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                        สมนฺตปฺปาสาทิกาย นาม วินยฏกถาย 
                                                อตฺถโยชนา 
                                                -------------- 
                                มหาวิภงฺควณณนาย อตฺถโยชนา 
                                                อารมฺภคาถา 
 
        [๑]        นตฺวา อาจริย เสฏ                พุทฺธโฆโสติ วิสฺสุต 
                ตรนฺต ทุตตราคาธ                        สพฺพ วินยสาคร 
                ยา กตา พุทฺธโฆเสน                วินยฏกถา สุภา 
                นานานยสมากิณฺณา                คมฺภีรตฺถวินิจฺฉยา 
                อตฺถโยชนาเมติสฺสา                วจนตฺถาทิลงฺกต 
                โสตูน สุขโพธาย                กริสฺส กิฺจิมตฺตก ฯ 
                                อารมฺภกถาย อตฺถโยชนา 
        [๒] โย นาโถ กปฺปโกฏีหิป กปฺปโกฏิคณนายป อปฺปเมยฺย 
ปเมตุ อสกฺกุเณยฺย กาล ปฺจมหาปริจฺจาคาทีนิ อติทุกฺกรานิ 
กมฺมานิ กโรนฺโต โลกหิตาย สตฺตโลกสฺส หิตกรณตฺถาย เขท 
กายิกเขท คโต มหาการุณิกสฺส ตสฺส นาถสฺส นโม นาม 
นมกาโร อตฺถูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        กปฺปยติ ปริจฺฉิชฺชิยตีติ กปฺโป ฯ โกฏิสทฺโท ปน ลกฺขสต- 
สหสฺเส วตฺตติ ปุพฺพา โกฏิ น ป ฺายตีติอาทีสุ จ ปริยนฺเต  
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วตฺตติ อิธ ปน ลกฺขสตสหสฺเสเยว วตฺตติ ฯ กปฺปาน โกฏ ิ
กปฺปโกฏ ิฯ อปสทฺโท สมฺภาวนตฺโถ ฯ ปมียตีติ ปเมยฺโย 
มา  มาเน ปปุพฺโพ น ปเมยฺโย อปฺปเมยฺโย ฯ กลิยนฺเต 
อายุปฺปมาณาทโย สงฺขฺยายนฺเต เอเตนาติ กาโล กล สงฺขฺยาเน 
ณปฺปจฺจโย ฯ อกรีติ กโรนฺโต อตีตตฺเถ อนฺตปฺปจฺจโย ฯ 
ทุกฺเขน กริยนฺตีติ ทุกฺกรานิ อติสเยน ทุกฺกรานิ อติทุกฺกรานิ ฯ 
ชิชชฺตีติ เขโท กมฺมสาธน ขิท อสหเน ฯ อคมิตฺถาติ คโต ฯ 
โลกิยนฺติ ทิสสฺนฺติ เอตฺถ สตฺเต ปุ ฺปาปานิ ตวิปาโก จาติ 
โลโก โลก ทสฺสเน ฯ โลกสฺส หิต โลกหิต สตฺตโลกหิต- 
กรณนฺติ อตฺโถ ฯ 
        [๓] นาถติ เวเนยฺยาน หิตสุข อาสึสตีติ นาโถ โย ภควา 
เวเนยฺยาน หิตสุข นาถติ อาสึสติ อิติ ตสฺมา โส ภควา นาโถ นาม 
นาถ ปฏนาย ฯ อถวา นาถติ เวเนยฺยคเต กิเลเส อุปตาเปตีติ 
นาโถ โย ภควา เวเนยยฺคเต เวเนยฺยสนฺตาเน ปวตฺเต กิเลเส 
นาถติ อุปตาเปติ อิติ ตสฺมา โส ภควา นาโถ นาถ ปตาปเน ฯ 
นาถติ วา สตฺตาน ต ต หิตปฺปฏิปตฺตึ ยาปตีติ นาโถ วา 
โย ภควา สตฺตาน ต ต หิตปฺปฏิปตฺตึ นาถติ ยาปติ อิติ 
ตสฺมา โส ภควา นาโถ นาถ ยาปเน ฯ นาถติ วา สพฺพสตฺเต 
อีสติ อภิภวตีติ นาโถ วา โย ภควา สพฺพสตฺเต นาถติ 
อีสติ อภิภวติ อิติ ตสฺมา โส ภควา นาโถ นาถ อภิภวเน ฯ 
                                        [ส.๑]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 3 

        [๔] กริติ ปรทุกฺข วิกฺขิปตีติ กรุณา ยา ธมฺมชาติ ปรทุกฺข 
กิรติ วิกฺขิปติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ กรุณา นาม กิร 
อปนยเน ฯ ทุกฺขิเตสุ วา กิริยติ ปสารยิตีติ กรุณา ยา ธมฺม- 
ชาติ ทุกฺขิเตสุ ปรสตฺเตสุ กิริยติ ปสารยิติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺม- 
ชาติ กรุณา นาม กิร ปสารเณ ฯ อถวา กโรติ ปรทุกเฺข 
สติ การุณิก หีสตีติ กรุณา ยา  ธมฺมชาติ  ปรทุกฺเข  สติ 
การุณิก  หึสตีติ กรุณา  ยา ธมฺมชาติ กรุณา นาม 
กร  หึสาย ฯ กโรติ  วา ปรทุกฺข  วินาเสติตี กรุณา กร 
วินาเส ฯ ปรรทุกฺเข สติ สาธูน กมฺปน กโรตีติ วา กรุณา กร 
กรเณ ฯ ปรกรตฺยาทิโมคฺคลฺลานสุตฺเตน กุโณ ฯ อถวา ก 
สุข รุนฺธตีติ กรุณา รุธ อาวรเณ กปุพฺโพ ฯ 
        กรุณาย นิยุตฺโต การณิุโก ณิกปฺปจฺจโย มหนฺโต การุณิโก 
มหาการุณิโก ฯ อถวา กรุณา กรุณายน สีล ปกติ เอตสฺสาติ 
การุณิโก เอตสฺส ภควโต สีล ปกติ สภาโว กรุณา กรุณายน 
อิติ ตสฺมา โส ภควา การุณิโก ทณฺฑาทิโต อิกอีติ สุตฺเตน 
อิโก มหนฺโต การุณิโก มหากรุณิโก ฯ อถวา มหตี 
กรุณา มหากรุณา มหากรุณาย นิยุตฺโต มหาการุณิโก ฯ 
อถวา มหตี ปสฏา กรณุา มหากรุณา มหากรุณา อสฺส 
อตฺถีติ มหาการุณิโก ฯ 
        [๕] กปฺปโกฏีหิปติ ปท อปฺปเมยฺยนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน 
                                                [ส.๑]  
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โลกหิตายาติ ปท กโรนฺโตติ ปเท ตทตฺเถ สมฺปทาน อถวา 
โลกหิตายาติ ปท คโตติ ปเท สมฺปทาน นาถสฺสาติ ปท อตฺถูติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ 
        [๖] ชีวโลโก สตฺตโลโก พุทฺธนิเสวิต ย ธมฺมวร อสมฺพุธ 
อสมฺพุชฺฌนฺโต ภวาภว ภวโต ภว อุปฺปชฺชนวเสน คจฺฉติ อถวา 
ภวาภว ขุทฺทกภวมหนฺตภว อุปฺปชฺชนวเสน คจฺฉติ อถวา ภวา- 
ภว วุฑฺฒิหานึ คจฺฉติ ปาปุณาติ อถวา ภวาภว สสฺสต- 
อุจฺเฉททิฏ ิคฺคหณวเสน คจฺฉติ อวิชฺชาทิกฺกิเลสชาล วิทฺธสิโน 
ตสฺส ธมฺมวรสฺส มม มโน อตฺถูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๗] น สมฺพุชฺฌตีติ อสมฺพุชฺฌนฺโต ฯ พชฌฺิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ 
โย ภควา สจฺจานิ พุชฺฌิตา อิติ ตสฺมา โส ภควา พุทฺโธ ฯ 
โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ โย ภควา สจฺจานิ  ปชาย โพเธตา 
อิติ ตสฺมา โส ภควา พุทฺโธ ฯ อถวา พุทฺธวาติ พุทฺโธ 
โย ภควา พุทฺธวา อิติ ตสฺมา โส ภควา พุทฺโธ ฯ นิเสวิยตีติ 
นิเสวิโต พุทฺเธน นิเสวิโต พุทฺธนิเสวิโต ฯ 
        [๘] ภวาติ เอตฺถ ภวสทฺทโต สฺมาวิภตฺตึ กตฺวา สฺมา สฺมึ 
น วาติ สุตฺเตน สฺมาสฺส อาอาเทส กตฺวา รูปสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ 
ภวนฺติ สตฺตา เอตฺถาติ ภโว ตสฺมา ภวา ฯ อถวา มหนฺโต 
ภโว อภโว ภโว จ อภโว จ ภวาภโว ฯ อถวา ภวน 
วฑฺฒน ภโว วุฑฺฒิ วุฑฺฒตฺโถ ภวสทฺโท ธมฺมกาโม ภว 
                                        [ส.๑]  
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โหตีติอาทีสุ วิย ฯ น ภโว อภโว หานิ ภโว จ อภโว จ 
ภวาภโว ฯ อถวา สสฺสโต โลโก ภวตีติ อากาเรน ปวตฺตา 
สสฺสตทิฏ ิ ภโว นาม โลโก อุจฺฉิชฺชตีติ อากาเรน ปวตฺตา 
อุจฺเฉททิฏ ิ อภโว นาม ภวทิฏ ิ จ วิภวทิฏ ิ จาติ สุตฺตนฺ- 
ติกมาติกาย วิย ฯ ภโว จ อภโว จ ภวาภโว ฯ ชีวตีติ 
ชีโว ชีว ชีวเน ชีโว จ โส โลโก จาติ ชวีโลโก ฯ 
        [๙] อวินฺทิย วินฺทตีติ อวิชฺชา ยา ธมฺมชาติ กายทุจฺจริตาทึ 
อวินฺทิย อลทฺธพฺพ วินฺทติ ลภติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ อวิชฺชา ฯ 
วินฺทิย น วินทฺตีติ วา อวิชฺชา ยา ธมฺมชาติ กายสุจริตาทึ 
วินฺทิย น วินทฺติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ อวิชฺชา ฯ อวิทิต 
กโรตีติ วา อวิชฺชา ยา ธมมฺชาติ อวิทิต วา สจฺจาทิอชานน 
กโรติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ อวิชฺชา ฯ สสาเร สตฺเต 
ชวาเปตีติ วา อวิชฺชา ยา ธมฺมชาติ สสาเร สตฺเต ชวาเปติ 
ปวตฺตาเปติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ อวิชฺชา ฯ อวิชฺชมาน- 
วิชฺชมาเนสุ น ชวตีติ วา อวิชฺชา ยา ธมฺมชาติ อวิชฺช...เนส ุ
น ชวติ น ปวตฺตติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ อวิชฺชา ฯ 
        อวิชชฺา อาทิ เยส องฺคณาน เต อวิชฺชาทโย ฯ กลิิสฺสนฺติ 
เอเตหิ องฺคเณหิ สตฺตาติ กิเลสา สตฺตา เอเตหิ องฺคเณหิ 
กิลิสฺสนฺติ อิติ ตสฺมา เต องฺคณา กิเลสา กิลิส กิเลสเน ฯ 
อวิชฺชาทโย เอว กิเลสา อวิชฺชาทิกฺกิเลสา ฯ ชลติ ทปิฺปตีติ 
                                        [ส.๑]  
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ชาล ชล ทิตฺติย ฯ ชาล วิยาติ ชาลา อวิชฺชาทิกฺกิเลสา 
เอว ชาลา อวิชฺชาทิกฺกิเลสชาลา ต วิทฺธเสติ สีเลนาติ อวิชฺชา- 
ทิกฺกิเลสชาลวิทฺธสี ฯ 
        [๑๐] ยถานุสิฏ ปฏิปชชฺมาเน จตูสุ อปาเยสุ อปตมาเน 
ธาเรตีติ ธมฺโม สสารทุกฺเข วา อปตมาเน กตฺวา ธาเรตีติ 
ธมฺโม ฯ ธมโฺม เอว วโร ธมฺมวโร ฯ 
        [๑๑] อสมฺพุธนฺติ ปท คจฺฉตีติ ปเท เหตุ พุทฺธนิเสวิตนฺติ 
ปท ยนฺติ ปทสฺส วิเสสน ยนฺติ ปท อสมฺพุธนฺติ ปเท กมฺม 
ภวาภวนฺติ ปท คจฺฉตีติ ปเท กมฺม ชีวโลโกติ ปท คจฺฉตีติ 
ปเท กตฺตา อวิชฺชา...วิทฺธสิโน ตสฺสาติ ปททฺวย ธมมฺวรสฺสาติ 
ปทสฺส วิเสสน ธมฺมวรสฺสาติ ปท อตฺถูติ ปเท สมปฺทาน ฯ 
        [๑๒] โย อริยสงฺโฆ สีลสมาธิปฺป ฺาวิมุตฺติ ฺาณปฺปภูตีหิ 
คุเณหิ ยุตฺโต กุสลตฺถิกาน ชนาน เขตฺต ต อริย สงฺฆ สริสา 
อห นมามีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        คุณิยนติฺ ปริจฺฉิชฺชิยนฺติ เสยฺยตฺถิเกหีติ คุณา ฯ วิมุตฺติ จ 
วิมุตฺติ ฺาณ จ วิมุตฺติ ฺาณ เอกเสโส ฯ สลีฺจ สมาธิ 
จ ป ฺา จ วิมุตฺติ ฺาณฺจ สีล...าณานิ ตานิ ปภูตีนิ 
เยส อภิ ฺาทีน เต สีล...ปภูตโย ฯ ยชฺุชติ สมฺพชฌฺตีติ 
ยุตฺโต ฯ ขิตฺต พีช ตายตีติ เขตฺต ขิตฺตปุพฺโพ ตา ปาลเน 
เขตฺต วิยาติ เขตฺต ฯ กิเลสาทโย ชเนนตีฺติ ชนา ฯ กสุเลน 
                                        [ส.๑]  
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อตฺโถ ปโยชน กุสลตฺโถ โส เอเตส อตฺถีติ กุสลตฺถกิา ฯ 
        [๑๓] กิเลเสหิ อารกา อริยา ฯ อนเย อวุฑฺฒิย น อิริยนฺติ น 
ปวตฺตาเปนฺตีติ อริยา ฯ อเย วุฑฺฒิย อิรยินฺติ ปวตฺตาเปนฺตีติ 
อริยา ฯ อถวา สเทวเกน โลเกน สรณนติฺ อรยินฺติ อุปคจฺฉิยนฺตีติ 
อริยา อร อุปคมเน ฯ อริยาน สงฺโฆ สมุโห อริยสงฺโฆ ฯ 
อถวา ทิฏ ิสีลสาม ฺเน สงฺคโตติ สงฺโฆ อริโย จ โส 
สงฺโฆ จาติ อริยสงฺโฆ ฯ สิโนติ พนฺธติ เอตฺถาติ สิโร ฯ 
        [๑๔] คุเณหีติ ปท ยุตฺโตติ ปเท สหตฺถตติยา โยติ ปท 
ลิงฺคตฺโถ สีล...หีติ ปท คุเณหีติ ปทสฺส วิเสสน ยุตฺโตติ 
ปท โยติ ปทสฺส วิเสสน เขตฺตนฺติ ปท อริยสงฺฆนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ชนานนฺติ ปท เขตฺตนฺติ ปเท สามี กุสลตฺถกิานนฺติ 
ปท ชนานนติฺ ปทสฺส วิเสสน ตนฺติ ปท อริยสงฺฆนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน สงฺฆนฺติ ปท นมามีติ ปท กมฺม สิรสาติ ปท 
นมามีติ ปเท กรณ นมามีติ อาขฺยาตปท กตฺตุวาจก ฯ 
        [๑๕] อิจฺเจว ยถาวุตฺเตน นเยน อจฺจนฺตนมสฺสเนยฺย อจฺจนฺต 
เอกนฺเตน นมสฺสิตพฺพ รตนตฺตย นมสฺสมาโน อห วิปุล ย 
ปุ ฺาภิสนฺท อลตฺถ ตสฺส ยถาวุตฺตสฺส ปุ ฺปฺปวาหสฺส 
อานุภาเวน พเลน หตนฺตราโย อหนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        นมสฺสติพฺพนฺติ นมสฺสเนยฺย อจฺจนฺต นมสฺสเนยฺย อจฺจนฺต- 
นมสฺสเนยฺย ฯ นมน กโรตีติ นมสฺสมาโน นม นมเน น 
                                                [ส.๑.๒]  
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เหตฺวสฺสาติ โมคฺคลฺลานสุตฺเตน อสฺสปฺปจฺจโย มาโนติ สุตฺเตน 
มานปฺปจฺจโย ฯ รตึ ชเนตีติ รตน รติปุพฺโพ ชน ชนเน 
ยทนุตฺยาทิสุตฺเตน อิสฺส อกาโร ชโลโป จ ฯ รตนาน ตย 
รตนตฺตย ฯ อภิสนฺทติ อวิจฺเฉเทน ปวตฺตตีติ อภิสนฺโท สนฺท 
ปวตฺติย ฯ ปุ ฺ เอว อภิสนฺโท ปุ ฺาภิสนฺโท ฯ อนุ ปุนปฺปุน 
ตสมงฺคิน ภาเวติ วฑฺเฒตีติ อนุภาโว อนุภาโว เอว อานุภาโว ฯ 
สตฺตสนฺตานสฺส อนฺตเร เวมชฺเฌ เอติ อาคจฺฉตีติ อนฺตราโย 
อิ คติย ฯ หโต อนฺตราโย อสฺสาติ หตนฺตราโย ฯ 
        [๑๖] อิจฺเจวนฺติ ปท นมสฺสมาโนติ ปเท กรณ อจฺจนฺต- 
นมสฺสเนยฺยนฺติ ปท รตนตฺตยนฺติ ปทสฺส วิเสสน นมสฺสมาโนติ 
ปท อหนฺติ ปทสฺส วิเสสน อหนฺติ ปท อลตฺถนฺติ ปเท กตฺตา 
อลตฺถนฺติ อาขฺยาตปท กตฺตุวาจก ตสฺสาติ ปท อานุภาเวนาติ 
วิปุลนฺติ ปททฺวย ปุ ฺาภิสนฺทนฺติ ปทสฺส วิเสสน ปุาภิ- 
สนฺทนฺติ ปท อลตฺถนฺติ ปเท กมฺม อานุภาเวนาติ ปท หตาติ 
ปเท กรณ หตนฺตราโยติ ปท อหนฺติ ปทสฺส วิเสสน อหนฺติ 
ปท วณฺณยิสฺสนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๑๗] กามสุขลฺลิกตฺตกิลมถานุโยคสงฺขาเต อนฺตทฺวเย อฏ ิตสฺส 
สุสณฺ ิตสฺส มชฺฌิมาย ปฏิปทาย สุฏ ุ สมฺมา  ิตสฺส ภควโต 
สาสน ยสฺมึ วินยปฏเก ปาลิโต จ อตฺถโต จ อนูน หตฺุวา 
                                                [ส.๒]  
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ลชชฺิปุคฺคเลสุ ปวตฺตนตฺเถน  ิเตเยว ลชฺชิปุคฺคเลสุ ปวตฺตนตฺเถน 
ปติฏ ิต โหติ อห ปุพฺพาจริยานุภาว นิสฺสาย ต วินย อมิสฺส 
นิกายนฺตรลทฺธีหิ อสมฺมิสฺส กตฺวา วณฺณยิสฺสนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สตฺเต สาสติ เอเตนาติ สาสน ฯ น  ิโต อฏ ิโต ฯ 
สุฏ ุ สมฺมา  ิโต สุสณฺฐิโต ฯ ปุพฺเพ ภวา ปุพฺพา อาทเรน 
จริตพฺพา อุปฏาตพฺพาติ อาจริยา ปุพฺพา จ เต อาจริยา 
จาติ ปุพฺพาจริยา เตส อานุภาโว ตถา ฯ 
        [๑๘] ยสฺมินฺติ ปท วินยปฏเกติ ปทสฺส วิเสสน วินยปฏเกติ 
ปท  ิเตติ ปเท ลกฺขณวนฺต  ิเตติ ปท โหตีติ ปเท ลกฺขณ- 
กิริยา สาสนนฺติ ปท โหตีติ ปเท กตฺตา อฏ ิตสฺส สสุณฺ- 
 ิตสฺสาติ ปททฺวย ภควโตติ ปทสฺส วิเสสน ภควโตติ ปท 
สาสนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ปติฏ ิตนฺติ ปท สาสนนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน โหตีติ อาขฺยาตปท กตฺตุวาจก ตนฺติ ปท วินยนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน วินยนฺติ ปท วณฺณยิสฺสนฺติ ปเท กมมฺ อมิสฺ- 
สนฺติ ปท วณฺณยิสฺสนฺติ ปเท กิริยาวิเสสน นิสฺสายาติ ปท 
วณฺณยิสฺสนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ปพฺุพาจริยานุภาวนฺติ ปท 
นิสฺสายาติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๑๙]         าณมพฺุนิทฺโธตมลาสเวหิ 
                        วิสุทฺธวิชชฺาปฏิสมฺภิเทหิ 
                        สทฺธมฺมสวณฺณนโกวิเทหิ 
                                                [ส.๒]  
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                        สลฺเลขิเย โนสุลภูปเมห ิ
                        มหาวิหารสฺส ธชูปเมห ิ
ปุพฺพาจริยาสเภหิ อย วินโย จิตฺเตหิ นเยหิ สมฺพุทฺธวรนฺวเยติ 
กามฺจ เอกนฺเตน ยทิจฺฉก วา สวณฺณิโต ปน ตถาป เอสา 
สวณฺณนา สีหลทีปเกน วากฺเยน สงฺขตตฺตา สีหลทีปโต ทีปนฺตเร 
อ ฺาทีเป ภิกฺขุชนสฺส ภิกฺขุสงฺขาตชนสฺส กฺจิ อตฺถ ปโยชน 
ยสฺมา น อภิสมฺภุณาติ น สาเธติ ตสฺมา อิม สวณฺณน 
ปาลินยานุรูป กตฺวา พุทฺธสิริวฺหยสฺส เถรสฺส อชฺเฌสน สมฺมา 
สมนุสฺสรนฺโต อห อิทานิ สมารภิสฺสนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๐] จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ ปพฺุพา จ เต อาจริยา จาติ 
ปุพฺพาจริยา ปุพฺพาจริยา เอว อาสภา ปุพฺพาจริยาสภา ฯ 
        ชานาตีติ าณ ฯ อมฺพติ สทฺท กโรตีติ อมฺพุ อมฺมพ สทฺเท 
ภมรตฺยาทิสุตฺเตน อุ อมฺพุ วิยาติ อมฺพุ าณ เอว อมฺพุ 
ณาณมฺพุ ฯ นิสฺเสสโต โธตานิ นิทฺโธตานิ ฯ มลนติฺ สงฺกิลิสฺสนฺติ 
สตฺตา เอเตหีติ มลา ฯ อา๑ ภวคฺคโต สวนฺตีติ อาสวา ฯ มลา 
จ อาสวา จ มลาสวา ฯ าณมฺพุนา นิทฺโธตา มลาสวา เยหิ 
เต าณมฺพุนิทฺโธตมลาสวา ฯ 
        วิ อจฺจนฺเตน สุทฺธา วิสุทฺธา ฯ วิชานาตีติ วิชฺชา ฯ ปฏ ิ
วิสุ สมฺมา อตฺถาทีสุ ภิชฺชตีติ ปฏิสมฺภิทา ฯ วิชฺชา จ ปฏิสมฺภิทา 
 
