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                               สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา  
                                สมนตฺปาสาทิกาวณฺณนา  
                                           ตติโย ภาโค  
                                         ------------------- 
                                     เตรสกกณฺฑวณฺณนา  
        [๑]  อิทานิ  ปาราชิกสวณฺณนาสมนนฺตรา  ยา  เตรสกาท- 
สวณฺณนา สมารทฺธา ตสฺสาป  
              อนากุลา อสนฺเทหา                  ปริปุณฺณวินิจฺฉยา  
              อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺนา     โหติ สารตฺถทีปนี ฯ  
        [๒]  เตรสกสฺสาติ   เตรส   สิกฺขาปทานิ   ปริมาณานิ   อสฺส  
กณฺฑสฺสาติ เตรสก ฯ ตสฺส เตรสกสฺส กณฺฑสฺสาติ อตฺโถ ฯ  
        [๓]  อนภิรโตติ   อ ฺตฺถ   คิหิภาว   ปฏยมาโน   วุจฺจติ  
อิธ    ปน    กามราควเสน    อุกฺกณฺ ิตตาย    วิกฺขิตฺตจตฺตตาย  
สมนฺนาคโต อธิปฺเปโตติ อาห วิกฺขิตฺตจิตฺโตติอาทิ ฯ  
        [๔]  ส ฺเจตนิกาติ    เอตฺถ   สสทฺโท   วิชชฺมานตฺถตาย  
สาตฺถโกติ   ทสฺเสนฺโต   อาห   สวิชฺชติ   เจตนา  อสฺสาติ ฯ  ตตฺถ  
เจตนาติ    วิติกฺกมวสปฺปวตฺตา    ปุพฺพภาคเจตนา ฯ   อสฺสาติ สุกฺก- 
[ ม. ป.  ๒๑๗-๒๐  สมนตฺปาสาทิกาย  ทุติโย  ภาโค  องฺเก  ๒-๓ ]  
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วิสฏ ิยา ฯ   อิมสฺมิ   วิกปเฺป   อิกสทฺทสฺส  วิสุ  อตฺโถ  นตฺถีติ  
อาห   สเจตนาว   ส ฺเจตนิกาติ ฯ   อิทานิ   สสทฺทสฺส   อตฺถ  
อนเปกฺขิตฺวา    อิกสทฺโทว    อตฺถิอตฺถ   ปกาเสตีติ   ทสฺเสนฺโต  
ส ฺเจตนา   วา   อสฺสา   อตฺถีติ   ส ฺเจตนิกาติ   ทุติยวิกปฺปมาห ฯ  
สวิชฺชติ   เจตนา   อสฺสาติ   ปทภาชเน   วตฺตพฺเพ  พฺย ฺชเน  อาทร  
อกตฺวา   ชานนฺโตติอาทิ   วุตฺต ฯ   อุปกฺกมามีติ   ชานนฺโตติ  
โมจนตฺถ อุปกฺกมามีติ ชานนฺโต ฯ  
        [๕]  อาสยเภทโตติ      จิตฺตาทิอาสยเภทโต ฯ  พุทฺธปจฺเจก- 
พุทฺธานมฺป  หิ  ร ฺโป จกฺกวตฺติสฺส ปตฺตเสมฺหปุพฺพ- 
โลหิตาสเยสุ จตูสุ   อ ฺตโร   อาสโย   โหติเยว ฯ   มนฺทป ฺาน   ปน  
จตฺตาโรป   อาสยา   โหนฺติ ฯ   ธาตุนานตฺตโตติ   ปวีธาตุอาทีน  
จตุนฺน   ธาตูน   จกฺขาทีน   วา   อฏารสนฺน   ธาตูน  รสโสณิตาทีน  
วา   ธาตูน   นานตฺตโต ฯ   วตฺถิสีสนฺติ   วตฺถิปูฏสฺส   อพฺภนฺตเร  
มตฺถกปสฺส ฯ   ราค ฯ เป ฯ  อสกฺโกนโฺตติ  ราคปรยิุฏาน  สนธฺาย  
วุตฺต ฯ   ราชา   ปน   สมภฺวสฺส  สกลกาโย  านนฺติ  สุตปุพฺพตฺตา  
วีมสนตฺถ   เอวมกาสีติ   วทนฺติ ฯ   ทกโสตนฺติ   มตฺุตมคฺค ฯ องฺค- 
ชาตปฺปเทสนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ  ทกโสโตโรหณโต  ปฏาย  ปน  
อุปาทินฺนโต   วินิมุตฺตตาย   สมฺภเว   อุตุสมุฏานเมว   รูป  อวสิสฺสติ  
เสส   ติสมุฏาน   นตฺถีติ   เวทิตพฺพ ฯ  อาโปธาตุยา  สนฺตานวเสน  
                              [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๓-๕ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 3 

ปวตฺตมานาย   อวตฺถาย   วิเสโส   สมภฺโว ฯ  โส  จตุสฺสมุฏานิโก  
อฏกถาย   จตุสฺสมุฏานิเกสุ   สมฺภวสฺส   วุตฺตตฺตา ฯ   โส   ปน  
โสฬสวสฺสกาเล   อุปฺปชชฺติ ฯ   ตสฺส   ราควเสน   านา   จาวน  
โหตีติ   วทนฺติ ฯ   ตสฺมา   ย   วุตฺต   กถาวตฺถุอฏกถาย สุกฺก- 
วิสฏ ิ   นาม  ราคสมุฏานา  โหตีติ  ต  สมฺภวสฺส  านา  จาวน  
สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  น  ปน  สมฺภโว  จิตฺตสมุฏาโน- 
เยวาติ ทีเปตุ   เตเนว   ตตฺถ   วิสฏ ิคฺคหณ   กต ฯ   ขีณาสวาน  
ปน   พฺรหฺมาน ฺจ   สมฺภโว  นตฺถีติ  อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน  วุตฺต ฯ  
ตสฺมา   ย   วุตฺต   กถาวตฺถุอฏกถาย   ตาส   เทวตาน  สุกฺกวิสฏ ิ  
นาม   นตฺถีติ   ตมฺป   านา  จาวน  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  คเหตพฺพ ฯ  
น   ปน   เทวตาน   สพฺพโส  สมฺภวสฺส  อภาว  สนฺธาย ฯ  ฉนฺนมปฺ  
กามาวจรเทวตาน   กามา   ปากติกาเยว ฯ  มนุสฺสา  วิย  หิ  เต  
ทฺวยทฺวยสมาปตฺติวเสเนว   เมถุน   ปฏิเสวนฺติ ฯ   เกวล   ปน  
นิสฺสนฺทาภาโว    เตส   วตฺตพฺโพ ฯ   ตงฺขณิกปริฬาหวูปสมาวห  
สมฺผสฺสสุขเมว    หิ    เตส    กามกิจฺจ ฯ   เกจิ   ปน จาตุมฺมหาราชิก- 
ตาวติสานเยว  ทฺวยทฺวยสมาปตฺติยา  กามกิจฺจ  อิชฺฌติ ยามาน   
อ ฺม ฺ  อาลิงฺคนมตฺเตน  ตุสิตาน   หตฺถามสนมตฺเตน  
นิมฺมานรตีน    หสิตมตฺเตน    ปรนิมฺมติวสวตฺตีน    โอโลกิตมตฺเตน  
กามกิจฺจ   อิชฺฌตีติ   วทนฺติ ฯ   ต  อฏกถาย  ปฏิกฺขิตฺต  ตาทิสสฺส  
                           [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๕ ]  
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กาเมสุ   วิรชชฺนสฺส   เตสุ   อภาวโต   กามาน ฺจ   อุตฺตรุตฺตริ  
ปณีตตรปณีตตมภาวโต ฯ   ตเถวาติ   โมจนสฺสาเทน   นิมิตฺเต  
อุปกฺกมโตติอาทิ   อติทิสฺสติ ฯ  วิสฏ ีติ   านา   จาวนา  วุจฺจตีติ  
วุตฺตตฺตา    ทกโสต   โอติณฺณมตฺเตติ   กสฺมา   วุตฺตนฺติ   อาห ทก- 
โสโตโรหณ ฺเจตฺถาติอาทึ ฯ   เอตฺถาติ   ตีสุป   วาเทสุ ฯ อธิ- 
วาเสตฺวาติ   นิมิตฺเต   อุปกฺกมิตฺวา  ปุน  วิปฺปฏิสาเร  อุปฺปนฺเน  
อธิวาเสตฺวา ฯ   อนฺตรา   นิวาเรตุนฺติ   านโต  จุต  ต  ทกโสต  
โอตริตุ   อทตฺวา   อนฺตรา   นิวาเรตุ ฯ  เตนาห  านา  จุต  หิ  
อวสฺส   ทกโสต   โอตรตีติ ฯ   านา  จาวนมตฺเตเนวาติ  ทกโสต  
อโนติณฺเณปติ   อธิปฺปาโย ฯ   เอตฺถ   จ   สกโล  กาโย  านนฺติ  
วาเท    านา    จาวน   วทนฺเตน   สกลสรีรโต   จุตสฺสาป ทกโสโต- 
โรหณโต  ปพฺุเพ  อปฺปมตฺตกสฺส  อนฺตรายสฺส  สมฺภวโต  วุตฺต ฯ  
สกลสรีเร   วา   ตสฺมึ   ตสฺมึ   ปเทเส    ิตสฺส   านจุตึ  สนฺธาย  
านา   จาวนมตฺเตเนวาติ   วุตฺต ฯ   นิมตฺิเต   อุปกฺกมนฺตสฺเสวาติ  
โมจนสฺสาเทน     อุปกฺกมนฺตสฺส ฯ    หตฺถปริกมฺมาทีสุ   สติป  
โมจนสฺสาเท  นิมิตฺเต   อุปกฺกมาภาวโต  นตฺถิ  อาปตฺตีติ   อาห  
หตฺถปริกมฺม ฯ เป ฯ   อนาปตฺตีติ ฯ   อย   สพฺพาจริยสาธารโณ  
วินิจฺฉโยติ   ทกโสโตโรหณ ฺเจตฺถาติอาทินา  วุตฺโต   ติณฺณมฺป  
อาจริยาน สาธารโณ วินิจฺฉโย ฯ  
                           [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๕ ]  
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        [๖]  โขภกรณปจฺจโย นาม วิสภาคเภสชฺชเสนาสนาหาราทิ- 
ปจฺจโย ฯ อตฺถกามตาย   วา   อนตฺถกามตาย   วาติ   ปสนฺนา  
อตฺถกามตาย   กุทฺธา   อนตฺถกามตาย ฯ  อตฺถาย  วา  อนตฺถาย  
วาติ   สภาวโต   ภวิตพฺพาย   อตฺถาย   วา   อนตฺถาย   วา ฯ อุป- 
สหรนฺตีติ   อตฺตโน   เทวานุภาเวน   อุปเนนฺติ ฯ  โพธิสตฺตมาตา  
วิย   ปุตฺตปฏลิาภนิมิตฺตนฺติ   ตทา   กริ  ปุเร  ปุณฺณมาย  สตฺตม- 
ทิวสโต ปฏาย     วิคตสุราปาน   มาลาคนฺธาทิวิภูติสมฺปนฺน   นกฺขตฺต- 
กีฬ อนุภวมานา   โพธิสตฺตมาตา   สตฺตเม   ทิวเส   ปาโตว   อุฏาย  
คนฺโธทเกน   นหายิตฺวา   สพฺพาลงฺการวิภูสิตา   วรโภชน   ภุ ฺชิตฺวา  
อุโปสถงฺคานิ   อธิฏาย   สิรีคพฺภ   ปวิสิตฺวา   สิรสียเน   นิปนนฺา  
นิทฺท   โอกฺกมมานา   อิท   สุปน   อทฺทส   จตฺตาโร   กริ   น  
มหาราชาโน   สยเนเนว   สทฺธึ   อุกฺขิปตฺวา   อโนตตฺตทห   เนตฺวา  
นหาเปตฺวา   ทิพฺพวตฺถ   นิวาเสตฺวา   ทิพฺพคนฺเธหิ   วิลิมฺเปตฺวา ทิพฺพ- 
ปุปฺผานิ   ปลนฺธิตฺวา   ตโต   อวิทูเร   รชตปพฺพโต  ตสฺส  อนฺโต  
กนกวิมาน   อตฺถิ   ตสฺมึ   ปาจีนโต   สสี   กตฺวา   นปิชฺชาเปสส  
อถ   โพธิสตฺโต   เสตวรวารโณ   หุตฺวา   ตโต   อวิทูเร   เอโก  
สุวณฺณปพฺพโต    ตตฺถ    จริตฺวา   ตโต   โอรุยฺห   รชตปพฺพต  
อภิรูหิตฺวา   กนกวิมาน  ปวิสิตฺวา  มาตร  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ทกฺขิณ- 
ปสฺส ผาเลตฺวา   กุจฺฉิปวิฏสทิโส   อโหสิ ฯ   อิม   สุปน   สนธฺาย  
                         [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๕-๖ ]  
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เอต   วุตฺต   โพธิสตฺตมาตา   วิย   ปุตฺตปฏิลาภนิมิตฺตนฺติ ฯ   ป ฺจ  
มหาสุปเนติ  มหนฺเตหิ  ปรุิเสหิ   ปสฺสติพฺพโต   มหนฺตาน ฺจ  อตฺถาน  
นิมิตฺตภาวโต   มหาสุปเน ฯ   เต   ปน   ป ฺจ   มหาสุปเน  เนว  
โลกิยมหาชโน   ปสฺสติ   น   มหาราชาโน   น   จกกฺวตฺติราชาโน  
น   อคฺคสาวกา   น   ปจฺเจกพุทฺธา   น   สมฺมาสมฺพุทฺธา ฯ  เอโก  
สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺโตเยว   ปสฺสติ ฯ   เตน   วุตฺต   โพธิสตฺโต   วิย  
ป ฺจ   มหาสุปเนติ ฯ   อมฺหาก   ปน   โพธิสตฺโต   กทา   เต  
สุปเน   ปสฺสติี ฯ   เสฺวว   พุทฺโธ  ภวิสสฺามีติ  จาตุทฺทสิย  ปกฺขสสฺ  
รตฺติวิภายนกาเล   ปสฺส ิฯ   กาลวเสน   หิ   ทิวา  ทิฏโ  สุปโน  
น   สเมติ ฯ   ตถา   ปมยาเม  มชฺฌิมยาเม  ปจฺฉิมยาเม  จ ฯ  
พลวปจฺจูเส  ปน๑  อสิตปตขายิตสายิเต  สมฺมาปรณิามงฺคเต  กายสฺมึ  
โอชาย   ปติฏ ิตาย   อรุเณ   อุคฺคจฺฉมาเน   ทิฏสุปโน   สเมติ ฯ  
อิฏนิมิตฺต   สุปน   ปสฺสนฺโต   อิฏ   ปฏิลภติ ฯ   อนิฏนิมิตฺต  
ปสฺสนฺโต   อนิฏ ฯ   ตสฺมา   โพธิสตฺโตป   สุปน   ปสฺสนฺโต รตฺติ- 
วิภายนกาเล ปสฺสิ ฯ  
        [๗]  เก  ปน  เต  ป ฺจ  มหาสุปนาติ ฯ  ตถาคตสฺส  อรหโต  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส      ปุพฺเพว      สมฺโพธา      อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิ- 
 ๑. ม. ตถา ปมยาเม มชฺฌิมยาเม จ ฯ ปจฺฉิมยาเม พลวปจจฺูเส ปน ฯ  

                             [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๖ ]  
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สตฺตสฺเสว   สโต  ป ฺจ  มหาสุปนา  ปาตุรเหสุ ฯ  อย  มหาปวี  
มหาสยน   อโหสิ ฯ   หิมวา   ปพฺพตราชา   พิพฺโพหน   อโหสิ ฯ  
ปุรตฺถิเม   สมุทฺเท   วามหตฺโถ  โอหิโต  อโหส ิฯ  ปจฺฉิเม  สมทฺุเท  
ทกฺขิณหตฺโถ   โอหิโต   อโหสิ ฯ   ทกขิฺณสมุทฺเท   อุโภ   ปาทา  
โอหิตา   อเหสุ ฯ   อย   ปโม   มหาสุปโน  ปาตุรโหสิ ฯ  ปุน  
จปร   ทพฺพติณสงฺขาตา   ติริยา   นาม๑  ติณชาติ  นงฺคลมตฺเตน  
รตฺตทณฺเฑน   นาภิโต   อุคฺคนฺตฺวา   ปสฺสนฺตสฺเสวสฺส   วิทตฺถิมตฺต  
รตนมตฺต    พฺยามมตฺต    ยฏ ิมตฺต   คาวุตมตฺต   อฑฺฒโยชนมตฺต  
โยชนมตฺตนฺติ   เอว   อุคฺคนฺตฺวา   อุคฺคนฺตฺวา   อเนกโยชนสหสฺส  นภ  
อาหจฺจ    ิตา   อโหส ิฯ   อย  ทุติโย  มหาสุปโน  ปาตุรโหสิ ฯ  
ปุน   จปร   เสตา   กิมิโย   กณฺหสีสา   ปาเทหิ  อุสฺสกฺกิตฺวา  ยาว  
ชาณุมณฺฑล   ปฏิจฺฉาเทสุ ฯ   อย  ตติโย  มหาสุปโน  ปาตุรโหสิ ฯ  
ปุน   จปร   จตฺตาโร   สกณุา  นานาวณฺณา  จตูหิ  ทิสาหิ  อาคนฺตฺวา  
ปาทมูเล   นปิติตฺวา   สพฺพเสตา   สมฺปชฺชึส ุฯ   อย   จตุตฺโถ มหา- 
สุปโน   ปาตุรโหสิ ฯ   ปนุ   จปร   โพธิสตฺโต   มหโต มิฬฺห- 
ปพฺพตสฺส   อุปรูปริ   จงฺกมติ   อลิมฺปมาโน   มิเฬหฺน ฯ   อย  
ป ฺจโม   มหาสุปโน   ปาตุรโหสิ ฯ   อิเม   ป ฺจ   มหาสุปนา ฯ  
ตตฺถ   ปโม   อนุตฺตราย   สมฺมาสมฺโพธิยา   ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ทติุโย  
 ๑. ม. ติริยา นามาติ อิท นตฺถิ ฯ  

                                [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๖ ]  
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อริยสฺส   อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   เทวมนุสฺเสสุ   สปฺุปกาสิตภาวสฺส  
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   ตติโย   พหุนฺน   โอทาตวสนาน   คิหีน   ภควนตฺ  
อุปสงฺกมิตฺวา   สรณคมนสฺส   ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   จตุตฺโถ   ขตฺติยาทีน  
จตุนฺน   วณฺณาน   ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย  อคารสฺมา  อนคาริย  
ปพฺพชิตฺวา    อนุตฺตรวิมุตฺติสจฺฉิกิริยาย   ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   ป ฺจโม  
จตุนฺน    ปจฺจยาน    ลาภิตาย    เตสุ   จ   อนุปลิตฺตภาวสฺส  
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   อปจ   ย   โส   จกฺกวาฬมหาปวึ   สิรีสยนภูต  
อทฺทส   ต   พุทฺธภาวสฺส   ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   ย   หิมวนฺตปพฺพตราชาน  
พิพฺโพหน   อทฺทส   ต   สพฺพ ฺ ุตาณพิพฺโพหนสฺส   ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  
ย   จตฺตาโร   หตฺถปาเท   สมุทฺทสฺส   อุปรูปริภาเคน   คนฺตฺวา จกฺก- 
วาฬมตฺถเก    ิเต   อทฺทส   ต   ธมฺมจกกฺสฺส   อปฺปฏิวตฺติยภาเว  
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   ย   อตฺตาน   อุตฺตานก   นิปนฺน   อทฺทส   ต  ตีส ุ 
ภเวสุ   อวกชฺุชาน   สตฺตาน   อุตฺตานมุขภาวสฺส   ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  
ย    อกฺขีนิ    อุมฺมิเลตฺวา    ปสฺสนฺโต    วิย   อโหสิ   ต ทิพฺพจกฺขุ- 
ปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ย  ยาว  ภวคฺคา  เอกาโลก อโหสิ  
ต   อนาวรณาณสฺส๑   ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  
อิติ   ตตวิเสสาธิคมนิมิตฺตภูเต   ป ฺจ   มหาสุปเน   ปสฺสิ ฯ   เตน  
วุตฺต โพธิสตฺโต วิย ป ฺจ มหาสุปเนติ ฯ  
 ๑ ม. ปฏิลาภายาติ อตฺถิ ฯ  

                                  [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๖ ]  
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        [๘] โกสลราชา วิย โสฬส สุปเนติ  
                             อุสภา รุกฺขา คาวิโย ควา จ  
                             อสฺโส กโส สิคาลี จ กุมฺโภ  
                             โปกฺขรณี จ อปากจนฺทน  
                             ลาวูนิ สีทนฺติ สิลา ปฺลวนฺติ  
                             มณฺฑูกิโย กณฺหสปฺเป คิลนฺติ  
                             กาก สวุณฺณา๑ ปริวารยนฺติ  
                             ตสาวกา เอฬกาน ภยา หีติ  
อิเม   โสฬส   สุปเน  ปสสฺนฺโต  โกสลราชา  วิย ฯ  เอกทิวส  กริ  
โกสลมหาราชา   รตฺตึ   นทิฺทูปคโต   ปจฺฉิมยาเม   โสฬส  มหาสุปเน  
ปสฺสิ ฯ   ตตฺถ   จตฺตาโร   อ ฺชนวณฺณา   กาฬอุสภา  ยุชฺฌิสฺสามาติ  
จตูหิ   ทิสาหิ   ราชงฺคณ   อาคนฺตฺวา   อุสภยุทฺธ   ปสฺสิสฺสามาติ  
มหาชเน   สนฺนิปติเต   ยชฺุฌนาการ   ทสฺเสตฺวา   นทิตฺวา   คชชฺิตฺวา  
อยุชฺฌิตฺวาว   ปฏิกฺกนฺตา   อิม   ปม   สุปน   อทฺทส ฯ   ขุทฺทกา  
รุกฺขา   เจว   คจฺฉา   จ   ปวึ   ภินฺทิตฺวา   วิทตฺถิมตฺตมฺป รตน- 
มตฺตมฺป   อนุคฺคนฺตฺวาว   ปุปฺผนฺติ   เจว   ผลนฺติ   จ  อิม  ทุติย  
อทฺทส ฯ   คาวิโย   ตทหุชาตาน   วจฺฉาน   ขีร  ปวนฺติโย  อททฺส  
อย    ตติโย   สุปโน ฯ   ธรุวาเห   อาโรหปริณาหสมฺปนฺเน มหา- 
 ๑. ม. สุปณฺณา ฯ  

                             [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๖ ]  
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โคเณ  ยุคปรมฺปราย  อโยเชตฺวา  ตรุเณ  โคทมฺเม ธุเร โยเชนฺเต  
อทฺทส   เต   ธุร   วหิตุ   อสกฺโกนฺตา   ฉฑฺเฑตฺวา  อฏสุ  สกฏานิ  
นปฺปวตฺตึสุ   อย   จตุตฺโถ   สุปโน ฯ   เอก   อุภโตมุข   อสฺส  
อทฺทส   ตสสฺ   อุโภสุ   ปสฺเสสุ   ยวสีส   เทนฺติ   โส   ทฺวีหิป  
มุเขหิ   ขาทติ   อย   ป ฺจโม   สุปโน ฯ  มหาชโน  สตสหสฺสคฺ- 
ฆนิก สุวณฺณปาตึ   สมฺมชชฺิตฺวา๑  อิธ   ปสฺสาว   กโรหีติ   เอกสฺส  
ชรสิคาลสฺส   อุปนาเมสิ   ต   ตตฺถ   ปสฺสาว   กโรนฺต   อทฺทส  
อย   ฉฏโ   สุปโน ฯ  เอโก  ปุริโส  รชฺชุ  วฏเฏตฺวา  ปาทมูเล  
นิกฺขิปติ   เตน   นิสินฺนปสฺส   เหฏา   สยิตา   ฉาตสิคาลี   ตสฺส  
อชานนฺตสฺเสว   ต   ขาทติ   อิม   สตฺตม   สุปน   อทฺทส ฯ ราช- 
ทฺวาเร   พหหูิ   ตุจฺฉกุมฺเภหิ   ปริวาเรตฺวา   ปต  เอก  มหนฺต  
ปูริตกุมฺภ   อทฺทส ฯ   จตฺตาโรป   ปน   วณฺณา   จตูหิ   ทิสาหิ  
จตูหิ   อนุทิสาหิ   จ  ฆเฏหิ  อุทก  อาหริตฺวา  ปูริตกุมฺภเมว  ปูเรนฺติ  
ปูริตปูริตอุทก   อุตฺตริตฺวา   ปลายติ   เตป   ปุนปฺปนุ   ตตฺเถว  
อุทก    อาสิ ฺจนฺติ    ตุจฺฉกุมฺเภ   โอโลเกนฺโตป   นตฺถิ   อย  
อฏโม   สุปโน ฯ   เอก   ป ฺจปทุมส ฺฉนฺน   คมฺภีร   สพฺพโตติตฺถ  
โปกฺขรณึ   อทฺทส   สมนตฺโต   ทิปทจตุปฺปทา   โอตริตฺวา   ตตฺถ  
ปานีย   ปวนติฺ   ตสฺสา   มชฺเฌ   คมฺภีรฏาเน   อุทก   อาวิล  
 ๑. ม. ปมชฺชิตฺวา ฯ  

                               [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๖ ]  
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ตีรปฺปเทเส   ทิปทจตุปฺปทาน   อกฺกมนฏาเน  อจฺฉ วิปฺปสนฺน- 
มนาวิล   อย   นวโม   สุปโน ฯ  เอกิสสฺาเยว  จ  กมฺุภิยา  
ปจฺจมาน   โอทน  อปาก  อทฺทส ฯ  อปากนฺติ  วิจาเรตฺวา  วิภชิตฺวา  
ปต   วิย   ตีหากาเรหิ   ปจฺจมาน   เอกสฺมึ   ปสฺเส   อติกิลินฺโน  
โหติ   เอกสฺมึ   อุตฺตณฺฑุโล   เอกสฺม ึ  สุปกฺโกติ   อย   ทสโม  
สุปโน ฯ   สตสหสฺสคฺฆนิก   จนฺทนสาร   ปูติตกฺเกน   วิกฺกีณนฺเต  
อทฺทส   อย   เอกาทสโม   สุปโน ฯ  ตุจฺฉลาวูนิ  อุทเก  สีทนฺตานิ  
อทฺทส   อย   ทฺวาทสโม   สุปโน ฯ  มหนฺตมหนฺตา  กฏูาคารปฺ- 
ปมาณา ฆนสิลา    นาวา    วิย   อุทเก   ปลฺวมานา   อทฺทส   อย  
เตรสโม   สปุโน ฯ   ขุททฺกมธุกปุปฺผปฺปมาณา   มณฺฑูกิโย   มหนฺเต  
กณฺหสปฺเป   เวเคน   อนุพนฺธิตฺวา   อุปฺปลนาเฬ   วิย   ฉินฺทิตฺวา  
ฉินฺทิตฺวา   มส   ขาทิตฺวา   คิลนฺติโย   อทฺทส   อย   จุทฺทสโม  
สุปโน ฯ   ทสหิ   อสทฺธมฺเมหิ   สมนนฺาคต   คามโคจร   กาก กา ฺจน- 
วณฺณวณฺณตาย     สุวณฺณาติ     ลทฺธนาเม    สุวณฺณราชหเส ปร-ิ 
วาเรนฺเต   อทฺทส   อย   ปณฺณรสโม   สุปโน ฯ  ปพฺุเพ  ทีปโน  
เอฬเก   ขาทนฺติ   เต   ปน  เอฬเก  ทีปโน  อนุพนฺธตฺิวา  มุรมุราติ  
ขาทนฺเต   อทฺทส   อถ ฺเ   ตสาวกา   เอฬเก   ทรูโตว   ทิสฺวา  
ตสิตา    ตาสปฺปตฺตา    หตฺุวา   เอฬกาน   ภยา   ปลายิตฺวา คุมฺพ- 
คหนานิ ปวิสิตฺวา นิลียึสุ อย โสฬสโม สุปโน ฯ  
                           [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๖ ]  
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        สารตฺถทีปนี  นาม  วินยฎีกา  หนาท่ี  12 
        [๙]  ตตฺถ   อธมฺมิกาน   ราชูน   อธมฺมิกาน ฺจ   มนุสฺสาน  
กาเล   โลเก   วิปริวตฺตมาเน   กุสเล  โอสนฺเน  อกุสเล  อุสฺสนฺเน  
โลกสฺส   ปรหิีนกาเล   เทโว   น   สมมฺา   วสฺสิสฺสติ   เมฆปาทา  
ฉิชฺชิสฺสนฺติ     สสฺสานิ     มิลายิสฺสนฺติ     ทุพฺภิกฺข     ภวิสฺสติ วสฺสิตุ- 
กามา   วิย  จตูหิ  ทิสาหิ  เมฆา  อุฏหิตฺวา  อิตฺถิกาหิ  อาตเป  
ปตฺถฏาน   วีหิอาทีน   เตมนภเยน   อนฺโต   ปเวสิตกาเล   ปุริเสสุ 
กุทฺทาลปฏเก   อาทาย   อาทาย   อาฬิพนฺธนตฺถาย   นิกฺขมนฺเตสุ  
วสฺสนาการ   ทสฺเสตฺวา   คชฺชิตฺวา   วิชฺชลุตา   นิจฺฉาเรตฺวา  อุสภา  
วิย   อยชฺุฌิตฺวา   อวสฺสิตฺวาว   ปลายิสสฺนฺติ ฯ   อย   ปมสฺส  
วิปาโก ฯ   โลกสฺส  ปริหนีกาเล  มนุสสฺาน  ปริตฺตายุกกาเล  สตฺตา  
ติพฺพราคา   ภวิสฺสนฺติ   สมฺปตฺตวยาว   กุมาริโย   ปุริสนฺตร   คนฺตฺวา  
อุตินิโย   เจว   คพฺภินิโย   จ   หุตฺวา   ปตฺุตธีตาหิ   วฑฺฒิสฺสนฺติ  
ขุทฺทกรุกฺขาน   ปุปฺผ   วิย   หิ   ตาส   อุตุนีภาโว   ผล   วิย  
จ   ปุตฺตธีตโร   ภวิสฺสนฺติ ฯ   อย  ทุติยสฺส  วิปาโก ฯ  มนุสฺสาน  
เชฏาปจายิกกมฺมสฺส    นฏกาเล    สตฺตา    มาตาปตูสุ   วา สสฺสุ- 
สสฺสุเรสุ   วา  ลชชฺ  อนุปฏเปตฺวา  สยเมว  กุฏมฺพ  สวิทหนฺตาว  
ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺป   มหลฺลกาน   ทาตุกามา   ทสฺสนฺติ   อทฺาตุกามา  
น   ทสฺสนฺติ   มหลลฺกา   อนาถา   หุตฺวา   อสยวสี   ทารเก  
อาราเธตฺวา   ชีวิสฺสนฺติ   ตทหุชาตาน   วจฺฉกาน   ขีร   ปวนฺติโย มหา- 
                               [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๖ ]  
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คาวิโย   วิย ฯ  อย  ตติยสฺส  วิปาโก ฯ  อธมฺมิกราชนู  กาเล  
อธมฺมิกราชาโน    ปณฺฑิตาน    ปเวณีกุสลาน   กมฺมนิตฺถรณสมตฺถาน  
มหามตฺตาน   ยส   น   ทสฺสนฺติ  ธมฺมสภาย  วินิจฺฉยฏาเนป  ปณฺฑิเต  
โวหารกุสเล   มหลลฺเก   อมจฺเจ   น   เปสฺสนฺติ   ตพฺพิปรีตาน  
ปน   ตรุณตรุณาน   ยส   ทสฺสนฺติ   ตถารูเปเอว   จ  วินิจฺฉยฏาเน  
เปสฺสนฺติ ฯ   เต   ราชกมมฺานิ   เจว   ยตฺุตายุตฺต ฺจ  อชานนฺตา  
เนว   ต   ยส   อุกฺขิปตุ   สกฺขิสฺสนฺติ   น  ราชกมฺมานิ  นิตฺถริตุ ฯ  
เต   อสกฺโกนฺตา   กมฺมธรุ   ฉฑฺเฑสฺสนฺติ ฯ   มหลลฺกาป   ปณฺฑิตา  
อมจฺจา   ยส   อลภนฺตา   กิจฺจานิ   นิตฺถริตุ   สมตฺถาป  กึ  อมฺหาก  
เอเตหิ    มย   พาหิรกา   ชาตา   อพฺภนฺตริกา   ตรุณทารกา  
ชานิสฺสนฺตีติ   อุปฺปนฺนานิ   กมฺมานิ   น  กริสฺสนติฺ ฯ  เอว  สพฺพถาป  
เตส   ราชูน   หานิเยว   ภวิสฺสติ ฯ   ธรุ   วหิตุ   อสมตฺถาน วจฺฉ- 
ทมฺมาน   ธุเร   โยชิตกาโล   วิย   ธรุวาหาน ฺจ   มหาโคณาน ยุค- 
ปรมฺปราย  อโยชิตกาโล  วิย  ภวิสฺสติ ฯ  อย  จตุตฺถสฺส วิปาโก ฯ  
อธมฺมิกราชกาเลเยว   อธมฺมิกพาลราชาโน   อธมฺมิเก   โลลมนุสฺเส  
วินิจฺฉเย   เปสฺสนฺติ ฯ   เต   ปาปปุ ฺเสุ   อนาทรา   พาลา  
สภาย   นิสีทตฺิวา   วินิจฺฉย   เทนฺตา   อุภินฺนป   อตฺถปจฺจตฺถิกาน  
หตฺถโต   ล ฺจ   คเหตฺวา   ขาทิสฺสนฺติ   อสฺโส   วิย   ทฺวีหิ  มุเขหิ  
ยวสีส   ขาทติ ฯ   อย   ป ฺจมสฺส   วิปาโก ฯ   อธมฺมิกาเยว วิชาติ- 
                                [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท. ๖ ]  
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ราชาโน  ชาติสมฺปนฺนาน  กลุปุตฺตาน  อาสงฺกาย  ยส  น  ทสฺสนติฺ  
อกุลิเน   วฑฺเฒสฺสนฺติ ฯ   เอว   มหากุลานิ   ทุคฺคตานิ   ภวิสฺสนฺติ  
ลามกกุลานิ   อิสฺสรานิ ฯ  เต  จ  กุลินา  ปุริสา  ชีวิตุ  อสกฺโกนฺตา  
อิเม   นิสฺสาย   ชีวิสฺสามาติ   อกุลินาน   ธีตโร   ทสฺสนฺติ ฯ  อิติ  
ตาส    กลุธีตาน    อกุลิเนหิ    สทฺธึ   สวาโส   ชรสิคาลสฺส สุวณฺณ- 
ปาติย   ปสฺสาวกรณสทิโส  ภวิสฺสติ ฯ  อย  ฉฏสสฺ  วิปาโก ฯ  
คจฺฉนฺเต   คจฺฉนฺเต   กาเล   อิตฺถิโย   ปุริสโลลา   สุราโลลา  
อลงฺการโลลา    วิสิขาโลลา   อามิสโลลา   ภวิสฺสนฺติ   ทุสฺสลีา ทุรา- 
จารา   ตา   สามิเกหิ   กสิโครกฺขาทีนิ  กมฺมานิ  กตฺวา  กิจฺเฉน  
กสิเรน  สมฺภต  ธน๑  ชาเรหิ สทฺธึ สุร ปวนฺตา มาลาคนฺธวิเลปน  
ธารยมานา    อนฺโตเคเห   อจฺจายิกมฺป   กิจฺจ   อโนโลเกตฺวา เคห- 
ปริกฺเขปสฺส   อุปริภาเคนป   ฉิทฺทฏาเนหิป  ชาเร  อุปธารยมานา 
เสฺว    วเปตพฺพยุตฺตก   วีชมฺป   โกฏเฏตฺวา   ยาคุภตฺตขชฺชกานิ  
สชฺเชตฺวา      ขาทมานา     วิลุมฺปสฺสนติฺ     เหฏาปกนิปนฺนา ฉาตก- 
สิคาลี  วิย  วฏเฏตฺวา  วฏเฏตฺวา  ปาทมูเล  นิกฺขิตฺตรชฺชุ ฯ อย  
สตฺตมสฺส   วิปาโก ฯ   คจฺฉนฺเต   คจฺฉนฺเต   กาเล   โลโก ปร-ิ 
หายิสฺสติ   รฏ   นิโรช   ภวิสฺสติ   ราชาโน   ทุคฺคตา   กปณา  
ภวิสฺสนฺติ    โย    อิสฺสโร    ภวิสฺสติ    ตสฺส    ภณฺฑาคาเร สตสหสฺส- 
 ๑. เอโก ปุพฺพกาลกิริยาสทฺโท นฏโ ภวิสฺสติ ฯ  

                                 [ ม.  ป.  ๒๒๐  ส. ท. ๖ ]  
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มตฺตา   กหาปณา   ภวิสฺสนฺติ ฯ  เต  เอว  ทุคฺคตา  สพฺเพ  
ชานปเท   อตฺตโนว   กมมฺ  กาเรสฺสนติฺ ฯ  อุปทฺทตุา  มนุสฺสา  สเก  
กมฺมนฺเต    ฉฑฺเฑตฺวา   ราชูนเยว   อตฺถาย   ปุพฺพณฺณาปรณฺณานิ  
วปนฺตา   รกขฺนฺตา   ลายนฺตา   มทฺทนฺตา  ปเวเสนฺตา  อุจฺฉุกฺเขตฺตานิ  
กโรนฺตา   ยนฺตานิ   วาเหนฺตา   ผาณิตาทีนิ   ปจนฺตา   ปุปฺผาราเม  
ผลาราเม   จ   กโรนฺตา   ตตฺถ   ตตฺถ   นิปฺผนฺนานิ   ปุพฺพณฺณาทีนิ  
อาหริตฺวา   ร ฺโ   โกฏาคารเมว   ปูเรสฺสนฺติ   อตฺตโน   เคเหสุ  
ตุจฺฉโกฏเ   โอโลเกนฺตาป   น   ภวิสสฺนฺติ ฯ   ตุจฺฉตุจฺฉกุมฺเภ  
อโนโลเกตฺวา   ปูริตกุมฺภปูรณสทิสเมว   ภวิสฺสติ ฯ   อย   อฏมสฺส  
วิปาโก ฯ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  ราชาโน  อธมฺมิกา  ภวิสฺสนฺติ  
ฉนฺทาทิวเสน   อคตึ   คจฺฉนฺตา   รชชฺ  กาเรสฺสนฺติ  ธมฺเมน  วินจฺิฉย  
นาม   น   ทสฺสนฺติ   ล ฺจจิตฺตกา   ภวิสฺสนฺติ   ธนโลลา ฯ รฏ- 
วาสิเกสุ   เตส  ขนฺติเมตฺตานุทฺทย  นาม  น  ภวิสฺสติ ฯ  กกฺขฬา  
ผรุสา    อุจฺฉุยนฺเต    อุจฺฉุคณฺฑิกา   วิย   มนุสฺเส   ปเฬนฺตา นานปฺ- 
ปการ  พล ึ อุปฺปาเทตฺวา  ธน  คณฺหิสฺสนฺติ ฯ  มนสฺุสา  พลีปฬติา  
กิ ฺจิ   ทาตต   อสกฺโกนฺตา   คามนิคมาทโย   ฉฑฺเฑตฺวา   ปจฺจนฺต  
คนฺตฺวา   วาส   กปฺเปสฺสนฺติ ฯ   มชฺฌมิชนปโท   สุ ฺโ   ภวิสฺสติ  
ปจฺจนฺโต   ฆนวาโส   เสยยฺถาป   โปกขฺรณิยา   มชฺเฌ  อุทก  อาวิล  
ปริยนฺเต  วิปปฺสนฺน ฯ  อย  นวมสฺส  วิปาโก ฯ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  
                             [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๖ ]  
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กาเล   ราชาโน   อธมฺมิกา   ภวิสฺสนฺติ ฯ   เตสุ   อธมฺมิเกสุ ราช- 
ยุตฺตาป   พฺราหฺมณคหปติกาป   เนคมชานปทาปติ   สมณพฺราหฺมเณ  
อุปาทาย   สพฺเพ   มนุสฺสา   อธมฺมิกา   ภวิสฺสนฺติ ฯ   ตโต  เตส  
อารกฺขเทวตา   พลิปฏิคฺคาหิกเทวตา   รุกฺขเทวตา  อากาสฏก- 
เทวตาติ เอว    เทวตาป    อธมฺมิกา    ภวิสฺสนฺติ ฯ   อธมฺมิกราชูน  
รชฺเช   วาตา  วิสมา  ขรา  วายิสฺสนฺติ ฯ  เต  อากาสฏกวิมานานิ  
กมฺเปสฺสนฺติ ฯ   เตสุ   กมปฺเตสุ   เทวตา   กุปตา   เทว  วสฺสิตุ  
น   ทสฺสนฺติ ฯ   วสฺสมาโนป   สกลรฏเ   เอกปฺปหาเรเนว   น  
วสฺสิสฺสติ ฯ   วสฺสมาโนป   สพฺพตฺถ   กสิกมฺมสฺส   วา  วปฺปกมมฺสฺส  
วา  อุปกาโร  หุตฺวา  น  วสฺสิสฺสติ ฯ  ยถา  จ รฏเ เอว ชนปเทป  
คาเมป  เอกตฬากสฺสเรป  เอกปฺปหาเรเนว  น  วสฺสสิฺสติ ฯ ตฬากสฺส  
อุปริภาเค   วสฺสนฺโต   เหฏาภาเค   น   วสฺสิสฺสติ   เหฏา  
วสฺสนฺโต   อุปริ   น  วสฺสสิฺสติ ฯ  เอกสฺมึ  ภาเค  สสฺส  อติวสฺเสน  
นสฺสิสฺสติ ฯ   เอกสฺมึ   อวสฺสนฺโต   มิลายิสฺสติ ฯ  เอกสฺมึ  สมฺมา  
วสฺสมาโน   สมฺปาเทสฺสติ ฯ   เอว   เอกสฺส   ร ฺโ   รชฺเช วุตฺต- 
สสฺสา   ติปฺปการา   ภวิสสฺนฺติ  เอกกุมภิฺยา  โอทโน  วิย ฯ  อย  
ทสมสฺส   วิปาโก ฯ   คจฺฉนฺเตเยว   กาเล   สาสเน  ปริหายนฺเต  
ปจฺจยโลลา   อลชชฺิกา   พหู   ภิกฺขู   ภวิสฺสนฺติ ฯ   เต   ภควตา  
ปจฺจยโลลุปปฺ   นิมฺมเถตฺวา   กถิตธมฺมเทสน   จีวราทิจตุปฺปจฺจยเหตุ  
                              [ ม. ป. ๒๒๐  ส. ท. ๖ ]  
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ปเรส   เทเสสฺสนฺติ   ปจฺจเยหิ   มุจฺจิตฺวา   นิตฺถรณปกฺเข๑   ิตา  
นิพฺพานาภิมุข   กตฺวา   เทเสตต   น   สกฺขิสฺสนฺติ ฯ   เกวล ปท- 
พฺย ฺชนสมฺปตฺติ ฺเจว   มธุรสทฺท ฺจ   สุตฺวา   มหคฺฆานิ   จีวราทีนิ  
ทสฺสนฺติ   อิจฺเจว  เทเสสฺสนฺติ ฯ  อปเร  อนฺตรวีถิจตุกฺก ราช- 
ทฺวาราทีสุ นิสีทิตฺวา กหาปณฑฺฒกหาปณปาทมาสกรูปาทีนิป  
นิสฺสาย   เทเสสฺสนฺติ ฯ   อิติ   ภควตา   นิพฺพานคฺฆนิก   กตฺวา  
เทสิต   ธมฺม   จตุปฺปจฺจยตฺถาย   เจว   กหาปณฑฺฒกหาปณาทิ- 
อตฺถาย จ     วิกฺกีณิตฺวา     เทเสนฺตา    สตสหสฺสคฺฆนิก    จนฺทนสาร  
ปูติตกฺเกน   วิกฺกีณนฺตา   วิย   ภวิสฺสนติฺ ฯ   อย   เอกาทสมสฺส  
วิปาโก ฯ   อธมฺมิกราชกาเล   โลเก   วิปริวตฺตนฺเตเยว  ราชาโน  
ชาติสมฺปนฺนาน   กลุปุตฺตาน   ยส   น   ทสฺสนฺติ   อกุลินาน ฺเว  
ทสฺสนฺติ ฯ   เต   อิสฺสรา   ภวิสฺสนฺติ   อิตรา๒   ทลทิฺทา ฯ ราช- 
สมฺมุเขป    ราชทฺวาเรป    อมจฺจสมฺมุเขป    วินิจฺฉยฏาเนป ตุจฺฉลาวุ- 
สทิสาน   อกลุินานเยว   กถา  โอสีทิตฺวา   ิตา  วิย  นิจฺจลา สุปฺ- 
ปติฏ ิตา    ภวิสฺสติ   สงฺฆสนฺนิปาเตป   สงฺฆกมฺมคณกมฺมฏาเนสุ  
เจว      ปตฺตจีวรปริเวณาทิวินิจฺฉยฏาเนสุ      จ     ทุสฺสีลาน ปาป- 
ปุคฺคลานเยว   กถา   นิยฺยานิกา  ภวิสฺสติ  น  ลชฺชิภิกฺขูนนฺติ  เอว  
สพฺพถาป   ตุจฺฉลาวูน   นิสีทนกาโล   วิย   ภวิสฺสติ ฯ   อย  
 ๑. ม. มุจฺฉิตฺวา นิรตฺถกปกฺข ฯ ๒. อิตเร ฯ  

                                     [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท. ๖ ]  
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ทวาทสมสฺส  วิปาโก ฯ  ตาทิเสเยว  กาเล  อธมฺมิกราชาโน อกลุินาน  
ยส   ทสฺสนติฺ ฯ   เต   อิสฺสรา   ภวิสฺสนฺติ   กลุินา   ทุคฺคตา ฯ  
เตสุ   น   เกจิ   คารว   กรสิฺสนฺติ   อิตเรสุเยว   กริสสฺนฺติ ฯ ราช- 
สมฺมุเข  วา  อมจฺจสมฺมุเข  วา  วินิจฺฉยฏาเน  วา วินิจฺฉยกุสลาน  
ฆนสิลาสทิสาน   กลุปุตฺตาน   กถา   น   โอคาหิตฺวา  ปติฏหิสฺสติ ฯ  
เตสุ  กเถนฺเตสุ  ก ึ อิเม  กเถนฺตีติ  อิตเร  ปริหาสเมว  กริสฺสนฺติ ฯ  
ภิกฺขุสนฺนิปาเตป   วุตฺตปฺปกาเรสุ   าเนสุ   เนว   เปสเล   ภิกฺขู  
ครุกาตพฺเพ   ม ฺ ิสฺสนฺติ ฯ   นาป   เนส   กถา   ปรโิยคาหิตฺวา  
ปติฏหิสฺสติ   สิลาน   ปลฺวนกาโล   วิย  ภวิสฺสติ ฯ  อย  เตรสมสฺส  
วิปาโก ฯ   โลเก   ปริหายนฺเตเยว   มนุสฺสา   ติพฺพราคาทิชาติกา  
กิเลสานุวตฺตกา   หุตฺวา   ตรุณตรุณาน   อตฺตโน   ภริยาน   วเส  
วตฺติสฺสนฺติ ฯ    เคเห    ทาสกมฺมกราทโยป   โคมหึสาทโยป หิร ฺ- 
สุวณฺณมฺป   สพฺพ  ตาสเยว  อายตฺต  ภวิสฺสติ ฯ  อสกุหิร ฺ- 
สุวณฺณ วา    ปริจฺเฉทาทิชาต    วา   กหนฺติ   วุตฺเต   ยตฺถ   วา  
ตตฺถ   วา   โหตุ   ก ึ  ตุยหฺิมินา   พฺยาปาเรน   ตฺว   มยฺห  ฆเร  
สนฺต   วา   อสนฺต  วา  ชานิตุกาโม  ชาโตติ  วตฺวา  นานปฺปกาเรหิ  
อกฺโกสิตฺวา   มุขสตฺตีหิ   โกฏเฏตฺวา   ทาสเจฏก   วิย  วเส  กตฺวา  
อตฺตโน  อิสฺสริย  ปวตฺเตสฺสนฺติ ฯ  เอว  มธุกปุปฺผปฺปมาณ- 
มณฺฑูกโปติกาน อาสีวิเส     กณฺหสปฺเป    คิลนกาโล    วิย    ภวิสฺสติ ฯ  
                              [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๖ ]  
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อย   จุทฺทสมสฺส   วิปาโก ฯ   ทุพฺพลราชกาเล   ปน   ราชาโน หตฺถ-ิ 
สิปฺปาทีสุ  อกุสลา  ยุทฺเธสุ  อวิสารทา  ภวิสฺสนฺติ ฯ  เต  อตฺตโน  
ราชาธิปจฺจ   อาสงฺกมานา   สมานชาติกาน   กลุปุตฺตาน   อิสฺสรยิ  
อทตฺวา    อตฺตโน    ปาทมูลิกนหาปกกปฺปกาทีน    ทสฺสนฺติ ฯ ชาติ- 
โคตฺตสมฺปนฺนา   กลุปุตฺตา   ราชกุเล   ปติฏ   อลภมานา   ชีวิต  
กปฺเปตต   อสมตฺถา   หุตฺวา   อิสฺสริยฏาเน   ชาติโคตฺตหีเน  อกุลิเน  
อุปฏหนฺตา     วิจริสฺสนฺติ ฯ    สุวณฺณราชหเสหิ    กากสฺส ปรวิาริต- 
กาโล   วิย   ภวิสฺสติ ฯ   อย   ปณฺณรสมสฺส   วิปาโก ฯ อธมฺมิก- 
ราชกาเลเยว  จ  อกลุินาว  ราชวลลฺภา  อิสฺสรา  ภวิสฺสนฺติ ฯ  
กุลินา   อปฺป ฺาตา   ทุคฺคตา ฯ  เต  ราชวลฺลภา  ราชาน  อตฺตโน  
กถ   คาหาเปตฺวา   วินิจฺฉยฏานาทีสุ   พลวนฺโต   หุตฺวา   ทุพฺพลาน  
ปเวณีอาคตานิ    เขตฺตวตฺถาทีนิ   อมฺหาก   สนฺตกานิ   เอตานีติ อภิ- 
ยุ ฺชิตฺวา  เต  น  ตุมฺหาก  อมฺหากนฺติ  อาคนฺตฺวา  วินิจฺฉยฏานาทีสุ  
วิวทนฺเต    เวตฺตลตาทีหิ    ปหราเปตฺวา    คีวาย    คเหตฺวา อป- 
กฑฺฒาเปตฺวา   อตฺตโน   ปมาณ  น  ชานาถ  อมฺเหหิ  สทฺธึ  วิวทถ  
อิทานิ   โว   ร ฺโ   กเถตฺวา   หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ   กาเรสฺสามาติ  
สนฺตชฺเชสฺสนฺติ ฯ  เต  เตส  ภเยน  อตฺตโน  สนฺตกานิ  เชตฺต- 
วตฺถูนิ ตุมฺหากเยว   ตานิ   คณฺหถาติ   นิยฺยาเทตฺวา   อตฺตโน   เคหานิ  
ปวิสิตฺวา   ภีตา   นิปชชฺิสสฺนฺติ ฯ   ปาปภิกฺขูป   เปสเล   ภิกฺขู ยถา- 
                            [ ม. ป. ๒๒๐  ส. ท.  ๖ ]  
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รุจึ   วิเหเสฺสนฺติ ฯ  เปสลา  ภิกฺขู  ปฏิสรณ  อลภมานา  อร ฺ  
ปวิสิตฺวา   คหนฏาเนสุ   นลิียิสฺสนฺติ ฯ   เอว   หีนชจฺเจหิ   เจว  
ปาปภิกฺขูหิ   จ   อุปทฺทุตาน   ชาติมนฺตกุลปุตฺตาน ฺเจว   เปสล- 
ภิกฺขูน ฺจ เอฬกาน   ภเยน   ตสาวกาน   ปลายนกาโล   วิย   ภวิสฺสติ ฯ  
อย   โสฬสมสฺส   วิปาโก ฯ   เอว   ตสสฺ   ตสฺส   อนตฺถสฺส ปุพฺพ- 
นิมิตฺตภูเต   โสฬส  มหาสุปเน  ปสฺสิ ฯ  เตน  วุตฺต  โกสลราชา  
วิย   โสฬส   สุปเนติ ฯ   เอตฺถ   จ   ปพฺุพนิมิตฺตโต   อตฺตโน อตฺถา- 
นตฺถนิมิตฺต   สุปน   ปสฺสนฺโต   อตฺตโน   กมฺมานุภาเวน   ปสฺสติ  
โกสลราชา   วิย   โลกสฺส   อตฺถานตฺถนิมิตฺต   สุปน   ปสฺสนฺโต  ปน  
สพฺพสตฺตสาธารณกมฺมานุภาเวน ปสฺสตีติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๐]  กทฺุธา  หิ  เทวตาติ  นาคมหาวิหาเร  มหาเถรสฺส  กทฺุธา  
เทวตา   วิย ฯ  โรหเณ  กริ  นาคมหาวิหาเร  มหาเถโร  ภิกฺขุ- 
สงฺฆ อนปโลเกตฺวาว   เอก   นาครุกฺข   ฉินฺทาเปสิ ฯ  รกฺุเข  อธิ- 
วตฺถา เทวตา   เถรสฺส   กทฺุธา   ปมเมว   น   สจฺจสุปเนน  ปโลเภตฺวา  
ปจฺฉา   อิโต   เต   สตฺตมทิวสมตฺถเก   อุปฏาโก  ราชา  มริสฺสตีติ  
สุปเน   อาโรเจสิ ฯ   เถโร   ต   กถ  อาหริตฺวา  ราโชโรธาน  
อาจิกฺขิ ฯ   ตา  เอกปฺปหาเรเนว  มหาวิรว  วิรวึส ุฯ  ราชา  ก ึ 
เอตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ ตา เอว เถเรน วุตฺตนฺติ อาโรจยึสุ ฯ  
ราชา    ทิวเส   คณาเปตฺวา   สตฺตาเห   วีติวตฺเต   เถรสฺส หตฺถ- 
                            [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๖ ]  
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ปาเท ฉินฺทาเปสิ ฯ  
        [๑๑]  เอกนฺตสจฺจเมว   โหตีติ   ผลสฺส  สจฺจภาวโต  วุตฺต ฯ  
ทสฺสน    ปน    วิปลลฺตฺถเมว ฯ   เตเนว   ปหีนวิปลลฺาสา ปุพฺพ- 
นิมิตฺตภูตมฺป   สุปน   น   ปสฺสนฺติ ฯ  ทฺวีหิ  ตีหิ  วา  การเณหิ  
กทาจิ   สุปน   ปสฺสนฺตีติ   อาห   สสคฺคเภทโตติ ฯ   อเสกฺขา  น  
ปสฺสนฺติ    ปหีนวิปลฺลาสตฺตาติ    วจนโต    จตุนฺนมฺป   การณาน  
วิปลฺลาสาเยว   มลูการณนฺติ   ทฏพฺพ ฯ   ตนฺติ  สุปนกาเล  ปวตฺต  
ภวงฺคจิตฺต ฯ    รูปนิมิตฺตาทิอารมฺมณนฺติ    กมฺมนิมตฺิตคตินิมิตฺตโต  
อ ฺ   รูปนมิิตฺตาทิอารมฺมณ   น   โหติ ฯ   อีทิสานีติ   ปจฺจกฺขโต  
อนุภูตปุพฺพปริกปฺปตรูปาทิอารมฺมณานิ      เจว     ราคาทิสมฺปยุตฺตานิ  
จ ฯ   สพฺโพหาริกจิตฺเตนาติ   ปกติจิตฺเตน ฯ   ทฺวีหิ   องฺเคหิ  
มุตฺโตติ    กสุลากุสลสงฺขาเตหิ    ทฺวีหิ   องฺเคหิ   มุตฺโต ฯ อาวชฺชน- 
ตทารมฺมณกฺขเณติ    อิท   ยาว   ตทาลมฺพณุปฺปตฺติ   ตาว  
ปวตฺตจิตฺตวาร   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  สุปเนเนว  ทิฏ  วิย  เม  สุต  
วิย   เมติ   กถนกาเล   ปน   อพฺยากโตเยว   อาวชฺชนมตฺตสฺเสว อุปฺ- 
ปชฺชนโตติ    วทนฺติ ฯ    เอว   วทนฺเตหิ   ป ฺจทฺวาเร ทุติยโมฆ- 
วาเร   วิย  มโนทฺวาเรป  อาวชฺชน  ทวิฺตฺติกฺขตฺตุ  อุปฺปชฺชิตฺวา  
ชวนฏาเน   ตฺวา   ภวงฺค   โอตรตีติ   อธิปฺเปตนฺติ   ทฏพฺพ เอก- 
จิตฺตกฺขณิกสฺส   อาวชฺชนสฺส   อุปฺปตฺติย   ทฏิ  วิย  เม  สุต  วิย  
                          [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๖-๗ ]  
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เมติ  กปฺปนาย  อสมฺภวโต ฯ  เอตฺถ  จ  สุปนนฺเตป ตทารมฺมณ- 
วจนโต ปจฺจุปฺปนฺนวเสน     วา     อตีตวเสน     วา    สภาวธมฺมาป  
สุปนนฺเต   อารมฺมณ   โหนฺตีติ   วทนฺติ ฯ   ยทิป   สุปนนฺเต  วิภูต  
หุตฺวา    อุปฏ ิเต   รูปาทวิตฺถุมฺหิ   ตทารมฺมณ   วุตฺต   ตถาป  
สุปนนฺเต    อุปฏ ิตสฺส   นิมิตฺตสฺส   ปริกปฺปวเสน   คเหตพฺพตาย  
ทุพฺพลภาวโต    ทุพฺพลวตฺถุกตฺตาติ    วุตฺตนฺติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต ฯ   เกจิ   ปน   กรชกายสฺส   นริุสสฺาหสนฺตภาวปฺปตฺติโต ตนฺ- 
นิสฺสิต   หทยวตฺถุ   น   สปฺุปสนฺน   โหติ   ตโต   ตนฺนิสฺสิตาป  
จิตฺตปฺปวตฺติ   น   สุปฺปสนฺนา   อสุปปฺสนฺนวฏฏนิิสฺสิตทีปปฺปภา   วิย  
ตสฺมา   ทุพฺพลวตฺถุกตฺตาติ   เอตฺถ   ทุพฺพลหทยวตฺถุกตฺตาติ   อตฺถ  
วทนฺติ ฯ   วีมสิตฺวา   ยุตฺตตร   คเหตพฺพ ฯ   สุปนนฺตเจตนาติ  
มโนทฺวาริกชวนวเสน   ปวตฺตา   สุปนเจตนา ฯ  สุปน  หิ  ปสสฺนฺโต  
มโนทฺวาริเกเนว    ชวเนน   ปสฺสติ   น   ป ฺจทฺวาริเกน ฯ ปฏ-ิ 
พุชฺฌนฺโต   จ   มโนทฺวาริเกเนว   ปฏพุิชฺฌติ  น  ป ฺจทฺวาริเกน ฯ  
นิทฺทายนฺตสฺส   หิ   มหาวฏฏึ   ชาเลตฺวา   ทีเป   จกฺขุสมีป  อุปนีเต  
ปม   จกฺขุทฺวาริก   อาวชชฺน   ภวงฺค   น   อาวชฺเชติ๑ ฯ มโน- 
ทฺวาริกเมว  อาวชฺเชติ ฯ  อถ  ชวน  ชวิตฺวา  ภวงฺค  โอตรติ ฯ  
ทุติยวาเร   จกฺขุทฺวาริก   อาวชฺชน   ภวงฺค   อาวชฺเชติ ฯ   ตโต  
 ๑. ม. อาวฏเฏติ ฯ ตถา อายตึ ฯ  

                                  [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๗ ]  
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จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ    ชวนปริโยสานานิ    ปวตฺตนฺติ ฯ   ตทนนฺตร  
ภวงฺค   ปวตฺตติ ฯ   ตติยวาเร   มโนทฺวาริกาวชฺชเนน   ภวงฺเค  
อาวชฺชิเต   มโนทฺวาริกชวน  ชวติ ฯ  เตน  จิตฺเตน  กึ  อย  อิมสมฺึ  
าเน   อาโลโกติ   ชานาติ ฯ   ตถา   นิทฺทายนฺตสฺส   กณฺณสมีเป  
ตูริเยสุ   ปคฺคหิเตสุ   ฆานสมีเป   สุคนฺเธสุ   วา   ทุคฺคนฺเธสุ   วา  
ปุปฺเผสุ   อุปนีเตสุ   มุเข   สปฺปมฺหิ   วา   ผาณิเต   วา  ปกฺขิตฺเต  
ปฏ ิย    ปาณินา    ปหาเร   ทินฺเน   ปม   โสตทฺวาริกาทีนิ  
อาวชฺชนานิ  ภวงฺค  น  อาวชฺเชนฺติ ฯ  มโนทฺวาริกเมว  อาวชฺเชติ ฯ  
อถ   ชวน   ชวิตฺวา  ภวงฺค  โอตรติ ฯ  ทติุยวาเร  โสตทฺวาริกาทีนิ  
อาวชฺชนานิ  ภวงฺค  อาวชฺเชนฺติ ฯ  ตโต โสตฆานชิวฺหากาย- 
วิ ฺาณาทีนิ ชวนปรโิยสานานิ      ปวตฺตนฺติ ฯ     ตทนนฺตร     ภวงฺค  
ปวตฺตติ ฯ   ตติยวาเร   มโนทฺวาริกาวชฺชเนน   ภวงฺเค  อาวชฺชิเต  
มโนทฺวาริกชวน   ชวติ ฯ   เตน   จิตฺเตน  ตฺวา  กึ  อย  อิมสมฺึ  
าเน   สทฺโท   สงฺขสทฺโท  เภริสทฺโทติ  วา  ก ึ อย  อิมสฺมึ  าเน  
คนฺโธ   มูลคนฺโธ   สารคนฺโธติ   วา   กึ  อิท  มยฺห  มุเข  ปกฺขิตฺต  
สปฺป   ผาณิตนฺติ   วา   เกนมฺหิ   ปฏ ิย   ปหโฏ   อติถทฺโธ   เม  
ปหาโรติ   วา   วตฺตา   โหติ ฯ   เอว   มโนทฺวาริกชวเนเนว ปฏิ- 
พุชฺฌติ   น   ป ฺจทฺวาริเกน ฯ   สุปนมปฺ   เตเนว   ปสฺสติ   น  
ป ฺจทฺวาริเกน ฯ  
                              [ ม. ป.  ๒๒๐  ส. ท.  ๗ ]  
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        [๑๒]  อสฺสาติ   อสฺส   อาปตฺตินิกายสฺส ฯ  นนุ  จ  อยุตฺโตย  
นิทฺเทโส   สงฺโฆ   อาทิมหฺิ   เจว   เสเส   จ  อิจฺฉิตพฺโพ  อสฺสาติ  
น   หิ   อาปตฺตินิกายสฺส   อาทิมฺหิ  เจว  เสเส  จ  สงฺโฆ  อิจฺฉิโต  
กิ ฺจรหิ   วุฏานสฺสาติ   อิม  โจทน  มนสิ  นิธาย  ยถา  น  วิรุชฌฺติ  
ตถา   อธิปฺปาย   วิวรนโฺต   กึ   วุตฺต   โหตีติ   อาทิมาห ฯ  
อาปตฺติโต   วุฏานสฺส   อาทิมฺหิ   เจว   เสเส  จ  อิจฺฉิโต  สงฺโฆ  
อาปตฺติยา   อิจฺฉิโต   นาม   โหตีติ   อยเมตฺถ   อธิปฺปาโย ฯ  
อาปตฺติวุฏานนฺติ   อาปตฺติโต   วุฏาน ฯ   อนาปตฺติกภาวุปคมนนฺติ  
อตฺโถ ฯ   วจนการณนฺติ   สงฺฆาทิเสโสติ   เอว  วจเน  การณ ฯ  
สมุทาเย   รโูฬฺห   นิกายสทฺโท   ตเทกเทเส  ปวตฺตมาโนป  ตายเอว  
รูฬฺหิยา   ปวตฺตตีติ   อาห   รฬฺูหิสทฺเทนาติ ฯ  อถวา  กิ ฺจิ  นิมตฺิต  
คเหตฺวา   สติป   อ ฺสฺมึ   ตนฺนิมิตฺตยุตฺเต   กิสฺมิ ฺจิเทว   วิสเย  
สมฺมติยา   จิรกาลตาวเสน   นิมิตฺตวิรเหป   ปวตฺตติ๑  รูฬฺห ิ นาม  
ยถา   มหิย   เสตีติ   มหิโส   คจฺฉตีติ  โคติ  เอว  นิกายสทฺทสฺสาป  
รูฬฺหิภาโว   เวทิตพฺโพ ฯ   เอกสฺมึป   วิสิฏเ  สติป  สม ฺา  วิย  
สมุทาเย   ปวตฺตโวหาโร   อวยเวป   ปวตฺตตีติ   อาห   อวยเว สมูห- 
โวหาเรน วาติ ฯ  
        [๑๓]  นวมสฺส   อธปิฺปายสฺสาติ   วีมสาธิปฺปายสฺส ฯ   โลมา  
 ๑. ม. ปวตฺตนรูิโฬฺห ฯ  

                           [ ม. ป.  ๒๒๐-๑  ส. ท.  ๗-๙ ]  
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เอเตส   สนฺตีติ   โลมสา ฯ   พหุโลมาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อโรโค  
ภวิสฺสามีติ   ราคปริฬาหวูปสมโต   นิโรโค   ภวิสฺสามิ ฯ   โมจเนน  
จาติ   โมจนตฺถาย   อุปกกฺมกรเณน ฯ   อุปกฺกมกรณ   เหตฺถ  
โมจนนฺติ   อธิปฺเปต   โมเจติ   เอเตนาติ  กตฺวา ฯ  พีช  ภวิสฺสตีติ  
โจฬคฺคหณาทิก สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        [๑๔]  เทฺว   อาปตฺติสหสฺสานีติ   ขณฺฑจกฺกาทิเภท   อนามสิตฺวา  
วุตฺต ฯ   อิจฺฉนฺเตน   ปน   ขณฺฑจกฺกาทิเภเทนาป   อาปตฺติคณนา  
กาตพฺพา ฯ   มิสฺสกจกฺกนฺติ   อุภโตวฑฺฒก   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  
เอตฺถ   จ   นลี ฺจ   ปตก ฺจาติอาทินา   เอกกฺขเณ   อเนกวณฺณาน  
โมจนาธิปฺปายวจน   ยถาธิปฺปาเยน   โมจน   ภวตุ   วา   มา   วา  
อิมินาป   อธิปฺปาเยน   อุปกฺกมิตฺวา   โมเจนฺตสฺส   อาปตฺติ   โหตีติ  
ทสฺสนตฺถ ฯ   น   หิ   เอกสฺมึ   ขเณ   นลีาทีน  สพฺเพสมฺป  มุตฺติ  
สมฺภวติ ฯ   อ ฺ   วเทตีติ  อตฺตโน  โทส  อุชุ  วตฺตุ  อสกฺโกนโฺต  
ปุน   ปุฏโ   อ ฺ   ภณติ ฯ  โมจนสฺสาโทติ  โมจนสฺส  ปุพฺพ- 
ภาเค ปวตฺตอสฺสาโท ฯ   เตเนว   โมเจตต   อสฺสาโท   โมจนสฺสาโทติ  
วุตฺต ฯ   เคหสิตเปมนฺติ   เอตฺถ   เคหสทฺเทน   เคเห    ิตา มาตุ- 
ภคินีอาทโย   อชฌฺตฺติกาตกา   คหิตา ฯ  เตสุ  มาตุเปมาทิวเสน  
อุปฺปนฺโน   สิเนโห   เคหสิตเปม ฯ   อ ฺตฺถ   ปน  เคหสิตเปมนฺติ  
ป ฺจกามคุณิกราโค      วุจฺจติ ฯ     สมปฺยุตฺตอสฺสาทสีเสนาติ ราค- 
                         [ ม. ป.  ๒๒๑-๓๗  ส. ท.  ๙-๑๔ ]  
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สมฺปยุตฺตสุขเวทนามุเขน ฯ  เอเกน  ปเทนาติ  เคหสิตเปมปเทน ฯ  
ตเถวาติ   โมจนสฺสาทเจตนายเอว ฯ   ปุพฺพภาเค  โมจนสฺสาทวเสน  
กตปฺปโยค    อวิชหิตฺวาว    สยิตตฺตา    สเจ    ปน ฯ เป ฯ สงฺฆา- 
ทิเสโสติ   วุตฺต ฯ  ปุน  สทฺุธจิตฺเต  อุปฺปนฺเน  ตสฺส  ปโยคสฺส  
ปฏิปฺปสฺสทธฺตฺตา    สุทฺธจิตฺโต ฯ เป ฯ   อนาปตฺตีติ   วุตฺต ฯ  
ชคฺคนตฺถายาติ โธวนตฺถาย ฯ อโนกาสนฺติ องฺคชาตปฺปเทส ฯ  
        [๑๕]  เคหสิตกามวิตกฺกนฺติ       ป ฺจกามคุณสนฺนิสฺสิต กาม- 
วิตกฺก ฯ   วตฺถึ   ทฬฺห   คเหตฺวาติ   องฺคชาตสฺส   อคฺเค ปสฺสาว- 
นิคฺคมนฏาเน  จมฺม  ทฬหฺ  คเหตฺวา ฯ นิมิตฺเต อุปกฺกมาภาวโต  
โมจนาธิปฺปายสฺสาป    อโมจนาธิปฺปายสฺสาป    มตฺุเต   อนาปตฺตีติ  
วุตฺต ฯ   เอหิ   เม  ตฺว  สามเณราติ  อาณตฺติยา  อ ฺเน  กโตป  
ปโยโค   อตฺตนาว   กโต   นาม  โหตีติ  กตฺวา  อาปตฺติ  วุตฺตา ฯ  
ยทิ   ปน   อนาณตฺโต   สยเมว   กโรติ   องฺคปาริปูริยา   อภาวโต  
อนาปตฺตีติ   วทนฺติ ฯ   สตฺุตสามเณรวตฺถุสฺมึ ฯ   อสุจิมฺหิ  มุตฺเตป  
องฺคชาตสฺส   คหณปจฺจยา   ทุกฺกฏ   วุตฺต   น   ปน  มุตฺตปจฺจยา ฯ  
กายตฺถมฺภนวตฺถุสฺมึ ฯ   จลนวเสน   ยถา   องฺคชาเตป   อุปกฺกโม  
สมฺภวติ   ตถาป   วีชมฺภิตตฺตา   อาปตฺติ   วุตฺตา ฯ   ปจฺฉโต  
วาติ   วจนโต   อุโภส ุ  ปสฺเสสุ   กฏยิ  อูรุปฺปเทโสป  คหิโตเยวาติ  
ทฏพฺพ ฯ   ตสฺมา   อุโภสุป   ปสฺเสสุ   ตฺวา   อิมสฺมึ  โอกาเส  
                         [ ม. ป.  ๒๓๘-๔๓  ส. ท.  ๑๔-๑๙ ]  
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นิมิตฺตนฺติ   อุปนิชฺฌายนฺตสฺส   อาปตฺติเยว ฯ   องฺคชาตนฺติ   วจนโต  
นิมิตฺตนฺติ   ปสฺสาวมคฺโคว   วุตฺโต ฯ   อุมฺมีลนนมิฺมีลนวเสน   น  
กาตพฺโพติ     อุมฺมีลนนิมมฺีลนปฺปโยควเสน     อาปตฺติเภโท     น  
กาตพฺโพติ   อตฺโถ ฯ   อเนกกฺขตฺตุมฺป   อุมฺมีเลตฺวา   นิมฺมีเลตฺวา  
อุปนิชฺฌายนฺตสฺส   เอกเมว   ทกฺุกฏนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ   อกฺขีนิ  
อวิปฺผนฺเทตฺวา   อภิมุข   สมฺปตฺตสฺส   มาตุคามสฺส   นิมิตฺโตโลกเนป  
อาปตฺติเยวาติ   ทฏพฺพ ฯ  ทารุธีตลิกเลปจิตฺตาน  องฺคชาตุป- 
นิชฺฌาเนป ทุกฺกฏนฺติ    วทนฺติ ฯ   ปุปผฺาวลีติ   กีฬาวิเสสสฺสาธิวจน ฯ  
ต   กฬีนฺตา   นทีอาทีสุ   ฉินฺนตฏ   อุทเกน   จิกฺขลฺล   กตฺวา  ตตฺถ  
อุโภ   ปาเท   ปสาเรตฺวา   นิสินฺนา   ปปตนฺติ ฯ   ปปฺุผาวฬิยนฺติป  
ปาโ ฯ   ปเวเสนฺตสฺสาติ   ทฺวิกมฺมกตฺตา   วาลิก   องฺคชาตนฺติ  
อุภยตฺถาป  อุปโยควจน  กต ฯ  วาลิกนฺติ  วาลิกายาติ  วา  อตฺโถ ฯ  
เจตนา   อุปกกฺโม   มุจฺจนนฺติ   อิมานิ   ปเนตฺถ   ตีณิ   องฺคานิ  
เวทิตพฺพานิ ฯ  
                         ปมสงฺฆาทิเสสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๑๖]  ทติุเย ฯ  เยสุ  วิวเฏสุ  อนฺธกาโร โหติ ตานิ วิวรนฺโตติ  
พฺราหฺมณิยา   สทฺธ ึ  กายสสคฺค   สมาปชฺชิตุกาโม   เอวมกาสิ ฯ  
เตน    กตสฺสาป    วิปฺปการสฺส    อตฺตนิ   กตตฺตา   อตฺตโน วิปฺป- 
การนฺติ    วุตฺต ฯ    อุฬารตฺตตาติ   อุฬารจิตฺตตา ฯ ปณีตาธิ- 
                          [ ม. ป.  ๒๔๓-๙  ส. ท.  ๒๐-๑ ]  
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มุตฺตตาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๑๗]  โอติณฺโณติ   อิท   กมฺมสาธน   กตฺตุสาธน   วา  โหตีติ  
ตทุภยวเสน   อตฺถ   ทสฺเสนฺโต   ยกฺขาทีหิ   วิย  สตฺตาติอาทิมาห ฯ  
อสมเวกฺขิตฺวาติ   ยถาสภาว   อนุปปริกขิฺตฺวา ฯ  ยถา  เต  รติชนกา  
รูปาทโย   วิสยา   อนิจฺจทุกฺขาสุภานตฺตากาเรน   อวตฺถิตา   ตถา  
อปสฺสิตฺวาติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ส ฺมเวลนฺติ   สีลมรยิาท ฯ  
อาจาโรติ   อาจรณ   หตฺถคฺคหณาทิกิริยา ฯ   อสฺสาติ   กายสสคฺค  
สมาปชฺเชยฺยาติ ปทสฺส ฯ  
        [๑๘]  เอเตส   ปทาน   วเสนาติ  อามสนาทิปทาน  วเสน ฯ  
อิโตจิโต   จ ฯ เป ฯ   ส ฺโจเปตีติ   อตฺตโน  หตฺถ  วา  กาย  วา  
ติริย   อิโตจิโต   จ   ส ฺจาเรติ ฯ   กายโต   อโมเจตฺวา  วาติ  
วจนโต   มตฺถกโต   ปฏาย   หตฺถ   โอสาเรนฺตสฺส   กายโต  
อโมเจตฺวา   นิวตฺถสาฏกุปริ   โอมสนตฺสฺส   ถุลลฺจฺจย   สาฏกโต  
โอตาเรตฺวา    ชงฺฆโต    ปฏาย   กาย   โอมสนฺตสฺส   ปุน สงฺฆา- 
ทิเสโสติ   วทนฺติ ฯ  ทฺวาทสสุป  อามสนาทิปฺปโยเคสุ  เอเกกสฺมึ  
ปโยเค   กายโต   อโมจิเต   เอเกกาว   อาปตฺติ   โหตีติ   อาห มลูคฺ- 
คหณเมว   ปมาณนฺติ ฯ  อิท ฺจ  เอเกน  หตฺเถน  กาย  คเหตฺวา  
อิตเรน  หตฺเถน  กายปรามสน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เอเกน ปน หตฺเถน  
กายปฏิพทฺธ   คเหตฺวา   อิตเรน   ตตฺถ   ตตฺถ   กาย   ปรามสโต  
                      [ ม. ป.  ๒๔๙-๕๐  ส. ท.  ๒๑-๕ ]  
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ปโยคคณนาย อาปตฺติ ฯ  
        [๑๙]  อย   ปน  สงฺฆาทิเสโส  น  เกวล  วตฺถุวเสเนว  อปจ  
โข   ส ฺาวเสนปติ   อาห   อิตฺถยิา  อิตฺถีส ฺ ิสฺส  สงฺฆาทิเสโสติ ฯ  
ปาลิย   ติรจฺฉานคโต   จ   โหตีติ   เอตฺถ   ติรจฺฉานคติตฺถิยา  
ติรจฺฉานคตปุริสสฺส    จ   คหณ   เวทิตพฺพ ฯ   สมสาราโคติ กายสสคฺค- 
ราเคน   เอกสทิสราโค ฯ   ปุริมนเยเนวาติ  รชฺชุวตฺถาทีหิ ปริก-ฺ 
ขิปตฺวา   คหเณ  วุตฺตนเยน ฯ  ปุน  ปุรมินเยเนวาติ  สมสาราโค  
วุตฺโต ฯ    อนนฺตรนเยเนวาติ   กายปฏิพทฺเธน   กายปฏิพทฺธ อามสน- 
นเยน ฯ  เวณิคฺคหเณน  โลมานมฺป  สงฺคหิตตฺตา โลมาน ผุสเนป 
สงฺฆาทิเสโส   วุตฺโต ฯ   อิทานิ   วุตฺตเมวตฺถ   ปกาเสตุกาโม  
อุปาทินฺนเกน      หีติอาทิมาห ฯ      ยถานิทฺทิฏนิทฺเทเสติ ยถาวุตฺตกาย- 
สสคฺคนิทฺเทเส ฯ  เตนาติ เตน ยถาวุตฺตการเณน ฯ ส ฺาย  
วิราคิตมฺหีติ   ส ฺาย   วิรุทฺธาย ฯ   ลงฺิคพฺยตฺตเยน   วิราคิตมฺหีติ  
วุตฺต ฯ   อิม   นาม   วตฺถนฺุติ  อิมสฺมึ  สิกฺขาปเท  อาคต  สนฺธาย  
วทติ ฯ   อ ฺป   ยงฺกิ ฺจิ   วตฺถุ   สนธฺาย   วทตีติป   เกจิ ฯ  
สารตฺตนฺติ  กายสสคฺคราเคน  สารตฺต ฯ วิรตฺตนฺติ กายสสคฺค- 
ราครหิต ฯ มาตุภคินีอาทึ    สนฺธาย    วทติ ฯ    วิรตฺต   คณฺหิสฺสามีติ  
วิรตฺต   คณฺหิ   ทุกฺกฏนฺติ   มาตุเปมาทิวเสน  คหเณ  ทุกฺกฏ  วุตฺต ฯ  
อิมาย   ปาลิยา   สเมตีติ   สมฺพนฺโธ ฯ  กถ  สเมตีติ  เจ ฯ  ยทิ  
                    [ ม. ป.  ๒๕๐-๖๔  ส. ท.  ๒๖-๙ ]  
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หิ    อิตฺถิยา    กายปฏิพทฺธ   คณฺหิสฺสามีติ   จิตฺเต   อุปฺปนฺเน อิตฺถี- 
ส ฺา    วิราคิตา   ภเวยฺย   กายปฏิพทฺธคฺคหเณ   ถุลลฺจฺจย  
วทนฺเตน   ภควตา   อิตฺถี   จ   โหติ   อิตฺถีส ฺ ี  จาติ  น  วตฺตพฺพ  
สิยา    วุตฺต ฺจ   ตสฺมา   อิตฺถิยา   กายปฏิพทฺธ   คณฺหิสฺสามีติ  
กาย   คณฺหนฺตสฺส   อิตฺถีส ฺา   วิราคิตา   นาม   น   โหตีติ กาย- 
ปฏิพทฺธ   คณฺหิสฺสามีติ   กาย  คณฺหนฺโต  ยถาวตฺถุกเมว  อาปชฺชตีติ  
มหาสุมตฺเถเรน   วุตฺตวาโท  อิมาย  ปาลิยา  สเมติ ฯ  โย  ปเนตฺถ  
สติป     อิตฺถสี ฺาย    กายปฏิพทฺธ    คณฺหนฺตสฺส    คหณสมเย กาย- 
ปฏิพทฺธ   คณฺหิสฺสามีติ   ส ฺ   เปตฺวา  อิตฺถึ  คณฺหามีติ  ส ฺาย  
อภาวโต    วตฺถุส ฺาน   ภินฺนตฺตา   อยุตฺตนฺติ   วเทยฺย   โส  
ปุจฺฉิตพฺโพ   กึ   กายปฏิพทฺธ   วตฺถาทึ   คณฺหนฺโต   อิตฺถิยา  ราเคน  
คณฺหาติ   อุทาหุ   วตฺถาทีสุ   ราเคนาติ   ยท ิ  วตฺถาทีสุ   ราเคน  
คณฺหาตีติ   วเทยฺย   อิตฺถิยา   กายปฏิพทฺธ   อหุตฺวา   อ ฺตฺถ  
 ิต   วตฺถาทึ   คณฺหนฺตสฺสาป   ถุลลฺจฺจย   สิยา   ตสฺมา   อิตฺถ ี 
อิตฺถีส ฺา     สารตฺตภาโว     คหณ ฺจาติ    องฺคปาริปูริสมฺภวโต  
มหาสุมตฺเถรวาโท   ยุตฺตตโร ฯ   อฏกถาวินิจฺฉเยหิ   จ   สเมตีติ  
เอตฺถาป   อยมธิปฺปาโย   ยทิ   ส ฺาวิราเคน   วิราคิต   นาม  
สิยา    สมฺพหุลา   อิตฺถโิย   พาหาหิ   ปริกฺขิปตฺวา   คณฺหามีติ  
เอวส ฺ ิสฺส      มชฺฌคติตฺถิโย     กายปฏิพทฺเธน     คณฺหิสฺสามีติ เอว- 
                            [ ม. ป.  ๒๖๔  ส. ท.  ๒๙ ]  
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รูปาย  ส ฺาย  อภาวโต  มชฺเฌคตาน  วเสน  ถลฺุลจฺจย  น  สิยา  
เอว   สนฺเตป   อฏกถาย   ถุลลฺจฺจยสฺส   วุตฺตตฺตา   ส ฺาวิราเคน  
วิราคิต   นาม   น   โหตีติ   อยมตฺโถ   สิทฺโธเยวาติ ฯ   นีเลน ทูวิ ฺเยฺย- 
สภาวโต    กาฬิตฺถี    วุตฺตา ฯ   เสวนาธิปฺปาโยติ ผสฺสสุขเสวนา- 
ธิปฺปาโย ฯ อิตฺถิยา กาเยน ภิกฺขุสฺส กายปฏิพทฺธามสนวาเรป  
ผสฺส   ปฏิวิชานาตีติ   อิท  อตฺตโน  กายปฏิพทฺธามสเนป  กายสสคฺเคป  
กายสมฺพนฺธสมฺภวโต     วุตฺต ฯ    เอตฺถาติ    นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย- 
วาเร ฯ  โมกขฺาธิปฺปาโยติ  เอตฺถ  ปม กายสสคฺคราเค สติป  
ปจฺฉา โมกฺขาธิปฺปายสฺส อนาปตฺติ ฯ  
                             ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๒๐]  ปาริปนฺถิกาติ  วิลุมฺปนิกา ฯ  อนฺตรายกิาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
นทีโสเตน   วุยฺหมาน   มาตรนฺติ   อุกกฺฏปริจฺเฉททสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ  
อ ฺาสุป   ปน   อิตฺถีสุ   การุ ฺาธิปฺปาเยน   มาตริ   วุตฺตนเยน  
ปฏิปชชฺนฺตสฺส   เนวตฺถิ   โทโสติ   วทนฺติ ฯ   มาตรนฺติ   วุตฺตตฺตา  
อ ฺาสุ    น   วฏฏตีติ   วทนฺตาป   นตฺถิ ฯ   ติณณฺฑูปกนฺติ หร-ิ 
เวราทิมูเลหิ   กตจุมฺภฏก ฯ   ตาลปณฺณมุทฺทิกนฺติ   ตาลปณฺเณหิ  
กตองฺคุลิมุทฺทิก ฯ   ปริวตฺเตตฺวาติ   อตฺตโน   นิวาสนปารุปนภาวโต  
อปเนตฺวา ฯ   จีวรตฺถาย   ปริณาเมตฺวาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  
จีวรตฺถาย   ปาทมูเล   เปติ   วฏฏตีติ   อิท   นิทสสฺนมตฺต ฯ ปจฺจตฺ- 
                          [ ม. ป.  ๒๖๔-๕  ส. ท.  ๓๐-๔ ]  
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ถรณวิตานาทิอตฺถมฺป   วฏฏติเยว ฯ   ปูชาทิอตฺถ   ตาวกาลิกมฺป  
คเหตุ   วฏฏติ ฯ  อิตฺถีสณฺาเนน  กตนฺติ  เอตฺถ  เหฏ ิมปริจฺเฉทโต  
ปาราชิกวตฺถุภูตติรจฺฉานคติตฺถีนมฺป      อนามาสภาวโต      ตาทิส อิตฺถ-ี 
สณฺาเนน   กต   ติรจฺฉานคตรูปมฺป   อนามาสนฺติ   ทฏพฺพ ฯ  
ภิกฺขุนีหิ   ปฏิมารูป   อามสิตุ   วฏฏตีติ   วทนฺติ   อาจริยา ฯ อิตฺถี- 
รูปานิ   ทสฺเสตฺวา   กต   วตฺถ ฺจ   ปจฺจตฺถรณ ฺจ   ภิตฺติ ฺจ อิตฺถ-ี 
รูป   อนามสิตฺวา   คณฺหิตต  วฏฏติ ฯ  ภินฺทิตฺวาติ  เอตฺถ  หตฺเถน  
อคฺคเหตฺวาว   เกนจิเทว   ทณฺฑาทินา   ภินฺทิตพฺพ ฯ   เอตฺถ   จ  
อนามาสมฺป   หตฺเถน   อปรามสิตฺวา   ทณฺฑาทินา   เกนจิ   ภินทฺิตุ  
วฏฏตีติ   อิธ   วุตฺตตฺตา   ปสุกูล   คณฺหนฺเตน   มาตุคามสรีเรป  
สตฺถาทีหิ   วณ   กตฺวา   คเหตพฺพนฺติ   วุตฺตตฺตา   จ   คหิตมณฺฑูก  
สปฺปนึ ทณฺฑาทีหิ นิปฺปเฬตฺวา มณฺฑูก วิสฺสชชฺาเปตต วฏฏติ ฯ  
        [๒๑]  มคฺค   อธิฏายาติ   มคฺเค   คจฺฉามีติ  เอว  มคฺคส ฺ ี  
หุตฺวาติ   อตฺโถ ฯ   กฬีนฺเตนาติ  อิท  คิหิสนฺตก  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ภิกฺขุสนฺตก    ปน    เยนเกนจิ    อธิปฺปาเยน   อนามสิตพฺพเมว ทุรุป- 
จิณฺณภาวโต ฯ    ตาลปนสาทีนีติ    เจตฺถ    อาทิสทฺเทน นาฬิเกร- 
ลพุช ติปุส อลาพุ กุมฺภณฺฑ ปุสฺส เอลาฬุกผลาน   สงฺคโห   ทฏพฺโพ ฯ  
ยถาวุตฺตผลานเยว   เจตฺถ   กฬีาธิปฺปาเยน   อามสิตุ   น   วฏฏตีติ  
วุตฺตตฺตา ปาสาณสกฺขราทีนิ กีฬาธิปปฺาเยนป อามสิตุ น วฏฏติ ฯ  
                            [ ม. ป.  ๒๖๕  ส. ท.  ๓๔-๕ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 33 

        [๒๒]  มุตฺตาติ   หตฺถิกุมฺภชาทิกา   อฏวิธา  มุตฺตา ฯ  ตถาหิ  
หตฺถิกุมฺภ   วราหทาฒ   ภุชงฺคสีส   วลาหก   เวฬ ุ  มจฺฉสิโร  สงฺโข  
สิปฺปติ   อฏ   มุตฺตาโยนิโย ฯ   ตตฺถ   หตฺถิกุมฺภชา   ปตวณฺณา  
ปภาวิหีนา ฯ   วราหทาฒชา   วราหทาฒวณฺณาว ฯ   ภุชงฺคสีสชา  
นีลาทวิณฺณา    สุวิสุทฺธา   วฏฏลา ฯ   วลาหกชา   ปภาสูรา ทุพฺพิ- 
ภาครูปา    รตฺติภาเค    อนฺธการ    วิธมนฺติโย    ติฏนฺติ เทวุปโภคา- 
เอว   จ   โหนฺติ ฯ  เวฬชุา  กรกูปลสมานวณฺณา๑  น อาภาสูรา ฯ  
เต จ เวฬู อมนุสฺสโคจเรเอว ปเทเส ชายนฺติ ฯ มจฺฉสีรชา  
ปาฏินปฏ ิสมานวณฺณา๒  วฏฏลา  ลฆฏา  จ  โหนฺติ  ปภาวิหีนา ฯ  
เต    จ   มจฺฉา   สมุทฺทมชเฺฌเอว   ชายนฺติ ฯ   สงฺขชา สงฺข- 
อุทรจฺฉวิวณฺณา   โกลผลปฺปมาณาป   โหนฺติ   ปภาวิหีนาว ฯ  
สิปฺปชา   ปภาวิเสสยุตฺตา   โหนฺติ   นานาสณฺานา ฯ  เอว  ชาติโต  
อฏวิธาสุ   มุตฺตาสุ   ยา   มจฺฉสงฺขสิปฺปชา   ตา   สามุทฺทิกา ฯ  
ภุชงฺคชาป   กาจิ   สามุทฺทิกา   โหนฺติ   อิตรา   อสามุทฺทิกา ฯ  
ยสฺมา   พหุล   สามุทฺทิกาว   มุตฺตา   โลเก   ทิสฺสนติฺ   ตตฺถาป  
สิปฺปชาว    อิตรา    กทาจิ   กาจิ   ตสฺมา   สมฺโมหวิโนทนิย  
มุตฺตาติ   สามุทฺทิกา  มุตฺตาติ  วุตฺต ฯ  มณีติ  เปตฺวา  เวฬุริยา- 
ทิเก เสโส    โชติรสาทิเภโท    สพฺโพป    มณิ ฯ   เวฬุริโยติ วส- 
 ๑. ม. กรกผลสมานวณณฺา ฯ   ๒. ม. ปา ินปฏ ิสมานวณฺณา ฯ  

                               [ ม. ป.  ๒๖๕  ส. ท.  ๓๕ ]  
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วณฺณมณิ ฯ   สงฺโขติ   สามุทฺทิกสงฺโข ฯ   สิลาติ   กาฬสิลา ปณฺฑุ- 
สิลาเสตสิลาทิเภทา   สพฺพาป   สิลา ฯ   รชตนฺติ   กหาปณาทิก  
วุตฺตาวเสส   รตนสมฺมต ฯ   ชาตรูปนติฺ   สุวณฺณ ฯ   โลหิตโกติ  
รตฺตมณิ ฯ    มสารคลฺลนติฺ   กพรมณิ ฯ   ภณฺฑมูลตฺถายาติ ปตฺต- 
จีวราทิภณฺฑมูลตฺถาย ฯ   กฏุโรคสฺสาติ   นิทสฺสนมตฺต ฯ  ตาย  
วูปสเมตพฺพสฺส    ยสฺสกสฺสจิ    โรคสฺสตฺถายป    วฏฏติเยว ฯ  
เภสชฺชตฺถ ฺจ  อวิทฺธาเยว  มุตฺตา  วฏฏตีติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  
อากรมุตฺโตติ   อากรโต   มุตฺตมตฺโต ฯ   ภณฺฑมูลตฺถ   สมฺปฏิจฺฉิตุ  
วฏฏตีติ   อิมนิาว   อามสิตุมฺป   วฏฏตีติ  ทสฺเสติ ฯ  ปจิตฺวา  กโตติ  
กาจกาเรหิ   ปจิตฺวา   กโต ฯ   โธตวิทโฺธ   จ  รตนมิสฺโส  จาติ  
อลงฺการตฺถ    กา ฺจนลตาทึ    ทสฺเสตฺวา    กโต    รตนขจิโต โธต- 
วิทฺโธ   อนามาโส ฯ  โธตวิทฺโธ  จ  รตนมิสฺโส  จาติ  วิสุ  วา  
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ   ปานียสงฺโขติ   อิมนิาว   สงฺเขน   กตปานียภาชน  
ปธานาทิสมณปริกฺขาโรป   อามสตุ   วฏฏตีติ   สิทธฺ ฯ   เสสนฺติ  
รตนมิสฺส   เปตฺวา   อวเสส ฯ   มุคฺควณฺณเยว   รตนสมฺมิสฺส  
กโรนฺติ   น   อ ฺนฺติ   อาห   มุคฺควณฺณาวาติ ฯ   รตนมิสฺสาว  
น   วฏฏตีติ   วุตฺต   โหติ ฯ   เสสาติ   รตนสมฺมิสฺส   เปตฺวา  
อวเสสา   มุคฺควณฺณาทิสิลา ฯ   พีชโต   ปฏายาติ   ธาตุปาสาณโต  
ปฏาย ฯ    สุวณฺณเจติยนฺติ    ธาตุกรณฺฑก ฯ   ปฏกิฺขิปติ  
                          [ ม. ป.  ๒๖๕  ส. ท.  ๓๕-๖ ]  
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ธาตุฏปนตฺถาย   คณฺหถาติ   อวตฺวา   ตุมฺมาก   คณฺหถาติ  เปสิตตฺตา  
ปฏิกฺขิป ฯ   สุวณฺณพุพฺพุฬกนฺติ   สุวณฺณตารก ฯ   เกฬายิตุนฺติ  
อิโตจิโต   จ   ส ฺจาเรนฺเตหิ   อามสิตุ   วฏฏตีติ   มหาอฏกถาย  
วุตฺต ฯ   กจวรเมว   หริตุ   วฏฏตีติ   โคปกา  วา  ภิกขฺู  โหนฺตุ  
อ ฺเ   วา ฯ   หตฺเถนาป   ปุ ฺฉิตฺวา  กจวร  อปเนตุ  วฏฏติ ฯ  
มล   มชฺชิตุมปฺ   วฏฏติเยว ฯ   อารกูฏโลหนฺติ   กิตฺติมโลห ฯ  
ตีณิ   หิ   กิตฺติมโลหานิ   กสโลห   วฏฏโลห   อารกูฏนฺติ ฯ  ตตฺถ  
ติปุตมฺเพ   มิสฺเสตฺวา   กต   กสโลห ฯ  สีสตมฺเพ  มสิฺเสตฺวา  กต  
วฏฏโลห ฯ   รสกตมฺเพ๑  มิสฺเสตฺวา  กต  อารกูฏ ฯ  เตเนว  
ตกรเณน   นพฺิพตฺตตฺตา   กิตฺติมโลหนฺติ   วุจฺจติ ฯ  ชาตรูป- 
คติกเมวาติ วุตฺตตฺตา    อารกูฏ    สุวณฺณสทิสเมว    อามสิตุ   น   วฏฏติ  
อ ฺ   ปน   วฏฏตีติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   เกจิ   ปน  
อารกูฏ    อนามสิตพฺพโต    ชาตรูปคติกเมวาติ    วุตฺต   ตสฺมา  
อุภยมฺป   ชาตรูป   วิย   อามสิตุ   น   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  ปม  
วุตฺโตเยว   จ   อตฺโถ   คณฺ ีปทกาเรหิ   อธิปฺเปโต ฯ   ปฏชิคฺคิตุ  
วฏฏตีติ เสนาสนปฏิพทฺธตฺตา วุตฺต ฯ  
        [๒๓]  สามิกาน  เปเสตพฺพนฺติ  สามิกาน  สาสน  เปเสตพฺพ ฯ  
ภินฺทิตฺวาติ   หตฺเถน   อคฺคเหตฺวา   อ ฺเน  เยนเกนจิ  ภินฺทิตฺวา ฯ  
 ๑. ม. ปกติรสตมฺเพ ฯ  

                               [ ม. ป.  ๒๖๕  ส. ท.  ๓๖-๗ ]  
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เภรีสงฺฆาโฏติ      สงฺฆฏติจมฺมเภรี ฯ      วีณาสงฺฆาโฏติ สงฺฆฏิต- 
จมฺมวีณา ฯ   จมฺมวินทฺธาน   เภรีวีณานเมต   อธิวจน ฯ ตุจฺฉ- 
โปกฺขรนฺติ    อวินทฺธจมฺม   เภรีโปกฺขร   วีณาโปกฺขร ฺจ ฯ อาโรปต- 
จมฺมนฺติ   เภรีอาทีน   วินทฺธนตฺถาย   มุขวฏฏิย   อาโรปตจมฺม  
ตโต    อุทฺธรตฺิวา   วิสุ   ปตจมฺม ฺจ ฯ   โอนหิตุ   วาติ เภรี- 
โปกฺขราทีนิ   จมฺม   อาโรเปตฺวา   วินทฺธิตุ ฯ   โอนหาเปตุนฺติ  
ตเถว อ ฺเหิ วินทฺธาเปตุ ฯ  
        [๒๔]  ปาราชิกปฺปโหนกกาเลติ      อกถุิตกาเล ฯ สงฺกมาทิ- 
ภูมิคติกตฺตา   น   กายปฏพิทฺธฏานิยนฺติ   ทุกกฺฏ   วุตฺต ฯ เอก- 
ปทิกสงฺกโมติ   ขุทฺทกเสตุ ฯ   สกฏมคฺคสงฺกโมติ   สกฏมคฺคภูโต  
มหาเสตุ ฯ   านา   จาเลตุนฺติ   รชฺชุ   านา   จาเลตุ ฯ  
ปฏิจฺฉาเทตพฺพาติ    อปเนตพฺพา ฯ    มนุสฺสิตฺถี   อตฺถีส ฺ ิตา  
กายสสคฺคราโค   เตน   ราเคน   วายาโม  หตฺถคฺคาหาทิสมาปชฺชนนฺติ  
อิมาเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                             ทุติยสงฺฆาทิเสสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๒๕]  ตติเย ฯ   อุตฺตรปทโลเปน   ฉินฺนโอตฺตปฺปา  ฉินฺนกาติ 
วุตฺตาติ   อาห   ฉินฺนกาติ   ฉินฺนโอตฺตปฺปาติ ฯ  ยถา  ยุวา  ยุวตินฺติ  
เอเตน   โอภาสเน   นิราสงฺกภาว   ทสฺเสติ ฯ   เมถุนปุส ฺหิตาหีติ  
อิท   ทฏุ ุลฺลวาจาย   สิขาปฺปตฺตลกฺขณทสฺสน ฯ   อิตฺถีลกฺขเณนาติ 
                            [ ม. ป.  ๒๖๕-๗๑  ส. ท.  ๓๗-๔๐ ]  
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วุตฺตมตฺถ   วิเสเสตุ   สุภลกฺขเณนาติ   วุตฺต ฯ   น   ตาว  
สีส   เอตีติ   อิตฺถีลกฺขเณน   สมนฺนาคตาสีติ   อาทินา   วณฺณภณน  
สงฺฆาทิเสสาปตฺติชนก   หุตฺวา   มตฺถก   น   ปาปุณาติ ฯ  วณฺณ- 
ภณน หิ   เยนากาเรน   ภณนฺตสฺส   สงฺฆาทิเสโส   โหติ   เตนากาเรน  
ภณนฺตสฺส    สิขาปฺปตฺต    นาม    โหติ ฯ    อิตฺถลีกขฺเณน  
สมนฺนาคตาสีติ   อาทิก   ปน   ทุฏ ุลฺลวาจสฺสาทราควเสน   ภณนฺตสฺส  
ทุกฺกฏนฺติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   เอกาทสหิ   ปเทหิ  อฆฏิเต  สีส  
น   เอตีติ   อนิมิตฺตาสีติ   อาทีหิ   เอกาทสหิ   ปเทหิ   อฆฏิเต อวณฺณ- 
ภณน   สีส   น   เอติ ฯ  อวณฺณภณน  นาม  น  โหตีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ   ฆฏิเตปติ   เอกาทสหิ   ปเทหิ   อวณฺณภณเน  ฆฏิเตป ฯ  
อิเมหิ   ตีหิ   ฆฏิตเยว   สงฺฆาทิเสโสติ   สิขริณีติ   อาทีหิ   ตีหิเยว  
ปเทหิ   อวณฺณภณเน   ฆฏิเตเยว   สงฺฆาทิเสโส   ปสฺสาวมคฺคสฺส  
นิยตวจนตฺตา   อจฺโจฬารกิตฺตา   จ ฯ   อนิมิตฺตาสีติ   อาทีหิ   ปน  
อฏหิ   ปเทหิ   ฆฏิเต   เกวล   อวณฺณภณนเมว   สมฺปชฺชติ   น  
สงฺฆาทิเสโส    ตสฺมา    ตานิ    ถลฺุลจฺจยวตฺถูนีติ   เกจิ ฯ  
อกฺโกสนมตฺตตฺตา   ทุกฺกฏวตฺถูนีติ   อปเร ฯ  ปริพฺพาชิกาวตฺถุสฺมึ  วิย  
ถุลลฺจฺจยเมเวตฺถ    ยุตฺตตร    ทิสฺสติ ฯ   กุ ฺจิยปนาฬิยมตฺตนฺติ  
กุ ฺจิกาฉิทฺทมตฺต ฯ    ครกุาปตฺตินฺติ    ภิกฺขุนิยา   กายสสคฺเค  
ปาราชิกาปตฺตึ   สนฺธาย   วทติ ฯ  หสนฺโต  หสนฺโตติ  สภาวทสฺสนตฺถ  
                              [ ม. ป.  ๒๗๑-๒  ส. ท.  ๔๐-๓ ]  
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วุตฺต ฯ อหสนฺโตป วาจสฺสาทราเคน ปุนปฺปุน วทติ อาปตฺติเยว ฯ  
        [๒๖]  กายจิตฺตโตติ   หตฺถมุทฺธาย   โอภาสนฺตสฺส   กายจิตฺตโต  
สมุฏาติ ฯ   ตสฺมา   ทุกฺกฏนฺติ   อปฺปฏิวิชานนเหตุ   ทุกกฺฏ ฯ  
ปฏิวิชานนฺติยา   ปน   อกเฺขตฺตปทตฺตา   ถลฺุลจฺจเยน   ภวิตพฺพ ฯ  
เตเนว   ปริพฺพาชิกาวตฺถุสฺมึ   ปฏิวิชานนฺติยา   ถลุลฺจฺจย   วกฺขติ ฯ  
อสทฺธมฺม   สนฺธายาหาติ   วาปตนฺติ   อิมสฺส   พีชนิกฺเขปวจนตฺตา  
วุตฺต ฯ   สสรตีติ   วหติ  ปวตฺตติ ฯ  อถวา  สสรตีติ  สสริยติ ฯ  
มนุสฺสิตฺถี   อิตฺถีส ฺ ิตา   ทุฏ ุลฺลวาจสฺสาทราโค   เตน   ราเคน  
โอภาสน ตงฺขณวิชานนนฺติ อิมาเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                           ตติยสงฺฆาทิเสสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๒๗]  จตุตฺเถ ฯ   จีวรนฺติ   นิวาสนาทิ   ยงฺกิ ฺจิ  จีวร ฯ  
ปณฺฑปาตนฺติ   โยโกจิ   อาหาโร ฯ   โส  ห ิ ปณฺโฑเลฺยน  ภิกขฺุโน  
ปตฺเต    ปตนโต    ตตฺถ    ตตฺถ   ลทฺธภิกฺขาปณฺฑาน   ปาโต  
สนฺนิปาโตติ   วา   ปณฺฑปาโตติ   วุจฺจติ ฯ   เสนาสนนฺติ   สยน ฺจ  
อาสน ฺจ ฯ   ยตฺถ   ห ิ วิหาราทิเก  เสติ  นิปชชฺติ  อาสติ  นิสีทติ  
ต   เสนาสน ฯ  ปฏิเอติ  เอตสฺมาติ  ปจฺจโยติ  อาห  ปฏิกรณฏเน  
ปจฺจโยติ ฯ    โรคสฺส    ปฏิอยนฏเน    วา    ปจฺจโย ปจฺจนีก- 
คมนฏเนาติ   อตฺโถ ฯ   วูปสมนฏเนาติ   วุตฺต   โหติ ฯ ธาตุกฺ- 
โขภลกฺขณสฺส   หิ   ตเหตุกทุกฺขเวทนาลกฺขณสฺส   วา   โรคสฺส  
                      [ ม. ป.  ๒๗๒-๘๒  ส. ท.  ๔๓-๔ ]  
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ปฏิปกฺขภาโว   ปฏิอยนฏโ ฯ   ยสฺสกสฺสจีติ   สปปฺอาทีสุ   ยสสฺ  
กสฺสจิ ฯ    สปฺปายสฺสาติ    หิตสฺส ฯ   วิการวูปสเมนาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  ภิสกฺกสฺส  กมฺม  เตน  วิธาตพฺพโต ฯ  เตนาห  เตน  
อนุ ฺาตตฺตาติ ฯ  นครปริกฺขาเรหีติ  นคร  ปริวาเรตฺวา  รกฺขณเกหิ ฯ  
อาวาฏเคหปริกฺเขโป   ปรกิฺขา   อุทฺทาโป   ปากาโร  เอสิกา  ปลโิฆ  
ปาการมตฺถกมณฺฑลนฺติ      สตฺตนครปริกฺขาราติ      วทนฺติ ฯ เสต- 
ปริกฺขาโรติ   สุวิสุทฺธสีลาลงฺกาโร ฯ  อริยมคฺโค  ห ิ อิธ  รโถติ 
อธิปฺเปโต ฯ   ตสฺส   จ   สมฺมาวาจาทโย   อลงฺการฏเน ปริกฺ- 
ขาโรติ   วุตฺตา ฯ  จกฺกวีริโยติ  วีริยจกฺโก ฯ  ชีวิตปริกฺขาราติ  
ชีวิตสฺส   ปวตฺติการณา ฯ   สมุทาเนตพฺพาติ   สมฺมา   อุทฺธ   อุทธฺ  
อาเนตพฺพา   ปริเยสิตพฺพา ฯ   ปริวาโรป   โหตีติ   อนฺตรายาน  
ปริโต   วารณโต ฯ   เตนาห   ชีวิต ฯ เป ฯ  รกฺขณโตติ ฯ  ตตฺถ  
อนฺตรนฺติ   วิวร ฯ   โอกาโสติ   อตฺโถ ฯ  รกฺขณโตติ  เวริกาน  
อนฺตร   อทตฺวา   อตฺตโน   สามิกาน   ปริวาเรตฺวา   ิตเสวกา  วิย  
รกฺขณโต ฯ   อสฺสาติ   ชีวิตสฺส ฯ   การณภาวโตติ  จิรปฺปวตฺติยา  
การณภาวโต ฯ   รสายนภูต   ห ิ  เภสชชฺ   สุจิรมฺป   กาล  ชีวิต  
ปวตฺเตติเยว ฯ  
        [๒๘]  อุปจาเรติ  ยตฺถ   ิโต  วิ ฺาเปตุ  สกฺโกติ  ตาทิเส ฯ  
กาโม   เจว   เหตุ   จ   ปาริจริยา   จ  อตฺโถ  เสส  พฺย ฺชนนฺติ  
                    [ ม. ป.  ๒๘๒-๔  ส. ท.  ๔๔-๕ ]  
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อาทีสุ   ปาลยิ   อตฺตกามนฺติ  ปท  อุทธฺริตฺวา  อตฺตโน  กาม  อตฺตโน  
เหตต   อตฺตโน   อธิปฺปาย   อตฺตโน   ปาริจริยนฺติ   จตฺตาโร  อตฺถา  
ปทภาชเน   วุตฺตา ฯ   เตสุ  ปเม  อตฺถวิกปฺเป  กาโม  จ  เหตุ  
จ   ปาริจริยา   จ   อตฺโถ   เสส   อธิปฺปายปทเมก   พฺย ฺชน ปม- 
วิคฺคเห   ตทตฺถสฺส   อสมฺภวโต   นริตฺถกตฺตา   ทติุเย   ปน อตฺถ- 
วิกปฺเป   อธิปฺปาโย   จ  ปาริจริยา  จ  อตฺโถ  กาโม  จ  เหตุ  
จาติ   เสส   ปททฺวย   พฺย ฺชน   เตส   ตตฺถ  อตฺถาภาวโตติ  เอว  
จตฺตาริ  ปทานิ  ทฺวินฺน  วิคฺคหาน  วเสน  โยชิตานีติ  เกจิ  วทนฺติ ฯ  
คณฺ ีปเทป   จ   อยเมวตฺโถ   วุตฺโต ฯ   จุลฺลมชฺฌิมมหาคณฺ ีปเทสุ  
ปน   ปเม   อตฺถวิกปฺเป   กาโม   จ   เหตุ   จ   ปารจิริยา  จ  
อธิปฺปายตฺโถ   เสส   เมถุนธมฺมสงฺขาเตน  กาเมนาติ  อาทิวิคฺคห- 
วากฺย อกฺขรวิวรณตฺตโต      พฺย ฺชนมตฺต      ทุติเย      อตฺถวิกปฺเป  
อธิปฺปาโย   จ   ปาริจริยา   จ   อธิปฺปายตฺโถ   เสส   อตฺตนา  
กามิตา      อิจฺฉิตาติ     อาทิวิคฺคหวากฺย     อกฺขรวิวรณมตฺตโต พฺย ฺชน- 
มตฺตนฺติ  เอวมตฺโถ  วุตฺโต ฯ  พฺย ฺชเน อาทร อกตฺวาติ วจนโต  
อยเมวตฺโถ   อิธ   ยุตฺตตโรติ   วิ ฺายติ ฯ   พฺย ฺชเน   อาทร  
อกตฺวาติ   หิ   อิมินา   อฏกถาย  วุตฺตวิคฺคหวเสน  พฺย ฺชเน  อาทร  
อกตฺวาติ อยมตฺโถ ทีปโต ฯ อิทานิ ยถาวุตฺตเมวตฺถ ปท- 
ภาชเนน   สสนฺเทตฺวา   ทสฺเสตุ   อตฺตโน   กาม   อตฺตโน  เหตุ 
                      [ ม. ป.  ๒๘๔  ส. ท.  ๔๕-๖ ]  
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อตฺตโน   ปาริจริยนฺติ   หิ   วุตฺเต   ชานิสฺสนฺติ   ปณฺฑิตาติ   อาทิ  
อารทฺธ ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   อตฺตโน  เหตุนฺติ  วุตฺเต  อตฺตโน  
อตฺถายาติ    อยมตฺโถ    วิ ฺายติ   อตฺตโน   กาม   อตฺตโน ปาริ- 
จริยนฺติ   วุตฺเต  กาเมน  ปาริจริยาติ  อยมตฺโถ  วิ ฺายติ  ตสฺมา  
อตฺตโน   กาม   อตฺตโน   เหตุ   อตฺตโน   ปาริจริยนฺติ  อิเมหิ  ตีหิ  
ปเทหิ   อตฺตโน   อตฺถาย   กาเมน   ปาริจริยา  อตฺตกามปาริจริยาติ  
อยมตฺถวิกปฺโป   วุตฺโตติ   วิ ฺ ู   ชานิสฺสนฺติ   อตฺตโน   อธิปฺปายนฺติ  
วุตฺเต    ปน   อธิปฺปายสทฺทสฺส   กามิตสทฺเทน   สมานตฺถภาวโต  
อตฺตโน   ปาริจริยนฺติ   อิมสสฺ   จ   อุภยวิคฺคหสาม ฺโต   อตฺตโน  
อิจฺฉิตกามิตฏเน    อตฺตกามปาริจริยาติ    อยมตฺถวิกปฺโป    ทวีฺหิ  
ปเทหิ   ทสฺสโิตติ   วิ ฺ ู   ชานิสฺสนฺตีติ ฯ   เอตทคฺคนฺติ   เอสา  
อคฺคา ฯ   ทุฏ ุลฺลวาจสิกฺขาปเท   กิ ฺจาป   เมถุนยาจน   อาคต  
ตตฺถาป   ต   ทุฏ ุลฺลวาจสฺสาทราควเสน   วุตฺต   อิธ   ปน  อตฺตโน  
เมถุนสฺสาทราควเสนาติ   อย   วิเสโส ฯ  วินีตวตฺถสูุ  เตนหิ  ภคินิ  
อคฺคทาน   เทหีติ   อิท   อตฺตโน   อตฺถาย   วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  
มนุสฺสิตฺถี   อิตฺถีส ฺ ิตา   อตฺตกามปาริจริยาย   ราโค   เตน  ราเคน  
วณฺณภณน ตงฺขณวิชานนนฺติ อิมาเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                             อตฺตกามสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
        [๒๙]  ป ฺจเม ฯ   ปณฺฑิตสฺส   ภาโว   ปณฺฑิจฺจ ฯ  
                        [ ม. ป.  ๒๘๔-๙๑  ส. ท.  ๔๖-๗ ]  
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าณสฺเสต   อธิวจน ฯ   คติมนฺตาติ   าณคติยา   สมนฺนาคตา ฯ  
ปณฺฑิตาติ   อิมินา   ภาวาเณน   สมนฺนาคตตา   วุตฺตา ฯ  พฺยตฺตาติ  
อิมินา   อิตฺถกีตฺตพฺเพสุ   วิสารทป ฺาย ฯ   เตนาห   อุปาย ฺ ู  
วิสารทาติ ฯ   เมธาวินีติ   านุปฺปตฺติป ฺาสงฺขาตาย   ตสฺมึ   ตสฺมึ  
อตฺถกิจฺเจ    อุปฏ ิเต   านโส   ตงฺขเณเอว   อุปฺปชฺชนป ฺาย  
สมนฺนาคตา ฯ   เตนาห   ทิฏทิฏ   กโรตีติ ฯ   เฉกาติ ยาคุภตฺต- 
สมฺปาทนาทีสุ  นิปุณา ฯ  อุฏานวีริยสมฺปนฺนาติ กายิเกน วีริเยน  
สมนฺนาคตา ฯ   ยถา   อ ฺา   กุสีตา   นิสินฺนฏาเน   นิสินฺนาว  
โหนฺติ     ิตฏาเน     ิตาว    เอว   อหตฺุวา   วิปฺผาริเกน  
จิตฺเตน   สพฺพกิจฺจ   นิปฺผาเทตีติ   วุตฺต   โหติ ฯ   กมุาริกายาติ  
นิมิตฺตตฺเถ   ภุมฺม   เหตุมหฺิ   วา   กรณวจน ฯ  เตนาห  กุมาริกาย  
การณาติ ฯ   อาวหน   อาวาโห ฯ   ปรคฺิคหภาเวน   ทาริกาย  
คณฺหาปน ฯ   ตถา   ทาปน   วิวาโห ฯ   เตนาห   ทารกสฺสาติ  
อาทึ ฯ   ภตฺตปาจน   สนฺธาย   รนฺธาปน   วุตฺต ฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  
ปาจน   สนฺธาย   ปจาปน   วุตฺต ฯ   ทฏุ   กุล  คตา  ทุคฺคตาติ  
อิมมตฺถ   ทสฺเสนฺโต   ยตฺถ   วา   คตาติ   อาทิมาห ฯ  มายฺโยติ  
วจนวิปลฺลาเสน  วุตฺตนฺติ  อาห  มา  อยฺเยติ ฯ  อาหรณ  อาหาโร ฯ  
น   อุปาหฏนฺติ   น   ทินนฺ ฯ   กโย   คหณ   วิกฺกโย   ทาน ฯ  
ตทุภย   สงฺคเหตฺวา   โวหาโรติ   วุตฺต ฯ  มณฺฑิตปฺปสาธิโตติ  เอตฺถ  
                           [ ม. ป.  ๒๙๑-๕  ส. ท.  ๔๗-๘ ]  
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พาหิรุปกรเณน    อลงฺกรณ   มณฺฑน   อชฺฌตฺติกาน   เกสาทีนเยว  
สณฺปน   ปสาธน ฯ   อพฺภุต   กาตุ   น   วฏฏตีติ  อิมินา  ทุกฺกฏ  
โหตีติ   ทีเปติ ฯ   ปราชิเตน   ทาตพฺพนฺติ   วุตฺตตฺตา   อเทนฺโต  
ธุรนิกฺเขเปน   กาเรตพฺโพ ฯ  อจิรกาเล  อธิกาโร  เอตสฺส  อตฺถีติ  
อจิรกาลาธิการิก   ส ฺจริตฺต ฯ   อจิรกาลาจาริกนฺติ  วา  ปาโ ฯ  
อจิรกาเล อาจาโร อชฺฌาจาโร เอตสฺสาติ อจิรกาลาจาริก ฯ  
        [๓๐]  กิ ฺจาป   เอหิภิกฺขูปสมฺปนฺนา   เจว   สรณคมนุปสมฺปนฺนา  
จ   ส ฺจริตฺตาทิปณฺณตฺติวชฺช   อาปตฺตึ   อาปชฺชนฺติ   เตส   ปน  
อสพฺพกาลิกตฺตา   เต   วชเฺชตฺวา   สพฺพกาลานุรูป   ตนฺตึ   เปนฺโต  
ภควา   อิธาป   ตฺติจตุตฺเถเนว   กมเฺมน  อุปสมฺปนฺน  ภิกฺขุ  ทสฺเสตุ 
ตตฺร   ยฺวาย   ภิกฺขุ ฯเปฯ  อย  อิมสฺมึ  อตฺเถ  อธิปฺเปโต  ภิกฺขูติ  
ปทภาชน   อาห   น   ปน   เนส   ส ฺจริตฺตาทิอาปชฺชเน   อภพฺพ-  
ภาวโต ฯ   ขีณาสวาป   หิ   อปฺปสฺสุตา   กิ ฺจาป   โลกวชชฺ  
นาปชฺชนฺติ   ปณฺณตฺติย   ปน   อโกวิทตฺตา   วิหารการ   กุฏกีาร  
สหาคาร    สหเสยฺยนฺติ    เอวรูปา    กายทฺวาเร   อาปตฺติโย  
อาปชฺชนฺติ   ส ฺจริตฺต   ปทโสธมฺม   อุตฺตริฉปฺป ฺจวาจ   ภูตาโรจนนฺติ  
เอวรูปา   วจีทฺวาเร   อาปตฺติโย   อาปชฺชนฺติ  อุปนกิฺขิตฺตสาทิยน- 
วเสน มโนทฺวาเร    รูปยปฏิคฺคหณาปตฺตึ    อาปชฺชนฺติ ฯ    ส ฺจรณ  
ส ฺจาโร ฯ   โส   เอตสฺส   อตฺถีติ   ส ฺจรี ฯ   ตสฺส   ภาโว  
                        [ ม. ป.  ๒๙๕-๖  ส. ท.  ๔๘ ]  
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ส ฺจริตฺต ฯ   เตนาห   ส ฺจรณภาวนฺติ ฯ   อิตฺถีปุริสาน   อนฺตเร  
ส ฺจรณภาวนฺติ    อตฺโถ ฯ    ชายตฺตเน   ชารตฺตเนติ   จ  
นิมิตฺตตฺเถ   ภุมฺม ฯ   ชายภาวตฺถ   ชารภาวตฺถนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ชายภาเวติ   ภริยาภาวาย ฯ  ชารภาเวติ  สามิกภาวาย ฯ  กิ ฺจาป  
อิมสฺส  ปทภาชเน  ชาร ี ภวิสฺสสีติ  อิตฺถีลิงฺควเสน  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  
ชารตฺตเนติ   ปน   นิทฺเทสสฺส  อุภยลิงฺคสาธารณตฺตา  ปุริสลิงฺค- 
วเสนาป โยเชตฺวา    อตฺถ    ทสฺเสนฺโต    อิตฺถิยา    มตึ    ปุริสสสฺ  
อาโรเจนฺโต   ชารตฺตเน   อาโรเจตีติ   อาห ฯ  เอตฺถ  หิ  ชาโร  
ภวิสฺสสีติ   อิตฺถิยา  มตึ  ปรุิสสฺส  อาโรเจนฺโต  ชารตฺตเน  อาโรเจติ  
นาม ฯ   ปาลยิ  ปน  อิตฺถลีิงฺควเสเนว  โยชนา  กตา  ตทนุสาเรน  
ปุริสลิงฺควเสนาป   สกฺกา  โยเชตุนฺติ ฯ  อิทานิ  ปาลยิ  วุตฺตนเยนาป  
อตฺถ   ทสฺเสนฺโต   อปจาติ  อาทิมาห ฯ  ปติ  ภวิสฺสสีติ  วุตฺตเมวตฺถ  
สามิโก   ภวิสฺสสีติ   ปริยายวจเนน   วิเสเสตฺวา  ทสฺเสติ ฯ  อิท ฺจ  
ชารตฺตเนติ   นิทฺเทสสฺส   อุภยลิงฺคสาธารณตฺตา   วุตฺต ฯ  มุหุตฺติกา  
ภวิสฺสสีติ   อสฺสามิก   สนธฺาย   วุตฺต ฯ  ชารี  ภวิสฺสสีติ  สสฺสามิก  
สนฺธาย ฯ   อนฺตมโส   ตงฺขณิกายปติ   อิท   นิทสฺสนมตฺตนฺติ   อาห  
เอเตเนว อุปาเยนาติอาทึ ฯ  
        [๓๑]  เสริวิหารนฺติ   สจฺฉนฺทจาร ฯ  อตฺตโน  วสนฺติ  อตฺตโน  
อาณ ฯ   โคตฺตนฺติ   โคตมโคตฺตาทิก   โคตฺต ฯ   ธมฺโมติ  
                            [ ม. ป.  ๒๙๖-๙  ส. ท.  ๔๘-๕๐ ]  
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ปณฺฑรงฺคปริพฺพาชกาทีน   เตส   เตส   วา   กลุาน   ธมฺโม ฯ  
โคตฺตวนฺเตสุ   โคตฺตสทฺโท   ธมฺมจารีสุ   จ   ธมฺมสทฺโท   วตฺตตีติ  
อาห   สโคตฺเตหีติ   อาทึ ฯ   ตตฺถ   สโคตฺเตหีติ   สมานโคตฺเตหิ  
เอกวสชาเตหีติ   อตฺโถ ฯ   สหธมฺมิเกหีติ   เอกสฺส  สตฺถ ุ สาสเน  
สหจริตพฺพธมฺเมหิ   สมานกุลธมฺเมหิ   วา ฯ   เตเนวาห   เอก  
สตฺถารนฺติ  อาทึ ฯ  ตตฺถ  เอก   สตฺถาร  อุทฺทิสฺส ปพฺพชิเตหีติ อิมินา  
ปณฺฑรงฺคปริพฺพาชกาทโย     วุตฺตา ฯ    เอกคณปริยาปนฺเนหีติ มาลา- 
การาทิเอกคณปริยาปนฺเนหิ ฯ   สสฺสามิกา  สารกฺขา ฯ  ยสฺสา  
คมเน   ร ฺา   ทณฺโฑ   ปโต   สา   สปริทณฺฑา ฯ   ปจฺฉิมาน  
ทฺวินฺนนฺติ   สารกฺขสปริทณฺฑาน ฯ   มิจฺฉาจาโร   โหตีติ   ตาส  
สสฺสามิกภาวโต ฯ   น  อิตราสนฺติ  อิตราส  มาตุรกฺขิตาทีน  อฏนฺน  
ปุริสนฺตรคมเน   นตฺถ ิ  มจฺิฉาจาโร   ตาส   อสฺสามิกภาวโต ฯ  ยา  
หิ   สามิกสฺส   สนฺตก   ผสฺส  เถเนตฺวา  ปเรส  อภิรตึ  อุปฺปาเทนฺติ  
ตาส   มิจฺฉาจาโร ฯ  น  จ  มาตาทโย  ตาส  ผสฺเส  อิสฺสรา ฯ  
มาตาทโย   หิ   น   อตฺตโน   ผสฺสานุภวนตฺถ   ตา  รกฺขนฺติ  เถวล  
อนาจาร   นิเสเธนฺตา   ปุริสนฺตรคมน   ตาส   วาเรนฺติ ฯ  ปรุิสสฺส  
ปน   เอตาสุ   อฏสุป   โหติเยว   มิจฺฉาจาโร   มาตาทีหิ   ยถา  
ปุริเสน  สทธฺึ  สวาส  น  กปฺเปนฺติ  ตถา รกฺขิตตฺตา ปเรส รกฺขิต- 
โคปต ผสฺส   เถเนตฺวา   ผุฏภาวโต ฯ   ธเนน   กีตาติ   ภรยิาภาวตฺถ  
                                [ ม. ป.  ๒๙๙  ส. ท.  ๕๐ ]  
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ธเนน  กีตา ฯ  เตนาห  ยสฺมา  ปนาติ อาทิ ฯ โภเคนาติ โภค- 
เหตุ ฯ โภคตฺถ    หิ   วสนฺตี   โภควาสินีติ   วุจฺจติ ฯ   ลภิตฺวาติ  
โย   น   วาเสติ   ตสฺส  หตฺถโต  ลภิตฺวา ฯ  อุทกปตฺต  อามสิตฺวา  
คหิตา  โอทปตฺตกินี ฯ  เตนาห  อุภินฺนนฺติ  อาทึ ฯ  ธเชน  อาหฏาติ  
เอตฺถ  ธชโยคโต  เสนาว  ธชสทฺเทน  วุตฺตา ฯ อุสฺสิตทฺธชาย เสนาย  
อาหฏาติ วุตฺต โหติ ฯ เตนาห อุสฺสิตทฺธชายาติ อาทึ ฯ  
        [๓๒]  พหิทฺธา   วีมฏ   นาม   โหตีติ   อ ฺตฺถ   อาโรจิต  
นาม   โหติ ฯ   ต   กิรีย   สมฺปาเทสฺสตีติ   ตสฺสา  อาโรเจตฺวา  
ต   กิจฺจ   สมปฺาเทตุ   วา   มา   วา   ตกิริยาสมฺปาทเน  โยคฺยต  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ   ทารก   ทาริก ฺจ   อชานาเปตฺวา   เตส มาตุปตุ- 
อาทีหิ    มาตาปตุอาทีนเยว   สนฺติก   สาสเน   เปสิเตป หรณวีมสน- 
ปจฺจาหรณสงฺขาตาย      ติวงฺคสมฺปตฺติยา     สงฺฆาทิเสโส โหติ- 
เยวาติ   ทฏพฺพ ฯ  ย  อุททิฺสฺส  สาสน  เปสิต  ตเยว  สนฺธาย  
ตสฺสา   มาตุอาทีน   อาโรจิเจ   วตฺถุโน   เอกตฺตา   มาตุอาทโยป  
เขตฺตเมวาติ   เขตฺตเมว   โอติณฺณภาว   ทสฺเสตต   พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีติ  
อาทิ   อุทาหฏ ฯ   อิมินา   สเมตีติ  เอตฺถายมธิปฺปาโย  ยถา  สย  
อนาโรเจตฺวา    อ ฺเน    อนฺเตวาสิอาทินา    อาโรจาเปนฺตสฺส  
วิสงฺเกโต   นตฺถิ   เอว   ตสฺสา   สย   อนาโรเจตฺวา  อาโรจนตฺถ  
มาตุอาทีน   วทนฺตสฺสาป  นตฺถ ิ วิสงฺเกโตติ ฯ  ฆร  นยตีติ  ฆรณี ฯ  
                         [ ม. ป.  ๓๐๐-๒๑  ส. ท.  ๕๐-๓ ]  
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มูลฏาน ฺจ   วเสนาติ   เอตฺถ   ปุริสสสฺ   มาตุอาทโย  สาสนเปสเน  
มูลภูตตฺตา   มูลฏาติ   วุตฺตา ฯ   มาตุรกฺขิตาย   มาตา   ภิกฺขุ  
ปหิณตีติ   เอตฺถ   อตฺตโน   วา   ธีตุ   สนฺติก  อิตฺถนนฺามสฺส  ภรยิา  
โหตูติ   ภิกฺขุ   ปหิณติ   ปรุิสสฺส   วา   ตสฺส  าตกาน  วา  สนฺติก  
มม   ธีตา   อิตฺถนฺนามสฺส   ภริยา   โหตูติ   ปหิณตีติ   คเหตพฺพ ฯ  
เอส   นโย   เสเสสุป ฯ   ปุพฺเพ  วุตฺตนยตฺตาติ  ปมสงฺฆาทิเสเส  
วุตฺตนยตฺตา ฯ   เอโตว   ปกฺกมตีติ   ปนุ   อาคนฺตฺวา  อาณาปกสฺส  
อนาโรเจตฺวา   ตโตเยว   ปกฺกมติ ฯ   อ ฺเน   กรณีเยนาติ คมน- 
เหตุวิสุทฺธิทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ   เตเนว  ปน  กรณีเยน  คนฺตฺวาป  
กิ ฺจิ   อนาโรเจนฺโต   น   วีมสติ   นาม ฯ   อนภินนฺทิตฺวาติ  อิท  
ตถา   ปฏิปชชฺมาน   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   สติป   อภินนฺทเน  สาสน  
อนาโรเจนฺโต   ปน   น   วีมสติ   นาม ฯ  ตติยปเท  วุตฺตนเยนาติ  
โส   ตสฺสา   วนน   อนภินนฺทิตฺวาติ   อาทินา   วุตฺตนเยน ฯ วตฺถ-ุ 
คณนายาติ   สมฺพหุลาน  อิตฺถีปุริสาน  สมภาเว  สติ  ทฺวินฺน  ทวิฺนฺน  
อิตฺถีปุริสวตฺถูน   คณนาย ฯ   สเจ   ปน   เอกโต   อธิกา  โหนฺติ  
อธิกาน   คณนาย   อาปตฺติเภโท   เวทิตพฺโพ ฯ  ปาลิย  จตุตฺถวาเร  
อสติป    คจฺฉนฺโต   น   สมฺปาเทติ   อาคจฺฉนฺโต   วิสวาเทติ  
อนาปตฺตีติ   อิท   อตฺถโต   อาปนฺนเมวาติ   กตฺวา   วุตฺต   จตุตฺเถ  
อนาปตฺตีติ ฯ      การุกานนฺติ      วฑฺฒกีอาทีน ฯ ตจฺฉกอโยการตนฺตวาย- 
                         [ ม. ป.  ๓๒๑-๓  ส. ท.  ๕๓-๗ ]  
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รชกนหาปตกา   ป ฺจ   การโว   การุกาติ   วุจฺจนฺติ   ฯ  
เอวรูเปน ฯ เป ฯ   อนาปตฺตีติ   ตาทิส  คิหิเวยฺยาวจฺจมฺป  น  โหตีติ  
กตฺวา วุตฺต ฯ  
        [๓๓]  กายโต   สมฏุาตีติ   ปณฺณตฺตี   วา  อลวจนียภาว  วา  
อชานนฺตสฺส   กายโต   สมุฏาติ ฯ   วาจโต  สมุฏาตีติ  เอตฺถาป  
เอเสว   นโย ฯ ฯ   กายวาจโต  สมุฏาตีติ  ปณฺณตฺตึ  ชานิตฺวา  
อลวจนียภาว   อชานนฺตสฺสาป   กายวาจโต   สมฏุาตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  
อลวจนียา   โหนฺตีติ   เทสจาริตฺตวเสน   ปณฺณทานาทินา   ปรจฺิจตฺตา  
โหนฺติ ฯ  ปณฺณตฺตึ  ปน  ชานิตฺวาติ  เอตฺถ  อลวจนียภาว  ชานิตฺวาติ  
วตฺตพฺพ ฯ   น   หิ  ปณฺณตฺตึ  ชานิตฺวาป  นาลวจนียาติ  ม ฺ- 
มานสฺส สจิตฺตเกหิ   สมุฏาเนหิ   อาปตฺติ   สมุฏาตีติ   วตฺตต   ยุชฺชติ  
วีติกฺกมเจตนาย   อสมฺภวโต ฯ   เตเนว   มาติกฏกถาย   ตทุภย  
ปน   ชานิตฺวา   เอเตหิ   ตีหิ   นเยหิ  สมาปชฺชนฺตสฺส  ตาเนว  ตีณิ  
ตทุภยชานนจิตฺเตน    สจิตฺตกานิ   โหนฺตีติ   วุตฺต ฯ   ตสฺมา ปณฺณตฺติ- 
ชานนจิตฺเตนาติ   เอตฺถาป   ตทุภยชานน   วตฺตพฺพ ฯ   ภิกฺขุ 
อชานาเปตฺวา   อตฺตโน  อธิปฺปาย  ปณฺเณ  ลิขิตฺวา  ทินฺน  หรนฺตสฺสาป  
อาปตฺติ   โหติ   อิมสฺส   สิกฺขาปทสฺส  อจิตฺตกตฺตาติ  น  คเหตพฺพ ฯ  
ปาลิย   ปน   อาโรเจตีติ   วุตฺตตฺตา   อฏกถาย ฺจ   ตตฺถ   ตตฺถ  
อาโรจนสฺเสว  ทสฺสิตตฺตา  กาเยน  วา  วาจาย  วา อาโรเจนฺตสฺเสว  
                           [ ม. ป.  ๓๒๓-๔  ส. ท.  ๕๗-๘ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 49  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 50 

อาปตฺติ โหตีติ คเหตพฺพ ฯ  
        [๓๔]  ทุฏ ุลฺลาทีสปุติ      อาทิสทฺเทน     ส ฺจริตฺตมฺป  
สงฺคณฺหาติ ฯ  เอตฺถ  ปน  กิ ฺจาป  อิตฺถี  นาม  มนสฺุสิตฺถี  น  ยกฺขี  
น   เปตี   น   ติรจฺฉานคตา  ปุริโส  นาม  มนุสฺสปุรโิส  น  ยกฺโขติ  
อาทิ  น  วุตฺต ฯ  ตถาป  มนุสฺสชาติกาว  อิตฺถีปุริสา  อิธาธิปฺเปตา ฯ  
ตสฺมา    เยสุ   ส ฺจริตฺต   สมาปชฺชติ   เตส   มนุสฺสชาติกตา  
น         นาลวจนียตา         ปฏิคฺคณฺหนวีมสนปจฺจาหรณานีติ  
อิมาเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                             ส ฺจริตฺตสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ  
        [๓๕]  ฉฏเ ฯ   เอตฺตเกนาติ   เอตฺตเกน  ทารุอาทินา ฯ อปฺ- 
ปริจฺฉินฺนปฺปมาณาโยติ      อปฺปริจฺฉินฺนทารุอาทิปฺปมาณาโย ฯ มูลช-ฺ 
เฉชฺชาย   ปรุสิ  ยาจิตุ   น  วฏฏตีติ  ปรสนฺตกภาวโต  โมเจตฺวา  
อตฺตโนเยว  สนฺตก  กตฺวา  ยาจิตุ  น  วฏฏติ ฯ  เอว  มูลจฺเฉชฺชาย  
อ ฺาตกอปฺปวาริตฏานโต      ยาจนฺตสฺส      อ ฺาตกวิ ฺตฺติยา  
ทุกฺกฏ ฯ   ทาส   อตฺตโน   อตฺถาย   สาทิยนฺตสฺสาป   ทุกฺกฏเมว  
ทาสีทาสปฏิคฺคหณา  ปฏวิิรโต  โหตีติ  วจนโต ฯ  าตกปวาริตฏ- 
านโต ปน     ทาส     มูลจฺเฉชฺชาย    ยาจนฺตสฺส    สาทิยนวเสเนว  
ทุกฺกฏ ฯ  สกกมฺม  น  ยาจิตพฺพาติ  ปาณาติปาตสิกฺขาปทรกฺขณตฺถ- 
วุตฺต ฯ อนิยาเมตฺวาป     น     ยาจิตพฺพาติ     มนุสฺสาน     อ ฺถา  
                          [ ม. ป.  ๓๒๔-๕  ส. ท.  ๕๘-๙ ]  
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อุตฺตริภงฺคาธิการตฺตา   อชโฺฌหรณีย  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  พาหิรปรโิภเคสุ  
ปน   อลชชฺหีิป   หตฺถกมฺม   กาเรุต   วฏฏติ ฯ  โคณ  ปน ฯ เป ฯ  
อาหราเปตุ   น   วฏฏตีติ   อตฺตโน   อตฺถาย   มลูจฺเฉชฺชวเสน  
อาหราเปตุ    น    วฏฏติ ฯ   อาหราเปนฺตสฺส   ทุกกฺฏนฺติ อ ฺาตก- 
วิ ฺตฺติยา  ทุกฺกฏ ฯ  อตฺตโน  อตฺถาย  สาทิยเนป  ทุกฺกฏเมว  
หตฺถิควาสฺสวฬวปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรโต   โหตีติ  วุตฺตตฺตา ฯ  เตเนวาห  
าตกปวาริตฏานโตป   มลูจฺเฉชฺชาย   ยาจิตุ   น   วฏฏตีติ ฯ  
รกฺขิตฺวาติ   ยถา   โจรา  น  หรนฺติ  เอว  รกฺขิตฺวา ฯ  ชคฺคิตฺวาติ  
ติณทานาทีหิ   ชคฺคิตฺวา ฯ   น   สมฺปฏจฺิฉิตพฺพนฺติ   อตฺตโน  อตฺถาย  
โคณ   สาทิยนสฺส   ปฏิกขิฺตฺตตฺตา   วุตฺต ฯ   สกฏ  เทถาติ ฯ เป ฯ  
น   วฏฏตีติ   มูลจฺเฉชฺชวเสน  สกฏ  เทถาติ  วตฺตุมฺป  น  วฏฏติ ฯ  
ตาวกาลิก   วฏฏตีติ   ตาวกาลิก   กตฺวา  ยาจิตต  สพฺพตฺถ  วฏฏติ ฯ  
วลฺลิอาทีสุ   จ   ปรปริคฺคหิเตสุ   เอเสว   นโยติ   โยเชตพฺพ ฯ ครุ- 
ภณฺฑปฺปโหนเกสุเยว    จ   วลฺลิอาทีสติู   เอตฺถ   อาทิสทฺเทน เวฬ-ุ 
มุ ฺชปพฺพชติณมตฺติกาน    สงฺคโห    ทฏพฺโพ ฯ    ยมฺปน วตฺถ-ุ 
วเสน   อปฺป   หุตฺวา  อคฺฆวเสน  มหนฺต  หริตาล  หิงฺคุลกาทิ  ต  
ครุภณฺฑ   อปฺปโหนฺตมฺป   ยาจิตุ   น   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   สาติ  
วิ ฺตฺตึ   ปรามสติ ฯ   สา   จ   อิธ   ปริกถาทินา   เยนเกนจิ  
อธิปฺปายวิ ฺาปน   วิ ฺตฺตีติ   คเหตพฺพา ฯ   เตนาห   สพฺเพน  
                          [ ม. ป.  ๓๒๕  ส. ท.  ๖๒-๓ ]  
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สพฺพนฺติ ฯ   สพฺพปฺปกาเรนาติ   อตฺโถ ฯ  เตน  ปริกถาทิวเสนาป  
วิ ฺาปน   น   วฏฏตีติ   ทีเปติ ฯ   ปริกโถภาสนิมิตฺตกมฺมมฺป   หิ  
จีวรปณฺฑปาเตสุ   ทฺวีสุ   ปจฺจเยสุ   น   วฏฏติ ฯ   อิทานิ เสนาสน- 
ปจฺจเย   อธิปฺเปตวิ ฺตฺตึ   ปรกิถาทีหิ  วิเสเสตฺวา  ทสฺเสนฺโต  
อาหร    เทหีติ   วิ ฺตฺติมตฺตเมว   น   วฏฏตีติ   อาห ฯ ปริกโถภาส- 
นิมิตฺตกมฺมานิ   วฏฏนฺตีติ   เอตฺถ  ปรกิถา  นาม  ปริยาเยน  
กถน   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   เสนาสน   สมฺพาธนฺติ   อาทิวจน ฯ  โอภาโส  
นาม   อุชกุเมว   อกเถตฺวา   ยถา   อธิปฺปาโย  วิภูโต  โหติ  เอว  
โอภาสนา   อุปาสกา   ตุมฺเห   กุห ึ  วสถาติ   ปาสาเท   ภนฺเตติ  
ภิกฺขูน   ปน   อุปาสกา   ปาสาโท   น   วฏฏตีติ   อาทิวจน ฯ นิมิตฺต- 
กมฺม   นาม   ปจฺจเย   อุทฺทิสฺส   ยถา   อธิปฺปาโย   วิ ฺายติ  
เอว   นิมิตฺตกมฺม   เสนาสนตฺถ   ภูมปิริกมฺมาทีนิ   กโรนฺตสฺส   ก ึ 
ภนฺเต  กริยติ  โก  การาเปตีติ  คิหีติ  วุตฺเต  น  โกจีติ  อาทิ- 
วจน ฯ อิทานิ     คิลานปจฺจเย     วิ ฺตฺติอาทิก    สพฺพมฺป    วฏฏตีติ  
ทสฺเสนฺโต   อาห   คิลานปจฺจเย   ปนาติ   อาทึ ฯ  ตถา  อุปฺปนฺน  
ปน   เภสชฺช   โรเค   วูปสนฺเต   ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  น  วฏฏตีติ ฯ  
ตตฺถ   วินยธรา   ภควตา   โรคสีเสน   ปริโภคสฺส   ทฺวาร   ทินฺน  
ตสฺมา   อโรคกาเลป   ปรภุิ ฺชิตุ   วฏฏติ   อาปตฺติ   น   โหตีติ  
วทนฺติ ฯ   สตฺุตนฺติกา   ปน   กิ ฺจาป   อาปตฺติ   น  โหติ  อาชีว  
                        [ ม. ป.  ๓๒๕-๗  ส. ท.  ๖๓-๔ ]  
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ปน   โกเปติ   ตสฺมา   สลฺเลขปฏิปตฺติย    ิตสฺส   น   วฏฏติ  
สลฺเลข โกเปตีติ วทนฺติ ฯ  
        [๓๖]  อุกฺกมนฺตีติ   อปคจฺฉนฺติ ฯ   มณิ   กณฺเ   อสฺสาติ  
มณิกณฺโ ฯ   มณินา   อุปลกฺขิโต   วา  กณฺโ  อสฺสาติ  มณิ- 
กณฺโติ มชฌฺปทโลป      สมาโส      ทฏพฺโพ ฯ     เทววณฺณนฺติ 
เทวตฺตภาว ฯ   ปสนฺนาการนฺติ   ปสนฺเนหิ   กาตพฺพกิจฺจ ฯ กาย- 
เวยฺยาวจฺจสงฺขาต   อุปฏานนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ   มณิยาจนาย  
ตสฺส   อนาคมเนน   อตฺตโน   วุฑฺฒิ   โหตีติ   วุตฺต   มณินา   เม  
อตฺโถติ ฯ   มนฺตปทนีหาเรน   วา   ตถา   วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ ฯ วตฺต- 
มานสมีเปติ   วตฺตมานสฺส  สมีเป  อตีเต ฯ  เอว  วตฺตต  ลพฺภตีติ  
อาคโตสีติ   วตฺตพฺเพ   วตฺตมานสฺส   สมีปตฺตา   อาคจฺฉสีติ   เอว  
วตฺตมานโวหาเรน    วตฺตต    ลพฺภติ ฯ    ลกฺขณ   ปเนตฺถ สทฺท- 
สตฺถานุสารโต  เวทิตพฺพ ฯ  โสเอว  นโยติ  อาคโตมฺหีติ วตฺตพฺเพ  
อาคจฺฉามีติ อยมฺป วตฺตมานสมีเป วตฺตมานโวหาโรติ ทสฺเสติ ฯ  
        [๓๗]  ยสฺมา   ปน   น  สกฺกา  เกวล  ยาจนาย  กิ ฺจิ  กาตุ  
ตสฺมา   สย   ยาจิตเกหิ   อุปกรเณหีติ   อธิปฺปายตฺโถ   วุตฺโต ฯ  
อุทฺธมุข   ลิตฺตา   อุลลฺิตฺตา ฯ   อโธมุข   ลิตฺตา   อวลิตฺตา ฯ  
ยสฺมา   ปน   อุทฺธมุข   ลิมปฺนฺตา   เยภุยฺเยน   อนฺโต   ลิมฺปนฺติ  
อโธมุข    ลิมปฺนฺตา    จ   พหิ   ตสฺมา   วุตฺต   อุลฺลิตฺตาติ อนฺโต- 
                       [ ม. ป.  ๓๒๘-๓๔  ส. ท.  ๖๔-๖ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 54 

