณิกตฺตา วธาธิปฺปายสมกาล- 
ภิชฺชนกสฺส  กิริยาปริโยสานกาลาววฏานโต  กสฺส  วา ปาณา- 
ติปาตกมฺมพนฺโธติ  ฯ  วุจฺจเต ฯ วธกเจตนาสหิโต สงฺขาราน ปุ ฺโช  
สตฺตสงฺขาโต   หนฺติ  ฯ  เตน  ปวตฺติตวธปฺปโยคนิมิตฺต  อปคตุสฺมา- 
                           [ ม. ป. ๑๓๗ ส.ป. ๕๓๕ ]  
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วิ ฺาณชีวิตินฺทฺริโย มตโวหารปฺปวตฺตินิพนฺธโน ยถาวุตฺตวธปฺ- 
ปโยคกรเณ อุปฺปชฺชนารโห รูปารูปธมฺมสมูโห ห ฺติ ฯ เกวโล  
วา   จิตฺตเจตสิกสนฺตาโน   วธปฺปโยคาวิสยภาเวป   ตสฺส ป ฺจโวการ- 
ภเว  รูปสนฺตานาธีนวุตฺติตาย  รูปสนตฺาเน  ปเรน ปโยชิตชีวิตินฺ- 
ทฺริยุปจฺเฉทกปฺปโยควเสน ตนิพฺพตฺติตวิพนฺธกวิสทิสรูปุปฺปตฺติยา  
วิหเต  วิจฺเฉโท  โหตีติ  น  ปาณาติปาตสฺส  อสมฺภโว  นาป  อเหตุโก  
ปาณาติปาโต  น   จ   ปโยโค   นิปฺปโยชโน   ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  
สงฺขาเรสุ  กตปฺปโยควเสน  ตทนนฺตร  อุปฺปชชฺนารหสฺส  สงฺขาร- 
กลาปสฺส ตถา  อนุปฺปตฺติโต ฯ  ขณิกาน   สงฺขาราน   ขณิกมรณสฺส  
อิธ   มรณภาเวน   อนธิปฺเปตตฺตา   สนฺตติมรณสฺส   จ  ยถาวุตฺตนเยน  
สเหตุกภาวโต  น  อเหตุก  มรณ  น  จ กตฺตุรหิโต ปาณา- 
ติปาตปฺปโยโค นิรีเหสุป   สงฺขาเรสุ   สนฺนิหิตตามตฺเตน   อุปการเกสุ  
อตฺตโน   อตฺตโน  อนุรูปผลุปฺปาทนนิยเตสุ  การเณสุ  กตฺตุโวหาร- 
สิทฺธิโต ยถา   ปทีโป   ปกาเสติ   นิสากโร   จ   จนฺทมิาติ ฯ  น  
เกวลสฺส   วธาธิปฺปายสหภุโน   จิตฺตเจตสิกกลาปสฺส   ปาณาติปาโต  
อิจฺฉิโต   สนตฺานวเสน   อวฏ ิตสฺเสว   ปฏชิานนโต   สตฺตานวเสน  
วตฺตมานาน ฺจ  ปทีปาทีน  อตฺถกริิยาสิทฺธิ   ทิสฺสตีติ   อตฺเถว  
ปาณาติปาเตน   กมฺมพนฺโธ ฯ  อย ฺจ   วิจาโร   อทินฺนาทานาทีสุป  
ยถาสมฺภว   วิภาเวตพฺโพ ฯ  โวโรเปตุ   น   สกฺกาติ  อุปกฺกเมน  
                            [ ม. ป. ๑๓๗ ส.ป. ๕๗๕ ]  
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โวโรเปตุ   น   สกฺกา ฯ  สตฺตฏชวนวารมตฺตนฺติ   ขุทฺทกภาณกาน  
มเตน   วุตฺต ฯ  สยุตฺตภาณกา   ปน  รปูสนฺตติ  อรปูสนฺตตีติ  เทฺว  
สนฺตติโยติ   วตฺวา   อุทก   อกฺกมิตฺวา   คตสฺส   ยาว   ตีเร อกฺกนตฺ- 
อุทกเลขา   น   วิปฺปสีทติ   อทฺธานโต  อาคตสฺส  ยาว  กาเย  
อุสุมภาโว   น   วูปสมติ   อาตปา  อาคนฺตฺวา  คพฺภ  ปวิฏสฺส  ยาว  
อนฺธการภาโว   น   วิคจฺฉติ   อนฺโตคพฺเภ   กมฺมฏาน   มนสิกรตฺิวา  
ทิวา   วาตปาน   วิวริตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส  ยาว  อกฺขีน  ผนฺทนภาโว  
น   วูปสมติ   อย   รูปสนตฺติ   นาม   เทฺว   ตโย   ชวนวารา อรูป- 
สนฺตติ   นามาติ   วตฺวา   ตทุภยมฺป   สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน   นามาติ  
วทนฺติ ฯ  มชฌฺิมภาณกา   ปน   วทนฺติ  เอกเทฺวสนฺตติวารปริยา- 
ปนฺน สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน  ตตฺถ  อนฺธกาเร   นิสีทิตฺวา   อาโล- 
กฏาน คตสฺส   น   จ   ตาว   อารมฺมณ   ปากฏ   โหติ   ยาว   ปน  
ต   ปากฏ   โหติ   เอตฺถนตฺเร   ปวตฺตา  รูปสนฺตติ  อรูปสนฺตติ  วา  
เอกเทฺว   สนตฺติวารา   นามาติ   เวทิตพฺพา  อาโลกฏาเน  จริตฺวา  
โอวรก   ปวิฏสฺสาป   น   ตาว   สหสา   รูป  ปากฏ  โหติ  ยาว  
ปน   ต  ปากฏ  โหติ  เอตฺถนฺตเร  เอกเทฺว  สนฺตติวารา  เวทิตพฺพา  
ทูเร   ตฺวา   ปน  รชกาน  หตฺถวิการ  คณฺฑิเภรีอาทิอาโกฏนวิการ ฺจ  
ทิสฺวาป   น   ตาว   สทฺท  สุณาติ  ยาว  ปน  ต  สุณาติ  เอตสฺมิมฺป  
อนฺตเร   เอกเทฺว   สนฺตติวารา   เวทิตพฺพาติ ฯ  เอตฺถ   จ อาโล- 
                         [ ม. ป. ๑๓๗ ส. ป. ๕๓๖ ]  
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กฏานโต  โอวรก  ปวิฏสฺส  ปเคว  ตตฺถ  นิสินฺนสฺส  วิย  ยาว  
รูปคต   ปากฏ   โหติ   ตตฺถ  อุปฑฺฒเวลา  อวิภูตปฺปายา  อุปฑฺฒ- 
เวลา จ   วิภูตปฺปายา   ตทุภย   คเหตฺวา   เทฺว   สนฺตติวาราติ  วุตฺต  ฯ  
ตยิท   น   สพฺพสาธารณ  เอกจฺจสฺส  สีฆมฺป  ปากฏ  โหตีติ  เอกเทฺว  
สนฺตติวาราติ  เอกคฺคหณมฺป  กต ฯ  สภาคสนฺตติวเสนาติ กุสลา- 
กุสลโสมนสสฺุเปกฺขาทินา   สภาคสนฺตติวเสน  ฯ  อิมินา  อรูปสนฺตติ  
ทสฺสิตา  ฯ  สตฺตฏชวนวารมตฺตนฺติ   จ   กามาวจรชวนวเสเนว  
เวทิตพฺพ  น  อิตรชวนวเสน  ฯ  น  หิ  เต  ปริมิตกาลา  ฯ  อนฺตรา  
ปวตฺตภวงฺคาทโยป   ตทนฺโตคธาว   ทฏพฺพา ฯ  ยาวตา   อุณฺหโต  
อาคนฺตฺวาติอาทินา   ปน   รูปสนฺตตึ   ทสฺเสติ ฯ  อนฺธการ  โหตีติ  
อนฺธการ   น   วิคจฺฉติ  ฯ  สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน ฺเจตฺถ   อฏกถาสุ  
อาคต   อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน   สุตฺเต  ฯ  ตถาหิ   ภทฺเทกรตฺตสุตฺเต  
อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน   สนฺธาย   โย   จาวุโส   มโน   เย   จ   ธมฺมา  
อุภยเมต   ปจฺจุปฺปนฺน   ตสฺมึ   ปจฺจุปฺปนฺเน   ฉนฺทราคปฏิพทฺธ   โหติ  
วิ ฺาณ   ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา   วิ ฺาณสฺส   ตทภินนฺทติ ตท- 
ภินนฺทนฺโต   ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   ธมฺเมสุ   สหิรตีติ  วุตฺต  ฯ  เอตฺถ  หิ  
มโนติ   สสมฺปยุตฺตวิ ฺาณมาห  ฯ  ธมฺมาติ   อารมฺมณธมฺมา ฯ  
มโนติ   วา   มนายตน ฯ  ธมฺมาติ   เวทนาทโย  อรูปกฺขนฺธา  ฯ  
อุภยเมต   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน   โหนฺต   เอต   อุภย  
                          [ ม. ป. ๑๓๗ ส. ป. ๕๓๖ ]  
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โหตีติ   อตฺโถ ฯ  วิ ฺาณนฺติ   นิกนติฺวิ ฺาณ ฯ  ต   หิ  ตสฺมึ  
ปจฺจุปฺปนฺเน   ฉนฺทราควเสน   ปฏิพทฺธ   โหติ  ฯ  อภินนฺทตีติ ตณฺหา- 
ภินนฺทนาหิ ๑  อภินนฺทติ ฯ ตถาภูโตว วตฺถุปริ ฺาย อภาวโต เตสุ  
ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   ธมฺเมสุ   สหิรติ  ฯ  ตณฺหาทิฏ ีหิ   อากฑฺฒิยตีติ  
อตฺโถ  ฯ  เอตฺถ  จ  ทฺวาทสายตนานิ  เอก  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  อาคตตฺตา  
ตตฺถ   ปวตฺโต  ฉนฺทราโค  อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ  น ขณปจฺจุปฺ- 
ปนฺนารมฺมโณติ วิ ฺายติ ฯ  
        [๑๘๖]  สตฺโตติ   ขนฺธสนฺตาโน ฯ  ตตฺถ  หิ  สตฺตป ฺตฺติ  ฯ  
ชีวิตินฺทฺริยนติฺ   รูปารูปชวิีตินฺทฺริย ฯ  รูปชีวิตินฺทฺริเย  ห ิ วิโกปเต  
อิตรมฺป   ตสมฺพนฺธตาย   วินสฺสตีติ ฯ  ต   วุตฺตปฺปการเมวาติ   ต  
ชีวิตินฺทฺริยาติปาตนวิธาน  เหฏาวุตฺตปฺปการเมว  ฯ  สรเสเนว  
ปตนสภาวสฺส   อนฺตราเอว   อตีว   ปาตน  อติปาโต  ฯ  สณิก  ปติตุ  
อทตฺวา   สีฆ   ปาตนนฺติ   อถฺโถ ฯ  อติกฺกมฺม   วา   สตฺถาทีหิ  
อภิภวิตฺวา   ปาตน  อติปาโต  ฯ  ปาณสฺส  อติปาโต  ปาณาติปาโต  ฯ  
ยาย  เจตนาย  ปวตฺตมานสฺส  ชีวิตินฺทฺริยสฺส   นิสฺสยภูเตสุ มหา- 
ภูเตสุ   อุปกกฺมกรณเหตุ   ตมหาภูตปจฺจยา   อุปฺปชฺชนกมหาภูตา  
นุปฺปชฺชิสฺสนฺติ   สา   ตาทิสปฺปโยคสมุฏาปกา   วธกเจตนา ปาณา- 
ติปาโต ฯ  เตนาห   ยาย   เจตนายาติอาทึ ฯ  ปหรณนฺติ  
 
๑. ม. ตณฺหาทิฏาภินนฺทนาหิ ฯ  

                            [ ม. ป. ๑๓๗ ส. ป. ๕๓๖ ]  
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วิ ฺตฺติสหิตาย   วธกเจตนาย   อธิปฺเปตตฺถสาธน ฯ  อาณาปนนฺติ  
วจีวิ ฺตฺติสหิตาย   วธกเจตนาย   อธิปฺเปตตฺถสาธน  ฯ  เตเนว  
สาเวตุกาโม   น   สาเวตีติอาทิ   วุตฺต ฯ  อุปนิกฺขิปนนฺติ  อสิอาทีน  
อุปนิกฺขิปน  ฯ  อฏกถาสุ   วุตฺตมตฺถ   สงฺขิปตฺวา   ทสฺเสนฺโต  
สงฺเขปโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   วิชชฺาปริชปฺปนนฺติ   มนฺตปริชปปฺน  ฯ  
อิทานิ   อฏกถาสุ   วิตฺถาริตมตฺถ   ทสฺเสนฺโต   อาห   อฏกถาสุ  
ปนาติอาทึ ฯ  ตตฺถ  อาถพฺพนิกาติ  อาถพฺพนเวทเวทิโน  ฯ  อถพฺพน  
ปโยเชนฺตีติ   อถพฺพนเวทวิหิต   มนฺต  ตตฺถ  วุตฺตวิธินา  ปโยเชนฺติ  ฯ  
อาถพฺพนิกา   หิ   สตฺตาห  อโลณก  ภุ ฺชิตฺวา  ทพฺเพ ๑  อตฺถริตฺวา  
ปวิย   สยมานา  ตป  จรตฺิวา  สตฺตเม  ทิวเส  สุสานภูมึ  สชฺเชตฺวา  
สตฺตเม  ปเท  ตฺวา  หตฺถ  วชฺเชตฺวา๒  มุเขน วิชฺช ปริชปฺปนฺติ ฯ  
อถ   เนส  กมฺม  สมชิฺฌติ  ฯ  ปฏิเสธายาติ  อิท  เหฏา  วา  อุปริ  
วา   ปททฺวเยน   สมฺพนฺธมุปคจฺฉติ ฯ  อีตึ   อุปฺปาเทนฺตีติ  ฑสิตฺวา  
มารณตฺถาย   วิจฺฉิกาทีน   วิสชฺชนวเสน   ปฬ  อุปปฺาเทนฺติ  ฯ  เอตีติ  
อีติ  ฯ  อุปทฺทวนฺติ  ตโตป  อธิกตร  ปฬ  ฯ  ปชชฺรกนฺติ  วิสมชฺชร  ฯ  
สูจิกนฺติ   องฺคปจฺจงฺคานิ   สูจีหิ   วิย   วิชฺฌิตฺวา  ปวตฺตมาน  สูล  ฯ  
วิสูจิกนฺติ   สสูล   อามาติสาร  ฯ  ปกฺขนฺทิยนฺติ  รตฺตาติสาร  ฯ  วิชฺช  
ปริวตฺเตตฺวาติ  คนฺธารวิชชฺาทิก  อตฺตโน  วิชชฺ   กตุปจาร ปริ- 
 
๑. ทพฺเภ ฯ ๒. ม. วฏเฏตฺวา วฏเฏตฺวา ฯ  

                          [ ม. ป. ๑๓๗ ส. ป. ๕๓๗ ]  
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ชปฺปตฺวา   มนฺตปนกฺกเมน   ป ิตฺวา ฯ  เตหีติ  เตหิ  วตฺถูหิ  ฯ  
ปโยชนนฺติ   ปวตฺตน  ฯ  ทิสฺวาติอาทิ   ทิฏวิสาทีน   ยถากฺกเมน  
วุตฺต ฯ  ทฺวตฺตึสพฺยามสตปฺปมาณนาคุทฺธรเณติ  ทฺวตฺตึสพฺยามสตปฺ- 
ปมาเณ มหากาเย  นิมฺมินิตฺวา   ิตาน  นาคาน  อุทฺธรเณ  ฯ  
กุมฺภณฺฑานนฺติ   กุมฺภณฺฑเทวาน  ฯ  เต   กิร   เทวา   มโหทรา  
โหนฺติ ฯ  รหสฺสงฺคมฺป   จ   เนส   กุมฺโภ  วิย  มหนฺต  โหติ  ฯ  
ตสฺมา   กุมฺภณฺฑาติ   วุจฺจนฺติ ฯ  เวสฺสวณฺณสฺส   ยกฺขาธิปติภาเวป  
นยนาวุเธน   กุมฺภณฺฑาน   มรณสฺส   อิธ   วุตฺตตฺตา   เตสุป   ตสฺส  
อาณาปวตฺติ   เวทิตพฺพา ฯ  เกจีติ   มหาสงฺฆิกา ฯ  อโห  วต  
ยนฺต   กุจฺฉิคต   คพฺภ   น   โสตฺถินา   อภินิกฺขเมยฺยาติ   ปาโ สนฺุทร- 
ตโร  ฯ  อโห  วตายนฺติ  ปน  ปาเ  อย  อิตฺถี ต กุจฺฉิคต คพฺภ  
น   โสตฺถินา   อภินิกฺขเมยฺยาติ   วตฺตพฺพ ฯ  กลุุมภฺสฺสาติ  คพฺภสฺส  
กุลสฺเสว   วา ฯ  กุฏมฺพสฺสาติ   วุตฺต  โหติ  ฯ  ภาวนามยิทฺธิยาติ  
อธิฏานิทฺธึ   สนฺธาย   วทนฺติ ฯ  ฆฏเภทน   วิย   อิทฺธิวินาโส  
อคฺคินิพฺพาปน   วิย   ปรุปฆาโตติ   อุปมาสสนฺทน ฯ  ต   เตส  
อิจฺฉามตฺตเมวาติ   เอตฺถาย   วิจารณา   ตุมฺเห   อิทฺธยิา   ปรุปฆาต  
วเทถ  อิทฺธิ  นาม  เจสา  อธิฏานอิทฺธิ   วิกุพฺพนาอิทฺธิ  มโนมยาอิทฺธิ  
าณวิปฺผาราอิทฺธิ   สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ   อริยาอิทฺธิ   กมฺมวิปากชาอิทฺธิ  
ปุ ฺวโตอิทฺธิ   วิชฺชามยาอิทฺธิ   ตตฺถ   ตตฺถ   สมฺมาปโยคปจฺจยา  
                            [ ม. ป. ๑๓๗ ส.ป. ๕๓๗-๘ ]  
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อิชฺฌนฏเน   อิทฺธีติ   ทสวิธา   ตตฺถ   กตร   อิทฺธึ   วเทถาติ ฯ  
ภาวนามยนฺติ ฯ  ก ึ  ปน   ภาวนามยาย   อิทฺธิยา   ปรุปฆาตกมฺม  
โหตีติ ฯ  อาม   เอกวาร   โหติ   ยถา  หิ  อาทิตฺตฆรสฺส  อุปริ  
อุทกภริเต   ฆเฏ   ขิตฺเต  ฆโฏป  ภิชชฺติ  อคฺคิป  นพฺิพายติ  เอวเมว  
ภาวนามยาย   อิทฺธิยา   เอกวาร   ปรุปฆาตกมฺม   โหติ   ตโต  
ปฏาย   ปน   สา   นสฺสตีติ ฯ  อถ  เน  ภาวนามยาย  อิทฺธิยา  
เนว  เอกวาร  น  เทฺว  วาเร  ปรุปฆาตกมฺม  โหตีติ  วตฺวา ส ฺตฺตึ  
อคจฺฉนฺตา   ปุจฺฉิตพฺพา   ภาวนามยา   อิทฺธิ   กึ   กสุลา   อกุสลา  
อพฺยากตา   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   ทุกฺขาย   อทุกฺขมสุขาย  
สวิตกฺกสวิจารา   อวิตกฺกวิจารมตฺตา   อวิตกฺกอวิจารา   กามาวจรา  
รูปาวจรา   อรูปาวจราติ ฯ  อิม   ปน   ป ฺห  เย  ชานนฺติ  เต  
เอว   วกฺขนฺติ  ภาวนามยา  อิทฺธิ  กุสลา  วา  โหติ  อพฺยากตา  วา  
อทุกฺขมสุขเวทนียาเอว   อวิตกฺกอวิจาราเอว  รูปาวจราเอวาติ  ฯ  เต  
วตฺตพฺพา   ปาณาติปาตเจตนา   กุสลากุสลาทีสุ   กตร   โกฏาส  
ภชตีติ  ฯ  ชานนฺตา   วกฺขนฺติ   ปาณาติปาตเจตนา   อกุสลาว ทุกขฺ- 
เวทนียาว   สวิตกฺกสวิจาราว  กามาวจราเอวาติ  ฯ  เอว  สนฺเต  
ตุมฺหาก   กถา   เนว   กุสลตฺติเกน   สเมติ   น  เวทนาตฺติเกน  น  
วิตกฺกตฺติเกน   น   ปริตฺตตฺติเกนาติ ฯ  กิมฺปน  เอว  มหนฺต  สุตฺต  
นิรตฺถกนฺติ ฯ  โน   นิรตฺถก   ตุมฺเห   ปนสฺส   อตฺถ  น  ชานาถ  
                         [ ม. ป. ๑๓๗ ส. ป. ๕๓๘ ]  
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อิทฺธิมา   เจโตวสิปฺปตฺโตติ   เอตฺถ   ห ิ  น   ภาวนามยา   อิทฺธิ  
อธิปฺเปตา   อถพฺพนิทฺธิ   ปน   อธิปฺเปตา  สา  หิ  เอตฺถ  ลพฺภมานา  
ลพฺภตีติ ฯ  
        [๑๘๗]  หริตพฺพ   อุปนิกฺขิปตพฺพนฺติ   หาร   หารเมว  หารกนฺติ  
อาห   อถวาติอาทึ  ฯ  ชีวิตหรณก   อุปนิกฺขิปตพฺพ   วา   สตฺถ  
สตฺถหารกนฺติ   วิกปฺปทฺวเยนาห  ฯ  หารกสตฺถนฺติ   จ   วตฺตพฺเพ  
สตฺถหารกนฺติ   วิเสสนสฺส   ปรนิปาต   กตฺวา   วุตฺต  ฯ  ยถา  ลภติ  
ตถา   กเรยฺยาติ  อธิปฺปายตฺถมาห  อุปนิกฺขิเปยฺยาติ  ฯ  ปริเยเสยฺยาติ  
อิมสฺส   สิขาปฺปตฺตมตฺถ   ทสฺเสติ  ฯ  อิตรถาติ  ปรเิยเสยฺยาติ  อิมสฺส  
อุปนิกฺขิเปยฺยาติ  เอวมตฺถ  อคฺคเหตฺวา  ยทิ  ปริเยสนมตฺตเมว อธิปฺเปต  
สิยาติ   อตฺโถ ฯ  ปรยิิฏมตฺเตนาติ  ปริเยสิตมตฺเตน  ฯ  สตฺถหารก  
วาสฺส   ปริเยเสยฺยาติ   อิมินา   วุจฺจมานสฺสตฺถสฺส   พฺย ฺชนานุรูปโต  
ปริปุณฺณ   กตฺวา   อวุตฺตตฺตา  อาห  สพฺพ  พฺย ฺชน อนา- 
ทิยิตฺวาติ  ฯ  สสติ  หึสตีติ  สตฺถ  ฯ  สสนฺติ  หึสนฺติ  เตนาติ  วา  
สตฺถนฺติ   ลคุฬปาสาณาทีนมฺป   สตฺถสงฺคหิตตฺตา   อาห   ย   เอตฺถ  
ถาวรปฺปโยคสงฺคหิต   สตฺถ   ตเทว   ทสฺเสตุนฺติ ฯ  วุตฺตาวเสสนฺติ  
วุตฺตอสิอาทีหิ   อวสฏิ  ฯ  ลคุฬนฺติ   มุคฺครสฺเสต   อธิวจน ฯ สตฺถ- 
สงฺคโหติ   มาติกาย   สตฺถหารกนฺติ   เอตฺถ   วุตฺตสตฺถสงฺคโห  ฯ  
ยสฺมา ฯเปฯ  ตสฺมา   ทฺวิธา   ภินฺทิตฺวา  ปทภาชน  วุตฺตนฺติ  อีทิส  
                           [  ม. ป. ๑๓๗ ส.ป. ๕๓๙ ]  
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เหฏา  วุตฺตวิภงฺคนยเภททสฺสนนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ นรเก วา ปปตาติ- 
อาทีติ เอตฺถาทิสทฺเทน   ปปาเต   วา   ปปตาติ   ปรโต   วุตฺต   อวุตฺต ฺจ  
รุกฺขโต   วา   ปปตาติอาทึ   สพฺพ   มรณุปาย   สงฺคณฺหาติ ฯ  
เตเนวาห   น   หิ   สกฺกา   สพฺพ   สรูเปเนว  วตฺตุนฺติ  ฯ  ปรโต  
วุตฺตนยตฺตาติ   ปรโต   นคิมนวเสน   วุตฺตสฺส   ทุติยปทสฺส  ปทภาชเน  
วุตฺตนยตฺตา  ฯ  อตฺถโต   วุตฺตเมวาติ   มรณุปายสฺส   พหุวิธตฺตา  
นิทสฺสนตฺถ   ตโต   เอกเทเส   ทสฺสิเต   สพฺพ   วุตฺตเมว   โหตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ  น   หิ   สกฺกา ฯเปฯ  วตฺตุนฺติ   รุกฺขโต   วา  
ปปตาติอาทินา   สรูปโต   สพฺพ   มรณุปาย  ปริโยสาน  ปาเปตฺวา  น  
สกฺกา วตฺตุนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๘๘]  มตนฺเต   ชีวิตา   เสยฺโยติ   เอตฺถ  วุตฺตมรณ  ยสฺมา  
อิติสทฺโท   นิทสฺเสติ   ตสฺมา   ตตฺถ   วุตฺตมรณ   อิติสทฺทสฺส  อตฺโถติ  
ตมฺป   คเหตฺวา   อตฺถ   ทสฺเสนฺโต   อาห   มรณจิตฺโต   มรณมโนติ  
อตฺโถติ ฯ  จิตฺตสฺส   อตฺถทีปนตฺถ   วุตฺโตติ   จิตฺตสทฺทสฺส วิจิตฺตาทิ- 
อเนกตฺถวิสยตฺตา  นาย  จิตฺตสทฺโท อิธ อ ฺสฺมึ อตฺเถ วตฺตมาโน  
ทฏพฺโพ ฯ  อป  ตุ  วิ ฺาณสฺมึเยว  วตฺตมาโน  เวทิตพฺโพติ  ตสฺส  
อตฺถสฺส   นิยมนตฺถ   วุตฺโต ฯ  อิมินา   ปุนรุตฺตโทสสฺสาป   อิธ  
อนวกาโสติ ทสฺเสติ ฯ น ตาว อตฺโถ วุตฺโตติ อิติ จิตฺตมโนติ  
อุทฺธริตฺวาป   อิติสทฺทนิทสฺสิตสฺส   มรณสฺส   อปรามฏภาวโต  วุตฺต  ฯ  
                             [ ม. ป. ๑๓๗ ส.ป. ๕๔๐ ]  
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ตาวสทฺเทน   ปน   ปรโต   จิตฺตสงฺกปฺโปติ   อิมสฺส   ปทภาชเน มรณ- 
ส ฺ ีติอาทินา   อิติสทฺทตฺถสฺส   วกฺขมานต   วิภาเวติ ฯ  ตตฺถ  
หิ   อิติสทฺทนิทสฺสิต   มรณสงฺขาตมตฺถ  คเหตฺวา  มรณส ฺ ี  มรณ- 
เจตโน มรณาธิปฺปาโยติ   วุตฺต  ฯ  เตเนวาห   จิตฺตสงฺกปฺโปติ   อิมสฺมึ  
ปเท   อธิการวเสน  อิติสทฺโท  อาหรติพฺโพติ  ฯ  กสฺมา  อาหริตพฺโพติ  
อาห  อิท  หติีอาทึ  ฯ  กถมฺปเนต  วิ ฺายตีติ อาห ตถา หิสฺสาติ- 
อาทึ ฯ อสฺสาติ  อิติสทฺทสฺส  ฯ  ตเมวตฺถนฺติ   มรณสงฺขาตมตฺถ  ฯ  
มรณส ฺ ีติอาทีสุ   หิ   มรณ   อิติสทฺทสฺส   อตฺโถ ฯ  ส ฺ ีติ- 
อาทิ สงฺกปฺปสทฺทสฺส  ฯ  จิตฺตสทฺทสฺส  ปเนตฺถ  วิจิตฺตวจนตา  
สงฺกปฺปสทฺทสฺส   ส ฺาเจตนาธิปฺปายวเสน   ติธา   อตฺถ   ทสฺเสนฺเตน  
วิภาวิตาติ   ทฏพฺพ  ฯ  เตเนวาห   จิตฺโต   นานปฺปการโก สงฺกปฺโปติ- 
อาทึ  ฯ  อธปิฺปายสทฺเทน  กิเมตฺถ  วุตฺตนฺติ  อาห อธิปฺปาโยติ  
วิตกฺโก  เวทิตพฺโพติ  ฯ  น  อิท  วิตกกฺสฺส  นามนฺติ  อิท  ปน นเกวล  
วิตกฺกสฺเสว   นามนฺติ   ทสฺเสตุ   วุตฺต ฯ  ปากฏตฺตา  โอฬาริกตฺตา  
จ   อุจฺจาการตา   เวทิตพฺพา ฯ  อปากฏตฺตา   อโนฬาริกตฺตา  จ  
อวจาการตา ฯ  
        [๑๘๙]  กาเยกเทเสป   กายสทฺโท   วตฺตตีติ   อาห   หตฺเถน วาติ- 
อาทึ ฯ  ปหรเณนาติ  สตฺเถน  ฯ  สตฺถ  หิ  ปหรนฺติ  เอเตนาติ  
ปหรณนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  กมมฺุนา   พชฌฺตีติ   ปาณาติปาตกมฺมุนา  
                         [ ม. ป. ๑๓๘-๙  ส. ป. ๕๔๐-๒ ] 
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พชฺฌติ ฯ  ปาณาติปาตกมฺมมสฺส   สิทธฺนฺติ   วุตฺต  โหติ  ฯ  โยโกจิ  
มรตูติ   เอตฺถ   ยสฺสกสฺสจิ   เอกสฺเสว  ชีวิตินฺทฺริยวิสยา  วธกเจตนา  
ปวตฺตติ   น   ปหารปจฺจยา   มรนฺตสฺเสว   ชีวตินฺทฺริยวิสยา   นาป  
สมูหสฺสาติ   เวทิตพฺพา ฯ  อุภยถาปติ   อุทฺเทสานุทฺเทสวเสน ฯ  
วธกจิตฺต   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณมฺป   ชวิีตินฺทฺริยปฺปพนฺธวิจฺเฉทนวเสน  
อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺตตีติ  อาห  ปจฺฉา  วา เตเนว โรเคนาติ- 
อาทึ ฯ เยน   หิ   ปพนฺโธ   วิจฺฉิชฺชติ   ตาทิส   ปโยค   นิพฺพตฺเตนฺต  
ตทา   วธกจิตฺต   ปวตฺตนฺต   ปหริตมตฺเตเยว   กมฺมนุา   พชฌฺติ ฯ  
มนุสฺสอรหนฺตสฺส   จ   ปุถุชชฺนกาเลเยว  สตฺถปฺปหาเร  วา  วิเส  วา  
ทินฺเนป   ยท ิ  โส   อรหตฺต   ปตฺวา  เตเนว  มรติ  อรหนฺตฆาตโก  
โหติเยว ฯ  ย   ปน   ปถุุชชฺนกาเล  ทินนฺ  ทาน  อรหตฺต  ปตฺวา  
ปริภุ ฺชติ   ปุถุชชฺนสฺเสว   ต  ทินฺน  โหติ  ฯ  นน ุ จ  ยถา  อรหตฺต  
ปตฺวา   ปริภุตฺตมฺป   ปุถชฺุชนกาเล   ทินฺน   ปุถชุชฺนทานเมว   โหติ  
เอว   มรณาธิปฺปาเยน  ปุถชฺุชนกาเล  ปหาเร  ทินฺเน  อรหตฺต  ปตฺวา  
เตเนว   ปหาเรน   มเต   กสฺมา   อรหนตฺฆาตโกเยว   โหติ   น ปถุุชชฺน- 
ฆาตโกติ  ฯ  วิเสสภาวโต ฯ  ทาน   หิ   เทยฺยธมฺมสฺส ปริจฺจาค- 
มตฺเตน  โหติ  ฯ ตถาหิ ทานเจตนา จชิตพฺพวตฺถุ อารมฺมณ กตฺวา  
จชนมตฺตเมว   อ ฺสนฺตกกรณ ฺจ   ตสฺส   จชน   ตสฺมา   ยสสฺ  
ต   สก   กต   ตสฺเสว   ต   ทินฺน  โหติ  น  เอว  วโธ  ฯ  โส  
                           [ ม. ป. ๑๓๙ ส.ป. ๕๔๒ ]  
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หิ   ปาโณ   ปาณส ฺ ิตา   วธกเจตนา   อุปกฺกโม   เตน   มรณนฺติ  
อิเมส   ป ฺจนฺน   องฺคาน  ปาริปูริยาว  โหติ  น  อปาริปูริยา  ตสฺมา  
อรหตฺตปฺปตฺตสฺเสว  มรณนฺติ  อรหนตฺฆาตโกเยว โหติ น ปถุุชชฺน- 
ฆาตโก ฯ ยสฺมา   ปน   อิม   มาเรมีติ   ย   สนฺตาน   อารพฺภ   มาร- 
ณิจฺฉา ตสฺเสว   ปถุุชชฺนขีณาสวภาเวน   ปโยคมรณกฺขณาน   วเสน  
สติป   สนฺตานเภเท   อเภโทเยว ฯ  ยทา   จ   อตฺถสิทฺธิ  ตทา ขีณาสว- 
ภาโว  ตสฺมา  อรหนฺตฆาตโกเยว  โหตีติ  นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพ ฯ  
อ ฺจิตฺเตนาติ   อวธาธิปฺปาเยน   อมาเรตุกามตาจิตฺเตน ฯ  นตฺถิ  
ปาณาติปาโตติ  อมาเรตุกามตาจิตฺเตน   ปหรตา  ฯ  กิ ฺจาป ปมปฺ- 
ปหาโร  น  สยเมว สกฺโกติ มาเรตุ ฯ ทุติย ปน ลภิตฺวา สกฺโกนฺโต  
ชีวิตวินาสนเหตุ   โหติ  ฯ  ตสฺมา  ปโยโค  เตน  จ  มรณนฺติ  อิมนิา  
สสนฺทนโต   ปมปฺปหาเรเนว   กมฺมพนฺโธ   ยุตฺโต   น   ทุติเยน  
ตสฺส  อ ฺจิตฺเตน  ทินฺนตฺตา  ฯ อุภเยหิ มเตป ปมปฺปหาเรเนว กมฺมุนา  
พนฺโธ  ยุตฺโต ๑ ฯ กมฺมาปตฺติพฺยตฺติภาวตฺถนฺติ อานนฺตริยาทิ- 
กมฺมวิภาคสฺส ปาราชิกาทิอาปตฺติวิภาคสฺส   จ   วิภาวนตฺถ ฯ  เอฬก  
มาเรมีติ  ปวตฺตเจตนาย  ปุพฺพภาคตฺตา อิม มาเรมีติ สนฺนิฏาปก- 
เจตนาย ตทา   สนฺนิหิตตฺตา  ยถาวตฺถุก  กมฺมพนฺโธ  โหติเยวาติ  
 