๑. อวธฺยตฺโถ เจตฺถ อากาโร ฯ อวธิ จ มริยาทาภิวิธิวเสน ทุวิโธ ฯ 
อิธ ปน อภิวิธิย ทฏพฺโพติ ฯ 

                                                [ส.๒] 
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จ วิชฺชาปฏิสมฺภิทา ฯ วิสุทฺธา วิชฺชาปฏิสมฺภิทา เยส เต 
วิสุทฺธวิชฺชาปฏิสมฺภิทา ฯ 
        สต ธมฺโม สทฺธมฺโม สนฺโต วา ปสฏโ วา ธมโฺม 
สทฺธมฺโม ฯ สวณฺณิยเต สวณฺณน สทฺธมฺมสฺส สวณฺณน 
สทฺธมฺมสวณฺณน ฯ กุ วาจ วินฺทนฺตีติ โกวิทา สทธฺมฺมสวณฺณเน 
โกวิทา สทฺธมฺมสวณฺณนโกวิทา ฯ 
        ปรกิฺขารพาหุลฺล สลขิติ ตนุ กโรตีติ สลฺเลโข สปุพฺโพ ลิข 
ตนุกรเณ ฯ สลฺเลขสฺส ภาโว สลฺเลขิย ตสฺมึ ภาวกมฺเมสู- 
ตฺยาทิสุตฺเตน ณิโย ฯ สุฏ ุ ลภิยตีติ สลุภา อุปมิยติ เอตายาติ 
อุปมา นตฺถิ สุลภา อุปมา เอเตสนฺติ โนสุลภุปมา ฯ 
        วิหรนฺติ เอตฺถาติ วิหาโร มหนฺโต วิหาโร มหาวิหาโร ฯ 
มหาเมฆวนุยฺยาเน ปติฏ ิโต มหาโพธิวิภูสิโต วิหาโร มหาวิหาโร 
นาม ฯ ธเชน อุปมา สทิสา ธชุปมา ฯ 
        สมฺมา สวณฺณิยตีติ สวณฺณิโต ฯ นิยติ ายติ อตฺโถ 
เอเตหีติ นยา ฯ อนุอยนฺติ อนุคจฺฉนฺตีติ อนฺวยา อนุปุพฺโพ 
อิ คติย อิสฺส อโย ฯ สมฺพุทฺธวร อนฺวโย อนุคโต 
สมฺพุทฺธวรนฺวโย ฯ 
        [๒๑] กามนฺติ ปท สวณฺณิโตติ ปเท ตติยาวิเสสน กิริยา- 
วิเสสน วา าณมฺพุ...สเวหิ วิสุ...เทหิ สทฺธมฺม...วิเทหิ 
โนสุลภูปเมหิ ธชูปเมหีติ ปฺจ ปทานิ ปุพฺพาจริยาสเภหีติ ปทสฺส 
                                                [ส.๒]  
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วิเสสน ปุพฺพาจริยาสเภหีติ ปท สวณฺณิโตติ ปเท กตฺตา 
สลฺเลขิเยติ ปท โนสุลภูปเมหีติ ปเท อาธาโร มหาวิหารสฺสาติ 
ปท ธชาติ ปเท สมฺพนฺโธ อยนฺติ ปท วินโยติ ปทสสฺ วิเสสน 
วินโยติ ปท สวณฺณิโตติ ปเท กมฺม นเยหีติ ปท สวณฺณิโตติ 
ปเท กรณ จิตฺเตหิ สมฺพุทฺธวรนฺวเยหีติ ปททฺวย นเยหีติ ปทสฺส 
วิเสสน อถวา สมฺพุทฺธวรนฺวเยหีติ ปท ปุพฺพาจริยาสเภหีติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๒๒] สวณฺณิยติ อตฺโถ เอตายาติ สวณฺณนา อตฺโถ 
เอตาย อฏกถาย อาจริเยหิ สวณฺณิยติ อิติ ตสฺมา สา 
อฏกถา สวณฺณนา นาม ฯ 
        สีห ลาติ คณฺหาตีติ สีหโล สีหพาหุกุมาโร ตสฺส วเส 
ชาตตฺตา ลงฺกาทีเป ขตฺติยา สีหลาติ นาม ลภึสุ เตส ขตฺติยาน 
นิวาสภูตตฺตา ลงฺกาทีโปป สีหโลติ นาม ลภติ ฯ อยเมตฺถ 
สงฺเขโป ฯ วิตฺถารกถา ปน มหาวเส วุตฺตนเยน เวทิตพฺพา ฯ 
ชลมชฺเฌ ทิปปฺตีติ ทีโป สหีโล เอว ทีโป สีหลทีโป ตสฺมึ 
ภูต สีหลทีปก กเณยฺยกณยิยาติ สุตฺเตน กณ ฯ 
        วุจฺจตีติ วากฺย วจ พฺยตฺเต วจเน ฯ ฆฺยณอิติ สุตฺเตน 
ฆฺยน ฯ กคา จชาน ณานุพนฺเธติ สุตฺเตน จสฺส โก ฯ ปนสทโฺท 
อรุจิสูจนตฺโถ ฯ สงฺขริยิตฺถาติ สงฺขตา สวณฺณนา สงฺขตาย 
ภาโว สงฺขตตฺตา ฯ ภิกขุ เอว ชโน ภิกขฺุชโน ฯ ปกฏา 
                                                [ส.๒]  
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อาลิ ปาลิ อถวา อตฺถ ปาติ รกฺขตีติ ปาล ิปาโต ลีติ 
โมคฺคลฺลานสุตฺเตน ลิปฺปจฺจโย ฯ ปาลยิ อาคโต นโย ปาลินโย 
ปาลินยสฺส อนุรูปา ปาลินยานุรูปา ฯ พุทฺธสิรีติ อวฺหโย นาม 
ยสฺส โส พุทฺธสิริวฺหโย ฯ 
        [๒๓] สวณฺณนาติ ปท อภิสมฺภุณาตีติ ปเท กตฺตา สีหลทีปเก- 
นาติ ปท วากฺเยนาติ ปทสฺส วิเสสน วากฺเยนาติ ปท สงฺขตตฺตาติ 
ปเท กรณ เอสาติ ปท สวณฺณนาติ ปทสฺส วิเสสน สงฺขตตฺตาติ 
ปท น อภิสมภฺุณาตีติ ปเท เหตุ นาติ ปท ปฏิเสโธ ๑กฺจีติ 
ปท อตฺถนฺติ ปทสฺส วิเสสน อตฺถนฺติ ปท อภิสมฺภุณาตีติ 
ปเท กมฺม อภิสมฺภุณาตีติ ปท กตฺตุวาจก ทีปนฺตเรติ ปท 
ภิกฺขุชนสฺสาติ ปเท อาธาโร ภิกฺขุชนสฺสาติ ปท อภิสมฺภุณาตีติ 
ปเท สมฺปทาน ยสฺมาติ ปท อภิสมฺภุณาตีติ ปเท กริิยาปรามสน 
ตสฺมาติ ปท สมารภิสฺสนฺติ ปเท เหตุ อิม ปาลินยานุรูปนฺติ 
ปททฺวย สวณฺณนนฺติ ปทสฺส วิเสสน สวณฺณนนฺติ ปท สมา- 
รภิสฺสนฺติ ปเท กมฺม อิทานีติ ปท สมารภิสฺสนฺติ ปเท กาลสตฺตมี 
อชฺเฌสนนฺติ ปท สมนุสฺสรนฺโตติ ปเท กมฺม พุทฺธสริิวฺหยสฺสาติ 
ปท เถรสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน เถรสฺสาติ ปท อชฺเฌสนนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ สมฺมาติ ปท สมนุสฺสรนฺโตติ ปเท ตติยาวิเสสน 
สมนุสฺสรนฺโตติ ปท อหนฺติ ปทสฺส วิเสสน อหนฺติ ปท สมา- 
รภิสฺสนฺติ ปเท กตฺตา สมารภิสฺสนฺติ อาขฺยาตปท กตฺตุวาจก ฯ 
 
๑. สมนฺตปาสาทิกายฏกถายฺเจว ปุราณโปตฺถเก จ กิฺจีติ  ทิสฺสติ ฯ 

                                                [ส.๒]  
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        [๒๔] ตฺจ อิทานิ วุจฺจมาน สวณฺณน สมารภนฺโต ตสฺสา 
อิทานิ วุจฺจมานาย สวณฺณนาย มหาอฏกถ สรรี กตฺวา มหา- 
ปจฺจริย โย วินิจฺฉโย อาจริเยน วุตฺโต ตเถว กุรุนฺทนิามาทีสุ 
วิสฺสุตาสุ อฏกถาสุ โย วินิจฺฉโย อาจริเยน วุตฺโต ตโตป 
วินิจฺฉยโต ยุตฺต อตฺถ อปริจฺจชนฺโต อห อนฺโตคธเถรวาท 
กตฺวา สวณฺณน สมฺมสมารภิสฺสนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        มหตี จ สา อฏกถา จาติ มหาอฏกถา ฯ สริยตีติ 
สรีร สร จินตฺาย ฯ กุรุนฺทอิิติ นาม ยสฺสา สา กุรุนทฺินามา 
กุรุนฺทินามา อาทิ ยาส ตา กุรุนฺทินามาทโย ฯ วิวิเธน อากาเรน 
นิจฺฉิยตีติ วินิจฺฉโย ฯ เถราน วาโท เถรวาโท อนฺโตคโธ 
จ โส เถรวาโท จาติ อนฺโตคธเถรวาโท ฯ 
        [๒๕] สวณฺณนนฺติ ปท สมารภนฺโตติ ปเท กมฺม ตนฺติ ปท 
สวณฺณนนฺติ ปทสฺส วิเสสน จสทฺโท วากยฺารมฺโภ สมา- 
รภนฺโตติ ปท อหนฺติ ปทสฺส วิเสสน ตสฺสาติ ปท สรีรนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ มหาอฏกถนฺติ ปท กตฺวาติ ปเท ปกติกมฺม 
สรีรนฺติ ปท กตฺวาติ ปเท วิกติกมฺม กตฺวาติ ปท อปริจฺ- 
จชนฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา มหาปจฺจริยนฺติ ปท วุตฺโตติ 
ปเท อาธาโร ตเถวาติ ปท นิปาตปท กุรุนฺทินามาทีสุ วิสฺสุตา- 
สูติ ปททฺวย อฏกถาสูติ ปทสฺส วิเสสน วินิจฺฉโยติ ปท 
วุตฺโตติ ปเท กมฺม อฏกถาสูติ ปท วุตฺโตติ ปเท อาธาโร 
                                                [ส.๓]  
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วุตฺโตติ กิตฺตปท กมฺมวาจก โยติ ปท วินิจฺฉโยติ ปทสฺส 
วิเสสน ยุตฺตนฺติ ปท อตฺถนฺติ ปทสฺส วิเสสน อตฺถนฺติ ปท 
อปริจฺจชนฺโตติ ปเท กมฺม อปริจฺจชนฺโตติ ปท อหนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน อหนฺติ ปท สมารภิสฺสนฺติ ปเท กตฺตา ตโตติ ปท 
ยุตฺตนฺติ ปเท อปาทาน ฯ อปสทฺโท น เกวล มหาอฏกถ 
อปริจฺจชนฺโตติ าเปติ ฯ อนฺโตคธเถรวาทนฺติ ปท กตฺวาติ ปเท 
กมฺม กตฺวาติ ปท สมารภิสฺสนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา สมฺมาติ 
ปท สมารภิสฺสนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน สมารภิสฺสนฺติ อาขฺยาตปท 
กตฺตุวาจก ฯ 
        [๒๖] อิทานิ วุจฺจมาน ต เม มม สวณฺณน ธมฺมปฺปทีปสฺส 
ตถาคตสฺส ธมฺม สาสนธมฺม ปาลิธมฺม วา สกฺกจฺจ ปฏิมานยนฺตา 
เถรา จ นวมชฺฌิมา จ ภิกขฺู ปสนฺนจิตฺตา นิสาเมนฺตูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ปสนฺน จิตฺต เยส เต ปสนฺนจิตฺตา ฯ ถิเรหิ สีลกฺขนฺธาทีหิ 
สมนฺนาคตา เถรา ฯ ภย อิกฺขนฺตีติ ภิกฺขู ฯ นวา จ มชฺฌิมา 
จ นวมชฺฌิมา ฯ ปกาเรน ทีปตีติ ปทีโป ปทีโป วิยาติ ปทีโป 
ธมฺโม เอว ปทีโป อสฺสาติ ธมฺมปฺปทีโป ฯ ปฏิมาเนนฺตีติ 
ปฏิมานยนฺตา ฯ 
        [๒๗] ตนฺติ ปท สวณฺณนนฺติ ปทสฺส วิเสสน สวณฺณนนฺติ ปท 
นิสาเมนฺตูติ ปเท กมฺม เมติ ปท สวณฺณนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ 
ปสนฺนจิตฺตา เถรา จ นวมชฺฌิมา จ ปฏมิานยนฺตาติ จตุปฺปทานิ 
                                                [ส.๓]  
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ภิกฺขูติ ปทสฺส วิเสสน ภิกฺขูติ ปท นิสาเมนฺตูติ ปเท กตฺตา 
นิสาเมนฺตูติ อาขฺยาตปท กตฺตุวาจก ธมฺมปฺปทีปสฺสาติ ปท 
ตถาคตสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน ตถาคตสฺสาติ ปท ธมฺมนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ สกฺกจฺจาติ ปท ปฏิมานยนฺตาติ ปเท ตติยาวิเสสน  
ธมฺมนฺติ ปท ปฏิมานยนฺตาติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๒๘] ยเถว พุทฺเธน โย จ ธมฺโม วินโย จ วุตฺโต โส 
ธมฺมวินโย ตสฺส พุทฺธสฺส เยหิ พุทฺธปุตฺเตหิ ธมฺมเสนาปติอาทีหิ 
ตเถว าโต เตส พุทฺธปุตฺตาน มตึ อจฺจชนฺตา สีหลฏกถา- 
จริยา ยสฺมา ปุเร อฏกถา อกสูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๙] พุทฺเธนาติ ปท วุตฺโตติ ปเท กตฺตา ธมฺโม วินโยติ 
ปททฺวย วุตฺโตติ ปเท กมฺม จสทฺโท สมุจฺจยตฺโถ วุตฺโตติ 
กมฺมวาจก กิตฺตปท โยติ ปท ธมฺโม วินโยติ ปททวฺยสฺส 
วิเสสน ตสฺสาติ ปท พุทฺธปุตฺเตหีติ ปเท สมฺพนฺโธ อจฺจชนฺตาติ 
ปท สีหลฏกถาจริยาติ ปทสฺส วิเสสน สีห...จริยาติ ปท 
อกสูติ ปเท กตฺตา ยสฺมาติ ปท อก็สูติ ปเท กิริยาปรามสน 
ปุเรติ ปท อกสูติ ปเท กาลสตฺตมี อฏกถาติ ปท อกสูติ 
ปเท กมฺม อกสูติ ปท กตฺตุวาจก ฯ 
        [๓๐] ตสฺมา หิ ตสฺมา เอว เตส พุทฺธปุตฺตาน อธิปฺปาย 
อวิโกเปตฺวา ปุเร อฏกถาน กตตฺตา ย วจน อฏกถาสุ อาจริเยหิ 
วุตฺต ปมาทเลข วชฺชยิตฺวาน สพฺพมฺป ต วจน สิกขาสุ สคารวาน 
                                            [ส.๓]  
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อิธ อิมสฺมึ สาสเน ปณฺฑิตาน ยสฺมา ปมาณ ตโต อฏ- 
กถาโต สีหลภาสาสงฺขาต ภาสนฺตรเมว หิตฺวา อปเนตฺวา วิตฺถาร- 
มคฺคฺจ วิตฺถารปฺปพนฺธนวจน สมาสยิตฺวา สงฺขิปตฺวา ต ต อฏ- 
กถาสุ วุตฺต สพฺพ วินิจฺฉย อเสสยิตฺวา อเสส กตฺวา กฺจิ 
ตนฺติกฺกม ปาลิกฺกม อโวกกฺมิตฺวา อนติกฺกมิตฺวา สุตฺตนฺติกาน 
สุตฺตนฺตปาลิย อาคตาน วจนาน อตฺถ สุตฺตานุรูป ปริทีปยนฺตี 
อย วณฺณนาป ยสฺมา เหสฺสติ ภวิสฺสติ ตสฺมา อย วณฺณนา 
สกฺกจฺจ จิตฺตึ กตฺวา ปณฺฑิเตน อนุสิกฺขิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อถวา ตโต อฏกถาโต ภาสนฺตรเมว หิตฺวา วิตฺถาร- 
มคฺคฺจ สมาสยิตฺวา สพฺพ วินิจฺฉย อเสสยิตฺวา กฺจิ ตนฺติกฺกม 
อโวกฺกมิตฺวา สุตฺตนฺติกาน วจนาน อตฺถ สุตฺตานุรูป ปริทีปยนฺตี 
อย วณฺณนาป ยสฺมา อเมฺหหิ เหสฺสติ กริสฺสติ ตสฺมา อย 
วณฺณนา สกฺกจฺจ ปณฺฑิเตน อนุสิกฺขิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๑] ตสฺมา หีติ ตสฺมา เอวาติ อตฺโถ หิสทฺโท เอวสทฺทตฺเถ 
วตฺตติ ตสฺมา หิ ธีรฺจ ป ฺฺจ พหุสฺสุตฺจาติ ปโยเค 
วิย ฯ ฏกีาย ปน หีติ นิปาตมตฺตนฺติ วุตฺต ต วิจาเรตพฺพ ฯ 
วิมติวิโนทนิย ปน หีติ สทฺท ปมาณนฺติ เอตฺถ โยเชตฺวา 
ปมาณ หิ ปมาณ เอวาติ วุตฺต ฯ ต ทุวิ ฺเยฺย ฯ กสฺมา ฯ 
ปทนฺตเรน อนฺตริตตฺตา ฯ 
        ลิขิยตีติ เลขา ปมาเทน เลขา ปมาทเลขา ฯ สพฺพมฺปติ 
                                             [ส. ๓-๔]  
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ปสทฺโท อวยวาเปกฺโข ฯ สิกฺขิตพฺพาติ สิกฺขา ฯ ครนฺติ ปสาท 
สิฺจนฺตีติ ครุโน  ครุ เสจเน อุปฺปจฺจโย ฯ ครูน ภาโว คารว 
สห คารเวน วตฺตนฺตีติ สคารวา ฯ ปมียติ ปริจฺฉิชฺชยิตีติ ปมาณ 
มา มาเน ฯ ปกาเรน เฑติ ปวตฺตตีติ ปณฺฑา ปณฺฑาย 
อิตา สมนฺนาคตา ปณฺฑิตา ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ ภาสา 
เอว อนฺตโร ภาสนฺตโร ฯ เอวสทฺเทน อฏกถาสรีร น 
ชหิตนฺติ าเปติ ฯ สุตฺต เอว สุตฺตนฺต สุตฺตนฺเต อาคตานิ 
สุตฺตนฺติกานิ ฯ วุจฺจติ อตฺโถ เอเตหีติ วจนานิ ฯ อริยติ ายตีติ 
อตฺโถ ฯ สุตฺตาน อนุรูป สุตฺตานุรูป ฯ ปริทีเปตีติ ปริทีปยนฺตี ฯ 
วณฺณนาปติ อปสทฺโท น เกวล อฏกถาสุ วุตฺตวจน ปมาณ 
อถโข สวณฺณนาป๑ ปมาณภูตา วาติ ญาเปติ ฯ ตสฺมาติ อฏ- 
กถาสุ วุตฺตสฺส ปมาณภูตตฺตา เจว อิมิสฺสาย วณฺณนาย ปมาณ- 
ภูตตฺตา จาติ อตฺโถ ฯ อนุ ปุนปฺปุน สิกขิฺยตีติ อนุสิกฺขิตพฺพา ฯ 
        [๓๒] ตสฺมา หีติ ปท ปมาณนฺติ ปเท เหตุ ยนฺติ ปท 
วจนนฺติ ปทสฺส วิเสสน อฏกถาสูติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท 
อาธาโร วจนนฺติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท กมมฺ วุตฺตนฺติ กิตฺตปท 
กมฺมวาจก ต สพฺพมฺป ปมาณนฺติ ปทตฺตย วจนนฺติ ปทสฺส วิเสสน 
วชฺชยิตฺวานาติ ปท สพฺพมฺปติ ปเท วิเสสน ปมาทเลขนฺติ ปท 
วชฺชยิตฺวานาติ ปเท กมฺม สิกฺขาสูติ ปท สคารวานนฺติ ปเท 
 