ลิตฺตา  อวลิตฺตาติ  พหิลิตฺตาติ ฯ  ตตฺถ  อุลฺลิตฺตา  นาม เปตฺวา  
ตุลาปฏ ิสงฺฆาฏวาตปานธูมจฺฉิทฺทาทิเภท     อเลโปกาส     อวเสเส  
เลโปกาเส   กุฑฺเฑหิ   สทฺธึ   ฆเฏตฺวา  ฉทนสฺส  อนฺโต  สุธาย  วา  
มตฺติกาย   วา   ลิตฺตา ฯ   อวลิตฺตา  นาม  วุตฺตนเยเนว  ฉทนสฺส  
พหิ   ลิตฺตา ฯ   อุลฺลิตฺตาวลิตฺตา  นาม  ตเถว  ฉทนสฺส  อนฺโต  จ  
พหิ   จ  ลิตฺตา ฯ  พฺย ฺชน  สเมตีติ  การยมาเนนาติ  เหตุกตฺตุ- 
วเสน อุทฺทิฏปทสฺส    การาเปนฺเตนาติ    เหตุกตฺตุวเสเนว   นิทฺเทสสฺส  
กตตฺตา   พฺย ฺชน  สเมติ ฯ  ยท ิ เอว  กโรนฺโต  วา  การาเปนฺโต  
วาติ   กสฺมา   ตสฺส   ปทภาชน   วุตฺตนฺติ   อาห   ยสมฺา   ปนาติ  
อาทึ ฯ   อตฺตนา   วิปฺปกต   ปเรหิ   ปรโิยสาเปตีติ   อาทิวจนโต  
กโรนฺเตนาป   อิธ   วุตฺตนเยเนว   ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
อิธ   วุตฺตนเยเนวาติ   อิมสฺมึ   สิกฺขาปเท   วุตฺตนเยเนว ฯ อุโภ- 
เปเตติ   การกการาปกา ฯ   การยมาเนนาติ   อิมินาว  ปเทน สงฺค- 
หิตาติ  กถ  สงฺคหิตา ฯ  น  หิ การยมาโน กโรนฺโต นาม โหติ ฯ  
เอว   ปเนตฺถ   อธิปฺปาโย   เวทิตพฺโพ   ยสฺมา   กโรนฺเตนป การย- 
มาเนนป   อิธ   วุตฺตนเยเนว  ปฏิปชฺชติพฺพ  ตสฺมา  การยมาเนน  
เอว   ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ   วุตฺเต   ปเคว   กโรนฺเตนาติ   อิท  อตฺถโต  
อาคตเมวาติ   การยมาเนนาติ   ภควตา  วุตฺต  ตโต  การยมาเนนาติ  
วุตฺเต   สามตฺถิยโต   ลพฺภมาโนป   อตฺโถ   เตเนว   สงฺคหิโต  
                             [ ม. ป.  ๓๓๔  ส. ท.  ๖๖ ]  
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นาม    โหตีติ ฯ   พฺย ฺชน   วิโลมิต   ภเวยฺยาติ   ยสฺมา  
การยมาเนนาติ  อิมสฺส  กโรนฺเตนาติ  อิท  ปริยายวจนน  โหติ  ตสฺมา  
กโรนฺเตน   วา   การาเปนฺเตน   วาติ  ปทตฺถวเสน  นิทฺเทเส  กเต  
พฺย ฺชน   วิรทฺุธ   ภเวยฺยาติ   อธิปฺปาโย ฯ   อตฺถมตฺตเมวาติ  
ปทตฺถโต สามตฺถิยโต จ ลพฺภมาน อตฺถมตฺตเมว ฯ  
        [๓๘]  อุทฺเทโสติ    อุทฺทิสิตพฺโพ ฯ    อพฺโพหาริกนฺติ อปฺป- 
มาณ ฯ   อายามโต  จ  วิตฺถารโต  จาติ  อวตฺวา  วิกปฺปตฺถสฺส  
วาสทฺทสฺส   วุตฺตตฺตา   เอกโตภาเคน   วฑฺฒิเตป   อาปตฺติเยวาติ  
ทสฺเสนฺโต   โย   ปนาติ   อาทิมาห ฯ   ติหตฺถาติ   วฑฺฒกีหตฺเถน  
ติหตฺถา ฯ   ปมาณยุตฺโต   ม ฺโจติ   ปกติวิทตฺถิยา  นววิทตฺถิปฺ- 
ปมาโณ ม ฺโจ ฯ     ปมาณิกา     กาเรตพฺพาติ     อุกฺกฏปฺปมาณ  
สนฺธาย   วุตฺตตฺตา   อุกฺกฏปฺปมาณยุตฺตาว   กุฏิ   อเทสิตวตฺถุกา  
น   วฏฏติ   ปมาณโต   ปน   โอนตรา   อเทสิตวตฺถุกาป   วฏฏตีติ  
กสฺสจิ   สนฺเทโห   สิยาติ   ตนฺนิวตฺตนตฺถ   ปมาณโต   โอนตรมฺปติ  
อาทิ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ  ปมาณโต  โอนตรนฺติ  ปาลิย  วุตฺตปฺปมาณโต  
โอนตร ฯ   ปจฺฉิเมน   ปมาเณน   จตุหตฺถโต  โอนตรา  กุฏ ิ นาม  
น   โหตีติ   จตุหตฺถโต   ปฏาย   กฏุลิกฺขณปฺปตฺต   กฏุึ   ทสฺเสตุ 
จตุหตฺถป ฺจหตฺถมฺปติ   วุตฺต ฯ   กลลเลโปติ   เกนจิ   สิเลเสน  
กตเลโป    ตมฺพมตฺติกาทิกลลเลโป    วา ฯ   อเลโปเยวาติ  
                           [ ม. ป.  ๓๓๔  ส. ท.  ๖๖-๘ ]  
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อพฺโพหาริโกเยวาติ   อธิปฺปาโย ฯ   ปฏ ิสงฺฆาโฏ   ทฺวารพาหา ฯ  
โอโลเกตฺวาปติ  อปโลเกตฺวาป ฯ  อปโลกนกมฺมวเสนาป  กาตต วฏฏตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ  ยถา  สีหาทีน  โคจราย  ปกฺกมนฺตาน  นิพทฺธคมน- 
มคฺโค น   วฏฏติ   เอว   หตฺถีนมฺป   นิพทฺธคมนมคฺโค   น   วฏฏติ ฯ  
เอเตสนฺติ   สหีาทีน ฯ   จาริภูมีติ   โคจรภูมิ ฯ  น  คหิตาติ  น  
วาริตาติ   อธิปฺปาโย ฯ   อาโรคฺยตฺถายาติ   นิรุปทฺทวตฺถาย ฯ  
เสสานีติ    ปพฺุพณฺณนิสฺสิตาทีนิ ฯ    ปพฺุพณฺณนิสฺสิตนฺติ    เอตฺถ  
ปุพฺพณฺณวิรูหนฏาน   ปุพฺพณฺณสทฺเทน   คหิต ฯ   เตนาห   สตฺตนฺน  
ธ ฺาน ฯ เป ฯ    ิตนฺติ ฯ   อภิหนนฺติ   เอตฺถาติ   อพฺภาฆาต ฯ เวริ- 
ฆรนฺติ  วุตฺตเมวตฺถ  วิภาเวตต  โจราน  มรณตฺถาย  กตนฺติ  วุตฺต ฯ  
ธมฺมคณฺฑิกาติ    หตฺถปาทาทิจฺฉินฺทนคณฺฑิกา ฯ    อาวิชฺฌิตุ   น  
สกฺกา   โหตีติ   ฉินฺนตฏาทิสมฺภวโต   น   สกฺกา  โหติ  อาวิชฺฌิตุ ฯ  
ปาจีรนฺติ   กฏุิวตฺถุสามนฺตา   จินิตพฺพอธิฏาน ฯ   กิ ฺจาป   อิธ  
ปุพฺพปฺปโยคสหปฺปโยคาน   อทินฺนาทาเน   วิย   วิเสโส   นตฺถิ  ตถาป  
เตส   วิภาเคน   ทสฺสน   ภินฺทิตฺวา   ปุน  กาตพฺพาติ  เอตฺถ  กุฏยิา  
เภทนปริจฺเฉททสฺสนตฺถ   กต ฯ   ตทตฺถายาติ   ตจฺฉนตฺถาย ฯ  
เอว   กตนฺติ   อเทสิตวตฺถุก   ปมาณาติกฺกนฺต   วา  กต ฯ  ทารุนา  
กต   กุฑฺฑ   เอตฺถาติ   ทารุกุฑฺฑิกา   กฏุิ ฯ   สิลากฑฺุฑิกนฺติ  
อาทีสุป   เอเสว   นโย ฯ   ปณฺณสาลนฺติ  พหิ  ปณฺเณหิ  ฉาเทตพฺพ  
                            [ ม. ป.  ๓๓๔-๘  ส. ท.  ๖๘-๗๑ ]  
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อุลฺลิตฺตาวลิตฺต   กฏุิเมว   วทติ ฯ   เตเนวาห   สภิตฺติจฺฉทน  
ลิมฺปสฺสามีติ ฯ  อนฺโตเลเปเนว  นิฏาเปตุกาม  สนฺธาย  อนฺโตเลเป  
วาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  พหิ  เลเป  วาติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ 
ตสฺมึ   ทฺวารพนฺเธ   วา   วาตปาเน   วา   ปเตติ  โยเชตพฺพ ฯ  
ตสฺโสกาสนฺติ   ตสฺส  ทฺวารพนฺธสฺส  วา  วาตปานสฺส  วา  โอกาส ฯ  
ปุน   วฑฺเฒตฺวา   วาติ   ปพฺุเพ   ปโตกาส   ขุทฺทก ฺเจ   เภทเนน  
ปุน   วฑฺเฒตฺวา ฯ   เลโป   น   ฆฏียตีติ   ปุพฺเพ   ทินนฺเลโป ทฺวาร- 
พนฺเธน   วา  วาตปาเนน  วา  สทฺธึ  น  ฆฏียติ ฯ  เอกาพทฺธ  
หุตฺวา   น   ติฏตีติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ตนฺติ   ทฺวารพนฺธ   วา วาต- 
ปาน   วา ฯ  ปมเมว  สงฺฆาทิเสโสติ  เลปกิจฺจสฺส  นิฏ ิตตฺตา  
ทฺวารพนฺธวาตปานาน    ปนโต   ปุพฺเพเยว   สงฺฆาทิเสโส ฯ  
อฏงฺคุลมตฺเตน   อปฺปตฺตจฺฉทน   กตฺวาติ   เอตฺถ  เอว  เม  อาปตฺติ  
น   สิยาติ   ภิตฺติย   วา   ฉทเน   วา   เอกงฺคุลมตฺตมฺป   โอกาส  
เลเปน   อฆเฏตฺวา   เปติ   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  มตฺติกากุฑฺฑเมว  
มตฺติกาเลปสงฺข   คจฺฉตีติ   อาห   สเจ   มตฺติกาย   กฑฺุฑ   กโรติ  
ฉทนเลเปน   สทฺธึ   ฆฏเน   อาปตฺตีติ ฯ   อุภินฺน   อนาปตฺตีติ  
ปุริมสฺส   เลปสฺส   อฆฏติตฺตา   ทุติยสฺส   อตฺตุทฺเทสิกตฺตาสมฺภวโต  
อุภินฺน   อนาปตฺติ ฯ   ตสมฺา   วินาป  วตฺตสีเสน  เตน  อนาณตฺโต  
ตสฺส   กโรมีติ   กโรติ   อุภินฺน   อนาปตฺติเยว ฯ   สเจ   เตน  
                         [ ม. ป.  ๓๓๘  ส. ท.  ๗๑-๒ ]  
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อาณตฺโต กโรติ มูลฏสฺเสว อาปตฺติ ฯ  
        [๓๙]  ฉตฺตึสจตุกฺกานิ   นาม   ภิกฺขุ   กุฏ ึ  กโรตีติ   อาทิมหฺิ  
ปมวาเร         อเทสิตวตฺถุกจตุกฺก         เทสิตวตฺถุกจตุกฺก ปมาณาติกฺ- 
กนฺตจตุกฺก   ปมาณิกจตุกฺก   อเทสิตวตฺถุกปฺปมาณาติกฺกนฺตจตุกฺก  
เทสิตวตฺถุกปฺปมาณิกจตุกฺกนฺติ      ฉ      จตุกฺกานิ      เอว สมาทิสติ- 
วาราทีสุป   ป ฺจสูติ  ฉตฺตึส ฯ  อาปตฺติเภททสฺสนตฺถ  วุตฺตานีติ  
สารมฺเภ   เจ   ภิกฺขุ   วตฺถสฺุมึ   อปริกฺกมเนติ  อวิเสเสน  มาติกาย  
วุตฺตตฺตา      สารมฺภอปริกฺกมเนสุป     สงฺฆาทิเสโสว     สิยาติ มิจฺฉา- 
คาหนิวตฺตนตฺถ  สารมฺเภ  อปริกฺกมเน  จ  ทุกฺกฏ อเทสิตวตฺถุกตาย  
ปมาณาติกฺกนฺตตาย   จ   สงฺฆาทิเสโสติ   เอว   อาปตฺติเภท- 
ทสฺสนตฺถ วุตฺตานิ ฯ   ทฺวีหิ   สงฺฆาทิเสเสหีติ   วตฺตพฺเพ   วิภตฺติ- 
พฺยตฺตเยน จ    วจนพฺยตฺตเยน   จ   ทฺวินฺน   สงฺฆาทิเสเสนาติ   วุตฺตนฺติ  
อาห   ทฺวีหิ   สงฺฆาทิเสเสหิ ฯ เป ฯ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพติ ฯ  อ ฺสฺส  
วา   ทาตพฺพาติ   วุตฺตตฺตา   วิปฺปกต  กุฏึ  ลภิตฺวา  อตฺตโน  อตฺถาย  
กโรนฺตสฺสป   อาทิโต   ปฏาย  อกตตฺตา  อนาปตฺติเยวาติ  วทนฺติ ฯ  
อปจินิตพฺพาติ   วิทฺธเสตพฺพา ฯ   ภูมสิม   กตฺวาติ   กฏุิวตฺถุสม  
กตฺวา ฯ  
        [๔๐]  นเหตฺถ  เลโป  ฆฏียตีติ  ฉทนเลปสฺส  อภาวโต  วุตฺต ฯ  
วิสุเยว   อนุ ฺาตตฺตา   ปน   สเจป   เลณสฺส   อนโฺต   อุปริภาเค  
                        [ ม. ป.  ๓๓๘-๕๒  ส. ท.  ๗๓-๔ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 59 

จิตฺตกมฺมาทิกรณตฺถ   เลป   เทนฺติ   วฏฏติเยว ฯ   เลปทานวเสน  
อกตา   อิฏกาทิคุหา   คุหา   นามาติ   คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  ติเณหิ  
วา   ปณฺเณหิ   วา   ฉาทิตกุฏิกาว   วุตฺตาติ  กุกฺกุฏจฺฉิกเคห  วฏฏตีติ  
วตฺวา   ฉทน   ทณฺฑเกหีติ   อาทินา   ปนุ   ต   ทสฺเสนฺเตหิ ติณ- 
ปณฺณจฺฉทนา   กฏุิกาว   วุตฺตา ฯ   ฉทน   ทณฺฑเกหิ   ชาลพนฺธ  
กตฺวาติ   ฉทน   ทีฆโต   ติริยโต   จ   ปตทณฺฑเกหิ   ชาล   วิย  
พนฺธิตฺวา ฯ   โอกปฺเปตฺวาติ   ติณาทึ   วิทฺธเสตฺวา ฯ  ภิตฺติเลเปน  
สทฺธึ   เลเป   ฆฏิเตติ  เอตฺถ  อุลฺลิตฺตาวลิตฺตาภาวสฺส  ฉทน  สนธฺาย  
วุตฺตตฺตา   สเจป   ภิตฺติเลเปน   อนตฺถิโก   โหติ   ฉทนเลเป  
สมนฺตโต   ภิตฺติยา   อปฺปมตฺตเกนาป   ฆฏิเต   ภิตฺติเลเปน   วินาป  
อาปตฺติเยวาติ    วทนฺติ ฯ    อุปจิกาโมจนตฺถเมว    เหฏา ปาสาณ- 
กุฑฺฑ   กตฺวา   ต  อลิมฺปตฺวา  อุปริ  ลิมปฺติ  เลโป  น  ฆฏียติ  
นาม   อนาปตฺติเยวาติ   อิมินา   อฏกถาวจเนน   ต  น  สเมติ ฯ  
ตตฺถ   เกจิ   วทนฺติ   ภิตฺติอลิมฺปตุกามตาย   อภาวโต   ฉทนเลเป  
ปาสาณกุฑฺเฑน   สทฺธ ึ  ฆฏิเตป   ตตฺถ   อนาปตฺติ  วุตฺตาติ ฯ  ตมฺป  
น   ยุตฺต ฯ   อุปจิกาโมจนตฺถเมวาติ   หิ   วุตฺตตฺตา  ปาสาณกุฑฺเฑ  
ปุน   ลิมฺปตุกามตาย   อภาโวเยว   วิ ฺายติ ฯ   เตเนว   ต  
อลิมฺปตฺวาติ   วุตฺต ฯ   ตสฺมา   อุลลฺิตฺตาทิภาโว ฯ เป ฯ  ฉทนเมว  
สนฺธาย   วุตฺโตติ   อิท  สติป  ภิตฺติเลเป  ฉทนเลเปน  วินา  อาปตฺติ  
                               [ ม. ป.  ๓๕๒  ส. ท.  ๗๔ ]  
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น   โหตีติ   ฉทนเลปสฺส   ปธานภาวทสฺสนตฺถ   วุตฺต   น   ปน  
ภิตฺติเลเปน   วินาป   อาปตฺติ   โหตีติ   ทสฺสนตฺถนฺติ   วทนฺติ ฯ  
อิทเมเวตฺถ   ยุตฺตตรนฺติ  อมฺหาก  ขนฺติ ฯ  เอตฺถาติ   ติณกุฏิกาย ฯ  
เอตฺถ   จ   ติณกุฏิกายเอว   สพฺพถา  อนาปตฺติภาวทสฺสน  ปริวาร- 
ปาลึ อาเนตฺวา     ติณกุฏิกาย     สารมฺภาทิปจฺจยาป    อนาปตฺติภาโว  
สุเขน   สกฺกา   สาเธตุนฺติ   กต ฯ   ติณกุฏิกาย   จ   สพฺพถา  
อนาปตฺติภาเว     สาธิเต    เตเนว    นเยน    เลณคุหาทีสุป สารมฺภาทิ- 
ปจฺจยาป   อนาปตฺติภาโว   สกฺกา   วิ ฺาตุนฺติ ฯ  เตเนว ยมฺปนาติ    
อาทิ   วุตฺต ฯ   ตถาหิ   ติณกุฏิกาย  สารมฺภาทิปจฺจยาป  
อนาปตฺติภาเว   สาธิเต   เตเนว  นเยน  อ ฺสฺสตฺถาย  กโรนฺตสฺสาป  
สารมฺภาทิปจฺจยาป   อนาปตฺติภาโว   อตฺถโต   ทสฺสิโตเยว   โหติ ฯ  
เอว ฺจ   สติ   ภิกฺขุ   สมาทิสิตฺวา   ปกกฺมติ   กุฏ ึ  เม   กโรถาติ  
สมาทิสติ   จ   เทสิตวตฺถุกา   จ   โหตุ  อนารมฺภา  จ  สปริกฺกมนา  
จาติ   ตสฺส   กุฏึ   กโรนฺติ   อเทสิตวตฺถุก   สารมฺภ   อปริกกฺมน  
อาปตฺติ   การุกาน   ติณฺณ   ทกฺุกฏานนฺติ   ปาลิย   อ ฺสฺสตฺถาย  
กโรนฺตสฺสาป   สารมฺภาทิปจฺจยาป   ทุกฺกฏ   กสมฺา   วุตฺตนฺติ   อิท  
โจทน   มนสิ   นิธาย   ยมฺปน ฯ เป ฯ   อกรณปจฺจยา  วุตฺตนฺติ  อิท  
วุตฺต ฯ อย เหตฺถ อธิปฺปาโย อ ฺสฺสตฺถาย กโรนฺตสฺสาป  
สารมฺภาทิปจฺจยาป    อนาปตฺติเยว    อาปตฺติ   การุกาน   ติณฺณ  
                          [ ม. ป.  ๓๕๒  ส. ท.  ๗๔-๕ ]  
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ทุกฺกฏานนฺติ     อิทมฺปน     อ ฺสฺสตฺถาย     กโรนฺตสฺส     น สารมฺภาทิ- 
ปจฺจยา   อาปตฺติทสฺสนตฺถ   วุตฺต  กิ ฺจรหิ  ยถา  สมาธิฏาย  
อกรณปจฺจยา   อาปตฺติทสฺสนตฺถนฺติ ฯ   ยสฺมา   พหูสุ   โปตฺถเกสุ  
สตโสธิตสมฺมเต   จ   ปุราณโปตฺถเก   อยเมว   ปากฺกโม   ทิสฺสติ  
ตสฺมา   ยถาทิฏปาานุกฺกเมเนเวตฺถ   อตฺโถ   ปกาสิโต ฯ  กตฺถจิ  
โปตฺถเก   ปน  กฏุิลกฺขณปตฺตมฺป  กุฏ ึฯ เป ฯ  อนาปตฺตีติ  อิมสฺสา- 
นนฺตร ยมฺปนาติ   อาทิปา   ลิขนฺติ ฯ   เอว ฺจ   สติ   ตตฺถ  อธปิฺปาโย  
ปากโฏเยว ฯ   อนาปตฺตีติ   วตฺวาติ   อุโปสถาคาร ฺจ   ภวิสฺสติ  
อห ฺจ    วสสิฺสามีติ   อาทีสุ   วาสาคารตฺถายเอว   อนิยมิตตฺตา  
อนาปตฺตีติ วตฺวา ฯ  
        [๔๑]  ปมาณาติกฺกนฺตกุฏีกรณลกฺขณา       กริิยาเยว อเทสิต- 
วตฺถุมูลิกายป  อาปตฺติยา  องฺค  โหติ จ ปมาณาติกฺกนฺต- 
มูลิกายป ฯ ตทุภย   เอกโต   กตฺวา   กริิยากิริยโตติ   วุตฺต ฯ   วตฺถุ  
อเทสาเปตฺวา   ปมาณยุตฺต   กุฏ ึ  กโรนฺตสฺสาป  วตฺถุ  อเทสาเปตฺวา  
อกิริยาย    กฏุีกรณกริิยาย    จ    สมุฏานโต   กริิยากิริยโตว  
สมุฏาตีติเวทิตพฺพ ฯ   อจิตฺตกนฺติ  ปณฺณตฺติอชานนจิตฺเตน  อจิตฺตก ฯ  
อุลฺลิตฺตาทีน    อ ฺตรตา    เหฏ ิมปฺปมาณสมฺภโว   อเทสิตวตฺถุตา  
ปมาณาติกฺกนฺตตา    อตฺตุทฺเทสิกตา    วาสาคารตา    เลปฆฏนาติ  
                               [ ม. ป.  ๓๕๒  ส. ท.  ๗๕ ]  
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อิมาเนตฺถ ฉ วา สตฺต วา องฺคานิ ฯ  
                             กุฏีการสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๔๒]  สตฺตเม ฯ  เอวนฺนามเก  นคเรติ  โกสมพิฺนามเก ฯ  
ตสฺส   กริ   นครสฺส   อารามโปกฺขรณีอาทีสุ   เตสุ   เตสุ   าเนสุ  
โกสมฺพรุกฺขาว   อุสฺสนฺนา   อเหสส ฯ   ตสฺมา   โกสมฺพีติ   สงฺข  
อคมาสิ ฯ   กสุุมฺพสฺส  นาม  อิสิโน  อสฺสมโต  อวิทูเร  มาปตตฺตาติ  
เอเก ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   กุสุมฺพสฺส   อิสิโน   นิวาสภูมิ  
โกสมฺพิ   ตสฺส   จ   อวิทูรภวตฺตา  นคร  โกสมฺพีติ  สงฺข  คตนฺติ ฯ  
โฆสิตนามเกน   กิร   เสฏ ินา   โส   การิโตติ   เอตฺถ   โก โฆสิต- 
เสฏ ี   กถ ฺจาเนน   โส   อาราโม  การิโตติ ฯ  ปุพฺเพ  กิร  
อทฺทิลรฏ   นาม   อโหส ิฯ   ตโต   โกตูหลโก   นาม   ทลิทฺโท  
ฉาตกภเยน   สปุตฺตทาโร   สุภิกฺข   รฏ   คจฺฉนฺโต   ปุตฺต   วหิตุ 
อสกฺโกนฺโต   ฉฑฺเฑตฺวา  อคมาสิ ฯ  มาตา  นิวตฺติตฺวา  ต  คเหตฺวา  
คตา ฯ   เต  เอก  โคปาลกคาม  ปวิสึสุ ฯ  โคปาลกาน ฺจ  ตทา  
พหุปายาโส   ปฏิยตฺโต   โหติ ฯ  ตโต  ปายาส  ลภิตฺวา  ภุ ฺชึสุ ฯ  
อถ   โส   ปุรโิส   พหุตร   ปายาส   ภุตฺโต  ชิราเปตต  อสกฺโกนโฺต  
รตฺติภาเค   กาล   กตฺวา   ตตฺเถว   สุนขิยา   กุจฺฉิสฺมึ   ปฏิสนฺธ ึ 
คเหตฺวา   กุกกฺุโร   ชาโต ฯ   โส  โคปาลกสฺส  ปโย  อโหส ิฯ  
โคปาลโก    จ   ปจฺเจกพุทฺธ   อุปฏาติ ฯ   ปจฺเจกพุทฺโธป ภตฺต- 
                           [ ม. ป.  ๓๕๓  ส. ท.  ๗๖ ]  
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กิจฺจกาเล   กกฺุกุรสฺส   เอก   ปณฺฑ  เทติ ฯ  โส  ปจฺเจกพุทฺเธ  
สิเนห   อุปฺปาเทตฺวา   โคปาลเกน   สทฺธึ   ปณฺณสาลมฺป   คจฺฉติ ฯ  
โคปาลเก   อสนฺนิหิเต   ภตฺตเวลาย  สยเมว  คนฺตฺวา  กาลาโรจนตฺถ  
ปณฺณสาลทฺวาเร   ภุสฺสติ ฯ   อนฺตรามคฺเคป   จณฺฑมิเค   ทิสฺวา  
ภุสิตฺวา   ปลาเปติ ฯ   โส   ปจฺเจกพุทฺเธ  มุทุเกน  จิตฺเตน  กาล  
กตฺวา   เทวโลเก   นิพฺพตฺติ ฯ  ตตฺรสฺส  โฆสกเทวปุตฺโตเตฺวว  นาม  
อโหสิ ฯ   โส   เทวโลกโต   จวิตฺวา  โกสมฺพิย  เอกสฺมึ  กลุฆเร  
นิพฺพตฺติ ฯ   ต   อปุตฺตโก   กิร   เสฏ ี   ตสฺส   มาตาปตูน  ธน  
ทตฺวา   ปุตฺต   กตฺวา   อคฺคเหสิ ฯ   อถ   โส   อตฺตโน  ปุตฺเต  
ชาเต   สตฺตกฺขตฺตุ   ฆาตาเปตุ   อุปกฺกมติ ฯ   โส  ปุ ฺวนฺตตาย  
สตฺตสุป   าเนสุ   มรณ   อปฺปตฺวา   อวสาเน  เอกาย  เสฏ ิธีตาย  
เวยฺยตฺติเยน   ลทฺธชีวิโก   อปรภาเค   ปตุ   อจฺจเยน   เสฏ ิฏาน  
ปตฺวา   โฆสติเสฏ ี  นาม  ชาโต ฯ  อ ฺเป  โกสมฺพิย  กุกกฺุฏ- 
เสฏ ี ปาวาริยเสฏ ีติ   เทวฺ   เสฏ ิโน   อตฺถิ   อิมินา   สทฺธึ   ตโย  
อเหสส ฯ   เตน   จ   สมเยน  เตส  สหายกาน  เสฏ ีน  กุลุปกา  
ป ฺจสตา   อิสโย   ปพฺพตปาเท   วสึสุ ฯ   เต   กาเลน   กาล โลณมฺพิล- 
เสวนตฺถ  มนุสฺสปถ  อาคจฺฉนฺติ ฯ  อเถกสฺมึ  วาเร คิมฺหสมเย  
มนุสฺสปถ    อาคจฺฉนฺตา    นิรุทก    มหากนฺตาร    อติกฺกมิตฺวา กนฺตาร- 
ปริโยสาเน   มหนฺต  นิโคฺรธรุกฺข  ทิสวฺา  จินฺเตสส  ยาทิโส  อย  
                                 [ ม. ป.  ๓๕๓  ส. ท.  ๗๖ ]  
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รุกฺโข   อทฺธา   เอตฺถ   มเหสกฺขาย   เทวตาย   ภวิตพฺพ   สาธุ  
วตสฺส  สเจ  โน  ปานีย  วา  ปริโภชนีย  วา  ทเทยฺยาติ ฯ เทวตา  
อิสีน   อชฺฌาสย   วิทิตฺวา   อิเมส   สงฺคห   กริสฺสามีติ   อตฺตโน  
อานุภาเวน   วิฏปนฺตรโต   นงฺคลสีสมตฺต   อุทกธาร   ปวตฺเตสิ ฯ  
อิสิคโณ   รชตกฺขนฺธสทิส   อุทกวฏฏ ึ  ทิสฺวา   อตฺตโน   ภาชเนหิ  
อุทก   คเหตฺวา   ปรโิภค   กตฺวา   จินฺเตสิ   เทวตาย   อมฺหาก  
ปริโภคอุทก   ทินฺน   อิท   ปน   อคามก   มหาอร ฺ   สาธุ  
วตสฺส   สเจ   โน   อาหารมฺป   ทเทยฺยาติ ฯ   เทวตา   อิสีน อุป- 
กปฺปนวเสน   ทิพฺพานิ  ยาคุขชฺชกาทีนิ  ทตฺวา  สนฺตปฺเปสิ ฯ  อิสโย  
จินฺตยึสุ   เทวตาย   อมฺหาก   ปริโภคอุทกมฺป   โภชนมฺป   สพฺพ  
ทินฺน   สาธุ   วตสฺส   สเจ   โน  อตฺตาน  ทสฺเสยฺยาติ ฯ  เทวตา  
เตส   อชฺฌาสย   วิทิตฺวา   อุปฑฺฒกาย   ทสฺเสสิ ฯ  เทวเต  มหตี  
เต   สมฺปตฺติ   ก ึ  กมฺม   กตฺวา   อิม   สมฺปตฺตึ   อธิคตาสีติ ฯ  
นาติมหนฺต   ปริตฺตกกมฺม   กตฺวาติ ฯ   อุปฑฺฒอุโปสถกมฺม   นสิฺสาย  
หิ   เทวตาย   สา   สมฺปตฺติ  ลทฺธา ฯ  อนาถปณฺฑิกสฺส  กริ  เคเห  
อย  เทวปุตฺโต  กมฺมกโร  อโหสิ ฯ  เสฏ ิสฺส  ห ิเคเห อุโปสถ- 
ทิวเส อนฺตมโส   ทาสกมฺมกเร   อุปาทาย   สพฺโพ   ชโน   อุโปสถิโก  
โหติ ฯ   เอกทิวส   อย   กมฺมกโร   เอกโกว   ปาโต   อุฏาย  
กมฺมนฺต   คโต ฯ   มหาเสฏ ี   นิวาปลภมานมนุสฺเส   สลลฺกฺเขนฺโต  
                           [ ม. ป.  ๓๕๓  ส. ท.  ๗๖ ]  
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เอตสฺเสเวกสฺส   อร ฺ   คตภาว   ตฺวา   อสฺส   สายมาสตฺถาย  
นิวาป   อทาสิ ฯ  ภตฺตการทาสี  เอกสฺเสว  ภตฺต  ปจิตฺวา  อร ฺโต  
อาคตสฺส   ภตฺต   วฑฺเฒตฺวา   อทาสิ ฯ  กมฺมกโร  จินฺตยิ  อ ฺเสุ  
ทิวเสสุ   อิมสฺมึ   กาเล   เคห   เอกสทฺท   อโหสิ   อชฺช   อติวิย 
สนฺนิสินฺน   กินฺนุโข   เอตนฺติ ฯ   ตสสฺ   สา   อาจิกฺขิ   อชฺช  
อิมสฺมึ   เคเห   สพฺเพ  มนสฺุสา  อุโปสถิกา  มหาเสฏ ี  ตุเยฺหเวกสฺส  
นิวาป   อทาสีติ ฯ   เอว   อมฺมาติ ฯ  อาม  สามีติ ฯ  อิมสฺมึ  
กาเล   อุโปสถ   สมาทินฺนสฺส   อุโปสถกมฺม   โหติ   น   โหตีติ มหา- 
เสฏ ึ   ปุจฺฉ   อมฺมาติ ฯ   ตาย  คนฺตฺวา  ปุจฺฉิโต  มหาเสฏ ี  
อาห   สกลอุโปสถกมฺม   น   โหติ   อุปฑฺฒุโปสถกมฺม   ปน   โหติ  
อุโปสถิโก   โหตีติ ฯ   กมฺมกโร   ภตฺต   อภุ ฺชิตฺวา   มุข  
วิกฺขาเลตฺวา  อุโปสถิโก  หุตฺวา  วสนฏาน  คนฺตฺวา  นิปชฺช ิฯ  ตสฺส  
อาหารปริกฺขีณกายสฺส   รตฺตึ   วาโต   กุปฺปโต ฯ  โส  ปจฺจูสสมเย  
กาล   กตฺวา   อุปฑฺฒุโปสถกมฺมนิสฺสนฺเทน   มหาวฏฏนิ   อฏวีทฺวาเร  
นิโคฺรธรุกฺเข   เทวปุตฺโต   หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  ต  ปวตฺตึ  อิสีน  
อาโรเจสิ ฯ   อิสโย  ปุจฺฉึสุ  ตุเมฺหหิ  มย  พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆติ  
อสฺสุตปุพฺพ   สาวิตา   อุปฺปนฺโน   นุโข   โลเก   พุทโฺธติ ฯ  อาม  
ภนฺเต   อุปฺปนฺโนติ ฯ   อิทานิ   กุห ึ วสตีติ ฯ  สาวตฺถิย  นิสฺสาย  
เชตวเน   ภนฺเตติ ฯ   อิสโย   ติฏถ   ตุเมฺห   มย   สตฺถาร  
                                [ ม. ป.  ๓๕๓  ส. ท.  ๗๖ ]  
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ปสฺสิสฺสามาติ   หฏตุฏา   นิกฺขมิตฺวา   อนุปุพฺเพน   โกสมฺพีนคร  
ปาปุณึสุ ฯ  มหาเสฏ ิโน  อิสโย  อาคตาติ  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  เสฺว  
อมฺหาก   ภิกขฺ   คณฺหถ   ภนฺเตติ   นิมนฺเตตฺวา   ปนุทิวเส  อิสิคณสฺส  
มหาทาน   อทสุ ฯ   อิสโย   ภุตฺวาว   คจฺฉามาต   อาปุจฺฉึสุ ฯ  
ภนฺเต   ตุเมฺห   อ ฺสฺมึ   กาเล   เอกมฺป   มาส   เทฺวป   ตโยป  
จตฺตาโรป   มาเส   วสิตฺวา   คจฺฉถ   อิมสฺมึ   ปน   วาเร  หิยฺโย  
อาคนฺตฺวา   อชฺเชว   คจฺฉามาติ   วทถ   ก ึ  อิทนฺติ ฯ   อาม  
คหปตโย  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโน  น  โข  ปน  สกฺกา  ชีวิตนฺตราโย  
ชานิตต   เตน   มย   ตุริตา   คจฺฉามาติ ฯ   เตนหิ   ภนฺเต  
มยมฺป   อาคจฺฉาม   อเมฺหหิ   สทฺธึเยว   คจฺฉถาติ ฯ   ตุเมฺห  
อาคาริยา   นาม   มหาชฏติา   ติฏถ   ตุเมฺห   มย   ปุเรตร  
คมิสฺสามาติ   นิกฺขมิตฺวา   เอกฏาเน   เทฺว   ทิวสานิ   อวสิตฺวา  
ตุริตคมเนน  สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวนวิหาเร  สตฺถุ  สนฺติกเมว อคมสุ ฯ  
ตตฺถ   มธรุ   ธมฺมกถ   สุตฺวา   สพฺเพว   ปพฺพชิตฺวา   อรหตฺต  
ปาปุณึสุ ฯ   เตป   ตโย   เสฏ ิโน   ป ฺจหิ   ป ฺจหิ   สกฏสเตหิ  
สปฺปมธุผาณิตาทีนิ   เจว   ปฏฏณฺณทุกูลาทีนิ   จ   อาทาย   โกสมฺพิโต  
นิกฺขมิตฺวา   อนุปุพฺเพน   สาวตฺถึ   ปตฺวา  เชตวนสามนฺเต  ขนฺธาวาร  
พนฺธิตฺวา   สตฺถุ   สนฺติก   คนฺตฺวา   วนฺทิตฺวา   ปฏิสนฺถาร   กตฺวา  
เอกมนฺต   นสิีทึสุ ฯ   สตฺถา   ติณฺณมฺป   สหายกาน  มธุร  ธมมฺกถ  
                               [ ม. ป.  ๓๕๓  ส. ท.   ๗๖ ]  
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กเถสิ ฯ   เต   พลวโสมนสฺสชาตา  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  ปุนทิวเส  
มหาทาน   อทสุ ฯ   ปุน   นิมนฺเตตฺวา  ปุนทิวเสติ  เอว  อฑฺฒมาส  
ทาน   ทตฺวา   ภนฺเต   อมฺหาก   ชนปท  อาคมนาย  ปฏิ ฺ  เทถาติ  
ปาทมูเล   นปิชฺชึส ุฯ  ภควา  สุ ฺาคาเร  โข  คหปตโย  ตถาคตา  
อภิรมนฺตีติ   อาห ฯ   เอตฺตาวตา  ปฏิ ฺา  ทินฺนา  นาม  โหติ ฯ  
คหปตโย   สลฺลกฺเขตฺวา   ทินฺนา   โน   ภควตา   ปฏิ ฺาติ   ทสพล  
วนฺทิตฺวา   นิกฺขมิตฺวา   อนฺตรามคฺเค  โยชเน  โยชเน  วิหาร  กตฺวา  
อนุปุพฺเพน   โกสมฺพึ   ปตฺวา   โลเก   พุทฺโธ  อุปฺปนโฺนติ  กถยึสุ ฯ  
เตป   ตโย   ชนา   อตฺตโน  อตฺตโน  อาราเม  มหนฺต  ธนปริจฺจาค  
กตฺวา   ภควโต   วิหาเร   การาปยึสุ ฯ   ตตฺถ   กุกฺกฏุเสฏ ินา  
การิโต   กุกกฺุฏาราโม   นาม  อโหสิ ฯ  ปาวาริกเสฏ ินา  อมฺพวเน  
การิโต   ปาวาริกมฺพวน   นาม ฯ  โฆสเิตน  การิโต  โฆสิตาราโม  
นาม   อโหส ิฯ   ต  สนฺธาย  วุตฺต  โฆสิตนามเกน  กิร  เสฏ ินา  
โส การิโตติ ฯ  
        [๔๓]  โย   อภินิกฺขมนกาเล   สทฺธึ   นิกฺขนฺโต   ยสฺส   จ  
สตฺถารา   ปรินิพฺพานกาเล   พฺรหฺมทณฺโฑ   อาณตฺโต   ต   สนฺธายาห  
โพธิสตฺตกาเล   อุปฏากฉนฺนสฺสาติ ฯ  อิมินา  จ  โย  มชฺฌิม- 
นิกาเย ฉนฺโนวาทสุตฺเต   คิลาโน   หุตฺวา   ธมฺมเสนาปตินา   โอวทิย- 
มาโนป มรณนฺติกเวทน    อธิวาเสตต    อสกฺโกนโฺต    ติเณฺหน   สตฺเถน  
                                     [ ม. ป.  ๓๕๓  ส. ท.  ๖๗ ]  
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กณฺนาฬึ   ฉินฺทิตฺวา   มรณภเย   อุปปฺนฺเน   คตินิมิตฺเต  จ  อุปฏ ิเต  
อตฺตโน   ปถุชฺุชนภาว   ตฺวา   สวิคฺโค   วิปสฺสน   ปฏเปตฺวา  
สงฺขาเร    ปรคฺิคณฺหนฺโต    อรหตฺต   ปตฺวา   สมสีส ี  หุตฺวา  
ปรินิพฺพายิ อย โส น โหตีติ ทสฺเสติ ฯ  
        [๔๔]  ปูชาวจนปฺปโยเค   กตฺตร ิ  สามิวจนสฺสาป   อิจฺฉิตตฺตา  
อาห   คามสฺส   วา  ปูชิตนฺติ ฯ  ลกฺขณ  ปเนตฺถ  สทฺทสตฺถานุสารโต  
เวทิตพฺพ ฯ   เอโก   โกฏาโสติ   เอโก   ภาโค ฯ   กริิยโต สมฏุานา- 
ภาโวติ  เกวล  กิริยามตฺตโต สมุฏานภาว ปฏิกฺขิปติ ฯ วตฺถุโน  
ปน   อเทสนาย   กฏุีกรณกิริยาย   จ   สมุฏานโต   กริิยากิริยโต  
สมุฏาตีติ   เวทิตพฺพ ฯ   อิมสฺมึ   สกิฺขาปเท   ภิกฺขู   วา อนภิ- 
เนยฺยาติ    เอตฺถ   วาสทฺโท   อย   วา   โส     มหานาโคติ- 
อาทีสุ วิย อวธารณตฺโถติ ทฏพฺโพ ฯ  
                             วิหารกรณสิกฺขาปท สตฺตม ฯ  
        [๔๕]  อฏเม ฯ   ปากาเรน   ปรกิฺขิตฺตนฺติ   สมฺพนฺโธ ฯ  
โคปุรฏฏาลกยุตฺตนฺติ   ทวฺารปาสาเทน   จ  ตตฺถ  ตตฺถ  ปาการ- 
มตฺถเก ปติฏาปตอฏฏาลเกหิ    จ   ยตฺุต ฯ   เวฬูห ิ  ปริกฺขิตฺตตฺตา  
อพฺภนฺตเร    ปุปฺผุปคผลุปครุกฺขส ฺฉนฺนตฺตา    จ    นีโลภาส ฯ ฉายู- 
ทกสมฺปตฺติยา   ภูมิภาคสมฺปตฺติยา   จ  มโนรม ฯ  กาฬกเวเสนาติ  
กลนฺทกรูเปน ฯ   นิวาปนฺติ   โภชน ฯ  ตนฺติ  อุยฺยาน ฯ  ทพฺโพติ  
                         [ ม. ป.  ๓๕๓-๖๓  ส. ท.  ๗๖-๗ ]  
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ตสฺส   เถรสฺส   นามนฺติ   ทพฺพตฺถมฺเภ   ปติตตฺตา   ทพฺโพติ   ตสฺส  
เถรสฺส   นาม   อโหสิ ฯ   กสฺสปทสพลสฺส   สาสโนสฺสกฺกนกาเล  
กิร   สตฺต   ภิกฺขู   เอกจิตฺตา   หุตฺวา   อ ฺเ   สาสเน   อคารว  
กโรนฺเต   ทสิฺวา   อิธ   ก ึ  กโรม   เอกมนฺเต   สมณธมฺม  กตฺวา  
ทุกฺขสฺสนฺต   กรสิฺสามาติ   นิสฺเสณึ   พนฺธิตฺวา   อุจฺจ   ปพฺพตสิขร  
อภิรูหิตฺวา   อตฺตโน   จิตฺตพล   ชานนตฺา   นิสฺเสณึ   ปาเตนฺตุ  
ชีวิเต   สาลยา   โอตรนฺตุ   มา   ปจฺฉานุตปฺปโน  อหุวตฺถาติ  วตฺวา  
สพฺเพ   เอกจิตฺตา   หุตฺวา   นิสฺเสณึ   ปาเตตฺวา   อปฺปมตฺตา  โหถ  
อาวุโสติ   อ ฺม ฺ   โอวทิตฺวา   จิตฺตรุจิเยสุ   าเนสุ   นิสีทตฺิวา  
สมณธมฺม   กาตต   อารภึสุ ฯ   ตตฺเรโก   เถโร   ป ฺจเม  ทิวเส  
อรหตฺต   ปตฺวา   มม   กิจฺจ   นิปฺผนฺน   อห   อิมสฺมึ   าเน   ก ึ 
กริสฺสามีติ   อิทฺธิยา   อุตฺตรกุรุโต   ปณฺฑปาต   อาหริตฺวา   อาวุโส  
อิม    ปณฺฑปาต   ปริภุ ฺชถ   ภิกฺขาจารกิจฺจ   มมายตฺต   โหตุ  
ตุเมฺห   อตฺตโน   กมฺม   กโรถาติ   อาห ฯ   กินฺน ุ มย  อาวุโส  
ต   นิสฺเสณึ  ปาเตนฺตา  เอว  อวจุมฺหา  โย  ปม  ธมมฺ  สจฺฉิ- 
กโรติ โส     ภิกฺข    อาหรตุ    เตนาภต    เสสา    ปรภุิ ฺชิตฺวา  
สมณธมฺม   กริสฺสนฺตีติ ฯ   นตฺถิ   อาวุโสติ ฯ   ตุเมฺห   อตฺตโน  
ปุพฺพเหตุนาว   ลภิตฺถ   มยมฺป   สกฺโกนฺตา   วฏฏสสฺนฺต   กริสสฺาม  
คจฺฉถ   ตุเมฺหติ ฯ   เถโร   เต   ส ฺาเปตุ   อสกโฺกนฺโต ผาสุกฏ- 
                            [ ม. ป.  ๓๖๓  ส. ท.  ๗๗ ]  
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าเน  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  คโต ฯ  อปโรป  เถโร สตฺตเม  
ทิวเส   อนาคามิผล   ปตฺวา   ตโต   จุโต   สุทฺธาวาสพฺรหฺมโลเก  
นิพฺพตฺโต ฯ  อิตเร  เถรา  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวมนุสเฺสสุ  สสริตฺวา  
เตสุ   เตสุ  กุเลสุ  นิพฺพตฺตา ฯ  เอโก  คนฺธารรฏเ  ตกฺกสิลนคเร  
นิพฺพตฺโต ฯ   เอโก  ราชคเห  นิพฺพตฺโต ฯ  เอโก  ปจฺจนฺติมรฏเ  
ปริพฺพาชิกาย  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺโต ฯ  เอโก  พาหิยรฏเ  กฏุมฺพิย- 
เคเห นิพฺพตฺโต ฯ   อย   ปน   ทพฺพตฺเถโร   มลลฺรฏเ   อนุปยนคเร  
เอกสฺส   มลลฺร ฺโ   เคเห   ปฏิสนฺธึ   คณฺหิ ฯ   ตสฺส   มาตา  
อุปวิช ฺา   กาลมกาสิ ฯ   มตสรีร   สสุาน   เนตฺวา   ทารุจิตก  
อาโรเปตฺวา   อคฺคึ   อทสุ ฯ   อคฺคิเวคสนฺตตฺต  อุทรปฏล  เทฺวธา  
อโหสิ ฯ   ทารโก   อตฺตโน   ปุ ฺผเลน   อุปฺปติตฺวา   เอกสมึ  
ทพฺพตฺถมฺเภ   นิปติ ฯ   ต   ทารก   คเหตฺวา  อยฺยิกาย  อทสุ ฯ  
สา   ตสฺส   นาม   คณฺหนฺตี   ทพฺพตฺถมฺเภ   ปติตฺวา   ลทฺธชีวิตตฺตา  
ทพฺโพติ   ตสฺส  นาม  อกาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  ทพฺโพติ  ตสฺส  เถรสฺส  
นามนฺติ ฯ   ตสฺส   สตฺตวสฺสิกกาเล   สตฺถา   ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  
มลฺลรฏเ   จาริก ฺจรมาโน   อนุปยนิคม   ปตฺวา   อนุปยมฺพวเน  
วิหรติ ฯ   ทพฺพกุมาโร  สตฺถาร  ทิสวฺา  สห  ทสสฺเนเนว  ปสีทิตฺวา  
ปพฺพชิตุกาโม   หุตฺวา   อห   ทสพลสสฺ   สนฺติเก   ปพฺพชิสฺสามีติ  
อยฺยิก   อาปุจฺฉิ ฯ   สา  สาธุ  ตาตาติ  ทพฺพกุมาร  อาทาย  สตฺถุ  
                               [ ม. ป.  ๓๖๓  ส. ท.  ๗๗ ]  
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สนฺติก   คนฺตฺวา   ภนฺเต  อิม  กุมาร  ปพฺพาเชถาติ  อาห ฯ  สตฺถา  
อ ฺตรสฺส   ภิกฺขุโน  ส ฺ  อทาสิ  ภิกฺขุ  อิม  ทารก  ปพฺพาเชหีติ ฯ  
โส   เถโร   สตฺถุ   วจน   สุตฺวา   ทพฺพ   กุมาร   ปพฺพาเชนฺโต  
ตจป ฺจกกมฺมฏาน   อาจิกฺขิ ฯ   ปุพฺพเหตุสมฺปนฺโน   กตาภินีหาโร  
ปมเกสวฏฏิโวโรปนกขฺเณเยว   โสตาปตฺติผเล   ปติฏหิ ฯ  ทุติยาย  
เกสวฏฏิยา  โอโรปยมานาย  สกทาคามิผเล  ตติยาย  อนาคามิ- 
ผเล ฯ สพฺพเกสาน     ปน    โอโรปน ฺจ    อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยา    จ 
อปจฺฉา  อปุเร  อโหสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  เถโร  กริ สตฺต- 
วสฺโสว สเวค   ลภิตฺวา   ปพฺพชนฺโต   ขุรคฺเคเยว   อรหตฺต   ปาปุณีติ  
เวทิตพฺโพติ ฯ   สาวเกน   ปตฺตพฺพนฺติ   ยถูปนิสฺสย   เตน   เตน  
สาวเกน   ปตฺตพฺพ ฯ  ติสฺโส  วิชฺชาติอาทิ  ยถาสมฺภววเสน  วุตฺต ฯ  
คุณชาตนฺติ   ยงฺกิ ฺจิ   สาวเกน   ปตฺตพฺพนฺติ  นปปสกลิงฺค- 
สมฺพนฺธทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ    จตูสุ   สจฺเจสุ   จตูหิ   มคฺเคหิ   โสฬส- 
วิธสฺส กิจฺจสฺส      กตตฺตาติ     ทุกฺขสมุทยนิโรธมคฺคสงฺขาเตสุ     จตูสุ  
สจฺเจสุ      ทกฺุขปริ ฺา      สมุทยปฺปหาน      นโิรธสจฺฉิกิริยา มคฺค- 
ภาวนาติ   เอเกกสฺส   มคฺคสฺส   จตุนฺน   จตุนฺน  กจฺิจาน  วเสน  
โสฬสวิธสฺส กิจฺจสฺส กตตฺตา ฯ  
        [๔๖]  ตโต   ตโต   ปฏิกฺกมิตฺวาติ   ตโต   ตโต   กิจฺจโต  
อารมฺมณโต   จ   ปฏินิวตฺติตฺวา ฯ   สิลาปฏฏเกติ  ปาสาณผลเก ฯ  
                                 [ ม. ป.  ๓๖๓  ส. ท.  ๗๗-๘ ]  
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เตรสาปติ ภตฺตุทฺเทสก เสนาสนคฺคาหาปก ภณฺฑาคาริก จีวรปฏิคฺ- 
คาหก จีวรภาชก ยาคุภาชก ผลภาชก ขชฺชภาชก อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชก-  
สาฏิยคฺคาหาปก ปตฺตคฺคาหาปก อารามิกเปส กสามเณรเปสกสมฺมตีน  
วเสน   เตรสาป   สมฺมติโย   ทาตต   วฏฏนฺติ ฯ   อปสฺสูติ  
เอตฺถ   สูติ   นิปาตมตฺต ฯ   อปสทฺโท   อฏานปฺปยุตฺโต  วิกาเลติ  
อิมสฺส   อนนฺตร   ทฏพฺโพ ฯ   วิกาเลป   อาคจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
ชานนฺตาติ   ทูรภาว   ชานนฺตา ฯ   เอว   สพฺพปเทสูติ   เอตฺถ กติก- 
สณฺานาทีน   นานปฺปการตฺตา   ตสฺมึ  ตสฺมึ  วิหาเร  กติกวตฺตาทีนิ  
วิสุ   วิสุ   กถาเปตีติ   เวทิตพฺพ ฯ   สพฺพวิหาเรสุ  จ  คมนมคฺเค  
สมปฺปมาเณ   กตฺวา   อธิฏาตีติ   วทนฺติ ฯ   อย   หิ   นิมฺมิตาน  
ธมฺมตาติ   อนิยาเมตฺวา   นิมฺมิตาน   อย   เอกสฺมึ   ภาสมานสฺมินฺติ  
อาทิธมฺมตา ฯ   ตถาหิ   เย  วณฺณ วย สรีราวย ปรกิฺขาร กิริยา- 
วิเสสาทีหิ นิยม     อกตฺวา    นิมฺมิตา    โหนฺติ    เต    อนิยาเมตฺวา  
นิมฺมิตตฺตา   อิทฺธิมตา   สทิสาว   โหนติฺ ฯ   านนิสฺสชฺชาทีสุ  
ภาสิตตุณฺหีภาวาทีสุ  วา  ยย  อิทฺธิมา  กโรติ  ตตเทว  กโรนฺติ ฯ สเจ  
ปน   นานปฺปกาเร   กาตุกาโม   โหติ   เกจิ   ปมวเย   เกจิ  
มชฺฌิมวเย   เกจิ   ปจฺฉิมวเย   ตถา   ทฆีเกเส  อุปฑฺฒมุณฺเฑ  มุณฺเฑ  
มิสฺสกเกเส    อุปฑฺฒรตฺตจีวเร    ปณฺฑุกจีวเร    ปทภาณธมฺมกถา-  
สรภ ฺ ป ฺหปุจฺฉน ป ฺหวิสชฺชน รชน ปจน จีวรสิพฺพน โธวนาทีนิ  
                           [ ม. ป.  ๓๖๔-๖  ส. ท.  ๘๑-๒ ]  
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กโรนฺเต   อปเรป   วา   นานปฺปการเก  กาตุกาโม  โหติ ฯ  เตน  
ปาทกชฺฌานโต   วุฏาย   เอตฺตกา   ภิกฺขู   ปมวยา  โหนฺตูติอาทินา  
นเยน   ปริกมฺม   กตฺวา   ปุน   สมาปชชฺิตฺวา   วุฏาย   อธิฏ ิเต  
อธิฏานจิตฺเตน   สทฺธ ึ  อิจฺฉิติจฺฉิตปฺปการาเยว   โหนฺติ ฯ  อวตฺถุก  
วจน   น   โหตีติ   นิมฺมติาน   อย   ม ฺโจติอาทิวจน   อวตฺถุก   น  
โหติ สพฺพตฺถ ม ฺจปาทีน สมฺภวโต ฯ  
        [๔๗]  เอกจาริกภตฺตนฺติ    อติมนาปตฺตา   วิสส    ิติกาย ปาเปตพฺพ- 
ภตฺต ฯ  ตทฺธิตโวหาเรนาติ  จตฺตาริ  ปริมาณมสฺส  จตุกฺกนฺติ  
เอว   ตทฺธิตโวหาเรน ฯ   โอทนสฺส   ปุจฺฉาย  สาธกตมตฺตา  อาห  
กรณตฺเถเยว   กรณวจนนฺติ ฯ   โอทเนน   กรณภูเตน   ปุจฺฉนฺตีติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   เย   ปน   โอทเนน   กรณกูเตน  ปจฺุฉนฺติ  เตส  
ปุจฺฉนาการทสฺสนตฺถ   กึ   ภนฺเต  โอทน  เทมาติ  ปุจฺฉนฺตีติ  วุตฺต ฯ  
ภโวติ   ภวิตพฺโพ ฯ   อสมนฺนาหริตฺวาติ  อาโภค  อกตฺวา ฯ  รตฺตึ  
สมฺมนฺตยมานาติ   กิ ฺจิ   กาล   สุปตฺวา   วุฏาย   สมนฺตยมานา ฯ  
รตฺติย   ห ิ  ปมยามมชฺฌิมยาเมสุ   สปุตฺวา  ปพุทฺธาน  อชฺชตน- 
กาเลป อนชชฺตนาภิมาโน   โหติ   ตสฺมา   เต   หยิฺโยติ   อาหสุ ฯ  
เย   ปน   รตฺติย   กมฺมปฺปสุตา   ชาคริยมนุยุตฺตา   โหนฺติ   เตส อชฺชตนา- 
ภิมาโนเยว  ตสฺมา  เต  อชฺช  อิจฺเจว  โวหรนฺติ น หิยฺโยติ ฯ  
ปธูปายนฺตาติ ปุนปฺปุน อุปฺปชฺชนโกธวเสน ปธูปายนฺตา ฯ  
                         [ ม. ป.  ๓๖๖-๗๐  ส. ท.  ๘๒-๓ ]  
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        [๔๘]  ทพฺพ   ทพฺพาติ   ทุติโย   ทพฺพสทฺโท   ปณฺฑิตาธิวจโนติ  
อาห   ทพฺพา   ปณฺฑิตาติ ฯ   เอว  น  นพฺิเพเนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
นิพฺเพเนฺตีติ   อตฺตาน   โทสโต   โมเจนฺติ ฯ   วุฏานลกฺขณ  
ม ฺมานาติ   วุฏานลกขฺณนฺติ   ม ฺมานา ฯ   น   ฆฏตีติ  เถรสฺส  
สุสีลปฏิ ฺาย   ตสฺสา   ทุสฺสีลปฏิ ฺาวจน   น   ฆฏตีติ  อธปิฺ- 
ปาโย ฯ เอตฺถ    ย    วตฺตพฺพ    ต    ปรโต    อาวิภวิสฺสติ ฯ  
นาเสถาติ  เสตก  ทตฺวา  คิหิภาว  ปาเปถาติ  อตฺโถ ฯ  ลิงฺคนาสนา  
เหตฺถ   อธิปฺเปตา ฯ   อิมเมว   จ  ทสฺเสตุ  ติสฺโส  นาสนาติอาทิ  
วุตฺต ฯ    เอกกมฺมาทิสวาสสฺส   อกรณ   สวาสนาสนา ฯ ทณฺฑ- 
กมฺมนาสนา   นาม   วาลกุาทีนิ  โอกริตฺิวา  ยาว  ขมาเปติ  ตาว  
ทณฺฑกมฺมวเสน     นิกฺกฑฺฒน ฯ    จร    ปเร    วินสฺสาติ นิกฺกฑฺฒนา- 
การทสฺสน ฯ  ตตฺถ  จราติ  คจฺฉ ฯ  อเปหีติ  วุตฺต โหติ ฯ  
ปเรติ   ปร   อมามก   อมฺหาก   อนชฌฺตฺติกภูตาติ  อตฺโถ ฯ  ปเรติ  
หิ   ปรสทฺเทน   สมานตฺถ   สมฺโพธนวจน ฯ  อถวา  ปเรติ  ปรโตติ  
อิมินา   สมานตฺถ   นิปาตปท ฯ   ตสฺมา  จร  ปเรติ  ปรโต  คจฺฉ  
มา   อิธ   ติฏาติ   อตฺโถ ฯ  วินสฺสาติ  อทสฺสน  คจฺฉ ฯ  ยสฺมา  
เต   ภิกฺขู   อตฺตาน   อปฺปกาเสตฺวา    ิตา   ตสฺมา   อนุยุ ฺชถาติ  
อิมสฺส   คเวสถ   ชานาถาติ   อตฺโถ   วุตฺโต ฯ   การโก  โหตีติ  
อยฺเยนมฺหิ   ทูสิตาติ   ปฏิ ฺาตตฺตา   ตาย   ปฏิ ฺาย   ยทิ  นาสิตา  
                             [ ม. ป.  ๓๗๑  ส. ท.  ๘๔-๖ ]  
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เถโร   การโก   โหติ   สโทโสติ   อตฺโถ ฯ   อการโก   โหตีติ  
ตาย   กตปฏิ ฺ   อนเปกฺขิตฺวา   ยทิ   ภควตา   ปกติทุสฺสีลภาว- 
เยว สนฺธาย   สา   นาสิตา   เถโร   อการโก   โหตีติ   อธิปฺปาโย ฯ  
สกาย   ปฏิ ฺาย   นาเสถาติ   วุตฺเต   อยฺเยนมฺหิ   ทสูิตาติ   ตาย  
กตปฏิ ฺาย   ภูตตา  อาปชฺชตีติ  อาห  ภนฺเต  ตุมหฺาก  วาเท  เถโร  
การโก   โหติ   สโทโสติ ฯ   ภิกฺขุนึ  อนุทฺธเสติ  ทุกฺกฏนฺติ  อิมินา  
มหาอฏกถาวาโท   ทสสฺิโต ฯ   มุสาวาเท   ปาจิตฺติยนฺติ   วุตฺตนฺติ  
ภิกฺขุนึ   อนุทฺธเสนฺตสฺส   มุสาวาเท   ปาจิตฺติยนฺติ   วุตฺต ฯ  ตตฺราติ  
เตสุ   ทุกฺกฏปาจิตฺติเยสุ ฯ   อิโต   ปฏาย   ตสฺมา  ปาจิตฺติยเมว  
ยุชฺชตีติ   วจนปริยนฺต   ทวีฺสุป   อฏกถาสุ   อธิปฺปายวิภาวน ฯ  
ตตฺถ  ปุริมนเยติ  ภิกฺขุนึ  อนุทฺธเสติ  ทุกฺกฏนฺติ  วุตฺตมหาอฏ- 
กถานเย ฯ ทกฺุกฏเมว    ยชฺุชตีติ    กสมฺา    วุตฺตนฺติ   เจ ฯ   ตตฺถ  
การณ    ทสฺเสนฺโต    ยถาติอาทิมาห ฯ   ภิกฺขุโน   ภิกฺขุสฺมึ สงฺฆาทิ- 
เสโสติ   ภิกขฺข  อมูลเกน  อนฺติมวตฺถนุา  อนุทฺธเสนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  
สงฺฆาทิเสโสติ   อตฺโถ ฯ   ปจฺฉิมนเยปติ   ภิกฺขุนึ   อนุทฺธเสนฺตสฺส  
มุสาวาเท   ปาจิตฺติยนฺติ   วุตฺต ฯ   กรุนฺุทินเยป   มสุาวาทตฺตา  
ปาจิตฺติยเมว   ยชฺุชตีติ   วิสวาทปุเรกฺขารตาย   ปาจิตฺติยเมว  ยุชชฺตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ   ยท ิ  เอว   ภิกฺขข   อมูลเกน   อนฺติมวตฺถุนา  
อนุทฺธเสนฺตสฺส   อกฺโกสนฺตสฺส   จ   มุสาวาทตฺตา   ปาจิตฺติเยเนว  
                          [ ม. ป.  ๓๗๑-๒  ส. ท.  ๘๖-๗ ]  
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ภวิตพฺพนฺติ   เจ ฯ   ตตฺถ   สติป   มุสาวาเท   วจนปฺปมาณโต  
สงฺฆาทิเสสโอมสวาท ปาจิตฺติเยเหว  ภวิตพฺพ   น สมฺปชานมุสา- 
วาทปาจิตฺติเยนาติ  ทสฺเสตุ  วจนปฺปมาณโตติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  
วจนปฺปมาณโตติ    ภควตา   วุตฺตปาลิวจนปฺปมาณโต ฯ   อทานิ  
ต   วจน   ทสฺเสตต   อนุทฺธสนาธิปฺปาเยนาติอาทิ   วุตฺต ฯ  ภิกขฺุสฺส  
ปน   ภิกฺขุนิยา   ทุกกฺฏนฺติ   วจน   นตฺถีติ   ภิกฺขุนยิา   อนุทฺธสเน  
ภิกฺขุโน   ทุกกฺฏนฺติ   วจน   นตฺถิ   ตถา   ปาลิย   อนาคตตฺตา ฯ  
สมฺปชานมุสาวาเท   ปาจิตฺติยนฺติ   วจนมตฺถีติ   สาม ฺโต   วุตฺต  
สมฺปชานมุสาวาทสิกฺขาปท   ทสฺเสติ ฯ  อิทานิ  ทฺวีสุป  อฏกถาวาเทสุ  
อธิปฺปาย   วิภาเวตฺวา   เตสุ   ปจฺฉิมวาเท   โทส   ทสฺเสตฺวา  
ปุริมวาท   ปติฏาเปตุกาโม   อาจริโย   ตตฺร   ปนาติอาทิมาห ฯ  
ตตฺราติ   ปาจิตฺติยเมว   ยชฺุชตีติ   วุตฺตวาเท ฯ  อนุทฺธสนาธิปฺปาเย  
อสติ   ปาจิตฺติยนฺติ   อิมินา   สมฺปชานมุสาวาเท  ปาจิตฺติยสฺส  โอกาส  
ทสฺเสติ ฯ   วิสุ  ปาจิตฺติย  วุตฺตนฺติ  สมฺปชานมุสาวาเท  ปาจิตฺติยโต  
วิสส  อ ฺเมว  ปาจิตฺติย  วุตฺต ฯ  เอเตหิ  นาสน  นตฺถีติ  สาม ฺโต  
วุตฺต ฯ   อิมสิฺสา   ปน   ทุกฺกเฏน   นาสน  นตถีติ  อธิปฺปาโย ฯ  
ยทิ เอว กสฺมา น ภควา นาเสตีติ อาห ยสฺมา ปนาติอาทึ ฯ  
        [๔๙]  ทูสิโตติ   ทฏุสทฺทสฺส   กมฺมสาธนตฺต   ทสฺเสติ ฯ  
ทูสยติ   ปร   วินาเสตีติ   ทูสโก ฯ   อิมินา   ทูสยตีติ   โทโสติ โทส- 
                           [ ม. ป.  ๓๗๒  ส. ท.  ๘๗-๘๘ ]  
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สทฺทสฺส   กตฺตุสาธนตา   วุตฺตา ฯ   ปกติภาว   ชหาปโตติ  
ทุสสทฺทสฺส   วิกตฺติย   ป ิตตฺตา   วุตฺต ฯ   ปกติยา   โสมฺมภาว  
ชหาปโตติ   อตฺโถ ฯ   วิการมาปาทิโตติ   วุตฺต   โหติ ฯ อาการ- 
นานตฺเตนาติ   ทูสิตาการสฺส   ทูสกาการสฺส   จ  นานตฺเตน ฯ  
อนภิรทฺโธติ   อตุฏโ ฯ   โย   ปน   อตุฏโ   โส  สขิุโต  นาม  
น  โหตีติ  อาห  น  สุขิโตติ ฯ  อาราธิโต  ราชาติอาทีสุ  ปสาทิโตติ  
อตฺถสมฺภวโต   น  วา  ปสาทิโตติ  วุตฺต ฯ  ขีลสทโฺท  ถทฺธภาววจโน  
กจวรปริยาโย   จ   โหตีติ   อาห   จิตฺตตฺถทฺธภาวจิตฺตกจวรสงฺขาต  
ปฏิฆขีลนฺติ ฯ    ขีลิยติ    เตน   จิตฺต   ถทฺธภาวมาปชฺชตีติ  
หิ   ขีล   จิตฺตสฺส   ถทฺธภาโว ฯ  โส  จ  อตฺถโต  ปฏโิฆเยว ฯ  
จิตฺตสฺส   ถทธฺภาวลกฺขโณ   ห ิ  ปฏโิฆ ฯ   ตสฺมิ ฺจ   อุปฺปนฺเน  
จิตฺต    อุกฺลาปชาต    าน   วิย   อมนุ ฺ   โหติ   ตสฺมา  
กจวรสทิสตฺตาป   ปฏโิฆว   ขีลนฺติ  วุตฺโต ฯ  เตนาห  ปฏิฆขีลนติฺ ฯ  
จิตฺตสฺส   ถทธฺภาวตฺตา   กจวรสทิสตฺตา   จ   ปฏิโฆเยว   ขีลนฺติ  
ปฏิฆขีล ฯ   นปฺปติอิโตติ   ปติสุขาทีหิ   น  อภิคโต  น  อนุคโต ฯ  
น   อุเปโตติ   อตฺโถ ฯ  โย  จ  ปติสุขาทีหิ  อนุปคโต  โส  เตหิ  
วชฺชิโต   นาม   โหตีติ   อาห   ปติสุขาทีหิ   วชชฺิโตติ ฯ  โย  จ  
เตหิ   วชชฺิโต   น   โส   เตน   อภิสโฏ   นาม  โหตีติ  อาห  น  
อภิสโฏติ ฯ   ปติสุขาทีหิ   น   ปตฺถโฏติ  อตฺโถ ฯ  เยนาติ  เยน 
                         [ ม. ป.  ๓๗๒-๓  ส. ท.  ๘๘-๙ ]  
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โกเปน ฯ   ทฏุโติ   มาติกาย   อาคตปท   ทสฺเสติ ฯ  กุปโตติ  
ปทภาชเน   อาคตปท ฯ  อตฺถโต  เอกตฺเตป  อุภินฺน  ปทาน  วเสน  
อุภยมฺปติ   วุตฺต ฯ   เอว  เตน  จ  โกเปน  เตน  จ  โทเสนาติ  
อิเมส   ปทาน   วเสน   ทวีฺหีติ   วุตฺต ฯ  อตฺถโต  ปน  โทโสเยว  
โส  จ  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ  อาห  อิเมหิ  ทฺวีหิ สงฺขารกฺขนฺธเมว  
ทสฺเสตีติ ฯ    อนตฺตมนตาอนภิรทฺธีวจเนหิ    โทมนสฺสเวทนาว  
วุตฺตาติ   อาห   อิเมหิ   ทวีฺหิ   เวทนากฺขนฺธ   ทสฺเสตีติ ฯ  
ยทิ   ปน   โจทเกน   อทิฏ   อสุต   อปริสงฺกิต   วา  โหติ  ตทา  
อมูลก   นาม   โหตีติ   อาห   ตมฺปนสสฺ ฯ เป ฯ   โจทกวเสน  
อธิปฺเปตนฺติ ฯ   ยทิ   จุทิตกวเสน   อธิปฺเปต   สิยา  อมูลก  นาม  
อนชฺฌาปนฺนนฺติ   ปทภาชน   วเทยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ย  ปาราชิกนฺติ  
ภิกฺขุโน   อนุรูเปสุ   เอกูนวีสติยา   ปาราชิเกสุ   อ ฺตร ฯ  
ปทภาชเน   ปน   ปาลิย  อาคตาเนว  คเหตฺวา  จตุนฺน  อ ฺตเรนาติ  
วุตฺต ฯ   เอตนฺติ   จุทิตกสฺส  อาปนฺนานาปนฺนตฺต ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  
สิกฺขาปเท ฯ   ตเถวาติ   ปสาทโสเตน  ทิพฺพโสเตน  วาติ  อิมมตฺถ  
อติทิสฺสติ ฯ  สุตฺวาว  ชานิตพฺพโต  สุตฏาเนเยว  ติฏตีติ  วุตฺต ฯ  
ปริสงฺกน   ปริสงฺกิต ฯ   ทฏิานุคต   ปริสงฺกิต   ทฏิปริสงฺกิต ฯ  
เอว   เสเสสุป ฯ   อิเมสนฺติ   กตฺตุอตฺเถ   สามิวจน ฯ  อิเมหีติ  
อตฺโถ ฯ   กรสิฺสนฺติ   วาติ   เอตฺถ  วิภตฺติวิปริณาม  กตฺวา  อิเมติ  
                            [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๘๙-๙๐ ]  
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        [๕๐]  สมฺพหุลา   สมฺพหุเล   สมพฺหุเลหิ   วตฺถูหิ   โจเทนฺตีติ  
เอตฺถ   สมฺพหุเลติ   พหุตฺตนิทฺเทเส   การณ   น   ทิสฺสติ ฯ วตฺถ-ุ 
โจทกานเยว  หิ  เอกาเนกวเสน  อิท  จตุกฺกมาคต  น จุทิตกสฺสาป  
เอกาเนกวเสน ฯ   ตถาหิ   เอกสฺเสว   จุทิตกสฺส   วเสน เอกวตฺถุ- 
เอกโจทก  เอกวตฺถุนานาโจทก  นานาวตฺถุเอกโจทก นานา วตฺถุนานา- 
โจทกปฺปเภท   อิท   จตุกฺกมาคต   เตเนว  จตุตฺถโจทน ทสฺเสนฺเตนาป    
อิมิสฺสา   โจทนาย  นานาวตฺถูนิ  นานาโจทกาติ  วุตฺต  
น   ปน   นานาจุทิตกาติ   ตสฺมา   สมพฺหุเลติ   พหุตฺตนิทฺเทเส  
การณ   น   ทิสฺสติ ฯ   อกวา   ปม  ตีสุป  โจทนาสุ  เอกตฺเตน  
จุทิตก   นิททฺิสิตฺวาป   อิธ   พหุตฺเตน  นิทฺเทโส  นเกวล  เอกสฺมึเยว  
จุทิตเก    โจทนา   สมฺภวติ   อถโข   สมฺพหุเลสุปติ   อิมมตฺถ  
ทสฺเสตุ   กโต ฯ   โจเทตุ   ปน   โก  ลภติ  โก  น  ลภตีติ- 
อาทิ  อนุทฺธสนาธิปฺปาย   วินาป   โจทนาลกฺขณ   ทสฺเสตุ   วุตฺต ฯ  
สีลสมฺปนฺโนติ   อิท   ทุสสฺีลสฺส   วจน   อปฺปมาณนฺติ   อธิปฺปาเยน  
วุตฺต ฯ   ภิกขฺุนีน   ปน   ภิกฺขู  โจเทตต  อนิสฺสรตฺตา  ภิกฺขุนิเมวาติ  
วุตฺต ฯ   สติป   ภิกฺขุนีน   ภิกฺขู   อนิสฺสรภาเว  ตาหิ  กตโจทนาป  
โจทนารูหตฺตา   โจทนาเยวาติ   อธิปฺปาเยน   ป ฺจป   สหธมมฺิกา  
ลภนฺตีติ วุตฺต ฯ ภิกฺขุสฺส สุตฺวา โจเทตีติอาทินา โจทโก  
เยส   สุตฺวา   โจเทติ   เตสมฺป  วจน  ปมาณเมวาติ  สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา  
                            [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๙๒-๓ ]  
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        [๕๐]  สมฺพหุลา   สมฺพหุเล   สมพฺหุเลหิ   วตฺถูหิ   โจเทนฺตีติ  
เอตฺถ   สมฺพหุเลติ   พหุตฺตนิทฺเทเส   การณ   น   ทิสฺสติ ฯ วตฺถ-ุ 
โจทกานเยว  หิ  เอกาเนกวเสน  อิท  จตุกฺกมาคต  น จุทิตกสฺสาป  
เอกาเนกวเสน ฯ   ตถาหิ   เอกสฺเสว   จุทิตกสฺส   วเสน เอกวตฺถุ- 
เอกโจทก  เอกวตฺถุนานาโจทก  นานาวตฺถุเอกโจทก นานา วตฺถุนานา- 
โจทกปฺปเภท   อิท   จตุกฺกมาคต   เตเนว  จตุตฺถโจทน ทสฺเสนฺเตนาป    
อิมิสฺสา   โจทนาย  นานาวตฺถูนิ  นานาโจทกาติ  วุตฺต  
น   ปน   นานาจุทิตกาติ   ตสฺมา   สมพฺหุเลติ   พหุตฺตนิทฺเทเส  
การณ   น   ทิสฺสติ ฯ   อกวา   ปม  ตีสุป  โจทนาสุ  เอกตฺเตน  
จุทิตก   นิททฺิสิตฺวาป   อิธ   พหุตฺเตน  นิทฺเทโส  นเกวล  เอกสฺมึเยว  
จุทิตเก    โจทนา   สมฺภวติ   อถโข   สมฺพหุเลสุปติ   อิมมตฺถ  
ทสฺเสตุ   กโต ฯ   โจเทตุ   ปน   โก  ลภติ  โก  น  ลภตีติ- 
อาทิ  อนุทฺธสนาธิปฺปาย   วินาป   โจทนาลกฺขณ   ทสฺเสตุ   วุตฺต ฯ  
สีลสมฺปนฺโนติ   อิท   ทุสสฺีลสฺส   วจน   อปฺปมาณนฺติ   อธิปฺปาเยน  
วุตฺต ฯ   ภิกขฺุนีน   ปน   ภิกฺขู  โจเทตต  อนิสฺสรตฺตา  ภิกฺขุนิเมวาติ  
วุตฺต ฯ   สติป   ภิกฺขุนีน   ภิกฺขู   อนิสฺสรภาเว  ตาหิ  กตโจทนาป  
โจทนารูหตฺตา   โจทนาเยวาติ   อธิปฺปาเยน   ป ฺจป   สหธมมฺิกา  
ลภนฺตีติ วุตฺต ฯ ภิกฺขุสฺส สุตฺวา โจเทตีติอาทินา โจทโก  
เยส   สุตฺวา   โจเทติ   เตสมฺป  วจน  ปมาณเมวาติ  สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา  
                            [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๙๒-๓ ]  
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เตส   โจทนาป   รูหเตวาติ   ทสฺเสตุ   เถโร   สุตฺต  นิทสฺเสสิ ฯ  
ทูต   วา   ปณฺณ   วา   สาสน   วา  เปเสตฺวาติ  ตฺวเยว  คนฺตฺวา  
โจเทหีติ   ทตู   วา   เปเสตฺวา   โย   ต  โจเทตุ  สกฺโกติ  ตสฺส  
มุขสาสน   วา   ปณฺณ   วา   เปเสตฺวา ฯ   สีส   น   เอตีติ  
สงฺฆาทิเสโส  น  โหตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  กิ ฺจาป  ปาลิย  โจเทติ  วา  
โจทาเปติ     วาติ     สาม ฺโต    วุตฺตตฺตา    ทูตสาสนาทีหิ  
โจทาเปนฺตสฺสาป  อาปตฺติเยวาติ  ป ฺายติ ฯ  สีส  น  เอตีติ อิทมฺปน  
อฏกถาจริยปฺปมาเณน   คเหตพฺพ ฯ   สมเยนาติ   ปกติยา   สททฺ  
สุตฺวา อตฺถวิชานนสมเยน ฯ  
        [๕๑]  ครุกาน  ทฺวินฺนนฺติ  ปาราชิกสงฺฆาทิเสสาน ฯ  อวเสสาน  
วเสนาติ    ป ฺจลหุกาปตฺตีน   วเสน ฯ   นตฺถิ   ทินนฺนฺติอาทิ ทส- 
วตฺถุกา    มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ    อนฺตวา    โลโก   อนนฺตวา โลโกติอาทิ- 
นยปฺปวตฺตา   ทฏิ ิ   สสฺสตุจฺเฉทสงฺขาต   อนฺต   คณฺหาตีติ อนฺตคฺ- 
คาหิกา   ทิฏ ิ ฯ   อาชีวเหตุ   ป ฺตฺตาน  ฉนฺน  สิกฺขาปทาน  
วเสนาติ   อาชีวเหตุ   อาชวีการณา   ปาปจฺโฉ   อิจฺฉาปกโต  อสนฺต  
อภูต     อุตฺตริมนุสฺสธมฺม     อุลฺลปติ    อาปตฺติ    ปาราชิกสฺส อาชีว- 
เหตุ    อาชีวการณา    ส ฺจริตฺต    สมาปชฺชติ    อาปตฺติ  
สงฺฆาทิเสสสฺส  อาชีวเหตุ  อาชีวการณา  โย  เต  วิหาเร  วสติ  โส 
ภิกฺขุ   อรหาติ   ภณติ   ปฏิวิชานนฺตสฺส   อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส  
                              [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๙๓-๔ ]  
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อาชีวเหตุ   อาชีวการณา   ภิกฺขุ   ปณีตโภชนานิ   อคิลาโน   อตฺตโน  
อตฺถาย   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชติ   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส   อาชีวเหตุ  
อาชีวการณา   ภิกฺขุนี   ปณีตโภชนานิ   อคิลานา   อตฺตโน   อตฺถาย  
วิ ฺาเปตฺวา    ภุ ฺชติ    อาปตฺติ    ปาฏิเทสนียสฺส   อาชีวเหตุ  
อาชีวการณา   ภิกฺขุ   สูป   วา   โอทน   วา   อคิลาโน   อตฺตโน  
อตฺถาย      วิ ฺาเปตฺวา     ภุ ฺชติ     อาปตฺติ     ทกฺุกฏสฺส อาชวี- 
วิปตฺติปจฺจยา   อิมา   ฉ   อาปตฺติโย   อาปชฺชตีติ   เอว ปริวาร- 
ปาลิย  ทสฺสติาน ฉนฺน สิกฺขาปทาน วเสน ฯ ทฏิ ิวิปตฺติอาชีว- 
วิปตฺตีหิ โจเทนฺโตป   ตมฺมูลิกาย   อาปตฺติยาเอว   โจเทติ ฯ   กสฺมา  
ม    น    วนฺทสีติ    ปุจฺฉิเต    อสฺสมโณสิ   อสกฺยปุตฺติโยสีติ อวนฺทน- 
การณสฺส   วุตฺตตฺตา   อนฺติมวตฺถุ   อชฌฺาปนฺโน  น  วนฺทิตพฺโพติ  
วทนฺติ ฯ   โจเทตุกามตายเอว   อวนฺทิตฺวา   อตฺตนา   วตฺตพฺพสฺส  
วุตฺตมตฺถ   เปตฺวา   อวนฺทิยภาเว   ต   การณ   น   โหตีติ จูฬ- 
คณฺ ีปเท    มชฺฌิมคณฺ ีปเท    จ    วุตฺต ฯ   อนฺติมวตฺถุ อชฺฌา- 
ปนฺนสฺส   อวนฺทนีเยสุ   อวุตฺตตฺตา   เตน   สทฺธ ึ  สยนฺตสฺส สห- 
เสยฺยาปตฺติยา   อภาวโต   ตสฺส   จ  ปฏิคฺคหณสฺส  รูหณโต  ตเทว  
ยุตฺตตรนฺติ   วิ ฺายติ ฯ   กิ ฺจาป   ยาว   โส   ภิกฺขุภาว ปฏิ- 
ชานาติ   ตาว   วนฺทิตพฺโพ   ยทา   ปน  อสฺสมโณมฺหีติ  ปฏชิานาติ  
ตทา   น   วนฺทิตพฺโพติ   อยเมตฺถ   วิเสโส   เวทิตพฺโพ ฯ อนฺติม- 
                           [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๙๔-๕ ]  
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วตฺถุ   อชฺฌาปนฺนสฺส   หิ   ภิกฺขุภาว  ปฏิชานนฺตสฺเสว  ภิกฺขุภาโว  
น   ตโต   ปร ฯ   ภิกฺขุภาว   อปฺปฏิชานนฺโต  ห ิ อนปุสมฺปนฺนปกฺข  
ภชติ ฯ   ยสมฺา   อามิส  เทนฺโต  อตฺตโน  อิจฺฉิตฏาเนเยว  เทติ  
ตสฺมา   ปฏิปาฏิยา   นิสินนฺาน   ยาคุภตฺตาทีนิ   เทนฺเตน   เอกสฺส  
โจเทตุกามตาย   อทินฺเนป   โจทนา   นาม   น   โหตีติ   อาห  น  
ตาวตา   โจทนา   โหตีติ ฯ  ตึสานีติ  ตึส  เอเตสมตฺถีติ  ตึสานิ ฯ  
ตึสวนฺตานีติ   อตฺโถ ฯ   ตึสาธิกานีติ   วุตฺต  โหติ ฯ  คุณวจนตฺตา  
ตทฺธิตโลป   กตฺวา   ตึสานีติ   วุตฺต ฯ  อถวา  ตึส  โจทนา  อธิกา  
เอเตสูติ   ตึสานิ ฯ   ตทสฺมึ   อธิกมิติ   ฑการปจฺจเย  สติ  รูปมิท  
ทฏพฺพ ฯ นวุตานีติ เอตฺถาป เอเสว นโย ฯ  
        [๕๒]  อุพฺพาหิกาย   ต   อธิกรณ   วินิจฺฉินิตพฺพนฺติ  อุพฺพาหิกาย  
สมฺมเตหิ   ต   อธิกรณ   วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ  อลชฺชุสฺสนฺนาย  หิ  ปริสาย  
ทสหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อุพฺพาหิกาย   สมมฺนฺนิตพฺโพ ฯ  
สีลวา  โหติ  ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต  วิหรติ  อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ- 
อาทินา สมถกฺขนฺธเก      วุตฺตทสงฺคสมฺปตฺติยา      สมนฺนาคตา     เทฺว  
ตโย   ภิกฺขู   อุจฺจินิตฺวา   ตตฺเถว   วุตฺตาย   ตฺติทุติยกมฺมวาจาย  
สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ   เอว   สมฺมเตหิ   ปน   เตหิ   ภิกขฺูหิ  วิสุ  วา  
นิสีทิตฺวา   ตสฺสาเยว   วา   ปริสาย  อ ฺเหิ  น  กิ ฺจิ  กเถตพฺพนฺติ  
สาเวตฺวา   ต   อธิกรณ   วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ   ตุมฺหาก   ตุมฺหากนฺติ  
                              [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๙๕-๖ ]  
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จุทิตกโจทเก   สนฺธาย  วุตฺต ฯ  กิมฺหีติ  กิสฺม ึ วตฺถสฺุมึ ฯ  กิมฺหนิมฺป  
น   ชานาสีติ   กิมฺหินนฺติ   วจนมฺป  น  ชานาสิ ฯ  นาสฺส  อนุโยโค  
ทาตพฺโพติ   นาสฺส   ปุจฺฉาปฏิปุจฺฉา   ทาตพฺพา ฯ   ทุมฺมงฺกูน  
ปุคฺคลาน     นิคฺคหายาติอาทิวจนโต    อลชฺชินิคฺคหตฺถาย ฯ เป ฯ  
ป ฺตฺตนฺติ   วุตฺต ฯ   เอหิตีติ   อาคมิสฺสติ ฯ   ทิฏสนฺตาเนนาติ  
ทิฏสมฺพนฺเธน ฯ  ทิฏนิยาเมนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วิวาทวตฺถุ- 
สงฺขาเต อตฺเถ    ปจฺจตฺถิกา    อตฺถปจฺจตฺถิกา ฯ    ส ฺ   ทตฺวาติ  
เตส   กถ   ปจฺฉินฺทิตฺวา   อตฺตโน   วจน  สาเวตต  ส ฺ  กตฺวา ฯ  
อสุทฺธส ฺาย     อุปฺปนนฺตฺตา     อนนุจฺฉวิโกติ     อาห ฯ เอกสมฺโภค- 
ปริโภคาติ  อิท  อตฺตโน  สนฺติกา  เตส  โมจนตฺถ  วุตฺต  น  
ปน   เตส   อ ฺม ฺสมฺโภเค  โยชนตฺถ ฯ  วินิจฺฉโย  น  กาตพฺโพติ  
อมฺหาก   วจเน   อฏาตพฺพสภาวา   เอเต   อลชฺชโินติ   ชานนฺเตน  
วินิจฺฉโย    น    กาตพฺโพ ฯ   วิรทฺธ   โหตีติ   อตฺตนา กตโทส- 
ปฏิจฺฉาทนตฺถ   กิ ฺจิ  มุสาวาท  กตฺวา  วิรทฺธ  โหติ ฯ  ปฏิ ฺ  
น   เทตีติ   สเจ   มยา   กตโทส   วกฺขามิ   มยฺห   อนุวตฺตกา  
ภิชฺชิสฺสนฺตีติ   กต   มยาติ  ปฏิ ฺ  น  เทติ ฯ  สุทโฺธ  โหตูติ  เตส  
วจเนน   สุทฺโธ   นาม   โหตุ ฯ  เตส  วจเนน  เอกเทฺววารมสฺส  
วินิจฺฉโย   ทาตพฺโพติ  อธิปฺปาโย ฯ  าเน  น  ติฏตีติ  ลชชฺิฏ- 
าเน น   ติฏติ ฯ   วินิจฺฉโย   น   ทาตพฺโพติ   อลชฺชิภาวมาปนฺนตฺตา  
                             [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๙๗-๙ ]  
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น ทาตพฺโพ ฯ  
        [๕๓]  อมูลกมฺป  มลู  คเหตฺวา  วทนฺตีติ  อาห  เทฺว  มลูานีติ ฯ  
กาเลน   วกฺขามีติอาทีสุ  เอโก  เอก  โอกาส  กาเรตฺวา  โจเทนฺโต  
กาเลน   วทต ิ  นาม ฯ   สงฺฆมชฺเฌ   คณมชฺเฌ   สลากคฺค ยาคุอคฺค- 
วิตกฺกมาฬก ภิกฺขาจารมคฺค อาสนสาลาทีสุ อุปฏาเกหิ ปริวาริตกฺ- 
ขเณ   วา   โจเทนฺโต   อกาเลน  วทติ  นาม ฯ  ตจฺเฉน วทนฺโต    
ภูเตน  วทติ  นาม ฯ  อมฺโภ  มหลลฺก  ปริสาวจร  ปสุกูลิก ธมฺม- 
กถิก   ปฏิรูป   ตว   อิทนฺติ   วทนฺโต   ผรุเสน  วทติ  นาม ฯ การณ- 
นิสฺสิต   ปน   กตฺวา  ภนฺเต  มหลลฺกาตฺถ  ปริสาวจรา  ปสุกูลิกา  
ธมฺมกถิกาตฺถ   ปฏิรูป   ตุมฺหาก   อิทนฺติ   วทนฺโต   สณฺเหน   วทติ  
นาม ฯ   การณนิสฺสิต   กตฺวา   วทนฺโต   อตฺถส ฺหิเตน   วทติ 
นาม ฯ   เมตฺตจิตฺโต   วกขฺามิ   โน   โทสนฺตโรติ   เมตฺตจิตฺต  
อุปฏเปตฺวา   วกฺขามิ   น   ทุฏจิตฺโต   หุตฺวา ฯ   ปณฺณรสสุ  
ธมฺเมสูติ       ปริสุทฺธกายสมาจารตา      ปริสุทฺธวจีสมาจารตา สพฺรหฺ- 
มจารีสุ  เมตฺตจิตฺตตา  พหุสฺสุตตา  อุภินฺน  ปาฏิโมกฺขาน วิตฺถาเรน  
สฺวาคตสุวิภตฺตสุปฺปวตฺตสุวินิจฺฉิตตา      กาเลน      วกฺขามีติอาทินา  
วุตฺตป ฺจธมฺมา      การุ ฺตา      หิเตสิตา      อนุกมฺปตา อาปตฺติ- 
วุฏานตา   วินยปุเรกฺขารตาติ   อิเมสุ   ปณฺณรสสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  
ตตฺถ   การุ ฺตาติ   การณิุกภาโว ฯ   อิมินา   กรุณา   จ กรุณา- 
                          [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๙๙-๑๐๐ ]  
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ปุพฺพภาโค  จ  ทสฺสิโต ฯ  หิเตสิตาติ หิตคเวสนตา ฯ อนุกมฺปตาติ  
เตน   หิเตน  สโยชนา ฯ  ทฺวีหิป  เมตฺตา  จ  เมตฺตาปุพฺพภาโค  จ  
ทสฺสิโต ฯ   อาปตฺติวุฏานตาติ   อาปตฺติโต  วุฏาเปตฺวา  สุทฺธนฺเต  
ปติฏาปนา ฯ   วตฺถถ   โจเทตฺวา  สาเรตฺวา  ปฏิ ฺ  อาโรเปตฺวา  
ยถาปฏิ ฺาย   กมฺมกรณ   วินยปุเรกฺขารตา   นาม ฯ   สจฺเจ   จ  
อกุปฺเป  จาติ  วจีสจฺเจ  จ  อกุปฺปตาย  จ ฯ  จุทิตเกน  หิ  สจฺจ ฺจ  
วตฺตพฺพ   โกโป   จ   น   กาตพฺโพ   เนว  อตฺตนา๑  กุชฺฌิตพฺพ  
น   ปโร   ฆฏเฏตพฺโพติ   อตฺโถ ฯ   ภุมฺมปฺปตฺติยาติ   ภุมฺมวจเน  
สมฺปตฺเต ฯ ภุมฺมตฺเถ อิท อุปโยควจนนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๕๔]  อธิกริยนฺติ  เอตฺถาติ  อธิกรณานิ ฯ  เก  อธิกริยนฺติ ฯ  
สมถา ฯ   กถ   อธิกริยนฺติ ฯ   สมถวเสน ฯ  อธิกรณ  สเมนฺติ  
วูปสเมนฺตีติ   หิ   สมถา ฯ   อถวา   สมนตฺถาย   ปวตฺตมาเนหิ  
สมเถหิ   อธิกาตพฺพานีติ  อธิกรณานิ ฯ  ยถา  ห ิ สมนวเสน  สมถาน  
วิวาทาทีสุ      อธิกตฺตุภาโว     เอว     วิวาทาทีน     เตหิ  
อธิกตฺตพฺพตฺตาป ฯ   เตนาห   สมเถหิ   อธิกรณียตาติ ฯ   อิมินา  
อธิกรณสทฺทสฺส   กมฺมสาธนตา  วุตฺตา ฯ  คาหนฺติ  อสุก  โจเทสฺสามีติ  
มนสา   โจทนาย  คหณ ฯ  เจตนนฺติ  โจเทสฺสามีติ  อุปฺปนฺนเจตน ฯ  
อกฺขนฺตินฺติ     จุทิตเกน     อุปฺปนฺนอกฺขนฺตึ ฯ    โวหารนฺติ โจทนาวสปฺ- 
 ๑. ม. อตฺตาน ฯ  

                              [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๑๐๐-๑ ]  
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ปวตฺตวจน ฯ   ปณฺณตฺตินฺติ  โจทนาวสปฺปวตฺตนามปณฺณตฺตึ ฯ  
อตฺตาทาน   คเหตฺวาติ   โจทน   มนสา  คเหตฺวา ฯ  ต  อธิกรณนติฺ   
ต   คาหลกฺขณ   อธิกรณ ฯ   ตสฺมา   ปณฺณตฺติ   อธิกรณนฺติ  
อฏกถาสุ   กตสนฺนิฏาน   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   ตมฺป   น   ยุตฺตนฺติ  
ทสฺเสตต   ต   ปเนตนฺติอาทิมาห ฯ   เตติ   อฏกถาจริยา ฯ  
ปาราชิกธมฺโมติ  ปาราชิกาปตฺติ ฯ  อจฺจนฺตอกุสลตฺตาติ  โลกวชชฺ- 
ภาวโต ปาราชิกาปตฺติยา    เอกนฺตอกุสลตฺตา ฯ   ยาย   ปณฺณตฺติยาติ  
นามปณฺณตฺตึ    สนฺธาย    วทติ ฯ   อภิลาเปนาติ   ตสฺเสว  
เววจน ฯ   ป ฺตฺโตติ   โวหารวเสน   กถิโต ฯ   อธิกรเณ  
ปวตฺตตฺตา   จ   อธิกรณนติฺ  ม ฺจฏเสุ  ม ฺจโวหาโร  วิย ฯ  ยสฺมา  
อมูลเกน   โจเทนฺโต   จุทิตเก   ปุคฺคเล   ต   อธิกรณ   นตฺถีติ  
สลฺลกฺเขติ   ตสฺมา   ตสฺส   วจน   อภิเธยฺยสุ ฺนฺติ   อาห  สภาวโต  
นตฺถีติ ฯ   ต ฺจ   โข   อิเธวาติ   ต ฺจ   ยถาวุตฺตปริยาเยน  
ปณฺณตฺติยา   อธิกรณภาโว   อิเธว  อิมสฺมึเยว  สิกฺขาปเท ฯ  มาตาป  
ปุตฺเตน     วิวทตีติ อาทินยปฺปวตฺตสฺส     วิวาทสฺส    อธิกรณภาโว  
น   สมฺภวติ  สมเถหิ  อนธิกรณียตฺตาติ  อาห  อิเธกจฺโจ  วิวาโทติ ฯ  
อฏารส   เภทกรวตฺถูนีติ   ลกฺขณวจนเมต   ยถาต   ยทิป   พฺยาธิ  
เม  คาเหยฺย๑  ทาตพฺพมิทโมสธนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตสุ  อ ฺตร ฺตร  
 ๑. ม. ยถา ยทิ เม พฺยาธิตา ทเหยฺยุ อิจฺเจว ทิสฺสติ ฯ  

                                [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๑๐๑-๒ ]  
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นิสฺสาย   อุปปฺนฺโน   วิวาโท   อฏารส   เภทกรวตฺถูนิ   นิสฺสาย  
อุปฺปนฺโนติ   วุจฺจติ ฯ   อนุวาโทติ  อุปวทนา  เจว  โจทนา  จ ฯ  
ตตฺถ   อุปวทนา   นาม   อกฺโกโส ฯ   ป ฺจป   อาปตฺติกฺขนฺธาติ  
มาติกาย   อาคตา   ป ฺจ   อาปตฺติกฺขนฺธา ฯ   สตฺตาติ   เตเยว  
ป ฺจ   วิภงฺเค   อาคตา   ถุลลฺจฺจยทุพฺภาสิตาปตฺติโย  เทฺวติ  สตฺต ฯ  
กิจฺจยตาติ  กตฺตพฺพตา ฯ  กรณียตาติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  อุภเยนาป  
อปโลกนาทิสงฺฆกมฺมเยว   ทสฺเสติ ฯ   เตนาห   อปโลกน- 
กมฺมนฺติ อาทึ ฯ     อาปตฺตาธิกรณ     เปตฺวา     เสสาธิกรเณหิ โจทนา- 
เยว   นตฺถีติ  อาห  อิมสฺมึ  ปนตฺเถ ฯ เป ฯ  อาปตฺตาธิกรณเมว  
อธิปฺเปตนฺติ ฯ   สปทานุกฺกมนิทฺเทสสฺสาติ   ปทาน   อนุกฺกเมน  
นิทฺเทโส   ปทานุกฺกมนิทฺเทโส ฯ   ปทภาชนสฺเสต  อธิวจน ฯ  เตน  
สห    วตฺตมาน    สปทานุกฺกมนิทฺเทส    สิกฺขาปท ฯ   ตสฺส ปทานุกฺ- 
กมนิทฺเทสสหิตสฺส   สิกขฺาปทสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ปทภาชนสหิตสฺสาติ  
วุตฺต โหติ ฯ  
        [๕๕]  อสฺสาติ   กตฺตุอตฺเถ  สามิวจน ฯ  อเนนาติ  อตฺโถ ฯ  
เตนาห  เอเตน  โจทเกนาติ  อาทึ ฯ  อิธาคเตสูติ  อิมสฺมึ สิกฺขาปเท  
อาคเตสุ ฯ     อ ฺตฺร    อาคเตสูติ    อิโต    อ ฺตฺร โอมสวาทาทิสิ- 
กฺขาปทปาลิย  อาคเตสุ ฯ  ทุสฺสีโลติ นิสฺสีโล สลีวิรหิโต ฯ  
ปาปธมฺโมติ   ทุสฺสลีตฺตาเอว   หีนชฺฌาสยตาย   ลามกสภาโว ฯ  
                             [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๑๐๓-๔ ]  
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อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโรติ    อปริสุทฺธกายกมฺมาทิตาย   อสุจิ   หุตฺวา  
สงฺกาย   สรติพฺพสมาจาโร ฯ   ทุสฺสโีล   ห ิ  กิ ฺจิเทว   อสารุปฺป  
ทิสฺวา   อิท   อสุเกน   กต  ภวิสฺสตีติ  ปเรส  อาสงฺกนีโย  โหติ ฯ  
เกนจิเทว   วา   กรณีเยน   มนฺตยนฺเต   ภิกฺขู   ทิสฺวา  กจฺจิ  นุโข  
อิเม   มยา   กตกมฺม   ชานิตฺวา   มนฺเตนฺตีติ   อตฺตโนเยว  สงฺกาย  
สริตพฺพสมาจาโร ฯ     ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโตติ     ลชชฺิตพฺพตาย ปฏิจฺ- 
ฉาเทตพฺพกมฺมนฺโต ฯ    อสฺสมโณติ    น    สมโณ ฯ สลากคฺ- 
คหณาทีสุ   อหมฺป   สมโณติ   มิจฺฉาปฏิ ฺาย   สมณปฏิ ฺโ ฯ  
อเสฏจาริตาย     อพฺรหมฺจารี ฯ    อุโปสถาทีสุ    อหมฺป พฺรหฺม- 
จารีติ   มิจฺฉาปฏิ ฺาย   พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโ ฯ   ปติูนา  กมฺเมน  
สีลวิปตฺติยา   อนฺโต   อนุปวิฏตฺตา   อนฺโตปูติ ฯ   ฉทฺวาเรหิ ราคาทิ- 
กิเลสานุวสฺสเนน  ตินฺตตฺตา  อวสฺสุโต ฯ ส ฺชาตราคาทิกจวรตฺตา  
สีลวนฺเตหิ   ฉฑฺเฑตพฺพตฺตา   จ   กสมพฺุชาโต ฯ   อิธ   ปาลิยนฺติ  
อิมสฺมึ   สกิฺขาปเท   ปาลิย ฯ  เชฏพฺพติโกติ  กลิเทวีวตฺตนิยุตฺโต ฯ  
กลิเทวี   กิร   สิรีเทวิยา   เชฏา ฯ   ตสฺมา   ตสฺสา  วตฺตธโร เชฏพฺ- 
พติโกติ   วุจฺจติ ฯ   ตมฺปน   วตฺต   สมาทิยิตฺวา   ปูเรนฺโต สกล- 
สรีเร  มส ึ มกฺเขตฺวา  กากปตฺตานิ  มุฏ ิย  กตฺวา  กลิเทวึ ผลเก  
ลิขาเปตฺวา   ต   กาชโกฏยิ   พนฺธิตฺวา   โถเมนฺโต   วิจรติ ฯ  
ยทคฺเคนาติ   ยตฺตเกน ฯ   ตทคฺเคนาติ   ตตฺตเกน ฯ   โน กปฺเปตีติ- 
                            [ ม. ป.  ๓๗๓  ส. ท.  ๑๐๔ ]  
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อาทิ   เวมติกภาวทีปนตฺถเมว   วุตฺตนฺติ   มหาปทุมตฺเถรสฺส อธิป-ฺ 
ปาโย ฯ   ทุติยตฺเถโร   ปน  โน  กปฺเปติ  น  สรติ  ปมุฏโติ  
เอเตหิ   เวมติกภาวตฺถาย   อทีปนโต   อ ฺโ  เวมติกภาโว  อ ฺานิ  
โนกปฺปนาทีนีติ   จตุนฺนมฺป   วิภาเคน   อตฺถ   ทสฺเสติ ฯ   ตสมฺา  
ตสฺส   วาโท   ยุตฺตตโรติ   ปจฺฉา   วุตฺโต ฯ   ทสฺสเน  เวมติโก  
โหตีติ   ปุคฺคเล   าเตป   ตสฺส   กริิยาย   สมฺมา   อทิฏภาวโต  
จิรกาลาติกฺกมโต   วา   ต  กิริย  กโรนฺโต  เอส  มยา  ทิฏโ  วา  
น   วาติ   ทสสฺเน   เวมติโก   โหติ ฯ  ปุคฺคเล  เวมติโก  โหตีติ  
เตน    กตกมฺเม   าเตป   ต   กมฺม   กโรนฺตสฺส   สมฺมา อทิฏ- 
ภาวโต   กาลนฺตรภาวโต  วา  ตสฺส  กมมฺสฺส  การโก  อย  วา  
โนติ   ปุคฺคเล   เวมติโก   โหติ ฯ   ตชชฺนียกมฺมาทึ   สตฺตวิธมฺป  
กมฺม     กริสสฺามาติ    อาปตฺติยา    โจเทนฺตสฺส    อธิปฺปาโย กมมฺา- 
ธิปฺปาโย ฯ    อาปตฺติโต   วุฏาเปสฺสามีติ   อธิปปฺาโย วุฏานา- 
ธิปฺปาโย ฯ  อนุทฺธเสนฺตสฺสาติ  อิมินา จาวนาธิปฺปาย ทสฺเสติ ฯ  
อกฺโกสาธิปฺปาเยน    วทนฺตสฺส    ปาจิตฺติยนฺติ   อกฺโกสาธิปฺปาเยน  
สตฺตหิป   อาปตฺติกฺขนฺเธหิ   สมฺมุขา   วทนฺตสฺส   ปาจิตฺติย ฯ  
ทุกฺกฏนฺติ   อกฺโกสาธิปฺปาเยน   วทนฺตสฺส   ทุกกฺฏ ฯ  เอว  สวฑฺฒา  
หิ  ตสฺส  ภควโต  ปริสา  ยทิท  อ ฺม ฺวจเนน อ ฺม ฺ- 
วุฏาปเนนาติ วจนโต      กุรุนฺทฏกถานย      ปติฏเปนฺโต      กุรุนฺทิย  
                         [ ม. ป.  ๓๗๓-๘๐  ส. ท.  ๑๐๕-๖ ]  
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ปนาติ   อาทิมาห ฯ   สพฺพตฺเถวาติ   สพฺพอฏกถาสุ ฯ   ยกาเร  
สมฺปตฺเต   เรกาโร   อติกกฺนฺโต   นาม   โหตีติ   อาห   เรกาเร อน- 
ติกฺกนฺเตติ ฯ   อุโปสถสฺส   ตฺติกมฺมภาวโต   ตฺติยา   สมตฺตาย  
อุโปสโถ  กโต  นาม  โหตีติ  อาห  ยกาเร  สมฺปตฺเต  น  ลพฺภตีติ ฯ  
อิท ฺจ   อิท ฺจาติ   ปาณาติปาต   อทินฺนาทานนฺติอาทึ ฯ   อสุโก  
จ   อสุโก   จ   อสฺสมโณ  อนุปาสโกติ  อกฺโกสาธิปปฺาเยน  ปรมมฺุขา  
วทนฺตสฺส   ทุกฺกฏ ฯ   สมฺมุขา   วทนฺตสฺส   ปน   ปาจิตฺติยเมว ฯ  
ยถา   อสุริย   ปสฺสติ   ก ฺาติ   เอตฺถ   สุริย  น  ปสสฺติ  ก ฺาติ  
อยมตฺโถ   ลพฺภติ   เอว   อโนกาส   การาเปตฺวาติ   เอตฺถาป  
โอกาส    อการาเปตฺวาติ    อยมตฺโถ    ลพฺภตีติ   อาห   ย ปนาติ- 
อาทึ ฯ   ย   โจเทติ  ตสฺส  อุปสมฺปนฺโนติ  สงฺขฺยุปคมน  ตสฺมึ  
สุทฺธส ฺ ิตา   เยน   ปาราชิเกน   โจเทติ   ตสฺส   ทิฏาทิวเสน  
อมูลกตา     จาวนาธิปฺปาเยน     สมฺมขุา     โจทนา    ตสฺส ตงฺขณ- 
วิชานนนฺติ อิมาเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                               ทุฏโทสสิกฺขาปท อฏม ฯ  
        [๕๖]  นวเม ฯ   ทิสวฺาติ   อชิกาย   วิปฺปฏิปชชฺนฺต   ฉกลก  
ทิสฺวา ฯ   เมตฺติย   ภิกฺขุนนิฺติ   ตสฺสา   ภิกฺขุนิยา  กาล  คเหตฺวา  
ภูตปุพฺพโวหาเรน    โวหรนฺติ ฯ    เวฬวุเนเยวาติ   เถรสฺส ภิกฺขาจาร- 
เวล  อคฺคเหตฺวา  เตหิ วุตฺตภตฺตุทฺเทสเวลเยว สนฺธาย วุตฺต ฯ  
                          [  ม. ป.  ๓๘๐-๓  ส. ท.  ๑๐๖-๗ ]  
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กจฺจิ   โนติ   กจฺจิ   นุ ฯ   เอตมตฺถ  อาโรเจสุนฺติ  อ ฺภาคิยสฺส  
อธิกรณสฺส   กิ ฺจิ   เทส   เลสมตฺต   อุปาทาย  ปาราชิเกน  ธมฺเมน  
อนุทฺธสิตภาว   อาโรเจสุ ฯ   อ ฺภาคสฺสาติ   อ ฺโกฏาสสฺส ฯ  
เถรสฺส  มนสฺุสชาติภิกฺขุภาวโต  อ ฺสฺส  ติรจฺฉานชาติฉกลกภาว- 
สงฺขาตสฺส โกฏาสสฺสาติ     วุตฺต    โหติ ฯ    อิทนติฺ    สาม ฺโต  
นปปสกนิทฺเทเสน   ฉกลก   นิทฺทิสติ ฯ  อิท  ฉกลกชาตนฺติ  อตฺโถ ฯ  
อย   ฉกลโกติ   วุตฺต   โหติ ฯ   อธิกรณสทฺทาเปกฺโข   วา นปุสก- 
นิทฺเทโส ฯ   อิท   ฉกลกสงฺขาต   อธิกรณนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อ ฺภาโคติ     ยถาวุตฺตติรจฺฉานชาติฉกลกภาวสงฺขาโต    อ ฺภาโค  
อ ฺโกฏาโสติ   อตฺโถ ฯ   อสฺสาติ  ฉกลกสฺส ฯ  อ ฺภาค- 
สมฺพนฺธิ อ ฺภาคิยนฺติ     ปมวิคฺคหสฺส     อตฺโถ ฯ    อ ฺภาค- 
วนฺต อ ฺภาคิยนฺติ      ทติุยวิคฺคหสฺส ฯ     ทฺวีหิป     วิคฺคเหหิ อ ฺ- 
ภาคิยนฺติ   ฉกลโกว   วุตฺโต ฯ   ติรจฺฉานชาติ   ฉกลกภาว ฺจ  
เปตฺวา   ปรมตฺถโต   วิสส   ฉกลเก   อสติป  ปฏิมาย  สรีรนฺติ- 
อาทีสุ วิย      อเภเทป      เภทกปฺปนาย      ปวตฺตโลกโวหารวเสน อ ฺ- 
ภาคสฺส   อิท   อ ฺภาโค   วา   อสฺส  อตฺถีติ  วุตฺต ฯ  อิทานิ  
ทฺวีหิป   วิคฺคเหหิ   วุตฺตมตฺถ   วิตฺถาเรตฺวา   ทสฺเสนฺโต   โย   ห ิ 
โสติอาทิมาห ฯ   โสติ   โส   ฉกลโก ฯ   ตสฺส  โหตีติ  อิมินา  
สมฺพนฺโธ ฯ   ตโตติ   ตโต   มนุสฺสชาติโต   ภิกฺขุภาวโต   จ ฯ 
                            [ ม. ป.  ๓๘๓  ส. ท.  ๑๐๘ ]  
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โส    วา    อ ฺภาโคติ   ยถาวุตฺตติรจฺฉานชาติฉกลกภาวสงฺขาโต  
อ ฺภาโค ฯ   อสฺสาติ   ฉกลกสฺส ฯ  โส  ฉกลโก  อ ฺภาคิย- 
สงฺข ลภตีติ   โยเชตพฺพ ฯ   อธิกรณนฺติ   อาธาโร   วตฺถุอธิฏานนฺติ  
เหฏา    สงฺเขปโต    วุตฺตมตฺถ   สรูปโต   ทสฺเสตต   ยสฺมา จาติ- 
อาทิมาห ฯ   เตสนฺติ   เมตฺติยภุมฺมชกาน ฯ  อิมนฺติ  ฉกลก ฯ  
นามกรณส ฺายาติ   นามกรณสงฺขาตาย   ส ฺาย ฯ   โส   ฉกลโก  
อธิกรณนฺติ   เวทิตพฺโพติ   โยเชตพฺพ ฯ   ต  ห ิ สนฺธายาติ  อวสฺส  
ตุมฺเหหิ   เลโส   โอฑฺฑิโต   ก ึ  วทถ   กึ   ปสฺสิตฺถาติ  อนุยุตฺเตหิ  
เตหิ   ภิกฺขูหิ   ฉกลกสฺส   วิปฺปฏิปตฺตึ   ทิสฺวา   ทพฺพสฺส  นาม  ตสฺส  
กริมฺหาติ   วุตฺตตฺตา   ตสสฺ   นามกรณส ฺาย   อธิฏานภูต   ต  
ฉกลก   สนฺธาย ฯ   เต   ภิกฺขูติ   เต   อนุยุ ฺชกา   ภิกฺขู ฯ  
อาปตฺติเลสมฺป      ปุคฺคลสฺมึเยว      อาโรเปตฺวา     วุตฺตตฺตา ปุคฺคลาน- 
เยว เลสาติ วุตฺต ฯ  
        [๕๗]  ปทภาชเน   ปน ฯเปฯ   เวทิตพฺพนฺติ   อิมินา นาม- 
กรณส ฺาย   อาธารภูตสฺส   ฉกลกสงฺขาตสฺส   อธิกรณสฺส  อวจเน  
การณ    วุตฺต ฯ    อ ฺภาคิยสฺส    อธิกรณสฺสาติ   เอตฺถ ปาลิ- 
อาคตอธิกรณสทฺทปฏิรปูก อ ฺ อธิกรณสทฺท ปาลิอาคตตท ฺ- 
สาธารณตาย อุภยปทตฺถ      อุทฺธริตฺวา      อธิกรณ      นาม     จตฺตาริ  
อธิกรณานีติ   วุตฺต ฯ   อตฺถุทฺธารวเสน   หิ   อตฺถ   ทสฺเสนฺเตน  
                          [ ม. ป.  ๓๘๓-๔  ส. ท.  ๑๐๘-๙ ]  
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ปาลิย     อาคตสทฺทปฏิรูปโก    อ ฺโ    สทฺโท    อุภยปทตฺโถ  
อุทฺธริตพฺโพ ฯ  น  จ  อ ฺ  อุทฺธริตฺวา  อ ฺสฺส  อตฺโถ  วตฺตพฺโพ ฯ  
ตสฺมา         ปาลิอาคตอธิกรณสทฺทปฏิรูปโก         อ ฺโเยว อุภยปทตฺถ- 
สาธารโณ   อธิกรณสทฺโท   อุทฺธโฏติ  ทฏพฺพ ฯ  เตเนวาห อธิ- 
กรณนฺติ   วจนสาม ฺโต   อตฺถุทฺธารวเสน   ปวตฺตานิ   จตฺตาริ  
อธิกรณานีติ ฯ   ยา   จ   สา  อวสาเน ฯเปฯ  โจทนา  วุตฺตาติ  
ภิกฺขุ   สงฺฆาทิเสส   อชฌฺาปนฺโน   ทฏิโ   โหติ   สงฺฆาทิเสเส  
สงฺฆาทิเสสทิฏ ิ   โหติ   ต ฺเจ   ปาราชิเกน   โจเทตีติ   อาทิโจทน  
สนฺธาย    วทติ ฯ   เมถุนวีติกฺกมาปตฺติ   เมถุนวีติกฺกมาปตฺติยา  
วตฺถุโต   สภาคา   อิตราส   ปน   อทินนฺาทานาทิอาปตฺตีน   สมาเนป  
ปาราชิกาปตฺติภาเว  วตฺถุโต  วิสภาคาติ  อาห  สภาควิสภาค- 
วตฺถุโตติ ฯ สภาวสริกฺขาสริกฺขโตติ      สภาเวน     สทิสาสทิสภาวโต ฯ  
ปมปาราชิก   หิ   ปมปาราชิกาปตฺติยา   เมถุนราเคน   สภาวโต  
สทิส    โทสสมฺปยุตฺตมนุสฺสวิคฺคเหน    อสทิส ฯ    นนุ   จ อาปตฺตาธิ- 
กรณ   อาปตฺตาธิกรณสฺส  สิยา  ตพฺภาคิย  สิยา  อ ฺภาคิยนฺติ  
วุตฺตตฺตา      อุทฺเทสานุกฺกเมน      ตพฺภาคิยตฺต     อนิทฺทิสิตฺวา อ ฺ- 
ภาคิยตาว  ปม  กสฺมา  นิทฺทิฏาติ  อาห อาทิโต ปฏายาติ- 
อาทึ ฯ วุตฺตนเยเนวาติ    สภาควิสภาควตฺถุโตติอาทินา    วุตฺต- 
นเยน ฯ สงฺฆกมฺมานิ        นิสฺสาย       อุปฺปนฺนนฺติ       วุตฺตตฺตา  สงฺฆ- 
                        [ ม. ป.  ๓๘๔-๖  ส. ท.  ๑๐๙-๑๐ ]  
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กมฺมโต   กิจฺจาธิกรณ  วิสุ  วิย  ทิสฺสตีติ  อาห  กึ  ปนาติอาทึ ฯ  
กิจฺจเมว      กิจฺจาธิกรณนฺติ     วุตฺตตฺตา     สงฺฆกมฺมานเมเวต อธิ- 
วจนนฺติ   วุตฺต ฯ   ยทิ   เอว  สงฺฆกมฺมานิ  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนนฺติ  
กสฺมา   วุตฺตนฺติ   อาห   เอว   สนฺเตปติอาทึ ฯ   ตสฺส   ตสฺส  
สงฺฆกมฺมสฺส    ภควตา    วุตฺต    อิติกตฺตพฺพตาลกฺขณเยว   ตโต สงฺฆ- 
กมฺมสฺส   นปิฺปชฺชนโต  ผลุปจาเรน  สงฺฆกมฺมนฺติ  วตฺตพฺพต  อรหตีติ  
อาห   ย   กมมฺลกฺขณ   มนสิกโรติ   ต   นิสฺสาย   อุปฺปชฺชนโตติ ฯ  
ปริวาสาทิสงฺฆกมฺม      นสิฺสาย      มานตฺตาทีน     อุปฺปชฺชนโต อุกฺเขปนีย- 
กมฺมสีมาสมฺมติกมฺมาทีนิ   นิสฺสาย  โอสารณสีมาสมูหนนาทิกมฺมาน  
อุปฺปชฺชนโต   จ   ปุริม   ปุริม   สงฺฆกมฺมนฺติอาทิ   วุตฺต ฯ  สวตฺถุก  
กตฺวาติ      ปคฺุคลาธิฏาน      กตฺวา ฯ     ทีฆาทิโนติ ทีฆรสฺสกาฬ- 
โอทาตาทิโน ฯ  ทิฏาทิโนติ ทิฏสุตาทิโน ฯ โลหปตฺตสทิโสติ  
อโยปตฺตสทิโส ฯ   องฺคานิ   ปมทุฏโทเสน   วุตฺตสทิสานิ ฯ  อิธ  
ปน กิ ฺจิ เทส เลสมตฺต อุปาทิยนา อธิกา ฯ  
                             ทุติยทุฏโทสสิกฺขาปท นวม ฯ  
        [๕๘]  ทสเม ฯ  เย  ทุพฺพลา  โหนฺติ  อปฺปตฺถามา  น สกฺโกนฺติ  
อาร ฺกาทีนิ   เสวนฺตา   ทุกฺขสฺสนฺต   กาตุ   เต   สนฺธายาห  พหูน  
กุลปุตฺตาน   มคฺคนฺตรายาย   สวตฺตนฺตีติ ฯ   อธิวาสนกฺขนฺติสมฺปนฺโนติ  
ขโม   โหติ   สีตสฺสาติอาทินา   วุตฺตสีตุณฺหาทิสหนลกฺขณาย   ขนฺติยา  
                           [ ม.ป.  ๓๘๖-๙๖  ส.ท.  ๑๑๐-๔ ]  
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สมนฺนาคโต ฯ   พฺย ฺชน   ปทเมว   ปรม   อสฺสาติ   ปทปรโม ฯ  
ยสฺส   หิ   ปคฺุคลสฺส   พหุมฺป   สุณโต   พหุมฺป   ภณโต   พหุมฺป  
ธารยโต   พหุมฺป   วาจยโต   น  ตาย  ชาติยา  ธมฺมาภิสมโย  โหติ  
อย   ปทปรโมติ   วุจฺจติ ฯ   อภิสมฺภุณิตฺวาติ   นิปฺผาเทตฺวา ฯ  
นาภิสมฺภุณาตีติ   น   สมปฺาเทติ ฯ   อร ฺวาส   สมฺปาเทตุ   น  
สกฺโกตีติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ธมฺมโต  อเปต  อุทฺธมฺม ฯ  อสพฺพ ฺ ู  
อสฺสาติ   เตส   อนุรูปสสฺ   อชานนโต   อสพฺพ ฺ ู   ภเวยฺย ฯ  น  
ภิกฺขเว   อเสนาสนิเกน   วสฺส   อุปคนฺตพฺพนฺติ   วจนโต   จตฺตาโร  
ปน ฯ เป ฯ   ปฏิกฺขิตฺตเมวาติ   วุตฺต ฯ   อิทเมว   วจน  สนฺธาย  
ปาลิยมฺป   อฏ   มาเส   โข   มยา   เทวทตฺต   รุกฺขมูลเสนาสน  
อนุ ฺาตนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๕๙]  ตีหิ  โกฏีหีติ  ตีหิ  อากาเรหิ ฯ  ตีห ิการเณหีติ อตฺโถ ฯ  
ตทุภยวินิมุตฺตปริสงฺกิตนฺติ   ทฏิ   สตุนฺติ   อิท   อุภย   อนิสฺสาย  
กินฺนุ   โข   อิท   ภิกฺขู   อุทฺทิสฺส   วธตฺิวา  สมฺปาทิตนฺติ  เกวลเมว  
ปริสงฺกิต ฯ   มจฺฉพนฺธน   ชาล ฯ  วาคุรา  มิคพนฺธน ฯ  กปฺปตีติ  
ยทิ   เตส   วจเนน   อาสงฺกา   อุปจฺฉินฺนา   โหติ   วฏฏติ ฯ  
ปวตฺตมสนฺติ  วิกฺกายิกมส ฯ  มงฺคลาทีนนฺติอาทิสทฺเทน  อาหุนปาหุนาทิเก  
สงฺคณฺหาติ ฯ   ภิกฺขูนเยว   อตฺถายาติ   เอตฺถ   อฏานปฺปยุตฺโต  
เอวสทฺโท ฯ   ภิกฺขูน  อตฺถาย  อกตเมวาติ  สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  ตสฺมา  
                           [ ม. ป.  ๓๙๖  ส. ท.  ๑๑๔-๗ ]  
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ภิกฺขูน ฺจ   ทสฺสาม   มงฺคลาทีน ฺจ   อตฺถาย   ภวิสฺสตีติ   มิสฺเสตฺวา  
กตมฺป   น   วฏฏตีติ   เวทิตพฺพ ฯ   เกจิ   ปน   ภิกขฺูนเยวาติ  
อวธารเณน   ภิกฺขูน ฺจ   อ ฺเส ฺจ  อตฺถาย  กต  วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  
ต   น   สุนฺทร ฯ   ยตฺถ  จ  นิพฺเพมติโก  โหตีติ  ภิกขฺูน  อตฺถาย  
กเตป   สพฺเพน   สพฺพ   ปริสงฺกิตาภาวมาห ฯ  ตเมวตฺถ  อาวิกาตุ  
สเจ   ปนาติอาทิ  วุตฺต ฯ  อิตเรส  วฏฏตีติ  อชานนฺตาน  วฏฏติ ฯ  
ชานโตเอเวตฺถ   อาปตฺติ   โหตีติ ฯ  เตเยวาติ  เย  อุททฺิสฺส  กต  
เตเยว ฯ   อุททฺิสฺส   กตมสปริโภคโต   อกปฺปยมสปริโภคสฺส  วิเสส  
ทสฺเสตต   อกปฺปยมส   ปนาติอาทิ   วุตฺต ฯ   ปรุมิสฺมึ   สจิตฺตกา  
อาปตฺติ   อิตรสฺมึ   อจิตฺตกา ฯ   เตนาห   อกปฺปยมส   อชานิตฺวา  
ภุ ฺชนฺตสฺสาป    อาปตฺติเยวาติ ฯ    ปรโิภคกาเล   ปจฺุฉิตฺวา  
ปริภุ ฺชิสฺสามีติ   คเหตฺวา   ปุจฺฉิตฺวาว   ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ   วจนโต  
อกปฺปยมส   อชานิตฺวา   คณฺหนฺตสฺส   ปฏิคฺคหเณ  อนาปตฺติ  สิทฺธา ฯ  
อชานิตฺวา   ปริภุ ฺชนฺตสฺเสว   หิ   อาปตฺติ   วุตฺตา ฯ   วตฺตนฺติ  
วทนฺตีติ อิมินา อาปตฺติ นตฺถีติ ทสฺเสติ ฯ  
        [๖๐]  สลฺเลขา  วุตฺติ  เอเตสนฺติ  สลฺเลขวุตฺติโน ฯ  พาหุลิโกติ  
เอกสฺส   ลการสฺส   โลป   กตฺวา   วุตฺต ฯ  กปฺปนฺติ  อายุกปฺป ฯ  
สงฺฆเภทโก   หิ   เอก  กปปฺ  อสีติภาเค  กตฺวา  ตโต  เอกภาคมตฺต  
กาล   นิรเย   ติฏเยฺยาติ   อายุกปฺป   สนฺธาย   กปฺป   นิรยมฺห ิ
                       [ ม. ป.  ๓๙๖-๗  ส. ท.  ๑๑๗-๙ ]  
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ปจฺจตีติ   วุตฺต ฯ   กปฺปฏกถาย   ปน  สณฺหนฺเต กปฺเป กปฺปเวมชฺเฌ  
วา   สงฺฆเภท   กตฺวา   กปปฺวินาเสเยว   มุจฺจติ   สเจป  หิ  เสฺว  
กปฺโป   วินสสฺิสฺสติ   อชชฺ   สงฺฆเภท   กโรติ   เสฺวว   มุจฺจติ  
เอกทิวสเมว   นิรเย   ปจฺจตีติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถาป  กปฺปวินาเสเยวาติ  
อายุกปฺปวินาเสเยวาติ   อตฺเถ   สติ   นตฺถิ  วิโรโธ ฯ  สณฺหนฺเตติ  
อิทมฺป   เสฺว   วินสฺสิสฺสตีติ   วิย   อภูตปริกปฺปนวเสน   วุตฺต ฯ  
เอกทิวสเมว   นิรเย   ปจฺจตีติ   เอตฺถาป   ตโต   ปร  กปฺปาภาเว  
อายุกปฺปสฺสาป   อภาวโตติ   อวิโรธโต   อตฺถโยชนา   ทฏพฺพา ฯ  
พฺรหฺมปุ ฺนฺติ   เสฏปุ ฺ ฯ   กปฺป   สคฺคมฺหิ   โมทตีติ   เอตฺถาป  
อายุกปฺปเมว ฯ  ลทฺธินานาสวาสเกนาติ  ภาวปฺปธาโนย  นิทฺเทโส ฯ  
ลทฺธินานาสวาสกภาเวนาติ  อตฺโถ ฯ  กมฺมนานาสวาสเกนาติ  เอตฺถาป  
เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  ลทธฺินานาสวาสโก  นาม  อุกขิฺตฺตานุ- 
วตฺตโก ฯ โส     หิ    อตฺตโน    ลทฺธิยา    นานาสวาสโก    ชาโตติ  
ลทฺธินานาสวาสโกติ    วุจฺจติ ฯ    กมฺมนานาสวาสโก   นาม อุกฺเขปนีย- 
กมฺมกโต ฯ  โส หิ อุกฺเขปนียกมฺมวเสน นานาสวาสโก อโหสีติ  
กมฺมนานาสวาสโกติ   วุจฺจติ ฯ   อ ฺถา   นานาสวาสเกน  สหิตสฺส  
สมานสวาสกสฺสาป   สงฺฆสฺส   อสมานสวาสกตฺต   อาปชฺเชยฺย ฯ  
วิรหิโตติ   วิมุตฺโต ฯ   กายสามคฺคีทาน   เตสุ   เตสุ  สงฺฆกมฺเมสุ  
หตฺถปาสุปคมนวเสน   เวทิตพฺพ ฯ   เภทาย   ปรกกฺเมยฺยาติ   วิสุ 
                                [ ม. ป.  ๓๙๗  ส. ท.  ๑๑๙ ]  
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วุตฺตตฺตา   เภทนสวตฺตนิกสฺส   อธิกรณสฺส   สมาทาย   ปคฺคณฺหนโต  
ปุพฺเพป     ปกฺขปริเยสนาทิวเสน     สงฺฆเภทาย    ปรกฺกมนฺตสฺส สมน-ุ 
ภาสนกมฺม   กาตพฺพนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  อิมานิ  วตฺถูนีติ  อฏารส  
เภทกรวตฺถูนิ ฯ  กมฺเมนาติ  อปโลกนาทีสุ  จตูสุ  กมฺเมสุ  อ ฺตเรน  
กมฺเมน ฯ   อุทฺเทเสนาติ   ป ฺจสุ   ปาฏิโมกฺขุทฺเทเสสุ   อ ฺตเรน  
อุทฺเทเสน ฯ   โวหาเรนาติ   ตาหิ   ตาหิ   อุปปตฺตีหิ   อธมฺม  
ธมฺโมติอาทินา     อฏารสเภทกรวตฺถุทีปเกน     โวหาเรน ฯ อนุสฺ- 
สาวนายาติ   นนุ   ตุมฺเห  ชานาถ  มยฺห  อุจฺจากุลา  ปพฺพชิตภาว  
พหุสฺสุตภาว ฺจ   มาทิโส   นาม   อุทฺธมฺม   อุพฺพินย   สตฺถุสาสน  
คาเหยฺยาติ   จิตฺตมฺป   อุปฺปาเทตต   ตุมฺหาก   ยุตฺต   ก ึ มยฺห  อวีจิ  
นีลุปฺปลวน   วิย   สีตโล   กิมห   อปายโต   น   ภายามีติอาทินา  
นเยน   กณฺณมูเล  วจีเภท  กตฺวา  อนุสฺสาวเนน ฯ  สลากคฺคาเหนาติ  
เอว   อนุสฺสาเวตฺวา   เตส   จิตฺต   อุปตฺถมฺเภตฺวา   อนิวตฺติธมฺเม  
กตฺวา   คณฺหถ   อิม   สลากนฺติ   สลากคฺคาเหน ฯ   ป ฺจหิ  
การเณหิ   สงฺฆเภโท   โหตีติ   เอตฺถ   กมฺมเมว   อุทฺเทโส   วา  
สงฺฆเภเท   ปธานการณนติ  เวทิตพฺพ ฯ  โวหารานุสฺสาวนสลากคฺคาหา  
ปน   ปุพฺพภาคา ฯ   อฏารสวตฺถุทีปนวเสน   หิ   โวหรนฺเตน  
ตตฺถ   รุจิชนนตฺถ   อนุสสฺาเวตฺวา   สลากาย   คาหิตายป   อภินฺโนว  
โหติ   สงฺโฆ ฯ   ยทา   ปน  เอว  จตฺตาโร  วา  อติเรกา  วา  
                                   [ ม. ป.  ๓๙๘  ส. ท.  ๑๒๐ ]  
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สลาก   คเหตฺวา   อเวณิก   กมฺม  วา  อุทฺเทส  วา  กโรนฺติ  ตทา  
สงฺโฆ   ภินฺโน   นาม   โหติ ฯ   อพฺภุสฺสิตนฺติ   อพฺภุคฺคต ฯ  
อจฺเฉยฺยาติ   วิหเรยฺย ฯ  ปวตฺเตยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ลชชฺี  รกฺขิสฺสตีติ  
วจนโต   อาปตฺติภเยน   อาโรจน   ลชฺชีนเยว  ภาโรติ  อาห  ลชฺชีหิ  
ภิกฺขูหีติ ฯ   อลชฺชิสฺสาป   อนาโรจนฺตสฺส  อาปตฺติเยว  เย  ปสฺสนฺติ  
เย   สุณนฺตีติ   วจนโต ฯ  สมาคจฺฉตูติ  เอกีภวตุ ฯ  เอกีภาโว  จ  
สมานลทฺธิวเสน   โหตีติ   อาห   เอกลทฺธิโก  โหตูติ ฯ  สมฺปตฺติยาติ  
สีลาทิสมฺปตฺติยา ฯ      ปฏินิสฺสชชฺนตฺสฺส     อนาปตฺติภาวโต โสตฺถ-ิ 
ภาโว   ตสฺส   ภิกฺขุโนติ   วุตฺต ฯ  อปฺปฏินิสฺสชชฺโต  ทุกฺกฏนฺติ  
วิสุ  วิสุ  วทนฺตาน  คณนาย  ทุกฺกฏ ฯ  ปโหนฺเตนาติ  คนฺตต  สมตฺเถน  
อคิลาเนน ฯ   สงฺฆเภทสฺส   ครุกภาวโต  อวสฺส  กตฺตพฺพตา- 
ทสฺสนตฺถ ทูเรป   ภาโรเยวาติ   วุตฺต ฯ   อาปตฺติ   ปน  อฑฺฒโยชนพฺ- 
ภนฺตเร คนฺตต สมตฺถสฺส อคิลานสฺเสว เวทิตพฺพา ฯ  
        [๖๑]  อสมนุภาสนฺตสฺสาติ   กมฺมการเก   กตฺตุนิทฺเทโสติ   อาห  
อสมนุภาสิยมานสฺสาติ ฯ   ตติยกมฺมวาจาย   ปฏินสิฺสชฺชนฺโต   ตฺติยา  
ทุกฺกฏ   ทฺวีหิ   กมฺมวาจาหิ   ถลฺุลจฺจเยว  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ- 
เยวาติ อาห     ปฏินิสฺสชชฺนฺตสฺส     สงฺฆาทิเสเสน    อนาปตฺตีติ ฯ  
อสฺสาต เทวทตฺตสฺส ฯ กเตน ภวิตพฺพนฺติ สมนุภาสนกมฺเมน  
กเตน   ภวิตพฺพ ฯ  อตฺตโน  รุจิมตฺเตเนว  วเทยฺยาติ  อาทิกมฺมิกตฺตา 
                          [ ม. ป.  ๓๙๘-๙ ส. ท.  ๑๒๐-๓ ]  
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อปฺปฏินิสฺสชฺชนฺตสฺสาป    อนาปตฺตีติ    อธิปฺปาเยน   วเทยฺย ฯ  
อปฺป ฺตฺเต   สิกฺขาปเท   สมนุภาสนกมฺมสฺเสว   อภาวโต   น   หิ  
ป ฺตฺตสิกฺขาปท     วีติกฺกมนฺตสฺสาติ     วุตฺต ฯ    สิกฺขาปท  
ป ฺเปนฺเตเนว   ห ิ  สมนุภาสนกมฺม   อนุ ฺาต ฯ   อุทฺทิสฺส อนุ ฺ- 
าตโตติ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  โรมฏกสฺส  โรมฏนฺติอาทึ  อุทฺทิสฺส  
อนุ ฺาต  สนฺธาย  วทติ ฯ  อนาปตฺติยนฺติ  อนาปตฺติวาเร ฯ  อาปตฺติ  
อาโรเปตพฺพาติ      อนิสฺสชฺชนปจฺจยา      อาปนฺนปาจิตฺติยาปตฺติ อุกฺเขปนีย- 
กมฺมกรณตฺถ  อาโรเปตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ อาปตฺติเยว น ชาตาติ  
สงฺฆาทิเสสาปตฺติ   น   ชาตาเยวาติ   อตฺโถ ฯ   สา   ปเนสาติ  
สา ปน เอสา อนาปตฺติ ฯ  
        [๖๒]  ติวงฺคิกนฺติ    กายวาจาจิตฺตวเสน    ติวงฺคิก ฯ กายวาจา- 
จิตฺตโต  สมุฏาตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  น ปฏินิสฺสชชฺามีติ ส ฺาย  
อภาเวน    มจฺุจนโต    ส ฺาวิโมกฺข ฯ    สจิตฺตกนฺติ   น ปฏินสิฺ- 
สชชฺามีติ   ชานนจิตฺเตน   สจิตฺตก ฯ   เภทาย   ปรกกฺมน ธมฺม- 
กมฺเมน    สมนุภาสน   กมฺมวาจาปริโยสาน   อปฺปฏนิิสฺสชฺชนนติฺ  
อิมาเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                                สงฺฆเภทสิกฺขาปท ทสม ฯ  
        [๖๓]  เอกาทสเม ฯ  ย  วจน  สมคฺเคป  วคฺเค  อวยวภูเต  
กโรติ   ภินฺทติ   ต   กลหการกวจน   อิธ   วคฺคนฺติ   วุจฺจตีติ  อาห  
                              [ ม. ป.  ๔๐๐  ส. ท.  ๑๒๓-๔ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 102 

วคฺค   อสามคฺคีปกฺขิยวจน   วทนฺตีติ ฯ   อสามคฺคีปกฺเข   ภวา  
อสามคฺคีปกฺขิยา   กลหการกา ฯ  เตส  วจน  อสามคฺคีปกฺขิย- 
วจน ฯ อสามคฺคีปกฺเข    วา    ภว    วจน   อสามคฺคีปกฺขิยวจน ฯ  
ยสฺมา   อุพฺพาหิกาทิกมฺม   พหุนฺนมฺป   กาตุ   วฏฏติ   ตสฺมา   น  
หิ   สงฺโฆ   สงฺฆสฺส   กมฺม   กโรตีติ  อิท  นิคฺคหวเสน  กตฺตพฺพกมฺม  
สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  องฺคานิ  ปเนตฺถ  เภทาย  ปรกฺกมน  
ปหาย อนุวตฺตน ปกฺขิปตฺวา เหฏา วุตฺตสทิสาเนว ฯ  
                           ทุติยสงฺฆเภทสิกฺขาปท เอกาทสม ฯ  
        [๖๔]  ทฺวาทสเม ฯ   วมฺภนวจนนฺติ   ครหวจน ฯ อปสาเทตุ- 
กาโมติ  ขิปตุกาโม  ตชฺเชตุกาโม  วา ฯ ฆฏเฏตุกาโมติ วุตฺต  
โหติ ฯ   สฏสทฺโท   ปติตสทฺเทน   สมานตฺโถ   วิเสสนสฺส   จ ปร- 
นิปาต   กตฺวา   ติณกฏปณฺณสฏนฺติ   วุจฺจตีติ   อาห   ตตฺถ   ตตฺถ  
ปติตปติต   ติณกฏปณฺณนฺติ ฯ   เกนาปติ   วาตสทิเสน   นทีสทเิสน  
จ เกนาป ฯ  
        [๖๕]  วตฺตุ   อสกฺกุเณยฺโยติ   กิสมฺิ ฺจิ   วุจฺจมาเน   อสหนโต  
โอวทิตุ   อสกฺกุเณยฺโย ฯ   ทุกฺข   วโจ   เอตสฺมึ  วิปปฺฏิกูลคฺคาเห  
วิปจฺจนีกวาเท   อนาทเร   ปุคฺคเลติ   ทพฺุพโจ ฯ  เตนาห  ทุกฺเขน  
กิจฺเฉน      โอวทิตพฺโพติอาทึ ฯ      ทพฺุพจภาวกรณีเยหีติ ทุพฺพจ- 
ภาวการเกหิ ฯ  กตฺตุอตฺเถ  อนียสทฺโท  ทฏพฺโพ ฯ  เตเนวาห  
                           [ ม. ป.  ๔๐๑-๘  ส. ท.  ๑๒๔-๖ ]วคฺค   อสามคฺคีปกฺขิยวจน   วทนฺตีติ ฯ   
อสามคฺคีปกฺเข   ภวา  
อสามคฺคีปกฺขิยา   กลหการกา ฯ  เตส  วจน  อสามคฺคีปกฺขิย- 
วจน ฯ อสามคฺคีปกฺเข    วา    ภว    วจน   อสามคฺคีปกฺขิยวจน ฯ  
ยสฺมา   อุพฺพาหิกาทิกมฺม   พหุนฺนมฺป   กาตุ   วฏฏติ   ตสฺมา   น  
หิ   สงฺโฆ   สงฺฆสฺส   กมฺม   กโรตีติ  อิท  นิคฺคหวเสน  กตฺตพฺพกมฺม  



สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  องฺคานิ  ปเนตฺถ  เภทาย  ปรกฺกมน  
ปหาย อนุวตฺตน ปกฺขิปตฺวา เหฏา วุตฺตสทิสาเนว ฯ  
                           ทุติยสงฺฆเภทสิกฺขาปท เอกาทสม ฯ  
        [๖๔]  ทฺวาทสเม ฯ   วมฺภนวจนนฺติ   ครหวจน ฯ อปสาเทตุ- 
กาโมติ  ขิปตุกาโม  ตชฺเชตุกาโม  วา ฯ ฆฏเฏตุกาโมติ วุตฺต  
โหติ ฯ   สฏสทฺโท   ปติตสทฺเทน   สมานตฺโถ   วิเสสนสฺส   จ ปร- 
นิปาต   กตฺวา   ติณกฏปณฺณสฏนฺติ   วุจฺจตีติ   อาห   ตตฺถ   ตตฺถ  
ปติตปติต   ติณกฏปณฺณนฺติ ฯ   เกนาปติ   วาตสทิเสน   นทีสทเิสน  
จ เกนาป ฯ  
        [๖๕]  วตฺตุ   อสกฺกุเณยฺโยติ   กิสมฺิ ฺจิ   วุจฺจมาเน   อสหนโต  
โอวทิตุ   อสกฺกุเณยฺโย ฯ   ทุกฺข   วโจ   เอตสฺมึ  วิปปฺฏิกูลคฺคาเห  
วิปจฺจนีกวาเท   อนาทเร   ปุคฺคเลติ   ทพฺุพโจ ฯ  เตนาห  ทุกฺเขน  
กิจฺเฉน      โอวทิตพฺโพติอาทึ ฯ      ทพฺุพจภาวกรณีเยหีติ ทุพฺพจ- 
ภาวการเกหิ ฯ  กตฺตุอตฺเถ  อนียสทฺโท  ทฏพฺโพ ฯ  เตเนวาห  
                           [ ม. ป.  ๔๐๑-๘  ส. ท.  ๑๒๔-๖ ]  
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เย   ธมฺมา   ทุพฺพจ   ปุคฺคล   กโรนฺตีติอาทึ ฯ   ปาปกา   อิจฺฉา  
เอตสฺสาติ    ปาปจฺโฉ ฯ   ตสฺส   ภาโว   ปาปจฺฉตา ฯ อสนฺตคุณ- 
ปภาวนตา    ปฏิคฺคหเณ   จ   อมตฺต ฺ ุตา   ปาปจฺฉตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ   อตฺตุกฺกสกา   จ   เต   ปรวมฺภกา   จาติ อตฺตุกฺกสก- 
ปรวมฺภกา ฯ  เย  อตฺตาน  อุกฺกสนฺติ  อุกฺขิปนฺติ อุจฺเจ าเน  
เปนฺติ   ปร ฺจ   วมฺเภนฺติ   ครหนฺติ  นินฺทนฺติ  นีเจ  าเน  เปนฺติ  
เตสเมต   อธิวจน ฯ   เตส   ภาโว   อตฺตุกฺกสกปรวมฺภกตา ฯ  
กุชฺฌนสีโล   โกธโน   ตสฺส   ภาโว   โกธนตา ฯ   กุชฺฌนลกฺขณสฺส  
โกธสฺเสต   อธิวจน ฯ   ปุพฺพกาเล   โกโธ  อปรกาเล  อุปนาโหติ  
อาห   โกธเหตุ   อุปนาหิตาติ ฯ   ตตฺถ  อุปนหนสีโล  อุปนาโห ฯ  
โส   เอตสฺส   อตฺถีติ  อุปนาหี  ตสฺส  ภาโว  อุปนาหิตา ฯ  ปุนปปฺุน  
จิตฺตปริโยนทฺธลกฺขณสฺส   โกธสฺเสต   อธิวจน ฯ   สกึ  หิ  อุปฺปนฺโน  
โกโธ   โกโธเยว   ตทุตฺตริ   อุปนาโห ฯ  อภิสงฺโคติ  ทุมฺโมจนโีย  
พลวอุปนาโห ฯ   โส   อสฺส   อตฺถีติ   อภิสงฺคี   ตสฺส   ภาโว  
อภิสงฺคิตา ฯ   ทุมฺโมจนียสฺส   พลวอุปนาหสฺเสต  อธิวจน ฯ  โจทก  
ปฏิปฺผรณตาติ   โจทกสฺส  ปฏิวิรุทฺเธน  ปจฺจนีเกน  หุตฺวา  อวฏ- 
าน ฯ โจทก   อปสาทนตาติ   กินฺนุ   โข   ตุยฺห   พาลสฺส   อพฺยตฺตสฺส  
ภณิเตน   ตฺวมฺป   นาม   ภณิตพฺพ   ม ฺ ิสฺสสีติ   เอว   โจทกสสฺ  
ฆฏฏนา ฯ   โจทกสฺส   ปจฺจาโรปนตาติ   ตฺวมฺป   โขสิ  อิตฺถนฺนาม  
                           [ ม. ป.  ๔๐๘  ส. ท.  ๑๒๖ ]  
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อาปตฺตึ   อาปนฺโน   ต   ตาว   ปฏิกโรหีติ   เอว   โจทกสฺส  อุปริ  
ปฏิอาโรปนตา ฯ   อ ฺเน ฺ   ปฏิจรณตาติ   อ ฺเน   การเณน 
วจเนน   วา   อ ฺสฺส   การณสฺส   วจนสฺส   วา   ปฏิจฺฉาทนวเสน  
จรณตา ฯ   ปฏิจฺฉาทนตฺโถเอว   วา   จรสทฺโท   อเนกตฺถตฺตา  
ธาตูนนฺติ   ปฏิจฺฉาทนตาติ   อตฺโถ ฯ  ตาย  สมนฺนาคโต  หิ  ปุคฺคโล  
ย   โจทเกน   โทสวิภาวนการณ   วจน   วา   วุตฺต   ต   ตโต  
อ ฺเเนว   โจทนาย   อมูลิกภาวทีปเนน   การเณน   ตทตฺถโพธเกน  
วจเนน   วา   ปฏิจฺฉาเทติ ฯ   อาปตฺตึ   อาปนฺโนสีติ  วุตฺเต  โก  
อาปนฺโน   ก ึ  อาปนฺโน   กสฺมึ   อาปนฺโน   ก   ภณถ  กึ  ภณถาติ  
วา   วตฺวา   เอวรูป   กิ ฺจิ   ตยา   ทฏินฺติ   วุตฺเต  น  สุณามีติ  
โสต    วา   อุปนาเมตฺวา   วิกฺเขป   กโรนฺโตป   อ ฺเน ฺ ปฏิจฺ- 
ฉาเทติ ฯ   อิตฺถนฺนาม  อาปตฺตึ  อาปนฺโนสีติ  ปฏุเ  ปาตลิปุตฺต  
คโตมฺหีติ   วตฺวา   ปุน   น   ตว   ปาตลิปุตฺตคมน  ปุจฺฉาม  อาปตฺตึ  
ปุจฺฉามาติ   วุตฺเต   ตโต   ราชคห   คโตมฺหิ   ราชคห   วา  ยาหิ  
พฺราหฺมณคห   วา   อาปตฺตึ   อาปนฺโนสีติ   ตตฺถ   เม   สูกรมส  
ลทฺธนฺติอาทีนิ   วตฺวา   พหิทฺธา   กถาวิกฺขิปนมฺป   อตฺถโต  อ ฺเ- 
น ฺ ปฏิจรณเมวาติ   วิสุ   น   คหิต ฯ   อปทาเนนาติ   อตฺตโน  
จริยาย ฯ  อปทิยนฺติ  หิ  โทสา  เอเตน  ทกฺขิยนฺติ  ลยุนฺติ  ฉิชฺชนฺตีติ  
วา   อปทาน   สตฺตาน   สมฺมา   มิจฺฉา   วา   ปวตฺตปฺปโยโค ฯ  
                              [ ม. ป.  ๔๐๘  ส. ท.  ๑๒๖ ]  
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นสมฺปายนตาติ   อาวุโส   ตฺว   กุหึ   วสติ  ก  นิสฺสาย  วสสีติ  วา  
ย   ตฺว   วเทสิ   มยา   เอส   อาปตฺตึ  อาปชฺชนฺโต  ทิฏโติ  ตฺว  
ตสฺมึ  สมเย  กึ  กโรสิ  อย  ก ึ กโรติ  กตฺถ  จ  ตฺว  อโหสิ  กตฺถ  
อยนฺติ   วา  อาทินา  นเยน  จริย  ปฏุเน  สมฺปาเทตฺวา  อกถน ฯ  
มกฺขิปลาสิตาติ   เอตฺถ   ปรคุณมกฺขนลกฺขโณ   มกโฺข ฯ  โส  เอตสฺส  
อตฺถีติ   มกฺขี ฯ   ตาทิโส   ปุคฺคโล   อาคาริโย  อนาคาริโย  วา  
สมาโน   ปเรส   สุกตกรณ   วินาเสติ ฯ   อาคาริโยป  หิ  เกนจิ  
อนุกมฺปเกน   ทลิทฺโท   สมาโน   อุจฺเจ   าเน   ปโต   อปเรน  
สมเยน   ก ึ  ตยา   มยฺห   กตนฺติ   ตสสฺ   สุกตกรณ  วินาเสติ ฯ  
อนาคาริโยป   สามเณรกาลโต   ปภูติ   อาจริเยน   วา  อุปชฺฌาเยน  
วา   จตูหิ   ปจฺจเยหิ   อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีหิ   จ   อนุคฺคเหตฺวา ธมฺม- 
กถานยปกรณโกสลฺลาทนีิ     สิกฺขาปโต     อปเรน    สมเยน ราช- 
ราชมหามตฺตาทีหิ   สกฺกโต   ครุกโต  อาจริยุปชฺฌาเยสุ  อจิตฺตีกโต  
จรมาโน   อย   อมฺเหหิ   ทหรกาเลเอว   อนุคฺคหิโต   สวฑฺฒิโต  จ  
อถ   จ   ปนทิานิ  นิสฺสิเนโห  ชาโตติ  วุจฺจมาโน  ก ึ มยฺห  ตุมฺเหหิ  
กตนฺติ   เตส   สุกตกรณ   วินาเสติ ฯ   พหุสฺสุเตป   ปุคฺคเล  
อชฺโฌตฺถริตฺวา  อีทิสสฺเสว  พหุสฺสุตสฺส  อนิยตา  คติ  ตว  วา  มม วา  
โก    วิเสโสติอาทินา   นเยน   อุปฺปชฺชมาโน   ยุคคฺคาหลกฺขโณ  
ปลาโส ฯ   โส   ปรคุเณหิ   อตฺตโน   คุณาน   สมกรณรโส ฯ  
                                [ ม. ป.  ๔๐๘  ส. ท.  ๑๒๖ ]  
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ตถาเหส   ปเรส  คุเณ  ฑสิตฺวา  วิย  อตฺตโน  คุเณหิ  สเม  กโรตีติ  
ปลาโสติ   วุจฺจติ ฯ   โส   เอตสฺส   อตฺถีติ  ปลาสี ฯ  มกฺขี  จ  
ปลาสี   จ  มกฺขิปลาสิโน ฯ  เตส  ภาโว  มกฺขิปลาสิตา ฯ  อตฺถโต  
ปน   มกฺโข   เจว   ปลาโส   จ ฯ  อิสฺสติ  ปรสมฺปตฺตึ  น  สหตีติ  
อิสฺสุกี ฯ   มจฺฉรายติ   อตฺตโน   สมฺปตฺตึ   นิคูหติ   ปเรส สาธารณ- 
ภาว  น  สหตีติ  มจฺฉรี ฯ มจฺเฉร วา เอตสฺส อตฺถีติ มจฺฉรี ฯ  
สยติ  น  สมฺมา  ภาสตีติ สโ ฯ อตฺตโน อวิชชฺมานคุณปฺ- 
ปกาสนลกฺขเณน สาเยฺเยน       สมนฺนาคโต       เกราฏิยปุคฺคโล ฯ  
โส   จ   อายนฺทมจฺโฉ   วิย   โหติ ฯ   อายนฺทมจฺโฉ  นาม  กริ  
มจฺฉาน   นงฺคุฏ   ทสฺเสติ   สปฺปาน   สีส   ตุมฺเหหิ  สทิโส  อหนฺติ  
ชานาเปตต ฯ   เอวเมว   เกราฏิโก   ปคฺุคโล  ยย  สตฺุตนฺติก  วา  
อาภิธมฺมิก  วา  อุปสงฺกมติ  ตต  เอว  วทติ  อห  ตุมฺหาก  อนฺเตวาสี  
ตุมฺเห   มยฺห   อนุกมฺปกา   นาห   ตุมฺเห   มุ ฺจามีติ   เอวเมเต  
สคารโว   อย   อมฺเหสุ   สปฺปติสฺโสติ   ม ฺ ิสฺสนฺตีติ ฯ  สาเยฺเยน  
หิ      สมนฺนาคตสฺส      ปคฺุคลสฺส      อสนฺตคุณสมฺภาวเนน จิตฺตานุรูป- 
กิริยาวิหรโต  เอวจิตฺโต  เอวกิริโยติ  ทวิู ฺเยฺยตฺตา กุจฺฉึ วา  
ปฏ ึ วา ชานิตต น สกฺกา ยโต โส  
              วาเมน สูกโร โหติ              ทกฺขิเณน อชามิโค  
              สเรน เอลโก โหติ               วิสาเณน ชรคฺคโวติ  
                                 [ ม. ป.  ๔๐๘  ส. ท.  ๑๒๖ ]  
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เอว    วุตฺตยกฺขสูกรสทิโส   โหติ ฯ   กตปาปปฏิจฺฉาทนลกฺขณา  
มายา ฯ  สา  อสฺส  อตฺถีติ  มายาวี ฯ  ถมฺภสมงฺคิตาย  ถทฺโธ ฯ  
วาตภริตภสฺตสทิส ถทฺธภาว ปคฺคหิตสิร อนิวาตวุตฺติการกโร หิ  
ถมฺโภ   เยน   สมนฺนาคโต   ปุคฺคโล   คิลิตนงฺคลสทิโส  วิย  อชคโร  
วาตภริตภสฺตา   วิย   จ   ถทฺโธ   หุตฺวา   ครฏุานิเย   ทิสฺวา  
โอณมิตุมฺป   น   อิจฺฉติ   ปริยนฺเตเนว   จรติ ฯ   อพฺภุณฺณติลกฺขโณ  
อติมาโน ฯ   โส   เอตสฺส  อตฺถีติ  อติมานี ฯ  ส  อตฺตโน  ทฏิ ึ  
ปรามสติ   สภาว   อติกฺกมิตฺวา  ปรโต  อามสตีติ  สนฺทิฏ ิปรามาสี ฯ  
อาธาน   คณฺหาตีติ   อาธานคฺคาหี ฯ   อาธานนฺติ  ทฬฺห  วุจฺจติ ฯ  
ทฬฺหคาหีติ   อตฺโถ ฯ   ยตฺุต   การณ  ทิสฺวาว  ลทธฺึ  ปฏินิสฺสชชฺตีติ  
ปฏินิสฺสคฺคี ฯ   ทุกฺเขน  กิจฺเฉน  กสิเรน  พหุมฺป  การณ  ทสฺเสตฺวา  
น   สกฺกา   ปฏินิสฺสคฺค   กาตุนฺติ   ทปฺุปฏินิสฺสคฺคิโย ฯ  โย  อตฺตโน  
ทิฏ ึ   อิทเมว   สจฺจนฺติ   ทฬฺห   คณฺหิตฺวา   อปพุทฺธาทีหิ   การณ  
ทสฺเสตฺวา   วุจฺจมาโน   น   ปฏินิสฺสชชฺติ   ตสฺเสต   อธิวจน ฯ  
ตาทิโส   ห ิ  ปุคฺคโล   ยยเทว   ธมฺม  วา  อธมฺม  วา  สุณาติ  ต  
สพฺพ   เอว   อมฺหาก   อาจริเยหิ   กถิต   เอว   อมฺเหหิ   สุตนฺติ  
กุมฺโมว   องฺคานิ   สเก  กปาเล  อนฺโตเยว  สโมทหติ ฯ  ยถา  ห ิ 
กจฺฉโป   อตฺตโน   ปาทาทิเก   องฺเค   เกนจิ   ฆฏฏิเต   สพฺพานิ  
องฺคานิ   อตฺตโน   กปาเลเยว   สโมทหติ   น   พหิ   นีหรติ เอว- 
                            [ ม. ป.  ๔๐๘  ส. ท.  ๑๒๖ ]  
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มยมฺป   น   สุนฺทโร   ตว  คาโห  ฉฑฺเฑหิ  นนฺติ  วุตฺโต  ต  น  
วิสฺสชฺเชติ   อนฺโตเยว   อตฺตโน   หทเยเอว   เปตฺวา   วิจรติ ฯ  
ยถา   กุมฺภิลา   คหิต   น   วิสฺสชฺเชนฺติ  เอว  กุมฺภิลคฺคาห  คณฺหาติ  
น     วิสฺสชฺเชติ ฯ    มกฺขิปลาสิตาทิยุคลตฺตเยน    ทสฺสิเต มกฺข- 
ปลาสาทโย   ฉ   ธมฺเม  วิสุ  วิสุ  คเหตฺวา  เอกูนวีสติ  ธมฺมาติ  
วุตฺต ฯ     อนุมานสุตฺตฏกถาย    ปน    มกฺขปลาสาทโยป ยุคลยคุล- 
วเสน  เอก  กตฺวา  โสฬส  ธมฺมาติ  วุตฺต ฯ ปกาเรหิ อาวหน  
ปทกฺขิณ ฯ   ตโต   ปทกฺขิณโต   คหณสีโล   ปทกฺขิณคฺคาหี ฯ  
น   ปทกฺขิณคฺคาหี   อปฺปทกฺขิณคฺคาหี ฯ   โย   วุจฺจมาโน   ตุมฺเห  
ม   กสฺมา   วทถ   อห   อตฺตโน   กปฺปยากปฺปย   สาวชฺชานวชฺช  
อตฺถานตฺถ   ชานามีติ   วทติ ฯ   อย   อนุสาสนึ   ปทกฺขิณโต   น  
คณฺหาติ   วามโตว   คณฺหาติ   ตสฺมา   อปฺปทกฺขิณคฺคาหีติ   วุจฺจติ ฯ  
เตนาห   ยถานุสิฏนฺติอาทึ ฯ  อุทฺเทเสติ  ปาฏิโมกฺขุทฺเทเส ฯ  อถ  
สพฺพาเนว   สิกฺขาปทานิ   กถ   ปาฏโิมกฺขุทฺเทสปริยาปนฺนานีติ   อาห  
ยสฺส   สิยา   อาปตฺติ   โส   อาวิกเรยฺยาติ  เอว  สงฺคหิตตฺตาติ ฯ  
ยสฺส    สิยา   อาปตฺตีติ   หิ   อิมินา   สพฺพาป   อาปตฺติโย  
นิทานุทฺเทเส   สงฺคหิตาเยว   โหนฺติ ฯ   ป ฺจหิ   สหธมฺมิเกหิ สิกฺขิ- 
ตพฺพตฺตาติ   ลพฺภมานวเสน  วุตฺต ฯ  สหธมฺมิเกน  สหการเณนาติป  
อตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ   วจนายาติ   นิสฺสกฺเก  สมฺปทานวจนนฺติ  อาห  
                              [ ม. ป.  ๔๐๘-๑๐  ส. ท.  ๑๒๖-๗ ]  
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ตโต   มม   วจนโตติ ฯ   องฺคานิ  เจตฺถ  ปมสงฺฆเภทสทิสานิ ฯ  
อยมฺปน   วิเสโส ฯ   ยถา   ตตฺถ   เภทาย  ปรกฺกมน  เอว  อิธ  
อวจนียกรณตา ทฏพฺพา ฯ  
                             ทุพฺพจสิกฺขาปท ทฺวาทสม ฯ  
        [๖๖]  เตรสเม ฯ  กฏิาคิรีติ  ตสฺส  นิคมสฺส  นาม ฯ  ต  ห ิ 
สนฺธาย    ปรโต   น   อสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ   ภิกฺขูหิ   กิฏาคิริสฺม ึ
วตฺถพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  เตน  ปน  โยคโต  โส ชนปโทป กิฏาคิริ อิจฺเจว  
สงฺข   คโตติ   อาห   เอวนฺนามเก  ชนปเทติ ฯ  อาวาเส  นิยุตฺตา  
อาวาสิกา   นพิทฺธวาสิโน ฯ   เต   อกต  เสนาสน  กโรนฺติ  ชิณฺณ  
ปฏิสงฺขโรนฺติ  กเต  อิสฺสรา  โหนฺติ ฯ  เตนาห  โส  เยส  อายตฺโต  
ฯ เป ฯ   เต   อาวาสิกาติ ฯ   นิวาโส  นวิาสมตฺต  เอเตส  อตฺถีติ  
เนวาสิกาติ  อาห  เย  ปน  เกวลนฺติอาทึ ฯ  เตติ อสฺสชิปุนพฺพสุกา ฯ  
ฉ   ชนาติ   ปณฺฑุโก   โลหิตโก   เมตฺติโย   ภุมฺมชโก   อสฺสช ิ 
ปุนพฺพสุโกติ   อิเม   ฉ   ชนา ฯ   สมมฺาติ   อาลปนวจนเมต ฯ อาย- 
มุขภูตาติ   อายสฺส   มุขภูตา ฯ  ธุรฏาเนติ  สาวตฺถิยา  อวิทูเร  
าเน ฯ   วสฺสาเน   เหมนฺเต  จาติ  ทฺวีสุ  อุตูสุ  วสฺสนโต  ทฺวีหิ  
เมเฆหีติ   วุตฺต ฯ   ทิยฑฺฒภิกฺขุสหสฺสโต   คณาจริยาน  ฉนฺน  ชนาน  
อธิกตฺตา   สมธิกนฺติ   วุตฺต ฯ   สาธิกนฺติ   อตฺโถ ฯ   มกาโร ปท- 
สนฺธิวเสน   อาคโต ฯ   อกตวตฺถุนฺติ  อกตปุพฺพ  อภินว  วตฺถุ ฯ  
                          [ ม. ป.  ๔๑๑  ส. ท.  ๑๒๗-๘ ]  
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กณฺณิการาทโย ปุปฺผรุกฺขา ฯ ชาติสุมนาทโย ปุปฺผคจฺฉา ฯ  
        [๖๗]  โกฏฏนนฺติ   สย   ฉินฺทน ฯ  โกฏฏาปนนฺติ  อิม  ฉินฺท  
ภินฺทาติ   อ ฺเหิ   เฉทาปน ฯ  อาลยิา  พนฺธนนฺติ  ยถา  คจฺฉมูเล  
อุทก   สนฺติฏติ   ตถา   สมนฺตโต   พนฺธน ฯ   อุทกสฺสาติ อกปฺปย- 
อุทกสฺส ฯ  กปฺปยอุทกสิ ฺจนนฺติ  อิมินาว  สิ ฺจาปนมฺป  สงฺคหิตนฺติ  
ทฏพฺพ ฯ   นนุ   จ   อุทกสฺส   เสจน   เสจาปนนฺติ   อิมินาว  
สาม ฺโต   กปฺปยากปฺปยอุทกสิ ฺจนาทิ   สกฺกา   สงฺคเหตุ   ตสฺมา  
กปฺปยอุทกสิ ฺจนาทิ   กสฺมา   วิสุ   วุตฺตนฺติ ฯ   อารามาทิอตฺถ  
โรปเต     อกปฺปยโวหาเรสุป     กปฺปยอุทกสิ ฺจนาทิ     วฏฏตีติ วกฺข- 
มานตฺตา  อิธาป  วิภาค  กตฺวา  กปฺปยอุทกสิ ฺจนาทิ  วิสุ  ทสฺสิต ฯ  
หตฺถมุขปาทโธวนนหาโนทกาสิ ฺจนนฺติ      อิมินาป      ปการนตฺเรน  
กปฺปยอุทกสิ ฺจนเมว      ทสฺเสติ ฯ      อกปฺปยโวหาโรติ โกฏฏนขณนาทิ- 
วเสน  สย  กรณสฺสป กถ สงฺคโหติ ฯ อกปฺปยนฺติ โวหริยตีติ  
อกปฺปยโวหาโรติ ฯ   อกปฺปยภูต   กรณการาปนาทิ   สพฺพเมว  
สงฺคหิต   น   ปน   อกปฺปยวจนมตฺตนฺติ   ทฏพฺพ ฯ  กปฺปย- 
โวหาเรป เอเสว    นโย ฯ    สุกฺขมาติกาย    อุชุกรณนฺติ    อิมินา  
ปุราณปณฺณาทิหรณมฺป    สงฺคหิตนฺติ    ทฏพฺพ ฯ   กุทฺทาลาทีนิ  
ภูมิย   เปตฺวา   านโต   หตฺเถน  คเหตฺวา  านเมว  ปากฏตรนฺติ  
โอภาโสติ   วุตฺต ฯ   มหาปจฺจริยวาทมฺป   ปติฏาเปตุกาโม  ปจฺฉา  
                             [ ม. ป.  ๔๑๑  ส. ท.  ๑๒๙ ]  
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วทติ   วนตฺถายาติ   อิท ฯ   เกจิ   วตตฺถายาติ  ปนฺติ ฯ  เตส  
วติอตฺถายาติ   อตฺโถ ฯ   อกปฺปยโวหาเรป   เอกจฺจ   วฏฏตีติ  
ทสฺเสตต   นเกวล ฺจ   เสสนฺติอาทิมาห ฯ   ยงฺกิ ฺจิ   มาติกนฺติ  
สุกฺขมาติก   วา   อสุกฺขมาติก   วา ฯ   กปฺปยอุทก   สิ ฺจิตุนฺติ  
อิมินาว   กปปฺยอุทก   อาสิ ฺจถาติ   วตฺตุมฺป   วฏฏตีติ   ทสฺเสติ ฯ  
สย   โรเปตุมปฺ  วฏฏตีติ  อิมินา  โรเปหีติ  วุตฺต  วฏฏตีติป  สิทธฺ ฯ  
อ ฺถา   วา   กโรนฺตสฺสาติ   วตฺถุปูชาทิอตฺถ   กโรนฺตสฺส ฯ  กสฺมา  
น   อนาปตฺตีติ   วตฺถุปชูนตฺถาย   คนฺถนาทีสุ  กสฺมา  น  อนาปตฺติ ฯ  
อนาปตฺติเยวาติ   ปฏิวจน   ทตฺวา   อิทานิ   ตเมว   อนาปตฺติภาว  
ทสฺเสตต   ยถา   หีติอาทิ   วุตฺต ฯ   ตตฺถาติ   อารามาทิอตฺถาย  
รุกฺขโรปเน ฯ    ตถา    วตฺถุปูชนตฺถายป    อนาปตฺติเยวาติ รตนตฺตย- 
ปูชนตฺถายป   กปฺปยโวหาเรน   ปรยิายาทีหิ   จ   คนฺถาปเน อนา- 
ปตฺติเยวาติ   อตฺโถ ฯ   ตถา  วตฺถุปูชนตฺถายาติ  หิ  สาม ฺโต  
วุตฺเตป   ยถา   หิ   ตตฺถ   กปฺปยโวหาเรน   จ  ปริยายาทีหิ  จาติ  
วุตฺตตฺตา   กปฺปยโวหาราทีหิ   คนฺถาปเนเอว   อนาปตฺติ   วิ ฺายติ  
น  สย  คนฺถเน ฯ  เตเนว  ปโร  สย  คนฺถนมฺป  กสมฺา  น วฏฏตีติ  
โจทนฺโต    นนุ    จาติอาทิมาห ฯ   ยถา   อารามาทิอตฺถ  
กปฺปยปวิย   สย   โรเปตุมฺป   วฏฏติ   ตถา   วตฺถุปชูตฺถาย   สย  
คนฺถนมฺป   กสฺมา   น   วฏฏตีติ   โจทกสฺส   อธิปปฺาโย ฯ วุตฺตนฺติ- 
                           [ ม. ป.  ๔๑๑  ส. ท.  ๑๓๐ ]  
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อาทิ   อาจริยสฺส  ปริหาโร ฯ  อถ  น  ปน  มหาอฏกถายนฺติ  
กสฺมา   วทติ ฯ   มหาปจฺจริอาทีสุ   วุตฺตมฺป   ห ิ  ปมาณเมวาติ  
นาย   วิโรโธ   มหาอฏกถาย   อวุตฺตมฺป   ตตฺเถว   วุตฺเตน สสนฺ- 
เทตฺวา   ปมาณเมวาติ   ปติฏเปตุ   วุตฺตตฺตา ฯ   ต   กถนฺติ  
ม ฺเยฺยาสีติ   สมฺพนฺโธ ฯ   มหาอฏกถาย ฺจ   กปฺปยอุทกาเสจน  
วุตฺต   ต   กถนฺติ   เอตฺถายมธิปฺปาโย ฯ   กิ ฺจาป  มหาอฏกถาย  
อารามาทิอตฺถาย    กปฺปยปวิย    สย    โรปน    น   วุตฺต กปฺปย- 
อุทกสฺส   ปน   สย   อาสิ ฺจน   วุตฺตเมว   ตสฺมา   ยถา อารามาทิ- 
อตฺถาย  กปปฺยอุทก  สย  สิ ฺจิตุมฺป  วฏฏติ  ตถา วตฺถุปูชตฺถาย  
สย   คนฺถนมปฺ   กสฺมา   น  วฏฏตีติ ฯ  ตมฺป  น  วิรุชฺฌตีติ  ยเทต  
อารามาทิอตฺถาย    สย    โรปนกปฺปยอุทกาสิ ฺจน   วุตฺต   ตมปฺ  
น   วิรุชฺฌติ ฯ   กถ   ต   น  วิรชฺุฌตีติ  อาห  ตตฺร  หีติอาทึ ฯ  
เอต   วุตฺตนฺติ   มาลาวจฺฉ   โรเปนฺติป   โรปาเปนฺติป   สิ ฺจนฺติป  
สิ ฺจาเปนฺติปติ   เอต   วุตฺต ฯ   อ ฺตฺร   ปน   ปริยาโย  อตฺถติี  
มาลาวจฺฉ   โรเปนฺติป   โรปาเปนฺติป   สิ ฺจนฺติป   สิ ฺจาเปนฺติปติ  
กุลสงฺคหตฺถาย   โรปนสิ ฺจน   สนฺธาย   วุตฺตตฺตา   ตโต   อ ฺตฺร  
อารามาทิอตฺถาย  มาลาวจฺฉโรปเน  ปริยาโย  อตฺถิ ฯ  ตตฺถ  ปริยาย  
อิธ   ปริยายาภาว   ตฺวาติ   ตตฺถ   มาลาวจฺฉ   โรเปนฺตีติอาทีสุ  
มาลาวจฺฉนฺติ   วิเสสวจนสพฺภาวโต   ปริยาย   อิธ   คนฺเถนฺตีติอาทีสุ  
                          [ ม. ป.  ๔๑๑  ส. ท.  ๑๓๐-๑ ]  
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ตถาวิธวิเสสวจนาภาวโต   ปริยายาภาว   จ   ตฺวา ฯ   นน ุ  จ  
ยถา   คนฺเถนฺตีติ   สาม ฺโต   วุตฺตตฺตา   ปริยาโย   น   ลพฺภตีติ  
ยสฺสกสฺสจิ   อตฺถาย   สย   คนฺถน   น  วฏฏติ  เอว  คนฺถาเปนฺตีติป  
สาม ฺโตเยว   วุตฺตตฺตา   ปรยิาเยน   คนฺถาปนมปฺ   น   วฏฏตีติ  
อาปชฺชติ ฯ  เอว ฺจ  สติ  ปรโต  เอว  ชาน  เอว  กเต  โสเภยฺย  
ยถา   เอตานิ   ปุปฺผานิ   น   วิกิริยนฺติ   ตถา   กโรหีติอาทินา  
กปฺปยวจเนน   การาเปตุ  วฏฏตีติ  อิท  วิรชฺุฌตีติ ฯ  น  วิรชฺุฌติ ฯ  
ปริยาเยน   ห ิ การาปนคนฺถาปนเมว  น  โหติ  ตสฺมา  ยถาวุตฺตนเยน  
ปริยายโต   การาปน   วฏฏติ ฯ   สพฺพ   วุตฺตนเยน   เวทิตพฺพนฺติ  
เหฏาวุตฺตวินิจฺฉยเมว   สงฺเขปโต   นิคเมติ ฯ   หรณาทีสุ   กสมฺา  
อนาปตฺตีติ   วตฺถุปูชนตฺถาย   หรณาทีสุ   กสฺมา   อนาปตติ ฯ  
กุลิตฺถีอาทีน   อตฺถาย   หรณโตติ   กุลตฺิถีอาทีน   หรณสฺส   ตตฺถ  
วุตฺตตฺตาติ   อธิปฺปาโย ฯ   เตเนวาห   หรณาธิกาเร   หีติอาทึ ฯ  
มาลนฺติ   ปุปผฺทาม ฯ   ม ฺชรี   วิยาติ   กุสุมม ฺชร ี  วิย ฯ  
หารสทิสนฺติ มุตฺตาหารสทิส ฯ  
        [๖๘]  ปาจิตฺติย ฺเจว     ทกฺุกฏ ฺจาติ    ปวีขณนปจฺจยา  
ปาจิตฺติย   กลุสงฺคหปจฺจยา   ทุกกฺฏ ฯ   อกปฺปยโวหาเรนาติ   อิท  
ขณ    อิท    โรเปหีติอาทิอกปฺปยโวหาเรน ฯ   ทุกกฺฏเมวาติ  
กุลสงฺคหปจฺจยา   ทุกฺกฏ ฯ   อุภยตฺราติ   กปฺปยากปฺปยปวิย ฯ  
                         [ ม. ป.  ๔๑๑  ส. ท.  ๑๓๑-๒ ]  
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สพฺพตฺถาติ     กลุสงฺคห ผลปริโภค อารามาทิอตฺถาย    โรปเต ฯ  
ทุกฺกฏมฺปติ  นเกวล  ปาจิตฺติยเมว ฯ  กปฺปเยนาติ  กปฺปเยน อุทเกน ฯ  
เตสเยว   ทฺวินฺนนฺติ   กลุทูสนปริโภคาน ฯ  ทุกฺกฏนฺติ  กุลสงฺคหตฺถาย  
สย   สิ ฺจเน  กปฺปยโวหาเรน  วา  อกปฺปยโวหาเรน  วา  สิ ฺจาปเน  
จ   ทุกฺกฏ ฯ   ปรโิภคตฺถาย   ปน  สย  สิ ฺจเน  อกปฺปยโวหาเรน  
สิ ฺจาปเน   จ   ทุกฺกฏ ฯ   อาปตฺติพหุลตา   เวทิตพฺพาติ   เอตฺถ  
สย   สิ ฺจเน   ธาราปจฺเฉทคณนาย   อาปตฺติคณนา   เวทิตพฺพา ฯ  
สิ ฺจาปเน   ปน   ปุนปฺปนุ   อาณาเปนฺตสฺส   วาจาย   วาจาย  
อาปตฺติ ฯ   สกึ   อาณตฺตสฺส   พหุนฺน   สิ ฺจเนป   เอกาว ฯ  
ทุกฺกฏปาจิตฺติยานีติ    กลุสงฺคหปจฺจยา   ทุกฺกฏ   ภูตคามปาตพฺยตาย  
ปาจิตฺติย ฯ   อ ฺถาติ   วตฺถุปูชาทิอตฺถาย   โอจินเน ฯ   สก ึ 
อาณตฺโตติ    อกปฺปยโวหาเรน   อาณตฺโต ฯ   ปาจิตฺติยเมวาติ  
อกปฺปยวจเนน   อาณตฺตตฺตา   ปาจิตฺติย ฯ   กปฺปยวจเนน   ปน  
วตฺถุปูชาทิอตฺถาย โอจินาเปนฺตสฺส อนาปตฺติเยว ฯ  
        [๖๙]  คนฺถเนน  นิพฺพตฺต  คนฺถิม ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป ฯ  
น   วฏฏตีติ   กุลสงฺคหตฺถาย   วตฺถุปชูาทิอตฺถาย   วา   วุตฺตนเยน  
กโรนฺตสฺส   จ   การาเปนฺตสฺส   จ   ทกฺุกฏนฺติ   อตฺโถ ฯ  
ปุริมนเนเนวาติ   ภิกฺขุสฺส  วาติอาทินา  วุตฺตนเยน ฯ  ธมฺมาสนวิตาเน  
พทฺธกณฺฏเกสุ   ปุปฺผานิ   วิชฺฌิตฺวา   เปนฺตีติ   สมพฺนฺโธ ฯ  อุปรูปริ  
                               [ ม. ป.  ๔๑๑  ส. ท.  ๑๓๒-๓ ]  
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วิชฺฌิตฺวา   ฉตฺตสทิส   กตฺวา  อาวูนโต  ฉตฺตาติฉตฺต  วิยาติ  วุตฺต ฯ  
กทลิกฺขนฺธมหฺีติอาทินา   วุตฺต  สพฺพเมว  สนฺธาย  ต  อติโอฬารกิ- 
เมวาติ วุตฺต ฯ   สย   กโรนฺตสฺส   อกปฺปยวจเนน   การาเปนฺตสฺส  
จ   ทุกฺกฏเมวาติ   อตฺโถ ฯ   ปุปฺผวิชฌฺนตฺถนฺติ   วุตฺตตฺตา  ปุปฺผานิ  
วิชฺฌิตตเยว   กณฺฏก   พนฺธิตุ   น   วฏฏติ ฯ   ปุปฺผทามาทิพนฺธนตฺถ  
ปน   วฏฏติ ฯ   กณฺฏกมฺป   พนฺธิตต   น   วฏฏตีติ   จ   อิท  
อฏกถาจริยปฺปมาเณน   คเหตพฺพ ฯ  ปเวเสตุ  น  วฏฏตีติ  วุตฺตตฺตา  
ปุปฺผจฺฉิทฺเท   อปฺปเวเสตฺวา   อุปรูปร ิ  เปตุ   วฏฏติ ฯ  ชาลมย  
วิตาน   ชาลวิตาน ฯ   นาคทนฺตกมฺป   สจฺฉิทฺทกเยว   คเหตพฺพ ฯ  
ปุปฺผปฏิจฺฉก   ทณฺฑาทีหิ   กตปุปฺผาธาน ฯ   ตมฺป   สจฺฉิทฺทเมว  
อิธ   วุตฺต ฯ   อโสกปณฺฑิยาติ   อโสกปุปฺผม ฺชริกาย ฯ  ธมฺมรชฺช ุ 
นาม   เจติย  วา  โพธึ  วา  ปุปฺผปเวสนตฺถ  อาวิชฺฌตฺิวา  พนฺธรชฺชูติ  
มหาคณฺ ีปเท   มชฺฌิมคณฺ ีปเท   จ   วุตฺต ฯ   ตสมฺา   ตถาพทฺธาย  
รชฺชยุา   เจติยสฺส   จ   อนฺตเร   ปุปฺผานิ   ปเวเสตต   วฏฏตีติ  
วิ ฺายติ ฯ   คณฺ ีปเท   ปน   ธมฺมรชชฺุนฺติ   สิถลิ   วฏฏิต   รชชฺุ  
ต   กตฺวา   โพธึ   วา   เจติย   วา  ปรกิฺขิปตฺวา  ธมฺมาสเน  วา  
ลมฺเพตฺวา   ตตฺถ  ปุปฺผานิ  ปเวเสนฺตีติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  สิถลิวฏฏิยา  
รชฺชยุา   อนฺตเรป   ปุปฺผานิ   ปเวเสตต   วฏฏตีติ   วิ ฺายติ ฯ  
วีมสิตฺวา   ยุตฺตตร   คเหตพฺพ ฯ   อุภยถาป   ปเนตฺถ   เนวตฺถิ  
                          [ ม. ป.  ๔๑๑  ส. ท.  ๑๓๓-๔ ]  
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วิโรโธติ   อมฺหาก   ขนฺติ ฯ   มตฺถกทามนฺติ   ธมฺมาสนาทิมตฺถเก  
ลมฺพกทาม ฯ   ปุปฺเผหิ   เวเนฺตีติ   ปปฺุผทาเมน   เวเนฺติ ฯ  
เตสเยวาติ   อุปฺปลาทีนเยว ฯ   วาเกน  วา  ทณฺฑเกน  วาติ  วิสุ  
อจฺฉินฺเนน   ปุปฺผสหิเตเนว   วาเกน   วา  ทณฺฑเกน  วา ฯ  ขนฺเธ  
ปตกาสาวสฺสาติ   ขนฺเธ   ปตสงฺฆาฏึ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  ต  หิ  
ตถา   พนฺธิตต   สกกฺา  ภเวยฺย ฯ  อิมินาว  อ ฺมฺป  ตาทิส  กาสาว  
วา   วตฺถ   วา   วุตฺตนเยน   พนฺธิตฺวา   ตตฺถ   ปุปฺผานิ   ปกฺขิปตุ  
วฏฏตีติ   สิทธฺ ฯ   อสภณฺฑิก   ปสิพฺพเก   ปกฺขิตฺตสทิสตฺตา   เว ิม  
น   ชาต ฯ   ตสฺมา  สิกิลพนฺธสฺส  อนตฺรนฺตรา  ปกขิฺปตุมฺป  วฏฏตีติ  
วทนฺติ ฯ   ปปฺุผปเฏ   จ   ทฏพฺพนฺติ   ปุปฺผปฏ  กโรนฺตสฺส  ทีฆโต  
ปุปฺผทามสฺส   หรณปจฺจาหรณวเสน   ปูรณ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  
ติริยโต   หรณ   ปน   วายิม  นาม  โหติ  น  ปูริม ฯ  ปุริม  าน  
อติกฺกาเมตีติ      เอตฺถ      อผุสาเปตฺวาป     อติกฺกาเมนฺตสฺส  
อาปตฺติเยวาติ   ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  ปุริม  าน  อติกฺกาเมตีติ  
อวิเสเสน   วุตฺตตฺตา   ต   ยุตฺต ฯ   เกจิ   ปน   อ ฺม ฺ  
อผุสาเปตฺวา   อเนกกฺขตฺตุมฺป   ปริกฺขิปตุ   วฏฏตีติ  วทนฺตีติ  วุตฺต ฯ  
ตตฺถ   การณ   น   ทิสฺสติ ฯ   พนฺธิตุ   วฏฏตีติ   ปุปผฺรหิตาย  
สุตฺตโกฏิยา  วา  วากโกฏยิา  วา  พนฺธติต  วฏฏติ ฯ เอกวาร หรตฺิวา  
ปริกฺขิปตฺวา     วาติ     อิท    ปุพฺเพ    วุตฺตเจติยาทิปริกฺเขป  
                            [ ม. ป.  ๔๑๑  ส. ท.  ๑๓๔-๕ ]  
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ปุปฺผปฏกรณ ฺจ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   ตสฺมา  เจติย  วา  โพธ ึ วา  
ปริกฺขิปนฺเตน   เอกวาร   ปริกฺขิปตฺวา  ปุริม  าน  สมฺปตฺเต  อ ฺสฺส  
ทาตพฺพ ฯ   เตนาป   เอกวาร   ปริกฺขิปตฺวา   ตเถว  กาตพฺพ ฯ  
ปุปฺผปฏ   กโรนฺเตน   จ   เอกวาร   หรตฺิวา   อ ฺสฺส  ทาตพฺพ ฯ  
เตนาป   ตเถว  กาตพฺพ ฯ  สเจป  เทฺวเยว  ภิกฺขู  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  
ตฺวา   ปริยาเยน   หรนฺติ   วฏฏติเยวาติ   วทนฺติ ฯ   ปูริตนฺติ  
ทีฆโต   ปสารณวเสน   ปรูิต ฯ   วายิตุ   น   ลพฺภตีติ   ทีฆโต  
ปสาริเต   ติรยิโต   หรณ   วายน   นาม   โหตีติ   เอกวารมฺป  
ปุปฺผคุณ  ติริยโต  หริตุ  น  วฏฏติ ฯ  ปุปฺผานิ เปนฺเตนาติ อคนฺถิตานิ  
ปากติกปุปฺผานิ   เปนฺเตน ฯ   ปุปฺผทาม   ปน   ปชูตฺถาย   ภูมยิ  
เปนฺเตน   ผุสาเปตฺวา  วา  อผุสาเปตฺวา  วา  ทิคุณ  กตฺวา  เปตุ  
น   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  ฆฏิกทามโอลมฺพโกติ  อนฺเต  ฆฏิกาการยุตฺโต  
ยมกทามโอลมฺพโก ฯ   เอเกก   ปน   ทาม   นิกฺขนฺตสุตฺตโกฏิยาว  
พนฺธิตฺวา   โอลมฺเพตต   วฏฏติ ฯ   ปปฺุผทามทฺวย   สงฺฆฏิตุกาเมนาป  
นิกฺขนฺตสุตฺตโกฏิยาว     สตฺุตโกฏึ     สงฺฆฏิตุ     วฏฏติ ฯ  
อฑฺฒจนฺทากาเรน      มาลาคุณปริกฺเขโปติ      อฑฺฒจนฺทากาเรนเ  
มาลาคุณสฺส   ปุนปฺปุน   หรณปจฺจาหรณวเสน   ปูเรตฺวา   ปรกิขิฺปน ฯ  
เตเนว   ต   ปรูิเม   ปวิฏ ฯ   ตสฺมา   เอกมฺป  อฑฺฒจนฺทาการ  
ปุนปฺปุน   หรณปจฺจาหรณวเสน   ปูรตุิ   น   วฏฏติ   เอกวาร   ปน  
                               [ ม. ป.  ๔๑๑  ส. ท.  ๑๓๕ ]  
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อฑฺฒจนฺทากาเรน    มาลาคุณ    หริตุ    วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  
ปุปฺผทามกรณนฺติ   เอตฺถ   สุตฺตโกฏิย   คเหตฺวาป   เอกโต  กาตุ  น  
วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   เคณฺฑุขรปตฺตทามาน   ปฏิกฺขิตฺตตฺตา   เจลาทีหิ  
กตทามมฺป น วฏฏติ อกปฺปยานุโลมตฺตาติ วทนฺติ ฯ  
        [๗๐]  ลาสิยนาฏก   นาเฏนฺตีติ   วตฺวา  ตเมว  ปริยายนฺตเรน  
ทสฺเสตต   เรวก   เทนฺตีติ   วุตฺต ฯ  อภินย  ทสฺเสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
อตฺตโน   อธิปฺปาย   ปกาเสตฺวา  เอว  นจฺจิตพฺพนฺติ  ปม  อุฏหิตฺวา  
นจฺจนาการ   ทสฺเสนฺตีติ   วุตฺต  โหติ ฯ  เกจิ  ปน  มุเข  องฺคุลิโย  
ปกฺขิปตฺวา   สทฺท   กโรนฺตา   จกฺกมิว   อตฺตาน   ภมยมานา  เรวก  
เทนฺติ   นามาติ   วทนฺติ ฯ  เอเกกาย  ปนฺติยา  อฏ  อฏ  ปทานิ  
อสฺสาติ   อฏปท ฯ   อฏาปทนฺติป   ปนฺติ ฯ  ทสปเทป  เอเสว  
นโย ฯ   ปทานีติ   จ   สารอิาทีน   ปติฏานฏานานิ ฯ  ทสปท  
นาม   ทฺวีหิ   ปนฺตีหิ   วีสติยา   ปเทหิ   กีฬนชูต ฯ  อากาเสเยว  
กีฬนฺตีติ   อย   สาริ   อสุกปท   มยา  นตีา  อย  อสุกปทนฺติ  เกวล  
มุเขเนว   วทนฺตา   อากาเสเยว   ชูต   กีฬนฺติ ฯ   ชตูขลิเกติ  
ชูตมณฺฑเล๑ ฯ  ปาสกกีฬาย  กีฬนฺตีติ  ปาสก  วุจฺจติ  ฉสุ  ปสฺเสสุ  
เอเกก   ยาว   ฉกฺก   ทสฺเสตฺวา   กตกีฬนก ฯ   ต   วฑฺเฒตฺวา  
ยถาลทฺธเอกกาทิวเสน   สาริโย  อปเนนฺตา  อุปเนนฺตา  จ  กีฬนฺติ ฯ  
 ๑. สมนฺตปาสาทิกาย ชูตผลเกติ ทิสฺสติ ฯ  

                                 [ ม. ป.  ๔๑๑-๒  ส. ท.  ๑๓๖ ]  
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ฆเฏน    กฬีา    ฆาฏิกาติ   เอเก ฯ   ม ฺชิฏ ิยา   วาติ ม ฺชิฏ ิรุกฺข- 
สาร  คเหตฺวา  ปกฺกกสาว  สนฺธาย  วทนฺติ ฯ สลากหตฺถนฺติ  
ตาลหิราทีน  กลาปสฺเสต  อธิวจน ฯ  พหูสุ  สลากาสุ  วิเสสรหิต เอก  
สลาก   คเหตฺวา   ตาสุ   ปกฺขิปตฺวา   ปุน   ตเยว   อุทฺธรนฺตา  
สลากหตฺเถน   กฬีนฺตีติ  เกจิ ฯ  ปณฺเณน  วสากาเรน  กตา  นาฬกิา  
ปณฺณนาฬิกา ฯ   เตเนวาห   ต   ธมนฺตาติ ฯ  ปุจฺฉนฺตสฺส  มุขาคต  
อกฺขร    คเหตฺวา    นฏมุฏ ิลาภาลาภาทิชานนกีฬา   อกฺขริกาติป  
วทนฺติ ฯ   หตฺถิสฺมินฺติ   นิมิตฺตตฺเถ   ภุมฺม ฯ   หตฺถินิมิตฺตสิปฺเปติ  
อตฺโถ ฯ   อสฺสสฺมินฺติอาทีสุป   เอเสว   นโย ฯ   อุสฺเสเฬนฺติ  
อปฺโปเฏนฺตีติ   ทฺวินฺน   ปทาน   อตฺโถ  ปากโฏเยวาติ  น  วุตฺโต ฯ  
ตตฺถ   อุสฺเสเฬนฺตีติ   มุเขน   อุสฺเสฬนสทฺท   ปมุ ฺจนฺติ ฯ   มหนฺต  
กตฺวา   อพฺยตฺตสทฺท   ปวตฺเตนฺตีติ   อตฺโถ ฯ  อชาน  ส ฺ  เทนฺตา  
อชปาลกา   วิย   มุเขน   วาต   นิจฺฉาเรนฺตา   สุขุม   อพฺยตฺตนาท  
ปวตฺเตนฺตีติป    วทนฺติ ฯ   อปฺโปเฏนตีฺติ   ภุชหตฺถสงฺฆฏฏนสทฺท  
ปวตฺเตนฺติ   วามหตฺถ   อุเร   เปตฺวา   ทกฺขิเณน   ปาณินา   ตตฺถ  
ตาฬเนน   สทฺท   กโรนฺตีติ   อตฺโถ ฯ   มุขเทณฺฑิมนฺติ   มุขเภรยิา  
เอต อธิวจน ฯ  
        [๗๑]  ปสาทาวเหนาติ    ปสาทชนเกน ฯ   อภิกฺกมน  
อภิกฺกนฺตนฺติ   อาห   คมเนนาติ ฯ   ปฏิกฺกมน   ปฏิกฺกนฺต ฯ  
                     [ ม. ป.  ๔๑๒-๓  ส. ท.  ๑๓๖-๘ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 120 

นิวตฺตเนนาติ  นิวตฺติมตฺต  ทสฺเสติ ฯ  นิวตฺติตฺวา  ปน คมน คมนเมว ฯ  
อภิมุข   โลกติ  อาโลกิตนฺติ  อาห  ปุรโต  ทสฺสเนนาติ ฯ  อิโตจิโตจ  
ทสฺสเนนาติ   อนุทิสาเปกฺขน   ทสฺเสติ ฯ   ยทิสาภิมุโข   คจฺฉติ  
ติฏติ   นิสทีติ   วา   ตทภิมุข   เปกฺขน  อาโลกิต  ตทนุคตทิสา- 
โลกน วิโลกตินฺติ   หิ   วุจฺจติ ฯ   อ ฺานิป   เหฏา   อุปริ   ปจฺฉโต  
จ   เปกฺขนวเสน   โอโลกติอุลฺโลกิตาปโลกิตานิ   นาม   โหนฺติ ฯ  
ตานิ   ปน   น   สมณสารุปฺปานีติ   อปฺปสาทาวหานิ ฯ  เตเนเวตฺถ  
อาโลกิตวิโลกิตาเนว   คหิตานิ ฯ   เตสนฺติ   สมาเส   คุณีภูตานิป  
ปพฺพานิ   ปรามสติ   ปพฺพสงฺโกจเนนาติ   หิ   วุตฺตตฺตา ฯ  ปพฺพานิ  
ตตฺถ   คุณีภูตานิ   สงฺโกจนสฺส   ปธานตฺตา ฯ   สติสมฺปช ฺเหีติ  
สาตฺถกตาทิปริคฺคาหิกาย   สติยา   ตถาปวตฺตสมฺปช ฺเน   จ ฯ  
สมนฺตโต   ปกาเรหิ   ปกฏ   วา  สวิเสส  ชานาตีติ  สมฺปชาโน ฯ  
ตสฺส   ภาโว   สมฺปช ฺ ฯ   ตถาปวตฺตาณสฺเสต   อธิวจน ฯ  
อภิสงฺขตตฺตาติ   สมฺมาปวตฺติตตฺตา ฯ   เหฏาขิตฺตจกฺขูติ   ขนฺธ  
อนาเมตฺวาว   อโธขิตฺตจกฺขุ ฯ  ขนฺธ  นาเมตฺวา  หิ  เหฏาวิโลกน  
น   สมณสารุปฺป ฯ   โอกฺขิตฺตจกฺขูติ   จ   อิมินา   ยุคมตฺตทสฺสิตา  
วุตฺตา ฯ  โพนฺโทติ  ลาโฬ  มนฺทธาตุโกติ  อตฺโถ๑ ฯ ภกุฏ ึกตฺวาติ  
ภมุกเภท   กตฺวา ฯ   สาขลฺเลน   ยุตฺตาติ   ตตฺถ   กตม  สาขลฺย  
 ๑. ม. โพนฺโทติ ณโฏ มุทฺธธาตุโกติ อตฺโถ ฯ  

                                [ ม. ป.  ๔๑๓  ส. ท.  ๑๓๘ ]  
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ยา   สา   วาจา   เนลา   กณฺณสุขาติอาทินา  นเยน  วุตฺตสาขลฺเลน  
สมนฺนาคตา ฯ   มุทุวจนาติ   อตฺโถ ฯ   เนลาติ   เอล   วุจฺจติ  
โทโส ฯ   นาสฺสา   เอลนฺติ   เนลา ฯ   นิทฺโทสาติ  อตฺโถ ฯ  
กณฺณสุขาติ   พฺย ฺชนมธุรตาย   กณฺณาน   สุขา   สจิูนา   วิชฺฌน   วิย  
กณฺณสูล   น   ชเนติ ฯ   ทานนิพทฺธานีติ  นิพทฺธทานานิ ฯ  สทธฺสฺส  
ปสนฺนสฺสาติ   รตนตฺตยสทฺธาย   สมนนฺาคตสฺส   ตโตเยว  ปสนนฺสฺส ฯ  
กมฺมผลสทฺธาย   วา   สมนฺนาคตตฺตา  สทฺธสฺส  รตนตฺตยปฺปสาทพหุลตาย  
ปสนฺนสฺส ฯ  
        [๗๒]  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเน  อามนฺเตสีติ  วตฺวา  คจฺฉถ  ตุมฺเห  
สารีปุตฺตาติ   วจนโต   สารีปุตฺตาติ   อิท   เอกเสสนเยน   วุตฺตนฺติ  
อยมตฺโถ   ปากโฏเยวาติ   น   วุตฺโต ฯ   สารีปุตฺตาติ   หิ   อิท  
เอกเสสนเยน   วุตฺต   วิรเูปกเสสสฺสาป   อิจฺฉิตตฺตา ฯ  เตเนเวตฺถ  
พหุวจนนิทฺเทโส   กโตติ ฯ   อาปตฺติ   โรเปตพฺพาติ  กุลทูสกกมฺเมน  
อาปนฺนาปตฺติ   โรเปตพฺพา ฯ   ตสฺม ึ  วิหาเรติ   พหิคาเม  วิหาร  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ   อนฺโตคาเม   วิหาโร   ปน   ตสฺมึ  คาเม  น  
วสิตพฺพนฺติ   อิมินาว   สงฺคหิโต   คามคฺคหเณเนว   คหิตตฺตา ฯ  
ตสฺมึ   วิหาเรติ   วจนโต   ตสฺส   คามสฺส   สามนฺตา   อ ฺสฺมึ  
วิหาเร   วสิตุ   วฏฏติ ฯ   สามนฺตคาเม   ปณฺฑาย  น  จริตพฺพนฺติ  
ตสฺมึ   วิหาเร   วาสสฺส   ปฏิกฺขิตฺตตฺตา   ยท ิ  ตตฺถ   วสติ   เตน  
                      [ ม. ป.  ๔๑๓-๙  ส. ท.  ๑๓๘-๔๑ ]  
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สามนฺตคาเมป   ปณฺฑาย   น   จริตพฺพนฺติ   อธิปฺปาโย ฯ   ตสฺมึ  
คาเม   ปณฺฑาย   น   จริตพฺพนฺติ   ยสมฺึ   คาเม   กลุทูสกกมฺม  กต  
ตสฺมึ   คาเมว   น   จริตพฺพ ฯ  ยสฺม ึ ห ิ คาเม  วา  นคิเม  วา  
กุลทูสกกมฺม   กต   ยสฺมิ ฺจ   วิหาเร   วสติ   เนว   ตสฺมึ   คาเม  
วา   นิคเม  วา  จริตุ  ลพฺภติ  น  วิหาเร  วสิตุ ฯ  สามนฺตวิหาเร  
วสนฺเตน   ปน   สามนฺตคาเม   จริตุ   วฏฏติ   ตตฺถ   วาสสฺส  
อปฺปฏิกฺขิตฺตตฺตา ฯ  
        [๗๓]  อฏารส   วตฺตานีติ   น   อุปสมฺปาเทตพฺพ  น  นิสสฺโย  
ทาตพฺโพ   น   สามเณโร   อุปฏาเปตพฺโพ   น   ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติ  
สาทิตพฺพา    สมฺมเตน    ภิกฺขุนิโย    น   โอวทิตพฺพา   ยาย  
อาปตฺติยา   สงฺเฆน   ปพฺพาชนียกมฺม   กต   โหติ   น  สา  อาปตฺติ  
อาปชฺชิตพฺพา   อ ฺา   วา   ตาทิสิกา   ตโต   วา   ปาปฏตรา  
กมฺม   น   ครหิตพฺพ   กมฺมิกา   น   ครหิตพฺพา   น   ปกตตฺตสฺส  
ภิกฺขุโน   อุโปสโถ   เปตพฺโพ   น   ปวารณา   เปตพฺพา   น  
สวจนีย   กาตพฺพ   น   อนุวาโท   เปตพฺโพ   น   โอกาโส  
กาเรตพฺโพ   น   โจเทตพฺโพ   น   สาเรตพฺโพ   น   ภิกฺขู  ภิกฺขูห ิ 
สมฺปโยเชตพฺพนฺติ เอวมาคตานิ อฏารส วตฺตานิ ฯ  
        [๗๔]  อสฺสชิปุนพฺพสุกปฺปธานา    อสฺสชิปนุพฺพสุกาติ   วุตฺตา  
สหจร ฺาเยน ฯ      อนุโลมปฏิปท      อปฺปฏิปชชฺนตายาติ ยถา- 
                            [ ม. ป.  ๔๒๐  ส. ท.  ๑๔๑-๒ ]  
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ป ฺตฺตสมฺมาวตฺตสงฺขาต    อนุโลมปฏิปท   อปฺปฏิปชชฺนตาย ฯ  
เยน   เยน   วตฺเตน   จิณฺเณน   สงฺโฆ   อนุโลมโิต   โหติ   ตสฺมึ  
ตสฺมึ  อวตฺตนโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  น  ปนฺนโลมา  โหนฺตีติ  ปติตโลมา  
น   โหนฺติ   อนุกุลวุตฺติโน   น   โหนตีฺติ   อตฺโถ ฯ   นิตฺถรณมคฺค  
น   ปฏิปชฺชนฺตีติ   อนุโลมวตฺตสงฺขาต   นิตฺถรณุปาย  น  ปฏปิชฺชนฺติ ฯ  
เยน   วตฺเตน   จิณฺเณน   สาปตฺติกภาวโต   นิตฺติณฺณา   โหนฺติ  
ตสฺมึ     นิตฺถรณกวตฺตสฺมึ     น    วตฺตนฺติ    อาปตฺติวุฏานตฺถ  
ตุริตตุริตา   ฉนฺทชาตา   น   โหนฺตีติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ทสหิ อกโฺกส- 
วตฺถูหีติ ชาติ นาม โคตฺต กมฺม สิปฺป อาพาธ ลิงฺค กิเลส อาปตฺติ-  
หีนสงฺขาเตหิ     ทสหิ     อกฺโกสการเณหิ ฯ    ฉนฺทคามิตา ปาเปนฺตีติ- 
อาทีสุ  ยกาโร  สย  อภิ ฺาติอาทีสุ  วิย  ลุตฺตนิททฺิฏโติ อาห  
ฉนฺทคามิตายป   ปาเปนฺตีติอาทึ ฯ   เตสนฺติ   อสฺสชิปุนพฺพสุกาน  
คณปาโมกฺขาน ฯ  
        [๗๕]  นิคมสฺส   อปากฏตฺตา   ต  ทสฺเสตุ  ตตฺถาติอาทิมาห ฯ  
ปรสนฺตก   เทติ   ทุกกฺฏเมวาติ   วิสฺสาสคฺคาเหน  ปรสนฺตก  คเหตฺวา  
เทนฺต   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  ต ฺจโข  วตฺถุปูชนตฺถายาติ  มาตา- 
ปตูนมฺป เทนฺเตน     วตฺถุปูชนตฺถายเอว     ทาตพฺพนฺติ    ทสฺเสติ ฯ  
มณฺฑนตฺถาย   ปน   สิวลิงฺคาทิปูชนตฺถายาติ   เอตฺตกเมว   วุตฺตตฺตา  
อิม   วิกกฺีณิตฺวา   ชีวิตมฺป   กปฺเปสฺสนตีฺติ   มาตุอาทีน  ทาตุ  วฏฏตีติ  
                              [ ม. ป.  ๔๒๐  ส. ท.  ๑๔๒-๓ ]  
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วทนฺติ ฯ   กสฺสจิปติ   าตกสฺส   อ ฺาตกสฺส   วา   กสฺสจิป ฯ  
าติสามเณเรเหวาติ    อนุจฺฉวิกตฺตา    วุตฺต ฯ   สมปฺตฺตาน  
สามเณราน   อุปฑฺฒภาค   ทาตุ   วฏฏตีติ   สงฺฆิกสฺส   ลาภสฺส อุปจาร- 
สีมคตาน   สามเณรานมฺป   สนฺตกตฺตา   เตสมฺป   อุปฑฺฒภาโค  
ลพฺภเตวาติ   กตฺวา   วุตฺต ฯ   จูฬกนฺติ  อุปฑฺฒภาคโตป  อุปฑฺฒ ฯ  
จตุตฺถภาคสฺเสต   อธิวจน ฯ   สามเณรา ฯ เป ฯ   เปนฺตีติ   อิท  
วสฺสคฺเคน   อภาชิย   สนธฺาย   วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ตตฺถาติ  มคฺเค  วา  
เจติยงฺคเณ   วา ฯ   ทาเปตุ   น   ลภนตีฺติ  สามเณเรหิ  ทาเปตุ  
อนุจฺฉวิกตฺตา  วุตฺต ฯ  น  หิ  ต  ปุปฺผทาน  นาม  สิยา ฯ  ยท ิ หิ  
ตถา   อาคตาน   เตส  ทาน  ปุปฺผทาน  ภเวยฺย  สามเณเรหิป  ทาตุ  
น   ลพฺเภยฺย ฯ   สยเมวาติ  สามเณรา  สยเมว ฯ  ยาคุภตฺตาทีนิ  
อาทายาติ   อิท   ภิกฺขูน   อตฺถาย   ยาคุภตฺตาทิสมฺปาทน   สนฺธาย  
วุตฺตตฺตา   น   วฏฏตีติ   อวิเสเสน   วุตฺต ฯ   วุตฺตนเยเนวาติ  
มาตาปตูน    ตาว    หริตฺวาป    หราเปตฺวาป    ปกโฺกสิตฺวาป  
ปกฺโกสาเปตฺวาป   ทาตุ   วฏฏติ   เสสาตกาน   ปกฺโกสาเปตฺวาว  
มาตาปตูน ฺจ   หราเปนฺเตน   าติสามเณเรเหว   หราเปตพฺพ  อิตเร  
ปน   ยทิ   สยเมว   อิจฺฉนฺติ   วฏฏตีติ  อิม  ปุปฺเผ  วุตฺตนย  ผเลป  
อติทิสฺสติ ฯ   ตสฺมา   ผลมฺป   มาตาปตูน   หรณหราปนาทินา  
ทาตุ   วฏฏติ ฯ   เสสาตีน   ปกฺโกสาเปตฺวาว ฯ   อิทานิ  โย  
                          [ ม. ป.  ๔๒๐  ส. ท.  ๑๔๔-๕ ]  
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หริตฺวา   วา   หราเปตฺวา   วา ฯเปฯ   อิสฺสรวตาย   ททโต  
ถุลลฺจฺจยนฺติ   อิม   ปุปฺเผ   วุตฺตนย   ผเลป   สงฺขิปตฺวา  ทสฺเสนฺโต กุล- 
สงฺคหตฺถาย  ปนาติอาทิมาห ฯ  ขีณปรพฺิพยานนฺติ  อาคนฺตุเก  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ   ผลปริจฺเฉเทน   วาติ   เอตฺตกานิ   ผลานิ   ทาตพฺพานีติ  
เอว   ผลปริจฺเฉเทน   วา ฯ   รุกฺขปริจฺเฉเทน   วาติ   อิเมหิ  
รุกฺเขหิ   ทาตพฺพานีติ   เอว   รุกฺขปริจฺเฉเทน  วา ฯ  ปริจฺฉินฺเนสุป  
รุกฺเขสุ   อิธ   ผลานิ   สุนทฺรานิ   อิโต   คณฺหถาติ   วทนฺเตน  
กุลสงฺคโห   กโต   นาม  โหตีติ  อาห  เอว  ปน  น  วตฺตพฺพนฺติ ฯ  
รุกฺขจฺฉลฺลีติ   รกฺุขตโจ ฯ   เตส  เตส  คิหีน  คามนฺตรเทสนฺตราทีสุ  
สาสนปฏิสาสนหรณ     ชงฺฆเปสนิก ฯ     เตนาห     คิหีน ทูเตยฺยสาสน- 
หรณกมฺมนฺติ ฯ   ทูตสฺส  กมฺม  ทูเตยฺย ฯ  ปม  สาสน  
อคฺคเหตฺวาป ฯ เป ฯ   ปเท   ปเท   ทุกกฺฏนฺติ   อิท   ตสฺส  สาสน  
อาโรเจสฺสามีติ   อิมินา   อธิปฺปาเยน   คมน   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  
ตสฺส   ปน   สาสน   ปฏิกขิฺปตฺวา   สยเมว  การุ ฺเ   ิโต  คนฺตฺวา  
อตฺตโน   ปฏริูป   สาสน   อาโรเจติ   อนาปตฺติ ฯ   ปุพฺเพ  
วุตฺตปฺปการนฺติ   มม   วจเนน   ภควโต   ปาเท   วนฺทถาติอาทินา  
วุตฺตปฺปการ สิกฺขาปเท ปม วุตฺต ฯ  
        [๗๖]  ปกฺกมตายสฺมาติ   อิท   ปพฺพาชนียกมฺมวเสน   วุตฺต ฯ  
ปุน   ปกฺกมตายสฺมาติ   อิท   ปน   ปพฺพาชนียกมฺมกตสฺส   วตฺตวเสน  
                            [ ม. ป.  ๔๒๐-๑  ส. ท.  ๑๔๕-๗ ]  
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วุตฺต ฯ   ปมสงฺฆเภทสทิสาเนวาติ   เอตฺถ   องฺเคสุป  ยถา  ตตฺถ  
ปรกฺกมน   เอว   อิธ   ฉนทฺาทีหิ   ปาปน   ทฏพฺพ ฯ   เสส  
ตาทิสเมวาติ ฯ  
                             กุลทูสกสิกฺขาปท เตรสม ฯ  
        [๗๗]  ปม   อาปตติ   อาปชชฺน  เอเตสนฺติ  ปมาปตฺติกา ฯ  
ตตฺตกานิ   อหานีติ   ปฏิจฺฉาทิตทิวสโต   ปฏาย  ยาว  อาโรจิตทิวโส  
ตาว    ทิวส ปกฺข มาส สวจฺฉรวเสน   ยตฺตโก   กาโล   อติกฺกนฺโต  
ตตฺตก  กาลนฺติ  อตฺโถ ฯ  อกาเมน  อวเสนาติ เอตฺถ อปฺปฏกิมมฺกตาย  
อาปตฺติยา   สคฺคโมกฺขาวรณภาวโต   อนิจฺฉนฺเตนาป   ปริวสิตพฺพนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ   อวฺหาตพฺโพติ   อพฺภานกมฺมวเสน   ปกฺโกสิตพฺโพ ฯ  
เต   จ   ภิกฺขู   คารยฺหาติ  เอตฺถ  เย  โอนภาว  ตฺวา  อพฺเภนฺติ  
เต   ภิกฺขู   จ   ครหิตพฺพา   สาติสารา   สโทสา ฯ   ทุกฺกฏ  
อาปชฺชนฺตีติ   อยมตฺโถ   ปากโฏเยวาติ   น   วุตฺโต ฯ   สามีจีติ  
วตฺต ฯ  
           อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                                เตรสกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                            -----------  
                         [ ม. ป.  ๔๒๑-๖  ส. ท.  ๑๔๗-๙ ]  
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                                  อนิยตกณฺฑวณฺณนา  
        [๗๘]  ปุตฺตสทฺเทน   สาม ฺนิทฺเทสโต   เอกเสสนเยน   วา  
ปุตฺตีป   คหิตาติ   อาห   พหู   ธีตโร   จาติ ฯ   ทานปฺปทาเนสูติ  
ขุทฺทเกสุ   เจว   มหนฺเตสุ   จ   ทาเนสุ ฯ   ฉณ  นาม  อตฺตโน  
อตฺตโน   เคเห   กตฺตพฺพมงฺคลนฺติ   อาห  อาวาหวิวาหมงฺคลาทีสูติ ฯ  
เอตฺถ   อาทิสทเฺทน   ผคฺคุณมาสาทีสุ   อุตฺตรผคฺคุณาทิอภิลกฺขิต- 
ทิวเสสุ สปริชนาน     มนสฺุสาน     มงฺคลกรณมฺป     สงฺคณฺหาติ ฯ  
อนฺตรุสฺสเวสูติ    มหุสฺสวสฺส   อนฺตรนฺตรา   ปวตฺติตอุสฺสเวสุ ฯ  
อาสาฬฺหีปวารณนกฺขตฺตาทีสูติ     เอตฺถ    นกฺขตฺตสทฺโท    ปจฺเจก  
โยเชตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  อาสาฬฺหีนกฺขตฺตนฺติ  วสฺสูปคมนปูชาทิวส  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ   ปวารณนกฺขตฺตนฺติ   ปวารณปชูาทิวส   สนธฺาย ฯ  
อาทิสทฺเทน  ยสฺมึ  นกฺขตฺเต  คามนิคมวาสิโน  ตโย  สตฺต  วา  ทวิเส  
นกฺขตฺตโฆสน    กตฺวา    ยถาวิภว    อลงฺกตปฏิยตฺตา    โภเค  
ปริภุ ฺชนฺตา   นกฺขตฺตกีฬ   กีฬนฺติ   ตมฺป   สงฺคณฺหาติ ฯ   อิเมป  
ทารกาติ   อตฺตโน  อตฺตโน  ทารเก  สนฺธาย  วทนฺติ ฯ  ตทนนฺตรนฺติ  
ภิกฺขูน โภชนานนฺตร ฯ  
        [๗๙]  ต   กมฺมนฺติ   ต   อชฺฌาจารกมฺม ฯ  ภิกขฺุ  นิสินฺเนติ  
เอตฺถ   ภิกฺขูติ   ภุมฺมตฺเถ   ปจฺจตฺตวจน ฯ  ภุมฺมวจนสฺส  วา  โลป  
                      [ ม. ป.  ๔๒๗-๓๐  ส. ท.  ๑๔๙-๕๐ ]  
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กตฺวา   นิทฺเทโสติ   อาห   ภิกฺขุมฺหิ   นิสินฺเนติ ฯ  ปาลิย  โสตสฺส  
รโหติ   อิท  อตฺถุทฺธารวเสน  วุตฺต ฯ  ปฏิจฺฉนฺเน  อาสเนติ  วจนโต  
สกฺกา   โหติ   เมถุน   ธมมฺ   ปฏิเสวิตุนฺติ   จ   วุตฺตตฺตา  จกฺขุสฺส  
รโห   อิธาธปิฺเปโตติ   ทสฺเสตุ   กิ ฺจาปติอาทิ   วุตฺต ฯ  ปริจฺเฉโท  
เวทิตพฺโพติ   รโหนิสชฺชาปตฺติยา   ปรจฺิเฉโท   ววตฺถาน  เวทิตพฺพ ฯ  
อิทานิ   จกฺขุสฺส   รเหเนว   อาปตฺตึ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  สเจ  
ปหีติอาทิมาห๑ ฯ   ปหิตกวาฏสฺสาติ   อิมินา   ปฏิจฺฉนฺนภาวโต  
จกฺขุสฺส   รโหสพฺภาว   ทสฺเสติ ฯ   อปหิตกวาฏสฺสาติ   อิมินา  
อปฺปฏิจฺฉนฺนภาว   ทสฺเสติ ฯ   อปฺปฏิจฺฉนฺเน   จ   ทุติยสิกฺขาปเท อาคต- 
นเยน   โสตสฺส   รหวเสนาป   ปริจฺเฉโท   เวทิตพฺโพติ   อาห  
อนฺโตทฺวาทสหตฺเถป  โอกาเสติ ฯ  อนฺโตทฺวาทสหตฺเถติ  หิ อิท โสตสฺส  
รหาภาว   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   ยทิป  จกฺขุสฺเสว  รหาภาว  สนฺธาย  
วเทยฺย   อนฺโตทฺวาทสหตฺเถติ   น   วเทยฺย   อปฺปฏิจฺฉนฺเน   ตโต  
ทูรตเร   นิสนิฺเนป   จกฺขุสฺส   รหาสมฺภวโต ฯ   ยสมฺา   นิสีทิตฺวา  
นิทฺทายนฺโต   กปมิทฺธปเรโต   กิ ฺจิ   กาล   จกฺขูนิ   อุมฺมิเลติ  กิ ฺจิ  
กาล    นิมฺมิเลติ    น    จ   มหานิทฺท   โอกฺกมติ   ตสฺมา  
นิทฺทายนฺโตป   อนาปตฺตึ   กโรตีติ   วุตฺต ฯ  นิปชชฺิตฺวา  นิทฺทายนฺโต  
ปน   ตาทิโส   น   โหตีติ   อาห   นิปชชฺิตฺวา   นิทฺทายนฺโต   น  
 ๑ สมนฺตปาสาทิกาย สเจ ปหิตกวาฏสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  

                               [ ม. ป.  ๔๓๐  ส. ท.  ๑๕๐ ]  
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กโรตีติ ฯ  อนาปตฺตึ  น  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  ปฏิลทฺธโสตาปตฺติผลาติ  
อนฺติมปริจฺเฉทโต   อรยิสาวิก   ทสฺเสติ ฯ   ปฏิวิทฺธจตุสฺสจฺจาติ  
โสตาปตฺติมคฺเคน     ปฏวิิทฺธจตุสฺสจฺจา ฯ    ติณฺณ    ธมฺมาน  
อ ฺตเรน   กาเรตพฺโพติ   นิสชชฺ   ปฏิชานมานสฺส   ติณฺณ   ธมฺมาน  
อ ฺตรสมาโยโค   โหติเยวาติ   วุตฺต ฯ   ปาราชิเกน   ปน  
สงฺฆาทิเสเสน  จ  ปาจิตฺติเยน  จ  เตนากาเรน  นิสชชฺ ปฏิชานมาโนว  
กาเรตพฺโพ ฯ   น   อปฺปฏิชานมาโนติ   อลชชฺีป   อปฺปฏิชานมาโน  
อาปตฺติยา   น   กาเรตพฺโพติ   อวิเสเสน   วุตฺต ฯ  โส  หิ  ยาว  
น   ปฏชิานาติ   ตาว   เนว   สุทโฺธ   น  อสุทฺโธติ  วา  วตฺตพฺโพ  
วุตฺตานุสนฺธินา ปน กาเรตพฺโพ ฯ วุตฺต เหต  
              ปฏิ ฺา ลชฺชีสุ กตา           อลชชฺีเสฺวต น วิชฺชติ  
              พหุมฺป   อลชชฺี   ภาเสยฺย    วุตฺตานุสนฺธิเตน   การเยติ ฯ  
เยน   วา   สา  สทฺเธยฺยวจสา  อุปาสิกา  วเทยฺย  เตน  โส  ภิกฺขุ  
กาเรตพฺโพติ    เอตฺถ   ปฏชิานมาโนติ   อวุตฺเตป   อธิการตฺตา  
ปฏิชานมาโนว   เตน   โส  ภิกฺขุ  กาเรตพฺโพติ  วุตฺต ฯ  ตถารปูาย  
อุปาสิกาย   วจเน   อ ฺถตฺตาภาวโต   ทิฏ   นาม   ตถาป   โหติ  
อ ฺถาป   โหตีติ   ทสฺสเน   อ ฺถตฺตสมฺภว   ทสฺเสติ ฯ   เอว  
มหิทฺธิกา   นาม ฯ เป ฯ   วทาเปถาติ  อิท  เอว  มหทิฺธิกาป  ตุมฺเห  
เอวรูเป   อาสงฺกนีเย   าเน   กสฺมา   อนุปปริกฺขิตฺวา   นิสินฺนตฺถ  
                            [ ม. ป.  ๔๓๐  ส. ท.  ๑๕๑-๒ ]  
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ตุมฺหาทิเสหิ   นาม   อนฺตรฆเร   นิสีทนฺเตหิ   อุปปริกฺขิตฺวา   ปฏิรูเป  
าเน   นิสีทิตพฺพนฺติ  เถร  โอวทนฺโต  อาห  น  ปน  อสทฺทหนฺโต ฯ  
เถโร    อตฺตโน    อนุปปริกฺขิตฺวา    อนิสินฺนภาว    ทสฺเสนฺโต อนฺตร- 
ฆรสฺเสเวโส   อาวุโส  โทโสติ  อาห ฯ  เอวมกาสินฺติ  อตฺตโน  
นิคูหิตพฺพมฺป   คุณ   ปกาเสนฺโต   เอววิธ   อิทฺธิปาฏิหาริย  อกาสึ ฯ  
รกฺเขยฺยาสิ   มนฺติ   มา   ม  อ ฺเป  เอว  ชานนฺตูติ  อตฺตโน  คุณ  
อชานาเปตุกาโม   วทติ ฯ  มาตุคามสฺส  เมถุน  ธมมฺ  ปฏิเสวนฺโตติ  
เอตฺถ  มคฺเคติ  ปาเสโส  ทฏพฺโพติ  อาห  มาตุคามสฺส  มคฺเคติ ฯ  
รโหนิสชชฺสสฺาทสฺส   อสติป   เมถุนราคภาเว   ตปฺปฏิพทฺธกิเลสตฺตา  
วุตฺต   เมถุนธมฺมสนฺนิสฺสิตกิเลโส   วุจฺจตีติ ฯ  เตเนว  สนฺนิสฺสิตคฺ- 
คหณ กต ฯ   ต   สนฺธาย   อคเตป   อสุทฺธจิตฺเตน   คตตฺตา  อสฺสาเท  
อุปฺปนฺเน   ปาจิตฺติยนฺติ   วุตฺต ฯ   รหสฺสาโท  อุปปฺชฺชติ  อนาปตฺตีติ  
สุทฺธจิตฺเตน   คนฺตฺวา   นสิินฺนตฺตา   จิตฺตุปฺปาทมตฺเตเนตฺถ   อาปตฺติ  
น   โหตีติ   วุตฺต ฯ  อย  ธมฺโม  อนิยโตติ  เอตฺถ  ติณฺณ  อาปตฺตีน  
ย   อาปตฺตึ  วา  วตฺถุ  วา  ปฏชิานาติ  ตสฺส  วเสน  กาเรตพฺพตาย  
อย   อนิยโตติ   อยมตฺโถ   ปากโฏเยวาติ   น   วุตฺโต ฯ   ย  
อาปตฺตึ ปฏิชานาติ ตสฺสา วเสเนตฺถ องฺคเภโท เวทิตพฺโพ ฯ  
                                  ปมานิยตสิกฺขาปท ฯ  
        [๘๐]  เอโกติ   วุตฺตตฺตา   นิสชฺช   กปฺเปตุ   ปฏิกฺขิตฺตนฺติ  
                        [ ม. ป.  ๔๓๐-๔  ส. ท.  ๑๕๒-๔ ]  
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อิมินา   สมฺพนฺโธ   น   ฆฏิยตีติ   อาห  ย  เอโก ฯ เป ฯ  สมฺพนฺโธ  
เวทิตพฺโพติ ฯ   เอต  ปจฺจตฺตวจนนฺติ  เอโกติ  อิท  ปจฺจตฺตวจน ฯ  
พหิ   ปริกฺขิตฺตนฺติ   พหิ   ปาการาทินา   ปรกิฺขิตฺต ฯ  ปริเวณงฺคณนฺติ  
ปริเวณมาฬก   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   อิตฺถปี  ปุรโิสปติ  เอตฺถ  ปเม  
กสฺมา   อิตฺถสีตมฺป   อนาปตฺตึ   น   กโรติ   อิธ   เอกาป   กสฺมา  
อนาปตฺตึ   กโรตีติ ฯ   วุจฺจเต ฯ   ปมสิกฺขาปท   สกฺกา  โหติ  
เมถุน   ธมฺม   ปฏิเสวิตุนฺติ   วุตฺตตฺตา   เมถุนธมฺมวเสน   อาคต  น  
จ    เมถุนสฺส    มาตุคาโม    ทุติโย   โหติ   อิตฺถโิย   หิ  
อ ฺม ฺ ิสฺสา   วชชฺ   ปฏิจฺฉาเทนฺติ ฯ  เตเนว  เวสาลิย  มหาวเน  
ทฺวาร   วิวริตฺวา   นิปนฺเน   ภิกฺขุมฺหิ   สมฺพหุลา   อิตฺถิโย  ยาวทตฺถ  
กตฺวา   ปกฺกมึสุ ฯ   ตสฺมา   ตตฺถ   อิตฺถีสตมฺป   อนาปตฺตึ   น  
กโรตีติ   วุตฺต ฯ   อิท   ปน   สิกฺขาปท   ทุฏ ุลฺลวาจาย   วเสน  
อาคต   อล ฺจโข   โหติ   มาตุคาม  ทุฏ ุลฺลาหิ  วาจาหิ  โอภาสิตุนฺติ  
วุตฺตตฺตา ฯ    ทุฏ ุลฺลวาจ ฺจ    สุตฺวา    มาตุคาโมป   น  
ปฏิจฺฉาเทติ ฯ  เตเนว  ทฏุ ุลฺลวาจสิกฺขาปเท  ยา ตา อิตฺถิโย หริีมนา  
ตา   นิกฺขมิตฺวา   ภิกฺขู   อุชฺฌาเปสส ฯ   ตสฺมา   อิธ   อิตฺถีป  
อนาปตฺตึ   กโรตีติ   วุตฺต ฯ  อิธ  อปฺปฏิจฺฉนฺนตฺตา  อิตฺถีป  อนาปตฺตึ  
กโรติ   ตตฺถ   ปฏิจฺฉนฺนตฺตา   อิตฺถีสตมฺป   อนาปตฺตึ   น   กโรตีติ  
จ  วทนฺติ ฯ  กายสสคฺควเสน  อนนฺโธ  วุตฺโต ฯ  ทฏุ ุลฺลวาจา- 
                            [ ม. ป.  ๔๓๔-๕  ส. ท.  ๑๕๔ ]  
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วเสน  อพธิโร ฯ   อนฺโตทฺวาทสหตฺเถ   โอกาเสติ   โสตสฺส   รหาภาโว  
วุตฺโต ฯ   เอเตน   โสตสฺส  รโห  ทฺวาทสหตฺเถน  ปริจฺฉินฺทิตพฺโพติ  
ทสฺเสติ ฯ   ตสฺมา   ทฺวาทสหตฺถโต   พหิ   นิสินโฺน   อนาปตฺตึ  
น   กโรติ   สติป   จกฺขุสฺส   รหาภาเว   โสตสฺส  รหสพฺภาวโต ฯ  
อิมสฺมึ   ห ิ  สิกฺขาปเท   อปฺปฏิจฺฉนฺนตฺตา   โสตสฺส   รโหเยว  
อธิปฺเปโต ฯ  ปาลิย  ปน  จกฺขุสฺส  รโหติ  อตฺถุทฺธารวเสน  วุตฺต ฯ  
เกนจิ  ปน  เทฺวป  รหา  อิธ  อธิปฺเปตาติ  วุตฺต ฯ ต น คเหตพฺพ ฯ  
น  หิ  อปฺปฏจฺิฉนฺเน  โอกาเส  จกฺขุสฺส  รโห  สมฺภวติ  ทฺวาทส- 
หตฺถโต พหิ   ทสฺสนวิสเย   ทูรตเร   นิสินฺนสฺสาป  ทฏ ุ  สกกฺุเณยฺย- 
ภาวโต ฯ นิทฺทายนฺโตปติ      อิมินา      นิปชฺชิตฺวา      นิทฺทายนฺโตป  
คหิโตเยวาติ    ตีสุป    คณฺ ีปเทสุ    วุตฺต ฯ   นิปชชฺตฺิวา อนิทฺทา- 
ยนฺเตป  สติป  จกฺขุสฺส  รเห  อพธิรตฺตา  โสตสฺส  รโห  นตฺถีติ  
คณฺ ีปทการาน   อธิปฺปาโย ฯ   ยถา   ปน  นิปชฺชิตฺวา  นิทฺทายนฺโต  
อนฺโธ   วิย   กิ ฺจิ   น   ปสฺสตีติ   จกฺขุสฺส   รโห   ตถา   พธิโร  
วิย   กิ ฺจิ   สทฺท   น  สุณาตีติ  โสตสฺส  รโห  จ  สมฺภวตีติ  สกฺกา  
วตฺตต ฯ   อฏกถาย ฺจ    ิโต   วา   นิสินฺโน   วาติ  เอตฺตกเมว  
วุตฺต ฯ   ปมสิกฺขาปเท   วิย   นิปชชฺตฺิวา   นิทฺทายนฺโต   จ  
อนาปตฺตึ  น  กโรตีติ  อิท  ปน  น  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  วีมสิตฺวา  ยถา  
น   วิรุชฺฌติ   ตถา  คเหตพฺพ ฯ  โสตสฺส  รหสฺเสว  อิธาธิปฺเปตตฺตา  
                             [ ม. ป.  ๔๓๖  ส. ท.  ๑๕๔ ]  
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พธิโร   ปน   จกฺขุมาปติ   วุตฺต ฯ   อนฺธสฺส   อปฺปฏิจฺฉนฺนมฺป  
ปฏิจฺฉนฺนปกฺข   ภชตีติ   ปมสิกฺขาปทสฺส   วิสยตฺตา   วุตฺต   อนฺโธ  
วา   อพธิโรป   น   กโรตีติ ฯ   ยเถว  หิ  ตตฺถ  อปหิตกวาฏสฺส  
คพฺภสฺส   อนฺโต   สมีเปป    ิโต   อนฺโธ   อนาปตฺตึ   น   กโรติ  
เอวมยมฺปติ   ทฏพฺพ ฯ   อุภยตฺถาปติ  ทฺวีสุป  อนิยเตสุ ฯ  ยสฺมา  
ทฺวีหิป   สิกขฺาปเทหิ   อุทายิตฺเถร   อารพฺภ   วิสุ   ป ฺตฺตา   กาจิ  
อาปตฺติ    นาม   นตฺถิ   ตสฺมา   ตสฺส   ตสฺส   สิกฺขาปทสฺส  
อาทิกมฺมิเก  สนฺธาย  อาทิกมฺมิกาน อนาปตฺติ วุตฺตา ฯ อุปนนฺทตฺ- 
เถราทโย หิ   รโหนิสชฺชาทีน   อาทิกมฺมิกา ฯ   ภควตา   ปน   ปม  
ป ฺตฺตสิกฺขาปทานิเยว    คเหตฺวา    อุปฺปนฺนวตฺถุสฺมึ   อนิยตกฺกโม  
ทสฺสิโต ฯ   ยทิ   อิเมหิ   สิกฺขาปเทหิ   วิสุ   ป ฺตฺตา   อาปตฺติ  
นาม   นตฺถ ิ  อถ   กสฺมา   ภควตา   อนิยตทฺวย   ป ฺตฺตนฺติ ฯ  
เอวรูปายป   อุปาสิกาย   วุจฺจมาโน   ปฏิชานมาโนเยว   อาปตฺติยา  
กาเรตพฺโพ    น    อปฺปฏิชานมาโนติ    ทสฺเสนฺเตน    ภควตา  
ยายกายจิ   อาปตฺติยา   เยนเกนจิ   โจทิเต  ปฏิ ฺาตกรณเยว  ทฬฺห  
กตฺวา   วินยวินิจฺฉยลกฺขณ   ปต ฯ   อถ   ภิกฺขุนีน  อนิยต  กสฺมา  
น วุตฺตนฺติ ฯ อิทเมว ลกฺขณ สพฺพตฺถ อนุคตนฺติ น วุตฺต ฯ  
                                     ทติุยานิยตสิกฺขาปท ฯ  
             อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                                    อนิยตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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                                        ตึสกกณฺฑวณฺณนา  
        [๘๑]  สมิตาวินาติ   สมิตปาเปน ฯ   โคตมเก   เจติเยติ โคตม- 
ยกฺขสฺส  เจติยฏาเน  กตวิหาโร  วุจฺจติ ฯ  ปริภุ ฺชิตุ  อนุ ฺาต  
โหตีติ   ภควตา   คหปติจีวเร   อนุ ฺาเต   พหูนิ   จีวรานิ  ลภิตฺวา  
ภณฺฑิก   กตฺวา   สีเสป   ขนฺเธป   กฏยิาป   เปตฺวา   อาคจฺฉนฺเต  
ภิกฺขู   ทิสฺวา   จีวเร   สีม   พนฺธนฺเตน   ติจีวร   ปรโิภคตฺถาย  
อนุ ฺาต   น   ปน   อธิฏานวเสน ฯ  นหายนฺติ  เอตฺถาติ  นหาน  
นหานติตฺถ ฯ   เอโก   กริ   พฺราหฺมโณ   จินฺเตสิ  พุทฺธรตนสฺส  จ  
สงฺฆรตนสฺส   จ   ปูชา   ป ฺายติ   กถ   นโุข   ธมฺมรตน   ปูชติ  
นาม   โหตีติ ฯ   โส   ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  
ภควา   อาห   สเจป   พฺราหฺมณ   ธมฺมรตน   ปูเชตุกาโม   เอก  
พหุสฺสุต   ปูเชหีติ ฯ   พหุสฺสุต   ภนฺเต   อาจิกฺขถาติ ฯ  ภิกฺขุสงฺฆ  
ปุจฺฉาติ ฯ   โส   ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  พหุสฺสุต  ภนฺเต  อาจิกฺขถาติ  
อาห ฯ   อานนฺทตฺเถโร   พฺราหฺมณาติ ฯ   พฺราหฺมโณ   เถร สหสฺสคฺ- 
ฆนเกน  จีวเรน  ปูเชสิ ฯ เตน วุตฺต ปฏิลาภวเสน อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  
อุปฺปนฺนสทฺโท   นิปฺผนนฺปริยาโยป   โหตีติ   ต   ปฏิกฺขิปนฺโต   อาห  
โน  นิปฺผตฺติวเสนาติ ฯ  ปมเมว  หิ  ต  ตนฺตวายกมฺเมน  นิปฺผนฺน ฯ  
เถรสฺส   สนติฺเก   อุปชฌฺ  คาหาเปตฺวา  สย  อนุสฺสาวนกมฺม  กโรตีติ  
        [ มหาวิภงฺคสฺส  ทุติโย  ภาโค  องฺเก  ๑-๒  ส. ท.  ๑๕๕-๖ ]  
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เอตฺถ   สารีปตฺุตตฺเถโรป   ตเถว   กโรตีติ   ทฏพฺพ ฯ   เอว  
เอกเมเกน   อตฺตโน   ปตฺตจีวร   ทตฺวา   ปพฺพาเชตฺวา   อุปชฺฌ  
คณฺหาปตานิ   ป ฺจ   ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  อเหสส ฯ  อายสฺมนฺต  อานนฺท  
อติวิย   มมายตีติ   อานนฺทตฺเถโร   ตาว   มมายตุ   อขีณาสวภาวโต  
สารีปุตฺตตฺเถโร   กถนฺติ ฯ   น   อิท   มมายน   เคหสิตเปมวเสน  
อถโข   คุณสมฺภตฺติวเสนาติ   นาย   โทโส ฯ   นวม   วา   ทิวส  
ทสม   วาติ   ภุมฺมตฺเถ   อุปโยควจน ฯ   นวเม  วา  ทสเม  วา  
ทิวเสติ   อตฺโถ ฯ  สเจ  ภเวยฺยาติ  สเจ  กสฺสจิ  เอว  สิยา ฯ  
วุตฺตสทิสเมวาติ   เอตฺถ   วุตฺตทิวสเมวาติป   ปนฺติ ฯ   ธาเรตุนฺติ  
เอตฺถ อาหาติ ปาเสโส ทฏพฺโพ ฯ  
        [๘๒]  นิฏ ิตจีวรสฺมินฺติ   ภุมฺมวจนสฺส   โลป  กตฺวา  นิทฺเทโสติ  
อาห   นิฏ ิเต   จีวรสฺมินติฺ ฯ   จีวรสฺส  กรณปลิโพเธ  อุปจฺฉินฺเนติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   ปาสวฏฏคณฺ ิกวฏฏปริโยสาน   ยงฺกิ ฺจิ   กตฺตพฺพ  
ต   กตฺวาติ   โยเชตพฺพ ฯ   สูจิยา   ปฏสิามนนฺติ  อิท  สูจิกมฺมสสฺ  
สมฺมาปรินิฏ ิตภาวทสฺสนตฺถ    วุตฺต ฯ    สูจิกมฺมนิฏานเมเวตฺถ  
ปมาณ ฯ   เอเตสปติ   วินฏาทึ   ปรามสติ ฯ   ก ิเน   จ  
อุพฺภตสฺมินฺติ   ย   สงฺฆสฺส   ก ิน  อตฺถต  ตสฺมึ  ก ิเน  จ  อุพฺภเตติ  
อตฺโถ ฯ   ทติุยสฺส   ปลิโพธสฺส  อภาว  ทสฺเสตีติ  อาวาสปลิโพธสฺส  
อภาว   ทสฺเสติ ฯ   เอตฺถ   จ   นิฏ ิตจีวรสฺมึ  อุพฺภตสฺมึ  ก ิเนติ  
                             [ ม. ท.  ๒-๓  ส. ท.  ๑๕๖-๘ ]  
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อิเมหิ    ทฺวีห ิ   ปเทหิ   ทวิฺนฺน   ปลิโพธาน   อภาวทสฺสเนน อตฺถต- 
ก ินสฺส   ป ฺจมาสพฺภนฺตเร   ยาว  จีวรปลิโพโธ  อาวาสปลิโพโธ  
จ   น   อุปจฺฉิชฺชติ   ตาว   อนธิฏ ิต   อวิกปฺปต   อติเรกจีวร  
ทสาหโต   ปรมฺป   เปตุ   วฏฏตีติ   ทเีปติ ฯ   อตฺถตก ินสฺส  หิ  
ยาว    ก ินสฺส    อุพฺภารา    อนามนฺตจาโร   อสมาทานจาโร  
ยาวทตฺถจีวร   คณโภชน   โย   จ   ตตฺถ   จีวรุปฺปาโทติ   อิเม ป ฺจา- 
นิสสา   ลพฺภนฺติ ฯ  ปกกฺมน  อนฺโต  อสฺสาติ  ปกฺกมนนฺติกา ฯ  
เอว   เสสาป   เวทิตพฺพา ฯ  วิตฺถาโร  ปเนตฺถ  อาคตฏาเนเยว  
อาวิภวิสฺสติ ฯ   โขมนฺติ   โขมสุตฺเตหิ   วายิต   โขมปฏจีวร ฯ  
ตถา   เสสานิ ฯ   สาณนฺติ   สาณวากสุตฺเตหิ  กตจีวร ฯ  ภงฺคนฺติ  
โขมสุตฺตาทีนิ   สพฺพานิ   เอกจฺจานิ   วา   มิสฺเสตฺวา   กตจีวร ฯ  
ภงฺคมฺป   วากมยเมวาติ   เกจิ ฯ   ทกฺุกลู   ปฏฏณฺณ   โสมารปฏ  
จีนปฏ   อิทฺธิช   เทวทินฺนนฺติ   อิมานิ   ปน  ฉ  จีวรานิ  เอเตสเยว  
อนุโลมานีติ   วิสุ   น   วุตฺตานิ ฯ   ทุกกฺูล   ห ิ สาณสฺส  อนุโลม  
วากมยตฺตา ฯ    ปฏฏณฺณเทเส   ส ฺชาตวตฺถ   ปฏฏณฺณ ฯ  
ปฏฏณฺณ   โกเสยฺยวิเสโสติ   ห ิ อภิธานโกเส  วุตฺต ฯ  โสมารเทเส  
จีนเทเส   จ   ชาตวตฺถานิ   โสมารจีนปฏานิ ฯ   ปฏฏณฺณาทีนิ  ตีณิ  
โกเสยฺยสฺส   อนุโลมานิ   ปาณเกหิ   กตสุตฺตมยตฺตา ฯ   อิทฺธิช  
เอหิภิกฺขูน   ปุ ฺ ิทฺธิยา   นิพฺพตฺตจีวร ฯ   ต   โขมาทีน   อ ฺตร  
                               [ ม. ท. ๓  ส. ท.  ๑๕๘-๙ ]  
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โหตีติ   เตสเอว   อนุโลม ฯ  เทวตาหิ  ทินฺน  จีวร  เทวทินฺน ฯ  
ต   กปฺปรุกฺเข   นิพฺพตฺต   ชาลินิยา   เทวก ฺาย   อนุรุทฺธตฺเถรสฺส  
ทินฺนวตฺถสทิส ฯ   ตมฺป   โขมาทีนเยว   อนุโลม   โหติ   เตสุ อ ฺตร- 
ภาวโต ฯ   มชฺฌิมสฺส   ปรุิสสฺส   วิทตฺถึ   สนฺธาย   เทฺว วิทตฺถิโยติ- 
อาทิ   วุตฺต ฯ  อิมินา  ทีฆโต  วฑฺฒกีหตฺถปฺปมาณ  วิตฺถารโต  
ตโต    อุปฑฺฒปฺปมาณ    วิกปฺปนุปคนฺติ    ทสฺเสติ ฯ   ตถาหิ สุคต- 
วิทตฺถิ   นาม   อิทานิ   มชฌฺิมสฺส   ปุรสิสฺส   ติสฺโส   วิทตฺถิโย วฑฺฒกี- 
หตฺเถน  ทิยฑฺโฒ  หตฺโถ  โหตีติ  กุฏกิารสิกฺขาปทฏกถาย  วุตฺต ฯ  
ตสฺมา   สุคตงฺคุเลน   ทฺวาทสงฺคุล   วฑฺฒกีหตฺเถน   ทิยฑฺโฒ   หตฺโถติ  
สิทฺธ ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  สุคตงฺคุเลน  อฏงฺคุล  วฑฺฒกีหตฺถปฺ- 
ปมาณนฺติ อิท   อาคตเมวาติ ฯ   ต   อติกฺกามยโตติ   เอตฺถ   ตนฺติ  
จีวร   กาล   วา   ปรามสติ ฯ   ตสฺส   โย   อรโุณติ   ตสฺส จีวรุป-ฺ 
ปาททิวสสฺส  โย  อติกฺกนฺโต  อรโุณ ฯ  จีวรุปฺปาททิวเสน สทฺธินฺติ  
จีวรุปฺปาททิวสสฺส     อติกฺกนฺตอรุเณน    สทฺธินฺติ    อตฺโถ ฯ  
ทิวสสทฺเทน   หิ   ตตทิวสนิสฺสิโต   อรโุณ   วุตฺโต ฯ   พนฺธิตฺวาติ  
รชฺชุอาทีหิ พนฺธิตฺวา ฯ เวเตฺวาติ วตฺถาทีหิ เวเตฺวา ฯ  
        [๘๓]  วจนีโยติ   สงฺฆ   อเปกฺขิตฺวา   วุตฺต ฯ   อ ฺถาป  
วตฺตพฺพนฺติ   เอตฺถ   ยายกายจิ   ภาสาย   ปทปฏิปาฏยิา   อวตฺวาป  
อตฺถมตฺเต   วุตฺเต   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   เตนาติ   อาปตฺตึ  
                             [ ม. ท.  ๓  ส. ท.  ๑๕๙-๖๐ ]  
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ปฏิคฺคณฺหนฺเตน ฯ  ปฏิคฺคาหเกน  ปสฺสสีติ  วุตฺเต  เทสเกน วตฺตพฺพวจน  
ทสฺเสติ   อาม   ปสฺสามีติ ฯ   ปุน   ปฏคฺิคาหเกน  วตฺตพฺพวจนมาห  
อายตึ   สวเรยฺยาสีติ ฯ   เอว  วุตฺเต  ปุน  เทสเกน  วตฺตพฺพวจน  
สาธุ   สฏ ุ   สวริสฺสามีติ ฯ   อิมินา   อตฺตโน   อายตึ   สวเร  
ปติฏ ิตภาว  ทสฺเสติ ฯ  ทวีฺสุ  ปน  สมพฺหุลาสุ  วาติ  ทฺวีสุ สมพฺหุลาสุ  
วา   อาปตฺตีสุ ฯ   ปุริมนเยเนว   วจนเภโท   เวทิตพฺโพติ  ตฺติย  
อาปตฺตึ   สรติ   วิวรตีติ   เอตฺถ   เทฺว  อาปตฺติโยติ  วา  สมฺพหุลา  
อาปตฺติโยติ   วา   วตฺตพฺพนฺติ   อธิปฺปาโย ฯ   จีวรทาเนปติ  
นิสฺสฏจีวรสฺส   ทาเนป ฯ   วตฺถุวเสนาติ   จีวรคณนาย ฯ  คณสฺส  
วุตฺตา   ปาลิเยเวตฺถ   ปาลติี   ทฺวีสุป   อิมาห   อายสฺมนฺตาน  
นิสฺสชฺชามีติ   วจเน   วิเสสาภาวโต   วุตฺต ฯ  เอว ฯ เป ฯ  วตฺตุ 
วฏฏตีติ   วตฺวา   ตตฺถ   การณมาห   อิโต   ครุกตรานีติ   อาทึ ฯ  
ตตฺถ    อิโตติ    อิโต   นิสสฺฏจีวรทานโต ฯ   ตฺติกมฺมโต  
ตฺติทุติยกมฺม   ครุกตรนฺติ   อาห   อิโต   ครุกตรานีติ ฯ   อิมาห  
จีวรนฺติ เอตฺถ อิม จีวรนฺติป ปนฺติ ฯ  
        [๘๔]  น  อิธ  ส ฺา  รกฺขตีติ  อิท  เวมติก  อนติกฺกนฺต- 
ส ฺ ิ ฺจ สนฺธาย    วุตฺต ฯ   โยป   เอวส ฺ ี   ตสฺสาปติ   นเกวล  
อติกฺกนฺเต       อติกฺกนฺตส ฺ ิสฺส      อถโข      เวมติกสฺส อนติกฺกนฺต- 
ส ฺ ิสฺสปติ   อตฺโถ ฯ   น   อิธ  ส ฺา  รกฺขตีติ  อาทินา  
                            [ ม. ท.  ๔-๕  ส. ท.  ๑๖๐-๒ ]  
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วุตฺตมตฺถ   เสสตฺติเกป   อติทิสฺสติ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถาติ  เอส  
นโย   อวินฏาทีสุปติ   อ ฺเส   จีวเรสุ   อุปจิกาทีหิ   ขายิเตสุ  
มยฺหมฺป   จีวร   ขายิตนฺติ   เอวส ฺ ี   โหตีติ  อาทินา  โยเชตพพฺนฺติ  
ทสฺเสติ ฯ  อตฺถโต  อวิลตฺุตสฺส  วิเสสมาห  ปสยหฺาวหารวเสนาติ ฯ  
เถยฺยาวหารวเสน  คหิต  หิ  นฏนฺติ  อธิปฺเปต ฯ  ปสยฺหาวหาร- 
วเสน คหิต   วิลุตฺตนฺติ ฯ   อนาปตฺติ   อ ฺเน   กต   ปฏลิภิตฺวา  
ปริภุ ฺชตีติ   อิท   นิสีทนสนฺถต   สนธฺาย   วุตฺต ฯ   ย   เยน  ห ิ 
ปุราณสนฺถตสฺส   สามนฺตา   สุคตวิทตฺถึ   อนาทิยิตฺวา   อ ฺ   นว  
นิสีทนสนฺถต   กต   ตสฺส   ต   นิสฺสคฺคิย   โหติ   ตสฺมา   อนาปตฺติ  
อ ฺเน   กต   ปฏลิภิตฺวา   ปริภุ ฺชตีติ   อิท   ปรสฺส   นิสฺสคฺคิย  
อปรสฺส   ปรภุิ ฺชิตต   วฏฏตีติ   อิมมตฺถ   สาเธติ ฯ   ปริโภค  
สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   อนติกกฺนฺเต   อติกกฺนฺตส ฺ ิสฺส   เวมติกสฺส   จ  
ปริภุ ฺชนฺตสฺเสว   ทุกฺกฏ ฯ   น   ปน   อปริภุ ฺชตฺิวา  เปนฺตสฺสาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        [๘๕]  ติจีวร   อธิฏาตุนฺติ   นาม   วตฺวา   อธิฏาตุ ฯ  น  
วิกปฺเปตุนฺติ   นาม  วตฺวา  น  วิกปฺเปตุ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  
ตสฺมา   ติจีวราทีนิ   อธิฏหนฺเตน   อิม  สงฺฆาฏึ  อธิฏามีติ  อาทินา  
นาม   วตฺวา   อธิฏาตพฺพ ฯ   วิกปฺเปนเฺตน  ปน  อิม  สงฺฆาฏินฺติ  
อาทินา   ตสฺส   ตสฺส   จีวรสฺส   นาม   อคฺคเหตฺวาว   อิม   จีวร 
                                [ ม. ท.  ๕  ส. ท.  ๑๖๓ ]  
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ตุยฺห   วิกปฺเปมีติ   วิกปฺเปตพฺพ ฯ   ติจีวร   วา  โหตุ  อ ฺ  วา  
ยทิ    ตต    นาม   คเหตฺวา   วิกปฺเปติ   อวิกปฺปต   โหติ อติเรก- 
จีวรฏาเนเยว  ติฏติ ฯ  ตโต  ปร  วิกปฺเปตุนฺติ  จตุมฺมาสโต  
ปร   วิกปฺเปตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ   อนุ ฺาตนฺติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต ฯ   เกจิ  ปน  ตโต  ปร  วิกปฺเปตฺวา  ยาว  อาคามิสวจฺฉเร  
วสฺสาน   จาตุมฺมาส   ตาว   เปตุ   อนุ ฺาตนฺติป  วทนฺติ ฯ  ตโต  
ปร     วิกปฺเปตุ     อนุชานามีติ    เอตฺตาวตา    วสสฺิกสาฏิก  
กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ   จ   ตต   นาม   คเหตฺวา   วิกปฺเปตุ   อนุ ฺาตนฺติ  
เอวมตฺโถนคเหตพฺโพตโตปรวสฺสิกสาฏิกาทินามสฺเสว    อภาวโต ฯ  
ตสฺมา   ตโต   ปร  วิกปฺเปนฺเตนาป  นาม  คเหตฺวา  น  วิกปฺเปตพฺพ  
อุภินฺนมฺป   ตโต   ปร   วิกปฺเปตฺวา   ปริโภคสฺส   อนุ ฺาตตฺตา ฯ  
ตถา   วิกปฺปต   อ ฺนาเมน   อธิฏหิตฺวา   ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ   ตีสุป  
คณฺ ีปเทสุ วุตฺต ฯ  
        [๘๖]  ปจฺจุทฺธรามีติ   เปมิ ฯ  ปริจฺจชามีติ  วา  อตฺโถ ฯ  
อิม   สงฺฆาฏ ึ  อธิฏามีติ   เอตฺถ   อิม   จีวร  สงฺฆาฏึ  อธิฏามีติ  
เอวมฺป   วตฺตต   วฏฏตีติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   ตมฺป  อิม  จีวร  
ปริกฺขารโจล   อธิฏามีติ  อิมินา  สเมติ ฯ  กายวิการ  กโรนฺเตนาติ  
หตฺเถน จีวร ปรามสนฺเตน วา จาเลนฺเตน วา ฯ ทุวิธนฺติ  
สมฺมุขปรมฺมุขเภเทน   ทุวิธ ฯ   หตฺถปาเสติ   อิท   ทฺวาทสหตฺถ  
                              [ ม. ท.  ๕  ส. ท.  ๑๖๓-๔ ]  
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สนฺธาย   วุตฺต ฯ  ตสฺมา  ทฺวาทสหตฺถพฺภนฺตเร   ิต  อิมนฺติ  วตฺวา  
อธิฏาตพฺพ   ตโต   ปร   เอตนฺติ   วตฺวา   อธิฏาตพฺพนฺติ   เกจิ  
วทนฺติ ฯ   คณฺ ีปเทสุ   ปเนตฺถ   น   กิ ฺจิ   วุตฺต ฯ   ปาลิย  
อฏกถาย ฺจ   สพฺพตฺถ   หตฺถปาโสติ   อฑฺฒเตยฺยหตฺโถ   วุจฺจติ ฯ  
ตสฺมา   อิธ   วิเสสกปฺปนาย   การณ   คเวสิตพฺพ ฯ  สามนฺตวิหาโร  
นาม   ยตฺถ   ตทเหว   คนฺตฺวา  นิวตฺติตุ  สกฺกา ฯ  สามนฺตวิหาเรติ  
จ   อิท   เทสนาสีสมตฺต ฯ  ตสฺมา  ปตฏาน  สลฺลกฺเขตฺวา  ทูเร  
 ิตมฺป   อธิฏาตพฺพนฺติ   วทนฺติ ฯ   ปตฏาน   สลฺลกฺเขตฺวาติ  จ  
อิท    ปตฏานสลฺลกฺขณ    อนุจฺฉวิกนฺติ    กตฺวา   วุตฺต ฯ  
จีวรสลฺลกฺขณเมเวตฺถ    ปมาณ ฯ   อธิฏหิตฺวา   ปตวตฺเถหีติ  
ปริกฺขารโจลนาเมน   อธิฏหิตฺวา  ปตวตฺเถหิ ฯ  อธิฏานโต  ปุพฺเพ  
สงฺฆาฏิอาทิโวหารสฺส      อภาวโต      อิม      ปจฺจุทฺธรามีติ ปรกิฺขาร- 
โจลสฺส  วิสส  ปจฺจุทฺธรวิธึ  ทสฺเสติ ฯ  ปรกิฺขารโจลนาเมน ปน  
อธิฏ ิตตฺตา   อิม   ปริกฺขารโจล   ปจฺจุทฺธรามีติ   วุตฺเตป   เนวตฺถิ  
โทโสติ   วิ ฺายติ ฯ   ปจฺจุทฺธริตฺวา   ปุน  อธิฏาตพฺพานีติ  อิท ฺจ  
สงฺฆาฏิอาทิจีวรนาเมน   อธิฏหิตฺวา   ปริภุ ฺชิตุกาม  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ปริกฺขารโจลนาเมเนว   อธิฏหิตฺวา   ปริภุ ฺชนฺตสฺส   ปน   ปพฺุเพ  
กตอธิฏานเมว   อธิฏาน ฯ   อธิฏานกิจฺจ   นตฺถติี   อิมินา   จ  
กปฺปพินฺทุทานกิจฺจมฺป   นตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ  มฏุ ิป ฺจกาทิติจีวรปฺ-  
                             [ ม. ท.  ๕  ส. ท.  ๑๖๔-๕ ]  
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ปมาณยุตฺต  สนฺธาย    ติจีวร   ปนาติ   อาทิ   วุตฺต ฯ   ปริกฺขารโจล  
อธิฏาตุนฺติ   ปรกิฺขารโจล   กตฺวา   อธิฏาตุ ฯ   พทฺธสีมาย  
อวิปฺปวาสสีมาสมฺมติสพฺภาวโต   จีวรวิปฺปวาเสป   เนวตฺถิ   โทโสติ  
น   ตตฺถ   ทปฺุปริหารตาติ   อาห   อพทฺธสีมาย   ทปฺุปริหารนฺติ ฯ  
อนติริตฺตปฺปมาณาติ   สุคตวิทตฺถิยา   ทีฆโส   ฉ   วิทตฺถิโย   ติริย  
อฑฺฒเตยฺยวิทตฺถึ   จ   อนติกฺกนฺตปฺปมาณาติ   อตฺโถ ฯ   นนุ   จ  
วสฺสิกสาฏิกา    วสฺสานาติกฺกเมน   กณฺฑุปฏิจฺฉาทิ   อาพาธวูปสเมน  
อธิฏาน    วิชหติ    เตเนว    มาติกฏกถาย    วสฺสกิสาฏิกา วสฺสาน- 
มาสาติกฺกเมนาป   กณฺฑุปฏิจฺฉาทิ   อาพาธวูปสเมนาป   อธิฏาน  
วิชหตีติ   วุตฺต   ตสฺมา   ตโต   ปร   ปจฺจุทฺธริตฺวา   วิกปฺเปตพฺพาติ  
กสฺมา   วุตฺต   สติ   ห ิ อธฏิาเน  ปจฺจุทฺธาโร  ยุตฺโตติ ฯ  เอตฺถ  
ตาว   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   อิท   วุตฺต   ปจฺจุทฺธริตฺวาติ   อิท  
ปจฺจุทฺธรณ   สนฺธาย  น  วุตฺต  ปจฺจุทฺธริตฺวาติ  ปน  วสฺสิกสาฏิกภาวโต  
อปเนตฺวาติ     เอวมตฺโถ    คเหตพฺโพ    ตสฺมา    เหมนฺตสฺส  
ปมทิวสโต   ปฏาย   อนฺโตทสาเห  วสฺสิกสาฏิกา  วสฺสิกสาฏกิภาวโต  
อปเนตฺวา    วิกปฺเปตพฺพาติ    อิมมตฺถ   ทสฺเสตุ   ตโต   ปร  
ปจฺจุทฺธริตฺวา  วิกปฺเปตพฺพาติ  วุตฺต ฯ  เกจิ ปน ยถา ก ินมาสพฺ- 
ภนฺตเร อุปฺปนฺน   จีวร   ก ินมาสาติกฺกเม   นิสฺสคฺคิย   โหติ   เอวมย  
วสฺสิกสาฏิกาป   วสฺสานมาสาติกฺกเม   นิสฺสคฺคิยา   โหติ   ตสฺมา  
                            [ ม. ท. ๕  ส. ท.  ๑๖๕-๖ ]  
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กตฺติกปุณฺณมีทิวเส     ปจฺจุทฺธริตฺวา    ตโต    ปร    เหมนฺตสฺส  
ปมทิวเส   วิกปฺเปตพฺพาติ   เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพ   ปจฺจุทฺธรตฺิวา  
ตโต   ปร   วิกปฺเปตพฺพาติ   ปทโยชนา   เวทิตพฺพาติ  จ  วทนฺติ ฯ  
ต   น   ยุตฺต ฯ  ก ินมาเส  อุปฺปนฺน  ห ิ จีวร  อติเรกจีวรฏาเน  
 ิตตฺตา   อวสานทิวเส   อนธิฏ ิต   ก ินมาสาติกฺกเม   นิสฺสคฺคิย  
โหติ ฯ   อย   ปน  วสฺสิกสาฏิกา  อธิฏหิตฺวา  ปตตฺตา  น  เตน  
สทิสาติ   วสสฺานาติกฺกเม  กถ  นิสฺสคฺคิยา  โหติ  อนธิฏ ิต- 
อวิกปฺปตเมว หิ      ตตกาลาติกฺกเม      นิสฺสคฺคิย      โหติ      ตสฺมา  
เหมนฺเตป   วสฺสิกสาฏิกา   ทสาห   ปรหิาร   ลภติเยว ฯ   เอว  
กณฺฑุปฏิจฺฉาทิป   อาพาธวูปสเมน   อธิฏาน  วิชหติ  ตโต  ปร  ทสาห  
ปริหาร   ลภติ   ทสาห   ปน   อนติกฺกมิตฺวา   วิกปฺเปตพฺพาติ ฯ  
เกจิ    ปน    อธิฏานเภทลกฺขเณน   อวุตฺตตฺตา   วสฺสิกสาฏิกา วสฺสาน- 
มาสาติกฺกเมป   กณฺฑุปฏจฺิฉาทิ   อาพาเธ   วูปสนฺเตป  อธิฏาน  
น   วิชหติ   ตสฺมา   ตโต   ปร   ปจฺจุทฺธริตฺวา   วิกปฺเปตพฺพาติ  
อิท   วุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ   ต   มาติกฏกถาย   น   สเมติ  
สมนฺตปาสาทิกาย    ปน    สเมติ ฯ   ตถาหิ   วสฺสิกสาฏิกา วสฺสานมาสา 
ติกฺกเมนาป   กณฺฑุปฏิจฺฉาทิ   อาพาธวูปสเมนาป   อธิฏาน วิชหตีติ   
อิท  สมนฺตปาสาทิกาย  นตฺถิ ฯ  ปริวารฏกถาย ฺจ อตฺถาปตฺติ  
เหมนฺเต    อาปชฺชติ    โน   คิมฺเหติ   เอตฺถ   อิท   วุตฺต กตฺติก- 
                              [ ม. ท.  ๕  ส. ท.  ๑๖๖ ]  
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ปุณฺณมาสิยา    ปจฺฉิเม   ปาฏิปททิวเส   วิกปฺเปตฺวา   ปต  
วสฺสิกสาฏิก   นิวาเสนฺโต   เหมนฺเต   อาปชฺชติ ฯ   กรุุนฺทิย   ปน กตฺติก- 
ปุณฺณมีทิวเส   อปจฺจุทฺธริตฺวา   เหมนฺเต   อาปชชฺตีติ   วุตฺต ฯ  
ตมฺป   สุวุตฺต ฯ   จาตุมฺมาส   อธิฏาตต   ตโต   ปร  วิกปฺเปตุนฺติ  
หิ   วุตฺตนฺติ ฯ   ตตฺถ   มหาอฏกถาย   นิวาสนปจฺจยา   ทุกฺกฏ  
วุตฺต ฯ   กรุนฺุทฏกถาย   ปน   อปจฺจุทฺธารปจฺจยา ฯ   ตสฺมา  
กุรุนฺทิย     วุตฺตนเยนาป    วสฺสิกสาฏกิา    วสฺสานมาสาติกฺกเมป  
อธิฏาน   น  วิชหตีติ  ป ฺายติ ฯ  กรุุนฺทิย  หิ  วสฺสาน  จาตุมฺมาส  
อธิฏาตต   ตโต   ปร   วิกปฺเปตุนฺติ   วจนโต   ยท ิ  กตฺติกปุณฺณมาย  
น    ปจฺจุทฺธเรยฺย    อวิชหิตาธิฏานา   วสฺสิกสาฏิกา   เหมนฺต  
สมฺปตฺตา   วิกปฺปนกฺเขตฺเต   อธิฏานสพฺภาวโต   ทุกฺกฏ   ชเนติ  
ตสฺมา   กตฺติกปุณฺณมายเอว   ปจฺจุทฺธริตฺวา   เหมนฺเต   วิกปฺเป- 
ตพฺพาติ อิมินา      อธิปฺปาเยน      กตฺติกปุณฺณมีทิวเส     อปจฺจุทฺธริตฺวา  
เหมนฺเต   อาปชฺชตีติ   วุตฺต ฯ   ตสฺมา   วีมสิตฺวา   ยตฺุตตร  
คเหตพฺพ ฯ   นหานตฺถาย   อนุ ฺาตตฺตา   วณฺณเภทมตฺตรตฺตาป  
เจสา   วฏฏตีติ   วุตฺต ฯ   เทฺว   ปน   น   วฏฏนฺตีติ   ทฺวินฺน  
อธิฏานาภาวโต   วุตฺต ฯ   สเจ   วสฺสาเน  อปรา  วสฺสิกสาฏิกา  
อุปฺปนฺนา   โหติ   ปรุิม   วสฺสิกสาฏิก   ปจฺจุทฺธริตฺวา   วิกปฺเปตฺวาว  
อธิฏาตพฺพาติ   วทนฺติ ฯ   ปมาณยุตฺตนฺติ   ทีฆโส   สุคตวิทตฺถิยา  
                                 [ ม. ท.  ๕  ส. ท.  ๑๖๖ ]  
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เทฺว   วิทตฺถิโย   วิตฺถารโต   ทิยฑฺฒา   ทสา   วิทตฺถติี   อิมินา  
ปมาเณน   ยตฺุต ฯ   ปมาณิกาติ   สุคตวิทตฺถิยา   ทฆีโส   จตสฺโส  
วิทตฺถิโย   ติริย   เทฺว   วิทตฺถิโยติ   เอว   วุตฺตปฺปมาณยุตฺตา ฯ  
ปจฺจุทฺธริตฺวา   วิกปฺเปตพฺพาติ   เอตฺถ   ย   วตฺตพฺพ   ต   เหฏา  
วุตฺตเมว ฯ   สกึ  อธฏิ ิต  อธิฏ ิตเมว  โหติ  น  ปุน  ปจฺจุทฺธริยติ  
กาลปริจฺเฉทาภาวโตติ   วทนฺติ ฯ   อปเร   ปน   เอกวจเนนป  
วฏฏตีติ   ทสสฺนตฺถ   สกึ  อธิฏ ิต  อธิฏ ิตเมวาติ  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ  
อุภยถาป   อสฺส  วจนสฺส  อิธ  วจเน  อปุพฺพ  ปโยชน  น  ทิสฺสติ ฯ  
เตเนว   มาติกฏกถาย   อิมสฺมึ   าเน   สกึ  อธิฏ ิต  อธิฏ ิตเมว  
โหตีติ   อิท   ปท   น   วุตฺต ฯ  อตฺตโน  สนฺตกภาวโต  โมเจตฺวา  
ปต   สนฺธาย   มหาปจฺจริย   อนาปตฺติ   วุตฺตาติ  วทนฺติ ฯ  อิมนิา  
เภสชฺช   เจตาเปสฺสามีติ   อิท   มาตุยา   ทสฺสามีติ   เปนฺเตน  
อธิฏาตพฺพ ฯ   อิท   เภสชฺชสฺส   อิท   มาตุยาติ   วิภชิตฺวา สสนฺตก- 
ภาวโต   โมจิเต   อธิฏานกิจฺจ   นตฺถีติ   อธิปฺปาโย ฯ เสนาสน- 
ปริกฺขารตฺถาย    ทินฺนปจฺจตฺถรเณติ   เอตฺถ   อนิวาเสตฺวา  
อปารุปตฺวา   จ   เกวล   ม ฺจปเสุเยว   อตฺถริตฺวา   ปริภุ ฺชิยมาน  
ปจฺจตฺถรณ  อตฺตโน  สนตฺกมฺป  อนธิฏาตต  วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  เหฏา  
ปน    ปจฺจตฺถรณมฺป   อธิฏาตพฺพเมวาติ   อวิเสเสน   วุตฺตตฺตา  
อตฺตโน   สนตฺก   อธิฏาตพฺพเมวาติ   อมฺหาก   ขนฺติ ฯ  วีมสิตฺวา  
                                [ ม. ท.  ๕  ส. ท.  ๑๖๖-๗ ]  
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คเหตพฺพ ฯ  
        [๘๗]  หีนายาวตฺตเนนาติ  สิกฺข  อปจฺจกฺขาย  คิหิภาวุปคมเนนาติ  
ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   ต   ยุตฺต   อ ฺสฺส   ทาเน   วิย  
จีวเร    นริาลยภาเวเนว    ปริจฺจตฺตตฺตา ฯ   เกจิ   ปน หีนาย- 
าวตฺตเนนาติ   ภิกฺขุนิยา   คิหิภาวุปคมเนนาติ  เอวมตฺถ  คเหตฺวา  
ภิกฺขุ   ปน   วิพฺภมนฺโตป   ยาว   สกิฺข   น   ปจฺจกฺขาติ   ตาว  
ภิกฺขุเยวาติ   อธิฏาน   น   วิชหตีติ   วทนฺติ ฯ  ต  น  คเหตพฺพ  
ภิกฺขุนิยา   หนีายาวตฺตเนนาติ   วิเสเสตฺวา  อวุตฺตตฺตา ฯ  ภิกฺขุนิยาว  
คิหิภาวุปคมเน   อธิฏานวิชหน   วิสุ   วตฺตพฺพ   นตฺถิ   ตสฺสา  
วิพฺภมเนเนว  อสฺสมณีภาวโต ฯ  สกิฺขาปจฺจกฺขาเนนาติ  ปน  อิท  สเจ  
ภิกฺขุลิงฺเค    ิโตว   สกิฺข   ปจฺจกฺขาติ   ตสฺส   กายลคฺคมฺป   จีวร  
อธิฏาน   วิชหตีติ   ทสสฺนตฺถ   วุตฺต ฯ   กนฏิงฺคุลินขวเสนาติ  
เหฏ ิมปริจฺเฉท    ทสฺเสติ ฯ   ปมาณจีวรสฺสาติ   ปจฺฉิมปฺปมาณ  
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เทฺว  จีวรานิ  ปารุปนฺตสฺสาติ อนฺตรฆรปฺ- 
ปเวสนตฺถาย สุปฺปฏิจฺฉนฺนสิกฺขาปเท     วุตฺตนเยน     สงฺฆาฏึ    อุตฺตรา- 
สงฺค ฺจ เอกโต    กตฺวา   ปารุปนฺตสฺส ฯ   สงฺฆริตฏาเนติ   ทฺวีสุป  
อนฺเตสุ   สงฺฆริตฏาเน ฯ   เอส   นโยติ   อิมินา   ปมาณยุตฺเตสุ  
ยตฺถกตฺถจิ   ฉิทฺท   อธิฏาน   วิชหติ   มหนฺเตสุ  ตโต  ปเรน  ฉิทฺท  
อธิฏาน   น   วิชหตีติ   อยมตฺโถ   ทสฺสิโต ฯ   สพฺเพสูติ ติจีวราทิ- 
                             [ ม. ท.  ๕  ส. ท.  ๑๖๗-๘ ]  
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เภเทสุ   สพฺพจีวเรสุ ฯ   อ ฺ  ปจฺฉิมปฺปมาณ  นาม  นตฺถีติ  
สุตฺเต   อาคต   นตฺถีติ   อธิปฺปาโย ฯ  อิทานิ  ตเมว  วิภาเวตุ  ย  
หีติอาทิ   วุตฺต ฯ   ต   อติกฺกามยโต   เฉทนก   ปาจิตฺติยนฺติ  
วุตฺตตฺตา   อาห   ตโต   อุตฺตรึ   ปฏิสิทธฺตฺตาติ ฯ  ต  น  สเมตีติ  
ปริกฺขารโจลสฺส    วิกปฺปนุปคปจฺฉิม    ปจฺฉิมปฺปมาณนฺติ    คเหตฺวา  
อิตเรส   จ   ติจีวราทีน   มุฏ ิป ฺจกาทิเภท   ปจฺฉิมปฺปมาณ   สนฺธาย  
เอส   นโยติ   อาทิวจน   น   สเมติ   ตาทิสสฺส   ปจฺฉิมปฺปมาณสฺส  
สุตฺเต   อภาวโตติ   อธิปฺปาโย ฯ   อนฺธกฏกถาย   วุตฺตวจน   น  
สเมตีติ    อิมนิาว    ปฏิกฺเขเปน    วิกปปฺนุปคปจฺฉิมสฺส   อนฺโต  
ยตฺถกตฺถจิ   ฉิทฺท   อธิฏาน  วิชหตีติ  อยมฺป  นโย  ปฏิกฺขิตฺโตเยวาติ  
ทฏพฺพ ฯ  ติจีวร  หิ  เปตฺวา  เสสจีวเรสุ  ฉิทฺเทน  อธิฏาน- 
วิชหน นาม   นตฺถิ ฯ   ตสฺมา   อธิฏหิตฺวา   ปเตสุ   เสสจีวเรสุ  
วิกปฺปนุปคปจฺฉิม    อปฺปโหนฺต    กตฺวา   ขณฺฑาขณฺฑิก   ฉินฺเนสุป  
อธิฏานวิชหน   นตฺถิ ฯ  สเจ  ปน  อธิฏานโต  ปุพฺเพเยว  ตาทิส  
โหติ   อจีวรตฺตา   อธิฏานกิจฺจ   นตฺถิ ฯ   ขุทฺทก   จีวรนฺติ  
มุฏ ิป ฺจกาทิเภทปฺปมาณโต    อนูนเมว   ขุทฺทกจีวร ฯ   มหนฺต  
วา   ขุทฺทก   กโรตีติ   เอตฺถ   ติณฺณ   จีวราน   จตูสุ   ปสฺเสสุ  
ยสฺมึ   ปเทเส   ฉิทฺท  อธิฏาน  น  วิชหติ  ตสฺมึ  ปเทเส  สมนฺตโต  
ฉินฺทิตฺวา ขุทฺทก กโรนฺตสฺส อธิฏาน น วิชหตีติ อธิปฺปาโย ฯ  
                             [ ม. ท.  ๕  ส. ท.  ๑๖๘-๙ ]  
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        [๘๘]  สมฺมุขา   วิกปฺปนา   ปรมฺมุขา   วิกปฺปนาติ   เอตฺถ  
สมฺมุเขน   วิกปฺปนา  ปรมฺมุเขน  วิกปฺปนาติ  เอวมตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  
สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาวนฺติ   อาสนฺนทรูภาว ฯ   อาสนฺนทูรภาโว   จ  
อธิฏาเน   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺโพ ฯ   ปรโิภคาทโยป  วฏฏนฺตีติ 
เอตฺถ   อธิฏานสฺสาป   อนฺโตคธตฺตา   สเจ   สงฺฆาฏิอาทินาเมน  
อธิฏหิตฺวา   ปริภุ ฺชิตุกาโม   โหติ   อธิฏาน   กาตพฺพ   โน  
เจ   น   กาตพฺพ   วิกปฺปนเมว   ปมาณ   ตสฺมา   อติเรกจีวร  
นาม   น   โหติ ฯ  มิตฺโตติ  ทฬฺหมิตฺโต ฯ  สนฺทฏิโติ  ทิฏมิตฺโต  
นาติทฬฺหมิตฺโต ฯ    วิกปปฺตวิกปฺปนา    นาเมสา    วฏฏตีติฑ อธิฏ ิต- 
อธิฏาน  วิยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อวิเสเสน  วุตฺตวจนนฺติ จีวราทึ  
อธิฏเติ    วสฺสิกสาฏิก   กณฺฑุปฏิจฺฉาทิ ฺจ   วิกปฺเปตีติ   อวตฺวา  
สพฺพจีวราน   อวิเสเสน   วิกปฺเปตีติ  วุตฺตวจน ฯ  ติจีวรสงฺเขเปนาติ  
ติจีวรนีหาเรน ฯ สงฺฆาฏิอาทิอธิฏานวเสนาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๘๙]  ตุยฺห   เทมีติอาทีสุ   ตสฺมึ   กาเล   น   คณฺหิตุกาโมป  
สเจ   น   ปฏกิฺขิปติ   ปุน   คณฺหิตุกามตาย   สติ   คเหตุ   วฏฏตีติ  
วทนฺติ ฯ   อิตฺถนฺนามสฺสาติ   ปรมฺมุเข    ิต   สนฺธาย   วทติ ฯ  
ตุยฺห   คณฺหาหีติ   วุตฺเต   มยฺห  คณฺหามีติ  วทติ  สทุินฺน  สุคหิต ฺ- 
จาติ เอตฺถ   ยถา   ปรโต   ตว   สนฺตก   กโรหีติ   วุตฺเต   ทุทฺทินฺนมฺป  
สาธุ   ภนฺเต   มยฺห   คณฺหามีติ   วจเนน   สุคหิต   โหตีติ   วุตฺต  
                               [ ม. ท.  ๕  ส. ท.  ๑๗๐-๒ ]  
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เอวมิธาป   ตุยฺห   คณฺหาหีติ   วุตฺเต   สุทินฺนตฺตา   มยฺห   คณฺหามีติ  
อวุตฺเตป   สุทินฺนเมวาติ   วทนฺติ ฯ   คณฺหาหีติ   จ   อาณตฺติยา  
คหณสฺส    ตปฺปฏิพทฺธตากรณวเสน   ปวตฺตตฺตา   ตทา   คณฺหามีติ  
จิตฺเต   อนุปฺปาทิเต   ปจฺฉา   คเหตต   น  ลภตีติ  วทนฺติ ฯ  ต  น  
ยุชฺชตีติ   วินยกมฺมกรณวเสน   คเหตฺวา   ทินฺนตฺตา   วุตฺต ฯ  สเจ  
ปน   ปโร   สจฺจโตเยว   วิสฺสาส   คณฺหาติ   ปุน  เกนจิ  การเณน  
เตน   ทินฺน   ตสฺส   น   วฏฏตีติ   นตฺถ ิฯ  นิสฺสคฺคิย  ปน  จีวร  
ชานิตฺวา   วา   อชานิตฺวา   วา   คณฺหนฺต   มา  คณฺหาหีติ  นิวารณ  
วตฺต๑ ฯ   กายวาจาหิ   กตฺตพฺพอธิฏานวิกปฺปนาน   อกตตฺตา  
โหตีติ   อาห   กายวาจโต   สมุฏาตีติ ฯ   จีวรสฺส   อตฺตโน  
สนฺตกตา    ชาติปฺปมาณยุตฺตตา   ฉินฺนปลิโพธภาโว   อติเรกจีวรตา  
ทสาหาติกฺกโมติ อิมาเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                                       ปมก ินสิกฺขาปท ฯ  
        [๙๐]  ทติุเย ฯ   อถานนฺทตฺเถโร   กถ   โอกาส   ปฏลิภติ  
กึ   กโรนฺโต   จ   อาหิณฺฑตีติ   อาห   เถโร   กิราติอาทึ ฯ  
อวิปฺปวาเสติ   นิมิตฺตตฺเถ   ภุมฺม ฯ   อวิปฺปวาสตฺถนฺติ   อตฺโถ ฯ  
วิปฺปวาสปจฺจยา ยา อาปตฺติ ตทภาวตฺถนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๙๑]  เอว  ฉินฺนปลโิพโธติ  เอว  อิเมหิ จีวรนิฏานก ินุพฺ  
 ๑ ม. นิวารณตฺถ วุตฺต ฯ  