๑. ม. เตน วุตฺต อุภเยหิ มเตป ปมปฺปหาเรเนว กมฺมุนา พทฺโธติ ฯ  

                       [ ม. ป. ๑๓๙ ส. ป. ๕๔๒-๓ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 404 

อาห   อิม   วตฺถุ  มาเรมีติ  เจตนาย  อตฺถิภาวโตติอาทึ  ฯ  สพฺพตฺถ  
หิ   ปรุิม   อภิสนฺธิจิตฺต   อปฺปมาณ   เตน  อตฺถสิทธฺิยา  อภาวโต  ฯ  
วธกจิตฺต  ปน   ตทารมฺมณ ฺจ   ชีวิตินฺทฺริย   อานนฺตริยาทิภาเว  
ปมาณนฺติ   ทฏพฺพ ฯ  ฆาตโก  จ  โหตีติ  ปาณฆาตโกว  โหติ  ฯ  
ปาณาติปาตกมฺมุนาว   พนฺโธ   โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  ปพฺุเพ  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพนฺติ   ยถากฺกม   ปาราชิกถุลลฺจฺจยปาจิตฺติยานิ   เวทิตพฺพานิ  ฯ  
มาตาปตุอรหนฺตาน  อ ฺตร   มาเรมีติ   คุณมหนฺเตสุ ปวตฺต- 
ปุพพภาคเจตนาย   ทารุณภาวโต   ตถาวิธปุพฺพภาคเจตนาปริวารา  
สนฺนิฏาปกเจตนา  ทารุณาว  โหตีติ  อาห  อิธ  ปน  เจตนา  ทารุณา  
โหตีติ ฯ  อิมนิาว   เอฬก  มาเรสฺสามีติ  มาตาปตุอาทีน  มารเณป  
ปุพฺพภาคเจตนาย  อทารุณตา  อ ฺถา   ปวตฺตอานนฺตริยกมฺมโต  
เอว   ปวตฺตานนฺตริยสฺส   นาติทารุณตา  วุตฺตาว  โหตีติ  ทฏพฺพา  ฯ  
โลหิตกนฺติ   โลหิตมกฺขิต  ฯ  กมฺม  กโรนฺเตติ  ยุทฺธกมฺม  กโรนฺเต  ฯ  
ยถาธิปฺปาย   คเตติ   โยธ   วิชฌฺิตฺวา   ปตริ   วิทฺเธ ฯ  อิท ฺจ ยถา- 
ธิปฺปาย  เตน  ตถา  วิทฺธภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  อยถาธิปฺปายมฺปน  
อุชุกเมว   คนฺตฺวา   ปตริ   วิทฺเธป   มรณาธิปฺปาเยน   อตฺตนาว กตปฺ- 
ปโยคตฺตา  เนวตฺถิ  วิสงฺเกโตติ  วทนฺติ  ฯ  อานนฺตริย  ปน นตฺถีติ  
ปตร อุทฺทิสฺส กตปฺปโยคาภาวโต ฯ  
        [๑๙๐]  เอว   วิชฺฌาติ   เอว  ธนน  กฑฺฒิตฺวา  วิชฺฌ  ฯ  เอว  
                       [ ม. ป. ๑๓๙   ส. ป. ๕๔๓-๔ ]  
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ปหราติ   เอว  หฬฺห  อส ึ คเหตฺวา  ปหร  ฯ  เอว  ฆาเตหีติ  เอว  
กมฺมกรณ   กตฺวา   มาเรหิ ฯ  มชฺเฌติ   หตฺถิโน   ปฏ ิมชฺเฌ  ฯ  
เอเตนาติ   อธิฏหิตฺวา   อาณาเปตีติอาทินา ฯ  ตตฺถาติ  อาณตฺติเก  
ปโยเค ฯ  กิ ฺจาป  กิริยาวิเสโส  อฏกถาสุ  อนาคโต  ฯ  ปาลิย  
ปน  เอว  วิชฌฺ  เอว  ปหร เอว ฆาเตหีติ กิริยาวิเสสสฺส ปรามฏ- 
ตฺตา อาจริยปรมฺปราย   อาคต   กิริยาวิเสสมฺป   ปาลิยา   สสนฺทนโต  
คเหตฺวา   ทสฺเสนฺโต   อปโร   นโยติอาทิมาห  ฯ  เฉทนนฺติ หตฺถา- 
ทิจฺเฉทน  ฯ  เภทนนฺติ  กุจฺฉิอาทิผาลน  ฯ  อถวา  อุสุนา  วิชฺฌน  
อสินา   เฉทน   มุคฺคราทีหิ   สีสาทิเภทนนฺติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ  สงฺขมุณฺฑกนฺติ   สงฺขมุณฺฑกกมฺมกรณ ฯ  ต  กโรนฺตา  
อุตฺตโรฏอุภโต  กณฺณจูฬิกาคลวาฏกปริจฺเฉเทน   จมฺม   ฉินฺทตฺิวา  
สพฺพเกเส  เอกโต  คณฺ ึ  กตฺวา  ทณฺฑเกน  วลฺลตฺิวา  อุปฺปาเฏนฺติ  ฯ  
สห  เกเสหิ  จมฺม  อุฏหติ  ฯ  ตโต  สสีกฏาห  ถูลสกฺขราหิ  ฆสิตฺวา  
โธวนฺตา   สงฺขวณฺณ   กโรนฺติ  ฯ  เอวมาทิกนฺติ   อาทิสทฺเทน พิลงฺค- 
ถาลิย  ราหุมุข  โชติมาลิก  หถถฺปชโฺชติก  เอรกวตฺติก  จีรกวาสิก  
เอเณยฺยก  พลิสมสิก   กหาปณก   ขาราปฏิจฺฉก   ปลิฆปริวตฺติก  
ปลาลปฏกนฺติ   เอวมาทึ   สพฺพ   กมฺมกรณ   สงฺคณฺหาติ ฯ  ตตฺถ  
พิลงฺคถาลิยนฺติ   ก ฺชิยอุกฺขลิกกมฺมกรณ ฯ  ต   กโรนฺตา   สสีกปาล  
อุปฺปาเฏตฺวา  ตตฺต   อโยคุฬ   สณฺฑาเสน   คเหตฺวา   ตตฺถ ปกฺขิ- 
                           [ ม. ป. ๑๓๙ ส.ป. ๕๔๔-๕ ]  
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ปนฺติ  ฯ  เตน  มตฺถลุงฺค  ปกฺกุฏ ิตฺวา  อุปริ  อุตฺตรติ ฯ ราหุมุขนฺติ  
ราหุมุขกมฺมกรณ ฯ  ต  กโรนฺตา  สงฺกนุา  มุข  วิวรตฺิวา  อนฺโตมุเข  
ปทีป   ชาเลนฺติ ฯ  กณฺณจูฬิกาหิ   วา   ปฏาย   มขุ  นิขาทเนน  
ขณนฺติ  ฯ  โลหิต  ปคฺฆรตฺิวา  มุข  ปูเรติ  ฯ  โชติมาลิกนฺติ  สกล- 
สรีร เตลปโลติกาย  เวเตฺวา   อาลิมฺเปนฺติ  ฯ  หตฺถปชฺโชติกนติฺ  
หตฺเถ   เตลปโลติกาย   เวเตฺวา   ปทีป   วิย   ปชชฺลนฺติ ฯ เอรก- 
วตฺติกนฺติ   เอรกวตฺตกมฺมกรณ ฯ  ต  กโรนฺตา  เหฏา  คีวโต  
ปฏาย   จมฺมพทฺเธ   กนตฺนฺตา   โคปฺปเก   ปาเตนฺติ ฯ  อถ  น  
โยตฺเตหิ   พนฺธิตฺวา   กฑฺฒนฺติ  ฯ  โส   อตฺตโนว   จมฺมพทฺเธ อกฺก- 
มิตฺวา  ปตติ  ฯ  จีรกวาสิกนฺติ  จีรกวาสิกกมฺมกรณ  ฯ  ต กโรนฺตา  
ตเถว  จมฺมพทฺเธ  กนฺติตฺวา  กฏิย  เปนฺติ  กฏโิต  ปฏาย  กนติฺตฺวา  
โคปฺปเกสุ   เปนฺติ ฯ  อุปริเมหิ   เหฏ ิมสรีร   จีรกนิวาสนนิวตฺถ  
วิย   โหติ ฯ  เอเณยฺยกนฺติ   เอเณยฺยกกมฺมกรณ  ฯ  ต  กโรนฺตา  
อุโภสุ   กปฺปเรสุ   จ   ชณฺณุเกสุ   จ   อยวลยานิ  ทตฺวา  อยสูลานิ  
โกฏเฏนฺติ ฯ  โส   จตูหิ   อยสูเลหิ  ภูมยิ  ปติฏหติ  ฯ  อถ  น  
ปริวาเรตฺวา   อคฺคึ  กโรนฺติ  ฯ  ต  สนธฺิโต  สนฺธโิต  กาเลน  กาล  
สูลานิ   อปเนตฺวา   จตูหิ   อฏ ิโกฏีหิเยว   เปนฺติ  ฯ  พลิสมสิกนฺติ  
อุภโตมุเขหิ   พลิเสหิ   ปหริตฺวา   จมฺมมสนหารูนิ   อุปฺปาเฏนฺติ ฯ  
กหาปณกนฺติ  สกลสรรี   ติณฺหาหิ   วาสีหิ   โกฏิโต   ปฏาย กหาปณ- 
                            [ ม. ป. ๑๓๙ ส.ป. ๕๔๕ ]  
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มตฺตป  กหาปณมตฺตป  ปาเตนฺตา  โกฏเฏนฺติ  ฯ  ขาราปฏิจฺฉกนฺติ  
สรีร   ตตฺถ   ตตฺถ   อาวุเธหิ  ปหริตฺวา  โกจฺเฉหิ  ขาร  ฆสนฺติ  ฯ  
จมฺมมสนหารูนิ   ปคฺฆริตฺวา  อฏ ิกสงฺขลิกาว  ติฏติ ฯ ปลิฆปร-ิ 
วตฺติกนฺติ   เอเกน  ปสฺเสน  นิปชฺชาเปตฺวา  กณฺณจฺฉิทฺเท  อยสูล  
โกฏเฏตฺวา  ปวิยา  เอกาพทฺธ  กโรนฺติ  ฯ  อถ  น  ปาเท คเหตฺวา  
อาวิชฺฌนฺติ ฯ  ปลาลปฏกนฺติ  เฉโก  การณิโก  ฉวิจมฺม  อจฺฉินฺ- 
ทิตฺวา นิสทโปเตหิ   อฏ ีนิ   ภินฺทิตฺวา   เกเสสุ   คเหตฺวา   อุกฺขิปติ ฯ  
มสราสิเยว   โหติ ฯ  อถ  น  เกเสเหว  ปริโยนทฺธิตฺวา  คณฺหนฺตา  
ปลาลวฏฏ ึวิย กตฺวา ปลิเวเนฺติ ฯ  
        [๑๙๑]  วตฺถุ  วิสวาเทตฺวา  ตโต  อ ฺ  มาเรตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
ปุริมปสฺสาทีนมฺป   วตฺถสุภาวโต   วตฺถุคฺคหเณเนว   คหณนฺติ   อาห  
ปุรโต   ปหรตฺิวาติอาทึ ฯ  จิตฺเตน   ปุรโตวาติ  นิยม  กตฺวา  วา  
อกตฺวา   วา   ปุรโต   ปหริตฺวา   มาเรหีติ   วุตฺเต  สเจ  อ ฺตฺถ  
ปหริตฺวา   มาเรติ   เลส   โอฑฺเฑตฺวา   อวุตฺตตฺตา   วิสงฺเกโตว  
โหติ ฯ  จิตฺเตน   ปน   ยตฺถกตฺถจิ   ปหริตฺวา  มารณ  อิจฺฉนฺโตป  
สเจ   ปุรโต   ปหริตฺวา   มาเรหีหิ   วทติ  ตสฺส  เลส  โอฑฺเฑตฺวา  
ตถาวุตฺตมตฺถ   เปตฺวา   เตเนว   จิตฺเตน   สมฏุาปตวิ ฺตฺติกตฺตา  
มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกโต   ปริยาเยน   อมุจฺจนโต   อ ฺตฺถ   ปหริตฺวา  
มาริเตป  เนวตฺถิ  วิสงฺเกโตติ  วทนฺติ  ฯ  เกจิ  ปน  ต น อิจฺฉนฺติ ฯ  
                            [ ม. ป. ๑๓๙ ส. ป. ๕๔๕ ]  
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วตฺถุวิเสเสนาติ   มาตุอาทิวตฺถุวิเสเสน  ฯ  กมฺมวิเสโสติ อานนฺต- 
ริยาทิกมฺมวิเสโส  ฯ  อาปตฺติวิเสโสติ ปาราชิกาทิอาปตฺติวิเสโส ฯ  
เอต   คาเม    ิตนฺติ   คาโม   ปุคฺคลนิยมนตฺถ   วุตฺโต   น โอกาส- 
นิยมนตฺถ  ฯ  ตสฺมา   โอกาส   อนิยเมตฺวา   ปุคฺคลสฺเสว นิยมิ- 
ตตฺตา   นตฺถิ   วิสงฺเกโต  ฯ  คาเมเยวาติอาทีสุ  ปน  โอกาสสฺส  
นิยมิตตฺตา   อ ฺตฺถ   มาริเต   วิสงฺเกโต   วุตฺโต ฯ  ตุณฺเฑนาติ  
อคฺคโกฏิยา ฯ  ถรุนาติ  ขคฺคมุฏ ินา  ฯ  เอต  คจฺฉนฺตนฺติ  คมเนน  
ปุคฺคโลว   นยิมิโต  น  อิรยิาปโถ  ฯ  เตนาห  นตฺถิ  วิสงฺเก- 
โตติ  ฯ คจฺฉนฺตเมวาติอาทินา   ปน   อิริยาปโถ   นิยมิโต  ฯ  
เตนาห   วิสงฺเกโต   โหตีติ  ฯ  ทีฆ   มาเรหีติ   วุตฺเตป ทีฆสณฺ- 
านาน   พหุภาวโต   อิตฺถนฺนาม   เอวรูป ฺจ   ทฆีนฺติ   อ ฺเส  
อสาธารณลกฺขเณน   อนิทฺทิฏตฺตา   อนิยเมตฺวา  อาณาเปตีติ  วุตฺต  ฯ  
เตเนวาห   ยงฺกิ ฺจิ   ตาทิส  มาเรตีติ  ฯ  เอตฺถ  จ  จิตฺเตน  พหูสุ  
ทีฆสณฺาเนสุ   เอก   นิยเมตฺวา   วุตฺเตป   วาจาย   อนิยมิตตฺตา  
อ ฺสฺมึ   ตาทิเส   มาริเต  นตฺถิ  วิสงฺเกโตติ  วทนฺติ  ฯ  ปรปาณมฺหิ  
ปาณส ฺ ิตาลกฺขณสฺส   องฺคสฺส   อภาวโต   เนวตฺถิ   ปาณาติปาโตติ  
อาห   อาณาปโก   มุจฺจตีติ ฯ  ยท ิ เอว  โอกาสนิยเมป  สติ  กถ  
ปาณาติปาโตติ ฯ  โอกาส   นิยเมนฺตสฺส  ตสฺมึ  โอกาเส  นิสินฺนสฺส  
ชีวิตินฺทฺริย   อารมฺมณ   โหตีติ   คเหตพฺพ  ฯ  โอกาส  หิ  นิยเมตฺวา  
                        [ ม. ป. ๑๓๙ ส. ป. ๕๔๖-๗ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 409 