๑. อย วณณฺนาป ฯ 

                                                  [ส.๓-๔]  
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อาธาโร สคารวานนฺติ ปท ปณฺฑิตานนฺติ ปทสฺส วิเสสน 
ยสฺมาติ ปท ปมาณนฺติ ปเท เหตุ อิธาติ ปท ปณฑิตานนฺติ 
ปเท อาธาโร ปณฺฑิตานนฺติ ปท ปมาณนฺติ ปเท สมฺปทาน 
วจนนฺติ ปท ลิงฺคตฺโถ ฯ ตโตติ ปท หิตฺวาติ ปเท อปาทาน 
ภาสนฺตรเมวาติ ปท หิตฺวาติ ปเท กมฺม หิตฺวา สมาสยิตฺวา 
อเสสยิตฺวา อโวกฺกมิตฺวาติ จตุปฺปทานิ เหสฺสตีติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา วิตฺถารมคฺคนฺติ ปท สมาสยิตฺวาติ ปเท กมฺม วินิจฺ- 
ฉยนฺติ ปท อเสสยิตฺวาติ ปเท กมฺม สพฺพนฺติ ปท วินิจฉิยนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ตนฺติกฺกมนฺติ ปท อโวกฺกมิตฺวาติ ปเท กมฺม 
กฺจีติ ปท ตนฺติกฺกมนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ สุตฺตนฺติกานนฺติ ปท 
วจนานนฺติ ปทสฺส วิเสสน วจนานนฺติ ปท อตฺถนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ 
อตฺถนฺติ ปท ปริทีปยนฺตีติ ปเท กมฺม สุตฺตานุรูปนฺติ ปท 
ปริทีปยนฺตีติ ปเท กิริยาวิเสสน ปริทีปยนฺตี อยนฺติ ปททฺวย 
วณฺณนาปติ ปทสฺส วิเสสน ยสฺมาติ ปท เหสฺสตีติ ปเท กิริยา- 
ปรามสน วณฺณนาปติ ปท เหสฺสตีติ ปเท กตฺตา เหสฺสตีติ 
ปท กตฺตุวาจก สกฺกจฺจาติ ปท อนุสิกฺขิตพฺพาติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ตสฺมาติ ปท อนุสิกฺขิตพฺพาติ ปเท เหตุ วณฺณนาติ 
ปท อนุสิกฺขิตพฺพาติ ปเท กมฺม อนุสิกฺขิตพฺพาติ กิตฺตปท 
กมฺมวาจก ฯ 
        ปจฺฉิมตฺเถ ปน หิตฺวา สมาสยิตฺวา อเสสยิตฺวา อโวกฺ- 
                                                [ส.๔]  
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กมิตฺวาติ จตุปฺปทานิ เหสฺสตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ปริทีปยนฺตีติ 
ปท วณฺณนาปติ ปทสฺส วิเสสน วณฺณนาติ ปท เหสฺสตีติ 
ปเท กมฺม อเมหหีติ ปท เหสฺสตีติ ปเท กตฺตา เหสฺสตีติ 
ปท กมฺมวาจก ฯ 
        [๓๓] ตตฺถ ตาสุ คาถาสุ ต วณฺณยิสฺส วินยนฺติ๑ วจนสฺส 
มยา วุตฺตตฺตา วินโย ตาว ปม ววฏเปตพโพ ฯ เตน 
ตสฺมา ววฏเปตพฺพตฺตา เอต วินโยติอาทิก นิยามกวจน มยา 
วุจฺจติ ฯ ตตฺถาติ ปท วุตฺตตฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ อิธาติ 
ปท อธิปฺเปตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๓๔] อสฺส วินยสฺส สวณฺณนตฺถ ปน วุตฺต เยน ฯ เป ฯ 
สตฺถวณฺณนนฺติ อย มาติกา วุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อสฺสาติ 
ปท สวณฺณนตฺถนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
        เอต เตน สมเยน ฯ เป ฯ วิหรตีติอาทินิทานวจนปฺปฏิ- 
มณฺฑิต วินยปฏก เยน ปุคฺคเลน ยทา ยสฺมึ กาเล วุตฺต ยสฺมา 
การณา วุตฺต เยน ปุคฺคเลน อาภต เยสุ ปุคฺคเลสุ ปติฏ ิตฺจ 
เอต วิธึ วตฺวา ตโต ปจฺฉา เตนาติอาทิปาสฺส อตฺถ นานปฺ- 
ปการโต ทสสฺยนฺโต อห วินยสฺส อตฺถวณฺณน กริสสฺามีติ สมสฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๕] ตตฺถ เตสุ มาติกาปเทสุ วุตฺต เยน ยทา ยสฺมาติ อิท 
วจน ตาว เตน สมเยน ฯ ป ฯ วิหรตีติ เอวมาทิวจน สนฺธาย 
๑. ปฺจมารมฺภคาถาย ตติยปาโท ฯ 

                                              [ส.๔]  
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อาจริเยหิ วุตฺต ฯ ตตฺถาติ ปท นิทฺธารณ ฯ อิท เตน สมเยน 
พุทฺโธ ภควาติอาทิ วจน พุทฺธสฺส ภควโต อตฺตปฺปจฺจกฺขวจน หิ 
ยสฺมา น โหติ ตสฺมา เตน สมเยนาติอาทิ อิท วจน ฯ เป ฯ 
กสฺมา จ วุตฺตนฺติ เอต ปฺหากรณ ปณฺฑิเตน วตฺตพฺพนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        อิทนฺติ ปท น โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ ภควโตติ ปท 
อตฺตาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อตฺตโน๑ ปจฺจกฺข อตฺตปฺปจฺจกฺข 
อตฺตปฺปจฺจกฺข เอว วจน อตฺตปฺปจฺจกฺขวจน ฯ 
        อิท เตน สมเยน พุทโฺธ ภควาติอาทิ วจน อายสฺมตา 
อุปาลิตฺเถเรน วุตฺต ฯ ตฺจ เตน สมเยน พุทฺโธ ภควาติอาทิ 
วจน ปมมหาสงฺคีติกาเล อุปาลิตฺเถเรน วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ โปตฺถเก ปนสทฺโท อตฺถิ  โส 
อวสาเน นิคมเนน สเมติ ฯ 
        [๓๖] เอสา ปมมหาสงฺคีติ นาม จุลฺลวคฺเค ปฺจสติก- 
สงฺคีติกฺขนฺธเก ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ กฺิจาป วุตฺตา ปน ตถาป 
เอสา ปมมหาสงฺคีติ นาม นิทานโกสลฺลตฺถ อิธาป อฏกถาย 
อิมินา นเยน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สงฺคเหตฺวา คายน กถน สงฺคีติ เค สทฺเท สปุพฺโพ 
ติปฺปจฺจโย ฯ มหตี สงฺคีติ มหาสงฺคีติ ปมา มหาสงฺคีติ 
๑. อตฺตนาติป อตฺถิ ฯ 

                                          [ส.๔-๕]  
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ปมมหาสงฺคีติ ฯ กิฺจาปติ อนุคฺคหตฺเถ นิปาโต ฯ กุสลสฺส 
ภาโว โกสลลฺ นิทาเน โกสลฺล นิทานโกสลฺล ฯ ปนสทฺโท 
อรุจิสูจนตฺโถ ฯ อปสทฺโท น เกวล ปฺจสติกสงฺคีติกฺขนฺธเก 
เวทิตพฺพาติ ญาเปติ ฯ 
 
                        พาหิรนิทานวณฺณนา อตฺถโยชนา 
        [๓๗] ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ธมฺมจกฺกสฺส 
ปวตฺตน ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน ฯ สุภทฺทปริพฺพาชกสฺส วินยน สุภทฺท... 
วินยน ฯ กตฺตพฺพนฺติ กิจฺจ พุทฺธสฺส กจฺิจ พุทฺธกิจฺจ พุทฺเธน 
วา กตฺตพฺพ กิจฺจ พุทฺธกิจฺจ กต พุทฺธกิจฺจ เยน โส กตพุทฺธ- 
กิจฺโจ ฯ 
        [๓๘] กโุส หตฺเถ เอตสฺส อตฺถีติ กุสี ทณฺฑาทิโต อิกอีติ 
สุตฺเตน อี ฯ กุสี จ โส นโร จาติ กุสินโร ฯ กุสหตฺถ 
นร ปสฺสิตฺวา มาปต นคร กุสินร ฯ อุเปจฺจ วตฺตนฺติ คจฺฉนฺติ 
เอเตน สาลวเนนาติ อุปวตฺตน ฯ ยมกา ยุคลา สาลา ยมกสาลา ฯ 
        [๓๙] ปุณฺโณ จ โส มา๑ จาติ ปุณฺณมา ปุณฺณจนฺโท ฯ 
วิสาเขน ยุตฺโต ปุณฺณมา วิสาขปุณฺณมา วิสาขปุณฺณมา 
เอตสฺมึ ทิวเส อตฺถีติ วิสาขปุณฺณมี วิสาขปุณฺณมี จ โส 
ทิวโส จาติ วิสาขปุณฺณมีทิวโส ฯ 
        [๔๐] อุปาทิยเต กมฺมกฺกิเลเสหีติ อุปาทิ โย สภาโว 
๑. มาสทฺโท จนฺทตฺโถ ฯ 

                                                   [ส.๕]  
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กมฺมกฺกิเลเสหิ กตฺตุภูเตหิ อุปาทิยเต คหิยเต อิติ ตสฺมา โส 
สภาโว อุปาทิ นาม ฯ อุปาทิ เอว เสโส อุปาทิเสโส นตฺถิ 
อุปาทิเสโส เอติสฺสาติ อนุปาทิเสสา ฯ นิพฺพุติ นิพฺพาน ภาว- 
สาธน ฯ นิพฺพาน เอว ธาตุ นิพฺพานธาตุ ฯ 
        [๔๑] โลกสฺส นาโถ โลกนาโถ ฯ กสฺส สตฺตาน กุสลพีช 
ปาติ รกฺขตีติ กสฺสโป มหนฺโต กสฺสโป มหากสฺสโป ฯ 
นิฏ ิต วสน เอเตสนฺติ นิพฺพสนานิ ฯ สมาน ธารณ เอตสฺสาติ 
สาธารโณ ฯ ปริภฺุชน ปริโภโค ฯ สาธารโณ เอว ปริโภโค 
สาธารณปริโภโค ฯ 
        อนุปุพฺเพน วิหริตพฺพา สมาปชฺชิตพฺพาติ อนุปุพฺพวิหารา นว 
จ เต อนุปุพฺพวิหารา จาติ นวานุปุพฺพวิหารา ฯ ฉ อภิ ฺา 
ฉฬภิ ฺา ฯ นวานุปุพฺพวิหารา จ ฉฬภิ ฺา จ นวานุ... 
ฉฬภิ ฺา นวานุ...ภิ ฺา เอว ปเภทา นวานุ...ญาปเภทา ฯ 
        [๔๒] ปยเต ปน ฯ สมสม อติวิย สม กตฺวา ปน 
สมสมฏปน ฯ อนณสสฺ ภาโว อานณฺย ฯ สสฺส อตฺตโน เอต 
สก ฯ กวจฺจ๑ อิสฺสริยฺจ กวจอิสฺสริย ฯ สก กวจอิสฺสริย 
สก...ริย ตสฺส อนุปฺปทาน สก...นุปฺปทาน ฯ กุลสฺส วโส 
กุลวโส กุลวสสฺส ปติฏาปโก กุลวสปฺปติฏาปโก ฯ สท-ฺ 
ธมฺมสฺส ปติฏาปโก ปวตฺตโก สทฺธมมฺปฺปติฏาปโก ฯ 
 
๑. กวโจติ เยภยฺุเยน ทิสฺสติ ฯ 

                                         [ส.  ๕-๖]  
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        [๔๓] ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนนฺติ ปท กตฺวาติ ปเท ปกติกมฺม 
หีติ ปท วิตฺถารโชตโก อาทินฺติ ปท กตฺวาติ ปเท วิกติกมฺม 
กตฺวาติ ปท ยาวาติ ปเท วิเสสน ยาวาติ ปท พุทฺธกิจฺเจติ 
ปทสฺส วิเสสน สุภทฺท...วินยนาติ ปท ยาวาติ ปเท อปาทาน 
กตพุทฺธกิจฺเจ ภควตีติ ปททฺวย โลกนาเถติ ปทสฺส วิเสสน 
กุสินารายนฺติ ปท ปรินิพฺพุเตติ ปเท เทสวเสน สาม ฺาธาโร 
สมีปาธาโร วา อุปวตฺตเนติ ปท สาลวเนติ ปทสฺส วิเสสน 
มลฺลานนฺติ ปท สาลวเนติ ปเท สมฺพนฺโธ สาลวเนติ ปท 
ปรินิพฺพุเตติ ปเท เทสวเสน วิเสสาธาโร ยมกสาลานนฺติ ปท 
อนฺตเรติ ปเท สมฺพนฺโธ  อนตฺเรติ ปท ปรินิพฺพุเตติ ปเท 
วิเสสาธาโร วิสาขปุณฺณมีทิวเสติ ปท ปรินิพฺพุเตติ ปเท สาม ฺ- 
กาลสตฺตมี ปจฺจูสสมเยติ ปท ปรินิพฺพุเตติ ปเท วิเสสกาล- 
สตฺตมี อนุปาทิเสสายาติ ปท นิพฺพานธาตุยาติ ปทสฺส วิเสสน 
นิพฺพานธาตุยาติ ปท ปรนิิพฺพุเตติ ปเท อิตฺถมฺภูตลกฺขณ ปร-ิ 
นิพฺพุเตติ ปท สนฺนิปติตานนฺติ ปเท ลกฺขณกิริยา โลกนาเถติ 
ปท ปรินิพฺพุเตติ ปเท ลกฺขณวนฺต ภควโตติ ปท ปรินิพฺพาเนติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ปรินิพฺพาเนติ ปท สนนฺิปติตานนฺติ ปเท 
อาธาโร เหตุ วา สนฺนิปติตาน สตฺตนฺนนฺติ ปททฺวย ภิกฺขุ... 
สานนฺติ ปทสสฺ วิเสสน ภิกฺขุ...สานนฺติ ปท สงฺฆตฺเถโรติ 
ปเท สมฺพนฺโธ สงฺฆตฺเถโร อายสฺมาติ ปททฺวย มหากสฺสโปติ 
                                              [ส.๕]  
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ปทสฺส วิเสสน มหากสฺสโปติ ปท ชเนสีติ ปเท กตฺตา 
สตฺตาหปรินิพฺพุเตติ ปท อนุสฺสรนฺโตติ ปเท ลกฺขณกิริยา ภควตีติ 
ปท สตฺตาหปรินิพฺพุเตติ ปเท ลกฺขณวนฺต สุภทฺเทนาติ ปท 
วุฑฺฒ...เตนาติ ปทสฺส วิเสสน วุฑฺฒ...เตนาติ ปท วุตฺตนฺติ 
ปเท กตฺตา อลนฺติ ปท ปฏเิสโธ อาวุโสติ ปท อาลปน 
มาติ ปท โสจิตฺถาติ ปเท ปฏิเสโธ ตุเมหติ ปท โสจิตฺถ 
ปริเทวิตฺถาติ ปททฺวเย กตฺตา โสจิตฺถาติ ปท อาขฺยาตวจน 
กตฺตุวาจก มาติ ปท ปริเทวิตฺถาติ ปเท ปฏิเสโธ ปริเทวิตฺถาติ 
ปท อาขฺยาตปท สุมุตฺตาติ ปท มยนฺติ ปทสฺส วิเสสน มยนฺติ 
ปท ลิงฺคตฺโถ เตนาติ ปท มหาสมเณนาติ ปทสฺส วิเสสน 
มหาสมเณนาติ ปท สุมุตฺตาติ ปเท อปาทาน อุปทฺทุตาติ ปท 
มยนฺติ ปทสฺส วิเสสน มยนฺติ ปท โหมาติ ปเท กตฺตา 
โหมาติ อาขฺขาตปท อิทนฺติ ปท กปฺปตีติ ปเท กตฺตา โวติ 
ปท กปฺปตีติ ปเท สมปฺทาน อิทนฺติ ปท น กปฺปตีติ ปเท 
กตฺตา โวติ ปท น กปฺปตีติ ปเท สมฺปทาน อิตีติ ปท 
อุปทฺทุตาติ ปเท อากาโร อิทานีติ ปท อิจฺฉิสฺสามาติ ปเท 
กาลสตฺตมี มยนฺติ ปท อิจฺฉิสฺสามาติ ปเท กตฺตา ยนฺติ ปท 
น อิจฺฉิจฺสามาติ ปเท กมฺม อิตีติ ปท วุตฺตอิติ ปเท อากาโร 
วุตฺตวจนนฺติ ปท อนุสฺสรนฺโตติ ปเท กมฺม อนุสฺสรนฺโตติ 
ปท มหากสฺสโปติ ปทสสฺ วิเสสน ฯ 
                                                [ส.๕]  
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        [๔๔] ปาปภิกฺขู อตีตสตฺถุก ปาวจน อิติ ม ฺมานา ปกฺข 
อลชฺชิปกฺข ลภิตฺวา นจิรสฺเสว สทฺธมฺม ย เยน การเณน 
อนฺตรธาเปยฺยุ เอต าน โข ปน การณ วิชฺชติ ยาว 
ยตฺตก กาล ธมฺมวินโย ลชชฺิปุคฺคเลสุ ติฏติ ตาว ตตฺตก 
กาล ปาวจน อนตีตสตฺถุกเมว โหติ หิ สจฺจ โย โว ฯ เป ฯ 
สตฺถาติ เอต วจน ภควตา วุตฺต ยถา เยน ปกาเรน อิท 
สาสน อทฺธนิย จิรฏ ิติก อสฺส ภเวยฺย ยนฺนูนาห ตถา เตน 
ปกาเรน ธมฺมฺจ วินยฺจ สงฺคาเยยฺย ภควตา ธาเรสฺสสิ 
ฯ เป ฯ นิพฺพสนานิ อิติ วตฺวา จีวเร สาธารณปริโภเคน อตฺตนา 
สมสมฏปเนน จ ยฺจ อนุคฺคหิโต ตสฺส เม ตสฺส มยฺห ก ึ
ธมฺมวินยสงฺคายนโต อ ฺ อานณฺย ภวิสฺสติ วิย ยถา ราชา 
อตฺตโน กุลวสปฺปติฏาปก ปุตฺต สกกวจอิสฺสริยานุปฺปทาเนน อนุคฺ- 
คเหสิ เอว ภควา เม สทฺธมมฺวสปฺปติฏาปโก อย กสฺสโป 
ภวิสฺสติ อิติ เอว มนฺตฺวา ชานิตฺวา อสาธารเณน อิมินา อนุคฺ- 
คเหน ม อนุคฺคเหสิ อิติ จินฺตยนฺโต มหากสฺสโป ธมฺมวินย 
ฯ เป ฯ อุสฺสาห ชเนสีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๔๕] ยฺจาติ ปท อนุคฺคหิโตติ ปเท กิริยาปรามสน 
ภควตาติ ปท วตฺวา อนุคฺคหิโตติ ปททฺวเย กตฺตา อิตีติ ปท 
วตฺวาติ ปเท อากาโร วตฺวาติ ปท อนุคฺคหิโตติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา จีวเรติ ปท สาธารณอิติ ปเท อาธาโร สาธารณ- 
                                       [ส.๕-๖]  
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ปริโภเคนาติ ปท อนุคฺคหิโตติ ปเท ตติยาวิเสสน อห ฯ เป ฯ 
เอวมาทินาติ ปท นเยนาติ ปทสฺส วิเสสน นเยนาติ ปท 
ปเนนาติ ปเท ตติยาวิเสสน นวานุ...าปเภเทติ ปท อุตฺตริ... 
ธมฺเมติ ปทสฺส วิเสสน อุตฺตริ...ธมฺเมติ ปท ปเนนาติ ปเท 
อาธาโร อตฺตนาติ ปท สมสมาติ ปเท สหโยคตติยา สม... 
เนนาติ ปท อนุคฺคหิโตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ จสทฺโท สาธารณ- 
ปริโภเคน จ สมสมฏปเนน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อนุคฺคหิโตติ 
ปท อหนฺติ ปทสฺส วิเสสน อหนฺติ ปท ลิงฺคตฺโถ ตสฺสาติ 
ปท เมติ ปทสฺส วิเสสน เมติ ปท อานณฺยนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ 
ภวิสฺสตีติ วา ปเท สมฺปทาน กึ อ ฺนฺติ ปททฺวย อานณฺยนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน อานณฺยนฺติ ปท ภวิสฺสตีติ ปเท กตฺตา 
นนูติ ปท อนุคฺคเหสีติ ปเทน โยเชตพพฺ มนติ ปท อนุคฺคเหสีติ 
ปเท กมฺม ภควาติ ปท มนฺตฺวา อนุคฺคเหสีติ ปททฺวเย กตฺตา 
ราชาติ ปท อนุคฺคเหสีติ ปเท กตฺตา วิยาติ ปท อุปมาโชตโก 
สก...เนนาติ ปท อนุคฺคเหสีติ ปเท ตติยาวิเสสน อตฺตโนติ 
ปท กุลวสอิติ ปเท สมฺพนฺโธ กลุ...ปกนฺติ ปท ปุตฺตนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ปุตฺตนฺติ ปท อนุคฺคเหสีติ ปเท กมฺม สทฺธมฺม- 
วสปฺปติฏาปโก อยนฺติ ปททฺวย กสสฺโปติ ปทสสฺ วิเสสน 
เมติ ปท สทฺธมฺมวสอิติ ปเท สมฺพนฺโธ กสฺสโปติ ปท 
ภวิสฺสตีติ ปเท กตฺตา ภวิสฺสตีติ อาขฺยาตปท กตฺตุวาจก อิตีติ 
                                         [ส.๖]  
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ปท มนฺตฺวาติ ปเท อากาโร มนฺตฺวาติ ปท อนุคฺคเหสีติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา อิมินา อสา...เณนาติ ปททฺวย อนุคฺคเหนาติ 
ปทสฺส วิเสสน อนุคฺคเหนาติ ปท อนุคฺคเหสีติ ปเท กรณ 
ตติยาวิเสสน วา อนุคฺคเหสีติ อาขฺยาตปท กตฺตุวาจก อิตีติ- 
ปท จินฺตยนฺโตติ ปเท อากาโร จินฺตยนฺโตติ ปท มหากสฺสโปติ 
ปทสฺส วิเสสน มหากสฺสโปติ ปท ชเนสีติ ปเท กตฺตา 
ธมฺม...นตฺถนฺติ ปท ชเนสีติ ปเท สมฺปทาน ภิกฺขูนนฺติ ปท 
อุสฺสาหนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ อุสฺสาหนฺติ ปท ชเนสติี ปเท กมฺม 
ชเนสีติ อาขฺยาตปท กตฺตุวาจก ฯ 
        [๔๖] ยถาหาติ ธมฺมสงฺคาหโก มหากสฺสโป ยถา กึ อาห 
อถโข ฯ เป ฯ สเตหีติ เอว อาห ฯ โหนฺตีติอิติ เอตฺถ อิติสทฺโท 
อาหาติ ปเท อากาโร ฯ ปถุุชชฺนา จ โสตาปนฺนา จ สกทา- 
คามิโน จ อนาคามิโน จ สุกฺขวิปสฺสกขีณาสวา จ ปุถุชชฺน... 
ขีณาสวา ฯ ปุถุชชฺน...สวา จ เต ภิกฺขู จาติ ปุถุ...ภิกขฺู ฯ 
        [๔๗] เถโรติ ปท วชฺเชตฺวา ปริคฺคเหสีติ ปททฺวเย กตฺตา 
สกล...ติธเร อเนกสเต อเนกสหสฺเสติ ปทตฺตย ปุถุ...ภิกฺขูติ 
ปทสฺส วิเสสน ปุถชฺุช...ภิกฺขูติ ปท วชฺเชตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
จสทฺโท อเนกสเต จ อเนกสหสฺเส จาติ โยเชตพฺโพ ฯ วชฺเชตฺวาติ 
ปท ปริคฺคเหสีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ติปฏ...ธเร ปฏิสมฺภิทปฺ- 
ปตฺเต มหานุภาเว เยภุยฺเยน ฯ เป ฯ อาโรปเต เตวิชฺชาทิเภเท 
                                                [ส.๖-๗]  
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เอกูนปฺจสเตติ ฉ ปทานิ ขีณาสวภิกฺขูเยวาติ ปทสฺส วิเสสน 
เยภุยฺเยนาติ ปท อาโรปเตติ ปเท ตติยาวิเสสน ภควตาติ ปท 
อาโรปเตติ ปเท กตฺตา เอตทคฺคนฺติ ปท อาโรปเตติ ปเท 
กมฺม ขีณา...เยวาติ ปท ปรคฺิคเหสีติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๔๘] เยติ เย ภิกฺขู ฯ กิสฺส ปน ฯ เป ฯ กาสีติ ปุจฺฉา ฯ 
อายสฺมโต ฯ เป ฯ ณตฺถ เถโร เอเกนูน อกาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เตน หาติอาทิ ทฬฺหีกรณ หิ สจฺจ เตน อานนฺเทน ฯ ธมฺม- 
สงฺคีตีติ ปท น สกฺกาติ ปเท กมฺม ฯ การณ าเปนฺโต อาห 
โส หาติอาทึ ฯ โส อานนฺโท หีติ ยสฺมา ฯ สห น 
สกฺกาติ อานนฺเทน สห ธมฺมสงฺคีติ กาตุ น สกฺกา ฯ อสฺสาติ 
ปท ปฏิคฺคหิตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ยทิ ฯ เป ฯ นิโตติ ปุจฺฉา ฯ 
ยทิ เอวนฺติ อานนฺท วินา กาตุ อสกฺกุณเน ยทิ สติ ฯ อถาติ 
อุจฺจินิตพฺพภาเว สติ ฯ ปร ุฯ เป ฯ วชฺชนโต ปเรส ภิกฺขูน 
ครหวิวชฺชนโต อานนฺโท เถเรน น อุจฺจินิโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เถโร หีติอาทิ วิตฺถาโร หีติ สจฺจ ฯ ตถาหีติอาทิ ทฬฺหีกรณ 
ตถาหีติ ต วจน หิ สจฺจ ฯ นนฺติ ปท โอวทตีติ๑ ปเท กมฺม ฯ 
ชาเตสูติ ปท โอวทตีติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ สกฺยกลุปฺปสูโตติ 
สกฺยกุเล ชาโต ฯ ตถาคตสฺสาติ ปท ภาตาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ภาตา จ โส จูฬปตา จาติ ภาตาจูฬปตา ตสฺส ปุตฺโต 
 