                               [ ม. ท.  ๕-๙  ส. ท.  ๑๗๓-๕ ]  
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ภาเรหิ ฉินฺนปลิโพโธ ฯ      อธิฏ ิเตสูติ      ติจีวราธิฏานนเยน  
อธิฏ ิเตสุ ฯ   ติจีวเรน   วิปฺปวุฏโ   โหตีติ  รุกฺโข  ฉินฺโน  ปโฏ  
ทฑฺโฒติอาทีสุ วิย อวยเวป สมุทายโวหาโร ลพฺภตีติ วุตฺต ฯ  
        [๙๒]  ปริกฺขาย   วา   ปริกฺขิตฺโตติ   อิมินาว   สมนฺตา นที- 
ตฬากาทิอุทเกน   ปริกฺขิตฺโตป   ปริกฺขิตฺโตเยวาติ   ทสฺเสติ ฯ  
เอตฺตาวตาติ   ปรกิฺขิตฺโตติ   อิมินา   วจเนน ฯ   อากาเส   อรุณ  
อุฏาเปตีติ    ฆรสฺส    อุปริ   อากาเส   อฑฺฒเตยฺยรตนปฺปมาณ  
อติกฺกมิตฺวา   อรุณ   อุฏาเปติ ฯ   ฆร  นิเวสนุทฺโทสิตาทิลกฺขณเมว  
น   ปน   ปาฏิเยกฺก   ฆร  นาม  อตฺถีติ  อาห  เอตฺถ  จาติอาทึ ฯ  
ปาลิย   วุตฺตนเยน   สภาเยติ   อวตฺวา   สภายนฺติ   ปจฺจตฺตวจน  
สภายสทฺทสฺส       นปุสกลิงฺคตาวิภาวนตฺถ      วุตฺต ฯ สภาสทฺท- 
ปริยาโย   สภายสทฺโท  นปุสกลิงฺคยุตฺโต  อิธ  วุตฺโตติ  อิมมตฺถ  
ทสฺเสนฺโต   ลิงฺคพฺยตฺตเยน   สภา   วุตฺตาติ  อาห ฯ  จีวรหตฺถปาเส  
วสิตพฺพ   นตฺถีติ   จีวรหตฺถปาเสเยว   วสิตพฺพนฺติ   นตฺถ ิฯ   ย  
ตสฺสา ฯ เป ฯ   น  วิชหิตพฺพนฺติ  เอตฺถ  ตสฺสา  วีถยิา  สมฺมุขฏ- 
าเน สภายทฺวาราน   คหเณเนว   ตตฺถ   สพฺพานิป   เคหานิ   สา   จ  
อนฺตรวีถิ   คหิตาเยว   โหตีติ ฯ   อติหริตฺวา   ฆเร  นิกฺขิปตีติ  ต  
วีถึ   มุ ฺจิตฺวา    ิเต   อ ฺสฺมึ   ฆเร   นิกฺขิปติ ฯ   ปุรโต  วา  
ปจฺฉโต   วา   หตฺถปาเสติ   ฆรสฺส   หตฺถปาส   สนธฺาย   วทติ ฯ  
                           [ ม. ท.  ๙-๑๑  ส. ท.  ๑๗๕-๗ ]  
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เอตฺถ   หตฺถปาโส   นาม   สตฺถสฺส   หตฺถปาโสติ   เวทิตพฺพ ฯ  
เอกกุลสฺส   เขตฺเตติ   อปริกฺขิตฺต   สนธฺาย   วทติ ฯ   ยสฺมา  
นานากุลสฺส  ปริกฺขิตฺเต  เขตฺเต  จีวร  นิกฺขิปตฺวา  เขตฺตทฺวารมูเล วา  
ตสฺส   หตฺถปาเส   วา   วฏพฺพนฺติ   วุตฺต   ตสฺมา   ทฺวารมูลโต  
อ ฺตฺถ   อนฺโตเขตฺเตป   วสนฺเตน   จีวร   หตฺถปาเส   กตฺวาเยว  
วสิตพฺพ ฯ   วิหาโร   นาม   สปริกฺขิตฺโต   วา   อปริกฺขิตฺโต  วา  
สกโล   อาวาโสติ   วทนฺติ ฯ   ยสฺม ึ วิหาเรติ  เอตฺถ  ปน  เอก  
เคหเมว   วุตฺต ฯ   เอกกุลนานากุลสนฺตกตา   ปเนตฺถ  การาปกาน  
วเสน   เวทิตพฺพา ฯ   ฉายาย   ผุฏโกาสสฺส  อนฺโตเยวาติ  ยทา  
มหาวีถิย   อุชุกเมว   คจฺฉนฺต   สุริยมณฺฑล   มชฺฌนฺติก   ปาปุณาติ  
ตทา   ย   โอกาส  ฉายา  ผรติ  ต  สนธฺาย  วุตฺต ฯ  อคมนปเถติ  
ย   ตทเหว   คนฺตฺวา   ปุน   อาคนฺตต   น   สกฺกา   โหติ   ตาทิส  
สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        [๙๓]  นทึ   โอตรตีติ   หตฺถปาส   มุ ฺจิตฺวา   โอตรติ ฯ  
น   อาปชฺชตีติ   ปริโภคปจฺจยา   ทุกฺกฏ   นาปชชฺติ ฯ   เตนาห  
โส   หีติอาทึ ฯ   อปรโิภคารหตฺตาติ   อิมินาว   นิสสฺคฺคิยจีวร  
อนิสฺสชฺชิตฺวา   ปริภุ ฺชนฺตสฺส   ทุกกฺฏ   อจิตฺตกนฺติ   สิทฺธ ฯ   เอก  
ปารุปตฺวา   เอก   อสกูเฏ   เปตฺวา   คนฺตพฺพนฺติ   อิท   พหุนฺน  
ส ฺจารฏาเน   เอว  อกตฺวา  คมน  น  สารุปฺปนฺติ  กตฺวา  วุตฺต ฯ  
                         [ ม. ท.  ๑๓-๕  ส. ท.  ๑๗๙-๘๐ ]  
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เอตฺถ   หตฺถปาโส   นาม   สตฺถสฺส   หตฺถปาโสติ   เวทิตพฺพ ฯ  
เอกกุลสฺส   เขตฺเตติ   อปริกฺขิตฺต   สนธฺาย   วทติ ฯ   ยสฺมา  
นานากุลสฺส  ปริกฺขิตฺเต  เขตฺเต  จีวร  นิกฺขิปตฺวา  เขตฺตทฺวารมูเล วา  
ตสฺส   หตฺถปาเส   วา   วฏพฺพนฺติ   วุตฺต   ตสฺมา   ทฺวารมูลโต  
อ ฺตฺถ   อนฺโตเขตฺเตป   วสนฺเตน   จีวร   หตฺถปาเส   กตฺวาเยว  
วสิตพฺพ ฯ   วิหาโร   นาม   สปริกฺขิตฺโต   วา   อปริกฺขิตฺโต  วา  
สกโล   อาวาโสติ   วทนฺติ ฯ   ยสฺม ึ วิหาเรติ  เอตฺถ  ปน  เอก  
เคหเมว   วุตฺต ฯ   เอกกุลนานากุลสนฺตกตา   ปเนตฺถ  การาปกาน  
วเสน   เวทิตพฺพา ฯ   ฉายาย   ผุฏโกาสสฺส  อนฺโตเยวาติ  ยทา  
มหาวีถิย   อุชุกเมว   คจฺฉนฺต   สุริยมณฺฑล   มชฺฌนฺติก   ปาปุณาติ  
ตทา   ย   โอกาส  ฉายา  ผรติ  ต  สนธฺาย  วุตฺต ฯ  อคมนปเถติ  
ย   ตทเหว   คนฺตฺวา   ปุน   อาคนฺตต   น   สกฺกา   โหติ   ตาทิส  
สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        [๙๓]  นทึ   โอตรตีติ   หตฺถปาส   มุ ฺจิตฺวา   โอตรติ ฯ  
น   อาปชฺชตีติ   ปริโภคปจฺจยา   ทุกฺกฏ   นาปชชฺติ ฯ   เตนาห  
โส   หีติอาทึ ฯ   อปรโิภคารหตฺตาติ   อิมินาว   นิสสฺคฺคิยจีวร  
อนิสฺสชฺชิตฺวา   ปริภุ ฺชนฺตสฺส   ทุกกฺฏ   อจิตฺตกนฺติ   สิทฺธ ฯ   เอก  
ปารุปตฺวา   เอก   อสกูเฏ   เปตฺวา   คนฺตพฺพนฺติ   อิท   พหุนฺน  
ส ฺจารฏาเน   เอว  อกตฺวา  คมน  น  สารุปฺปนฺติ  กตฺวา  วุตฺต ฯ  
                         [ ม. ท.  ๑๓-๕  ส. ท.  ๑๗๙-๘๐ ]  
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พหิคาเม   เปตฺวา ฯ เป ฯ   วินยกมฺม   กาตพฺพนฺติ   วุตฺตตฺตา  
อธิฏาเน   วิย   ปรมฺมุขา    ิตมฺป   นิสสฺคฺคิย   จีวร   นิสฺสชฺชิตุ 
นิสฺสฏจีวร ฺจ   ทาตต   วฏฏตีติ   เวทิตพฺพ ฯ  คมเน  สอุสฺสาหตฺตา  
นิสฺสโย   ปน   น   ปฏิปปฺสฺสมฺภตีติ  วุตฺต ฯ  มุหุตฺต  สยิตฺวา ฯ เป ฯ  
นิสฺสโย   จ   ปฏิปฺปสฺสมภฺตีติ   เอตฺถ   อุสฺสาเห   อปริจฺจตฺเตป  
คมนสฺส   อุปจฺฉินฺนตฺตา   ปุน   อุฏาย   สอุสฺสาห   คจฺฉนฺตานมฺป  
อนฺตรา   อรุเณ   อุฏ ิเต   นิสฺสโย   ปฏปิฺปสฺสมฺภติเยวาติ  วทนฺติ ฯ  
ปรโต   มุหุตฺต   ตฺวาติ   เอตฺถาป   เอเสว  นโย ฯ  อ ฺม ฺสฺส  
วจน   อคฺคเหตฺวา   คตาติ   เอตฺถ  สเจ  เอว  คจฺฉนฺตา  ปุรารณุา  
อ ฺม ฺ    ปสฺสิสฺสามาติ    อุสฺสาห    วินาว   คตา   โหนฺติ  
อรุณุคฺคมเน    นิสฺสยปฏปิฺปสฺสทฺธิ    น    วตฺตพฺพา   ปมตรเยว ปฏิปฺปส-ฺ 
สมฺภนโต ฯ  อถ  ปรุารุณา  ปสฺสิสฺสามาติ  สอุสฺสาหาว  คจฺฉนฺติ  
นิสฺสยปฏิปปฺสฺสทฺธิเยว   น   วตฺตพฺพา ฯ  เอว ฺจ  สติ  สห  อรณุสฺส  
อุคฺคมนา   นิสฺสโย   ปฏิปปฺสฺสมฺภตีติ   กสฺมา   วุตฺต ฯ  วุจฺจเต ฯ  
สอุสฺสาหตฺตา   ปมตร   ปฏิปฺปสฺสทธฺิ   น   วุตฺตา ฯ   สติป   จ  
สอุสฺสาหภาเว   เอกโต   คมนสฺส   อุปจฺฉินฺนตฺตา   มุหุตฺต   ตฺวาติ  
เอตฺถ   วิย   สห   อรุณุคฺคมนา   ปฏิปปฺสฺสทฺธิเยว   วุตฺตา ฯ  
อนฺโตสีมาย   คามนฺติ   อวิปฺปวาสสีมาสมฺมติยา   ปจฺฉา  ปติฏาปตคาม  
สนฺธาย   วทติ   คาม   อนฺโต   กตฺวา   อวิปฺปวาสสีมาสมฺมติยา  
                            [ ม. ท.  ๑๕-๖  ส. ท.  ๑๘๑-๒ ]  
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อภาวโต ฯ  เนว  จีวรานิ  นิสฺสคฺคิยานิ  โหนฺตีติ อวิปฺปวาสสีมา- 
ภาวโต วุตฺต ฯ   น   นิสฺสโย   ปฏิปฺปสสฺมฺภตีติ   สอุสฺสาหภาวโต ฯ  
อนฺตรามคฺเคเยว   จ   เนส   อรุณ   อุคฺคจฺฉตีติ   ธมมฺ   สุตฺวา  
อาคจฺฉนฺตาน   อรุณ   อุคฺคจฺฉติ ฯ   อสติยาป   คจฺฉตีติ   อสติยา  
อตฺตโน   จีวร   อปจฺจุทฺธริตฺวา  เถรสฺส  จ  จีวร  อปจฺจุทฺธราเปตฺวา  
คจฺฉติ ฯ   เอว   คเต   ตสฺมึ   ปจฺฉา   เถเรน   สริตฺวา ปฏิปชชฺิตพฺพ- 
วิธึ   ทสฺเสติ   อตฺตโน  จีวร  ปจฺจุทฺธริตฺวา  ทหรสฺส  จีวร วิสฺสาเสน   
 คเหตฺวา  เปตพฺพนฺติ ฯ  คนฺตฺวา  วตฺตพฺพนฺติ  อาคตกิจฺจ  
นิฏเปตฺวา    วิหาร    คเตน   ปฏิปชฺชติพฺพวิธึ   ทสฺเสติ ฯ  
อธิฏ ิตจีวรตา    อนตฺถตก ินตา   อลทฺธสมฺมติตา   รตฺติวิปฺปวาโสติ  
อิมาเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                                      ทุติยก ินสิกฺขาปท ฯ  
        [๙๔]  ตติเย ฯ   ปาลยิ   จีวรปจฺจาสาย  นิกฺขิปตุนฺติ  เอตฺถ  
จีวรปจฺจาสาย   สติยา   นกิฺขิปตุนฺติ   เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ  
ภณฺฑิกาพทฺธานิ   ภณฺฑิกพทฺธานีติป   ปนฺติ ฯ   ภณฺฑิก   กตฺวา  
พทฺธานีติ    อตฺโถ ฯ    นฏิ ิตจีวรสฺมึ    ภิกฺขุนาติ   เอตฺถ ปุริมสกิฺขา- 
ปเท   วิย  สามิวเสเนว  กรณวจนสฺส  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ อนตฺถเต   
ก ิเน  จีวรมาเส  ภิกฺขุโน  อุปฺปนฺน  จีวร อนธิฏ ิต อวิกปฺปต  
ตสฺมึ   มาเส   เปตุ   วฏฏตีติ   อาห   เอก   ปจฺฉิมกตฺติกมาส  
                          [ ม. ท.  ๑๖-๙  ส. ท.  ๑๘๒-๓ ]  
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เปตฺวาติ ฯ  เกจิ  ปน  กาเลป  อาทิสฺส  ทินฺน  เอต  อกาลจีวรนฺติ  
วจนโต   อนตฺถเต   ก ิเน   ปจฺฉิมกตฺติกมาสสงฺขาเต   จีวรมาเส  
อุปฺปนฺนจีวรสฺสาป   ปจฺจาสาจีวเร   อสติ   ทสาหปริหาโรเยว   ตโต  
ปร   เปตุ   น   วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  ต  อฏกถาย  น  สเมติ ฯ  
ตถาหิ        อจฺเจกจีวรสิกฺขาปทฏกถาย        ปวารณมาสสฺส ชุณฺหปกฺข- 
ป ฺจมิย   อุปฺปนฺนสฺส   อจฺเจกจีวรสฺส   อนตฺถเต   ก ิเน เอกาทส- 
ทิวสาธิโก  มาโส  อตฺถเต ก ิเน เอกาทสทิวสาธิกา ป ฺจ มาสา  
ปริหาโรติ   วุตฺต ฯ  ตเมว  จ  ปริหาร  สนฺธาย  ฉฏ ิโต  ปฏาย  
ปน   อุปฺปนฺน   อนจฺเจกจีวรมฺป   ปจฺจุทฺธริตฺวา   ปต   ติจีวรมฺป  
เอต   ปริหาร   ลภติเยวาติ   วุตฺต ฯ  ตสฺมา  จีวรมาเส  ทสาหโต  
ปร   อนธิฏ ิต   อวิกปฺปตมฺป   เปตุ  วฏฏติ ฯ  ยท ิ เอว  กาเลป  
อาทิสฺส   ทนิฺน   เอต   อกาลจีวรนฺติ   อิท  กสฺมา  วุตฺตนฺติ  เจ ฯ  
อกาลจีวรสาม ฺโต   อตฺถุทฺธารวเสน   วุตฺต   ปมานิยเต   โสตสฺส  
รโห   วิย ฯ   เอกาทสมาเส   สตฺตมาเส   จ  อุปฺปนนฺ  หิ  จีวร  
วุฏวสฺเสหิ   เสเสหิ   จ   สมฺมุขีภูเตหิ  ภาเชตต  ลพฺภตีติ  อกาลจีวร  
นาม   ชาต ฯ   กาเล   ปน   สงฺฆสฺส   อิท   อกาลจีวร  ทมฺมีติ  
อนุทฺทิสิตฺวา   สงฺฆสฺส   ทมฺมีติ   ทินฺน  วุฏวสฺเสหิเยว  ภาเชตพฺพ  น  
อ ฺเหีติ   กาลจีวรนฺติ   วุจฺจติ ฯ  อาทิสฺส  ทินฺน  ปน  สมฺมุขีภูเตหิ  
สพฺเพหิเยว   ภาเชตพฺพนฺติ   อกาลจีวร   ตสฺมา   กาเลป   อาทิสฺส 
                               [ ม. ท.  ๑๙  ส. ท.  ๑๘๓ ]  
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ทินฺนสฺส   วุฏวสฺเสหิ   เสเสหิ   จ   สมฺปตฺเตหิ   ภาชนียตฺตา อกาล- 
จีวรสาม ฺโต   กาเลป   อาทิสฺส   ทนิฺน   เอต   อกาลจีวรนฺติ  
อตฺถุทฺธารวเสน   วุตฺต ฯ  ยทิ  เอว  เอกปุคฺคลสฺส  วา  อิท  ตุยฺห  
ทมฺมีติ   ทินนฺนฺติ   กสฺมา   วุตฺต ฯ  น  หิ  ปุคฺคลสฺส  อาทิสฺส  ทนิฺน  
เกนจิ   ภาชนีย   โหตีติ ฯ  นาย  วิโรโธ  อาทิสฺส  วจนสาม ฺโต  
ลพฺภมานมตฺถ   ทสฺเสตุ   ตถา   วุตฺตตฺตา ฯ   เอว  ปน  อวตฺวาติ  
ตโต   เจ   อุตฺตรินฺติ   อิมสฺส   มาสปรมโต   อุตฺตรินฺติ   ปทภาชน  
อวตฺวา ฯ   ตาว   อุปฺปนฺน   ปจฺจาสาจีวรนฺติ  ปจฺจตฺตวจน  อตฺตโน  
คติก   กโรตีติ   กรณกิริยาย   กตฺตุภาวโต ฯ  อนฺตรา  อุปฺปนฺน  หิ  
ปจฺจาสาจีวร   มาสปรม   มูลจีวร   เปตต   อทตฺวา   อตฺตโน ทสาห- 
ปรมตายเอว  ปริจฺฉินฺทตีติ  อตฺตโน  คติก  กโรติ ฯ  ตโต  อุทธฺ  
มูลจีวรนฺติ   เอตฺถ   ปน   มูลจีวรนฺติ   ปจฺจตฺตวจน ฯ  วีสติมทิวสโต  
อุทฺธ   ห ิ  อุปฺปนฺน  ปจฺจาสาจีวร  ทสาหปรม  คนฺตต  อทตฺวา  มูลจีวร  
อตฺตนา   สทฺธึ   กรณสมฺพนฺธตามตฺเตน   สกกาลวเสน   ปริจฺฉินฺทตีติ  
อตฺตโน  คติก  กโรติ ฯ  ปจฺจาสาจีวร  ปน  ลภิตฺวา  วิสุ  เปนฺตสฺส  
ทสาห   อนติกฺกนฺเต   นตฺถิ   ตปฺปจฺจยา  อาปตฺติ ฯ  ปาลิย  ทสาหา  
กาเรตพฺพนฺติ  เอตฺถ  ทสาหาติ  กรณตฺเถ  นิสฺสกฺกวจน ฯ  ทสาเหนาติ  
อตฺโถ ฯ   ป ฺจหุปฺปนฺเนติอาทึ   รสฺส  กตฺวาป  ปนฺติ ฯ   
เอกวีเส อุปฺปนฺเน ฯ เป ฯ   นวาหา   กาเรตพฺพนฺติอาทิ   ปจฺจาสา-  
                             [ ม. ท.  ๑๙-๒๑  ส. ท.  ๑๘๔ ]  
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จีวรสฺส  อุปปฺนฺนทิวส   เปตฺวา   วุตฺต ฯ   อ ฺ   ปจฺจาสาจีวร ฯ เป ฯ  
กาเรตพฺพนฺติ  อิท  สติยาเอว  ปจฺจาสาย  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  สเจ  
ปน   อิโต   ปฏาย   จีวร   น  ลภิสฺสามีติ  ปจฺจาสาย  อุปจฺฉินฺนาย  
มูลจีวร   ทสาห   เจ   สมปฺตฺต   ตทเหว   อธฏิาตพฺพ ฯ ปจฺจาสา- 
จีวรมฺป  ปรกิฺขารโจล  อธิฏาตพฺพนฺติ  ปมตร  อุปฺปนฺน วิสภาค  
ปจฺจาสาจีวร   สนฺธาย   วทติ ฯ   อ ฺม ฺนฺติ   อ ฺ   อ ฺ ฯ  
อยเมว   วา  ปาโ ฯ  องฺค  ปเนตฺถ  ปมก ิเน  วุตฺตสทิสเมว ฯ  
เกวล หิ ตตฺถ ทสาหาติกฺกโม อิธ มาสาติกฺกโมติ อย วิเสโส ฯ  
                                ตติยก ินสิกฺขาปท ฯ  
        [๙๕]  จตุตฺเถ ฯ   ภตฺตวิสฺสคฺคนฺติ   ปาลิปทสฺส   ภตฺตกิจฺจนฺติ  
อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ   ภตฺตสวิธานนฺติป   เกจิ ฯ   ตตฺถ   นาม๔  
ตฺวนฺติ   อิมสสฺาป   โส   นาม   ตฺวนฺติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตาย  
นาม ตฺวนฺติ เกจิ ฯ  
        [๙๖]  ปตา  จ  มาตา  จ  ปตโร ฯ  ปตูน  ปตโร ปตามหา ฯ  
เตส   ยุโค   ปตามหยุโค ฯ   ตสฺมา   ยาว  สตฺตมา  ปตามหยุคา  
ปตามหทฺวนฺทาติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ   เอว   หิ  
ปตามหคฺคหเณเนว   มาตามโหป   คหโิตติ ฯ   ยาว   สตฺตมา ปตามห- 
ยุคาติ   วจนโต   เหฏา  จ  อุทฺธ ฺจ  อฏมยุโค  าติ  นาม  
น   โหติ ฯ   เทสนามุขเมเวตนฺติ   ปตามหยุคาติ   ปตามหคฺคหณ  
                            [ ม. ท.  ๒๑-๕  ส. ท.  ๑๘๕ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 158 

เทสนามุข   ปตามหีมาตามหีอาทีนมฺป   อธิปฺเปตตฺตา ฯ   ปตุ  มาตา  
ปตามหี   มาตุ   ปตา   มาตามโห   มาตุ   มาตา   มาตามหี ฯ  
เอตฺถ   กิ ฺจาป   ป ฺจสตสากิยาทีน   วเสน   ภิกฺขุภาเว   ตฺวา  
ปริวตฺตลิงฺคาย   ภิกฺขุนิยา   จ   วเสน   เอกโต  อุปสมฺปนฺนา  ภิกขฺุนี  
ลพฺภติ    ตถาป    ปกตินยิาเมเนว    ทสฺเสตุ   ภิกฺขุนี   นาม  
อุภโตสงฺเฆ   อุปสมฺปนฺนาติ   วุตฺต ฯ   กปฺป   กตฺวาติ   วจนโต  
ทินฺนกปฺปเมว   ปาจิตฺติย   ชเนตีติ   วทนฺติ ฯ  ปรุาณจีวร  นาม  สกึ  
นิวตฺถมฺป   สกึ   ปารุตมฺปติ   อิท   นทิสฺสนมตฺตนฺติ   อาห   อนฺตมโส  
ปริโภคสีเสนาติอาทึ ฯ   กาเยน   ผุสิตฺวา   ปรโิภโคเยว  ปริโภโค  
นามาติ กุรุนฺทิย อธิปฺปาโย ฯ  
        [๙๗]  กายวิการ   กตฺวาติ   อิท  ยาว  โอรโต  เปตีติ  ปท  
ตาว   สพฺพปเทสุ   สมฺพนธฺิตพฺพ ฯ   ยถา   สา   โธวาเปตุกาโม  
อยนฺติ   ชานาติ   เอว   กายวิการ   กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  กายวิการ  
กตฺวาติ   วจนโต  กายวาจาหิ  กิ ฺจิ  วิการ  อกตฺวา  หตฺเถน  หตฺเถ  
เทนฺตสฺสาป   อนาปตฺติ ฯ   อนฺโตทฺวาทสหตฺเถ   โอกาเสติ   อิท  
วิเสสน   ยถาสมฺภว  โยเชตพฺพ ฯ  ตถาหิ  หตฺเถน  หตฺเถ  เทนฺตสฺส  
ปาทมูเล   จ   เปตฺวา   เทนฺตสฺส   อนฺโตทฺวาทสหตฺเถ   โอกาเสติ  
อิท   วตฺตพฺพนฺติ   นตฺถ ิ  อ ฺถา   อสมฺภวโต ฯ  สติ  หิ  สมฺภเว  
พฺยภิจาเร   จ   วิเสสน   สาตฺถก   โหติ ฯ   อุปริ   ขิปตีติอาทีนิ  
                            [ ม. ท.  ๒๕  ส. ท.  ๑๘๖-๗ ]  
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ปน   สนฺธาย   อิท   วิเสสน   วุตฺต ฯ  ตสฺมา  อนฺโตทฺวาทสหตฺเถ  
โอกาเส   ตฺวา   อุปร ิ ขิปนฺตสฺส  อ ฺสฺส  หตฺเถ  เปเสนฺตสฺส๑ 

จ   อาปตฺติ ฯ   อุปจาร   ปน   มุ ฺจิตฺวา   กายวาจาหิ   วิการ  
กตฺวา     อาณาเปนฺตสฺสาป     อนาปตฺติ ฯ     อุปจาเรติ อนฺโตทฺวาทส- 
หตฺถเมว   โอกาส   วทติ ฯ   อุปจาร   มุ ฺจิตฺวาติ ทฺวาทสหตฺถุ- 
ปจาร  มุ ฺจิตฺวา ฯ  เอเกน  วตฺถุนาติ ปม กตฺวา นิฏาปต  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ   รชเน   อนาปตฺตีติ   รชน   ปจฺจาสึสนฺตสฺสาป  
โธวิตฺวา   อาเนหีติ   วุตฺตตฺตา   อนาปตฺติ   อนาณตฺติยา  กตตฺตา ฯ  
อวุตฺตา   โธวตีติ   อิมินาว   อวุตฺตา   รชติ   อวุตฺตา   อาโกเฏตีติ  
อิทมฺป   วุตฺตเมว   โหตีติ   อาห  อวุตฺตา  โธวตีติ  อิมินา  ลกฺขเณน  
อนาปตฺตีติ ฯ   สมฺพหุลา   อาปตฺติโย   อาปชฺชตีติ   ปาจิตฺติเยน  
สทฺธึ   เทฺว   ทุกฺกฏานิ   อาปชฺชติ ฯ  ยถาวตฺถุกนฺติ  นิสฺสคฺคิยเมวาติ  
อตฺโถ ฯ   ป ฺจ   สตานิ   ปริมาณเมตาสนฺติ   ป ฺจสตา ฯ  จีวร  
โธวาติ ฯ เป ฯ    อาณาเปนฺตสฺสาติ   เอตฺถ   ตาย   โธวน ปจฺจาสึ- 
สนฺตสฺสาป   อนาปตฺติ ฯ   ปุราณจีวรตา   อุปจาเร   ตฺวา  
อ ฺาติกาย   ภิกฺขุนิยา  อาณาปน  ตสฺสา  โธวนาทีนิ  จาติ  อิมาเนตฺถ  
ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                             ปุราณจีวรสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
 ๑ ม. เทนฺตสฺส ฯ  

                           [ ม. ท.  ๒๖-๗  ส. ท.  ๑๘๗-๙ ]  
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        [๙๘]  ป ฺจเม ฯ   อปฺป ฺตฺเต   สิกฺขาปเทติ   คณมฺหา  
โอหียนสิกฺขาปเท  อปฺป ฺตฺเต ฯ  วิหารวารนฺติ  วิหารปฏิชคฺคน- 
วาร ฯ โกฏาสสมฺปตฺตีติ          สกลองฺคปจฺจงฺคสมฺปตฺติ ฯ  
สพฺพปริยนฺตนฺติ   ฉฏสสฺ   อ ฺจีวรสฺส   อภาวา   ป ฺจนฺน   จีวราน  
เอกเมก   สพฺเพส   ปริยนตฺนฺติ   สพฺพปริยนฺต ฯ   อนฺตรวาสกาทีสุ  
หิ   ป ฺจสุ   เอกเมก   อ ฺสฺส  ฉฏสฺส  อภาวา  ป ฺจนฺน  อนฺตเมว  
โหติ ฯ   อถวา   ป ฺจสุ   จีวเรสุ   เอกเมก   อตฺตโน   อ ฺสฺส  
ทุติยสฺส    อภาวา   อนฺตเมว   โหตีติ   สพฺพเมว   ปริยนฺตนฺติ  
สพฺพปริยนฺต ฯ   สพฺพโส   วา  ปริยนฺตนฺติ  สพฺพปรยินฺต ฯ  เตนาห  
อ ฺ ฯ เป ฯ   นตฺถีติ ฯ   ยถา   ตสฺส   มโนรโถ   น   ปูรตีติ  
สรีรปาริปูร ึ  ปสฺสิสฺสามีติ   ตสฺส   อุปฺปนฺโน   มโนรโถ  น  ปูรติ ฯ  
เอว   หตฺถตเลเยว   ทสฺเสตฺวาติ   สรีร   อทสฺเสตฺวาว   ทาตพฺพ  
จีวร    หตฺถตเล    หนฺทาติ    ทสฺเสตฺวา ฯ   วิหตฺถตายาติ วิคตหตฺถ- 
ตาย ฯ   อคหณตาย   อปจฺจยตาย   อปฺปฏิสรณตายาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ   สมภิตุนฺนตฺตาติ   ปฬิตตฺตา ฯ  ปริวตฺเตตพฺพ  ปริวฏฏ ฯ  
ปริวฏฏเมว   ปาริวฏฏก ฯ   ปริวตฺเตตฺวา   ทิยฺยมานนฺติ  อตฺโถ ฯ  
อุปจาเรติ ทฺวาทสหตฺถุปจาร สนฺธาย วทติ ฯ อุปจาร วา  
มุ ฺจิตฺวา   ขิปนฺตีติ   ทฺวาทสหตฺถ   มุ ฺจิตฺวา   โอรโต   เปนฺติ ฯ  
                       [ ม. ท.  ๒๘-๓๒  ส. ท.  ๑๘๙-๙๐ ]  
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อ ฺตฺร   ปาริวฏฏกาติ   ย   อนฺตมโส   หรีตกขณฺฑมฺป   ทตฺวา  
วา   ทสฺสามีติ   อาโภค   กตฺวา   วา   ปาริวฏฏก   คณฺหาติ   ต  
เปตฺวา ฯ   ต   อจิตฺตกภาเวน   น   สเมตีติ  ยถา  อ ฺาติกาย  
าติกส ฺ ิสฺส   เวมติกสฺส   จ   คณฺหโต   อจิตฺตกตฺตา   อาปตฺติ  
เอวมิธาป   ภิกฺขุนิยา   สนตฺก   อิทนฺติ   อชานิตฺวา   คณฺหโตป  
อาปตฺติเยวาติ   อธิปฺปาโย ฯ   วสฺสาวาสิก  เทตีติ  ปุคฺคลิก  กตฺวา  
เทติ ฯ  ปสุกูล  อตฺตโน  อตฺถาย  ปตภาว  ชานิตฺวา  คณฺหนฺเตนาป  
อ ฺสฺส   สนฺตก   คหิต   นาม   น   โหตีติ   อาห   สเจ   ปน  
สงฺการกูฏาทีสูติอาทึ ฯ   อสฺสามิก   ห ิ  ปสุกูลนฺติ   วุจฺจติ ฯ  
ปสุกูล   อธิฏหิตฺวาติ   อสฺสามิก   อิทนฺติ   ส ฺ   อุปฺปาเทตฺวา ฯ  
เอว ปน ปสุกูลส ฺ อนุปฺปาเทตฺวา คณฺหิตุ น วฏฏติ ฯ  
        [๙๙]  อ ฺาติกาย   อ ฺาติกส ฺ ีติ   ติกปาจิตฺติยนฺติ   เอตฺถ  
อิติสทฺโท   อาทิอตฺโถ ฯ   ตีณิ   ปริมาณมสฺส   ติก ฯ  ติก ฺจ  ต  
ปาจิตฺติย ฺจาติ   ติกปาจิตฺติย ฯ   ตีณิ   ปาจิตฺติยานีติ   อตฺโถ ฯ  
ปตฺตตฺถวิกาทึ   ยงฺกิ ฺจีติ   อนธิฏานุปค   สนฺธาย   วทติ ฯ   จีวร  
นาม   ฉนฺน   จีวราน   อ ฺตร   จีวร   วิกปฺปนุปค   ปจฺฉิมนฺติ   หิ  
วุตฺตตฺตา   อธิฏานุปค   ยงฺกิ ฺจิ   น   วฏฏติ ฯ   เตเนวาห วิกปฺป- 
นุปคปจฺฉิมจีวรปฺปมาณนฺติอาทึ ฯ   ยสมฺา   ภิสิจฺฉวิ   มหนฺตาป  
เสนาสฺนสงฺคหิตตฺตา   จีวรสงฺข   น   คจฺฉตีติ   เนว   อธิฏานุปคา  
                                [ ม. ท.  ๓๒  ส. ท.  ๑๙๑ ]  
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น   วิกปฺปนปุคา   จ ฯ   ตสฺมา   อนธิฏานุปคสาม ฺโต   วุตฺต  
สเจป   ม ฺจปฺปมาณา   ภิสิจฺฉวิ   โหติ   วฏฏติเยวาติ ฯ  โก  ปน  
วาโท     ปตฺตตฺถวิกาทีสูติ     มหติยาป     ตาว    ภิสิจฺฉวิยา อนธิฏานุ- 
ปคตฺตา   อนาปตฺติ   ตโต   ขุทฺทกตเรสุ   อนธิฏานุปเคสุ ปตฺตตฺ- 
ถวิกาทีสุ   กิเมว   วตฺตพฺพนฺติ   อธิปฺปาโย ฯ  ปฏิคฺคหณ  กิริยา  
อปริวตฺตน    อกิริยา ฯ   วิกปฺปนุปคจีวรตา   ปาริวฏฏกาภาโว  
อ ฺาติกาย หตฺถโต คหณนฺติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                        จีวรปฏิคฺคหณสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ  
        [๑๐๐]  ฉฏเ ฯ  ปฏกิิฏโติ  นิหโีน ฯ  ลามโกติ  อตฺโถ ฯ  
โลลชาติโกติ   โลลสภาโว ฯ   ปฏเยว   ปฏโ ฯ   เตนาห เฉโกติ- 
อาทึ ฯ  กิสฺม ึ วิยาติ  เอตฺถ  กิสฺม ึวิยาติ นิปาตปเทน สมานตฺถ  
กึสุ  วิยาติ  นปิาตปทนฺติ  อาห  กึสุ  วิยาติ ฯ  กึ  วิยาติ  อตฺโถ ฯ  
ทุกฺข   วิยาติ   อธิปฺปาโย ฯ   เตนาห   กิเลโส   วิยาติอาทึ ฯ  
ธมฺมวเสน   อุปจารวเสน   นิมนฺตนา   ธมฺมนิมนฺตนาติ   ปาลิปทสฺส  
อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน  วเทยฺยาถ  ภนฺเต  เยนตฺโถติ  อิท  
สจฺจเมว   วุตฺต   สิยา   ปวาริโตเยว   โหติ ฯ   ยสฺมา   ปน  
ปวาเรตฺวาป   อทาตุกาโม   อปฺปวาริตฏาเนเยว   ติฏติ   ตสฺมา  
ภควา   ปวาริตาปวาริตภาว   อวิจาเรตฺวา   าตโก   เต   อุปนนทฺ  
อ ฺาตโกติ าตกาาตกภาวเยว วิจาเรสิ ฯ มุสึสติู วิลุมฺปสุ ฯ  
                          [ ม. ท.  ๓๒-๖  ส. ท.  ๑๙๑-๒ ]  
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        [๑๐๑]  อนุปุพฺพกถาติ    อนุปุพฺเพน    วินิจฺฉยกถา ฯ เสส- 
ปริกฺขาราน   สทฺธิวิหาริเกหิ   คหิตตฺตา   นิวาสนปารุปนมตฺตเมว  
อวสิฏนฺติ     อาห    นิวาสนปารุปนมตฺตเยว    หรตฺิวาติ ฯ สทฺธิ- 
วิหาริกาน   ตาว   อาคมนสฺส  วา  อนาคมนสฺส  วา  อชานนตาย  
วุตฺต   เถเรหิ   เนว   ตาว ฯ เป ฯ   ภ ฺชิตพฺพนฺติ ฯ   ปเรสมฺป  
อตฺถาย   ลภนฺตีติ   อตฺตโน   จีวร   ททมานา   สย   สาขาภงฺเคน  
ปฏิจฺฉาเทตฺวา   เทนฺติ   เตส   อตฺถายป   ภ ฺชิตต  ลภนฺติ ฯ  ติเณน  
วา   ปณฺเณน   วา   ปฏิจฺฉาเทตฺวา   อาคนฺตพฺพนฺติ  วจนโต  อีทิเสสุ  
ภูตคามปาตพฺยตาป     อนุ ฺาตาเยว    โหตีติ    อาห    เนว ภูตคาม- 
ปาตพฺยตาย   ปาจิตฺติย  โหตีติ ฯ  น  เตส  ธารเณ  ทุกฺกฏนฺติ  
เตส   ติตฺถิยทฺธชาน   ธารเณป   ทกฺุกฏ   นตฺถ ิฯ  ยานิ  จ  เตส  
วตฺถานิ   เทนฺตีติ   สมฺพนฺโธ ฯ   เถราน  สยเมว  ทินฺนตฺตา  วุตฺต  
อจฺฉินฺนจีวรฏาเน     ิตตฺตาติ ฯ    ยทิ    ลทฺธึ   คณฺหาติญ  
ติตฺถิยปกฺกนฺตโก   นาม   โหติ   ตสฺมา  วุตฺต  ลทฺธึ  อคฺคเหตฺวาติ ฯ  
โน  เจ  โหติ  สงฺฆสฺส  วิหารจีวร  วา ฯ เป ฯ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  
อิมินา   อนฺตรามคฺเค   ปวิฏวิหารโต   นิกฺขมิตฺวา   อ ฺตฺถ  อตฺตนา  
อภิรุจิตฏาน   คจฺฉนฺตสฺส   ทุกฺกฏ   วุตฺต ฯ   อิมนิาว  ย  อาวาส  
ปม   อุปคจฺฉตีติ   วุตฺต   อนฺตรามคฺเค    ิตวิหารมฺป   สเจ  นคฺโค  
หุตฺวา  อาคจฺฉติ  ทุกฺกฏเมวาติ  เวทิตพฺพ ฯ  ยท ิ เอว  ตตฺถ  กสฺมา  
                           [ ม. ท.  ๓๒  ส. ท.  ๑๙๒-๔ ]  
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น   วุตฺตนฺติ  เจ ฯ  อโนกาสตฺตา ฯ  ตตฺถ  หิ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  
อจฺฉินฺนจีวรสฺส   วา ฯ เป ฯ   จีวร  วิ ฺาเปตุนฺติ  อิมินา  สมฺพนฺเธน  
สงฺฆิกมฺป   จีวร   นิวาเสตุ   ปารุปตุ ฺจ   อนุชานนฺโต   ย   อาวาส  
ปม ฯ เป ฯ   คเหตฺวา   ปารุปตุนฺติ   อาห ฯ   ตสฺมา   ตตฺถ อโน- 
กาสตฺตา   ทุกฺกฏ   น   วุตฺต ฯ  วิหารจีวรนฺติ  เสนาสนจีวร ฯ  
วิลิมิกาหีติ   ปฏปโลติกาหิ ฯ   ตสฺส   อุปรีติ  ภูมตฺถรณสฺส  อุปริ ฯ  
วิเทสคเตนาติ   อ ฺ   จิวร   อลภิตฺวา   วิเทสคเตน ฯ   เอกสฺม ึ 
ฯเปฯ   เปตพฺพนฺติ   เอตฺถ  เลเสน  คเหตฺวา  อคตตฺตา  เปนฺเตน  
จ   สงฺฆิกปรโิภควเสน   ปตตฺตา   อ ฺสฺมึ   เสนาสเน   นิยมิตมฺป  
อ ฺตฺถ   เปตุ   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  ปริโภเคเนวาติ  อ ฺ  จีวร  
อลภิตฺวา   ปริภุ ฺชเนน ฯ   ปริโภคชิณฺณนฺติ   ยถา   เตน   จีวเรน  
สรีร   ปฏิจฺฉาเทตุ   น  สกฺกา  เอว  ชณฺิณ ฯ  กปฺปยโวหาเรเนวาติ  
กยวิกฺกยาปตฺติโต   โมจนตฺถ   วุตฺต ฯ   วิ ฺาเปนฺตสฺสาติ  อิมสฺเสว  
อตฺถ   วิภาเวติ   เจตาเปนฺตสฺส   ปริวตฺตาเปนฺตสฺสาติ ฯ   อตฺตโน  
ธเนน   ห ิ  วิ ฺาปน   นาม   ปริวตฺตนเมวาติ   อธิปฺปาโย ฯ  
สงฺฆวเสน  ปวาริตาน  วิ ฺาปเน  วตฺต  ทสฺเสติ  ปมาณเมว วฏฏตีติ ฯ  
สงฺฆวเสน   หิ   ปวาริเต   สพฺเพส   สาธารณตฺตา  อธิก  วิ ฺาเปตุ  
น   วฏฏติ ฯ  ยย  ปวาเรตีติ  ยย  จีวราทึ  ทสฺสามีติ  ปวาเรติ ฯ  
วิ ฺาปนกิจฺจ     นตฺถีติ    วินาว    วิ ฺตฺติยา    ทิยยฺมานตฺตา  
                           [ ม. ท.  ๓๗-๙  ส. ท.  ๑๙๔-๕ ]  
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วิ ฺาเปตฺวา   กึ  กริสฺสตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  อ ฺสฺสตฺถายาติ  เอตฺถาป  
าตกาน   ปวาริตานนฺติ   อิท   อนุวตฺตติเยวาติ   อาห   อตฺตโน  
าตกปวาริเตติอาทึ ฯ     วิกปฺปนุปคจีวรตา     สมยาภาโว อ ฺาตก- 
วิ ฺตฺติ ตาย จ ปฏลิาโภติ อิมาเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                         อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๑๐๒]  สตฺตเม ฯ   ปาลิย   ปคฺคาหิกสาลนฺติ  ทุสฺสวาณิชกาน  
อาปณ ฯ   ปคฺคหิกสาลนฺติป   ปนฺติ ฯ   อภีติ   อุปสคฺโคติ  ตสฺส  
อตฺถวิเสสาภาว   ทสฺเสติ ฯ   เตนาห   หริตุนฺติ   อตฺโถติ ฯ  
วรสทฺทสฺส   อิจฺฉาย   วตฺตมานตฺตา   อาห   อิจฺฉาเปยฺยาติ ฯ  ทฏ ุ  
เขมโตติ   เอตฺถ   คาถาพนฺธวเสน   อนุนาสิกโลโป   ทฏพฺโพ ฯ  
สอนฺตรนฺติ   อนฺตรวาสกสหิต ฯ   อุตฺตรนฺติ   อุตฺตราสงฺค ฯ  อสฺส  
จีวรสฺสาติ   สาทิตพฺพจีวรสฺส ฯ   อจฺฉินฺนสพฺพจีวเรเนาติ   อจฺฉินฺนานิ  
สพฺพานิ   ตีณิ   จีวรานิ   อสฺสาติ   อจฺฉินฺนสพฺพจีวโร   เตนาติ  
อตฺโถ ฯ   ยสสฺ  หิ  อจฺฉินฺนสมเย  ตีณิ  จีวรานิ  สนนฺิหิตานิ  โหนฺติ  
ตานิ   สพฺพานิ   อจฺฉินฺนานีติ   โส   อจฺฉินฺนสพฺพจีวโรติ   วุจฺจติ ฯ  
เตเนว   อจฺฉินฺนสพฺพจีวเรน   ติจีวริเกนาติ   วุตฺต ฯ  ติจีวริเกนาติ  
หิ   อจฺฉินฺนสมเย   ติจีวรสฺส   สนฺนิหิตภาว   สนฺธาย   วุตฺต   น  
ปน   วินยเตจีวริกภาว   ธตุงฺคเตจีวริกภาว   วา   สนฺธาย ฯ  เอว  
ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ    สนฺตรุตฺตรปรมนฺเตน    ภิกฺขุนา    ตโต   จีวร  
                         [ ม. ท.  ๓๙-๔๑  ส. ท.  ๑๙๖-๗ ]  
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สาทิตพฺพนฺติ     วุตฺตวิธินา     ปฏิปชชฺติพฺพ ฯ    อ ฺเนาติ อจฺฉินฺน- 
อสพฺพจีวเรน ฯ  ยสฺส  ตีสุ  จีวเรสุ  เอก วา เทฺว วา จีวรานิ  
อจฺฉินฺนานิ   โหนฺติ   เตนาติ  อตฺโถ ฯ  อ ฺถาปติ  สนฺตรุตฺตร- 
ปรมนฺติ วุตฺตวิธานโต   อ ฺถาป ฯ   ยสฺส   หิ   ตีสุ   เทฺว   จีวรานิ  
อจฺฉินฺนานิ   โหนฺติ   เอก   สาทิตพฺพ   เอกสฺมึ   อจฺฉินฺเน   น  
สาทิตพฺพนฺติ   น   ตสฺส   สนฺตรุตฺตรปรมสาทิยน   สมฺภวติ   อยเมว  
จ   อตฺโถ  ปทภาชเนน  วิภาวิโต  เตนาห  ต  วิภาค  ทสฺเสตุนฺติ ฯ  
เกจิ   ปน   ติจีวริเกนาติ   วุตฺตตฺตา   ติจีวร   ปริกฺขารโจลวเสน  
อธิฏหิตฺวา   ปริภุ ฺชโต   ตสฺมึ   นฏเ   พหูนิป   คเหตต   ลพฺภตีติ  
วทนฺติ ฯ   ต   น   คเหตพฺพ ฯ   ปทภาชนสฺส   หิ   อธิปฺปาย  
ทสฺเสนฺเตน   ยสฺมา   ปน   อจฺฉินฺนสพฺพจีวเรน ฯ เป ฯ   ต   วิภาค  
ทสฺเสตุนฺติ  วุตฺต ฯ  ปทภาชเน  จ  น  ตาทิโส  อตฺโถ  อุปลพฺภติ ฯ  
ตสฺมา   ต   น   คเหตพฺพเมว ฯ  ยมฺป  มาติกฏกถาย  วุตฺต  ยสฺส  
อธิฏ ิตจีวรสฺส     ตีณิ     นฏานีติ    ตตฺถาป    อธฏิ ิตคฺคหณ  
สรูปกถนมตฺตนฺติ    คเหตพฺพ ฯ   น   ปน   ติจีวราธิฏาเนน อธิฏ ิต- 
จีวรสฺเสวาติ  เอวมตฺโถ  คเหตพฺโพ  ปาลิย  อฏกถาย ฺจ  ตถา  
อตฺถสฺส   อสมฺภวโต ฯ   น  หิ  ติจีวราธิฏาเนน  อธิฏ ิตจีวรสฺเสว  
อิท   สกิฺขาปท   ป ฺตฺตนฺติ   สกกฺา   วิ ฺาตุ ฯ   ปุริมสิกฺขาปเท  
หิ    อจฺฉินฺนจีวรสฺส   อ ฺาตกวิ ฺตฺติยา   อนุ ฺาตตฺตา   ปมาณ   
                                  [ ม. ท.  ๔๑  ส. ท.  ๑๙๗ ]  
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อชานิตฺวา   วิ ฺาปนวตฺถุสฺมึ   ปมาณโต   สาทิยน   อนุชานนฺเตน  
ภควตา   อิท   สิกฺขาปท   ป ฺตฺต   ตสฺมา   ปรกิฺขารโจลิกสฺส  
พหุมฺป   สาทิตุ   วฏฏตีติ   อยมตฺโถ   เนว   ปาลิยา  สเมติ  น  จ  
ภควโต   อธิปฺปาย   อนุโลเมติ ฯ  ยสสฺ  ตีณิ  นฏานิ  เตน  เทฺว  
สาทิตพฺพานีติ   เอตฺถ   ยสฺส   ติจีวรโต   อธิกมฺป   จีวร   อ ฺตฺถ  
 ิต   อตฺถิ   ตทา   ตสฺส   จีวรสฺส  อลพฺภนียภาวโต  เตนาป  สาทิตุ 
วฏฏตีติ    เวทิตพฺพ ฯ    ปกติยาว   สนฺตรุตฺตเรน   จรตีติ สาสงฺก- 
สิกฺขาปทวเสน  วา  อวิปฺปวาสสมฺมติวเสน  วา  ตติยสฺส อลาเภน  
วา   จรติ ฯ   เทฺว   นฏานีติ   อธิการตฺตา   วุตฺต   เทฺว  
สาทิตพฺพานีติ ฯ  เอก  สาทิยนฺเตเนว  สโม  ภวิสฺสตีติ  ติณฺณ  จีวราน  
ทฺวีสุ   นฏเสุ   เอก   สาทิยนฺเตน   สโม   ภวิสฺสติ   อุภินฺนมฺป สนฺตรุตฺตร- 
ปรมตาย  อวฏานโต ฯ  ยสฺส  ปน  เอกเยว โหตีติ อ ฺเน  
เกนจิ  การเณน  วินฏ  เสสจีวร  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เสสก  ตุยฺเหว  
โหตูติ    เทนฺตีติ   วุตฺตตฺตา   ปมาณยุตฺต   คณฺหิสฺสามิ   เสสก  
อาหริสฺสามีติ   วตฺวา   คเหตฺวา   คมนสมเยป  เสสกมฺป  ตุมฺหากเยว  
โหตูติ   วทนฺติ   ลทฺธกปปฺยเมว ฯ   ปวาริตานนฺติ   อจฺฉินฺนกาลโต  
ปุพฺเพเยว   ปวาริตาน ฯ   ปาลิยา   น  สเมตีติ  สนฺตรุตฺตรปรมโต  
อุตฺตรึ    สาทิยเน    อนาปตฺติทสฺสนตฺถ    อนาปตฺติ    าตกาน  
ปวาริตานนฺติ   วุตฺตตฺตา   น   สเมติ ฯ  สนฺตรุตฺตรปรม  สาทิยนฺตสฺส  
                               [ ม. ท.  ๔๑-๓  ส. ท.  ๑๙๗-๘ ]  
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หิ   อาปตฺติปฺปสงฺโคเยว   นตฺถิ ฯ   สติ   จ   สิกฺขาปเทน อาปตฺติปฺ- 
ปสงฺเค  อนาปตฺติ  ยุตฺตา  ทสฺเสตุนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  เกจิ ปน  
ปมาณเมว   วฏฏตีติ   อิท   สลฺเลขทสฺสนตฺถ   วุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ  
ยสฺมา   ปนิท ฯ เป ฯ   น   วุตฺตนฺติ   เอตฺถาย   อธิปปฺาโย ฯ อ ฺสฺ- 
สตฺถายาติ   วุจฺจมาเน   อ ฺเส   อตฺถาย  ปมาณ  อติกฺกมิตฺวาป  
คณฺหิตต   วฏฏตีติ   อาปชฺชติ ฯ  ต ฺจ  อ ฺสฺสตฺถาย  วิ ฺาปน- 
วตฺถุสฺมึ ป ฺตฺตตฺตา   วตฺถุนา   สสนฺทิยมาน   น   สเมติ ฯ   น   หิ  
ย   วตฺถุ   นิสสฺาย   สิกฺขาปท   ป ฺตฺต   ตสฺมึเยว   อนาปตฺติวจน  
ยุตฺตนฺติ ฯ   คณฺ ีปเทสุ   ปน   ตีสุป   อิมสฺส   สกิขฺาปทสฺส  
อตฺตโน    สาทิยนปฏิพทฺธตาวเสน    ปวตฺตตฺตา    อ ฺสฺสตฺถายาติ  
วตฺตต   โอกาโสเยว   นตฺถิ   ตสฺมา   น   วุตฺตนฺติ   กถิต ฯ  อิธ  
อ ฺสฺสตฺถายาติ   อวุตฺตตฺตา   อ ฺเส   อตฺถาย   าตกปวาริเตสุ  
อธิก   วิ ฺาเปนฺตสฺส  อาปตฺตีติ  เจ ฯ  น  ตตฺถ  ปุรมิสิกฺขาปเทเนว  
อนาปตฺติสิทฺธิโต ฯ      ตตุตฺตริตา      อจฺฉินฺนาทิการณตา  
อ ฺาตกวิ ฺตฺติ ตาย จ ปฏิลาโภติ อิมาเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                              ตตุตฺตริสิกฺขาปท สตฺตม ฯ  
        [๑๐๓]  อฏเม ฯ   อปเมยฺยาติ   ปาเป   โสเยวตฺโถ ฯ  
อยฺยาติ   ปน  พหุวจเนน  อามนฺตน  กต ฯ  อปทิสสฺาติ  อิตฺถนฺ- 
นามสฺส ภิกฺขุโน   ทสฺสามีติ   เอว   อปทิสิตฺวา ฯ   ปจฺจย   กตฺวาติ  
                           [ ม. ท.  ๔๓-๖  ส. ท.  ๑๙๘ ]  
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การณ   กตฺวา ฯ   อุทฺทิสฺสาติ   เอตฺถ   โย   กตฺตาติ  อุทฺทิสฺสาติ  
อิมินา   วุตฺตอุทฺทิสนกิริยาย   โย   กตฺตา ฯ   จีวร   เจตาเปนฺติ  
ปริวตฺเตนฺติ   เอเตนาติ   จีวรเจตาปน ฯ   นการาคม   กตฺวา  
จีวรเจตาปนฺนนฺติ  วุตฺต ฯ จีวรเจตาปนนฺติป ปนฺติ ฯ ปจุรโวหาร- 
วเสนาติ เยภุยฺยโวหารวเสน ฯ   เยภุยฺเยน   หิ   ฆรสามิก   ทฏ ุกามา  
ตสฺส   ฆร   คจฺฉนฺตีติ   ตเถว   พหลุโวหาโร ฯ  พฺย ฺชนมตฺตเมวาติ  
อตฺโถ   เนตพฺโพ   นตฺถติี   อธิปฺปาโย ฯ  สมเกป  ปน  อนาปตฺตีติ  
ยทคฺฆนก   โส   ทาตุกาโม   โหติ   ตทคฺฆนเก   อนาปตฺติ   มูล  
วฑฺเฒตฺวา   อธิกวิธาน   อนาปนฺนตฺตา ฯ  เอตฺถ  จ  ทาตุกาโมมฺหีติ  
อตฺตโน   สนติฺเก   อวุตฺเตป   ทาตุกามต   สุตฺวา   ยทคฺฆนก   โส  
ทาตุกาโม   โหติ   ตทคฺฆนก   อาหราเปตุ   วฏฏติ ฯ  อคฺฆวฑฺฒนก  
หีท    สิกฺขาปทนฺติ    เอตฺถ    อคฺฆวฑฺฒน    เอตสฺส   อตฺถีติ  
อคฺฆวฑฺฒนก ฯ   อคฺฆวฑฺฒน   สนฺธาย   อิท   สกิขฺาปท   ป ฺตฺตนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ   จีวร   เทหีติ  สงฺฆาฏิอาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  จีวร  สนฺธาย  
วทติ ฯ   จีวเร   ภิยฺโยกมยฺตา   อ ฺาตกวิ ฺตฺติ   ตาย   จ  
ปฏิลาโภติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                ปมอุปกฺขฏสิกฺขาปท อฏม ฯ  
        [๑๐๔] ทุติยอุปกฺขเฏ วตฺตพฺพ นตฺถิ ฯ  
        [๑๐๕]  ราชสิกฺขาปเท  ปน ฯ  อชชฺุณฺโหติ  ปาเ  อชฺชณฺโหติป  
                            [ ม. ท.  ๔๖-๕๕  ส. ท.  ๑๙๙-๒๐๑ ]  
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ปนฺติ ฯ   โภโคติ   ภุ ฺชติพฺโพ ฯ   ย   วุตฺต   มาติกฏกถาย  
อิมินา   จีวรเจตาปนฺเนน   จีวร   เจตาเปตฺวา   อิตฺถนฺนาม   ภิกฺขุ  
จีวเรน   อจฺฉาเทหีติ   อิท  อาคมนสุทฺธึ  ทสฺเสตต  วุตฺต ฯ  สเจ  หิ  
อิท   อิตฺถนนฺามสฺส   ภิกขฺุโน   เทหีติ   เปเสยฺย ฯ   อาคมนสฺส  
อสุทฺธตฺตา    อกปฺปยวตฺถุ    อารพฺภ    ภิกฺขุนา   กปปฺยการโกป  
นิทฺทิสิตพฺโพ  น  ภ  วยฺยาติ ฯ  ตตฺถ  อาคมนสฺส สุทฺธิยา วา อสุทฺธิยา  
วา   วิเสสปฺปโยชน  น  ทิสฺสติ ฯ  สติป  หิ  อาคมนสฺส  อสุทธฺภาเว  
ทูโต   อตฺตโน   กุสลตาย   กปฺปยโวหาเรน   วทติ   กปฺปยการโก  
น   นิทฺทิสิตพฺโพติ   อิท   นตฺถิ ฯ  น  จ  ทูเตน  กปปฺยโวหารวเสน  
วุตฺเต   ทายเกน   อิท  กถ  เปสิตนฺติ  อีทิสี  วิจารณา  อุปลพฺภติ ฯ  
อวิจาเรตฺวาว   ต   น   สกกฺา   ชานิตุ ฯ   ยทิ  ปน  อาคมนสฺส  
อสุทฺธตฺตา   กปฺปยการโก  นิทฺทิสิตพฺโพ  น  ภเวยฺย ฯ  จีวราทิ- 
อตฺถาย ทูตสฺส   หตฺเถ   อกปฺปยวตฺถุมฺหิ   เปสิเต   สพฺพตฺถ   ทายเกน  
กถ   เปสิตนฺติ   อาปุจฺฉิตฺวาว  กปฺปยการโก  นิทฺทสิิตพฺโพ  ภเวยฺย ฯ  
ตสฺมา   อสติป   อาคมนสุทฺธิย   สเจ   โส  ทโูต  อตฺตโน  กุสลตาย  
กปฺปยโวหารวเสน   วทติ   ทูตสฺเสว   วจน   คเหตพฺพ ฯ  ยทิ  หิ  
อาคมนสุทฺธิเยเวตฺถ    ปมาณ    มลูสามิเกน    กปฺปยโวหารวเสน  
เปสิตสฺส   ทตูสฺส   อกปปฺยโวหารวเสน   วทโตป   กปฺปยการโก  
นิทฺทิสิตพฺโพ   ภเวยฺย ฯ   ตสฺมา   สพฺพตฺถ   ทูตวจนเมว  ปมาณนฺติ  
                              [ ม. ท.  ๕๗  ส. ท.  ๒๐๑ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 171 

คเหตพฺพ ฯ   อิมินา   จีวรเจตาปนฺเนนาติอาทินา   ปน   อิมมตฺถ  
ทสฺเสติ   กปปฺยวเสน   อาภตมฺป   จีวรมูล   อีทิเสน   ทูตวจเนน  
อกปฺปย   โหติ   ตสฺมา   ต   ปฏิกฺขิปตพฺพนฺติ ฯ   เตเนวาห  เตน  
ภิกฺขุนา   โส   ทูโต   เอวมสฺส   วจนีโยติอาทึ ฯ   สุวณฺณ   รชต  
กหาปโณ   มาสโกติ   อิมานิ   หิ   จตฺตาริ   นิสฺสคฺคิยวตฺถูนิ   มุตฺตา  
มณิ   เวฬรุิโย   สงฺโข   สลิา   ปวาฬ  โลหิตงฺโค  มสารคลฺล  สตฺต  
ธ ฺานิ      ทาสี ทาส เขตฺต วตฺถุ ปุปฺผาราม ผลารามาทโยติ      อิมานิ  
ทุกฺกฏวตฺถูน ิ  จ   อตฺตโน   วา   เจติยสงฺฆคณปุคฺคลาน  วา  อตฺถาย  
สมฺปฏิจฺฉิตุ   น  วฏฏนฺติ ฯ  ตสฺมา  ต  สาทิตุ  น  วฏฏตีติ  ทสฺสนตฺถ  
น   โข   มย   อาวุโส   จีวรเจตาปนฺน   ปฏิคฺคณฺหามาติ   วุตฺต ฯ  
จีวร ฺจ   โข   มย   ปฏิคฺคณฺหามาติ   อิท   ปน   อตฺตาน   อุทฺทิสสฺ  
อาภตตฺตา   วตฺตุ   วฏฏติ ฯ   ตสฺมา   วุตฺต   กาเลน   กปฺปยนฺติ 
ยุตฺตปฺปตฺตกาเลน ฯ   ยทา   โน   อตฺโถ   โหติ  ตทา  กปฺปยจีวร  
ปฏิคฺคณฺหามาติ     อตฺโถ ฯ    เวยฺยาวจฺจกโรติ    กิจฺจกโร กปฺปย- 
การโกติ  อตฺโถ๑ ฯ  เวยฺยาวจฺจกโร  นิททฺิสิตพฺโพติ อิท อตฺถิ  
ปนายสฺมโต   โกจิ   เวยฺยาวจฺจกโรติ   กปฺปยวจเนน   วุตฺตตฺตา  
อนุ ฺาต ฯ   สเจ   ปน   ทูโต   โก   อิม   คณฺหตีติ  วา  กสฺส  
เทมีติ   วา   วทติ   น   นทิฺทิสิตพฺโพ ฯ  อารามิโก  วา  อุปาสโก  
 ๑ อิธ อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ  

                          [ ม. ท.  ๕๗-๙  ส. ท.  ๒๐๑-๒ ]  
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วาติ   อิท   สารุปฺปตาย   วุตฺต ฯ  เปตฺวา  ปน  ป ฺจ  สหธมฺมิเก  
โยโกจิ   กปปฺยการโก   วฏฏติ ฯ   เอโส   โข   อาวุโส  ภิกฺขูน  
เวยฺยาวจฺจกโรติ   อิท   ภิกขฺุสฺส   กปฺปยวจนทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ  
เอวเมว   หิ   วตฺตพฺพ ฯ   เอตสฺส   เทหีติอาทิ   น  วตฺตพฺพ ฯ  
โส   วา  เจตาเปสฺสติ  วาติ  เอตฺถ  เอโก  วาสทฺโท  ปทปูรโณ ฯ  
ส ฺตฺโต   โส   มยาติอาทิ   ปน   ทูเตน   เอว  อาโรจิเตเยว  ต  
โจเทตุ   วฏฏติ   โน   ตสฺส   หตฺเถ   ทตฺวา   คตมตฺตการเณนาติ  
ทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ   เอตานิ   หิ   วจนานิ ฯ เป ฯ  น  วตฺตพฺโพติ  
เอตฺถ   เอว   วทนฺโต   ปฏกิฺขิตฺตสฺส   กตตฺตา   วตฺตเภเท   ทุกฺกฏ  
อาปชฺชติ ฯ    โจทนา    ปน   โหติเยวาติ   มหาคณฺ ีปเท มชฺฌิม- 
คณฺ ีปเท  จ  วุตฺต ฯ  อุทฺทฏิโจทนาปริจฺเฉท ทสฺเสตฺวาติ ทุติยมฺป  
วตฺตพฺโพติอาทินา     ทสฺเสตฺวา ฯ    ปจฺุฉิยมาโนติ    เอตฺถ ปุจฺฉิย- 
มาเนนาติ  อตฺโถ  คเหตพฺโพติ  อาห  กรณตฺเถ  ปจฺจตฺตวจนนฺติ ฯ  
อาคตการณ   ภ ฺชตีติ   อาคตการณ   วินาเสติ ฯ   เอตฺถ   เกจิ  
วทนฺติ   อาคตการณ   นาม   จีวรคฺคหณ   ต   ภ ฺชตีติ   วุตฺตตฺตา  
ปุน   ต   จีวร  เยนเกนจิ  อากาเรน  คเหตุ  น  วฏฏตีติ ฯ  เกจิ  
ปน   อาคตการณ   นาม   กายวาจาหิ   โจทนา   ต   ภ ฺชตีติ  
วุตฺตตฺตา   ปนุ   ตเยว   เยนเกนจิ   อากาเรน  โจเทตุ  น  ลพฺภติ  
สเจ   สยเมว   เทติ   มูลสามิโก   วา   ทาเปติ   คเหตุ  วฏฏตีติ 
                      [ ม. ท.  ๕๙-๖๐  ส. ท.  ๒๐๒-๓ ]  
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วทนฺติ ฯ   อปเร   ปน   อาคตการณ   นาม   าน   ต  ภ ฺชตีติ  
วุตฺตตฺตา   ยถา   อตฺโถ  เม  อาวุโส  จีวเรนาติ  เอกาย  โจทนาย  
เทฺว   านานิ   ภ ฺชติ   เอวมิธาป   สเจ  อาสเน  นิสทีติ  เอกาย  
นิสชฺชาย   เทฺว   านานิ   ภ ฺชติ   อามิส   เจ   ปฏคฺิคณฺหาติ  
เอเกน   ปฏิคฺคหเณน   เทฺว   านานิ   ภ ฺชติ   ธมมฺ   เจ  ภาสติ  
ธมฺมเทสนสิกฺขาปเท   วุตฺตปริจฺเฉทาย  เอกาย  วาจาย  เทฺว  านานิ  
ภ ฺชตีติ   วทนฺติ ฯ   อิเมส   ปน   สพฺเพสมฺป   วาท   อยุตฺตนฺติ  
ปฏิกฺขิปตฺวา   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   อิท   วุตฺต   อาคตการณ   นาม  
านเมว   ตสฺมา   น  กตฺตพฺพนฺติ  วาริตสฺส  ปน  กตตฺตา  นิสชฺชาทีสุ  
กเตสุ   ฉสุ   าเนสุ   เอก  าน  ภ ฺชตีติ ฯ  ตตฺร  ตตฺร  าเน  
ติฏตีติ   อิท   โจทกสฺส    ิตฏานโต   อปกฺกมฺม   ตตฺร   ตตฺร  
อุทฺทิสฺส   านเยว   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   สาม  วา  คนฺตพฺพ  ทูโต  
วา   ปาเหตพฺโพติ   อิท   สภาวโต   โจเทตุ   อนิจฺฉนฺเตนาป  
กาตพฺพเมวาติ วทนฺติ ฯ  
        [๑๐๖]  มุข   วิวริตฺวา   สยเมว   กปฺปยการกตฺต   อุปคโตติ  
มุขเววฏิกกปฺปยการโก ฯ   อวิจาเรตุกามตายาติ   อิมสฺมึ   ปกฺเข  
นตฺถมฺหาก   กปฺปยการโกติ   อิท   ตาทิส   กโรนฺโต   กปฺปยการโก  
นตฺถีติ    อิมนิา    อธิปฺปาเยน   วุตฺต ฯ   เมณฺฑกสิกขฺาปเท วุตฺต- 
นเยเนว   ปฏปิชฺชิตพฺพนฺติ   วตฺวา   อิทานิ   ต   เมณฺฑกสิกฺขาปท  
                            [ ม. ท.  ๖๐  ส. ท.  ๒๐๓-๖ ]  
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ทสฺเสนฺโต   วุตฺต   เหตนฺติอาทิมาห ฯ   อิทเมว  หิ  สนฺติ  ภิกฺขเว  
มนุสฺสา      สทฺธา      ปสนฺนาติอาทิวจน      เภสชฺชกฺขนฺธเก เมณฺฑก- 
วตฺถุมฺหิ   วุตฺตตฺตา   เมณฺฑกสิกฺขาปทนฺติ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ  ห ิ 
เมณฺฑเกน   นาม   เสฏ ินา   สนฺติ   หิ   ภนฺเต   มคฺคา  กนฺตารา  
อปฺโปทกา   อปฺปภกฺขา   น   สุกรา   อปาเถยฺเยน   คนฺตุ   สาธุ  
ภนฺเต   ภควา   ภิกฺขูน   ปาเถยฺย   อนุชานาตูติ   ยาจิเตน  ภควตา  
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ปาเถยฺย   ปริเยสิตุ   ตณฺฑุเล   ตณฺฑุลตฺถิเกน  
มุคฺเค   มุคฺคตฺถิเกน   มาเส   มาสตฺถิเกน   โลเณ   โลณตฺถิเกน  
คุเฬ   คุฬตฺถิเกน   เตล   เตลตฺถิเกน   สปฺป   สปฺปตฺถิเกนาติ  
วตฺวา   อิท   วุตฺต   สนฺติ   ภิกฺขเว   มนสฺุสา   สทฺธา   ปสนฺนาท  
เต   กปฺปยการกาน   หตฺเถ   หิร ฺ   อุปนิกฺขิปนฺติ   อิมินา   ย  
อยฺยสฺส   กปปฺย   ต   เทถาติ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ย   ตโต  
กปฺปย   ต   สาทิตุ  น   เตฺววาห   ภิกฺขเว   เกนจิ   ปริยาเยน  
ชาตรูปรชต   สาทิตพฺพ   ปริเยสิตพฺพนฺติ   วทามีติ ฯ   หิร ฺ  
อุปนิกฺขิปนฺตีติ    เอตฺถาป    ภิกฺขุสฺส    อาโรจน    อตฺถิเยวาติ  
คเหตพฺพ ฯ   อ ฺถา   อนิทฺทิฏกปฺปยการกปกขฺ   ภชตีติ   น  
โจเทตพฺโพ   สิยา ฯ   ยท ิ  มลู  สนฺธาย  โจเทติ  ต  สาทิตเมว  
สิยาติ   อาห   มลู   อสาทิยนฺเตนาติ ฯ   อ ฺาตกอปฺป- 
วาริเตสุ วิย     ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ    อิท    อตฺตนา    โจทน    าน ฺจ  
                         [ ม. ท.  ๖๐  ส. ท.  ๒๐๖-๗ ]  
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น   กาตพฺพนฺติ   ทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ   อ ฺ   ปน   กปฺปยการก  
เปเสตฺวา   โลกจาริตฺตวเสน   อนุยุ ฺชิตฺวาป   กปปฺยวตฺถุ  อาหราเปตุ 
วฏฏติ   อตฺตาน   อุทฺทิสสฺ   นิกฺขิตฺตสฺส   อตฺตโน   สนฺตกตฺตาติ  เกจิ  
วทนฺติ ฯ   ต   อฏกถาย   อ ฺาตกอปฺปวาริเตสุ  วิย  ปฏิปชฺชติพฺพ  
สเจ   สยเมว   จีวร   อาเนตฺวา   ททนฺติ   คเหตพฺพ   โน   เจ  
น   กิ ฺจิ   วตฺตพฺพนฺติ   ทฬฺห   กตฺวา   วุตฺตตฺตา   น   คเหตพฺพนฺติ  
อมฺหาก   ขนติฺ ฯ   น   ห ิ อ ฺาตกอปฺปวาริต  สย  อวิ ฺาเปตฺวา  
อ ฺเน   วิ ฺาเปตุ   วฏฏติ   น   จ   ยตฺถ   อ ฺ   เปเสตฺวา  
อาหราเปตุ   วฏฏติ   ตตฺถ   สย   คนฺตฺวา   อาหราเปตุ   น  
วฏฏตีติ   สกกฺา   วตฺตุ ฯ  ยทิ  เจตฺถ  อ ฺเน  อาหราเปตุ  วฏฏติ  
อ ฺาตกอปฺปวาริเตสุ    วิย   ปฏิปชชฺติพฺพนฺติอาทิวจนเมว   นิรตฺถก  
สิยา ฯ  ทูเตนาติ  อิมสฺส  พฺยภิจาร  ทสฺเสติ ฯ  สย  อาหริตฺวาปติ  
ททนฺเตสูติ   อิมินา   สมฺพนฺโธ ฯ   ปณฺฑปาตาทีน   อตฺถายาติ  
อิมินา   ปน  จีวรเจตาปนฺนนฺติ  อิมสฺส  พฺยภิจาร  ทสฺเสติ ฯ  เอเสว  
นโยติ   วุตฺตตฺตา   ปณฺฑปาตาทีน   อตฺถาย   ทินฺเนป   านโจทนาทิ  
สพฺพ   เหฏา   วุตฺตนเยเนว   กาตพฺพ ฯ  ปฏิคฺคหเณป  ปรโิภเคป  
อาปตฺตีติ   ปฏิคฺคหเณ   ปาจิตฺติย   ปรโิภเค   ทุกฺกฏ ฯ   เสฺวว 
สาปตฺติโกติ    ทุกฺกฏาปตฺตึ    สนฺธาย    วทติ ฯ    อิท ฺจ อฏกถา- 
ปมาเณเนว   คเหตพฺพ ฯ  ปรสฺส  นิทโฺทสภาวทสฺสนตฺถ  เสฺวว  
                            [ ม. ท.  ๖๐  ส. ท.  ๒๐๗-๘ ]  
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สาปตฺติโก   สโทโสติ   วุตฺต  โหตีติป  วทนฺติ ฯ  โจเทตีติ  วุตฺตตฺตา  
ปน   อาปตฺติยา   โจเทตีติ   กตฺวา   เสฺวว   สาปตฺติโกติ   อิท  
ทุกฺกฏเยว   สนฺธาย   วุตฺต   ยุตฺตนฺติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  
ปฏิคฺคหเณป   ปริโภเคป  อาปตฺติเยวาติ  ทุกฺกฏเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ตฬากสฺสาป    เขตฺตสงฺคหิตตฺตา    ตสฺส   ปฏิคฺคหเณป   อาปตฺติ  
วุตฺตา ฯ   จตฺตาโร   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชถาติ   เทตีติ   เอตฺถ ฯ  
ภิกฺขุสงฺโฆ   จตฺตาโร   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชตุ   ตฬาก   ทมฺมีติ   วา  
จตุปฺปจฺจยปริโภคตฺถ   ตฬาก   ทมฺมีติ   วา   วทติ ฯ  วฏฏติเยว ฯ  
อิโต   ตฬากโต   อุปฺปนฺเน   จตฺตาโร   ปจฺจเย  ทมฺมีติ  วุตฺเต  ปน  
วตฺตพฺพเมว   นตฺถิ ฯ   อมฺหาก   เอก   กปฺปยการก   เปถาติ  
วุตฺเตติ   อิท   อีทิสเยว   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   กปฺปยกฺกเมน  
สมฺปฏิจฺฉิเตสุ   เขตฺตตฬากาทีสุ   ปน   อวุตฺเตป   กปฺปยการก  เปตุ  
ลพฺภติเยว ฯ   ยสฺมา  ปรสนฺตก  นาเสตต  ภิกฺขูน  น  วฏฏติ  ตสฺมา  
น   สสฺสกาเลติ   วุตฺต ฯ   ชนปทสฺส   สามิโกติ  อิมินาว  โย  ต  
ชนปท   วิจาเรติ   เตนาป   อจฺฉินฺทิตฺวา   ทินฺน   วฏฏติเยวาติ  
วทนฺติ ฯ   อุทกวาหกนฺติ   อุทกมาติก ฯ  กปฺปยโวหาเรปติ  เอตฺถ  
วิธาน   วกฺขามาติ   ปาเสโส ฯ  อุทกวเสนาติ  อุทกปริโภคตฺถ ฯ  
สุทฺธจิตฺตานนฺติ    เกวล   อุทกปริโภคตฺถเมวาติ   อธิปฺปาโย ฯ  
อลชฺชินา   การาปเต   วตฺตพฺพเมว   นตฺถีติ   อาห  ลชชฺิภิกฺขุนาติ ฯ  
                             [ ม. ท.  ๖๐  ส. ท.  ๒๐๘-๑๑ ]  
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ปกติภาโค   นาม   อิมสฺม ึ  รฏเ  จตุอมฺพณมตฺต ฯ  อกฏปุพฺพ๑ 

นวสสฺส   นาม ฯ   อปริจฺฉินฺนภาเคติ  เอตฺตเก  ภูมิภาเค  เอตฺตโก  
ภาโค   ทาตพฺโพติ   เอว  อปริจฺฉินฺนภาเค ฯ  รชฺชยุา  วา  ทณฺเฑน  
วาติ   เอตฺถ   ปาเทหิป   มนิิตุ   น  วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  ขเล  วา  
ตฺวา   รกฺขตีติ   เอตฺถ   จ  ปน  เถเนตฺวา  คณฺหนฺเต  ทิสฺวา  มา  
คณฺหถาติ   นิวาเรนฺโต   รกฺขติ   นาม ฯ  สเจ  ปน  อวิจาเรตฺวา  
เกวล   ตุณฺหีภูโตว   รกฺขนตฺถาย   โอโลเกนฺโต   ติฏติ   วฏฏติ ฯ  
สเจป   ตสฺมึ   ตุณฺหีภูเต   โจริกาย   หรนฺติ   มย   ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
อาโรเจสฺสามาติ   เอว   วตฺตต   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   นีหราเปติ  
ปฏิสาเมตีติ   เอตฺถาป   สเจ   ปรยิาเยน  วทติ  วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  
อปุพฺพสฺส   อนุปฺปาทิตตฺตา   อ ฺเส   วฏฏตีติ   อาห   ตสฺเสว   ต  
อกปฺปยนฺติ ฯ   นนุ   จ   ทุพฺพิจาริตมตฺเตน   ตสฺเสว   ต  อกปฺปย  
น   สพฺเพส   รูปยสโวหาเร   จตุตฺถปตฺโต   วิย ฯ  วุตฺต  หิ  ตตฺถ  
โย   ปน   รูปย   อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา   เถรสสฺ   ปตฺต   กณิีตฺวา  เทหีติ  
ปหิตกปฺปยการเกน   สทธฺึ   กมฺมารกุล   คนฺตฺวา   ปตฺต   ทิสฺวา  
อิเม   กหาปเณ   คเหตฺวา  อิม  เทหีติ  กหาปเณ  ทาเปตฺวา  คหิโต  
อย   ปตฺโต   เอตสฺเสว   ภิกฺขุโน   น   วฏฏติ   ทุพฺพิจาริตตฺตา  
อ ฺเส   ปน   วฏฏติ   มูลสฺส   อสมฺปฏิจฺฉิตตฺตาติ ฯ  ตสฺมา  ยนฺเต  
 ๑ ม. อกฏปุปฺผ ฯ  

                                [ ม. ท.  ๖๐  ส. ท.  ๒๑๒ ]  
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อาหรนฺติ   สพฺเพส   อกปปฺย ฯ   กสฺมา   กหาปณาน  วิจาริตตฺตาติ  
อิท   กสฺมา   วุตฺตนฺติ ฯ   เอตฺถ   เกจิ   วทนฺติ   กหาปเณ  
สาทิยิตฺวา   วิจาริต   สนฺธาย   เอว   วุตฺตนฺติ ฯ   สงฺฆิกตฺตา  จ  
นิสฺสชฺชิตต   น   สกฺกา   ตสฺมา   สพฺเพส   น   กปปฺตีติ   เตส  
อธิปฺปาโย ฯ   เกจิ   ปน   อสาทิยิตฺวาป   กหาปณาน  วิจาริตตฺตา  
รูปยสโวหาโร   กโต   โหติ   สงฺฆิกตฺตา   จ   นิสฺสชชฺิตุ  น  สกกฺา  
ตสฺมา   สพฺเพส   น   กปปฺตีติ   วทนฺติ ฯ   คณฺ ีปเทสุ  ปน  ตีสปุ  
อิท     วุตฺต     จตุตฺถปตฺโต     คิหิสนฺตกานเยว    กหาปณาน  
วิจาริตตฺตา   อ ฺเส   กปฺปติ   อิธ   ปน   สงฺฆิกาน   วิจาริตตฺตา  
สพฺเพส   น   กปฺปตีติ ฯ  สพฺเพสมฺป  วาโท  เตน  เตน  ปริยาเยน  
ยุชฺชติเยว ฯ   จตุสฺสาลทฺวาเรติ   โภชนสาล   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  
ปริยาเยน   กถิตตฺตาติ   คณฺหาติ   อวตฺวา   สีมา  คตาติ  ปริยาเยน  
กถิตตฺตา ฯ   ปกติภูมิกรณตฺถ   เหฏา   คหิต   ปสุนฺติ   อาทิ  
วุตฺต ฯ   ทาส   ทมฺมีติ   เอตฺถ   มนุสฺส   ทมฺมีติ  วุตฺเต  วฏฏตีติ  
วทนฺติ ฯ   กกฺุกุฏสูกรา ฯเปฯ   วฏฏตีติ   เอตฺถ   กกฺุกุฏสูกเรสุ  
ทิยฺยมาเนสุ   อิเมหิ   อมฺหาก   อตฺโถ   นตฺถิ   สุข  ชวีนฺตุ  อร ฺเ  
วิสชฺเชถาติ   วตฺตุ   วฏฏติ ฯ   เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรโต  
โหตีติ    อาทิวจนโต   เขตฺตาทีน   ปฏิคฺคหเณ   อย   สพฺโพป  
วินิจฺฉโย   วุตฺโต ฯ   กปปฺยการกสฺส  ภิกฺขุนา  นิททฺิฏภาโว  ทูเตน  
                         [ ม. ท.  ๖๐-๑  ส. ท.  ๒๑๒-๖ ]  
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อปฺปตตา   ตตุตฺตริวายาโม   เตน   วายาเมน  ปฏิลาโภติ  อิมาเนตฺถ  
จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                                     ราชสิกฺขาปท ทสม ฯ  
                                        จีวรวคฺโค ปโม ฯ  
        [๑๐๗]  ปาลิย   โกสยิการเกติ   เอตฺถ ฯ   โกส  กโรนฺตีติ  
โกสการกาติ   ลทฺธโวหาราน   ปาณกาน  โกสโต  นิพฺพตฺต  โกสิย ฯ  
ต   กโรนฺตีติ   โกสิยการกา   ตนฺตวายา ฯ   สหนน   สงฺฆาโต  
วินาโสติ   อตฺโถ ฯ   โกสยิมิสฺสกนฺติ   โกสิยตนฺตุนา   มิสฺส ฯ  
อวายิมนฺติ   วุตฺตตฺตา  วายิตฺวา  เจ  กโรนฺติ  อนาปตฺติ ฯ  อนาปตฺติ  
วิตาน   วาติ   อาทินา   วิตานาทีน   อตฺถาย  กรเณป  เตนากาเรน  
ปริโภเคป   อนาปตฺติ  วุตฺตา ฯ  เอวมฺป  มิสฺเสตฺวา  กตเมว  โหตีติ  
อิมินา   วาเตน   อาหริตฺวา   ปาติเตป   อจิตฺตกตฺตา  อาปตฺติเยวาติ  
ทสฺเสติ ฯ    โกสิยมิสฺสกตา   อตฺตโน   อตฺถาย   สนฺถตสฺส  
กรณการาปน ปฏลิาโภ จาติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ   
                                 โกสยิสิกฺขาปท ปม ฯ  
        [๑๐๘] สุทฺธกาฬกสิกฺขาปท อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๑๐๙]  เทฺวภาคสิกฺขาปเท   ปน ฯ   เทฺว   ภาคาติ อุกฺกฏ- 
ปริจฺเฉโท   กาฬกาน  อธกิคฺคหณสฺส  ปฏิกฺเขปวเสน  สิกฺขาปทสฺส  
ป ฺตฺตตฺตา ฯ   ตติย   โอทาตาน   จตุตฺถ   โคจริยานนฺติ   อย  
                          [ ม. ท.  ๖๓-๙  ส. ท.  ๒๑๖-๗ ]  
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เหฏ ิมปริจฺเฉโท   เตส   อธิกคฺคหเณ   ปฏิกฺเขปาภาวโต ฯ  ตสฺมา  
กาฬกาน   ภาคทฺวยโต   อธิก   น   วฏฏติ   โอนก   วฏฏติ ฯ  
เสสานมฺปน   วุตฺตปฺปมาณโต   อธิกมปฺ   วฏฏติ ฯ   กาฬกานเยว  
จ   อธิกคฺคหณสฺส   ปฏิกขิฺตฺตตฺตา   กาฬกาน   อุปฑฺฒ   โอทาตาน  
วา   โคจริยาน   วา   อุปฑฺฒ  คเหตฺวาป  กาตต  วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  
อนาปตฺติ   พหุตฺร   โอทาตาน   พหุตร  โคจริยาน  อาทิยิตฺวา  กโรติ  
สุทฺธ   โอทาตาน   สุทฺธ   โคจริยาน   อาทิยิตฺวา   กโรตีติ   อิมินา  
ต  สเมติ ฯ  กาฬเก  โอทาเต  จ  เปตฺวา  เสสา  โคจริเยสุเยว  
สงฺคห   คจฺฉนฺตีติ   วทนฺติ ฯ  เทฺว  โกฏาสา  กาฬกานนฺติ  เอตฺถ  
ปน   เอกสฺสาป   กาฬกโลมสฺส   อติเรกภาเว   นิสสฺคฺคิย   โหตีติ  
มาติกฏกถาย   วุตฺต ฯ   ต  ธารยิตฺวา  เทฺว  ตุลา  อาทาตพฺพาติ  
วจนโต   ตุลาธารณาย   น   สเมติ ฯ   น   หิ  โลเม  คเณตฺวา  
ตุลาธารณา    กริยติ    อถ    คเณตฺวาว   ธารยิตพฺพ   สิยา  
กินฺตุลาธารณาย   ตสฺมา   เอวเมตฺถ   อธิปฺปาโย   ยุตฺโต   สยิา  
อจิตฺตกตฺตา   สิกฺขาปทสฺส   ปุพฺเพ   ตุลาย  ธารยิตฺวา  เตสุ  โลเมสุ  
ปเตสุ   เอกมฺป   โลม   ตตฺถ   ปเตยฺย   นิสฺสคฺคิยนฺติ ฯ  อ ฺถา  
ทุพฺพิ ฺเยฺยภาวโต    เทฺว    ตุลา    นาทาตพฺพา   โอนกตราว  
อาทาตพฺพา สิยุ ฯ  
                                เทฺวภาคสิกฺขาปท ตติย ฯ  
                          [ ม. ท.  ๖๙-๗๐  ส. ท.  ๒๑๗ ]  
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        [๑๑๐]  ฉพฺพสฺสสิกฺขาปเท  ปน ฯ  เยส  โน  สนฺถเต  ทารกา  
โอหทนฺติป   อุมฺมิหนฺติป   เยส   โน   สนฺถตา   อุนทฺุเรหิป  ขชชฺนฺตีติ  
เอว   ปาลิปทาน   สมฺพนฺโธ   เวทิตพฺโพ ฯ   หท   กรโีสสฺสคฺเค  
มิห    เสจเนติ    สทฺทนย   สนฺธายาห   วจฺจมฺป   ปสฺสาวมฺป  
กโรนฺตีติ ฯ  ปวารณอุโปสถปาฏิปททวิเสสุ  สนฺถต  กริตฺวา  ปนุ  ฉฏเ  
วสฺเส     ปรปิุณฺเณ     ปวารณอุโปสถปาฏิปททิวเสสุ     กโรนฺโต  
ฉพฺพสฺสานิ   กโรตีติ   วุจฺจติ ฯ  ทุติยาทิโต  ปฏาย  กโรนฺโต  ปน  
อติเรกฉพฺพสฺสานิ กโรติ นาม ฯ  
                               ฉพฺพสฺสสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
        [๑๑๑]  นิสีทนสนฺถตสิกฺขาปเท   ปน ฯ   ป ฺายิสฺสตีติ   สเจ  
สา    กติกา    มนาปา    ภวิสฺสติ    มนาปตาย   ภิกฺขุสงฺโฆ  
สนฺทิสฺสิสฺสติ    สเจ    อมนาปา    อมนาปตาย    สนฺทิสฺสิสฺสตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ   อาร ฺกงฺคาทีนิ  ตีณิ  ปาลิย  ปธานงฺควเสน  วุตฺตานิ  
เสสานิป   เต   สมาทยึสุเยวาติ   เวทิตพฺพ ฯ  เตเนวาห  สนฺถเต  
จตุตฺถจีวรส ฺ ิตายาติ ฯ    อุชฌฺิตฺวาติ    วิสฺสชฺเชตฺวา ฯ นิสีทน- 
สนฺถตตฺตา   นิวาสนปารุปนกิจฺจ   นตฺถีติ   อาห  สกึ  นิสินฺน ฺเจว  
นิปนฺน ฺจาติ ฯ   วิทตฺถิมตฺตนฺติ   สุคตวิทตฺถึ   สนฺธาย   วทติ ฯ  
อิท ฺจ   เหฏ ิมปริจฺเฉททสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ   วิตานาทีนเยว  อตฺถาย  
กรเณ   อนาปตฺติวจนโต   สเจ  นิปชฺชนตฺถาย  กโรนฺติ  อาปตฺติเยวาติ  
                        [ ม. ท.  ๗๑-๘๑  ส. ท.  ๒๑๗-๒๐ ]  
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ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   อกปฺปยตฺตา   ปน   ปรภุิ ฺชิตุ 
น   วฏฏตีติ   วุตฺต ฯ   อิท ฺจ   นิสีทนสนฺถต  นาม  นิสีทนจีวรเมว  
นา ฺนฺติ   วทนฺติ ฯ   นสิีทนสิกฺขาปเทป   นิสีทน   นาม   สทส 
วุจฺจตีติ   จ   อฏกถาย   จสฺส   สนถฺตสทิส   สนถฺริตฺวา   เอกสฺมึ  
อนฺเต   สุคตวิทตฺถิยา  วิทตฺถิมตฺเต  ปเทเส  ทฺวีสุ  าเนสุ  ผาเลตฺวา  
ติสฺโส   ทสา   กริยนฺติ   ตาหิ  ทสาหิ  สทส  นาม  วุจฺจตีติ  วจนโต  
อิธาป    นิสทีน    นาม    สทส    วุจฺจตีติ    จ   สนถฺเต จตุตฺถจีวร- 
ส ฺ ิตายาติ  จ  วจนโต  ต  ยุตฺต  วิย  ทิสฺสติ ฯ  เกจิ ปน  
นิสีทนสนฺถต   เอฬกโลมานิ   สนถฺรตฺิวา   สนฺถต   วิย   กโรนฺติ   ต  
อวายิม    อนธิฏานุปค    นิสีทนจีวร    ปน   ฉนฺน   จีวราน  
อ ฺตเรน   กต   อธิฏานุปค  ต  กโรนฺตา  จ  นนฺตกานิ  สนฺถริตฺวา  
กตสนฺถตสทิส๑ กโรนฺตีติ วทนฺติ ฯ วีมสิตฺวา ยุตฺตตร คเหตพฺพ ฯ  
                          นิสีทนสนฺถตสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ  
        [๑๑๒]  เอฬกโลมสกิฺขาปเท ฯ  อาสุมฺภีติ  เอตฺถ  อาสุมฺหิสีติป  
ปนฺติ ฯ   กลินฺตาติ   อิมนิา   กลินฺตตาย   เต   โอนมิตฺวา  
ปาเตตต   น   สกฺโกนฺตีติ   ทสฺเสติ ฯ   อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนสฺสาติ  
อิท   วตฺถุมตฺตทีปนวเสน   ปาลิย   วุตฺต ฯ  ยตฺถกตฺถจิ  ปน  ธมฺเมน  
ลภิตฺวา   คณฺหิตุ   วฏฏติเยว ฯ   ติโยชนปรมนฺติ   จ  คหิตฏานโต  
 ๑ ม. สนฺถตสทิส ฯ  

                            [ ม. ท.  ๘๑-๓  ส. ท.  ๒๒๐-๑ ]  
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ติโยชนปฺปมาณ   เทสนฺติ   เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ   สหตฺถาติ   
กรณตฺเถ   นสิฺสกฺกวจนนฺติ   อาห  สหตฺ  ถนาติ ฯ  อสนฺเต  หารเกติ  
ปาลิย   ภิกฺขุโน   อนุรูปตาทสฺสนตฺถ   วุตฺต   น   ปน   หารเก  
วิชฺชมาเน   ติโยชนพฺภนฺตเร   สหตฺถา   หรนฺตสฺส  อาปตฺติทสฺสนตฺถ ฯ  
ติโยชนโต   พหิ   พหิติโยชนนฺติ   อาห  ติโยชนโต  พหิ  ปาเตตีติ ฯ  
เตน   หริเตป   อาปตฺติเยวาติ   สอุสฺสาหตฺตา   อนาณตฺติยา  หตตฺตา  
จ ฯ   สติป   หิ   สอุสฺสาหภาเว  อาณตฺติยา  เจ  หรติ  อนาปตฺติ  
อ ฺ   หราเปตีติ   วจนโต ฯ   อ ฺโ  หริสฺสตีติ  อธิปฺปายาภาวโต  
สุทฺธจิตฺเตน   ปตนฺติ   วุตฺต ฯ   สอุสสฺาหตฺตาติ   ติโยชนาติกฺกมเน  
สอุสฺสาหตฺตา ฯ   อิท ฺจ   อ ฺโ   หรสิฺสตีติ   อสุทฺธจิตฺเตน   ปต  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ   อจิตฺตกตฺตาติ   อิท   ปน   สุทฺธจิตฺเตน   ปต  
สนฺธาย ฯ   อนาปตฺติปาลิยา   น   สเมตีติ   ติโยชน   หรตีติ  
อาทิปาลิยา   วิเสสโต   อ ฺ  หราเปตีติ  ปาลยิา  จ  น  สเมติ ฯ  
สเจ   สามิก   ชานาเปตฺวา   เปติ   อาณตฺติยา  หราเปติ  นามาติ  
อาห   สามิกสฺส   อชานนฺตสฺเสวาติ ฯ   อคจฺฉนฺเตปติ   คมน  
อุปจฺฉินฺทิตฺวา  ปตยาเนป ฯ  เหฏา  วา คจฺฉนฺโตติ ภูมิย คจฺฉนฺโต ฯ  
อ ฺ   หราเปตีติ   วจนโตติ   เอตฺถ   อ ฺคฺคหเณน   สาม ฺโต  
ติรจฺฉานคตาป   สงฺคหิตาติ   อาห   อ ฺ   หราเปตีติ   วจนโต  
อนาปตฺตีติ ฯ   สุงฺกฆาเฏ   อาปตฺติ   โหตีติ   อ ฺ   หราเปนฺตสฺส  
                         [ ม. ท.  ๘๓ ส. ท.  ๒๒๑-๒ ]  
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อาปตฺติ ฯ   ตตฺถ   อนาปตฺตีติ   อ ฺาวิหิตสฺส   เถยยฺจิตฺตาภาวโต  
อนาปตฺติ ฯ   ต   หรนฺตสฺสาติ   ปุน   ติโยชน   หรนฺตสฺสาติ  
มหาคณฺ ีปเท    วุตฺต ฯ   ตมฺปน   มาติกฏกถาย   องฺเคสุ ปมปฏ-ิ 
ลาโภติ  อิมนิา  วจเนน  น  สเมติ ฯ  ปมปฏิลาโภติ  หิ  อิท  
ทุติยปฏิลาโภ   อาปตฺติยา   องฺค   น   โหตีติ   ทีเปติ ฯ   ตสฺมา  
ปาลิย   อฏกถาย   จ  วิเสสาภาวโต  อจฺฉินฺน  ปฏิลภิตฺวา  หรนฺตสฺส  
ปุน   ติโยชนาติกฺกเมป   อนาปตฺติ   วุตฺตาติ   อมฺหาก   ขนฺติ ฯ  
อ ฺถา   อจฺฉินฺน   ปฏิลภิตฺวา   ปุน   ติโยชน   หรตีติ   วเทยฺย ฯ  
วีมสิตฺวา   ยุตฺตตร   คเหตพฺพ ฯ   อนาปตฺติ   กตภณฺเฑติ   เอตฺถ  
กมฺพลโกชวาทิกตภณฺเฑป ฯ   ปกติจีวเร   ลคฺคโลมานิ   อาปตฺตึ  
ชเนนฺติเยวาติ    วทนฺติ ฯ   ตนุกปตฺตตฺถวิกนฺตเร   อฆฏฏนตฺถ  
ปกฺขิปนฺติ ฯ  ปกฺขิตฺตนฺติ  กณฺณจฺฉิทฺเท  ปกฺขิตฺต ฯ  นิธานมุข  นามาติ  
อิมินา   กตภณฺเฑ   สงฺข   น   คจฺฉตีติ   ทสฺเสติ ฯ  เอฬกโลมาน  
อกตภณฺฑตา   ปมปฏิลาโภ   อตฺตนา   อาทาย   วา   อ ฺสฺส  
อชานนฺตสฺส     ยาเน     ปกฺขิปตฺวา    วา    ติโยชนาติกฺกมน อาหรณ- 
ปจฺจาหรณ อวาสาธิปฺปายตาติ อิมาเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                              เอฬกโลมสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๑๑๓] เอฬกโลมโธวาปนสิกฺขาปท อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๑๑๔]  รูปยสกิฺขาปเท   ปน ฯ   สตฺถุวณฺโณติ   สตฺถุนา  
                       [ ม. ท.  ๘๔-๙๐  ส. ท.  ๒๒๒-๓ ]  
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สมานวณฺโณ ฯ   สตฺถโุน   วณฺโณ   สตฺถุวณฺโณ ฯ  สตฺถุวณฺโณ  วิย  
วณฺโณ   อสฺสาติ   สตฺถุวณฺโณติ   มชฌฺปทโลป   สมาโส   ทฏพฺโพ ฯ  
ปากติโก   นาม   เอตรหิ   ปกติกหาปโณ ฯ   รุกฺขผลพีชมโยติ  
ตินฺติณิกาทิรุกฺขาน    ผลพีเชน   กโต ฯ   อิจฺเจต   สพฺพมฺปติ  
ยถาวุตฺตเภท   สพฺพมฺป   จตุพฺพิธ   นิสฺสคฺคิยวตฺถุ  โหตีติ  สมพฺนฺโธ ฯ  
ชาตรูปมาสโกติ   สุวณฺณกหาปโณ ฯ   คณฺเหยฺยาติ   อตฺตโน  อตฺถาย  
ทิยฺยมาน  วา  กตฺถจิ   ิต  วา  นิปฺปริคฺคห  ทิสฺวา  สย  คณฺเหยฺย ฯ  
อิท   อยฺยสฺส   โหตูติ   เอว   สมฺมุขา   วา  อสุกสฺมึ  นาม  าเน  
มม   หิร ฺสุวณฺณ   อตฺถิ   ต   ตุยฺห   โหตูติ   เอว   ปรมฺมุขา  
 ิต   วา   เกวล   วาจาย   วา  หตฺถมุทฺธาย  วา  ตุยฺหนฺติ  วตฺวา  
ปริจฺจตฺตสฺส    กายวาจาหิ    อปฺปฏกิฺขิปตฺวา   จิตฺเตน   สาทิยน  
อุปนิกฺขิตฺตสาทิยน   นาม ฯ   สาทิยตีติ   วุตฺตเมวตฺถ   วิภาเวติ  
คณฺหิตุกาโม   โหตีติ ฯ   อิท   คุตฺตฏานนฺติ   อาจิกฺขิตพฺพนฺติ  
ปจฺจยปริโภคเยว   สนฺธาย   อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  อิธ  นกิฺขิปาหีติ  วุตฺเต  
อุคฺคณฺหาเปยฺย   วาติ   วุตฺตลกฺขเณน   นิสฺสคฺคิย   โหตีติ   อาห  
อิธ   นกิฺขิปาหีติ   น   วตฺตพฺพนฺติ ฯ   ปรโต   อิท   คณฺหาติ   จ  
น   วตฺตพฺพนฺติ   เอตฺถาป   เอเสว   นโย ฯ  กปฺปย ฺจ  อกปฺปย ฺจ  
นิสฺสาย    ิต   โหตีติ   ยสมฺา   ตโต   อุปฺปนฺนปจฺจยปริโภโค  กปฺปติ  
ตสฺมา   กปฺปย   นิสฺสาย    ิต   ยสฺมา   ปน   ทุพฺพิจารณาย   ตโต  
                           [ ม. ท.  ๙๐-๑  ส. ท.  ๒๒๓-๕ ]  
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อุปฺปนฺนปจฺจยปริโภโคป   น   กปฺปติ   ตสฺมา   อกปปฺย   นิสฺสาย  
 ิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๑๕]  น   เตน   กิ ฺจิ   กปฺปยภณฺฑ   เจตาปตนฺติ   เอตฺถ  
เจตาปต ฺจ   นตฺถิ   ปริโภคุปาโย   ตสฺมา   เอว   วุตฺต ฯ  
อกปฺปย   หิ   นิสฺสคฺคิยวตฺถถ   อุคฺคณฺหิตฺวา   ต   อนิสฺสชฺชิตฺวาว  
เจตาปต   กปปฺยภณฺฑ   สงฺฆสฺส   นิสสฺฏมฺป   สพฺเพส  น  กปฺปติ ฯ  
เกจิ   ปน   ยสฺมา   นิสฺสคฺคิยวตฺถถ   ปฏิคฺคเหตฺวาป   เจตาปต กปฺปย- 
ภณฺฑ   สงฺฆสฺส   นิสฺสชชฺามีติ   นิสฺสฏ  วินาว  อุปาย  ปริภุ ฺชิตุ 
วฏฏติ   ตสฺมา   น   เตน   กิ ฺจิ   กปฺปยภณฺฑ  เจตาปตนฺติ  วุตฺตนฺติ  
วทนฺติ ฯ   อารามิกาน   วา   ปตฺตภาคนฺติ   อิท  คิหีน  หตฺถคโตป  
โสเยว   ภาโคติ   กตฺวา   วุตฺต ฯ   สเจ   ปน   เตน   อ ฺ  
ปริวตฺเตตฺวา   อารามิกา   เทนฺติ   ปริภุ ฺชิตต  วฏฏตีติ  มชฺฌมิคณฺ ี- 
ปเท จูฬคณฺ ีปเท   จ   วุตฺต ฯ   ตโต   หริตฺวาติ  อ ฺเส  ปตฺต- 
ภาคโต หริตฺวา ฯ     กสิณปริกมฺมนฺติ     อาโลกกสิณปริกมฺม ฯ  
ม ฺจปาทีนิ   วาติ   เอตฺถ   ตโต   คหิตม ฺจปาทีนิ   ปริวตฺเตตฺวา  
อ ฺ   เจ   คหิต   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   ฉายาปติ  โภชนสาลาทีน  
ฉายาป ฯ   ปริจฺเฉทาติกฺกนฺตาติ   เคหปริจฺเฉท   อติกฺกนฺตา ฯ  
ฉายาย   คตคตฏาน   เคห   นาม   น   โหตีติ   อธิปฺปาโย ฯ มคฺเคน- 
ปติ   เอตฺถ   สเจ   อ ฺโ   มคฺโค  นตฺถิ  มคฺค  อธิฏหิตฺวา  
                          [ ม. ท.  ๙๑  ส. ท.  ๒๒๕-๗ ]  
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คนฺตต   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   กีตายาติ   เตน   วตฺถุนา  กีตาย ฯ  
อุปนิกฺเขป   เปตฺวา   สงฺโฆ   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชตีติ  สเจ  อุปาสโก  
อติพหุ   เอต   หิร ฺ   อิท   ภนฺเต   อชฺเชว   น   วินาเสตพฺพนฺติ  
วตฺวา   สย   อุปนิกฺเขป   เปติ   อ ฺเน   วา   ปาเปติ   เอต  
อุปนิกฺเขป   เปตฺวา   ตโต   อุทย   ปรภุิ ฺชนฺโต   สงฺโฆ   ปจฺจเย  
ปริภุ ฺชติ   เตน   วตฺถุนา  คหิตตฺตา  อกปฺปยนฺติ  วุตฺต ฯ  ปติโตกาส  
อสมนฺนาหรนฺเตน    ปาเตตพฺพนฺติ    อิท   นริเปกขฺภาวทสฺสนปรนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   ตสฺมา   ปติตฏาเน   าเตป   ตสฺส   คูถ  
ฉฑฺเฑนฺตสฺส   วิย   นิรเปกฺขภาโวเยเวตฺถ   ปมาณนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  
อสนฺตสมฺภาวนายาติ      อตฺตนิ     อวิชฺชมานอุตฺตริมนุสฺสธมฺมาโรจน  
สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        [๑๑๖]  เถยฺยปริโภโค   นาม   อนรหสฺสปริโภโค ฯ  ภควตา  
หิ   อตฺตโน   สาสเน   สลีวโต   ปจฺจยา   อนุ ฺาตา  น  ทุสฺสลีสสฺ  
ทายกานมฺป   สลีวโตเอว   ปริจฺจาโค   น   ทุสฺสีลสสฺ   อตฺตโน  
การาน    มหปฺผลภาวสฺส   ปจฺจาสึสนโต ฯ   อิติ   สตฺถารา อนนุ ฺ- 
าตตฺตา   ทายเกหิ   จ   อปริจฺจตฺตตฺตา   ทุสฺสีลสฺส   ปรโิภโค  
เถยฺยปริโภโค ฯ    อิณวเสน   ปริโภโค   อิณปรโิภโค ฯ ปฏิคฺ- 
คาหกโต   ทกฺขิณาวิสุทฺธิยา   อภาวโต   อิณ   คเหตฺวา  ปริโภโค  
วิยาติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมาติ  สีลวโตติ  อาทินา วุตฺตเมวตฺถ การณ-  
                         [ ม. ท.  ๙๑-๒  ส. ท.  ๒๒๗-๘ ]  
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ภาเวน  ปจฺจามสติ ฯ   จีวร   ปรโิภเค   ปริโภเคติ   กายโต   โมเจตฺวา  
โมเจตฺวา    ปริโภเค ฯ   ปุเรภตฺต ฯ เป ฯ   ปจฺฉิมยาเมสุ  
ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ     สมพฺนฺโธ ฯ     ตถา    อสกฺโกนฺเตน ยถาวุตฺตกาล- 
วิเสสวเสน เอกสฺมึ ทิวเส จตุกฺขตฺตุ ติกฺขตฺตุ ทฺวิกฺขตฺตุ สกึเยว  
วา   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ   สจสฺส   อปจฺจเวกฺขโตว  อรุโณ  อุคฺคจฺฉติ  
อิณปริโภคฏาเน   ติฏตีติ   เอตฺถ  หิ  โย  ย  มยา  จีวร  ปริภุตฺต  
ต   ยาวเทว   สีตสฺส   ปฏฆิาตาย ฯ เป ฯ   หิรีโกปนปฏิจฺฉาทนตฺถ  
โย   มยา   ปณฺฑปาโต   ปริภุตฺโต   โส   เนว   ทวายาติ  อาทินา  
สเจ    อตีตปริโภคปจฺจเวกฺขณ   น   กเรยฺย   อิณปรโิภคฏาเน  
ติฏตีติ   วทนฺติ ฯ   วีมสิตพฺพ ฯ  เสนาสนป  ปริโภเค  ปริโภเคติ  
ปเวเส   ปเวเส ฯ   เอว   ปน   อสกฺโกนเฺตน   ปุเรภตฺตาทีสุ  
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ   ต   เหฏาวุตฺตนเยเนว  สกฺกา  วิ ฺาตุนฺติ  อิธ  
วิสส   น  วุตฺต ฯ  สติปจฺจยตาติ  สติยา  ปจฺจยภาโว ฯ  ปฏิคฺคหณสฺส  
ปริโภคสฺส    จ   ปจฺจเวกฺขณสติยา   ปจฺจยภาโว   ยชฺุชติ ฯ  
ปจฺจเวกฺขิตฺวาว  ปฏิคฺคเหตพฺพ  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฺจาติ  อตฺโถ ฯ  เตเนวาห  
สตึ   กตฺวาติ   อาทึ ฯ   เอว   สนฺเตปติ   ยทิป  ทฺวีสปุ  าเนสุ  
ปจฺจเวกฺขณา   ยุตฺตา  เอว  สนฺเตป ฯ  อปเร  ปนาหุ  สติปจฺจย- 
ตาติ สติ    เภสชฺชปรโิภคสฺส   ปจฺจยภาเว   ปจฺจเยติ   อตฺโถ ฯ  
เอว   สนฺเตปติ   ปจฺจเย   สติปติ ฯ  ต  เตส  มติมตฺต ฯ  ตถาหิ  
                        [ ม. ท.  ๙๒ ส. ท.  ๒๒๘ ]  
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ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล   ปจฺจเวกฺขณาย  วิสุชฺฌติ  น  ปจฺจยสพฺภาว- 
มตฺเตน ฯ นนุ     จ     ปรโิภเค    กโรนฺตสฺส    อนาปตฺตีติ    อิมินา  
ปาฏิโมกฺขสวรสีล      วุตฺต      ตสฺมา      ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลสฺส ปาฏิโมกฺข- 
สวรสีลสฺส  จ  โก  วิเสโสติ ฯ  วุจฺจเต ฯ ปุริเมสุ ตาว ตีสุ  
ปจฺจเยสุ  วิเสโส  ปากโฏเยว ฯ  คิลานปจฺจเย  ปน  ยถา วตึ กตฺวา  
รุกฺขมูเล   โคปเต   ตสฺส   ผลานิป   รกขิฺตานิเยว  โหนฺติ  เอวเมว  
ปจฺจเวกฺขณาย      ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีเล     รกฺขิเต     ตปฺปฏิพทฺธ ปาฏิ- 
โมกฺขสวรสีลมฺป  นิปฺผนฺน  นาม  โหติ ฯ คิลานปจฺจย อปจฺจเวกฺขิตฺวา  
ปริภุ ฺชนฺตสฺส     จ    สลี    ภิชฺชมาน    ปาฏิโมกฺขสวรสีลเมว  
ภิชฺชติ ฯ   ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลมฺปน   ปจฺฉาภตฺตปุริมยามาทีสุ   ยาว  
อรุณุคฺคมนา   อปจฺจเวกฺขนฺตสฺเสว   ภิชฺชติ ฯ   ปุเรภตฺต   หิ อปจฺจ- 
เวกฺขิตฺวาป   คิลานปจฺจย  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อิทเมเตส  
นานากรณ ฯ   เอว   ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลสฺส   วิสุทฺธ ึ  ทสฺเสตฺวา  
เตเนว   ปสงฺเคน   สพฺพาป  วิสุทฺธิโย  ทสฺเสตุ  จตุพฺพิธา  หิ  สทฺุธีติ  
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สุชฌฺติ  เอตายาติ  สุทฺธิ ฯ  ยถาธมฺม  เทสนาว  
สุทฺธิ   เทสนาสุทฺธิ ฯ   วุฏานสฺสาป  เจตฺถ  เทสนายเอว  สงฺคโห  
ทฏพฺโพ ฯ   ฉินฺนมูลาปตฺตีน   ปน   อภิกฺขุตาปฏิ ฺาว   เทสนา ฯ  
อธิฏานวิสิฏโ  สวโรว  สุทฺธ ิ สวรสุทฺธิ ฯ  ธมฺเมน  สเมน ปจฺจยาน  
ปริเยฏ ิเอว   สุทฺธิ   ปริเยฏ ิสุทฺธิ ฯ   จตูสุ  ปจฺจเยสุ  วุตฺตวิธินา  
                           [ ม. ท.  ๙๒  ส. ท.  ๒๒๘-๙ ]  
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ปจฺจเวกฺขณาว   สุทฺธ ิ  ปจฺจเวกฺขณสุทฺธิ ฯ   เอส   ตาว   สุทฺธีสุ  
สมาสนโย ฯ   สุทฺธิมนฺเตสุ   สีเลสุ   เทสนา   สุทฺธ ิ  เอตสฺสาติ  
เทสนาสุทฺธิ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ น ปุเนว กรสิฺสามีติ เอตฺถ  
เอวนฺติ   สวรเภท  สนฺธายาห ฯ  ปหายาติ  วชฺเชตฺวา ฯ  อกตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ   ทาตพฺพฏเน   ทาย ฯ   ต  อาทิยนฺตีติ  ทายาทา ฯ  
อนนุ ฺาเตสุ   สพฺเพน   สพฺพ   ปริโภคาภาวโต   อนุ ฺาเตสุเยว  จ  
ปริโภคสพฺภาวโต   ภิกฺขูหิ   ปริภุ ฺชติพฺพปจฺจยา   ภควโต   สนฺตกา ฯ  
ธมฺมทายาทสุตฺต ฺเจตฺถ   สาธกนฺติ   ธมฺมทายาทา   เม   ภิกฺขเว  
ภวถ   มา   อามิสทายาทา   อตฺถ ิ  เม   ตุมฺเหสุ   อนุกมฺปา  กินฺติ  
เม   สาวกา   ธมฺมทายาทา   ภเวยฺยุ   โน   อามิสทายาทาติ  เอว  
ปวตฺต   ธมฺมทายาทสุตฺต ฺจ   เอตฺถ   เอตสฺมึ   อตฺเถ   สาธก ฯ  
อวีตราคาน  ตณฺหาน  ทาสตาย๑  ปจฺจยปริโภเค  สามิภาโว นตฺถิ ฯ  
ตทภาเวน   วีตราคาน   ตตฺถ  สามิภาโว  ยถารุจิปรโิภคสพฺภาวโต ฯ  
ตถาหิ     เต     ปฏิกลูมฺป    อปฺปฏกิูลากาเรน    อปฺปฏิกูลมฺป ปฏิกูลา- 
กาเรน   ตทุภยมฺป   วชฺเชตฺวา   อชฺฌุเปกฺขนากาเรน   ปจฺจเย  
ปริภุ ฺชนฺติ   ทายกาน ฺจ   มโนรถ   ปริปูเรนฺติ ฯ  เตนาห  เต  หิ  
ตณฺหาทาสพฺย   อตีตตฺตา   สามิโน   หตฺุวา   ปริภุ ฺชนฺตีติ ฯ   โย  
ปนาย   สลีวโต   ปจฺจเวกฺขิตปริโภโค  โส  อิณปริโภคสฺส    
 ๑ ม. ตณฺหาปรวสตาย ฯ  
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ปจฺจเวกฺขณาว   สุทฺธ ิ  ปจฺจเวกฺขณสุทฺธิ ฯ   เอส   ตาว   สุทฺธีสุ  
สมาสนโย ฯ   สุทฺธิมนฺเตสุ   สีเลสุ   เทสนา   สุทฺธ ิ  เอตสฺสาติ  
เทสนาสุทฺธิ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ น ปุเนว กรสิฺสามีติ เอตฺถ  
เอวนฺติ   สวรเภท  สนฺธายาห ฯ  ปหายาติ  วชฺเชตฺวา ฯ  อกตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ   ทาตพฺพฏเน   ทาย ฯ   ต  อาทิยนฺตีติ  ทายาทา ฯ  
อนนุ ฺาเตสุ   สพฺเพน   สพฺพ   ปริโภคาภาวโต   อนุ ฺาเตสุเยว  จ  
ปริโภคสพฺภาวโต   ภิกฺขูหิ   ปริภุ ฺชติพฺพปจฺจยา   ภควโต   สนฺตกา ฯ  
ธมฺมทายาทสุตฺต ฺเจตฺถ   สาธกนฺติ   ธมฺมทายาทา   เม   ภิกฺขเว  
ภวถ   มา   อามิสทายาทา   อตฺถ ิ  เม   ตุมฺเหสุ   อนุกมฺปา  กินฺติ  
เม   สาวกา   ธมฺมทายาทา   ภเวยฺยุ   โน   อามิสทายาทาติ  เอว  
ปวตฺต   ธมฺมทายาทสุตฺต ฺจ   เอตฺถ   เอตสฺมึ   อตฺเถ   สาธก ฯ  
อวีตราคาน  ตณฺหาน  ทาสตาย๑  ปจฺจยปริโภเค  สามิภาโว นตฺถิ ฯ  
ตทภาเวน   วีตราคาน   ตตฺถ  สามิภาโว  ยถารุจิปรโิภคสพฺภาวโต ฯ  
ตถาหิ     เต     ปฏิกลูมฺป    อปฺปฏกิูลากาเรน    อปฺปฏิกูลมฺป ปฏิกูลา- 
กาเรน   ตทุภยมฺป   วชฺเชตฺวา   อชฺฌุเปกฺขนากาเรน   ปจฺจเย  
ปริภุ ฺชนฺติ   ทายกาน ฺจ   มโนรถ   ปริปูเรนฺติ ฯ  เตนาห  เต  หิ  
ตณฺหาทาสพฺย   อตีตตฺตา   สามิโน   หตฺุวา   ปริภุ ฺชนฺตีติ ฯ   โย  
ปนาย   สลีวโต   ปจฺจเวกฺขิตปริโภโค  โส  อิณปริโภคสฺส    
 ๑ ม. ตณฺหาปรวสตาย ฯ  
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สทฺธิวิหาริกาทโย ฯ   โสป   นิวาเรตพฺโพติ   โย   ปสฺสติ   เตน  
นิวาเรตพฺโพ ฯ  ยสฺมา  อลชชฺิปริโภโค  นาม  ลชชฺิโน  วุจฺจติ  ตสฺมา  
อาปตฺติ   นาม   นตฺถีติ   อุภินฺนมฺป   อลชฺชิภาวโต   อลชชฺิปรโิภโคติ  
อิท   นามมตฺตเมว   น   ลพฺภตีติ   วุตฺต   โหติ ฯ   อาปตฺติ  ปน  
อตฺถิเยวาติ   วทนฺตีติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   อธมฺมิโยติ  
อเนสนาทีหิ   อุปฺปนฺโน ฯ   ธมฺมิโยติ   ภิกฺขาจริยาทีหิ  อุปฺปนฺโน ฯ  
สงฺฆสฺเสว เทตีติ ภตฺต อคฺคเหตฺวา อตฺตโน ลทฺธสลากเยว เทติ ฯ  
        [๑๑๘]  สเจ   ปน   ลชฺช ี  อลชชฺึ   ปคฺคณฺหาติ ฯ เป ฯ  
อนฺตรธาเปตีติ เอตฺถ เกวล ปคฺคณฺหิตุกามตาย   เอว   กาตุ  น  วฏฏติ ฯ  
ธมฺมสฺส    ปน   สาสนสฺส   โสตูน ฺจ   อนุคฺคหตฺถาย   วฏฏตีติ  
เวทิตพฺพ ฯ   ปุริมนเยน   โส   อาปตฺติยา  กาเรตพฺโพติ  วุตฺตตฺตา  
อิมสฺส   อาปตฺติเยวาติ   วทนฺติ ฯ   อุทฺเทสคฺคหณาทินา   ธมฺมสสฺ  
ปริโภโค   ธมฺมปริโภโค ฯ   ธมฺมานุคฺคเหน   คณฺหนฺตสฺส  อาปตฺติยา  
อภาเวป   เถโร   ตสฺส   อลชชฺิภาวเยว   สนฺธาย  ปาโป  กิรายนฺติ  
อาทิมาห ฯ ตสฺส ปน สนฺติเกติ มหารกฺขิตตฺเถรสฺส สนฺติเก ฯ  
        [๑๑๙]  ราโชโรธาทโยติ    อาทิ    อิท    คณฺหสิฺสามีติ เจตนา- 
มตฺตสพฺภาวโต  วุตฺต ฯ  อสติยา  ทินฺนนฺติ  เอตฺถ  อสติยา ทินฺน  
นาม   อปริจฺจตฺต   โหติ ฯ  ตสฺมา  ทสนฺเต  พนฺธกหาปณาทิ  อสติยา  
ทินฺน   ภิกฺขุนา   จ   วตฺถส ฺาย  ปฏิคฺคหิต  ตโต  เนว  รูปย  ทนิฺน  
                           [ ม. ท.  ๙๒  ส. ท.  ๒๓๐-๓ ]  
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นาป   ปฏิคฺคหิต   โหตีติ   เอตฺถ   อาปตฺติเทสนกิจฺจ   นตฺถ ิฯ  ต  
ปน   ทายกานเมว   ปฏิทาตพฺพ ฯ   เตน  อกปฺปยวตฺถุนา  เต  เจ  
ทายกา   สปปฺอาทีนิ   กณิีตฺวา   สงฺฆสฺส   ตสฺส   จ  ภิกฺขุโน  เทนฺติ  
สพฺเพส   กปปฺติ   ทายกานเยว   สนฺตกตฺตา ฯ   อฏกถาย   ปน  
ปุ ฺกาเมหิ   ปริจฺจชิตฺวา   ทินฺนเมว   สนฺธาย   ปุ ฺกามา ฯ เป ฯ  
รูปเย   อรูปยส ฺ ี   รูปย   ปฏิคฺคณฺหาตีติ   เวทิตพฺโพติ   วุตฺต ฯ  
ตสฺมา      ปรจฺิจชิตฺวา     ทินฺน     วตฺถส ฺาย     คณฺหโตป  
นิสฺสคฺคิยเมว ฯ  เตน  เต  ทายกา โน เจ อาคนฺตฺวา คณฺหนฺติ ทายเก  
ปุจฺฉิตฺวา   อตฺตโน   อตฺถาย   เจ   ปริจฺจตฺต   สงฺเฆ   นิสฺสชชฺิตฺวา  
อาปตฺติ   เทเสตพฺพา ฯ   ตว   โจลก   ปสฺสาหีติ   อิมินา   คิหีน  
สนฺตเกป   อิท   คณฺหถาติอาทิ   อกปปฺยโวหาเรน   วิธาน   ภิกขฺุโน  
น   กปฺปตีติ   ทีเปติ ฯ   เอกปรจฺิเฉทานีติ   กริิยากิริยภาวโต  
เอกปริจฺเฉทานิ ฯ   ชาตรปูรชตภาโว   อตฺตุทฺเทสิกตา   คหณาทีสุ  
อ ฺตรภาโวติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                     รปูยสิกฺขาปท อฏม ฯ  
        [๑๒๐]  รูปยสโวหารสิกฺขาปเท ฯ   ชาตรูปาทิ   จตุพฺพิธมฺป  
นิสฺสคฺคิยวตฺถุ  อิธ รูปยคฺคหเณเนว คหิตนฺติ อาห ชาตรูปรชต- 
ปริวตฺตนนฺติ ฯ ปฏิคฺคหิตปริวตฺตเนติ         สาทิตรูปยสฺส         ปริวตฺตเน  
                               [ ม. ท.  ๙๒-๔  ส. ท.  ๒๓๒ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 194 

อสาทิยิตฺวา   วา   กปฺปเยน  กมฺเมน๑  ปฏิคฺคหิตรูปยปริวตฺตเน ฯ  
คการสฺส   กการ   กตฺวา   สีสุปกนฺติ  ลิขิต ฯ  ปทภาชเน  ฆนกตนฺติ  
ปณฺฑกต ฯ    สตฺถุวณฺโณติอาทีสุ   สตฺถุวณฺโณ   จ   กหาปโณ  
จ ฯเปฯ   เย   จ   โวหาร   คจฺฉนฺตีติ  เอว  สพฺพตฺถ  สมุจฺจโย  
เวทิตพฺโพ ฯ   รูปเย   รูปยส ฺ ีติ   สกสนฺตก   วทติ ฯ   รูปย  
เจตาเปตีติ   ปรสนฺตก ฯ   นิสฺสคฺคิยวตฺถุนา   ทุกฺกฏวตฺถุ   วา  
กปฺปยวตฺถุ   วา   เจตาเปนฺตสฺสาป   เอเสว   นโยติ   อิท   กสฺมา  
วุตฺต ฯ   น   หิ   รูปเย   รปูยส ฺ ี  อรูปย  เจตาเปติ  นิสฺสคฺคิย  
ปาจิตฺติยนฺติ   อาทิตฺติโก   ปาลิย   วุตฺโตติ   อาห   โย  หีติอาทึ ฯ  
ตสฺสานุโลมตฺตาติ     เอตฺถายมธิปฺปาโย    รูปยสโวหาโร    นาม  
นเกวล   รูปเยน   รูปยปรวิตฺตนเมว   อถโข   อรูปเย   รูปยส ฺ ี  
รูปย    เจตาเปตีติ    วุตฺตตฺตา    อรูปเยน    รูปยเจตาปนมฺป  
รูปยสโวหาโร   นาม   โหตีติ ฯ   เอกสฺมึ   ปกฺเขป   รูปเย  สติ  
รูปยสโวหาโรเยว   โหตีติ   อยมตฺโถ   อวุตฺโตป   วิ ฺายตีติ  อรูปย  
นาม   ทุกฺกฏวตฺถุกปฺปยวตฺถูนิ ฯ   เอกนฺเตน   รูปยปกฺเขติ   เอเกน  
อนฺเตน   รูปยปกฺเขติ   อตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ  เอกโต  รูปยปกฺเขติ  
วา   ปาโ   เวทิตพฺโพ ฯ   เอกรูปยปกฺเขติป  ปนฺติ ฯ  ตตฺถาป  
เอกโต   รูปยปกฺเขติ   อยเมวตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ   กปฺปยวตฺถุนา  
 ๑. ม คาเหน ฯ  

                        [ ม. ท.  ๙๔-๗  ส. ท.  ๒๓๓ ]  
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กปฺปยวตฺถุโน   กยวิกฺกเยป   ตาว   นิสสฺคฺคิย   โหติ   ทุกฺกฏวตฺถนุา  
ทุกฺกฏวตฺถุโน  กยวิกกฺเย  กสฺมา  น  โหตีติ  อนฺธกฏกถายมธิปฺ- 
ปาโย ฯ อิท   สิกฺขาปท ฯ เป ฯ   อรูปเยน   จ   รูปยเจตาปน   สนฺธาย  
วุตฺตนฺติ   สมฺพนฺโธ ฯ   อิธาติ   อิมสมฺึ   รูปยสโวหารสิกฺขาปเท ฯ  
ตตฺถาติ กยวิกฺกยสิกฺขาปเท ฯ เตเนวาติ กปฺปยวตฺถนุาเยว ฯ  
        [๑๒๑]  ปุน   กปฺปยภาว   เนตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  มหาอกปฺปโย  
นามาติ   วุตฺต ฯ   น   สกกฺา  เกนจิ  อุปาเยน  กปฺปโย  กาตุนฺติ  
อิท   ป ฺจนฺนเยว   สหธมฺมิกาน  อนตฺเร  ปริวตฺตน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
คิหีหิ   ปน   คเหตฺวา   อตฺตโน   สนฺตก   กตฺวา   ทินนฺ   สพฺเพส  
กปฺปตีติ   วทนฺติ ฯ   น  สกฺกา  เกนจิ  อุปาเยน  กปฺปโย  กาตุนฺติ  
ปน   อิมินาว   ปฏิคฺคหิตรูปย   อนิสฺสชฺชิตฺวาว   เตน   เจตาปต กปฺปย- 
ภณฺฑมฺป   สงฺฆสฺส   นิสสฺฏ   ปริภุ ฺชิตุ   น  วฏฏตีติ   สิทฺธ ฯ  
เย    ปน    ปฏิคฺคหิตรูปย   อนิสฺสชชฺิตฺวาป   เตน   ปริวตฺติต กปฺปย- 
ภณฺฑ   สงฺฆสฺส   นิสฺสฏ   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  เตส  
น   สกฺกา   เกนจิ   อุปาเยน  กปฺปโย  กาตุนฺติ  อิท  น  ยุชชฺติ ฯ  
เต   ปเนตฺถ   เอว   วทนฺติ  ยสฺมา  นิสฺสชฺชิตพฺพวตฺถถ  อนิสฺสชฺชตฺิวาว  
อุปรูปริ   อ ฺ   อ ฺเยว   กต   ตสฺมา   ปริจฺเฉทาภาวโต   อิธ  
นิสฺสชฺชิตุ   อวตฺวา   น   สกฺกา   เกนจิ  อุปาเยน  กปฺปโย  กาตุนฺติ  
วุตฺต   ปริจฺเฉทาภาวโตเยว   มูเล   มลูสามิกาน   ปตฺเต   จ  
                             [ ม. ท.  ๙๗  ส. ท.  ๒๓๔ ]  
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ปตฺตสามิกาน   ทินฺเน   กปฺปโย   โหตีติ   จ   น   วุตฺตนฺติ ฯ  ยท ิ 
ปฏิคฺคหิตรูปย   อนิสฺสชฺชตฺิวา   เจตาปต   กปฺปยภณฺฑ  สงฺฆสฺส  นิสฺสฏ  
วฏฏติ ฯ   เอว   สนฺเต   อิธาป   อวสานวตฺถุ  คเหตฺวา  สงฺฆสฺส  
นิสฺสฏ   กสฺมา  น  วฏฏตีติ ฯ  โย  ปน  รูปย  อุคฺคณฺหิตฺวา ฯ เป ฯ  
ปตฺเต   จ   ปตฺตสามิกาน   ทินฺเน   กปปฺโย   โหตีติ   อิมินาป  
ปฏิคฺคหิตรูปย   อนิสฺสชฺชตฺิวา   เจตาปต   กปฺปยภณฺฑมฺป   สงฺฆสฺส  
นิสฺสฏ   ปริภุ ฺชิตุ   น   วฏฏตีติ   สทิฺธ ฯ   ยท ิ  ต   นิสฺสฏ  
ปริภุ ฺชิตุ   วฏเฏยฺย   มูเล   มลูสามิกาน   ปตฺเต   จ  ปตฺตสามิกาน  
ทินฺเน  กปฺปโย  โหตีติ  น  วเทยฺย ฯ  อปเร  ปเนตฺถ  เอว  วทนฺติ  
ยทิ   สงฺฆสฺส   นิสฺสฏ   โหติ   รูปยปฏิคฺคาหกสฺส   น   วฏฏติ  
ตสฺมา  ตสฺสาป  ยถา  วฏฏติ  ตถา  ทสฺสนตฺถ  มูเล มลูสามิกานนฺติ- 
อาทิ วุตฺตนฺติ ฯ     ทุติยปตฺตสทิโสเยวาติ    อิมินา    ป ฺจนฺนมฺป  
สหธมฺมิกาน   น   กปฺปตีติ   ทสฺเสติ ฯ   ตตฺถ   การณมาห  มูลสฺส  
สมฺปฏิจฺฉิตตฺตาติ ฯ      อถ     มลูสฺส     สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา รูปยปฏิคฺ- 
คาหกสฺส  ตาว  อกปฺปโย  โหตุ  เสสาน  ปน กสฺมา น กปฺปตีติ  
ม ฺมาโน   ปุจฺฉติ   กสมฺา   เสสาน   น   กปฺปตีติ ฯ  การณมาห  
มูลสฺส   อนิสฺสฏตฺตาติ ฯ  ปตฺตสฺส  กปฺปยวตฺถุภาเวป  สมฺปฏิจฺฉิต- 
มูลสฺส นิสฺสชฺชิตพฺพสฺส       อนิสฺสฏตฺตา      เตน      คหิตปตฺโต  
เสสานมฺป   น   กปฺปติ ฯ  ยทิ  หิ  เตน  สมฺปฏิจฺฉิตมูล  สงฺฆมชฺเฌ  
                              [ ม. ท.  ๙๗  ส. ท.  ๒๓๕ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 197 

นิสฺสฏ   สยิา   เตน   กปฺปเยน   กมฺเมน   อารามิกาทีหิ  คเหตฺวา  
ทินฺนปตฺโต   รูปยปฏิคฺคาหก   เปตฺวา   เสสาน   วฏฏติ ฯ  อปเร  
ปน   มูล   สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   คหิตปตฺโตป   ยทิ   สงฺฆสฺส   นิสฺสฏโ  
เสสาน   กปปฺตีติ   วทนฺติ ฯ  เอว  สนฺเตป  มูลสสฺ  อนิสฺสฏตฺตาติ  
น   วตฺตพฺพ   สงฺฆสฺส   อนิสฺสฏตฺตาติ   เอวเมว   วตฺตพฺพ ฯ  
ทุพฺพิจาริตตฺตาติ   อิมินา   รูปยสโวหาโร   อเนน  กโตติ  ทสฺเสติ ฯ  
อ ฺเส   ปน   วฏฏตีติ   ยสฺมาเนน   รูปยสโวหารมตฺตเมว   กต  น  
มูล   สมฺปฏิจฺฉิต   ตสฺมา   วินยกมฺมวเสน   สงฺฆสฺส   นิสฺสฏ- 
กาลโต ปฏาย   อ ฺเส   วฏฏติ ฯ   อิมสฺมึเยว   จ   อตฺเถ   ปมาณ  
ทสฺเสนฺโต   มหาสุมตฺเถรสฺส   กิราติอาทิมาห ฯ   อปเร   ปน  
ทุพฺพิจาริตตฺตาติ   อิมินา  เกวล  คิหิสนฺตกภาเวน   ิเต  ทุพฺพิจาริตมตฺต  
วุตฺต    น   รปูยสโวหาราปชฺชน   ตสฺมา   รูปยสโวหาราภาวโต  
โส   ปตฺโต   นิสฺสชฺชิตุ   น   สกฺกาติ  ตสฺส  น  กปปฺติ  อนิสฺสฏโป  
อ ฺเส   กปฺปติ   อนิสฺสฏสฺเสว   จ   อ ฺเส   กปฺปยภาว- 
ทสฺสนตฺถ มหาสุมตฺเถรสฺส      กริาติอาทิวตฺถูนิ      อุทาหฏานิ     สงฺฆสฺส  
นิสฺสชฺชีติ    อิท ฺจ    อ ฺเส    กปฺปยตฺตา   เกวล   สงฺฆสฺส ปรจฺิจตฺต- 
ภาว   สนฺธาย   วุตฺต   น   ปน   วินยกมฺมวเสน   สงฺฆสฺส นิสฺสฏ- 
ภาว   อิมสฺส   จ   อตฺถสฺส   สปฺปสฺส   ปูเรตฺวาติ  อิท  วจน  
สาธกนฺติ   วทนฺติ ฯ  รูปยปฏิคฺคหณรูปยสโวหาเรสุ  เยน  เอเกกเมว  
                               [ ม. ท.  ๙๗  ส. ท.  ๒๓๕ ]  
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กต   เตน   ตตฺถ   ตตฺถ   วุตฺตนเยเนว  นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ  เยน  ปน  
ปฏิคฺคหิตรูปเยเนว   สโวหาโร   กโต   เตน  กถ  นสิฺสชฺชิตพฺพนฺติ ฯ  
นยิท   ทุกฺกร ฯ   อห   ภนฺเต   นานปฺปการก   รูปยสโวหาร  
สมาปชฺชินฺติ เอวเมว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ  
        [๑๒๒]  อิมสมฺึ   สกิขฺาปเทป   อรูปเย   รูปยส ฺ ี   อาปตฺติ  
ทุกฺกฏสฺสาติ   อาทิตฺติกสฺส   อวสานปเท   อนาปตฺติยา   วุตฺตตฺตา  
กปฺปยวตฺถุวเสน   อิท   ติก   วุตฺตนฺติ   ตึสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  
เกจิ    ปน    อรูปยคฺคหเณน   กปฺปยวตฺถุทุกฺกฏวตฺถูน   สงฺคโหติ ปุริม- 
ปททฺวย    กปฺปยวตฺถุทุกฺกฏวตฺถุวเสน    วุตฺต    อวสานปทเมว กปฺปย- 
วตฺถุวเสน   วุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ  ต  น  ยุชฺชติ  อนาปตฺติมิสฺสเก  
อวสานตฺติเก   ส ฺานานตฺต   เปตฺวา   วตฺถุนานตฺตสฺส  อภาวโต ฯ  
ทุกฺกฏวตฺถุนา   ปน   ทุกกฺฏวตฺถุโน   เจตาปน   เนว   อิธ  น  ตตฺถ  
ปาลิย   วุตฺตนฺติ   วจนเมตฺถ   สาธก ฯ   ย   อตฺตโน   ธเนน  
ปริวตฺเตติ   ตสฺส   วา  ธนสฺส  วา  รปูยภาโว  เจว  ปริวตฺตน ฺจาติ 
อิมาเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                               รูปยสโวหารสิกฺขาปท นวม ฯ  
        [๑๒๓]  กยวิกฺกยสิกขฺาปเท ฯ   ปาลิย   ชานาหีติ   เอตฺถ  
อุปธาเรหีติ   อตฺโถ ฯ  สุฏ ุ  อุปธาเรตฺวา  คณฺห  อิท  น  มนาปนฺติ  
ปุน   ทาตุ   น   สกฺขิสฺสสีติ   อธิปฺปาโย ฯ   กยนฺติ   ปรภณฺฑสฺส  
                            [ ม. ท.  ๙๗-๙  ส. ท.  ๒๓๖-๗ ]  
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คหณ ฯ   วิกกฺยนฺติ   อตฺตโน   ภณฺฑสฺส   ทาน ฯ  เตนาห  อิมินา  
อิม   เทหีติอาทึ ฯ   ยสฺมา   กยิต   นาม   ปรสฺส  หตฺถโต  คหิต  
วุจฺจติ   วิกฺกีต ฺจ   ปรสฺส   หตฺเถ   ทนิฺน   ตสฺมา   กยิต ฺจ   โหติ  
ปรภณฺฑ   อตฺตโน   หตฺถคต   กโรนฺเตน   วิกฺกีต ฺจ   อตฺตโน   ภณฺฑ  
ปรหตฺถคต   กโรนฺเตนาติ  วุตฺต ฯ  ยทิ  เอว  ปาลิย  ยโต  กยิต ฺจ  
โหติ   วิกฺกีต ฺจาติ   วตฺวา   อตฺตโน   ภณฺฑ   ปรหตฺถคต   ปรภณฺฑ  
อตฺตโน   หตฺถคตนฺติ   กสมฺา   วุตฺตนฺติ   อาห   อิมินา   อิมนฺติ  
อาทิวจนานุรูปโต   ปนาติอาทึ ฯ   อิมนิาติ   หิ  สกสนฺตก  วุตฺต ฯ  
ตทนุรูปโต    ปาลิย    ปม    อตฺตโน   ภณฺฑ   ทสสฺิต   น  
กยวิกฺกยปทานุรูปโต ฯ   ต   ห ิ  วิปรีตโต   ปรสนฺตกคฺคหณ  
ปุเรกฺขิตฺวา  ิต ฯ  
        [๑๒๔]  กาม   เสสาตเกป   อิม   เทหีติ   วทโต   วิ ฺตฺติ  
น   โหติ   สทฺธาเทยฺยวินิปาตนสฺสาป   ปน   อภาว   ทสฺเสตุกาโม  
มาตร   ปน   ปตร   วาติ   อาห ฯ  วิ ฺตฺติ  น  โหตีติ  อิท  วิสุ 
วิ ฺาปน   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   อ ฺ  กิ ฺจิ  อวตฺวา  เอว  วทนฺโต  
อ ฺาตก   วิ ฺาเปติ   นามาติ   อาห   อ ฺาตก   อิม   เทหีติ  
วทโต   วิ ฺตฺตีติ ฯ   อ ฺ   กิ ฺจิ   อวตฺวา   อิม   คณฺหาหีติ  
ทินฺน     อ ฺาตกสฺส     ทินฺน     นาม     โหตีติ     วุตฺต สทฺธาเทยฺย- 
วินิปาตนนฺติ ฯ      ติสฺโส      อาปตฺติโยติ อ ฺาตกวิ ฺตฺติ-  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 200 