นิทฺทิสนฺโต   ตสฺมึ   โอกาเส   นิสินฺน   มาราเปตุกาโม   โหติ   สย  
ปน   ตทา   ตตฺถ  นตฺถ ิ ตสฺมา  โอกาเสน  สห  อตฺตโน  ชีวิตินฺ- 
ทฺริย อารมฺมณ น โหตีติ วทนฺติ ฯ  
        [๑๙๒]  เอว  อาณาเปนฺตสฺส  อาจริยสฺส  ตาว  ทุกฺกฏนฺติ  สเจ  
สา   อาณตฺติ   ยถาธิปฺปาย   น   คจฺฉติ   อาจริยสฺส   อาณตฺติกฺขเณ  
ทุกฺกฏ   สเจ   ปน   สา   ยถาธิปฺปาย  คจฺฉติ  ย  ปรโต  ถลฺุลจฺจย  
วุตฺต   อาณตฺติกฺขเณ   ตเทว   โหติ   อถ   โส  ต  อวสฺส  ฆาเตติ  
ย   ปรโต   สพฺเพส   อาปตฺติ   ปาราชกิสฺสาติ   วุตฺต  ตโต  อิมสฺส  
ตงฺขเณเยว   ปาราชิก   โหตีติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ   คเหตพฺโพ  ฯ  
อาจริเยน   ปน  เหฏา  อทินฺนาทานฏกถาย  วุตฺตนเยเนว  อยมตฺโถ  
สกฺกา   วิ ฺาตุนฺติ   อิธ   น   วุตฺโต ฯ  วุตฺต  ห ิ ตตฺถ  อาปตฺติ  
ทุกฺกฏสฺสาติ   เอว   อาณาเปนฺตสฺส   อาจริยสฺส   ตาว  ทุกฺกฏ  สเจ  
ปน   สา   อาณตฺติ   ยถาธปิฺปาย   คจฺฉติ   ย   ปรโต   ถลฺุลจฺจย  
วุตฺต   อาณตฺติกฺขเณ   ตเทว   โหติ   อถ   ต   ภณฺฑ   อวสฺส  
หาริย   โหติ   ย   ปรโต   สพฺเพส   อาปตฺติ  ปาราชิกสฺสาติ  วุตฺต  
ตโต   อิมสฺส   ตงฺขเณเยว   ปาราชิก   โหตีติ   อย  ยตฺุติ  สพฺพตฺถ  
เวทิตพฺพาติ ฯ  เตสมฺป   ทุกฺกฏนฺติ   อาโรจนปจฺจยา   ทุกกฺฏ ฯ  
ปฏิคฺคหิตมตฺเตติ   เอตฺถ   อวสฺส   เจ   ปฏิคฺคณฺหาติ   ตโต  ปุพฺเพว  
อาจริยสฺส   ถุลลฺจฺจย   น   ปน   อปฺปฏิคฺคหิเตติ  ทฏพฺพ  ฯ  กสฺมา  
                         [   ม. ป. ๑๔๐ ส. ป. ๕๔๙ ]  
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ปนสฺส   ถลุลฺจฺจยนฺติ  อาห  มหาชโน  หิ  เตน  ปาเป  นิโยชิโตติ  ฯ  
มูลฏสฺเสว   ทุกฺกฏนฺติ   อิท   มหาอฏกถาย   อาคตนยทสฺสนมตฺต  ฯ  
น   ปน  ต  อาจริยสฺส  อธิปฺเปต  ฯ  เตนาห  เอว  สนฺเตติอาทึ  ฯ  
เอว   มหาอฏกถาย  วุตฺตนเยน  อตฺเถ  สตีติ  อตฺโถ  ฯ  ปฏิคฺคหเณ  
อาปตฺติเยว   น   สิยาติ   วธกสฺส   สาธุ   สุฏ ูติ   มารณปฏิคฺคหเณ  
ทุกฺกฏาปตฺติ   น   สิยา   เอว  อโนฬาริกวิสเยป  ตาว  ทุกฺกฏ  โหติ  
กิมงฺค   ปน   มารณปฏิคฺคหเณติ   ทสฺสนตฺถ   ส ฺจริตฺตปฏิคฺคหณาทิ  
นิทสฺสิต  ฯ  อโห   วต   อิตฺถนฺนาโม   หโต   อสฺสาติ   เอว มรณา- 
ภินนฺทเนป  ทุกกฺเฏ  สติ  ปเคว  มารณปฏิคฺคหเณติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺเสเวต   ทกฺุกฏนฺติ   อวธารเณน   วิสงฺเกตตฺตา   อิมสฺส  
ปฏิคฺคหณปจฺจยา   มูลฏสฺส   นตฺเถว   อาปตฺตีติ   ทสฺเสติ ฯ  เกจิ  
ปน   อิธ   วุตฺตทุกฺกฏ   ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺเสวาติ  เอตฺตกเมว  อวธารเณน  
ทสฺสิต   น   ปน   มูลฏสฺส   มหาอฏกถาย  วุตฺตทุกฺกฏ  ปฏกิ-ฺ 
ขิตฺตนฺติ วทนฺติ  ฯ  ปุริมนเยติ   สมนนฺตราตีเต   อวิสกฺกิยทูตนิทฺเทเส ฯ  
เอตนฺติ   ทุกกฺฏ ฯ  ยท ิ  เอว  กสฺมา  ปาลิย  น  วุตฺตนฺติ  อาห  
โอกาสาภาเวนาติ  ฯ  ตตฺถ   มูลฏสฺส   ถลฺุลจฺจยนฺติ   วจนโต ปฏิคฺ- 
คณฺหนฺตสฺส   ทุกฺกฏ   วุตฺต   โอกาโส  นตฺถีติ  โอกาสาภาเวน  น  
วุตฺต   น   ปน   อภาวโตติ   อธิปฺปาโย  ฯ  อาณตฺติกฺขเณ ปุถุชฺ- 
ชโนติ   เอตฺถ   อนาคเต  โวโรเปตพฺพชีวิตินฺทฺริยวเสน อตฺถสาธิก- 
                       [ ม. ป. ๑๔๐ ส.ป. ๕๔๙-๕๑ ] 
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เจตนาย  ปวตฺตตฺตา  อรหนฺตฆาตโก  ชาโตติ  ทฏพฺพ  ฯ สย  
สงฺฆตฺเถรตฺตา   อุปฏานกาเลติ  วุตฺต  ฯ  วาจาย  วาจาย  ทุกฺกฏนฺติ  
โยโกจิ   มม   วจน   สุตฺวา   อิม   มาเรตูติ   อิมินา  อธิปฺปาเยน  
อวตฺวา   เกวล   มรณาภินนฺทนวเสเนว   วุตฺตตฺตา  โจราป  นาม  ต  
น หนนฺตีติอาทิวาจาสุป ทุกฺกฏเมว วุตฺต ฯ  
        [๑๙๓]  อยมตฺโถ   เอเตน   วุตฺโตติ   ยถา   โส   ชานาตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  วากฺยเภทนฺติ   วจีเภท ฯ  ทฺวินฺน  อุทฺทสิฺสาติ  เทฺว  
อุทฺทิสฺส   ทวิฺนฺน   วา   มรณ   อุทฺทิสสฺ ฯ  อุโภ   อุทฺทิสฺส  มรณ  
สวณฺเณนฺตสฺส  เจตนาย  เอกตฺเตป  เทฺว   ปาณาติปาตาติ วตฺตพฺพ- 
สภาวโต   พลวภาว  อาปชฺชิตฺวา  ปฏสินฺธิวิปากสมนนฺตร  ปวตฺติย  
อเนกาสุป   ชาตีสุ   อปราปริยเจตนาวเสน  ทุกฺขุปฺปาทนโต มหา- 
วิปากตฺตา   อกุสลราสีติ   วุตฺต ฯ  พหู  อุทฺทิสฺส  มรณสวณฺณเนป  
เอเสว   นโย ฯ  เอวนฺติ   สีส   วา   ฉินทฺิตฺวา   ปปาเต  วา ปติตฺวาติ- 
อาทินา  ฯ  อาโรจิตมตฺเตติ  วุตฺตมตฺเต  ฯ ยถา อริยมคฺคกฺขเณ  
จตฺตาโร   สติปฏานา   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา   จ   กิจฺจวเสน  
อิชฺฌนฺติ  เอว   เจตนาย   เอกตฺเตป   กิจฺจวเสน   อเนเก ปาณา- 
ติปาตา   อิชฌฺนฺตีติ   อาห  ตตฺตกา  ปาณาติปาตาติ  ฯ  ยถา  ห ิ 
อตฺตาน   สต   กตฺวา   ทสเฺสตุกามสฺส   สต   โหม ิ  สต   โหมีติ  
กตปริกมฺมวเสน  ลทฺธปจฺจุปฺปนฺนปริตฺตารมฺมณ  อภิ ฺาจิตฺต สตนฺโต- 
                            [ ม. ป. ๑๔๑-๒ ส. ป. ๕๕๒ -๔ ]  
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คธาน   วณฺเณสุ   เอกสฺส   วณฺณ   อารมฺมณ   กตฺวาป   สต นิปฺผา- 
เทติ   ยถา   จ   เอกสฺส   มรเณ   ปวตฺตมานาป  วธกเจตนา สกล- 
สรีเร   อุปฺปชฺชมาน   อุปปฺนฺน   นิรุชฌฺมาน ฺจ  สกลมฺป  ชีวิตินฺทฺริย  
เอกปฺปหาเรเนว   อาลมฺพิตุมสกฺกุเณยฺยตฺตา   านปฺปตฺต เอกเทส- 
วตฺติชีวิตินฺทฺริย  อารมฺมณ  กตฺวา  อารมฺมณานารมฺมณภูต  สกลมฺป  
ชีวิตินฺทฺริย   วินาเสติ   เอวเมว  ปจฺจุปฺปนฺนปริตฺตารมฺมณาย วธก- 
เจตนาย  มาเรตุกามตาย  ปริคฺคหิตสตฺเตสุ  เอกสฺเสว  ชีวิตินฺทฺริเย  
อารมฺมเณ   กเตป   กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน   สพฺเพป  มาริตาว  โหนฺติ  ฯ  
เยส  หตฺถโตติ  เยส  าตกปวาริตาน  หตฺถโต  ฯ  เตส  มูล  ทตฺวา  
มุจฺจตีติ   อิท   เตน   กตปฺปโยคสฺส  ปนุ  ปากติกภาวาปาทน  อวสาน  
ปาเปตฺวา   ทสฺเสตุ   วุตฺต  ฯ  มูเลน   กตี   ปน   โปตฺถก โปตฺถก- 
สามิกาน  ทตฺวา  มุจฺจติเยวาติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ เกนจิ  
ปน   สเจ   โปตฺถก   สามิกาน   ทตฺวา  มูล  น  คณฺหติ  น  มุจฺจติ  
อตฺตนิยภาวโต   อโมจิตตฺตาติ   วตฺวา   พหุธา   ปป ฺจิต ฯ  น  ต  
สารโต  ปจฺเจตพฺพ  ฯ  โปตฺถกสามิกาน  หิ  โปตฺถเก  ทินฺเน  อ ฺเน  
กต   ปฏิลภิตฺวา   อตฺตนา   กตปฺปโยคสสฺ   นาสิตตฺตา   กถ  โส  น  
มุจฺเจยฺย   น   จ   ปริจฺจตฺตสฺส   อตฺตนิยภาโว   ทฏิโติ ฯ คณฺ ี- 
ปเทสุ   ปน   สเจ  มูเลน  กีโต  โหติ  โปตฺถกสามิกาน  โปตฺถก  
เยส  หตฺถโต  มลู  คหิต  เตส  มูล  ทตฺวา  มุจฺจตีติ  กสฺมา  วุตฺต ฯ  
                         [ ม. ป. ๑๔๒ ส. ป. ๕๕๔ ]  
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โปตฺถกนิมิตฺตมูลสฺส   คหิตตฺตา   อกปฺปยเมต   ยทิ   หิ โปตฺถก- 
สามิกสฺส   โปตฺถก  ทตฺวา  สยเมว  มลู  คณฺเหยฺย  อกปฺปยเมว  
ต   อถาป   โปตฺถกสามิกสฺส   สนฺติกา   มูล   อคฺคเหตฺวา   สยเมว  
ต   โปตฺถก   ฌาเปยฺย   ตถาป   อ ฺเน   สทฺธาเทยฺยวินิปาตเน  
อาปตฺติ  ตสฺมา  เอวมาหาติ  วุตฺต  ฯ  ตมฺป  น  สารโต ปจฺเจ- 
ตพฺพ ฯ ตสฺมา   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺตนโยป   เจตฺถ   สารโต   ทฏพฺโพ ฯ  
มรณวณฺณ   ลิขิสฺสามาติ   เอกชฺฌาสยา   หุตฺวาติ  อิท  ตถา  กโรนฺเต  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ  เอว  ปน  อสวิทหิตฺวาป  มรณาธิปฺปาเยน  ตสฺมึ  
โปตฺถเก วุตฺตวิธ ึกโรนฺตสฺส ปาราชิกเมว ฯ  
        [๑๙๔]  ปมาเณติ  อตฺตนา  สลฺลกฺขิเต  ปมาเณ  ฯ  ตจฺเฉตฺวาติ  
อุนฺนตปฺปเทส   ตจฺเฉตฺวา ฯ  ปสุปจฺฉินฺติ   สพฺพนฺติม   ปสุปจฺฉึ ฯ  
เอตฺตก   อลนฺติ   นฏิาเปตุกามตาย   สพฺพนฺติมปฺปโยคสาธิกา  เจตนา  
สนฺนิฏาปกเจตนา  ฯ  สตฺุตนฺติยตฺเถราติ   วินเย   อปกต ฺ ุโน  
สุตฺตนฺตภาณกา ฯ  มหาอฏกถาจริยตฺเถเรเยว   สนธฺาย  วินย  เต  
น   ชานนฺตีติ   ปริหาสวเสน   สุตฺตนฺติยตฺเถราติ  วุตฺตนฺติป  วทนฺติ  ฯ  
เอตฺถ  จ  มหาอฏกถาย  อาวาเฏ  นิฏ ิเต  ปติตฺวา  มรนฺตุ อนิฏ- 
 ิเต มา   มรนฺตูติ   อิมินา   อธิปฺปาเยน   กโรนฺต   สนฺธาย   สพฺพนฺติมา  
สนฺนิฏาปกเจตนา   วุตฺตา  ฯ  มหาปจฺจรีสงฺเขปฏกถาสุ   ปน  
ปมปฺปหารโต   ปฏาย   อิมสฺมึ   อาวาเฏ  ปติตฺวา  มรนฺตูติ  อิมินา  
                          [ ม. ป. ๑๔๒ ส. ป. ๕๕๔ -๖ ]  
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อธิปฺปาเยน   กโรนฺตสฺส   ยสฺมึ   ยสฺม ึ ปโยเค  กเต  ตตฺถ  ปติตฺวา  
มรนฺติ  ตตปโยคสาธิก   สนฺนิฏาปกเจตน   สนฺธาย   เอกสฺมึป  
กุทฺทาลปฺปหาเร   ทินฺเนติอาทิ   วุตฺตนฺติ   ตีสุ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต  ฯ  
ตสฺมา   เตน   เตน   ปริยาเยน   อฏกถาวาทาน  อ ฺม ฺาวิโรโธ  
วุตฺโต ฯ  อถวา  มหาอฏกถาย  เอกสฺมึเยว  ทิวเส  อวูปสนฺเต- 
เนว ปโยเคน  ขณิตฺวา  นิฏาเปนฺต  สนฺธาย  สพฺพนฺติมา  สนฺนิฏา- 
ปกเจตนา วุตฺตา ฯ  อิตราสุ   ปน   อิมสฺมึ   ปติตฺวา   มรนฺตูติ  อธิปฺ- 
ปาเยน เอกสฺมึ   ทิวเส   กิ ฺจิ   ขณิตฺวา   อปรสฺมึป   ทิวเส   ตโต   กิ ฺจิ  
กิ ฺจิ   ขณิตฺวา   นิฏาเปนฺต   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ  เอวมฺป  อฏกถาน  
อ ฺม ฺาวิโรโธ  วุตฺโตติ  อมฺหาก  ขนฺติ  ฯ  อตฺตโน ธมฺมตา- 
ยาติ  อชานิตฺวา  ปกฺขลิตฺวา  วา  ฯ  อรหนฺตาป สงฺคห คจฺฉนฺตีติ  
อ ฺเหิ  ปาติยมานาน  อมริตุกามานมฺป  อรหนฺตาน   มรณ  
สมฺภวตีติ  วุตฺต  ฯ  ปรุิมนเยติ  มริตุกามา  อิธ  มรสิฺสนฺตีติ วุตฺตนเย ฯ  
ตตฺถ   ปติต  พหิ  นีหริตฺวาติ  เอตฺถ  อิมสฺมึ  อาวาเฏเยว  มาเรนฺ- 
ตูติ นิยมาภาวโต   พห ิ  นีหริตฺวา   มาริเตป   ปาราชิก   วุตฺต ฯ  
อาวาเฏ   ปติตฺวา   โถก   จิรายิตฺวา   คจฺฉนฺต   คเหตฺวา  มาริเต  
อาวาฏสฺมึเยว   อคฺคหิตตฺตา   ปาราชิก  น  โหตีติ  วทนฺติ  ฯ  ตมฺปน  
อฏกถาย  ปติตปฺปโยเคน  คหิตตฺตาติ   วุตฺตเหตุสฺส   อิธาป  
สมฺภวโต   วีมสิตฺวา   คเหตพฺพ ฯ  อมริตุกามา  วาติป  อธิปฺปายสฺส  
                        [ ม. ป. ๑๔๒ ส. ป. ๕๕๖-๗ ]  
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สมฺภวโต   โอปปาติเก   อุตฺตริตุ   อสกฺกุณิตฺวา   มเตป   ปาราชกิ  
วุตฺต ฯ  นิพฺพตฺติตฺวาติ   วุตฺตตฺตา   ปตน   น   ทิสสฺตีติ   เจ  ฯ  
โอปปาติกสฺส   ตตฺถ   นพฺิพตฺติเยว  ปตนนฺติ  นตฺถ ิ วิโรโธ  ฯ  ยสฺมา  
มาตุยา   ปติตฺวา   ปริวตฺตลิงฺคาย   มตาย   โส   มาตุฆาตโก  โหติ  
น   เกวล   มนุสฺสปุริสฆาตโก   ตสฺมา   ปติตสฺเสว  วเสน  อาปตฺ- 
ตีติ อธิปฺปาเยน   ปตนรูป   ปมาณนฺติ   วุตฺต ฯ  อิท  ปน  อการณ  ฯ  
มนุสฺสภูต  มาตร  วา  ปตร  วา อปริวตฺตลิงฺค ๑ ชีวิตา โวโรเปนฺ- 
ตสฺส กมฺม   อานนฺตริย   โหตีติ   เอตฺตกเมว   หิ   อฏกถาย   วุตฺต  ฯ  
ตตฺถ  จ  ลิงฺเค   ปริวตฺเตป   โสเอว   เอกกมฺมนิพฺพตฺโต ภวงฺคปฺ- 
ปพนฺโธ  ชีวิตินฺทฺริยปฺปพนฺโธ  จ  น  อ ฺโติ  อปริวตฺต- 
ลิงฺคนฺติ๑ วุตฺต  ฯ  โย   หิ   ลิงฺเค   อปรวิตฺเต   ตสฺมึ   อตฺตภาเว ภวงฺค- 
ชีวิตินฺทฺริยปปฺพนฺโธ  โสเอว  ปริวตฺเตป  ลิงฺเค  ตเยว จ อุปาทาย  
เอกชาติสม ฺา ฯ  น   เจตฺถ   ภาวกลาปคตชีวิตินฺทฺริยสฺส   วเสน  
โจทนา   กาตพฺพา   ตท ฺสฺเสว   อธิปฺเปตตฺตา ฯ  ต   ห ิ ตตฺถ  
อวิจฺเฉทวุตฺติยา   ปพนฺธโวหาร   ลภติ   อิตรป   วา ภาวานุ- 
ปาลนตาสาม ฺเนาติ  อโนกาสาว  โจทนา  ฯ  ตสฺมา ปริวตฺเตป  
ลิงฺเค   ตสฺเสว   เอกกมฺมนิพฺพตฺตสฺส   สนฺตานสฺส  ชีวิตา  โวโรปนโต  
โวหารโต   โส   อิตฺถีฆาตโก   วา   โหตุ   ปรุิสฆาตโก   วา อนนฺต- 
ริยกมฺมโต  น  มุจฺจตีติ  เอตฺตกเมว  ตตฺถ  วตฺตพฺพ  ฯ  อิธ  ปน  
 
๑. ม. อป ปริวตฺตลิงฺค ฯ  

                           [ ม. ป. ๑๔๒ ส. ป. ๕๕๘ ]  
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ยยชาติกา   สตฺตา   โหนฺติ   เต   เต  มรณสมเย  อตฺตโน  อตฺตโน  
ชาติรูเปเนว   มรนฺติ   นา ฺรูเปน   ชาติวเสเนว  จ ปาจิตฺติย- 
ถุลลฺจฺยปาราชิเกหิ   ภวิตพฺพ  ตสฺมา  นาโค  วา  สปุณฺโณ  วา  
ยกฺขรูเปน   วา   เปตรูเปน   วา   ปติตฺวา   อตฺตโน   อตฺตโน ติรจฺฉาน- 
ชาติรูเปน   มรติ   ตตฺถ   ปาจิตฺติยเมว   ยุตฺต  น  ถลุลฺจฺจย  
ติรจฺฉานคตสฺเสว   มตตฺตา   เตเนว  ทุติยตฺเถรวาเท  มรณรูป  ปมาณ  
ตสฺมา   ปาจิตฺติยนฺติ  วุตฺต  ฯ  อยเมว  จ  วาโท  ยุตฺตตโร  เตเนว  
โส  ปจฺฉา   วุตฺโต  ฯ  อิมินาว   นเยน   มนุสฺสวิคฺคเห นาคสุปณฺณ- 
สทิเส  ติรจฺฉานคเต  ปติตฺวา  อตฺตโน รูเปน มเต ปาจิตฺติเยน  
ภวิตพฺพ  ฯ  เอว   สนฺเต   ปาลิย   ยกฺโข   วา   เปโต   วา ติรจฺฉาน- 
คตมนุสฺสวิคฺคโห   วา   ตสฺมึ  ปตติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ปติเต  
ทุกฺขา   เวทนา   อุปฺปชชฺติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   มรติ   อาปตฺติ  
ถุลลฺจฺจยสฺสาติ   กสฺมา   วุตฺตนฺติ  เจ  ฯ  ตตฺถ  เกจิ  วทนฺติ  ยกฺโข  
วา   เปโต   วาติ   ปม  สกรูเปเนว   ิเต  ยกฺขเปเต  ทสฺเสตฺวา  
ปุน  อ ฺรูเปนป   ิเตเยว  ยกฺขเปเต  ทสฺเสตุ ติรจฺฉานคตมนุสฺส- 
วิคฺคโห วาติ   วุตฺต   น   ปน   ตาทิส   ติรจฺฉานคต   วิสุ   ทสฺเสตุ  
ตสฺมา   ติรจฺฉานคตวิคฺคโห   วา   มนสฺุสวิคฺคโห   วา   ยกโฺข   วา  
เปโต  วาติ  เอวเมตฺถ  โยชนา  กาตพฺพาติ  ฯ  คณฺ ีปเทสุ  ปน ตีสุป  
ปาลิย  มนุสสฺวิคฺคเหน   ิตติรจฺฉานคตาน   อาเวณิก   กตฺวา ถุลลฺจฺ- 
                         [ ม. ป. ๑๔๒ ส. ป. ๕๕๘ ]  
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จย  วุตฺต  วิย  ทิสฺสตีติ  กถิต  ฯ ยกฺขรปูเปตรูเปน มเตป เอเสว  
นโยติ   อิมินา   มรณรูปสเฺสว   ปมาณตฺตา   ถุลลฺจฺจย   อติทิสฺสติ  ฯ  
มุธาติ   อมูเลน ฯ  กิ ฺจิ  มลู  อคฺคเหตฺวาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  โส  
นิทฺโทโสติ   เตน   ตตฺถ  กตปฺปโยคสฺส  อภาวโต  ฯ  ยท ิ ปน  โสป  
ตตฺถ   ตตฺถ   กิ ฺจิ  กิ ฺจิ  กโรติ  น  มุจฺจติเยวาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  
เอว   ปติตาติอาทึ  ฯ  ตตฺถ  เอวนฺติ  เอว  มยา  กเตติ  อตฺโถ  ฯ  
น   นสฺสิสฺสนฺตีติ   อทสฺสน   น   คมสิฺสนฺติ ฯ  น   ปลายิสฺสนฺตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ  วิปฺปฏิสาเร   อุปฺปนฺเนติ   มูลฏ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  
ยทิ   ปน   ปจฺฉิโมป   ลภิตฺวา   ตตฺถ   วุตฺตปฺปการ   กิ ฺจิ   กตฺวา  
ปุน   วิปฺปฏสิาเร  อุปฺปนฺเน  เอว  กโรติ  ตสฺสาป  เอเสว  นโย  ฯ  
ปสุมฺหิ   ปติตฺวา   มรตีติ   อภินวปูริเต   ปสุมฺหิ   ปาเท  ปเวเสตฺวา  
ตตฺถ   อุทฺธรตุิ   อสกโฺกนโฺต   ตตฺเถว   ปติตฺวา  มรติ  ฯ  ชาตปวี  
ชาตาติ   อิท   สพฺพถา   มตฺถกปฺปตฺต   ถิรภาว   ทสฺเสตุ   วุตฺต  ฯ  
ปสุนา   ปูเรนฺเตน   ปน   ปาททณฺฑาทีหิ   มทฺทนตาฬานาทินา  สฏุ ุตร  
ถิรภาว   อาปาเทตฺวา   ปกติปวิยา  นิพฺพิเสเส  กเต  ชาตปวีลกฺขณ  
อปฺปตฺเตป   มุจฺจติเยว ฯ  โอปาต  หรตีติ  เอตฺถ  โปกฺขรณีสทิสตฺตา  
มุจฺจติ ฯ  
        [๑๙๕]  หตฺถา  มุตฺตมตฺเตติ  โอฑฺเฑตฺวา  หตฺถโต  มุตฺตมตฺเต  ฯ  
วตึ   กตฺวาติ   เอตฺถ   ยท ิ  โส  ปาเส  วุตฺตปฺปการ  กิ ฺจิ  วิเสส  
                            [ ม. ป. ๑๔๓ ส. ป. ๕๕๘-๙ ]  
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น   กโรติ   อตฺตนา   กตวติยา  วิทฺธสิตาย  มุจฺจติ  ฯ  ถทฺธตร  วา  
ปาสยฏ ึ   เปตีติ   ถริภาวตฺถ  อปราย  ปาสยฏ ิยา  สทฺธ ึ พนฺธตฺิวา  
วา   ตเมว   วา   สถิิลีภูต   ถทฺธตร  พนฺธิตฺวา  เปติ  ฯ  ทฬฺหตร  
วา   ถริตร   วาติ   เอตฺถาป   เอเสว   นโย ฯ  ขาณุกนฺติ ปาสยฏ ิ- 
 ิพนฺธนขาณุก ฯ  สพฺพตฺเถว   มารณตฺถาย  กตปฺปโยคตฺตา  น  
มุจฺจติ  ฯ  วิปปฺฏิสาเร   อุปฺปนฺเนติ   มลูฏสฺเสว   วิปฺปฏิสาเร  
อุปฺปนฺเน ฯ  เตน   อลาเตน ฯเปฯ  น  มุจฺจตีติ  เอตฺถ  ปุพฺเพ  
กตปฺปโยค  วินาเสตฺวา  ปจฺฉา  กุสลจิตฺเตน  ปโยเค  กเตป น มุจฺจตีติ  
อิท   สนฺธาย   คนฺตพฺพนฺติ   ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต  ฯ  อย  ปเนตฺถ  
อธิปฺปาโย   ยุตฺโต   สยิา   อาทิโตเยว   มารณตฺถาย  กตปฺปโยคตฺตา  
กตปริโยสิตาย   ปาสยฏ ิยา   ตปฺปจฺจยา   เย  เย  สตฺตา  มริสฺสนฺติ  
เตส   เตส   วเสน   ปมตรเยว   ปาณาติปาตกมฺมสิทฺธิโต   ปจฺฉา  
กุสลจิตฺเตน   อ ฺถา   กเตป   น   มุจฺจตีติ  ฯ  รชฺชเุกติ ขุทฺทก- 
รชฺชุเก ฯ  สย  วฏฏิตนฺติ  พหุรชฺชุเก  เอกโต  กตฺวา  อตฺตนา  
วฏฏิต  ฯ  อุพฺพฏเฏตฺวาติ  เต  รชชฺุเก  วิสุ  วิสุ  กตฺวา  ฯ  ครุกตร  
กโรตีติ   อติภาริย   กโรติ ฯ  ปริเยสิตฺวา  กตนฺติ  อร ฺ  คนฺตฺวา  
รุกฺข   ฉินฺทิตฺวา   ตจฺเฉตฺวา   กต ฯ  อาลมฺพนรุกฺโข  วาติ  ตตฺถ  
ชาตก   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  ตทตฺถเมวาติ   มารณตฺถเมว ฯ  
วิสมณฺฑลนฺติ   ม ฺจปาทีสุ   อาลิตฺต   วิสมณฺฑล ฯ  วตฺวา   อสึ  
                       [ ม. ป. ๑๔๔  ส.ป.  ๕๕๗-๖๔ ]  
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อุปนิกฺขิปตีติ   เอตฺถ   มุเขน  อวตฺวา  วุตฺตปฺปการ  มนสา  จินฺเตตฺวา  
อุปนิกฺขิปเนป   เอเสว   นโย ฯ  ปุริมนเยนาติ  เยส  หตฺถโต  มลู  
คหิตนฺติ อาทินา ฯ  
        [๑๙๖]  สรีรสฺส   วิรปูภาวกรณโต   กฏุาทิ   วิสภาคโรโค  
นาม ฯ  ชีวิตปฺปวตฺติยา   วา   อสภาคตฺตา   อนนุกุลตฺตา คณฺฑ- 
ปฬกาทิโก โย โกจิ ชีวิตปฺปวตฺติปจฺจนีโก วิสภาคโรโค ฯ  
        [๑๙๗]  ปร  วา  อมนาปรูปนฺติ  เอตฺถ  อมนาป  รูป  เอตสสฺาติ  
อมนาปรูโปติ   พาหิรตฺถสมาโส   ทฏพฺโพ ฯ  มนาปเยป   เอเสว  
นโยติ   เอเตน  มนาปก  รูป  อุปสหรตีติ  เอตฺถ  ปร  วา  มนาปรูป  
ตสฺส   สมีเปป   เปติ  อตฺตนา  วา  มนาปเยน  รูเปน  สมนฺนาคโต  
ติฏตีติอาทิ   โยเชตพฺพนฺติ   ทสฺเสติ  ฯ  เตเนว   อ ฺตรสฺมึ  
คณฺ ีปเท วุตฺต  
        มมานิเตน ๑ เอสิตฺถี               มรตูติ สมีปโค  
        ทฏุจิตฺโต สเจ ยาติ              โหติ โส อิตฺถิมารโก  
        ภิกฺขตฺถาย สเจ ยาติ               ชานนฺโตป น มารโก  
        อนตฺถิโก   หิ   โส   ตสฺสา      มรเณน  อุเปกฺขโกติ  ฯ  
อปรมฺป ตตฺเถว วุตฺต  
        วิโยเคน จ เม ชายา                  ชนนี จ น ชีวติ  
 