๑. วทตีติ เอตฺตกเมว วณฺณนาวจน ฯ  
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ภาตา...ปุตฺโต๑ ฯ อถวา ภาตาจูฬปตูติ ปท วากฺ สโลโป ฯ 
ตตฺร หีติ หิ สจฺจ ตสฺมึ มหากสฺสปตฺเถเร ฯ ตตฺราติ ปท 
ม ฺมานาติ ปเท อาธาโร ฯ ฏีกาย ปน ตตฺราปติ เอว 
สตีติ อตฺโถ วุตฺโต โส วิจาเรตฺวา คเหตพฺโพ ฯ ภิกขฺูติ 
ปท อุปวเทยฺยุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปริวชฺเชนฺโต เถโรติ ปท 
น อุจฺจินีติ ปเท กตฺตา ฯ อานนฺท ฯ เป ฯ คเหสฺสามีติ อานนฺท 
วินา สงฺคีติ กาตุ น สกฺกา ภิกฺขูนเยว อนุมติยา อานนฺท อห 
คเหสฺสามิ อิติ มนสิกตฺวา น อุจฺจินิ ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ 
        [๔๙] ยถาหาติ ปุราณาจริโย ยถา กึ อาห ฯ อภพฺโพ ฯ เป ฯ 
อคตึ คนฺตุนฺติ ฉนฺทา โทสา โมหา ภยา อคตึ อคนฺตพฺพ คนฺตุ 
อภพฺโพ อนนุรูโป ฯ อเนนาติ ปท ปรยิตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
เตนหีติ เตเนว การเณน ฯ อถโขติ อนนฺตร ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ 
ตนฺติ ตฺติทุติยกมฺม ฯ 
        [๕๐] ธาตุ...วเสสูติ ปท วีติวตฺเตสูติ ปเท ลกขฺณวนฺต 
วีติวตฺเตสูติ ปท อติกฺกนฺโตติ ปเท ลกขฺณกิริยา ฯ อิติ มนฺตฺวาติ 
เอว ชานิตฺวา ฯ อิตีติ เอว วตฺวา ฯ อิติสทฺโท มหาปรเิทโวติ 
ปทสฺส สรูป ฯ อนุปฺปตฺเต เถเรติ เถเร อนุปฺปตฺเต ฯ มิลาตมาลา 
กจวร มิลาตมาลากจวรนฺติ จ เทฺว ปาา ฯ อถาติ ตทา ฯ 
๑. ...ตถาคตสฺส ภาตา จูฬปตปุุตฺโตติ เอตฺถ ภาคาจฬูปตุปุตฺโตติอิท สมาสปทนฺติ  
โยชนากาโร ม ฺติ เตเนว นิพฺพจนมกาสิ ฯ 

                                         [ส.๗-๙]  
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ปภูตีติ ปท านนิสชฺชาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ านฺจ นิสชฺชา 
จ านนิสชฺชา านนิสชฺชา พหุลา ยสฺส โส านนิสชฺชาพหุโล 
ตสฺส ภาโว านนิสชฺชาพหุลตฺต ฯ อุสสฺนฺนา ธาตุ ยสฺมึ โส 
อุสฺสนฺนธาตุโก ฯ สนฺธายาติ ปท อโวจาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
มาณเวนาติ ปท ปหิตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อโวจาติ อานนฺทตฺเถโร 
อโวจ ฯ อิติสทฺโท เอตนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ อถาติ ตทา ฯ 
อุปกฏายาติ วสฺสุปนายิกาย อาสนฺนาย ฯ อุปกฏายาติ ปท 
คโตติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
        [๕๑] ฉฑฺฑิตา จ ปติตา จ อุกฺกลาปา ฉฑฺฑิต...อุกฺกลาปา ฯ 
อุกฺลาจาติป๑ อตฺถิ ฯ ปรินพฺิพาเนติ ปรินิพฺพานฏาเน ฯ เตส 
ติตฺถิยาน ฯ อิติ วุตฺตนฺติ อิติ วจน วุตฺต โหติ ฯ อาคตตฺถาติ 
อาคตา อตฺถ ฯ หตฺถกมฺมนฺติ หตฺเถน กตฺตพฺพกมฺม ฯ สาธุ 
ภนฺเต อิติ วตฺวา ราชา ฯ เป ฯ อทาส ิฯ หตฺถกมฺมการเกติ 
หตฺเถน กตฺตพฺพกมฺมสฺส การเก ฯ อิติสทฺโท อาโรเจสุนฺติ ปเท 
อากาโร ฯ สาธุ ฯ เป ฯ กโรมีติ ราชา อาห ฯ สงฺคห ฯ เป ฯ 
มหาราชาติ เถรา อาหสุ ฯ สนฺนิสชชฺนฏานนฺติ สนฺนิปติตฺวา 
นิสีทนฏาน กโรถ ฯ สนนฺิสินฺนฏานนฺติป ปาโ ฯ กตฺถ 
กโรมิ ภนฺเตติ ราชา ปุจฉิ ฯ เวภาร ฯ เป ฯ มหาราชาติ เถรา 
อาหสุ ฯ กาตุนฺติ สนฺนิสินฺนฏานสฺส กรณ ภาเว ตุปจฺจโย ฯ 
สาธุ ภนฺเตติ โข สาธุ ภนฺเต อิติ วตฺวา ราชา อชาตสตฺตุ 
 
๑. อุกฺลาปาติป ฯ 

                                    [ส.๙-๑๐]  
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การาเปตฺวา อาโรจาเปสีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๕๒] สุฏ ุ วิภตฺต สุวิภตฺต ภิตฺติ จ ถมฺโภ จ โสปาโน จ 
ภิตฺติ...โสปาน สุวิภตฺต ภิตฺติตฺถมภโสปาน ยสฺส โส สุวิภตฺต- 
ภิตฺติตฺถมฺภโสปาโน ฯ นานาวิธา ปการา ยสฺส ต นานาวิธ ฯ 
มาลากมฺมฺจ ลตากมฺมฺจ มาลากมฺมลตากมฺม นานาวิธฺจ ต 
มาลากมฺมลตากมฺมฺจาติ นานา...ลตากมฺม นานาวิธมาลากมฺม- 
ลตากมฺเมหิ วิจิตฺโต นานา...วิจิตฺโต ฯ อภิภวตีติ อภิภวนฺโต ฯ 
ร ฺโ ภวน ราชภวน ราชภวนสฺส วิภูติ ราชภวนวิภูติ ฯ 
อวหสตีติ อวหสนฺโต ฯ เทวาน วิมาน เทววิมาน เทววิมานสฺส 
สิรี เทววิมานสิรี ฯ นิเกติ วสติ เอตฺถาติ นิเกต ฯ นปิตนฺติ เอตฺ- 
ถาติ นิปาต ตรนฺติ เอตฺถาติ ติตฺถ นิปาตฺจ ต ติตฺถฺจาติ 
นิปาตติตฺถ เอก นิปาตติตฺถ เอกนิปาตติตฺถ ฯ เทวา จ มนุสฺสา 
จ เทวมนุสฺสา เทวมนุสฺสาน นยนานิ เทวมนุสฺสนยนาน ิวิเห 
อากาเส คจฺฉนฺตีติ วิหงฺคา เทวมนุสฺสนยนานิ เอว วิหงฺคา 
เทว...วิหงฺคา ฯ รมณียสฺส ภาโว รามเณยฺยก เณยฺยกปฺ- 
ปจฺจโย โลเก รามเณยฺยก โลกรามเณยฺยก ฯ ปสฺสิตพฺโพติ 
ทฏพฺโพ มณฺฑน อลงฺกรณ มณฺโฑ ทฏพฺโพ สารภูโต 
มณฺโฑ เอตสฺสาติ ทฏพฺพสารมณฺโฑ ฯ 
        [๕๓] กสุุมาน ทามานิ กุสุมทามานิ โอลมฺพนฺตีติ โอลมฺพกานิ 
กุสุมทามานิ จ ตานิ โอลมฺพกานิ จาติ กุสุมทามโอลมฺพกานิ 
                                            [ส.๑๐]  
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วิวิธานิ จ ตานิ กุสุมทามโอลมฺพกานิ จาติ วิวิธกุสุม...กานิ 
วินิจคฺคลติ นิกฺขาเมตีติ วินิคฺคลนฺต จารุ จ ต วิตานฺจาติ 
จารุวิตาน วิวิธกุสุมทามโอลมฺพกานิ วินิคฺคลนฺต อิว จารุวิตาน 
เอตฺถาติ วิวิธกุสุมทามโอลมฺพกวินิคฺคลนฺตจารุวิตาโน ฯ รตเนหิ 
วิจิตฺต รตนวิจิตฺต มณีน กุฏ มณิกุฏ มณิกุเฏน นิพฺพตฺต 
มณิโกฏิม มณิโกฏิม จ ต ตลฺจาติ มณิโกฏิมตล รตน- 
วิจิตฺตฺจ ต มณิโกฏิมตลฺจาติ รตนวิจิตฺตมณิโกฏิมตล ฯ  
อุปหรณ ปูชน อุปหาโร นานาปุปฺเผหิ อุปหาโร นานา- 
ปุปฺผุปหาโร นานาปุปฺผุปหาเรน วิจิตฺโต นานา...วิจิตฺโต ฯ 
ภูมิย กตฺตพฺพ กมฺม ภูมิกมฺม สุปรินิฏ ิต ภูมิกมฺม เอตสฺสาติ 
สุปริ...กมโฺม มณฺฑโป ฯ 
        [๕๔] สขุ ปฏิจฺจ อตฺถริยนฺตีติ ปจฺจตฺถรณานิ กปฺปยานิ 
อนุรูปานิ ปจฺจตฺถรณานิ กปฺปยปฺปจฺจตฺถรณานิ กปปฺยปฺปจฺจตฺถ- 
รณาน สตานิ กปฺปย...สตานิ ฯ ป ฺาเปตฺวาติ ปาเปตฺวา ฯ 
เอตฺถาติ ธมฺมาสเน ฯ 
        [๕๕] ราชาติ ปท การาเปตฺวา ฯ เป ฯ อาโรจาเปสีติ ปเทสุ 
เหตุกตฺตา อชาสตฺตูติ ปท ราชาติ ปทสสฺ วิเสสน วิสฺส- 
กมฺมุนาติ ปท นิมฺมิตอิติ ปเท กตฺตา นิมมฺิตสทิส สุวิ...ปาน 
นานา...จิตฺต อภิ...มิว อว...มิว นิเกตมิว เอก...มิว จ 
โลก...มิว ทฏพฺพ...มณฺฑนฺติ นว ปทานิ มณฺฑปนฺติ ปทสฺส 
                                            [ส.๑๐. ๑๑]  
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วิเสสน ราชาภวนวิภูตินฺติ ปท อภิภวนฺตนฺติ ปเท กมฺม เทว- 
วิมานสิรินฺติ ปท อวหสนฺตนฺติ ปเท กมฺม สิริยาติ ปท 
นิเกตนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ เทว...วิหงฺคานนฺติ ปท เอกนิปาต- 
ติตฺถนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท อภิภวนฺตมิว จ อวหสนฺตมิว 
จ นิเกตมิว จ เอก...มิว จาติ โยเชตพฺโพ ฯ สมฺปณฺฑิตนฺติ 
ปท โลกรามเณยฺยกนฺติ ปทสฺส วิเสสน มณฺฑปนฺติ ปท การา- 
เปตฺวาติ ปเท กมฺม การาเปตฺวาติ ปท อลงฺกริตฺวาติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา วิวิธ...วิตาน รตน...ตลมิว จ นานา...วิจิตฺต 
สุปริ...กมฺม พฺรหฺมวิมานสทิสนฺติ ปฺจ ปทานิ นนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ จสทฺโท วิวิธ...วิตาน จ รตน...มิว จาติ โยเช- 
ตพฺโพ ฯ นนติฺ ปท อลงฺกริตฺวาติ ปเท กมฺม อลงฺกรตฺิวาติ 
ปท ป ฺาเปตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ตสฺมินฺติ ปท มหา- 
มณฺฑเปติ ปทสฺส วิเสสน มหามณฺฑเปติ ปท ป ฺาเปตฺวาติ 
ปเท อาธาโร ปฺจสตานนฺติ ปท ภิกฺขูนนฺติ ปทสฺส วิเสสน 
ภิกฺขูนนฺติ ปท ป ฺาเปตฺวาติ ปเท สมฺปทาน อนคฺฆานีติ ปท 
ปฺจ สตานีติ ปทสฺส วิเสสน ปฺจ...สตานีติ ปท ปฺ 
าเปตฺวาติ ปเท กมฺม ป ฺาเปตฺวาติ ปท ป ฺาเปตฺวาติ 
ปเท ปุพฺพกลากิริยา ทกฺขิณภาคนฺติ ปท นิสฺสายาติ ปเท กมฺม 
นิสฺสายาติ ปท อภิมุขนฺติ ปเท วิเสสน อุตฺตราภิมุขนฺติ ปท 
เถราสนนฺติ ปทสฺส วิเสสน เถราสนนติฺ ปท ป ฺาเปตฺวาติ 
                                        [ส.๑๑]  
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ปเท กมฺม มณฺฑปมชฺเฌติ ปท ป ฺาเปตฺวาติ ปเท อาธาโร 
ปุรตฺถาภิมุข อาสนารหนฺติ ปททฺวย ธมฺมาสนนฺติ ปทสฺส วิเสสน 
พุทฺธสฺสาติ ปท ภควโตติ ปทสฺส วิเสสน ภควโตติ ปท 
อาสนาติ ปเท สมฺพนฺโธ ธมฺมาสนนฺติ ปท ป ฺาเปตฺวาติ 
ปเท กมฺม ป ฺาเปตฺวาติ ปท เปตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา 
ทนฺตขจิตฺตวีชนินฺติ ปท เปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ จสทฺเทน น 
เกวล ปฺจกปฺปยปฺปจฺจตฺถรณสตานิ เถราสน ธมฺมาสนฺจ 
ปาเปสีติ ญาเปติ ฯ เอตฺถาติ ปท เปตฺวาติ ปเท อาธาโร  
เปตฺวาติ ปท อาโรจาเปสีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ภิกฺขุ- 
สงฺฆสฺสาติ ปท อาโรจาเปสีติ ปเท สมฺปทาน อิติสทฺโท 
อาโรจาเปสีติ ปเท อากาโร ฯ 
        [๕๖] เตนาติ ตสฺมา ฯ เต น ยุตฺต สนฺนิปาต คนฺตุนฺติ 
สนฺนิปาต คมน ตว น อนุรูป ฯ เม ตนฺติ ต คมน มยฺห 
น ปฏิรูป ฯ อิตีติ จินฺเตตฺวา ฯ รตฺตินฺติ ปท วีตินาเมตฺวาติ 
ปเท อจฺจนฺตสโยโค ฯ กายคตายาติ กาเย ปวตฺตาย ฯ อิตีติ 
มนสิกตฺวา ฯ อปฺปตฺตฺจ๑ สีส พิมฺโพหนนฺติ สีส พิมฺโพหน 
อปฺปตฺต ฯ อย หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ อิตีติ มนสิกตฺวา ฯ 
เตนาติ ตสฺมา ฯ 
        [๕๗] อถาติ ตทา ฯ กต ภตฺตกิจฺจ เอเตหีติ กตภตฺตกิจฺจา ฯ 
 
๑. อสมฺปตฺตฺจาติ วณฺณนาย ทิสฺสติ ฯ 

                                              [ส.๑๑. ๑๒]  
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ตตฺถาติ ธมฺมสภาย เตสุ วา ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ อานนฺทสฺสาติ 
อานนฺทสฺส เอต อาสน อิติ ภิกฺขู อาหสุ ฯ อานนฺโท ฯ เป ฯ 
คโตติ ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ ฯ ตสฺมึ สมเยติ ตสฺมึ ปุจฺฉนกาเล ฯ ตโตติ 
ตทนนฺตร ฯ เอเกติ เอเก อาจริยา วทนฺติ ฯ 
        [๕๘] ตสฺมินฺติ อานนฺเท ฯ ก ธุร กตฺวาติ มหากสฺสโป 
ปุจฺฉิ อายสฺมนฺต อุปาลึ ธรุ กตฺวาติ ภิกฺขู อาหสูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
กึ อานนฺโท นปฺปโหตีติ ปุจฺฉา โน นปฺป ฯ เป ฯ สงฺคายามาติ 
ภิกฺขู อาหสุ ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ ตตฺราติ สมฺมนฺนเน ฯ 
เอกสนฺติ เอกสฺมึ เทหภาเค ฯ ทนฺตขจิตฺต วีชนึ คเหตฺวา นิสีทีติ๑ 

สมฺพนฺโธ ฯ ตโตติ ตทา ฯ เวสาลิย ภนฺเตติ อุปาลิ วิสชฺเชติ ฯ 
ก อารพฺภาติ ปุจฺฉิ ฯ สุทินฺน ฯ เป ฯ รพฺภาติ วิสชฺเชติ ฯ กิสฺม ึ
วตฺถุสฺมินฺติ ปุจฺฉิ ฯ เมถุนธมฺเมติ อุปาลิ วิสชฺเชติ ฯ ยถา จ 
ปบมสฺสาติ ยถา จ ปบมสสฺ ปาราชิกสสฺ วตฺถุอาทีนิ ปุจฺฉิ ฯ 
        สงฺคายนฺเตหีติ สงฺคายนฺเตหิ อเมฺหหิ ฯ ทนฺตขจิตฺต วีชนึ 
คเหตฺวา นิสีทีติ๑ สมฺพนฺโธ ฯ อนฺตรา จ ฯ เป ฯ กายนฺติ 
อานนฺโท วิสชฺเชติ ฯ 
        ตตฺถาติ เตสุ นิกาเยสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ ขุทฺทก- 
 
๑. อิมสฺมึ าเน คเหตฺวาติ อปรกาลกิริยาปท ฯ โยชนากาโร ปนสมานกาลกิริยาปทนฺต ิ 
ส ฺ กโรติ ม ฺเ เตน ตถา สมฺพนฺโธ กโต ฯ 

                                               [ส.๑๒...๑๖]  
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นิกาเย ฯ รสวเสนาติ ปท เอกวิธนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๕๙] ย หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ห ิสจฺจ ย พุทฺธวจน ภควตา 
วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ภควตาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวาติ ปท ปรินิพฺพายตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ปริพฺพายติ ภควาติ ปาเสโส ฯ เอโก รโส กิจฺจ เอตสฺสาติ 
เอกรส ฯ วิมจฺุจน วิมุตฺติ วิมุตฺติ รโส เอตสฺสาติ วิมุตฺติรส ฯ 
        ตตฺถาติ ตสฺมึ ธมฺมวินเย นิทฺธารณ ฯ เตเนวาติ ตสฺมา 
เอว มหากสฺสโป อาห ฯ 
        ตโย ปเภทา ยสฺส ต ติปฺปเภท ฯ ตตฺถาติ ปฐมาทีสุ 
พุทฺธวจเนสุ ฯ เอสา ปน คาถา อุปฺปนฺนา อุทานคาถา อิติ 
ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพา ฯ อิตีติ ปท ยนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๖๐] ตตฺถาติ วินยสุตฺตนฺตอภิธมฺมปฏเกสุ ฯ ปมสงฺคีติยนฺติ 
ปท สงฺคีตฺจาติ ปเท อาธาโร ฯ อนุสงฺคีตฺจาติ สงฺคีติกฺขนฺธ- 
กาทิก ทุติยตติยสงฺคีตีสุ สงฺคีต ฯ ฏีกาย ปน อสงฺคีตนฺติ ปาโ 
ทิสฺสติ โส ปมสงฺคีติยนฺติ อาธารภูต ปท อเปกฺขิตฺวา 
วุตฺโต ยุชฺชติ ฯ สงฺคีตฺจ อนุสงฺคีตฺจาติ ปททฺวย สพฺพมฺปติ 
ปทสสฺ วิเสสน ฯ สพฺพมฺป พุทฺธวจน สโมธาเนตฺวา อิติ อิท 
พุทฺธวจน วินยปฏก นาม อิติ เวทิตพฺพ สโมธาเนตฺวา อิติ อิท 
พุทฺธวจน สุตฺตนฺตปฏก นาม อิติ เวทิตพฺพ สโมธาเนตฺวา 
อิติ อิท พุทฺธวจน อภิธมฺมปฏก นาม อิติ เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                                     [ส.๑๖...๑๘]  
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        [๖๑] อฑฺเฒน ทุติย ทิยฑฺฒ ทิยฑฺฒฺจ ต สตฺจาติ 
ทิยฑฺฒสต ทิยฑฺฒสตฺจ เทฺว สุตฺตานิ จ ทิยฑฺฒสตเทฺวสุตฺตานิ 
มูลปริยายสุตฺตาทีน ทิยฑฺฒสตเทฺวสุตฺตาน สงฺคโห เอตสฺสาติ มูล- 
ปริยายสุตฺตาทีทิยฑฺฒสตเทฺวสุตฺตสงฺคโห ฯ สตฺตุสตฺุตสหสฺสฺจ สตฺต- 
สตฺจ ทฺวาสฏ ิ สุตฺตานิ จ สตฺตสุตฺตสหสฺสสตฺตสตทฺวาสฏ ิ- 
สุตฺตานิ โฮฆตรณสุตฺตาทีน สตฺตสุตฺตสหสฺสสตฺตสตทฺวาสฏ ิ- 
สุตฺตาน สงฺคโห เอตสฺสาติ โอฆตรณสุตฺตาทิสตฺตสุตฺตสหสฺสสตฺตสต- 
ทฺวาสฏ ิสุตฺตสงฺคโห ฯ นวสุตฺตสหสฺสฺจ ปฺจสตฺจ สตฺต- 
ป ฺาส สุตฺตานิ จ นว...สุตฺตานิ จีตฺตปริยาทานสุตฺตาทีน นวสุตฺต- 
สหสฺสปฺจสตสตฺตป ฺาสสุตฺตาน สงฺคโห เอตสฺสาติ จิตฺต... 
สงฺคโห ฯ ขุทฺทกปาโ จ ธมฺมปทฺจ อุทานฺจ อิติวุตฺตกฺจ 
สุตฺตานิปาโต จ วิมานวตฺถุ จ เปตวตฺถุ จ เถรคาถา จ เถรีคาถา 
จ ชาตกฺจ นิทฺเทโส จ ปฏิสมฺภิทา จ อปทานฺจ พุทฺธวโส 
จ จริยาปฏกฺจ ขุทฺทกปา...ปฏกานิ เตส วโส เภโท 
ขุทฺทก...ปฏกวโส ฯ ธมมฺา สงฺคยฺหนฺติ เอตฺถาติ ธมฺมสงฺคโห๑ ฯ 
        [๖๒] อิทานิ วินยาทิสทฺทาน วจนตฺถโกสลลฺตฺถ ตตฺถาติอาทิ 
วุตฺต ฯ ตตฺถาติ เตสุ ตีสุ ปฏเกสุ นิทฺธารณ ฯ วิวิธวิเสส- 
นยตฺตาติ คาถา อริยคาถา นาม ฯ 
        วิวิธวิเสสนยตฺตา กายวาจาน วินยนโต เจว อย วินโย 
 