สทฺธาเทยฺยวินิปาตน กยวิกฺกยาปตฺติสงฺขาตา ติสฺโส  อาปตฺติโย  ฯ อิท  
นาม   กโรหีติ   วทติ   วฏฏตีติ   เอตฺถ  ภุตฺโตสิ  อิทานิ  กสฺมา  น  
กโรสีติ   วตฺตุมฺป   วฏฏติ ฯ   นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติยนฺติ   กิ ฺจาป  
สติเยว   นิสสฺคฺคิยวตฺถุมฺหิ   ปาจิตฺติย   วุตฺต   อสติป   ปน   ตสฺมึ  
ปาจิตฺติยนฺติ    อิท    อฏกถาปมาเณน    คเหตพฺพนฺติ   ทสฺเสตุ กิ ฺจา- 
ปติอาทิ   วุตฺต ฯ  ปริภุตฺเตติ  สปฺปอาทึ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ย  
อตฺตโน   ธเนน  ปริวตฺเตติ  เยน  จ  ปริวตฺเตติ  เตส  กปฺปยวตฺถตุา  
อสหธมฺมิกตา กยวิกฺกยาปชฺชน ฺจาติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                  กยวิกฺกยสิกฺขาปท ทสม ฯ  
                                   นิฏ ิโต จ ทุติโย วคฺโค ฯ  
        [๑๒๕]  ปตฺตวคฺคสฺส   ปเม ฯ   ภณฺฑนฺติ  วิกฺเกตพฺพภณฺฑ ฯ  
ยสฺมา      วณฺณสทฺโท      สณฺาน ชาติ รูปายตน การณ ปมาณ คุณ- 
ปสสาสุ ทิสฺสติ ฯ   มหนฺต   สปฺปราชวณฺณ   อภินมิฺมินิตฺวาติอาทีสุ   หิ  
สณฺาน   วุจฺจติ ฯ   พฺราหฺมโณว   เสฏโ   วณฺโณ   หีโน  อ ฺโ  
วณฺโณติอาทีสุ   ชาติ ฯ   ปรมาย   วณฺณโปกฺขรตาย   สมนฺนาคโตติ  
อาทีสุ รูปายตน ฯ  
              น หรามิ น ภุ ฺชามิ               อารา สิงฺฆามิ วาริช  
              อถ เกน นุ วณฺเณน                คนฺธตฺเถโนติ วุจฺจตีติ-  
อาทีสุ   การณ ฯ   ตโย   ปตฺตสฺส   วณฺณาติอาทีสุ   ปมาณ ฯ  
                    [ ม. ท.  ๑๐๐-๓  ส.  ท.  ๒๓๘-๔๐ ]  
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กทา   สพฺยุฬหฺา   ปน   เต   คหปติ   อิเม   สมณสฺส   โคตมสฺส  
วณฺณาติอาทีสุ    คุโณ ฯ   วณฺณารหสฺส   วณฺณ   ภาสตีติอาทีสุ  
ปสสา ฯ   ตสฺมา   วุตฺต   ตโย   ปตฺตสฺส   วณฺณาติ  ตีณิ  ปตฺตสฺส  
ปมาณานีติ ฯ    อฑฺฒเตรสปลา    โหตติ   เอตฺถ   มาสาน  
อฑฺฒเตรสปลานิ   คณฺหาตีติ   วทนฺติ ฯ   มคธนาฬี  นาม  ฉ  ปสตา  
นาฬีติ   เกจิ ฯ   อฏ  ปสตาติ  อปเร ฯ  ตตฺถ  ปุริมาน  มเตน  
ติปสตาย  นาฬิยา  เทฺว  นาฬิโย  เอกา  มคธนาฬี  โหติ ฯ ปจฺฉิมาน  
มเตน   จตุปฺปสตาย   นาฬิยา   เทฺว   นาฬิโย  เอกา  มคธนาฬี ฯ  
อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน    ปน    ปกติยา    จตุมฺมุฏ ิก    กุฑุว  
จตุกฺกุฑุว   นาฬิก   ตาย   นาฬิยา   โสฬส   นาฬิโย  โทณ  ต  ปน  
มคธนาฬิยา   ทฺวาทส   นาฬิโย   โหนฺตีติ   วุตฺต ฯ   ตสฺมา  เตน  
นเยน   มคธนาฬี   นาม   ป ฺจ   กุฑุวานิ   เอก ฺจ   มุฏ ึ  เอกาย  
มุฏ ิยา   ตติย ฺจ   ภาค  คณฺหาตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  สพฺพสมฺภาร- 
สงฺขโตติ ชิรกาทิสพฺพสมฺภาเรหิ    สงฺขโต ฯ    อาโลปสฺส   อาโลปสฺส  
อนุรูปนฺติ   เอตฺถ   พฺย ฺชนสฺส   มตฺตา   นาม   โอทนจตุตฺถภาโคติ  
พฺรหฺมายุสุตฺตสฺส      อฏกถาย      วุตฺตตฺตา      อาโลปสฺส จตุตฺถภาคปฺ- 
ปมาณ  พฺย ฺชน  อาโลปสฺส  อนุรูปนติฺ  คเหตพฺพ ฯ  อิธ ปน  
สูปสฺเสว   โอทนจตุตฺถภาคปฺปมาณตฺต   ทสฺเสตฺวา   เอกสฺส   ลกฺขเณ  
ทสฺสิเต   อิตรสฺสป   ทสสฺิตเมว  โหตีติ  พฺย ฺชนสสฺ  ตถา  วิเสเสตฺวา  
                          [ ม. ท.  ๑๐๓-๔  ส. ท.  ๒๔๐-๑ ]  
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ปมาณ   น   ทสฺสิต ฯ   มคธนาฬิยา   อุปฑฺฒปฺปมาโณ  อิธ  ปตฺโถติ  
อาห   ปตฺโถทนนฺติ   มคธนาฬิยา   อุปฑฺฒนาฬิโกทนนฺติ ฯ   อิมินา  
จ   ปตฺถทฺวย   มคธนาฬีติ   ทสฺสิต   โหติ ฯ  ปตฺโถ  จ  จตุปฺปโล  
กุฑุโว   จตุกฺกุฑุโว   ปตฺโถติ   อิมินา  โลกิยโวหาเรน  เวทิตพฺโพ ฯ  
ภาชนปริโภเคนาติ   อุทกาหรณาทินา   ภาชนปรโิภเคน ฯ   โธเตติ  
ปริโภคาวสานทสฺสนตฺถ    วุตฺต   น   ปน   โธเตเยว   ทุกฺกฏ  
อาปชฺชติ ตโต ปุเรตร ปรโิภคกาเลเยว อาปชฺชนโต ฯ  
        [๑๒๖]  ป ฺจหิ   ทฺวีหีติ   อิท   เอตฺตาวตา   กาฬวณฺณตา  
สมฺปชฺชตีติ   ทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ   ยท ิ  ปน   เอเกนาป   ปาเกน  
กาฬวณฺโณ   โหติ   อธิฏานุปโคเยวาติ   วทนฺติ ฯ  หตฺถานาคตสฺสาป  
อธิฏาตพฺพภาวทสฺสนตฺถ   ยท ิ  หีติอาทิ   วุตฺต ฯ   อิมินา   จ  
ทูเร      ิตมฺป     อธิฏาตต     วิกปฺเปตุ ฺจ    ลพฺภติ ฯ ปตฏาน- 
สลฺลกฺขณ ฺจ   นปฺปมาณนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ   สุตฺวา   วาติ  
ปตฺตการเกน   เปสิตภิกฺขุนา   อนาณตฺโต   เกวล   ตสฺส   กเถนฺตสฺส  
วจนมตฺต   สุตฺวา ฯ   นปปฺมาณนฺติ   เตน   อเปสิตตฺตา ฯ สามนฺต- 
วิหาเรติ   อิท   อุปจารมตฺต ฯ  ตโต  ทูเร   ิตมฺป  อธิฏาตุ 
วฏฏติเยว ฯ   ปตฏาน   สลลฺกฺเขตฺวาติ   อิทมฺป  อุปจารมตฺต ฯ  
ปตฺตสลฺลกฺขณเมเวตฺถ   ปมาณ ฯ   ปตฺเต   วา   ฉิทฺท   โหตีติ  
มุขวฏฏิโต   เหฏา   ทฺวงฺคุลมตฺโตกาสโต   ปฏาย   ปตฺถกตฺถจิ  
                       [ ม. ท.  ๑๐๔-๖  ส. ท.  ๒๔๑-๗ ]  
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ฉิทฺท โหติ ฯ เสสเมตฺถ ปมก ิเน วุตฺตนยเมว ฯ  
                            ปตฺตสิกขฺาปท ปม ฯ  
        [๑๒๗]  ทุติยสิกฺขาปเท ฯ   หตฺเถสุ   ปณฺฑาย   จรตีติ  
ปาลิปทสฺส   หตฺเถสุ   ลภิตพฺพปณฺฑตฺถาย  จรตีติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
ตสฺส   โส   อปตฺโตติ   วจนโต   โส   ปตฺโต   อธิฏานมฺป  วิชหติ  
อปตฺตตฺตา ฯ   อปตฺตภาวโตเยว   ห ิ ป ฺจพนฺธน  ปตฺต  เจตาเปตีติ  
ปาลิย   น   วุตฺตนฺติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   เกจิ   ปน  
อปตฺโตติ   อิท   อ ฺ   ปตฺต   วิ ฺาเปตุ   วฏฏตีติ   ทสฺสนตฺถ  
วุตฺต   โส   ปน   ปตฺโต   อธิฏาน   น   วิชหตีติ   วทนฺติ ฯ  ต  
ยุตฺต   วิย   ทสิฺสติ   ยสฺส   ป ฺจ   เอกาเยว   วา  ทสงฺคุลา  โส  
พนฺโธป   อพนฺโธป   อปตฺโตเยวาติ   วกฺขมานตฺตา ฯ   น   หิ  
มุขวฏฏิยา   ป ฺจสุ  าเนสุ  ทฺวงฺคุลมตฺตาหิ  ราชีหิ  อธิฏาน  วิชหตีติ  
สกฺกา   วตฺตุ ฯ   เอกาย   ปน   ราชิยา  ทสงฺคุลาย  สเจ  ตตฺถ  
วุตฺตปฺปมาโณ   ฉิทฺโท   ป ฺายติ ฯ   ฉิทฺเทเนว   อธิฏานวิชหน  
สิยาติ   ยุตฺต   วตฺตุ ฯ  พนฺธโนกาเส  สต  อสติ  วา  พนฺธนวิรหิโต  
ปตฺโต   อพนธฺโนติ   วุตฺโต ฯ   พนฺธโนกาสวิรหิโตเยว   ปน อพนฺธโน- 
กาโสติ   วุตฺโต ฯ   ติปุสตฺุตเกน   วา   พนฺธิตฺวาติ  เอตฺถ  
พนฺธิตพฺโพติ   ปาโ   คเหตพฺโพ ฯ   ปุราณโปตฺถเกป   หิ  อยเมว  
ปาโ   ทิสฺสติ ฯ   สุทฺเธหิ ฯ เป ฯ  น  วฏฏตีติ  อิท  อุณฺหโภชเน  
                   [ ม. ท.  ๑๐๗-๑๐  ส. ท.  ๒๔๗-๘ ]  
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ปกฺขิตฺเต    วิลียมานตฺตา    วุตฺต ฯ    ผาณิต   ฌาเปตฺวา ปาสาณ- 
จุณฺเณน   พนฺธิตต  วฏฏตีติ  ปาสาณจุณฺเณน  สทฺธึ  ผาณิต  ปจิตฺวา  
ตถาปกฺเกน   ปาสาณจุณฺเณน   พนฺธิตุ   วฏฏติ ฯ   อนุกมฺปาย  
อคฺคณฺหนฺตสฺส   ทุกฺกฏนฺติ   วุตฺตตฺตา   ยสฺส   โส   ปตฺโต  น  รุจฺจติ  
ตสฺสาป   อคฺคณฺหนฺตสฺส   อนาปตฺติ ฯ   เตเนว   มาติกฏกถาย  
วุตฺต   สเจ   เถรสฺส   โส   ปตฺโต   น   รจฺุจติ  อปฺปจฺฉตาย  วา  
น   คณฺหาติ   วฏฏตีติ ฯ   ปตฺตปริยนฺโตติ   ปริยนฺตปตฺโต ฯ  
อวสานปตฺโตติ   อตฺโถ ฯ   สงฺฆมชฺเฌ  ปตฺต  คาหาเปนฺเตน  อลชฺช ึ 
อคฺคาหาเปตุ   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  อนชุานามิ  ภิกฺขเว  อาธารกนฺติ  
วุตฺตตฺตา   ปาทีสุ   ยตฺถกตฺถจิ   อาธาร   เปตฺวา   ตตฺถ   ปตฺต  
เปตุ   วฏฏติ   อาธารฏปโนกาสสฺส   อนิยมิตตฺตาติ   วทนฺติ ฯ  
อโภเคนาติ อยุตฺตปริโภเคน ฯ  
        [๑๒๘]  ปาลิย   อพนฺธเนน   ปตฺเตน   อพนฺธน   ปตฺต  
เอกพนฺธน    ปตฺต    ทฺวิพนฺธน    ปตฺต   ติพนฺธน   จตุพฺพนฺธน  
อพนฺธโนกาส   เอกทฺวิติจตุพฺพนฺธโนกาส   ปตฺต   เจตาเปตีติ   เอว  
เอเกเกน    ปตฺเตน    ทสธา   ทสวิธปตฺตเจตาปนวเสน   เอก นสิฺสคฺคิย- 
ปาจิตฺติยสต   วุตฺต ฯ   อิมสฺมึ   สิกฺขาปเท   ปมาณยุตฺต อคฺคหิต- 
กาฬวณฺณมฺป   ปตฺต   วิ ฺาเปนฺตสฺส  อาปตฺติเยวาติ  ทฏพฺพ ฯ  
อธิฏานูปคปตฺตสฺส        อูนป ฺจพนฺธนตา        อตฺตุทฺเทสิกตา  
                          [ ม.ท.  ๑๑๐-๖  ส. ท.  ๒๔๘-๕๐ ]  
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อกตวิ ฺตฺติ ตาย จ ปฏิลาโภติ อิมาเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                           อูนป ฺจพนฺธนสิกฺขาปท ทุติย ฯ  
        [๑๒๙]  ตติยสิกฺขาปเท ฯ   เยส   มส   กปฺปตีติ   อิท นิสฺสคฺคิย- 
วตฺถุทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ  น  ปน  เยส  มส  น  กปฺปติ  เตส  
สปฺปอาทิ   น   กปฺปตีติ   ทสฺสนตฺถ ฯ   มนุสฺสขีราทีนิป  หิ  โน  น  
กปฺปนฺติ ฯ   กุโต  สสสฺส  สปฺปติ  เจติ  อาห  เยส  ห ิ ขีร  อตฺถ ิ 
สปฺปป   เตส  อตฺถิเยวาติ ฯ  อิท ฺจ  เยภุยฺเยน  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ  
อุคฺคหิตก   กตฺวา   นิกฺขิตฺตนฺติ   อปฺปฏิคฺคหิต   สยเมว   คเหตฺวา  
นิกฺขิตฺต ฯ   สย   กต   นิรามิสเมว   วฏฏตีติ  ตทหุ  ปุเรภตฺตเมว  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ   อถ   สย   กต   นิรามิส   ภุ ฺชนฺตสฺส  กสฺมา  
สามปาโก   น   โหตีติ   อาห   นวนีต   ตาเปนฺตสฺส  หิ  สามปาโก  
น   โหตีติ ฯ   สวตฺถกุปฏคฺิคหิตสฺส   วตฺถุคติกตฺตา  อาห  สวตฺถุกสฺส  
ปฏิคฺคหิตตฺตาติ ฯ    ปจฺฉาภตฺต    ปฏคฺิคหิเตหีติ    ปจฺฉาภตฺต  
ปฏิคฺคหิตขีรทธีหิ ฯ   ปุเรภตฺตป   จ  อุคฺคหิตเกหิ  กต  อพฺภ ฺชนาทีสุ  
อุปเนตพฺพนฺติ     สมฺพนฺโธ ฯ     อุภเยสมฺปติ    ปจฺฉาภตฺต  
ปฏิคฺคหิตขีรทธีหิ   จ   ปุเรภตฺต   อุคฺคหิตเกหิ  จ  กตาน ฯ  เอเสว  
นโยติ   นิสฺสคฺคิย   น   โหตีติ   อตฺโถ ฯ   อกปฺปยมสสปฺปมฺหีติ  
อกปฺปยมสสตฺตาน   สปฺปมฺหิ ฯ   การณปฏิรูปก   วตฺวาติ   สชาติยาน  
สปฺปภาวโตติ   การณปฏริูปก   วตฺวา ฯ   สปฺปนเยเนว  เวทิตพฺพนฺติ  
                        [ ม. ท.  ๑๑๗-๒๒  ส. ท.  ๒๕๑-๒ ]  
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นิรามิสเมว   สตฺตาน   วฏฏตีติ   อตฺโถ ฯ   เอตฺถาติ  นวนีเต ฯ  
โธต   วฏฏิสสฺตีติ   อโธต   เจ   สวตฺถกุปฏิคฺคหิต   โหติ   ตสฺมา  
โธต    ปฏิคฺคเหตฺวา    สตฺตาห   นิกฺขิปตต   วฏฏตีติ   เถราน  
อธิปฺปาโย ฯ   ตกฺกโต   อุทฺธฏมตฺตเมว   ขาทึสูติ   เอตฺถ  ตกฺกโต  
อุทฺธฏมตฺต    อโธตมฺป    ปฏิคฺคเหตฺวา   ปริภุ ฺชนตฺา   โธวิตฺวา  
ปจิตฺวา   วา   ปริภุ ฺชึสูติ   เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ  เถรสฺส  หิ  
ทธิคุฬิกาทิสหิตมฺป   ปฏคฺิคหิต   ปจฺฉา   โธวิตฺวา   ปจิตฺวา   วา  
ปริภุ ฺชนฺตสฺส  สวตฺถุกปฏิคฺคหเณ  โทโส  นตฺถติี  อธิปฺปาโย ฯ  เตเนว  
เถรสฺส   อธิปฺปาย   ทสฺเสนฺเตน  ตสฺมา  นวนีต  ปริภุ ฺชนฺเตน ฯ เป ฯ  
อยเมตฺถ    อธิปฺปาโยติ    วุตฺต ฯ   เกจิ   ปน   ตกฺกโต  
อุทฺธฏมตฺตเมว   ขาทึสูติ   วจนสฺส   อธิปฺปาย   อชานนฺตา   ตกฺกโต  
อุทฺธฏมตฺต    อโธตมฺป    ทธิคุฬิกาทิสหิต    วิกาเลป   ปริภุ ฺชตุิ  
วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  น  หิ  ทธิคุฬกิาทิอามิเสน  
สสฏรส   นวนีต   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏตีติ   สกฺกา   วตฺตุ ฯ   นวนีต  
ปริภุ ฺชนฺเตนาติ   อโธวิตฺวา   ปฏิคฺคหิต   นวนีต   ปริภุ ฺชนฺเตน ฯ  
ทธิเอว   ทธคิต   ยถา   คูถคต   มุตฺตคตนฺติ ฯ   ขย   คมิสฺสตีติ  
วจนโต   ขีรมฺป   ปกฺขิปตฺวา   ปกฺกสปฺปอาทิ   จ   วิกาเล   กปฺปตีติ  
เวทิตพฺพ ฯ   กุกฺกุจฺจายนฺติ   กุกฺกุจฺจกาติ   อิมินา   อตฺตโนป  ตตฺถ  
กุกฺกุจฺจสพฺภาว   ทีเปติ ฯ   เตเนว   มาติกฏกถาย   นิพฺพฏฏิต-  
                          [ ม. ท.  ๑๒๒  ส. ท.  ๒๕๒-๓ ]  
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สปฺป  วา   นวนีต   วา   ปจิตต   วฏฏตีติ   วุตฺต ฯ  ตานิ  ปฏิคฺคเหตฺวาติ  
ตานิ   ขีรทธีนิ   ปฏิคฺคเหตฺวา ฯ   ปฏิคฺคเหตฺวา   ปตเภสชฺเชหีติ  
ปฏิคฺคเหตฺวา    ปตยาวชีวิกเภสชฺเชหิ ฯ   วุตฺตนเยน   ยถา  
ตณฺฑุลาทีนิ   น   ปจฺจนฺติ   ตถา   ลชชฺีเยว   สมฺปาเทตฺวา   เทตีติ  
ลชชฺิสามเณรคฺคหณ ฯ   อปจ   อลชฺชินา   อชโฺฌหรติพฺพ   ยงฺกิ ฺจิ  
อภิสงฺขราเปตต   น   วฏฏติ   ตสฺมาป   เอวมาห ฯ   ติเล  
ปฏิคฺคเหตฺวา   กตเตลนฺติ   อตฺตนา  ภชฺชนาทีนิ  อกตฺวา  คหิตเตล ฯ  
เตเนว  สามิสมฺป  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  นพฺิพฏฏิตตฺตาติ  ยาวกาลิก- 
วตฺถุโต วิเวจิตตฺตา ฯ   อุภยมฺปติ   อตฺตนา   จ   ปเรน   จ   กต ฯ  
ยาว   อรุณสฺส   อุคฺคมนา   ติฏติ   นสิฺสคฺคิยนฺติ   สตฺตมทิวเส  
กตเตล   สเจ   ยาว   อรุณุคฺคมนา  ติฏติ  นิสฺสคฺคิย ฯ  อจฺฉวสนฺติ  
ทุกฺกฏวตฺถุโน   วสาย   อนุ ฺาตตฺตา   ตสทิสาน   ทุกฺกฏวตฺถนูเยว  
อกปฺปยมสสตฺตาน     วสา    อนุ ฺาตา    น    ถุลลฺจฺจยวตฺถูน  
มนุสฺสาน   วสาติ   อาห   เปตฺวา   มนสฺุสวสนฺติ ฯ   สสคฺคนฺติ  
ปริสฺสาวิต ฯ   กาเล  ปฏิคฺคหิต  วิกาเล  อนุปสมฺปนฺเนนาป  นิปฺปกฺก  
สสคฺค ฺจ   ปริภุ ฺชนฺตสฺส   เทฺวป   ทุกฺกฏานิ  โหนฺติเยวาติ  วทนฺติ ฯ  
ยสฺมา   ขีรทธิอาทีนิ   ปกขิฺปตฺวา   เตล   ปจนฺติ   ตสฺมา   กสฏ  น  
วฏฏติ   เตลเมว   วฏฏติ ฯ   เตน   วุตฺต   ปกกฺเตลกสเฏ   วิย  
กุกฺกุจฺจายตีติ ฯ   สเจ   วสาย   สทฺธ ึ  ปกฺกตฺตา  น  วฏฏติ  อิท  
                        [ ม. ท.  ๑๒๒  ส. ท.  ๒๕๓-๗ ]  
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กสฺมา   วฏฏตีติ   ปุจฺฉนฺตา   ภนฺเตติอาทิมาหสุ ฯ   เอต   วฏฏตีติ  
นนุ   เอต   ทธิคุฬิกาทีหิ   ปกฺก   นวนีต   วฏฏตีติ   อตฺโถ ฯ  
มธุกรีหิ   นาม   มธุมกฺขิกาหีติ   อย   ขุทฺทกมกฺขิกาน  ภมรมกฺขิกาน ฺจ  
สาม ฺนิทฺเทโสติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   เกจิ   ปน  
ทณฺฑเกสุ   มธุกรี   มธุมกฺขิกา   นามาติ   วตฺวา   ตาหิ  มธุกรอีาทีหิ  
ตีหิ   มกฺขิกาหิ   กต   มธุ   นามาติ   วทนฺติ ฯ   ภมรมกฺขิกาหีติ  
มหาภมรมกฺขิกาหิ ฯ   สิเลสสทิสนฺติ   ฆนปกฺก   วุตฺต ฯ   อิตรนฺติ  
ตนุกมธุ ฯ   มธุปฏลนฺติ   มธุรหิต   เกวล   มธุปฏล ฯ   สเจ  
มธุสหิต   ปฏล   ปฏิคฺคเหตฺวา   นิกฺขิปนฺติ   ปฏลสฺส  ภาชนฏานิยตฺตา  
มธุโน   วเสน   สตฺตาหาติกฺกเม   นิสสฺคฺคิย   โหตีติ   วทนฺติ ฯ  
มธุมกฺขิต   ปน   มธุคติกเมวาติ   อิมินา  ต  สเมติ ฯ  ผาณิต  นาม  
อุจฺฉุมฺหา   นพฺิพตฺตนฺติ   ปาลิย   อวิเสเสน   วุตฺตตฺตา   อฏกถาย ฺจ  
อุจฺฉุรส    อุปาทาย ฯ เป ฯ   อวตฺถุกา   อุจฺฉุวิกติ   ผาณิตนฺติ  
เวทิตพฺพาติ    วจนโต   อุจฺฉุรโสป   นกิฺกสโฏ   สตฺตาหกาลิโกติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   เกนจิ   ปน   มธุมฺหิ  จตฺตาโร  กาลิกา  ยถาสมฺภว  
โยเชตพฺพา   อุจฺฉุมฺหิ   จาติ   วตฺวา   สมกฺขิกณฺฑเสฬก   ยาวกาลกิ  
อนิลก๑   อุทกสมฺภินฺน   ยามกาลิก   อสมฺภินฺน   สตฺตาหกาลิก  
มธุสิฏ   ปรสิุทฺธ   ยาวชีวิก   ตถา   อุจฺฉุ  วา  รโส  วา  สกสโฏ  
 ๑. ม. อเนฬก ฯ  

                             [ ม. ท.  ๑๒๒  ส. ท.  ๒๕๗-๙ ]  
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ยาวกาลิโก   นิกฺกสโฏ   อุทกสมฺภินฺโน   ยามกาลิโก   อสมฺภินฺโน  
สตฺตาหกาลิโก   สุทฺธกสฏ   ยาวชีวิกนฺติ   จ   วตฺวา   อุตฺตริมฺป  
พหุธา   ปป ฺจิต ฯ   ตตฺถ   อุทกสมฺภินฺน   มธุ  วา  อุจฺฉุรโส  วา  
อุทกสมฺภินฺโน   ยามกาลิโกติ   อิท   เนว   ปาลิย   น   อฏกถาย  
ทิสฺสติ ฯ   ยาวกาลิก   สมาน   ครุตรมฺป   มุทฺทิกชาติรส   อตฺตนา  
สสฏ   ลหุก   ยามกาลิกภาว   อุปเนนฺต  อุทก  ลหุตร  สตฺตาหกาลิก  
อตฺตนา    สสฏ   ครุตร   ยามกาลิกภาว   อุปเนตีติ   เอตฺถ  
การณโสเยว   ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ   สพฺพตฺถ   ปาลิย   อฏกถาย ฺจ  
อุทกสมฺเภเทน    ครุตรสสฺาป    ลหุภาโวปคมนเยว   ทสฺสิต ฯ  
ปาลิยมฺป   ห ิ  อนุชานามิ   ภิกฺขเว   คิลานสฺส   คุฬ   อคิลานสฺส  
คุโฬทกนฺติ   วทนฺเตน   อคิลาเนน   ปริภุ ฺชิตุ   อยุตฺโตป   คุโฬ  
อุทกสมฺภินฺโน   อคิลานสฺสาป   วฏฏตีติ  อนุ ฺาโต ฯ  ยมฺป  จ  อุจฺฉุ  
เจ   ยาวกาลิโก   อุจฺฉุรโส   เจ   ยามกาลิโก   ผาณิต   เจ สตฺตาห- 
กาลิก  ตโจ  เจ  ยาวชีวิโกติ  อฏกถาวจน ทสฺเสตฺวา อุจฺฉุรโส  
อุทกสมฺภินฺโน   ยามกาลิโกติ   อ ฺเน   เกนจิ   วุตฺต ฯ   ตมฺป  
ตถาวิธสฺส      อฏกถาวจนสฺส     อิมิสฺสา     สมนตฺปาสาทิกาย วินยฏ- 
กถาย  อภาวโต  น  สารโต  ปจฺเจตพฺพ ฯ ตโตเยว จ อุจฺฉุรโส  
อุทเกน   สมภิฺนฺโนป   อสมฺภินฺโนป   สตฺตาหกาลิโกเยวาติ   เกจิ  
อาจริยา   วทนฺติ ฯ   เภสชชฺกฺขนฺธเก   จ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  
                         [ ม. ท.  ๑๒๒  ส. ท.  ๒๕๘ ]  
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อุจฺฉุรสนฺติ   เอตฺถ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   อวิเสเสน   วุตฺต  อุจฺฉุรโส  
สตฺตาหกาลิโกติ ฯ   สย   กต   นิรามิสเมว   วฏฏตีติ   เอตฺถ  
อปริสฺสาวิต    ปฏิคฺคหิตมฺป    กรณสมเย   ปริสฺสาเวตฺวา   กสฏ  
อปเนตฺวาว   อตฺตนา  กตนฺติ  คเหตพฺพ ฯ  ฌามอุจฺฉุผาณิตนฺติ  อคฺคินา  
ทฑฺเฒ   อุจฺฉุกฺเขตฺเต   ฌามอุจฺฉุนา  กตผาณิต ฯ  โกฏฏิตอุจฺฉุ- 
ผาณิตนฺติ ขุทฺทานุขุทฺทก      ฉินฺทิตฺวา      โกฏเฏตฺวา      นิปฺปเฬตฺวา  
ปกฺก   เยภุยฺเยน   สกสฏผาณิต ฯ   ตาทิสสฺส   จ   กสฏสฺส อพฺโพ- 
หาริกตฺตา  ต  ยุตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ  สีโตทเกน  กตนฺติ  มธุกปุปฺผานิ  
สีโตทเก   ปกฺขิปตฺวา   อมทฺทิตฺวาว๑  ปุปฺผรเส  อุทกคเต  สติ  ต  
อุทก   คเหตฺวา   ปจิตฺวา   กตผาณิต ฯ   ขีร   ปกฺขิปตฺวา   กต  
มธุกผาณิต   ยาวกาลิกนฺติ   เอตฺถ   ขีร  ปกฺขิปตฺวา  ปกฺกเตล  กสมฺา  
วิกาเล   วฏฏตีติ   เจ ฯ  เตเล  ปกฺขิตฺตขีร  เตลเมว  โหติ  อ ฺ  
ปน   ขีร   ปกฺขิปตฺวา   กต  ขีรภาว  คณฺหาตีติ  อิทเมตฺถ  การณ ฯ  
ยทิ   เอว   ขณฺฑสกฺกรมฺป   ขีร   ปกขิฺปตฺวา   กโรนฺติ   ต   กสฺมา  
วฏฏตีติ   อาห   ขณฺฑสกกฺร   ปนาติอาทึ ฯ   ตตฺถ   ขีรชลฺลิกนฺติ  
ขีรเผณ ฯ  
        [๑๓๐]  เภสชฺโชทฺทสิฺส   ทสฺเสนฺเตน   สตฺตวิธ   หิ   โอทฺทิสฺส  
นามาติอาทินา   อิตรานิป   อตฺถุทฺธารวเสน   วุตฺตานิ ฯ   วิกฏานีติ  
 ๑. ม. มทฺทิตฺวา ฯ  

                              [ ม. ท.  ๑๒๒  ส. ท.  ๒๕๘-๙ ]  
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อปกติโภชนตฺตา   วิกฏานิ ฯ   วิรูปานติี   อตฺโถ ฯ  ทุกฺกฏวตฺถูนมฺป  
อกปฺปยมสาน   วสาย   อนุ ฺาตตฺตา   วโสทฺทิสฺสนฺติ   วุตฺต ฯ  
โอฬาริกานมฺป   อาหารตฺถ  ผริตุ  สมตฺถาน  สปฺปอาทีน  เภสชฺชนาเมน  
อนุ ฺาตตฺตา   เภสชฺโชทฺทิสฺสนฺติ   วุตฺต ฯ   ปจฺฉาภตฺตโต   ปฏาย  
สติ   ปจฺจเยติ   วุตฺตตฺตา   ปฏิคฺคหิตเภสชฺชานิ   ทุติยทิวสโต  ปฏาย  
ปุเรภตฺตมฺป    สติ   ปจฺจเย   ปริภุ ฺชิตพฺพานิ   น   อาหารตฺถ  
เภสชฺชตฺถาย ปฏิคฺคหิตตฺตาติ วทนฺติ ฯ  
        [๑๓๑]  ทฺวารวาตปานกวาเฏสูติ   มหาทฺวารสฺส   วาตปานาน ฺจ  
กวาฏผลเกสุ ฯ   กสาเว   ปกฺขิตฺตานิ   ตานิ   อตฺตโน   สภาว  
ปริจฺจชนฺติ   ตสฺมา   มกฺเขตพฺพานีติ   วุตฺต ฯ  ฆุณปาณกาทิปริหารตฺถ  
มกฺเขตพฺพานีติ   อตฺโถ ฯ   อธิฏเตีติ   อิทานิ   มยฺห  อชโฺฌหรณีย  
น   ภวิสฺสติ   พาหิรปริโภคตฺถาย   ภวิสฺสตีติ   จิตฺต   อุปฺปาเทตีติ  
อตฺโถ ฯ   เตเนวาห   สปฺป ฺจ   เตล ฺจ   วส ฺจ  มุทธฺนิเตล  วา  
อพฺภ ฺชนเตล   วาติอาทึ ฯ   เอว   อธฏิ ิต ฺจ   ปฏิคฺคหณ  วิชหตีติ  
วทนฺติ ฯ   สเจ   ทฺวินฺน  สนฺตก  เอเกน  ปฏิคฺคหิต  อวิภตฺต  โหติ  
ปริภุ ฺชิตุ   ปน   น   วฏฏตีติ   เอตฺถ   มชฺเฌ  ปาโ  ปริหีโนว ฯ  
เอวมฺปเนตฺถ   ปาโ   เวทิตพฺโพ   สเจ   ทฺวินฺน   สนฺตก   เอเกน  
ปฏิคฺคหิต   อวิภตฺต   โหติ   สตฺตาหาติกฺกเม   ทฺวินฺนป   อนาปตฺติ  
ปริภุ ฺชิตุมฺปน   น   วฏฏตีติ ฯ   อ ฺถา   ปน   สทฺทปฺปโยโคป  
                        [ ม. ท.  ๑๒๒-๓  ส. ท.  ๒๖๐-๑ ]  
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น   สงฺคจฺฉติ ฯ  คณฺ ีปเทสุ  จ  อยเมว  ปาโ  ทสฺสโิต ฯ  ตตฺถ  
ทฺวินฺนมฺป   อนาปตฺตีติ   ยถา   อ ฺสฺส   สนฺตก   เอเกน   ปฏิคฺคหิต  
สตฺตาหาติกฺกเมป   นิสฺสคฺคิย   น   โหติ   ปรสนฺตกภาวโต  เอวมิทมฺป  
อวิภตฺตตฺตา     อุภยสาธารณมฺป     วินพฺิโภคาภาวโต    นิสฺสคฺคิย  
น   โหตีติ   อธิปฺปาโย ฯ   ปริภุ ฺชิตุ   ปน   น  วฏฏตีติ  ภิกฺขุนา  
ปฏิคฺคหิตตฺตา   สตฺตาหาติกฺกเม   ยสสฺกสสจิ   ภิกขฺุโน   ปริภุ ฺชิตุ 
น    วฏฏติ    ปฏิคฺคหิตสปฺปอาทีน    ปริโภคสฺส    สตฺตาเหเนว  
ปริจฺฉินฺนตฺตา ฯ   ตานิ   ปฏิคฺคเหตฺวา   สตฺตาหปรม   สนฺนิธิการก  
ปริภุ ฺชิตพฺพานีติ   หิ   วุตฺต ฯ  คณฺ ีปเทสุ  ปน  ตีสุป  อิธ  ปาสฺส  
ปริหีนภาว   อสลฺลกฺเขตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ   ปน   น   วฏฏตีติ   อิท  
อนฺโตสตฺตาเห     ปริโภค     สนฺธาย     วุตฺตนฺติ     ส ฺาย วิสฺสาสคฺ- 
คาหาภาวโต  ปริภุ ฺชิตุ  น  วฏฏตีติ  เอวมตฺโถ  วุตฺโต ฯ โส  
น   คเหตพฺโพ ฯ   อาวุโส  อิม  เตล  สตฺตาห  ปตฺต  ปริภุ ฺช  น  
ตฺวนฺติ   อิมินา   เยน   ปฏคฺิคหิต   เตน   อนฺโตสตฺตาเหเยว  ปรสฺส  
วิสชฺชิตภาว   ทสฺเสติ ฯ   กสฺส   อาปตฺตีติ   ปมนฺตาว   อุภินฺน  
สาธารณตฺตา   อนาปตฺติ   วุตฺตา ฯ   อิทานิ  ปน  เอเกน  อิตรสฺส  
วิสฺสฏภาวโต   อุภยสาธารณตา   นตฺถีติ   วิภตฺตสทิส   หุตฺวา    ิต  
ตสฺมา   เอตฺถ   ปฏิคฺคหิตสฺส   สตฺตาหาติกฺกเม   เอกสฺส   อาปตฺติยา  
ภวิตพฺพนฺติ    ม ฺมาโน    ก ึ   ปฏิคฺคหณปจฺจยา   ปฏิคฺคาหกสฺส  
                               [ ม. ท.  ๑๒๓  ส. ท.  ๒๖๑ ]  
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อาปตฺติ   อุทาหุ   ยสฺส   สนฺตก   ชาต   ตสฺสาติ   ปุจฺฉติ ฯ นิสฺสฏ- 
ภาวโตเยว   จ   อิธ   อวิภตฺตภาวโตติ  การณ  อวตฺวา  เยน  
ปฏิคฺคหิต   เตน   วิสชฺชิตตฺตาติ   วุตต ฯ   อิท ฺจ   วิสฺสฏภาวโต  
อุภยสาธารณต   ปหาย   เอกสฺส   สนตฺก   โหนฺตมฺป  เยน  ปฏิคฺคหิต  
ตโต   อ ฺสฺส   สนฺตก   ชาต   ตสฺมา   ปรสนฺตกปฏิคฺคหเณ   วิย  
ปฏิคฺคาหกสฺส    ปฏิคฺคหณปจฺจยา    นตฺถิ    อาปตฺตีติ   ทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ   น   ปน   เยน   ปฏิคฺคหิต  เตน  วิสชชฺิตตฺตาติ  วจนโต  
อวิสชฺชิเตป   สติ   อวิภตฺเตป   สตฺตาหาติกฺกเม   อาปตฺตีติ  ทสฺสนตฺถ  
อวิสชฺชิเต   อวิภตฺตภาวโตเยว   อนาปตฺติยา   สิทฺธตฺตา ฯ   สเจ  
ปน   อิตโร   เยน   ปฏิคฺคหิต   ตสฺเสว   อนฺโตสตฺตาเห   อตฺตโน  
ภาคมฺป    วิสชฺเชติ   สตฺตาหาติกฺกเม   สิยา   อาปตฺติ   เยน  
ปฏิคฺคหิต     ตสฺเสว     สนฺตกภาวมาปนฺนตฺตา ฯ    อิตรสฺส อปฺปฏิคฺ- 
คหิตตฺตาติ     อิมินา    ตสฺส    สนฺตกภาเวป    อ ฺเน ปฏิคฺคหิต- 
สกสนฺตเก  วิย  เตน  อปฺปฏิคฺคหิตภาวโต  อนาปตฺตีติ  ทีเปติ ฯ  
อิท   ปน   อธิปฺปาย   อชานิตฺวา   อิโต   อ ฺถา   คณฺ ีปทการาทีหิ  
ปป ฺจิต ฯ   น   ต   สารโต   ปจฺเจตพฺพ ฯ   อปริโภค  โหตีติ  
กสฺสจิ   อมนุ ฺสฺส   ปติตตฺตา   อปริโภคารห   โหติ ฯ   เยน  
จิตฺเตนาติ   เยน   ปริจฺจชตุิกามตาจิตฺเตน ฯ   อนฺโตสตฺตาเหติ  
อธิการตฺตา    อนฺโตสตฺตาเห    อนเปกฺโข   ทตฺวา   ปฏิลภิตฺวา  
                       [ ม. ท.  ๑๒๓-๔  ส. ท.  ๒๖๒ ]  
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ปริภุ ฺชตีติ    อิม   สมฺพนฺธ   สนฺธาย   มหาสุมตฺเถเรน   เอว อนฺโต- 
สตฺตาเห  ทตฺวาติอาทิ  วุตฺต ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปน  ยท ิ เอว  
วิสชฺเชตีติ   อิมินาว   ต   สิทฺธ   สตฺตาหาติกฺกนฺต   ปน   นิสฺสฏ  
ปฏิลภิตฺวา     ปริภุ ฺชิตุ     น     วฏฏติ     ตสฺมา    ตสฺส ปริโภคมขุ- 
ทสฺสนมิทนฺติ  อาห  นยทิ  ยาจิตพฺพนฺติอาทึ ฯ อ ฺเน ภิกฺขุนาติ  
เอตฺถ   สุทฺธจิตฺเตน   ทินฺนตฺตา   สยมปฺ   อาหราเปตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ  
วฏฏติเยว ฯ   สปฺปอาทีน   ปฏิคฺคหิตภาโว   อตฺตโน   สนฺตกตา  
สตฺตาหาติกฺกโมติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                 เภสชฺขสิกขาปท ตติย ฯ  
        [๑๓๒]  จตุตฺเถ ฯ  สพฺิพนรชนกปฺปปริโยสาเนน  นฏิาเปตฺวาติ  
สูจิกมฺมนิฏาเนน    สกิมปฺ   วณฺณเภทมตฺตรชเนน   กปฺปพินฺทุกรเณน  
จ   นฏิาเปตฺวา ฯ   สมเยติ   วสฺสานสมเย ฯ   กุจฺฉิสมโยติ  
อนฺโตสมโย ฯ   อยเมโก   อฑฺฒมาโส   ปริเยสนกฺเขตฺต ฺเจว  
กรณกฺเขตฺต ฺจ   เอตสฺมิ ฺหิ   อนฺตเร   วสฺสิกสาฏกิ   อลทฺธ  ปริเยสิตุ 
ลทฺธ   กาตุ ฺจ   วฏฏติ   นวิาเสตุ  อธิฏาตุ ฺจ   น   วฏฏตีติ  
โปตฺถเกสุ  ปาโ  ทิสฺสติ ฯ  โส  อปาโ ฯ  เอว  ปเนตฺถ ปาเน  
ภวิตพฺพ   อยเมโก   อฑฺฒมาโส   ปริเยสนกฺเขตฺต   เอตสฺมึ   หิ  
อนฺตเร   วสฺสิกสาฏิก   อลทฺธ   ปริเยสิตุ   วฏฏติ   ลทฺธ   กาตุ  
นิวาเสตุ   อธิฏาตุ ฺจ  น  วฏฏตีติ ฯ  น  หิ  คิมฺหาน  ปจฺฉิมมาสสฺส  
                       [ ม. ท.  ๑๒๔-๖  ส. ท.  ๒๖๒-๓ ]  
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ปโม   อฑฺฒมาโส   กรณกฺเขตฺต   โหติ ฯ   อฑฺฒมาโส   เสโส 
คิมฺหานนฺติ    กตฺวา   นิวาเสตพฺพนฺติ   วจนโต   ปน   คิมฺหาน  
ปจฺฉิมมาสสฺส      ปจฺฉิโม      อฑฺฒมาโส      กรณกฺเขตฺต ฺเจว นิวาสนกฺ- 
เขตฺต ฺจ   โหติ ฯ  เตเนว  มาติกฏกถาย  คิมฺหาน  ปจฺฉิโม  
มาโส    ปริเยสนกฺเขตฺต    ปจฺฉิโม    อฑฺฒมาโส   กรณกฺเขตฺต  
นิวาสนกฺเขตฺตมฺปติ   วุตฺต ฯ   ตสฺมา   ปาลิยา   มาติกฏกถาย  จ  
อวิโรธ   อิจฺฉนฺเตน   วุตฺตนเยเนว   ปาโ   คเหตพฺโพ ฯ  วิ ฺตฺตึ  
กตฺวา    นิปฺผาเทนฺตสฺส    อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปเทน   อนาปตฺตีติ  
วทนฺเตน   ปฏ ิสมยตฺตา   อิมินา   สิกขฺาปเทน   อาปตฺติ   ทีปตา  
โหติ ฯ    น    หิ    าตกปวาริตฏานโต    ปฏ ิสมเย สตุปฺปาท- 
กรณมตฺเตนาป  สมฺภวนฺตี  อาปตฺติ  ตโต  ครุกตราย  วิ ฺตฺติยา  
น   โหตีติ   สกฺกา   วตฺตุ ฯ   เตเนว   ภทนฺตพุทฺธทตฺตาจริเยน  
วุตฺต  
              กตฺวา ปน สตุปฺปาท           วสฺสิกสาฏิจีวร  
              นิปผฺาเทนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส    สมเย ปฏ ิสมฺมเต  
              โหติ นิสฺสคฺคิยาปตฺติ           าตกาาตกาทิโน  
              เตสุเยว จ วิ ฺตฺตึ               กตฺวา นิปฺผาทเน ตถาติ ฯ  
เกนสฺส   โหติ   อาปตฺตีติ   อสฺส   มาตร   จีวร   ยาจนฺตสฺส  เกน  
สิกฺขาปเทน    อาปตฺตีติ   ปุจฺฉติ ฯ   ปริณต   วิ ฺาเปนฺตสฺส  
                       [ ม. ท.  ๑๒๖  ส. ท.  ๒๖๒-๔ ]  
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ปริณามนสิกฺขาปเทน   อาปตฺตีติ   โจทนาภาว   ทสฺเสติ   โน   จ  
สงฺเฆ   ปริณตนฺติ ฯ   อถ   อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปเทนาติ   เจ ฯ  
เอตมฺป   นตฺถีติ   อาห   อนาปตฺติ   จ   าตเกติ ฯ   าตเก วิ ฺา- 
เปนฺตสฺสาติ   ปาเสโส ฯ   อิมมตฺถ   สนฺธายาติ   ปฏ ิสมเย วสฺสิก- 
สาฏิกตฺถ    าตกปวาริตฏาเน    สตุปฺปาทกรเณน   อาปตฺตึ อ ฺาตก- 
วิ ฺตฺติสิกฺขาปเทน      อนาปตฺติ ฺจ      สนฺธาย ฯ อ ฺาตก- 
อปฺปวาริตฏานโต ฯ เป ฯ   ทุกฺกฏนฺติ   อิท   วสฺสิกสาฏิก อทินฺน- 
ปุพฺเพ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เตเนเวตฺถ  วตฺตเภเท  ทุกกฺฏ วุตฺต ฯ  
ทินฺนปุพฺเพสุ  ปน  วตฺตเภโท  นตฺถิ ฯ  เตเนวาห  เย  มนุสฺสา ฯ เป ฯ  
วตฺตเภโท     นตฺถีติ ฯ    อิทนฺติ    ยถาวตฺุต    นิสฺสคฺคิย  
ปาจิตฺติย ฯ      วิ ฺตฺตึ     กตฺวา     นิปผฺาเทนฺตสฺสาติ อ ฺาตก- 
อปฺปวาริตฏานโต  วิ ฺตฺตึ  กตฺวา  นิปฺผาเทนฺตสฺส ฯ  ปกติยา  
วสฺสิกสาฏิกทายกา   นาม   สงฺฆวเสน   วา   ปุคฺคลวเสน   วา  
อปวาเรตฺวา     อนุสวจฺฉร     วสฺสิกสาฏิกาน    ทายกา ฯ อ ฺาตก- 
วิ ฺตฺติสิกฺขาปเทน   อนาปตฺตีติ   เอตฺถ   อิมินาป  สิกฺขาปเทน  
อนาปตฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  กุจฺฉิสมเย  หิ  อตฺตโน  าตกปวาริตฏานโต  
เทถ   เม   วสฺสิกสาฏิกนฺติอาทินา   วิ ฺาเปนฺตสฺสาป   อนาปตฺติ ฯ  
เตเนวาห   น   วตฺตพฺพา   เทถ   เมติ   อิท   หิ   ปริเยสนกาเล  
อ ฺาตกอปฺปวาริเตเยว   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ ฯ   มาติกฏกถายมฺป  
                         [ ม. ท.  ๑๒๖  ส. ท.  ๒๖๔-๕ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 217 

วุตฺต    อตฺตโน    าตกปวาริตฏานโต    ปน    เทถ   เม วสฺสิก- 
สาฏิกจีวรนฺติอาทิกาย   วิ ฺตฺติยาป  ปริเยสิตพฺพนฺติ ฯ  อากาสโต  
ปติตอุทเกเนวาติ   วจนโต   ฉทนโกฏยิา   ปติตอุทเกน   นหายนฺตสฺส  
อนาปตฺตีติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   ฉ   มาเส   ปริหาร  
ลภตีติ   เอเตน   อนฺโตวสฺเสป   ยาว   วสฺสานสฺส   ปจฺฉิมทิวสา  
อกตา   ปริหาร   ลภตีติ   ทีปต   โหติ ฯ   ยสฺมา   มลูจีวร  
กโรนฺเตน   เหมนฺตสฺส   ปจฺฉิมุโปสถทิวเสเยว   กาตพฺพ   ตสฺมา  
คิมฺหานโต   เอกูนตึสทิวเส   ปริหาร  ลภติ ฯ  เอว  สนฺเตป  อปฺปก  
โอนมธิก   วา   คณนูปค   น   โหตีติ   กตฺวา  ตโต  ปรมฺป ฯ เป ฯ  
เอกมาสนฺติ   วุตฺต ฯ   เอกาหทฺวีหาทิวเสน ฯเปฯ   ลทฺธา  เจว  
นิฏ ิตา   จาติ   อิมินา   เอกาหานาคตาย   วสฺสูปนายิกาย   ลทฺธา  
เจว   นิฏ ิตา   จ   ทฺวีหานาคตาย ฯ เป ฯ   ทสาหานาคตาย  
วสฺสูปนายิกาย   ลทฺธา   เจว   นิฏ ิตา  จ  อนฺโตวสฺเส  วา  ลทฺธา  
เจว   นิฏ ิตา   จาติ   อยมตฺโถ  ทสฺสิโต ฯ  ตตฺถ  อาสาฬฺหมาสสฺส  
ชุณฺหปกฺขสฺส   ปุณฺณมิย   ลทฺธา   เจว   นฏิ ิตา   จ   วสฺสิกสาฏกิา  
เอกาหานาคตาย   วสฺสูปนายิกาย   ลทฺธา   เจว   นิฏ ิตา   จาติ  
วุจฺจติ ฯ   เอเตเนว   นเยน   ชุณฺหปกฺขสฺส   ฉฏ ิย  ลทฺธา  เจว  
นิฏ ิตา   จ   ทสาหานาคตาย   วสฺสูปนายิกาย  ลทธฺา  เจว  นิฏ ิตา  
จาติ  วุจฺจติ ฯ  ยาว  ปมกตฺติกเตมาสี  ปุณฺณมี  ตาว  อนฺโต- 
                     [ ม. ท.  ๑๒๖-๘  ส. ท.  ๒๖๕-๖ ]  
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เตมาเส  ลทธฺา   เจว   นฏิ ิตา   จ   อนฺโตวสฺเส   ลทฺธา   เจว   นิฏ ิตา  
จาติ   วุจฺจติ ฯ   ปมกตฺติกเตมาสิปุณฺณมิโต   ปร ฺหิ   ลทฺธา  เจว  
นิฏ ิตา   จ   ยาว   จีวรกาโล   นาติกฺกมติ   ตาว   อนธิฏหิตฺวาป  
เปตุ   วฏฏตีติ   น   ตตฺราย   วิจารณา   สมฺภวติ ฯ   ตสฺมึเยว  
อนฺโตทสาเห   อธิฏาตพฺพาติ   อวิเสเสน  วุตฺเตป  วสฺสานโต  ปุพฺเพ  
เอกาหทฺวีหาทิวเสน   อนาคตาย  วสฺสูปนายิกาย  ลทฺธา  เตหิ  ทวิเสหิ  
สทฺธึ    ทสาห   อนติกฺกาเมนฺเตน   วสฺสูปนายิกทิวสโต   ปฏาย  
อธิฏานกฺเขตฺต   สมฺปตฺตาเยว   อธิฏาตพฺพา   น   ตโต   ปุพฺเพ  
อธิฏานสฺส   อกฺเขตฺตตฺตา ฯ   อนฺโตวสฺเส   ปน  ลทฺธา  ตสฺมึเยว  
อนฺโตวสฺเส    ลทฺธทิวสโต    ปฏาย   ทสาห   อนติกฺกาเมตฺวา  
อธิฏาตพฺพา ฯ   นนุ   จ  วสฺสานโต  ปุพฺเพ  อนธิฏหิตฺวา  ทสาห  
อติกฺกาเมตุ    วฏฏติเยว   ตสฺมา   อธิฏานสฺส   อกเฺขตฺตภูเตป  
ทิวเส   คเหตฺวา   อนฺโตทสาเห   อธิฏาตพฺพนฺติ   กสฺมา   วุตฺต ฯ  
ยถา   อนฺโตวสฺเส   ลทฺธาป   ยาว  น  นิฏาติ  ตาว  อนธิฏ- 
หิตฺวา ทสาห   อติกฺกาเมตุ   วฏฏตีติ   อกตาย   อนธิฏานกฺเขตฺต- 
สทิสาป อติกฺกนฺตทิวสา      ทสาห      อติกฺกาเมตฺวา      นิฏ ิตาย  
คณนูปคา   โหนฺตีติ   นิฏ ิตทิวเสเยว   อธิฏาตพฺพา   เอวมิธาป  
วสฺสานโต  ปุพฺเพ  อนธิฏานกฺเขตฺตภูตาป  ทิวสา  ลทฺธทิวสโต  ปฏาย  
คณนูปคา   โหนฺตีติ   ทสสฺนตฺถ   วุตฺต ฯ   ยท ิ  เอว   ตสฺมึเยว  
                             [ ม. ท.  ๑๒๘  ส. ท.  ๒๖๖ ]  
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อนฺโตทสาเหติ   อวิเสเสน   วุตฺตตฺตา  ทสาหานาคตาย  วสฺสูปนายิกาย  
ฉฏ ิย    ลทธฺา    ปุณฺณมิย    อธิฏาตพฺพาติ   อาปชฺชตีติ ฯ  
นาปชฺชติ   จาตุมฺมาส   อธิฏาตุนฺติ   วจเนเนว   ปฏิกฺขิตฺตตฺตา ฯ  
เอว   สนฺเต   ทสาหานาคตายาติ   อิมินา   ก ึ  ปโยชนนฺติ  เจ ฯ  
วสฺสานโต   ปุพฺเพเยว  ทสาเห  อติกฺกนฺเต  วสฺสูปนายิกทิวเส  นิฏ ิตา  
ตทเหว   อธิฏาตพฺพาติ   ทสฺสนตฺถ   วุตฺตนฺติ   อิทเมตฺถ  ปโยชน ฯ  
เตเนวาห   ทสาหาติกฺกเม   นิฏ ิตา   ตทเหว   อธิฏาตพฺพาติ ฯ  
ทสาเห   อปฺปโหนฺเต   จีวรกาล   นาติกฺกาเมตพฺพาติ  เตมาสพฺภนฺตเร  
ทสาเห   อปฺปโหนฺเต   ลทฺธา   เจว   นิฏ ิตา   จ   จีวรกาล นาติก-ฺ 
กาเมตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต โหติ ปมกตฺติกเตมาสิ- 
ปุณฺณมิโต ปุพฺเพ    สตฺตมิโต    ปฏาย   ลทฺธา   เจว   นฏิ ิตา   จ  
วสฺสิกสาฏิกา   ทสาเห   อนติกฺกนฺเตเยว   จีวรกาล   โอติณฺณตฺตา  
ตตฺถ   อนธิฏหิตฺวาป   เปตุ   วฏฏตีติ ฯ  อิมินา  จ  อิม  ทีเปติ  
อกตา   เจ   วสฺสิกสาฏิกา   วสฺสาน   จาตุมฺมาส   อกตตฺตาเยว  
ปริหาร   ลภติ   กตาย   ปน   ทสาหปรมสิกฺขาปท   อวิโกเปตฺวา  
ปริหาโร   วตฺตพฺโพติ ฯ   ยทา  วา  ตทา  วา  อธิฏาตุ  วฏฏตีติ  
จาตุมฺมาสพฺภนฺตเร    ทสาเห    อติกฺกนฺเตป    นตฺถ ิ   โทโสติ  
อธิปฺปาโย ฯ   กทา   อธิฏาตพฺพา ฯเปฯ   ยทิ  นปปฺโหติ  ยาว  
กตฺติกปุณฺณมา   ปริหาร   ลภตีติ   อิมนิาป   กรุุนฺทวีจเนน   อกตาย  
                          [ ม. ท.  ๑๒๘  ส. ท.  ๒๖๖-๗ ]  
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วสฺสิกสาฏิกาย   จาตุมฺมาส   ปริหาโร   กตาย  ทสาหเมว  ปริหาโรติ  
อยมตฺโถ    ทปีโตเยวาติ    อาห    อปจาติอาทึ ฯ   ปาลิย  
อจฺฉินฺนจีวรสฺส    นฏจีวรสฺสาติอาทินา    นิสฺสคฺคิเยน    อนาปตฺติ  
วุตฺตา   อุทาหุ   นคฺคสฺส   นหายโต  ทกฺุกเฏน  อนาปตฺติ  วุตฺตาติ ฯJ  
กิเมตฺถ  ปุจฺฉิตพฺพ ฯ  สพฺพสิกฺขาปเทสุ  หิ  ยตฺถ  ยตฺถ  มลูสิกฺขาปเทน  
อาปตฺติปฺปสงฺโค   ตตฺถ   ตตฺถ   อนาปตฺติทสฺสนตฺถ   อนาปตฺติวาโร  
อารภิยตีติ ฯ   อิธาป   นิสสฺคฺคิเยน   อนาปตฺติทสฺสนตฺถนฺติ   ยุตฺต  
วตฺตต ฯ   น   หิ   มูลาปตฺติยา   อนาปตฺตึ   อทสฺเสตฺวา   อนฺตรา  
วุตฺตายเอว     อาปตฺติยา     อนาปตฺติทสฺสนตฺถ    อนาปตฺติวาโร  
อารภิยตีติ ฯ   เตเนว  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  อิท  วุตฺต  อจฺฉินฺนจีวรสฺส  
วา   นฏจีวรสฺส   วาติ   เอตฺถ  อจฺฉินฺนเสสจีวรสฺส  นฏเสสจีวรสฺส  
อสมเย   นิวาเสนฺตสฺส   จ   ปริเยสนฺตสฺส   จ   อนาปตฺติ ฯ  
อาปทาสูติ   เอตฺถ   อนิวตฺถ   โจรา  หรนฺตีติ  อสมเย  นิวาเสนฺตสฺส  
อนาปตฺตีติ ฯ   มาติกฏกถายมฺป   วุตฺต   อจฺฉินฺนจีวรสฺส   วา  
นฏจีวรสฺส   วา   อนิวตฺถ   โจรา   หรนฺตีติ   เอว  อาปทาสุ  วา  
นิวาสยโต    อุมฺมตฺตกาทีน ฺจ    อนาปตฺตีติ ฯ   อฏกถายมฺปน  
นคฺคสฺส   นหายโต   ทุกกฺเฏเนว  อนาปตฺตึ  สนฺธาย  อจฺฉินฺนจีวรสฺสาติ  
เอต วสฺสิกสาฏิกเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ เตส หิ นคฺคาน  
กาโย   วสฺสาปเน   อนาปตฺติ ฯ   เอตฺถ   จ  มหคฺฆ  วสฺสิกสาฏิก  
                            [ ม. ท.  ๑๒๘  ส. ท.  ๒๖๗ ]  
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นิวาเสตฺวา   นหายนฺตสฺส   โจรุปทฺทโว   อาปทา   นามาติ  ย  วุตฺต  
ตตฺถ   การณ   ปริเยสิตพฺพ ฯ   อถ   อุภเยนาป  อนาปตฺติทสฺสนตฺถ  
อจฺฉินฺนจีวรสฺสาติอาทิ   อารูฬฺหนฺติ๑   เอวมธิปฺปาโย   สิยา ฯ  
เอวมฺป    อจฺฉินฺนจีวรสฺสาติ    เอต   วสฺสิกสาฏิกเมว   สนฺธาย วุตฺตนฺติ- 
อาทินา   วิเสเสตฺวา  น  วตฺตพฺพ ฯ  เอว  หิ  วตฺตพฺพ  สิยา  
อจฺฉินฺนเสสจีวรสฺส   นฏเสสจีวรสฺส   วา   อสมเย   นิวาเสนฺตสฺส  
ปริเยสนฺตสฺส   จ   นิสฺสคฺคิเยน   อนาปตฺติ   อจฺฉินฺนวสฺสิกสาฏิกสฺส  
นฏวสฺสิกสาฏิกสฺส   วา   นคฺคสฺส   นหายโต   ทกฺุกเฏน   อนาปตฺติ  
อาปทาสุ   อนิวตฺถ   โจรา  หรนฺตีติ  อสมเย  นิวาสยโต  นิสฺสคฺคิเยน  
อนาปตฺติ   มหคฺฆ   วสฺสกิสาฏิก   นิวาเสตฺวา   นหายนฺตสฺส   โจรา  
หรนฺตีติ   นคฺคสฺส   นหายโต   ทุกฺกเฏน   อนาปตฺตีติ ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ  องฺเคสุ  ปน  วสฺสิกสาฏิกาย  อตฺตุทฺเทสิกตา  อสมเย  
ปริเยสนตา   ตาย   จ   ปฏลิาโภติ   อิมานิ  ตาว  ปริเยสนาปตฺติยา  
ตีณิ   องฺคานิ ฯ   สจีวรตา  อาปทาภาโว  วสฺสิกสาฏิกาย  สกภาโว  
อสมเย นิวาสนนฺติ อิมานิ นิวาสนาปตฺติยา จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                        วสฺสิกสาฏิกสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
        [๑๓๓]  ป ฺจเม ฯ   ยมฺป   ตฺยาหนฺติ   เอตฺถ   ยนฺติ  
การณวจน ฯ   ตสฺมา  เอวเมตฺถ  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ  มยา  สทธฺึ  
 ๑. ม. อารทฺธนฺติ ฯ  

                         [ ม. ท.  ๑๒๘-๙  ส. ท.  ๒๖๗ ]  
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ชนปทจาริก   ปกฺกมิสฺสตีติ   ย   การณ   นิสฺสาย   อห  เต  อาวุโส  
จีวร   อทาสึ   ต   น   กโรสีติ   กุปโต   อนตฺตมโน  อจฺฉินฺทีติ ฯ  
ยนฺติ   วา   จีวร   ปรามสติ ฯ   ตตฺถ   มยา  สทฺธึ  ชนปทจาริก  
ปกฺกมิสฺสตีติ   ยมฺป   เต   อห   จีวร  อทาสึ  ต  จีวร  คณฺหิสฺสามีติ  
กุปโต    อนตฺตมโน    อจฺฉินฺทีติ   สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ   อาณตฺโต  
พหูนิ   คณฺหาติ   เอก   ปาจิตฺติยนฺติ   จีวร   คณฺหาติ   อาณตฺติยา  
เอกจีวรวิสยตฺตา   เอกเมว  ปาจิตฺติย ฯ  วาจาย  วาจาย  ทุกฺกฏนฺติ  
เอตฺถ   อจฺฉินฺเนสุ   วตฺถคุณนาย   ปาจิตฺติยานิ ฯ   เอกวาจาย  
สมพฺหุลา   อาปตฺติโยติ   อิท   อจฺฉินฺเนสุ   วตฺถุคณนาย   อาปชฺชิตพฺพ  
ปาจิตฺติยาปตฺตึ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   อาณตฺติยา   อาปชฺชิตพฺพ   ปน  
ทุกฺกฏ   เอกเมว ฯ   เอวนฺติ   อิมินา   วตฺถุคณนาย   ทุกฺกฏานีติ  
อิท   ปรามสติ ฯ   เอเสว   นโยติ   สถิลิ   คาฬฺห ฺจ  ปกฺขิตฺตาสุ  
อาปตฺติยา   พหุตฺต   เอกตฺต ฺจ   อติทิสฺสติ ฯ  อาวุโส  มยนฺติ- 
อาทีสุ คณฺหิตุกามตาย   เอว   วุตฺเตป   เตเนว   ทินนฺตฺตา   อนาปตฺติ ฯ  
อมฺหาก   สนติฺเก   อุปชฌฺ   คณฺหิสฺสตีติ   อิท   สามเณรสฺสาป   ทาน  
ทีเปติ   ตสฺมา   กิ ฺจาป   ปาลิย   ภิกฺขุสฺส   สาม   จีวร   ทตฺวาติ  
วุตฺต    ตถาป    อนุปสมฺปนฺนกาเล    ทตฺวาป   อุปสมฺปนฺนกาเล  
อจฺฉินฺทนฺตสฺส    ปาจิตฺติยเมวาติ   เวทิตพฺพ ฯ   อจฺฉินฺทนสมเย  
อุปสมฺปนฺนภาโวเยว  เหตฺถ  ปมาณ ฯ  เทตีติ  ตุฏโ  วา  กุปโต วา  
                    [ ม. ท.  ๑๒๙-๓๑  ส. ท.  ๒๖๗-๘ ]  
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เทติ ฯ  รุนฺธถาติ  นิวาเรถ ฯ  เอว  ปน  ทาตุ  น  วฏฏตีติ เอตฺถ  
เอว    ทินฺน   น   ตาว   ตสฺส   สนฺตกนฺติ   อนธิฏหิตฺวาว ปริภุ ฺชิ- 
ตพฺพนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  อาหราเปตุ  ปน  วฏฏตีติ  เอว  ทินฺน  
ภติสทิสตฺตา   อาหราเปตต   วฏฏติ ฯ   จชิตฺวา  ทินนฺนฺติ  วุตฺตนเยน  
อทตฺวา   อนเปกฺเขน   หุตฺวา   ตสฺเสว   ทินฺน ฯ   ภณฺฑคฺเฆน  
กาเรตพฺโพติ   สกส ฺาย   วินา   คณฺหนฺโต   ภณฺฑ   อคฺฆาเปตฺวา  
อาปตฺติยา   กาเรตพฺโพ ฯ   วิกปฺปนปูคปจฺฉิมจีวรตา   สาม  ทินฺนตา  
สกส ฺ ิตา   อุปสมฺปนฺนตา   โกธวเสน   อจฺฉินฺทน   วา   อจฺฉินทฺาปน  
วาติ อิมาเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                          จีวรอจฺฉินฺทนสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ  
        [๑๓๔]  ฉฏเ ฯ   ปาลิย   จีวรการสมเยติ   อิมนิา   วสฺส  
วุฏภิกฺขูน   จีวรกมฺมสมยตฺตา   จีวรมาโส   วุตฺโต ฯ  อ ฺโป  ปน  
จีวรกมฺมกาโล  จีวรการสมโยติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  ป ฺจหิป  มิสฺเสตฺวาติ  
โขมาทีหิ   ป ฺจหิ   มิสฺเสตฺวา ฯ   วีตวีตฏาน   ยตฺถ   สหริตฺวา  
เปนฺติ   ตสฺส   ตุรีติ   อธิวจน ฯ   สุตฺต   ปเวเสตฺวา   เยน  
อาโกเฏนฺตา   ฆนภาว  สมฺปาเทนฺติ  ต  เวมนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ย  ยนติฺ  
ย   ย   ปโยค ฯ   ตนฺตูน   อตฺตโน   สนตฺกตฺตา   วีตวีตฏาน  
ปฏิลทฺธเมว  โหตีติ  อาห  ทีฆโต ฯ เป ฯ  วีเต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ  
ปาลิยมฺป   ห ิ  อิมินาว   อธิปฺปาเยน   ปฏิลาเภน   นิสฺสคฺคิยนฺติ  
                     [ ม. ท.  ๑๓๑-๓  ส. ท.  ๒๖๘-๗๐ ]  
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วุตฺต ฯ   ตสมฺา   ยาว   จีวร   วฑฺฒติ   ตาว   อิมินา  ปมาเณน  
อาปตฺติโย  วฑฺฒนฺติ ฯ  เสโส  กปฺปโยติ  เอตฺถ หตฺถกมฺมยาจน- 
วเสน ฯ ปุพฺเพ     วุตฺตนเยน     นิสฺสคฺคิยนฺติ     ทีฆโต    วิทตฺถมิตฺเต  
ติริย    หตฺถมตฺเต    จ   วีเต   นิสฺสคฺคิย ฯ   เตเนวาติ อกปฺปย- 
ตนฺตวาเยน ฯ  ตเถว  ทุกกฺฏนฺติ  ปริจฺเฉเท ปริจฺเฉเท ทุกฺกฏ ฯ  
เกทารพนฺธาทีหีติ   อาทิสทฺเทน   อจฺฉิมณฺฑลพนฺธาทิ   คหิต ฯ  ตนฺเต  
วีต ฺเว   อธิฏาตพฺพนฺติ   เอตฺถ   ปจฺฉา  วีตฏาน  อธิฏ ิตคติกเมว  
โหติ   ปุน   อธิฏานกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  สเจ  ปน  ปริจฺเฉท  ทสฺเสตฺวา  
อนฺตรนฺตรา   อวีต   โหติ   ปุน   อธิฏาตพฺพนฺติ  วทนฺติ ฯ  เอเสว  
นโยติ     วิกปฺปนูปคปฺปมาณมตฺเต    วีเต    ตนฺเต    วีต ฺเว  
อธิฏาตพฺพนฺติ   อตฺโถ ฯ   จีวรตฺถาย  วิ ฺาปตสุตฺต  อตฺตุทฺเทสิกตา  
อกปฺปยตนฺตวาเยน วายาปนนฺติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
        [๑๓๕]  มาติกฏกถาย   ปน  วายาเปยฺยาติ  เอตฺถ  จีวร  เม  
อาวุโส   วายถาติ   อกปฺปยวิ ฺตฺติยา   วายาเปยฺยาติ   อตฺถ  วตฺวา  
องฺเคสุป    อกปฺปยตนฺตวาเยน    อกปปฺยวิ ฺตฺติยา    วายาปนนฺติ  
วิเสเสตฺวา   วุตฺต ฯ   ตถาวิธ   ปน  วิเสสวจน  เนว  ปาลิย  น  
อฏกถาย   อุปลพฺภติ ฯ   ปาลิย   หิ   าตกาน   ปวาริตานนฺติ  
เอตฺตกเมว  อนาปตฺติวาเร  วุตฺต ฯ  อฏกถาย ฺจ สุตฺตตนฺต- 
วายานเยว กปฺปยากปฺปยภาเวน  พหุธา นโย ทสฺสโิต  น กปฺปยา- 
                       [ ม. ท.  ๑๓๓-๔  ส. ท.  ๒๗๐-๓ ]  
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กปฺปยวิ ฺตฺติวเสนาป ฯ   อกปฺปยวิ ฺตฺติยา  วายาเปยฺยาติ  จ  
วิเสเสตฺวา   วทนฺเตน  อย  นาม  กปฺปยวิ ฺตฺตีติ  วิสุ  น  ทสฺสติ ฯ  
ตสฺมา วีมสิตฺวา คเหตพฺพ ฯ  
                          สุตฺตวิ ฺตฺติสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๑๓๖]  สตฺตเม ฯ   กิ ฺจิมตฺต   อนุปฺปทชฺเชยยฺามาติ   อิท  
ตสฺส   กตฺตพฺพาการมตฺตทสฺสน ฯ   ทาน   ปเนตฺถ   องฺค  น  โหติ  
สุตฺตวฑฺฒนวเสเนว   อาปชฺชิตพฺพตฺตา ฯ   เตเนว   ปทภาชเนป  
ตสฺส   วจเนน  อายต  วา  วิตฺถต  วา  อปฺปต  วา  กโรติ  ปโยเค  
ทุกฺกฏ   ปฏลิาเภน   นิสสฺคฺคิยนฺติ   สตฺุตวฑฺฒนาการเมว   ทสฺเสตฺวา  
อาปตฺติ   วุตฺตา ฯ   มาติกฏกถายมฺป   วุตฺต   น   ภิกฺขุโน  
ปณฺฑปาตทานมตฺเตน  ต  นิสฺสคฺคิย  โหติ  สเจ  ปน  เต  ตสฺส วจเนน  
จีวรสามิกาน   หตฺถโต   สุตฺต  คเหตฺวา  อีสกมฺป  อายต  วา  วิตฺถต  
วา   อปฺปต   วา   กโรนฺติ   อถ   เตส   ปโยเค  ภิกฺขุโน  ทุกฺกฏ  
ปฏิลาเภน   นิสฺสคฺคิย   โหตีติ ฯ   อายตาทีสุ   สตฺตสุ   อากาเรสุ  
อาทิมฺหิ   ตโย   อากาเร   สุตฺตวฑฺฒเนน   วินา  น  สกฺกา  กาตุนฺติ  
อาห   สุตฺตวฑฺฒนอาการเมว   ทสฺเสตีติ ฯ  สุวีตาทโย  หิ  อากาเร  
วินาป   สุตฺตวฑฺฒเนน   สกฺกา   กาตุ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  
อ ฺาตกอปฺปวาริตาน   ตนฺตวาเย   อุปสงฺกมิตฺวา   วิกปฺปมาปชชฺนตา  
จีวรสฺส   อตฺตุทฺเทสิกตา   ตสฺส   วจเนน   สุตฺตวฑฺฒน  จีวรปฏลิาโภติ  
                       [ ม. ท.  ๑๓๕-๔๐  ส. ท.  ๒๗๓-๔ ]  
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อิมาเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                            เปสการสิกฺขาปท สตฺตม ฯ  
        [๑๓๗]  อฏเม ฯ   อสมฺโมหตฺถนติฺ   ทสาหานาคตปเท  
อสมฺโมหตฺถ ฯ  ปมปทสฺสาติ  ทสาหานาคตปทสฺส ฯ  ตานิ  ทิวสานีติ  
เตสุ   ทิวเสสุ ฯ   อุปฺปชฺเชยฺยาติ  สงฺฆโต  วา  คณโต  วา  อุชุก  
อตฺตโนเยว   วา  อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  ป ฺจมิโตติ  เอตฺถ  วสฺส  วสนฺตสฺส  
สงฺฆสฺส   ป ฺจมิโต   ปพฺุเพ   อุปฺปนนฺมฺป   อจฺเจกจีวร   ป ฺจมิย  
วิภชิตฺวา   คหิต   อจฺเจกจีวรปริหารเมว  ลภติ ฯ  อุชุก  อตฺตโนเยว  
อุปฺปนฺน   เจ   ป ฺจมิย   อุปฺปนฺนเมว   อจฺเจกจีวรปริหาร   ลภติ  
น   ตโต   ปพฺุเพติ   ทฏพฺพ ฯ   สทฺธามตฺตกนฺติ   ธมฺมสฺสวนาทีหิ  
ตงฺขณุปฺปนฺน    สทฺธามตฺตก ฯ   อาโรจิตจีวรนฺติ   อาโรเจตฺวา  
ทินฺนจีวร ฯ   ฉฏ ิย  อุปฺปนฺนจีวรสฺส  เอกาทสโม  อรุโณ  จีวรกาเล  
อุฏาตีติ    อาห    ฉฏ ิโต   ปฏายาติอาทึ ฯ   ติจีวรมฺปติ  
ปธานจีวรทสฺสนมุเขน  สพฺพมฺป  อติเรกจีวร  วุตฺต ฯ  อถ  จีวรมาเสป  
อติเรกจีวร   นิกฺขิปตต   วฏฏตีติ   อิท   กุโต   ลทฺธนฺติ  เจ ฯ  วิสุ  
อนนุ ฺาเตป   อิมสฺมึ   สิกฺขาปเท   จีวรกาลสมโย   นาม   อนตฺถเต  
ก ิเน   วสฺสานสฺส   ปจฺฉิโม   มาโส  อตฺถเต  ก ิเน  ป ฺจ  มาสาติ  
วทนฺเตน   ตติยก ินสิกฺขาปเท   อกาลจีวร   นาม   อนตฺถเต   ก ิเน  
เอกาทสมาเส   อุปฺปนฺน   อตฺถเต   ก ิเน   สตฺตมาเส   อุปฺปนฺนนฺติ  
                      [ ม. ท.  ๑๔๑-๓  ส. ท.  ๒๗๔-๕ ]  
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วทนฺเตน   จ  อนุ ฺาตเมว  โหตีติ  วทนฺติ ฯ  อฏกถาวจนปฺ- 
ปมาเณน คเหตพฺพนฺติ    จ   เกจิ ฯ   อิทานิ   ปมก ินาทิสิกฺขาปเทหิ  
ตสฺส   ตสฺส  จีวรสฺส  ลพฺภมานปริหาร  อิเธว  อุปสหริตฺวา  ทสฺเสนฺโต  
อิติ   อติเรกจีวรสฺส   ทสาห  ปริหาโรติอาทิมาห ฯ  อนตฺถเต  ก ิเน  
เอกาทสทิวสาธิโก   มาโส   อตฺถเต   ก ิเน   เอกาทสทิวสาธิกา  
ป ฺจ   มาสาติ   อยเมว   ปาโ   คเหตพฺโพ ฯ   เกจิ   ปเนตฺถ  
กาม ฺเจส   ทสาหปรม   อติเรกจีวร   ธาเรตพฺพนฺติ   อิมินาว  สทิฺโธ  
อตฺถุปฺปตฺติวเสน   ปน   อปุพฺพ   วิย   อตฺถ   ทสฺเสตฺวา   สิกฺขาปท  
ปตนฺติ   ปา   วตฺวา   ทสทิวสาธิโก   มาโส   ทสทิวสาธิกา  ป ฺจ  
มาสาติ   ปาเน   ภวิตพฺพนฺติ   วทนฺติ ฯ   ต  น  คเหตพฺพ  ตสฺส  
ปมาทปาตฺตา ฯ  น  หิ  ทสาเหน  อสมฺปตฺตาย  กตฺติกเตมาสิ- 
ปุณฺณมาย จีวรกาลโต    ปุพฺเพ   ทส   ทิวสา   อธิกา   โหนฺติ   เอว  
หิ    สติ   นวาหานาคต   กตฺติกเตมาสิปุณฺณมนฺติ   วตฺตพฺพ ฯ มาติกฏ- 
กถายมฺป  ปวารณมาสสฺส  ชุณฺหปกฺขป ฺจมิโต  ปฏาย  อุปปฺนฺนสฺส  
จีวรสฺส   นิธานกาโล   ทสฺสิโต  โหตีติ  วตฺวา  กาม ฺเจส  ทสาหปรม  
อติเรกจีวร    ธาเรตพฺพนฺติ   อิมินาว   สิทฺโธ   อตฺถปฺุปตฺติวเสน  
ปน   อปุพฺพ   วิย   อตฺถ   ทสฺเสตฺวา   สิกฺขาปท   ปตนฺต   ปาโ  
ทสฺสิโต ฯ   โสป   ปมาทปาโเยว ฯ   ชุณฺหปกฺขป ฺจมิโต  
ปฏายาติ   จ   วุตฺตตฺตา   ตตฺเถว   ปพฺุพาปรวิโรโธป   สิยา ฯ  
                           [ ม. ท.  ๑๔๓  ส. ท.  ๑๗๕ ]  
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ฉฏ ิโต  ปฏายาติ  หิ  วตฺตพฺพ ฯ เอว หิ สติ ทสาหปรม- 
สิกฺขาปเทเนว สิทฺธนฺติ    สกฺกา  วตฺตุ ฯ อิมเมว   จ   ปมาทปา  
คเหตฺวา ภทนฺตพุทฺธทตฺตาจริเยน  
              ตสฺสจฺจายิกวตฺถสฺส            ก ิเน ตุ อนตฺถเต  
              ปรหิาเรกมาโสว                 ทสาหปรโม มโต  
              อตฺถเต ก ิเน ตสฺส              ป ฺจ มาสา ปกาสิตา  
              ปรหิาโร มุนินฺเทน              ทสาหปรมา ปนาติ  
วุตฺต ฯ  
        [๑๓๘]  อจฺเจกจีวรกาเล   อุปฺปนนฺตฺตา   อจฺเจกจีวรสทิเสติ  
วุตฺต ฯ   ป ฺจมิย   อุปฺปนนฺ   อนจฺเจกจีวร   ทสาห   อติกฺกามยโต  
จีวรกาลโต   ปุพฺเพเยว   อาปตฺติ   โหติ   น   จีวรกาลาติกฺกเม  
ตสฺมา   จีวรกาลาติกฺกเม   ปุน   อาปชฺชิตพฺพาย   อาปตฺติยา   อภาว  
สนฺธาย   อนจฺเจกจีวเร   อนจฺเจกจีวรส ฺ ี   อนาปตฺตีติ   วุตฺตนฺติ  
ตีสุป     คณฺ ีปเทสุ     วุตฺต ฯ    วิกปปฺปนูคปจฺฉิมปฺปมาณสฺส อจฺเจก- 
จีวรสฺส  อตฺตโน  สนฺตกตา  ทสาหานาคตาย กตฺติกเตมาสิ- 
ปุณฺณมาย อุปฺปนฺนภาโว       อนธิฏ ิตอวิกปฺปตตา       จีวรกาลา- 
ติกฺกโมติ อิมาเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                              อจฺเจกจีวรสิกฺขาปท อฏม ฯ  
        [๑๓๙]  นวเม ฯ  อนตฺรฆเรติ  อนฺตเร  อนฺตเร  ฆรานิ  เอตฺถ  
                            [ ม. ท.  ๑๔๔  ส. ท.  ๒๗๖ ]  
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เอตสฺสาติ   วา   อนฺตรฆรนฺติ  ลทฺธโวหาเร  โคจรคาเม ฯ  เตนาห  
อนฺโตคาเมติ ฯ   ปาลิย   วิปฺปวสนฺตีติ  อิท  ยสฺมึ  วิหาเร  วสนฺตา  
อนฺตรฆเร   จีวร   นิกฺขิปสุ   ตโต   อ ฺตฺถ   วสนฺเต   สนฺธาย  
วุตฺต ฯ   ตสมฺึ   หิ   วิหาเร   อนฺตรฆเร  จีวร  นิกฺขิปตฺวา  วสิตุ 
อนุ ฺาตตฺตา  ตตฺถ  วาโส  วิปฺปวาโส  นาม  น  โหติ ฯ ทุพฺพลโจลา  
ทุจฺโจลา   วิรปูโจลา   วา ฯ   ทุจฺโจลตฺตาเอว   ลูขจีวรา ฯ  
ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรตีติ   อิมสฺส   วิภงฺเค   อุปสมฺปชฺชาติ  
อุทฺธริตพฺเพ   อุปสมฺปชฺชนฺติ   อุทฺธริตฺวา   โย   ปมสฺส   ฌานสฺส  
ลาโภ   ปฏลิาโภติอาทิ   วุตฺต   ต   สนฺธายาห   อุปสมฺปชฺชนฺติ- 
อาทีสุ วิยาติ ฯ   อาทิสทฺเทน   อนาปุจฺฉ   วา   ปกฺกเมยฺยาติอาทีน  
สงฺคโห   ทฏพฺโพ ฯ   อุปคนฺตฺวาติ   อุปสทฺทสฺส   อตฺถมาห ฯ  
วสิตฺวาติ   อกฺขณฺฑ   วสตฺิวา ฯ  เยน  ยสฺส  ห ิ สมพฺนฺโธ  ทรูฏป  
จ   ตสฺส  ตนฺติ  วจนโต  อิมสฺส ฯ เป ฯ  อิมินา  สมฺพนฺโธติ  วุตฺต ฯ  
ตตฺถ   อิมสฺสาติ   อุปวสฺสนฺติ   ปทสฺส ฯ  นิกฺขิเปยฺยาติ  เปยฺย ฯ  
เอตฺตาวตา   จ   ปุริมกิาย   อุปคนฺตฺวา  อกฺขณฺฑ  กตฺวา  วุฏวสฺเสน  
อาร ฺเกสุ   เสนาสเนสุ   วิหรนฺเตน   สกล   กตฺติกมาส   ติจีวเรน  
วิปฺปวสิตต   อนุ ฺาต   โหติ ฯ   อนตฺถตก ินสฺส   หิ   จีวรมาเส  
วิปฺปวาโส    น    วฏฏติ   อตฺถตก ินานเยว   อสมาทานจารสฺส  
อนุ ฺาตตฺตา ฯ   เกจิ   ปน   อนตฺถตก ินาน   จีวรมาเสป อสมาทาน- 
                      [ ม. ท.  ๑๔๕-๖  ส. ท.  ๑๗๖-๗ ]  
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จาโร  ลพฺภตีติ  วตฺวา  พหุธา  ปป ฺเจนฺติ ฯ ต น คเหตพฺพ ฯ  
พฺย ฺชนวิจารณนฺติ    อุปวสฺส    อุปวสิตฺวาติอาทิ    วิจารณ ฯ  
ตสฺสาปติ   วุฏวสฺสานนฺติ   วิภงฺคปทสฺส ฯ   วุฏวสฺสานนฺติ   จ  
นิทฺธารเณ   สามิวจน ฯ  เตนาห  เอวรูปาน  ภิกฺขูน  อพฺภนฺตเรติ ฯ  
เสนาสเนสูติ     เอตฺถ     ตถารูเปสูติ     สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ ปริกฺเขปา- 
รหฏานโตติ   เอตฺถ   ปริกฺเขปารหฏาน   นาม   เทฺว  
เลฑฺฑุปาตาติ   วทนฺติ ฯ   ต   น  คเหตพฺพ ฯ  อปรกิฺขิตฺตสฺส  ปน  
คามสฺส   ปรยินฺเต    ิตฆรูปจารโต   ปฏาย   เอโก   เลฑฺฑุปาโต  
ปริกฺเขปารหฏานนฺติ    อิทเมตฺถ    สนฺนิฏาน ฯ    เตเนว  
วิสุทฺธิมคฺเคป   วุตฺต   อปริกฺขิตฺตสฺส   ปมเลฑฺฑุปาตโต  ปฏายาติ ฯ  
สพฺพปมนฺติ   คามาภิมุขทิสาภาคโต   สพฺพปม ฯ   ต   ปรจฺิเฉท  
กตฺวาติ   ต   ปมเสนาสนาทึ   ปริจฺเฉท   กตฺวา ฯ   อิท ฺจ  
วินยธราน  มเตน  วุตฺต ฯ  มชฺฌิมภาณกาน  มเตน  ปน  เสนาสนาทีน  
อุปจาเร    ิตสฺส   เอก   เลฑฺฑุปาต   มุ ฺจิตฺวา   มินติพฺพนฺติ ฯ  
เตเนว   มชฺฌมิฏกถาย   วิหารสฺสาป   คามสฺเสว  อุปจาร  นีหรตฺิวา  
อุภินฺน   เลฑฺฑุปาตาน   อนฺตรา   มินิตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  ป ฺจธนุ- 
สติกนฺติ อาโรปเตน     อาจริยธนุนา    ป ฺจธนุสตปฺปมาณ ฯ    ตโต  
ตโต   มคฺค   ปทหตีติ   ตตฺถ   ตตฺถ   ขุทฺทกมคฺค   ปทหติ ฯ  
ธุตงฺคโจโรติ   อิมินา   อิมสฺสาป   สิกฺขาปทสฺส  องฺคสมฺปตฺติยา  อภาว  
                            [ ม. ท.  ๑๔๖  ส. ท.  ๒๗๗ ]  
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ทีเปติ ฯ   สาสงฺกานีติ   สมฺมตานีติ  โจราน  นิวุฏโกาสาทิทสฺสเนน  
สาสงฺกานีติ   สมฺมตานิ ฯ   สนฺนิหิตพลวภยานีติ   โจเรหิ   มนสฺุสาน  
หตวิลุตฺตาโกฏิตภาวทสฺสนโต   สนนฺิหิตพลวภยานีติ   อตฺโถ ฯ   สเจ  
ปจฺฉิมิกายาติอาทินา   วุตฺตเมวตฺถ   พฺยติเรกมุเขน   วิภาเวติ ฯ  
ยตฺร    ห ิ   ปณฺฑายาติอาทินา    วุตฺตปฺปมาณเมว   วิเสเสตฺวา  
ทสฺเสติ ฯ   สาสงฺกสปฺปฏิภยเมวาติ   เอตฺถ  สาสงฺก  วา  สปฺปฏภิย  
วา   สาสงฺกสปฺปฏิภย   วา   โหตุ   วฏฏติเยว ฯ   ปาลิย  
สิยา  จ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  โกจิเทว  ปจฺจโย  เตน  จีวเรน วิปฺปวาสาย  
ฉารตฺตปรมนฺเตน   ภิกฺขุนา   เตน   จีวเรน   วิปฺปวสิตพฺพนฺติ   อิมินา  
อนฺตรฆเร   จีวร   นิกฺขิปตฺวา   ตสฺมึ   วิหาเร   วสนฺตสฺส   อ ฺตฺถ  
คมนกิจฺเจ   สติ   วิหารโต   พหิ  ฉารตฺต  วิปฺปวาโส  อนุ ฺาโต ฯ  
วสนฏานโต   ห ิ  อ ฺตฺถ   ฉารตฺต   วิปฺปวาโส   วุตฺโต   น  
ตสฺมึเยว   วิหาเร  วสนฺตสฺส ฯ  เตเนว  ปุน  คามสีม  โอกกฺมิตฺวาติ  
เอตฺถ   สเจ   โคจรคามโต   ปุรตฺถิมาย   ทิสาย   เสนาสน  อย ฺจ  
ปจฺฉิมทิส   คโต  โหตีติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตโตเยว  จ  มาติกฏ- 
กถายมฺป ตโต    เจ    อุตฺตรึ    วิปฺปวเสยฺยาติ    เอตฺถ   ฉารตฺตโต  
อุตฺตรึ   ตสฺม ึ  เสนาสเน   สตฺตม   อรณุ  น  อุฏาเปยฺยาติ  อตฺโถ  
วุตฺโต ฯ   ภทนฺตพุทฺธทตฺตาจริเยน   ปน   ปากฏตร   กตฺวา  
อยเมวตฺโถ วุตฺโต ฯ วุตฺต หิ เตน  
                     [ ม. ท.  ๑๔๖-๘  ส. ท.  ๒๗๗-๙ ]  
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              ย คาม โคจร กตฺวา            ภิกฺขุ อาร ฺเก วเส  
              ตสฺมึ คาเม เปตต ต         มาสเมกนฺตุ วฏฏติ  
              อ ฺตฺเถว วสนฺตสฺส       ฉารตฺตปรม มต  
              อยมสฺส อธิปฺปาโย           ปฏิจฺฉนฺโน ปกาสิโตติ ฯ  
        [๑๔๐]  โกสมฺพิย   อ ฺตโร  ภิกขฺุ  คิลาโน  โหตีติ  อาคตตฺตา  
โกสมฺพิกสมฺมติ   อนุ ฺาตาติ   วุตฺต ฯ   โกสมฺพิกสฺส   ภิกฺขุโน  
สมฺมติ   โกสมฺพิกสมฺมติ ฯ   เสนาสน   อาคนฺตฺวาติ   วสิตวิหารเยว  
สนฺธาย   วุตฺตตฺตา   ตสฺมึ   คามูปจาเรป   อ ฺสฺมึ   วิหาเร   อรณุ  
อุฏาเปตต   น   วฏฏติ ฯ   วสิตฺวาติ   อรุณ   อุฏาเปตฺวา ฯ  
คตฏานสฺส   อติทูรตฺตา   เอว  อสกฺโกนฺเตนาติ  วุตฺต ฯ  ตตฺเรวาติ  
ตสฺมึเยว คตฏาเน ฯ  
                                สาสงฺกสิกฺขาปท นวม ฯ  
        [๑๔๑]  ทสเม ฯ   อุทฺทิสฺส   ปตภาเคติ   อตฺตโน   ฆเรป  
อุทฺทิสิตฺวา   วิสุ  ปตโกฏาเส ฯ  เอก  มยฺห  เอก  อิมสฺส  เทหีติ  
เอว   เอกวาจาย   อาปชฺชติพฺพตฺตา  อาปชฺเชยฺย  เอกโตติ  วุตฺต ฯ  
ตุมฺหาก   สปปฺอาทีนิ   อาภฏานีติ   ตุมหฺาก   อตฺถาย   อาภฏานิ  
สปฺปอาทีนิ ฯ   ปริณตภาว   ชานิตฺวาป   วุตฺตวิธินา   วิ ฺาเปนฺเตน  
เตส   สนฺตกเมว   วิ ฺาปต   นาม   โหตีติ   อาห  มยฺหป  เทถาติ  
วทติ   วฏฏตีติ ฯ   ปุปฺผป   อาโรเปตุ   น   วฏฏตีติ  อิท  ปริณต  
                     [ ม. ท.  ๑๔๘-๕๑  ส. ท.  ๒๗๙-๘๑ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 233 

สนฺธาย  วุตฺต ฯ  สเจ  ปน  เอกสฺมึ  เจติเย  ปชูิต  ปุปผฺ  คเหตฺวา  
อ ฺสฺมึ  เจติเย  ปูเชติ  วฏฏติ๑ ฯ   ิต  ทิสฺวาติ เสสก คเหตฺวา  
 ิต   ทิสฺวา ฯ   อิมสฺส   สนุขสฺส  มา  เทหิ  เอตสฺส  เทหีติ  อิท  
ปริณตเยว ฯ   ติรจฺฉานคตสฺส   ปริจฺจชิตฺวา   ทินฺเน   ปน   ต  
ปลาเปตฺวา   อ ฺ   ภุ ฺชาเปตุ  วฏฏติ๒ ฯ  กตฺถ  เทมาติอาทินา  
เอเกนากาเรน   ปาลิย  อนาปตฺติ  ทสฺสิตา ฯ  เอว  ปน  อปุจฺฉิเตป  
อปริณต   อิทนฺติ   ชานนฺเตน   อตฺตโน   รุจิยา   ยตฺถ  อิจฺฉติ  ตตฺถ  
ทาเปตต   วฏฏตีติ   ตีสปุ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  ยตฺถ  อิจฺฉถ  ตตฺถ  
เทถาติ   เอตฺถาป   ตุมฺหาก   รุจิยาติ  วุตฺตตฺตา  ยตฺถ  อิจฺฉติ  ตตฺถ  
ทาเปตุ   ลพฺภติ ฯ   ปาลิย   อาคตนเยนาติ   ยตฺถ   ตุมฺหาก  
เทยฺยธมฺโมติอาทินา   นเยน ฯ   สงฺเฆ   ปริณตภาโว   ต   ตฺวา  
อตฺตโน ปรณิามน ปฏิลาโภติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                               ปริณตสิกฺขาปท ทสม ฯ  
                                   ปตฺตวคฺโค ตติโย ฯ  
           อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                                ตึสกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                           -------------- 
 ๑-๒ น วฏฏตีติ อมฺหาก ขนฺติ ฯ  

                            [ ม. ท.  ๑๕๑-๒  ส. ท.  ๒๘๑ ]  
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                                   ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  
        [๑๔๒]  มุสาวาทวคฺคสฺส   ปมสิกฺขาปเท ฯ   ขุทฺทกานนฺติ  
เอตฺถ   ขุทฺทกสทฺโท   พหุสทฺทปริยาโย ฯ   พหุภาวโต   อิมานิ  
ขุทฺทกานิ   นาม   ชาตานีติ   วทนฺติ ฯ   ตตฺถาติ   เตสุ   นวสุ  
วคฺเคสุ   เตสุ   วา  ขุทฺทเกสุ ฯ  การเณน  การณนฺตรปฏิจฺฉาทนเมว  
วิภาเวตุ   รูป   อนิจฺจนฺติอาทิมาห ฯ   รปู   อนิจฺจนฺติ  ปฏิชานิตฺวา  
ตตฺถ   การณ   วทนฺโต   ชานิตพฺพโตติ   อาห ฯ   ยท ิ  เอว  
นิพฺพานสฺสาป   อนิจฺจตา   อาปชฺชตีติ   ปเรน   วุตฺโต   ต   การณ  
ปฏิจฺฉาเทตุ   ปุน   ชาติธมฺมโตติ   อ ฺ   การณ  วทติ ฯ  สมฺปชาน  
มุสา   ภาสตีติ   วตฺตพฺเพ   สมฺปชานมุสา   ภาสตีติ   อนุนาสิกโลเปน  
นิทฺเทโสติ  อาห  ชานนฺโต๑  มุสา  ภาสตีติ ฯ ชานิตฺวา ชานนฺตสฺส  
จ   มุสา   ภณเนติ   ปุพฺพภาเคป   ชานิตฺวา  วจนกฺขเณป  ชานนฺตสฺส  
มุสา   ภณเน ฯ   ภณน ฺจ   นาม  อิธ  อภูตสฺส  วา  ภูตต  ภูตสฺส  
วา   อภูตต  กตฺวา  กาเยน  วา  วาจาย  วา  วิ ฺาปนปฺปโยโค ฯ  
สมฺปชานมุสาวาเทติ   จ   นิมิตฺตตฺเถ   ภุมฺมวจน ฯ   ตสฺมา   โย  
สมฺปชานมุสา   วทติ   ตสฺส   ตนฺนิมิตฺต   ตเหตุ  ตปฺปจฺจยา  ปาจิตฺติย  
โหตีติ   เอวเมตฺถ   อ ฺเสุ  จ  อีทิเสสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  วิส  
 ๑ สมนฺตปาสาทิกาย สมฺชานนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ  

                          [ ม. ท.  ๑๕๓-๔  ส. ท.  ๒๘๒-๓ ]  
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วาเทนฺติ   เอเตนาติ   วิสวาทน   ว ฺจนาธิปฺปายวสปฺปวตฺต   จิตฺต ฯ  
เตนาห   วิสวาทนจิตฺต   ปุรโต   กตฺวา   วทนฺตสฺสาติ ฯ   วทติ  
เอตายาติ    วาจา   วจนสมุฏาปกา   เจตนา ฯ   เตนาห  
มิจฺฉาวาจา ฯ เป ฯ  เจตนาติ ฯ  ปเภทคตา วาจาติ อเนกเภทภินฺนา ฯ  
เอว   ปมปเทน   สุทฺธเจตนา ฯ เป ฯ  กถิตาติ  เวทิตพฺพาติ  อิมินา  
อิม   ทีเปติ   สุทฺธเจตนา   วา   สุทฺธสทฺโท   วา  สทฺุธวิ ฺตฺติ  วา  
มุสาวาโท   นาม   น   โหติ   วิ ฺตฺติยา   สทฺเทน   จ   สหิตา  
ตสมุฏาปกา     เจตนา     มุสาวาโทติ ฯ     จกฺขุวเสน อคฺคหิตา- 
รมฺมณนฺติ   จกฺขุสนฺนิสฺสิเตน   วิ ฺาเณน   อคฺคหิตมารมฺมณ ฯ  
ฆานาทีน   ติณฺณ   อินฺทฺรยิาน   สมฺปตฺตวิสยคฺคาหกตฺตา   วุตฺต   ตีหิ  
อินฺทฺริเยหิ   เอกาพทฺธ   วิย   กตฺวาติ ฯ   ธนุนา   วิชฌฺตีติอาทีสุ  
วิย   จกฺขุนา   ทฏินฺติ   อย   โวหาโร   โลเก   ปากโฏติ   อาห  
โอฬาริเกเนว   นเยนาติ ฯ   อวีมสิตฺวาติ   อนุปปริกฺขิตฺวา ฯ  
อนุปธาเรตฺวาติ   อวินิจฺฉินิตฺวา ฯ   ชฬตฺตาติ   อาณตาย ฯ  
ทารุสกฏ   โยเชตฺวา   คโตติ   ทารุสกฏ  โยเชตฺวา  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  
คโตติ   อธิปปฺาโย ฯ   คโต   ภวิสฺสตีติ  ตเถว  สนฺนฏิาน  กตฺวา  
วุตฺตตฺตา  มุสาวาโท  ชาโต ฯ  เกจิ  ปน  เกล ึ กุรุมาโนติ วุตฺตตฺตา  
เอว   วทนฺโต  ทุพฺภาสิต  อาปชฺชตีติ  วทนฺติ ฯ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  
ชาติอาทีหเยว   ห ิ  ทสหิ   อกฺโกสวตฺถูหิ   ทวกมฺยตาย   วทนฺตสฺส  
                    [ ม. ท.  ๑๕๔-๖๐  ส. ท.  ๒๘๓-๕ ]  
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ทุพฺภาสิต วุตฺต ฯ วุตฺต ฺเจต  
              หีนกฺุกฏเหิ อุกกฺฏ            หีน วา ชาติอาทิหิ  
              อุชุ อ ฺาปเทเสน               วเท ทุพฺภาสิต ทวาติ ฯ   
จิตฺเตน  โถกตรภาวเยว  อคฺคเหตฺวา  พหุภาวเยว  คเหตฺวา  วุตฺตตฺตา  
คาโม   เอกเตโลติอาทินาป   มุสาวาโท   ชาโต ฯ   หเรสุนฺติ  
อุปเนสส ฯ  วิสวาทนปุเรกฺขารตา  วิสวาทนจิตฺเตน  ยมตฺถ  วตฺตุกาโม  
ตสฺส ปุคฺคลวิ ฺาปนปฺปโยโค จาติ อิมาเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
        [๑๔๓]  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาโรจนตฺถ     มุสา     ภณนฺตสฺส  
ปาราชิก ฯ   อมูลเกน   ปาราชิเกน  อนุทฺธสนตฺถ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  
สงฺฆาทิเสเสน   อนุทฺธสนตฺถ  ปาจิตฺติย ฯ  อาจารวิปตฺติยา  ทุกฺกฏ ฯ  
โย   เต   วิหาเร   วสตีติอาทิปริยาเยน   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาโรจนตฺถ  
ปฏิวิชานนฺตสฺส   มุสา   ภณิเต   ถุลลฺจฺจย ฯ   อปฺปฏิวิชานนฺตสฺส  
ทุกฺกฏ ฯ เกวล มุสา ภณนฺตสฺส อิธ ปาจิตฺติย วุตฺต ฯ  
                                มุสาวาทสิกฺขาปท ปม ฯ  
        [๑๔๔]  ทุติเย ฯ   กณฺณกฏกตาย   อมนาป  วทนฺตา  กณฺเณสุ  
วิชฺฌนกา   วิย   โหนฺตีติ   อาห   โอมสนฺตีติ   โอวิชฌฺนฺตีติ ฯ  
ปทฺธเสนฺตีติ   อภิภวนฺติ ฯ   โพธิสตฺโต   เตน   สมเยน   โหตีติ  
เตน   สมเยน   โพธิสตฺโต   นนฺทิวิสาโล   นาม  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  
อตีตตฺเถ     วตฺตมานวจน ฯ    กริิยากาลวจนิจฺฉาย    วา วตฺตมานปฺ 
                          [ ม. ท.  ๑๖๐-๓  ส. ท.  ๒๘๕ ]  
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ปโยโค  สททฺนฺตรสนฺนิธาเนน  ภูตตาปคโม  สิยาติ ฯ ปจฺเจสีติ  
อมนาป    อิทนฺติ   อ ฺาสิ ฯ   เหฏา   รกฺุเข   ทตฺวาติ  
อุปตฺถมฺภนีทณฺฑเก   ทตฺวา ฯ   ปุพฺเพ   ปติฏ ิตารปฺปเทส  ปุน  อเร  
ปตฺเตติ   ปุพฺเพ   อุชุก   เหฏามุขฏ ิตอรสฺส   เนมิปฺปเทส   ปุน  
ตสฺมเึยว   อเร   ปริวตฺติตฺวา   เหฏามุขภาเวน  สมฺปตฺเต ฯ  ปม  
ภูมิย   ปติฏ ิตเนมิปฺปเทเส   ปริวตฺติตฺวา   ปุน   ภูมยิ   ปติฏ ิเตติ  
วุตฺต    โหติ ฯ   สิถลิกรณนฺติ   สถิิลกริยิา ฯ   ปุพฺเพติ  
อตฺถุปฺปตฺติย ฯ  
        [๑๔๕]  ตจฺฉกกมฺมนฺติ    วฑฺฒกีกมฺม ฯ   โกฏกกมฺมนฺติ  
วา   ปาสาณโกฏกกมฺม ฯ   หตฺถมุทฺธาคณนาติ   องฺคุลิสงฺโกเจเนว  
คณนา ฯ  ปารสิกมิลกฺขกาทโย  วิย นวนฺตวเสน คณนา อจฺฉิทฺทก- 
คณนา ฯ อาทิสทฺเทน สกลน ปฏปฺปาทน โวกลน๑ ภาคหาราทิวเสน     
ปวตฺตา   ปณฺฑคณนา   คหิตา ฯ   ยสสฺ   สา   ปคุณา   โหติ  โส  
รุกฺขมฺป   ทิสวฺา   เอตฺตกานิ   เอตฺถ   ปณฺณานีติ   ชานาติ ฯ  ยภ  
เมถุเนติ   วจนโต   ยการภกาเร   เอกโต   โยชิเต   อสทฺธมฺมวจน  
โหติ ฯ   อาปตฺติยา   กาเรตพฺโพติ   ปาจิตฺติเยเนว   กาเรตพฺโพ  
อุปสคฺคาทิมตฺตวิสิฏาน   อติจณฺฑาลาทิปทาน   ปาลิย   อาคเตสุเยว  
สงฺคหิตตฺตา ฯ    โจโรสีติอาทีน   ปน   เกนจิ   ปริยาเยน  
 ๑ ม โวลฺลน ฯ มงฺคลตฺถทีปนิย โวตฺถน อิติ ทิสฺสติ ฯ  

                    [ ม. ท.  ๑๖๓-๘๑  ส. ท.  ๒๘๖-๗ ]  
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ปาลิย    อนาคตตฺตา    ทุกกฺฏ    วุตฺต ฯ   หสาธิปฺปายตาติ  
ปุริมปทสฺส    อตฺถวิวรณ ฯ   ปาลิย   อวุตฺเตป   ชาติอาทีหิ  
อกฺโกสวตฺถหูิ   ปรมฺมุขา   อกฺโกสนฺตสฺส   วตฺถูน   อน ฺภาวโต  ยถา  
ทุกฺกฏ      ตถา     ทวกมฺยตาย     ปรมฺมุขา     วทนฺตสฺสาป  
ทุพฺภาสิตเมวาติ อาจริยา วทนฺติ ฯ  
        [๑๔๖]  สพฺพสตฺตาติ     เอตฺถ     วจนตฺถวิชานนปกติกา ติรจฺฉาน- 
คตาป  คเหตพฺพา ฯ  อนุสาสนีปุเรกฺขารตาย  ตฺวา  วทนฺตสฺส  
จิตฺตสฺส   ลหุปริวตฺติภาวโต   อนฺตรา  โกเป  อุปฺปนฺเนป  อนาปตฺติ ฯ  
ย   อกฺโกสติ   ตสฺส   อุปสมฺปนฺนตา   อน ฺาปเทเสน   ชาติอาทีหิ  
อกฺโกสน   ม   อกฺโกสตีติ   ชานนา   อตฺถปุเรกฺขารตาทีน   อภาโวติ  
อิมาเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                                โอมสวาทสิกฺขาปท ทุติย ฯ  
        [๑๔๗]  ตติเย ฯ   ภณฺฑน  ชาต  เอเตสนฺติ  ภณฺฑนชาตา ฯ  
สมฺมนฺตนนฺติ   รโห   สสนฺทน ฯ   หตฺถปรามาสาทิวเสน   มตฺถก  
ปตฺโต   กลโห   ชาโต   เอเตสนฺติ   กลหชาตา ฯ  อนาปตฺติคามิก  
วิรุทฺธวาทภูต   วิวาท   อาปนฺนาติ   วิวาทาปนฺนา ฯ  วิคฺคหสวตฺตนิกา  
กถา   วิคฺคาหิกกถา ฯ   ปสตีติ  ปสุณา  วาจา ฯ  สมคฺเค  สตฺเต  
อวยวภูเต  วคฺเค  ภินฺเน  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  ปสุณาเอว  เปสุ ฺ ฯ  
ตาย   วา  วาจาย  สมนฺนาคโต  ปสุโณ ฯ  ตสฺส  กมมฺ  เปสุ ฺ ฯ  
                          [ ม. ท.  ๑๘๑-๔  ส. ท.  ๒๘๘ ]  
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ปยภาวสฺส    สุ ฺกรณวาจนฺติ    อิมินา    ปน    ปยสุ ฺกรณโต  
ปสุณาติ   นิรตฺุตินเยน   อตฺถ   วทติ ฯ   อิธาป   ทสหิ  อากาเรหิ  
เปสุ ฺ   อุปสหรตีติ   วจนโต   ทสวิธอกฺโกสวตฺถุวเสเนว   เปสุ ฺ  
อุปสหรนฺตสฺส   ปาจิตฺติย ฯ   ปาลิมุตฺตกาน   โจโรติอาทีน   วเสน  
ปน    ทุกฺกฏเมวาติ    เวทิตพฺพ ฯ   อนกฺโกสวตฺถุภูต   ปน  
เปสุ ฺกรณ  ตสฺส  กิริย  กรณ  วา  ปยกมฺยตาย  อุปสหรนฺตสฺส กิ ฺจาป  
อิมินา   สิกฺขาปเทน   อาปตฺติ   น   ทสิฺสติ   ตถาป   ทุกฺกเฏเนตฺถ  
ภวิตพฺพนฺติ   วทนฺติ ฯ   ชาติอาทีหิ   อน ฺาปเทเสน   อกฺโกสนฺตสฺส  
ภิกฺขุโน   สุตฺวา   ภิกฺขุสฺส   อุปสหรณ   ปยกมฺยตาเภทาธิปฺปาเยสุ  
อ ฺตรตา ตสฺส วิชานนาติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                เปสุ ฺสิกฺขาปท ตติย ฯ  
        [๑๔๘]  จตุตฺเถ ฯ   เอกโตติ   อนุปสมฺปนฺเนน   สทฺธึ ฯ  
ปุริมพฺย ฺชเนน   สทิส   ปจฺฉาพฺย ฺชนนฺติ   รูป   อนิจฺจนฺติ   เอตฺถ  
อนิจฺจสทฺเทน   สทิส   เวทนา  อนิจฺจาติ  เอตฺถ  อนจฺิจสทฺท  วทติ ฯ  
อกฺขรสมูโหติ   อวิภตฺติโก   อกฺขรสมโูห ฯ   อกฺขรานุพฺย ฺชนสมูโห  
ปทนฺติ   วิภตฺติอนฺตปทมาห ฯ   วิภตฺติอนฺตเมว   ปท   คเหตฺวา  
ปม   ปท   ปทเมว   ทุติย   อนุปทนฺติ   วุตฺต ฯ   เอก   ปทนฺติ  
คาถาปาท   สนฺธาย   วทติ ฯ   ปทคณนายาติ  คาถาปาทคณนาย ฯ  
อปาปุณิตฺวาติ   สทฺธ ึ  อกเถตฺวา ฯ   รนฺุติ   โอปาเตตีติ   เอตฺถ  
                    [ ม. ท.  ๑๘๔-๙๒  ส. ท.  ๒๘๘-๙๐ ]  
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อนุนาสิโก   อาคมวเสน   วุตฺโต ฯ  สโยคปุพฺพสฺส  จ  รสฺสต  กตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  เตนาห  รูการมตฺตเมวาติ ฯ  เอตฺถ  จ  รูป  อนิจฺจนฺติ  
ภณ   สามเณราติ   วุจฺจมาโน   สเจ   รกูาร   อวตฺวา  รุอิติ  รสฺส  
กตฺวา   วทติ   อ ฺ   ภณิต   นาม   โหติ   ตสฺมา   อนาปตฺติ ฯ  
เอว ฺจ   กตฺวา   เวทนา   อนิจฺจาติ   เอตฺถาป  อนิจฺจสทฺทมตฺเตเนว  
อาปตฺติ   โหตีติ   เวทิตพฺพ ฯ   เอส  นโยติ  เอกเมวกฺขร  วตฺวา  
าน ฯ   มโนปุพฺพงฺคมา   ธมฺมาติ   วุจฺจมาโน   หิ  มการมตฺตเมว  
วตฺวา   ติฏติ ฯ   เอว   เม   สุตนฺติอาทิสุตฺต   ภณาปยมาโน  
เอการ   วตฺวา   ติฏติ   เจ   อนฺวกฺขเรน  ปาจิตฺติย ฯ  อปริปุณฺณ  
ปท  วตฺวา   ิเต  อนุพฺย ฺชเนน ฯ  ปเทน๑ เอก ปม ปท วิรุชฺฌติ  
ทุติเยน   อนปุเทน   ปาจิตฺติย ฯ   อนงฺคณสุตฺต   สมฺมาทิฏ ิสุตฺต  
มหาเวทลฺล    จ   ธมฺมเสนาปตินา   ภาสิต ฯ   อนุมานสุตฺต  
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน ฯ   จุลฺลเวทลลฺสุตฺต   ธมฺมทินฺนาย   เถรยิา  
ภาสิต ฯ   ปจฺเจกพุทฺธภาสิตป   พุทฺธภาสิเตเยว   สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  
อฏกถานิสฺสิโตติ   ปุพฺเพ   มคธภาสาย   วุตฺต   ธมฺมสงฺคหารูฬฺห  
อฏกถ  สนธฺาย  วทติ ฯ  อิทานิป  ยถา  หิ  ทีปโก  นาม  นิลียิตฺวา  
คณฺหตี   มิเคติ   เอวมาทิก   สงฺคหารูฬฺห   อฏกถาวจน  คเหตพฺพนฺติ  
วทนฺติ ฯ   ปาลินิสฺสิโตติ   มกฺกฏี   วชชฺิปุตฺตา   จาติ   เอวมาทินา  
 ๑ ม. ปเทสุ ฯ  

                              [ ม. ท.  ๑๙๒  ส. ท.  ๒๙๐-๑ ]  
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ปาลิยเมว   อาคโต ฯ   วิวฏฏปนิสฺสิตนฺติ   นิพฺพานุปนิสฺสิต ฯ วิวฏฏป- 
นิสฺสิต   ปน   สาม ฺโต   คเหตพฺพนฺติ  อาห  กิ ฺจาปติอาทึ ฯ  
เถรสฺสาติ   นาคเสนตฺเถรสฺส ฯ  มคฺคกถาทีนิ  ปกรณานิ ฯ  อกขฺเรน  
วาเจติ   อกฺขรกฺขเร   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺสาติ   วตฺตพฺเพ  อกฺขราย  
วาเจติ   อกฺขรกฺขราย   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺสาติ   ปาลิย   วุตฺต ฯ  
อนุปสมฺปนฺเนน    สทฺธ ึ  คณฺหนฺตสฺส   อนาปตฺตีติ   อนุปสมฺปนเฺนน  
สห   นิสีทิตฺวา   อุทฺเทส   คณฺหนฺตสฺส   อนาปตฺติ   วุตฺตา ฯ  
ทหรภิกฺขุ   นิสินฺโน ฯเปฯ  ภณโต  อนาปตฺตีติ  เอตฺถ  ทฺวีสุป   ิเตสุ  
นิสินฺเนสุ   วา   อุปสมฺปนนฺสฺส   ภณามีติ   ภณนฺตสฺส  อนาปตฺติเยว ฯ  
อุปจาร   มุ ฺจิตฺวาติ   ปรสิปริยนฺตโต   ทฺวาทสหตฺถ   มุ ฺจิตฺวา ฯ  
นิสินฺเน   วาเจมีติ   ภณนฺตสฺสาป   อุปจาร   มุ ฺจิตฺวา   นิสินฺนตฺตา  
อนาปตฺติ ฯ  สเจ  ปน  ทูเร  นิสินฺนมปฺ  วาเจมีติ  วิสส  สลฺลกฺเขตฺวา  
ภณติ   อาปตฺติเยว ฯ   เอโก   ปาโท   นาคจฺฉตีติ   ปุพฺเพ  
ปคุโณเยว   ปจฺฉา   อสรนฺตสฺส   น   อาคจฺฉติ   ต   เอว  ภณาหีติ  
เอกโต   ภณนฺตสฺส   อนาปตฺติ ฯ   โอปาเตตีติ   สทฺธึ   กเถติ ฯ  
เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   อนุปสมฺปนฺนตา   วุตฺตลกฺขณธมฺม  ปทโส  
วาจนตา เอกโต ภณน ฺจาติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                               ปทโสธมฺมสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
        [๑๔๙]  ป ฺจเม ฯ  วิกุชฺชมานาติ  นิตฺถุนนฺตา ฯ  กากจฺฉมานาติ  
                               [ ม. ท.  ๑๙๒  ส. ท.  ๒๙๑-๓ ]  
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โรทนฺตา ฯ   ตตฺริทนฺติ  วตฺถุ  นิทสฺสน  วา ฯ  เตน๑  นุ  โข  
ปาติตนฺติ   ปุจฺฉาวเสน   กถิตตฺตา   นตฺถิ   มุสาวาโท ฯ  เกจิ  ปน  
สนฺเทหวเสน   วจน   มุสา   นาม   น  โหติ  ตสฺมา  เอว  วุตฺตนฺติ  
วทนฺติ ฯ   สนฺติก   อคนฺตฺวาติ   ย   เอเตส   น   กปปฺติ   ต  
เตสมฺป   น   กปฺปตีติ   อธิปฺปาเยน   อคนฺตฺวา ฯ   ทริตฺตติรตฺตนฺติ  
เอตฺถ   วจนสิลิฏตามตฺเตน   ทริตฺตคฺคหณ   กตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  
ติรตฺต   หิ   สหวาเส   ลพฺภมาเน   ทิรตฺเต   วตฺตพฺพเมว   นตฺถีติ  
ทิรตฺตคฺคหณ    วิสุ   น   ปโยเชติ ฯ   เตเนวาห   อุตฺตรึ ทิรตฺต- 
ติรตฺตนฺติ   ภควา   สามเณราน  สงฺคหกรณตฺถาย  ติรตฺต  ปริหาร  
อทาสีติ ฯ   นิรนฺตรติรตฺตทสฺสนตฺถ   วา   ทริตฺตคฺคหณ   กต ฯ  
เกวล   หิ   ติรตฺตนฺติ   วุตฺเต   อ ฺตฺถ  วาเสน  อนตฺริตมฺป  ติรตฺต  
คณฺเหยฺย   ทริตฺตวิสิฏมฺปน  ติรตฺต  วุจฺจมาน  เตน  อนนฺตริตเมว- 
ติรตฺต ทีเปติ ฯ  
        [๑๕๐]  สยน   เสยฺยา   สยนฺติ   เอตฺถาติป   เสยฺยาติ  อาห  
กายปฺปสารณสงฺขาตนฺติอาทึ ฯ   ตสมฺาติ   ยสฺมา   อุภยมฺป  ปริคฺ- 
คหิต ตสฺมา ฯ   ป ฺจหิ   ฉทเนหีติ   อิฏก สิลา สธุา ติณ ปณฺณ- 
สงฺขาเตหิ ป ฺจหิ    ฉทเนหิ ฯ    วาจุคฺคตวเสนาติ    ปคุณวเสน ฯ  
ทิยฑฺฒหตฺถุพฺเพโธ   วฑฺฒกีหตฺเถน   คเหตพฺโพ ฯ   เอกุปจาโรติ  
 ๑ ม. เกน ฯ  

                        [ ม. ท.  ๑๙๔-๖  ส. ท.  ๒๙๔-๕ ]  
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วล ฺชนทฺวารสฺส   เอกตฺต   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   สตคพฺภ   วา  
จตุสฺสาล   เอกูปจาร   โหตีติ   สมฺพนฺโธ ฯ   อุปริมตเลน   สทฺธ ึ 
อสมฺพทฺธภิตฺติกสฺสาติ   อิท   ตุลาย   อพฺภนฺตเร  สยิตฺวา  ปุน  เตเนว  
สุสิเรน   นิกขฺมิตฺวา   ภิตฺติอนฺตเรน   เหฏ ิมตล   ปวิสิตุ   โยคฺเคป  
อุปริมตเลน   อสมฺพทฺธภิตฺติเก   เสนาสเน   อนาปตฺติยา   วุตฺตาย  
ตถา   ปวิสิตุ   อสกฺกุเณยฺเย   สมฺพทฺธภิตฺติเก   วตฺตพฺพเมว   นตฺถีติ  
ทสฺสนตฺถ    วุตฺต ฯ   น   ปน   สมฺพทฺธภิตฺติเก   อาปตฺตีติ  
ทสฺสนตฺถ ฯ   เหฏาปาสาเท   สยิตภิกฺขุสฺส   อนาปตฺตีติ   อิทมฺป  
ตาทิเส   เสนาสเน   เหฏ ิมตเล   สยิตสฺเสว   อาปตฺติปฺปสงฺคาสงฺกา  
สิยาติ   ต   นวิารณตฺถ   วุตฺต ฯ   น   ปน   อุปริมตเล  สยิตสฺส  
อาปตฺตีติ   ทสฺสนตฺถ ฯ   นานูปจาเรติ   ยตฺถ  พหิ  นิสฺเสณึ  กตฺวา  
อุปริมตล   อาโรหนฺติ   ตาทิส   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   อุปริมตเลป  
อากาสงฺคเณ   นิปชฺชนฺตสฺส   อาปตฺติยา   อภาวโต   ฉทนพฺภนฺตเรติ  
วุตฺต ฯ  สภาสงฺเขเปนาติ  สภากาเรน ฯ  อฑฺฒกุฑฺฑเก  เสนาสเนติ  
เอตฺถ   อฑฺฒกุฑฺฑก   นาม   ยตฺถ   เอก   ปสฺส   มุ ฺจิตฺวา   ตีสุ  
ปสฺเสสุ   ภิตฺติโย   พทฺธา   โหนฺติ   ยตฺถ   วา   เอกสฺมึ   ปสฺเส  
ภิตฺตึ   อุฏาเปตฺวา   อุโภสุ   ปสฺเสสุ   อุปฑฺฒ   อุปฑฺฒ   กตฺวา  
ภิตฺติโย   อุฏาเปนฺติ   ตาทิส   เสนาสนนฺติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต ฯ   คณฺ ีปเท   ปน   อฑฺฒกุฑฺฑเกติ   ฉทน   อฑฺเฒน อสมฺปตฺต- 
                       [ ม. ท.  ๑๙๖  ส. ท.  ๒๙๕-๗ ]  
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กุฑฺฑเกติ  วุตฺต ฯ  ตมฺป  โน  น  ยุตฺต ฯ วาฬสงฺฆาโฏ นาม  
ถมฺภาน   อุปริ   วาฬรูเปหิ   กตสงฺฆาโฏ   วุจฺจตีติ   วทนฺติ ฯ  
ปริกฺเขปสฺส  พหิ  คเตติ  เอตฺถ  ยสฺม ึ ปสฺเส  ปริกฺเขโป นตฺถิ ตตฺถาป  
ปริกฺเขปารหปฺปเทสโต   พหิ   คเต   อนาปตฺติเยวาติ   ทฏพฺพ ฯ  
อปริจฺฉนฺนคพฺภูปจาเรติ      เอตฺถ     มชฺเฌ     วิวฏงฺคณวนฺตาสุ  
มหาจตุสฺสาลาสุ๑  ยถา  อากาสงฺคณ  อโนตริตฺวา ปมุเขเนว คนฺตฺวา 
สพฺพคพฺเภ   ปวิสิตุ   น   สกฺกา   โหติ   เอว  เอเกกคพฺภสฺส  ทฺวีสุ  
ปสฺเสสุ   กุฑฺฑ   นีหริตฺวา   กต   ปริจฺฉนฺนคพฺภูปจาร   นาม ฯ  อิท  
ปน   ตาทิส   น   โหตีติ   อปริจฺฉนฺนคพฺภูปจาเรติ   วุจฺจติ ฯ  
สพฺพคพฺเภ   ปวิสนฺตีติ   คพฺภูปจารสฺส   อปริจฺฉนฺนตฺตา   อากาสงฺคณ  
อโนตริตฺวาป   ปมุเขเนว   คนฺตฺวา   ต   ต  คพฺภ  ปวิสนฺติ ฯ  อถ  
กุโต   ตสฺส   ปริกฺเขโปเยว   สพฺพปริจฺฉนฺนตฺตาติ   วุตฺตนฺติ   อาห  
คพฺภปริกฺเขโปเยว   หิสฺส   ปรกิฺเขโปติ ฯ  อิท ฺจ  สมนฺตาคพฺภ- 
ภิตฺติโย สนฺธาย   วุตฺต ฯ   จตุสฺสาลวเสน   สนฺนิวิฏเป   เสนาสเน  
คพฺภปฺปมุข   วิสส   อปรกิฺขิตฺตมฺป   สมนฺตา    ิตคพฺภภิตฺตีน   วเสน  
ปริกฺขิตฺต   นาม   โหติ ฯ  นนุ  จ  อปรกิฺขิตฺเต  ปมุเข  อนาปตฺตีติ  
อฏกถาย๒ อวิเสเสน  วุตฺต  ตสฺมา  จตุสฺสาลวเสน  สนฺนิวิฏเป  
เสนาสเน   วิสุ   อปริกฺขิตฺเต   ปมุเข  อนาปตฺติเยวาติ  โย  วเทยฺย  
 ๑ ม. ปมุขมหาจตุสฺสาลาสุ ฯ ๒ ม. อนฺธกฏกถาย ฯ  

                              [ ม. ท.  ๑๙๖  ส. ท.  ๒๙๗-๘ ]  
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ตสฺส    วาทปริโมจนตฺถ    อิท    วุตฺต    ย   ปน ฯ เป ฯ ปาเฏกฺก- 
สนฺนิเวสา  เอกจฺฉทนา  คพฺภปาลิโย  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ ฯ  อิท  
วุตฺต   โหติ   อปริกฺขิตฺเต   ปมุเข   อนาปตฺตีติ   ย   วุตฺต   ต  น  
จตุสฺสาลวเสน   สนฺนิวิฏา   คพฺภปาลิโย  สนฺธาย  วุตฺต  กิ ฺจาป๑ 

วิสุ   สนฺนิวิฏ   เอกเมว   คพฺภปาลึ   สนฺธาย   ตาทิสาย   ห ิ 
คพฺภปาลิยา   อปริกฺขิตฺเต   ปมุเข   อนาปตฺติ   น   จตุสฺสาลวเสน  
สนฺนิวิฏายาติ ฯ   เอกาย   จ   คพฺภปาลิยา  ตสฺส  ตสฺส  คพฺภสฺส  
อุปจาร   ปรจฺิฉินฺทิตฺวา   อนฺตมโส   อุโภสุ   ปสฺเสสุ   ขุทฺทกภิตฺตีน  
อุฏาปนมตฺเตนาป    ปมขุ    ปริกฺขิตฺต    นาม    โหติ ฯ จตุสฺสาล- 
ติสาลวเสน   สนฺนิวิฏาสุ   ปน   คพฺภปาลีสุ   อุโภสุ  ปสฺเสสุ  
คพฺภภิตฺตีน   วเสนาป   ปมุข   ปริกฺขิตฺต   นาม  โหติ ฯ  ตสฺมา  ย  
อิมินา   ลกฺขเณน   ปริกฺขิตฺต   ปมุข   ตตฺถ   อาปตฺติ   อิตรตฺถ  
อนาปตฺตีติ   อิทเมตฺถ   สนฺนิฏาน ฯ   อิทานิ   อปริกฺขิตฺเต  ปมุเข  
อนาปตฺตีติ   วตฺวา   ตสฺเสว   วจนสฺส   อธิปฺปาย   ปกาเสนฺเตน  ย  
วุตฺต   ภูมิย   วินา   ชคติยา   ปมุข   สนฺธาย   กถิตนฺติ   ตสฺส  
อยุตฺตตาวิภาวนตฺถ    ย ฺจ   ตตฺถาติอาทิ   อารทฺธ ฯ   ภูมิย  
วินา   ชคติยา   ปมุข   สนฺธาย   กถิตนฺติ   ห ิ  อิมสฺส   วจนสฺส  
อยมธิปฺปาโย   อปริกฺขิตฺเต   ปมุเข   อนาปตฺตีติ   ย  วุตฺต  ต  วินา  
 ๑ ม. กิ ฺจรหิ ฯ  

                           [ ม. ท.  ๑๙๖  ส. ท.  ๒๙๘ ]  
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วตฺถุ   ภูมิย   กตเคหสฺส   ปมุข   สนฺธาย   กถิต   สเจ   ปน  
อุจฺจวตฺถุก   ปมุข   โหติ   ปริกฺขิตฺตสงฺขฺย  น  คจฺฉตีติ ฯ  เตเนวาห  
ทสหตฺถุพฺเพธาป   หิ   ชคติ  ปริกฺเขปสงฺขฺย  น  คจฺฉตีติ ฯ  เหฏาป  
อิทเมว   มนสิ   นิธาย   วุตฺต   อุจฺจวตฺถุก ฺเจป   โหติ   ปมุเข  
สยิโต  คพฺเภ  สยิตาน  อาปตฺตึ  น กโรตีติ ฯ ตตฺถาติ อนฺธกฏ- 
กถาย ฯ ชคติยา    ปมาณ    วตฺวาติ    สเจ    ชคติยา    โอตริตฺวา  
ภูมิย   สยิโต   ชคติยา   อุปริ   สยิต   น   ปสฺสตีติ  เอว  ชคติยา  
อุพฺเพเธน   ปมาณ   วตฺวา ฯ  เอกสาลาทีสุ  อุชุกเมว  ทีฆ  กตฺวา  
สนฺนิเวสิโต   ปาสาโท   เอกสาลสนฺนิเวโส ฯ  ทฺวิสาลสนฺนิเวสาทโยป  
วุตฺตานุสารโต    เวทิตพฺพา ฯ   สาลปฺปเภททีปนเมว   เจตฺถ เหฏา- 
วุตฺตโต  วิเสโส ฯ  มชฺเฌ  ปาการ กโรนฺตีติ เอตฺถ ปริกฺเขปสฺส  
เหฏ ิมปริจฺเฉเทน     ทิยฑฺฒหตฺถุพฺเพธตฺตา     ทยิฑฺฒหตฺถุพฺเพธ ฺเจป 
มชฺเฌ   ปาการ   กโรนฺติ   นานูปจารเมว   โหตีติ   เวทิตพฺพ ฯ  
น  หิ  ฉิทฺเทน  เคห  เอกปูจาร  นาม  โหตีติ  เอตฺถ สเจ อุพฺเพเธน  
ทิยฑฺฒหตฺถพฺภนฺตเร    มนุสฺสส ฺจารปฺปโหนก    ฉิทฺท   โหติ   ตป  
ทฺวารเมวาติ เอกูปจาร โหติ ฯ  
        [๑๕๑]  กึ   ปริกฺเขโป  วิทฺธสฺโตติ  ปมุขสฺส  ปริกฺเขป  สนฺธาย  
วทติ ฯ   สพฺพตฺถ   ป ฺจนฺนเยว  ฉทนาน  อาคตตฺตา  วทติ  ป ฺจนฺน  
อ ฺตเรน   ฉทเนน   ฉนฺนาติ ฯ  ปาลยิ  เสยฺยา  นาม  สพฺพจฺฉนฺนา  
                              [ ม. ท.  ๑๙๖  ส. ท.  ๒๙๘-๙ ]  
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สพฺพปริจฺฉนฺนา   เยภุยฺเยนจฺฉนฺนา   เยภุยฺเยน   ปรจฺิฉนฺนาติ  วทนฺเตน  
เยภุยฺเยนจฺฉนฺนเยภุยฺเยนปริจฺฉนฺนเสนาสน   ปาจิตฺติยสฺส   อวสาน   วิย  
กตฺวา   ทสฺสติ ฯ   อุปฑฺฒจฺฉนฺเน   อุปฑฺฒปริจฺฉนฺเน   อาปตฺติ  
ทุกฺกฏสฺสาติ    วทนฺเตน    จ    อุปฑฺฒจฺฉนฺนอุปฑฺฒปริจฺฉนฺนเสนาสน  
ทุกฺกฏสฺส   อาทึ   กตฺวา   ทสฺสิต ฯ   อุภินฺนมนฺตรา  เกน  ภวิตพฺพ  
ปาจิตฺติเยน    อุทาหุ   ทุกกฺเฏนาติ ฯ   โลกวชชฺสิกขฺาปทสฺเสว  
อนวเสส   กตฺวา   ป ฺาปนโต   อิมสฺส   จ   ปณฺณตฺติวชฺชตฺตา  
เยภุยฺเยนจฺฉนฺนเยภุยฺเยนปริจฺฉนฺนสฺส อุปฑฺฒจฺฉนฺนอุปฑฺฒปริจฺฉนฺนสฺส  
จ   อนฺตรา   ปาจิตฺติย   อนิวาริตเมว   ตสฺมา   วินยวินิจฺฉเย   จ  
ครุเกเยว   าตพฺพตฺตา   อฏกถายมฺป   ปาจิตฺติยเมว   ทสฺสิต ฯ  
สตฺต   ปาจิตฺติยานีติ   ปาลิย   วุตฺตปาจิตฺติย   สาม ฺโต   เอกตฺเตน  
คเหตฺวา   วุตฺต   วิสุ   ปน   คยฺหมาเน  สพฺพจฺฉนฺเน  สพฺพปริจฺฉนฺเน  
ปาจิตฺติย   เยภุยฺเยนจฺฉนฺเน   เยภุยฺเยน   ปริจฺฉนฺเน   ปาจิตฺติยนฺติ  
อฏเว   ปาจิตฺติยานิ   โหนฺติ ฯ   เปนมฺพมณฺฑปวณฺณ   โหตีติ  
สีหลทีเป    กิร    อุจฺจวตฺถุโก    สพฺพจฺฉนฺโน    สพฺพปริจฺฉนฺโน  
เอวนามโก   สนฺนิปาตมณฺฑโป   อตฺถิ   ต   สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  ยทิ  
ชคติ     ปริกฺเขปสงฺข     คจฺฉติ    อุจฺจวตฺถุกตฺตา    มณฺฑปสฺส  
สพฺพอปริจฺฉนฺนตา   น   ยชฺุชตีติ  อาห  อิมินาเปต  เวทิตพฺพนฺติอาทึ ฯ  
จูฬกจฺฉนฺนาทีนิ   เจตฺถ   เอว   เวทิตพฺพานิ ฯ  ยสฺส  จตูสุ  ภาเคสุ  
                            [ ม. ท.  ๑๙๖  ส. ท.  ๓๐๐-๑ ]  
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เอโก   ฉนฺโน   เสสา   อจฺฉนฺนา   อิท   จูฬกจฺฉนฺน ฯ   ยสฺส  
ตีสุ  ภาเคสุ  เทฺว  ฉนฺนา  เอโก  อจฺฉนฺโน  อิท  เยภุยฺเยนจฺ- 
ฉนฺน ฯ ยสฺส    ทฺวีสุ   ภาเคสุ   เอโก   ฉนฺโน   เอโก   อจฺฉนฺโน  
อิท   อุปฑฺฒจฺฉนฺน   นาม   เสนาสน ฯ  จูฬกปริจฺฉนฺนาทีนิป  อิมินาว  
นเยน   เวทิตพฺพานิ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ปาจิตฺติยวตฺถุกเสนาสน  
ตตฺถ   อนุปสมฺปนฺเนน   สห   นิปชฺชน   จตุตฺถทิวเส   สรุิยตฺถงฺคมนนฺติ  
อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                             สหเสยฺยสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ  
        [๑๕๒]  ฉฏเ ฯ   ปมสิกฺขาปเท  ภิกฺขข  เปตฺวา  อวเสโส  
อนุปสมฺปนฺโน   นามาติ   วุตฺตตฺตา   มาตุคาโมป   อนุปสมฺปนฺนคฺ- 
คหเณน คหิโตเยวาติ    จตุตฺถทิวเส    มาตุคาเมน    สทฺธึ    สยนตฺสฺส  
ทฺวีหิป   สิกขฺาปเทหิ   เทฺว   ปาจิตฺติยานิ   โหนฺตีติ   วทนฺติ ฯ  
คณฺ ีปเทสุ   ปน   ตีสุป   อิมสฺมึ   สกิฺขาปเท   มาตุคามสฺส   วิสุ  
วุจฺจมานตฺตา   ปมสิกฺขาปเท  ภิกฺขุ  เปตฺวา  อวเสโส  อนุปสมปฺนฺโน  
นามาติ   ปุรสิสฺเสว   คหณ   อนุจฺฉวิกนฺติ   วุตฺต ฯ   ตเทว   จ  
ยุตฺตตร ฯ   ย ฺจ   อิธ   ปมทิวเสปติ   ปสทฺเทน   จตุตฺถทิวเสปติ  
วุตฺต    โหตีติ    การณ   วทนฺติ   ตมปฺ   อการณ   ปสทฺโท  
สมฺปณฺฑนตฺโถเยวาติ   นยิมาภาวโต   อวธารณตฺถสฺส   จ  สมฺภวโต ฯ  
สมฺภาวเน   วา   ปสทฺโท   ทฏพฺโพ   เตน  อิธ  ปมทิวเสป  ตาว  
                          [ ม. ท.  ๑๙๖-๒๐๒   ส. ท.  ๓๐๓ ]  
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อาปตฺติ   ทุติยาทิทิวเส   กเิมว   วตฺตพฺพนฺติ   อิมมตฺถ   ทีเปติ ฯ  
สมฺปณฺฑนตฺเถป    ปสทฺเท    คยฺหมาเน    อิมินาว   สิกฺขาปเทน  
อาปชฺชิตพฺพาปตฺติยา   อ ฺสฺมึป   ทวิเส   อาปชฺชน   ทีเปติ   น ปม- 
สิกฺขาปเทน   อาปชฺชิตพฺพาปตฺติยาติ  อการณเมว  ตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  
มติตฺถี      ปาราชิกวตฺถุภูตาป      อนุปาทินฺนปกฺเข       ิตตฺตา สหเสยฺยา- 
ปตฺตึ  น  ชเนตีติ วทนฺติ ฯ อตฺถงฺคเต สุริเย มาตุคาเม นิปนฺเน  
ภิกฺขุ   นิปชชฺตีติ   วจนโต   ทิวา   สยนฺตสฺส   สหเสยฺยาปตฺติ   น  
โหติเยวาติ   ทฏพฺพ ฯ   ปาจิตฺติยวตฺถุกเสนาสน  ตตฺถ  มาตุคาเมน  
สห นิปชฺชน สุริยตฺถงฺคมนนฺติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                            ทุติยสหเสยฺยสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๑๕๓]  สตฺตเม ฯ  ฆร  นยตีติ  ฆรณี  ฆรนายิกา ฯ  เตนาห  
ฆรสามินีติ ฯ   สุณฺหาติ   สุณิสา ฯ  น  ยกฺเขนาติอาทีน  อ ฺตฺราติ  
อิมินา   สมฺพนฺโธ ฯ   ปรุสิวิคฺคห   คเหตฺวา    ิเตน  ยกฺเขน  วา  
เปเตน  วา  ติรจฺฉาเนน  วา  สทฺธึ   ิตายป  เทเสตุ  น  วฏฏติ ฯ  
อกฺขราย   เทเสตีติ   เอตฺถ   ฉปฺป ฺจวาจโต   อุตฺตรึ   อิท   ปท  
ภาสิสฺสามีติ   เอกป   อกขฺร   วตฺวา   ติฏติ   อาปตฺติเยวาติ  
วทนฺติ ฯ  เอโก  คาถาปาโทติ  อิท  คาถาพนฺธเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ 
อ ฺตฺถ   ปน   วิภตฺติอนฺตปทเมว   คเหตพฺพนฺติ   วทนฺติ ฯ  อฏกถ  
ธมฺมปทชาตกาทิวตฺถุ   วาติ   อิมินาป   โปราณก   สงฺคีตึ  อารูฬฺหเมว  
                      [ ม. ท.  ๒๐๒-๖  ส. ท.  ๓๐๑-๒ ]  
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อฏกถาทิ    วุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ   อฏกถาทิปา   เปตฺวา ทมิลาทิ- 
ภาสนฺตเรน  ยถารุจึ  กเถตุ  วฏฏติ ฯ ปทโสธมฺเม วุตฺตปฺปเภโทติ  
อิมินา   อ ฺตฺถ   อนาปตฺตีติ   ทีเปติ ฯ  อุฏหิตฺวา  ปุน  นิสีทตฺิวาติ  
อิริยาปถปริวตฺตนทสฺสเนน   นานาอิริยาปเถป   อนาปตฺตึ   ทีเปติ ฯ  
สพฺพ ฺเจป   ทีฆนิกาย   กเถตีติ   ยาว  น  นฏิาติ  ตาว  ปุนทิวเสป  
กเถติ ฯ   ทุติยสฺส   วิ ฺ ูปุริสสฺส  อคฺคหณ  อกิริยา ฯ  มาตุคาเมน  
สทฺธึ    ิตสฺส   จ   วิ ฺ ูปุริสสฺส   อุปจาโร   อนิยเตสุ  วุตฺตนเยเนว  
คเหตพฺโพ ฯ   เสส   อุตฺตานเมว ฯ   วุตฺตลกฺขณสฺส   ธมฺมสฺส  
ฉนฺน    วาจาน    อุปร ิ   เทสนา   วุตฺตลกฺขโณ   มาตุคาโม อิริยาปถ- 
ปริวตฺตนาภาโว   วิ ฺ ูปุริสาภาโว   อป ฺหวิสชฺชนาติ   อิมานิ  
ปเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                            ธมฺมเทสนสิกฺขาปท สตฺตม ฯ  
        [๑๕๔]  อฏเม ฯ   อนฺตราติ   ปรนิิพฺพานสมยโต   อ ฺสฺมึ  
กาเล ฯ   อติกฑฺฒิยมาเนนาติ   วทถ  ภนฺเต  กึ  ตุเมฺหหิ  อธิคตนฺติ  
เอว   นิพฺพนฺธิยมาเนน ฯ   อนติกฑฺฒิยมาเนนาป   ปุจฺฉิเต   วา  
อปุจฺฉิเต   วา   ตถารูเป   การเณ   สติ  อาโรเจตุ  วฏฏติเยว ฯ  
เตเนว   อ ฺตเรน   ทหรภิกฺขุนา   อุปวทิโต   อ ฺตโร   เถโร  
อาวุโส   อุปริมคฺคตฺถาย   วายาม   มา   อกาสิ   ขีณาสโว   ตยา  
อุปวทิโตติ  อาห ฯ  เถเรน  จ  อตฺถิ  เต  อาวุโส  อิมสฺมึ  สาสเน  
                  [ ม. ท.  ๒๐๖-๒๔  ส. ท.  ๓๐๒-๔ ]  
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ปติฏาติ   ปฏุโ   ทหรภิกฺขุ   อาม   ภนฺเต   โสตาปนฺโน   อหนฺติ  
อโวจ ฯ   การโก   อยนฺติ  ตฺวาป  ปฏปิตฺติยา  อโมฆภาวทสฺสเนน  
สมุตฺเตชนาย   สมฺปหสนาย   จ   อริยา   อตฺตาน  ปกาเสนฺติเยว ฯ  
สุตปริยตฺติสีลคุณนฺติ     สุตคุณ     ปรยิตฺติคุณ     สลีคุณ ฺจ ฯ  
อุมฺมตฺตกสฺส   อิธ   อวจเน  การณ  วทนฺเตน  ขิตฺตจิตฺตเวทนาฏฏานมฺป  
อวจเน   การณ   วุตฺตเมวาติ   ทฏพฺพ ฯ   อิติสทฺเทน   วา  
อาทิอตฺเถน   ขิตฺตจิตฺตเวทนาฏเฏ   สงฺคณฺหาติ ฯ   เตเนว   วทติ  
จิตฺตกฺเขปสฺส   วา   อภาวาติ ฯ   ทฏิ ิสมฺปนฺนานนฺติ  มคฺคผลทิฏ ิยา  
สมนฺนาคตาน ฯ   อริยานเมว   หิ   อุมมฺตฺตกาทิภาโว   นตฺถิ ฯ  
ฌานลาภิโน   ปน   ตสฺมึ   สติ   ฌานา  ปริหายนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตส  
อภูตาโรจนปจฺจยา   อนาปตฺติ   วตฺตพฺพา   น   ภูตาโรจนปจฺจยา ฯ  
เตเนวาห ภูตาโรจนปจฺจยา อนาปตฺติ น วตฺตพฺพาติ ฯ  
        [๑๕๕]  ปุพฺเพ   อวุตฺเตหีติ   จตุตฺถปาราชิเก   อวุตฺเตหิ ฯ  
อิท ฺจ   สิกขฺาปท   ปณฺณตฺติอชานนวเสน   อจิตฺตกสมุฏาน   โหติ ฯ  
อริยา   เจตฺถ  ปณฺณตฺตึ  ชานนฺตา  วีติกฺกม  น  กโรนฺติ ฯ  ปถุุชชฺนา  
ปน   ปณฺณตฺตึ   ชานิตฺวาป   วีติกฺกม   กโรนฺติ ฯ  เต  จ  สตฺถุโน  
อาณาวีติกฺกมเจตนาย    พลวอกุสลภาวโต    ฌานา    ปริหายนฺตีติ  
ทฏพฺพ ฯ    อุกฺกฏปริจฺเฉเทน    อรยิปุคฺคเลเอว   สนฺธาย กุสลา- 
พฺยากตจิตฺเตหิ   ทฺวิจิตฺตนฺติ   วุตฺต ฯ  ปณฺณตฺตึ  อชานนฺตา  ปน  
                         [ ม. ท.  ๒๒๔  ส. ท.  ๓๐๔ ]  
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ฌานลาภี   ปถุุชชฺนา   วตฺถุมฺหิ   โลภวเสน   อกุสลจิตฺเตนาป   น  
อาโรเจนฺตีติ   นตฺถ ิฯ  อิธ  จ  ทุกฺขเวทนาย  อภาวโต  ทฺวิเวทนนฺติ  
อิมสฺส   อนรุปู   กตฺวา   ทวิฺจิตฺตนฺติ  อิท  วุตฺตนฺติ  เอว  วา  เอตฺถ  
อธิปฺปาโย   คเหตพฺโพ ฯ   เสส   อุตฺตานเมว ฯ   อุตฺตริมนุสฺส  
ธมฺมสฺส    ภูตตา    อนุปสมฺปนฺนสฺส    อาโรจน   ตงฺขณวิชานนา  
อน ฺาปเทโสติ อิมานิ ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                           ภูตาโรจนสิกฺขาปท อฏม ฯ  
        [๑๕๖]  นวเม ฯ   ทฏุ ุลฺลสทฺททสฺสนตฺถนฺติ   ทุฏ ุลฺลสทฺทสฺส  
อตฺถทสฺสนตฺถ ฯ  อตฺเถ  หิ  ทสฺสเิต  สทฺโทป  อย  เอเตสุ  อตฺเถสุ  
วตฺตตีติ   ทสฺสิโตเยว   โหติ ฯ   ย   ย   ทุฏ ุลฺลสทฺเทน  อภิธียติ  
ต   สพฺพ  ทสฺเสตุ  ปาราชิกานิ  วุตฺตานีติ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย ฯ  
ตตฺราย   วิจารณาติ   ตตฺร  ปาลิย  อย  วิจารณา  ปาลิตตฺร- 
อฏกถาสุ วา   อย   วิจารณา ฯ   ตตฺถ   ภเวยฺยาติ   ตตฺถ   กสฺสจิ  
วิมติ   เอว   ภเวยฺย ฯ   อนุปสมฺปนฺนสฺส   ทุฏ ุลฺลาโรจเน   วิย  
ทุกฺกเฏน   ภวิตฺพฺพนฺติ   อาห   ทุกฺกฏ   อาปชฺชตีติ ฯ  อกฺโกสนฺโตป  
ทุกฺกฏ   อาปชฺเชยฺยาติ   โอมสวาเทน   ทุกฺกฏ   อาปชฺเชยฺย ฯ  
อธิปฺปาย  อชานนฺเตหิป  อฏกถาจริยาน  วจเนเยว  าตพฺพนฺติ  ทีปนตฺถ  
อฏกถาจริยาว   เอตฺถ   ปมาณนฺติ  วุตฺต ฯ  ปุนป  อฏกถาวจน- 
เมว อุปปตฺติโต      ทฬฺห      กตฺวา     ปติฏเปนฺโต     อิมินาป เจตนฺติ- 
                      [ ม. ท.  ๒๒๔-๖  ส. ท.  ๒๐๕-๖ ]  
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อาทมาห ฯ  อ ฺตฺร  ภิกฺขุสมฺมติยาติ  วุตฺตตฺตา  สมฺมติ  อตฺถีติ  
คเหตพฺพาติ   อาห   อิธ   วุตฺตตฺตาเยวาติอาทึ ฯ   อาทิโต   ป ฺจ  
สิกฺขาปทานีติ   ปาณาติปาตาทีนิ   ป ฺจ   สิกฺขาปทานิ ฯ   เสสานีติ  
วิกาลโภชนาทีนิ   ป ฺจาติ   วทนฺติ ฯ   เกจิ   ปน   อาทิโต  ป ฺจ  
สิกฺขาปทานีติ  สุกฺกวิสฏ ิอาทีนิ  ป ฺจาติ  วทนฺติ ฯ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  
ปาณาติปาตาทีนิ   หิ   ทเสว  สิกฺขาปทานิ  สามเณราน  ป ฺตฺตานิ ฯ  
วุตฺต   เหต   อถโข   สามเณราน   เอตทโหสิ   กตี   นุ   โข  
อมฺหาก   สิกขฺาปทานิ   กตฺถ   จ   อเมฺหหิ   สกิฺขิตพฺพนฺติ   ภควโต  
เอตมตฺถ   อาโรเจสุ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   สามเณราน   ทส  
สิกฺขาปทานิ   เตสุ   จ   สามเณเรหิ   สกิฺขิตุ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  
อทินฺนาทานา   เวรมณีติอาทิ ฯ   เตส   ป ฺตฺเตสุเยว  สิกฺขาปเทสุ  
ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺลวิจารณา   กาตพฺพา   น   จ   สุกฺกวิสฏ ิอาทีนิ   วิสุ  
เตส   ป ฺตฺตานิ   อตฺถีติ ฯ   อถ   ภิกฺขุโน   ทุฏ ุลฺลสงฺขาตานิ  
สุกฺกวิสฏ ิอาทีนิ    อนุปสมฺปนฺนสฺส   ก ึ  นาม   โหนฺตีติ   อาห  
สุกฺกวิสฏ ิ ฯ เป ฯ   อชฌฺาจาโร  นามาติ  วุตฺตนฺติ ฯ  อิมินาป  เจต  
สิทฺธ   อนุปสมฺปนฺนสฺส   สุกฺกวิสฏ ิอาทิ   ทุฏ ุลฺล  นาม  น  โหตีติ ฯ  
อชฺฌาจาโร   นามาติ   หิ   วทนฺโต   อนุปสมฺปนฺนสฺส   สุกฺกวิสฏ ิอาทิ  
เกวล   อชฺฌาจาโร   นาม   โหติ   น   ปน   ทุฏ ุลฺโล   นาม  
อชฺฌาจาโรติ   ทีเปติ ฯ   อชฺฌาจาโร   นามาติ   จ   อฏกถาย  
                     [ ม. ท.  ๒๒๖-๗  ส. ท.  ๓๐๖ ]  
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วุตฺตตฺตา   อกตฺตพฺพรูปตฺตา   จ   อนุปสมฺปนฺนสฺส   สุกฺกวิสฏ ิอาทีนิ  
ทณฺฑกมฺมวตฺถุปกฺข   ภชนฺติ   ตานิ   จ   อ ฺสฺส   อนุปสมฺปนฺนสฺส  
อวณฺณกามตาย   อาโรเจนฺโต   ภิกฺขุ   ทุกฺกฏ   อาปชฺชตีติ  วทนฺติ ฯ  
อิธ     ปน    อนุปสมฺปนฺนคฺคหเณน    สามเณร สามเณรี สิกฺขมานาน  
คหณ   เวทิตพฺพ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   อนฺติมวตฺถุ  
อนชฺฌาปนฺนสฺส   ภิกฺขุโน   สวตฺถุโก   สงฺฆาทิเสโส   อนุปสมฺปนฺนสฺส  
อาโรจน ภิกฺขุสมฺมติยา อภาโวติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                        ทฏุ ุลฺลาโรจนสิกฺขาปท นวม ฯ  
        [๑๕๗]  ทสเม ฯ  เอกินฺทฺริยนฺติ  กายินฺทฺรยิ  อตฺถีติ  ม ฺมานา  
วทนฺติ ฯ   มฏุ ิปฺปมาณาติ   มฏุ ินา   สงฺคเหตพฺพปฺปมาณา ฯ  
เอตฺถ   กิ ฺจาป   เยภุยฺเยน   ปสส   อปฺปปสุ ฺจ   ปวึ   วตฺวา อุปฑฺฒ- 
ปสุกา   ปวี   น   วุตฺตา ฯ   ตถาป  ปณฺณตฺติวชฺชสิกฺขาปเทสุ  
สาวเสสป ฺตฺติยาป      สมฺภวโต     อุปฑฺฒปสุกายป     ปวิยา  
ปาจิตฺติยเมวาติ   คเหตพฺพ ฯ   เกจิ   ปน  สพฺพจฺฉนฺนาทีสุ  อุปฑฺเฒ  
ทุกฺกฏสฺส   วุตฺตตฺตา   อิธาป   ทุกฺกฏ   ยุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ  ต  น  
ยุตฺต   ปาจิตฺติยวตฺถุก ฺจ   อนาปตฺติวตฺถุก ฺจ   ทุวิธ   ปวึ   เปตฺวา  
อ ฺ ิสฺสา   ทุกฺกฏวตฺถุกาย   ตติยาย   ปวิยา  อภาวโต ฯ  เทฺวเยว  
หิ   ปวิโย  วุตฺตา  ชาตา  จ  ปวี  อชาตา  จ  ปวีติ ฯ  ตสฺมา  
ทฺวีสุ   อ ฺตราย   ปวิยา   ภวิตพฺพ ฯ  วินยวินิจฺฉเย  จ  สมฺปตฺเต  
                         [ ม. ท.  ๒๒๙-๓๐ ส. ท.  ๓๐๗ ]  
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ครุเกเยว   าตพฺพตฺตา   น   สกฺกา   เอตฺถ  อนาปตฺติยา  ภวิตุ ฯ  
สพฺพจฺฉนฺนาทีสุ   ปน   อุปฑฺเฒ   ทุกฺกฏ   ยุตฺต   ตตฺถ   ตาทิสสฺส  
ทุกฺกฏวตฺถุโน สพฺภาวา ฯ  
        [๑๕๘]  โปกฺขรณึ   ขณาติ   วทติ   วฏฏตีติ  อิมสฺมึ  โอกาเสติ  
อนิยเมตฺวา   วุตฺตตฺตา   วฏฏติ ฯ   อิม   วลลฺึ   ขณาติ   วุตฺเตป  
ปวีขณน   สนฺธาย   ปวตฺตโวหารตฺตา   อิมินาว  สิกฺขาปเทน  อาปตฺติ  
น   ภูตคามปาตพฺยตาย ฯ   กุเฏหีติ   ฆเฏหิ ฯ   ตนุกกทฺทโมติ  
อุทกมิสฺสกกทฺทโม ฯ   โส   จ   อุทกคติกตฺตา   อปเนตต  วฏฏติ ฯ  
โอมกจาตุมฺมาสนฺติ   โอนจตุมฺมาส ฯ  โอวุฏนฺติ  เทเวน  โอวุฏ ฯ  
อกตปพฺภาเรติ   อวล ฺชนฏานทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ   ตาทิเส   หิ  
วมฺมิกสฺส   สมฺภโวติ ฯ   มสูิกุกฺกุร   นาม   มูสิกาหิ   ขณิตฺวา  
พหิกตปสุราสิ ฯ   เอเสว   นโยติ   โอมกจาตุมฺมาส   โอวุฏโเยว  
วฏฏตีติ  อตฺโถ ฯ  เอกทิวสมฺป  น  วฏฏตีติ โอวุฏเอกทิวสา- 
ติกฺกนฺโตป วิโกเปตุ     น     วฏฏติ ฯ    เหฏาภูมิสมฺพทฺเธป    จ  
โคกณฺฏเก   ภูมิโต   ฉินฺทตฺิวา   อุคฺคตตฺตา๑   อจฺจุคฺคตมตฺถกโต  
ฉินฺทิตฺวา   คเหตุ   วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  สกฏาเน  อติฏมาน  กตฺวา  
ปาเทหิ   มททฺิตฺวา   อาโลพิตกทฺทมมฺป   คเหตุ   วฏฏติ ฯ   ตโตติ  
ตโต   ปรุาณเสนาสนโต ฯ   อิฏก   คณฺหามีติอาทิ   สุทฺธจิตฺต  
 ๑ ม. อุทฺธ  ิตตฺตา ฯ  