๑. ม. มมาลาเภน. ฯ  

                      [ ม. ป. ๑๔๔-๕  ส. ป. ๕๖๔-๕ ]  
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        อิติ ชาน วิยุ ฺชนฺโต         ตทตฺถี โหติ มารโก  
        ปพฺพชชฺาทินิมิตฺต ฺเจ      ยาติ ชาน น มารโก  
        อนตฺถิโก   หิ   โส   เตส     มรเณน  อุเปกฺขโกติ  ฯ  
อลงฺกริตฺวา   อุปสหรตีติ   อลาภเกน   สุสฺสิตฺวา   มรตูติ   อิมินา  
อธิปฺปาเยน  อุปสหรติ  ฯ  เตเนว  สเจ  อุตฺตสิตฺวา  มรติ วิสงฺเกโตติ  
วุตฺต ฯ  อลาภเกน   สุสฺสตฺิวา   มรตีติ   เอตฺถ   จ  ปาราชิกนฺติ  
ปาเสโส   ทฏพฺโพ  ฯ  กุณปคนฺธา  จาติ  อหิอาทิกุณปาน  คนฺธา  ฯ  
หสปุปฺผนฺติ หสาทีน ปกฺขโลม สนฺธาย วทติ ฯ  
        [๑๙๘]  อส ฺจิจฺจาติ   อิท   มรณสวตฺตนิกอุปกฺกมสฺส   อสล-ฺ 
ลกฺขณ สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  อาห  อิมินา  อุปกฺกเมนาติอาทึ  ฯ  
อชานนฺตสฺสาติ   อิท   ปน   มรณสวตฺตนิกอุปกฺกมกรณสฺส   อชานน  
สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   อาห   อิมินา   อย   มริสฺสตีติอาทึ ฯ  น  
มรณาธิปฺปายสฺสาติ   อิท   ทุกฺขุปฺปาทอุปกฺกม   ชานนฺตสฺสาป มรณา- 
ธิปฺปายสฺส อภาว สนฺธาย วุตฺตนฺติ อาห มรณ อนิจฺฉนฺตสฺสาติ- 
อาทึ ฯ  
        [๑๙๙]  โทมนสฺสจิตฺเตเนว   ภณตีติ   อิมินา  สนฺนิฏาปกเจตนา  
ทุกฺขเวทนาสมฺปยุตฺตาเอวาติ   ทสฺเสติ ฯ  สุขพหุลตาย  หิ  ราชาโน  
หสมานาป ฆาเตถาติ วทนฺติ ฯ หาโส ปน เนส อนตฺถวูปสมาทิ- 
อ ฺวิสโยติ สนฺนิฏาปกเจตนา   ทุกฺขเวทนาสมฺปยุตฺตาเอว ฯ  สติ  
                       [ ม. ป. ๑๔๕-๗ ส. ป. ๕๖๕-๘ ]   
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ปน   โทมนสฺเส   กถ  ต  นปฺปกาสตีติ  อาห  สุขโวกิณฺณตฺตาติอาทึ  ฯ  
ปุพฺพาปริยวเสน   อุโภสุ   ปสฺเสสุ   อุปฺปชฺชนกสุเขหิ   อากิณฺณตฺตา  
อุปฺปนฺนสฺส   จ   โทมนสฺสสฺส   อนุปฺปพนฺเธน   ปวตฺติยา   อภาวโต  
ตทา อุปฺปนฺนมฺป โทมนสฺส นปฺปกาสตีติ อตฺโถ ฯ  
                      ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๒๐๐]  มรณตฺถิกาว   หุตฺวาติ   อิมสฺส   กายสฺส   เภเทน สคฺค- 
ปาปนาธิปฺปายตฺตา   อตฺถโต  มรณตฺถกิาว  หุตฺวา  ฯ  มรณตฺถกิภาว  
อชานนฺตาติ   เอวอธิปฺปายิโน   มรณตฺถิกา   นาม   โหนฺตีติ   อตฺตโน  
มรณตฺถิกภาว   อชานนฺตา ฯ  น   หิ   เต   อตฺตโน  จิตฺตปฺปวตฺตึ  
น   ชานนฺติ  ฯ  โวหารวเสนาติ   ปุพฺพภาคโวหารวเสน  ฯ มรณา- 
ธิปฺปายสฺส  สนฺนิฏาปกเจตนากฺขเณ  กรุณาย  อภาวโต  การุ ฺเน  
ปาเส   พทฺธสูกรโมจน   วิย   น   โหตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ยถายุนาติ  
วุตฺตเมวตฺถ   ตถานุสนฺธินาติ   ปริยายนฺตเรน   วุตฺต  ฯ  ยถานุสนฺธินา  
ยถายุปริจฺเฉเทนาติ   วุตฺต   โหติ  ฯ  อถวา   ยถานุสนฺธินาติ  
ยถานุปฺปพนฺเธน ฯ  ยาว   ตสฺมึ   ภเว   สนฺตานสฺส   อนุปฺปพนฺโธ  
อวิจฺฉินฺนปฺปวตฺติ  โหติ   ตาว   ตฺวาติ   วุตฺต   โหติ  ฯ อปฺปฏ-ิ 
เวกฺขิตฺวาติ  อนุปปริกฺขิตฺวา  ฯ  อุทฺธ  วา  อโธ  วา  สงฺกมนฺตีติ  
ปจฺฉา   อาคตาน   โอกาสทานตฺถ   นสิินฺนปาลิยา   อุทฺธ  วา  อโธ  
วา   คจฺฉนฺติ  ฯ  ปฏิเวกฺขณกิจฺจ   นตฺถติี   ปจฺฉา   อาคเตหิ  
                       [ ม. ป. ๑๔๘ ส. ป. ๕๖๘-๙ ]  
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อุปปริกฺขณกิจฺจ   นตฺถิ ฯ  เหฏา  กิสฺมิ ฺจิ  วิชฺชมาเน  สาฏก  วลึ  
คณฺหาตีติ   อาห   ยสฺม ึ  วลี   น   ป ฺายตีติ ฯ  ปฏิเวกฺขณ ฺเจท  
คิหีน   สนฺตเกเยวาติ   ทฏพฺพ  ฯ  ปาลิย   มุสเล   อุสฺสิเตติ  
อ ฺม ฺ   อุปตฺถมฺเภตฺวา   ทฺวีสุ   มุสเลสุ   อุสฺสิเตสูติ   อตฺโถ ฯ  
อุทุกฺขลภณฺฑิกนฺติ   อุทกฺุขลตฺถาย   อานีต   ทารุภณฺฑ ฯ  ปฏพิทฺธนฺติ  
โภชนปฏิพทฺธ ฯ โภชนนฺตรายนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๒๐๑]  อคฺคการิกนฺติ   เอตฺถ   การิกาสทฺทสฺส   ภาววจนตฺตา  
อคฺคกิริยนฺติ   อตฺถ   วตฺวาป   ยสฺมา  กริิย  ทาตุ  น  สกฺกา  ตสฺมา  
ทานสงฺขาตาย   อคฺคกิริยาย   ยุตฺต  ปณฺฑปาตเมว  อิธ  อุปจาร- 
วุตฺติยา อคฺคกิริยาติ  คเหตพฺพนฺติ   อาห   ปมลทธฺปณฺฑปาตนฺติ- 
อาทึ  ฯ ทณฺฑมุคฺครนฺติ  นิขาทนมุคฺคร ฯ  วิภตฺติพฺยตฺตเยนาติ  
วิภตฺติวิปริณาเมน ฯ  วิเสสาธิคโมติ  สมาธิ  วิปสฺสนา  จ  ฯ  อติวิย  
ปากฏตฺตา   หตฺถปฺปตฺโต   วิย   ทิสฺสตีติ   วุตฺต ฯ  อุปจฺฉินฺทตีติ  
วิเสสาธิคมสฺส   วิกฺเขโป   มา   โหตูติ   อาหาร   อุปจฺฉินฺทติ ฯ วิเสสา- 
ธิคมนฺติ  โลกุตฺตรธมฺมปฏิลาภ  ฯ  พฺยากริตฺวาติ  อาโรเจตฺวา  ฯ  
อุปจฺฉินฺทติ   น   วฏฏตีติ   ยสฺมา   สภาคาน   ลชชฺภิิกฺขูนเยว  อริยา  
อตฺตนา   อธิคตวิเสส   ตาทิเส   การเณ   สติ  อาโรเจนฺติ  เต  จ  
ภิกฺขู   อปฺปฏิรูปาย   อเนสนาย   ปจฺจย   น   ปริเยสนฺติ   ตสฺมา  
เตหิ   ปริเยสิตปจฺจเย   กุกกฺุจฺจ   อุปฺปาเทตฺวา   อาหาร  อุปจฺฉินฺทิตุ  
                         [ ม. ป. ๑๔๘-๕๔ ส.ป. ๕๖๙-๗๒ ]  
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น   วฏฏตีติ   อตฺโถ ฯ  สภาคาน  หิ  พฺยากตตฺตา  อุปจฺฉินฺทิตุ  น  
ลภติ ฯ  เตหิ  กปฺปย  รกฺขิต  ฯ  เตเนว  สภาคาน  หิ  ลชชฺิภิกฺขูน  
กเถตุ   วฏฏตีติ   อิท   อุปจฺฉินฺทติ   น   วฏฏตีติ   อิมสฺส   การณ  
ทสฺเสนฺเตน   วุตฺตนฺติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต  ฯ  อถวา  วิเสสา- 
ธิคม พฺยากริตฺวาติ   อิท   วิเสสสฺส   อธิคตภาวทสฺสนตฺถ   วุตฺต  ฯ  
อธิคมนฺตราย   อาสงฺกนฺเตเนว   จ   อาหารุปจฺเฉโท   กาตพฺโพติ อนุ ฺา- 
ตตฺตา  ต  อธิคเตน น กาตพฺโพติ ทสฺเสตุ วิเสสาธิคม พฺยากริตฺวา  
อาหาร   อุปจฺฉินฺทติ   น  วฏฏตีติ  วุตฺต  ฯ  กึ  ปน  อริยา  อตฺตนา  
อตฺตนา   อธิคตวิเสส   อ ฺเส   อาโรเจนฺตีติ   อิมิสฺสา   โจทนาย  
สภาคาน   หิ   ลชชฺิภิกฺขูน   กเถตุ   วฏฏตีติ   วุตฺต ฯ  อยเมตฺถ  
ยุตฺตตโรติ อมฺหาก ขนฺติ ฯ คณฺ ีปเทป อยมตฺโถ ทสฺสิโตเยวาติ ฯ  
        [๒๐๒]  ภณฺฑก   โธวนฺตาติ  จีวร  โธวนฺตา  ฯ  โธวนทณฺฑกนฺติ  
ภณฺฑโธวนทณฺฑก  ฯ  อห   กุกฺกุจฺจโกติ   มม   กริยิาย   มเรยฺย  
นุโข   โน   วาติ   เอว   ชาตกุกฺกุจฺจโก ฯ  สพฺพตฺถาป  ปเนตฺถ  
เอวรูเปสุ   วตฺถูสุ  อมเต  ถุลลฺจฺจยสฺส  วุตฺตตฺตา  เตน  กตปฺปโยเคน  
ทุกฺขา   เวทนา   อุปฺปชชฺตุ   วา   มา   วา  ปาราชิกาย  อภาวโต  
ภควตา วจเนน ถลฺุลจฺจยเมวาติ วทนฺติ ฯ  
        [๒๐๓]  คพฺโภ   ปตติ   เอเตนาติ   คพฺภปาตน ฯ  ตาทิส  
เภสชฺช ฯ  เตนาห   เยน   ปริภุตฺเตนาติอาทึ ฯ  มรณวณฺณ  วา  
                        [ ม. ป. ๑๕๔-๘ ส. ป. ๕๗๒-๓ ]  
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สวณฺเณยฺยาติ   วุตฺตตฺตา   ปริยายโต   อาปตฺติโมกฺโข   น   โหตีติ  
อาห   ปริยาโย   นาม   นตฺถีติ ฯ  คพฺภ  น  คณฺหาตีติ  คพฺภ  น  
ธาเรติ ฯ  วาเตน  ปาณเกหิ  วา  คพฺโภ  วินสฺสนฺโต  กมฺม  วินา  
น   นสฺสตีติ   อธิปฺปาเยน  ทฺวีหากาเรหีติ  วุตฺต  ฯ  ทีฆนิกายฏกถาย  
ปน  คพฺโภ  หิ  วาเตน  ปาณเกหิ  กมฺมุนาติ  ตีหิ  การเณหิ  วินสฺสตีติ  
วตฺวา  กมฺมุนา  นสฺสนฺเต  ปน  พุทฺธาป  ปฏิพาหิตุ น สกฺโกนตีฺติ วุตฺต ฯ  
ตตฺถ   วาเตน   ปาณเกหิ   วา   คพฺเภ  วินสฺสนฺเต  น  ปุริมกมฺมุนา  
โอกาโส   กโต   อปจ   ตปฺปจฺจยา   กมฺม   วิปจฺจติ  สยเมว  ปน  
กมฺมุนา   โอกาเส   กเต   น   เอกนฺเตน   วาโต   ปาณกา   วา อเปกฺขิ- 
ตพฺพาติ  อิมินา  อธิปฺปาเยน  กมฺมสฺส  วิสุ  การณภาโว  วุตฺโตติ  
ทฏพฺพ ฯ  ปาณกา   ขาทิตฺวา   อนฺตรธาเปนฺตีติ   โยเชตพฺพ ฯ  
อวิชายนตฺถาย   เภสชฺช  เทนฺตสฺส  กุจฺฉิย  อุปฺปชชฺตฺิวา วินสฺสิสฺ- 
สนฺตีติ   อิมนิา   อธิปฺปาเยน   ทินฺเน   โอปาตกฺขณนาทีสุ   วิย  
กมฺมพนฺโธ ฯ  กุจฺฉิย   น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ  อิมินา  ปน  อธิปฺปาเยน  
ทินฺเน เนวตฺถิ กมฺมพนฺโธ ฯ  
        [๒๐๔] สหธมฺมิกานนฺติ เอกสฺส สตฺถุโน สาสเน สหสิกฺขมาน- 
ธมฺมาน ฯ ป ฺจนฺนมฺป   วิวฏฏนิสฺสิตสีลตฺตา   สมสีลสทฺธาป ฺานนฺติ  
วุตฺต  ฯ าตกปวาริตฏานโตติ อตฺตโน เตส วา าตก- 
ปวาริตฏานโต ฯ คิลานสฺสตฺถาย   อปฺปวาริตฏานโตป  วิ ฺตฺติยา  
                         [ ม. ป. ๑๕๘-๙ ส. ป. ๕๗๓-๔ ]  
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อนุ ฺาตตฺตา   กตาป   อกตา   วิยาติ  อกตวิ ฺตฺติ  ฯ  วทถ  ภนฺเต  
ปจฺจเยนาติ   เอว   อกตปวาริตฏาเน  วา  วิ ฺตฺติ  อกตวิ ฺตฺติ  ฯ  
ปฏิยาทิยตีติ   สมฺปาเทติ ฯ  อกาตุ   น   วฏฏตีติ   เอตฺถ  ทุกกฺฏ  
วทนฺติ  ฯ  สหธมฺมิเกสุ   วุตฺตนเยเนวาติ   อิเมสป   ป ฺจนฺน อกต- 
วิ ฺตฺติยาป   เภสชฺช   กาตุ   วฏฏตีติ   กรุุนฺทฏกถาย  วุตฺตตฺตา  
กถิต ฯ  ยาว  าตกา  ปสฺสนฺตีติ  ยาว  ตสฺส  าตกา  ปสฺสนฺติ  ฯ  
ปตุ   ภคินี   ปตุจฺฉา ฯ  มาตุ   ภาตา   มาตุโล  ฯ  นปฺปโหนฺตีติ  
กาตุ   น   สกโฺกนฺติ ฯ  สเจป   น   ยาจนฺตีติ   ยาจิตุ  ทุกฺขนฺติ  
อธิปฺปาเยน   ยทิ   น   ยาจนฺติ  ฯ  อาโภค   กตฺวาติ   อิท กตฺตพฺพตา- 
ทสฺสนวเสน  วุตฺต  ฯ  อาโภค ปน อกตฺวาป ทาตุ วฏฏตีติ ตีสุป  
คณฺ ีปเทสุ   ลิขิต ฯ  เอเต   ทส   าตเก   เปตฺวาติ   เตส ปุตฺต- 
นตฺตาทโยป  ตปฺปฏิพทฺธตฺตา  าตกาเอวาติ  เตป เอตฺเถว สงฺคหิตา  
เตน   อ ฺเสนฺติ   อิมินา  อาตกาน  คหณ  เวทิตพฺพ  ฯ  เตเนวาห  
เอเตส   ปุตฺตปรมฺปรายาติอาทึ ฯ  กลุปริวฏโฏติ  กุลาน  ปฏิปาฏ ิ ฯ  
กุลปรมฺปราติ   วุตฺต   โหติ  ฯ  มยฺห  ทสฺสนฺติ  กรสิฺสนฺตีติ  ปจฺจาสาย  
กโรนฺตสฺสาป   ยาจิตฺวาป   คเหตพฺพฏานตาย   าตเกสุ   เวชฺชกมฺม  
วา   กลุทูสกาปตฺติ   วา  น  โหตีติ  วทนฺติ  ฯ  สพฺพปเทสุ  วินิจฺฉโย  
เวทิตพฺโพติ   จูฬมาตุยาติอาทีสุ   สพฺพปเทสุ   จูฬมาตุยา สามิโกติ- 
อาทินา  โยเชตฺวา  เหฏา  วุตฺตนเยน  วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ  
                         [ ม. ป. ๑๕๙ ส. ป. ๕๗๔-๖ ]  
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วุตฺตนเยน   ปริเยสิตฺวาติ   อิมินา   าติสามเณเรหิ   วาติอาทินา  
วุตฺตมตฺถ   อติทิสฺสติ  ฯ  อปจฺจาสึสนฺเตนาติ  มยฺห  ทสฺสนฺติ  กริสฺสนฺตีติ  
เอว   อตฺตโน   อตฺถาย   อปจฺจาสึสนฺเตน ฯ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   ปน  
อุปการกตฺต   ปจฺจาสึสนฺเตน   กาตุ   วฏฏติ  ฯ  เภสชฺช  อาจิกฺขถาติ  
วุตฺเตป   ยถา   อ ฺม ฺ   ปน   กถา  กาตพฺพาติ  อิท  ปริยายตฺตา  
วฏฏติ   เอว   เหฏา   วุตฺตนเยน   อิท ฺจิท ฺจ  คเหตฺวา  กโรนตีฺติ  
อิมินา   ปริยาเยน   กเถนฺตสฺสาป   เนวตฺถิ   โทโสติ   อาจริยา  ฯ  
วินยลกฺขณ  อชานนฺตสฺส  อนาจริยสฺส   ตทนุรูปโวหาราสมฺภวโต  
อีทิสสฺส   ลาภสฺส   อุปฺปตฺติ  นาม  นตฺถีติ  อาจริยภาโค  นาม  อยนฺติ  
วุตฺต ฯ  วินยปกต ฺ ุนา   อาจริเยน   ลภิตพฺพภาโค   อยนฺติ  วุตฺต  
โหติ  ฯ  ปุปผฺปูชนตฺถาย   ทินฺเนป   อกปฺปยโวหาเรน   วิธานสฺส  
อยุตฺตตฺตา   กปฺปยวเสนาติ   วุตฺต  ฯ  ปุปฺผ   อาหรถาติอาทินา  
กปฺปยโวหารวเสนาติ อตฺโถ ฯ  
        [๒๐๕] ยทิ ปริตฺต กโรถาติ วุตฺเต กโรนฺติ คิหิเวยฺยาวจฺจ- 
กรณฏาเน ติฏนฺตีติ   ปริตฺต   กโรถ   ภนฺเตติ   วุตฺเต   น   กาตพฺพนฺติ  
วุตฺต ฯ  ภณถาติ  วุตฺเต  ปน  ธมฺมกถาย  อชฺเฌสนฏาเน   ิตตฺตา  
กาตพฺพนฺติ   วุตฺต ฯ  ธมฺม   หิ   อนชฺฌฏิเนาป   กเถตุ   วฏฏติ  
ปเคว   อชฺฌฏิเน ฯ  จาเลตฺวา   สุตฺต   ปริมชฺเชตฺวาติ   ปริตฺต  
กโรนฺเตน   กาตพฺพวิธึ   ทสฺเสติ ฯ  วิหารโต ฯเปฯ  ทุกฺกฏนฺติ  
                      [ ม. ป. ๑๕๙ ส. ป. ๕๗๖-๘ ]  



สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณณฺนา(ทุตโิย ภาโค) - หนาท่ี 427 