๑. อิท ปท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ตตฺถ ธมฺมสงฺคณีติ ทิสฺสติ ฯ 

                                                [ส.๑๗.๑๘]  
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วินโย อิติ วินยตฺถวิทูหิ ปณฺฑิเตหิ อกฺขาโต กถิโต ฯ 
        วิวิธา จ วิเสสา จ วิวิธวิเสสา วิวิธวิเสสา นยา เอตฺถาติ 
วิวิธวิเสสนโย วิวิธวิเสสนยสฺส ภาโว วิวิธวิเสสนยตฺต ฯ กาย- 
วาจานนฺติ ปท วินยนโตติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๖๓] วิวิธา หิ เอตฺถาติ สจฺจ เอตฺถ วินเย ปฺจวิธ... 
เภทนยา วิวิธา ฯ ปฺจ วิธา ปการา เอเตสนฺติ ปฺจวิธา 
ปฺจวิธา จ เต ปาฏิโมกฺขุทฺเทสา จาติ ปฺจวิธปฺปาฏิโมกฺขุทฺเทสา 
ปฺจวิธปฺปาฏิโมกฺขุทฺเทสา จ ปาราชิกาทิสตฺตอาปตฺติกฺขนฺธา จ 
มาติกา จ วิภงฺคาทโย จ ปฺจวิธ...วิภงฺคาทโย ปฺจวิธปฺ- 
ปาฏิ...วิภงฺคาทโย ปเภทา เอเตสนฺติ ปฺจวิธ...วิภงฺคาทิปฺ- 
ปเภทา ฯ ...ภูตา จาติ จสทฺโท ...นยา จ อนุปฺป ฺตฺตินยา 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ทฬฺหีกมฺมฺจ สิถิลกรณฺจ ทฬฺหี...กรณ 
ทฬฺหีกมฺมสถิิลกรณ ปโยชน เอเตสนฺติ ทฬฺหกีมฺม...ณปฺปโยชนา ฯ 
อนุปฺป ฺตฺติ เอว นยา อนุปฺป ฺตฺตินยา ฯ กาเย ปวตฺโต 
กายิโก วาจาย ปวตฺโต วาจสิโก กายิโก จ วาจสิโก 
จ กายิกวาจสิโก กายิกวาจสิโก เอว อชฌฺาจาโร กายิก... 
จาโร กายิกวาจสิกอชฺฌาจารสฺส นิเสธน กายิก...ธน ฯ 
จสทฺโท อฏานปฺปยุตฺโต ฯ เอโสติ วินโย ฯ วาจฺจาติ 
จสทฺโท กายฺจ วาจฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตสฺมาติ ปเทน 
วิวิธนยตฺตาติอาทิ ปจฺจามสิยติ ฯ จสทฺโท วิวิธนยตฺตา จ 
                                         [ส.๑๘]  
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วิเสสนยตฺตา จ วินยนโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๖๔] วิวิธา นยา เอตฺถาติ วินโย วิเสสา นยา เอตฺถาติ 
วินโย กายวาจานิ วิเนตีติ วินโย ฯ เอตนฺติ วิวิธวิเสส- 
นยตฺตา ฯ เป ฯ อกฺขาโตติ เอต วจน ปณฺฑิเตหิ วุตฺต ฯ 
        [๖๕] อิตรนฺติ ปท สตฺุตสภาคโต จ สุตฺตนฺติ เอตฺถ สุตฺตนฺติ 
ปเทน สห สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ ปนสทฺโท ปกฺขนฺตโร ฯ 
        อตฺถานนฺติ ปท สูจนโตติ ปเท กมมฺ ฯ สูจนโตติ ปกา- 
สนโท ฯ สุวุตฺตโตติ สุฏ ุ ภควตา วุตฺตโต ฯ สวนโตติ อตฺถาน 
สวนโต สฺชานนโต ฯ อถสทฺโท จสทฺทตฺโถ เตน สูจนโต 
จ สุวุตฺตโต จ สวนโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ สูทนโตติ อตฺถาน 
ปคฺฆราปนโต ฯ สุตฺตาณาติ สุฏ ุ อตฺเถ รกฺขนโต ฯ สุตฺต- 
สภาคโตติ สุตฺตสทิสโต ฯ จสทฺโท สทูนโต จ สุตฺตาณา จ 
สุตฺตสภาคโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๖๖] ต หีติ หิ สจฺจ ต สุตฺต สูเจติ ปกาเสติ ฯ สุวุตฺตา 
เจตฺถ ฯ เป ฯ วุตฺตตฺตาติ หิตสุขาวหนากาเรน เวเนยฺยชฺฌาสยา- 
 ุนุโลเมน อตฺถาน ภควตา วุตฺตตฺตา อตฺถา เอตฺถ สุตฺเต ภควตา 
สุวุตฺตา ฯ สวติ เจต อตฺเถติ เอต สุตฺต อตฺเถ สวติ ชเนติ ฯ 
สสฺสมิว ผล ปสวตีติ๑ ผล สฺชาเนนฺต สสฺส อิว เอต สุตฺต 
อตฺเถ ปสวติ อิติ วจน วุตฺต โหติ ฯ สูทติ จ เตติ เอต สุตฺต 
 
๑. สวตีติ ปการรหิต วณณฺนาวจน ฯ 

                                        [ส.๑๘. ๑๙]  
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เต อตฺเถ สูทติ จ ปคฺฆราเปติ ฯ สูทติ เจตนฺติป อตฺถิ ฯ 
สูทติ จตฺเถติป อตฺถิ ฯ เนติ อตฺเถ ฯ สตฺุตสภาคฺเจตนฺติ ต 
สุตฺต สุตฺตสภาค จ กาลสุตฺตปกติสุตฺตสทิส เอตมฺป สุวิ ฺ ูน 
ปมาณ โหติ ฯ เอเตนาติ สุตฺเตน สงฺคหิตา ปริจฺฉินฺนา อตฺถา 
น วิกิริยนฺติ ฯ เอตนฺติ อตฺถาน สูจนโต ฯ เป ฯ สุตฺตนฺติ 
อกฺขาตนฺติ เอต วจน ปณฺฑิเตหิ วุตฺต ฯ 
        [๖๗] อิตโร ปน อภิธมฺโม อกฺขาโตติ ปเท กมมฺ ฯ เอตฺถ 
อภิธมฺเม วุฑฺฒิมนฺโต ธมฺมา สลกฺขณา ธมฺมา ปูชิตา ธมฺมา 
ปริจฺฉินฺนา ธมฺมา อธิกา จ ธมฺมา ย ยสฺมา ภควตา วุตฺตา 
เตน ตสฺมา อภิธมฺโม อิติ อกฺขาโต ฯ 
        ตถา เหสาติ ตถา ต วจน หิ สจฺจ เอส อภิสทฺโท วุฑฺฒิย 
วาจกภาเวน อาคโต ฯ เอตฺถ จาติ อภิธมฺเม วุตฺตาติ ปเท 
อาธาโร ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ เอตนฺติ ย เอตฺถ ฯ เป ฯ 
อกฺขาโตติ เอต วจน วุตฺต ฯ 
        [๖๘] ย ปเนตฺถาติ เอตฺถ วินยาทีสุ ตีสุ ย ปฏกวจน อวิสิฏ 
สมาน ฯ เอตฺถาติ ปท อวิสิฏนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ตนฺติ ปฏกสททฺ 
อาหูติ ปเท กมฺม ฯ ปฏก ปฏกตฺถวิทูติ คาถา อริยา คาถา ฯ 
        ปฏกตฺถวิทู ต ปฏกสทฺท ปริยตฺติภาชนตฺถโต ปฏก อิติ 
อาหุ กเถนฺติ เตน ทุวิธตฺเถน ปฏกสทฺเทน สโมธาเนตฺวา 
วินยาทโย ตโย สทฺทา เยฺยา ปณฺฑิเตหิ ชานิตพฺพา ฯ 
                                  [ส.๑๙. ๒๐]  
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        หีติ สจฺจ ฯ ยงฺกิฺจิ ภาชนมฺป ปฏกนฺติ วุจฺจตีติ สมฺ- 
พนฺโธ ฯ เตน สโมธาเนตฺวาติอาทิวจนสฺส อตฺถ วิวรนฺโต อิทานีติ- 
อาทิมาห ฯ อิทานิ ตทนนฺตร เตน สโมธาเนตฺวา ตโยป 
วินยาทโย เยฺยาติ ปทสฺส๑ อตฺโถ เอว วุจฺจมานนเยน เวทิ- 
ตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ เอวนฺติ วุตฺตนเยน ฯ กตฺวาติ ปท 
เยฺยาติ ปเท ปุพฺพกาลกิรยิา ฯ ปริยตฺติภาวโต ภาชนโตติ 
ปททฺวย ปฏกนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ นเยนาติ ปท ปฏกนฺติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิติเอวนฺติ ปท เยฺยาติ ปเท นิทสฺสน ฯ 
        [๖๙] เอวนฺติ วุตฺตนเยน ฯ ตฺวาติ ปท ปริทีปเย วิภาวเยติ 
ปททฺวเย ปุพฺพกาลกิริยา ฯ นานปฺป...สลฺลตฺถนฺติ ปท ปริทีปเย 
วิภาวเยติ ปททฺวเย สมฺปทาน ฯ 
        เทสนา ฯ เป ฯ ภาวเยติ ปณฺฑิโต เทสนา...เภท สิกฺขา... 
ภาวฺจ เตสุ ตีสุ ปฏเิกสุ ยถารห ปริทีปเย ฯ ย ปริยตฺติเภท 
สมฺปตฺตึ วิปตฺติฺจาป ภิกฺขุ ยหึ ยสฺมึ วินยาทิเก ปฏเก ยถา 
ปาปุณาติ ปณฺฑิโต ตมฺป สพฺพ ปริยตฺติเภทาทิก วิภาวเย ฯ 
        [๗๐] ตตฺราติ เตสุ ตีสุ ปฏเกสุ อาธาโร ฯ ห ิสจฺจ เอตานิ 
ปฏกานิ วุจฺจนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ เอตฺถ หีติ หิ สจฺจ เอตฺถ 
เอเตสุ ตีสุ ปฏเกสุ นิทฺธารณ ฯ วินยปฏก อาณาเทสนา วุจฺจตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ภควตาติ ปท เทสิตตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
 
๑. ปาทสฺสาติ ภเวยฺย ฯ 

                                        [ส.๒๐.๒๑]  
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        [๗๑] ตถาติ กิม ฺนฺติ อตฺโถ ฯ เต สตฺตา เอตฺถ วินยปฏเก 
ภควตา สาสิตา อิติ ตสฺมา ปม วินยปฏก ยถาปราธสาสน 
อิติ วุจฺจติ ฯ ทุติย สุตฺตนฺตปฏก ยถานุ...สน อิติ วุจฺจติ ฯ 
เอตฺถ สุตฺตนฺตปฏเก ฯ ตติย อภิธมฺมปฏก ยถาธมฺมสาสน อิติ 
วุจฺจติ ฯ เอตฺถ อภิธมฺมปฏเก ฯ 
        [๗๒] ตถาติ กิม ฺ ฯ ปม วินยปฏก สว...กถา อิติ 
วุจฺจติ ฯ เอตฺถ วินยปฏเก ฯ ทุติย สุตฺตนฺตปฏก ทิฏ ิ...กถา 
อิติ วุจฺจติ ฯ 
        จตฺตาโร สสฺสตา วาทา              เอกจฺจสสฺสตา ตถา 
        อนฺตานนฺติกวาทา อ-                 มราวิกฺเขปกาปจ 
        เทฺววาธจิฺจสมุปฺปนฺนา                ส ฺ ีวาทา จ โสฬส 
        อฏ อส ฺ ีวาทา ตถา เนว-      ส ฺ ีนาส ฺ ิวาทกา 
        สตฺต อจฺุเฉทา ตถา ทิฏ-            ธมมฺนิพฺพานวาทกา 
        ปฺจาติ ทิฏสจฺเจน                   วุตฺตา ทฺวาสฏ ิ ทิฏ ิโย ฯ 
ตติย อภิธมฺมปฏก นามรูป...กถา อิติ วุจฺจติ ฯ 
        [๗๓] เอเตสุ ปฏเกสุ อาธาโร ฯ ตถา หีติ ตถา ต วจน 
หิ สจฺจ ฯ ปเม จ วินยปฏเก ตทงฺคปฺปหาน วุตฺต ฯ อิตเรสุ 
สุตฺตนฺตาภิธมฺเมสุ วิกฺขมฺภ...หานานิ วุตฺตานิ ฯ ปเม จ วินเย 
ทุจฺจริตสงฺกิเลสสฺส ปหาน วุตฺต ฯ อิตเรสุ สุตฺตนฺตาภิธมฺเมสุ 
ตณฺหา...สาน ปหาน วุตฺต ฯ เอตถาติ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ 
                                       [ส.๒๑. ๒๒]  
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ตสฺมึ ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีรภาเว นิทฺธารณ ฯ ธมฺโมติ 
ธมฺโม นาม ปาลิ ฯ อิติสทฺโท นามวาจโก ฯ ตสฺสาเยวาติ 
ปาลิยา ฯ ตีสุป จ เอเตสุ ปฏเกสุ เอเต ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธา 
มหาสมุทฺโท สสาทีหิ สตฺเตหิ ทุกฺโขคาโฬฺห วิย มนฺทพุทฺธีหิ 
ปุคฺคเลหิ ทุกฺโขคาฬฺหา อลพฺภเนยฺยปปติฏา จ ยสฺมา ตสฺมา 
คมฺภีราติ สมฺพนฺโธ ฯ เอวนฺติ อิมินา มยา วุตฺตปฺปกาเรน ฯ 
เอกเมกสฺมึ เอตฺถาติ เอตฺถ เอเตสุ ตีสุ ปฏเกสุ เอกเมกสฺมึ 
ปฏเก ฯ เอตฺถาติ นิทฺธารณ ฯ เอกเมกสฺมินฺติ อาธาโร ฯ 
        [๗๔] วุตฺต เหตนฺติ หิ สจฺจ เหตุมฺหิ ฯ เป ฯ สมภิฺทา อิติ 
เอต วจน ภควตา วุตฺต ฯ อตฺโถติ อตฺโถ นาม เหตุผล เหตุโน 
ผล ฯ ห ิสจฺจ เหตุผเล ฯ เป ฯ  สมฺภิทาติ เอต วจน ภควตา 
วุตฺต ฯ เทสนาติ เทสนา นาม ป ฺตฺติ ฯ อิติสทฺโท นามวาจโก ฯ 
เทสิยติ อตฺโถ เอเตนาติ๑ เทสนา ฯ ปกาเรน าปยติ อตฺโถ 
เอเตน สทฺเทนาติ๒ ป ฺตฺติ ฯ ยถาธมมฺ ยสฺมึ ยสฺม ึธมฺเม 
ธมฺมาภิลาโป อวิปรีตาภิลาโป อิติ อธิปฺปาโย ฯ ยถาธมฺมนฺติ 
ปท อภิลาโปติ ปเท อาธาโร ฯ โย โย ธมฺโม ยถาธมฺม 
อวิภตฺตีนมการนฺตา อพฺยยีภาวาติ สุตฺเตน สฺมึวจนสฺส อมาเทโส ฯ 
อถวา ยถาธมฺม ธมฺมานุรูป ธมฺมาภิลาโป อวิปรีตาภิลาโป  
 
๑. เอตายาติ ฯ  ๒. เอตาย วาจายาติ ยุตฺตตร ป ฺตฺติสทฺทสฺส 
อิตฺถีลิงฺคิกตฺตา ฯ 

                                                  [ส.๒๒]  
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อิติ อธิปฺปาโย ฯ ยถาธมฺมนฺติ ปท อภิลาโปติ ปเท กิริยา- 
วิเสสน ฯ ธมฺมาน อนุรูป ยถาธมฺม ฯ อภิลปฺปตีติ อภิลาโป 
โย สทฺโท ภควตา อภิลปฺปติ กถิยติ อิติ ตสฺมา โส สทฺโท 
อภิลาโป ลป กถเน กมฺมสาธน ฯ ธมโฺม อวิปรีโต อภิลาโป 
ธมมฺาภิลาโป กมฺมธารโย ธมฺมสทฺโท อวิปรีตตฺถวาจโก ฯ 
อธิปฺปยติ อิจฺฉิยตีติ อธิปฺปาโย ฯ ปฏิเวโธติ ปฏิเวโธ นาม 
อภิสมโย ฯ โส จ อภิสมโย โลกิยโลกุตฺตโร อวโพโธติ 
สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ 
        [๗๕] วิสยโต อสมฺโมหโต จาติ ปททฺวย อวโพโธติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ จสทฺโท วิ...โต จ อ...โธ จาติ  โยเช- 
ตพฺโพ ฯ อตฺถานุรูปนฺติ ปท อวโพโธติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ 
ธมฺเมสูติ ปท อวโพโธติ ปเท วิสยาธาโร ฯ อิทานีติ ปท 
เวทิตพฺโพติ ปเท กาลสตฺตมี ยสฺมาติ ปท ทุกฺโขคาฬฺห อล... 
ติฏฺจาติ ปททฺวเย กิริยาปรามสน เอเตสูติ ปท ปฏเกสูติ 
ปทสฺส วิเสสน ปฏเกสูติ ปท ธมฺมชาต อตฺถชาตนฺติ ปททฺวเย 
อาธาโร ย ยนฺติ ปท ธมฺมชาต อตฺถชาตนฺติ ปททฺวยสฺส วิเสสน 
ธมฺม ฯ เป ฯ ต วาติ ปททฺวย ลิงฺคตฺโถ ฯ วาสทฺโท 
สมุจฺจโย ยา ๑จายนฺติ ปท เทสนาติ ปทสฺส วิเสสน จสทฺโท 
๑. โย จายนฺติ วณณฺนาปาโ โส อตฺโถติ ปทสฺส วิเสสนปท 
กโต ปมาทลิขิตปาโ วา ภเวยฺย ฯ 