                        [ ม . ท.  ๒๓๐  ส. ท.  ๒๐๘-๙ ]  
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สนฺธาย   วุตฺต ฯ  อุทเกนาติ  อุชุก  อากาสโตเยว  ปตนกุทเกน ฯ  
สเจ   ปน   อ ฺตฺถ   ปหริตฺวา   ปติเตน   อุทเกน   เตมิต   โหติ  
วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  อุจฺจาเลตฺวาติ  อุกฺขิปตฺวา ฯ  เตน  อปเทเสนาติ  
เตน เลเสน ฯ  
        [๑๕๙]  อวิสยตฺตา   อนาปตฺตีติ   เอตฺถ   สเจป   นิพฺพาเปตุ  
สกฺกา   โหติ   ปม   สุทฺธจิตฺเตน   ทินฺนตฺตา  ทหตูติ  สลลฺกฺเขตฺวาป  
ติฏติ    อนาปตฺติ ฯ   โอวุฏ   ฉนฺนนฺติ   ปม   โอวุฏ  
ปจฺฉา   ฉนฺน ฯ   เสส   อุตฺตานเมว ฯ   ชาตปวี  ปวีส ฺ ิตา  
ขณนขณาปนาน อ ฺตรนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                            ปวีขณนสิกฺขาปท ทสม ฯ  
                                มุสาวาทวคฺโค ปโม ฯ  
        [๑๖๐]  เสนาสนวคฺคสฺส๑  ปเม ฯ  นิคฺคเหตุ  อสกฺโกนฺโตติ  
สนฺธาเรตต   อสกฺโกนฺโต ฯ   อิมินา   ปน  วจเนน  ทารกสฺส  ตตฺถ  
อุปนีตภาโว   เตน   จ   ทฏิภาโว  วุตฺโตเยวาติ  ทฏพฺพ ฯ  เตน  
หิ   ภิกฺขุนา   ต   รุกฺข   ฉินฺทิตุ   อารทฺเธ  ตตฺถ  นิพฺพตฺตา  เอกา  
ตรุณปุตฺตา   เทวตา   ปุตฺต   องฺเกนาทาย    ิตา   ยาจิ   มา  เม  
สามิ   วิมาน   ฉินฺทิ   น   สกฺขิสฺสามิ   ปุตฺตก   อาทาย  อนาวาสา  
วิจริตุนฺติ ฯ   โส  อห  อ ฺตฺถ  อีทิส  รุกฺข  น  ลภิสฺสามีติ  ตสฺสา  
 ๑ ภูตคามวคฺคสฺส ฯ  

                        [ ม. ท.  ๒๓๐-๒  ส. ท.  ๓๑๐-๓ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 257 

วจน   นาทิยิ ฯ  สา  อิมป  ตาว  ทารก  โอโลเกตฺวา  โอรมิสฺสตีติ  
ปุตฺต   รกฺุขสาขาย   เปสิ ฯ   โส  ภิกฺขุ  อุกฺขิตฺตผรสุ  สนฺธาเรตุ  
อสกฺโกนฺโต   ทารกสฺส   พาห   ฉินฺทิ ฯ   เอว ฺจ  สยิโต  วิมาเน  
สยิโต    นาม    โหตีติ   กตฺวา   วุตฺต   รุกฺขฏกทิพฺพวิมาเน  
นิปนฺนสฺสาติ ฯ   รกฺุขฏกทิพฺพวิมาเนติ   จ   สาขฏกวิมาน  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ   รุกฺขสฺส   อุปริ   นิพฺพตฺต   หิ   วิมาน   รุกขฺปฏิพทฺธตฺตา  
รุกฺขฏกวิมานนฺติ      วุจฺจติ ฯ     สาขฏกวิมาน     ปน สพฺพสาขา- 
สนฺนิสฺสิต  หุตฺวา  ติฏติ ฯ  ตตฺถ  ย  รุกฺขฏกวิมาน โหติ ต  
ยาว  รุกฺขสฺส  มลูมตฺตมฺป  ติฏติ  ตาว  น  นสฺสติ ฯ  สาขฏก- 
วิมาน ปน   สาขาสุ   ภิชฺชมานาสุ   ตตฺถ   ตตฺเถว   ภิชฺชิตฺวา  สพฺพสาขาสุ  
ภินฺนาสุ   สพฺพ   ภิชชฺติ ฯ  อิทมฺป  จ  วิมาน  สาขฏก ฯ  ตสฺมา  
รุกฺเข   ฉินฺเน  ต  วิมาน  สพฺพโส  วินฏ ฯ  เตเนว  สา  เทวตา  
ภควโต  สนฺติกา  ลทฺเธ  อ ฺสฺมึ  วิมาเน  วสิ ฯ  พาห  ถนมูเลเยว  
ฉินฺทีติ   อเสน   สทฺธึ   พาห   ฉินฺทิ ฯ   อิมินา   รุกขฺเทวตาน  
คตฺตานิ   ฉิชฺชนฺติ   น   จาตุมฺมหาราชิกาทีน   วิย   อจฺเฉชฺชานีติ  
ทฏพฺพ ฯ   รุกฺขธมฺเมติ   รุกฺขปกติย ฯ  รกฺุขสภาเวติ  อตฺโถ ฯ  
รุกฺขาน วิย เฉทนาทีสุ อกุปฺปน หิ รุกขฺธมฺโม นาม ฯ  
        [๑๖๑]  อุปฺปติตนฺติ  อุปฺปนฺน ฯ  ภนฺตนฺติ  ธาวนฺต ฯ  ธารเยติ  
นิคฺคณฺเหยฺย ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   ยถา   นาม   เฉโก  สารถ ิ 
                     [ ม. ท.  ๒๓๒  ส. ท.  ๓๑๓-๔ ]  
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อติเวเคน   ธาวนฺต   รถ   นิคฺคณฺหิตฺวา  ยถิจฺฉก  เปเสติ  เอว  โย  
ปุคฺคโล   อุปฺปนฺน   โกธ   ธารเย   นิคฺคณฺหิตต   สกฺโกติ   ตมห  
สารถึ   พฺรูม ิ  อิตโร   ปน   ราชอุปราชาทีน   รถสารถิ   ชโน  
รสฺมิคฺคาโห   นาม   โหติ   น   อุตฺตมสารถีติ ฯ  ทุติยคาถาย  ปน  
อยมตฺโถ ฯ  โยติ  โย  ยาทิโส  ขตฺติยกุลา วา ปพฺพชิโต พฺราหฺมณกุลา  
วา   ปทฺพชโิต   นโว  วา  มชฺฌิโม  วา  เถโร  วา ฯ  อุปฺปติตนฺติ  
อุทฺธมุทฺธ    ปติต   คต   ปวตฺตนฺติ   อตฺโถ ฯ   อุปฺปนฺนนฺติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   โกธนฺติ   อนตฺถ   เม  อจรีติ  อาฆาโต  ชายตีติ  
อาทินา   นเยน   สุตฺเต   วุตฺตาน   นวนฺน   อตฺถ   เม  น  จรตีติ  
อาทีน ฺจ    ตปฺปฏิปกฺขโต   สิทฺธาน   นวนฺนเมวาติ   อฏารสนฺน  
ขาณุกณฺฏกาทินา   อฏาเนน   สทฺธึ   เอกูนวีสติยา   อาฆาตวตฺถูน  
อ ฺตราฆาตวตฺถุสมฺภว   อาฆาต ฯ   วิสฏนฺติ  วิตฺถต ฯ  สปฺปวิสนฺติ  
สปฺปสสฺ   วิส ฯ   อิวาติ   โอปมฺมวจน ฯ  อิการโลป  กตฺวา  ว  
อิจฺเจว   วุตฺต ฯ   โอสเธหีติ  อคเทหิ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  
วิสติกิจฺฉโก   เวชฺโช   สปเฺปน  ทฏโ  สพฺพกาย  ผริตฺวา   ิต  วิสฏ  
สปฺปวิส    มลูกฺขนฺธตจปตฺตปุปฺผาทีน    อ ฺตเรหิ   นานาเภสชฺเชหิ  
ปโยเชตฺวา   กเตหิ   วา   โอสเธหิ   ขิปฺปเมว   วิเนยฺย  เอวเมว  
โย   ยถาวุตฺเตน   อาฆาตวตฺถุนา   อุปปฺติต  จิตฺตสนฺตาน  พฺยาเปตฺวา  
 ิต   โกธ  วินยนุปาเยสุ  ตทงฺควินยาทีสุ  เยนเกนจิ  อุปาเยน  วิเนติ  
                          [ ม. ท.  ๒๓๒  ส. ท.  ๓๑๔ ]  
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นาธิวาเสติ   ปชหติ   วิโนเทติ   พฺยนฺตีกโรติ   โส   ภิกฺขุ   ชหาติ  
โอรปาร   โส   เอว   โกธ   วิเนนฺโต   ภิกฺขุ   ยสฺมา   โกโธ  
ตติยมคฺเคน     สพฺพโส    ปหียติ    ตสฺมา    โอรปารส ฺ ิตานิ  
ป ฺโจรมฺภาคิยส ฺโชนานิ   ชหาตีติ ฯ  อวิเสเสน  หิ  ปารนฺติ  ตีรสฺส  
นาม   ตสฺมา   โอรานิ   จ   ตานิ  สสารสาครสฺส  ปารภูตานิ  จาติ  
กตฺวา   โอรปารนฺติ   วุจฺจติ ฯ  อถวา  โย  อุปฺปติต  วิเนติ  โกธ  
วิสฏ   สปฺปวิสว   โอสเธหิ   โส   ตติยมคฺเคน   สพฺพโส   โกธ  
วิเนตฺวา   อนาคามิผเล    ิโต   ภิกฺขุ   ชหาติ   โอรปาร ฯ  ตตฺถ  
โอรนฺติ   สกตฺตภาโว ฯ   ปารนฺติ   ปรตฺตภาโว ฯ  โอร  วา  ฉ  
อชฺฌตฺติกานิ   อายตนานิ ฯ   ปาร   ฉ   พาหิรายตนานิ ฯ  ตถา  
โอร   มนุสฺสโลโก   ปาร   เทวโลโก ฯ   โอร   กามธาตุ  ปาร  
รูปารูปธาตุ ฯ   โอร   กามรูปภโว   ปาร   อรูปภโว ฯ   โอร  
อตฺตภาโว   ปาร   อตฺตภาวสุขุมกรณานิ ฯ   เอวเมตสฺมึ  โอรปาเร  
จตุตฺถมคฺเคน   ฉนฺทราค   ปชหนฺโต   ชหาติ   โอรปารนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  อนาคามิโน  กามราคสฺส  ปหีนตฺตา  อิธตฺตภาวาทีสุ  
ฉนฺทราโคเอว    นตฺถ ิ  อปจ   โข   ปนสฺส   วณฺณปฺปกาสนตฺถ  
สพฺพเมต   โอรปารเภท   สงฺคเหตฺวา   ตตฺถ   ฉนฺทราคปฺปหาเนน  
ชหาติ   โอรปารนฺติ   วุตฺต ฯ   อิทานิ   ตสฺสตฺถสฺส   วิภาวนตฺถาย  
อุปม   อาห   อุรโค   ชิณฺณมิว   ตจ   ปุราณนฺติ ฯ   ตตฺถ  
                          [ ม. ท.  ๒๓๒  ส. ท.  ๓๑๔ ]  
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อุเรน   คจฺฉตีติ   อุรโค ฯ   สปฺปสฺเสต   อธิวจน ฯ  โส  ทุวิโธ  
กามรูป   จ   อกามรูป   จ ฯ  กามรูปป  ทุวิโธ  ชลโช  จ  ถลโช  
จ ฯ   ชลโช   ชเลเอว  กามรูป  ลภติ  น  ถเล  สงฺขปาลชาตเก  
สงฺขปาลนาคราชา   วิย ฯ   ถลโช   ถเลเอว   น  ชเล ฯ  โส  
ชชชฺรภาเวน   ชิณฺณ  จิรกาลตาย  ปุราณ  จาติ  สงฺขคต  ตจ  ชหนฺโต  
จตุพฺพิเธน   ชหติ   สชาติย   ิโต  ชิคุจฺฉนฺโต  นิสฺสาย  ถาเมนาติ ฯ  
สชาติ   นาม   สปฺปชาติ  ทีฆตฺตภาโว ฯ  อุรคา  ห ิ ป ฺจสุ  าเนสุ  
สชาตึ   นาติวตฺตนฺติ   อุปปตฺติย   จุติย  วิสฺสฏนิทฺโทกฺกมเน  สชาติยา  
เมถุนปฏิเสวเน   ชิณฺณตจาปนยเน   จาติ ฯ   ตสฺมา   ยทา   ตจ  
ชหติ   ตทา   สชาติยเยว   ตฺวา   ชหติ ฯ   สชาติย   ิโตป  จ  
ชิคุจฺฉนฺโต   ชหติ ฯ   ชิคุจฺฉนฺโต  นาม  ยทา  อุปฑฺฒฏาเน  มุตฺโต  
โหติ   อุปฑฺฒฏาเน   อมุตฺโต   โอลมฺพติ   ตทา   น   อฏฏิยนโฺต  
ชหติ ฯ   เอว   ชิคุจฺฉนฺโตป   จ   ทณฺฑนฺตร   วา   มลูนฺตร  วา  
ปาสาณนฺตร   วา  นิสฺสาย  ชหติ ฯ  นิสสฺยนฺโตป  จ  ถาม  ชเนตฺวา  
อุสฺสาห   กรตฺิวา   วีริเยน   วงฺก  นงฺคุฏ  กตฺวา  ปสสฺสนฺโตว  ผณ  
กริตฺวา   ชหติ ฯ  เอว  ชหิตฺวา  เยน  กาม  ปกฺกมติ ฯ  เอวเมว  
อยมฺป   ภิกฺขุ   โอรปาร   ชหิตุกาโม   จตุพฺพิเธน   ชหติ   สชาติย  
 ิโต ชิคุจฺฉนฺโต นิสฺสาย ถาเมนาติ ฯ สชาติ นาม ภิกฺขุโน  
อริยาย  ชาติยา  ชาโตติ  วจนโต  สีล ฯ  เตเนวาห  สีเล ปติฏาย  
                            [ ม. ท.  ๒๓๒  ส. ท.  ๓๑๕ ]  
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นโร  สป ฺโติ ฯ  เอวเมติสฺส  สชาติย  ิโต ภิกฺขุ ต สกตฺตภาวาทิเภท  
โอรปาร   ชณฺิณปุราณตจมิว   ต   ทุกขฺ   ชเนนฺต   ตตฺถ   ตตฺถ  
อาทีนวทสฺสเนน      ชิคุจฺฉนฺโต      กลฺยาณมิตฺเต      นิสฺสาย อธิมตฺต- 
สมฺมาวายามสงฺขาต   ถาม  ชเนตฺวา  ทิวส  จงฺกเมน  นิสชฺชาย  
อาวรณีเยหิ   ธมฺเมหิ   จิตฺต   ปริโสเธตีติ   วุตฺตนเยน   รตฺตินฺทิว  
ฉทฺธา   วิภชตฺิวา   ฆเฏนฺโต   วายมนฺโต  อุรโค  วิย  วงฺก  นงฺคุฏ  
ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา  อุรโค  วิย  ปสฺสสนฺโต  อยมฺป  อสิถลิปรกฺกมตาย  
วายมนฺโต    อุรโคว    ผณ    กริตฺวา   อยมฺป   าณวิปฺผาร  
ชเนตฺวา   อุรโคว   ตจ   โอรปาร   ชหติ  ชหิตฺวา  จ  อุรโค  วิย  
โอหิตตโจ   เยน  กาม  อยมฺป  โอหิตภาโร  อนุปาทิเสสนิพฺพาน- 
ธาตุทิส ปกฺกมตีติ ฯ  
        [๑๖๒]  ภวนฺตีติ   อิมินา   วิรฬฺูหมูเล   นีลภาว   อาปชฺชิตฺวา  
วฑฺฒมานเก   ตรุณคจฺเฉ   ทสฺเสติ ฯ   อหุวนฺตีติ๑  อิมินา  ปน  
วฑฺฒิตฺวา    ิเต   มหนฺเต   รุกฺขคจฺฉาทิเก   ทสฺเสติ ฯ   ภวนฺตีติ  
อิมสฺส   วิวรณ   ชายนฺติ   วฑฺฒนฺตีติ ฯ   อหุวนฺตีติ   อิมสฺส  ชาตา  
วฑฺฒิตาติ ฯ   ราสีติ สุทฺธฏกธมฺมสมูโห ฯ  ภูตานนฺติ ตถาลทฺธสม ฺาน  
อฏธมฺมาน ฯ   ภูตาน   คาโมติ   วุตฺเตป   อวยววินิมุตฺตสฺส  
สมุทายสฺส    อภาวโต    ภูตส ฺ ิตา   เตเยว   ติณรกฺุขลตาทโย  
 ๑ สมนฺตปาสาทิกาย อาหุวนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ  

                           [ ม. ท.  ๒๓๒-๓  ส. ท.  ๓๑๕ ]  
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คยฺหนฺติ ฯ   ภูมิย   ปติฏหิตฺวา   หริตภาวมาปนฺนา   รกฺุขคจฺฉาทโย  
เทวตาหิ   ปริคฺคยฺหนฺติ   ตสฺมา   ภูตาน   นิวาสนฏานตาย   ภูตาน  
คาโม    ภูตคาโมติ    วทนฺติ ฯ   รุกฺขาทีนนฺติ   อาทิสทฺเทน  
โอสธิคจฺฉลตาทโย    เวทิตพฺพา ฯ    นนุ   จ   รุกฺขาทโย  
จิตฺตรหิตตาย   น   ชีวา   จิตฺตรหิตตา  จ  ปริปฺผนฺทาภาวโต  ฉินฺเนป  
รูหนโต   วิสทิสชาติกภาวโต   จตุโยนิอปริยาปนฺนโต   จ   เวทิตพฺพา  
วุฑฺฒิ   ปน   ปวาฬสิลาสุวณฺณานมฺป   วิชฺชตีติ   น   เตส   ชีวภาเว  
การณ    วิสยคฺคหณ ฺจ    เนส    ปริกปปฺนามตฺต   สุปน   วิย  
วิ ฺาณาทีน๑   ตถา   โทหฬาทโย   ตตฺถ   กสฺมา   ภูตคามสฺส  
เฉทนาทิปจฺจยา     ปาจิตฺติย    วุตฺตนฺติ ฯ    สมณสารุปฺปโต  
ตนฺนิวาสิสตฺตานุรกฺขนโต   จ ฯ   เตเนวาห   ชีวส ฺ ิโน   หิ  
โมฆปุริสมนสฺุสา รุกฺขสฺมินฺติ อาทึ ฯ  
        [๑๖๓]  มูเล   ชายนฺตีติ   อาทีสุ   อตฺโถ   อุปร ิ  อตฺตนา  
วุจฺจมานปฺปกาเรน  สีหลฏกถาย  วุตฺโตติ  อาห  เอว  สนฺเตป ฯ เป ฯ  
น   สเมนฺตีติ ฯ   วิชาตสทฺโท   อิธ  วิสทฺทโลป  กตฺวา  นิทฺทิฏโติ  
อาห   ชาตานิติ ฯ   วิชาตสทฺโท   จ  วิชาตา  อิตฺถีติ  อาทีสุ  วิย  
ปสุตวจโมติ    อาห    ปสตุานีติ ฯ   ปสูติ   จ   นาเมตฺถ นิพฺพตฺต- 
ปณฺณมูลตาติ   อาห   นพฺิพตฺตปณฺณมูลานีติ ฯ  อิมินา  อิม  ทีเปติ  
 ๑ ม. จิ ฺจาทีน ฯ จิ ฺจาติ เอกา รุกฺขชาติ อมฺพิลรสา ฯ  

                       [ ม. ท.  ๒๓๓  ส. ท.  ๒๑๕-๖ ]  
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นิพฺพตฺตปณฺณมูลานิ   พีชานิ   ภูตคามสงฺขเมว   คจฺฉนฺติ   เตสุ   จ  
วตฺตมาโน   พีชชาติสทฺโท   รูฬฺหีวเสน   รุกฺขาทีสุป   วตฺตตีติ ฯ  
ปุริมสฺมึ   อตฺถวิกปฺเป   ปน   พีเชหิ   ชาตาน   รุกฺขลตาทีนเยว  
ภูตคามตา  วุตฺตา ฯ  ตานิ  ทสฺเสนฺโตติ  ตานิ  พีชานิ  ทสฺเสนฺโต ฯ  
มูลพีชนฺติ   อาทีสุ ฯ   มลูเมว   พีช  มูลพีช ฯ  เสเสสุป  เอเสว  
นโย ฯ   ผลพีุชนฺติ  ปพฺพพีช ฯ  ปจฺจยนฺตรสมวาเย  สทิสผลุปปฺตฺติยา  
วิเสสการณภาวโต   วิรูหนสมตฺเถ   สารผเล   นริูฬโฺห   พีชสทโฺท  
ตทตฺถสสิทฺธิยา     มลูาทีสุป     เกสุจิ    ปวตฺตตีติ    มูลาทิโต  
นิวตฺตนตฺถ   เอเกน   พีชสทฺเทน   วิเสเสตฺวา   วุตฺต   พีชพชีนฺติ  
รูปรูป   ทกฺุขทุกฺขนฺติ   จ  ยถา ฯ  พีชโต  นิพฺพตฺเตน  พีช  ทสฺสตินฺติ  
การิโยปจาเรน การณ ทสสฺิตนฺติ ทีเปติ ฯ  
        [๑๖๔]  พีเช  พีชส ฺ ีติ  เอตฺถ  การณุปจาเรน  การิย  วุตฺตนฺติ  
ทสฺเสนฺโต   ตตฺถ   ยถาติ   อาทิมาห ฯ   ภูตคามปริโมจน  กตฺวาติ  
ภูตคามโต   โมเจตฺวา   วิโยเชตฺวาติ   อตฺโถ ฯ  ย  พีช  ภูตคาโม  
นาม   โหตีติ   พีชานิ   จ   ตานิ  ชาตานิ  จาติ  วุตฺตมตฺถ  สนฺธาย  
วทติ ฯ   ตตฺถ   ย   พีชนติฺ   ย   นิพฺพตฺตปณฺณมูลพีช ฯ   ตสฺม ึ 
พีเชติ   ตสฺมึ   ภูตคามส ฺ ิเต   พีเช ฯ  เอตฺถ  จ  พีชชาตสทฺทสฺส  
วิย   รูฬฺหีวเสน   รุกฺขาทีสุ   พีชสทฺทสฺสาป   ปวตฺติ   เวทิตพฺพา ฯ  
ยถารุตนฺติ   ยถาปาลิ ฯ  ยตฺถกตฺถจีติ  มูเล  อคฺเค  มชฺเฌ  วา ฯ  
                     [ ม. ท.  ๒๓๓-๔  ส. ท.  ๒๑๖-๘ ]  
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ส ฺจิจฺจ   อุกขิฺปตุ   น   วฏฏตีติ   เอตฺถ   สเจป   สรีเร  ลคฺคภาว  
ชานนฺโตว   อุทกโต   อุฏหติ   ต   อุทฺธริสฺสามีติ  ส ฺาย  อภาวโต  
วฏฏติ ฯ   อุปฺปาฏิตานีติ   อุทฺธฏานิ ฯ  พีชคาเม  สงฺคห  คจฺฉนฺตีติ  
ภูตคามโต   ปริโมจิตตฺตา   วุตฺต ฯ   อนนฺตกคฺคหเณน  สาสปมตฺติกา  
คหิตา ฯ   นาม   เหต   ตสฺสา   เสวาลชาติยา ฯ   มูลปณฺณาน  
อสมฺปุณฺณตฺตา     อสมฺปณฺุณภูตคาโม     นามาติ     วุตฺต ฯ  
อภูตคามมูลตฺตาติ   เอตฺถ   ภูตคาโม   มูล   การณ   เอตสฺสาติ  
ภูตคามมูโล ฯ  ภูตคามสฺส  วา  มลู  การณนฺติ  ภูตคามมูล ฯ พีชคาโม  
หิ   นาม   ภูตคามโต   สมฺภวติ   ภูตคามสฺส   จ  การณ  โหติ  อย  
ปน   ตาทิโส   น   โหตีติ  อภูตคามมูลตฺตาติ  วุตฺต ฯ  ตตฺรฏกตฺตา  
วุตฺต   โส   พีชคาเมน   สงฺคหิโตติ ฯ   อิท ฺจ   อภูตคามมูลตฺตาติ  
เอตฺถ    ปม   วุตฺตอตฺถสมฺภวโต   วุตฺต ฯ   กิ ฺจาป   หิ  
ตาลนาฬิเกราทีน   ขาณุ   อุทฺธ   อวฑฺฒนโต   ภูตคามสฺส   การณ  น  
โหติ     ตถาป    ภูตคามสมุปคตนิพฺพตฺตปณฺณมูลพีชโต    สมฺภูตตฺตา  
ภูตคามโต   อุปฺปนฺโน   นาม   โหตีติ   พีชคาเมน  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  
องฺกุเร  หริเตติ  วตฺวา  ตเมว  วิภาเวติ  นีลปณฺณวณฺเณ๑ ชาเตติ ฯ  
นีลปณฺณสฺส   วณฺณสทิเส   วณฺเณ   ชาเตติ   อตฺโถ ฯ   นึลวณฺเณ  
ชาเตติ   วา   ปาโ  คเหตพฺโพ ฯ  อมูลกภูตคาเม  สงฺคห  คจฺฉตีติ  
 ๑ สมนฺตปาสาทสาย นิลวณณฺปณฺเณติ ทิสฺสติ ฯ  

                          [ ม. ท.  ๒๓๔  ส. ท.  ๓๑๘-๒๐ ]  
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นาฬิเกรสฺส   อาเวณิก  กตฺวา  วทติ ฯ  ปานียฆฏาทีน  พหิ  เสวาโล  
อุทเก   อฏ ิตตฺตา   พีชคามานุโลมตฺตา   จ   ทุกฺกฏวตฺถูติ  วทนฺติ ฯ  
กณฺณกิตป    อพฺโพหาริกเมวาติ   นีลวณฺณป   อพฺโพหาริกเมว ฯ  
เสเลยฺยก   นาม   สลิาย   สมฺภูตา   เอกา  สุคนฺธชาติ ฯ  รุกฺขตจ  
วิโกเปตีติ   วุตฺตตฺตา   รุกฺเข   ชาต   ยงฺกิ ฺจิ   ฉตฺตก   รุกฺขตจ  
อวิโกเปตฺวา   มตฺถกโต   ฉินฺทิตฺวา   คเหตุ   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  
รุกฺขโต   มุ ฺจิตฺวา   ติฏตีติ   เอตฺถ   ยทิป   กิ ฺจิมตฺต   รกฺุเข  
อลฺลีนา   หุตฺวา   ติฏติ   รุกฺขโต   คยหฺมานา   ปน   รุกฺขจฺฉวึ  น  
วิโกเปติ   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   อลลฺรุกฺขโต  น  วฏฏตีติ  เอตฺถาป  
รุกฺขตจ   อวิโกเปตฺวา   มตฺถกโต   ฉินทฺิตฺวา๑   คเหตุ  วฏฏตีติ  
เวทิตพฺพ ฯ   หตฺถกุกฺกุจฺเจนาติ   หตฺถาน   อส ฺตภาเวน ฯ  
หตฺถจาปลฺเลนาติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ปานีย   น  วาเสตพฺพนฺติ  อิท  
อตฺตโน   อตฺถาย   นามิต   สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เกวล  อนุปสมฺปนฺนสฺส  
อตฺถาย   นามิเต   ปน   ปจฺฉา   ตโต   ลภิตฺวา   น  วาเสตพฺพนฺติ  
นตฺถิ ฯ   เยส  รกฺุขาน  สาขา  รูหตีติ  วุตฺตตฺตา  เยส  สาขา  น  
รูหติ ตตฺถ กปฺปยกรณกิจฺจ นตฺถีติ วทนฺติ ฯ  
        [๑๖๕]  ป ฺจหิ   สมณกปฺเปหีติ   ป ฺจหิ   สมณโวหาเรหิ ฯ  
กิ ฺจาป   หิ   พีชาน   อคฺคินา   ผุฏมตฺเตน   นขาทีหิ  วิลิขนมตฺเตน  
 ๑ ม. ตจฺเฉตฺวา ฯ  
                          [ ม. ท.  ๒๓๔  ส. ท.  ๓๒๐-๓ ]  
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จ   อวิรฬฺูหิธมฺมตา   น   โหติ   ตถาป   เอว   กเตเยว   สมณาน  
กปฺปตีติ   อคฺคิปริชิตาทโย   สมณโวหารา   นาม   ชาตา   ตสฺมา  
เตหิ   สมณโวหาเรหิ   การณภูเตหิ   ผล   ปริภุ ฺชิตต   อนุชานามีติ  
อธิปฺปาโย ฯ     อพีชนิพฺพฏฏพีชานิป    สมณาน    กปฺปนฺตีติ  
ป ฺตฺตปณฺณตฺติภาวโต   สมณโวหาราอิจฺเจว   สงฺข   คตานิ ฯ  อถวา  
อคฺคิปริชิตาทีน      ป ฺจนฺน      กปฺปยภาวโตเยว      ป ฺจหิ สมณกปฺปย- 
ภาวสงฺขาเตหิ  การเณหิ  ผล  ปริภุ ฺชิตุ อนุชานามีติ เอวเมตฺถ  
อธิปฺปาโย   เวทิตพฺโพ ฯ   อคฺคิปริชิตนฺติ   อาทีสุ   ปริจิตนฺติป  
ปนฺติ ฯ   อพีช   นาม   ตรุณมฺพผลาทิ ฯ   นิพฺพฏฏพีช   นาม  
อมฺพปนสาทิ   ย   พีช   นพฺิพฏเฏตฺวา   วิสุ  กตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ  
สกฺกา   โหติ ฯ   กปฺปยนฺติ   วตฺวาว   กาตพฺพนฺติ   โย   กปฺปย  
กโรติ   เตน   กตฺตพฺพปฺปการสฺเสว   วุตฺตตฺตา   ภิกขฺุนา   อวุตฺเตป  
กาตต   วฏฏตีติ   น   คเหตพฺพ ฯ   ปุน   กปฺปย   กาเรตพฺพนฺติ  
การาปนสฺส   ปมเมว   อธิกตตฺตา๑   ภิกฺขุนา   กปฺปย  กโรหีติ  
วุตฺเตเยว    อนุปสมฺปนฺเนน    กปฺปยนติฺ   วตฺวา   อคฺคิปริจิตาทิ  
กาตพฺพนฺติ   คเหตพฺพ ฯ   กปฺปยนฺติ  วจน  ปน  ยายกายจิ  ภาสาย  
วตฺตุ   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   ตปฺปยนฺติ  วตฺวาว  กาตพฺพนฺติ  วจนโต  
ปม   กปฺปยนฺติ   วตฺวา   ปจฺฉา   อคฺคิอาทินา   ผุสนาทิ  กาตพฺพนฺติ  
 ๑ ม. กถิตตฺตา ฯ  

                           [ ม. ท.  ๒๓๔  ส. ท.  ๓๒๓-๔ ]  
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เวทิตพฺพ ฯ   ปม   อคฺคึ   นิกฺขิปตฺวา   นขาทินา   วา  วิชฺฌิตฺวา  
ต   อนุทฺธริตฺวาว   กปฺปยนฺติ   วตฺตุ   วฏฏตีติป   วทนฺติ ฯ  เอกสฺมึ  
พีเช  วาติ  อาทีสุ  เอกเยว  กาเรมีติ  อธิปฺปาเย สติป เอกาพทฺธตฺตา  
สพฺพ   กตเมว   โหตีติ   วทนฺติ ฯ   ทารุ   วิชฺฌตีติ   เอตฺถ  
ชานิตฺวาป   วิชฺฌติ   วา   วิชฺฌาเปติ   วา  วฏฏติเยวาติ  วทนฺติ ฯ  
ภตฺตสิตฺเถ   วิชฺฌตีติ   เอตฺถาป   เอเสว   นโย ฯ  ต  วิชฌฺติ  น  
วฏฏตีติ   รชชฺุอาทีน   ภาชนคติกตฺตาติ   วทนฺติ ฯ   มริจิปกฺกาทีหิ  
มิสฺเสตฺวาติ   เอตฺถ   ภตฺตสิตฺถสมฺพนฺธวเสน   เอกาพทฺธตา  เวทิตพฺพา  
น     ผลานเยว    อ ฺม ฺสมฺพนฺธวเสน ฯ    ภินฺทาเปตฺวา  
กปฺปย   การาเปตพฺพนฺติ   พีชโต   มุตฺตสฺส   กฏาหสฺส  ภาชนคติ- 
กตฺตา วุตฺต ฯ  
        [๑๖๖]  นิกฺขาเมตุนฺติ   ต  ภิกฺขุ  นกิฺขาเมตุ ฯ  สเจ  เอตสฺส  
อนุโลมนฺติ     เสนาสนรกฺขณตฺถาย    อนุ ฺาตมฺป    ปฏคฺคิทานาทึ  
อตฺตนาป   กาตุ   วฏฏตีติ   เอตฺตเกเนว  อิทมฺป  เอตสฺส  อนุโลมนฺติ  
เอว   อธิปฺปาโย   สิยา ฯ   ปฏคฺคิทาน   ปริตฺตกรณ ฺจ   อตฺตโน  
ปรสฺส   วา   เสนาสนรกฺขณตฺถาย   วฏฏติเยว   ตสฺมา   สเจ  ตสฺส  
สุตฺตสฺส   เอต   อนุโลม   สิยา   อตฺตโน   น   วฏฏติ   อ ฺสฺส  
วฏฏตีติ   อย   วิเสโส   กุโต   ลพฺภตีติ   อาห  อตฺตโน  น  วฏฏติ  
ฯเปฯ   น  สกฺกา  ลทฺธุนติฺ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ภูตคาโม  
                      [ ม. ท.  ๒๓๔  ส. ท.  ๓๒๔-๖ ]  
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ภูตคามส ฺ ิตา   วิโกปน   วา   วิโกปาปน   วาติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  
ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                          ภูตคามสิกฺขาปท ปม ฯ  
        [๑๖๗]  ทุติเย ฯ   อ ฺ   วจนนฺติ   ย  โจทเกน  จุทิตกสฺส  
โทสวิภาวนวจน   วุตฺต   ต   ตโต   อ ฺเเนว  วจเนน  ปฏิจรติ ฯ  
อถวา    อ ฺเน ฺ    ปฏิจรตีติ    อ ฺเน   การเณน   อ ฺ  
การณ   ปฏิจรตีติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ  ย  โจทเกน  
จุทิตกสฺส   โทสวิภาวนการณ   วุตฺต   ต   ตโต   อ ฺเน   โจทนาย  
อมูลกภาวทีปเกน   การเณน   ปฏิจรตีติ   วุตฺต   โหติ ฯ  ปฏิจรตีติ  
ปฏิจฺฉาทนวเสน   จรติ   ปวตฺตตีติ   อตฺโถ ฯ   ปฏจฺิฉาทนตฺโถเอว  
วา   จรติสทฺโท   อเนกตฺถตฺตา  ธาตูน ฯ  เตนาห  ปฏิจฺฉาเทตีติ ฯ  
โก    อาปนฺโนติ    อาทินา    ปาลิย   โจทน   อวิสชฺเชตฺวา  
วิกฺเขปาปชฺชนวเสน   อ ฺเน ฺ   ปฏิจรณ   ทสสฺิต ฯ   อปรมฺป  
ปน    โจทน    วิสชฺเชตฺวา    พหิทฺธากถาอปนามวเสน   ปวตฺต  
ปาลิมุตฺตก    อ ฺเน ฺ   ปฏิจรณ   เวทิตพฺพ ฯ   อิตฺถนฺนาม  
อาปตฺตึ   อาปนฺโนสีติ   ปุฏโ   ปาตลิปุตฺต   คโตมฺหีติ   วตฺวา   ปุน  
น   ตว   ปาตลิปุตฺตคมน   ปุจฺฉาม   อาปตฺตึ   ปุจฺฉามาติ   วุตฺเต  
ตโต   ราชคห   คโตมฺหีติ   ราชคห   วา   ยาหิ   พฺราหฺมณคห  วา  
อาปตฺตึ   อาปนฺโนสีติ   ตตฺถ   เมสูกรมส   ลทฺธนติฺ   อาทีนิ   วตฺวา 
                          [ ม. ท.  ๒๓๕  ส. ท.  ๓๒๖ ]  
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กถ   พหิทฺธา   วิกฺขิปนฺโตป   หิ   อ ฺเน ฺ   ปฏจิรติจฺเจว   สงฺข  
คจฺฉติ ฯ   ยเทต   อ ฺเน ฺ   ปฏจรณวเสน   ปวตฺตวจน   ตเทว  
ปุจฺฉิตมตฺถ    เปตฺวา    อ ฺ   วทตีติ   อ ฺวาทกนฺติ   อาห  
อ ฺเน ฺ   ปฏิจรณสฺเสต   นามนฺติ ฯ   ตุณฺหีภูตสฺเสต   นามนฺติ  
ตุณฺหีภาวสฺเสต  นาม ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ อ ฺวาทก อาโรเปตูติ  
อ ฺวาทกกมฺม    อาโรเปตุ   อ ฺวาทกตฺต   วา ฯ   อิทานิ  
กริยมาเนน   กมฺเมน   อาโรเปตูติ   อตฺโถ ฯ  วิเหสก  อาโรเปตูติ  
เอตฺถาป   วิเหสกกมฺม   วิเหสกภาว   วา   อาโรเปตูติ   เอวมตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ   อนาโรปเต   อ ฺวาทเก   วุตฺตทุกฺกฏ   ปาลิย  
อาคตอ ฺเน ฺ   ปฏิจรณวเสน   ยชฺุชติ ฯ  อฏกถาย  อาคเตน  ปน  
ปาลิมุตฺตกอ ฺเน ฺ    ปฏิจรณวเสน    อนาโรปเต    อ ฺวาทเก  
มุสาวาเทน    ปาจิตฺติย    อาโรปเต    อิมินาว    ปาจิตฺติยนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  เกจิ  ปน  อาโรปเต  อ ฺวาทเก  มุสาวาเทน  อิมินา  
จ   ปาจิตฺติยทฺวย   โหตีติ   วทนฺติ ฯ   ต  วีมสิตฺวา  คเหตพฺพ ฯ  
ยา   สา   อาทิกมฺมิกสฺส   อนาปตฺต   วุตฺตา   สาป   ปาลิย  
อาคตอ ฺเน ฺ    ปฏิจรณวเสน    วุตฺตาติ    ทฏพฺพา   อิมินา  
สิกฺขาปเทน  อนาปตฺติทสฺสนตฺถ  วา ฯ  เสส อุตฺตานเมว ฯ ธมฺมกมฺเมน  
อาโรปตตา   อาปตฺติยา   วา   วตฺถุนา   วา   อนุยุ ฺชยิมานตา ฉาเทตุ- 
กามตาย   อ ฺเน ฺ   ปฏิจรณ   วา  ตุณฺหีภาโว  วาติ  อิมานิ  
                       [ ม. ท.  ๒๓๕-๙  ส. ท.  ๓๒๗-๘ ]  
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ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                          อ ฺวาทกสิกฺขาปท ทุติย ฯ  
        [๑๖๘]  ตติเย ฯ   ธาตุปาเ   เฌสทฺโท   จินฺตายป   ิโตติ  
อาห   ลามกโต   วา   จินตฺาเปนฺตีติ   อาทึ ฯ   อยเมว   จ  
อเนกตฺถตฺตา   ธาตูน   โอโลกนตฺโถป   โหตีติ  ทฏพฺพ ฯ  อกฺขราย  
วาเจตีติ   อาทีสุ   วิย   ฉนฺทายาติ   ลงฺิควิปลฺลาสวเสน   วุตฺตนฺติ  
อาห   ฉนฺเทนาติ ฯ   เยน  วจเนนาติ  เยน  ฉนฺทาย  อิตฺถนฺนาโม  
อิตฺถนฺนาม๑   กโรตีติ  อาทิวจเนน ฯ  เยน  จ  ขิยฺยนฺตีติ  เยน  
ฉนฺทาย   อิตฺถนฺนาโมติ   อาทิวจเนน  ตตฺถ  ตตฺถ  ภิกฺขูน  สวนุปจาเร  
ตฺวา   อวณฺณ   ปกาเสนฺติ ฯ   อ ฺ   อนุปสมฺปนฺน   อุชฌาเปตีติ  
อ ฺเน   อนุปสมฺปนฺเนน   อุชฺฌาเปติ ฯ   ตสฺส   วา   ต  สนฺติเก  
ขิยฺยตีติ   ตสฺส   อนุปสมฺปนฺนสฺส   สนฺติเก   ต   สงฺเฆน   สมฺมต  
อุปสมฺปนฺน   ขิยฺยติ   อวณฺณ   วทนฺโต   ปกาเสติ ฯ   อนุปสมฺปนฺน  
สงฺเฆน   สมฺมตนฺติ   เอตฺถ   สมฺมตปุพฺโพ   สมฺมโตติ   วุตฺโต ฯ  
เตณาห  กิ ฺจาปติ  อาทึ ฯ  ยสฺมา อุชฌฺาปน ขิยฺยน ฺจ มุสาวาท- 
วเสเนว ปวตฺต    ตสฺมา    อาทิกมฺมิกสฺส    อนาปตฺตีติ   ปาจิตฺติยฏาเน  
ทุกฺกฏฏาเน     จ     อิมินาว    อนาปตฺติทสฺสนตฺถ    วุตฺตนฺติ  
คเหตพฺพ ฯ   เอว ฺจ   กตฺวา   อุชฺฌาเปนฺตสฺส   ขิยฺยนฺตสฺส   จ  
 ๑ ม. อิท นาม ฯ  

                  [ ม. ท.  ๒๔๐-๒  ส. ท.  ๓๒๘-๓๐ ]  
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เอกกฺขเณ   เทฺว   เทฺว   อาปตฺติโย   โหนฺตีติ   อาปนฺน ฯ  อถวา  
อีทิส   สกิฺขาปท   มุสาวาทโต   ปม   ป ฺตฺตนฺติ   คเหตพฺพ ฯ  
เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   ธมฺมกมฺเมน   สมฺมตตา   อุปสมฺปนฺนตา  
อคติคมนาภาโว   ตสฺส   อวณฺณกามตา   ยสฺส   สนติฺเก   วทติ  ตสฺส  
อุปสมฺปนฺนตา   อุชฺฌาปน   วา   ขิยฺยน   วาติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  
ฉ องฺคานิ ฯ  
                               อุชฺฌาปนสิกฺขาปท ตติย ฯ  
        [๑๖๙]  จตุตฺเถ ฯ   หมิวสฺเสนาติ   หิมเมว   วุตฺต ฯ  
อปฺป ฺตฺเตติ   อปฺปตีเต ฯ   อปฺปสิทฺเธติ   อตฺโถ ฯ  มณฺฑเป  วา  
รุกฺขมูเล   วาติ   วจนโต   วิวฏงฺคเณป   นิกฺขิปตต   วฏฏตีติ   ตีสุป  
คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   โคจรปฺปสุตาติ   โคจรฏาน   ปฏิปนฺนา ฯ  
อฏ   มาเสติ  อิมินา  วสสฺาน  จาตุมฺมาส  สเจป  เทโว  น  วสสฺติ  
ปฏิกฺขิตฺตเมวาติ   อาห   อฏ   มาเสติ   วจนโต ฯเปฯ   นิกฺขิปตุ  
น   วฏฏติเยวาติ ฯ  ตตฺถ  จตฺตาโร  มาเสติ  วสฺสานสฺส  จตฺตาโร  
มาเส ฯ   อวสฺสิกสงฺเกเตติ   อิมินา   อนุ ฺาเตป   อฏ   มาเส  
ยตฺถ   เหมนฺเต   เทโว   วสฺสติ   ตตฺถ   อปเรป  จตฺตาโร  มาสา  
ปฏิกฺขิตฺตาติ   อาห   อวสฺสิกสงฺเกเตติ   วจนโตติ   อาทึ ฯ  อิมินา  
อิม   ทีเปติ   ยสฺมึ   เทเส   เหมนฺเต   เทโว  วสฺสติ  ตตฺถ  อฏ  
มาเส   ปฏิกขิฺปตฺวา   จตฺตาโร   มาสา   อนุ ฺาตา   ยตฺถ   ปน  
                       [ ม. ท.  ๒๔๒-๔  ส. ท.  ๓๓๐-๑ ]  
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วสฺสาเนเยว   วสฺสติ   ตตฺถ   จตฺตาโร   มาเส   ปฏิกขิฺปตฺวา  อฏ  
มาสา   อนุ ฺาตาติ ฯ  อิมินาว  นเยน  มชฺฌิมเทเส  ยตฺถ  เหมนฺเต  
หิมวสฺส   วสฺสติ   ตตฺถาป   อฏเว   มาสา  ปฏิกฺขิตฺตาติ  เวทิตพฺพา  
ตสฺมา   วสฺสานกาเล   ปกติอชฺโฌกาเส   โอวสฺสกมณฺฑเป   รุกฺขมูเล  
จ    สนฺถริตต    น    วฏฏติ   เหมนฺตกาเล   ปกติอชโฺฌกาเส โอวสฺสก- 
มณฺฑปาทีสุป   วฏฏติ   ต ฺจ   โข  ยตฺถ  หิมวสฺเสน  เสนาสน  
น   เตมติ   คิมฺหกาเลป   ปกติอชฺโฌกาสาทีสุ   วฏฏติเยว   ต ฺจ  
โข   อกาลเมฆาทสฺสเน   กากาทีน   นพิทฺธวาสรุกฺขมูเล  ปน  กทาจิป  
น   วฏฏตีติ   เอวเมตฺถ   วินิจฺฉโย   เวทติพฺโพ ฯ   อิม ฺจ   ปน  
อตฺถวิเสส   คเหตฺวา   ภควตา   ปมเมว   สกิฺขาปท   ป ฺตฺตนฺติ  
วิสส   อนุปปฺ ฺตฺติ   น   วุตฺตา ฯ   เตเนว   มาติกฏกถาย  วุตฺต  
อิติ   ยตฺถ   ยทา   จ   สนถฺริตต   น   วฏฏติ   ต   สพฺพมิธ  
อชฺโฌกาสสงฺขเมว   คตนฺติ ฯ   อถวา   อวิเสเสน   อชฺโฌกาเส สนฺถรน- 
สนฺถราปนานิ  ปฏิกฺขิปตฺวา อีทิเส กาเล อีทิเส จ ปเทเส เปถาติ  
อนุชานนมตฺเตเนว   อลนติฺ   สิกฺขาปเท   วิสส   อนุปฺป ฺตฺติ   น  
อุทฺธฏาติ   เวทิตพฺพา ฯ   ปริวาเร   ปน   อิมสฺเสว   สิกฺขาปทสฺส  
อนุรูปวเสน   ป ฺตฺตตฺตา   เอกา  อนุปฺป ฺตฺตีติ  วุตฺต ฯ  นววายิโม  
สิงฺฆ   น   นสฺสตีติ  อาห  นววายิโม  วาติ ฯ  โอนทธฺโกติ  จมฺเมน  
โอนทฺโธ ฯ  อุกฺกฏอพฺโภกาสิโกติ  อิท  ตสฺส  ปรวิิตกฺกทสฺสน-  
                            [ ม. ท.  ๒๔๔  ส. ท.  ๓๓๑ ]  
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มตฺต ฯ  อุกฺกฏอพฺโภกาสิกสฺส   ปน   จีวรกุฏ ิ  น   วฏฏตีติ   นตฺถิ ฯ  
กายานุคติกตฺตาติ   ภิกฺขุโน   ตตฺเถว   สนฺนิหิตภาว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ๘  
อิมินาว  ตสฺมึเยว  กาเล  อนาปตฺติ  วุตฺตา ฯ  จีวรกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  
ปน   อ ฺตฺถ   คจฺฉนฺตสฺส   ปณฺฑาย   ปวิสนฺตสฺสป   อาปตฺติเยว ฯ  
ยสฺมา   ปน   ทายเกหิ   ทานกาเลเยว   สหสฺสคฺฆนิกมฺป   กมฺพล  
ปาทปุ ฺฉน   กตฺวา   ปริภุ ฺชถาติ   ทนิฺน   ตเถว   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏติ  
ตสฺมา     อิท    ม ฺจปาทิเสนาสน    อพฺโภกาเสป    ยถาสุข  
ปริภุ ฺชถาติ   ทายเกหิ   ทนิฺน ฺเจ   สพฺพสฺมึป   กาเล   อพฺโภกาเสป  
นิกฺขิปตต   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   เปเสตฺวา   คนฺตพฺพนฺติ  เอตฺถ  โย  
ภิกฺขุ  อิม  าน  อาคนฺตฺวา  วสติ  ตสฺส  เทถาติ  วตฺวา เปเสตพฺพ ฯ  
วลาหกาน    อนุฏ ิตภาว   สลฺลกฺเขตฺวาติ   อิมินาว   คิมฺหาเนป  
เมเฆ   อุฏ ิเต   ม ฺจปาทึ   ยงฺกิ ฺจิ   เสนาสน   อชฺโฌกาเส  
นิกฺขิปตต   น   วฏฏตีติ   ทีปตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ   ปาทฏานาภิมุขาติ  
นิสีทนฺตาน    ปาทปตนฏานาภิมุขนฺติ    เกจิ ฯ   สมฺมชฺชนฺตสฺส  
ปาทฏานาภิมุขนฺติ   อปเร ฯ   พหิ   วาลิกาย   อคมนนิมิตฺต  
ปาทฏานาภิมุขา   วาลิกา   หริตพฺพาติ   วุตฺตนฺติ   เอเก ฯ  กจวร  
หตฺเถหิ   คเหตฺวา   พหิ   ฉฑฺเฑตพฺพนฺติ  อิมินา  กจวร  ฉฑฺเฑสฺสามีติ  
วาลิกา   น   ฉฑฺเฑตพฺพาติ   ทีเปติ ฯ  อนฺโต  สเวเตฺวา  พทฺธนฺติ  
เอรกปตฺตาทีหิ   เวณึ   กตฺวา   ตาย   เวณิยา   อุโภส ุ  ปสฺเสสุ  
                        [ ม. ท.  ๒๔๔  ส. ท.  ๓๓๑-๓ ]  
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วิตฺถตฏาเน   พหุ  เวเตฺวา  ตโต  ปฏาย  ยาว  มชฺฌฏาน  ตาว  
อนฺโต   อากฑฺฒนวเสน   เวเตฺวา   เวเตฺวา   มชฺเฌ   สงฺขิปตฺวา  
ติริย ตตฺถ ตตฺถ พนฺธิตฺวา กต ฯ  
        [๑๗๐]  กปฺป  ลภิตฺวาติ  คจฺฉาติ  วุตฺตวจเนน  กปฺป  ลภิตฺวา ฯ  
เถรสฺส   หิ   อาณตฺติยา   คจฺฉนฺตสฺส   อนาปตฺติ ฯ  ปุริมนเยเนวาติ  
นิสีทิตฺวา   สย   คจฺฉนฺโตติอาทินา   ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว ฯ  อ ฺตฺถ  
คจฺฉตีติ    ต    มคฺค    อติกกฺมิตฺวา   อ ฺตฺถ   คจฺฉติ ฯ เลฑฺฑุ- 
ปาตุปจารโต  พหิ   ิตตฺตา  ปาทุทฺธาเรน  กาเรตพฺโพติ  วุตฺต ฯ  
อ ฺตฺถ   คจฺฉนฺตสฺส   ปมปาทุทฺธาเร   ทุกฺกฏ   ทุติยปาทุทฺธาเร  
ปาจิตฺติยนฺติ   อตฺโถ ฯ   ปากติก   อกตฺวาติ   อปฺปฏสิาเมตฺวา ฯ  
อนฺตรสนฺนิปาเตติ   อนฺตรนฺตรา   สนฺนปิาเต ฯ   อาวาสิกานเยว  
ปลิโพโธติ   เอตฺถ   อาคนฺตุเกหิ   อาคนฺตฺวา   กิ ฺจิ   อวตฺวา  ตตฺถ  
นิสินฺเนป   อาวาสิกานเยว  ปลิโพโธติ  อธิปฺปาโย ฯ  มหาปจฺจรี- 
วาเท ปน   อ ฺเสุ   อาคนฺตฺวา   นิสินเฺนสูติ   อิท   อมฺหากนฺติ   วตฺวา  
วา   อวตฺวา   วา   นิสินฺเนสูติ   อธิปฺปาโย ฯ  มหาอฏกถาวาเท  
อาปตฺตีติ  ปาจิตฺติยเมว  วุตฺต ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  สนฺถรณ- 
สนฺถราปเน สติ     ปาจิตฺติเยน    ภวิตพฺพนฺติ    อนาณตฺติยา    ป ฺตฺตตฺตา  
ทุกฺกฏ   วุตฺต ฯ   อิท   อุสสฺารกสฺส   อิท   ธมฺมกถิกสฺสาติ  
วิสุ    ป ฺตฺตตฺตา    อนาณตฺติยา    ป ฺตฺเตป   ปาจิตฺติเยเนว  
                     [ ม. ท.  ๒๔๔-๕  ส. ท.  ๓๓๓-๕ ]  
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ภวิตพฺพนฺติ    อธิปฺปาเยน   ตสฺมึ   อาคนฺตฺวา   นิสินเฺน   ตสฺส  
ปลิโพโธติ   วุตฺต ฯ   เกจิ   ปน   วทนฺติ  อนาณตฺติยา  ป ฺตฺเตป  
ธมฺมกถิกสฺส      อนุฏาปนียตฺตา      ปาจิตฺติเยน      ภวิตพฺพ  
อาคนฺตุกสฺส   ปน   ปจฺฉา   อาคเตหิ   วุฑฺฒตเรหิ   อุฏาเปตพฺพตฺตา  
ทุกฺกฏ วุตฺตนฺติ ฯ  
        [๑๗๑]  ภูมิย   อตฺถรติพฺพาติ   วิลิมิกาย   สติ   ตสฺสา   อุปร ิ 
อสติ   สุทฺธภูมิย   อตฺถรติพฺพา ฯ   สหีจมฺมาทีน   ปริหรเณเยว  
ปฏิกฺเขโป    เวทิตพฺโพติ   อิมินา   น   ภิกฺขเว   มหาจมฺมานิ  
ธาเรตพฺพานิ   สีหจมฺม   พฺยคฺฆจมฺม   ทีปจมฺม  โย  ธาเรยฺย  อาปตฺติ  
ทุกฺกฏสฺสาติ   เอว   วุตฺตาย   ขนฺธกปาลิยา   อธิปฺปาย  วิภาเวติ ฯ  
อิท   วุตฺต   โหติ   อนฺโตป   ม ฺเจ   ป ฺตฺตานิ   โหนฺติ   พหิป  
ม ฺเจ    ป ฺตฺตานิ   โหนฺตีติ   อิมสมฺึ   วตฺถุสฺมึ   สิกฺขาปทสฺส  
ป ฺตฺตตฺตา   ม ฺจปเสุ   อตฺถริตฺวา   ปริโภโคเยว   ปฏิกฺขิตฺโต  
ภุมฺมตฺถรณวเสน   ปริโภโค   ปน   อปฺปฏิกฺขิตฺโตติ ฯ   ยทิ   เอว  
ปริหรเณเยว   ปฏิกฺเขโปติ   อิท   กสฺมา   วุตฺตนฺติ ฯ   ยถา  
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   สพฺพ   ปาสาทปริโภคนฺติ   วจนโต   ปุคฺคลิเกป  
เสนาสเน   เสนาสนปริโภควเสน   นิยมิต   สุวณฺณฆฏาทิก   ปริภุ ฺชิตุ 
วฏฏมานป   เกวล   อตฺตโน   สนฺตก   กตฺวา   ปริภุ ฺชิตต  น  วฏฏติ  
เอวมิท    ภุมมฺตฺถรณวเสน    ปริภุ ฺชิยมานมฺป   อตฺตโน   สนฺตก  
                         [ ม. ท.  ๒๔๕  ส. ท.  ๓๓๖ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 276 

กตฺวา   ตต   วิหาร   หริตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ   น   วฏฏตีติ   ทสฺสนตฺถ  
ปริหรเณเยว   ปฏิกฺเขโป   เวทิตพฺโพติ   วุตฺต ฯ   ทารุมย  ปนฺติ  
ผลกมยเมว   ป   วุตฺต ฯ   ปาทกลิกนติฺ   อโธตปาทฏปนก ฯ  
อชฺโฌกาเส   รชน   ปจิตฺวา ฯ เป ฯ  ปฏิสาเมตพฺพนฺติ  เอตฺถ  เทเว  
อสติ   รชนกมฺเม   นฏิ ิเต   ปฏิสาเมตพฺพ ฯ  ภิกฺขุ  วา  สามเณโร  
วา   อารามิโก   วา   ลชฺช ี  โหตีติ  วุตฺตตฺตา  อลชฺชึ  อาปุจฺฉิตฺวา  
คนฺตต   น   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   โอตาเปนฺโต   คจฺฉตีติ   เอตฺถ  
กิ ฺจาป   เอตฺตก   ทรู   คนฺตพฺพนฺติ   ปริจฺเฉโท   นตฺถ ิ  ตถาป  
เลฑฺฑุปาต   อติกฺกมฺม   นาติทูร   คนฺตพฺพนฺติ   วทนฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ   ม ฺจาทีน   สงฺฆิกตา   วุตฺตลกฺขเณ  เทเส  สนฺถรณ  
วา    สนถฺราปน    วา    อปลิพุทฺธตา    อาปทาย   อภาโว เลฑฺฑุ- 
ปาตาติกฺกโมติ  อิมานิ  ปเนตฺถ  ป ฺจ  องฺคานิ ฯ  มาติกฏกถาย  
ปน   อนาปุจฺฉ   วา  คจฺเฉยฺยาติ  เอตฺถ  โย  ภิกฺขุ  วา  สามเณโร  
วา   อารามิโก   วา   ลชฺช ี  โหติ   อตฺตโน  ปลิโพธ  วิย  ม ฺติ  
ตถารูป   อนาปุจฺฉิตฺวา  ต  เสนาสน  ตสฺส  อนิยฺยาเทตฺวา  นิรเปกฺโข  
ถามมชฺฌิมสสฺ   ปุริสสฺส   เลฑฺฑุปาต   อติกฺกเมยฺย   เอเกน   ปาเทน  
เลฑฺฑุปาตาติกฺกเม   ทุกกฺฏ   ทุติเยน   ปาจิตฺติยนฺติ   วตฺวา  องฺเคสุป  
นิรเปกฺขตาย   สทฺธ ึ  ฉ   องฺคานิ   วุตฺตานิ ฯ   ปาลยิมฺปน  
อฏกถาย ฺจ   นิรเปกโฺข   คจฺฉตีติ   อย   วิเสโส   น   ทิสฺสติ ฯ  
                    [ ม. ท.  ๒๔๕-๖  ส. ท.  ๓๖๖-๗ ]  
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โอตาเปนฺโต  คจฺฉตีติ  จ  โอตาปนวิสเยเอว  สาเปกฺขคมเน  อนาปตฺติ  
วุตฺตา ฯ   ยท ิ  อ ฺถาป   สาเปกฺขคมเน   อนาปตฺติ   สิยา  
อนาปตฺติ   สาเปกฺโข   คจฺฉตีติ   อวิเสเสน  วตฺตพฺพ  ภเวยฺย  ตสมฺา  
วีมสิตฺวา ยุตฺตตร คเหตพฺพนฺติ ฯ  
                           ปมเสนาสนสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
        [๑๗๒]  ทุติยเสนาสนสิกฺขาปเท ฯ   เอตฺตกเมว   วุตฺตนฺติ  
อฏกถาสุ   วุตฺต ฯ   อิท ฺจ   อฏกถาสุ   ตถาวุตฺตภาวทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ   อ ฺมฺป   ตาทิส  ม ฺจปเสุ  อตฺถริตพฺพ  ปจฺจตฺถรณเมวาติ  
ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   มาติกฏกถาย   ปน   ปจฺจตฺถรณ  
นาม   ปาวาโร   โกชโวติ   เอตฺตกเมวาติ   นิยเมตฺวา   วุตฺต ฯ  
ตสฺมา   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต  อิมินา  น  สเมติ  วีมสิตฺวา  คเหตพฺพ ฯ  
เสนาสนโตติ   สพฺพปจฺฉิมเสนาสนโต ฯ   โยโกจีติ   ตสฺส   าตโก  
วา   อ ฺาตโก   วา   โยโกจิ ฯ  ปริเวณนฺติ  เอเกกสฺส  วิหารสฺส  
ปริกฺเขปพฺภนฺตร ฯ   กรุนฺุทฏกถาย   วุตฺตเมวตฺถ   สวิเสส   กตฺวา  
ทสฺเสตุ   กิ ฺจาป   วุตฺโตติอาทิ   อารทฺธ ฯ  อปริจฺฉนฺเน  มณฺฑเปติ  
วิสุ   โยเชตพฺพ ฯ   เตเนว  มาติกฏกถาย  อปริจฺฉนฺนมณฺฑเป  วา  
ปริจฺฉนฺเน   วา   พหุนฺน   สนฺนิปาตภูเตติ   วุตฺต ฯ  โภชนสาลายป  
อย   วิเสโส   ลพฺภติเยว ฯ   วตฺตพฺพ   นตฺถีติ  วิเสเสตฺวา  กิ ฺจิ  
วตฺตพฺพ   นตฺถิ ฯ   ปลุชชฺตีติ   วินสฺสติ ฯ  นสฺเสยฺยาติ  โจราทีหิ  
                      [ ม. ท.  ๒๔๖-๙ ส. ท.  ๓๓๗-๙ ]  
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วินสฺเสยฺย ฯ  เยน  ม ฺจ  วา  ป  วา  วินนฺติ  ต  ม ฺจปกวาน ฯ  
สิลุจฺจยเลณนฺติ   สลิุจฺจเย   เลณ ฯ   ปพฺพตคุหาติ   อตฺโถ ฯ  
เสนาสน   อุปจิกาหิ   ขายิตนฺติ   อิมสมฺึ   วตฺถุสฺมึ   ป ฺตฺตตฺตา  
วตฺถุอนุรูปวเสน   อฏกถาย   อุปจิกาสงฺกาย   อภาเว   อนาปตฺติ  
วุตฺตา ฯ   วตฺตกฺขนฺธเก   คมิกวตฺต   ป ฺเปนฺเตน   เสนาสน  
อาปุจฺฉิตพฺพนฺติ   วุตฺตตฺตา   เกวล   อิติ   กตฺตพฺพตามตฺตทสฺสนตฺถ  
อาปุจฺฉน   ปน   วตฺตนฺติ   วุตฺต   น   ปน   วตฺตเภเท   ทุกฺกฏนฺติ  
ทสฺสนตฺถ ฯ   เตเนว   ขนธฺกฏกถาย   เสนาสน   อาปุจฺฉิตพฺพนฺติ  
เอตฺถ   ย   ปาสาณปฏ ิย   วา   ปาสาณตฺถมฺเภสุ   วา  กตเสนาสน  
ยตฺถ   อุปจิกา   นาโรหนติฺ   ต   อนาปจฺุฉนฺตสฺสาป   อนาปตฺตีติ  
วกฺขติ ฯ   ตสฺมา   ย   วุตฺต   คณฺ ีปเท   ตาทิเส   เสนาสเน  
อนาปุจฺฉา   คจฺฉนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   นตฺถิ   คมิกวตฺตวเสน   ปน  
อนาปุจฺฉา   คจฺฉโต   วตฺตเภโท  โหติ  ตสฺมา  ทุกกฺฏ  อาปชฺชตีติ ฯ  
ต   น   คเหตพฺพ ฯ   ปจฺฉิมสฺส   อาโภเคน   มุตฺติ  นตฺถีติ  ตสฺส  
ปจฺฉโต   คจฺฉนฺตสฺส   อ ฺสฺส   อภาวโต   วุตฺต ฯ   เอก   วา  
เปเสตฺวา   อาปุจฺฉิตพฺพนฺติ   เอตฺถ   คมนจิตฺตสฺส   อุปฺปนฺนฏานโต  
อนาปุจฺฉิตฺวา   คจฺฉโต   ทุติยปาทุทฺธาเร   ปาจิตฺติย ฯ   กิ ฺจาป  
ม ฺจ   วา   ป   วา   อชโฺฌกาเส   นิกขิฺปตฺวา   คจฺฉนฺตสฺส   อิธ  
วิสุ   อาปตฺติ   น   วุตฺตา ฯ   ตถาป   อกาเล   อชโฺฌกาเส  
                       [ ม. ท.  ๒๔๙  ส. ท.  ๓๓๙-๔๐ ]  
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ม ฺจปานิ      ป ฺเปตฺวา     คจฺฉนฺตสฺส     เลฑฺฑุปาตาติกฺกเม ปุริมสิกฺขา- 
ปเทน   ปาจิตฺติย   ปรกิฺเขปาติกฺกเม   อิมินา   ทุกฺกฏนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
มณฺฑเป  วา  รุกฺขมูเล  วาติ  หิ  อิมินา  อชฺโฌกาโสป สงฺคหิโตเยวาติ   
ตตฺถาป  ทุกกฺฏ  อิธ  วุตฺตเมวาติ ทฏพฺพ ฯ เสยฺยมฺปน  
อชฺโฌกาเส   สนฺถริตฺวา   คจฺฉนฺตสฺส   อุภเยนป   ทกฺุกฏเมว ฯ  
สงฺฆิเก   วิหาเร   สงฺฆิกเยว   เสยฺย   สนฺถริตฺวา   ปกฺกมนฺตสฺส  
ปาจิตฺติย    วุตฺตนฺติ   อุโภสุ   เอเกกสฺมึ   สงฺฆิเก   ทกฺุกฏนฺติ  
วทนฺติ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   วุตฺตลกฺขณเสยฺยา  ตสฺสา  
สงฺฆิกตา   วุตฺตลกฺขเณ   วิหาเร   สนฺถรณ   วา   สนถฺราปน   วา  
อปลิพุทฺธตา   อาปทาย   อภาโว   อนเปกฺขสฺส   ทสิา   ปกฺกมน  
อุปจารสีมาติกฺกโมติ อิมานิ ปเนตฺถ สตฺต องฺคานิ ฯ  
                        ทุติยเสนาสนสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ  
        [๑๗๓]  ฉฏเ ฯ   อนุปวิสิตฺวาติ   สมีป   ปวิสิตฺวา ฯ  
พหูปการต     คุณวิสิฏต ฺจ     สลลฺกเฺขนฺโตติ     ภณฺฑาคาริกสฺส  
พหูปการต   ธมฺมกถิกาทีน   คุณวิสิฏต ฺจ   สลลฺกฺเขนฺโต ฯ  สมนฺตา  
ทิยฑฺโฒ   หตฺโถติ   มชฺเฌ   ป ฺตฺตม ฺจป   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  
อุปจาร   เปตฺวาติ   วุตฺตลกฺขณ  อุปจาร  เปตฺวา ฯ  เอกวิหาเรติ  
เอกสฺมึ  เสนาสเน ฯ เอกปริเวเณติ ตสฺส วิหารสฺส ปริกฺเขปพฺ- 
ภนฺตเร ฯ คิลาโน         ปวิสตีติอาทีสุ         อนาปตฺติการณสมฺภาวโต  
                       [ ม. ท.  ๒๔๙-๕๒  ส. ท.  ๓๔๑-๓ ]  
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คิลานาทิตาย     ปวิสิสฺสามีติ     อุปจาร    ปวิสนฺตสฺส    สติป สมฺพาเธตุ- 
กามตาย  อนาปตฺติ  วุตฺตาเยวาติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  
เอว ฺจ   สติ   อคิลานาทิภาโวป   วิสุ   องฺเคสุ  วตฺตพฺโพ  สิยา ฯ  
มาติกฏกถาย     ปน     สงฺฆิกวิหารตา    อนุฏาปนียภาวชานน  
สมฺพาเธตุกามตา  อุปจาเร  นิสีทน  วา  นิปชชฺน  วาติ  อิมานิ ปเนตฺถ  
จตฺตาริ องฺคานีติ เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ ตสฺมา วีมสิตพฺพ ฯ  
                            อนูปขชฺชสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๑๗๔]  สตฺตเม ฯ  โกฏกานีติ  ทฺวารโกฏกานิ ฯ  นิกฺขมาติ  
วจน   สุตฺวาป   อตฺตโน   รุจิยา   นิกฺขมติ   อนาปตฺตีติ   วทนฺติ ฯ  
อลชฺช ึ  นิกฺกฑฺฒตีติอาทีสุ   ปม   อลชชฺาทิภาเวน   นิกฺกฑฺฒิสฺสามีติ  
จินฺเตตฺวา    นิกฺกฑฺฒนฺตสฺส    จิตฺตสฺส    ลหุปริวตฺติตาย   โกเป  
อุปฺปนฺเนป   อนาปตฺติ ฯ   เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  สงฺฆิกวิหาโร  
อุปสมฺปนฺนสฺส    ภณฺฑนการกภาวาทิวินิมุตฺตตา    โกเปน   นกิฺกฑฺฒน  
วา นิกฺกฑฺฒาปน วาติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                            นิกฺกฑฺฒนสิกฺขาปท สตฺตม ฯ  
        [๑๗๕]  อฏเม ฯ   อุปริมตเล   ปทราน   อสนฺถริตตฺตา  
อุปริอจฺฉนฺนตลายาติ  วุตฺต ฯ  ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนวาติ อนูปขชฺช- 
สิกฺขาปเท วุตฺตนเยเนว ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ สงฺฆิโก  
วิหาโร   อสีสฆฏฏา   เวหาสกุฏี   เหฏา  สปริโภคตา  อปฏาณิทินฺเน  
                      [ ม. ท.  ๒๕๒-๙  ส. ท.  ๓๔๓-๖ ]  
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อาหจฺจปาทเก   นิสีทน   วา   นิปชชฺน   วาติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  
จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                         เวหาสกุฏีสิกฺขาปท อฏม ฯ  
        [๑๗๖]  นวเม ฯ   มหลฺลโก   นาม   วิหาโร   สสฺสามิโกติ  
วุตฺตตฺตา   ส ฺาจิกาย   กุฏิยา   อนาปตฺติ ฯ   อฑฺฒเตยฺยหตฺถปติ  
อุกฺกฏปริจฺเฉเทน  วุตฺตวจน  ปาลิยา  สเมตีติ  อาห  ต  สุวุตฺตนฺติ ฯ  
ปาลิย   อฏกถาย ฺจ   อุกฺกฏปริจฺเฉเทน   อฑฺฒเตยฺยหตฺถปฺ- 
ปมาณสฺส โอกาสสฺส      ทสฺสิตตฺตา     กวาฏ     อฑฺฒเตยฺยหตฺถวิตฺถารโต  
โอนก    วา    โหตุ   อธิก   วา   อฑฺฒเตยฺยหตฺถปฺปมาณเยว  
โอกาโสติ  วทนฺติ ฯ  ยสสฺ  เวมชฺเฌติ  ยสฺส  วิหารสฺส  เวมชฺเฌ ฯ  
สา   อปริปรูอุปจาราป   โหตีติ  วิวริยมาน  กวาฏ  ย  ภิตฺตึ  อาหนติ  
สา   สมนฺตา   กวาฏวิตฺถารปฺปมาณอุปจารรหิตาป   โหตีติ   อตฺโถ ฯ  
อาโลก   สนฺเธติ   ปเธตีติ   อาโลกสนฺธ ิฯ   ปุนปฺปุน   ฉาทาเปสิ  
ปุนปฺปุน   ลมิฺปาเปสีติ   อิมสฺมึ   วตฺถสฺุมึ   อุปฺปนฺนโทเสน  สกิฺขาปทสฺส  
ป ฺตฺตตฺตา   เลป   อนุชานนฺเตน   จ   ทฺวารพนฺธสฺส   สมนฺตา  
อฑฺฒเตยฺยหตฺถปฺปมาเณเยว      ปเทเส      ปุนปฺปุน     เลปสฺส  
อนุ ฺาตตฺตา    ตโต    อ ฺตฺถ   ปุนปฺปุน   ลิมฺเปนฺตสฺส   วา  
ลิมฺปาเปนฺตสฺส   วา   ภิตฺติย   มตฺติกาย   กตฺตพฺพกิจฺจ   นิฏาเปตฺวา  
ปุน   จตุตฺถเลเป   ทินฺเน   ปาจิตฺติเยน   ภวิตพฺพนฺติ   วทนฺติ ฯ  
                     [ ม. ท.  ๒๖๐-๑  ส. ท.  ๓๔๖-๗ ]  
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คณฺ ีปเทสุ   ปน   ตีสุป   ปุนปฺปุน   เลปทานสฺส   วุตฺตปฺปมาณโต  
อ ฺตฺถ   ปฏิกฺขิตฺตมตฺต   เปตฺวา   ปาจิตฺติยสฺส   อวุตฺตตฺตา   ทุกฺกฏ  
อนุรูปนฺติ   วุตฺต ฯ   อธิฏาตพฺพนฺติ   สวิธาตพฺพ ฯ   อปฺปหริเตติ  
เอตฺถ   อปฺปสทฺโท   อปฺปจฺโฉติอาทีสุ   วิย   อภาวตฺโถติ   อาห  
อหริเตติ ฯ   ปตโนกาโสติ   ปตโนกาสตฺตา   ตตฺร   ิตสฺส  ภิกฺขุโน  
อุปริ   ปเตยฺยาติ   อธิปฺปาโย ฯ   สเจ   หริเต    ิโต  อธิฏเติ  
อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   วจเนน   อิมมตฺถ   ทีเปติ   สเจ   วิหารสฺส  
สมนฺตา   วุตฺตปฺปมาเณ   ปริจฺเฉเท   ปุพฺพณฺณาทีนิ   น   สนฺติ   ตตฺถ  
วิหาโร   กาเรตพฺโพ   ยตฺถ   ปน   สนติฺ   ตตฺถ   การาเปนฺตสฺส  
ทุกฺกฏนฺติ ฯ  เอเกก  มคฺค  อุชุกเมว  อุปฏเปตฺวา  ฉาทน  มคฺเคน  
ฉาทน   นาม   โหตีติ   ทสฺเสตต   มคฺเคน   ฉาเทนฺตสฺสาติ  วุตฺต ฯ  
อิมินา   ปน   นเยน   สพฺพสฺมึ  วิหาเร  เอกวาร  ฉาทิเต  ต  ฉทน  
เอก   มคฺคนฺติ   คเหตฺวา   เทฺว   มคฺเคติอาทิ  วุตฺต ฯ  ปรยิาเยน  
ฉาทเนป   อิมินาว   นเยน  โยเชตพฺพนฺติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  
ต   ปุนปฺปุน   ฉาทาเปสีติ   อิมาย   ปาลยิา   สพฺพมฺป   เจต  ฉทน  
ฉทนุปริ   เวทิตพฺพนฺติ   อิมินา  อฏกถาวจเนน  จ  สเมติ ฯ  ตสฺมา  
เทฺว    มคฺเค    อธิฏหิตฺวา   ตติยาย   มคฺค   อาณาเปตฺวา  
ปกฺกมิตพฺพนฺติ   เอตฺถ   เทฺว  ฉทนานิ  อธิฏหิตฺวา  ตติย  ฉทน  เอว  
ฉาเทหีติ   อาณาเปตฺวา   ปกฺกมิตพฺพนฺติ   เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ  
                          [ ม. ท.  ๒๖๑  ส. ท.  ๓๔๘ ]  
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เกจิ   ปน   ปม   ตาว   เอกวาร   อปริเสส   ฉาเทตฺวา   ปุน  
ฉทนทณฺฑเก  พนฺธิตฺวา  ทุติยวาร  ตเถว  ฉาเทตพฺพ ตติยวาร- 
จตุตฺถวาเร สมฺปตฺเต     เทฺว     มคฺเค     อธิฏหิตฺวา     อาณาเปตฺวา  
ปกฺกมิตพฺพนฺติ   วทนฺติ ฯ  อปเร  ปน  ปมวาเรเยว  ตโยป  มคฺเค  
อธิฏาตต   วฏฏติ   จตุตฺถโต   ปฏาย   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยนฺติ  
วทนฺติ ฯ  ตทุภยมฺป  ปาลยิา  อฏกถาย  จ  น  สเมติ ฯ  ตติยาย  
มคฺคนฺติ   เอตฺถ   ตติยายาติ   อุปโยคตฺเถ   สมฺปทานวจน ฯ  ตติย  
มคฺคนฺติ   อตฺโถ ฯ   ติณฺณ   มคฺคานนฺติ   มคฺควเสน   ฉาทิตาน  
ติณฺณ   ฉทนาน ฯ  ติณฺณ  ปริยายานนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  
จตุตฺเถ   มคฺเค   วา   ปริยาเย   วาติ   จ   ตถา   ฉาเทนฺตาน  
จตุตฺถฉทนเมว  วุตฺต ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ มหลลฺกวิหารตา อตฺตโน  
วาสาคารตา อุตฺตริอธิฏานนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                         มหลฺลกวิหารสิกฺขาปท นวม ฯ  
        [๑๗๗]  ทสเม ฯ   อิมสฺส   สิกฺขาปทสฺส   สิ ฺเจยฺย   วา  
สิ ฺจาเปยฺย   วาติ   พาหิรปริโภควเสน   ปม  ป ฺตฺตตฺตา  สปฺปาณก  
อุทก   ปริภุ ฺเชยฺยาติ   สกิฺขาปท   อตฺตโน   นหานปานาทิปริโภค- 
วเสน ป ฺตฺตนฺติ    เวทติพฺพ ฯ   ตสมฺึ   วา   ปม   ป ฺตฺเตป  
อตฺตโน   ปรโิภควเสเนว   ป ฺตฺตตฺตา   ปุน   อิม   สิกฺขาปท  
พาหิรปริโภควเสเนว   ป ฺตฺตนฺติ   คเหตพฺพ ฯ   สปฺปาณกส ฺ ิสฺส  
                            [ ม. ท.  ๒๖๑-๔  ส. ท.  ๓๔๘-๙ ]  
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ปริโภเคน    ปาณกา    มรสิฺสนฺตีติ    ปพฺุพภาเค    ชานนฺตสฺสป  
สิ ฺจนสิ ฺจาปน   ปทีเป   นิปติตฺวา   ปฏงฺคาทิปาณกา   มริสฺสนฺตีติ  
ชานนฺตสฺส   ปทีปุชฺชลน   วิย   วินาป   วธกเจตนาย   โหตีติ   อาห  
ปณฺณตฺติวชฺชนฺติ ฯ   เสส   อุตฺตานตฺถเมว ฯ  อุทกสฺส  สปฺปาณกตา  
สิ ฺจเนน   ปาณกา   มริสสฺนฺตีติ   ชานน   ตาทิสเมว   อุทก   วินา  
วธกเจตนาย   เกนจิเทว   กรณีเยน   ติณาทีน   สิ ฺจนนฺติ   อิมานิ  
ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                              สปฺปาณกสิกฺขาปท ทสม ฯ  
                                  เสนาสนวคฺโค ทุติโย ฯ  
                           ภูตคามวคฺโคติป อิมสฺเสว นาม ฯ  
        [๑๗๘]  ภิกฺขุนีวคฺคสฺส   ปมสิกฺขาปเท ฯ   กถานุสาเรนาติ  
โส   เถโร   กึสีโล   กึสมาจาโร   กตรกุลา   ปพฺพชโิตติอาทินา  
ปุจฺฉนฺตาน   ปุจฺฉากถานุสาเรน ฯ   กเถตุ   วฏฏนฺตีติ  นิรามิเสเนว  
จิตฺเตน   กเถตุ   วฏฏนฺติ ฯ   อนิยฺยานิกตฺตา   สคฺคโมกฺขมคฺคาน  
ติรจฺฉานภูตา   กถา   ติรจฺฉานกถาติ   อาห  สคฺคมคฺคคมเนปติ- 
อาทึ ฯ อปสทฺเทน   ปเคว   โมกฺขมคฺคคมเนติ   ทีเปติ ฯ   ติรจฺฉาน- 
ภูตนฺติ ติโรกรณภูต ฯ   พาธิกนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ลทฺธาเสวนา  
หิ   ติรจฺฉานกถา   สคฺคโมกฺขาน   พาธิกาว   โหติ ฯ   สมิทฺโธติ  
ปริปุณฺโณ ฯ   สหิตตฺโถติ   ยุตฺตตฺโถ ฯ   อตฺถคมฺภีรตาทิโยคโต  
                         [ ม. ท.  ๒๖๔-๙  ส. ท.  ๒๕๐-๑ ]  
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คมฺภีโร ฯ   พหุรโสติ   อตฺถรสาทิพหุรโส ฯ  ลกฺขณปฏิเวธสยุตฺโตติ  
อนิจฺจาทิลกฺขณปฏิเวธสฺส    อาวหนโต    ลกฺขณปฏิเวธสยุตฺโต ฯ  
ปรโตติ   ปรตฺถ ฯ   อุตฺตรนิฺติ  อตฺโถ ฯ  กโรนฺโตวาติ  ปริพาหิเร  
กโรนฺโตเยว ฯ  
        [๑๗๙]  ปาฏิโมกโฺขติ   จาริตฺตวาริตฺตปฺปเภท   สิกฺขาปทสีล ฯ  
ต   ห ิ  โย   น  ปาติ  รกฺขติ  ต  โมกฺเขติ  โมเจติ  อาปายิกาทีหิ  
ทุกฺเขหิ   ตสมฺา   ปาฏิโมกฺขนฺติ   วุจฺจติ ฯ   สวรณ   สวโร  
กายวจีทฺวาราน  ปทหน ฯ  เยน  หิ  เต  สวุตา  ปหิตา  โหนฺติ  โส  
สวโร ฯ  กายกิวาจสิกสฺส  อวีติกฺกมสฺเสต นาม ฯ ปาฏิโมกฺข- 
สวรสวุโตติ ปาฏิโมกฺขสวเรน     ปหติกายวจีทฺวาโร ฯ    ตถาภูโต    จ  
ยสฺมา   เตน   สมงฺคี   นาม   โหติ  ตสฺมา  วุตฺต  สมนฺนาคโตติ ฯ  
วตฺตตีติ  อตฺตภาว  ปวตฺเตติ ฯ  วิหรตีติ  หิ  อิมินา ปาฏิโมกฺข- 
สวรสีเล  ิตสฺส    ภิกฺขุโน   อิริยาปถวิหาโร   ทสสฺิโต ฯ   สงฺเขปโต  
วุตฺตมตฺถ   วิตฺถารโต   ปาลิยา   วิภาเวตุ   วุตฺต   เหตนฺติอาทิ  
อารทฺธ ฯ   ตตฺถ   วิภงฺเคติ   ฌานวิภงฺเค ฯ  สีล  ปติฏาติอาทีนิ  
ปาฏิโมกฺขสฺเสว   เววจนานิ ฯ   ตตฺถ   สีลนฺติ   กาม ฺเจต   สห  
กมฺมวาจาปริโยสาเนน   อิชฺฌนกสฺส   ปาฏิโมกฺขสฺเสว   เววจน ฯ  
เอว   สนฺเตป   ธมฺมโต   เอต   สลี   นาม   ปาณาติปาตาทีหิ  วา  
วิรมนฺตสฺส   วตฺตปฏิปตฺตึ   วา   ปูเรนตฺสฺส   เจตนาทโย   ธมฺมา 
                       [ ม. ท.  ๒๖๘-๙  ส. ท.  ๒๕๑ ]  
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เวทิตพฺพา ฯ  ยสฺมา  ปน  ปาฏิโมกฺขสีเลน  ภิกฺขุ  สาสเน  ปติฏาติ  
นาม   ตสฺมา   ต   ปติฏาติ   วุตฺต ฯ   ปติฏหติ   วา   เอตฺถ  
ภิกฺขุ   กุสลา   ธมฺมาเอว   วา   เอตฺถ   ปติฏหนฺตีติ   ปติฏา ฯ  
อยมตฺโถ   สีเล   ปติฏาย   นโร   สป ฺโติ  จ  ปติฏา  มหาราช  
สีล  สพฺเพส  กุสลาน  ธมมฺานนฺติ  จ  สีเล  ปติฏ ิตสฺส  โข  มหาราช  
สพฺเพ   กุสลา   ธมฺมา   น   ปริหายนฺตีติ   จ   อาทิสตฺุตวเสน  
เวทิตพฺโพ ฯ   ตเทต   ปุพฺพุปฺปตฺติอตฺเถน   อาทิ ฯ  วุตฺตป  เจต  
ตสฺมาติห   ตฺว   อุตฺติย   อาทิเมว   วิโสเธหิ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  โก  
จาทิ   กุสลาน   ธมฺมาน   สีล ฺจ   สุวิสุทฺธ   ทิฏ ิ   จ  อุชกุาติ ฯ  
ยถา   หิ   นครวฑฺฒกี  นคร  มาเปตุกาโม  ปม  นครฏาน  โสเธติ  
ตโต   อปรภาเค   วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกาทิปริจฺเฉเทน   วิภชิตฺวา   นคร  
มาเปติ   เอวเมว   โยคาวจโร   อาทิมฺหิ   สลี   โสเธติ   ตโต  
อปรภาเค   สมาธิวิปสฺสนามคฺคผลนิพฺพานานิ   สจฺฉิกโรติ ฯ   ยถา  
วา   ปน   รชโก   ปม   ตีหิ   ขาเรหิ  วตฺถ  โธวิตฺวา  ปริสุทฺเธ  
วตฺเถ   ยทิจฺฉก   รงฺคชาต   อุปเนติ   ยถา   วา   ปน   เฉโก  
จิตฺตกาโร   รปู   ลิขิตุกาโม   อาทิโต   ภิตฺติปริกมฺม   กโรติ   ตโต  
อปรภาเค   รปู   สมุฏาเปติ   เอวเมว   โยคาวจโร   อาทิโตว  
สีล   วิโสเธตฺวา   อปรภาเค   สมถวิปสฺสนาทโย   ธมฺเม  สจฺฉิกโรติ  
ตสฺมา   สีล   อาทีติ   วุตฺต ฯ   ตเทต   จรณสริกฺขตาย  จรณ ฯ  
                            [ ม. ท.  ๒๖๙  ส. ท. ๓๕๑ ]  
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จรณาติ   ปาทา   วุจฺจนฺติ ฯ   ยถา   ห ิ  ฉินฺนจรณสฺส   ปุริสสฺส  
ทิส   คมนาภิสงฺขาโร   น   ชายติ   ปริปณฺุณปาทสฺเสว   ชายติ  
เอวเมว   ยสฺส   สีล   ภินฺน   โหติ   ขณฺฑ   อปริปณฺุณ   ตสฺส  
นิพฺพานคมนาย   าณคมน   น   สมฺปชฺชติ ฯ  ยสฺส  ปน  ต  อภินฺน  
โหติ    อขณฺฑ    ปริปุณฺณ    ตสฺส   นิพฺพานคมนาย   าณคมน  
สมฺปชฺชติ   ตสฺมา   สีล   จรณนฺติ   วุตฺต ฯ   ตเทว  ส ฺมนวเสน  
ส ฺโม     สวรณวเสน     สวโรติ    อุภเยนาป    สีลส ฺโม  
เจว   สีลสวโร   จ   กถิโต ฯ   วจนตฺโถ   ปเนตฺถ   ส ฺเมติ  
วีติกฺกมวิปฺผนฺทน   ปุคฺคล   วา   ส ฺเมติ   วีติกฺกมวเสน   ตสฺส  
วิปฺผนฺทิตต   น   เทตีติ   ส ฺโม ฯ   วีติกฺกมสฺส   ปเวสนทฺวาร  
สวรติ   ปทหตีติ   สวโร ฯ   มุขนฺติ  อุตฺตม  มุขภูต  วา ฯ  ยถา  
หิ   สตฺตาน   จตุพฺพิโธ   อาหาโร   มุเขน   ปวิสิตฺวา   องฺคมงฺคานิ  
ผรติ    เอว   โยคิโนป   จตุพฺภูมิกกุสล   สีลมุเขน   ปวิสิตฺวา  
อตฺถสิทฺธึ  สมฺปาเทติ ฯ  เตน  วุตฺต  มขุนฺติ ฯ  ปมุเข สาธูติ ปมุข ฯ  
ปุพฺพงฺคม   เสฏ   ปธานนฺติ   อตฺโถ ฯ   กุสลาน   ธมฺมาน  
สมาปตฺติยาติ   จตุพฺภูมิกกุสลาน   ปฏลิาภตฺถาย  ปมุข  ปุพฺพงฺคม  เสฏ  
ปธานนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ   กายิโก  อวีติกฺกโมติ  ติวิธ  กายสุจริต ฯ  
วาจสิโกติ   จตุพฺพิธ   วจีสุจริต ฯ   กายิกวาจสิโกติ   ตทุภย ฯ  
อิมินา   อาชวีฏมกสีล   ปริยาทาย   ทสฺเสติ ฯ  สวุโตติ  ปหิโต ฯ  
                           [ ม. ท.  ๒๖๙  ส. ท.  ๓๕๑-๒ ]  
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สวุตินฺทฺริโย   ปหิตินฺทฺริโยติ   อตฺโถ ฯ   ยถา   ห ิ  สวุตทฺวารเคห  
สวุตเคห   ปหิตเคหนฺติ   วุจฺจติ   เอวมิธ   สวุตินฺทฺริโย   สวุโตติ  
วุตฺโต ฯ   ปาฏิโมกฺขสวเรนาติ   ปาฏิโมกฺขสงฺขาเตน   สวเรน ฯ  
อุเปโตติอาทีนิ   สพฺพานิ   อ ฺม ฺเววจนานิ ฯ   อิริยตีติอาทีหิ  
สตฺตหิป   ปเทหิ   ปาฏโิมกฺขสวรสีเล   ิตสฺส  ภิกฺขุโน  อิริยาปถ- 
วิหาโร กถโิต ฯ   ตตฺถ   อิริยตีติ  จตุนฺน  อิริยาปถาน  อ ฺตร- 
สมงฺคีภาวโต อิริยติ ฯ     เตหิ    อิริยาปถจตุกฺเกหิ    กายสกฏวตฺตเนน  
วตฺตติ ฯ   เอก   อิริยาปถทุกฺข   อปเรน   อิริยาปเถน   ฉินฺทิตฺวา  
จิรฏ ิติภาเวน   สรีรรกฺขนโต   ปาเลติ ฯ   เอกสฺมึ   อิริยาปเถ  
อสณฺหิตฺวา   สพฺพิริยาปเถ   วตฺตนโต   ยเปติ ฯ   เตน   เตน  
อิริยาปเถน   ตถา   ตถา   กายสฺส   ยาปนโต   ยาเปติ ฯ  
จิรกาลวตฺตาปนโต   จรติ ฯ   อิริยาปเถน   อิริยาปถ   วิจฺฉินฺทิตฺวา  
ชีวิตหรณโต วิหรติ ฯ  
        [๑๘๐]  มิจฺฉาชีวปฏิเสธเกนาติ   อิเธกจฺโจ   เวฬุทาเนน   วา  
ปตฺตทาเนน   วา   ปุปฺผผลสินานทนฺตกฏทาเนน   วา   ปาฏกมยฺตาย  
วา   มุคฺคสูปฺยตาย   วา   ปาริภฏยตาย   วา   ชงฺฆเปสนิเกน   วา  
อ ฺตร ฺตเรน    พุทฺธปฏิกุฏเน   มิจฺฉาชีเวน   ชีวต   กปฺเปติ  
อย  วุจฺจติ  อนาจาโรติ  เอว  วุตฺตอนาจารสงฺขาตมิจฺฉาชีวปฏิ- 
ปกเฺขน ฯ น   เวฬุทานาทินา   อาจาเรนาติ   อิเธกจฺโจ   น   เวฬทุาเนน  
                              [ ม. ท.  ๒๖๙  ส. ท.  ๓๕๒ ]  
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น    ปตฺตปุปฺผผลสินานทนฺตกฏทาเนน    น    ปาฏกมฺยตาย   น มุคฺค- 
สูปฺยตาย  น  ปาริภฏยตาย  น  ชงฺฆเปสนิเกน  น  อ ฺตร ฺตเรน  
พุทฺธปฏิกุฏเน  มิจฺฉาชีเวน  ชีวิต  กปฺเปติ  อย  วุจฺจติ อาจาโรติ  
เอว วุตฺตนเวฬุทานาทินา  อาจาเรน ฯ  เวทิยาทิอโคจร ปหายาติ  
อิเธกจฺโจ เวสิยโคจโร   วา   โหติ   วิธวถุลฺลกุมาริกปฺณฑกภิกฺขุนี- 
ปานาคารโคจโร วา    โหติ    สสฏโ    วิหรติ    ราชูหิ    ราชมหามตฺเตหิ  
ติตฺถิเยหิ   ติตฺถิยสาวเกหิ   อนนุโลมิเกน   สสคฺเคน   ยานิ  วา  ปน  
ตานิ     กุลานิ     อสฺสทฺธานิ    อปฺปสนฺนานิ    อโนปานภูตานิ อกฺโกสก- 
ปริภาสกานิ    อนตฺถกามานิ    อหิตกามานิ   อผาสุกามานิ อโยคกฺเขม- 
กามานิ   ภิกขฺูน  ภิกฺขุนีน  อุปาสกาน  อุปาสิกาน  ตถารูปานิ  
กุลานิ   เสวติ   ภชติ  ปยิรปุาสติ  อย  วุจฺจติ  อโคจโรติ  เอวมาคต  
เวสิยาทิอโคจร    ปหาย ฯ   สทฺธาสมฺปนฺนกุลาทินาติ   เอตฺถ  
อาทิสทฺเทน   อุปนิสฺสยโคจราทึ   สงฺคณฺหาติ ฯ   ติวิโธ  หิ  โคจโร  
อุปนิสฺสยโคจโร   อารกฺขโคจโร   อุปนิพนฺธโคจโรติ ฯ   กตโม อุป- 
นิสฺสยโคจโร ฯ   ทสกถาวตฺถุคุณสมนฺนาคโต   กลยฺาณมิตฺโต   ย  
นิสฺสาย   อสฺสุต   สุณาติ   สุต   ปรโิยทเปติ   กงฺข   วิตรติ   ทิฏ ึ  
อุชุ   กโรติ   จิตฺต   ปสาเทติ   ยสฺส   วา   ปน   อนุสิกฺขมาโน  
สทฺธาย   วฑฺฒติ   สีเลน   สุเตน   จาเคน   ป ฺาย   วฑฺฒติ   อย  
อุปนิสฺสยโคจโร ฯ   กตโม   อารกฺขโคจโร ฯ   อิธ   ภิกฺขุ  
                           [  ม. ท.  ๒๖๙  ส. ท.  ๓๕๒ ]  
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อนฺตรฆร  ปวิฏโ  วีถึ  ปฏิปนฺโน  โอกฺขิตฺตจกฺขุ  ยุคมตฺตทสฺสาวี  สวุโต  
คจฺฉติ  น  หตฺถึ  โอโลเกนฺโต  น  อสสฺ  น  รถ  น  ปตฺตึ  น  อิตฺถึ  
น   ปุริส  โอโลเกนฺโต  นอุทฺธ  โอโลเกนฺโต  น  อโธ  โอโลเกนฺโต  
น   ทิสาวิทิสป   เปกฺขมาโน   คจฺฉติ  อย  อารกฺขโคจโร ฯ  กตโม  
อุปนิพนฺธโคจโร ฯ  จตฺตาโร  สติปฏานา  ยตฺถ  จิตฺต  อุปนิพนฺธติ ฯ  
วุตฺต   เหต   ภควตา   โก   จ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   โคจโร  
สโก   เปตฺติโก   วิสโย   ยทิท   จตฺตาโร   สติปฏานาติ   อย  
อุปนิพนฺธโคจโร ฯ   อิติ   อย   ติวิโธป  โคจโร  อิธ  อาทิสทฺเทน  
สงฺคหิโตติ ทฏพฺโพ ฯ  
        [๑๘๑]  อปฺปมตฺตเกสุ   วชฺเชสูติ   อส ฺจิจฺจ   อาปนฺนเสขิย-  
อกุสลจิตฺตุปฺปาทาทิเภเทสุ  วชฺเชส ุฯ  ภยโต  ทสฺสนสีโลติ  ปรมาณุมตฺต  
วชฺช      อฏสฏ ิโยชนสตสหสฺสุพฺเพธสิเนรุปพฺพตสทิส      กตฺวา  
ทสฺสนสภาโว ฯ   สพฺพลหุก   วา   ทุพฺภาสิตมตฺต   ปาราชิกสทิส  
กตฺวา   ทสฺสนสภาโว ฯ   สมฺมา   อาทายาติ   สมฺมเทว   สกฺกจฺจ  
สพฺพโสว อาทิยิตฺวา ฯ  
        [๑๘๒]  วฏฏทกฺุขนิสฺสรณตฺถิเกหิ  โสตพฺพโต  สุต  ปริยตฺติ- 
ธมฺโม ฯ ต    ธาเรตีติ    สตุธโร   สุตสฺส   อาธารภูโต ฯ   ยสฺส  
หิ   อิโต   คหิต   อิโต   ปลายติ   ฉิททฺฆเฏ  อุทก  วิย  น  ติฏติ  
ปริสมชฺเฌ   เอก   สุตฺต  วา  ชาตก  วา  กเถตต  วา  วาเจตุ  วา  
                          [ ม. ท.  ๒๖๙  ส. ท.  ๓๕๒ ]  
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น   สกฺโกติ   อย   น   สุตธโร   นาม ฯ   ยสฺส   ปน  อุคฺคหิต  
พุทฺธวจน   อุคฺคหิตกาลสทิสเมว   โหติ   ทสป   วีสติป   วสฺสานิ  
สชฺฌาย   อกโรนฺตสฺส   น  นสฺสติ  อย  สุตธโร  นาม ฯ  เตเนวาห  
ยทสฺส   ตนฺติ   อาทึ ฯ   เอกปทมฺป   เอกกฺขรมฺป  อวินฏ  หุตฺวา  
สนฺนจิิยตีติ   สนฺนิจโย   สตุ   สนฺนิจโย   เอตสฺมินฺติ   สุตสนฺนิจโยติ  
อาห   สุต   สนฺนิจิตมสฺมินฺติ   สุตสนฺนิจโยติ ฯ   ยสฺส   หิ   สุต  
หทยม ฺชุสาย   สนฺนิจิต   สิลาย   เลขา   วิย   สุวณฺณฆเฏ  ปกฺขิตฺตา  
สีหวสา   วิย   จ  สาธุ  ติฏติ  อย  สุตสนฺนิจโย  นาม ฯ  เตนาห  
เอเตน ฯเปฯ  อวินาส  ทสเฺสตีติ ฯ  ธตาติ  ปคุณา  วาจุคฺคตา ฯ  
เอกสฺส   ห ิ  อุคฺคหิตพุทฺธวจน   ปคุณ   นิจฺจกาลิก   น   โหติ อสุก- 
สุตฺต   วา   ชาตก   วา   กเถหีติ  วุตฺเต  สชฺฌายิตฺวา  อ ฺเหิ  
สสนฺทิตฺวา   ปริปุจฺฉาวเสน   อตฺถ  โอคาหิตฺวา  ชานิสฺสามีติ  วทติ ฯ  
เอกสฺส   ปคุณ  ปพนฺธวิจฺเฉทาภาวโต  คงฺคาโสตสทิส  ภวงฺคโสต- 
สทิส ฺจ อกิตฺติม    สุขปฺปวตฺติ   โหติ   อสุกสุตฺต   วา   ชาตก   วา  
กเถหีติ   วุตฺเต   อุทฺธริตฺวา   ตเมว   กเถติ ฯ  ต  สนธฺาย  วุตฺต  
ธตาติ ฯ  วาจาย  ปคุณีกตาติ  สุตฺตทสก  วคฺคทสก  ปณณาสทสก- 
วเสน วาจาย   สชฺฌายิตา ฯ   ทส   สุตฺตานิ   คตานิ   ทส   วคฺคานิ  
คตานีติอาทินา   สลฺลกฺเขตฺวา   วาจาย   สชฺฌายิตาติ   อตฺโถ ฯ  
สุตฺเตกเทสสฺส   หิ   สุตฺตมตฺตสฺส   จ   วจสา   ปริจโย   อิธ  
                        [ ม. ท.  ๒๖๙  ส. ท.  ๓๕๒-๒ ]  
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นาธิปฺเปโต ฯ  อถโข  วคฺคาทิวเสเนว ฯ  มนสานุเปกฺขิตาติ  มนสา  
อนุเปกฺขิตา ฯ   ภาคโส   นิชฺฌายิตา   จินฺติตาติ   อตฺโถ ฯ  
อาวชฺชนฺตสฺสาติ   วาจาย  สชฺฌายิต  พุทฺธวจน  มนสา  จินฺเตนฺตสฺส ฯ  
สุฏ ุ   ปฏิวิทฺธาติ   นิชชฺฏ   นิคฺคุมฺพ   กตฺวา   สฏุ ุ   ยาถาวโต  
ปฏิวิทฺธา ฯ  
        [๑๘๓]  เทฺว   มาติกาติ   ภิกฺขุมาติกา   ภิกฺขุนมีาติกา   จ ฯ  
วาจุคฺคตาติ   ปุริมสฺเสว   เววจน ฯ  ติสฺโส  อนโุมทนาติ  สงฺฆภตฺเต  
ทานานิสสปฏิสยุตฺตอนุโมทนา   วิหาราทิมงฺคเล   มงฺคลสุตฺตาทิอนุ- 
โมทนา มตกภตฺตาทิอวมงฺคเล        ตโรกุฑฺฑาทิอนุโมทนาติ        อิมา  
ติสฺโส    อนุโมทนา ฯ   กมฺมากมฺมวินิจฺฉโยติ   ปริวาราวสาเน กมฺม- 
คฺเค    วุตฺตวินิจฺฉโย ฯ   วิปสฺสนาวเสน   อุคฺคณฺหนฺเตน จตุทฺธาตุ- 
วฏานมุเขน  อุคฺคเหตพฺพนฺติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ จตูสุ  
ทิสาสุ   อปฺปฏิหตตฺตา   จตสฺโส   ทิสา   เอตสฺสาติ   จตุทฺทิโส ฯ  
จตุทฺทิโสเยว   จาตุทฺทิโส ฯ   จตสฺโส   วา   ทิสา   อรหติ  จตูสุ  
วา   ทิสาสุ  สาธูติ  จาตุทฺทิโส ฯ  อภิวินเยติ  สกเล  วินยปฏเก ฯ  
วิเนตุนฺติ  สิกฺขาเปตต ฯ  เทฺว  วิภงฺคา  ปคุณา  วาจุคฺคตา  กาตพฺพาติ  
อิท   ปริปุจฺฉาวเสน   อุคฺคหณมฺป   สนธฺาย   วุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ  
เอกสฺส   ปมฏุ   อิตรสฺส   ปคุณ   โหตีติ   อาห  ตีหิ  ชเนหิ  สทฺธึ  
ปริวตฺตนกฺขมา   กาตพฺพาติ ฯ   อภิธมเฺมติ   นามรปูปริจฺเฉเท ฯ 
                           [ ม. ท.  ๒๖๙  ส. ท.  ๓๕๓ ]  
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เหฏ ิมา   วา   ตโย   วคฺคาติ   มหาวคฺคโต  เหฏา  สคาถกวคฺโค  
นิทานวคฺโค   ขนฺธกวคฺโคติ   อิเม   ตโย   วคฺคา ฯ   ธมฺมปทมฺป  
สห  วตฺถุนา  อุคฺคเหตต  วฏฏตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺตตฺตา  ชาตกภาณเกน  
สาฏกถ    ชาตก   อุคฺคเหตฺวาป   ธมฺมปทมฺป   สห   วตฺถุนา  
อุคฺคเหตพฺพเมว ฯ  
        [๑๘๔]  กลฺยาณา   สนฺุทรา   ปริมณฺฑลปทพฺย ฺชนา   วาจา  
อสฺสาติ   กลยฺาณวาโจ ฯ   เตนาห   สิถลิธนิตาทีน ฯเปฯ  วาจาย  
สมนฺนาคโตติ ฯ   ตตฺถ   ปริมณฺฑลปทพฺย ฺชนายาติ  านกรณ- 
สมฺปตฺติยา สิกฺขาสมฺปตฺติยา     จ    กตฺถจิป    อนูนตาย    ปริมณฺฑลปทานิ  
พฺย ฺชนานิ    อกฺขรานิ    เอติสฺสาติ    ปริมณฺฑลปทพฺย ฺชนา ฯ  
ปทเมว   วา   อตฺถสฺส   พฺย ฺชนโต  ปทพฺย ฺชน ฯ  ต  อกฺขรปาริปูรึ  
กตฺวา   สิถลิธนิตาทึ   ทสวิธ   พฺย ฺชนวุฑฺฒึ   อปริหาเปตฺวา   วุตฺต  
ปริมณฺฑล   นาม   โหติ ฯ   อกฺขรปาริปูริยา   หิ   ปทพฺย ฺชนสฺส  
ปริมณฺฑลตา ฯ   เตน   วุตฺต  สิถลิธนิตาทีน  ยถาวิธานวจเนนาติ ฯ  
ปริมณฺฑล    ปทพฺย ฺชน    เอติสฺสาติ    ปริมณฺฑลปทพฺย ฺชนา ฯ  
อถวา   ปชฺชติ   ายติ   อตฺโถ   เอเตนาติ   ปท   นามาทิ ฯ  
ยถาธิปฺเปตมตฺถ   พฺย ฺเชตีติ   พฺย ฺชน   วากฺย ฯ  เตส  ปริปุณฺณตาย  
ปริมณฺฑลปทพฺย ฺชนา ฯ   อปจ   โย  ภิกฺขุ  ปริสติ  ธมฺม  เทเสนฺโต  
สุตฺต   วา   ชาตก   วา   นกิฺขิปตฺวา   อ ฺ   อุปารมฺภกร   สุตฺต  
                          [ ม. ท.  ๒๖๙  ส. ท.  ๓๕๔-๕ ]  
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อาหรติ   ตสสฺ   อุปม   กเถติ   ตทตฺถ   โอตาเรติ   เอว   อิท  
คเหตฺวา   เอตฺถ   ขิปนฺโต   เอกปสฺเสเนว  ปริหรนโฺต  กาล  ตฺวา  
วุฏหติ ฯ   นิกฺขิตฺตสุตฺต   ปน   นิกฺขิตฺตมตฺตเมว   โหติ ฯ  ตสฺส  
กถา   อปริมณฺฑลา   นาม   โหติ   อตฺถสฺส   อปริปณฺุณภาวโต ฯ  
โย   ปน   สตฺุต   วา   ชาตก   วา   นิกขิฺปตฺวา   พหิ  เอกปทมฺป  
อคนฺตฺวา     ยถานิกฺขิตฺตสฺส     สุตฺตสฺส     อตฺถสวณฺณนาวเสเนว  
สุตฺตนฺตรมฺป   อาเนนฺโต  ปาลิยา  อนุสนฺธิ ฺจ  ปุพฺพาปร ฺจ  อเปกฺขนฺโต  
อาจริเยหิ   ทินฺนนเย   ตฺวา  ตุลิกาย  ปริจฺฉินฺทนฺโต  วิย  ตต  อตฺถ  
ปุถุววฏ ิต๑   กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  คมฺภีรมาติกาย  อุทก  เปเสนฺโต  
วิย  คมฺภีรมตฺถ  คเมนฺโต  วตฺติตาทิคติยา๒  ปเท  ปท  โกฏเฏนฺโต  
สินฺธวาชานิโย   วิย   เอกเยว   ปท   อเนเกหิ  ปริยาเยหิ  ปุนปฺปุน  
สวณฺเณนฺโต   คจฺฉติ ฯ   ตสฺส   กถา   ปริมณฺฑลา   นาม   โหติ  
ธมฺมโต   อตฺถโต   อนุสนธฺิโต   ปุพฺพาปรโต  อาจริยุคฺคหโตติ  สพฺพโส  
ปริปุณฺณภาวโต ฯ   เอวรปูป   กถ  สนฺธาย  ปริมณฺฑลปทพฺย ฺชนายาติ  
วุตฺต ฯ   คุณปริปุณฺณภาเวน   ปุเร   ภวาติ   โปร ีฯ   ตสฺส  
ภิกฺขุโน   เตน   วา   ภาสติพฺพอตฺถสฺส   คุณปริปุณฺณภาเวน   ปุเร  
ปุณฺณภาเว  ภวาติ  อตฺโถ ฯ  ปุเร  วา  ภวตฺตา โปริยา นาคริกิตฺถิยา  
สุขุมาลกฺขเณน๓   สทิสาติ   โปร ีฯ   ปุเร   สวฑฺฒนารี   วิย  
 ๑ ม. สุววฏ ิต ฯ ๒ ม. วคฺคิหาริคติยา ฯ ๓ ม. สุขุมาลตฺตเนน ฯ  

                             [ ม. ท.  ๒๖๙  ส. ท.  ๓๕๕ ]  
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สุกุมาราติ   อตฺโถ ฯ   ปรุสฺส  เอสาติป  โปรี ฯ  ปรุสฺส  เอสาติ  
นครวาสีน   กถาติ   อตฺโถ ฯ   นครวาสิโน   หิ  ยุตฺตกถา  โหนฺติ  
ปติมตฺต   ปตาติ   ภาติมตฺต   ภาตาติ   วทนฺติ ฯ  เอวรูป  หิ  กถา  
พหุโน   ชนสฺส   กนฺตา   โหติ   มนาปา ฯ   ตาย   โปริยา ฯ  
วิสฺสฏายาติ  ปตฺตเสมฺหาทีหิ อปลิพุทธฺาย สนฺทิฏวิลมฺพิตาทิโทส- 
วิรหิตาย ฯ อถวา      นาติสีฆ      นาติสณิก      นิรนฺตร     เอกรส ฺจ  
กตฺวา   ปริสาย   อชฌฺาสยานุรูป   ธมมฺ  กเถนฺตสฺส  วาจา  วิสฺสฏา  
นาม ฯ  โย  หิ  ภิกฺขุ  ธมมฺ  กเถนฺโต สุตฺต วา ชาตก วา อารภิตฺวา  
อารทฺธกาลโต   ปฏาย   ตุริตตุริโต   อรณึ   มทฺเทนฺโต   วิย  
อุณฺหขาทนีย   ขาทนฺโต   วิย   ปาลยิา   อนุสนฺธิปุพฺพาปเรสุ   คหิต  
คหิตเมว    อคฺคหิต    อคฺคหิตเมว    กตฺวา   ปุราณปณฺณนฺตเรสุ  
ปริปตมานโคธ  อุฏาเปนฺโต  วิย  ตตฺถ  ตตฺถ  ปหรนฺโต  โอสาเปตฺวา  
อุฏาย   คจฺฉติ ฯ   ปรุาณปณฺณนฺตเรสุ   หิ   ปรปิาติยมานา  โคธา  
กทาจิ   ทิสฺสติ   กทาจิ   น   ทิสฺสติ   เอวเมกจฺจสฺส   อตฺถวณฺณนา  
กตฺถจิ   ทิสฺสติ  กตฺถจิ  น  ทิสฺสติ ฯ  โยป  ธมฺม  กเถนฺโต  กาเลน  
สีฆ   กาเลน   สณิก   กาเลน   มนฺท   กาเลน   มหาสทฺท  กาเลน  
ขุทฺทกสทฺท     กโรติ     ยถา    นชิฺฌามตณฺหิกเปตสฺส    มุขโต  
นิจฺฉรณกอคฺคิ   กาเลน  ชลติ  กาเลน  นิพฺพายติ  เอว  เปตธมฺมกถิโก  
นาม   โหติ ฯ   ปริสาย   อุฏาตุกามาย   ปุน  อารภติ ฯ  โยป  
                          [ ม. ท.  ๒๖๙  ส. ท.  ๓๕๕ ]  
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กเถนฺโต   ตตฺถ   ตตฺถ   วิตฺถายติ   อปฺปฏิภาณตาย   สชฺชติ   เกนจิ  
โรเคน  นิตฺถนุนฺโต  วิย  กนฺทนฺโต  วิย  กเถติ ฯ  อิเมส  สพฺเพสมฺป  
กถา   วิสฺสฏา   นาม   น   โหติ  สุเขน  อปฺปวตฺตภาวโต ฯ  โย  
ปน   สุตฺต   อาหริตฺวา   อาจริเยหิ   ทินฺนนเย    ิโต   อาจริยุคฺคห  
อมุ ฺจนฺโต   ยถา   จ   อาจริยา   ตต   สตฺุต   สวณฺเณสุ   เตเนว  
นเยน   สวณฺเณนฺโต   นาติสีฆ   นาติสณิกนฺติ   อาทินา   วุตฺตนเยน  
กถาปพนฺธ   อวิจฺฉินฺน   กตฺวา  นทีโสต  วิย  ปวตฺเตติ  อากาสคงฺคโต  
ภสฺสมานอุทก    วิย    นรินฺตรกถ    ปวตฺเตติ    ตสฺส   กถา  
วิสฺสฏา   นาม   โหติ ฯ   ต   สนฺธาย   วุตฺต  วิสฺสฏายาติ ฯ  
อเนลคลายาติ   เอลคลวิรหิตาย ฯ   กสสฺจิ   หิ   กเถนฺตสฺส  เอล  
คลติ   ลาลา   ปคฺฆรติ   เขฬผุสิตานิ   วา   นิกฺขมนฺติ  ตสฺส  วาจา  
เอลคลา   นาม   โหติ ฯ   ตพฺพิปรีตายาติ   อตฺโถ ฯ   อตฺถสฺส  
วิ ฺาปนิยาติ   อาทิมชฺฌปริโยสาน   ปากฏ   กตฺวา   ภาสิตตฺถสฺส  
วิ ฺาปนสมตฺถาย   อตฺถ ฺาปเน   สาธนาย ฯ   วาจาว   กรณนฺติ  
วากฺกรณ   อุทาหารโฆโส ฯ   กลฺยาณ   มธรุ   วากฺกรณ   อสฺสาติ  
กลฺยาณวากฺกรโณ ฯ   เตเนวาห   มธุรสฺสโรติ ฯ   หีเฬตีติ  
อวชานาติ มาตุคาโมติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๑๘๕]  มน   อปายติ   วฑฺเฒตีติ   มนาโป ฯ   เตนาห  
มนวฑฺฒนโกติ ฯ   วฏฏภเยน   ตชฺเชตฺวาติ   โยพพฺนมทาทิมตฺตา  
                        [ ม. ท.  ๒๖๙  ส. ท.  ๓๕๕-๖ ]  
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ภิกฺขุ  นิโย  สสารภเยน  ตาเสตฺวา ฯ  คิหิกาเลติ อตฺตโน คิหิกาเล ฯ  
ภิกฺขุนิยา   เมถุเนน   ภิกฺขุนีทูสโก   โหตีติ   ภิกฺขุนิยา  กายสสคฺคเมว  
วทติ ฯ   สิกขฺมานาสามเณรีสุ   ปน   เมถุเนนาป   ภิกฺขุนีทูสโก  น  
โหตีติ  อาห  สิกฺขมานาสามเณรีสุ  เมถุนธมฺมนฺติ จ กาสายวตฺถ- 
วสนายาติ วจนโต         ทุสฺสีลาสุป         ภิกฺขุนีสกิฺขมานาสามเณรีสุ  
ครุธมฺม   อชฌฺาปนฺนปุพฺโพ   ปฏิกฺขิตฺโตเยวาติ   ทฏพฺพ ฯ   ตสฺสา  
ภิกฺขุนิยา   อภาเวป   ยา   ยา   ตสฺสา   วจน   อสฺโสสุ  ตา  ตา  
ตเถว ม ฺนฺตีติ อาห มาตุคาโม หีติ อาทึ ฯ  
        [๑๘๖]  อิทานิ   อฏ  องฺคานิ  สโมธาเนตฺวา  ทสฺเสตุ  เอตฺถ  
จาติ   อาทิ   อารทฺธ ฯ   อิเมหิ   ปน   อฏหงฺเคหิ  อสมนฺนาคต  
ตฺติจตุตฺเถน   กมฺเมน   สมฺมนฺเนนฺโต   ทุกกฺฏ   อาปชฺชติ ฯ  ภิกฺขุ  
ปน   สมฺมโตเยว   โหติ ฯ   ครุเกหีติ   ครุกาตพฺเพหิ ฯ  เอกโต  
อุปสมฺปนฺนายาติ   อุปโยคตฺเถ   ภุมฺมวจน ฯ   โอวทตีติ  วา  อิมสฺส  
วทตีติ   อตฺเถ   สติ   สมปฺทานวจนมฺป   ยุชชฺติ ฯ  ภิกฺขูน  สนฺติเก  
อุปสมฺปนฺนา   นาม   ปริวตฺตลิงฺคา   วา   ป ฺจสตสากิยานิโย  วา ฯ  
อาสน   ป ฺเปตฺวาติ   เอตฺถ   สเจ   ภูมิ   มนาปา   โหติ  อาสน  
อป ฺเปตุมฺป   วฏฏตีติ   ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  มาตุคามคฺคหเณน  
ภิกฺขุนีป    สงฺคหิตาติ    อาห    ธมฺมเทสนาปตฺติโมจนตฺถนฺติ ฯ  
สมฺมตสฺส   ภิกฺขุโน   สนติฺก   ปาฏิปเท   โอวาทตฺถาย   สพฺพาหิ  
                      [ ม. ท.  ๒๖๙-๗๐  ส. ท.  ๓๕๖-๗ ]  
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ภิกฺขุนีหิ   อาคนฺตพฺพโต   สมคฺคตฺถ   ภคินิโยติ   อิมินา   สพฺพาส  
อาคมน  ปุจฺฉตีติ  อาห  สพฺพา  อาคตตฺถาติ ฯ  คิลานาสุ  อนาคตาสุป  
คิลานาน    อนาคมนสฺส    อนุ ฺาตตฺตา    อาคนฺตุ    สมตฺถาหิ  
จ   สพฺพาหิ  อาคตตฺตา  สมคฺคมฺหยฺยาติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  อนฺโตคาเม  
วาติ   อาทีสุ   ยตฺถ   ป ฺจ   องฺคานิ   ภูมิย   ปติฏาเปตฺวา  
วนฺทิตต   น   สกฺกา  โหติ  ตตฺถ   ิตายเอว  กาย  ปรุโต  นาเมตฺวา  
วนฺทามิ   อยยฺาติ   อ ฺชล ึ  ปคฺคยฺห  คนฺตุมฺป  วฏฏติ ฯ  อนฺตรฆรนฺติ  
กตฺถจิ   นครทฺวารสฺส   พหิ   อินฺทขีลโต   ปฏาย   อนฺโตคาโม  
วุจฺจติ ฯ   กตฺถจิ   ฆรุมฺมารโต   ปฏาย  อนฺโตเคห ฯ  อิธ  ปน  
อนฺโตคาเม   วาติ   วิสุ   วุตฺตตฺตา   อนฺตรฆเร   วาติ   อนฺโตเคห  
สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ ฯ   ยตฺถกตฺถจีติ   อนฺโตคามาทีสุ  
ยตฺถกตฺถจิ ฯ   วฏฏตีติ   วสถ   อยฺเย   มย  ภิกฺขู  อาเนสฺสามาติ  
วุตฺตวจน   สทฺทหนฺตีหิ   วสิตุ   วฏฏติ ฯ   น   นิมนติฺตา   หุตฺวา  
คนฺตุกามาติ   มนุสฺเสหิ   นิมนฺติตา   หุตฺวา   คนฺตุกามา   น  โหนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   ตตฺเถว   วสฺส   อุปคนฺตุกามา   โหนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  
ยโตติ   ภิกฺขุนีอุปสฺสยโต ฯ   ยาจิตฺวาติ  ตุมฺเหหิ  อานีตโอวาเทเนว  
มยมฺป   วสิสฺสามาติ   ยาจิตฺวา ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ภิกฺขุนีอุปสฺสเย ฯ  
อาคตาน   สนฺติเก   โอวาเทน   วสิตพฺพนฺติ   ปจฺฉิมิกาย   วสฺส  
วสิตพฺพ ฯ   อภิกฺขุกาวาเส   วสนฺติยา   อาปตฺตีติ   โจทนามุเขน  
                         [ ม. ท.  ๒๗๐  ส. ท.  ๓๕๗-๖๐ ]  
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สาม ฺโต   อาปตฺติปฺปสงฺค   วทติ ฯ   น  ปน  ตสฺสา  อาปตฺติ ฯ  
วสฺสจฺเฉท    กตฺวา    คจฺฉนฺติยาป   อาปตฺตีติ   วสฺสานุปคมนมูล  
อาปตฺตึ   วทติ ฯ   อิตราย   อาปตฺติยา   อนาปตฺติการณสพฺภาวโต  
สา   รกฺขิตพฺพาติ   วุตฺต ฯ   สา   วสฺสานุปคมนมูลา   อาปตฺติ  
รกฺขิตพฺพาติ   อตฺโถ ฯ   อภิกขฺุเกป   อาวาเส   อีทิสาสุ  อาปทาสุ  
วสฺส   อุปคนฺตพฺพนฺติ   อธิปฺปาโย ฯ   เตนาห  อาปทาสุ  หิ ฯเปฯ  
อนาปตฺติ   วุตฺตาติ ฯ   อิตราย   ปน   อาปตฺติยา  อนาปตฺติการเณ  
อสติ   ปจฺฉิมิกายป   วสฺส   น   อุปคนฺตพฺพ ฯ  สนฺเตสุ  หิ  ภิกฺขูสุ  
วสฺส   อนุปคจฺฉนฺติยา   อาปตฺติ ฯ   ตตฺถ   คนฺตฺวา  ปวาเรตพฺพนฺติ  
เอตฺถ   อปวาเรนฺตีน   อาปตฺติสพฺภาวโต   สเจ   ทูเรป   ภิกฺขูน  
วสนฏาน   โหติ   สกฺกา  จ  โหติ  นวมิย  คนฺตฺวา  ปวาเรตุ  ตตฺถ  
คนฺตฺวา   ปวาเรตพฺพ ฯ   สเจ   ปน   นวมิย   นกิฺขมิตฺวาป  
สมฺปาปุณิตุ   น   สกฺกา   โหติ   อคจฺฉนฺตีน  อนาปตฺติ ฯ  อุโปสถสฺส  
ปุจฺฉน   อุโปสถปุจฺฉา ฯ   สาเยว   กปจฺจย   รสฺสตฺต ฺจ   กตฺวา  
อุโปสถปุจฺฉกนฺติ   วุตฺตาติ   อาห   อุโปสถปุจฺฉนนฺติ ฯ   อุโปสโถ  
ปุจฺฉิตพฺโพติ   กทา   อยฺย   อุโปสโถติ   ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ   ภิกฺขุนาป  
เสฺว   ภคินิ   อุโปสโถติ  วตฺตพฺพ ฯ  ภิกฺขู  กทาจิ  เกนจิ  การเณน  
ปณฺณรสิก   วา   จาตุทฺทสีอุโปสถ   จาตุทฺทสิก   วา   ปณฺณรสอุีโปสถ  
กโรนฺติ ฯ   ยสฺมิ ฺจ   ทิวเส   ภิกฺขูหิ   อุโปสโถ   กโต  ตสฺมึเยว  
                           [ ม. ท.  ๒๗๐  ส. ท.  ๓๖๐ ]  
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ภิกฺขุนีหิป    อุโปสโถ    กาตพฺโพเยวาติ   อธิปฺปาเยน   ปกฺขสฺส  
เตรสิยเยว   คนฺตฺวาติ   อาทิ   วุตฺต ฯ   เอว  ปุจฺฉิเตน  ภิกฺขุนา  
สเจ   จาตุทฺทสิย   อุโปสถ  กโรนฺติ  จาตุทฺทสิโก  ภคินีติ  วตฺตพฺพ ฯ  
สเจ   ปณฺณรสิย   กโรนฺติ   ปณฺณรสิโก   ภคินีติ   อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  
โอวาทตฺถายาติ   โอวาทยาจนตฺถาย ฯ  ปาฏิปททิวสโต  ปน  ปฏาย  
ธมฺมสฺสวนตฺถายาติ   คนฺตพฺพนฺติ   ปาฏิปททิวเส   โอวาทคฺคหณตฺถาย  
ทุติยทิวสโต   ปฏาย   อนฺตรนฺตรา   ธมฺมสฺสวนตฺถาย   คนฺตพฺพ ฯ  
โอวาทคฺคหณมฺป   ห ิ  ธมฺมสฺสวนเมวาติ   อเภเทน  วุตฺต ฯ  นรินฺตร  
วิหาร   อุปสงฺกมึสูติ   เยภุยฺเยน   อุปสงฺกมน   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  
วุตฺต   เหตนฺติ   อาทินา   ยถานุสิฏ   ปฏิปชชฺิสฺสามาติ   สพฺพาสเยว  
ภิกฺขุนีน   อุปสงฺกมนทีปนตฺถ   ปาลิ   นิทสฺสิตา ฯ   โอวาท  คจฺฉตีติ  
โอวาท   ยาจิตต   คจฺฉติ ฯ  เทฺว  ติสโฺสติ  ทฺวีหิ  ตีหิ ฯ  กรณตฺเถ  
เจต   ปจฺจตฺตวจน ฯ   ปาสาทิเกนาติ   ปสาทชนเกน   นิทฺโทเสน  
กายกมฺมาทินา ฯ   สมฺปาเทตูติ   ติวิธ   สิกฺข  สมฺปาเทตุ ฯ  สเจ  
ปาฏิโมกฺขุทฺเทสกเยว   ทสิฺวา   ตาหิ   ภิกฺขุนีหิ   โอวาโท   ยาจิโต  
ภเวยฺย   เตน  กึ  กาตพฺพนฺติ ฯ  อุโปสถคฺเค  สนฺนิปติเต  ภิกฺขุสงฺเฆ  
ปุพฺพกิจฺจวเสน   อตฺถิ   กาจิ   ภิกฺขุนิโย   โอวาท   ยาจมานาติ  
ปุจฺฉิยมาเน เอว วเทหีติ โอวาทปฏิคฺคาหเกน วตฺตพฺพวจน อ ฺเน  
ภิกฺขุนา   กถาเปตฺวา   ปาฏิโมกฺขุทฺเทสเกน   วตฺตพฺพวจน   อตฺตนา  
                       [ ม. ท.  ๒๗๐  ส. ท.  ๓๖๐-๒ ]  
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วตฺวา   ปุน   สยเมว   คนตฺฺวา   ภิกฺขุนีน  อาโรเจตพฺพ ฯ  อ ฺเน  
วา   ภิกฺขุนา   ตสฺมึ   ทิวเส   ปาฏิโมกขฺ   อุทฺทิสาเปตพฺพ ฯ  เอต  
วุตฺตนฺติ   ตาหีติ   เอต   พหุวจน   วุตฺต ฯ   เอกา  ภิกฺขุนี  วาติ  
อิท   พหูหิ   ภิกฺขุนีอุปสฺสเยหิ   เอกายเอว   ภิกฺขุนิยา  สาสนปฏคฺิคหณ  
สนฺธาย   วุตฺต   น   ปน   ทุติยิกาย   อภาว   สนฺธาย ฯ  
พหูหิ   ภิกฺขุนีอุปสฺสเยหีติ   อนฺตรามคฺเค   วา   ตสฺมึเยว  วา  คาเม  
พหูหิ   ภิกฺขุนีอุปสฺสเยหิ ฯ   ภิกฺขุนีสงฺโฆ   จ   อยฺย   ภิกฺขุนิโย  จ  
ภิกฺขุน ี จาติ  อิมินา  นานาอุปสฺสเยหิ  สาสน  คเหตฺวา  อาคตภิกฺขุนิยา  
วตฺตพฺพวจน    ทสฺเสติ ฯ    อิท ฺจ    เอเกน    ปกาเรน  
มุขมตฺตนิทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ   ตสฺมึ   ตสฺมึ   ปน   ภิกฺขุนูปสฺสเย  
ภิกฺขุนีน   ปมาณ   สลลฺกเฺขตฺวา   ตทนุรูเปน   นเยน   วตฺตพฺพ ฯ  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส   อยฺยาน   อยฺยสฺสาติ   อิท   สงฺขิปตฺวา   วุตฺต ฯ  
ปาฏิโมกฺขุทฺเทสเกนาปติ   อิท   สงฺฆุโปสถวเสเนว   ทสฺสิต ฯ  ยตฺถ  
ปน   ติณฺณ   ทฺวินฺน   วา   วสนฏาเน   ปาฏิโมกฺขุทเฺทโส   นตฺถิ  
ตตฺถาป   ตฺติฏปนเกน   อิตเรน   วา   ภิกฺขุนา   อิมินาว   นเยน  
วตฺตพฺพ ฯ    เอกปุคฺคเลนาป    อุโปสถทิวเส   โอวาทยาจน  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   ปาฏิปเท   อาคตาน   ภิกฺขุนีน   นตฺถิ   โกจีติ   อาทิ  
วตฺตพฺพเมว ฯ   สเจ   สยเมว   สมฺมโต   อหนฺติ   วตฺตพฺพ ฯ  
อิม วิธึ อชานนฺโต อิธ พาโลติ อธิปฺเปโต ฯ  
                          [ ม. ท.  ๒๗๐-๑  ส. ท.  ๓๖๓-๘ ]  
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        [๑๘๗]  อธมฺมกมฺเม   อธมฺมกมฺมส ฺ ี   วคฺค   ภิกฺขุนีสงฺฆ  
วคฺคส ฺ ี   โอวทติ   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺสาติ   อาทีสุ   วิชชฺมาเนสุป  
วคฺคาทิภาวนิมิตฺเตสุ    ทุกกฺเฏสุ    อธมฺมกมฺมมูลก    ปาจิตฺติยเมว  
ปาลิย   สพฺพตฺถ   วุตฺตนฺติ   อาห   อธมฺมกมฺเม   ทฺวินฺน   นวกาน  
วเสน   อฏารส   ปาจิตฺติยานีติ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ  
อสมฺมตตา     ภิกฺขุนิยา     ปริปุณฺณอุปสมฺปนฺนตา     โอวาทวเสน  
อฏครุธมฺมภณนฺนติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                   โอวาทสิกฺขาปท ปม ฯ  
        [๑๘๘]  ทุติเย ฯ   กสุลาน   ธมฺมาน   สาตจฺจกิริยายาติ  
ปุพฺพภาคปฏิปตฺติวเสน  วุตฺต ฯ  มุนาตีติ  ชานาติ ฯ  เตน  าเณนาติ  
เตน     อรหตฺตผลป ฺาสงฺขาเตน     าเณน ฯ    ปเถสูติ อุปาย- 
มคฺเคสุ ฯ   อรหโต   ปรินฏิ ิตสิกฺขตฺตา   อาห  อิท ฺจ ฯ เป ฯ  
วุตฺตนฺติ ฯ   อถวา   อปฺปมชฺชโต   สิกขฺโตติ   อิเมส   ปทาน  
เหตุอตฺถตา   ทฏพฺพา ฯ   ตสฺมา   อปฺปมชฺชนเหตุ   สิกฺขนเหตุ  จ  
อธิเจตโสติ   อตฺโถ ฯ   โสกาติ   จิตฺตสนฺตาปา ฯ   เอตฺถ   จ  
อธิเจตโสติ   อิมินา   อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ   อปฺปมชฺชโตติ   อิมินา  
อธิสีลสิกฺขา ฯ    มุนิโน    โมนปเถสุ   สิกฺขโตติ   เอเตหิ  
อธิป ฺาสิกฺขา ฯ  มุนิโนติ  วา  เอเตน  อธิป ฺาสิกฺขา ฯ โมนปเถสุ  
สิกฺขโตติ   เอเตน   ตาส   โลกุตฺตรสิกขฺาน   ปุพฺพภาคปฏิปทา ฯ  
                   [ ม. ท.  ๒๗๑-๔  ส. ท.  ๓๖๙-๗๐ ]  
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โสกา   น   ภวนฺตีติ   อาทีหิ   สกิฺขาปาริปูริยา  อานสิสา  ปกาสิตาติ  
เวทิตพฺพ ฯ   โกกนุทนฺติ   ปทุมวิเสสน   ยถา   โกกาสยนฺติ ฯ  ต  
กิร   พหุปตฺต   ปณฺณสมฺปนฺน   อติวิย   สุคนฺธ ฺจ   โหติ ฯ  โกกนุท  
นาม   เสตปทุมนฺติป   วทนฺติ ฯ   ปาโตติ   ปเคว ฯ  อย  เหตฺถ  
อตฺโถ   ยถา   โกกนุทสงฺขาต   ปทุม   ปาโต   สรุิยคฺุคมนเวลาย  
ผุลฺล   วิกสิต   อวิคตคนฺธ   สิยา   วิโรจมาน   เอว  สรีคนฺเธน  จ  
คุณคนฺเธน   จ   สุคนฺธ   สรทกาเล   อนฺตลิกฺเข  อาทิจฺจมิว  อตฺตโน  
เตชสา   ตปนฺต   องฺเคหิ   นิจฺฉรณกชติุตาย   องฺคีรส   สมฺมาสมฺพุทฺธ  
ปสฺสาติ ฯ   อภพฺโพติ   ปฏิปตฺติสารมิท   สาสน   ปฏิปตฺติ   จ  
ปริยตฺติมูลิกา    ตฺว ฺจ ปริยตฺตึ อุคฺคเหตุ อสมตฺโถ    ตสฺมา   อภพฺโพติ  
อธิปฺปาโย ฯ   สุทฺท   ปโลติกขณฺฑนฺติ   อิทฺธิยา   อภิสงฺขต  ปริสุทฺธ  
โจลขณฺฑ ฯ   ตทา   กิร   ภควา   น  สชฺฌาย  กาตต  อสกฺโกนฺโต  
มม   สาสเน   อภพฺโพ   นาม  โหติ  มา  โสจิ  ภิกฺขูติ  ต  พาหาย  
คเหตฺวา   วิหาร   ปวิสิตฺวา   อิทฺธิยา   ปโลติกขณฺฑ   อภินิมฺมิตฺวา  
หนฺท   ภิกฺขุ   อิม   ปริมชชฺนฺโต   รโชหรณ   รโชหรณนฺติ   ปุนปฺปุน  
สชฺฌาย   กโรหีติ   วตฺวา   อทาสิ   ตตฺถ  ปุพฺเพ  กตาธิการตฺตา ฯ  
โส   กริ   ปพฺุเพ  ราชา  หุตฺวา  นคร  ปทกฺขิณ  กโรนฺโต  นลาฏโต  
เสเท   มุ ฺจนฺเต   ปริสุทฺเธน   สาฏเกน   นลาฏ  ปุ ฺฉิ ฯ  สาฏโก  
กิลิฏโ   อโหสิ ฯ   โส   อิม   สรีร   นสิฺสาย   เอวรโูป  
                       [ ม. ท.  ๒๗๔-๕  ส. ท.  ๓๗๐-๑ ]  
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ปริสุทฺธสาฏโก  ปกตึ  ชหิตฺวา  กิลิฏโ  ชาโต  อนิจฺจา  วต สงฺขาราติ  
อนิจฺจส ฺ   ปฏลิภิ ฯ   เตน   การเณนสฺส   รโชหรณเมว  ปจฺจโย  
ชาโต ฯ   รโชหรตีติ   รโชหรณ ฯ  สเวค  ปฏิลภิตฺวาติ  อสุภส ฺ  
อนิจฺจส ฺ ฺจ   อุปฏเปนฺโต   สเวค   ปฏิลภิตฺวา ฯ   โสป   หิ  
โยนิโส   อุมมฺชฺชนฺโต   ปริสุทฺธ   วตฺถ  นตฺเถตฺถ  โทโส  อตฺต- 
ภาวสฺส ปนาย     โทโสติ     อสุภส ฺ     อนิจฺจส ฺ ฺจ    ปฏลิภิตฺวา  
นามรูปปริคฺคหาทินา    ป ฺจสุ    ขนฺเธสุ    าณ   โอตาเรตฺวา กลาป- 
สมฺมสนาทิกฺกเมน   วิปสสฺน   วฑฺเฒตฺวา  อุทยพฺพยาณาทิปฏิ- 
ปาฏิยา วิปสฺสน    อนุโลมโคตฺรภูสมีป    ปาเปสิ ฯ    ต   สนฺธาย  
วุตฺต     วิปสสฺน     อารภีติ ฯ    โอภาสคาถ    อภาสีติ โอภาสวิสชฺชน- 
ปุพฺพกภาสิตคาถา  โอภาสคาถา ฯ  ต  อภาสีติ  อตฺโถ ฯ เอตฺถ    
จ   อธิเจตโสติ  อิม  โอภาสคาถ  อภาสีติ  อิเธว  วุตฺต ฯ วิสุทฺธ-ิ 
มคฺเค ปน ธมฺมปทฏกถาย เถรคาถาสวณฺณนาย ฺจ  
                           ราโค รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ  
                           ราคสฺเสต อธิวจน รโชติ  
                           เอต รช วิปฺปชหิตฺว ปณฺฑิตา  
                           วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน ฯ  
                           โทโส ฯ เป ฯ  
                           โมโห รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ  
                            [ ม. ท.  ๒๗๕  ส. ท.  ๓๗๒ ]  
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                           โมหสฺเสต อธิวจน รโชติ  
                           เอต รช วิปฺปชหิตฺว ปณฺฑิตา  
                           วิหรนฺติ เต วิคตโมหสฺส สาสเนติ  
อิมา   ติสฺโส   โอภาสคาถา  อภาสีติ  วุตฺต ฯ  อธิเจตโสติ  จ  อย  
จูฬปนฺถกตฺเถรสฺส   อุทานคาถาติ   อิมิสฺสาเยว   ปาลิยา   อาคต ฯ  
เถรคาถาย   ปน  จูฬปนถฺกตฺเถรสฺส  อุทานคาถาสุ  อย  อนารูฬหฺา ฯ  
เอกุทานิยตฺเถรสฺส   ปน   อย   อุทานคาถาติ   ตตฺถ  วุตฺต ฯ  เอว  
สนฺเตป  อิมิสฺสา ปาลิยา อฏกถาย จ เอวมาคตตฺตา จูฬปนฺถกตฺ- 
เถรสฺสาป อย   อุทานคาถา   โอภาสคาถาวเสน   จ   ภควตา   ภาสิตาติ  
คเหตพฺพ ฯ   อรหตฺต   ปาปุณีติ   อภิ ฺาปฏิสมฺภิทาปริวาร   อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ   อภพฺโพ  ตฺวนฺติอาทิวจนโต  อนุกมฺปาวเสน  สทฺธิวิหาริกาทึ  
สงฺฆิกา   วิหารา   นิกฺกฑฺฒาเปนฺตสฺส   อนาปตฺติ   วิย   ทิสฺสต ิฯ  
อภพฺโพ   ห ิ  เถโร   ส ฺจิจฺจ  ต  กาตุ ฯ  นิกฺกฑฺฒนสิกฺขาปเท  วา  
อปฺป ฺตฺเต เถเรน เอว กตนฺติ คเหตพฺพ ฯ  
        [๑๘๙]  โอวทนฺตสฺส  ปาจิตฺติยนฺติ  อตฺถงฺคเต  สุริเย  ครุธมเฺมหิ  
วา   อ ฺเน   วา   ธมฺเมน  โอวทนฺตสสฺ  สมฺมตสฺสาป  ปาจิตฺติย ฯ  
เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   อตฺถงฺคตสุริยตา   ปริปุณฺณอุปสมฺปนฺนตา  
โอวทนนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                    อตฺถงฺคตสิกฺขาปท ทุติย ฯ  
                               [ ม. ท.  ๒๗๕-๖  ส. ท.  ๓๗๒ ]  
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        [๑๙๐]  ตติย  อุตฺตานตฺถเมว ฯ อุปสฺสยุปคมน ปริปุณฺณอุป- 
สมฺปนฺนตา สมยาภาโว     ครุธมฺเมหิ     โอวทนนฺติ     อิมานิ    ปเนตฺถ  
จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                             ภิกฺขุนูปสฺสยสิกฺขาปท ตติย ฯ  
        [๑๙๑]  จตุตฺเถ ฯ   อุปสมฺปนฺน ฯ เป ฯ   ภิกฺขุโนวาทกนฺติ  
อิเมส   มงฺกกุตฺตุกาโมติ   อิมินา   สมพฺนฺโธ ฯ   อวณฺณ  กตฺตุกาโม  
อยส   กตฺตุกาโมติ   อิเมส   ปน   วเสน   อุปสมฺปนฺนนฺติอาทีสุ  
อุปสมฺปนฺนสฺสาติ   วิภตฺติปริณาโม   กาตพฺโพติ   อิมมตฺถ   สนฺธาย  
อุชฺฌาปนเก   วุตฺตนเยเนวตฺโถ   เวทิตพฺโพติ   วุตฺต ฯ   จีวรเหตุ  
โอวทตีติอาทินา   ภณนตฺสฺส   เอเกกสฺมึ   วจเน   นิฏ ิเต   ปาจิตฺติย  
เวทิตพฺพ ฯ   อุปสมฺปนฺน   สงฺเฆน   อสมฺมตนฺติ   ปาลิวจนโต  
สมฺมเตน   วา   สงฺเฆน  วา  ภาร  กตฺวา  ปโตติ  อฏกถาวจนโต  
จ   อฏหิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคโต   สมมฺเตน   วา  วิปฺปวสิตุกาเมน  
ยาวาห   อาคมิสฺสามิ   ตาว   เต   ภาโร  โหตูติ  ยาจิตฺวา  ปโต  
ตสฺสาภาเว   สงฺเฆน   วา   ตเถว   ภาร   กตฺวา   ปโต  อฏหิ  
ครุธมฺเมหิ   อ ฺเน   วา   ธมฺเมน   โอวทิตุ  ลภตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  
ตสฺมา   โย   ปน  ภิกฺขุ  อสมฺมโต  ภิกขฺุนิโย  โอวเทยฺย  ปาจิตฺติยนฺติ  
อิท   ปเคว   ภาร   กตฺวา  อฏปต  สนธฺาย  วุตฺตนฺติ  คเหตพฺพ ฯ  
อนาปตฺติ   ปกติยา   จีวรเหตุ ฯ เป ฯ   โอวทนฺต   ภณตีติ   เอตฺถ  
                      [ ม. ท.  ๒๘๑-๓  ส. ท.  ๓๗๓ ]  
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อามิสเหตุ   โอวทนฺต   อามิสเหตุ  โอวทตีติ  ส ฺาย  เอว  ภณนฺตสฺส  
อนาปตฺติ ฯ    น   อามิสเหตุ   โอวทตีติ   ส ฺ ิโน   ปน  
ทุกฺกฏ ฯ   น   อามิสเหตุ   โอวทนฺต   ปน   อามิสเหตุ  โอวทตีติ  
ส ฺาย   ภณนฺตสฺสาป   อนาปตฺติ   สจิตฺตกตฺตา   สิกฺขาปทสฺส ฯ  
เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   อุปสมฺปนฺนตา   ธมเฺมน   ลทฺธสมฺมติตา  
อนามิสนฺตรตา   อวณฺณกามตาย   เอว   ภณนนฺติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  
จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                                  อามิสสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
        [๑๙๒] ป ฺจม อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๑๙๓]  ฉฏเ ฯ   สเจ   สา   ภิกฺขุนี  ต  จีวร  อาทิโตว  
ปารุเปยฺย   อ ฺา   ภิกฺขุนิโย   ทสิฺวา   อุชฌฺาเปยฺยย  ตโต  มหาชโน  
ปสฺสิตต  น  ลภตีติ  ม ฺมาโน  ยถาสหฏ  หริตฺวา นิกฺขิปตฺวาติ- 
อาทิมาห ฯ นีหรตีติ    สกึ    นีหรติ ฯ    เยป    เตส   นิสฺสิตกาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ    ก ินวตฺตนฺติ   สพฺรหฺมจารีน   กาตต   วฏฏตีติ อิติ- 
กตฺตพฺพตาวเสน   สูจิกมฺมกรณ ฯ   อาจริยุปชฺฌายาน   ทุกฺกฏนติฺ  
อกปฺปยสมาทานวเสน   ทุกฺกฏ ฯ   ว ฺเจตฺวาติ   ตว   าติกายาติ  
อวตฺวา   เอกิสฺสา   ภิกฺขุนยิาติ   เอตฺตกเมว   วตฺวา ฯ  เอกิสฺสา  
ภิกฺขุนิยาติ   สุตฺวา   เต   อ ฺาติกส ฺ ิโน   อเหสุนฺติ๑   อาห  
 ๑ ม. ภเวยยฺุนตฺิ ฯ  