อาตกานเยว   ททโต   ทุกฺกฏ ฯ  โน  เจ  ชานนฺตีติ  ยทิ  เอว  
วตฺตุ   น   ชานนฺติ ฯ  อุทกนฺติ  ทกฺขิโณทก  ฯ  ปาเทสุ  อปนีเตสุ  
อวมงฺคลส ฺ ิโน   โหนตีฺติ   อาห   น  ปาทา  อปเนตพฺพาติ  ฯ  คนฺตุ  
วฏฏตีติ   ปรวิารตฺถาย   อาคจฺฉนฺตูติ   วุตฺเตป   เอว   สลฺลกฺเขตฺวา  
คนฺตุ วฏฏติ ฯ  
        [๒๐๖]  อนามฏปณฺฑปาโตติ   อปพฺพชิตสฺส   หตฺถโต   ลทฺโธ  
อตฺตนา   อ ฺเน   วา   ปพฺพชิเตน   อคฺคหิตอคฺโค   ปณฺฑปาโต ฯ  
ถาลเกติ  อิมนิา  ปตฺโตป  คหิโตเยวาติ  ทฏพฺพ  ฯ ทามริก- 
โจรสฺสาติ ๑ รชฺช ปฏยมานสฺส ปากฏโจรสฺส ฯ โจรนาควตฺถุนฺติ  
เอตฺถ   โจรนาคสฺส   กิร   อามฏ   เทนฺเต   กชฺุฌิสสฺติ   อนามฏ  
น   วฏฏตีติ   เถโร   ปตฺตคฺคหณหตฺเถเนว   อคฺค   คเหตฺวา  ปตฺเต  
ภตฺต   สพฺพมทาสิ  ฯ  โส  เตน  ตุสฺส ิ ฯ  เอตฺตก  มยฺหนฺติ  ภตฺตสฺส  
เอกปสฺเสเยว   โถก   เปตฺวาป   ปุน   เตน  สทฺธึ  สพฺพมฺป  ทาตุ  
วฏฏตีติ จูฬคณฺ ีปเท วุตฺต ฯ  
        [๒๐๗]  อามิสสฺส   จ   ธมฺมสฺส   จ   อลาเภน   อตฺตโน  จ  
ปรสฺส   จ   อนฺตเร   สมฺภวนฺตสฺส   ฉิทฺทสฺส   วิวรสฺส   เภทสฺส ปฏ-ิ 
สนฺถรณ   ปทหน  สงฺคณฺหณ  ปฏิสนถฺาโร  ฯ  อย  หิ  โลกสนนฺิวาโส  
อลพฺภมาเนน   อามิเสน   จ   ธมฺเมน   จาติ   ทฺวีหิ   ฉิทฺโท  ตสฺส  
ต   ฉิทฺท   ยถา   น   ป ฺายติ   เอว   ปสฺส  วิย  ปจฺจตฺถรเณน  
 
๑. ทามริโกติ ยุทฺธการโก โจโรติป อตฺโถ ฯ  

                          [ ส. ป. ๑๕๙ ส. ป. ๕๗๘-๙ ]  
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อามิเสน  จ  ธมฺเมน   จ   ปฏิสนฺถรณ   อามิสปฏิสนฺถาโร ธมฺมปฏ-ิ 
สนฺถาโร   จาติ   วุจฺจติ  ฯ  ตตฺถ  ธมฺมปฏิสนฺถาโร  กสฺสจิ  น  
กาตพฺโพ   นตฺถิ ฯ  ยสฺสกสฺสจิ  หิ  คหฏสฺส  วา  ปพฺพชิตสฺส  วา  
ธมฺเมน   สงฺคโห   กาตพฺโพว ฯ  ปฏิสนฺถาโร  ปน  กสฺส  กาตพฺโพ  
กสฺส   น   กาตพฺโพติ   อิทมฺปน   อามิสปฏิสนฺถาร  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  
อุพฺพาเสตฺวาติ   สมนฺตา   ติโยชน   วิลมฺุปนฺโต   มนุสฺเส  ปลาเปตฺวา  
อ ฺเส   อาวาส   กตฺวา ฯ  สงฺฆสฺสตฺถาย  อาหฏาติ  ปากวฏฏโต  
ตทิวสสฺสตฺถาย  อาภฏา ฯ  วรโปตฺถกจิตฺตตฺถรกนฺติ อเนกปฺปการ- 
อุตฺตมรูปจิตฺต อตฺถรณ ฯ  
        [๒๐๘]  สตฺตรสวคฺคิเยสุ   ปุพฺเพ   เอกสฺส   องฺคุลิปโฏเทน มาริ- 
 ิตตฺตา  เสสโสฬสชเนสุ  อุทร อารูหิตฺวา นิสินฺนเมก เปตฺวา เสสาป  
ปณฺณรส   ชนาติ   วุตฺต  ฯ  อทูหลปาสาณา   วิยาติ   อทูหเล อาโรปต- 
ปาสาณา  วิย  ฯ กมฺมาธิปฺปายาติ ตชฺชนียาทิกมฺมกรณาธิปฺปายา ฯ  
อาวาเหตฺวาติ   อาวิสาเปตฺวา ฯ  วาฬยกขฺวิหารนฺติ   จณฺฑสตฺเตหิ  
อธิฏ ิตวิหาร ฯ  
        [๒๐๙]  โย   รุกฺเขน  โอตฺถโฏป  น  มรตีติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  
ต  ภูตคามสิกฺขาปทฏกถาย  สยเมว  วกฺขติ  ฯ  เอว  หิ  ตตฺถ  วุตฺต  
มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกวณฺณนายมฺปน  สพฺพอฏกถาสุ  สเจ  ภิกขฺุ  
รุกฺเขน   วา   อชฺโฌตฺถโฏ   โหติ  โอปาเต  วา  ปติโต  สกฺกา  จ  
                        [ ม. ป. ๑๖๐  ส. ป. ๕๗๙-๘๓ ]  
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โหติ   เอเกน   ปสฺเสน  รกฺุข  ฉินฺทิตฺวา  ภูมึ  วา  ขณิตฺวา  นิกฺขมิตุ  
ชีวิตเหตุป   อตฺตนา   น   กาตพฺพ   อ ฺเน   ปน   ภิกฺขุนา   ภูมึ  
วา  ขณิตฺวา  รุกฺข  วา  ฉินฺทิตฺวา  อลฺลรกฺุขโต  วา  ทณฺฑก  ฉินฺทิตฺวา  
ต   รุกฺข   ปวฏเฏตฺวา   นิกขฺาเมตุ   วฏฏติ  อนาปตฺตีติ  วุตฺต  ตตฺถ  
การณ   น   ทิสฺสติ   อนุชานามิ   ภิกขฺเว   ทวทาเห   ฑยฺหมาเน  
ปฏคฺคึ   ทาตุ   ปริตฺต   กาตุนฺติ   อิทมปฺน   เอกเมว   สุตฺต  ทิสฺสติ  
สเจ   เอตสฺส   อนุโลม   อตฺตโน   น   วฏฏติ   อ ฺสฺส   วฏฏตีติ  
อิท   นานากรณ   น   สกกฺา   ลทฺธุ   อตฺตโน   อตฺถาย   กโรนฺโต  
อตฺตสิเนเหน   อกุสลจิตฺเตเนว   กโรติ  ปโร  ปน  การุ ฺเน  ตสฺมา  
อนาปตฺตีติ   เจ   เอตมฺป   อการณ   กุสลจิตฺเตนาป   หิ   อิท  
อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   สพฺพอฏกถาสุ   ปน   วุตฺตตฺตา   น   สกกฺา  
ปฏิเสเธตุ   คเวสิตพฺพา   เอตฺถ  ยุตฺติ  อฏกถาจริยาน  วา  สทฺธาย  
คนฺตพฺพนฺติ   ตสฺมา   ย   เอตฺถ   อิโต   อ ฺถา   เกนจิ   ปป ฺจิต  
คณฺ ีปเทสุ จ การณ วุตฺต ต น สารโต ปจฺเจตพฺพ ฯ  
        [๒๑๐]  อลฺล  ฯเปฯ  ปาจิตฺติยนฺติ   สุกฺขฏาเนป   อคฺคึ  
ปาเตตฺวา   อิมินา   อธิปฺปาเยน   อาลิมเฺปนฺตสฺส   ปาจิตฺติยเมว ฯ  
ทุกฺกฏนฺติ   สุกฺขฏาเน   วา   สกฺุข   อสุกฺขนฺติ   อปฏเปตฺวา   วา  
อคฺคึ   ปาเตนฺตสฺส   ทุกกฺฏ ฯ  กฬีาธิปฺปาเยป   เอเสว  นโย  ฯ  
กีฬาธิปฺปาโย   จ   ปฏปฏายมานสทฺทสฺสาทวเสน   เวทิตพฺโพ  ฯ  
                   [ ม.ป. ๑๖๐ - ๖๑   ส. ป. ๕๘๔ ]  
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ปฏิปกฺขภูโต   อคฺคิ   ปฏคฺคิ ฯ  ปริตฺตกรณนฺติ  อารกฺขกรณ  ฯ  สย  
วา  อุฏ ิตนฺติ   วาเตริตาน   เวฬุอาทีน   อ ฺม ฺสงฺฆฏฏเนน  
สมุฏ ิต ฯ นริุปาทาโนติ อินฺธนรหิโต ฯ  
        [๒๑๑]  เขตฺตเมว   โอติณฺณตฺตา   ปาราชิกนฺติ   ทฺวีหีติ  วุตฺเต  
ทฺวีหิ   ปหาเรหิ   มรณสสฺ   ปจฺจาสึสนโต   เอเกน   วินา   ทฺวินนฺ  
อภาวโต  จ  ปาราชิก  ฯ  ทฺวีหิเยวาติ  นิยมิเต  ปน เอเกน ปหาเรน  
มาริเต   นตฺถ ิ  ปาราชิกนติฺ   วทนฺติ ฯ  ปม   อาหิตพลวเวคสฺส  
ปุพฺพานุจิณฺณวเสน   ธมมฺาน   เทสนฺตรุปฺปตฺติยา   คมนมตฺต   เปตฺวา  
ชีวิตินฺทฺริยสสฺ   ตตฺถ   อวิชฺชมานตฺตา   สีสจฺเฉทกสฺสาติ   วุตฺต ฯ  
อิมสฺส   วตฺถสฺุสาติ   อาฆาตนวตฺถุสฺส ฯ  ปานปริโภเคนาติ  วุตฺตตฺตา  
โลณโสจิรก นาม ยามกาลิกนฺติ วทนฺติ ฯ  
        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                  ตติยปาราชิกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                   [ ม. ป. ๑๖๓-๔ ส. ป. ๕๘๔ - ๖ ]  
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                            จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา  
        [๒๑๒]  จตุสจฺจวิทูติ   จตฺตาริ  สจฺจานิ  สมาหฏานิ  จตุสจฺจ  ฯ  
จตุสจฺจ   อเวทิ   ปฏิวิชฌฺติี   จตุสจฺจวิทู  ฯ  สติป   สาวกาน ปจฺเจก- 
พุทฺธาน ฺจ  จตุสจฺจวิทุภาเว  อน ฺปุพฺพกตฺตา  ภควโต จตุสจฺจ- 
ทสฺสนสฺส  ตตฺถ  จ  สพฺพ ฺ ุตาย  พเลสุ  จ  วสิภาวสฺส  ปตฺติโต  
ปรสนฺตาเนสุ   ปสาริตภาเวน   สุปากฏตฺตา   จ   ภควาว   วิเสเสน  
จตุสจฺจวิทูติ โถมน อรหติ ฯ  
        [๒๑๓]  อธิฏเมาติ   สวิทหาม ฯ  ทูตกมฺมนฺติ   คิหีน  ปณฺณ  
วา   สาสน   วา   คเหตฺวา   ตตฺถ   ตตฺถ   คมน ฯ  อิรยิาปถ สณฺ- 
เปตฺวาติ   ปธานานุรูป   กตฺวา ฯ  ปุจฺฉนฺตาน   วาติ   อยฺยา สนฺต- 
อิริยาปถา  อติวิย  อุปสนฺตา  กตร  วิเสสมธิคจฺฉึสูติ  ปุจฺฉนฺตาน  ฯ  
อนาคตสมฺพนฺเธ   ปน   อสตีติ   ภาสิโต   ภวิสฺสตีติ  ปาเสส  กตฺวา  
อนาคตสมฺพนฺเธ   อสติ ฯ  ภาสิโตติ  อตีตวจน  กถ  อนาคตวจเนน  
สมฺพนฺธมุปคจฺฉตีติ   อาห   ลกฺขณ  ปน  สทฺทสตฺถโต  ปริเยสิตพฺพนฺติ  ฯ  
อีทิเส   หิ   าเน   ธาตุสมฺพนฺเธ   ปจฺจยาติ   อิมินา   ลกฺขเณน ธาตฺ- 
วตฺถสมฺพนฺเธ  สติ  อ ฺถา ๑ กาลวิหติาป ปจฺจยา สาธโว ภวนฺตีติ  
สทฺทสตฺถวิทู   วทนฺติ ฯ  วณฺณวาติ   อิมินา   สกลสรีรานุคตวณฺณสฺส  
มนาปตา   วุตฺตา ฯ  ปสนฺนมุขวณฺณาติ   อิมินา   สกลสรีรวณฺณโตป  
 
๑. ม. อยถากาลวิหิตาป ฯ  

                        [ ม. ป. ๑๖๕-๗ ส. ป. ๕๘๗-๘ ]  
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อธิกตร   มุขวณฺณสฺส   มนาปตา   วุตฺตา ฯ  วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺณาติ  
อิมินา   ปน  วิชฺชมานสฺเสว  สรรีวณฺณสฺส  อติวิย  ปสนฺนตา  วุตฺตา  ฯ  
ยสฺมา  อินฺทฺริยาน  โอนตฺต  ปูรตฺต  วา  นตฺถ ิ ตสฺมา อภินิวิฏโ- 
กาสสฺส ปริปณฺุณตฺตาติ   วุตฺต  ฯ  ฉฏสฺส   อภินิวิฏโกาโส  
หทยวตฺถุ  ป ฺจปสาทาน   อภินิวิฏโกาสสฺส   ปรปิุณฺณตาวจเนเนว  
หทยวตฺถุอาทิสกลสรรีสฺส   ปริปุณฺณตา   ทสฺสิตาเยว   โหตีติ   อาห  
มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยานนฺติ ฯ  ยถาตนฺติ   เอตฺถ   ตนฺติ นิปาต- 
มตฺต  ฯ  ภนตฺมิคปฏิภาคาติ   กตฺตพฺพากตฺตพฺพสฺส   อชานนโต  
ภนฺตมิคสทิสา ฯ  จตุจฺจกฺกนฺติ   จตุอิริยาปถ  ฯ  อิริยาปโถ  หิ  อิธ  
ปวตฺตนฏเน   จกฺกนฺติ   อธิปฺเปโต ฯ  นวทฺวารนฺติ  นวหิ  วณมุเขหิ  
นวทฺวาร ฯ  ทุกฺขนฺติ   สสีโรคาทิทุกฺข  ฯ  สพฺพกิจฺเจสูติ ปตฺตปจน- 
จีวรรชนโยคฏานาทิกิจฺเจสุ  ฯ  ยาเปตุนฺติ  วหิตุ  ปวตฺเตตุ  ฯ  
เตนาห คเมตุนฺติ ฯ  
        [๒๑๔]  สนฺโตติ   อิมินา   เตส   วิชฺชมานต   ทสฺเสติ ฯ สวิชฺช- 
มานาติ   อิมินา   ปน  เตส  อุปลพฺภมานต  ทสฺเสติ  ฯ  เตนาห  
อตฺถิ   เจว   อุปลพฺภนฺติ   จาติ ฯ  อุปลพฺภนฺตีติ  ทิสฺสนฺติ  ายนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  ปนถฺทูหนกมฺมนฺติ   ปนถฺฆาตนกมฺม  ฯ  หนนฺโตติ มา- 
เรนฺโต ฯ  ฆาเตนฺโตติ   มาราเปนฺโต ฯ  อถวา   หนนฺโตติ พนฺธน- 
ตาฬนาทีหิ  หึสนฺโต  ฯ  ฆาเตนฺโตติ มาเรนฺโต ฯ ฉินฺทนฺโตติ ปเรส  
                        [ ม. ป. ๑๖๗-๙ ส. ป. ๕๘๘-๙ ]  
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หตฺถาทีนิ   ฉินฺทนฺโต ฯ  ปจนฺโตติ   ทณฺเฑน  อุปฺปเฬนฺโต  ฯ  ปจน  
เหตฺถ   ทหน   วิพาธน   อธิปฺเปต ฯ  ปจนฺโตติ   วา  ตชฺเชนฺโต  
ปริภาเสนฺโต ๑  ฯ  อถวา ปจนฺโตติ คาเมสุ อคฺคิปาตนวเสน เคหาทีนิ  
ฌาเปตฺวา ตตฺถ อเชฬกาทีนิ ปจนฺโต ฯ  
        [๒๑๕]  เย  สิกฺขาปเทสุ พหุลคารวา น โหนฺติ อาปตฺติ- 
วีติกฺกมพหุลา เต  สิกฺขาย  อติพฺพคารวา ฯ  อุทฺธเตติ  อกปฺปเย  
กปฺปยส ฺ ิตาย   กปฺปเย   อกปฺปยส ฺ ิตาย   อวชฺเช   วชชฺส ฺ ิตาย  
วชฺเช  อวชฺชส ฺ ิตาย  จ   อุทฺธจฺจปกติเก  ฯ  อุนฺนเฬติ อุคฺคต- 
นเฬ  ฯ  อุฏ ิตตุจฺฉมาเนติ   วุตฺต   โหติ ฯ  จปเลติ ปตฺตจีวร- 
มณฺฑนาทินา  จาปลฺเลน  ยุตฺเต  ฯ มุขเรติ มุขขเร ฯ ขรวจเนติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  วิกิณฺณวาเจติ  อส ฺตวจเน   ทิวสมฺป นิรตฺถก- 
วจนปฺปลาปเน  ฯ  มฏุา  นฏา  สติ  เอเตสนฺติ  มุฏสฺสตี  ฯ  
สติวิรหิเตติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อสมฺปชาเนติ  นิปฺป ฺเ  ฯ ปากฏนิฺ- 
ทฺริเยติ สวราภาเวน   คิหิกาเล   วิย   วิวฏอินฺทฺริเย ฯ  อาจริยุปชฌฺา- 
เยหิ ปริจฺจตฺตเกติ   ธมฺเมน   อามิเสน  จ  อสงฺคเหตฺวา  อาจริยุ- 
ปชฺฌาเยหิ ปริจฺจตฺเต   อนาเถ   อปฺปติฏเ ฯ  ลาภครุเกติ   ปจฺจย- 
ครุเก  ฯ อิริยาปถสณฺปนาทีนีติ   อาทิสทฺเทน   ปจฺจยปฏิเสธนสา- 
มนฺตชปฺปาน  คหณ เวทิตพฺพ ฯ  มหานิทฺเทเส   หิ อริยาปถสณฺปน- 
 
๑. ม. ตาเสนฺโต ฯ  

                            [ ม. ป. ๑๖๙-๗๐ ส. ป. ๕๘๙-๙๐ ]  
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ปจฺจยปฏิเสธนสามนฺตชปฺปนวเสน  ติวิธ  กุหกวตฺถุ อาคต ฯ ตตฺถ   
ปาปจฺฉสฺเสว  สโต  สมฺภาวนาธิปฺปายกเตน  อิริยาปเถน วิมฺหาปน  
อิริยาปถสณฺปนสงฺขาต   กุหกวตฺถ ุฯ  ตตฺถ   จีวราทีหิ   นิมนฺติตสฺส  
ตทตฺถิกสฺเสว  สโต  ปาปจฺฉต  นิสฺสาย  ปฏิกฺขิปเนน  เต  จ  คหปติเก  
อตฺตนิ   สุปปฺติฏ ิตสทฺเธ   ตฺวา   ปนุ  เตส  อโห  อยฺโย  อปฺปจฺโฉ  
น   กิ ฺจิ   ปฏิคฺคณฺหิตุ   อิจฺฉติ   สุลทธฺ   วต   โน   อสฺส   สเจ อปฺป- 
มตฺตกมฺป   กิ ฺจิ   ปฏิคฺคณฺเหยฺยาติ  นานาวิเธหิ  อุปาเยหิ  ปณีตานิ  
จีวราทีนิ   อุปเนนฺตาน   ตทนุคฺคหกามตเยว   อาวิกตฺวา  ปฏิคฺคหเณนป  
ตโต  ปภูติ   อป   สกฏภาเรหิ   อุปนามนเหตุภูต   วิมฺหาปน ปจฺจย- 
ปฏิเสธนสงฺขาต  กุหกวตฺถูติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ปาปจฺฉสฺเสว  ปน สโต  
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาธิคมปริทีปนวาจาย   ตถา   ตถา  วิมฺหาปน สามนฺต- 
ชปฺปนสงฺขาต   กุหกวตฺถติู   เวทิตพฺพ ฯ  จิตฺตลปพฺพตาทิวิหาโร โลก- 
สมฺมตเสนาสน   นาม  ฯ  โลกสมฺมต  ฯเปฯ  อุปาเยหิ สวณฺณิย- 
มานคุโณติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปริปาเจตุนฺติ  ปริณาเมตุ ฯ สุทฺธจิตฺเตน  
อตฺตโน   คนฺถธุราทิกมฺม   กตฺวา   วิจรนฺตาน   ตมฺมูลกปจฺจยปริโภเค  
โทสาภาว   ทสฺเสตุ   เย   ปนาติอาทิ   วุตฺต ฯ  ภิกฺขาจาเร อสมฺ- 
ปชฺชมาเนติ   โคจรคาเม   ภิกฺขาย   จรตฺิวา   ลภิตพฺพปณฺฑปาเต อสมฺ- 
ปชฺชนฺเต ฯ  เต   จ   วตฺตสีเสน   สพฺพมฺเปต   กโรนฺติ   น ลาภ- 
นิมิตฺต ฯ เตน วุตฺต ตนฺติปฺปเวณิฆฏนกา สาสนโชตกาติ ฯ  
                     [ ม. ป. ๑๗๐ ส. ป. ๕๙๑ ]  
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        [๒๑๖]  กิจฺเฉนาติ  น  ทุกฺขาปฏปิทาย  ฯ  พุทฺธาน  หิ จตฺตาโรป  
มคฺคา  สุขาปฏิปทาว โหนติฺ ฯ ปารมีปรูณกาเล ปน สราคสโทส- 
สโมหสฺเสว สโต  อาคตาน   ยาจกาน   อลงฺกตปฏิยตฺต   สีส   กนฺติตฺวา  
คลโลหิต   นหีริตฺวา   สุอ ฺชิตานิ   อกขีฺนิ   อุปฺปาเฏตฺวา  กุลวสปทีปก  
ปตฺุต   มนาปจารินึ   ภริยนฺติ   เอวมาทีนิ   เทนฺตสฺส   อ ฺานิป  
ขนฺติวาทีสทิเสสุ   อตฺตภาเวสุ  เฉชฺชเภชฺชาทีนิ  ปาปุณนฺตสฺส  
อาคมนียปฏิปท สนฺธาเยต วุตฺต ฯ กสเิรนาติ ตสฺเสว เววจน ฯ  
        [๒๑๗]  เอกสฺเสว   ทาตุ   อสกฺกเุณยฺยตาย   ครุภาวโต  
ครุภณฺฑานีติ   วุตฺต ฯ  สพฺเพส  ภาเชตฺวาป  คเหตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย  
ครุปริกฺขารานีติ   วุตฺต ฯ  สาธารณปริกฺขารภาเวนาติ   สงฺฆิกตฺตา  
สพฺพภิกฺขุสาธารณปริกฺขารภาเวน  ฯ  สงฺคณฺหาติ   อุปลาเปตีติ   อิท  
อเถยฺยจิตฺต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  เตเนวาห  ตถาภาวโต  เถเนตฺวาติ ฯ  
อวิสฺสชฺชิยอเวภงฺคิยภาวโต   เถเนตฺวาติ   อตฺโถ ฯ  ครุภณฺฑ   หิ  
กุลสงฺคหตฺถาย  วิสฺสชฺเชนโต  วิภชนโฺต  จ ตสฺส อวิสฺสชฺชิยอเวภงฺคิย- 
ภาว เถเนติ ฯ  กลุทูสกทุกกฺฏ   อาปชชฺตีติ   เอตฺถ   โย   วิสฺสชฺเชยฺย  
อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺสาติ   วุตฺตตฺตา   วิสฺสชฺชนปจฺจยา   ถุลลฺจฺจเยนาป  
น มุจฺจติ ฯ  
        [๒๑๘]  อสนฺตนฺติ   อวิชฺชมาน ฯ  อภูตนฺติ   อนุปฺปนฺน ฯ อนุปฺ- 
ปนฺนตฺตา   หิ   ตสฺส   ต   อสนฺตนฺติ ฯ  ปุริมสฺส   ปจฺฉิม การณ- 
                            [ ม. ป. ๑๗๐ ส. ป. ๕๗๑-๓ ]  
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การณวจน  ฯ  อุลลฺปตีติ  อุคฺคตายุโก  ลปติ  ฯ  สีล หิ ภิกฺขุโน อายุ ฯ  
ต   ตสฺส   ตถาลาปนสมกาลเมว   วิคจฺฉติ ฯ  อสนฺตสมฺภาวนายาติ  
อตฺตโน   อวิชฺชมานคุเณหิ   สมฺภาวนาย  ฯ  เอว  ห ิ คณฺหตา  ฯเปฯ  
เถเนตฺวา   คหิตา  โหนฺตีติ  เอตฺถ  ฯ  อสนฺตสมฺภาวนาย  รฏปณฺ- 
ฑสฺส เถเนตฺวา   คหิตตฺตา   โลกุตฺตรธมฺโมป   เถนิโตเยว   โหติ ฯ  
กิตวสฺเสวาติ  กิตวสฺส  สกณุคฺคหณมิว  ฯ  เกราฏิกสสฺาต  สถสฺส ๑ ฯ  
โคตฺต   วุจฺจติ   สาธารณนาม ฯ  มตฺตสทฺโท   ลุตฺตนิทฺทิฏโ ฯ  
ตสฺมา   สมณาติ   โคตฺตมตฺต   อนุภวนฺติ   ธาเรนฺตีติ   โคตฺรภุโน  ฯ  
นามมตฺตสมณาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๒๑๙]  เหฏ ิมมคฺเคหิ   าตมริยาทายเอว   ชานนโต   อ ฺา  
อคฺคมคฺคป ฺา  ตสฺสา  ผลภาวโต   อคฺคผลป ฺา   ตสหคตา  
สมฺมาสงฺกปฺปาทโย   อ ฺาติ   วุตฺตาติ   อาห   อ ฺ   พฺยากรสึูติ  
อรหตฺต  พฺยากรึสูติ ฯ  อริยสาวกสฺส   ตาว   นุปฺปชฺชตีติ ปหีนา- 
ธิมานปจฺจยตฺตา   นุปฺปชชฺติ ฯ  สีลวโตป ฯเปฯ  นปฺุปชฺชติ อการก- 
ภาวโต  ฯ  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวาติ  กลาปสมฺมสนวเสน  ติลกฺขณ  
อาโรเปตฺวา  ฯ  อารทฺธวิปสฺสกสฺสาติ  อุทยพฺพยานุปสฺสนาย อารทฺธ- 
วิปสฺสกสฺส  ฯ  สุทฺธสมถลาภี   วิปสฺสนาย   กมฺม   อกตฺวาป กิเลส- 
สมุทาจาร   อปสฺสนฺโต   เกวล   อ ฺาณพเลน   อริโยหมสฺมติี ม ฺ- 
ตีติ   อาห   สทฺุธสมถลาภึ   วาติ ฯ  อรหา   อหนฺติ   ม ฺติ  อุจฺจ- 
 