                                       [ส.๒๒]  
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วตฺตพฺพนฺตรสมุจฺจโย ยถา ยถาติ ปททฺวย าเปตพฺโพติ ปเท 
ตติยาวิเสสน าเปตพฺโพติ ปท อตฺโถติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ภควตา าเปตพฺโพ ฯ อตฺโถติ ปท โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา 
โสตูนนฺติ ปท าณสฺสาติ ปเท สมฺพนฺโธ  าณสฺสาติ ปท 
อภิมุโขติ ปเท สมฺพนฺโธ อภิมุโขติ ปท โหตีติ ปเท วิกติ- 
กตฺตา โหตีติ อาขฺยาตปท กตฺตุวาจก ตถา ตถาติ ปท 
โชติกาติ ปเท ตติยาวิเสสน ตทตฺถโชติกาติ ปท เทสนาติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ โส อตฺโถ ตทตฺโถ ตทตฺถสฺส โชติกา 
ตทตฺถโชติกา ฯ เทสนาติ ปท ลิงฺคตฺโถ ฯ 
        [๗๖] เอตฺถ เอเตสุ ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวเธสุ ฯ อวิป... 
สงฺขาโต จ โย ปฏิเวโธ สพฺพมฺป เอต อตฺถาทิก อนุ ฯ เป ฯ 
สสาทีหิ สตฺเตหิ ทุกฺโขคาโฬฺห อลพฺภเนยฺยปฺปติฏโ จ มหา- 
สมุทฺโท วิย ยสฺมา ทุกฺโขคาฬฺห ...ติฏ จ ตสฺมา เอวมฺป 
วุตฺตปฺปกาเรน เอตฺถ ตีสุ ปฏเกสุ เอกเมกสฺมึ ปฏเก จตุ ฯ เป ฯ 
ภาโว ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๗๗] จสทฺโท วตฺตพฺพนฺตรสมุจฺจโย ฯ เอตฺถาติ ปท ปฏ-ิ 
เวโธติ ปเท อาธาโร เอตนฺติ ปท ลิงฺคตฺโถ อนุ...เรหีติ 
ปท ทุปฺป ฺเหีติ ปทสฺส วิเสสน ทุปฺป ฺเหีติ ปท โอคาฬฺห 
อลพฺภเนยฺยาติ ปททฺวเย กตฺตา สสาทีหีติ ปท ทุกฺโข ฯ เป ฯ 
ติฏโ จาติ ปททฺวเย กตฺตา มหาสมุทฺโทติ ปท อุปมา วิยาติ 
                                      [ส.๒๒. ๒๓]  
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ปท อุปมาโชตโก ทุกฺโข ฯ เป ฯ ติฏฺจาติ ปททฺวย เอตนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ เอตฺตาวตา จาติ ปท วุตฺตาติ ปเท กรณ 
ตติยาวิเสสน วา ฯ อิตีติ เอว ฯ 
        [๗๘] เอตฺถาติ เอติสฺส คาถาย ทฏพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ 
ปนสทฺโท ปกฺขนฺตโร ฯ ปฏเกสูติ ปท นิทฺธารณ อถวา ปฏเกสูติ 
ปท ปริยตฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ ตสฺโส หติีอาทิ วิตฺถาโร ฯ 
ตตฺถาติ ตาสุ ตีสุ ปริยตฺตีสุ นิทฺธารณ ฯ ทุคฺคหิตา ปริยตฺติ 
ปุคฺคเลน ทุฏ ุ คหิตา ฯ อุปา...เหตูติ ปท ปริ...ตาติ ปเท 
เหตุ ปริ...ตาติ ปท คหิตาติ ปทสฺส วิวรณ ฯ ปริ...ตา 
ปริยตฺติ อลคทฺทุปมา นาม ฯ เสยฺยถาป ฯ เป ฯ ธมฺมานนฺติ วจน 
ย ปริยตฺติทุคฺคหณ สนฺธาย อลคทฺทสตฺุเต ภควตา วุตฺต ฯ เต 
โมฆปุริสา อุปา...เจว อิติวาท...สสา จ หุตฺวา ธมฺม ปริยา- 
ปุณนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อสฺสาติ ปท อตฺถนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ทุคฺคหิตา เต ธมฺมา เตส โมฆปุริสาน ทีฆ ฯ เป ฯ สวตฺตนฺติ ฯ 
น อุปารมฺภาทิเหตุ ปริยาปุตา ฯ เตส ฯ เป ฯ ธมฺมานนฺติ วจน 
ย ปริยตฺติสคฺุคหณ สนฺธาย อลคทฺทสตฺุเต ภควตา วุตฺต ฯ 
        [๗๙] ยนฺติ ย ปริยตฺตึ ปริยาปุณาตีติ ปเท กมฺม ฯ ปริฺ- 
โต ปริจฺฉินฺทิโต ขนฺโธ เยน โส ปริ ฺาตกฺขนฺโธ ฯ ปหีนา 
กิเลสา เยน โส ปหีนกฺกิเลโส ฯ ภาวิโต มคฺโค เยน โส 
ภาวิตมคฺโค ฯ น กุปฺปตีติ อกุปฺป อรหตฺตผล ปฏิวิทฺธ 
                                     [ ส. ๒๓. ๒๔ ]  
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อกุปฺป เยน โส ปฏิวิทฺธากปฺุโป ฯ สจฺฉิกโต นิโรโธ เยน โส 
สจฺฉิกตนิโรโธ ฯ ขีณา อาสวา เอตสฺสาติ ขีณาสโว ฯ เกวลนฺติ 
ปท ปาลนตฺถายาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ 
        [๘๐] ตาสเยว จ ติสฺสนฺน วิชฺชาน ตตฺถ วินเย ปเภทวจนโต 
ปเภทวเสน วจนโต ฯ ตาสนฺติ ปท วจนโตติ ปเท กมฺม เอว 
จาติ นิปาตสมุทาโย ปเภทวจนโตติ ปท ปาปุณาตีติ ปเท 
าปกเหตุ ฯ ตาสเยว จาติ ตาส ฉนฺน อภิ ฺาน ฯ เอว 
จาติ นิปาตสมุทาโย ฯ ฏีกาย ปน ตาสเยวาติ จสทฺทรหิโต 
ปาโ ทิสฺสติ ฯ ตตฺถาติ สตฺุเต ฯ ตาสเยว จาติ จตุนฺน 
ปฏิสมฺภิทาน ฯ เอว จาติ นิปาตสมุทาเยน เสสานป อตฺถิ- 
ภาว ทีเปติ ฯ ตตฺเถวาติ อภิธมฺเม ฯ เอว วุตฺตนเยน เอเตสุ 
ปฏเกสุ สุปฏปินฺโน ปุคฺคโล ปาปุณาติ ฯ ยถากฺกเมนาติ ปท 
ปาปุณาตีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ วิชชฺาตฺตยฺจ ฉฬภิ ฺา จ 
จตุปฺปฏิสมภิฺทา จ วิชฺชา...สมฺภิทา วิชฺชา...สมฺภิทาหิ เภโท 
วิชฺชา...เภโท ฯ 
        [๘๑] วินเย ปน ทุปปฺฏิปนฺโน ปคฺุคโล อนวชชฺส ฺ ี โหติ ฯ 
ปนสทฺโท ปกฺขนฺตโร ฯ อนุ ฺา...โตติ ปท ส ฺ ีติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ สุโข สมฺผสฺโส เอเตสนฺติ สุขสมฺผสฺสานิ ฯ อตฺถร- 
ณฺจ ปาปุรณฺจ อตฺถ...รณ อตฺถรณปฺปาปุรณ อาทิ เยส 
ตานิ อตฺถ...ณาทีนิ สุขสมฺผสฺสานิ จ ตานิ อตฺถรณปฺปาปุร- 
                                      [ส.๒๔]  
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ณาทีนิ จาติ สุข...ทีน ิอนุ ฺาตานิ จ ตานิ สุขสมฺผสฺส- 
อตฺถรณปฺปาปุรณาทีนิ จาติ อนุ...ทีนิ อนุ ฺาต...ทนี ผสฺโส 
อนุ...ทิผสฺโส อนุ...ณาทิผสฺเสน สาม ฺ สมานภาโว อนฺุ- 
ญาต...สาม ฺ ฯ ปฏิกฺขิตฺเตสูติ ภควตา ปฏิกฺขิตฺเตสุ อุปา... 
ทีสูติ ปทสสฺ วิเสสน อุปา...ทีสูติ ปท ส ฺ ีติ ปเท อาธาโร ฯ 
อุปาทินฺนกสฺส ผสฺโส อุปาทินฺนกผสฺโส ฯ อนวชชฺอิติ ส ฺา 
อน...ส ฺา อนวชฺชส ฺา เอตสฺส อตฺถีติ อนวชฺชส ฺ ี ฯ 
หิ สจฺจ ตถาห ฯ เป ฯ รายายาติ เอต วจน อริฏเน ภิกฺขุนา 
วุตฺตมฺป ฯ อปสทฺโท อตฺตนา วุตฺตวจน อเปกฺขติ ฯ 
        [๘๒] สุตฺเต ทุปฺปฏิปนฺโน ปุคฺคโล ทุคฺคหิต คณฺหาติ ฯ 
จตฺตาโร ฯ เป ฯ อาทีสุ ปาลีสุ ฯ อตฺตนา ฯ เป ฯ ปสวตีติ วจน ฯ 
ย ทุคฺคหิตคฺคาห สนฺธาย ภควตา วุตฺต ฯ ตโตติ ทุคฺคหิตภาวโต ฯ 
มิจฺฉาทิฏ ิ เอตสฺสาติ มิจฺฉาทิฏ ี มิจฺฉาทิฏ ิโน ภาโว มิจฺฉา- 
ทิฏ ิตา ต มิจฺฉาทิฏ ิต ฯ ตโตติ อจินฺเตยฺยาน จินฺตนโต ฯ 
หิ สจฺจ จตฺตารี ฯ เป ฯ อสฺสาติ เอต วจน ภควตา วุตฺต ฯ 
เอว วุตฺตนเยน เอเตสุ ปฏเกสุ ทุปฺปฏิปนฺโน ปุคฺคโล ปาปุณาติ ฯ 
ทุสฺสีลภาโว จ มิจฺฉาทิฏ ิตา จ จิตฺตกฺเขโป จ ทุสฺสลี...เขโป 
ทุสฺสี...เขเปหิ เภโท ทุสสฺีล...เภโท ฯ เอตฺตาวตา จ วุตฺตตฺถา 
โหติ ฯ เอว วุตฺตนเยน ตฺวา เตส ปฏกาน วเสน ติวิธ 
พุทฺธวจน ปณฺฑิเตน าตพฺพ ฯ 
                                                [ส.๒๔.๒๕]  
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        [๘๓] กถ เกน ปกาเรน พุทฺธวจน นิกายวเสน ปฺจวิธ ฯ 
สพฺพเมวาติอาทิ วิสชฺชน ฯ สพฺพเมว จ เอต พุทฺธวจน ปฺจปฺ- 
ปเภท โหติ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปฺจสุ นิกาเยสุ นิทฺธารณ ฯ 
        กต ฯ เป ฯ กาโยติ ปุจฺฉา ฯ ติวคฺคสงฺคหานิ ฯ เป ฯ สุตฺตานิ 
ทีฆนิกาโย นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตีห ิวคฺเคหิ สงฺคโห เอเตสนฺติ 
ติวคฺคงฺคหานิ ฯ 
        ยสฺส นกิายสฺส สุตฺตนฺตา จตุตฺตึเสว สงฺคโห ติวคฺโค เอส 
ปโม นิกาโย ทีฆนิกาโยติ ทีฆนิกาโย นาม อนุโลมิโก อตฺถสฺส 
อปจฺจนิโกติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        เอส นิกาโย กสฺมา ทฆีนิกาโยติ วุจฺจติ ฯ ทีฆปฺปมาณาน 
สุตฺตาน สมู ฯ เป ฯ สโต จ เอส นิกาโย ทีฆนิกาโยติ วุจฺจติ ฯ 
หีติ สจฺจ ฯ ภิกฺขเว ยถยิท ติรจฺฉานคตา ปาณาติ อิเม ติรจฺฉาน- 
คตา ปาณา ยถา จิตฺตา เอว จิตฺต วิจิตฺต อ ฺ เอก- 
นิกายมฺป อห น สมนุปสสฺามีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอวมาทีนิ จ เอตฺถ 
นิกายสทฺทสฺส สมูหนิวาสาน วาจกภาเว สาส ฯ เป ฯ กโต จ 
สาธกานิ ปมาณานิ ฯ เอว มหา วุตฺตนเยน เสสานป จตุนฺน 
นิกายาน วจนตฺโถ นิกายภาเว ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพติ สมพฺนฺโธ ฯ 
        [๘๔] มชฺฌิมปฺปมาณาน สมูหโต นิวาสโต จ มชฺฌิม- 
นิกาโย วุจฺจตีติอาทินา วจนตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ มชฌฺิม ฯ เป ฯ 
                                           [ส.๒๕,๒๖]  
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เทฺว จ สุตฺตานิ มชฺฌิมนิกาโย นาม ฯ 
        ยตฺถ นกิาเย ทิยฑฺฒสตสุตฺตนฺตา เทฺว จ สุตฺตานิ โหนฺติ 
โส นิกาโย มชฺฌิโย นาม ปฺจ...ปริคฺคโห ฯ 
        [๘๕]        สตฺต สุตฺตสหสฺสานิ          สตฺต สุตฺตสตานิ จ 
                        ทฺวาสฏ ิ เจว สุตฺตนฺตา     เอโส สยุตฺตสงฺคโห 
สยุตฺตนิกายสฺส สงฺคโห ฯ 
        [๘๖]         นว สุตฺตสหสฺสานิ              ปฺจ สุตฺตสตานิ จ 
                        สตฺตป ฺาส สุตฺตานิ       อิติ องฺคุตฺตเร อย 
สงฺขา อย สุตฺตาน คณนา ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๘๗] จตุโรป เอเต ทีฆอาทิเก นิกาเย เปตฺวา ตท ฺ 
พุทฺธวจน อิติ นิกาโย ขุททฺโก ปณฺฑิเตน มโต ฯ อิตีติ 
เอว นิกายวเสน พุทฺธวจน ปฺจวิธ ฯ 
        [๘๘] สพฺพเมว หิ ตนฺติป อตฺถิ ฯ หิ สจฺจ สพฺพเมว ต 
นวปฺปเภท โหติ ฯ ตตฺถาติ เตสุ นวสุ องฺเคสุ นิทฺธารณ ฯ 
อุภโตวิภงฺคา จ นิทฺเทโส จ ขนฺธโก จ ปริวาโร จ อุภ... 
วารา ฯ สุตฺตนิปาเตติ ปท มงฺค...ตฺตานีติ ปเท อาธาโร ฯ 
อปสทฺโท อเปกฺขตฺโถ ฯ จสทฺโท อุภ...วารา จ มงฺค... 
สุตฺตานิ จ ตถาคตวจน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ยฺจ อ ฺมฺป 
พุทฺธวจน ต พุทฺธวจน...อิติ สนฺนิฏาน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ 
จตฺตาโร ฯ เป ฯ อานนฺเทติ ภิกฺขเว จตฺตาโร อิเม อจฺฉริยา 
                                  [ส.๒๖,๒๗]  
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อพฺภุตธมฺมา๑ อานนฺเท โหนฺติ อิติอาทินยปฺปวตฺตา สพฺเพป ฯ เป ฯ 
อิติ สนฺนิฏาน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ 
        [๘๙] สพฺพเมว เจต พุทฺธวจน จตุราสีติสหสฺสปฺปเภท โหติ 
อห พุทฺธโต ทฺวาสีติสหสฺสานิ คณฺหึ ภิกฺขุโต เทฺวสหสฺสานิ 
คณฺหึ เย ธมฺมา เม มม หทเย ปวตฺติโน เต ธมฺมา 
จตุราสีติสหสฺสานีติ สมฺพนฺโธ ฯ อถวา เย อิเม ธมฺมา พุทฺธสฺส 
ภควโต ภิกฺขูน จ ปวตฺติโน เตส ทวาสีติสหสฺสานิ พุทฺธโต 
อห คณฺหึ เทฺวสหสฺสานิ ภิกฺขุโต อห คณฺหึ อิติ เอว 
จตุราสีติสหสฺสานีติ โยชนา ฯ 
        ตตฺถาติ จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺเสสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ สุตฺเต ฯ ตตฺถาติ วตฺถุมาติกาทีสุ ฯ 
        [๙๐] เอว วุตฺตนเยน เอต พุทฺธวจน สงฺคีตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอวนฺติ ปท ววฏเปตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน เอต เอกวิธ 
ทุวิธาทิเภทนฺติ ปทตฺตย พุทฺธวจนนฺติ ปทสฺส วิเสสน อเภทโต 
รสวเสนาติ ปททฺวย เอกวิธนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ รสวเสนาติ 
กิจฺจปฺปฏิพทฺเธน ฯ เภทโต ธมฺม...เสนาติ ปททฺวย ทุวิธาทิ- 
เภทนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน พุทฺธวจนนฺติ ปท สงฺคีตนฺติ ปเท 
กมฺม สงฺคา ฯ เป ฯ เขนาติ ปททฺวย วสิคเณนาติ ปทสฺส 
วิเสสน วสิคเณนาติ ปท สงฺคีตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๙๑] น เกวลฺจ เอตฺตกเมว สงฺคีตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิม- 
 
๑. โปราณโปตฺถเก อพฺภูตธมฺมาติ ทิสฺสติ ฯ 

                                      [ส.๒๗...๒๙]  
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เมวาติป ปาโ ฯ อ ฺมฺป อุทา...หาทิมเนกวิธ สนฺทิสฺส- 
มานนฺติ จตุปฺปท สงฺคหปฺปเภทนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อุทาน- 
สงฺคโห จ วคฺคสงฺคโห จ เปยฺยาลสงฺคโห จ เอกนิปาตทุกนิปา- 
ตาทินิปาตสงฺคโห จ สยุตตสงฺคโห จ ปณฺณาสกสงฺคโห จ อุทาน 
...สกสงฺคหา อุทาน...สกสงฺคหา อาทโย ยสฺส ปเภทสฺส โส 
อุทา...สกสงฺคหาทิ ฯ ปฏเกสูติ ปท สนทฺิสฺสมานนฺติ ปเท 
อาธาโร สงฺคหปฺปเภทนฺติ สงฺคายิตพฺพปฺปเภท ววฏเปตฺวาติ 
ปเท กมฺม ววฏเปตฺวาติ ปท สงฺคีตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
เอว วุตฺตนเยน สตฺตหิ มาเสหิ พุทฺธวจน วสิคเณน สงฺคีตนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
         [๙๒] สงฺคีติปริโยสาเนติ ปท ททมานาติ ปเท กาลสตฺตมี 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ อสฺสาติ พุทฺธวจนสฺส สงฺคีตีติ ปเท 
สมฺพนฺโธ อิทนฺติ ปท สาสนนฺติ ปทสฺส วิเสสน มหา...เรนาติ 
ปท กตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ วสฺสาน สหสฺสานิ วสฺสสหสฺสานิ ปฺจ 
จ ตานิ วสฺสสหสฺสานิ จาติ ปฺจ...สานิ ปฺจ...สหสฺสานิ 
ปริมาณานิ อสฺส กาลสฺสาติ ปฺจ...มาโณ ต ฯ กาลนฺติ 
ปท ปวตฺตนสมตฺถนฺติ ปเท อจฺจนฺตสโยโค ฯ ปวตฺตเน สมตฺถ 
ปวตฺตนสมตฺถ ฯ ปว...มตฺถนฺติ ปท สาสนนฺติ ปทสฺส วิเสสน 
อิตีติ เอว ฯ สฺชาโต ปโมโท เอติสฺสาติ สฺชาตปฺปโมทา ฯ 
สาธุการ ททมานา วิย อย มหาปวี สงฺกมฺปติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                                         [ส.๒๙]  
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ททมานา วิยาติ ปท มหาปวีติ ปทสฺส วิเสสน อเน...การนฺติ 
ปท สงฺกมฺปติอาทิปเทสุ กิริยาวิเสสน ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๙๓] ยา ปมมหาสงฺคีติ ปฺจหิ มเตหิ ธมฺมสงฺคาหเกหิ 
กตา เตน ตสฺมา ปฺจสตา อิติ จ โลเก ปวุจฺจติ เถเรเหว 
กตตฺตา จ เถริกา อิติ ยา สงฺคีติ ปวุจฺจติ อย สงฺคีติ ปม- 
มหาสงฺคีติ นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ กตตฺตา จาติ เอตฺถ จสทฺโท 
เถริกาติ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๙๔] อิมิสฺสาติ ปท ปฐม...ติยาติ ปทสฺส วิเสสน ปม... 
ติยาติ ปท วตฺตมานายาติ ปเท ลกฺขณวนฺต วตฺตมานายาติ 
ปท ปุจฺฉิเตติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ วตฺตมานายาติ ปวตฺติยมานาย ฯ 
มหากสฺสเปนาติ ปท ปุจฺฉิเตติ ปเท กตฺตา ปม ฯ เป ฯ 
ปริโยสาเนติ ปท เอตฺถาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปม ฯ เป ฯ 
เอวมาทิวจนสฺส ปริโยสาน ปม ฯ เป ฯ โยสาน ฯ อิติสทฺโท 
นิทสฺสน ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ วจเน วุตฺเต นิทาเน ฯ ปุจฺฉิเตติ 
ปท วุตฺตนฺติ ปเท ลกฺขณกิริยา ต นิทานนฺติ ปท วิตฺถา- 
เรตฺวา วุตฺตนฺติ ปททฺวเย กมฺม ฯ อาทิโต ปภูตีติ อาทิโต 
ปฏาย ฯ วิตฺถาเรตฺวาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
เยน จ ปุคฺคเลน วินยปฏก ป ฺตฺต ยสฺมา จ ป ฺตฺต 
สพฺพ เอต ปุคฺคลาทึ ฯ เอตนฺติ ปท กเถตุกาเมนาติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๙๕] นิทาน สรูเปน าเปนฺโต เตน สมเยน ฯ เป ฯ สพฺพ 
                                     [ส.๒๙]  
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วตฺตพฺพนฺติ อาห ฯ สพฺพ นิทานวจน ปณฺฑิเตน วตฺตพฺพ ฯ 
เอวมิทนฺติอาทิ นิคมน ฯ อิทนฺติ นิทาน ฯ ตฺจาติ ต นิทาน 
วุตฺต อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ เอตฺตาวตา จาติ เอตฺตเกน 
วจนกฺกเมน ปกาสิโต ฯ 
        [๙๖] กสฺมา วุตฺตนฺติ เอตฺถ ปเท ปริหาโร มยา วุจฺจเต ฯ 
อย อายสฺมา อุปาลิ มหา... นิทาน ยสฺมา ปุฏโ ตสฺมา 
เตน อุปาลิตฺเถเรน ต นิทาน ฯ เป ฯ วุตฺต ฯ อิติสทฺโท สมา- 
ปนฺโน ฯ เอวมิทนฺติอาทิ นิคมน ฯ อิทนฺติ นิทาน ฯ วทนฺ- 
เตนาปติ อปสทโฺท น เกวล ทุติยตติยสงฺคีติกาเล อิมินา 
การเณน วุตฺตนฺติ าเปติ ฯ การเณนาติ ปุจฺฉนการเณน ฯ 
        [๙๗] อิทานีติ ปท วุจฺจตีติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ อิท วุจฺจตีติ 
อิท วจน ปณฺฑิเตน วุจฺจติ ฯ ต ปเนต วินยปฏก เกน ปุคฺคเลน 
ธาริตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เตน ส ฯ เป ฯ ทวิจเนน ปฏิมณฺฑิต 
เตน ฯ เป ฯ มณฺฑิต ฯ เตน สมเยน ฯ เป ฯ ปฏิมณฺฑิต นิทาน 
ยสฺมึ ต เตน สมเยน ฯ เป ฯ ปฏิมณฺฑิตนิทาน ฯ กตฺถาติ 
กสฺมึ ปุคฺคเล ปติฏ ิต อิติ ปุจฺฉา ฯ ปริหาโร ปณฺฑิเตน 
วุจฺจเต ฯ อาทิโต ตาว ปม อิท วินยปฏก ธาริต ฯ 
ตสฺส อุปาลิตฺเถรสฺส สมฺมขุโต ตถาคเต อปรินิพฺพุเต จ๑ ฯ เป ฯ 
สหสฺเสหิ ธาริต ตถาคเต ปรินิพฺพุเต มหา ฯ เป ฯ เรหิ ธาริ- 
 
๑. อปรินิพฺพุเตว ว อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                               [ส. ๒๙-๓๐]  
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ตนฺติ โยชนา ฯ ฉฬภิ ฺาทโย เภทา เอเตสนฺติ ฉฬภิ ฺาทิ- 
เภทา ฯ เกนาภตนฺติ อิท อุทฺธริตฺวา ปต ปท ฯ กตฺวาติ ปท 
ปรมฺปรายาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อาจ...รายาติ ปท อาภตนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ 
        [๙๘] อุปาลิ ทาสโก เจว ฯ เป ฯ ปตฺุโต จ อิติ ปฺจ 
เอเต วิชิตาวิโน เถรา ชมพฺุสิริวฺหเย ทีเป ปรมฺปราย วินย 
อจฺฉิชฺชมาน กตฺวา ยาว ตติโย สงฺคโห อตฺถิ ตาว อาเนสุนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๙๙] อายสฺมา หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ วินยวส ฯ เป ฯ ปเวณินฺติ 
ปทตฺตย ปริยายวจน ฯ ตสฺส หาติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ปกต 
ปกตึ ชานาตีติ ปกต ฺ ู ปกต ฺ ุโน ภาโว ปกต ฺ ุตา ฯ 
ปุคฺคเลสูติ นิทฺธารณ ฯ ตสฺเสวาติ อุปาลิตฺเถรสฺส ฯ โส ทาสกตฺ- 
เถโร ฯ ธุรภาว คณฺหาตีติ ธุรคฺคาโห ฯ อติมหา ภิกฺขูน สมุทโย 
อติ...ทโย ฯ อาจ...รายาติ ปท อาภตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๑๐๐] หิ สจฺจ ปฺจสตาป ขีณาสวา ชุติมนฺโต กสฺสปาทโย 
อนาลยา เต เถรา สทฺธมฺม สงฺคายิตฺวาน สทฺธมฺม สพฺพธิ าเน 
โชตยิตฺวา จ ยาวชีวิตปริยนฺต ตฺวา ขีณเสฺนหา ปทีปา อิว 
ยทา ยสฺมึ กาเล นิพฺพายึสูติ สมพฺนฺโธ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ 
ขีโณ เสนโห เอตสฺสาติ๑ ขีณเสฺนหา ฯ 
 