                          [ ม. ท.  ๒๘๗-๘  ส. ท.  ๓๗๔-๕ ]  
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อกปฺปเย   นโิยชิตตฺตาติ ฯ   อิทนฺเต  มาตุ  จีวรนฺติอาทีนิ  อวตฺวาป  
อิท   จีวร   สพฺิเพหีติ   สุทฺธจิตฺเตน   สิพฺพาเปนฺตสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ  
อุปาหนตฺถวิกาทีติอาทิสทฺเทน   ย   จีวร   นิวาเสตุ   วา   ปารุปตุ  
วา  น  สกฺกา  โหติ  ตป  สงฺคณฺหาติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตาน- 
เมว ฯ อ ฺาติกาย      ภิกขฺุนิยา      สนตฺกตา     นิวาสนปารุปนุปคตา  
วุตฺตนเยน   สิพฺพน   วา   สิพฺพาปน   วาติ   อิมานิ   ปเนตฺถ   ตีณิ  
องฺคานิ ฯ  
                               จีวรสิพฺพนสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๑๙๔]  สตฺตเม ฯ   ปจฺฉา   คจฺฉนฺตีน   โจรา   อจฺฉินทฺึสูติ  
เอตฺถ    ปตฺตจีวรนฺติ   ปาเสโสติ   อาห   ปจฺฉา   คจฺฉนฺตีน ปตฺต- 
จีวรนฺติ ฯ  ตา  ภิกฺขุนิโยติ  ตา  ปจฺฉา  คจฺฉนฺติโย  ภิกฺขุนิโย ฯ  
ปจฺฉา    คจฺฉนฺตีนนฺติ    จ    วิภตฺติวิปริณาเมเนตฺถ    สมฺพนฺโธ เวทิ- 
ตพฺโพ ฯ   ปาลิย   คจฺฉาม  ภคินิ  คจฺฉาม  อยฺยาติ  ภิกฺขุปุพฺพก  
สวิธาน   วุตฺต ฯ   คจฺฉาม  อยฺย  คจฺฉาม  ภคินีติ  ภิกฺขุนีปุพฺพก ฯ  
เอกทฺธานมคฺคนฺติ   เอก   อทธานสงฺขาต   มคฺค   เอกโต   วา  
อทฺธานมคฺค ฯ   หิยฺโยติ   สุเว ฯ  ปเรติ  ตติยทิวเส ฯ  ทฺวิธา  
วุตฺตปฺปกาโรติ    ปทคมนวเสน    ปกขฺคมนวเสน   วาติ   ทฺวิธา วุตฺตปฺ- 
ปเภโท ฯ   จตุนฺน   มคฺคาน   สมฺพนฺธฏาน  จตุกฺก ฯ  ติณฺณ  
มคฺคาน   สมฺพนฺธฏาน   สิงฺฆาฏก ฯ  คามนฺตเร  คามนฺตเรติ  เอตฺถ  
                     [ ม. ท.  ๒๘๙-๙๑  ส. ท.  ๓๗๕-๗ ]  
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อ ฺโ   คาโม   คามนฺตรนฺติ   อาห   นิกฺขมเน   อนาปตฺติ ฯ เป ฯ  
ภิกฺขุโน   ปาจิตฺติยนฺติ ฯ   สวิธายาติ   ปาลิย  อวิเสเสน  วุตฺตตฺตา  
เนว   ปาลิยา   สเมตีติ   วุตฺต ฯ  เอตฺถนตฺเร  สวิทหิเตป  ภิกฺขุโน  
ทุกฺกฏนฺติ   วุตฺตตฺตา  น  เสสอฏกถาย  สเมตีติ  วุตฺต ฯ  อฑฺฒ- 
โยชน อติกฺกมนฺตสฺสาติ   อสติ   คาเม   อฑฺฒโยชน   อติกฺกมนฺตสฺส ฯ  
ยตฺถ   หิ   อฑฺฒโยชนพฺภนฺตเร   อ ฺโ   คาโม   น   โหติ  ต  อิธ  
อคามก   อร ฺนฺติ   อธิปฺเปต ฯ   อฑฺฒโยชนพฺภนฺตเร   ปน  คาเม  
สติ   คามนฺตรคณฺนายเอว   อาปตฺติ ฯ  รฏเภเทติ  รฏวิโลเป ฯ  
จกฺกสมารูฬหฺาติ   อิริยาปถจกฺก   สกฏจกฺก   วา   สมารูฬฺหา ฯ  
เสส   อุตฺตานเมว ฯ   ทฺวินฺนป  สวิทหิตฺวา  มคฺคปฏิปตฺติ  อวิสงฺเกต  
สมยาภาโว   อนาปทา   คามนฺตโรกฺกมน   วา   อฑฺฒโยชนาติกฺกโม  
วาติ   อิมานิ   ปเนตฺถ   ป ฺจ   องฺคานิ ฯ  เอกโต  อุปสมฺปนฺนาทีหิ  
สทฺธึ คจฺฉนฺตสฺส ปน มาตุคามสิกฺขาปเทน อาปตฺติ ฯ  
                                สวิทหนสิกฺขาปท สตฺตม ฯ  
        [๑๙๕]  อฏเม ฯ  โลกสฺสาทมิตฺตสนฺถววเสน  กฬีาปุเรกฺขารา  
สวิทหิตฺวาติ   อย   วิเสโส  เอวมิเม ฯ เป ฯ  ภิกฺขุนีหิ  สทฺธึ  นาวาย  
กีฬนฺตีติ   อิมินา   อุทฺธคามินึ   วา   อโธคามินึ   วาติ   อิมินา   จ  
สิทฺโธ ฯ   นทิยา  กุโต  คามนฺตรนฺติ  อาห  ยสฺสา  นทิยาติอาทึ ฯ  
                         [ ม. ท.  ๒๙๒-๕  ส. ท.  ๓๗๗-๙ ]  
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ตสฺสา      สคามกตีรปสฺเสน ฯ เป ฯ อฑฺฒโยชนคณนายาติ  เอเกก- 
ปสฺเสเนว  คมน  สนฺธาย  วุตฺตตฺตา  ตาทิสิกาย  นทิยา  มชฺเฌน  
คจฺฉนฺตสฺส    คามนฺตรคณนาย   อฑฺฒโยชนคณนาย   จ   อาปตฺตีติ  
วทนฺติ ฯ    สพฺพอฏกถาสูติอาทินา    อตฺตนา    วุตฺตเมวตฺถ  
สมตฺเถติ ฯ   กีฬาปุเรกฺขารตาย   ภิกฺขุนิยา   สทฺธ ึ  สวิธาย  นาว  
อภิรูหนฺตสฺส   นทิยาเยว   ปาจิตฺติยสฺส   วุตฺตตฺตา   วาปสมุทฺทาทีสุ  
กีฬาปุเรกฺขารตาย   ทุกกฺฏเมว   น   ปาจิตฺติยนฺติ   วทนฺติ ฯ โลกสฺ- 
สาทมิตฺตสนฺถววเสน   กฬีาปุเรกฺขารา  สวิทหิตฺวาติ  วจนโต  เกจิ  
อิม  สิกฺขาปท  อกุสลจิตฺต  โลกวชชฺนฺติ  วทนฺติ ฯ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  
กีฬาปุเรกฺขารตาย  หิ  อภิรูหิตฺวาป  คามนฺตโรกฺกมเน อฑฺฒโยชนา- 
ติกฺกเม วา   กุสลาพฺยากตจิตฺตสมงฺคีป   หุตฺวา   อาปตฺตึ   อาปชชฺติ ฯ  
ยทิ   หิ   โส   สเวค   ปฏิลภิตฺวา  อรหตฺต  วา  สจฺฉิกเรยฺย  นิทฺท  
วา   โอกฺกเมยฺย   กมฺมฏาน   วา   มนสกิโรนฺโต   คจฺเฉยฺย  กุโต  
ตสฺส   อกุสลจิตฺตสมงฺคิตา   เยนิท   สกิฺขาปท  อกุสลจิตฺต  โลกวชฺชนฺติ  
วุจฺจติ   ตสฺมา   ปณฺณตฺติวชฺช   ติจิตฺตนฺติ   สิทฺธ ฯ   เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ  
                            นาวาภิรูหนสิกฺขาปท อฏม ฯ  
        [๑๙๖]  นวเม ฯ  ปฏยิาทิตนฺติ  ภิกฺขูน  อตฺถาย  สมฺปาทิต ฯ  
าตกา   วา   โหนฺติ   ปวาริตา   วาติ   เอตฺถ   สเจป   ภิกฺขุโน  
                       [ ม. ท.  ๒๙๕-๗  ส. ท.  ๓๗๙-๘๐ ]  
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อ ฺาตกา   อปฺปวาริตา   จ   สิยุ   ภิกขฺุนิยา   าตกา   ปวาริตา  
เจ   วฏฏติ ฯ   ปาปภิกฺขูน   ปกฺขุปจฺเฉทาย   อิท   ป ฺตฺต  
ตสฺมา   ป ฺจโภชเนเยว   อาปตฺติ   วุตฺตา ฯ   ป ฺจ   โภชนานิ  
เปตฺวา   สพฺพตฺถ   อนาปตฺตีติ   อิท   ปน   อิมินา   สิกฺขาปเทน  
อนาปตฺติทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ   วิ ฺตฺติยา   อุปฺปนฺน   ปริภุ ฺชนตฺสฺส  
หิ   อ ฺตฺถ   วุตฺตนเยน  ทุกฺกฏ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ภิกฺขุนิยา  
ปริปาจิตตา    ปริปาจิตภาวชานน   คิหสิมารมฺภาภาโว   โอทนาทีน  
อ ฺตรตา    ตสฺส    อชฺโฌหรณนฺติ    อิมานิ   ปเนตฺถ   ป ฺจ  
องฺคานิ ฯ  
                              ปริปาจนสิกฺขาปท นวม ฯ  
        [๑๙๗]  ทสเม ฯ    อุปนนฺทสฺส   จตุตฺถสิกฺขาปเทนาติ อปฺ- 
ปฏิจฺฉนฺเน  มาตุคาเมน  สทฺธึ  รโหนิสชฺชสิกฺขาปท  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
กิ ฺจาป   ต   อเจลกวคฺเค   ป ฺจมสิกฺขาปท   โหติ   อุปนนฺทตฺเถร  
อารพฺภ  ป ฺตฺเตสุ  ปน  จตุตฺถภาวโต  อุปนนฺทสสฺ  จตุตฺถสิกขฺา- 
ปเทนาติ วุตฺต ฯ     จตุตฺถสิกฺขาปทวตฺถุโต     อิมสสฺ    สิกฺขาปทสฺส  
วตฺถุโน   ปม   อุปฺปนฺนตฺตา   อิท   สกิฺขาปท   ปม   ป ฺตฺต ฯ  
อิมินาว   สิกขฺาปเทน   เกวล  ภิกฺขุนิยาเอว  รโหนิสชฺชาย  อาปตฺติยา  
ป ฺตฺตตฺตา๑   อุปริ   มาตุคาเมน   สทฺธึ  รโหนิสชฺชาย  อาปตฺติ  
 ๑ ม. อาปตฺติ ป ฺตฺตา ฯ  

                           [ ม. ท.  ๒๙๘-๓๐๓  ส. ท.  ๓๘๑ ]  
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วิสุ ป ฺตฺตาติ ทฏพฺพ ฯ  
                            รโหนิสชฺชสิกฺขาปท ทสม ฯ  
                                  ภิกขฺุนีวคฺโค ตติโย ฯ  
        [๑๙๘]  โภชนวคฺคสฺส   ปมสิกฺขาปเท ฯ   อฑฺฒโยชน   วา  
โยชน   วา   คนฺตุ   สกฺโกตีติ   เอตฺถ  ยตฺตก  คนฺตุ  สกฺโกนฺตสฺสาป  
ตาวตก   คนฺตฺวา   อลทฺธภิกฺขสฺส   อิโต   ภุ ฺชิตุ   วฏฏติ ฯ อิเมส- 
เยวาติ  อิเมส  ปาสณฺฑานเยว ฯ  เอตฺตกานนฺติ  อิมสฺมึ ปาสณฺเฑ  
เอตฺตกาน ฯ  เอกทิวส  ภุ ฺชิตพฺพนฺติ  เอกทิวส  สกึเยว  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  
เอกทิวส   ภุ ฺชิตพฺพนฺติ   วจนโต   ปน   เอกสฺมึ   ทิวเส   ปุนปปฺุน  
ภุ ฺชิตุ   วฏฏตีติ   น   คเหตพฺพ ฯ   ปนุ  อาทิโต  ปฏาย  ภุ ฺชิตุ  
น   วฏฏตีติ   อิมินา   ปม   ภุตฺตฏาเนสุ   ปุน  เอกสฺมิมฺป  าเน  
ภุ ฺชิตุ   น   วฏฏตีติ   ทสเฺสติ ฯ   คจฺฉนฺโต   วา   อาคจฺฉนฺโต  
วาติ   อิท   อฑฺฒโยชนวเสน   คเหตพฺพนฺติ   วทนฺติ ฯ  อนฺตรามคฺเค  
คตฏาเนติ   เอกสฺเสว   สนฺตก   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  อาคจฺฉนฺเตป  
เอเสว   นโยติ   สงฺเขเปน   วุตฺตเมวตฺถ   วิภาเวนฺโต   คนฺตฺวา ปจฺจา- 
คจฺฉนฺโต   หีติอาทิมาห ฯ   อาปตฺติฏาเนเยว  ปุน  ภุ ฺชนฺตสฺส  
อนาปตฺติ   วตฺตพฺพาติ   คมเน   อาคมเน   จ  ปม  โภชน  อวตฺวา  
อนฺตรามคฺเค   เอกทิวส   คตฏาเน   จ   เอกทิวสนฺติ   ปุนปฺปุน  
โภชนเมว   ทสฺสิต ฯ   คมนทิวเส  ปน  อาคมนทิวเส  จ  คมิสสฺามิ  
                        [ ม. ท.  ๓๐๕-๗  ส. ท.  ๓๘๑-๓ ]  
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อาคมิสฺสามีติ   ภุ ฺชิตุ   วฏฏติเยว ฯ   สุทฺธจิตฺเตน   ปุนปฺปุน  
ส ฺจรนฺตสฺสาป   ปุนปฺปนุ   โภชเน   อนาปตฺติ ฯ   อ ฺสฺสตฺถาย  
อุทฺทิสิตฺวา   ป ฺตฺต   ภิกฺขุโน   คเหตุเมว   น   วฏฏตีติ   อาห  
ภิกฺขูนเยว   อตฺถายาติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  อาวสถ- 
ปณฺฑตา อคิลานตา    อนวุสิตฺวา    โภชนนฺติ    อิมานิ   ปเนตฺถ   ตีณิ  
องฺคานิ ฯ  
                         อาวสถปณฺฑสิกฺขาปท ปม ฯ  
        [๑๙๙]  ทุติเย ฯ  อภิมาเรติ  อภิคนฺตฺวา  ภควโต  มารณตฺถาย  
นิโยชิเต   ธนุทฺธเร ฯ   คุฬฺหปฏิจฺฉนฺโนติ   อปากโฏ ฯ   ปวิชฺฌติี  
วิสชฺเชสิ ฯ   นนุ   ราชานมฺป  มาราเปสีติ  วจนโต  อิท  สกิฺขาปท  
อชาตสตฺตุโน   กาเล   ป ฺตฺตนฺติ   สิทฺธ ฯ   เอว ฺจ  สติ  ปรโต  
อนุปฺป ฺตฺติย   เตน   โข   ปน   สมเยน   ร ฺโ   มาคธสฺส  
เสนิยสฺส   พิมฺพิสารสฺส   าติสาโลหิโต   อาชีวเกสุ   ปพฺพชิโต  โหติ  
อถโข   โส   อาชีวโก   เยน   ราชา  มาคโธ  เสนิโย  พิมฺพิสาโร  
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ราชาน   มาคธ   เสนิย   พิมฺพิสาร  
เอตทโวจ ฯ เป ฯ   กุกกฺุจฺจายนฺตา   นาธิวาเสนฺตีติ   อิท   กสฺมา  
วุตฺตนฺติ ฯ   โส  กิร  อาชวีโก  ต  ทาน  เทนฺโต  พิมพิฺสารกาลโต  
ปฏาย   อทาสิ   ปจฺฉา   อชาตสตฺตุกาเล   สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติโต  
ปฏาย   ภิกขฺู   กกฺุกุจฺจายนฺตา   ต   ทาน   น   ปฏคฺิคณฺหึสุ  ตสฺมา 
                     [ ม. ท.  ๓๐๗-๑๓  ส. ท.  ๓๘๓-๔ ]  
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อาทิโต   ปฏาย  ต  วตฺถุ  ทสฺสิตนฺติ  ทีเปตพฺพ๑ ฯ  อถโข  โส  
อาชีวโก   ภิกฺขูน   สนฺติเก   ทูต   ปาเหสีติ   อิท ฺจ   ตโต   ปภูติ  
โส   อาชีวโก   อนฺตรนฺตรา   ภิกฺขู   นมินฺเตตฺวา   ทาน   เทนฺโต  
อชาตสตฺตุกาเล   สิกฺขาปเท   ป ฺตฺเต   ยทา   ภิกขฺูน  สนฺติเก  ทูต  
ปาเหสิ   ต   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   อ ฺม ฺวิสิฏตฺตา   วิสทิส  
รชฺช   วิรชฺช ฯ   วิรชชฺโต   อาคตา   ตตฺถ   วา  ชาตา  ภวาติ  
วา   เวรชชฺา ฯ   เตเอว   เวรชฺชกา ฯ   เต   ปน   ยสมฺา โคตฺต- 
จรณาทิวิภาเคน  นานปฺปการา  ตสฺมา  วุตฺต  นานาเวรชฺชเกติ ฯ  
อฏกถายมฺปน   นานาวิเธหิ   อ ฺรชฺเชหิ   อาคเตติ   รชฺชานเยว  
วเสน นานปฺปการตา วุตฺตา ฯ  
        [๒๐๐]  อิมสฺส   สิกขฺาปทสฺส   วิ ฺตฺตึ   กตฺวา   ภุ ฺชนวตฺถุสฺมึ  
ป ฺตฺตตฺตา    วิ ฺตฺติโต    คณโภชน   วตฺถุวเสเนว   ปากฏนติฺ  
ต   อวตฺวา   คณโภชน   นาม   ยตฺถ ฯ เป ฯ   นิมนติฺตา  ภุ ฺชนฺตีติ  
นิมนฺตนวเสเนว   ปทภาชเน  คณโภชน  วุตฺต ฯ  กิ ฺจิ  ปน  สิกขฺาปท  
วตฺถุอนนุรูปมฺป   สิยาติ   ปทภาชเน   วุตฺตนเยน   นินนฺตนวเสเนว  
คณโภชน   โหตีติ   เกส ฺจิ   อาสงฺกา   ภเวยฺยาติ   ตนิวตฺตนตฺถ  ต  
ปเนต   คณโภชน   ทฺวีหิ   อากาเรหิ   ปสวตีติ   วุตฺต ฯ  ป ฺจนฺน  
โภชนาน   นาม   คเหตฺวาติ   เอตฺถ   โภชน   คณฺหถาติ   วุตฺเตป  
 ๑. ม. เวทิตพฺพ ฯ  

                        [ ม. ท.  ๓๑๓-๔  ส. ท.  ๓๘๔-๕ ]  
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คณโภชน   โหติเยวาติ   วทนฺติ ฯ   เหฏา   อทฺธานคมนวตฺถุสฺมึ  
นาวาภิรูหนวตฺถุสฺมิ ฺจ   อิเธว   ภนฺเต   ภุ ฺชถาติ   วุตฺเต   ยสฺมา  
กุกฺกุจฺจายนฺตา    น   ปฏิคฺคณฺหึสุ   ตสมฺา   ภุ ฺชถาติ   วุตฺเตป  
คณโภชน   น   โหติเยวาติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  ป ฺจนฺน  
โภชนาน   นาม   คเหตฺวา   นิมนฺเตตีติ   วุตฺตตฺตา   ปน   โอทน  
ภุ ฺชถาติ   วา   ภตฺต   ภุ ฺชถาติ   วา   โภชนาน  นาม  คเหตฺวาว  
วุตฺเต   คณโภชน   โหติ   น   อ ฺถา ฯ  อิเธว  ภนฺเต  ภุ ฺชถาติ  
เอตฺถาป  โอทนนฺติ  วา  ภตฺตนฺติ  วา  วตฺวาว  เต  เอว นิมนฺเตสุนฺติ  
คเหตพฺพ ฯ   คณวเสน   วา  นิมนฺติตตฺตา  เต  ภิกฺขู  อปกต ฺ ุตาย  
กุกฺกุจฺจายนฺตา   น   ปฏิคฺคณฺหึสูติ   อย   อมฺหาก  ขนติฺ ฯ  วีมสิตฺวา  
ยุตฺตตร   คเหตพฺพ ฯ   เอกโต   คณฺหนฺตีติ   เอตฺถ   อ ฺม ฺสฺส  
ทฺวาทสหตฺถ  อมุ ฺจิตฺวา   ิตา  เอกโต  คณฺหนฺติ  นามาติ  คเหตพฺพ ฯ  
อมฺหาก   จตุนฺนป   ภตฺต   เทหีติ   วา   วิ ฺาเปยฺยุนฺติ   วจนโต  
เหฏา   ตฺว   เอกสฺส   ภิกขฺุโน   ภตฺต  เทหิ  ตฺว  ทฺวินฺนนฺติ  เอว  
วิ ฺาเปตฺวาติ   วจนโต   จ   อตฺตโน   อตฺถาย  อ ฺเสมฺป  วิ ฺตฺตึ  
สาทิยนฺตสฺส   คณโภชน   โหติเยวาติ   ทฏพฺพ ฯ  เอว  วิ ฺตฺติโต  
ปสวตีติ   เอตฺถ   วิ ฺตฺติยา   สติ   คณฺหนฺตสฺส   เอกโต   หุตฺวา  
คหเณ     อิมนิา     สิกฺขาปเทน    อาปตฺติ    วิสส    คหเณ ปณีต- 
โภชนสูโปทนวิ ฺตฺตีหิ อาปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ  
                             [ ม. ท.  ๓๑๔  ส. ท.  ๓๘๕-๖ ]  
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        [๒๐๑]  วิจาเรตีติ   ป ฺจขณฺฑาทิวเสน   สวิทหติ ฯ  ฆฏเฏตีติ  
อนุวาต   ฉินฺทิตฺวา   หตฺเถน   ทณฺฑเกน   วา   ฆฏเฏติ ฯ   สุตฺต  
กโรตีติ   สุตฺต   วฏเฏติ ฯ   วเลตีติ  ทณฺฑเกน  วา  หตฺเถน  วา  
อาวฏเฏติ ฯ   อภินวสฺเสว   จีวรสฺส   กรณ   อิธ  จีวรกมฺม  นาม  
ปุราณจีวเร   สูจิกมฺม  จีวรกมฺม  นาม  น  โหตีติ  วทนฺติ ฯ  จตุตฺเถ  
อาคเต   น   ยาเปนฺตีติ   วจนโต   สเจ  อ ฺโ  โกจิ  อาคจฺฉนฺโต  
นตฺถิ   จตฺตาโรเยว   จ   ตตฺถ   นิสินฺนา  ยาเปตต  น  สกฺโกนฺติ  น  
วฏฏตีติ      วทนฺติ ฯ      คณโภชนาปตฺติชนกนิมนฺตนภาวโต อกปฺปย- 
นิมนฺตนนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๒๐๒]  สมฺปเวเสตฺวาติ   นิสีทาเปตฺวา ฯ   คโณ   ภิชฺชตีติ  
คโณ   อาปตฺตึ   น   อาปชชฺตีติ   อธิปฺปาโย ฯ   ยตฺถ   จตฺตาโร  
ภิกฺขู ฯ เป ฯ   ภุ ฺชนฺตีติ   อิมาย   ปาลยิา  สสนฺทนโต  อิตเรส  ปน  
คณปูรโก   โหตีติ   วุตฺต ฯ  อวิเสเสนาติ  คิลาโน  วา  จีวรการโก  
วาติ  อวิเสเสตฺวา  สพฺพสาธารณวจเนน ฯ  ตสฺมาติ  อวิเสสิตตฺตา ฯ  
ภุตฺวา   คเตสูติ   เอตฺถ   อคเตสุป   โภชนกิจฺเจ   นฏิ ิเต   คณฺหิตต  
วฏฏติ ฯ   ตานิ   จ  เตหิ  เอกโต  น  คหิตานีติ  เยหิ  โภชเนหิ  
วิสงฺเกโต   นตฺถิ  ตานิ  โภชนานิ  เตหิ  ภิกฺขูหิ  เอกโต  น  คหิตานิ  
เอเกน   ปจฺฉา   คหิตตฺตา ฯ  มหาเถเรติ  ภิกฺขู  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ทูตสฺส   ปุน   ปฏิปถ   อาคนฺตฺวา   ภตฺต   คณฺหถาติ   วจนภเยน  
                       [ ม. ท.  ๓๑๔  ส. ท.  ๓๘๖-๙๐ ]  
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คามทฺวาเร   อฏตฺวาวาติ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ   ตตฺถ   คนฺตฺวาติ อนฺตร- 
วีถิอาทีสุ  ตตฺถ  ตตฺถ   ิตาน  สนฺติก  คนฺตฺวา ฯ  ภิกฺขูน อตฺถาย  
ฆรทฺวาเร   เปตฺวา   ทิยฺยมาเนป   เอเสว   นโย ฯ  นิวตฺตถาติ  
วุตฺตปเท   นิวตฺติตุ   วฏฏตีติ   นิวตฺตถาติ   วิจฺฉินฺทิตฺวา   ปจฺฉา  
ภตฺต   คณฺหถาติ   วุตฺตตฺตา   วฏฏติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  
คณโภชนตา   สมยาภาโว   อชโฺฌหรณนฺติ   อิมานิ   ปเนตฺถ   ตีณิ  
องฺคานิ ฯ  
                             คณโภชนสิกฺขาปท ทุติย ฯ  
        [๒๐๓]  ตติเย ฯ  กลุปฏิปาฏิยา  อพฺโพจฺฉินฺน  กตฺวา  นิรนตฺร  
ทิยฺยมานตฺตา   ภตฺตปฏิปาฏิ   อฏ ิตา   โหตีติ   ปาลยิ   วุตฺต ฯ  
อนฺตรา    อฏตฺวา   นิรนฺตร   ปวตฺตาติ   วุตฺต   โหติ ฯ อุปจาร- 
วเสนาติ   โวหารวเสน ฯ   น  หิ  โส  พทรมตฺตเมว  เทติ  
อุปจารวเสน   ปน   เอว   วทติ ฯ   พทรจุณฺณ  สกฺกราทีหิ  โยชิต  
พทรสาฬวนฺติ   วุจฺจติ ฯ   วิกปฺปนาวเสเนว  ต  ภตฺต  อสนฺต  นาม  
โหตีติ    อนุปฺป ฺตฺติวเสน   วิกปฺปน   อฏเปตฺวา   ยถาป ฺตฺต  
สิกฺขาปทเมว   ปต ฯ   ปริวาเร   ปน   วิกปฺปนาย   อนุชานนมฺป  
อนุปฺป ฺตฺติสมานนฺติ   กตฺวา   จตสฺโส   อนุปฺป ฺตฺติโยติ   วุตฺต ฯ  
มหาปจฺจริยาทีสุ   วุตฺตนย  ปจฺฉา  วทนฺโต  ปาลิยา  สสนฺทนโต- 
ปรมฺมุขา วิกปฺปนเมว    ปติฏเปติ ฯ   เกจิ   ปน   ตทา   อตฺตโน  
                      [ ม. ท.  ๓๑๔-๒๐  ส. ท.  ๓๙๐-๒ ]  
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สนฺติเก   เปตฺวา   ภควนฺต   อ ฺสฺส   อภาวโต   เถโร   สมฺมุขา  
วิกปฺปน   นากาสิ   ภควตา   จ   วิสุ  สมฺมุขา  วิกปฺปนา  น  วุตฺตา  
ตถาป   สมฺมขุา   วิกปฺปนาป   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   เตเนว มาติกฏ- 
กถายมฺป   โย   ภิกฺขุ   ป ฺจสุ  สหธมฺมิเกสุ  อ ฺตรสฺส  มยฺห  
ภตฺตปจฺจาส   ตุยฺห   ทมฺมติี  วา  วิกปฺเปมีติ  วา  เอว  สมฺมุขา  วา  
อิตฺถนฺนามสฺส   ทมฺมีติ   วา   วิกปฺเปมีติ   วา   เอว  ปรมฺมุขา  วา  
ปมนิมนฺตน    อวิกปฺเปตฺวา   ปจฺฉา   นิมนฺติตกุเล   ลทฺธภิกฺขโต  
เอกสิตฺถมฺป   อชฺโฌหรติ   ปาจิตฺติยนฺติ   วุตฺต ฯ   ป ฺจหิ  โภชเนหิ  
นิมนฺติตสฺส   เยน   เยน   ปม   นิมนติฺโต   ตสฺส   ตสฺส  โภชนโต  
อุปฺปฏิปาฏิยา    อวิกปฺเปตฺวา    วา   ปรสฺส   ปรสฺส   โภชน ปรมฺปร- 
โภชนนฺติ   อาห   สเจ  ปน  มลูนิมนฺตน  เหฏา  โหติ  ปจฺฉิม  
ปจฺฉิม   อุปร ิ  ต   อุปริโต   ปฏาย   ภุ ฺชนฺตสฺส   อาปตฺตีติ ฯ  
หตฺถ   อนฺโต   ปเวเสตฺวา   สพฺพเหฏ ิม   คณฺหนฺตสฺส  มชฺเฌ   ิตมฺป  
อนฺโต   หตฺถคต   โหตีติ   อาห  หตฺถ  ปน ฯ เป ฯ  ยถา  ตถา  วา  
ภุ ฺชนฺตสฺส   อนาปตฺตีติ ฯ   ขีรสฺส   รสสฺส   จ   ภตฺเตน   อมิสฺส  
หุตฺวา  อุปริ   ิตตฺตา  ขีร  วา  รส  วา  ปวโต  อนาปตฺตีติ  วุตฺต ฯ  
มหาอุปาสโกติ   เคหสามิโก ฯ   มหาอฏกถาย   อาปตฺตีติ  วจเนน  
กุรุนฺทิย   วฏฏตีติ  วจน  วิรุทฺธ  วิย  ทสิฺสติ ฯ  ทฺวินฺนมฺป  อธิปปฺาโย  
มหาปจฺจริย    วิภาวิโตติ   มหาคณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   สพฺเพ  
                          [ ม. ท.  ๓๒๐  ส. ท.  ๓๙๒-๓ ]  
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นิมนฺเตนฺตีติ   อกปฺปยนิมนฺตเนน   นิมนฺเตนฺติ ฯ   ปรมฺปรโภชน  นาม  
ป ฺจนฺน   โภชนาน   อ ฺตเรน   โภชเนน   นิมนฺติโต   ต  เปตฺวา  
อ ฺ   ป ฺจนฺน   โภชนาน   อ ฺตร   โภชน   ภุ ฺชติ   เอต  
ปรมฺปรโภชน   นามาติ   วุตฺตตฺตา   สติป   ภิกฺขาจริยาย   ปม  
ลทฺธภาเว   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ลทฺธภตฺต  ภุ ฺชติ  อาปตฺตีติ  วุตฺต ฯ  
อวิกปฺปนวเสน   วจีกมฺมนฺติ   วุตฺต ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ  
ปรมฺปรโภชนตา    สมยาภาโว   อชโฺฌหรณนฺติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  
ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                         ปรมฺปรโภชนสิกฺขาปท ตติย ฯ  
        [๒๐๔]  จตุตฺเถ ฯ   กาณาย   มาตาติ  กาณาติ  ลทฺธนามาย  
ทาริกาย   มาตา ฯ   กสฺมา  ปเนสา  กาณา  นาม  ชาตาติ  อาห  
สา   กริสฺสาติอาทึ ฯ  อิมิสฺสา  ทหรกาเล  มาตาปตโร  สิเนห- 
วเสน อมฺม   กาเณ   อมฺม   กาเณติ   โวหรึสุ ฯ   สา   ตทุปาทาย  
กาณา   นาม   ชาตา ฯ   ตสฺสา  จ  มาตา  กาณมาตาติ  ปากฏา  
อโหสีติ   เอวเมตฺถ   การณ   วทนฺติ ฯ   ปฏิยาโลกนฺติ   ปจฺฉิม  
ทิส ฯ   ปจฺจาทิจฺจนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ปูวคณนาย  ปาจิตฺติยนฺติ  
มุขวฏฏิยา   เหฏ ิมเลขโต   อุปริ    ิตปูวคณนาย   ปาจิตฺติย ฯ  
ทฺวตฺติปตฺตปูรา   ปฏิคฺคเหตพฺพาติ   หิ  วจนโต  มุขวฏฏิยา  เหฏ ิม- 
เลข อนติกฺกนฺเต   เทฺว   วา   ตโย   วา   ปตฺตปูเร  คเหตต  วฏฏติ ฯ  
                    [ ม. ท.  ๓๒๐-๕  ส. ท.  ๓๙๔-๖ ]  
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อฏกถาสุ   ปน ฯ เป ฯ   วุตฺตนฺติ   อิท   อฏกถาสุ   ตถา อาคต- 
ภาวมตฺตทีปนตฺถ   วุตฺต  น  ปน  ตสฺส  วาทสฺส  ปติฏาปนตฺถ ฯ  
อฏกถาสุ   วุตฺต   หิ   ปาลิยา   น   สเมติ ฯ   ตทุตฺตริคฺคหเณ  
อนาปตฺติทสฺสนตฺถ   หิ   าตกาน   ปวาริตานนฺติ   วุตฺต ฯ  อ ฺถา  
อนาปตฺติ   ทฺวตฺติปตฺตปูเร   ปฏิคฺคณฺหาตีติ   อิมินาว   ปมาณยุตฺตคฺ- 
คหเณ อนาปตฺติสิทฺธิโต   าตกาน   ปวาริตานนฺติ   วิสุ  น   วตฺตพฺพ ฯ  
ยทิ   เอว  ต  ปาลิยา  น  สเมตีติ  กสฺมา  น  วุตฺตนฺติ ฯ  เหฏา  
ตทุตฺตริสิกฺขาปเท   วุตฺตนเยเนว   สกกฺา   วิ ฺาตุนฺติ   น   วุตฺต ฯ  
วุตฺต   หิ   ตตฺถ   อฏกถาสุ   ปน   าตกปวาริตฏาเน   ปกติยาว  
พหหป   วฏฏติ   อจฺฉินฺนการณา   ปมาณเมว   วฏฏตีติ   วุตฺต   ต  
ปาลิยา   น   สเมตีติ ฯ  อปาเถยฺยาทิอตฺถาย  ปฏิยาทิตนฺติ  ส ฺาย  
คณฺหนฺตสฺสาป    อาปตฺติเยว    อจิตฺตกตฺตา    สิกฺขาปทสฺส ฯ อตฺตโน- 
เยว   คหณตฺถ   อิมสฺส  หตฺเถ  เทหีติ  วจเนนาป  อาปชฺชนโต  
วจีกมฺมนฺติ   วุตฺต ฯ   เสส   อุตฺตานเมว ฯ  วุตฺตลกฺขณปูวมนฺถตา  
อเสสกตา   อปฺปฏิปฺปสฺสทฺธคมนตา   น ฺาตกาทิตา   อติเรกปฏิคฺ- 
คหณนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                             กาณมาตาสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
        [๒๐๕] ป ฺจเม ฯ ภุตฺตาวีติ ภุตฺตาวิโน ภุตฺตวนฺโต ฯ  
กตภตฺตกิจฺจาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  ปวาริตาติ  เอตฺถ  จตูสุ  ปวารณาสุ  
                           [ ม. ท.  ๓๒๕-๗  ส. ท.  ๓๙๗ ]  
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ยาวทตฺถปวารณา     ปฏิกเฺขปปวารณา    จ    ลพฺภตีติ    อาห  
พฺราหฺมเณน ฯ เป ฯ ปฏิกฺเขปปวารณาย ปวาริตาติ ฯ  
        [๒๐๖]  จตุพฺพิธา  หิ  ปวารณา  วสฺส วุฏปวารณา ปจฺจย- 
ปวารณา ปฏิกฺเขปปวารณา    ยาวทตฺถปวารณาติ ฯ   ตตฺถ   อนุชานามิ  
ภิกฺขเว   วสฺส   วุฏาน   ภิกฺขูน   ตีหิ   าเนหิ   ปวาเรตุนฺติ  อย  
วสฺส   วุฏปวารณา ฯ   ปกาเรหิ   ทฏิาทีหิ   วาเรติ  สงฺฆาทิเก  
ภชาเปติ   ภตฺเต   กโรติ  เอตายาติ  ปวารณา ฯ  อาปตติวิโสธนาย  
อตฺตโวสฺสคฺโค   โอกาสทาน ฯ   สา  ปน  ยสฺมา  เยภุยฺเยน  วสสฺ  
วุฏเหิ   กาตพฺพา   วุตฺตา   ตสฺมา  วสสฺ  วุฏปวารณาติ  วุจฺจติ ฯ  
อิจฺฉามห   ภนฺเต   สงฺฆ   จาตุมฺมาส   เภสชฺเชน   ปวาเรตุนฺติ   จ  
อ ฺตฺร   ปุนปวารณาย   อ ฺตฺร   นจฺิจปวารณายาติ   จ   อย  
ปจฺจยปวารณา   ปวาเรติ   ปจฺจเย  อิจฺฉาเปติ  เอตายาติ  กตฺวา ฯ  
จีวราทีหิ   อุปนิมนฺตนาเยต   อธิวจน ฯ   ปวาริโต   นาม   อสน  
ป ฺายติ    โภชน    ป ฺายติ    หตฺถปาเส    ิโต   อภิหรติ  
ปฏิกฺเขโป  ป ฺายติ  เอโส  ปวาริโต  นามาติ อย ปฏิกฺเขป- 
ปวารณา ฯ วิปฺปกตโภชนตาทิป ฺจงฺคสหิโต โภชนปฏิกฺเขโปเยว  
เหตฺถ   ปการยุตฺตา   วารณาติ   ปวารณา ฯ   ปณีเตน  ขาทนีเยน  
โภชนีเยน  สหตฺถา  สนฺตปฺเปสิ  สมฺปวาเรสีติ  อย  ยาวทตฺถ- 
ปวารณา ฯ  ยาวทตฺถ โภชนสฺส ปวารณา ยาวทตฺถปวารณา ฯ 
                            [ ม. ท.  ๓๒๗  ส. ท.  ๓๙๗ ]  
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        [๒๐๗]  ติการ   อวตฺวา ฯ เป ฯ   วตฺตุ   วฏฏตีติ   อิท วตฺตพฺพา- 
การทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ติกาเร ปน วุตฺเตป อกต นาม น โหตีติ  
ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   ปวาริโตติ   ปฏิกฺเขปโต ฯ  โย  ห ิ 
ภุ ฺชนฺโต   ปริเวสเกน   อุปนีต   โภชน   อนิจฺฉนฺโต   ปฏิกฺขิปติ ฯ  
โส   เตน   ปวาริโต   ปฏกิฺเขปโต   นาม   โหติ ฯ  พฺย ฺชน  ปน  
อนาทิยิตฺวา   อตฺถมตฺตเมว   ทสฺเสตุ   กตปวารโณ   กตปฏกิฺเขโปติ  
วุตฺต ฯ   ยสมฺา   อสนนฺติ   อิมินาว   ปเทน   ภุตฺตาวีติ   อิมสฺส  
อตฺโถ   วุตฺโต   ตสฺมา   น   ตสฺส   กิ ฺจิ   ปโยชน  วิสุ  อุปลพฺภติ  
ยทิ   หิ   อุปลพฺเภยฺย   ปวารณา   ฉฬงฺคสมนฺนาคตา   อาปชฺเชยฺยาติ  
มนสิกตฺวา  ป ฺจงฺคสมนฺนาคตตฺตเยว  ทสฺเสตุ  วุตฺตป เจตนฺติ- 
อาทินา  ปาลึ  อาหรติ ฯ  เกจิ  ปน  หตฺถปาเส  ิโต อภิหรตีติ  
เอกเมว องฺค กตฺวา จตุรงฺคสมนฺนาคตา ปวารณาติป วทนฺติ ฯ  
        [๒๐๘]  อมฺพิลปายาสาทีสูติ    อาทิสทฺเทน    ขีรปายาสาทึ  
สงฺคณฺหาติ ฯ   ตตฺถ   อมฺพิลปายาสคฺคหเณน   ตกฺกาทิอมฺพิลสยุตฺตา  
ฆนยาคุ  วุตฺตา ฯ  ขีรปายาสคฺคหเณน  ขีรสยุตฺตา  ยาคุ  สงฺคยฺหติ ฯ  
ปวารณ   น   ชเนตีติ   อนติริตฺตโภชนาปตฺตินิพฺพนฺธน   ปฏิกฺเขป   น  
สาเธติ ฯ   กโตป   ปฏิกฺเขโป   อนติริตฺตโภชนาปตฺตินิพฺพนฺธโน  
น   โหตีติ   อกตฏาเนเยว  ติฏตีติ  อาห  ปวารณ  น  ชเนตีติ ฯ  
ยาคุสทฺทสฺส   ปวารณาชนกยาคุยาป   สาธารณตฺตา   ยาคุ   คณฺหถาติ  
                            [ ม. ท.  ๓๒๘-๙  ส. ท.  ๒๙๗-๙ ]  
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วุตฺเตป   ปวารณา   โหตีติ   ปวารณ   ชเนติเยวาติ   วุตฺตนฺติ  ตีสุป  
คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   ต   ปรโต   ตตฺเถว   ภตฺตมิสฺสก   ยาคุ 
อาหริตฺวาติ   เอตฺถ   วุตฺตการเณน   น   สเมติ ฯ  วุตฺต  หิ  ตตฺถ  
เหฏา   อยาคุเก   นิมนฺตเน   อุทกก ฺชิกขีราทีหิ   สทฺธึ   มทฺทติ  
ภตฺตเมว   สนฺธาย   ยาคุ   คณฺหถาติ   วุตฺตตฺตา  ปวารณา  โหติ ฯ  
ภตฺตมิสฺสก   ยาคุ   อาหริตฺวาติ   เอตฺถ   ปน   วิสุ   ยาคุยา  
วิชฺชมานตฺตา   ปวารณา   น   โหติ ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  
ขีราทีหิ   สมมฺทฺทิต   ภตฺตเมว   สนฺธาย   ยาคุ   คณฺหถาติ  วุตฺตตฺตา  
ยาคุยา   จ   ตตฺถ   อภาวโต   ปวารณา  โหตีติ  เอวเมตฺถ  การณ  
วตฺตพฺพ ฯ   เอว  หิ  สติ  ปรโต  เยนาปุจฺฉิโต  ตสฺส  อตฺถิตายาติ  
อฏกถาย   วุตฺตการเณนป   สสนฺทติ ฯ   อ ฺถา   คณฺ ีปเทสุเยว  
ปุพฺพาปรวิโรโธ   อาปชชฺติ   อฏกถาย   จ   น   สเมติ ฯ  
สเจ ฯ เป ฯ   ป ฺายตีติ   อิมินา   วุตฺตปฺปมาณสฺส   มจฺฉมสขณฺฑสฺส  
นหารุโน   วา   สพฺภาวมตฺต   ทสฺเสติ ฯ   ตาหีติ   ปถุุกาหิ ฯ สาล-ิ 
วีหิยเวหิ   กตสตฺตูติ   เยภุยฺเยน   วุตฺต ฯ  สตฺต  ธ ฺานิ  ปน  
ภชฺชิตฺวา   กโตป   สตฺตุเยว ฯ   เตเนวาห   กงฺคุวรก ฯ เป ฯ สตฺตุ- 
สงฺคหเมว   คจฺฉตีติ ฯ  สตฺตุโมทโกติ  สตฺตุโย  ปณฺเฑตฺวา  กโต  
อปกฺโก    สตฺตุคุโฬ ฯ   ป ฺจนฺน   โภชนาน   อ ฺตรวเสน  
วิปฺปกตโภชนภาวสฺส   อุปจฺฉินฺนตฺตา   มุเข   สาสปมตฺตมฺป ฯ เป ฯ  
                      [ ม. ท.  ๓๒๙  ส. ท.  ๓๙๙-๔๐๑ ]  
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น   ปวาเรตีติ   วุตฺต ฯ   อกปฺปยมส   ปฏิกฺขิปติ   น   ปวารตีติ  
วจนโต   สเจ   สงฺฆิก   ลาภ   อตฺตโน   อปาปุณนฺต  ชานิตฺวา  วา  
อชานิตฺวา   วา   ปฏกิฺขิปติ   น   ปวาเรติ   ปฏิกฺขิปตพฺพสฺเสว  
ปฏิกฺขิตฺตตฺตา ฯ   อลชชฺิสนฺตก   ปฏิกขิฺปนฺโตป   น   ปวาเรติ ฯ  
อวตฺถุตายาติ   อนติริตฺตาปตฺติสาธิกาย   ปวารณาย   อวตฺถุภาวโต ฯ  
เอเตน   ปฏิกขิฺปตพฺพสฺเสว   ปฏิกฺขิตฺตภาว   ทีเปติ ฯ   ย   ห ิ 
ปฏิกฺขิปตพฺพ   โหติ   ตสฺส   ปฏิกฺเขโป   อาปตฺติยา  องฺค  น  โหตีติ 
ปวารณาย อวตฺถูติ วุจฺจติ ฯ  
        [๒๐๙]  อุปนาเมตีติ   อิมินา   กายาภิหาร   ทสฺเสติ ฯ หตฺถ- 
ปาสโต   พห ิ   ิตสฺส   สติป   ทาตุกามาภิหาเร   ปฏิกฺขิปนฺตสฺส  
ทูรภาเวเนว   ปวารณาย  อภาวโต  เถรสฺสาป  ทูรภาวมตฺต  คเหตฺวา  
ปวารณาย   อภาว   ทสฺเสนฺโต   เถรสฺส   ทูรภาวโตติ  อาห ฯ  น  
ปน   เถรสฺส  อภิหารสมฺภวโต ฯ  สเจป  คเหตฺวา  คโต  หตฺถปาเส  
 ิโต   โหติ   กิ ฺจิ   ปน  อวตฺวา  อาธารฏาเน   ิตตฺตา  อภิหาโร  
นาม   น   โหตีติ   ทูตสสฺ   จ   อนภิหรณโตติ   วุตฺต ฯ  คเหตฺวา  
คเตน   ภตฺต   คณฺหถาติ   วุตฺเต  อภิหาโร  นาม  โหตีติ  สเจ  ปน  
คเหตฺวา   อาคโต   ภิกฺขุ ฯ เป ฯ   ปวารณา  โหตีติ  วุตฺตนฺติ  ตีสุป  
คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   เกจิ   ปน   ปตฺต  กิ ฺจิ  อุปนาเมตฺวา  อิม  
ภตฺต   คณฺหถาติ   วุตฺต   คเหตพฺพนฺติ   วทนฺติ ฯ   ต   ยุตฺต  วิย  
                        [ ม. ท.  ๓๒๙  ส. ท.  ๔๐๒-๔ ]  
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ทิสฺสติ   วาจาภิหารสฺส   อิธ   อนธิปฺเปตตฺตา ฯ   ปริเวสนายาติ  
ภตฺตคฺเค ฯ   อภิหฏาว   โหตีติ   ปริเวสเกเนว  อภิหฏา  โหติ ฯ  
ตโต   ทาตุกามตาย   คณฺหนฺต   ปฏิกขิฺปนฺตสฺส   ปวารณา   โหตีติ  
เอตฺถ   อคฺคณฺหนฺตมฺป   ปฏิกฺขิปโต  ปวารณา  โหติเยว ฯ  กสมฺา ฯ  
ทาตุกามตาย   อภิหฏตฺตา ฯ   ตสฺมา   สา   อภิหฏาว   โหตีติ  ห ิ 
วุตฺต ฯ   เตเนว   ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  ทาตุกามาภิหาเร  สติ  เกวล  
ทสฺสามีติ   คหณเมว  อภิหาโร  นาม  โหติ๑  ทสฺสามีติ  คณฺหนฺเตป  
อคฺคณฺหนฺเตป   ทาตุกามตาย   อภิหาโรว   อภิหาโร   นาม   โหติ  
ตสฺมา   คหณสมเย   วา   อคฺคหณสมเย   วา   ต   ต   ปฏิกฺขิปโต  
ปวารณา   โหตีติ   วุตฺต ฯ   อิทานิ  อสติ  ตสฺส  ทาตุกามา- 
ภิหาเร คหณสมเยป    ปฏกิฺขิปโต    ปวารณา    น   โหตีติ   ทสฺเสตุ 
สเจ ปนาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๒๑๐]  รส   คณฺหถาติ   อปวารณาชนกสฺส   นาม   คเหตฺวา  
วุตฺตตฺตา   ต   สุตฺวา   ปฏกิฺขิปโต   ปวารณา   นตฺถติี   วุตฺต ฯ  
มจฺฉรส   มสรสนฺติ  เอตฺถ  ปน  นเกวล  มจฺฉสฺส  รส  มจฺฉ- 
รสมิจฺเจว วิ ฺายติ    อถโข    มจฺโฉ    จ    มจฺฉรส ฺจ    มจฺฉรสนฺติ  
เอว     ปวารณาชนกสาธารณนามวเสนป    วิ ฺายมานตฺตา    ต ปฏิก-ฺ 
ขิปโต  ปวารณาว  โหติ ฯ  ปรโต  มจฺฉสูปนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  
 ๑. ม. น โหติ ฯ วีมสิตฺวา คเหตพฺพ ฯ  

                           [ ม. ท.  ๓๒๙  ส. ท.  ๔๐๔-๖ ]  
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นโย ฯ   อิท   คณฺหถาติ   วุตฺเตปติ   เอตฺถ   เอว   อวตฺวาป ปวารณา- 
ปโหนก   ยงฺกิ ฺจิ   อภิหฏ   ปฏิกฺขิปโต  ปวารณา  โหติเยวาติ  
ทฏพฺพ ฯ   กรมฺพโกติ   มิสฺสกาธิวจนเมต ฯ  ย  หิ  อ ฺเน ฺเน  
มิสฺเสตฺวา   กโรนฺติ   โส  กรมฺพโกติ  วุจฺจติ ฯ  โส  สเจป  มเสน  
มิสฺเสตฺวา   กโตว   โหติ   กรมฺพก   คณฺหถาติ   อปฺปวารณารหสฺส  
นาเมน   วุตฺตตฺตา   ปฏิกขิฺปโต   ปวารณา   น  โหติ ฯ  มสกรมฺพก  
คณฺหถาติ   วุตฺเต   ปน   มสมิสฺสก  คณฺหถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺมา  
ปวารณาว   โหติ ฯ   อุททฺิสฺส  กตนฺติ  ม ฺมาโนติ  เอตฺถ  วตฺถุโน  
กปฺปยตฺตา    อกปฺปยส ฺาย   ปฏิกฺขิปโตป   อจิตฺตกตฺตา   อิมสฺส  
สิกฺขาปทสฺส   ปวารณา   โหตีติ   วทนฺติ ฯ   เหฏา   อยาคุเก  
นิมนฺตเน   อุทกก ฺชิกขีราทีหิ   สทฺธึ   มทฺทิต   ภตฺตเมว   สนฺธาย  
ยาคค   คณฺหถาติ   วุตฺตตฺตา   ปวารณา   โหติ ฯ  ภตฺตมิสฺสก  ยาคุ 
อาหริตฺวาติ   เอตฺถ   ปน   วิสุ   ยาคุยา   วิชชฺมานตฺตา   ปวารณา  
น   โหตีติ   วทนฺติ ฯ  อยเมตฺถ  อธิปฺปาโยติ  เยนาปุจฺฉิโตติอาทินา  
วุตฺตเมวตฺถ   สนฺธาย   วทติ ฯ   การณ  ปเนตฺถ  ทุททฺสนฺติ  เอตฺถ  
เอเก   ตาว   วทนฺติ   ยสฺมา   ยาคุมิสฺสก   นาม   ภตฺตเมว   น  
โหติ   ขีราทิกมฺป   โหติเยว   ตสฺมา   กรมฺพเก   วิย   ปวารณาย  
น   ภวิตพฺพ   เอว ฺจ   สติ   ยาคุ   พหุตรา   วา   โหติ  สมสมา  
วา   น   ปวาเรติ   ยาคุ   มนฺทา   ภตฺต   พหุตร   ปวาเรตีติ  
                     [ ม. ท.  ๓๒๙  ส. ท.  ๔๐๖-๗ ]  
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เอตฺถ   การณ   ทุทฺทสนฺติ ฯ   เกจิ  ปน  วทนฺติ  ยาคุมิสฺสก  นาม  
ภตฺต   ตสฺมา   ต   ปฏิกฺขิปโต   ปวารณายเอว   ภวิตพฺพ   เอว ฺจ  
สติ   อิธ   ปวารณา   โหติ  น  โหตีติ  เอตฺถ  การณ  ทุทฺทสนฺติ ฯ  
ยถา   เจตฺถ   การณ   ทุทฺทส   เอว   ปรโต   มิสฺสก   คณฺหถาติ  
เอตฺถาป    การณ    ทุทฺทสเมวาติ   เวทิตพฺพ ฯ   น   หิ ปวารณา- 
ปโหนกสฺส   อปฺปพหุภาโว  ปวารณาย  ภาวาภาวนิมิตฺต  กิ ฺจรหิ  
ปวารณาชนกาชนกสฺส     นามคฺคหณเมเวตฺถ     ปมาณ     ตสฺมา  
อิท ฺจ   กรมพฺเกน   น   สมาเนตพฺพนฺติอาทินา   ยมฺป   การณ  
วุตฺต   ตมฺป   ปุพฺเพ   วุตฺเตน   สสนฺทิยมาน  น  สเมติ ฯ  ยท ิ ห ิ 
มิสฺสกนฺติ   ภตฺตมิสฺสเกเยว   รูฬฺห   สยิา   เอว   สติ   ยถา ภตฺต- 
มิสฺสก   คณฺหถาติ   วุตฺเต   ภตฺต  พหุตร  วา  สม  วา  อปฺปตร  
วา   โหติ   ปวาเรติเยว   เอว   มิสฺสก   คณฺหถาติ   วุตฺเตป  
อปฺปตเรป   ภตฺเต   ปวารณาย   ภวิตพฺพ   มิสฺสกนติฺ  ภตฺตมิสฺสเกเยว  
รูฬฺหตฺตา ฯ   ตถาหิ   มิสฺสกนฺติ   ภตฺตมิสฺสเกเยว   รฬฺูหโวหารตฺตา  
อิท   ปน   ภตฺตมิสฺสกเมวาติ   วุตฺตนฺติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  
อถ   เจต   มสิฺสกนฺติ   ภตฺตมิสฺสเก   รูฬฺห   น   โหติ   มิสฺสกภตฺต  
ปน   สนฺธาย   มิสฺสก  คณฺหถาติ  วุตฺตนฺติ ฯ  เอวป  ยถา  อยาคุเก  
นิมนฺตเน   ขีราทีหิ   สมฺมทฺทิต   ภตฺตเมว   สนฺธาย   ยาคุ  คณฺหถาติ  
วุตฺเต   ปวารณา   โหติ ฯ   เอวมิธาป   มิสฺสกภตฺตเมว   สนฺธาย  
                             [ ม. ท.  ๓๒๙  ส. ท.  ๔๐๗ ]  
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มิสฺสก   คณฺหถาติ   วุตฺเต   ภตฺต   อปปฺ   วา   โหตุ   พหุก   วา  
ปวารณาเอว   สิยา   ตสฺมา   มิสฺสกนฺติ   ภตฺตมิสฺสเก   รฬฺูห   วา  
โหตุ  สนฺธาย  ภาสิต  วา  อุภยถา  ปน  ปุพฺเพนาปร  น  สเมตีติ ฯ  
กิเมตฺถ   การณจินฺตาย   อีทิเสสุ   ปน   าเนสุ  อฏกถาปมาเณเนว  
คนฺตพฺพนฺติ   อย   อมฺหาก   ขนฺติ ฯ   วิสุ  กตฺวา  เทตีติ  ภตฺตสฺส  
อุปริ   ิต  รสาทึ   วิสุ  คเหตฺวา  เทตีติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  
เกนจิ   ปน   ยถา   ภตฺตสิฏ   น   ปตติ   ตถา   คาฬฺห  หตฺเถน  
ปเฬตฺวา   ปรสิาเวตฺวา   เทตีติ   วุตฺต ฯ   ตตฺถาป   การณ   น  
ทิสฺสติ ฯ   ยถา   หิ  ภตฺตมิสฺสก  ยาคุ  อาหริตฺวา  ยาคค  คณฺหถาติ  
วตฺวา   ยาคุมิสฺสก  ภตฺตป  เทนฺต  ปฏิกขิฺปโต  ปวารณา  น  โหติ ฯ  
เอวมิธาป   พหุขีรรสาทีสุ   ภตฺเตสุ   ขีร   คณฺหถาติอาทีนิ   วตฺวา  
ขีราทีนิ   วา   เทตุ   ขีราทิมิสฺสกภตฺต   วา   อุภยถาป   ปวารณาย  
น  ภวิตพฺพ  ตสฺมา  วิสุ  กตฺวา  เทตีติ  เตนากาเรน  เทนฺต  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  น  ปน  ภตฺตมิสฺสก  กตฺวา  ทยิยฺมาน  ปฏิกขิฺปโต  ปวารณา  
โหตีติ   ทสสฺนตฺถนฺติ   คเหตพฺพ ฯ   ยทิ   ปน   ภตฺตมิสฺสก  กตฺวา  
ทิยฺยมาเน   ปวารณา   โหตีติ   อธิปปฺาเยน   อฏกถาย  วิสุ  กตฺวา  
เทตีติ  วุตฺต ฯ  เอว  สติ  อฏกถาเยเวตฺถ  ปมาณนฺติ  คเหตพฺพ ฯ  
น   ปน   การณนฺตร   คเวสิตพฺพ ฯ  สเจ  อุกฺกุฏิก  นิสินฺโน  ปาเท  
อมุ ฺจิตฺวาป   ภูมิย   นิสีทติ   อิรยิาปถ   วิโกเปนฺโต   นาม   โหตีติ 
                             [ ม. ท.  ๓๒๙  ส. ท.  ๔๐๗-๘ ]  
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อุกฺกุฏิกาสน  อวิโกเปตฺวาว  สุเขน  นีสทีิตุ  ตสฺส  ปน  เหฏา ฯ เป ฯ  
นิสีทนก   ทาตพฺพนฺติ   วุตฺต ฯ   อาสน   อจาเลตฺวาติ   ปเ ผุฏโ- 
กาสโต   อานิสทมส   อโมเจตฺวา  อนุฏหิตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อทินฺนาทาเน   วิย   านา  จาวน  น  คเหตพฺพนฺติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต ฯ  
        [๒๑๑]  อกปฺปยกตนฺติ   เอตฺถ  อกปฺปยกตสฺเสว  อนติริตฺ- 
ตภาวโต กปฺปย   อการาเปตฺวา   ตสฺมึ   ปตฺเต   ปกขิฺตฺต   มูลผลาทิ- 
เยว อติริตฺต   น   โหติ ฯ   เสส   ปน   ปตฺตปริยาปนฺน   อติริตฺตเมว  
โหติ   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏติ ฯ   ต   ปน   มูลผลาทึ  ปริภุ ฺชิตุกาเมน  
ตโต   นีหริตฺวา   กปฺปย   การาเปตฺวา   อ ฺสฺมึ  ภาชเน  เปตฺวา  
อติริตฺต   การาเปตฺวา   ภุ ฺชิตพฺพ ฯ   โส   ปุน  กาตุ  น  ลภตีติ  
ตสฺมึเยว   ภาชเน   กริยมาน   ปมกเตน   สทฺธึ   กต  โหตีติ  ปนุ  
โสเยว   กาตุ   น   ลภติ   อ ฺโ  ลภติ ฯ  อ ฺสฺมึ  ปน  ภาชเน  
เตน   วา   อ ฺเน   วา   กาตุ   วฏฏติ ฯ  เตนาห  เยน  อกต  
เตน   กาตพฺพ   ย ฺจ   อกต   ต   กาตพฺพนฺติ ฯ  เตนาปติ  เอตฺถ  
ปสทฺโท   นเกวล   อ ฺเน   วาติ  อิมมตฺถ  ทีเปติ ฯ  เอว  กตนฺติ  
อ ฺสฺมึ   ภาชเน   กต ฯ   เปเสตฺวาติ   อนุปสมฺปนฺนสฺส   หตฺเถ  
เปเสตฺวา ฯ   อิมสฺส   วินยกมฺมภาวโต   อนุปสมฺปนฺนสฺส   หตฺเถ  
 ิต   น   กาเรตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  สเจ  ปน  อามิสสสฏานีติ  เอตฺถ  
                        [ ม. ท.  ๓๒๙  ส. ท.  ๔๐๘-๑๑ ]  
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สเจ   มุขคเตนาป   อนติรตฺิเตน   อามิเสน   สสฏานิ   โหนฺติ  
ปาจิตฺติยเมวาติ   เวทิตพฺพ ฯ   ตสฺมา   ปวาริเตน  โภชน  อติริตฺต  
การาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺเตนาป   ยถา   อกเตน   มิสฺส  น  โหติ  เอว  
มุข ฺจ    หตฺถ ฺจ    สุทฺธ   กตฺวา   ภุ ฺชิตพฺพ ฯ   กิ ฺจาป  
อปฺปวาริตสฺส   ปุเรภตฺต   ยามกาลิกาทีนิ   อาหารตฺถาย   ปริภุ ฺชโตป  
อนาปตฺติ ฯ   ปวาริตสฺส   ปน   ปวารณามูลก   ทุกฺกฏ  โหติเยวาติ  
ยามกาลิก ฯเปฯ   อชฺโฌหาเร   อชโฺฌหาเร   อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  
ปาลิย   วุตฺต ฯ   กาเยน   จ   ภุ ฺชนโต   วาจาย  อาณาเปตฺวา  
อติริตฺต   อการาปนโต   จ   อาปชฺชตีติ   กายวาจโตติ   วุตฺต ฯ  
เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   ปวาริตภาโว   อามิสสฺส   อนติริตฺตตา  
กาเล อชฺโฌหรณนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                          ปมปวารณาสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ  
        [๒๑๒]  ฉฏเ ฯ   สาธารณเมวาติ   หนฺท   ภิกฺขุ   ขาท วาติ- 
อาทินา   วุตฺตปวารณาย   สาธารณ ฯ   ภุตฺตสฺมึ   ปาจิตฺติยนติฺ  
มาติกาย   วุตฺตตฺตา   โภชนปริโยสาเน   อาปตฺติ   น   อชฺโฌหาเร  
อชฺโฌหาเร ฯ   อภิหฏ ุ   ปวาเรติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  อิท ฺจ  
โภชนปรโิยสานเยว   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ   เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ   ปวาริตตา   ปวาริตส ฺ ิตา   อาสาทนาเปกฺขตา  
อนติริตฺเตน   อภิหฏ ุ   ปวารณา   โภชนปริโยสานนฺติ  อิมานิ  ปเนตฺถ  
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ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                          ทุติยปวารณาสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๒๑๓]  สตฺตเม ฯ   อคฺคสมชฺโชติ  อุตฺตม  นจฺจ ฯ  ต  กริ  
ปพฺพตมตฺถเก   ตฺวา   เอก   เทวต   อุทฺทิสฺส   กโรนฺติ ฯ  นฏาน  
นาฏกานิ   นฏนาฏกานิ   สีตาหรณาทีนิ ฯ   อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเทติ  
อูนวีสติวสฺสสิกฺขาปเท   อปฺป ฺตฺเต ฯ   อทสูติ   วิหาร   เนตฺวา  
ขาทิสฺสถาติ อทสุ ฯ  
        [๒๑๔]  มูลกมลูาทีนิ   อุปเทสโตเยว   เวทิตพฺพานิ ฯ  น  ห ิ 
ตานิ    ปริยายนฺตเรน    วุจฺจมานานิป   สกฺกา   วิ ฺาตุ ฯ  
ปริยายนฺตเรป  หิ  วุจฺจมาเน  ต  ต  นาม  อชานนฺตาน  สมฺโมโหเยว  
สิยา   ตสฺมา   ตตฺถ   น   กิ ฺจิ   วกฺขาม ฯ   ขาทนียตฺถนฺติ  
ขาทนีเยน   กตฺตพฺพกิจฺจ ฯ  เนว  ผรนตีฺติ  น  นิปฺผาเทนฺติ ฯ  เตสุ  
เตสุ   ชนปเทสูติ   เอตฺถ   เอกสฺมึ   ชนปเท  อาหารกิจฺจ  สาเธนฺต  
เสสชนปเทสุป   น   กปปฺตีติ   วทนฺติ ฯ  รุกฺขวลลฺิอาทีนนฺติ  เหฏา  
วุตฺตเมว   สมฺปณฺเฑตฺวา   วุตฺต ฯ  อนฺโตปวีคโตติ  สาลกลยฺาณิกฺ- 
ขนฺธ สนฺธาย    วุตฺต ฯ    สพฺพกปฺปยานีติ   มลูขนฺธตจปตฺตาทิวเสน  
สพฺพโส   กปฺปยานิ ฯ   เตสมฺป   นามวเสน   น   สกฺกา  ปริยนฺต  
ทสฺเสตุนฺติ   สมฺพนฺโธ ฯ   อจฺฉิวาทีน   อปริปกฺกาเนว   ผลานิ ยาว- 
ชีวิกานีติ   ทสฺเสตุ   อปรปิกฺกานีติ   วุตฺต ฯ  หรีตกาทีน  อฏ ีนีติ  
                       [ ม. ท.  ๓๓๕-๖  ส. ท.  ๔๑๒-๘ ]  
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เอตฺถ   มิ ฺช  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ิตกปาลานิ  ยาวชีวิกานีติ  อาจริยา ฯ  
มิ ฺชมฺป    ยาวชีวิกนฺติ    เอเก ฯ    หิงฺคูติ   หิงฺคุรุกฺขโต ปคฺฆริต- 
นิยฺยาโส ฯ  หิงฺคุชตุอาทโยป  หิงฺคุวิกติโยเอว ฯ  ตตฺถ หิงฺคุชตุ  
นาม    หิงฺคุรุกฺขสฺส   ทณฺฑปตฺตานิ   ปจิตฺวา   กตนิยฺยาโส ฯ หงฺิคุ- 
สิปาฏิก   นาม   หิงฺคุปตฺตานิ   ปจิตฺวา   กตนิยฺยาโส ฯ  อ ฺเน  
มิสฺเสตฺวา    กโตติป    วทนฺติ ฯ    ตกกฺนฺติ   อคฺคโกฏิยา นิกฺขนฺต- 
สิเลโส ฯ   ตกฺกปตฺตินฺติ   ปตฺตโต   นิกขฺนฺตสิเลโส ฯ ตกฺก- 
ปณฺณินฺติ    ปลาเส    ภชชฺิตฺวา   กตสิเลโส ฯ   ทณฺฑโต นิกฺขนฺต- 
สิเลโสติป   วทนฺติ ฯ   เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  วิกาลตา ยาว- 
กาลิกตา อชฺโฌหรณนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                         วิกาลโภชนสิกฺขาปท สตฺตม ฯ  
        [๒๑๕]  อฏเม ฯ   ตาทิสนฺติ   อสูปพฺย ฺชน ฯ   ยงฺกิ ฺจิ  
ยาวกาลิก   วา   ยามกาลิก   วาติ   เอตฺถ   ยามกาลิกนฺติ   อิมินา  
นเกวล    ยาวกาลิเกเอว    สนฺนิธิปจฺจยา    ปาจิตฺติย   อถโข ยาม- 
กาลิเกปติ  ทสฺเสติ ฯ  นน ุ จ ยามกาลิก เนว ขาทนีเยสุ อนฺโตคธ  
น   โภชนีเยสุ   เตเนว  ปทภาชนีเย  ขาทนีย  นาม  ป ฺจ  โภชนานิ  
ยามกาลิก   สตฺตาหกาลิก   ยาวชีวิก   เปตฺวา   อวเสส   ขาทนีย  
นาม   โภชนีย   นาม   ป ฺจ   โภชนานีติ   วุตฺต   โย   ปน  ภิกฺขุ  
สนฺนิธิการก  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  ขาเทยฺย  วา  ภุ ฺเชยฺย  วา  
                      [ ม. ท.  ๓๓๖-๘  ส. ท.  ๔๑๘-๒๐ ]  
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ปาจิตฺติยนฺติ   จ   วุตฺต   ตสฺมา  ยามกาลิเก  ปาจิตฺติเยน  ภวิตพฺพนฺติ  
กถ   วิ ฺายตีติ ฯ   วุจฺจเต ฯ   ปทภาชเน   ขาทนียสทฺทสฺส  
อตฺถทสฺสนตฺถ    ยามกาลิก    เปตฺวาติ    วุตฺต    น    ปน  
สนฺนิธิปจฺจยา   อนาปตฺติทสฺสนตฺถ ฯ   ขาทิตพฺพ   หิ   ยงฺกิ ฺจิ  
ขาทนียนฺติ   อธิปฺเปต   น   จ   ยามกาลเิกสุ   กิ ฺจิ   ขาทิตพฺพ  
อตฺถิ      ปาตพฺยภาวโต     ตสฺมา     กิ ฺจาป     ยามกาลิก ขาทนีย- 
โภชนีเยหิ  น  สงฺคหิต  ตถาป  อนาปตฺตึ  ทสฺเสนฺเตน  อนาปตฺติ  
ยามกาลิก   ยาเม   นิทหิตฺวา   ภุ ฺชตีติ   วจนโต   ยามาติกฺกเม  
สนฺนิธิปจฺจยา   ปาจิตฺติเยน   ภวิตพฺพนฺติ   วิ ฺายติ ฯ  ยามกาลิเกน  
ภิกฺขเว   สตฺตาหกาลิก   ยาวชีวิก   ตทหุปฏิคฺคหิต   ยาเม   กปฺปติ  
ยามาติกฺกนฺเต   น   กปปตีติ  อิมินาป  จายมตฺโถ  สิทฺโธ ฯ  เตเนว  
จ    ภควโต    อธิปฺปาย ฺ ูหิ    อฏกถาจริเยหิ    ยามกาลิเก ปาจิตฺติย- 
เมว   วุตฺต ฯ   ปฏิคฺคหเณติ   คหณเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ ปฏิคฺ- 
คหิตเมว   หิ   ต  สนฺนิหิต  ปุน  ปฏิคฺคหณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  เตเนว  
อชฺโฌหริตุกามตาย     คณฺหนฺตสฺส     ปฏิคฺคหเณติ    วุตฺต ฯ มาติกฏ- 
กถาย  ปน  อชฺโฌหริสฺสามีติ  คณฺหนฺตสฺส  คหเณ อิจฺเจว วุตฺต ฯ  
ยนฺติ   ย   ปตฺต ฯ   สนฺทิสสฺตีติ   ยาคุยา   อุปริ   สนทฺิสฺสติ ฯ  
เตลวณฺเณ   ปตฺเต   สติป   นิเสฺนหภาเว   องฺคุลิยา   ฆสนฺตสฺส  
วณฺณวเสเนว    เลขา   ป ฺายติ   ตสฺมา   ตตฺถ   อนาปตฺตีติ  
                             [ ม. ท.  ๓๓๘  ส. ท.  ๔๒๐ ]  
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ทสฺสนตฺถ   สา   อพฺโพหาริกาติ   วุตฺต ฯ   สย   ปฏคฺิคเหตฺวา  
อปริจฺจตฺตเมว   ห ิ  ทุติยทิวเส   น   วฏฏตีติ   เอตฺถ   ปฏิคฺคหเณ  
อนเปกฺขวิสชฺชเนน  อนุปสมฺปนฺนสฺส นิรเปกฺขทาเนน วา วิชหิต- 
ปฏิคฺคหณ   ปริจฺจตฺตเมว   โหติ   อปรจฺิจตฺตนฺติ  อิมินา  อุภยถาป  
อวิชหิตปฏิคฺคหณเมว   วุตฺต   ตสฺมา   ย   ปรสฺส   ปริจฺจชิตฺวา  
อทินฺนมฺป   สเจ   ปฏิคฺคหเณ   นิรเปกฺขวิสชฺชเนน   วิชหิตปฏิคฺคหณ  
โหติ   ตมฺป   ทุติยทิวเส   วฏฏตีติ   เวทิตพฺพ ฯ  ยทิ  เอว  ปตฺโต  
ทุทฺโธโต   โหตีติอาทีสุ   กสฺมา   อาปตฺติ   วุตฺตาติ ฯ   ปฏิคฺคหณ  
อวิสชฺเชตฺวาว   สย   วา   อ ฺเน   วา   ตุจฺฉ  กตฺวา  น  สมฺมา  
โธวิตฺวา    นฏิาปเต    ปตฺเต   ลคฺคมฺป   อวิชหิตปฏิคฺคหณเมว  
โหตีติ   ตตฺถ   อาปตฺติ   วุตฺตาติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  
เกจิ   ปน   สามเณราน   ปริจฺจชนฺตีติ   อิมสฺมึ   อธิกาเร   ตฺวา  
อปริจฺจตฺตเมวาติ   วุตฺตตฺตา   อนุปสมปฺนฺนสฺส   ปริจฺจตฺตเมว   วฏฏติ  
อปริจฺจตฺต    น    วฏฏตีติ   อาปนฺน   ตสฺมา   นิราลยภาเวน ปฏิคฺ- 
คหเณ   วิชหเิตป   อนุปสมฺปนฺนสฺส   อปริจฺจตฺต   น   วฏฏตีติ  
วทนฺติ ฯ   ต   ยุตฺต   วิย  น  ทิสฺสติ ฯ  ยทคฺเคน  หิ  ปฏิคฺคหณ  
วิชหติ    ตทคฺเคน   สนฺนิธิมฺป   น   กโรติ   วิชหิตปฏิคฺคหณสฺส  
อปฺปฏิคฺคหิตสทิสตฺตา   ปฏิคฺคเหตฺวา   นิทหิเตเยว   จ   สนฺนิธ-ิ 
ปจฺจยา อาปตฺติ    วุตฺตา    ปฏิคฺคเหตฺวา    เอกรตฺต    วีตินามิตสฺเสต  
                         [ ม. ท.  ๓๓๘  ส. ท.  ๔๒๐-๑ ]  
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อธิวจนนฺติ   หิ   วุตฺต ฯ   ปาลิย   สตฺตาหกาลิก   ยาวชีวิก อาหารตฺ- 
ถาย   ปฏิคฺคณฺหาติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสสฺาติอาทินา   สนฺนิหิเตสุ  
สตฺตาหกาลิกยาวชีวิเกสุ   ปุเรภตฺตมฺป   อาหารตฺถาย   อชฺโฌหรเณป  
ทุกฺกฏสฺส   วุตฺตตฺตา   ยามกาลิเกป   อาหารตฺถาย   อชฺโฌหาเร  
อชฺโฌหาเร   วิสุ   ทกฺุกเฏนาป   ภวิตพฺพนฺติ   อาห   อาหารตฺถาย  
อชฺโฌหรโต   ทุกฺกเฏน   สทฺธึ   ปาจิตฺติยนฺติ ฯ   ปกติอามิเสติ  
โอทนาทิกปฺปยามิเส ฯ   ยามกาลิก   สติ  ปจฺจเย  สามิเสน  มุเขน  
อชฺโฌหรโต   เทฺวติ   หิยฺโย   ปฏิคฺคหิตยามกาลิก   อชฺช   ปุเรภตฺต  
สามิเสน   มุเขน   ภุ ฺชโต   สนฺนิหิตยามกาลิกปจฺจยา  เอก  ปาจิตฺติย  
สนนฺิหิเตน   สสฏอามิสปจฺจยา   เอกนฺติ   เทฺว   ปาจิตฺติยานิ ฯ  
วิกปฺปทฺวเยปติ   สามิเสน   นิรามิเสนาติ   วุตฺตวิธานทฺวเย ฯ  ทุกฺกฏ  
วฑฺฒตีติ   อาหารตฺถาย   อชฺโฌหรณปจฺจยา   ทุกฺกฏ   วฑฺฒติ ฯ  
ถุลลฺจฺจย ฺจ     ทุกฺกฏ ฺจ     วฑฺฒตีติ    มนุสฺสมเส    ถุลลฺจฺจย เสส- 
อกปปฺยมเสสุ   ทุกฺกฏ  วฑฺฒติ ฯ  ปฏคฺิคหณปจฺจยา  ตาว  ทุกฺกฏนฺติ  
เอตฺถ   สนฺนหิิตตฺตา   ปุเรภตฺตมฺป   ทกฺุกฏเมว ฯ  สติ  ปจฺจเย  ปน  
สนฺนิหิตมฺป     สตฺตาหกาลิกยาวชีวิก    เภสชฺชตฺถาย    คณฺหนฺตสฺส  
ปริภุ ฺชนฺตสฺส   จ   อนาปตฺติเยว ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ  
ยาวกาลิกยามกาลิกตา   สนฺนิธิภาโว   ตสฺส   อชฺโฌหรณนฺติ   อิมานิ  
ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                               สนฺนธิิการสิกฺขาปท อฏม ฯ  
                           [ ม. ท.  ๓๓๘-๙  ส. ท.  ๔๒๑-๒ ]  
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        [๒๑๖]  นวเม ฯ   ปณีตสสฏานิ  โภชนานิ  ปณีตโภชนานิ ฯ  
ยถา   หิ   อาช ฺยุตฺโต   รโถ   อาช ฺรโถติ   วุจฺจติ   เอวมิธาป  
ปณีตสสฏานิ     สตฺตธ ฺนิพฺพตฺตานิ    โภชนานิ    ปณีตโภชนานีติ  
วุตฺตานิ ฯ   เยหิ   ปน   ปณีเตหิ   สสฏานิ  ตานิ  ปณีตโภชนานีติ  
วุจฺจนฺติ ฯ   เตส   ปเภททสฺสนตฺถ   เสยฺยถีท   สปฺป  นวนีตนฺติอาทิ  
ปาลิย   วุตฺต ฯ   เยส   มส   กปฺปตีติ   อิท ฺจ   ปาจิตฺติยวตฺถุปริจฺ- 
เฉททสฺสนตฺถ   วุตฺต   น   ปน   กปฺปยวตฺถุปริจฺเฉททสฺสนตฺถ ฯ  
น   หิ   อกปปฺยมสสตฺตาน   สปฺปอาทีนิ   น   กปปฺนฺติ ฯ   เอก ฺหิ  
มนุสฺสวสาเตล   เปตฺวา   สพฺเพส   ขีรสปฺปนวนีตวสาเตเลสุ  อกปฺปย  
นาม   นตฺถ ิฯ   สปฺปภตฺตนฺติ   เอตฺถ   กิ ฺจาป   สปฺปสสฏ  ภตฺต  
สปฺปภตฺต   สปฺป   จ   ภตฺต   จ   สปปฺภตฺตนฺติป   วิ ฺายติ ฯ  
อฏกถาสุ   ปน   สาลิภตฺต   วิย   สปปฺภตฺต   นาม   นตฺถีติ  การณ  
วตฺวา   ทุกฺกฏสฺเสว   ทฬหฺตร   กตฺวา   วุตฺตตฺตา   น  สกฺกา  อ ฺ  
วตฺตต ฯ  อฏกถาจริยาเอว  หิ  อีทิเสสุ  าเนสุ  ปมาณ ฯ  มูลนฺติ  
กปฺปยภณฺฑ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  อนาปตฺตีติ  วิสงฺเกตตฺตา  สพฺพาหิ- 
เยว อาปตฺตีหิ   อนาปตฺติ ฯ   เกจิ   ปน   ปาจิตฺติเยเนว   อนาปตฺติ  
วุตฺตา    สูโปทนวิ ฺตฺติทุกฺกฏ   ปน   โหติเยวาติ   วทนฺติ ฯ  
ต   น   คเหตพฺพ ฯ   กปฺปยสปฺปนา   อกปฺปยสปฺปนาติ   จ   อิท  
กปฺปยากปฺปยมสาน   วเสน   วุตฺต ฯ   ตสฺมา   กปฺปยมสสปฺปนา  
                         [ ม. ท.  ๓๔๐-๑  ส. ท.  ๔๒๒-๔ ]  
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อกปฺปยมสสปฺปนาติ     เอวเมตฺถ     อตฺโถ    คเหตพฺโพ ฯ นานา- 
วตฺถุกานีติ   สปฺปนวนีตาทีน  วเสน  วุตฺต ฯ  มหานามสิกฺขาปเทน  
กาเรตพฺโพติ   เอตฺถ   อคิลาเนน   ภิกขฺุนา   จาตุมฺมาสปจฺจยปวารณา  
สาทิตพฺพา    อ ฺตฺร    ปุนปวารณาย   อ ฺตฺร   นิจฺจปวารณาย  
ตโต   เจ   อุตฺตรึ   สาทิเยยฺย   ปาจิตฺติยนฺติ  อิท  มหานามสิกฺขาปท  
นาม ฯ   อิมินา   จ  สิกฺขาปเทน  สงฺฆวเสน  คิลานปจฺจยปวารณาย  
ปวาริตฏาเน   สเจ   ตตฺถ  รตฺตีหิ  วา  เภสชฺเชหิ  วา  ปริจฺเฉโท  
กโต   โหติ   เอตฺตกาเยว   รตฺติโย   เอตฺตกานิ   วา   เภสชฺชานิ วิ ฺา- 
เปตพฺพานีติ ฯ  อถ  ตโต  รตฺติปริยนฺตโต  วา  เภสชฺชปรยินฺตโต  
วา   อุตฺตรึ   น   เภสชฺชกรณีเยน  วา  เภสชฺช  อ ฺเภสชฺชกรณีเยน  
วา   อ ฺ   เภสชฺช   วิ ฺาเปนฺตสฺส   ปาจิตฺติย   วุตฺต ฯ  ตสฺมา  
อคิลาโน   คิลานส ฺ ี   หุตฺวา   ป ฺจ   เภสชฺชานิ   วิ ฺาเปนฺโต  
น    เภสชฺชกรณีเยน   เภสชฺช   วิ ฺาเปนฺโต   นาม   โหตีติ มหา- 
นามสิกฺขาปเทน  กาเรตพฺโพติ  วุตฺต ฯ  เอตานิ ปาฏิเทสนียวตฺถูนีติ  
ปาลิย   อาคตสปฺปอาทีนิ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   ปาลยิ   อนาคตานิ  
ปน   อกปฺปยสปฺปอาทีนิ   ภิกฺขุนีนมฺป   ทุกฺกฏวตถฺูนีติ   เวทิตพฺพ ฯ  
สูโปทนวิ ฺตฺติยนฺติ  ภิกฺขูน  ปาจิตฺติยวตฺถูนิ  ภิกฺขุนีน ปาฏิเทสนีย- 
วตฺถูนิ จ   เปตฺวา   อวเสสวิ ฺตฺตึ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ    ปณีตโภชนตา    อคิลานตา   อกตวิ ฺตฺติยา ปฏ-ิ 
                        [ ม. ท.  ๓๔๑-๓  ส. ท.  ๔๒๔-๕ ]  
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ลาโภ อชฺโฌหรณนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                            ปณีตโภชนสิกฺขาปท นวม ฯ  
        [๒๑๗]  ทสเม ฯ   อยฺยโวสาฏิตกานีติ   ปตุปณฺฑสฺเสต อธิ- 
วจน ฯ   อุมมฺาเรติ   สุสาเน  กตเคหสฺส  อตฺตโน  เคหสฺส  วา  
อุมฺมาเร ฯ   ฆนพทฺโธติ   ฆนมเสน   สมฺพทฺโธ ฯ  ก ินสหตสรีโรติ  
วุตฺต   โหติ ฯ  มุขทฺวารนฺติ  คลนาฬกิ ฯ  อาหารนฺติ  อชฺโฌ- 
หริตพฺพ ยงฺกิ ฺจิ     ยาวกาลิกาทึ ฯ     อาหเรยฺยาติ     มุขทฺวาร  
ปเวเสยฺย ฯ   มุเขน   วา   ปวิฏ   โหตุ  นาสิกาย  วา  คเลน  
อชฺโฌหรณียตฺตา   สพฺพมฺป   ต   มุขทฺวาร   ปเวสิตเมว   โหติ ฯ  
ยสฺมา   ปน   เต   ภิกฺขู   อนาหาเรป   อุทเก   อาหารส ฺาย ทนฺต- 
โปเณ   จ  มขุทฺวาร  อาหฏ  อิทนฺติ  ส ฺาย  กุกฺกุจฺจายึสุ  ตสฺมา  
วุตฺต   เต   ภิกฺขู   อทินฺน ฯ เป ฯ   สมมฺา   อตฺถ   อสลฺลกฺเขตฺวา  
กุกฺกุจฺจายึสูติ ฯ   อุทก   หิ   ยถาสุข   ปาตุ   ทนฺตกฏ ฺจ  
ทนฺตโปณปริโภเคน   ปรภุิ ฺชิตุ   วฏฏติ ฯ  ตสฺส  ปน  รส  คิลตุิ  น  
วฏฏติ ฯ   สเจป   ทนฺตกฏรโส   อชานนฺตสฺส   อนฺโต   ปวิสติ  
ปาจิตฺติยเมว ฯ   อนชฺโฌหรนฺเตน   ปน   ทนฺตกฏ   วา   โหตุ  
อ ฺ   วา   ยงฺกิ ฺจิ   มุเข   ปกฺขิปตุ   วฏฏติ ฯ   อกลลฺโกติ  
คิลาโน ฯ   สหตฺถา  ปริภุ ฺชิตุ  อสกฺโกนฺโต  มุเขน  ปฏิคฺ- 
คณฺหาติ ฯ อุจฺจารณมตฺตนฺติ      อุกฺขิปนมตฺต ฯ      เอกเทเสนาปติ  
                       [ ม. ท.  ๓๔๔-๕  ส. ท.  ๔๒๕-๘ ]  
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องฺคุลิยาป    ผุฏมตฺเตน ฯ    ต ฺเจ   ปฏิคฺคณฺหาติ   สพฺพ ปฏิคฺ- 
คหิตเมวาติ  เวณุโกฏิยา  พนฺธิตฺวา  ปตตฺตา  สเจป  ภูมิย  ิตเมว  
ฆฏทายเกน    หตฺถปาเส    ตฺวา    ฆฏ    ทสฺสามีติ   ทินฺน เวณุโกฏิคฺ- 
คหณวเสน   ปฏิคฺคณฺหาติ   อุภยโกฏิพทฺธ   สพฺพ  ปฏิคฺคหิตเมว  
โหติ ฯ   ภิกขฺุสฺส   อตฺถาย  อปเฬตฺวา  ปกติยา  ปฬยิมาน  อุจฺฉุรส  
สนฺธาย   คณฺหถาติ   วุตฺตตฺตา   อภิหาโร   น   ป ฺายตีติ  วุตฺต ฯ  
หตฺถปาเส    ิตสฺส   ปน   ภิกฺขุสฺส   อตฺถาย   ปฬิยมาน   อุจฺฉุโต  
ปคฺฆรนฺต   รส   คณฺหิตุ   วฏฏติ ฯ   โทณิกาย   สย   ปคฺฆรนฺต  
อุจฺฉุรส   มชเฺฌ   อาวริตฺวา   อาวริตฺวา   วิสชชฺิตมฺป   คณฺหิตุ 
วฏฏติ ฯ   กตฺถจิ   กตฺถจิ   อฏกถาสุ ฯ   อสหาริเมติ ถาม- 
มชฺฌิเมน   ปรุิเสน   อสหาริเย ฯ   ตินฺติณิกาทิปณฺเณสูติ  วจนโต  
สาขาสุ   ปฏคฺิคหณ   รูหตีติ   ทฏพฺพ ฯ   ปุ ฺฉิตฺวา  ปฏิคฺคเหตฺวาติ  
เอตฺถ   ปุ ฺฉิเต   ปฏิคฺคหณกิจฺจ   นตฺถ ิ  ตสฺมา  ปุ ฺฉิตฺวา  คเหตฺวาติ  
เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพติ   วทนฺติ ฯ   ปุ ฺฉิตฺวา   ปฏคฺิคเหตฺวาติ  
เอตฺถ    ปุ ฺฉิเต    ปฏิคฺคหณกิจฺจ    นตฺถิ   ตสฺมา   ปุ ฺฉิตฺวา  
คเหตฺวาติ    เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพติ   วทนฺติ ฯ   ปุ ฺฉิตฺวา ปฏิคฺ- 
คเหตฺวา   วาติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ   ปตฺเต ปติตรชน- 
จุณฺณ   หิ   อพฺภนฺตรปริโภคตฺถาย  อปริหฏภาวโต  ปฏิคฺคเหตฺวา  
ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏติ ฯ   ปุพฺพาโภคสฺส   อนุรูปวเสน   อนุปสมฺปนฺนสฺส  
                            [ ม. ท.  ๓๔๕  ส. ท.  ๔๒๘-๙ ]  
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ทตฺวา ฯ เป ฯ   วฏฏตีติ   วุตฺต ฯ   ยสฺมา   ปน   ต   อ ฺสฺส  
ทสฺสามีติ   จิตฺตุปฺปาทมตฺเตน   ปรสนตฺก   นาม   น   โหติ   ตสฺมา  
ตสฺส   อทตฺวาป   ปฏิคฺคเหตฺวา   ปริภุ ฺชิตต   วฏฏติ ฯ   ภิกฺขุสฺส  
เทตีติ   อ ฺสฺส   ภิกฺขุสฺส   เทติ ฯ   ก ฺชิกนฺติ  ขีรรสาทึ  ยงฺกิ ฺจิ  
ทฺรว   สนฺธาย  วุตฺต ฯ  หตฺถโต  โมเจตฺวา  ปุน  คณฺหาติ  อุคฺคหิตก  
โหตีติ   อาห   หตฺถโต   อโมเจนฺเตเนวาติ ฯ   อาลุเลนฺตานนฺติ  
อาโลเลนฺตาน ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  อาหริตฺวา  ภูมิย ปตตฺตา  
อภิหาโร   นตฺถีติ   อาห   ปตฺโต   ปฏิคฺคเหตพฺโพติ ฯ   ปมตร  
อุฬุงฺกโต   เถวา   ปตฺเต  ปตนฺตีติ  เอตฺถ  ยถา  ปมตร  ปติตเถเว  
โทโส   นตฺถ ิ  ตถา   อากิริตฺวา   อปเนนฺตาน   ปจฺฉา  ปติตเถเวป  
อภิหฏตฺตา  เนวตฺถิ  โทโสติ  วทนฺติ ฯ  จรุเกนาติ  ขุทฺทกภาชเนน ฯ  
มุขวฏฏิยาป   คเหตุ   วฏฏตีติ   มุขวฏฏึ  อุกฺขิปตฺวา  หตฺเถ  ผุสาปเต  
คณฺหิตต   วฏฏติ ฯ   เกจีติ   อภยคิริวาสิโน ฯ   เอส   นโยติ กาย- 
ปฏิพทฺธมฺป   กายปฏิพทฺธเมวาติ   อย   นโย ฯ  ตถา  จ  ตตฺถ  
กายปฏิพทฺเธ   ตปฺปฏิพทฺเธ   จ   ถลฺุลจฺจยเมว   วุตฺต ฯ   เตนาติ  
ยสฺส   ภิกฺขุโน   สนฺติก   คต  เตน ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  มูลฏสฺเสว  
ปริโภโค   อนุ ฺาโต   ตสฺมา ฯ   ตทิวส   หตฺเถน   คเหตฺวา ทุติย- 
ทิวเส ปฏิคฺคเหตฺวา ปริภุ ฺชนฺตสฺส อุคฺคหิตปฏิคฺคหิตก โหตีติ  
อาห     อนามสิตฺวาติ ฯ    อปฺปฏิคฺคหิตตฺตา    สนนฺิธิปจฺจยา  อนา- 
                        [ ม. ท.  ๓๔๕  ส. ท.  ๔๒๙-๓๒ ]  
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ปตฺตีติ   วุตฺต ฯ  อปฺปฏิคฺคเหตฺวา  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  อทินฺนมุข- 
ทฺวาราปตฺติ โหตีติ    อาห    ปฏิคฺคเหตฺวา    ปน    ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ ฯ  
ตทิวส ฯ เป ฯ   น  ตโต  ปรนฺติ  วจนโต  ตทิวส  หตฺเถน  คเหตฺวา  
วา    อคฺคเหตฺวา   วา   ปต   ทุติยทิวเส   อปฺปฏิคฺคเหตฺวา ปริ- 
ภุ ฺชนฺตสฺส   อทินฺนมุขทฺวาราปตฺติ   โหติ ฯ   หตฺเถน   คเหตฺวา  
ปต     ทุติยทิวเส     ปฏคฺิคเหตฺวา     ปริภุ ฺชนฺตสฺส     ปน อุคฺคหิต- 
ปฏิคฺคหิตก  โหติ ฯ  อปฺปฏิคฺคหิตเมว  หิ  ต  หตฺเถน  คเหตฺวา  
ปต ฯ    สาม    คเหตฺวา   ปริภุ ฺชิตุนฺติ   ห ิ  วจนโต อปฺปฏิคฺ- 
คหิตสฺเสว   ตสฺมึ   ทิวเส  ปริโภโค  อนุ ฺาโต ฯ  ตสฺมา  ย  
วุตฺต   คณฺ ีปเท   ย   ทิยฺยมาน   ปตตีติ  เอตฺถ  ยถา  คณโภชนาทีสุ  
คิลานาทีน   กุกฺกุจฺจายนฺตาน   คณโภชน   อนุ ฺาต   เอว   อิธาป  
ภควตา    ปฏคฺิคหิตเมว    กุกฺกุจฺจวิโนทนตฺถ   อนุ ฺาตนฺติ ฯ  
ต   น   คเหตพฺพ ฯ   ย   ทยิฺยมาน  ปตตีติ  อวิเสเสน  วุตฺตตฺตา  
จตูสุป   กาลิเกสุ   อย   นโย   เวทิตพฺโพ ฯ   สตฺถเกนาติ ปฏิคฺคหิต- 
สตฺถเกน ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  อุคฺคหิตปจฺจยา  สนฺนิธิปจฺจยา วา  
โทโส   น   สิยาติ   อาห   น  หิ  ต  ปริโภคตฺถาย  ปริหรนฺตีติ ฯ  
อิมินาว   พาหิรปริโภคตฺถ   สาม   คเหตฺวา   อนุปสมฺปนฺเนน   ทินฺน  
วา  คเหตฺวา  ปริหริตุ  วฏฏตีติ  ทีเปติ ฯ  ตสฺมา ปตฺตสมฺมกฺ- 
ขนาทิอตฺถ สาม     คเหตฺวา     ปริหฏเตลาทึ     สเจ    ปริภุ ฺชิตุกาโม  
                         [ ม. ท.  ๓๔๕  ส. ท.  ๔๓๒-๓ ]  
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โหติ   ปฏิคฺคเหตฺวา   ปริภุ ฺชนฺตสฺส   อนาปตฺติ ฯ  อพฺภนฺตรปริ- 
โภคตฺถ ปน   สาม   คหิต   ปฏิคฺคเหตฺวา   ปริภุ ฺชนฺตสฺส   อุคฺคหิต- 
ปฏิคฺคหิตก โหติ     อปฺปฏิคฺคเหตฺวา     ปริภุ ฺชนฺตสฺส    อทินฺนมุข- 
ทฺวาราปตฺติ โหติ ฯ      อพฺภนฺตรปริโภคตฺถเมว      อนุปสมฺปนฺเนน  
ทินฺน   คเหตฺวา   ปริหรนตฺสฺส   สิงฺคิโลณกปฺโป   วิย   สนฺนิธิปจฺจยา  
อาปตฺติ   โหติ ฯ   เกจิ  ปน  ถามมชฺฌมิสฺส  ปุริสสสฺ  อุจฺจารณ- 
มตฺต โหตีติอาทินา     วุตฺตป ฺจงฺคสมฺปตฺติยา     ปฏิคฺคหณสฺส    รูหณโต  
พาหิรปริโภคตฺถมฺป    สเจ    อนุปสมฺปนฺเนน    ทนิฺน    คณฺหาติ  
ปฏิคฺคหิตเมวาติ   วทนฺติ ฯ   เอว   สติ   อิธ   พาหิรปริโภคตฺถ อนุป- 
สมฺปนฺเนน   ทินฺน   คเหตฺวา   ปริหรนตฺสฺส  สนฺนิธปิจฺจยา  อาปตฺติ  
วตฺตพฺพา  สิยา ฯ  น  ห ิ ต  ปรโิภคตฺถาย  ปริหรนฺตีติ  น วตฺตพฺพ ฯ  
ตสฺมา   พาหิรปริโภคตฺถ   คหิต   ปฏิคฺคหิต   นาม   น   โหตีติ เวทิ- 
ตพฺพ ฯ   ยท ิ  เอว   ป ฺจสุ   ปฏิคฺคหณงฺเคสุ  ปริโภคตฺถายาติ  
วิเสสน   วตฺตพฺพนฺติ ฯ  น  วตฺตพฺพ ฯ  ปฏิคฺคหณ  หิ  ปรโิภคตฺถ- 
เมว โหตีติ   ปริโภคตฺถายาติ   วิสุ   อวตฺวา   ต   เจ   ภิกฺขุ   กาเยน  
วา   กายปฏฬิทฺเธน   วา   ปฏิคฺคณฺหาตีติ   เอตฺตกเมว   วุตฺต ฯ  
อปเร   ปน   สติป   ปฏิคฺคหเณ  น  หิ  ต  ปริโภคตฺถาย  ปริหรนฺตีติ  
อิธ   อปริโภคตฺถาย   ปรหิรเณ   อนาปตฺติ   วุตฺตาติ   วทนฺติ ฯ  
อุทุกฺขลมุสลานิ     ขียนฺตีติ    เอตฺถ    อุทุกฺขลมุสลาน    ขเยน ปสิต- 
                          [ ม. ท.  ๓๔๕  ส. ท.  ๔๓๓ ]  
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โกฏฏิตเภสชฺเชสุ   สเจ   อาคนฺตุกวณฺโณ  ป ฺายติ  น  วฏฏติ ฯ  
สุทฺธ   อุทก   โหตีติ   รุกฺขสาขาทีหิ   คลิตฺวา   ปตนกอุทก   สนฺธาย  
วุตฺต ฯ   ปตฺโต   วาสฺส   ปฏิคฺคเหตพฺโพติ   เอตฺถาป   ปตฺตคต  
ฉุปตฺวา    เทนฺตสฺส    หตฺถลคฺเคน    อามิเสน    โทสาภาวตฺถ ปตฺต- 
ปฏิคฺคหณนฺติ   อพฺภนฺตรปริโภคตฺถเมว   ปฏิคฺคหณ   เวทิตพฺพ ฯ          
ย   สามเณรสฺส   ปตฺเต   ปตติ ฯ เป ฯ   ปฏิคฺคหณ   น   วิชหตีติ  
เอตฺถ   ปุนปปฺุน   คณฺหนฺตสฺส   อตฺตโน   ปตฺเต   ปกฺขิตฺตปกฺขิตฺตเมว  
อตฺตโน   สนตฺกนฺติ   สนนฺิฏานกรณโต   หตฺถคต   ปฏิคฺคหณ   น  
วิชหติ ฯ   ปริจฺฉินฺทิตฺวา   ทินฺนมฺปน   คณฺหนฺตสฺส   คหณสมเยว  
อตฺตโน   สนตฺกนฺติ   สนนฺิฏานสฺส   กตตฺตา   หตฺถคต   ปฏิคฺคหณ  
วิชหติ ฯ    เกส ฺจิ   อตฺถาย   ภตฺต   ปกฺขิปตีติ   เอตฺถ อนุปสม-ฺ 
ปนฺนสฺส   อตฺถาย   ปกฺขิปนฺเตป  อาคนฺตฺวา  คณฺหิสฺสตีติ  สยเมว  
ปกฺขิปตฺวา   ปนโต   ปฏคฺิคหณ   น   วิชหติ ฯ   อนุปสมฺปนฺนสฺส  
หตฺเถ   ปกฺขิตฺต   ปน   อนุปสมฺปนฺเนน   ปต   นาม   โหตีติ ปฏิคฺ- 
คหณ   วิชหติ   ปริจฺจตฺตภาวโต ฯ  เตน  วุตฺต  สามเณร ฯ เป ฯ  
ปริจฺจตฺตตฺตาติ ฯ   ปฏิคฺคหณูปค   ภาร   นาม   ถามมชฺฌิมสฺส  
ปุริสสฺส   อุกเฺขปารห ฯ   กิ ฺจาป   อวิสชฺเชตฺวา  อ ฺเน  หตฺเถน  
ปทหนฺตสฺส     โทโส     นตฺถิ    ตถาป    น    ปทหิตพฺพนฺติ อฏกถา- 
ปมาเณเนว คเหตพฺพ ฯ  
                           [ ม. ท.  ๓๔๕  ส. ท.  ๔๓๓-๕ ]  
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        [๒๑๘]  มจฺฉิกวารณตฺถนฺติ   เอตฺถ   สเจป   สาขาย   ลคฺครช  
ปตฺเต   ปตติ   สุเขน   ปรภุิ ฺชิตุ   สกกฺาติ   สาขาย   ปฏิคฺคหิตตฺตา  
อพฺภนฺตรปริโภคตฺถเมวิธ    ปฏิคฺคหณนฺติ   มลูปฏคฺิคหณเมว   วฏฏตีติ  
วุตฺต ฯ   อปเร   ปน   มจฺฉิกวารณตฺถนฺติ   วจนมตฺต   คเหตฺวา  
พาหิรปริโภคตฺถ   คหิตนฺติ   วทนฺติ ฯ   ตสฺมิมฺป   อสตีติ   ปาฏิยา  
วา   กุณฺฑเก   วา   อสติ ฯ   อนุปสมฺปนฺน  คาหาเปตฺวาติ  ตเยว  
อชฺโฌหรณียภณฺฑ   อนุปสมฺปนฺเนน   คาหาเปตฺวา ฯ   เถรสฺส   ปตฺต  
ทุติยตฺเถรสฺสาติ   เถรสฺส   ปตฺต   อตฺตโน   คเหตฺวา   ทุติยตฺเถรสฺส  
เทติ ฯ  ตุยฺห  ยาคุ  มยฺห  เทหีติ  เอตฺถ  เอว  วตฺวา  สามเณรสฺส  
ปตฺต   คเหตฺวา   อตฺตโน   ปตฺต   ตสฺส   เทติ ฯ  เอตฺถ  ปนาติ  
ปณฺฑิโต      สามเณโรติอาทิปตฺตปริวตฺตนกถาย ฯ     การณ อุป- 
ปริกฺขิตพฺพนฺติ  ยถา  มาตุอาทีน  เตลาทีนิ  หรนฺโต  ตถารูเป  กจฺิเจ  
อนุปสมฺปนฺเนน    อปริวตฺเตตฺวาว    ปริภุ ฺชิตุ    ลภติ   เอวมิธ  
ปตฺตปริวตฺตน   อกตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ   น   ลภตีติ   เอตฺถ   การณ  
วีมสิตพฺพนฺติ   อตฺโถ ฯ   เกจิ   ปเนตฺถ  สามเณเรหิ  คหิตตณฺฑุเลสุ  
ปริกฺขีเณสุ   อวสฺส  อมฺหาก  สามเณรา  สงฺคห  กโรนฺตีติ  วิตกกฺุปฺ- 
ปตฺติ สมฺภวติ   ตสฺมา   ต   ปริวตฺเตตฺวาว   ปริภุ ฺชิตพฺพ   มาตา- 
ปตูน อตฺถาย   ปน   ฉายตฺถาย   วา   คหเณ   ปรโิภคาสา   นตฺถิ  
ตสฺมา    ต    วฏฏตีติ    การณ    วทนฺติ ฯ    เตเนว อาจริยพุทฺธทตฺตตฺ- 
                        [ ม. ท.  ๓๔๕  ส. ท.  ๔๓๖-๘ ]  
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เถเรนาป วุตฺต  
              มาตาปตูนมตฺถาย               เตลาทิรหโตป จ  
              สาข ฉายาทิอตฺถาย             อิมสฺส น วิเสสตา  
              ตสฺมา หิสฺส วิเสสสฺส        จินฺเตตพฺพนฺตุ การณ  
              ตสฺส สาลยภาวนฺตุ             วิเสส ตกฺกยามหนฺติ ฯ  
อิทเมเวตฺถ   ยุตฺตตร ฯ   อวสฺส   ตถาวิธวิตกฺกุปฺปตฺติสมฺภวโต   น  
สกฺกา   เอตฺถ   วิตกฺก   โสเธตุนฺติ   มาตาทีน  อตฺถาย  หรเณ  ปน  
นาวสฺส   ตถาวิธวิตกฺกุปฺปตฺตีติ   สกฺกา   วิตกฺก   โสเธตุ ฯ   ยตฺถ  
หิ   วิตกฺก   โสเธตุ   สกฺกา   ตตฺถ   เนวตฺถิ   โทโส ฯ  เตเนว  
วกฺขติ   สเจ   ปน   สกโฺกติ   วิตกฺก  โสเธตุ  ตโต  ลทฺธ  ขาทิตุป  
วฏฏตีติ ฯ  นจฺิจาเลตุ  น  สกฺโกตีติ  นจฺิจาเลตฺวา  สกฺขรา  อปเนตุ  
น   สกฺโกติ ฯ   อาธารเก   ปตฺโต   ปโต  โหตีติ  ปฏิคฺคเหตพฺพ  
ปตฺต   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  จาเลตีติ  วินา  การณ  จาเลติ ฯ  สติป  
การเณ   ภิกขฺูน   ปริโภคารห   จาเลตุ   น   วฏฏติ ฯ   กิ ฺจาป  
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อมนุสฺสิกาพาเธ   อามกมส   อามกโลหิตนฺติ  
ตาทิเส   อาพาเธ   อตฺตโน   อตฺถาย   อามกมสปฏิคฺคหณ   อนุ ฺาต  
อามกมสปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรโต   โหตีติ   จ   สาม ฺโต   ปฏกิฺขิตฺต  
ตถาป   อตฺตโน   อ ฺสฺส   วา   ภิกฺขุโน   อตฺถาย   อคฺคหิตตฺตา  
สีหวิฆาสาทึ  ฯ เป ฯ   วฏฏตีติ   วุตฺต ฯ  สกโฺกติ  วิตกฺก  โสเธตุนฺติ  
                          [ ม. ท.  ๓๔๕  ส. ท.  ๔๓๘-๙ ]  
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มยฺหป   เทตีติ   วิตกฺกสฺส   อนุปฺปนฺนภาว   สลลฺกฺเขตุ   สกฺโกติ ฯ  
สามเณรสฺส   ทสฺสามีติ   สุทฺธจิตฺเตน   มยา  คหิตนฺติ  วา  สลฺลกเฺขตุ  
สกฺโกติ ฯ   สเจ   ปน  มูเลป  ปฏิคฺคหิต  โหตีติ  เอตฺถ  คเหตฺวา  
คเต   มยฺหป  ทเทยฺยุนฺติ  ส ฺาย  สเจ  ปฏิคฺคหิต  โหตีติ  วทนฺติ ฯ  
โกฏาเส   กโรตีติ   ภิกฺขู  สามเณรา  จ  อตฺตโน  อตฺตโน  อภิรจิุต  
โกฏาส  คณฺหนฺตูติ  สพฺเพส  สมเก  โกฏาเส กโรติ ฯ คหิตา- 
วเสสนฺติ สามเณเรหิ    คหิตคหิตโกฏาสโต    อวเสส ฯ   คณฺหิตฺวาติ  
มยฺห   อิท   คณฺหิสฺสามีติ   คเหตฺวา ฯ   อิธ   คหิตาวเสส   นาม  
เตน  คณฺหิตฺวา  ปุน  ปต ฯ  ปฏิคฺคเหตฺวาติ  ตทหุ  ปฏิคฺคเหตฺวา ฯ  
เตเนว   ยาวกาลิเกน   ยาวชีวิกสสคฺคโทโส   นตฺถติี  วุตฺต ฯ  สเจ  
ปน   ปุริมทวิเส   ปฏิคฺคเหตฺวา   ปตา   โหติ   สามิเสน   มุเขน  
ตสฺสา   วฏฏยิา   ธูม   ปวิตุ   น   วฏฏติ ฯ   สมุทฺโททเกนาติ อปฺ- 
ปฏิคฺคหิตสมุทฺโททเกน ฯ   ยสฺมา   กตกฏ ิอุทก   ปสาเทตฺวา  วิสุ 
ติฏติ   ตสฺมา   อพฺโพหาริกนฺติ   วุตฺต ฯ   ลคฺคตีติ   มุเข  หตฺเถ  
จ   อุทเก  สกฺุเข  เสตวณฺณ  ทสฺเสนฺต  ลคฺคติ ฯ  ปานีย  คเหตฺวาติ  
อตฺตโนเยว   อตฺถาย   คเหตฺวา ฯ  สเจ  ปน  ปตาวเสส  ตตฺเถว  
อากิริสฺสามีติ   คณฺหาติ   ปุน   ปฏิคฺคหณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  วิกฺขม-ฺ 
เภตฺวาติ วิยูหิตฺวา ฯ   อปเนตฺวาติ   อตฺโถ ฯ   มหาภูเตสูติ  สรีร- 
นิสฺสเตสุ มหาภูเตสุ ฯ   ปตตีติ   วิจฺฉินฺทิตฺวา   ปตติ ฯ   วิจฺฉินฺทิตฺวา  
                     [ ม. ท.  ๓๔๕  ส. ท.  ๔๓๙-๔๒ ]  
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ปติตเมว   หิ   ปฏิคฺคเหตพฺพ   น   อิตร ฯ   อลฺลทารร   รุกฺขโต  
ฉินฺทิตฺวาป   กาตุ   วฏฏตีติ   เอตฺถ   มตฺติกตฺถาย   ปวึ   ขณิตุป  
วฏฏตีติ    เวทิตพฺพ ฯ   สปฺปทฏกฺขเณเยว   วฏฏตีติ   อสติ กปฺปย- 
การเก   สาม   คเหตฺวา   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏติ ฯ   อ ฺทา ปฏคฺิ- 
คาหาเปตฺวา   ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ อปฺปฏคิ- 
คหิตตา   อนนุ ฺาตตา   ธูมาทิอพฺโพหาริกาภาโว   อชโฺฌหรณนฺติ  
อิมานิ ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                            ทนฺตโปณสิกฺขาปท ทสม ฯ  
                                โภชนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ  
        [๒๑๙]  อเจลกวคฺคสฺส  ปมสิกขฺาปเท ฯ  เตสนฺติ  ติตฺถิยาน ฯ  
ตตฺถาติ   ภาชเน ฯ   อิโตติ   ปตฺตโต ฯ  สเจ  ติตฺถโิย  วทตีติ  
ปมเมว   ม   สนฺธาย   อภิหริตฺวา   ปต   มยฺห   สนฺตก   โหตีติ  
อิทานิ   อิมสมฺึ   ภาชเน   อากีรถาติ   วทติ   วฏฏติ ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ     อ ฺติตฺถิยตา     อนนุ ฺาตอชฺโฌหรณียตา อชฺโฌ- 
หรณตฺถาย   สหตฺถา   อนิกฺขิตฺตภาชเน   ทานนฺติ  อิมานิ  ปเนตฺถ  
ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                 อเจลกสิกฺขาปท ปม ฯ  
        [๒๒๐]  ทุติย   อุตฺตานตฺถเมว ฯ   อนาจาร   อาจริตุกามตา  
ตทตฺถเมว    อุปสมฺปนฺนสฺส    อุยฺโยชนา   เอว   อุยโฺยเชนฺตสฺส อุป- 
                      [ ม. ท.  ๓๔๖-๕๒  ส. ท.  ๔๔๒-๔ ]  
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จาราติกฺกโมติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                               อุยฺโยชนสิกฺขาปท ทุติย ฯ  
        [๒๒๑]  ตติเย ฯ  ปฏ ิสงฺฆาโฏติ  ทฺวารพาหาเยต  อธิวจน ฯ  
ขุทฺทก   นาม   สยนีฆร   วิตฺถารโต   ป ฺจหตฺถปฺปมาณ   โหติ   ตสฺส  
จ     มชฺฌิมฏาน     ปฏ ิสงฺฆาฏโต    อฑฺฒเตยฺยหตฺถปฺปมาณเมว  
โหติ   ตสฺมา   ตาทิเส   สยนีฆเร   ปฏ ิสงฺฆาฏโต   หตฺถปาส  
วิชหิตฺวา   นสิินฺโน   ปฏ ิวส   อติกฺกมิตฺวา   นิสินโฺน  นาม  โหติ ฯ  
เอว   นิสินฺโน   จ   มชฺฌ  อติกฺกมิตฺวา  นิสินฺโน  นาม  โหตีติ  อาห  
อิมินา   มชฌฺาติกฺกม   ทสเฺสตีติ ฯ  ยถา  วา  ตถา  วา  กตสฺสาติ  
ปฏ ิวส  อาโรเปตฺวา  วา  อนาโรเปตฺวา  วา  กตสฺส ฯ  สจิตฺตกนฺติ  
อนุปวิสิตฺวา   นิสีทนจิตฺเตน   สจิตฺตก ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตาน- 
เมว ฯ ปริยุฏ ิตราคชายปฺปติกาน     สนฺนิหิตตา     สยนีฆรตา    ทุติยสฺส  
ภิกฺขุโน   อภาโว   อนุปขชฺช   นิสีทนนฺติ   อิมานิ   ปเนตฺถ   จตฺตาริ  
องฺคานิ ฯ  
                                   สโภชนสิกฺขาปท ตติย ฯ  
        [๒๒๒] จตุตฺถป ฺจเมสุ นตฺถิ กิ ฺจิ วตฺตพฺพ ฯ  
        [๒๒๓]  ฉฏเ ฯ  ปกติวจเนนาติ  เอตฺถ  ย ทฺวาทสหตฺถพฺ- 
ภนฺตเร  ิเตน   โสตุ   สกกฺา   ภเวยฺย   ต   ปกติวจน   นาม ฯ  
อาปุจฺฉิตพฺโพติ   อห   อิตฺถนฺนามสฺส   ฆร   คจฺฉามีติ   วา   จาริตฺต  
                         [ ม. ท.  ๓๕๓-๖๗  ส.ท.  ๔๔๕-๖ ]  
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อาปชฺชามีติ   วา   อีทิเสน   วจเนน   อาปุจฺฉิตพฺโพ ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ   ป ฺจนฺน   โภชนาน   อ ฺตเรน   นิมนฺตนสาทิยน  
สนฺต     ภิกฺขุ    อนาปุจฺฉนา    ภตฺติยฆรโต    อ ฺฆรปฺปเวสน  
มชฺฌนฺติกานติกฺกโม   สมยสฺส   วา   อาปทาน   วา   อภาโวติ  
อิมานิ ปเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                               จาริตฺตสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๒๒๔]  สตฺตเม ฯ   มหานาโมติ   อนุรุทฺธตฺเถรสฺส   ภาตา  
ภควโตป   จูฬปตุ   ปุตฺโต ฯ  สุทฺโธทโน  สุกโฺกทโน  สกโฺกทโน๑ 

โธโตทโน   อมิโตทโนติ   อิเม   หิ  ป ฺจ  ชนา  ภาตโร ฯ  อมิตา  
นาม  เทวี  เตส  ภคินี ฯ  ติสฺสตฺเถโร๒ ตสฺสา ปุตฺโต ฯ ตถาคโต  
จ   นนฺทตฺเถโร   จ   สุทโฺธทนสฺส   ปตฺุตา ฯ   มหานาโม   จ อนุ- 
รุทฺธตฺเถโร   จ   สุกโฺกทนสฺส ฯ  อานนฺทตฺเถโร  อมิโตทนสฺส ฯ  
โส   ภควโต   กนฏิโ ฯ   มหานาโม   มหลฺลกตโร   สกทาคามี  
อริยสาวโก ฯ เตน วุตฺต มหานาโม นาม ฯเปฯ อริยสาวโกติ ฯ  
        [๒๒๕]  ปาลิย   อชชฺุโณฺหติ   อชฺช   เอกทิวสนฺติ   อตฺโถ ฯ  
อชฺช   โนติ  วา  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  โน  อมฺหาก ฯ  กาล๓ 

 ๑. อิท นาม วิปลฺลาโส ภเวยยฺ ฯ อิธ จ อุปฺปฏิปาฏิยา ลิขิตา ป ฺจ ภาตโร ฯ  
 ๒ เทวทตฺตตฺเถโรติ ป ฺาโต ฯ ๓ ปาลิย กาเลติ ทิสฺสติ ฯ  

                      [ ม. ท.  ๓๖๘-๗๐  ส. ท.  ๔๔๖-๗ ]  
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หริสฺสถาติ   เสฺว  หริสฺสถ ฯ  ตโต  เจ  อุตฺตรึ  สาทิเยยฺยาติ  สเจ  
ตตฺถ  รตฺตีหิ  วา  เภสชฺเชหิ  วา  ปริจฺเฉโท  กโต โหติ เอตฺตกา- 
เยว รตฺติโย   เอตฺตกานิ   วา   เภสชฺชาน ิ  วิ ฺาเปตพฺพานีติ   ตโต  
รตฺติปริยนฺตโต   วา   เภสชฺชปรยินฺตโต   วา   อุตฺตรึ   วิ ฺาเปนฺโต  
สาทิเทยฺย ฯ   อิเมหิ   ตยา   เภสชฺเชหิ   ปวาริตมฺหา  อมฺหาก ฺจ  
อิมินา   จ   อิมินา  จ  เภสชฺเชน  อตฺโถติ  อาจิกฺขิตฺวา  วิ ฺาเปตุป  
คิลาโนว   ลภติ ฯ   ยสฺมา   สงฺฆปวารณายเมวาย   วิธิ   ตสฺมา  
เย   อตฺตโน  ปุคฺคลิกาย  ปวารณาย  ปวาริตาติ  วุตฺต ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ   สงฺฆปวารณา   ตโต   เภสชฺชวิ ฺตฺติ   อคิลานตา  
ปริยนฺตาติกฺกโมติ อิมานิ ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                              มหานามสิกฺขาปท สตฺตม ฯ  
        [๒๒๖]  อฏม  อุตตานตฺถเมว ฯ  อุยฺยุตฺตา  เสนา  ทสฺสนตฺถาย  
คมน    อนุ ฺาโตกาสโต    อ ฺตฺร    ทสฺสน   ตถารูปปจฺจยสฺส  
อาปทาย วา อภาโวติ อิมานิ ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                             อุยฺยุตฺตเสนสิกฺขาปท อฏม ฯ  
        [๒๒๗]  นวมสิกฺขาปทมฺป   อุตฺตานเมว ฯ   ติรตฺตาติกฺกโม  
เสนาย   สุริยสฺส   อตฺถงฺคโม  คิลานตาทีน  อภาโวติ  อิมานิ  ปเนตฺถ  
ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                               เสนาวาสสิกฺขาปท นวม ฯ  
                        [ ม. ท.  ๓๗๐-๘  ส. ท.  ๔๔๗-๘]  
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        [๒๒๘]  ทสเม ฯ   กติ   เต   ลกฺขานิ   ลทฺธานีติ   ตว สรป- 
ปหารสฺส  ลกฺขภูตา  กิตฺตกา  ชนา  ตยา  ลทฺธาติ อตฺโถ ฯ กิตฺตกา  
ตยา   วิทฺธาติ   วุตฺต   โหติ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ อุยฺโยธกิาทิ- 
ทสฺสนตฺถาย   คมน   อนุ ฺาโตกาสโต   อ ฺตฺร   ทสฺสน ตถารูป- 
ปจฺจยสฺส   อาปทาย   วา   อภาโวติ   อิมานิ   ปเนตฺถ   ตีณิ  
องฺคานิ ฯ  
                              อุยฺโยธิกสิกฺขาปท ทสม ฯ  
                                 อเจลกวคฺโค ป ฺจโม ฯ  
        [๒๒๙]  สุราปานวคฺคสฺส    ปมสิกฺขาปเท ฯ   วติยาติ คาม- 
ปริกฺเขปวติยา ฯ  ปาลิย  ปฏสุราทีสุ  ปฏ  ภาชเน  ปกฺขิปตฺวา  
ตชฺช   อุทก   ทตฺวา   มททฺิตฺวา   กตา   ปฏสุรา ฯ  เอว  ปูเว  
โอทเน   จ   ภาชเน   ปกขิฺปตฺวา   ตชฺช   อุทก   ทตฺวา  มทฺทิตฺวา  
กตา   ปูวสุรา   โอทนสรุาติ   จ   วุจฺจติ ฯ  กิณฺณาติ  ปน  ตสฺสา  
สุราย   พีช  วุจฺจติ ฯ  เย  สุราโมทกาติป  วุจฺจนฺติ  เต  ปกฺขิปตฺวา  
กตา   กิณฺณปกฺขิตฺตา ฯ   หรีตกีสาสปาทินานาสมฺภาเรหิ   สโยชิตา  
สมฺภารสยุตฺตา ฯ    มธุกตาลนาฬิเกราทิปุปฺผรโส   จิรปริวาสิโต  
ปุปฺผาสโว ฯ  ปนสาทิผลรโส  ผลาสโว ฯ  มุทฺทกิารโส  มธฺวาสโว ฯ  
อุจฺฉุรโส    คุฬาสโว ฯ   หรีตกามลกกฏกภณฺฑาทินานาสมฺภาราน  
รโส   จิรปรวิาสิโต   สมภฺารสยุตฺโต ฯ  พีชโต  ปฏายาติ  สมฺภาเร  
                    [ ม. ท.  ๓๗๙-๘๕  ส. ท.  ๔๔๙-๕๐ ]  
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ปฏิยาเทตฺวา   ปาฏิย   ปกขิฺตฺตกาลโต   ปฏาย   ตาลนาฬิเกราทีน  
ปุปฺผรสสฺส๑   คฬิตอภินวกาลโตเยว   จ  ปฏาย ฯ  โลณโสจิรก  
สุตฺต ฺจ  อเนเกหิ  เภสชเฺชหิ  อภิสงฺขโต  อมชชฺภูโต  อาสว- 
วิเสโส ฯ วาสคฺคาหาปนตฺถนฺติ     สุคนฺธภาวคฺคาหาปนตฺถ ฯ     อจิตฺตก  
โลกวชชฺนฺติ   เอตฺถ   ย   วตฺตพฺพ   ต   ปมปาราชิกวณฺณนาย วุตฺต- 
นเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ มชฺชภาโว ตสฺส  
ปาน ฺจาติ อิมานิ ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                                สุราปานสิกฺขาปท ปม ฯ  
        [๒๓๐]  ทุติเย ฯ  ภิกขฺุนีป  อนุปสมฺปนฺนฏาเน   ิตาติ  เอตฺถ  
ภิกฺขูป   ภิกฺขุนิยา   อนุปสมฺปนฺนฏาเน    ิตาติ   เวทิตพฺพา ฯ เสส- 
เมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   หสฺสาธิปฺปายตา  อุปสมฺปนฺนสฺส  กาเยน  
กายามสนนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                            องฺคุลีปโฏทกสิกฺขาปท ทุติย ฯ  
        [๒๓๑]  ตติย  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  อุปริโคปฺผกตา  หสฺสา- 
ธิปฺปาเยน กีฬนนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                              หสฺสธมฺมสกิฺขาปท ตติย ฯ  
        [๒๓๒]  จตุตฺเถ ฯ   คารโยฺห  อาจริยุคฺคโห  น  คเหตพฺโพติ  
ยสฺมา   อุจฺฉุรโส   สตฺตาหกาลิโก   ตสฺส   กสโฏ   ยาวชีวิโก  
 ๑. ม. คหิต ฯ  

                        [ ม. ท.  ๓๘๕-๙๒  ส. ท.  ๔๕๐-๒ ]  
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ทฺวินฺนเยว   สมวาโย   อุจฺฉุยฏ ิ   ตสมฺา   วิกาเล  อุจฺฉุยฏ ึ  ขาทิตุ 
วฏฏติ  คุฬหรีตก  วิยาติเอวมาทิโก  คารยฺหาจริยวาโท  น คเหตพฺโพ ฯ  
โลกวชฺเช    อาจริยุคฺคโห    น    วฏฏตีติ   โลกวชฺชสิกฺขาปเท  
อาปตฺติฏาเน   โย   อาจริยวาโท  โส  น  คเหตพฺโพ ฯ  โลกวชชฺ  
อติกฺกมิตฺวา   อิท   อมฺหาก   อาจริยุคฺคโหติ   วทนฺตสฺส   อุคฺคโห  
น  วฏฏตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  สุตฺตานุโลม  นาม  อฏกถา ฯ  ปเวณิยา  
อาคเต   สโมธาน   คจฺฉตีติ   ปเวณิยา   อาคโต   อาจริยุคฺคโหว  
คเหตพฺโพติ   เอว   วุตฺเต   มหาอฏกถาวาเทเยว   สงฺคห  คจฺฉตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ   เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  อุปสมฺปนนฺสฺส  ป ฺตฺเตน  
วจน อนาทริยกรณนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                               อนาทริยสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
        [๒๓๓]  ป ฺจม   อุตฺตานเมว ฯ   อุปสมฺปนฺนตา   ตสฺส  
ทสฺสนสวนวิสเย   ภึสาเปตุกามตาย   วายมนนฺติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  
เทฺว องฺคานิ ฯ  
                              ภึสาปนสิกขฺาปท ป ฺจม ฯ  
        [๒๓๔]  ฉฏเ ฯ   ภคฺคา   นาม  ชนปทิโน  ราชกุมารา ฯ  
เตส   นิวาโส   เอโกป   ชนปโท   รฬูหฺิสทฺเทน  ภคฺคาติ  วุจฺจติ ฯ  
เตน   วุตฺต   ภคฺคาติ   ชนปทสฺส   นามนฺติ ฯ   สุสุมารคิเรติ  
เอวนฺนามเก  นคเร ฯ  ตสฺส  กริ  นครสฺส มาปนตฺถ วตฺถวิุชฺชาจริเยน  
                          [ ม. ท.  ๓๙๒-๕  ส. ท.  ๔๕๒-๓ ]  
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นครฏานสฺส   ปริคฺคณฺหนทิวเส   อวิทูเร   สุสุมาโร   สทฺทมกาสิ  คิร  
นิจฺฉาเรสิ ฯ  อถ  อนนฺตราเยน  นคเร  มาปเต  ตเมว  สุสุมาร- 
คิรณ สุภนิมิตฺต   กตฺวา   สุสุมารคิรีเตฺววสฺส   นาม   อกสุ ฯ   เกจิ  
ปน   สุสุมารสณฺานตฺตา   สุสุมาโร   นาม   เอโก   คิริ  โส  ตสฺส  
นครสฺส   สมีเป   ตสฺมา   ต   สุสุมารคิริ   เอตสฺส   อตฺถีติ สุสุมาร- 
คิรีติ  วุจฺจตีติ  วทนฺติ ฯ  ตถา  วา  โหตุ อ ฺถา วา นามเมต  
ตสฺส   นครสฺสาติ   อาห   สุสุมารคิรนฺติ   นครสฺส   นามนฺติ ฯ  
เภสกลาติ   ฆมฺมณฺฑนามโก   คจฺฉวิเสโส ฯ   เกจิ   เสตรุกฺโขติป  
วทนฺติ ฯ   เตส   พหุลตาย   ปน   ต   วน   เภสกลาวนนฺเตฺวว  
ป ฺายิตฺถ ฯ  เภสคลาวเนติป  ปาโ ฯ  เภโส  นาม  เอโก ยกฺโข  
อยุตฺตการี   ตสฺส   ตโต   คลิตฏานตาย   ต   วน   เภสคลาวน  
นาม   ชาตนฺติ   ห ิ เกจิ ฯ  โชติกรเณติ  อคฺคิกรเณ ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ   อคิลานตา   อนุ ฺาตการณาภาโว   วิสิพฺเพตุกามตา  
สมาทหนนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                                  โชติสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๒๓๕]  สตฺตมสิกฺขาปทสฺส     ปาลิย     อสมฺภินฺเนนาติ  
อมกฺขิเตน ฯ   อนฏเนาติ  อตฺโถ ฯ  โอเรนฑฺฒมาส  นหาเยยฺยาติ  
นหาตทิวสโต   ปฏาย   อฑฺฒมาเส   อปริปุณฺเณ   นหาเยยฺย ฯ  
เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   มชฺฌิมเทโส   โอนกฑฺฒมาเส   นหาน  
                      [ ม. ท.  ๓๙๕-๔๐๓  ส. ท.  ๔๕๓-๔ ]  
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สมยาน   วา   นทีปารคมนสฺส   วา  อาปทาน  วา  อภาโวติ  อิมานิ  
ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                นหานสิกฺขาปท สตฺตม ฯ  
        [๒๓๖]  อฏเม ฯ   จมฺมการนีล   นาม   ปกตินีลนฺติ   ตีสุป  
คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   คณฺ ีปเท   ปน   จมฺมการา   อุทเก  ติปุมล  
อยคูถ ฺจ   ปกฺขิปตฺวา   จมฺม   กาฬ   กโรนฺติ   ต   จมฺมการนีลนฺติ�   
วุตฺต ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   วุตฺตปฺปการสฺส   จีวรสฺส  
อกตกปฺปตา   อนฏจีวราทิตา   นิวาสน   วา   ปารปุน  วาติ  อิมานิ  
ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                             ทุพฺพณฺณกรณสิกฺขาปท อฏม ฯ  
        [๒๓๗]  นวเม ฯ   อปจฺจุทฺธารกนฺติ   มยฺห   สนฺตก  ปริภุ ฺช  
วา   วิสชฺเชหิ   วาติอาทินา   อกตปจฺจุทฺธาร ฯ   เยน   วินยกมฺม  
กตนฺติ   เยน   สทฺธ ึ  วินยกมฺม   กต ฯ   ตึสกวณฺณนายนฺติ นิสฺสคฺคิย- 
วณฺณนาย ฯ   ปริโภเคน   กายกมฺม   อปจฺจุทฺธาราปเนน  
วจีกมฺม ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  สาม  วิกปฺปตสฺส อปจฺจุทฺธาโร  
วิกปฺปนุปคจีวรตา ปริโภโคติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                วิกปปฺนสิกฺขาปท นวม ฯ  
        [๒๓๘]  ทสม   อุตฺตานตฺถเมว ฯ   อุปสมฺปนฺนสฺส   สนฺตกาน  
ปตฺตาทีน   อปนิธาน   วิเหเสตุกามตา   วา   หสาธปิฺปายตา   วาติ  
                         [ ม. ท.  ๔๐๔-๑๑  ส. ท.  ๔๕๔-๖ ]  
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อิมานิ ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                          จีวราปนิธานสิกฺขาปท ทสม ฯ  
                               สุราปานวคฺโค ฉฏโ ฯ  
        [๒๓๙]  สปฺปาณกวคฺคสฺส   ปมสิกฺขาปเท ฯ  อุสุ  สร  อสฺสติ  
ขิปตีติ   อิสฺสาโส   ธนุสปิฺปกุสโลติ   อาห   ธนุคฺคหาจริโยติ ฯ  
ปฏิสตฺตุวิธมนตฺถ   ธนุ   คณฺหนฺตีติ   ธนุคฺคหา ฯ   เตส   อาจริโย  
ธนุคฺคหาจริโย ฯ   อปฺปมตฺเตน   วตฺต   กาตพฺพนฺติ   ยถา   เต  
ปาณา   น   มรนฺติ   เอว   สุปฏ ิตสฺสตินา   เสนาสเน   วตฺต  
กาตพฺพ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   องฺคานิป  มนุสฺสวิคฺคเห  
วุตฺตนเยน เวทิตพฺพานีติ ฯ  
                               ส ฺจิจฺจสิกฺขาปท ปม ฯ  
        [๒๔๐]  ทุติเย ฯ   อุทกสณฺานกปฺปเทเสติ   ยตฺถ   ภูมิภาเค  
อุทก   นิกฺขิตฺต๑   สนฺติฏติ  น  สหสา  ปริกฺขย  คจฺฉติ  ตาทิเส  
ปเทเส ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ  องฺคานิ  สิ ฺจนสิกฺขาปเท  
วุตฺตนยาเนว ฯ  
                               สปฺปาณกสิกฺขาปท ทุติย ฯ  
        [๒๔๑]  ตติเย ฯ   ยถาปติฏ ิตภาเวน  ปติฏาตุ  น  เทนฺตีติ  
เตส   ปวตฺติอาการทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ   ย   ปน  ธมฺเมน  อธิกรณ  
 ๑. ม. อุทกนิมิตฺต ฯ  

                         [ ม. ท.  ๔๑๒-๗  ส. ท.  ๔๕๖-๘ ]  
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นีหต   ต   สนุีหตเมว ฯ   สเจ   วิปฺปกเต  กมฺเม  ปฏกิฺโกสติ  ต  
ส ฺาเปตฺวาว   กาตพฺพ ฯ   อิตรถา   กมฺม ฺจ  กุปฺปติ  การกาน ฺจ  
อาปตฺติ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   ยถาธมฺมนีหตภาโว  
ชานนา อุกฺโกฏนาติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                 อุกฺโกฏนสิกฺขาปท ตติย ฯ  
        [๒๔๒]  จตุตฺเถ ฯ   ตสฺเสวาติ   โย  อาปนฺโน  ตสฺเสว ฯ  
อาโรเจตีติ   ปฏิจฺฉาทนตฺถเมว   มา   กสฺสจิ   อาโรเจสีติ  วทติ ฯ  
วตฺถุปุคฺคโลติ   อาปนฺนปคฺุคโล ฯ   เยนสฺส   อาโรจิตนฺติ   เยน  
ทุติเยน   อสสฺ   ตติยสฺส   อาโรจิต ฯ  โกฏ ิ ฉินฺนา  โหตีติ  ยสฺมา  
ปฏิจฺฉาทนปจฺจยา    อาปตฺตึ    อาปชชฺตฺิวาว   ทุติเยน   ตติยสฺส  
อาโรจิต   ตสฺมา   ตปฺปจฺจยา   ปุน   เตน   อาปชชฺติพฺพาปตฺติยา  
อภาวโต   อาปตฺติยา   โกฏิ   ฉินฺนา  นาม  โหติ ฯ  อนุปสมฺปนฺนสฺส  
สุกฺกวิสฏ ิ   จ   กายสสคฺโค   จาติ  อย  ทฏุ ุลฺลอชฌฺาจาโร  นามาติ  
อิท   ทฏุ ุลฺลาโรจนสิกฺขาปทฏกถาย   น   สเมติ ฯ   วุตฺต   ห ิ 
ตตฺถ   อนุปสมฺปนฺนสฺส   ทฏุ ุลฺล   วา   อทุฏ ุลฺล   วา  อชฺฌาจารนฺติ  
เอตฺถ   อาทิโต   ป ฺจ   สกิฺขาปทานิ   ทุฏ ุลฺโล   นาม  อชฺฌาจาโร  
เสสานิ      อทุฏ ุลฺโล      สุกฺกวิสฏ ิกายสสคฺคทุฏ ุลฺลอตฺตกามา  
ปนสฺส   อชฌฺาจาโร   นามาติ ฯ  อาโรจเน  อนุปสมฺปนฺนสฺส  ทุฏ ุลฺล  
อ ฺถา   อธิปฺเปต   ปฏิจฺฉาทเน   อ ฺถาติ   เอตฺถาป   วิเสสการณ  
                         [ ม. ท.  ๔๑๗-๒๐  ส. ท.  ๔๕๘-๙ ]  
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น  ทิสฺสติ ฯ  ตสฺมา  อฏกถาย  ปุพฺเพนาปร  น  สเมติ ฯ  อวิโรธ  
อิจฺฉนฺเตน  ปน  วีมสิตพฺพเมตฺถ  การณ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตาน- 
เมว ฯ อุปสมฺปนฺนสฺส       ทุฏ ุลฺลาปตฺติชานน       ปฏิจฺฉาเทตุกามตาย  
นาโรเจสฺสามีติ ธุรนิกฺเขโปติ อิมานิ ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                             ทุฏ ุลฺลสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
        [๒๔๓]  ป ฺจเม ฯ   รูปสุตฺตนฺติ   เหร ฺ ิกาน   สุตฺต ฯ  
ทุรุตฺตานนฺติ  อกฺโกสวเสน  ทุรุตฺตาน ฯ  ทุรุตฺตตฺตาเยว  ทุราคตาน ฯ  
วจนปถานนฺติ   เอตฺถ  วจนเมว  ตทตฺถ  าตุกามาน  าเปตุกามาน ฺจ  
ปโถติ   วจนปโถ ฯ   ทุกขฺมานนฺติ   ทุกฺเขน   ขมิตพฺพาน ฯ  
คพฺเภ   สยิตกาเลน   สทธฺึ   วีสติม   วสฺส   อสฺสาติ   คพฺภวีโส ฯ  
หาปนวฑฺฒนนฺติ    คพฺภมาเสสุ    อธิเกสุ   อุตฺตริหาปน   โอเนสุ  
วฑฺฒนนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  เอกูนวีสติวสฺสนฺติ  ทฺวาทสมาเส  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  
วสิตฺวา   มหาปวารณาย   ชาตกาลโต   ปฏาย   เอกนูวีสติวสฺส ฯ  
ปาฏิปททิวเสติ   ปจฺฉิมิกาย   วสฺสูปคมนทิวเส ฯ   ตึสรตฺตินฺทิโว  
มาโสติ   วจนโต   จตฺตาโร   มาสา   ปริหายนฺตีติ   วุตฺต ฯ  วสฺส  
อุกฺกฑฺเฒนฺตีติ   วสฺส   อุทฺธ  กฑฺเฒนฺติ ฯ  ตติเย  สวจฺฉเร  เอกมาส  
อธิกมาสวเสน   ปริจฺจชนฺตา   วสฺส   อุทฺธ   กฑฺเฒนฺตีติ   อตฺโถ ฯ  
ตสฺมา   ตติโย   สวจฺฉโร   เตรสมาสิโก   โหติ ฯ  สวจฺฉรสฺส  ปน  
ทฺวาทสมาสิกตฺตา   อฏารสสุ   วสฺเสสุ   อธิกมาเส   วิสุ   คเหตฺวา  
                         [ ม. ทง  ๔๒๑-๔  ส. ท.  ๔๖๐-๑ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 359 

ฉ   มาสา   วฑฺฒนฺตีติ   วุตฺต ฯ   ตโตติ  ฉมฺมาสโต ฯ  นิกฺกงฺขา  
หุตฺวาติ   อธิกมาเสหิ   สทฺธึ   ปริปุณฺณวีสติวสฺสตฺตา   นิพฺเพมติกา  
หุตฺวา ฯ  ย  ปน  วุตฺต  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  อฏารสนฺนเยว  วสฺสาน  
อธิกมาเส   คเหตฺวา   คณิตตฺตา   เสสวสฺสทฺวยสฺสาป   อธิกทิวสานิ  
โหนฺเตว   ตานิ  อธิกทิวสานิ  สนฺธาย  นิกฺกงฺขา  หุตฺวาติ  วุตฺตนฺติ ฯ  
ต   น   คเหตพฺพ ฯ  น  ห ิ ทฺวีสุ  วสฺเสสุ  อธิกทิวสานิ  นาม  วิสุ  
อุปลพฺภนฺติ    ตติเย    วสฺเส    วสฺสุกฺกฑฺฒนวเสน    อธิกมาเส  
ปริจฺจตฺเตเยว   อติเรกมาสสมฺภวโต ฯ   ตสฺมา   ทฺวีสุ   วสฺเสสุ  
อติเรกทิวสานิ  นาม  วิสุ  น  สมฺภวนฺติ ฯ  นนุ  จ  เต  เทฺว มาเส  
คเหตฺวา   วีสติ   วสฺสานิ   ปริปุณฺณานิ   โหนฺตีติ   กสฺมา   วุตฺต  
เอกูนวีสติวสฺสมฺหิ๑  ปุน  อปรสฺมึ  วสฺเส  ปกฺขิตฺเต  วีสติ  วสฺสานิ  
ปริปุณฺณานิ  โหนฺตีติ  อาห  เอตฺถ  ปน ฯ เป ฯ  วุตฺตนฺติ ฯ อเนกตฺ- 
ถตฺตา นิปาตาน   ปนสทฺโท   หิสทฺทตฺเถ ฯ   เอตฺถ   หีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อิท   ห ิ  วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส   สมตฺถนวเสน   วุตฺต ฯ   อิมินาว  อิม  
ทีเปติ   ย   วุตฺต   เอกูนวีสติวสฺส   สามเณร   นกิฺขมนียปุณฺณมาสึ  
อติกฺกมฺม    ปาฏิปททิวเส   อุปสมฺปาเทนฺตีติ   ตตฺถ   คพฺภมาเสป  
คเหตฺวา   ทฺวีหิ  มาเสหิ  อปริปุณฺณวีสติวสฺส  สนฺธาย  เอกูนวีสติ- 
วสฺสนฺติ วุตฺต   ตสฺมา   อธิกมาเสสุ   ทฺวีสุ   คหิเตสุ   วีสติ   วสฺสานิ  
 ๑. ม. เอกูนวสีติวสฺส ฺหิ ฯ  