๑. สสฺส ฯ  

                        [ ม. ป. ๑๗๐-๒  ส.ป. ๕๙๓-๗ ]  
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วาลิกวาสี มหานาคตฺเถโร วิย ฯ  
        [๒๒๐]  ตลงฺครวาสี   ธมฺมทินฺนตฺเถโร   กริ   นาม   เอโก ปภินฺน- 
ปฏิสมฺภิโท   มหาขีณาสโว   มหโต   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   โอวาททายโก  
อโหสิ ฯ  โส   เอกทิวส  อตฺตโน  ทิวาฏาเน  นิสีทิตฺวา  กินฺนุโข  
อมฺหาก   อาจริยสฺส   อุจฺจวาลิกวาสิมหานาคตฺเถรสฺส   สมณภาวกิจฺจ  
มตฺถกปฺปตฺต   โนติ   อาวชฺเชนฺโต   ปถุุชชฺนภาวเมวสฺส   ทิสฺวา   มยิ  
อคจฺฉนฺเต   ปุถุชชฺนกาลกิริยเมว   กรสิฺสตีติ   จ   ตฺวา   อิทฺธิยา  
เวหาส   อุปฺปติตฺวา   ทิวาฏาเน   นิสินฺนสฺส   เถรสฺส   สมีเป โอโร- 
หิตฺวา  วนฺทิตฺวา  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ กึ อาวุโส  
ธมฺมทินฺน   อกาเล   อาคโตสีติ   จ   วุตฺโต   ป ฺห   ภนฺเต  ปุจฺฉิตุ  
อาคโตมฺหีติ   อาห ฯ  ตโต   ปุจฺฉาวุโส  ชานมานา  กถยิสฺสามาติ  
วุตฺเต   ป ฺหาสหสฺส   ปุจฺฉิ  ฯ  เถโร   ปุจฺฉิตปุจฺฉิต   ป ฺห อสชชฺ- 
มาโนว   กเถสิ ฯ  ตโต  อติติกฺขิณ  โว  ภนฺเต  าณ  กทา  
ตุมฺเหหิ   อรยิธมฺโม  อธิคโตติ  วุตฺเต  อิโต  สฏ ิวสฺสกาเล  อาวุโสติ  
อาห  ฯ  สมาธึป  ภนฺเต  วล ฺเชถาติ  ฯ  นยิท  อาวุโส  ภาริยนฺติ ฯ  
เตนหิ   ภนฺเต   เอก   หตฺถึ  มาเปถาติ  ฯ  เถโร  สพฺพเสต  หตฺถึ  
มาเปสิ  ฯ  อิทานิ   ภนฺเต   ยถา   อย   หตฺถี   อ ฺจิตกณฺโณ ปสา- 
ริตนงฺคุฏโ  โสณฺฑ  มุเข  ปกฺขิปตฺวา  เภรว  โก ฺจนาท  กโรนฺโต  
ตุมฺหาก   อภิมุข   อาคจฺฉติ   ตถา   น   กโรถาติ  ฯ  เถโร  ตถา  
                       [ ม. ป. ๑๗๒ ส. ป. ๕๗๙ ]  
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กตฺวา   เวเคน  อาคจฺฉโต  หตฺถิสฺส  เภรว  อาการ  ทิสฺวา  อุฏาย  
ปลายิตุ   อารทฺโธ ฯ  ตเมน   ขีณาสวตฺเถโร   หตฺถ  ปสาเรตฺวา  
จีวรกณฺเณ   คเหตฺวา   ภนฺเต   ขีณาสวสฺส   สารชชฺ   นาม   โหตีติ  
อาห ฯ  โส  ตสฺมึ  กาเล  อตฺตโน  ปุถชฺุชนภาว  ตฺวา  อวสฺสโย  
เม   อาวุโส   ธมฺมทินฺน  โหหีติ  วตฺวา  ปาทมูเล  อุกกฺุฏิก  นิสีทิ  ฯ  
ภนฺเต   ตุมฺหาก  อวสฺสโย  ภวิสฺสามิเยวาห  อาคโต  มา  จินฺตยิตฺถาติ  
กมฺมฏาน   กเถสิ ฯ  เถโร  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  จงฺกม  โอรุยหฺ  
ตติเย   ปทวาเร   อคฺคผล   อรหตฺต   ปาปุณิ ฯ  เถโร   กริ โทส- 
จริโต อโหส ิฯ  
        [๒๒๑]  ยสฺมา   ปนาติอาทิ   อสนฺต   อภูต   อสวิชฺชมานนฺติ  
เอเตส   การณวจน ฯ  ตตฺถ   ยนฺติ   ย   อุตฺตริมนุสฺสธมฺม ฯ อนภิ- 
ชานนฺติ  อตฺตนิ  อตฺถิภาว  อชานนฺโต  ฯ  สมุทาจรตีติ  อตฺถิ  มยฺห  
เอส   ธมฺโมติ   กเถติ   ชานาเปติ  วา  ฯ  อสนฺต  อภูตนฺติ  อิมสฺส  
การณวจน   สนฺตาเน   อนุปฺปนฺโนติ ฯ  าเณน   จ   อสจฺฉิกโตติ  
อิท   ปน   อสวิชฺชมานนฺติ   เอตสฺส   การณวจน ฯ  ปกติมนุสฺเสหิ  
อุตฺตริตราน   พุทฺธาทิอุตฺตมปุริสาน   อธิคมธมฺโม   อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ  
อาห   อุตฺตริมนุสฺสานนฺติอาทึ ฯ  ตนฺติ   อุตฺตริมนุสฺสธมฺม ฯ  อถ  
ปทภาชเน   พหุวจนนิทฺเทโส   กสฺมา   กโตติ   อาห   ปทภาชเน ปนาต- 
 ิอาทึ  ฯ  กิ ฺจาป   อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม   อพฺยากโตป   โหติ  
                        [ ม. ป. ๑๗๒ ส. ป. ๕๙๗-๘ ]  
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อาโรคฺยฏเน  ปน  พาหิติกสุตฺเต  วิย  กุสเล  ธมฺเมติ วุตฺต ฯ อสฺสาติ  
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส  ฯ  ขณลยมุหุตฺตสทฺทา   อ ฺตฺถ   ภินฺนตฺถาป  
โหนฺติ   อิธ   ปน  ขณปริยายวเสเนว  ต  ขณ  ต  ลย  ต  มุหุตฺ- 
ตนฺติ ปาลิย  วุตฺต ฯ  อธิคนฺตพฺพโต   อธิคโม   ฌานาทิ  ฯ  
อธิคมสฺส   ปุจฺฉา   อธิคมปุจฺฉา  ฯ  เตนาห  ฌานวิโมกฺขาทีสูติอาทึ  ฯ  
อุปายปุจฺฉาติ   อธิคมุปายปุจฺฉา ฯ  กินฺติ  เกน  ปกาเรน  ฯ  เกน  
วิธินาติ   อตฺโถ ฯ  กตเมส  ตฺว  ธมฺมาน  ลาภีติ  อิท  ปน  ปุพฺเพ  
กินฺเต   อธิคตนฺติ   อนิทธฺาริตเภทา   ฌานาทิวิเสสา  ปุจฺฉิตาติ  อิทานิ  
เตส นิทฺธาเรตฺวา ปุจฺฉนาการทสฺสน ฯ  
        [๒๒๒]  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ยถาวุตฺเตหิ  ฉหากาเรหิ  อธิคมพฺยา- 
กรณ โสเธตพฺพ   ตสฺมา  ฯ  เอตฺตาวตาวาติ  เอตฺตเกน  พฺยากรณ- 
มตฺเตเนว น   สกฺกาตพฺโพ  ฯ  พฺยากรณ   ห ิ  เอกสฺส   อยาถาวโตป  
โหตีติ ฯ  อิเมสุ   ปน   ฉสุ  าเนสุ  โสธนตฺถ  วตฺตพฺโพติ  ยถา  
นาม  ชาตรูปปฏิรูปกมฺป  ชาตรูป   วิย   ขายตีติ   ชาตรูป นิฆสน- 
ตาปนจฺเฉทเนหิ   โสเธตพฺพ  เอวเมว  อิเมสุ  อิทาเนว  วุตฺเตสุ  
ฉสุ   าเนสุ   ปกฺขิปตฺวา   โสธนตฺถ   วตฺตพฺโพ ฯ  วิโมกฺขาทีสูติ  
อาทิสทฺเทน สมาธิสมาปตฺติาณทสฺสนมคฺคภาวนาผลสจฺฉิกิริยา  
สงฺคณฺหาติ ฯ  ปากโฏ  โหติ  อธิคตวิเสสสฺส  สติสมโฺมสาภาวโต  ฯ  
เสสปุจฺฉาสุป   ปากโฏ   โหตีติ  ปเท  เอเสว  นโย  ฯ  สพฺเพส  หิ  
                     [ ม.ป. ๑๗๒ ส. ป. ๕๙๗-๖๐๐ ]  
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อตฺตนา  อธิคตมคฺเคน  ปหีนกิเลสา  ปากฏา  โหนฺตีติ  อิท เยภุยฺย- 
วเสน วุตฺต ฯ  กสฺสจิ   ห ิ  อตฺตนา   อธิคตมคฺควชฺฌกิเลเสสุ   สนเฺทโห  
อุปฺปชฺชติเยว   มหานามสฺส   สกฺกสฺส   วิย ฯ  โส  ห ิ สกทาคามี  
สมาโนป   ตสฺส   มยฺห  ภนฺเต  เอว  โหติ  โกส ุ นาม  เม  ธมโฺม  
อชฺฌตฺต   อปฺปหีโน  เยน  เม  เอกทา  โลภธมฺมาป  จิตฺต  ปริยา- 
ทาย ติฏนฺติ   โทสธมฺมาป   จิตฺต   ปรยิาทาย   ติฏนฺติ   โมหธมฺมาป  
จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏนฺตีติ   ภควนฺต   ปุจฺฉิ ฯ  อย  กริ  ราชา  
สกทาคามิมคฺเคน   โลภโทสโมหา   นิรวเสสา   ปหียนฺตีติ   ส ฺ ี  
อโหสิ ฯ  กึ   อริยสาวกสฺส  เอว  สนฺเทโห  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  อาม  
อุปฺปชฺชตีติ ฯ  กสฺมา ฯ  ปณฺณตฺติย  อโกวิทตฺตา  ฯ  อย  กิเลโส  
อสุกมคฺควชฺโฌติ   อิมิสสฺา   ปณฺณตฺติยา   อโกวิทสฺส  หิ อริย- 
สาวกสฺส  เอว  โหติ  ฯ  ก ึ ตสฺส  ปจฺจเวกฺขณา  นตฺถีติ  ฯ อตฺถิ  
สา   ปน  น  สพฺเพส  ปรปิุณฺณา  โหติ  ฯ  เอโก  หิ  ปหีนกิเลสเมว  
ปจฺจเวกฺขติ   เอโก   อวสิฏกิเลสเมว   เอโก   มคฺคเมว   เอโก  
ผลเมว   เอโก   นิพฺพานเมว  ฯ  อิมาสุ  ปน  ป ฺจสุ  ปจฺจเวกฺ- 
ขณาสุ เอก   วา   เทฺว   วา   โน   ลทฺธุ   น   วฏฏติ ฯ  อิติ  ยสฺส  
ปจฺจเวกฺขณา  น  ปริปุณฺณา  ตสฺส   มคฺควชฺฌกิเลสปณฺณตฺติย  
อโกวิทตฺตา เอว โหติ ฯ อุคฺคหปริปุจฺฉากุสลาติ สชฺฌายมคฺค- 
สวณฺณนาสุ นิปุณา  ฯ  ยาย   ปฏิปทาย   ยสฺส   อรยิมคฺโค   อาคจฺฉติ  
                       [ ม. ป. ๑๗๒ ส. ป. ๖๐๐-๑ ]  
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สา   ปุพฺพภาคปฏิปตฺติ   อาคมนปฏิปทา ฯ  โสเธตพฺพาติ   สุทฺธา  
อุทาหุ   น   สุทฺธาติ   วิจารณาวเสน   โสเธตพฺพา ฯ  น  สชฺุฌตีติ  
ตตฺถ   ตตฺถ   ปมาทปฏิปตฺติสพฺภาวโต ฯ  อปเนตพฺโพติ   อตฺตโน  
ปฏิ ฺาย   อปเนตพฺโพ ฯ  สชฺุฌตีติ   วตฺวา   สุฌนาการ   ทสฺเสตุ  
ทีฆรตฺตนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ  ป ฺายตีติ   เอตฺถาป   ยทีติ   ปท  
อาเนตฺวา   ยทิ  โส  ภิกฺขุ  ตสฺส  ปฏิปทาย  ป ฺายตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
จตูสุ   ปจฺจเยสุ  อลคฺคตฺตา  อากาเส  ปาณิสเมน  เจตสาติ  วุตฺต  ฯ  
วุตฺตสทิสนฺติ   ตสฺส   ภิกขฺุโน   พฺยากรณ   อิมสฺมึ   สุตฺเต   วุตฺเตน  
สทิส   สมนติฺ   อตฺโถ ฯ  ขีณาสวปฏิปตฺติสทิสา   ปฏิปตฺติ   โหตีติ  
ทีฆรตฺต   สุวิกฺขมฺภิตกิเลสตฺตา ฯ  ขีณาสวสฺส   นาม ฯเปฯ  น  
โหตีติ   ปหนีวิปฺปลฺลาสตฺตา   ชีวิตนิกนฺติยา  จ  อภาวโต  น  โหติ  ฯ  
ปุถุชชฺนสฺส   ปน   อปฺปหนีวิปลฺลาสตฺตา   ชีวิตนิกนฺติสพฺภาวโต   จ  
อปฺปมตฺตเกนป โหติ ฯ ตตฺริมานิ วตฺถูนิ ฯ  
        [๒๒๓]  ทีฆภาณกาภยตฺเถโร   กริ  เอก  ปณฺฑปาติก  ปรคฺิคเหตุ  
อสกฺโกนฺโต   ทหรสฺส   ส ฺ   อทาสิ ฯ  โส   ต   นหายมาน กลฺยาณี- 
นทีมุขทฺวาเร   นิมฺมุชชฺิตฺวา   ปาเท   อคฺคเหสิ  ฯ  ปณฺฑปาติโก  
กุมฺภีโลติ  ส ฺาย  มหาสทฺทมกาสิ  ฯ  ตทา  น  ปุถุชชฺโนติ  ชานึสุ  ฯ  
จนฺทมุขติสฺสราชกาเล   ปน   มหาวิหาเร   สงฺฆตฺเถโร   ขีณาสโว  
ทุพฺพลจกฺขุโก   วิหาเรเยว   อจฺฉติ  ฯ  ราชา  เถร  ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ  
                             [ ม. ป. ๑๗๒ ส. ป. ๖๐๑ ]  
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ภิกฺขูสุ   ภิกฺขาจาร   คเตสุ   อปสทฺโท  น  อุปสงฺกมตฺิวา  สปฺโป  วิย  
ปาเท   อคฺคเหสิ ฯ  เถโร  สิลาถมฺโภ  วิย  นิจฺจโล  หตฺุวา  โก  
เอตฺถาติ   อาห ฯ  อห   ภนฺเต   ติสฺโส  ฯ  สุคนฺธ  วายสิ  โน  
ติสฺสาติ ฯ  เอว   ขีณาสวสฺส  ภย  นาม  นตฺถ ิ ฯ  เอกจฺโจ  ปน  
ปุถุชชฺโนป   อติสูโร   โหติ  นิพฺภโย  ฯ  โส  รชชฺนีเยน  อารมฺมเณน  
ปริคฺคณฺหิตพฺโพ ฯ  วสภราชาป   ห ิ  เอก   เถร   ปริคฺคณฺหมาโน  
ฆเร   นิสีทาเปตฺวา   ตสฺส  สนฺติเก  พทรสาลว  มทฺทมาโน  นสิีทิ  ฯ  
มหาเถรสฺส   เขโฬ   จลโิต  ฯ  เถรสฺส  ปุถชฺุชนภาโว  อาวิภูโต  ฯ  
ขีณาสวสฺส   หิ   รสตณฺหา   นาม   สุปปฺหีนา   ทิพฺเพสุป   รเสสุ  
นิกนฺติ   นาม   น   โหติ   ตสฺมา   อิเมหิ   อุปาเยหิ  ปริคฺคณฺหิตฺวา  
สจสฺส   ภย   วา   ฉมฺภิตตฺต   วา   รสตณฺหา   วา   อุปฺปชฺชติ  น  
ตฺว อรหาติ อปเนตพฺโพ ฯ  
        [๒๒๔]  อสนฺตคุณปภาวนลกฺขณา   ปาปจฺฉาติ   อาห   ยา   สา  
อิเธกจฺโจติอาทึ  ฯ  อาทินา   นเยนาติ   อาทิสทฺเทน   อสฺสทฺโธว  
สมาโน   สทโฺธติ   ม   ชโน  ชานาตูติ  อิจฺฉติ  อปฺปสฺสุโตว  สมาโน  
พหุสฺสุโตติ   ม   ชโน   ชานาตูติ   อิจฺฉติ   สงฺคณิการาโมว  สมาโน  
ปวิวิตฺโตติ   ม   ชโน   ชานาตูติ   อิจฺฉติ   กุสโีตว   สมาโน อารทฺธ- 
วีริโยติ   ม   ชโน   ชานาตูติ   อิจฺฉติ   มุฏสฺสตีว   สมาโน อุปฏ- 
 ิตสฺสตีติ   ม   ชโน   ชานาตูติ   อิจฺฉติ   อสมาหิโตว   สมาโน  
                              [ ม. ป. ๑๗๒-๔ ส.ป. ๖๐๒ ]  
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สมาหิโตติ   ม   ชโน   ชานาตูติ   อิจฺฉติ   ทุปฺป ฺโว   สมาโน  
ป ฺวาติ   ม   ชโน   ชานาตูติ   อิจฺฉติ   อขีณาสโวว   สมาโน  
ขีณาสโวติ   ม   ชโน   ชานาตูติ   อิจฺฉติ   ยา   เอวรปูา   อิจฺฉา  
อิจฺฉาคต   ปาปจฺฉตา   ราโค   สาราโค   จิตฺตสฺส   สาราโค   อย  
วุจฺจติ   ปาปจฺฉตาติ   เอว   วุตฺต   ปาลเิสส   สงฺคณฺหาติ ฯ ปาป- 
กายาติ   ลามกิาย ฯ  อิจฺฉาย   อปกโตติ   ปาปกาย  อิจฺฉาย สมฺมา- 
อาชีวโต   อเปโต   กโตติ   อิจฺฉาย  อปกโต  ฯ  ตถาภูโต  จ มิจฺฉา- 
ชีเวน  อภิภูโต  ปาราชิโก นาม โหตีติ อาห อภิภูโต ปาราชิโกติ ฯ  
สาม ฺ   ทุปฺปรามฏ   นิรยายูปกฑฺฒตีติ   ยถา  กุโส  เยน  ทคฺุคหิโต  
ตสฺส   หตฺถ   อนุกนฺตติ  ผาเลติ   เอวเมว   สมณธมฺมสงฺขาต  
สาม ฺป  ขณฺฑสีลาทิตาย  ทุปฺปรามฏ  นริยาย   อุปกฑฺฒติ  
นิรเย   นิพฺพตฺตาเปตีติ   อตฺโถ ฯ  สถิิโลติ   โอลยิิตฺวา   กรเณน  
สิถิลคฺคาเหน  กโต ฯ  ปรพฺิพาโชติ  ขณฺฑาทิภาวปฺปตฺโต สมณ- 
ธมฺโม  ฯ  ภิยโฺย  อากิรเต  รชนฺติ  อพฺภนฺตเร วิชฺชมาน ราครชาทึ  
เอวรูโป   สมณธมฺโม   อปเนตุ   น   สกฺโกติ   อถโข   ตสฺส  อุปริ  
อปรมฺป   ราครชาทึ   อากิรตีติ   อตฺโถ ฯ  ภิกฺขุภาโวติ  ปาราชกิ  
อาปชฺชิตฺวา  สมโณ  อหนติฺ   ปฏิชานนโต   โวหารมตฺตสิทฺโธ ภิกฺขุ- 
ภาโว  ฯ  อชานเมวาติ  ปาเ  เอวาติ  อวธารณตฺเถ  นิปาโต ฯ  
อชานเมวนฺติ   ปาเ   ปน   เอว  ชานามิ  เอว  ปสฺสามีติ  อวจนฺติ  
                        [ ม. ป. ๑๗๔ ส. ป. ๖๐๒ ]  
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โยเชตพฺพ ฯ  
        [๒๒๕]  อสุภชฺฌานาทีนีติ   อาทิสทฺเทน   กายคตาสติชฺฌาน ฺจ  
กสิณชฺฌาน ฺจ   สงฺคณฺหาติ ฯ  เตน  กายคตาสติชฺฌาน  ปวีกสิณชฺ- 
ฌาน สมาปชฺชินฺติอาทีนิ   วทนฺโตป   ปาราชิโกว   โหตีติ   เวทิตพฺพ ฯ  
วิโมกฺโขติ   เอตฺถ   วิสทฺโท   วิเสสตฺโถ  วิวิธตฺโถ  วาติ  ทสฺเสนฺโต  
อาห   สุฏ ุ   มุตฺโตติอาทึ ฯ  วิโมกโฺขติ  จตฺตาโร  อริยมคฺคา  ฯ  
ตสฺส  สคุณโต  สุ ฺตาทินามลาภ   ทสฺเสนฺโต   อาห   โส ปนายนฺติ- 
อาทึ ฯ  
        [๒๒๖]  มคฺโค  หิ  นาม  ป ฺจหิ  การเณหิ  นาม  ลภติ  สรเสน  
วา  ปจฺจนีเกน  วา  สคุเณน  วา  อารมฺมเณน  วา  อาคมเนน วา ฯ  
สเจ   หิ   สงฺขารุเปกฺขา   อนิจฺจโต   สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  วุฏาติ  
อนิมิตฺตวิโมกฺเขน   วิมุจฺจติ   สเจ   ทุกขฺโต   สมฺมสตฺิวา   วุฏาติ  
อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน   วิมจฺุจติ   สเจ   อนตฺตโต   สมฺมสิตฺวา   วุฏาติ  
สุ ฺตวิโมกฺเขน   วิมุจฺจตีติ   อิท   สรสโต   นาม   นาม  ฯ  ยสมฺา  
ปเนส  อนิจฺจานุปสฺสนาย  สงฺขาราน  ฆนวินิพฺโภค   กตฺวา นิจฺจ- 
นิมิตฺตธุวนิมิตฺตสสฺสตนิมิตฺตานิ   ปชหนฺโต   อาคโต  ตสฺมา  อนิมิตฺโต  
ทุกฺขานุปสฺสนาย   ปน   สุขส ฺ   ปหาย   ปณิธึ  ปฏน  สุกฺขาเปตฺวา  
อาคตตฺตา  อปฺปณิหิโต  อนตฺตานุปสฺสนาย  อตฺตสตฺตปุคฺคลส ฺ  
ปหาย   สงฺขาราน   สุ ฺโต   ทิฏตฺตา   สุ ฺโตติ   อิท  ปจฺจนีกโต  
                               [ ม. ป. ๑๗๕ ส. ป. ๖๐๓-๔ ]  
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นาม   นาม ฯ  ราคาทีหิ  ปเนส  สุ ฺตฺตา  สุ ฺโต  รูปนิมิตฺตาทีน  
ราคนิมิตฺตาทีนเยว  วา   อภาเวน   อนิมิตฺโต   ราคปณิธิอาทีน  
อภาวโต   อปฺปณิหิโตติ   อิทมสฺส   สคุณโต   นาม   นาม  ฯ  สวฺาย  
สุ ฺต  อนิมิตฺต   อปฺปณิหิต ฺจ   นพฺิพาน   อารมฺมณ   กโรตีติ  
สุ ฺโต   อนิมิตฺโต   อปฺปณิหิโตติ   วุจฺจติ ฯ  อิทมสฺส  อารมฺมณโต  
นาม   นาม ฯ  อาคมน  ปน  ทุวิธ  วิปสฺสนาคมน  มคฺคาคมน ฺจ  ฯ  
ตตฺถ   มคฺเค   วิปสฺสนาคมน   ลพฺภติ   ผเล   มคฺคาคมน ฯ อนตฺตา- 
นุปสฺสนา   หิ   สุ ฺตา   นาม ฯ  สุ ฺตวิปสฺสนาย   มคฺโค  
สุ ฺโต ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนา   อนิมิตฺตา  นาม  ฯ  อนิมิตฺตวิปสฺ- 
สนาย มคฺโค   อนิมิตฺโต  ฯ  อิท   ปน   นาม   น   อภิธมฺมปริยาเยน  
ลพฺภติ ฯ  ตถาหิ  ต  สงฺขารนิมิตฺตสฺส  อวิชหนโต  น  นิปฺปรยิาเยน  
อนิมิตฺต ฯ  สตฺุตนฺตปริยาเยน  ปน  ลพฺภติ  ฯ  ตตฺร  หิ  โคตฺรภูาณ  
อนิมิตฺต   นพฺิพาน   อารมฺมณ   กตฺวา   อนิมิตฺตนามก   หุตฺวา   สย  
อาคมนียฏาเน  ตฺวา  มคฺคสฺส  นาม  เทตีติ  วทนฺติ  ฯ  เตน มคฺโค  
อนิมิตฺโตติ   วุตฺโต  ฯ  มคฺคาคมเนน   ปน   ผล   อนิมิตฺตนฺติ ยุชฺชติ- 
เยว  ฯ  ทุกฺขานุปสฺสนา  สงฺขาเรสุ  ปณิธึ สุกฺขาเปตฺวา อาคตตฺตา  
อปฺปณิหิตา   นาม ฯ  อปฺปณิหิตวิปสฺสนาย   มคฺโค   อปฺปณิหโิต ฯ  
อปฺปณิหิตมคฺคสฺส   ผล   อปฺปณิหิต ฯ  เอว   วิปสสฺนา   อตฺตโน  
นาม มคฺคสฺส เทติ มคฺโค ผลสฺสาติ อิท อาคมนโต นาม ฯ  
                          [ม. ป. ๑๗๕ ส. ป. ๖๐๔ ]  
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        [๒๒๗]  สุ ฺตตฺตาติ   วิวิตฺตตฺตา  ฯ  น  ห ิ มคฺเค  ราคาทโย  
สนฺติ  อุปรูปริ  อุปฺปชฺชนกราคาทีน  การณตฺตา   ราคาทโย นิมิตฺ- 
ตนฺติ   อาห   ราคโทสโมหนิมิตฺเตหีติ  ฯ  สวิคฺคหาน   วิย อุปฏา- 
นมฺเปตฺถ   นมิิตฺตนฺติ   วทนฺติ  ฯ  ราคาทโย  จ  ปติฏานฏเน ปณิ- 
ธีติ  อาห  ราคโทสโมหปณิธีนนฺติ  ฯ  วตฺถุวิชฺชาทึ  สนฺธาย  อวจนโต  
วิชฺชาน   ลาภิมฺหีติ   วุตฺเตป   โหติ ฯ  เอเกกโกฏาสวเสนาติ  
สติปฏานจตุกฺกาทิเอเกกโกฏาสวเสน ฯ  กิ ฺจาป  มหาอฏกถายมฺป  
เอเกกโกฏาสวเสเนว   ทสฺสิต  ฯ  ตตฺถ   ปน   โลกุตฺตราน สติ- 
ปฏานานนฺติอาทินา   ปจฺเจก   โลกุตฺตรสทฺท  โยเชตฺวา เอเกก- 
โกฏาสวเสเนว  วุตฺต  ฯ  อิธ  โลกุตฺตรสทฺเทน วินาติ อยเมตฺถ  
วิเสโส  ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  โกฏาเสสุ  ฯ  นน ุจ กิเลสปฺปหาน- 
เมวาติ กสฺมา   วุตฺต   น   หิ   กิเลสาน   ปหานมตฺต   อุตฺตริมนุสสฺ- 
ธมฺโม โหตีติ   โย   วเทยฺย   ต   สนฺธาย   กิเลสปฺปหานสฺส  มคฺค- 
กิจฺจตฺตา กิจฺจวเสน  มคฺโค  ทีปโตติ  ทสฺเสตุ  ต  ปนาติอาทิ  
วุตฺต ฯ  กามราค  สนฺธาย  ตติยมคฺเคน  หิ  ราคโทสาน  ปหานนฺติ  
วุตฺต   น   ปน   รูปราคอรูปราเค   สนธฺาย ฯ  น  ห ิ เต  เตน  
ปหียนฺติ   จตุตฺถมคฺเคน   ปหาตพฺพตฺตา ฯ  ราคา  จิตฺต  วินีวรณตาติ  
ราคา  จิตฺตสฺส  วินีวรณตาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ราคา  วิมุตฺตสฺส จิตฺตสฺส  
ตสฺเสว   ราคนีวรณสฺส   อภาเวน   วิคตนีวรณตฺตา   วินีวรณตาติ  
                            [ ม. ป. ๑๗๕ ส. ป. ๖๐๔-๕ ]  
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อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป  ฯ  ยา  จ ป ฺจ วิชฺชาติ  
โยเชตพฺพ ฯ  นิพฺพฏฏิตโลกุตฺตรตฺตาติ  วิสสเยว  โลกโต อปคต- 
โลกุตฺตรตฺตา  ฯ  ยถา วินา โลกุตฺตรสทฺเทน สติปฏานาน ลาภิมฺหีติ  
วุตฺเตป   ปาราชิก   โหติ   เอวมิธาป   อตฺถปฏิสมฺภิทาย   ลาภิมฺหีติ  
วุตฺเตป   โหติเยวาติ   วตฺตุ   ยชฺุชติ  ฯ ๑  อถโข  มหาอฏกถาย  
วิภาเคน   วุตฺตตฺตา   น   สกฺกา   เอวมิธ   วตฺตุนฺติ   ทสฺเสตุ มหาอฏ- 
กถาย  ปน  ฯเปฯ  น  สกฺกา  อ ฺ  ปมาณ  กาตุนฺติ  วุตฺต ฯ  
ตมฺป ตตฺเถว ปฏิกฺขิตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๒๒๘]  อุลลฺปนาการนฺติ   สมาปชฺชินฺติอาทิ   อุลฺลปนาการ ฯ  
อาปตฺติเภทนฺติ   น   ปฏวิิชานนฺตสฺส   อาปตฺติ   ถลฺุลจฺจยสฺสาติอาทิ  
อาปตฺติเภท ฯ  ปุน  อาเนตฺวา  ปมชฺฌานาทีหิ  น  โยชิตนฺติ  เอตฺถ  
ปมชฺฌาเนนาติ   ปาโติ   คณฺ ีปเท   วุตฺต ฯ  ตเทว   ยุตฺต  ฯ  
กตฺตุสาธโนป   ภณิตสทฺโท   โหตีติ   อาห   อถวาติอาทึ ฯ  เยน  
จิตฺเตน   มุสา   ภณติ   เตเนว   จิตฺเตน  น  สกฺกา  มสุา  ภณามีติ  
ชานิตุ ฯ  อนตฺรนฺตรา   ปน   อ ฺเน   จิตฺเตน   มุสา   ภณามีติ  
ชานาตีติ   วุตฺต   ภณนฺตสฺส   โหติ   มุสา   ภณามีติ ฯ  อยเมตฺถ  
อตฺโถ   ทสฺสโิตติ   ตีหิ   องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  มุสาวาโทติ  อยเมตฺถ  
อตฺโถ   ทสฺสโิต ฯ  น   สกฺกา  น  ภวิตุนฺติ  ปุพฺพภาคโต  ปฏาย  
 