๑. เอเตสนฺติ ฯ 

                                [ส.๓๐...๓๒]  
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        [๑๐๑] อถาติ ปจฺฉา ตโต ปร รตฺตินฺทิเวสุ อนุกฺกเมน 
คจฺฉนฺเตสุ ภควติ วสฺสสตปรินิพฺพุเต ทีเปสุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ภิกฺขูติ 
ปท ทีเปสุนฺติ ปเท กตฺตา เวสาลิยนฺติ ปท ทีเปสุนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ เตส วชฺชีปุตฺตกาน ภิกฺขูน ปกฺโขติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
สุตฺวาติ ปท จินฺเตนฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ยฺวาห โย 
อห ทสพลสสฺ ฯ เป ฯ ภเวยฺย เอต อปฺโปสฺสุกฺกน ตสฺส เม 
น โข ปน ปฏิรูปนฺติ โยชนา ฯ ตตฺร เวสาลิยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สุทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ กูฏาคารสาลายนฺติ จตุรสฺสสาลาย ฯ มชเฺฌ 
ภิกฺขุสงฺฆสฺสาติ ภิกฺขุสงฺฆสฺส มชฺเฌ ฯ เอวนฺติ เทถาวุโส ฯ เป ฯ 
กรณีย อิติ เอว ฯ อิมาย ปน ฯ เป ฯ วุจฺจตีติ ยาว วจน  
อตฺถิ ตาว สพฺพ วจน ปริวาเร สตฺตสติกกฺขนฺธโต อาหริตฺวา 
ปณฺฑิเตน วตฺตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๐๒] ยเสนาติ ปท สมุ...ตานีติ ปเท กตฺตา สมุ...ตานีติ 
ปท ทฺวาทส...สฺสานีติ ปทสฺส  วิเสสน ฯ เตสนฺติ ทฺวาทสภิกฺขุ- 
สตสหสฺสาน ฯ เรวเตนาติ ปท ปุฏเนาติ ปเท กตฺตา สพฺพ- 
กามิตฺเถเรนาติ ปท วินิจฺฉิตานิ วูปสมิตนฺติ ปททวฺเย กตฺตา ฯ 
อถาติ ปจฺฉา ฯ เถรา ปุน ฯ เป ฯ ยิสฺสามาติ มนฺตยิตฺวา อุจฺ- 
จินิตฺวา สงฺคายึสูติ สมฺพนฺโธ ฯ ปตฺตา ปฏิสมฺภิทา เยหิ เต 
ปตฺตปฺปฏิสมฺภิทา ฯ มหากสฺสปตฺเถเรนาติ ปท สงฺคายิตาติ ปเท 
กตฺตา สงฺคายิตสทิสเมวาติ ปท สงฺคายึสูติ ปเท กิรยิาวิเสสน ฯ 
                                  [ส.๓๒.๓๓]  
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ปฏกวเสนาติอาทิก จตุปฺปท สงฺคายึสูติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๑๐๓] โลเก ยา สงฺคีติ สตฺตหิ สเตหิ เถเรหิ กตา เตน 
ตสฺมา สตฺตสตา อิติ จ วุจฺจติ ยา สงฺคีติ ปุพฺเพ กต สงฺคีต 
อุปาทาย ทุติยา อิติ จ ปณฺฑิเตน วุจฺจติ อย สงฺคีติ อฏหิ 
มาเสหิ นิฏ ิตาติ สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๑๐๔] สา ปนาย สงฺคีติ เยหิ เถเรหิ สงฺคีตา เตสุ๑ สงฺคีติ- 
การเกสุ เถเรสุ สพฺพ ฯ เป ฯ สมฺภูโต อิติ วิสฺสุตา ตถาคต 
ทิฏปุพฺพา เอเต เถรา อานนฺทตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกา สุมโน 
วาสภคามี จ อิติ เทฺว อิเม เถรา ตถาคต ทิฏปุพฺพา อนุ- 
รุทฺธสฺส สทธฺิวิหาริกาติ ปณฺฑิเตน เยฺยา ฯ ทุติโย ปน สงฺคโห 
เยหิ เถเรหิ สงฺคีโต สพฺเพป เต เถรา ปนฺนภารา กตกิจฺจา 
อนาสวาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        เถเรหีติ ปท สงฺคีตาติ ปท กตฺตา ฯ เตสูติ นิทฺธารณ ฯ 
ทสฺสน ทิฏ ทิฏ ปุพฺเพ เยหิ เต ทิฏปุพฺพา ฯ ตถาคตนฺติ 
ปท ทิฏาติ ปเท กมฺม ฯ ปนฺนา ปติตา ภารา เอเตสนฺติ 
ปนฺนภารา ฯ กต กิจฺจ เยหิ เต กตกิจฺจา ฯ นตฺถิ อาสวา 
เอเตสนฺติ อนาสวา ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๑๐๕] สงฺคายิตฺวา เถรา โอโลกยมานา อิท อทฺทสสูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 
๑. สงฺคีติ เต สุวิสฺสุตาติ วณณฺนาย สุอุปสคฺควเสน ลิขิยติ อิธ ปน 
เตสูติ สุวิภตฺตวิเสน โยชนา กตา วิจาเรตฺวา คเหตพฺพ ฯ 

                                      [ส.๓๓.๓๔]  
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อนาคเตปติ อปสทฺโท ปจฺจุปนฺนกาล อเปกฺขติ ฯ อิโต วสฺสโต ฯ 
อิโตติ ปท วสฺสสตสฺสาติ ปเท อปาทาน ฯ ตโตติ ตทา ฯ อปฺ- 
ปชฺชิสฺสตีติ๑ เอตฺถ อิติสทฺโท อิทนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ อิติสทฺทวิรหิโต 
ปาโป อตฺถิ ฯ อิติสทฺโท อาหริตฺวา วตฺตพฺโพ ฯ อถ ตทา เนส 
เถราน เอต วิตกฺกน ฯ อุปปฺนฺเนติ ปท ลกฺขณกิริยา ฯ อถาติ 
อนนฺตร ฯ ตทาติ อพฺพุทสฺส อุปฺปชฺชนกาเล ฯ ญตฺวาติ ปท 
โอโลเกนฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิติสทฺโท โอโลเกนฺโตติ ปเท 
อากาโร ฯ น ๒กฺจิ ทิสฺวาติ๒กฺจิ ปุคฺคล น ทิสฺวา ฯ ปริตฺตายุก 
อุปริ... ภาวิตมคฺค มหาพฺรหฺมาน อทฺทสสูติ สมฺพนฺโธ ฯ ตโต 
จาติ ตทา ฯ มนฺเตหีติ ปท พุทฺธมนฺเตหิ ปโลภิโตติ ปเท 
กรณ ฯ อิติสทฺโท เอตนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ เต เถรา ฯ ทหร- 
ภิกฺขูติอาทิ เทฺวปติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เต เทฺว เถรา ฯ ตฺวาติ 
ปท ปรินพฺพุตาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        [๑๐๖] สพฺพกามิปฺปภูตโย มหิทฺธิกา เตป เถรา โลกมฺห ิ
อคฺคิกฺขนฺธา ว ชลิตฺวา ทุติยสงฺคห กตฺวา สาสน วิโสเธตฺวาน 
อนาคเตป สทฺธมมฺวุฑฺฒิยา เหตุ กตฺวาน ปรินิพฺพุตา ฯ ขีณา- 
สวา วสิปฺปตฺตา ปภินฺนปฺปฏิสมฺภิทา เตป นาม เถรา อนิจฺจตาวส 
อุปาคตา ฯ เอว ชมฺมึ ทรุภิสมฺภว อนิจฺจต ตฺวา นิจฺจ 
อมต ย ปท อตฺถิ ธีโร ต ปท ปตฺตุ วายเม วีริย กเรยฺยาติ 
 
๑. อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ฯ  ๒. โปราณโปตฺถเก กฺิจีติ ทิสฺสติ ฯ 

                             [ส.๓๔...๓๖]  
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สมฺพนฺโธ ฯ 
                                ทุติยสงฺคีติวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
        [๑๐๗] อาม พฺราหฺมณ อคมิมฺหาติ เถโร อาห ฯ อป 
กิฺจิ ลภิตฺถาติ พฺราหฺมโณ ปุจฺฉิ ฯ อาม ฯ เป ฯ มฺหาติ เถโร  
อาห ฯ น กฺิจิ อทมฺหาติ ชนา อาหสุ ฯ เอว อิติ อาห ฯ 
อถาติ เอว ลภเน สติ ฯ จสทฺโท กฏจฺฉุภิกฺขฺจ พฺยฺชนฺ- 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ โสติ พฺราหฺมโณ ฯ ตทาสฺสาติ ตทา อสฺส 
มาณวกสฺส ฯ น จ กาจีติ กาจิ กถา น อุปฺปชฺชติ ฯ เปตฺวา 
ฯ เป ฯ ลงฺกนฺติ มาณวกสฺส ปลลฺงฺก เปตฺวา ฯ วูป ฯ เป ฯ 
ภาเวติ มาณวกสฺส จณฺฑิกภาเว วูปสนฺเต ฯ มาณโวติ ปท 
ปุจฺฉีติ ปเท กตฺตา ฯ เวเทสุ ยานิ คณฺ ิฏานานิ อตฺถิ ฯ 
สนิ ฯ เป ฯ เมสูติ ปทตฺตย เวเทสูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ มาณโว 
เยส คณฺฐฏานาน นย เนว ปสสฺติ ฯ อสฺสาติ มาณวสฺส ฯ 
เตสูติ คณฺ ิฏาเนสุ ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส เถรสฺส ฯ อิติ 
ตสฺมา ฯ ตตฺถาติ กมฺมฏาเน ฯ ตโตติ ตทา ฯ นนฺติ สามเณร ฯ 
        [๑๐๘] ตถาติ อิมินา อาณา ปวตฺตีติ อากฑฺฒิยติ ฯ 
ยโตติ ปท อฏฆเฏติ ปเท อปาทาน ฯ เยนาติ ทนฺตกฏเน 
นิปฺปชฺชตีติ ปเท กรณ ฯ ทนฺตโปณกิจฺจนฺตี ทนฺตาน โสธนกิจฺจ ฯ 
อสฺสาติ ร ฺโ ฯ สุวณฺณวณฺณฺจาติ เอตฺถ จสทฺโท อคทา- 
มลกฺจ อคทหรีตกฺจ อมฺพปกฺกฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ นิวาสนฺจ 
                                  [ส.๓๖...๔๑]  
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ปาปุรณฺจ๑ นิวาส...รณ ฯ ปฺจวณฺณานิ ยสฺส ต ปฺจวณฺณ 
ปฺจวณฺณฺจ ต นิวาสนปฺปาปุรณฺจาติ ปฺจ...รณ ฯ 
ปตโก วณฺโณ ยสฺส ปฎสสฺ ต ปตกวณฺณ ฯ หตฺเถ ปฺุฉติ ฯ 
อเนนาติ หตฺถปฺุฉน หตฺถปฺุฉน เอว ปฏก หตฺถ...ฏก ฯ 
ทิพฺพฺจาติ จสทฺโท ปฺจ...รณ จ หตฺถ...ฏกฺจ ปานกฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ มหารหฺจาติ จสทฺโท สีสนหานคนฺธฺจ อนุ- 
เลปนคนฺธฺจ สุมนปุปฺผปฏฺจ อฺชนฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ สาลิโนติ 
ปท นว...สฺสานีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ สุกาติ สุวา ฯ ถุโส จ 
กโณ จ ถุสกณ ถุสกณโต รหิตา นิตฺถุสกณา ฯ กฏนฺติ 
รุกฺขกฏ ฯ 
        [๑๐๙] พุทฺธานนฺติ ปท รูป อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ รูปสฺส ทสฺสน 
รูปทสฺสน อธิคต รูปทสฺสน เอเตนาติ อธิคตรูปทสฺสโน ฯ กปปฺ 
 ิโต๒ อายุ เอตสฺสาติ กปฺปายุโก ฯ นาฏกสหสฺเสหีติ๓ ปท 
ปริกฺขิปตฺวาติ ปเท กตฺตุกมฺม ปริกฺขิปตฺวาติ ปท วตฺวาติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เมติ ปท อกฺขีนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ วตฺวาติ 
ปท ปสฺสนฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เตนาติ ปท นิมฺมิตนฺติ 
ปเท กตฺตา นิมฺมิตนฺติ ปท พุทธฺรูปนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ สกล 
...สสฺสิริกตายาติ ปท อิวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
 
๑. ปารุปน ปาปุรณ อิติ จ เทฺว ปาา ฯ ๒.  ิต ฯ๓. ...นาฏกิตุถีสหสุเสหีติ  
วณณฺนาปาโ ฯ 

                               [ส.๔๑.๔๒]  
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        [๑๑๐] สกลสรีเร วิปฺปกิณฺณานิ สกลสรรีวิปฺปกิณฺณานิ ฯ 
ปุ ฺาน ปภาโว ปุ ฺปฺปภาโว ปุ ฺปฺปภาเวน นิพฺพตฺตานิ 
ปุ ฺ...นิพฺพตฺตานิ ปุ ฺปฺปภาวนิพฺพตฺตานิ อสีติ อนุพฺยฺชนานิ 
ปุ ฺ...พฺยฺชนานิ ฯ สกล...พฺยฺชเนหิ ปฏิมณฺฑิตานิ สกล 
...มณฺฑิตานิ ฯ มหาปุริสสฺส ลกฺขณานิ มหาปุริสลกขฺณานิ 
ทฺวตฺตึส จ ตานิ มหาปุริสลกฺขณานิ จาติ ทฺวตฺตึส...ลกฺขณานิ ฯ 
สกล...มณฺฑิตานิ จ ตานิ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ จาติ 
สกลสรรี...ลกฺขณานิ ฯ สกลสรรี...ปุรสิลกฺขณสงฺขาตาย สห 
สิริยา วตฺตติ สกล...สสฺสริกิ ฯ อถวา สสฺส อตฺตโน สิรี 
สสฺสิรี ฯ สกล...ลกฺขณสงฺขาตา สสฺสิรี เอตสฺส พุทฺธรูปสฺสาติ 
สกล...สสฺสริกิ ฯ สกลสรรี...สิรกิสฺส ภาโว สกล...สิริกตา ฯ 
        [๑๑๑] กมลฺจ อุปฺปลฺจ ปุณฺฑรีกฺจ กมลุ...กานิ 
วิกสิตานิ กมลุปฺปลปุณฺฑรีกานิ วิก...กานิ วิกสิต...กานิ 
ปฏิมณฺฑิต วิกสิ...มณฺฑิต ฯ สลลิตล อิวาติ ปท พุทฺธรูปนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        ตาราน คโณ ตาราคโณ ฯ รสฺมิยา๑ ชาล รสฺมชิาล รสิ- 
สมุโห ฯ ตาราคณสฺส รสฺมิชาล ตารา...ชาล ตารา... 
ชาลฺจ ต วิสรฺจาติ ตารา...วิสร ตาราคณรสฺมิชาลวิสเรหิ 
 
๑. รสิ อิติ สุทฺธปาโ สกฺกฏภาสานุโลมวเสน ปน รสฺมิอิติป วลฺชียติ ฯ 

                                            [ส.๔๒]  
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วิปฺผริตา ตารา...ริตา ตาราคณ...วิปฺผริตา เอว โสภา ตารา 
...โสภา ตาราคณ...โสภาย สมุชชฺลิต ตารา...ลิต ฯ 
        [๑๑๒] นีลป...ตายาติ ปท เอวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ นลีฺจ 
ปตฺจ โลหิตฺจ นีลปตโลหิตานิ นีล...หิตานิ อาทิ เยส 
วณฺณาน ตานิ นีล...ตาทีนิ นีล...ทีหิ เภโท นีล...เภโท 
นีลปต...เภโท เอว วิจิโตฺร๑ นีล...จิโตฺร นีลปต...วิจิโตฺร 
วณฺโณ เอตาส รสีนนฺติ นีล...วณฺณนา นีลปต...วณฺณา จ 
ตา รสิโย จาติ นีล...รสิโย นีล...รสีหิ วินทฺธา นีลปต... 
นทฺธา ฯ พฺยาม ผริตา ปภา พฺยามปฺปภา ฯ นลี...วินทธฺา 
จ สา พฺยามปฺปภา จาติ นีล...มปฺปภา นีลปต...พฺยามปฺปภาย 
ปริกเขโป นลี...ปรกิฺเขโป นีล...ปริกฺเขเปน วิลาโส เอตสฺส 
พุทฺธรูปสฺสาติ นีล...วิลาสี นีล...วิลาสิโน ภาโว นีลปต 
...สิตา ฯ 
        สชฺฌาย สฺชาตา ปภา สชฺฌาปภา๒ สชฺฌาปภาย อนุราคา 
อนุรตฺตา สชฺฌา...ราคา ฯ อินฺทธนุ จ วิชฺชลุตา จ อินฺท... 
ลตา ฯ สชฺฌาปภานุราคา จ ตา อินฺทธนุวิชฺชุลตา จาติ สชฺฌา 
...ลตา สชฺฌา...ลตาหิ ปริกขิฺตฺต สชฺฌา...ปริกฺขิตฺต ฯ 
 
๑. วิจิตฺต อิติ สุทฺธปาโฐ สกฺกฏภาสานุโลมวเสน ปน วจิิตฺรอิติป วลฺชียต ิฯ   
๒. สชฺฌปฺปภาติ วฌฺณนาปาโ ฯ ฏีกายมฺปนสชฺฌาปฺปภา...อิติ ทิสฺสติ ฯ 

                                          [ส.๔๒]  
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        [๑๑๓] นานา...โสภนฺติ ปท พุทฺธรูปนฺติ ปทสสฺ วิเสสน ฯ 
นานาวิราคา รสิ เอติสฺสาติ นานาวิราคา ฯ วิคต มล เอตสฺมาติ๑ 

วิมลา ฯ เกตุ วิย มาลา รสีน ปนฺติ เกตุมาลา ฯ วิมลา เกตุมาลา 
วิมลเกตุมาลา ฯ นานาวิราคา จ สา วิมลเกตุมาลา จาติ นานา 
...มาลา ฯ นานาวิราควิมลเกตุมาลาย สมุชฺชลิโต นานา... 
ลิโต ฯ จารุ จ โส มตฺถโก สีโส จาติ จารุมตฺถโก ฯ 
นานาวิรา...สมุชฺชลโิต จ โส จารุมตฺถโก จาติ นานา... 
มตฺถโก นานาวิราค...มตฺถเกน โสภ๒ นานา...มตฺถกโสภ๒ ฯ 
        นยเนสุ รสายน นยนรสายน ฯ พฺรหฺมเทว...คณาน นยน- 
รสายน อิวาติ สมฺพนฺโธ ฯ นยน...มิวาติ ปท พุทฺธรปูนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ ทิวสานีติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
        [๑๑๔] พฺราหฺม...สณฺฑานนฺติ ปท ปณฺฑร...ทนีนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ จสทฺโท ปณฺฑ...ทีนฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ ปตราติ 
ปท ปวตฺติตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เตติ พฺราหฺมเณ ฯ อุป... 
เรนาติ ปท อาจาเรนาติ ปทสฺส วิเสสน อาจาเรนาติ ปท 
ภฺุชมาเนติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิติสทฺโท จินฺเตตีติ ปเท 
อากาโร ฯ อถาติ ตทา ฯ ตนฺติ ต นิสีทนกิริย ฯ ...สามเณรนฺติ 
ปท อทฺทสาติ ปเท กมฺม ฯ คจฺฉนฺติ ฯ เป ฯ สมฺปนนฺนฺติ ปฺจ 
ปทานิ สามเณรนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
๑. เอตายาติ ฯ  ๒. ปมา วภิตฺติ กตฺตพฺพา ฯ 

                                     [ส.๔๒...๔๔]  
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        [๑๑๕] โก ปนาย นิโคฺรโธ นามาติ ปุจฺฉา ฯ โก ปนาย 
นิโคฺรโธติ นามาติป อตฺถิ ฯ ตตฺราติ นิโคฺรโธติ นามสฺส าปเน ฯ 
อนุปุพฺพกถา อนุปุพฺพีกถาติ เทฺว ปาา ฯ อ ฺาตกเวเสนาติ 
อปากฏเวเสน ฯ ตสฺสาติ เทวตาย ฯ เอตฺถ สาลาย ตฺว วสาหิ 
อิติ วตฺวา อทาส ิฯ สาติ เทวี ฯ ตสฺส ปุตฺตสฺส ฯ นิโคร... 
ตายาติ ปท ปริคฺคหิตตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ ปร.ิ..ตตฺตาติ 
ปาลิตตฺตา ฯ ปภูตีติ ปท ม ฺมาโนติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ 
ตนฺติ เทวึ ม ฺมาโนติ ปเท กมฺม ฯ สามิธีตรนฺติ สามิโน 
ธีตร ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ าเน ฯ กาโลติ น กุมาร ปพฺพาเชตุ 
ยุตฺตกาโล ฯ อิตีติ อิติ มนสิกตฺวา นิกฺขมิ ฯ มาตุนิวาสฏานนฺติ 
ปท โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ อสฺสาติ นิโคฺรธสฺส มาตูติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปวิสิตฺวาติ ปท คนฺตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
นิกฺขมิตฺวาติ ปท คนฺตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา คนฺตพฺพนฺติ 
ปท โหตีติ ปเท วิกติกตฺตา ฯ 
        [๑๑๖] อสฺสาติ ร ฺโ ฯ เอตนฺติ วิตกฺกน ฯ อสฺสาติ 
ทารกสฺส ฯ อถาติ ทสฺสนานนฺตร ฯ สฺชาต เปม เอตสฺสาติ 
สฺชาตปฺเปโม ฯ สมฺพหุมาโนติ สุฏ ุ พหุคารโว ฯ อิตีติ มนสิ- 
กตฺวา ฯ สตฺถาราติ ปท ทินฺนนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ชานามิ ฯ เป ฯ 
เสนาติ สามเณโร อาห ฯ ตาต ฯ เป ฯ เถหีติ ราชา อาห ฯ 
นนฺติ โอวาท ฯ สาธุ ฯ เป ฯ อิติ วตฺวา ร ฺโ ฯ เป ฯ อภาสิ 
                                        [ส.๔๔...๔๖]  
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สามเณโร ฯ โก อย ฯ เป ฯ นามาติ ราชา อาห ฯ วชฺชา 
ฯ เป ฯ ราชาติ สามเณโร อาห ฯ นิโคร...เนวาติ นิโคฺรธตฺเถเร 
ปวตฺเตเนว ฯ ปสาเทนาติ ปท ปฏเปสีติ ปเท กรณ เหตุ 
วา ฯ จตุรา...มณฺฑิตานีติ ปท จตุ...สหสฺสานีติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ธมฺเมเนว การาเปส ิอธมฺเมน โน การาเปสิ ฯ 
        องฺคโต ฯ เป ฯ สฺสานีติ สงฺโฆ อาห ฯ อิตีติ อิติ วตฺวา ฯ 
อิติสทฺโท อาณาเปสีติ ปเท อากาโร ฯ เอวมฺปติ เอว อานุภาเวน 
เถโร นฏิาเปสิ ฯ อปสทโฺท ชเนหิ กรณวเสน น นิฏาน๑ 