                              [ ม. ท.  ๔๒๔  ส. ท.  ๔๖๑ ]  
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ปริปุณฺณานิ   นาม   โหนตีฺติ ฯ   ตสฺมาติ   ยสฺมา   คพฺภมาสาป  
คณนูปคา   โหนฺติ   ตสฺมา ฯ   เอกวีสติวสฺโส   โหตีติ  ชาตทิวสโต  
ปฏาย   วีสติวสฺโส   สมาโน   คพฺภมาเสหิ   สทฺธึ   เอกวีสติวสฺโส  
โหติ ฯ   อ ฺ   อุปสมฺปาเทตีติ  อุปชฺฌาโย  หุตฺวา  กมฺมวาจา- 
จริโย วา   หตฺุวา   อุปสมฺปาเทติ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ  
โอนวีสติวสฺสตา   โอนกส ฺ ิตา   อุปสมฺปาทนนฺติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  
ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                         โอนวีสติวสฺสสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ  
        [๒๔๔]  ฉฏสิกฺขาปท   อุตฺตานตฺถเมว ฯ   เถยฺยสตฺถภาโว  
ชานน   สวิธาน   อวิสงฺเกเตน   คมนนฺติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  จตฺตาริ  
องฺคานิ ฯ  
                               เถยฺยสตฺถสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๒๔๕] สตฺตเม นตฺถิ กิ ฺจิ วตฺตพฺพ ฯ  
        [๒๔๖]  อฏเม ฯ  พาธยึสูติ  หนึสุ ฯ ตตสมฺปตฺติยา วิพนฺธน- 
วเสน สตฺตสนฺตานสฺส   อนฺตเร   เวมชฺเฌ   เอติ   อาคจฺฉตีติ   อนฺตราโย  
ทิฏธมฺมิกาทิอนตฺโถ ฯ   อนติกกฺมนฏเน   ตสฺมึ  อนฺตราเย  นยิุตฺตา  
อนฺตราย   วา   ผล   อรหนฺติ   อนฺตรายสฺส   วา   กรณสีลาติ  
อนฺตรายิกา ฯ เตนาห อนฺตราย กโรนฺตีติ อนฺตรายิกาติ ฯ  
อานนฺตริยธมฺมาติ   อนนฺตริกสภาวา   เจตนาธมฺมา ฯ   ตตฺราย  
                       [ ม. ท.  ๔๒๔-๓๑  ส. ท.  ๔๖๑-๓ ]  
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วจนตฺโถ ฯ   จุติอนนฺตร   ผล   อนนฺตร  นาม ฯ  ตสฺมึ  อนนฺตเร  
นิยุตฺตา   ตนิพฺพตฺตเน   อนนฺตรกรณสลีา   อนนฺตรปฺปโยชนาติ   วา  
อานนฺตริกา ฯ   เตเอว   อานนฺตริยาติ   วุตฺตา ฯ   กมฺมานิเอว  
อนฺตรายิกาติ   กมฺมนฺตรายิกา ฯ   โมกขฺสฺเสว   อนฺตราย   กโรติ  
น   สคฺคสฺสาติ   มิจฺฉาจารลกฺขณาภาวโต   วุตฺต ฯ  น  หิ  ภิกฺขุนิยา  
ธมฺมรกฺขิตภาโว   อตฺถ ิฯ   ปากติกภิกขฺุนีวเสน   เจต   วุตฺต ฯ  
อริยาย   ปน   ปวตฺต   อปายสวตฺตนิยเมว ฯ  นนฺทมาณวโก  เจตฺถ  
นิทสฺสน ฯ  อุภินฺน  สมานจฺฉนฺทตาวเสน  วา  น  สคฺคนฺตรายิกตา ฯ  
โมกฺขนฺตรายิกตา   ปน   โมกฺขตฺถาย   ปฏิปตฺติยา   วิทฺธสนโต ฯ  
อภิภวิตฺวา   ปน   ปวตฺติย   สคฺคนฺตรายิกตาป  น  สกฺกา  นิวาเรตุนฺติ  
วทนฺติ ฯ   อเหตุกทิฏ ิอกิริยทิฏ ินตฺถิกทิฏ ิโย   จ   นิยตภาว  ปตฺตา  
นิยตมิจฺฉาทิฏ ิธมฺมา ฯ   ปฏิสนฺธิธมฺมาติ   ปฏิสนฺธจิิตฺตุปฺปาทมาห ฯ  
ปณฺฑกาทิคฺคหณ ฺเจตฺถ    นิทสฺสนมตฺต   สพฺพายป   อเหตุกปฏ-ิ 
สนฺธิยา วิปากนฺตรายิกภาวโต ฯ    ยาหิ    อริเย    อุปวทติ   ตา  
เจตนา   อริยปุวาทา ฯ   ตโต   ปรนฺติ   ขมาปนโต  อุปริ ฯ  ย  
ปเนตฺถ   วตฺตพฺพ   ต   ทพฺิพจกฺขุกถาย   วุตฺตเมว ฯ   ส ฺจิจฺจ  
อาปนฺนา   อาปตฺติโยติ   ส ฺจิจฺจ  วีติกฺกนฺตา  สตฺต  อาปตฺติกฺ- 
ขนฺธา ฯ ส ฺจิจฺจ     วีติกกฺนฺต     ห ิ    อนฺตมโส     ทุกฺกฏทุพฺภาสิตมฺป  
สคฺคมคฺคผลาน   อนฺตราย   กโรติ ฯ   ยาว   ภิกฺขุภาว   วา  
                             [ ม. ท.  ๔๓๑  ส. ท.  ๔๖๓ ]  
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ปฏิชานาติ   ปาราชิก   อาปนฺโน   น   วุฏาติ   วา  เสสครุกาปตฺตึ  
อาปนฺโน   น   เทเสติ   วา   ลหุกาปตฺตึ  อาปนฺโน ฯ  อย  ภิกฺขูติ  
อริฏโ   ภิกขฺุ ฯ   รเสน   รส   สสนฺทิตฺวาติ   อนวชฺเชน  
ปจฺจยปริภุ ฺชนรเสน   สาวชฺชป ฺจกามคุณปริโภครส   สมาเนตฺวา ฯ  
โยนิโส   ปจฺจเวกฺขเณ   นตฺถิ   เอตฺถ   ฉนฺทราโคติ   นิจฺฉนฺทราโค  
ปจฺจยปริโภโค ฯ   อุปเนนฺโต   วิยาติ   พนฺธน  อุปเนนฺโต  วิย ฯ  
ฆเฏนฺโต   วิยาติป   ปาโ ฯ   อุปสหรนฺโต   วิยาติ   สทิสต  
อุปสหรนฺโต  วิย  เอกนฺตสาวชฺเช  อนวชฺชภาวปกฺเขปนโต ฯ  ปาปกนฺติ  
ลามกฏเน   ทุคฺคติสมฺปาปนฏเน   จ   ปาปก ฯ   มหาสมุทฺท  
พนฺธนเฺตน   วิยาติ   เสตุกรณวเสน   มหาสาคร   พนฺธนฺเตน  วิย ฯ  
สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน     สทฺธึ     ปฏิวิรชฺุฌนฺโตติ    สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน  
สาวชฺชนฺติ   ทิฏ   อนวชชฺนฺติ   คหเณน  เตน  สห  ปฏิวิรุชฺฌนโฺต ฯ  
อาณาจกฺเกติ   ปมปาราชกิสิกฺขาปทสงฺขาเต   อพฺรหฺมจริย   ปหายาติ  
อาทิเทสนาสงฺขาเต  จ  อาณาจกฺเก ฯ  อฏ ิกงฺกล  นาม  อุรฏ ิ  วา  
ปฏ ิกณฺฏก    วา   สีสฏ ิ   วา ฯ   ต   หิ   นิมฺมสตฺตา  
กงฺกลนฺติ   วุจฺจติ ฯ   วิคตมสาย   ห ิ  อฏ ิสงฺขลิกาย   เอกฏ ิมฺหิ  
วา   กงฺกลสทฺโท   นิรโูฬหฺ ฯ   อนุทหนฏเนาติ   อนุปายปฏิปตฺติยา  
สมฺปติ     อายติ ฺจ     อนุทหนฏเน ฯ    มหาภิตาปนฏเน อนวฏ ิต- 
สภาวตาย ฯ   อิตฺตรปจฺจุปฏานฏเน   มุหุตฺตกรณียตาย ฯ ตาว- 
                           [ ม. ท.  ๔๓๑-๓  ส. ท.  ๔๖๓-๔ ]  
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กาลิกฏเน   ปเรหิ  อภิภวนียตาย ฯ  สพฺพงฺคปจฺจงฺคปลิภ ฺชนฏเน  
เภทนาทิกรณภาเวน ฯ   อุคฺฆาตสทิสตาย   อธิกุฏฏนฏเน ฯ  อวเณ  
วณ   อุปฺปาเทตฺวา   อนฺโต   อนุปวิสนสภาวตาย   วินิวิชฺฌนฏเน ฯ  
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกอนตฺถนิมิตฺตตาย      สาสงฺกสปฺปฏิภยฏเน ฯ  
ปาลิย   ถามสา   ปรามาสาติอาทีสุ   เอวมตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ  
ถามสาติ   ทฏิ ิถาเมน ฯ   ตสฺสา   ทิฏ ิยา   ถามคตภาเวนาติ  
อตฺโถ ฯ  ปรามาสาติ  ทิฏ ิปรามาเสน ฯ  ทฏิ ิสงฺขาตปรามสเนนาติ  
อตฺโถ ฯ   ทฏิ ิเยว   ห ิ  ธมฺมสภาว   อติกฺกมิตฺวา   ปรโต  
อามสเนน   ปรามาโส ฯ   อภินิวิสฺสาติ   ตณฺหาภินิเวสปุพฺพงฺคเมน  
ทิฏาภินิเวเสน   อิทเมตฺถ   สจฺจนฺติ   อภินิวิสิตฺวา ฯ   โวหรตีติ  
กเถติ  ทีเปติ  วา ฯ  ยโต  จ  โข  เต  ภิกฺขูติ  ยทา  เต ภิกฺขู ฯ  
เอว   พฺยา   โข   อห  ภนฺเต  ภควตาติ  อิท  เอส  อตฺตโน  ลทฺธึ  
นิคูหิตุกามตาย    นตฺถีติ    วตฺตุกาโมป    ภควโต   อานุภาเวน  
สมฺปฏิจฺฉติ ฯ   พุทฺธาน   กิร  สมฺมุขา  เทฺว  กถา  กเถตุ  สมตฺโถ  
นาม   นตฺถ ิฯ   กสฺส  โข  นาม  ตฺว  โมฆปุริสาติ  ตฺว  โมฆปุรสิ  
กสฺส   ขตฺติยสฺส   วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  เวสฺสสฺส  วา  สุทฺทสฺส  วา  
คหฏสฺส   วา   ปพฺพชิตสฺส   วา  เทวสฺส  วา  มนุสสฺสฺส  วา  มยา  
เอว   ธมฺม   เทสิต   อาชานาสิ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ  
ธมฺมกมฺมตา   สมนุภาสนา   อปฺปฏินิสสฺชฺชนนฺติ   อิมานิ   ปเนตฺถ   ตีณิ  
                           [ ม. ท.  ๔๓๓-๗  ส. ท.  ๔๖๔ ]  
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องฺคานิ ฯ  
                                 อริฏสิกฺขาปท อฏม ฯ  
        [๒๔๗]  นวเม ฯ  ปโยคคณนายาติ  ทานคหณปฺปโยคคณนาย ฯ  
สวาเส   กมมฺปริโยสานวเสน   สหเสยฺยาย  เอกสฺมึ  นิปนฺเน  อิตรสฺส  
นิปชฺชนปฺปโยควเสน   อาปตฺติปริจฺเฉโท   เวทิตพฺโพ ฯ   เอตฺถ   จ  
ปทภาชเน   เอกจฺฉนฺเนติ   อวิเสเสน   วุตฺตตฺตา   นานูปจาเรป เอกจฺ- 
ฉนฺเน  นิปชชฺนฺตสฺส  อาปตฺติ ฯ  เตเนว  มาติกฏกถาย วุตฺต สห  
วา   เสยฺย  กปฺเปยฺยาติ  นานูปจาเรป  เอกจฺฉนฺเน  นิปชฺเชยฺยาติ ฯ  
ปณฺณตฺตึ      อชานนฺเตน      อรหตาป      กรฺิยาพฺยากตจิตฺเตน  
อาปชฺชิตพฺพตฺตา   ติจิตฺตนฺติ   วุตฺต ฯ   ย   ปน   เกนจิ   วุตฺต  
ติจิตฺตนฺติ   เอตฺถ   วิปากาพฺยากตจิตฺเตน   สหเสยยฺ   กปฺเปยฺยาติ  
เอวมตฺโถ    ทฏพฺโพ    อ ฺถา    สจิตฺตกตฺตา    สิกฺขาปทสฺส  
กิริยาพฺยากต   สนฺธาย   น  ยชฺุชตีติ ฯ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  น  ห ิ 
สจิตฺตกสิกฺขาปทวีติกฺกโม   อรหโต   น   สมฺภวติ ฯ   เตเนว  
ปวีขณนาทีสุ   สจิตฺตกสิกฺขาปเทสุ   ติจิตฺตเมว   วุตฺต ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ   อกฏานุธมฺมตา   ชานนา   สมฺโภคาทิกรณนฺติ  อิมานิ  
ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                         อุกฺขิตฺตสมฺโภคสิกฺขาปท นวม ฯ  
        [๒๔๘]  ทสเม ฯ   ปเรติ   นิปาตปท   สมฺโพธเน  วตฺตมาน  
                          [ ม. ท.  ๔๓๘-๔๐  ส. ท.  ๓๖๕ ]  
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ปรสทฺเทน   สมานตฺถ   วทตีติ   อาห   ปร   อมามกาติ ฯ  อมฺหาก  
อนชฺฌตฺติกภูตาติ   อตฺโถ ฯ   ปเรติ  วา  ปรโตติ  อิมนิา  สมานตฺถ  
นิปาตปท ฯ   ตสฺมา   จร  ปเรติ  ปรโต  คจฺฉ  มา  อิธ  ติฏาติ  
เอวมฺเปตฺถ   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ   เสสเมตฺถ  ปุริมสกิฺขาปททฺวเย  
วุตฺตนยเมว ฯ  
                                กณฺกสิกฺขาปท ทสม ฯ  
                                สปฺปาณกวคฺโค สตฺตโม ฯ  
        [๒๔๙]  สหธมฺมิกวคฺคสฺส   ปมสิกฺขาปเท ฯ  วาจาย  วาจาย  
อาปตฺตีติ   อนาทริยภยา   เลเสน   เอว   วทนฺตสฺส   อาปตฺติ ฯ  
เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   อุปสมฺปนฺนสฺส   ป ฺตฺเตน   วจน  
อสิกฺขิตุกามตาย เอว วจนนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                              สหธมมฺิกสิกฺขาปท ปม ฯ  
        [๒๕๐]  ทุติเย ฯ   วินยสฺส   ปริยาปุณน  วินยปริยตฺตีติ  อาห  
วินย     ปริยาปุณนฺตานนฺติอาทึ ฯ     สคุุตฺโตติ    กรณฺฑเก ปกฺขิตฺต- 
มณิกฺขนฺโธ   วิย   ยถา  น  นสฺสติ  วิปตฺตึ  น  ปาปุณาติ  เอว  
สุฏ ุ   โคปโต ฯ   สุรกฺขิโตติ  ตสฺเสว  ปริยายวจน ฯ  ยถา  วา  
กิเลสโจเรหิ   อวิลุมฺปนีโย   โหติ   เอว   สพฺพทา   สปุฏ ิตสฺสติตาย  
สุฏ ุ   รกฺขิโต ฯ   กุกฺกุจฺจปกตานนฺติ   กปฺปยากปฺปย   นิสฺสาย  
อุปฺปนฺนกุกฺกุจฺเจน     อภิภูตาน ฯ     สารชฺชน     สารโท พฺยาโมห- 
                      [ ม. ท.  ๔๔๑-๕๒  ส. ท.  ๔๖๕-๗ ]  
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ภย ฯ  วิคโต  สารโท  เอตสฺสาติ  วิสารโท ฯ สหธมฺเมนาติ  
สการเณน   วจเนน ฯ   สนุิคฺคหิต   นิคฺคณฺหาตีติ   ยถา   น   ปุน  
สีส   อุกฺขิปนฺติ   อถโข   อปฺปฏิภาณา   มงฺกุภูตาเยว   โหนฺติ   เอว  
สุฏ ุ   นิคฺคณฺหาติ ฯ   อลชชฺิตาติ   ยการโลเปน   นิทฺเทโส ฯ  
อลชฺชิตายาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  อาณตาติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  
มนฺโท   โมมูโหติ  อาณภาเวน  มนฺโท  อวิสารทาย๑  โมมโูห ฯ  
มหามุโฬฺหติ   อตฺโถ ฯ   อตฺตปจฺจตฺถิกาติ   อตฺตโน   ปจฺจตฺถิกา ฯ  
วชฺชิปุตฺตกา   ทสวตฺถุทีปกา ฯ   ปรุปหารอาณกงฺขปรวิตรณาทิ- 
วาทาติ เอตฺถ    เย   อรหตฺต   ปฏิชานนตฺาน   อปฺปตฺเต   ปตฺตส ฺ ีน  
อธิมานิกาน   กุหกาน   วา   อรหตฺต   ปฏิชานนฺตาน   สุกฺกวิสฏ ึ  
ทิสฺวา   มารกายิกา   เทวตา   อรหโต   อสุจึ  อุปสหรนฺตีติ  ม ฺนฺติ  
เสยฺยถาป   ปพฺุพเสลิยา   อปรเสลิยา   จ   เต   ปรุปหารวาทา ฯ  
เยส   ปน   อรหโต   อิตฺถปีุริสาทีน   นามโคตฺตาทีสุ   าณปฺปวตฺติยา  
อภาเวน   อตฺถิ   อรหโต   อาณ   ตตฺเถว   สนฺนิฏานาภาเวน  
อตฺถิ   อรหโต   กงฺขา   ยสฺมา   จสฺส  ตานิ  วตฺถูนิ  ปเร  วิตรนฺติ  
ปกาเสนฺติ   อาจิกฺขนฺติ   ตสฺมา   อตฺถิ   อรหโต   ปรวิตรณาติ  
อิมา   ติสฺโส   ลทฺธิโย   เสยฺยถาป   เอตรหิ   ปุพฺพเสลิยาน   เต  
อาณกงฺขปรวิตรณวาทา ฯ   นิคฺคโห   ปน   เนส   กถาวตฺถุปกรเณ  
 ๑. ม. อวิสยโต ฯ  

                         [ ม. ท.  ๔๕๒  ส. ท.  ๔๖๗-๗๐ ]  
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วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺโพ ฯ   จตฺตาโร   มคฺคา   จตฺตาริ   ผลานิ  
จาติ   อุกฺกฏนิทฺเทสวเสน   วุตฺต ฯ   จตสฺโส   ปฏสิมฺภิทา  ติสฺโส  
วิชฺชา   ฉ   อภิ ฺาติ   อยมฺป   อธิคมสทฺธมฺโมเยว ฯ  จกาโร  วา  
อวุตฺตสมฺปณฺฑนตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ   เกจิ   เถราติ   ธมฺมกถิกา ฯ  
อาหสูติ ปสุกูลิกตฺเถรา เอวมาหสุ ฯ  
        [๒๕๑]  กทา   ปนาย   กถา   อุทปาทีติ ฯ   อย   เหตฺถ  
อนุปุพฺพิกถา ฯ   อิมสฺมึ   กิร   ทีเป   จณฺฑาลติสฺสมหาภเย   สกฺโก  
เทวราชา   มหาอุฬุมฺป   มาเปตฺวา   ภิกขฺูน   อาโรจาเปสิ   มหนฺต  
ภย   ภวิสฺสติ   น   สมฺมา   เทโว   วสฺสสฺิสติ   ภิกฺขู   ปจฺจเยหิ  
กิลมนฺตา   ปริยตฺตึ   สณฺาเรตุ   น   สกฺขิสฺสนฺติ   ปรตีร   คนฺตฺวา  
อยฺเยหิ   ชีวิต   รกฺขิตุ   วฏฏติ   อิม   มหาอุฬุมฺป   อารุยฺห  คจฺฉถ  
ภนฺเต   เยส   เอตฺถ   นิสชชฺฏาน   นปปฺโหติ   เต   กฏขณฺเฑป  
อุร   เปตฺวา   คจฺฉนฺตุ   สพฺเพส   ภย   น   ภวิสฺสตีติ ฯ  ตทา  
สมุทฺทตีร   ปตฺวา   สฏ ี   ภิกฺขู   กติก   กตฺวา   อมฺหาก   เอตฺถ  
คมนกิจฺจ   นตฺถิ   มย   อิเธว   หุตฺวา  เตปฏก  รกฺขิสฺสามาติ  ตโต  
นิวตฺติตฺวา    ทกฺขิณมลยชนปท    คนฺตฺวา   กนฺทมลูปณฺเณหิ   ชีวิต  
กปฺเปนฺตา   วสึสุ ฯ   กาเย   วหนฺเต  นิสีทิตฺวา  สชฺฌาย  กโรนฺติ  
อวหนฺเต   วาลิก   อุสฺสาเปตฺวา   ปริวาเรตฺวา   สีสานิ  เอกฏาเน  
กตฺวา   ปริยตฺตึ   สมฺมสนฺติ ฯ  อิมินา  นิยาเมน  ทวฺาทส  สวจฺฉรานิ  
                            [ ม. ท.  ๔๕๒  ส. ท.  ๔๗๐-๑ ]  
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สาฏกถ   เตปฏก   ปริปณฺุณ   กตฺวา   ธารยึสุ ฯ  ภเย  วูปสนฺเต  
สตฺตสตา   ภิกฺขู   อตฺตโน   คตฏาเน   สาฏกเถ   เตปฏเก  
เอกกฺขรมฺป   เอกพฺย ฺชนมฺป   อวินาเสตฺวา   อิมเมว   ทีปมาคมฺม  
กลฺลคามชนปเท   มณฺฑลารามวิหาเร  ปวิสึสุ ฯ  เถราน  อาคตปฺปวุตฺตึ  
สุตฺวา   อิมสฺมึ   ทีเป   โอหีนา   สฏ ี   ภิกฺขู  เถเร  ปสฺสิสฺสามาติ  
คนฺตฺวา    เถเรหิ   สทฺธึ   เตปฏก   โสเธนฺตา   เอกกฺขรมฺป  
เอกพฺย ฺชนมฺป   อสเมนฺต  นาม  น  ปสฺสึสุ ฯ  ตสฺมึ  าเน  เถราน  
อย   กถา   อุทปาทิ   ปรยิตฺติ   นุ   โข   สาสนสฺส   มูล   อุทาหุ  
ปฏิปตฺตีติ ฯ   ปสุกูลิกตฺเถรา  ปฏิปตฺติ  มูลนฺติ  อาหสุ ฯ  ธมฺมกถกิา  
ปริยตฺตีติ ฯ   อถ   เน   เถรา   ตุมฺหาก   ทฺวินฺนป   ชนาน  
วจนมตฺเตเนว   น   สกฺกา   วิ ฺาตุ   ชินภาสิต   สตฺุต   อาหรถาติ  
อาหสุ ฯ   สตฺุต   อาหริตุ   น   ภาโรติ  อิเม  เจ  สุภทฺท  ภิกฺขู  
สมฺมา   วิหเรยฺยุ   อสุ ฺโ   โลโก  อรหนฺเตหิ  อสฺสาติ  ปฏิปตฺติมูลก  
มหาราช    สตฺถุสาสน    ปฏิปตฺติสารก    มหาราช   สตฺถุสาสน  
ปฏิปตฺติย   ธรนฺต๑   ติฏตีติ   สุตฺต   อาหรึสุ ฯ   อิม  สุตฺต  
สุตฺวา ธมฺมกถิกา อตฺตโน วาทฏปนตฺถาย อิม สุตฺต อาหรึสุ  
              ยาว ติฏนฺติ สุตฺตนฺตา         วินโย ยาว ทิปปฺติ  
              ตาว ทกฺขนฺติ อาโลก            สุริเย อพฺภุฏ ิเต ยถา  
 ๑. ม. ปฏิปตฺติ ติฏนฺตี ฯ  

                         [ ม. ท.  ๔๕๒  ส. ท.  ๔๗๑ ]  
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              สุตฺตนฺเตสุ อสนฺเตสุ            ปมุฏเ วินยมฺหิ จ  
              ตโม ภวิสฺสติ โลเก               สุริเย อตฺถงฺคเต ยถา  
              สุตฺตนฺเต รกฺขิเต สนฺเต         ปฏิปตฺติ โหติ รกฺขิตา  
              ปฏปิตฺติย  ิโต ธีโร              โยคกฺเขมา น ธสตีติ ฯ  
อิมสฺมึ   สุตฺเต   อาหเฏ   ปสุกูลิกตฺเถรา   ตุณฺหี   อเหสุ ฯ ธมฺมกถิกตฺ- 
เถรานเยว   วจน   ปรโต   อโหสิ ฯ  ยถา  หิ  ควสตสฺส คว- 
สหสฺสสฺส   วา   อนฺตเร  ปเวณีปาลิกาย  เธนุยา  อสติ  วโส  สา  
ปเวณี   น   ฆฏิยติ   เอวเมว   อารทฺธวิปสฺสกาน   ภิกฺขูน   สเตป  
สหสฺเสป   สวิชฺชมาเน   ปริยตฺติยา   อสติ   อริยมคฺคปฏิเวโธ   นาม  
น   โหติ ฯ   ยถา   จ   นิธกิุมฺภิยา   ชานนตฺถาย   ปาสาณปฏเ  
อกฺขเรสุ   อุปนิพนฺเธสุ  ยาว  อกฺขรานิ  ธรนฺติ  ตาว  นิธิกุมฺภี  นฏา  
นาม   น   โหติ   เอวเมว  ปริยตฺติยา  ธรมานาย  สาสน  อนฺตรหิต  
นาม น โหตีติ ฯ  
        [๒๕๒]  ตสฺสาเธยฺโยติ   ตสฺสายตฺโต ฯ  โส  ปนาติ  โส  ปน  
ปาฏิโมกฺโข ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   ครหิตุกามตา อุป- 
สมฺปนฺนสฺส   สนฺติเก   สกิฺขาปทวิวณฺณน ฺจาติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  
เทฺว องฺคานิ ฯ  
                                วิเลขนสิกฺขาปท ทุติย ฯ  
        [๒๕๓]  ตติย   อุตฺตานเมว ฯ   โมหาโรปน   โมเหตุกามตา  
                         [ ม. ท.  ๔๕๒-๔  ส. ท.  ๔๗๑-๔ ]  
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วุตฺตนเยน สุตภาโว โมหนนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                                 โมหนสิกฺขาปท ตติย ฯ  
        [๒๕๔]  จตุตฺเถ ฯ  รตฺตจิตฺโตติ  กายสสคฺคราเคน  รตฺต- 
จิตฺโต ฯ สเจ   ปน   เมถุนราเคน   รตฺโต   ปหาร   เทติ   ทุกกฺฏเมว ฯ  
เสสเมตฺถ    อุตฺตานเมว ฯ    กุปตตา    นโมกฺขาธิปฺปายตา อุปสมฺ- 
ปนฺนสฺส ปหารทานนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                 ปหารสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
        [๒๕๕]  ป ฺจเม ฯ   นปฺปหริตุกามตาย   ทินฺนตฺตา   ทุกฺกฏนฺติ  
เอตฺถ    ปหรตุิกามตาย    ปหเฏ    ปุริมสิกฺขาปเทน   ปาจิตฺติย อุจฺ- 
จาเรตุกามตาย   เกวล   อุคฺคิรณมตฺเต  กเต  อิมินา  ปาจิตฺติย ฯ  
อิมินา   ปน   วิรชฺฌิตฺวา   ปหาโร   ทินโฺน   ตสฺมา   ทุกฺกฏ ฯ  
กิมิท   ทุกฺกฏ   ปหารปจฺจยา   อุทาหุ   อุคฺคิรณปจฺจยาติ ฯ   ตตฺถ  
เกจิ   ตาว   วทนฺติ   ปหารปจฺจยาเอว   ทุกฺกฏ   อุคฺคิรณปจฺจยา  
ปาจิตฺติยนฺติ   สทุกฺกฏ   ปาจิตฺติย   ยชุชฺติ ฯ   ปรุิม   หิ   อุคฺคิรณ  
ปจฺฉา   ปหาโร   น   จ   ปจฺฉา   ปหาร   นิสฺสาย  ปุริม  อุคฺคิรณ  
อนาปตฺติวตฺถุก   ภวิตุมรหตีติ ฯ   มย   ปเนตฺถ   เอว   ตกฺกยาม  
อุคฺคิรณสฺส   อตฺตโน  สภาเวเนว  อสณฺ ิตตฺตา  ตปฺปจฺจยา  ปาจิตฺติเยน  
น   ภวิตพฺพ   อสุทฺธจิตฺเตน   กตปฺปโยคตฺตา   ปน   น   สกฺกา  
เอตฺถ   อนาปตฺติยา   ภวิตุนฺติ   ทุกฺกฏ   วุตฺต   นปฺปหริตุกามตาย  
                     [ ม. ท.  ๔๕๙-๖๑  ส. ท.  ๔๗๔-๖ ]  
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ทินฺนตฺตาติ     อิมินา     จ    ปหารปจฺจยา    ปุริมสิกฺขาปเทน ปาจิตฺติยา- 
สมฺภเว   การณ   วุตฺต  น  ปน  ปหารปจฺจยา  ทุกฺกฏสมฺภเว  
น   หิ   อปฺปหริตุกามตาย   ปหาเร   ทนิฺเน   ปรุิมสกิฺขาปเทน ปหาร- 
ปจฺจยา  ปาจิตฺติเยน  ทุกฺกเฏน  วา  ภวิตุ ยุตฺตนฺติ ฯ ติรจฺฉานา- 
ทีน อสุจิกิรณาทีนิ๑ ทิสฺวา  กุชฺฌิตฺวาป  อุคฺคิรนฺตสฺส โมกฺขา- 
ธิปฺปาโยเอวาติ  วทนฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  กุปตตา  
นโมกฺขาธิปฺปายตา     อุปสมฺปนฺนสฺส    ตลสตฺติอุคฺคิรณนฺติ    อิมานิ  
ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                             ตลสตฺติกสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ  
        [๒๕๖]  ฉฏ   อุตฺตานตฺถเมว ฯ  อุปสมฺปนฺนตา  สงฺฆาทิเสสสฺส  
อมูลกตา   อนุทฺธสนา   ตงฺขณวิชานนาติ   อิมานิ   ปเนตฺถ   จตฺตาริ  
องฺคานิ ฯ  
                                 อมูลกสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๒๕๗]  สตฺตมมฺป    อุตฺตานตฺถเมว ฯ   อุปสมฺปนฺนตา อผาสุ- 
กามตา กุกฺกุจฺจุปฺปาทนนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                ส ฺจิจฺจสิกฺขาปท สตฺตม ฯ  
        [๒๕๘]  อฏเม ฯ   สุติสมีปนฺติ   สทฺทสมีป ฯ  สุยฺยตีติ  หิ  
สุติ ฯ   สทฺทสฺเสต   อธิวจน ฯ   ตสฺส   สมีป   อุปสฺสุติ ฯ สทฺท- 
 ๑. ม. อสุจิกรณาทึ ฯ  

                          [ ม. ท.  ๔๖๒-๗  ส. ท.  ๔๗๖-๗ ]  
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สมีปนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ  คณฺ ีปเทสุ  จ  สุยฺยตีติ  สตีุติ  สทฺโทว  
วุตฺโต ฯ   ยตฺถ   ปน    ิเตน   สกฺกา   โหติ  สทฺท  โสตต  ตตฺถ  
ติฏนฺโต    สทฺทสมีเป    ิโต   นาม   โหตีติ   อาห   ยตฺถ ตฺวาติ- 
อาทึ ฯ  เกจิ  ปน  สุณาติ  เอตฺถาติ  สุติ  ยตฺถ   ิโต  สณุาติ  
ตสฺส   านสฺเสต   นาม   ตสฺส   สมีป   อุปสฺสุตีติ  วทนฺติ ฯ  เอว  
ปน   คยฺหมาเน   ยสฺม ึ  าเน    ิโต   สุณาติ   ตสฺส   อาสนฺเน  
อ ฺสฺมึ   ปเทเส   ติฏตีติ   อาปชชฺติ ฯ   อฏกถาย ฺจ   ปน  
อุปสฺสุติสทฺทสฺเสว   อตฺถ   ทสฺเสตต   ยตฺถ  ตฺวา  สกฺกา  โหติ  เตส  
วจน   โสตุนติฺ   วุตฺต ฯ   น   สุติสทฺทสฺส ฯ   ตสฺมา  ปุพฺพนโย  
เจตฺถ   ปสตฺถตโร ฯ   อถวา   อุเปจฺจ  สุยฺยติ  เอตฺถาติ  อุปสฺสุติ  
าน ฯ   ย  าน  อุปคเตน  สกฺกา  โหติ  กเถนฺตาน  สทฺท  โสตุ 
ตตฺถาติ   เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ   มนฺเตนฺตนฺติ   ภุมฺมตฺเถ อุป- 
โยควจนนฺติ  อาห  มนฺตยมาเนติ ฯ  เอกปริจฺเฉทานีติ  สิยา  กิริยา  
สิยา   อกริิยาติ   อิมินา  นเยน  เอกปริจฺเฉทานิ ฯ  อิมานิ  หิ  ตีณิ  
สิกฺขาปทานิ   กทาจิ   กิริยโต   สมุฏหนฺติ   กทาจิ   อกิริยโต   น  
เอกกฺขเณเยว  กริิยากิริยโต  สมุฏหนติฺ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตาน- 
เมว ฯ อุปสมฺปนฺนตา    โจทนาธิปฺปาโย    สวนนฺติ    อิมานิ    ปเนตฺถ  
ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                              อุปสฺสติุสิกฺขาปท อฏม ฯ  
                         [ ม. ท.  ๔๖๗-๙  ส. ท.  ๔๗๗ ]  
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        [๒๕๙]  นวม   อุตฺตานตฺถเมว ฯ   ธมฺมกมฺมตา   ธมฺมกมฺมนติฺ  
ส ฺา ฉนฺท ทตฺวา ขียนนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                         กมฺมปฏิพาหนสิกฺขาปท นวม ฯ  
        [๒๖๐]  ทสมป   อุตฺตานตฺถเมว ฯ  วินิจฺฉยกถาย  วตฺตมานตา  
ธมฺมกมฺมตา   ธมฺมกมฺมส ฺ ิตา   สมานสีมาย    ิตตา   สมาน- 
สวาสกตา โกเปตุกามตาย      หตฺถปาสวิชหนนฺติ      อิมานิ      ปเนตฺถ  
ฉ องฺคานิ ฯ  
                       ฉนฺทอทตฺวาคมนสิกฺขาปท ทสม ฯ  
        [๒๖๑]  เอกาทสมป   จ   อุตฺตานตฺถเมว ฯ   อุปสมฺปนฺนตา  
ธมฺเมน    ลทธฺสมฺมติตา    สงฺเฆน    สทฺธึ   วิกปฺปนูปคจีวรทาน  
ปจฺฉา ขียิตุกามตาย ขียนาติ อิมานิ ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคาน ิฯ  
                             ทพฺพสิกฺขาปท เอกาทสม ฯ  
        [๒๖๒] ทฺวาทสเม นตฺถิ กิ ฺจิ วตฺตพฺพ ฯ  
                              สหธมมฺิกวคฺโค อฏโม ฯ  
        [๒๖๓]  ราชวคฺคสฺส   ปมสิกฺขาปเท ฯ   อฏกถาย   สพฺพ  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   ปาลิยมปฺน   อยมนุตฺตานปทตฺโถ ฯ   กต   วา  
กริสฺสนฺติ  วาติ  เมถุนวีติกฺกมน  กต  วา  กริสฺสนติฺ  วา ฯ  อิเมสนฺติ  
ปท   วิภตฺติวิปริณาม   กตฺวา   อุภยตฺถ   โยเชตพฺพ   อิเมหิ   กต  
อิเม กริสฺสนตีฺติ ฯ  
                       [ ม. ท.  ๔๗๐-๘๔  ส. ท.  ๔๗๘-๙ ]  
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        [๒๖๔]  รตนนฺติ   มณิรตนาทีสุ   ยงฺกิ ฺจิ ฯ   อุภโตติ   ทฺวีห ิ 
ปกฺเขหิ ฯ   อุภโต   สชุาโตติ   เอตฺตเก  วุตฺเต  เยหิเกหิจิ  ทฺวีหิ  
ภาเคหิ   สุชาตตา   วิ ฺาเยยฺย ฯ   สุชาตสทฺโท   จ   สุชาโต จาร-ุ 
ทสฺสโนติอาทีสุ   อาโรหสมฺปตฺติปริยาโยติ   ชาติวเสเนว   สุชาตต  
วิภาเวตต   มาติโต   จ   ปติโต   จาติ  วุตฺต ฯ  อโนรสปุตฺตวเสนป  
โลเก   มาตุปตุสม ฺา   ทิสฺสติ ฯ  อิธ  ปน  สา  โอรสปุตฺตวเสเนว  
อิจฺฉิตาติ   ทสฺเสตุ   สสุทฺธคหณิโกติ   วุตฺต ฯ   คพฺภ   คณฺหาติ  
ธาเรตีติ   คหณี   คพฺภาสยส ฺ ิโต   มาตุกุจฺฉิปฺปเทโส ฯ   สสุทฺธา  
คหณี   อสฺสาติ   สสุทฺธคหณิโก ฯ   สสุทฺธา   ตสฺส   มาตุกุจฺฉีติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   สมเวปากินิยา  คหณิยาติ  เอตฺถ  ปน  ยถาภุตฺตสฺส  
อาหารสฺส   วิปาจนวเสน   คณฺหนโต   อฉฑฺฑนโต   กมฺมชเตโชธาตุ  
คหณีติ   วุจฺจติ ฯ   ยาว  สตฺตมา  ปตามหยุคาติ  เอตฺถ  ปตุ  ปตา  
ปตามโห ฯ   ปตามหสฺส   ยุค   ปตามหยุค ฯ  ยุคนติฺ  อายุปฺปมาณ  
วุจฺจติ ฯ   อภิลาปมตฺตเมว   เจต ฯ  อตฺถโต  ปน  ปตามโหเยว  
ปตามหยุค ฯ   ปตา   จ   มาตา   จ   ปตโร ฯ  ปตุนฺน  ปตโร  
ปตามหา ฯ   เตส   ยุโค   ปตามหยุโค ฯ  ตสฺมา  ยาว  สตฺตมา  
ปตามหยุคา   ปตามหทฺวนฺทฺวาติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ  
เอว   หิ   ปตามหคฺคหเณเนว   มาตามโหป   คหิโต   โหติ ฯ ยุค- 
สทฺโท  เจตฺถ  เอกเสสนเยน  ทฏพฺโพ  ยโุค  จ  ยุโค จ ยุโคติ ฯ  
                           [ ม. ท.  ๔๙๖  ส. ท.  ๔๘๐ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 375 

เอว   หิ   ตตฺถ   ทฺวนฺทฺว   คหิตเมว   โหติ   ตสฺมา   ตโต  อุทฺธ  
สพฺเพป   ปุพฺพปุริสา   ปตามหยุคคฺคหเณเนว   คหิตา ฯ  เอว  ยาว  
สตฺตโม    ปตามหยุโค   ตาว   สสุทฺธคหณิโก ฯ   อกฺขิตฺโตติ  
อปเนถ   เอต   กึ   อิมินาติ   เอว   อกฺขิตฺโต   อนวกขิฺตฺโต ฯ  
อนุปกุฏโติ  น  อุปกุฏโ  น  อกฺโกส  วา  นินฺท  วา  ปตฺต- 
ปุพฺโพ ฯ เกน   การเณนาติ   อาห   ชาติวาเทนาติ ฯ   เอตฺถ   จ  
อุภโต ฯ เป ฯ  ปตามหยุคาติ  เอเตน  ตสฺส  โยนโิทสาภาโว  ทสฺสิโต  
สสุทฺธคหณิกภาวกิตฺตนโต ฯ  อกฺขิตฺโตติ  อิมินา  กิริยาปราธา- 
ภาโว ฯ กิริยาปราเธน   หิ   สตฺตา   เขป   ปาปุณนฺติ ฯ   อนุป- 
กุฏโติ อิมินา   อยุตฺตสสคฺคาภาโว ฯ   อยุตฺต   สสคฺค   หิ   ปฏจฺิจ  
สตฺตา   อกฺโกส   ลภนฺติ ฯ   เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ขตฺติยตา  
อภิสิตฺตตา   อุภินฺนมฺป   สยนีฆรโต   อนิกฺขนฺตตา   อปฺปฏิสวิทติตา  
อินฺทขีลาติกฺกโมติ อิมานิ ปเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                             อนฺเตปุรสิกฺขาปท ปม ฯ  
        [๒๖๕]  ทุติเย ฯ   มหาลต  นามาติ  ปติกุล  คจฺฉนฺติยา  กิร  
ตสฺสา   ปตา   มหาลตาปลนฺธน  นาม  การาเปสิ ฯ  ตสฺมึ  ปลนธฺเน  
จตสฺโส   วชรินาฬิโย   ตตฺถ   ตตฺถ   อปฺเปตพฺพฏาเน   อปฺปนวเสน  
วินิโยค   อคมสุ ฯ  มุตฺตาน  เอกาทส  นาฬิโย  ปวาฬสฺส  ทฺวาวีสติ  
นาฬิโย   มณีน   เตตฺตึส   นาฬิโย   อิติ   เอเตหิ   จ  อ ฺเหิ  จ  
                            [ ม. ท.  ๔๘๖-๙  ส. ท.  ๔๘๐ ]  
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เวฬุริยโลหิตงฺคมสารคลฺลาทีหิ   สตฺตวณฺเณหิ   จ   รตเนหิ   นิฏาน  
อคมาสิ ฯ   ต   สีเส   ปฏิมกฺุก   ยาว   ปาทปฏ ิยา   ภสฺสติ ฯ  
ป ฺจนฺน   หตฺถีน   พล   ธารยมานาว  อิตฺถี  น  ธาเรตต  สกฺโกติ ฯ  
ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ  
        [๒๖๖]  อาวสถสฺส   ปน   สุปฺปปาโต   วา   มสุลปาโต   วา อุป- 
จาโร  นามาติ  โยเชตพฺพ ฯ  อาวสโถติ  เจตฺถ อนฺโตอาราเม วา  
โหตุ   อ ฺตฺถ   วา   อตฺตโน   วสนฏาน   วุจฺจติ ฯ   ฉนฺเทนป ภเยน- 
ปติ  วฑฺฒกีอาทีสุ  ฉนฺเทน  ราชวลฺลเภสุ  ภเยน ฯ  ตเมว  ภิกฺขุ 
อาสงฺกนฺตีติ   วิสฺสริตฺวา   คมนกาเล   อตฺตโน   ปจฺฉโต   อ ฺสฺส  
อภาวา   อาสงฺกนฺติ ฯ   ปฏิรูป   นาม   รตนสมฺมเต   ปสุกูลคฺคหณ  
วา  รตเน  นริุสฺสุกฺกคมน  วา ฯ  ยทิ  หิ  ต  รตนสมฺมต  อามาส ฺจ  
นตฺถิ   เอตสฺส   สามีติ   ปสุกูล   คเหสฺสติ ฯ   อนามาส ฺเจ ฉินฺน- 
ปลิโพโธ๑  นริเปกฺโข   คมิสฺสติ ฯ   สมาทเปตฺวาติ  อ ฺ  
สมาทเปตฺวา ฯ  อุทฺทิสฺส  อริยา  ติฏนติฺ  เอสา  อรยิาน  ยาจนาติ  
วุตฺตนเยน   ยาจิตฺวาติ   อตฺโถ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ อน- 
นุ ฺาตการณ   ปรสนฺตกตา   วิสฺสาสคฺคาหปสุกูลส ฺาน   อภาโว  
อุคฺคหณ วา อุคฺคหาปน วาติ อิมานิ ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                                 รตนสิกฺขาปท ทุติย ฯ  
 ๑. ม. นตฺถิ เอตสฺส สามีติ ปสุกูลฉินฺนปลิโพโธ ฯ  

                     [ ม. ท.  ๔๘๙-๙๒  ส. ท.  ๔๘๐-๒ ]  
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        [๒๖๗]  ตติเย ฯ   อริยมคฺคสฺสาติ   เอตฺถ   สคฺคมคฺโคป สงฺ- 
คเหตพฺโพ ฯ   อนิยฺยานิกตฺตา   สคฺคโมกฺขมคฺคาน   ติรจฺฉานภูตา  
หิ    กถา    ติรจฺฉานกถา ฯ   ติรจฺฉานภูตนฺติ   ติโรกรณภูต วิพนฺธ- 
ภูต ฯ   ราชปฏิสยุตฺต   กถนฺติ   ราชาน  อารพฺภ  มหาสมฺมโต  
มนฺธาตา   ธมฺมาโสโก   เอวมหานุภาโวติอาทินา  นเยน  ปวตฺตกถ ฯ  
เอตฺถ   จ   อสุโก   ราชา   อภิรูโป   ทสฺสนีโยติอาทินา   นเยน เคหสิต- 
กถาว  ติรจฺฉานกถา  โหติ ฯ  โสป  นาม  เอวมหานุภาโว ขย  
คโตติ   เอว   ปวตฺตา   ปน   อนิจฺจตาปฏิสยุตฺตา   กมฺมฏานภาเว  
ติฏติ ฯ   โจเรสุป   มูลเทโว   เอวมหานุภาโว   เมฆมาโล เอว- 
มหานุภาโวติ   เตส   กมมฺ   ปฏิจฺจ   อโห  สรูาติ  เคหสิตกถาว  
ติรจฺฉานกถา ฯ   ยุทฺเธป   ภารตยุทฺธาทีสุ   อสุเกน   อสุโก  เอว  
มาริโต   เอว   วิทฺโธติ   กามสฺสาทวเสเนว  กถา  ติรจฺฉานกถา ฯ  
เตป   นาม  ขย  คตาติ  เอว  ปวตฺตา  ปน  สพฺพตฺถ  กมฺมฏานเมว  
โหติ ฯ   อปจ   อนฺนาทีสุ   เอว   วณฺณวนฺต   คนฺธวนฺต   รสวนฺต  
ผสฺสสมฺปนฺน   ขาทิมฺห   ภุ ฺชิมฺห  ปวิมฺห  ปริภุ ฺชิมฺหาติ  กามสฺ- 
สาทวเสน กเถตต   น   วฏฏติ ฯ   สาตฺถก   ปน   กตฺวา   ปุพฺเพ   เอว  
วณฺณาทิสมฺปนฺน   อนฺน   ปาน   วตฺถ   สยน   มาล  คนฺธ  สลีวนฺตาน  
อทมฺห   เจติเย   ปูช   อกรมิฺหาติ   กเถตต  วฏฏติ ฯ  าติกถาทีสุป  
อมฺหาก   าตกา   สูรา  สมตฺถาติ  วา  ปุพฺเพ  มย  เอว  วิจิตฺเรหิ  
                             [ ม. ท.  ๔๙๓  ส. ท.  ๔๘๒ ]  
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ยาเนหิ   วิจริมฺหาติ  วา  อสฺสาทวเสน  วตฺตต  น  วฏฏติ ฯ  สาตฺถก  
ปน  กตฺวา  เตป  โน  าตกา  ขย  คตาติ  วา  ปุพฺเพ มย เอวรูปา  
อุปาหนา   สงฺฆสฺส   อทมฺหาติ   วา   กเถตพฺพ ฯ   คามกถาป สุนิวิฏ- 
ทุนฺนิวิฏ   สุภิกฺข   ทุพฺภิกฺขาทิวเสน  วา  อสุกคามวาสิโน  สรูา  
สมตฺถาติ  วา  เอว  อสฺสาทวเสน  น  วฏฏติ ฯ  สาตฺถก  ปน กตฺวา  
สทฺธา   ปสนนฺาติ   วา   ขยวย   คตาติ   วา   วตฺตุ   วฏฏติ ฯ นิคม- 
นครชนปทกถาสุป   เอเสว   นโย ฯ  อิตฺถีกถาป  วณฺณสณฺานาทีนิ  
ปฏิจฺจ   อสฺสาทวเสน   น   วฏฏติ ฯ  สทฺธา  ปสนฺนา  ขย  คตาติ  
เอว   วฏฏติ ฯ  สูรกถาป  นนฺทมิตฺโต  นาม  โยโธ  สูโร  อโหสติี  
อสฺสาทวเสน   น   วฏฏติ ฯ  สทโฺธ  อโหสิ  ขย  คโตติ  เอวเมว  
วฏฏติ ฯ   วิสิขากถาป   อสุกา   วิสิขา   สุนิวิฏา   ทุนฺนิวิฏา  
สูรา   สมตฺถาติ   อสฺสาทวเสเนว   น   วฏฏติ ฯ  สทธฺา  ปสนฺนา  
ขย   คตา   อิจฺเจว   วฏฏติ ฯ   กุมฺภฏานกถาติ   กุฏฏานกถา  
อุทกติตฺถกถา   วุจฺจติ ฯ   กุมฺภทาสีกถา   วา ฯ  สาป  ปาสาทิกา  
นจฺจิตต  คายิตต  เฉกาติ  อสฺสาทวเสน น วฏฏติ ฯ สทฺธา ปสนฺนาติ- 
อาทินา นเยเนว    วฏฏติ ฯ    ปุพฺพเปตกถาติ   อตีตาติกถา ฯ  
ตตฺถ    วตฺตมานาติกถาสทิโสว    วินิจฺฉโย ฯ   นานตฺตกถาติ ปุริม- 
ปจฺฉิมกถาวิมุตฺตา   อวเสสา   นานาสภาวา   นิรตฺถกกถา ฯ โลกกฺ- 
ขายิกาติ  อย  โลโก  เกน  นิมฺมิโต  อสุเกน ปชาปตินา พฺรหฺมุนา  
                           [ ม. ท.  ๔๙๓  ส. ท.  ๔๘๒ ]  
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อิสฺสเรน   วา   นิมฺมิโต   กาโก   เสโต   อฏ ีน   เสตตฺตา  พกา  
รตฺตา  โลหิตสฺส  รตฺตตฺตาติ  เอวมาทิกา  โลกายตวิตณฺฑสลฺลาป- 
กถา ฯ อุปฺปตฺติ ิติสหาราทิวเสน    โลก   อกฺขายตีติ   โลกก-ฺ 
ขายิกา ฯ สมุทฺทกฺขายิกา    นาม   กสฺมา   สมุทฺโท   สาคโร   สาครสฺส  
ร ฺโ   ปุตฺเตหิ   ขตตฺตา   สาคโร   ขโต   อมฺเหหีติ   หตฺถมุทฺธาย  
นิเวทิตตฺตา   สมุทฺโทติ   เอวมาทิกา   นิรตฺถกา  สมุทฺทกฺขายิกกถา ฯ  
อิติ   ภโว   อิติ   อภโวติ   ย   วา  ต  วา  นิรตฺถกการณ  วตฺวา  
ปวตฺติตกถา  อิติภวาภวกถา ฯ  เอตฺถ  จ  ภโวติ  สสสฺต ฯ  อภโวติ  
อุจฺเฉท ฯ  ภโวติ  วุฑฺฒิ ฯ  อภโวติ  หานิ ฯ  ภโวติ  กามสุข ฯ  
อภโวติ   อตฺตกิลมโถ๑ ฯ  อิติ  อิมาย  ฉพฺพิธาย  อิติภวาภวกถาย  
สทฺธึ   ทฺวตฺตึส   ติรจฺฉานกถา   นาม   โหนฺติ ฯ   อถวา   ปาลิย  
สรูปโต      อนาคตาป      อร ฺปพฺพตนทีทีปกถา     อิติสทฺเทน สงฺ- 
คเหตฺวา   ฉตฺตึส  ติรจฺฉานกถาติ  วุจฺจติ ฯ  อิติ  วาติ  หิ  เอตฺถ  
อิติสทฺโท   ปการตฺเถ   วาสทฺโท   วิกปฺปตฺเถ ฯ   อิท  วุตฺต  โหติ  
เอวปการ   อิโต   อ ฺ   วา   ตาทิส   นิรตฺถกกถ   กเถนฺตีติ ฯ  
อาทิอตฺเถ  วา  อิติสทฺโท  อิติ วา อิติ เอวรูปา นจฺจคีตวาทิตวิสูก- 
ทสฺสนา ปฏวิิรโตติอาทีสุ    วิย ฯ    เอวมาทึ    อ ฺมฺป    ตาทิส  
กถ กเถนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
 ๑. ม. อตฺตกิลมถานุโยโค ฯ  

                                [ ม. ท.  ๔๙๓  ส. ท.  ๔๘๒ ]  
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        [๒๖๘]  อปริกฺขิตฺตสฺส   คามสฺส   อุปจาโร   อทินฺนาทาเน วุตฺต- 
นเยเนว   เวทิตพฺโพติ   อิมินา   ทุติยเลฑฺฑุปาโต  อิธ  อุปจาโรติ  
ทสฺเสติ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ  สนฺต  ภิกฺขข  อนาปุจฺฉนา  
อนุ ฺาตการณาภาโว   วิกาเล   คามปฺปเวสนนฺติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  
ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                         วิกาลคามปฺปเวสนสิกฺขาปท ตติย ฯ  
        [๒๖๙]  จตุตฺเถ ฯ  ต  ตสฺส  อตฺถีติ  ปม  ภินฺทิตฺวา  ปจฺฉา  
เทเสตพฺพตฺตา   ต   เภทนก   ตสฺส   ปาจิตฺติยสฺส   อตฺถีติ   เภทนก  
ปาจิตฺติย ฯ   อตฺถิอตฺเถ   อการปจฺจโย   ทฏพฺโพ ฯ  วาสีชเฏติ  
วาสีทณฺฑเก ฯ   เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  สูจิฆรตา  อฏ ิมยาทิตา  
อตฺตโน   อตฺถาย   กรณ   วา  การาเปตฺวา  วา  ปฏลิาโภติ  อิมานิ  
ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                   สูจิฆรสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ  
        [๒๗๐]  ป ฺจเม ฯ  เฉทนก  วุตฺตนยเมวาติ  เฉทนเมว  เฉทนก  
ต   ตสฺส   อตฺถีติ   เฉทนกนฺติ   อิมมตฺถ  อติทิสฺสติ ฯ  เสสเมตฺถาป  
อุตฺตานเมว ฯ   ปมาณาติกฺกนฺตม ฺจปตา   อตฺตโน   อตฺถาย   กรณ  
วา การาเปตฺวา วา ปฏิลาโภติ อิมานิ ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                                  เฉทนกสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ  
        [๒๗๑]  ฉฏเ ฯ  ตูล  ปกฺขิปตฺวาติ  เหฏา  วิลิมิก  ปตฺถริตฺวา  
                         [ ม. ท.  ๔๙๔-๕๐๒  ส. ท.  ๔๘๓-๔ ]  
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ตสฺส    อุปริ   ตูล   ปกฺขิปตฺวาติ   อตฺโถ ฯ   โปฏกตูีลนฺติ เอรก- 
ตูลาทิ   ยงฺกิ ฺจิ   ติณชาตีน  ตูล ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  
ตูโลนทฺธม ฺจปตา   อตฺตโน   อตฺถาย   กรณ  วา  การาเปตฺวา  วา  
ปฏิลาโภติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  เทฺว  องฺคานิ ฯ  อตฺตนา  การาปตสฺส  
หิ    ปฏลิาภมตฺเตเนว    ปาจิตฺติย ฯ   เตเนว   ปทภาชเน ปฏ-ิ 
ลาเภน   อุททฺาเลตฺวา   ปาจิตฺติย   เทเสตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  เกนจิ  
ปน   ปฏลิาเภน   อุทฺทาเลตฺวา   ปาจิตฺติย   เทเสตพฺพนฺติ   เอตฺถ  
กิ ฺจาป   ปฏลิาภมตฺเตเนว   ปาจิตฺติย   วิย   ทิสฺสติ   ปริโภเคเยว  
อาปตฺติ   ทฏพฺพา   อ ฺเน   กต   ปฏิลภิตฺวา   ปริภุ ฺชติ   อาปตฺติ  
ทุกฺกฏสฺสาติ   วจน  เอตฺถ  สาธกนฺติ  วุตฺต ฯ  ต  ตสฺส  มติมตฺต ฯ  
น   หิ   อ ฺเน   กต   ปฏิลภิตฺวา   ปริภุ ฺชติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  
อิท   อตฺตนา   การาปต   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  กรณการาปนปจฺจยาว  
อิมินา   สิกฺขาปเทน   ปาจิตฺติย   วุตฺต   น   ปริโภคปจฺจยา ฯ  น  
ภิกฺขเว   ตูโลนทฺธ   ม ฺจ   วา   ป   วา   ปริภุ ฺชิตพฺพ   โย ปร-ิ 
ภุ ฺเชยฺย   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   ห ิ  ขนฺธเก  วุตฺตตฺตา  อตฺตนา  
วา   กต   โหตุ   อ ฺเน   วา   ปริภุ ฺชนฺตสฺส   ปริโภคปจฺจยา  
ทุกฺกฏเมว น ปาจิตฺติย ฯ  
                               ตูโลนทฺธสิกฺขาปท ฉฏ ฯ  
        [๒๗๒]  สตฺตเม ฯ   ย   วตฺตพฺพ   ต  นิสีทนสนฺถตสิกฺขาปเท  
                             [ ม. ท.  ๕๐๓  ส. ท.   ๔๘๔ ]  
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วุตฺตเมว ฯ   นิสีทนสฺส   ปมาณาติกฺกนฺตตา   อตฺตโน  อตฺถาย  กรณ  
วา การาเปตฺวา วา ปฏิลาโภติ อิมานิ ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                                นิสีทนสิกฺขาปท สตฺตม ฯ  
        [๒๗๓]  อฏมนวมทสเมสุ   นตฺถิ   วตฺตพฺพ ฯ   องฺคานิป  
สตฺตเม วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ  
                                     ราชวคฺโค นวโม ฯ  
        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                               ขุทฺทกวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
                                             -----------  
                         [ ม. ท.  ๕๐๔-๑๓  ส. ท.  ๔๘๕-๖ ]  
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                               ปาฏิเทสนียกณฺฑวณฺณนา  
        [๒๗๔]  ปาฏิเทสนีเยสุ   ปเม ฯ   คารยฺห   อาวุโสติอาทิ  
ปฏิเทเสตพฺพาการทสฺสนนฺติ   วจนโต   ปาลิย   อาคตนเยเนว  อาปตฺติ  
เทเสตพฺพา ฯ   อสปฺปายนฺติ   สคฺคโมกขฺาน   อหิต   อนนุกุล ฯ  
เสสเมตฺถ    อุตฺตานเมว ฯ   ปริปุณฺณุปสมฺปนฺนตา   อาติกตา  
อนฺตรฆเร    ิตาย   หตฺถโต   สหตฺถา   ปฏคฺิคหณ   ยาวกาลิกตา  
อชฺโฌหรณนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
                                   ปมปาฏิเทสนีย ฯ  
        [๒๗๕]  ทุติยตติยจตุตฺเถสุ   นตฺถิ   วตฺตพฺพ ฯ   องฺเคสุ  ปน  
ทุติเย    ปริปณฺุณุปสมฺปนฺนตา   ป ฺจโภชนตา   อนฺตรฆเร    ิตาย  
อนุ ฺาตปฺปการโต      อ ฺถา      โวสาสนา      อนิวารณา อชฺโฌ- 
หาโรติ   อิมานิ  ป ฺจ  องฺคานิ ฯ  ตติเย  เสขสมฺมตตา  ปุพฺเพ  
อนิมนฺติตตา      อคิลานตา      ฆรูปจาโรกฺกมน      เปตฺวา นิจฺจ- 
ภตฺตาทีนิ  อ ฺ  อามิส  คเหตฺวา  ภุ ฺชนนฺติ  อิมานิ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
จตุตฺเถ   ยถาวุตฺตอาร ฺกเสนาสนตา   ยาวกาลิกสฺส   อตตฺถชาต- 
กตา อคิลานตา     อคิลานาวเสสกตา    อปฺปฏิสวิทิตตา    อชฌฺา- 
ราเม ปฏิคฺคหณ อชฺโฌหรณนฺติ อิมานิ สตฺต องฺคานิ ฯ  
                            ปาฏิเทสนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                        [ ม. ท.  ๕๑๔-๓๐  ส. ท.  ๔๘๗-๙๑ ]  
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                                 เสขิยกณฺฑวณฺณนา  
        [๒๗๖]  เสขิเยสุ ฯ   สิกฺขิตสิกฺเขนาติ  จตูหิ  มคฺเคหิ  ติสฺโส  
สิกฺขา   สิกฺขิตฺวา    ิเตน ฯ   สพฺพโส   ปรินิฏ ิตกิจฺเจนาติ   วุตฺต  
โหติ ฯ   ตาทินาติ   อฏหิ  โลกธมฺเมหิ  อกมฺปยฏเน  ตาทินา ฯ  
สิกฺขา   กรณียาติ   เอว   นวิาเสสฺสามีติ   อาราเมป   อนฺตรฆเรป  
สพฺพตฺถ   สกิฺขา   กตฺตพฺพา ฯ   เอตฺถ   จ   ยสฺมา  วตฺตกฺขนฺธเก  
วุตฺตวตฺตานิป    สิกฺขิตพฺพตฺตา    เสขิยาเนว    โหนฺติ    ตสฺมา  
ปาราชิกาทีสุ   วิย   ปริจฺเฉโท   น   กโต ฯ  จาริตฺตนยทสฺสนตฺถ ฺจ  
โย  ปน  ภิกขฺุ  โอลมฺเพนโฺต  นวิาเสยฺย  ทุกกฺฏนฺติ เอว อาปตฺติ- 
นาเมน อวตฺวา    สกิฺขา    กรณียาติ   เอว   สพฺพสิกฺขาปเทสุ   ปาลิ  
อาโรปตา ฯ   ปทภาชเน   ปน   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   วุตฺตตฺตา  
สพฺพตฺถ    อนาทริยกรเณ    ทุกฺกฏ    เวทิตพฺพ ฯ   วุตฺตนฺติ มหา- 
อฏกถาย  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  อฏงฺคุลมตฺต  โอตาเรตฺวา นิวตฺถเมว  
นิสินฺนสฺส   จตุรงฺคุลมตฺต   โหติ   ตสฺมา   อุโภเปเต   อฏกถาวาทา  
เอกปริจฺเฉทา ฯ   เต   สพฺเพติ   นิวาสนโทสา ฯ  ต  ปนาติ  ต  
อนาทริย ฯ   กิ ฺจาป   กุรนฺุทิวาท   ปจฺฉา   วทนฺเตน   ปริมณฺฑล  
นิวาเสตต   อชานนฺตสฺส   อนาปตฺตีติ   อยมตฺโถ   ปติฏาปโต   ตถาป  
นิวาสนวตฺต   สาธุก   อุคฺคเหตพฺพเมว ฯ   ส ฺจิจฺจ   อนุคฺคณฺหนฺตสฺส  
                          [ ม. ท.  ๕๓๑-๒  ส. ท.  ๔๙๒-๓ ]  
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หิ   อนาทริย  สิยา ฯ  เตเนว  มาติกฏกถาย  วุตฺต  อชานนฺตสฺสาติ  
ปริมณฺฑล   นิวาเสตต   อชานนฺตสฺส   อนาปตฺติ   อปจ   นิวาสนวตฺต  
อุคฺคเหตพฺพนฺติ ฯ      สจิตฺตกนฺติ      วตฺถุวิชานนจิตฺเตน ปณฺณตฺติ- 
วิชานนจิตฺเตน   จ   สจิตฺตก  อนาทริย  ปฏิจฺจาติ  วุตฺตตฺตา ฯ  
ปาณาติปาตาทิ   วิย   นิวาสนโทโส   โลกครหิโต   น   โหตีติ ปณฺณตฺติ- 
ชฺชนฺติ   ปุสสฺเทวตฺเถโร  อาห ฯ  อุปติสฺสตฺเถโร  ปน  ยสฺมา  
อนาทริยวเสเนว    อาปชชฺิตพฺพตฺตา   เกวล   อกุสลเมว   ต ฺจ  
ปกติยา   วชชฺ   ส ฺจิจฺจ   วีติกฺกมน   จ   โทมนสฺสติสฺเสว   โหติ  
ตสฺมา   โลกวชฺช   อกุสลจิตฺต   ทุกฺขเวทนนฺติ   อาห ฯ   อนาทริย  
อนาปตฺติการณาภาโว     อปริมณฺฑลนิวาสนนฺติ    อิมานิ    ปเนตฺถ  
ตีณิ   องฺคานิ ฯ   ยถา   เจตฺถ   เอว   สพฺพตฺถ   ปรุมิานิ  เทฺว  
ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตปฏิปกฺขกรณ ฺจาติ ตีณิเยว โหนฺติ ฯ  
                                      ปมสิกฺขาปท ฯ  
        [๒๗๗]  ทุติยาทีสุ   อเนกปฺปการ   คิหปิารุตนฺติ   เสตปฏปารุต  
ปริพฺพาชกปารุต       เอกสาฏกปารุตนฺติอาทิ       อเนกปฺปเภท  
คิหิปารุต ฯ   ตสฺสตฺโถ   ขนฺธเกเยว   อาวิภวิสฺสติ ฯ  วิหาเรปติ  
พุทฺธุปฏานาทิกาล   สนธฺาย   วุตฺต ฯ   สุปฏิจฺฉนฺโนติ   วุตฺตตฺตา  
สสีสมฺปารุโต   สพฺพถา   ปฏิจฺฉนฺนตฺตา   สุปฏิจฺฉนฺโน   นาม   โหตีติ  
ยสสฺ   สิยา   ต   สนฺธายาห   น   สสีส   ปารุเตนาติอาทึ ฯ  
                         [ ม. ท.  ๕๓๒-๓  ส. ท.  ๔๙๓-๔ ]  
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เอกสฺมึ   ปน   าเน   ตฺวาติ   เอตฺถ   คจฺฉนฺโตป   ปริสฺสยาภาว  
โอโลเกตุ  ลภติเยว   ตถา   คาเมสุ   ปชูนฺติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต ฯ  
                                       ปโม วคฺโค ฯ  
        [๒๗๘]  ทุติยวคฺเค ฯ   หสนียสฺมึ   วตฺถุสฺมินฺติ   หาสชนเก  
การเณ ฯ  
        [๒๗๙]  ตติยวคฺเค ฯ   ปตฺเต   ส ฺา   ปตฺตส ฺา ฯ  สา  
อสฺส   อตฺถีติ   ปตฺตส ฺ ี ฯ   อตฺตโน   ภาชเน   อุปนิพนฺธส ฺ ี  
หุตฺวาติ   อตฺโถ ฯ   พฺย ฺชน   ปน   อนาทิยิตฺวา   อตฺถมตฺตเมว  
ทสฺเสตุ   ปตฺเต   ส ฺ   กตฺวาติ   วุตฺต ฯ   โอโลณีติ   เอกา  
พฺย ฺชนวิกติ ฯ   โยโกจิ   สุทฺโธ   ก ฺชิกตกฺกาทิรโสติ   เกจิ ฯ  
สากสูเปยฺยคฺคหเณน   ยากาจิ   สูเปยฺยสาเกหิ   กตา   พฺย ฺชนวิกติ  
วุตฺตา ฯ   มสรสาทีนีติ  อาทิสทฺเทน  อวเสสา  สพฺพาป  พฺย ฺชน- 
วิกติ สงฺคหิตาติ    ทฏพฺพ ฯ    เตเนว   มาติกฏกถาย   วุตฺต  
เปตฺวา   ปน   สูป   อวเสสา  สพฺพาป  สูเปยฺยพฺย ฺชนวิกติ  รสรโส  
นาม    โหตีติ ฯ    สมปณฺุณนฺติ    อธฏิานุปคสฺส   ปตฺตสฺส อนฺโต- 
มุขวฏฏิเลข   อนติกฺกาเมตฺวา   รจิต ฯ   สมภริตนฺติ   ตสฺเสว  
เววจน ฯ   ผลาผลาทีติ   อาทิสทฺเทน   โอทนาทิมปฺ  สงฺคณฺหาติ ฯ  
เหฏา   โอโรหตีติ   สมนฺตา   โอกาสสพฺภาวโต  จาลิยมาน  เหฏา  
                        [ ม. ท.  ๕๓๔-๔๔  ส. ท.  ๔๙๔-๖ ]  
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ภสฺสติ ฯ   มตฺถเก   ถูปกต   ปูวเมว   วฏสกสทิสตฺตา  ปูววฏสกนฺติ  
วุตฺต ฯ   ปุปผฺวฏสกาทีสุป   เอเสว   นโย ฯ  ยสฺมา  สมติตฺติโก  
ปณฺฑปาโต    ปฏิคฺคเหตพฺโพติ    วจน    ปณฺฑปาโต    สมปุณฺโณ  
ปฏิคฺคเหตพฺโพติ   ทีเปติ   ตสฺมา   อตฺตโน   หตฺถคเต   ปตฺเต  
ปณฺฑปาโต   ทิยฺยมาโน   ถูปกโตป   โหติ   วฏฏตีติ   ทีเปติ ฯ  
ถูปกต   ปณฺฑปาต   ปฏคฺิคณฺหาติ   อาปตฺติ   ทุกฺฏสฺสาติ   หิ   วจน  
ปม   ถูปกต   ปณฺฑปาต   ปจฺฉา   ปฏคฺิคณฺหโต  อาปตฺตีติ  ทีเปติ ฯ  
ปตฺเต   ปฏิคฺคณฺหโต   จ   ถูปกต   โหติ   วฏฏติ   อถูปกตสฺส  
ปฏิคฺคหิตตฺตา   ปโยโค   ปน   นตฺถิ   อ ฺตฺร   ปุพฺพเทสาติ   เกนจิ  
วุตฺต ฯ   ต   น  สารโต  ปจฺเจตพฺพ ฯ  น  หิ  ถูปกต  ปณฺฑปาต  
ปฏิคฺคณฺหาตีติ   วจน   ปม   ถูปกตสฺเสว   ปจฺฉา   ปฏิคฺคณฺหน  
ทีเปติ ฯ   น   หิ   หตฺถคเตป  ปตฺเต  ทิยยฺมาน  ถูปกต  คณฺหนฺโต  
ถูปกต   ปณฺฑปาต   ปฏคฺิคณฺหนฺโต   นาม   น  โหติ ฯ  น  จ  เตน  
สมติตฺติโก    ปณฺฑปาโต    ปฏิคฺคหิโตติ   สกกฺา   วิ ฺาตต ฯ  
ถูปกตนฺติ   จ   ภาวนปปสกนิทฺเทเส   คยฺหมาเน   อยมตฺโถ   สฏุ ุตร  
ปากโฏเยวาติ ฯ  
                                             ตติโย วคฺโค ฯ  
        [๒๘๐]  จตุตฺถวคฺเค ฯ   สปทานนฺติ   เอตฺถ   ทาน   วุจฺจติ  
อวขณฺฑน ฯ   อเปต  ทานโต  อปทาน ฯ  อนวขณฺฑนนฺติ  อตฺโถ ฯ  
                            [ ม. ท.  ๕๔๔-๕  ส. ท.  ๔๙๗-๘ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 388 

สห   อปทาเนน   สปทาน   อวขณฺฑนวิรหิต ฯ   อนุปฏิปาฏิยาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  เตนาห  ตตฺถ  ตตฺถ  โอธ ึ อกตฺวา  อนปุฏิปาฏิยาติ ฯ  
ยสฺมึ   สมเย   ปาโณ   น   หนฺตพฺโพติ   ราชาโน  เภริ ฺจาราเปนฺติ  
อย   มาฆาตสมโย   นาม ฯ  อิธ  อนาปตฺติย  คิลาโน  น  อาคโต  
ตสฺมา    คิลานสฺสาป    อาปตฺติ ฯ   สุโปทนวิ ฺตฺติสิกฺขาปเท  
อส ฺจิจฺจ   อสติยาติ  เอตฺถ  มุเข  ปกฺขิปตฺวา  ปุน  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  
ฉฑฺเฑนฺตสฺส   อรุจิยา   ปวิสนฺเต   อส ฺจิจฺจาติ   วุจฺจติ   วิ ฺตฺตมฺป  
อวิ ฺตฺตมฺป   เอกสฺมึ   าเน    ิต   สหสา   คเหตฺวา   ภุ ฺชนฺเต  
อสติยาติ   วุจฺจตีติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  อุชฌฺาเน  ส ฺา  
อุชฺฌานส ฺา ฯ   สา   อสฺส   อตฺถีติ   อุชฺฌานส ฺ ี ฯ   มยรูณฺฑ  
อติมหนฺตนฺติ   วจนโต   มยูรณฺฑปฺปมาโณป   กพโล   น   วฏฏติ ฯ  
เกจิ   ปน   มยูรณฺฑโต   มหนฺโต   น   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ  ต  น  
คเหตพฺพ ฯ   นาติมหนฺตนฺติ   จ   อติมหนฺตสฺเสว   ปฏิกฺขิตฺตตฺตา  
ขุทฺทเก   อาปตฺติ   น   ทสิฺสติ ฯ   มยรูณฺฑ   อติมหนฺต   กกฺุกฏุณฺฑ  
อติขุทฺทก   เตส   เวมชฺฌปฺปมาโณติ   อิมินา   ปน   สารุปฺปวเสน  
ขุทฺทกมฺป ปฏิกฺขิปตฺวา ปริจฺเฉโท น ทสฺสิโตติ เวทิตพฺพ ฯ  
                                        จตุตฺโถ วคฺโค ฯ  
        [๒๘๑]  ป ฺจมวคฺเค ฯ   สพฺพ   หตฺถนฺติ   เอตฺถ  หตฺถสทฺโท  
ตเทกเทสองฺคุลีสุ   ทฏพฺโพ   หตฺถมุทฺธาติอาทีสุ   วิย   สมทุาเย  
                          [ ม. ท.  ๕๔๕-๕๐  ส. ท.  ๔๙๘ ]  
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ปวตฺตโวหารสฺส   จ   อวยเวป  วตฺตนโต  เอกงฺคุลิมฺป  มุเข  ปกฺขิปตุ 
น วฏฏติ ฯ  
        [๒๘๒]  ฉฏวคฺเค ฯ   สีตีกโตติ   สีตฏโฏ ฯ   สีตปฬโิตติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   สิลกพุทฺโธติ   ปริหาสวจนเมต ฯ  สิลก  หิ  กิ ฺจิ  
ทิสฺวา พุทฺโธ อยนฺติ โวหรนฺติ ฯ  
        [๒๘๓]  วิลีวจฺฉตฺตนฺติ   เวณุวิลีเวหิ   กตจฺฉตฺต ฯ   ตตฺถ  
ชาตกทณฺฑเกน   กตนฺติ   ตาลปณฺณ   สห   ทณฺฑเกน  ฉินฺทิตฺวา  ตเมว  
ฉตฺตทณฺฑ   กโรนฺติ   โคปาลกาทโย  วิย ฯ  ต  สนธฺาเยต  วุตฺต ฯ  
ฉตฺตปาทุกาย  วา   ิต  โหตีติ  เอตฺถ ฉตฺตปาทุกา วุจฺจติ ฉตฺตา- 
ธาโร ฯ ยสฺม ึ    ฉตฺต    อปตมาน    กตฺวา    เปนฺติ    ตาทิสิกาย  
ฉตฺตปาทุกาย    ิต   ฉตฺตนฺติ   อชฺฌาหริตพฺพ ฯ   ฉตฺต   ปาทุกาย  
 ิตนฺติป   ปนฺติ ฯ   ตตฺถาป   อยเมวตฺโถ ฯ   จาโปติ   มชฺเฌ  
วงฺกา   กาจทณฺฑสทิสา   ธนุวิกติ ฯ   โกทณฺโฑติ   วฏฏลทณฺฑา  
ธนุวิกติ ฯ ปฏิมุกฺกนฺติ ปเวสิต ลคฺคิต ฯ  
        [๒๘๔]  สตฺตมวคฺเค ฯ  ปฏิจฺฉนฺโน  หุตฺวาติ  โส  กริ รตฺติภาเค  
อุยฺยาน   คนตฺฺวา   อมฺพ   อภิรูหิตฺวา   สาขาย   สาข   อมฺพ  
โอโลเกนฺโต   วิจริ ฯ  ตสฺส  ตถา  กโรนฺตสฺเสว  รตฺติ  วิภายิ ฯ  
โส   จินฺเตสิ   สเจ   อิทานิ   โอตริตฺวา   คมิสฺสามิ   ทิสฺวา   ม  
โจโรติ   คเหสฺสนฺติ   รตฺติภาเค   คมิสฺสามีติ ฯ   อเถก   วิฏป  
                 [ ม. ท.  ๕๕๐-๖๕  ส. ท.  ๔๙๘-๕๐๒ ]  
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อภิรูหิตฺวา   นิลีโน   อจฺฉิ ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  โส  รุกฺขโต  
โอตรนฺโต   เอก   โอลมฺพินีสาข   คเหตฺวา   เตส  อุภินฺนป  อนฺตเร  
ปติฏาสิ ฯ   ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  เตส  ทฺวินฺนป  อนตฺรา  รุกฺขโต  
ปติโตติ ฯ   ปาลิยา   อตฺถ   น  ชานนฺตีติ  อตฺตโน  คณฺสฺส  อตฺถ  
น ชานนฺติ ฯ ชาตกปาลิย ปน อย คาถา 
              สพฺพมิท จ มริกต                  อุโภ ธมฺม น ปสฺสเร  
                                       อุโภ ปกติยา จุตา  
                                      โย จาย สชฺฌาปยติ  
                                      โย จาธมฺเมน ธียตีติ  
เอวมาคตา ฯ   ตสฺสายมตฺโถ   สพฺพมิท   จ  มรกิตนฺติ  ย  อมฺเหหิ  
ตีหิ   ชเนหิ   กต   สพฺพมิท   กิจฺจ   ลามก  นิมฺมริยาท  อธมฺมิก ฯ  
เอว   อตฺตโน   โจรภาว   เตส ฺจ  มนฺเตสุ  อคารว  ครหิตฺวา  ปุน  
อิตเร   เทฺวเยว   ครหนฺโต   อุโภ   ธมฺม  น  ปสฺสเรติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ   อุโภติ   อิเม   เทฺวป   ชนา   ครุการารห  โปราณกธมฺม  น  
ปสฺสนฺติ   ตโตว   ธมฺมปกติโต   จุตา ฯ  ธมฺโม  ห ิ ปมุปฺปตฺติ- 
วเสน ปกติ นาม ฯ วุตฺตป เจต  
                             ธมฺโม หเว ปาตุรโหสิ ปุพฺเพ  
                             ปจฺฉา อธมฺโม อุทปาทิ โลเกติ ฯ  
โย   จายนฺติ   โย  จ  อย  นเีจ  นิสีทิตฺวา  มนฺเต  สชฌฺาเปติ  โย  
                              [ ม. ท.  ๕๖๕  ส. ท.  ๕๐๒ ]  



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

จ อุจฺเจ นิสีทิตฺวา อธียตีติ ฯ สาลีนนฺติ อย คาถาป  
              สาลีน โอทน ภุ ฺเช              สุจึ มสุปเสจน  
              ตสฺมา เอต น เสวามิ             ธมฺม อิสีหิ เสวิตนฺติ  
เอว   ชาตเก   อาคตา ฯ   ตตฺถ   สุจินฺติ   ปณฺฑร   ปรสิุทฺธ ฯ  
มสุปเสจนนฺติ   นานปฺปการาย   มสวิกติยา   สิตฺต   ภุ ฺเช   ภุ ฺชามีติ  
อตฺโถ ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ  ธิรตฺถูติ  ธิ  อตฺถ ุฯ  นนิฺทา  ภวตูติ  
อตฺโถ ฯ  ครหาม  ต  มยนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ลทฺธลาโภติ  ธนลาภ  
ยสลาภ ฺจ   สนฺธาย   วทติ ฯ   วินิปาตนเหตุนาติ   วินิปาตนสฺส  
เหตุภาเวน ฯ   วุตฺติ   นาม   โหตีติ  ยถาวุตฺโต  ทุพฺพิโธป  ลาโภ  
อปายสวตฺตนิกตาย    สมปฺราเย   วินิปาตนเหตุภาเวน   ปวตฺตนโต  
สมฺปติ   อธมฺมจรเณน   ปวตฺตนโต  จ  วุตฺติ  นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  
เอวรูปา  ยา  วุตฺตีติ  เอวรูปา  ธนลาภยสลาภสงฺขาตา  ยา  วุตฺติ ฯ  
อธมฺมจรเณน    วาติ    วาสทฺโท   สมปฺณฺฑนตฺโถ ฯ   ตฺวนฺติ  
อุปโยคตฺเถ   ปจฺจตฺตวจน ฯ   ต   อิจฺเจว   ปาโ ฯ   อสฺมาติ  
ปาสาณาธิวจนเมต ฯ  
                                       สตฺตมวคฺโค ฯ  
        [๒๘๕] เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
                               เสขิยวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                       [ ม. ท.  ๕๖๕-๗๐  ส. ท.  ๕๐๓-๖ ]  
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        [๒๘๖]  อธิกรณสมเถสุ   ย   วตฺตพฺพ   ต   อฏกถาย  
อาคตฏาเนเยว ทสฺสยิสสฺาม ฯ  
        อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                     ภิกฺขุวิภงฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                  --------------  
                     [ ม. ท.  ๕๗๑  ส. ท.  ๕๐๖ ]  
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                                 ภิกฺขุนีวิภงฺเค  
                        ปาราชิกกณฺฑวณฺณนา  
        [๒๘๗]  ภิกฺขุนีวิภงฺเค ฯ   โยติ   โย   ภิกฺขุนีน  วิภงฺโค ฯ  
มิคารนตฺตาติ   มชฺฌปทโลเปเนต   วุตฺตนฺติ   อาห   มิคารมาตาย  
ปน   นตฺตา   โหตีติ ฯ   มคิารมาตาติ   วิสาขาเยต   อธิวจน ฯ  
นวกมฺมาธิฏายิกนฺติ   นวกมฺมสวิธายิก ฯ   พฺย ฺชนาน   ปฏิวิชฌฺิตพฺโพ  
อากาโร   นาติคมฺภีโร   ยถาสุต   ธารณเมว   ตตฺถ   กรณียนฺติ  
สติยา   พฺยาปาโร   อธิโก   ป ฺา   ตตฺถ   คุณภูตาติ   วุตฺต สติ- 
ปุพฺพงฺคมาย   ป ฺายาติ ฯ   สติ   ปุพฺพงฺคมา   เอติสฺสาติ สติ- 
ปุพฺพงฺคมา ฯ  ปุพฺพงฺคมตา  เจตฺถ  ปธานภาโว มโนปุพฺพงฺคมาติ- 
อาทีสุ วิย ฯ   อตฺถคฺคหเณ   ปน   ป ฺาย   พฺยาปาโร   อธิโก  
ปฏิวิชฺฌิตพฺพสฺส   อตฺถสฺส   อติคมฺภีรตฺตาติ   อาห   ป ฺาปุพฺพงฺคมาย  
สติยาติ ฯ   อาลสิยวิรหิตาติ   โกสชชฺรหิตา ฯ   ยถา   อ ฺา  
กุสีตา   นิสินนฺฏาเน   นสิินฺนาว   โหนฺติ    ิตฏาเน    ิตาว  เอว  
อหุตฺวา วิปฺผาริเกน จิตฺเตน สพฺพ กิจฺจ นิปฺผาเทติ ฯ  
        [๒๘๘]  สพฺพา   ภิกขฺุนิโย   สตฺถ ุ  ลทฺธูปสมปฺทา   สงฺฆโต  
ลทฺธูปสมฺปทาติ   ทุพฺพิธา ฯ   ครุธมฺมปฏิคฺคหเณน   หิ   ลทฺธูป-ฺ 
สมฺปทา มหาปชาปติโคตมี      สตฺถ ุ     สนฺติกาว      ลทฺธูปสมฺปทตฺตา  
                [ ภิกฺขุนีวิภงฺโค  องฺเก  ๑-๖  ส. ท.  ๕๐๗-๘ ]  
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สตฺถุ   ลทฺธูปสมฺปทา   นาม ฯ   เสสา   สพฺพาป   สงฺฆโต ลทฺธูป- 
สมฺปทา ฯ   ตาป   เอกโต  อุปสมฺปนฺนา  อุภโต  อุปสมฺปนฺนาติ  
ทุวิธา ฯ   ตตฺถ   ยา   ตา   มหาปชาปติโคตมิยา  สทฺธึ  นิกฺขนฺตา  
ป ฺจสตา   สากิยานิโย   ตา   เอกโต   อุปสมฺปนฺนา  ภิกฺขุสงฺฆโต- 
เอว ลทฺธูปสมฺปทตฺตา ฯ   อิตรา   อุภโต   อุปสมฺปนฺนา   อุภโตสงฺเฆ  
อุปสมฺปนฺนตฺตา ฯ   เอหิภิกฺขุนีภาเวน   อุปสมฺปนฺนา   ปน   ภิกฺขุนิโย  
น   สนฺติ   ตาส   ตถา   อุปสมฺปทาย   อภาวโต ฯ   ยทิ   เอว เอหิ- 
ภิกฺขุนีติ   อิธ   กสฺมา  วุตฺตนฺติ ฯ  เทสนาย  โสตปติตภาวโต ฯ  
อย   ห ิ  โสตปติตตา   นาม   กตฺถจิ   ลพฺภมานสฺสป   อคฺคหเณน  
โหติ   ยถา   อภิธมฺเม   มโนธาตุนิทฺเทเส   ลพฺภมานป   ฌานงฺค  
ป ฺจวิ ฺาณโสตปติตตาย   น   อุทฺธฏ ฯ  กตฺถจิ  เทสนาย  อสมฺภวโต  
ยถา   ตตฺเถว   วตฺถุนิทฺเทเส   หทยวตฺถ ุฯ  กตฺถจิ  อลพฺภมานสฺสป  
คหณวเสน   ยถา    ิตกปฺปนิทฺเทเส ฯ   ยถาห   กตโม   จ  
ปุคฺคโล     ิตกปฺป    อย ฺจ   ปุคฺคโล   โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  
ปฏิปนฺโน   โหติ   กปฺปสฺส   จ   อุฑฺฑยฺหนเวลา   อสฺส   เนว  ตาว  
กปฺโป    อุฑฺฑยฺเหยฺย    ยาวาย   ปุคฺคโล   น   โสตาปตฺติผล สจฺฉิ- 
กเรยฺยาติ ฯ   เอวมิธาป   อลพฺภมานคฺคหณวเสน   เวทิตพฺพ ฯ  
ปริกปฺปวจน   เหต ฯ  สเจ  ภควา  ภิกฺขุนีภาวโยคฺย  กิ ฺจิ  มาตุคาม  
เอหิ   ภิกฺขุนีติ   วเทยฺย   เอวมฺป   ภิกฺขุนีภาโว   สิยาติ ฯ  กสฺมา 
                               [ภ. ว.  ๖  ส. ท.  ๕๐๘ ]  
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ปน   ภควา  เอว  น  กเถสีติ ฯ  ตถา  กตาธิการาน  อภาวโต ฯ  
เย   ปน   อนาสนฺนาสนฺนิหิตภาวโตติ   การณ   วตฺวา   ภิกฺขูเอว  หิ  
สตฺถุ   อาสนฺนจาริโน   สทา   สนฺนิหติา   จ  โหนฺติ  ตสฺมา  เตเอว  
เอหิภิกฺขโวติ   วตฺตพฺพต   อรหนฺติ   น   ภิกฺขุนิโยติ   วทนฺติ ฯ  ต  
เตส   มติมตฺต   สตฺถุอาสนฺนทูรภาวสฺส   ภพฺพาภพฺพภาวาสิทฺธตฺตา ฯ  
วุตฺต   เหต   ภควตา   สงฺฆาฏิกณฺเณ   เจป   เม   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ  
คเหตฺวา   ปฏ ิโต   ปฏ ิโต   อนุพนฺโธ  อสฺส  ปเท  ปท  นิกฺขิปนฺโต  
โส   จ   โหติ   อภิชฺฌาลุ   กาเมสุ   ติพฺพสาราโค   พฺยาปนฺนจิตฺโต  
ปทุฏมนสงฺกปฺโป   มฏุสฺสติ   อสมฺปชาโน   อสมาหิโต   วิพฺภนฺต- 
จิตฺโต ปากฏินฺทฺริโย   อถโข   โส   อารกาว   มยฺห   อห ฺจ   ตสสฺ  
ต   กิสฺส   เหตุ   ธมฺม   หิ   โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  ปสสฺติ  ธมฺม  
อปสฺสนฺโต   ม   น   ปสฺสติ   โยชนสเต   เจป  เม  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
วิหเรยฺย   โส   จ   โหติ   อนภิชฺฌาลุ   กาเมสุ   น  ติพฺพสาราโค  
อพฺยาปนฺนจิตฺโต    อปฺปทุฏมนสงฺกปฺโป    อุปฏ ิตสฺสติ   สมฺปชาโน  
สมาหิโต   เอกคฺคจิตฺโต   สวุตินฺทฺริโย   อถโข   โส  สนฺติเกว  มยฺห  
อห ฺจ   ตสฺส   ต   กิสฺส   เหตุ   ธมฺม   หิ   โส   ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  
ปสฺสติ   ธมมฺ   ปสฺสนฺโต   ม   ปสฺสตีติ ฯ  ตสฺมา  อการณ  เทสโต  
สตฺถุ   อาสนฺนานาสนฺนตา ฯ   อกตาธิการตาย   ปน   ภิกฺขุนีน  
เอหิภิกฺขุนีอุปสมฺปทาย   อโยคยฺตา   เวทิตพฺพา ฯ   ยทิ  เอว  ยนตฺ  
                                 [ ภ. ว.  ๖  ส. ท.  ๕๐๘ ]  
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เถรีคาถาสุ ภทฺทาย กุณฺฑลเกสาย วุตฺต  
              นิหจฺจ ชาณณ วนฺทิตฺวา       สมฺมุขา อ ฺชล ึอก  
              เอหิ ภทฺเทติ ม อวจ              สา เม อาสูปสมฺปทาติ ฯ  
ตถา อปทาเนป  
              อายาจึ โส ตทา อาห             เอหิ ภทฺเทติ นายโก  
              ตทาห อุปสมฺปนฺนา             ปริตฺต โตยมทฺทสนฺติ  
ต   กถนฺติ ฯ   นยิท   เอหิภิกฺขุนีภาเวน   อุปสมฺปท  สนฺธาย  วุตฺต  
อุปสมฺปทาย   ปน   เหตุภาวโต   ยา   สตฺถุ   อาณตฺติ   สา   เม  
อาสูปสมฺปทาติ   วุตฺตา ฯ   ตถาหิ   วุตฺต  อฏกถาย  เอหิ  ภทฺเท  
ภิกฺขุนูปสฺสย   คนฺตฺวา   ภิกฺขุนีน  สนฺติเก  ปพฺพชฺช  อุปสมฺปชฺชสฺสูติ๑ 

ม   อวจ   อาณาเปสิ   สา   สตฺถ ุ  อาณา   มยฺห   อุปสมฺปทาย  
การณตฺตา   อุปสมฺปทา   อโหสีติ ฯ   อปทานคาถายป   เอวเมว  
อตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ   ตสฺมา   ภิกฺขุนนี   เอหิภิกฺขุนีอุปสมฺปทา นตฺถ-ิ 
เยวาติ  นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพ ฯ  ยถา  เจต  โสตปติตวเสน  เอหิ  
ภิกฺขุนีติ   ภิกขฺุนีติ   วุตฺต   เอว   ตีหิ   สรณคมเนหิ   อุปสมฺปนฺนาติ  
ภิกฺขุนีติ  อิทป  โสตปติตวเสเนว  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  สรณคมนุป- 
สมฺปทายป ภิกฺขุนีน อสมฺภวโต ฯ  
        [๒๘๙]  ภิกฺขุวิภงฺเค   กายสสคฺค   สาทิเยยฺยาติ   อวตฺวา  
 ๑. ม. ปพฺพชสฺสูติ ฯ  

                            [ ภ. ว.  ๖  ส. ท.  ๕๐๘-๙ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (ตติโย ภาโค) - หนาท่ี 397 

สมาปชฺเชยฺยาติ  วุตฺตตฺตา  ภิกฺขุ  อาปตฺติยา  น  กาเรตพฺโพติ  วุตฺต ฯ  
ตพฺพหุลนเยนาติ   กิริยาสมุฏานสฺเสว   พหุลภาวโต ฯ   ทิสสฺติ   ห ิ
ตพฺพหุลนเยน   ตพฺโพหาโร  ยถา  พฺราหฺมณคาโมติ ฯ  พฺราหฺมณคาเมป  
หิ    อนฺตมโส    รชกาทีนิ    อ ฺกุลานิ   สนฺติ ฯ   สาติ  
กิริยาสมุฏานตา ฯ   ตเถวาติ   กายสสคฺคราเคน   อวสฺสุโตเยวาติ  
อตฺโถ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
                                ปมปาราชิกสิกฺขาปท ฯ  
        [๒๙๐]  ทุติเย ฯ  กิสสฺ  ปน  ตฺว  อยฺเย  ชาน  ปาราชิก ธมมฺ  
อชฺฌาปนฺนนฺติ   วจนโต   อุทฺทิฏา   โข   อยฺยาโย  อฏ  ปาราชิกา  
ธมฺมาติอาทิวจนโต   จ   ภิกฺขุนวิีภงฺค   ปตฺวา   สาธารณสิกฺขาปทานิ  
ภิกฺขูน   อุปปฺนฺนวตฺถุสฺมึเยว   ยา   ปน   ภิกฺขุนี   ฉนฺทโส   เมถนุ  
ธมฺม   ปฏิเสเวยฺย   อนฺตมโส   ติรจฺฉานคเตป   ปาราชิกา   โหติ  
อสวาสาติอาทินา   นเยน   สวิเสสมฺป   อวิเสสมฺป   มาติก  เปตฺวา  
อนุกฺกเมน   ปทภาชน   อาปตฺติเภท   ติกจฺเฉท   อนาปตฺติวาร ฺจ  
อนวเสส    วตฺวา    วิตฺถาเรสิ ฯ    สงฺคีติการเกหิ   ปน อสาธารณ- 
ป ฺตฺติโยเยว  อิธ  วิตฺถาริตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อถ อุปริเมสุ  
ทฺวีสุ   อปฺป ฺตฺเตสุ   อฏนฺน   ปาราชิกาน   อ ฺตรนฺติ   อิท  
วจน   น  ยุชชฺตีติ  อาห  อิท ฺจ  ปาราชิก  ปจฺฉา  ป ฺตฺตนฺติ- 
อาทึ ฯ ยทิ   เอว   อิมสฺมึ   โอกาเส   กสฺมา   ปตนฺติ   อาห   ปุรเิมน  
                        [ ภ. ว.  ๖-๑๓  ส. ท.  ๕๐๙-๑๑ ]  
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ปน   สทฺธึ   ยุคลกตฺตาติ  อาทึ ฯ  ปุริเมน  สทฺธ ึ เอกสมฺพนฺธภาวโต  
อิธ   วุตฺตนฺติ   อธิปฺปาโย ฯ   อฏนฺน   ปาราชิกาน   อ ฺตรนฺติ  
วจนโต    จ    วชชฺปฏิจฺฉาทิก    ยา    ปฏิจฺฉาเทติ    สาป วชชฺ- 
ปฏิจฺฉาทิกาเยวาติ  ทฏพฺพ ฯ กิ ฺจาป วชฺชปฏิจฺฉาทน เปมวเสน โหติ  
ตถาป    สิกขฺาปทวีติกฺกมจิตฺต    โทมนสฺสิตเมว   โหตีติ   กตฺวา ทุกฺข- 
เวทนนฺติ วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
                                       ทุติยปาราชิก ฯ  
        [๒๙๑] ตติย อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๒๙๒]  จตุตฺเถ ฯ     โลกสฺสาทมิตฺตสนฺถววเสนาติ โลกสสฺาท- 
สงฺขาตสฺส  มิตฺตสนฺถวสฺส  วเสน ฯ วุตฺตเมวตฺถ ปริยายนฺตเรน  
วิภาเวตุ   กายสสคฺคราเคนาติ   วุตฺต ฯ  ติสฺสิตฺถิโย  เม  เมถุนนต  
น   เสเวติ   ยา   ติสฺโส   อิตฺถิโย   วุตฺตา   ตาสุป  ยนฺต  เมถุน  
นาม   ต   น   เสวติ ฯ  ตโย  ปรุิเสติ  ตโย  ปุริเสป  อุปคนฺตฺวา  
เมถุน   น  เสวติ ฯ  ตโย  จ  อนริยปณฺฑเกติ  อุภโตพฺย ฺชนสงฺขาเต  
ตโย   อนริเย   ตโย   จ   ปณฺฑเกติ   อิเมป  ฉ  ชเน  อุปคนฺตฺวา  
เมถุน   น   เสวติ ฯ   น   จาจเร   เมถนุ   พฺย ฺชนสฺมินฺติ อนุโลม- 
ปาราชิกวเสนาป  อตฺตโน  นิมิตฺเต  เมถุน นาจรติ ฯ เฉชฺช สิยา  
เมถุนธมฺมปจฺจยาติ   สิยา   เมถุนธมฺมปจฺจยา  ปาราชิกนฺติ  อย  ป ฺโห  
อฏวตฺถุกว   สนฺธาย   วุตฺโต ฯ  ตสฺสา  หิ  เมถุนธมฺมสฺส  ปุพฺพภาค 
                         [ ภ. ว.  ๑๓-๒๐  ส. ท.  ๕๑๑-๓ ]  
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กายสสคฺค    อาปชฺชิตุ  วายมนฺติยา   เมถุนธมฺมปจฺจยา   เฉชฺช  
โหติ ฯ  เฉโทเยว  เฉชฺช ฯ  เมถุนธมฺมสฺส  ปุพฺพภาคตฺตาติ  อิมินา  
เมถุนธมฺมสฺส   ปุพฺพภาคภูโต   กายสสคฺโคเยว  ตตฺถ  เมถุนธมมฺสทฺเทน  
วุตฺโต   น   ทวฺยทฺวยสมาปตฺติ ฯ   วณฺโณ   อวณฺโณติ   ทฺวีหิ  
ปเทหิ   สุกฺกวิสฏ ิ   วุตฺตา ฯ   วนมนุปฺปทานนฺติ   ส ฺจริตฺต ฯ  
สพฺพปเทสูติ   สงฺฆาฏิกณฺณคฺคหณ   สาทิเยยฺยาติอาทีสุ ฯ   เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ   กายสสคฺคราโค   สอุสฺสาหตา   อฏมสฺส   วตฺถุสฺส  
ปูรณนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                       จตุตฺถปาราชิก ฯ  
              ภิกขฺุนวิีภงฺเค ปาราชิกกณฺฑวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                            ------------  
                          [ ภ. ว.  ๒๐-๒  ส. ท.  ๕๑๓-๔ ]  
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                               สตฺตรสกกณฺฑวณฺณนา  
        [๒๙๓]  สงฺฆาทิเสสกณฺฑสฺส   ปมสิกฺขาปเท ฯ  ทฺวีสุ  ชเนสูติ  
อฏฏการเกส ุ  ทฺวีสุ   ชเนสุ ฯ  โยโกจีติ  เตสุเยว  ทวีฺสุ  โยโกจิ  
อ ฺโ  วา  เตหิ  อาณตฺโต ฯ  ทุติยสฺส  อาโรเจตีติ  เอตฺถาป  ทฺวีสุ  
ชเนสุ   ยสฺสกสฺสจิ   ทุติยสฺส   กถ   โยโกจิ  อาโรเจตีติ  เอวมตฺโถ  
คเหตพฺโพติ  อาห  ทุติยสสฺ  อาโรเจตีติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโยติ ฯ  
คติคตนฺติ  จิรกาลปฺปวตฺต ฯ  อาปตฺตีติ  อาปชฺชน ฯ สห วตฺถุชฌฺาจาราติ  
วตฺถุวีติกฺกเมน    สห ฯ   สหโยเค   กรณวจนปฺปสงฺเค   อิท  
นิสฺสกฺกวจน ฯ   ยนฺติ   ย   ธมฺม ฯ  นิสสฺารียตีติ  อาปนฺน  ภิกฺขุน ึ 
สงฺฆมฺหา    นิสฺสาเรติ    เหตุมฺหิ    จาย   กตฺตุโวหาโร ฯ  
นิสฺสารณเหตุภูโต  หิ  ธมฺโม  นิสฺสารณีโยติ  วุตฺโต ฯ คีวาเยว โหติ น  
ปาราชิก   อนาณตฺติยา   คหิตตฺตา ฯ   ยถา   ทาสทาสีวาปอาทีนิ  
สมฺปฏิจฺฉิตุ   น   วฏฏติ   เอว   เตส   อตฺถาย   อฏฏกรณป   น  
วฏฏตีติ   อาห   อย   อกปฺปยอฏโฏ   นาม   น  วฏฏตีติ ฯ  เอตฺถ  
จ   สเจ  อธิกรณฏาน  คนฺตฺวา  อมฺหาก  เอโส  ทาโส  ทาสี  วาป  
เขตฺต   อาราโม  อารามวตฺถุ  คาโม  อชา  กุกกฺุโฏติอาทินา  โวหรติ  
อกปฺปย ฯ อย อมฺหาก อารามิโก อย วาป อิตฺถนฺนาเมน  
สงฺฆสฺส   ภณฺฑโธวนตฺถาย   ทินฺนา   อิโต   เขตฺตโต   อารามโต  
                      [ ภ. ว.  ๒๓-๖  ส. ท.  ๕๑๕-๙ ]  
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อุปฺปชฺชนกจตุปฺปจฺจยา     อิโต    คาวิโต    มหิสิโต    อชาโต  
อุปฺปชฺชนกโครสา  อิตฺถนฺนาเมน  สงฺฆสฺส  ทินฺนาติ  ปุจฺฉิเต วา อปุจฺฉิเต  
วา  วตฺตุ  วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ อนากฑฺฒิตาย  
อฏฏกรณ ปริโยสานนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                                  ปมสิกฺขาปท ฯ  
        [๒๙๔]  ทุติเย ฯ   มลฺลคณภทฺทิปุตฺตคณาทิกนฺติอาทีสุ   มลฺลคโณ  
นาม    นารายนภตฺติโก    ตตฺถ    ตตฺถ   ปานียฏปนโปกฺขรณี-  
ขณนาทิปุ ฺกมฺมการโก     คโณ ฯ    ภทฺทิปุตฺตคโณ    นาม กมุาร- 
ภตฺติกคโณ ฯ ธมฺมคโณติ สาสนภตฺติโก อเนกปฺปการปุ ฺกมฺม- 
การกคโณ วุจฺจติ ฯ      คนฺธิกเสนีติ     อเนกปฺปการสุคนฺธวิกติการโก  
คโณ ฯ   ทุสสฺิกเสนีติ   เปสการกคโณ ฯ  กปฺปคติกนฺติ  กปฺปยภาว  
คต ฯ   วุฏาเปนฺติยาติ   อุปสมฺปาเทนฺติยา ฯ   โจรึ  วุตฺตนเยน  
อนาปุจฺฉา    ปพฺพาเชนฺติยา   ทุกกฺฏนฺติ   วทนฺติ ฯ   ปณฺณตฺตึ  
อชานนฺตา  อริยาป  วุฏาเปนฺตีติ วา กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติกฺ- 
ขเณ วิปากาพฺยากตสมงฺคิตาวเสน   วา   ติจิตฺตนฺติ   วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  
เสสเมตฺถ    อุตฺตานเมว ฯ   โจริตา   โจรีส ฺา   อ ฺตฺร  
อนุ ฺาตการณา วุฏาปนนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                    ทติุยสิกฺขาปท ฯ  
        [๒๙๕]  ตติเย ฯ   ปริกฺเขป   อติกฺกาเมนฺติยาติ   สกคามโต  
                      [ ภ. ว.  ๒๖-๓๔  ส. ท.  ๕๑๙-๒๐ ]  
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อ ฺสฺส   คามสฺส   ปรกิเฺขป   ปม   ปาท   อติกฺกาเมนฺติยา ฯ  
คามนฺตร   คจฺเฉยฺยาติ   ห ิ  วจนโต   อ ฺสฺส   คามสฺส   ปริกฺเขป  
อติกฺกาเมนฺติยาเอว   อาปตฺติ   น   สกคามสฺส ฯ   อ ฺโ   หิ  
คาโม   คามนฺตร ฯ   อปริกฺขิตฺตสฺส   คามสฺส   อุปจารนฺติ   เอตฺถ  
อุปจารสทฺเทน   ฆรูปจารโต   ปมเลฑฺฑุปาตสงฺขาต  ปริกฺเขปา- 
รหฏาน คหิต     น     ตโต     ทุติยเลฑฺฑุปาตสงฺขาโต     อุปจาโรติ  
อาห    ปริกฺเขปารหฏานนฺติ ฯ   เตเนว   ปาลิย   อุปจาร อติกฺ- 
กาเมนฺติยาติ  วุตฺต ฯ  อ ฺถา  ยถา  วิกาลคามปฺปเวสนสิกฺขาปเท  
ปริกฺขิตฺตสฺส    คามสฺส   ปริกฺเขป   อติกฺกมนฺตสฺส   อปริกฺขิตฺตสฺส  
คามสฺส   อุปจาร   โอกกฺมนฺตสฺสาติ   วุตฺต   เอวมิธาป   ปรกิฺขิตฺตสฺส  
คามสฺส   ปรกิฺเขป   อติกกฺาเมนฺติยา   อปริกฺขิตฺตสฺส  คามสฺส  อุปจาร  
โอกฺกมนฺติยาติ  วเทยฺย ฯ  สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  
อปเจตฺถาติอาทิมาห ฯ  
        [๒๙๖]  วิหารสฺส   จตุคฺคามสาธารณตฺตาติ   อิมินา   วิหารโต  
เอก   คาม   คนฺตต   วฏฏตีติ   เอตฺถ   การณมาห ฯ   วิหารสฺส  
จตุคฺคามสาธารณตฺตาเยว   หิ   จตูสุ   คาเมสุ   ยงฺกิ ฺจิ  เอก  คาม  
คนฺตุ   วฏฏตีติ   ทีเปติ ฯ   ยตฺถาติ   ยสสฺ  นทิย ฯ  ปม  ปาท  
อุตฺตาเรนฺติยา   อาปตฺติ   ถุลลฺจฺจยสฺส   ทุติย   ปาท   อุตฺตาเรนฺติยา  
อาปตฺติ   สงฺฆาทิเสสสฺสาติ   วจนโต   นท ึ  โอตรตฺิวา   ปทสา  
                       [ ภ. ว.  ๓๔  ส. ท.  ๕๒๐-๒ ]  
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อุตฺตรนฺติยาเอว   อาปตฺตีติ   อาห  เสตุนา  คจฺฉติ  อนาปตฺตีติอาทึ ฯ  
ปรตีรเมว   อกฺกมนฺติยา   อนาปตฺตีติ   นทึ  อโนตรตฺิวา  ยานนาวาทีสุ  
อ ฺตเรน   คนฺตฺวา  ปรตีรเมว  อกฺกมนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  อุภยตีเรสุ  
วิจรนฺติ   วฏฏตีติ   อิท   อสติป   นทปีารคมเน   อุปริ   วกฺขมานสฺส  
วินิจฺฉยสฺส   ผลมตฺตทสฺสนตฺถ   วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ   โอริมตีรเมว  
อาคจฺฉติ   อาปตฺตีติ   ปรตีร   คนฺตุกามตาย   โอติณฺณตฺตา   วุตฺต ฯ  
ตเมว   ตีรนฺติ   โอริมตีร ฯ   อนาปตฺตีติ   ปรตีร   คนฺตุกามตาย  
อภาวโต   อนาปตฺติ ฯ  ตาทิเส  อร ฺเติ  พหิ  อินทฺขีลา  สพฺพเมต  
อร ฺนฺติ   เอว   วุตฺตลกขฺเณ   อร ฺเ ฯ   อถ   ตาทิสสฺเสว  
อร ฺสฺส   คหิตภาโว   กถ   วิ ฺายตีติ  อาห  เตน  วุตฺตนฺติ- 
อาทึ ฯ อิมินา   หิ   อฏกถาวจเนน   อีทิเสป   คามสมีเป   ทสฺสนูปจาเร  
วิชหิเต   สติป   สวนูปจาเร   อาปตฺติ   โหตีติ   วิ ฺายติ ฯ มคฺค- 
มุฬหฺา   อุจฺจาสทฺท   กโรนฺตีติ   อาห  มคฺคมุฬฺหสทฺเทน  วิยาติ ฯ  
สทฺทายนฺติยาติ  สทฺท  กโรนฺติยา ฯ  ปุริมาโยติ  ปเุรตร  คจฺฉนฺติโย ฯ  
อ ฺ   มคฺค   คณฺหาตีติ   มคฺคมุฬฺหตฺตา   น   โอหาตต   ตสฺมา  
ทฺวินฺนมฺป   อนาปตฺติ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ  อนนฺตราเย  
เอกภาโว     คามนฺตรคมนาทีสุ     อ ฺตรตาปชฺชน     อาปทาย  
อภาโวติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                       ตติยสิกฺขาปท ฯ  
                         [ ภ. ว.  ๓๔-๕  ส. ท.  ๕๒๒-๔ ]  
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        [๒๙๗]  จตุตฺเถ ฯ  การกคณสฺสาติ  อุกฺเขปนียกมฺมการกคณสฺส ฯ  
เตจตฺตาฬีสปฺปเภท   วตฺต   ขนฺธเก   อาวิภวิสฺสติ ฯ  เนตฺถารวตฺเตติ  
นิตฺถรณเหตุมฺหิ   วตฺเต ฯ   เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ธมฺเมน  กมฺเมน  
อุกฺขิตฺตตา    อ ฺตฺร    อนุ ฺาตการณา    โอสารณนฺติ   อิมานิ  
ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
                                        จตุตฺถสิกฺขาปท ฯ  
        [๒๙๘]  ป ฺจเม ฯ  เอต  น  วุตฺตนฺติ  ภิกฺขุนิยา  อวสฺสุตภาโว  
ทฏพฺโพติ  เอต  นิยมน  น  วุตฺต ฯ  ตนฺติ  ต  นยิเมตฺวา  อวจน ฯ  
ปาลิยา   สเมตีติ   เอกโต   อวสฺสุเตติ   อวิเสเสตฺวา   วุตฺตปาลิยา  
อนวสฺสุโตติ   ชานนฺตี   ปฏิคฺคณฺหาตีติ   อิมาย  จ  ปาลิยา  สเมติ ฯ  
ยทิ   หิ   ปุคฺคลสฺส   อวสฺสุตภาโว   นปฺปมาณ   ก ึ  อนวสฺสุโตติ  
ชานนฺตีติ   อิมินา   วจเนน ฯ   อนาปตฺติ  อุโภ  อนวสฺสุตา  โหนฺติ  
อนวสฺสุตา   ปฏิคฺคณฺหาตีติ   เอตฺตกเมว   วตฺตพฺพ   สิยา ฯ   อุโภ  
อนวสฺสุตา   โหนฺติ   อวนสฺสุโตติ   ชานนฺตี   ปฏิคฺคณฺหาตีติ   อิมสฺส  
จ   อนาปตฺติวารสฺส   อยมตฺโถ ฯ  อุโภ  เจ  อนวสฺสุตา  สพฺพถาป  
อนาปตฺติ ฯ   อถ   ภิกฺขุนี   อนวสฺสุตา   สมานา   อวสฺสุตมฺป  
อนวสฺสุโตติ   ส ฺาย   ตสฺส   หตฺถโต   ปฏิคฺคณฺหาติ   เอวมฺป  
อนาปตฺติ ฯ   อถ   สย  อนวสฺสุตาป  อ ฺ  อนวสฺสุต  วา  อวสฺสุต  
วา    อวสฺสุโตติ    ชานาติ   ทุกฺกฏเมว ฯ   วุตฺต   เหต อนนฺตร- 
                        [ ภ. ว.  ๓๕-๔๐  ส. ท.  ๕๒๔ ]  
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สิกฺขาปเท   กิสฺส   ตฺว   อยฺเย   น   ปฏิคฺคณฺหาสีติ  อวสฺสุโต  
อยฺเยติ   ตฺว   ปน   อยฺเย  อวสฺสุตาติ  นาห  อยฺเย  อวสฺสุตาติ ฯ  
เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   อุทกทนฺตโปณโต   อ ฺ   อชโฺฌหรณีย  
อุภโต   อวสสฺุตตา   สหตฺถา   คหณ   อชฺโฌหรณนฺติ   อิมานิ  ปเนตฺถ  
จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
                                  ป ฺจมสิกฺขาปท ฯ  
        [๒๙๙]  ฉฏเ ฯ  ปรวิารคาถาย  อยมตฺโถ ฯ  น  เทติ  น  
ปฏิคฺคณฺหาตีติ   น   อุยฺโยชิกา   เทติ   นาป   อุยฺโยชิตา   ตสฺสา  
หตฺถโต   คณฺหาติ ฯ  ปฏิคฺคโห  เตน  น  วิชชฺตีติ  เตเนว  การเณน  
อุยฺโยชิกาย   หตฺถโต   อุยโฺยชิตาย   ปฏิคฺคโห   น   วิชฺชติ ฯ  
อาปชฺชติ   ครุกนฺติ   เอว   สนฺเตป  อวสฺสุตสฺส  หตฺถโต  ปณฺฑคฺคหเณ  
อุยฺโยเชนฺตี   สงฺฆาทิเสสาปตฺตึ   อาปชชฺติ ฯ  ต ฺจ  ปริโภค- 
ปจฺจยาติ ต ฺจ    ปน    อาปตฺตึ    อาปชฺชมานา   ตสฺสา   อุยฺโยชิตาย  
ปริโภคปจฺจยา   อาปชฺชติ ฯ   ตสฺสา   หิ   โภชนปริโยสาเน  
อุยฺโยชิกาย   สงฺฆาทิเสโส   โหติ ฯ   เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ มนุสฺส- 
ปุริสตา   อ ฺตฺร   อนุ ฺาตการณา   ขาทนีย  โภชนีย  คเหตฺวา  
ภุ ฺชาติ  อุยฺโยชนา  เตน  วจเนน คเหตฺวา อิตริสฺสา โภชนปรโิยสานนฺติ  
อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                        ฉฏสิกฺขาปท ฯ  
                            [ ภ. ว.  ๔๐-๔  ส. ท.  ๕๒๕ ]  
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        [๓๐๐]  สตฺตเม ฯ   กนิฺนุมาว   สมณิโยติ  กินฺน ุ อิมา  เอว  
สมณิโย ฯ ตาสาหนฺติ ตาส อห ฯ เสส อุตตานเมว ฯ  
                                       สตฺตมสิกฺขาปท ฯ  
        [๓๐๑] อฏม อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๓๐๒]  นวเม ฯ   วชชฺปฏิจฺฉาทิกาติ   ขุทฺทานุขุทฺทกสฺส  
วชฺชสฺส   ปฏิจฺฉาทิกา ฯ   สมนุภาสนกมฺมกาเล  เจตฺถ  เทฺว  ติสฺโส  
เอกโต สมนุภาสิตพฺพา ฯ  
                                        นวมสิกฺขาปท ฯ  
        [๓๐๓] ทสม อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
                ภิกฺขุนีวิภงฺเค สงฺฆาทิเสสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                          ----------------  
                      [ ภ. ว.  ๔๔-๖๓  ส. ท.  ๕๒๕-๗ ]  
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                       ภิกฺขุนีวิภงฺเค ตึสกกณฺฑวณฺณนา  
        [๓๐๔] นิสฺสคฺคิเยสุ ปม อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๓๐๕]  ทุติเย ฯ   อยยฺาย   ทมฺมีติ   เอว   ปฏลิทฺธนฺติ  
นิสฺสฏปฏลิทฺธ ฯ   เตเนว   มาติกฏกถายมฺป  นิสฺสฏ  ปฏลิภิตฺวาป  
ยถาทาเนเยว   อุปเนตพฺพนฺติ   วุตฺต ฯ  ยถาทาเนเยว  อุปเนตพฺพนฺติ  
ยถา   ทายเกน   ทินฺน   ตถา   อุปเนตพฺพ ฯ  อกาลจีวรปกฺเขเยว  
เปตพฺพนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ  เอตฺถ  จ  ภาชาปตาย  ลทฺธจีวรเมว  
นิสฺสคฺคิย   โหติ   ต   วินยกมฺม   กตฺวา   อตฺตนา   น   ลพฺภติ ฯ  
เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   อกาลจีวรตา  ตถาส ฺ ิตา  กาลจีวรนฺติ  
อธิฏาย   เลเสน   ภาชาปน   ปฏลิาโภติ   อิมานิ  ปเนตฺถ  จตฺตาริ  
องฺคานิ ฯ  
        [๓๐๖]  ตติเย ฯ   เมตนฺติ   เม   เอต ฯ   สกส ฺาย  
คหิตตฺตา   ปาจิตฺติย   ทุกกฺฏ ฺจ   วุตฺต ฯ   อิตรถา   ภณฺฑคฺเฆน  
กาเรตพฺพ ฯ   อุปสมฺปนฺนตา   ปริวตฺติตจีวรสฺส   วิกปฺปนูปคตา  
สกส ฺาย   อจฺฉินฺทน   วา   อจฺฉินฺทาปน   วาติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  
ตีณิ องฺคานิ ฯ  
        [๓๐๗]  จตุตฺเถ ฯ   อาหฏสปฺป  ทตฺวาติ  อตฺตโน  ทตฺวา ฯ  
ยมก   ปจิตพฺพนฺติ   สปฺป ฺจ   เตล ฺจ   เอกโต   กตฺวา  ปจิตพฺพ ฯ  
                         [ ภ. ว.  ๖๘-๗๔  ส. ท.  ๕๒๘-๙ ]  
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เลเสน   คเหตุกามตา   อ ฺสฺส   วิ ฺาปน   ปฏลิาโภติ   อิมานิ  
ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
        [๓๐๘]  ป ฺจเม ฯ   สาติ   ถลฺุลนนฺทา ฯ   อยนฺติ   อย  
สิกฺขมานา ฯ  เจตาเปตฺวาติ  ชานาเปตฺวา อิจฺเจว อตฺโถติ อิธ วุตฺต ฯ  
มาติกฏกถายมฺปน   อ ฺ   เจตาเปตฺวาติ   อตฺตโน   กปฺปยภณฺเฑน  
อิท   นาม   อาหราติ   อ ฺ   ปริวตฺตาเปตฺวาติ   วุตฺต ฯ  ตสฺมา  
เจตาเปตฺวาติ   อิมสฺส   ปริวตฺตาเปตฺวาติป   อตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ  
อ ฺ   เจตาเปยฺยาติ   เอว   เม   อิท  ทตฺวา  อ ฺป  อาหริสฺสตีติ  
ม ฺมานา   น   เม   อิมนิา   อตฺโถ   อิทนฺนาม   เม   อาหราติ  
ตโต อ ฺ เจตาเปยฺย ฯ  
        [๓๐๙]  ฉฏเ ฯ   ธมมฺกิจฺจนฺติ  ปุ ฺกมฺม ฯ  ปาวาริกสฺสาติ  
ทุสฺสวาณิชกสฺส ฯ   ยาย   เจตาปต   ตสฺสาเยว   นิสสฺคฺคิย  
ปฏิลาเภว๑ ฯ  ตสฺมา  ตาย ภิกฺขุนิยา นิสฺสฏ ปฏลิภิตฺวา ยถาทาเน  
อุปเนตพฺพ   น   อตฺตนา   คเหตพฺพ ฯ   อ ฺสฺสตฺถายาติ  จีวราทีสุ  
อ ฺตรสฺสตฺถาย ฯ   อ ฺ ุทฺเทสิเกนาติ   ปรุิมสฺเสวตฺถทีปน ฯ  
ปริกฺขาเรนาติ กปฺปยภณฺเฑน ฯ  
        [๓๑๐]  สตฺตเม ฯ   สย   ยาจิตเกนาติ   สย  ยาจิตเกนปติ  
อตฺโถ   วุตฺโต ฯ   เตเนว   ปาลิย  เตน  จ  ปริกฺขาเรน  สยมฺป  
 ๑. ม. นิสฺสฏปฏิลาโภ จ ฯ  

                     [ ภ. ว.  ๗๕-๘๑  ส. ท.  ๕๒๙-๓๐ ]  
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ยาจิตฺวาติ   วุตฺต ฯ   ตโตเยว   มาติกฏกถาย   ส ฺาจิเกนาติ  
สย ยาจิตเกนปติ อตฺโถ วุตฺโต ฯ  
        [๓๑๑] อฏมนวมทสมานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
        [๓๑๒]  เอกาทสเม ฯ  ยสฺมา  ปวาริตฏาเน  วิ ฺตฺติ  นาม  
น  ปฏิเสเธตพฺพา ฯ  ตสฺมา  ภควา  ธมฺมนิมนฺตนวเสน  ปวาริตฏาเน  
วเทยฺยาสิ   เยนตฺโถติ   วุตฺตาย   จตุกฺกสปรม   วิ ฺาเปตพฺพนฺติ  
ปริจฺเฉท  ทสฺเสสีติ  เวทิตพฺพ ฯ เตเนว มาติกฏกถาย เจตาเปตพฺพนฺติ  
เปตฺวา   สหธมฺมิเก   จ   าตกปวาริเต   จ  อ ฺเน  กิสฺมิ ฺจิเทว  
คุเณ   ปริตุฏเน   วเทยฺยาสิ   เยนตฺโถติ   วุตฺตาย  วิ ฺาเปตพฺพนฺติ  
วุตฺต ฯ  
        [๓๑๓] ทฺวาทสม อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
                ภิกฺขุนีวิภงฺเค นิสฺสคฺคิยวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                         ------------------  
                        [ ภ. ว.  ๘๑-๙๓  ส. ท.  ๕๓๐-๒ ]  
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                        ภิกฺขุนีวิภงฺเค ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  
        [๓๑๔]  ปาจิตฺติเยสุ   ลสุณวคฺคสฺส   ปเม ฯ   ชาตึ  สรตีติ  
ชาติสฺสโร ฯ   สภาเวเนวาติ   สูปสมฺปากาที  วินาว ฯ  พทรสาลว  
นาม   พทรผลานิ  สุกฺขาเปตฺวา  จุณฺเณตฺวา  กาตพฺพา  ขาทนียวิกติ ฯ  
เสสเมตฺถ   อุตฺตานเมว ฯ   อามกลสุณ ฺเจว   อชโฺฌหรณ ฺจาติ  
อิมานิ ปเนตฺถ เทฺว องฺคานิ ฯ  
        [๓๑๕] ทุติยตติยจตุตฺถานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
        [๓๑๖]  ป ฺจเม ฯ   ทฺวินฺน   ปพฺพาน  อุปรีติ  เอตฺถ  ทฺวินนฺ  
องฺคุลีน   สหปเวสเน   เอเกกาย   องฺคุลิยา   เอเกก  ปพฺพ  กตฺวา  
ทฺวินฺน   ปพฺพาน   อุปร ิ  เอกงฺคุลปิเวสเน  ทฺวินฺน  ปพฺพาน  อุปริ  น  
วฏฏตีติ   เวทิตพฺพ ฯ   มหาปจฺจริยป   อยเมว   นโย  ทสฺสโิต ฯ  
อุทกสุทฺธิปจฺจเย   ปน   สติป   ผสฺสสาทิยเน   ยถาวุตฺตปริจฺเฉเท  
อนาปตฺติ ฯ  
        [๓๑๗]  ฉฏเ ฯ   อาสุมฺภิตฺวาติ   ปาเตตฺวา ฯ  ทธิมตฺถนฺติ  
ทธิมณฺฑ   ทธิมฺหิ   ปสนโฺนทก ฯ   ภุ ฺชนฺตสฺส   ภิกฺขุโน   หตฺถปาเส  
าน   ปานียสฺส   วา   วิธปูนสฺส   วา   คหณนฺติ   อิมานิ   ปเนตฺถ  
เทฺว องฺคานิ ฯ  
        [๓๑๘]  สตฺตเม ฯ   ปฏิคฺคณฺหาติ   อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  อิท  
                         [ ภ. ว.  ๙๔-๑๐๕  ส. ท.  ๕๓๒-๖ ]  
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ปุพฺพปฺปโยคทุกฺกฏสฺส     นิทสฺสนมตฺตนฺติ     อาห    น    เกวล ปฏิคฺ- 
คหเณเยว   โหตีติอาทึ ฯ  ปมาณนฺติ  ปาจิตฺติยาปตฺติยา  ปมาณ ฯ  
อิเมหิเยว   ทฺวีหิ   ปาจิตฺติย  โหติ  นา ฺเหิ  ภชฺชนาทีหีติ  อตฺโถ ฯ  
วุตฺตเมวตฺถ    วิตฺถารโต   ทสฺเสตต   ตสฺมาติอาทิมาห ฯ   ต ปุพฺพาปร- 
วิรุทฺธนฺติ   ปนุป   วุตฺตนฺติ   วุตฺตวาท  สนฺธายาห ฯ  อ ฺาย  
วิ ฺตฺติยา   ลทฺธมฺป   หิ   อนาณตฺติยา   วิ ฺตฺตตฺตา   อิมสฺสา  
อวิ ฺตฺติยา   ลทฺธปกฺข   ภชติ ฯ   ตสฺมา   เหฏา   อวิ ฺตฺติยา  
ลทฺเธ  กรณการาปเนสุ  วิเสส  อวตฺวา อิธ วิเสสวจน ปุพฺพาปรวิรุทฺธ ฯ  
ยทิ   เจตฺถ   กรเณ   ปาจิตฺติย   การาปเนป   ปาจิตฺติเยเนว  
ภวิตพฺพ ฯ   อถ   การาปเน   ทุกฺกฏ   กรเณป   ทุกกฺเฏเนว  
ภวิตพฺพ ฯ   น  หิ  กรเณ  วา  การาปเน  วา  วิเสโส  อตฺถิ ฯ  
ตสฺมา   อ ฺาย   วิ ฺตฺติยา   ลทฺธ   สย   ภชฺชนาทีนิ   กตฺวาป  
กาเรตฺวาป   ภุ ฺชนฺติยา   ทุกฺกฏเมวาติ   อิทเมตฺถ   สนฺนิฏาน ฯ  
อวิเสเสน   วุตฺตนฺติ   กรณการาปนาน   สาม ฺโต   วุตฺต ฯ  
เสสเมตฺถ    อุตฺตานเมว ฯ   สตฺตนฺน   ธ ฺาน   อ ฺตรสฺส  
วิ ฺาปน    วา    วิ ฺาปาปน    วา   ปฏลิาโภ   ภชฺชนาทีนิ  
กตฺวา   วา   กาเรตฺวา   วา   อชฺโฌหรณนฺติ   อิมานิ  ปเนตฺถ  ตีณิ  
องฺคานิ ฯ  
        [๓๑๙]  อฏเม ฯ   นิพฺพิฏโติ   ปติฏาปโต ฯ   เกณีติ  
                         [ ภ. ว.  ๑๐๕  ส. ท.  ๕๓๖-๗ ]  
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ร ฺโ  ทาตพฺพอายสฺเสต  อธิวจน ฯ านนฺตรนฺติ คามชนปทาทิ- 
านนฺตร ฯ เสสเมตฺถ    อุตฺตานเมว ฯ    อุจฺจาราทิภาโว    อนวโลกน  
วล ฺชนฏาน   ติโรกุฑฺฑปาการตา   ฉฑฺฑน   วา   ฉฑฺฑาปน   วาติ  
อิมานิ ปเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
        [๓๒๐]  นวเม ฯ  สพฺเพสนฺติ  ภิกฺขุสฺส  ภิกฺขุนิยา  จ ฯ  อิธ  
เขตฺตปาลกา อารามาทิโคปกา จ สามิกาเอว ฯ  
        [๓๒๑]  ทสเม ฯ  เอกปฺปโยเคนาติ  เอกทิสาวโลกนปฺปโยเคน ฯ  
เตสเยวาติ   เยส   นจฺจ  ปสฺสติ  เตส ฯ  กิ ฺจาป  สย  นจฺจนาทีสุ  
ปาจิตฺติย   ปาลิย   น   วุตฺต   ตถาป  อฏกถาปมาเณน  คเหตพฺพนฺติ  
ทสฺเสตต   สพฺพอฏกถาสุ   วุตฺตนฺติ   อาห ฯ  อาราเม  ตฺวาติ  น  
เกวล   ตฺวา   ตโต   คนฺตฺวาป  สพฺพิริยาปเถหิ  ลภติ ฯ  อาราเม  
 ิตาติ   ปน   อารามปริยาปนฺนภาวทสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ   อิตรถา  
นิสินฺนาป   น   ลเภยฺยาติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตตานเมว ฯ   นจฺจาทีน   อ ฺตรตา   อ ฺตฺร   อนุ ฺาตการณา  
คมน ทสฺสน วา สวน วาติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
                                   ลสณุวคฺโค ปโม ฯ  
        [๓๒๒]  อนฺธการวคฺคสฺส   ปเม ฯ  ทาเน  วา  ปูชาย  วาติ  
ทานนิมิตฺต   วา   ปูชานิมตฺิต   วา ฯ   มนฺเตตีติ   กเถติ ฯ รตฺตนฺธ- 
การตา   ปุรสิสฺส   หตฺถปาเส   าน   วา   สลฺลปน   วา สหายา- 
                     [ ภ. ว. ๑๐๕-๑๒  ส. ท.  ๕๓๗-๔๐ ]  
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ภาโว รโหเปกฺขตาติ อิมานิ ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
        [๓๒๓] ทุติยตติยจตุตฺถานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
        [๓๒๔]  ป ฺจเม ฯ   อโนวสฺสิก   อติกฺกาเมนฺติยาติ   ฉนฺนสฺส  
อนฺโต   นิสทีิตฺวา   ปกฺกมนฺตึ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   อุปจาโร ทฺวาทส- 
หตฺโถติ   วทนฺติ ฯ   ปลลฺงฺกสฺส   อโนกาเสติ  อูรุพทฺธาสนสฺส  
อโนกาเส  อปฺปโหนฺเต ฯ  ปุเรภตฺตตา  อนฺตรฆเร  นิสชฺชา  อาสนสฺส  
ปลฺลงฺโกกาสตา      อ ฺตฺร      อนุ ฺาตการณา     อนาปุจฺฉน วุตฺต- 
ปริจฺเฉทาติกฺกโมติ อิมานิ ปเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
        [๓๒๕] ฉฏสตฺตมาทีนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
                                 อนฺธการวคฺโค ทุติโย ฯ  
        [๓๒๖] นคฺควคฺคสฺส ปมทุติยานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
        [๓๒๗]  ตติเย ฯ   วิสิพฺเพตฺวาติ  ทุสฺสิพฺพิต  ปุน  สิพฺพนตฺถาย  
วิสิพฺเพตฺวา   วิชเฏตฺวา ฯ   อ ฺตฺร  จตูหป ฺจาหาติ  วิสิพฺพิต- 
ทิวสโต ป ฺจ    ทิวเส    อติกฺกาเมตฺวา ฯ   นิวาสนปารุปนูปคจีวรตา  
อุปสมฺปนฺนาย   สนฺตกตา   สิพฺพนตฺถาย   วิสิพฺพน   วา   วิสิพฺพาปน  
วา   อ ฺตฺร   อนุ ฺาตการณา   ป ฺจาหาติกฺกโม   ธุรนิกฺเขโปติ  
อิมานิ ปเนตฺถ ป ฺจ องฺคานิ ฯ  
        [๓๒๘]  จตุตฺเถ ฯ   ป ฺจนฺน  จีวรานนฺติ  ติจีวร  อุทกสาฏกิา  
สงฺกจฺจิกาติ   อิเมส   ป ฺจนฺน   จีวราน ฯ   ป ฺจนฺน   จีวราน  
                       [ ภ. ว.  ๑๑๒-๓๖  ส. ท.  ๕๔๐-๔ ]  
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อ ฺตรตา   ป ฺจาหาติกฺกโม   อนุ ฺาตการณาภาโว   อปรวิตฺตนนฺติ  
อิมานิ ปเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
        [๓๒๙] ป ฺจม อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๓๓๐]  ฉฏเ ฯ  จีวรลาภนฺติ  ลภิตพฺพจีวร ฯ วิกปฺปนูปค- 
ปจฺฉิมตา สงฺฆสฺส       ปรณิตภาโว       วินา       อานิสสทสฺสเนน  
อนฺตรายกรณนฺติ อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
        [๓๓๑] สตฺตม อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๓๓๒]  อฏเม ฯ   กุมฺภถูน   นาม   กุมฺภสทฺโท ฯ  เตน  
จรนฺติ   กฬีนติฺ   ต   วา   สปิฺป  เอเตสนฺติ  กุมฺภถูนิกา ฯ  เตนาห  
ฆฏเกน   กีฬนกาติ ฯ   ทฆีนิกายฏกถาย   ปน   กมฺุภถูน   นาม  
จตุรสฺสอมฺพณกตาฬนฺติ    วุตฺต ฯ    ตตฺถ   จตุรสฺสอมฺพณกตาฬ  
นาม   รกฺุขสาร   ทนฺตาทีสุ   เยนเกนจิ   จตุรสฺสอมฺพณ  กตฺวา  จตูสุ  
ปสฺเสสุ   จมฺเมน   โอนทฺธตฺิวา   กตวาทิตภณฺฑ ฯ   พิพฺพิสกนฺติป  
ตสฺเสว   เววจน ฯ   ต   วาเทนฺติ   ต   วา   สิปฺป  เอเตสนฺติ  
กุมฺภถูนิกา ฯ   เตนาห   พิพฺพิสกวาทกาติป  วทนฺตีติ ฯ  สมณจีวรตา  
เปตฺวา   สหธมฺมิเก  มาตาปตโร  จ  อ ฺเส  ทาน  อตาวกาลิกตาติ  
อิมานิ ปเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ ฯ  
        [๓๓๓] นวม อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๓๓๔]  ทสเม ฯ   ธมฺมิก   ก ินุทฺธารนฺติ   สพฺพาส  ภิกฺขุนีน  
                         [ ภ. ว.  ๑๓๖-๔๖  ส. ท.  ๕๔๔-๖ ]  
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อกาลจีวร    ทาตุกาเมน    อุปาสเกน   ยตฺตโก   อตฺถารมูลโก  
อานิสโส   ตโต   อธิก   วา  สมก  วา  ทตฺวา  ยาจิเตน  สมคฺเคน  
ภิกฺขุนีสงฺเฆน   ย   ก ิน   ตฺติทุติเยน   กมฺเมน   อนฺตรา  อุทฺธรยิติ  
ตสฺส   โส   อุทฺธาโร   ธมฺมิโกติ   วุจฺจติ   เอวรูป   ก ินุทฺธารนฺติ  
อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
                                     นคฺควคฺโค ตติโย ฯ  
        [๓๓๕] จตุตฺถวคฺเค สพฺพ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๓๓๖]  จิตฺตาคารวคฺคสฺส  ปเม ฯ  กฬีาอุปวนนฺติ  อนฺโตนคเร  
 ิต   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   กฬียฺุยานนฺติ   พหินคเร   ิต  สนฺธาย ฯ  
ปาเฏกฺกา   อาปตฺติโยติ   คีวาย   ปริวตฺตนปฺปโยคคณนาย   อาปตฺติโย  
น   อุมฺมิลนคณนาย ฯ   อชฺฌาราเม   ราชาคาราทีนิ  กโรนฺติ  ตานิ  
ปสฺสนฺติยา   อนาปตฺตีติ   วจนโต  อนฺโตอาราเม  ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  
นจฺจาทีนิ ปสฺสิตุ ลภตีติป สิทฺธ ฯ  
        [๓๓๗] ทุติยาทีนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
        [๓๓๘]  นวเม ฯ   หตฺถิอาทีสุ   สปิฺปสทฺโท   ปจฺเจก  
โยเชตพฺโพ ฯ  ตถา  อถพฺพนาทีสุ  มนฺตสทฺโท ฯ  ตตฺถ  อถพฺพนมนฺโต  
นาม   อถพฺพนเวทวิหิโต   ปรูปฆาตกโร   มนฺโต ฯ   ขีลนมนฺโต  
นาม   ทารุสารขีล   มนฺเตตฺวา   ปวิย  ปเวเสตฺวา  มารณมนฺโต ฯ  
อคทปฺปโยโค   วิสโยชน ฯ   นาคมณฺฑลนฺติ  สปปฺาน  ปเวสนิวารณตฺถ  
                       [ ภ. ว.  ๑๔๖-๗๗  ส. ท.  ๕๔๖-๕๓ ]  
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มณฺฑลพทฺธมนฺโต ฯ  
        [๓๓๙] ทสม อุตฺตานเมว ฯ  
                           จิตฺตาคารวคฺโค ป ฺจโม ฯ  
        [๓๔๐] อารามวคฺเค สพฺพ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๓๔๑] คพฺภินีวคฺเคป สพฺพ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
        [๓๔๒]  กุมารีภูตวคฺคสฺส   ปเม ฯ   สพฺพปมา   เทฺว  
มหาสิกฺขมานาติ   คพฺภินีวคฺเค   สพฺพปม  วุตฺตา  เทฺว  สิกฺขมานา ฯ  
สิกฺขมานา   อิจฺเจว   วตฺตพฺพาติ   สมฺมติกมฺมาทีสุ  เอว  วตฺตพฺพา ฯ  
คิหิคตาติ   วา   กุมารีภูตาติ   วา   น   วตฺตพฺพาติ   สเจ   วทนฺติ  
กมฺม กุปฺปตีติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๓๔๓] อิโต ปร นวมปริโยสาน อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๓๔๔]  ทสเม ฯ  อปุพฺพสมุฏานสีสนฺติ  ปมปาราชิกสมุฏ- 
านาทีสุ เตรสสุ      สมฏุาเนสุ      อนนุ ฺาตสมุฏาน      สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  ต  ห ิ อิโต  ปุพฺเพ  ตาทิสสฺส  สมุฏานสีสสฺส  อนาคตตฺตา  
อปุพฺพสมุฏานสีสนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๓๔๕] เอกาทสมาทีนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
                                  กุมารีภูตวคฺโค อฏโม ฯ  
        [๓๔๖]  ฉตฺตวคฺคสฺส   เอกาทสเม ฯ   อุปจาร   สนฺธายาติ  
สมนฺตา    ทวฺาทสหตฺถูปจาร    สนฺธาย ฯ   เสส   สพฺพตฺถ อุตฺตา- 
                     [ ภ. ว.  ๒๑๙-๕๔  ส. ท.  ๕๕๓-๖๕ ]  
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นตฺถเมว ฯ  
                                    ฉตฺตวคฺโค นวโม ฯ  
        [๓๔๗]  คิรคฺคสมชชฺาทีนิ   อจิตฺตกานิ   โลกวชฺชานีติ   วุตฺตตฺตา  
นจฺจนฺติ   วา   วณฺณกนฺติ   วา   อชานิตฺวาว   ปสฺสนติฺยา   วา  
นหายนฺติยา   วา   อาปตฺติสมฺภวโต   วตฺถุอชานนจิตฺเตน   อจิตฺตกานิ  
นจฺจนฺติ   วา   วณฺณกนฺติ  วา  ชานิตฺวา  ปสสฺนฺติยา  วา  นหายนฺติยา  
วา   อกุสเลเนว   อาปชชฺนโต   โลกวชฺชานีติ   เวทิตพฺพานิ ฯ  
โจรีวุฏาปนาทีนิ    โจรีติอาทินา   วตฺถุ   ชานิตฺวา   กรเณเอว อาปตฺติ- 
สมฺภวโต   สจิตฺตกานิ   อุปสมฺปทาทีน   เอกนฺตากุสลจิตฺเตเนว  
อกตฺตพฺพตฺตา    ปณฺณตฺติวชฺชานิ ฯ    อิธ    สจิตฺตกาจิตฺตกตา  
ปณฺณตฺติชานนาชานนตาย      อคฺคเหตฺวา      วตฺถุชานนาชานนตาย  
คเหตพฺพาติ ตีสุป คณฺ ีปเทสุ วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
                  ภิกฺขุนีวิภงฺเค ขุทฺทกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                            ------------  
                                     [ ส. ท.  ๕๖๖-๗ ]  
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                       ภิกฺขุนีวิภงฺเค ปาฏิเทสนียวณฺณนา  
        [๓๔๘]  ปาฏิเทสนียา   นาม   เย  อฏ  ธมฺมา  สงฺเขเปเนว  
สงฺคห   อารูฬฺหาติ   สมพฺนฺโธ ฯ  ปาลิมุตฺตเกสูติ  ปาลิย  อนาคเตสุ  
สปฺปอาทีสุ ฯ  
                          ปาฏิเทสนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๓๔๙]  เย   ปน   ป ฺจสตฺตติ  เสขิยา  ธมฺมา  อุทฺทิฏา  เย  
จ    เตส   อนนฺตรา   สตฺตาธิกรณวฺหยา   ธมฺมา   อุทฺทิฏาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   ตตฺถ  เตสนฺติ  เตส  เสขิยาน ฯ  สตฺตาธิกรณวฺหยาติ  
สตฺตาธิกรณสมถสงฺขาตา ฯ   ต   อตฺถวินิจฺฉย   ตาทิสเยว   ยสมฺา  
วิทู   วทนฺตีติ   อตฺโถ ฯ   ยถา   นิฏ ิตาติ   สมฺพนฺโธ ฯ  
สพฺพาสวาปห   มคฺคนฺติ   สพฺพาสววิฆาตก   อรหตฺตมคฺค ฯ   ปตฺวาติ  
สสนฺตาเน   อุปฺปาเทตฺวา ฯ   ปสฺสนฺตุ   นิพฺพุตินฺติ  มคฺคาณโลจเนน  
นิพฺพาน   สจฺฉิกโรนฺตุ ฯ  ปปฺโปนฺตูติ  วา  ปาโ ฯ  ตตฺถ  นิพฺพุตินฺติ  
ขนฺธปรินิพฺพาน คเหตพฺพ ฯ  
               อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                               ภิกฺขุนีวิภงฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                                 ----------  
                                          [ ส. ท.  ๕๖๗-๘ ] 