๑. ม. เอตฺถนฺตเร กิ ฺจาป ยุชฺชตีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ  

                             [ ม. ป. ๑๗๕  ส. ป. ๖๐๖ - ๙ ]  
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อาโภค   กตฺวา   ภณิตตฺตา   น  สกฺกา  น  ภวิตุ  ฯ  อาปตฺติยา  น  
กาเรตพฺโพติ   ปุพฺพภาคกฺขเณ   มุสา   ภณิสฺสามีติ   อาโภค   วินา  
สหสา   ภณนฺตสฺส   วุจฺจมานกฺขเณ   มุสา   เอตนฺติ   อุปฏ ิเตปม นิวตฺ- 
เตตุมสกฺกุเณยฺยตาย   อวิสยภาวโต  อาปตฺติยา  น  กาเรตพฺโพ  ฯ  
ทวาติ  สหสา  ฯ  รวาติ   อ ฺ   วตฺตุกามสฺส   ขลตฺิวา อ ฺ- 
ภณน ฯ  ต  ชานาตีติ  ต  าณ  ฯ  ตสสฺ  ภาโว  ตาณตา  ฯ  
าณสฺส   อตฺถสเวทนนฺติ   อตฺโถ  ฯ  าณสโมธานนฺติ   าณสฺส  
พหุภาโว ฯ  เอกจิตฺตุปฺปาเท   อเนกาณตาติ   อตฺโถ ฯ  น  หิ  
สกฺกา  ฯเปฯ  ชานิตุนฺติ   อารมฺมณกรณสฺส   อภาวโต   วุตฺต ฯ  
อสมฺโมหาวโพโธ   จ   อีทิสสฺส   าณสฺส   นตฺถิ ฯ  ภณิสฺสามีติ  
ปวตฺตจิตฺต   ภณามีติ   อุปฺปชฺชมานสฺส ๑   จิตฺตสฺส  ปจฺจโย  หุตฺวา  
นิรุชฺฌติ   ต ฺจ   ภณิตนฺติ   อุปฺปชฺชมานสฺส ๒  จ  ปจฺจโย  หุตฺวาติ  
อาห   ปุริม   ปุริม   ปน ฯเปฯ  นิรชฺุฌตีติ ฯ  ตสฺมึ  ปพฺุพภาเค  
สติ  เสสทฺวย  น  เหสฺสตีติ  เอต  นตฺถ ิ ฯ  อวสฺส  โหติเยวาติ วุตฺต  
โหติ  ฯ  ภณิสฺสามีติ   ปุพฺพภาเค   สติ   ภณามิ   ภณิตนฺติ   เอต  
ทฺวย  น  น  โหติ  ฯ  โหติเยวาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เอก วิย ปกาสตีติ  
อเนกกฺขเณ   อุปฺปนฺนมฺป   จิตฺต   เอกกฺขเณ   อุปฺปนฺนสทิส   หุตฺวา ปกา- 
สติ ฯ  สมาปชฺชินฺติอาทีนีติ  อาทิสทฺเทน  สมาปชชฺามิ  สมาปนฺโนติ  
 
๑-๒. ม. ปวตฺตจิตฺตสฺส ฯ  

                          [ ม. ป. ๑๗๕-๘๔ ส. ป. ๖๑๐ ]  
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อิมานิ   เทฺว   สงฺคณฺหาติ ฯ  ตตฺถ  สมาปชฺช ึ สมาปนฺโนติ  อิเมส  
อสติป   กาลนานตฺเต   วจนวิเสส   สนธฺาย   วิสุ   คหณ ฯ สกภาว- 
ปริจฺจชนวเสนาติ   อตฺตโน   สนฺตกภาวสฺส   ปริจฺจชนวเสน ฯ มคฺคุปฺ- 
ปตฺติโต  ปุพฺเพ  วิย  สราโค สโทโสติ วตฺตพฺพตาภาวโต ฯ จตฺตมฺป  
เกจิ   คณฺหนฺติ   นยิทเมวนฺติ  ทสฺสนตฺถ  วนฺโตติ  วุตฺต  ฯ  น  ห ิ ย  
เยน  วนฺต  โส  ปุน ต อาทิยติ ฯ เตนาห อนาทิยนภาวทสฺสน- 
วเสนาติ ฯ วนฺตมฺป   กิ ฺจิ   สนฺตติลคฺค   สิยา   นยทิเมวนฺติ  
ทสฺสนตฺถ   มุตฺโตติ   วุตฺต  ฯ  เตนาห  สนฺตติโต  วิโมจนวเสนาติ  ฯ  
มุตฺตมฺป   กิ ฺจิ   มุตฺตพนฺธน   วิย  ผล  กุหิ ฺจิ  ติฏติ  น  เอวมิทนฺติ  
ทสฺสนตฺถ  ปหีโนติ  วุตฺต  ฯ  เตนาห  กฺวจิ  อนวฏานทสฺสน- 
วเสนาติ ฯ ยถา   กิ ฺจิ   ทนฺุนิสฺสฏ   ปุน  อาทาย  สมฺมเทว  
นิสฺสฏ  ปฏนิิสฺสฏนฺติ   วุจฺจติ   เอว   วิปสฺสนาย   นิสฺสฏ อาทินฺน- 
สทิส   มคฺเคน   ปหีน   ปฏินิสฺสฏนนฺาม   โหตีติ   ทสฺสนตฺถ ปฏ-ิ 
นิสฺสฏโติ  วุตฺต  ฯ เตนาห อาทินฺนปุพฺพสฺส ปฏินสิฺสคฺคทสฺสน- 
วเสนาติ ฯ อุกฺเขฏิโตติ   อุตฺตาสิโต  ฯ  อุตฺตาเสตฺวา  ปลาปโตติ  
วุตฺต   โหติ ฯ  โย  จ  อุตฺตาเสตฺวา  ปลาปโต  น  ปุน  โส  ต  
าน   อาคจฺฉตีติ   อาห   ปุน   อนาลียนภาวทสฺสนวเสนาติ ฯ  ปุน  
อาคนฺตฺวา  สนฺตาเน   อนุปฺปตฺติภาวทสฺสนวเสนาติ   อตฺโถ  ฯ ขิฏ- 
สทฺท   สทฺทสตฺถวิทู   อุตฺตาสตฺเถ   ปนฺตีติ   อาห   สฺวายมตฺโถ สทฺท- 
                      [ ม. ป. ๑๘๔-๙๔ ส. ป. ๖๑๑-๒ ]  
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สทฺทสตฺถโต   ปริเยสิตพฺโพติ ฯ  อณุเยว  อณุสหคต  ฯ  อติขุทฺทกนฺติ  
วุตฺต โหติ ฯ  
        [๒๒๙]  เกวล ฺหิยนฺติ  เกวล  ห ิ อย  ฯ วาโรติ อชฺฌาหร-ิ 
ตพฺพ ฯ ตงฺขณเยว   ชานาตีติ   ปมชฌฺาน   สมาปชฺชินฺติอาทิมฺหิ  
วุตฺเต   ตทตฺถสฺส   ปกติยา   วิชานนกขฺณ   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  เอว  
ปน   วจีเภท   อกตฺวา   ปกฺกมนาทีสุ   อ ฺตโร   ภิกฺขุ  ม  อรหาติ  
ชานนฺตูติ   ตมฺหา   อาวาสา   ปม   ปกฺกมีติ   อาคตวตฺถุมฺหิ   วิย  
ตสฺมึ   ขเณ   อวิทิเตป   นิกฺขนฺตมตฺเต   ปาราชิก  ฯ  ชานนลกฺขณนฺติ  
ตขเณ   ชานน   นาม   อีทิสนฺติ   วุตฺตลกฺขณ ฯ  วิ ฺตฺติปเถติ กาย- 
วจีวิ ฺตฺตีน   คหณโยคฺเค   ปเทเส ฯ  ปกติจกฺขุนา  ปกติโสเตน  
จ   ทฏ ุ   โสตุ ฺจ   อรหฏาเนติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เตน  วิ ฺตฺติปถ  
อติกฺกมิตฺวา    ิโต   เจ   โกจิ   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   ทพฺิพาย   จ โสต- 
ธาตุยา   ทิสฺวา   สุตฺวา  จ  ชานาติ  น  ปาราชิกนฺติ  ทีเปติ  ฯ  
อสุตปุพฺพสฺส   กิมิท   วุตฺตนฺติ   สสยุปฺปตฺติสพฺภาวโต   สุต   โหตีติ  
วุตฺต ฯ  ปม   วจนมตฺต   อสุตปุพฺเพนาป  ปมชฺฌาน  สมาปชชฺินฺติ  
วุตฺเต   กิมิทนฺติ   สนฺเทห   อนุปฺปาเทตฺวา   ฌาน   นาม   กิเรส สมา- 
ปชฺชีติ เอตฺตกมตฺเตป าเต ปาราชิก โหติเยว ฯ  
        [๒๓๐]  อนุลฺลปนาธปิฺปายสฺสาติ   อติกฺกมิตฺวา   อวตฺตุกามสฺส  ฯ  
อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม   อยนฺติ   อสลฺลกฺเขนฺตสฺสาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  สรูปโต  
                            [ ม. ป. ๑๙๔-๒๐๑ ส. ป. ๖๑๒-๔ ]  
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ปน   อนาปตฺติ   ภิกฺขุ   อนุลฺลปนาธิปปฺายสฺสาติ   วินีตวตฺถูสุ   ตตฺถ  
ตตฺถ   อาคตวตฺถุวเสน   เวทิตพฺโพ ฯ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม   อยนฺติ  
อสลฺลกฺเขตฺวา   วทนฺโตป   โวหารโต   อ ฺ   พฺยากโรนฺโต   นาม  
โหตีติ วุตฺต อ ฺ พฺยากโรนฺตสฺสาติ ฯ  
                          ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๒๓๑]  ภายนฺโตปติ   อิมสฺส  มย ิ นตฺถิภาว  อ ฺเป  ชานนฺตา  
อตฺถิ   นุโขติ   ภายนฺโตป ฯ  เสกฺขภูมิยนฺติ   อิมินา   ฌานภูมิมฺป  
สงฺคณฺหาติ ฯ  ติณฺณ  วิเวกานนฺติ  กายจิตฺตอุปธิวิเวกาน  ฯ  ปณฺฑาย  
จรณสฺส   โภชนปริโยสานตฺตา   วุตฺต   ยาว   โภชนปริโยสานนฺติ ฯ  
ภุตฺวา  อาคจฺฉนฺตสฺสาป  ปน   วุตฺตนเยเนว   สมฺภาวนิจฺฉาย จีวร- 
สณฺปนาทีนิ  กโรนฺตสฺส  ทุกฺกฏเมว  ฯ  อาราธนีโย  อาวุโส ธมฺโม  
อารทฺธวีริเยนาติ   วตฺถุทวฺย   เอกสทิสมฺป   ทฺวีหิ   ภิกฺขูหิ   วิสุ  วิสุ  
อาโรปตตฺตา   ภควตา   วินิจฺฉิต  สพฺพมฺป  วินีตวตฺถูสุ  อาโรเป- 
ตพฺพนฺติ ปาลิย อาโรปต ฯ  
        [๒๓๒]  ปสาทภ ฺนฺติ   เกวล   ปสาทมตฺเตน   ภณน   น  ปน  
สภาวโต   เอเต   อรหนฺโตเอวาติ  จินฺเตตฺวา  เตเนเวตฺถ  อนาปตฺติ  
วุตฺตา ฯ  ยทิ   ปน  เอเต  สภาวโต  อรหนฺโตเยวาติ  ม ฺมาโน  
อายนฺตุ โภนฺโต อรหนฺโตติอาทีนิ วทติ น สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ  
        [๒๓๓]  ปทสา  คมน  สนฺธาย  กติกาย  กตตฺตา  ยาเนน  วาติ  
                          [ ม. ป. ๒๐๑-๙ ส. ป. ๖๑๔-๘ ]  
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อาทิมาห ฯ  ตตฺถ   วิชฺชามยิทฺธึ   สนฺธาย   อิทฺธิยาติ   วุตฺต ฯ อ ฺ- 
ม ฺ   รกฺขนฺตีติ   โย   อิมมฺหา   อาวาสา  ปม  ปกฺกมิสฺสติ  ต  
มย   อรหาติ   ชานิสฺสามาติ   เอว   กติกาย   กตตฺตา  อปุพฺพาจริม  
อสุทฺธจิตฺเตน   คจฺฉนฺตาป   สห  นกิขฺนฺตภาวโต  อ ฺม ฺ  รกฺขนฺติ  ฯ  
เกจิ   ปน   หตฺถปาส   อวิชหิตฺวา   อ ฺม ฺสฺส   หตฺถ   คณฺหนฺโต  
วิย   คจฺฉนฺโตป  อุฏเถ  คจฺฉาม  เอถ  คจฺฉามาติ  เอว  สวิทหิตฺวา  
คมเน   ปุพฺพาปร   คจฺฉนฺโตป   นาปชชฺตีติ   วทนฺติ ฯ  เอต  ปน  
อธมฺมิก   กติกวตฺตนฺติ   อิธ   อรหนฺโตเยว  วสนฺตูติ  ยท ิ ภิกฺขู  กติก  
กโรนฺติ   เอต   อธมฺมิก   กติกวตฺตนฺติ   จูฬคณฺ ีปเท   วุตฺต ฯ  
เหฏา   วุตฺตมฺปน  สพฺพป  กติกวตฺต  สนฺธาย  เอต  วุตฺตนฺติ  อมฺหาก  
ขนฺติ  ฯ  วีมสิตฺวา  คเหตพฺพ  ฯ นานาเวรชฺชกาติ นานาชนปท- 
วาสิโน ฯ สงฺฆลาโภติ   ยถาวุฑฺฒ   ปาปุณกโกฏาโส  ฯ  อย ฺจ  
ปฏิกฺเขโป   อิมินาว   นีหาเรน   พหิสมีฏาน  อวิเสเสน  สงฺฆลาภสฺส  
สามิภาวาปาทน   สนฺธาย   กโต ฯ  วิเสสโต   ปน  พหิสีมฏานป  
ปริจฺฉินฺทิตฺวา   เอเกกโกฏาสโต   เอตฺตก   ทาตุ   อีทิส  วา  ทาตุ  
เอตฺตกาน   วา   ทาตุ   อีทสิสฺส   วา   ทาตุ   รุจฺจติ   สงฺฆสฺสาติ  
อปโลกนกมมฺ กตฺวา ทาตุ วฏฏติ ฯ  
        [๒๓๔]  อายสฺมา   จ   ลกฺขโณติอาทีสุ   โก   ปนายสฺมา  
ลกฺขโณ   กสมฺา   จสฺส   ลกฺขโณติ   นาม   อโหสิ   โก   จายสฺมา  
                           [ ม. ป. ๒๑๐ ส. ป. ๖๑๘-๙ ]  
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มหาโมคฺคลฺลาโน   กสฺมา   จ  สิต  ปาตฺวากาสีติ  ต  สพฺพ  ปกาเสตุ  
ยฺวายนฺติอาทิ   อารทฺธ  ฯ  ลกฺขณสมฺปนฺเนนาติ  ปุริสลกฺขณสมฺ- 
ปนฺเนน  ฯ พฺรหฺมสเมนาติ   พฺรหฺมตฺตภาวสเมน  ฯ  อีสก   หสิต  
สิตนฺติ   วุจฺจตีติ   อาห   มนฺทหสิตนฺติ ฯ  อฏ ิกสงฺขลิกนฺติ   นยทิ  
อวิ ฺาณก   อฏ ิกสงฺขลิกมตฺต   อถโข   เอโก   เปโตติ   อาห  
เปตโลเก   นพฺิพตฺตสตฺตนฺติ ฯ  เอเต  อตฺตภาวาติ  เปตตฺตภาวา  ฯ  
น   อาปาถ   อาคจฺฉนฺตีติ   เทวตฺตภาวา   วิย  ปกติยา  อาปาถ  น  
อาคจฺฉนฺติ ฯ  เตสมฺปน  รจิุยา  อาปาถ  อาคจฺเฉยฺยุ  ฯ  มนุสฺสาน  
ทุกฺขาภิภูตาน  ๑  อนาถภาวทสฺสนปทฏานา  กรณุาติ  อาห  การุ ฺเ  
กตฺตพฺเพติ ฯ  อตฺตโน   จ   สมฺปตฺติ   พุทฺธาณสฺส   จ  สมฺปตฺตีติ  
ปจฺเจก   สมฺปตฺติสทฺโท   โยเชตพฺโพ ฯ  ตทุภย   วิภาเวตุ   ต หีติ- 
อาทิ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ   อตฺตโน   สมฺปตฺตึ   อนุสฺสริตฺวา   สิต ปาตฺวา- 
กาสีติ   ปท   อาเนตฺวา   สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  ธมฺมธาตูติ สพฺพ ฺ ุต ฺ- 
าณ  สนฺธาย  วทติ  ฯ  ธมฺมธาตูติ  วา  ธมฺมาน  สภาโว ฯ  
อุปฺปตฺตีติ   ชาติ ฯ  อุปฺปตฺติสีเสน  หิ  ตถารูป  อตฺตภาว  วทติ  ฯ  
ทุสฺสทฺธาปยา   โหนฺติ   ตทสฺส   เตส   ทีฆรตฺต   อหิตาย   ทุกฺขาย  
ทุสฺสทฺธาปยาติ   อิท ฺจ   น   ลกฺขณตฺเถร   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  เย  
ปน   สุณนฺติ   เอว   กิร   วุตฺตนฺติ   เต   สนฺธาย ฯ  อถ  ลกฺขณตฺ- 
 
๑. ม. ขุทฺทาภภิูตาน ฯ  

                          [ ม. ป. ๒๑๑ ส.ป. ๖๑๙-๒๐ ]  
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ลกฺขณตฺเถโร   กสฺมา   น   อทฺทส  กิมสฺส  ทิพฺพจกฺขุ  นตฺถีติ  ฯ  โน  
นตฺถิ  ฯ  มหาโมคฺคลฺลาโน   ปน   อาวชฺเชนฺโต   อทฺทส   อิตโร  
อนาวชฺชเนน   น   อทฺทส ฯ  วิตุณฺเฑนฺตีติ  วินิวิชฺฌนฺตา  เฑนฺติ  ฯ  
อสิธารูปเมหิ   ติขิเณหิ   โลหตุณฺฑเกหิ   วิชฺฌิตฺวา   วิชฺฌิตฺวา   อิโต  
จิโต   จ   คจฺฉนฺตีติ   อตฺโถ  ฯ  เตนาห  วินิวิชฺฌิตฺวา  คจฺฉนฺตีติ  ฯ  
วิตุทนฺตีติ  วา  ปาโ  ฯ  ผาสุฬนฺตริกาหีติ  อาธารตฺเถ  นิสฺสกกฺ- 
วจน ฯ โลหตุณฺฑเกหีติ   โลหสลากาสทิเสหิ   กาฬโลหมเยเหว  วา  
ตุณฺฑเกหิ  ฯ  ปสาทุสฺสทาติ   อิมินา   อฏ ิสงฺฆาฏมตฺต   หุตฺวา  
ป ฺายมานานมฺป  กายปฺปสาทสฺส  พลวภาว  ทสฺเสติ ฯ ปกกฺ- 
คณฺฑสทิสาติ   อิมินา  ปน  อติวิย  มทุุสภาวต  ทสฺเสติ  ฯ  อจฺฉริย  
วตาติ   ครหนจฺฉริย   นาเมต ฯ  จกฺขุภูตาติ  สมฺปตฺตทิพฺพจกฺขุกา  ฯ  
โลกสฺส   จกฺขุภูตาติ  เอว  วา  เอตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  ยตฺราติ  
เหตุอตฺเถ   นปิาโตติ   อาห   ยตฺราติ   การณวจนนฺติ  ฯ  อปฺปมาเณ  
สตฺตนิกาเย  เต  จ  โข  วิภาเคน  กามภวาทิเภเท ภเว นิรยาทิเภทา  
คติโย  นานตฺตกายนานตฺตส ฺ ีอาทิวิ ฺาณฏ ิติโย   ตถารูเป  
สตฺตาวาเส   จ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณกฺขเม  อุปเนตุ  ปจฺจกฺข  กโรนฺ- 
เตน  ฯ โคฆาตโกติ   คุนนฺ   อภิณฺห   หนนโก  ฯ  เตนาห   วธิตฺวา  
วธิตฺวาติ ฯ  ตสฺสาติ   คุนฺน   หนนกมมฺสฺส  ฯ  อปราปริยกมฺมสฺสาติ  
อปราปริยเวทนียกมฺมสฺส  ฯ  พลวตา   โคฆาตกกมฺเมน   วิปาเก  
                          [ ม. ป. ๒๑๑-๒ ส. ป. ๖๒๐-๒ ]  
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ทิยฺยมาเน   อลทฺโธกาส  อปราปริยเวทนีย  ตสฺมึ  วิปกฺกวิปาเก  อิทานิ  
ลทฺโธกาส   อวเสสกมฺมนฺติ   วุตฺต ฯ  กมฺมสภาคตายาติ   กมฺมสฺส  
สภาคภาเวน   สทิสภาเวน ฯ  อารมฺมณสภาคตายาติ   อารมฺมณสฺส  
สภาคภาเวน   สทิสภาเวน ฯ  ยาทิเส   หิ  อารมฺมเณ  ปุพฺเพ  ต  
กมฺม   ตสฺส   จ   วิปาโก   ปวตฺโต   ตาทิเสเยว   อารมฺมเณ  อิท  
กมฺม   อิมสสฺ   วิปาโก   ปวตฺโตติ   กตฺวา   วุตฺต  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  
วิปากาวเสเสนาติ  ฯ  ภวติ   หิ   ตสทิเสป   ตพฺโพหาโร   ยถา  
โสเอว  ติตฺติโร   ตานิเยว  โอสธานีติ ฯ ยสฺมา กมมฺสริกฺขกวิปาก- 
วิสเย กมฺม   วา   กมฺมนิมตฺิต   วาติ   ทวฺยเมว   วุตฺต   ยสฺมา   จ  
คตินิมิตฺต   วิย   กมฺม   กมมฺนิมิตฺต ฺจ   กมฺมโต   ภินฺน   วิสุ  หุตฺวา  
น   ติฏติ   ตสฺมา   สริกขฺวิปากทานสฺส   การณภาวโต   ยตฺถ กมฺม- 
สริกฺขเกน   วิปาเกน   ภวิตพฺพ  ตตฺถ  กมฺม  วา  กมมฺนิมิตฺต  วา  
คเหตฺวา   ปฏิสนฺธิ   โหตีติ  วทนฺติ  ฯ  เตเนวาห  ตสฺส  กริ  ฯเปฯ  
นิมิตฺต   อโหสีติ ฯ  ตตฺถ   นิมิตฺต   อโหสีติ   ปุพฺเพ   กตุปจิตสฺส  
เปตุปปตฺตินิพฺพตฺตนวเสน   กโตกาสสฺส   กมฺมสสฺ   นิมิตฺตภูต   อิทานิ  
ตถา   อุปฏหนฺต   ตสฺส   วิปากสฺส   นิมิตฺต   อารมฺมณ   อโหสิ  ฯ  
โสติ  โคฆาตโก  อฏ ิกสงฺขลิกเปโต  ชาโต  กมฺมสริกฺขกวิปากวเสน  ฯ  
เปสิโย   กตฺวาติ   คาวึ   วธิตฺวา   วธิตฺวา   โคมส   ผาเลตฺวา  
เปสิโย   กตฺวา ฯ  สุกฺขาเปตฺวาติ  กาลนฺตร  ปนตฺถ  สุกฺขาเปตฺวา  
                       [ ม. ป. ๒๑๒ ส. ป. ๖๒๒ ]  
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สุกฺขาปตมสเปสีน   หิ  วลลฺูรสม ฺา ฯ  นิปฺปกฺขจมฺเมติ วิคต- 
ปกฺขจมฺเม  ฯ  อุรพฺเภ  หนฺตีติ  โอรพฺภิโก  ฯ  เอฬเกติ  อเช  ฯ  
นิวาปวุฏเติ ๑  อตฺตนา  ทนิฺนนิวาเปน  โปสิเต  ฯ  อสินา  วธิตฺวา  
วธิตฺวา   วิกฺกีณนฺโต ฯ  เอก   มิคนฺติ   ทีปกมิค ฯ  การณาหีติ  
ฆาตนาหิ ฯ  ตฺวาติ   กมมฺฏาน   ตฺวา  ฯ  เปสุ ฺ ุปสหารวเสน  
อิโต  สุต  อมุตฺร  อมุตฺร  วา  สุต  อิธ  สูเจตีติ  สูจโก ฯ อนยพฺยสน  
ปาเปสิ   มนสฺุเสติ   สมฺพนฺโธ  ฯ  วินิจฺฉยามจฺโจติ  ร ฺา  อฏฏ- 
กรเณ ปโต   วินิจฺฉยมหามตฺโต ฯ  โส   หิ   คาม   ชนกาย  กฏูฏเฏน  
ว ฺเจตีติ   คามกูโฏติ   วุจฺจติ ฯ  เกจิ  ตาทิโสเยว  คามเชฏโก  
คามกูโฏติ   วทนฺติ ฯ  สเมน   ภวิตพฺพ  ธมฺมฏโติ  วตฺตพฺพโต  ฯ  
รหสฺสงฺเค   นิสีทนวเสน   วิสมา   นิสสฺชฺชา   อโหสิ ฯ  ผุสนฺโตติ  
เถยฺยาย   ผุสนฺโต ฯ  อนิสฺสโรติ   มาตุคาโม  สสฺสามิโก  อตฺตโน  
ผสฺเส   อนิสสฺโร  ฯ  ธสิตฺวาติ   ภสฺสิตฺวา   อปคนฺตฺวา ฯ มงฺคน- 
วเสน   อุลตีติ   มงฺคุลิ   วิรูปวิภจฺฉภาเวน  ปวตฺตตีติ  อตฺโถ  ฯ  
เตนาห   วิรูป   ทุทฺทส   วิภจฺฉนฺติ ฯ  อุทฺธ   อุทฺธ   อคฺคินา ปกฺก- 
สรีรตาย   อุปฺปกฺก ฯ  เหฏโต   ปคฺฆรนวเสน  กลินิฺนสรีรตาย  
โอกิลินึ ฯ  อิโตจิโตจ   องฺคารสมฺปริกิณฺณตาย  โอกีรณึ  ฯ  เตนาห  
สา   กริาติอาทึ ฯ  องฺคารจิตเกติ   องฺคารส ฺจเย ฯ  สรีรโต  
ปคฺฆรนฺติ   อสุจิทุคฺคนฺธเชคุจฺฉานิ   เสทคตานิ ฯ  ตสฺส  กิร  ร ฺโติ  
 
๑. อฏกถาปาโป อีทิโสว ฯ นิวาปปุฏเติ ภเวยยฺ อ ฺตฺถ ทิสฺสมานตฺตา ฯ  

                           [ ม. ป. ๒๑๒-๕ ส. ป. ๖๒๒-๕ ]   
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กาลิงฺคสฺส   ร ฺโ ฯ  นาฏกินีติ   นจฺจนกิจฺเจ   อธิกตา  อิตฺถี  ฯ  
เสทนฺติ   เสทน  ฯ  ตาปนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อสีสกพนฺธ  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  
กมฺมายูหนกาเล  ตถา   นมิิตฺตคฺคหณปริจยโต  ฯ  ลามกภิกฺขูติ หีนา- 
จารตาย  ลามโก  ภิกฺขุเวสตาย  ภิกฺขาจาเรน  ชีวนโต  จ ภิกฺขุ ฯ  
จิตฺตเกฬินฺติ   จิตฺตรุจิย   ต   ต  กฬีนฺโต  ฯ  อยเมวาติ  ภิกฺขุวตฺถุสฺมึ  
วุตฺตนโยเอว ฯ  
        [๒๓๕]  นิสฺเสวาลปณกกทฺทโมติ   ติลพีชกาทเิภเทน   เสวาเลน  
นีลมณฺฑูกปฏ ิวณฺเณน   อุทกปฏ   ฉาเทตฺวา  นิพฺพตฺตปณเกน  
กทฺทเมน   จ   วิรหิโต  ฯ  สุนฺทเรหิ  ติตฺเถหีติ  สุขาวคาหณฏาน- 
ตาย กทฺทมาทิโทสวิรหโต  จ  สุนฺทเรหิ  ติตฺเถหิ ฯ  ตโต อุทก- 
รหทโต  ฯ  ต  เหตุ  ต  อุปนิสฺสายาติ  อตฺโถ  ฯ  นาคภวนคโตป  
หิ  โส  รหโท  ตโต  อุปริ  มนุสฺสโลเก  ชลาสเยน  สมฺพนฺโธ โหติ ฯ  
เตน  วุตฺต  ตโต  อย  ตโปทา  สนฺทตีติ  ฯ  อถวา  ตโตติ นาค- 
ภวเน อุทกรหทโต   อย   ตโปทา   สนทฺติ ฯ  ต   ห ิ  อุปร ิ  ภูมิตล  
อาโรหติ  ฯ  อุณฺหภาเวน  ตปนโต ตป อุทก เอติสฺสาติ อนฺวตฺถ- 
นามวเสน ตโปทาติ   วุจฺจติ  ฯ  เปตโลโกติ   เปตาน   อาวสนฏาน ฯ  
เกจิ   ปน   เปตโลโกติ   โลหกุมฺภินิรยา   อิธาธิปฺเปตาติ  วทนฺติ  ฯ  
นครสฺส   ปน   ปริโต   ปพฺพตปาทวนพฺภนฺตเรสุ   พหู   เปตาวาสาป  
สนฺเตว ฯ  สวฺายมตฺโถ   เปตวตฺถุปาลิยา   ลกฺขณสยุตฺเตน   อิมาย  
                       [ ม. ป. ๒๑๖-๘ ส.ป. ๖๒๕-๖ ]  
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จ วินีตวตฺถุปาลิยา ทีเปตพฺโพ ฯ  
        [๒๓๖]  กตหตฺถาติ   ถิรตร   ลกฺเขสุ   อวิรชฺฌนสรกฺเขปา ฯ  
อีทิสา   ปน   ตตฺถ   วสีภูตา   กตหตฺถา   นาม   โหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  
โย   สิปฺปเมว   อุคฺคณฺหาติ   โส   กตหตฺโถ   นาม   น   โหติ  ฯ  
อิเม   ปน  กตหตฺถา  จิณฺณวสีภาวาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  สิปฺปทสฺสน- 
วเสน กต  ราชกุลาทึ  อุเปจฺจ  อสน  สรกฺเขโป   เอเตหีติ  
กตุปาสนา ฯ  ราชกุลาทีส ุ ทสฺสิตสิปฺปาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ปภคฺโคติ  
ปราชิโต ฯ  
        [๒๓๗] โทสทสฺสนปุพฺพกรูปวิราคภาวนาสงฺขาตปฏิปกฺขภาวนา- 
วเสน ปฏิฆส ฺาน  สุปฺปหีนตฺตา   มหตาป   สทฺเทน   อรูปสมา- 
ปตฺติโต น   วุฏาติ ฯ  ตถา  ปน  น  สุปฺปหีนตฺตา  สพฺพรูปาวจร- 
สมาปตฺติโต  ุฏาน  สิยาติ  อิธ   อาเน ฺชสมาธีติ   จตุตฺถชฺฌาน- 
สมาปตฺติ อธิปฺเปตาติ   อาห   อาเน ฺชมจล  กายวาจาวิปฺผนฺทน- 
วิรหิต จตุตฺถชฺฌานสมาธินฺติ  ฯ  อ ฺตฺถ  ปน  สมาธิปจฺจนีกาน  
อติทูรตาย   น   อิ ฺชตีติ   อาเน ฺโชติ   อรูปาวจรสมาธิ   วุจฺจติ  ฯ  
สมาธิปาริปนฺถิเก   ธมฺเมติ   วิตกฺกวิจาราทิเก   สนธฺาย   วทติ ฯ  
วิตกฺกาทีสุ   อาทีนวสลฺลกฺขณสฺส   น   สฏุ ุ   กตภาว   สนฺธายาห  
น   สุฏ ุ   ปริโสเธตฺวาติ ฯ  นน ุ จายมายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  
ภควโต   ปมวสฺเสเยว   อภินวสมฺปตฺตอรหตฺโต   อิท ฺจ อุตฺตริ- 
                         [ ม. ป. ๒๑๘-๙ ส. ป. ๖๒๖-๗ ]  
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มนุสฺสธมฺมปาราชิก   วีสติมวสฺสโต   อุปร ิ  ป ฺตฺต   กถ  อิมสฺส  
วตฺถุโน   อิมสฺมึ   ปาราชิเก   ภควตา   วินิจฺฉิตภาโว   วุตฺโตติ ฯ  
นาย   โทโส   อย   เหตฺถ   อาจริยาน   กถามคฺโค   อปฺป ฺตฺเตป  
สิกฺขาปเท   เถรสฺส  วจน  สุตฺวา  อตฺตโน  อปฺปฏิรปู  อุตฺตริมนสฺุส- 
ธมฺม เอส   วทตีติ   ม ฺมานา   ภิกฺขู   เถรสฺส   โทส   อาโรเปนฺตา  
อุชฺฌายึสุ   ภควา   จ   เถรสฺส   ตถา   วจเน   การณ  ทสฺเสตฺวา  
นิทฺโทสภาว   กเถนฺโต   อนาปตฺติ   ภิกฺขเว   โมคฺคลลฺานสฺสาติ  อาห  
สงฺคีติการกา  ปน  อุตฺตรมินุสฺสธมฺมาธิการตฺตา   ตมฺป   วตฺถุ  
อาเนตฺวา อิธ อาโรเปสุนฺติ ฯ  
        [๒๓๘]  สาวกาน   อุปฺปฏิปาฏิยา   อนุสฺสรณ   นตฺถีติ   ทสฺเสตุ  
น   อุปฺปฏิปาฏิยาติ   อาห ฯ  อส ฺสมาปตฺตินฺติ  ส ฺาวิราค- 
ภาวนาย วาโยกสิเณ   นิพฺพตฺติต   จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺตึ  วทติ ฯ  
ปุพฺเพนิวาสาณ   จุติปฏิสนฺธึ   คณฺหนฺตมฺป   อนนฺตรปจฺจยกฺกม- 
วนฺตาน อรูปธมฺมาน   วเสเนว   คณฺหาตีติ   อาห   ตติเย   อตฺตภาเว  
จุติเมว   อทฺทสาติ ฯ  นยโต   สลลฺกฺเขสีติ  วฏเฏ  สสรณกสตฺตาน  
ขนฺธาน   อภาวกาโล   นาม   นตฺถิ   อส ฺ ีภเว   ปน   อจิตฺตกา  
หุตฺวา   ป ฺจ   กปฺปสตานิ  ปวตฺตนฺตีติ   อิมินา  นเยน  สลฺลกฺเขสิ  ฯ  
ทุกฺกร   กตนฺติ   ขนฺธวิกลสฺส   ปุพฺเพนิวาสสฺส   อนุสฺสรณ   เปตฺวา  
สมฺมาสมฺพุทฺธ   น   สกฺกา  อ ฺเหิ  กาตุนฺติ  นยโต  สลลฺกฺเขนฺเตนาป  
                    [ ม. ป. ๒๑๙ ส.ป.  ๖๒๗-๘ ]  
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ทุกฺกร   กตนฺติ   อธิปฺปาโย ฯ  ปฏิวิทฺธาติ  ปฏิวิทฺธสทิสา  ฯ  ยถา  
นาม   โกจิ  ธนุสิปฺเป  กตหตฺโถ  เอก  เกสสงฺขาต  วาล  สตฺตกขฺตฺตุ  
วิทาเลตฺวา   ตโต   เอก  อสุ  คเหตฺวา  วาติงฺคณผลสฺส  มชฺฌฏาเน  
พนฺธิตฺวา   อปร   อสุ   กณฺฑสฺส   อคฺคโกฏิย   ยถา   ตสฺส   อสุสฺส  
โอกามตฺต   ลิกฺขามตฺต   วา   กณฺฑสฺส   อคฺคโกฏโิต   อธิก   หตฺุวา  
ติฏติ   เอว   พนฺธิตฺวา   อุสภมตฺเต   าเน    ิโต   กณฺฑพทฺธาย  
วาลโกฏิยา   วาติงฺคณพทฺธวาลสฺส   โกฏึ   ปฏิวิชฺเฌยฺย   เอวเมว  
อิมินาป  กต  ทุกฺกรนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เอตทคฺคนฺติ  เอโส  อคฺโค ฯ  
ยทิทนฺติ โย อย ฯ ลิงฺควิปลฺลาสวเสเนต วุตฺต ฯ  
        [๒๓๙]  อิธาติ   อิมสมฺึ   ภิกฺขุวิภงฺเค ฯ  อุทฺทิฏาติ   อิธ ปาฏ-ิ 
โมกฺขวเสน  อโนสาริตตฺตา  จตฺตาโร  ปาราชิกา  อุทฺทิฏา กถิตาติ  
อตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ  ยท ิ  เอว   เหฏา   ถุลลฺจฺจยทุกฺกฏานมฺป วุตฺต ฯ 
ตฺตา  ปาราชิกาว  อุทฺทิฏาติ  กสฺมา  วุตฺตา ฯ ปาราชิกา- 
ธิการตฺตา สนฺเตสุป  ถุลลฺจฺจยทุกฺกเฏสุ   อิธ   ปาราชิกาว   วุตฺตา  ฯ  
เยส ฯเปฯ  อสวาโสติ   อิมมตฺถ   วา   ทีเปตุกาโม  ตสมฺพนฺเธน  
อุทฺทิฏา   จตฺตาโร   ปาราชิกาติ   อาห ฯ  ตตฺถายสฺมนฺเตติอาทิก  
ปน   อนุ ฺาตปาฏิโมกฺขุทฺเทสกฺกโมป   อยเมว   นา ฺโติ   ทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ ภิกฺขุนีน อสาธารณานิ จตฺตารีติ อุพฺภชาณุมณฺฑลิกา  
วชฺชปฏิจฺฉาทิกา   อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา   อฏวตฺถุกาติ   อิมานิ   จตฺตาริ  
                              [ ม. ป. ๒๑๙ ส.ป. ๖๒๘ ]  
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ภิกฺขุนีน   ภิกฺขูหิ   อสาธารณานิ   นาม  ฯ  เอเตสุ  อุพฺภชาณุมณฺฑลิกา  
นาม   ยา   กายสสคฺคราเคน  อวสฺสุตา  เตเนว  ราเคน  อวสฺสุตสฺส  
มนุสฺสปุริสสฺส   อกฺขกาน   อโธ   ชาณุมณฺฑลาน   กปฺปราน ฺจ   อุปร ิ 
เยนเกนจิ   สรีราวยเวน  อามสนาทึ  สาทิยติ  ฯ  ตสฺสา  อธิวจน  ฯ  
ยา   ปน   ภิกขฺุนี   อ ฺ ิสฺสา  ภิกฺขุนิยา  ปาราชิกสงฺขาต  วชฺช  ชาน  
ปฏิจฺฉาเทติ   สา   วชฺชปฏิจฺฉาทิกา  นาม  ฯ  สมคฺเคน  ปน  สงฺเฆน  
อุกฺขิตฺต   ภิกขฺุ   ยา   ภิกฺขุนี   ยทิฏ ิโก   โส   โหติ ๑  ตสฺสา  
ทิฏ ิยา   คหณวเสน   อนุวตฺตติ   สา   อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา   นาม ฯ  
ยา   ปน  กายสสคฺคราเคน  ตินฺตา  ตถาวิธสฺเสว  ปุรสิสฺส  หตฺถคฺ- 
คหณ วา  สงฺฆาฏิกณฺณคฺคหณ  วา  สาทิยติ   กายสสคฺคสงฺขาตสฺส  
อสทฺธมฺมสฺส   ปฏิเสวนตฺถาย   ปุริสสสฺ   หตฺถปาเส   สนฺติฏติ   วา  
ตตฺถ   ตฺวา   สลฺลปติ   วา  สงฺเกต  วา  คจฺฉติ  ปุรสิสฺส  อาคมน  
วา   สาทิยติ   เกนจิ   วา   ปฏิจฺฉนฺโนกาส  ปวิสติ  หตฺถปาเส  วา  
ตฺวา   กาย   อุปสหรติ   อย   อฏวตฺถุกา   นามาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  
วตฺถุวิปนฺนาติ   ปพฺพชชฺปูสมฺปทาย   อวตฺถุภาวโต   วตฺถุวิปนฺนา ฯ  
เนส   ห ิ  น   ภิกฺขเว   ปณฺฑโก   ปพฺพาเชตพฺโพ  โย  ปพฺพาเชยฺย  
อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติอาทินา   ปพฺพชฺชา  อุปสมฺปทา  จ ปฏิก-ฺ 
ขิตฺตา ฯ  ตสฺมา  เต  ภิกฺขุภาวาย  อภพฺพตฺตา  
 
๑. ม. สุทฺธทิฏ ิกา โหติ ฯ  

                           [ ม. ป. ๒๒๐ ส. ป. ๖๒๙ ]  
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สทิสตาย  ปาราชิกาติ  วุตฺตา ฯ ตพฺภาวภาวิตาย ภิกฺขุภาโว วสติ    
เอตฺถาติ   วตฺถุ  ฯ  ปุคฺคลาน   ภิกฺขุภาวารหตา  ฯ  สา  ปน ปพฺพชฺชา- 
ขนฺธกาคตสพฺพโทสวิรหิตคุณสมฺปตฺติยุตฺตตา ฯ  ต   วิปนฺน ปณฺฑก- 
ภาวาทิโยเคน  เยส  เต  วตฺถุวิปนฺนา ฯ อเหตุกปฏิสนฺธิกาติ อิมินา  
เตส   วิปากาวรเณน   สมนฺนาคตภาว   ทสฺเสนฺโต   มคฺคาวรเณ การณ- 
มาห  ฯ  ปาราชิกาปนฺนสทิสตฺตา  ปาราชิกา ฯ เถยฺยสวาสกาทิกมฺม  
มาตุฆาตาทิก   วิย   อานนฺตริย   น   โหตีติ   อาห   อิเมส   ติณฺณ  
สคฺโค   อวาริโตติ ฯ  ลมพฺ  ทีฆตาย  ลมฺพมาน  องฺคชาตเมตสฺสาติ  
ลมฺพี ฯ  โส  เอตฺตาวตา  น  ปาราชิโก  อถโข  ยทา  อนภิรติยา  
ปฬิโต  อตฺตโน  องฺคชาต  มุเข  วา  วจฺจมคฺเค  วา  ปเวเสติ  ตทา  
ปาราชิโก   โหติ  ฯ  มุทุ   ปฏ ิ   เอตสฺสาติ   มุทุปฏ ิโก กตปร-ิ 
กมฺมาย  มุทกุาย  ปฏ ิยา  สมนฺนาคโต  ฯ  โสป  ยทา อนภิรติยา  
ปฬิโต   อตฺตโน  องฺคชาต  อตฺตโน  มขุวจฺจมคฺเคสุ  อ ฺตร  ปเวเสติ  
ตทา   ปาราชโิก   โหติ  ฯ  ปรสฺส  องฺคชาต  มุเขน  คณฺหาตีติ  โย  
อนภิรติยา   ปฬิโต   ปรสสฺ   สุตฺตสฺส   วา  ปมตฺตสฺส  วา  องฺคชาต  
อตฺตโน   มุเขน   คณฺหาติ ฯ  ปรสฺส   องฺคชาเต  อภินิสีทตีติ  โย  
อนภิรติยา   ปฬิโต   ปรสสฺ   องฺคชาต   กมฺมนิย   ทสิฺวา   อตฺตโน  
วจฺจมคฺเคน   ตสฺสุปริ   นสิีทติ ฯ  ต  อตฺตโน  วจฺจมคฺค  ปเวเสตีติ  
อตฺโถ ฯ  เอตฺถาห   มาตุฆาตกปตุฆาตกอรหนฺตฆาตกา      ตติย- 
                       [ ม. ป. ๒๒๐ ส. ป. ๖๒๙ ]  
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ปาราชิก   อาปนฺนา   ภิกฺขุนีทูสโก   ลมพิฺอาทโย   จตฺตาโร   จ ปม- 
ปาราชิก   อาปนฺนาเอวาติ   กุโต   จตุวีสตีติ ฯ  วุจฺจเต ฯ มาตุฆาต- 
กาทโย   หิ   จตฺตาโร   อิธ   อนุปสมฺปนฺนาเอว   อธิปฺเปตา ลมฺพิ- 
อาทโย   จตฺตาโร   กิ ฺจาป   ปมปาราชิเกน   สงฺคหิตา  ยสฺมา  
ปน   เอเกน   ปริยาเยน  เมถุน  ธมฺม  อปฺปฏิเสวิโน  โหนฺติ  ตสฺมา  
วิสุ  วุตฺตาติ  ฯ  เอเกน  ปริยาเยนาติ  อุภินฺน ราคปริยุฏานสงฺขา- 
เตน ปริยาเยน  ฯ  ทุติยวิกปฺเป   กจฺจิตฺถาติ   เอตฺถ   กจฺจิ   อตฺถาติ  
ปทจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ  
                อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยสวณฺณนาย  
        สารตฺถทีปนิย จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
         นิฏ ิโต จ สารตฺถทีปนิยา ปาราชิกกณฺโฑ ฯ  