อเปกฺขติ ฯ วิหารกมฺมนฺติ วิหาเรสุ กตฺตพฺพกมฺม ฯ 
        [๑๑๗] อิโตติ อิโต ทิวสโต ฯ อจฺจเยนาติ อติกฺกเม(๒) ฯ 
วิหารมโหติ วิหาเรสุ ปูชา ฯ ตโตติ วิหารมหโต ฯ เสนายาติ 
ปท ปริวุโตติ ปเท กตฺตา ฯ ชเนนาติ ปท อลงฺกตาติ ปเท 
กตฺตา ฯ ตตฺถาติ เตสุ ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ สต...สงฺขาติ 
สตสหสฺสนฺติ คณิตพฺพา ฯ เตสนฺติ ขีณาสวภิกฺขูน ฯ อธิการนฺติ 
อธิกทาน ฯ ตโตติ วิตกฺกนานนฺตร ฯ อกสุ ขีณาสวภิกฺขู ฯ 
วิโรจมานานีติ ปท วิหาร...สฺสานีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ โสติ 
ราชา ฯ ปนสทฺโท วจนาลงฺกาโร ฯ อ ฺสฺสปติ อปสทฺโท 
อตฺตาน อเปกฺขติ ฯ เอวรูป อุปฺปนฺนปุพฺพ ปติปฺปาโมชฺช อตฺถีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอว เทยฺยธมฺเมน สาสนสฺส ปคฺคหเณ สติ อห 
 
๑. ชนาน กรณวเสน อนิฏาน ฯ 
๒. อติกฺกเมนาติ ภวิตพฺพ ฯ 

                               [ส.๔๖...๔๙]  
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สา ฯ เป ฯ โท กึ โหมิ น โหมีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตโตติ 
จินฺตนานนฺตร ฯ ตโตติ ปุจฺฉนานนฺตร ฯ เอตฺตาวตาติ เอตฺตเกน 
ปจฺจยทาเนน ฯ สงฺขนฺติ คณน ฯ โยป หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ 
อปสทฺโท ครหตฺเถ ปวตฺตติ ฯ โสปติ อปสทฺโท อปฺปจฺจยทายก 
อเปกฺขติ ฯ อถาติ ตทนนฺตร ฯ กถ ฯ เป ฯ โหตีติ ราชา ปุจฺฉิ 
โย หิ ฯ เป ฯ นสฺสาติ เถโร อาห ฯ กตฺวาปติ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ อวิทูเร  ิต มหินฺทกุมาร อทฺทสาติ สมฺพนฺโธ ฯ อห 
กุมาร กิฺจาป เปตุกาโม อถโข สจฺจโต ปพฺพชฺชา ว อุตฺตมา 
อิติ เอต วิตกฺกน อโหสิ ฯ ตโตติ วิตกฺกนานนฺตร ฯ ตสฺสาติ 
สงฺฆมิตฺตาย ฯ อุปชฺฌาเยนาติ อุปชฺฌายเหตุนา ฯ อุปสมฺปาเทสีติ 
อุปริภาว ภิกฺขุภาว สมฺปาเทสิ ฯ ตนฺติ สงฺฆมิตฺต ฯ อถาติ ปจฺฉา ฯ 
อารุฬฺห ฯ เป ฯ สพฺพนฺติ จตุปฺปท เถรวาทนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๑๑๘] พยาธิปฺปฏิกมฺมตฺถนฺติ พฺยาธิโน ติกิจฺฉตฺถิ ภิกฺขาติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ ภิกฺขา...ตฺเตนาติ ยาจนตฺถ จรณวตฺเตน ฯ 
สปฺปติ๑ เอตฺถ นปุสกลิงฺคตฺตา อวิภตฺติโลโป ฯ อายุ เอว สงฺขาโร 
อายุสงฺขาโร ปริกฺขีโณ อายุสงฺขาโร เอตสฺสาติ ปริ...ขาโร ฯ 
อิตีติ อิติ วตฺวา ฯ เภสชฺชสฺส ปูราเปตฺวา เภสชฺเชน ปูเรตฺวาติ 
จ เทฺว ปาา ฯ สภายนฺติ นครมชฺเฌ วินิจฺฉยสาลาย ฯ ตโตติ 
 
๑. สปฺปนฺติ วณฺณนาปาโ. 

                                     [ส.๔๙...๕๒]  
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ตทา ฯ ตนฺติ สตสหสฺส ฯ จตูสุ ฯ เป ฯ สตสหสฺส วิสฺสชฺเชสีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ปริหีโน ลาภสกฺกาโร เอเตสนฺติ ปริ...การา ฯ 
ฆาโส จ อจฺฉาทนฺจ ฆาสจฺฉาทน ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ 
อุปฺปนฺนทานีติ อุปฺปนฺน อิทานิ ฯ เอตนฺติ อธิกรณ ฯ อิตีติ 
อิติ จินฺเตตฺวา ฯ อโหคงฺคนฺติ อโหคงฺคนามก ฯ อโธคงฺคนฺติป 
อตฺถิ ฯ เตป โข ติตฺถิยา นคฺิคยฺหมานาป สมุฏาเปสุนฺติ สมฺ- 
พนฺโธ ฯ ภิกขฺุสงฺเฆนาติ ปท นิคฺค...นาปติ ปเท กตฺตา ฯ 
อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ ปฏิปตฺติยาติ ปท อสณฺหนฺตาติ ปเท 
อาธาโร ฯ เตหีติ ติตฺถิเยหิ ฯ 
        [๑๑๙] น โย โสติ โย วา โส วา น โหติ สาม ฺชโน 
น โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ ตนฺติ ติสฺสกุมาร ฯ โส ติสฺสกุมาโร ฯ 
วนจรนฺติ วเนสุ จรณ ฯ จิตฺตายาติ ยถากามาย ฯ โส ติสฺส- 
กุมาโร ฯ ตโต วนโต ฯ อฏา ฯ เป ฯ เรนาติ กุมาเรน 
อการเณ กุกฺกุจฺจายิต ปท ภาววาจก ฯ อิตีติ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ 
ตโตติ สตฺตทิวสโต๑ ปจฺฉา ฯ ตนฺติ ตุว ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
นนฺติ ติสฺสกุมาร ฯ มร ฯ เป ฯ เทวาติ กุมาโร อาห ฯ อเร 
ฯ เป ฯ กฬีิสสฺนฺตีติ ราชา อาห ฯ ปริจฺฉินฺนมรณนฺติ มยา 
ปริจฺฉินฺนมรณ ฯ อสฺสาสปฺปสฺสาสุปนิพทฺธนฺติ อสฺสาสปฺปสสฺาเสหิ 
 
๑. สตฺตมทิวสโต ฯ 

                                [ส.๕๒...๕๔]  
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อุปนิพทฺธ ปฏิพทฺธ ฯ มิควนฺติ ปท นิกขฺมิตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ ตโตติ 
กาลโต ฯ อ ฺตเรน หตฺถินาเคน วีชิยมาน นิสนิฺน โยนก... 
เถร อทฺทสาติ สมฺพนฺโธ ฯ หตฺถินาเคนาติ ปท วีชยิมานนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ อิตีติ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ ต ติสฺสกุมาร ฯ 
อถ ฺโติ ตทา อ ฺโ ฯ ตสฺสาติ อคฺคิพฺรหฺมสฺส ฯ โสป 
อคฺคิพฺรหฺมา สุตฺวา ยาจีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปพฺพชาติ ตฺว ปพฺพช ฯ 
เอว อุฬาร ฯ เป ฯ ชเนน อนุปฺปพฺพชิโต เถโร ร ฺโ กนิฏ- 
ภาตา ติสฺสตฺเถโร อิติ ปณฺฑิเตน วิ ฺเยฺโยติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ขตฺติ...เนนาติ ปท อนุปพฺพชิโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๑๒๐] โส ติสฺสตฺเถโร ฯ เอตนฺติ กมฺม ฯ อถาติ ตทา ฯ 
ปาเปนาติ ปท ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ นตฺถ ิฯ เป ฯ โรตูติ 
ราชา อาห ฯ สเจ ฯ เป ฯ ปาปนฺติ ภิกฺขู อาหสุ ฯ อตฺถิ 
มหาราช ฯ เป ฯ สมตฺโถติ ภิกฺขู อาหสุ ฯ อิตีติ  อิติ วตฺวา ฯ 
เตติ ตว ฯ เตติ ชนา ฯ สาสน ภนฺเต ฯ เป ฯ โหถาติ เอว 
ปน วจเน ชเนน วุตฺเต เถโร อาคจฺเฉยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ อถาติ 
ตทา ฯ ตตฺเถวาติ นาวาย ฯ เถโร สุตฺวา อห มูลโต ปฏาย 
อาทิโต ปฏาย สาสน...สสฺามิ อิติ มนสิกาเรน ย โข ยสฺมา 
ปพฺพชิโต อิทานิ อย เอโส กาโล เม อนุปฺปตฺโต อิติ 
จินฺเตตฺวา จมฺม ฯ เป ฯ อุฏหีติ สมฺพนฺโธ ฯ สุตฺวาติ ปท 
จินฺเตตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อถาติ ตทา ฯ เถโร ฯ เป ฯ 
                                        [ส.๕๔...๕๗]  
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ณิสฺสตีติ มนสิกตฺวา ราชา รตฺติภาเค สุปน อทฺทสาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สุปนชฺฌายเกติ สุปนจินฺตเก สุปนชานนเก ฯ เอโกติ เอโก สุปน- 
ชานนโก ฯ ตนฺติ ตุว ฯ อถาติ ตทา ฯ อพฺภุคฺคจฺฉนฺโตติ 
อภิอุคฺคจฺฉนฺโต อุตฺตริคจฺฉนฺโต ฯ กสมฺาติ ปุจฺฉา ฯ โย รา 
ฯ เป ฯ ตพฺพนฺติ เอต กิร ราชกุเลสุ จาริตฺต ปกตีติ โยชนา ฯ 
        เถโร ฯ เป ฯ เหสีติ ปุจฺฉา ฯ เถโร ร ฺา ฯ เป ฯ ยสฺมา 
ปกฺโกสาปโต ตสฺมา อย ราชา เม อนฺเตวาสิโกติ มนสิกตฺวา 
อคฺคเหสีติ สมพฺนฺโธ ฯ ปคฺคณฺหิตุนฺติ จินฺเตตฺวา อาห ฯ กตร 
ฯ เป ฯ ราชาติ เถโร อาห ฯ ปวี ฯ เป ฯ ภนฺเตติ ราชา อาห ฯ 
อิโต ปเรสุป อาหสทฺโท โยเชตพฺโพ ฯ เอตฺถาติ ทฺวีสุ ปวี- 
กมฺปเนสุ นิทฺธารณ ฯ อุปฑฺฒุปฑฺฒ สรีรฺจ จลติี สมฺพนฺโธ ฯ 
อุปฑฺฒภาคคตเมวาติ อุปฑฺฒภาเค ปวตฺตเมว วิชฺชมานเมว ฯ 
อุปฑฺฒภาเค วาติป อตฺถิ ฯ สกฺขตีติ สกฺขิสฺสติ ฯ สกขิฺสฺสตีติป 
อตฺถิ ฯ อย วิ ฯ เป ฯ เตตูติ เอว เต จิตฺต กึ ปน อตฺถ ิฯ 
อถาติ อนนฺตร ฯ เอตมตฺถนฺติ เอต อธิปฺปาย ฯ ปริทีเปตุนฺติ 
ส ฺาเปตุ ฯ 
        [๑๒๑] ภนฺเต โน อมฺหาก าตโก นิสินฺโน อิติ มนสิกตฺวา 
พหุ ชโน อาคจฺฉติ ลุทฺโท ปฏิจฺจ ม นิสฺสาย กมฺม ปาณาติ- 
ปาตกมฺม ผุสติ วินฺทติ ตสฺมึ ม ปฏิจฺจ กเต ปาเป เม มโน 
สงฺกตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                                   [ส.๕๗...๕๙]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 71 

        ตโตติ อนนฺตร ฯ น ติตฺติร ฯ เจตยนฺตเมว หีติ หิ สจฺจ 
เจตยนฺตเมว ปุคฺคล ปาป ผุสติ อเจตยนฺต ปาป น ผุสติ ฯ 
        ตว ปาปกิริยาย มโน เจ นปฺปทุสฺสติ ลุทฺเทน ต ปฏิจฺจ 
กต กมฺม ปาปกมฺม ต น ผุสติ อปฺโปสฺสุกฺกสฺส ภทฺรสฺส 
ตว ปาป น อุปลิมฺปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ตโตติ ปุจฺฉานนฺตร ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ 
        ตโตติ ปจฺฉา ฯ ภิกฺขูสูติ นิทฺธารณ ฯ ภิกฺขูนนฺติ ปท สหสฺสนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ คเหตฺวาติ ปท สงฺคายนฺโตติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา ฯ อเนกปฺปการนฺติ ปท อกมปฺตฺถาติ ปเท กิริยา- 
วิเสสน ฯ 
        [๑๒๒] ภิกฺขุสหสฺเสน ยา สงฺคีติ กตา ตสฺมา สา สงฺคีติ 
สหสฺสิกา อิติ จ โลเก วุจฺจติ ปุริมา เทฺว สงฺคีติโย อุปาทาย 
ตติยา อิติ จ ปณฺฑิเตน วุจฺจติ อย สงฺคีติ นวหิ มาเสหิ 
นิฏ ิตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        โลเกติ ปท วุจฺจตีติ ปเท อาธาโร ฯ อิติสทฺโท สมา- 
ปนฺโน ฯ อย ตติยสงฺคีตีติ อย สงฺคีติ ตติยสงฺคีติ นาม นิคมน ฯ 
        [๑๒๓] วิสชฺชนตฺถนติฺ ปท อโวจุมฺหาติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
ยมโวจุมฺหาติ ชมฺพุ ฯ เป ฯ สงฺคโหติ ย วจน มย อโวจุมฺหา 
ตสฺส วจนสฺส อตฺโถ เอตฺตาวตา จ วจเนน มยา ปกาสิโต โหติ ฯ 
        ตติยสงฺคหโตติ ปท อุทฺธนฺติ ปเท อปาทาน ฯ ปนสทฺโท 
                                      [ส.๖๐...๖๒]  
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ปกฺขนฺตโร ฯ อาภตนฺติ เอต วินยปฏก อาภต ฯ กิฺจิ กาล 
กฺจิ กาลนฺติ จ เทฺว ปาฐา เอโกเยว อตฺโถ ฯ ตโตติ 
อริกฺฐตฺเถราทีหิ อาภตกาลโต ฯ เตสเยวาติ อริฏตฺเถราทีน ฯ 
อาจ...รายาติ ปท อาภตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เอต วินยปฏก 
อาภต อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ ยถาหูติ อาหุ ฯ โปราณาติ 
สีหลทีเป อฏกถาจริยา โปตฺถกาโรหนกาเล ปริวาเร อาหุ ฯ 
        [๑๒๔] ตโตติ ตทา ฯ อิธาติ สีหลทีเป ฯ วินย เต ฯ เป ฯ 
ปกรเณติ เต เถรา วินยปฏก ตมฺพปณฺณิยา ทีเป วาจยึสุ เต 
เถรา นิกาเย ปฺจ สตฺต เจว ปกรเณ ตมฺพปณฺณิยา ทีเป 
วาจยึสุ ฯ ตโตติ ปจฺฉา ปกาเสสุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ คโชวาติ 
หตฺถี วิย ฯ โรหเณติ โรหณชนปเท ฯ ตสฺสาติ ธมฺมปาลิตตฺ- 
เถรสฺส ฯ ทีเปติ ตมฺพปณฺณิทีเป อติโรจถ ฯ 
        กวติ กเถตีติ กวิ ก ุสทฺเท อิปฺปจฺจโย มหนฺโต กวิ 
มหากวิ ฯ มหากถีติป ปาโ ฯ 
        ตสฺสาติ ติสฺสตฺเถรสฺส ฯ วินย ฯ เป ฯ ปณฺณิยาติ วินยปฏก 
ตมฺพปณฺณิยา ทีเป ปกาเสสุ ฯ 
        [๑๒๕] ตตฺราติ ติสฺส อาจริยปรมฺปราย ฯ อนุปุพฺพีกถาติ 
อนุปุพฺเพน กถน ฯ เอวนฺติ กตฺถ ฯ เป ฯ ภเวยฺยาติ เอว ฯ 
อถสสฺาติ อนนฺตร อสฺส โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส อุปปริกฺขโต 
อุปปริกฺขนฺตสฺส ปจฺจนฺติ ฯ เป ฯ ภวิสสฺตีติ เอต วิตกฺกน อโหส ิฯ 
                                  [ส.๖๒.๖๓]  
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โสติ โมคฺคลปีุตฺตติสฺสตฺเถโร ฯ ตตฺถ ตตฺถาติ ตสฺมึ รฏเ ฯ 
กสฺมีรคนฺธารรฏนฺติ กสมฺีร นาม คนธฺารรฏ ฯ เอตฺถาติ 
รฏเ ฯ ตเถวาติ ตฺว เอต รฏ คนฺตฺวา เอตฺถ สาสน ปติฏ- 
ฐาเปหีติ วจเนน ฯ วนวาสึ เปเสสิ ฯ เป ฯ หิมวนฺตปฺปเทสภาค 
หิมวนฺตสฺส เอกเทสภาค เปเสสิ โสณตฺเถรฺจ๑ ฯ เป ฯ ภูม ึ
เปเสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ มหินฺทตฺเถร ตมฺพปณฺณิทีป เปเสสิ ฯ 
สพฺเพป เถรา อิติ เอว ม ฺมานา อคมสูติ สมฺพนฺโธ ฯ อลนฺติ 
อุปสมฺปทกมฺมาย อุปสมฺปทกมฺมกรณตฺถ๒ อนุรูโป ฯ 
        [๑๒๖] อรวาโฬ อารวาโฬติ จ เทฺว ปาา ฯ ภณฺฑูติ 
มุณฺฑโก ฯ 
        มหานาค สเทวโกป โลโก อาคนฺตวา ม เจ ตาสเยยฺย 
เม ภยเภรว ชเนตุ ปฏิพโล สมตฺโถ น อสฺส น ภเวยฺย ฯ 
มหานาค ตฺว สสมุทฺท สปพฺพต สพฺพ มหึ อุกฺขิปตฺวา มม 
อุปริ สเจป ขิเปยฺยาสิ ตฺว เม ภยเภรว ชเนตุ เนว สกฺก-ุ 
เณยฺยาสิ ฯ อุรคาธิป อ ฺทตฺถุ ตเวว ตว เอว วิฆาโต อสฺส 
ภเวยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        วิหโต เถเรน วิทฺธสิโต อานุภาโว เอตสฺสาติ วิหตานุภาโว ฯ 
นิปฺผโล วายาโม เอตสฺสาติ นิปฺผลวายาโม ฯ ตนฺติ นาคราช ฯ 
 
๑. โสณกตฺเถรฺจาติ วณฺณนาปาโฐ ฯ   
๒. อุปสมฺปทากมฺมาย อุปสมฺปทากมฺมกรณตฺถนฺติ ภวิตพพฺ ฯ 

                            [ส.๖๓...๖๕]  
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        [๑๒๗] ปฺจโกปติ ปฺจกนามโก ฯ มหาวเส ปณฺฑโก 
นาม ยกฺโขติ วุตฺต ฯ วิหาริติยาติ๑ วิหาริตินามิกาย ฯ อถาติ 
อนนฺตร ฯ 
        ยถา ตุเมฺห อิโต กาลโต ปุเร ปรสฺส โกธ ชนยิตฺถ 
ตุเมฺห อิทานิ อิโต ปฏาย อุทฺธ โกธ มา ชนยิตฺถ หิ ยสฺมา 
ปาณิโน สุขกามา ตสฺมา ตุเมฺห สสฺสฆาตฺจ มากตฺถ ตุเมฺห 
สตฺเตสุ เมตฺต กโรถ มนุชา สุข วสนฺตูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        นาคราชสฺสาติ ปท ปูชาติ ปเท สมฺปทาน ฯ อถาติ ตทา ฯ 
กาสาเวหิ ปชฺโชตา กาสาวปฺปชฺโชตา ฯ อิสีน วาโต อิสิวาโต ฯ 
ปริ สมนฺตโต วาตา วีชิยมานา ปริวาตา๒ อิสิวาเตน ปริวาตา 
อิสิวาตปริวาตา ฯ 
        ตทา มชฺฌนฺติโก อิสิ กสฺมีรคนธฺาร คนฺตฺวา ทุฏนาค 
ปสาเทตฺวา พหู สตฺเต พนฺธนา โมเจสีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๒๘] อนมตคฺคปริยายกถายาติ อนมตคฺคเทสนาย อนมตคฺ- 
คสฺส ปกาสนาย ฯ 
        มหิทฺธิโก รกฺขิตตฺเถโร วนวาสึ คนฺตฺวาน อนฺตลกิฺเข  ิโต 
อนมตคฺคิย ตตฺถ วนวาสิย เทเสสิ ฯ 
        อ ฺาโต ชานิตพฺโพติ อ ฺาโต อกาโร ตพฺภาวตฺโถ ฯ 
 
๑. หาริติยาติ วสิทฺทรหิโต วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. ปฏิวาตาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                           [ส.๖๕...๖๗]  
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นตฺถิ อ ฺาโต อคฺโค เอตสฺสาติ อนมตคฺโค สสาโร อนม- 
ตคฺเคน สมฺปยุตฺต ปฏิพทฺธ วจน อนมตคฺคิย ฯ 
        [๑๒๙] อคฺคิ...กถายาติ อคฺคิกฺขนฺธุปมสุตฺตสฺส กถนาย ฯ 
        โยนโก ธมิมรกฺขิโต อปรนฺต๑ วิคฺคาหิตฺวา ปวิสิตฺวา อคฺคิกฺ- 
ขนฺธุปเมน เอตฺถ อปรนฺเต พหู ชเน ปสาเทติ๒ ฯ 
        อิติ โส มหาธมฺมรกฺขิโต มหารฏ คนฺตฺวา ชาตก กถยิตฺวาน 
มหาชน ปสาเทติ๒ ฯ 
        มคฺคผลาลงฺการนฺติ มคฺคผลสงฺขาต อลงฺการฯ 
        ตทา โส มหารกฺขิโต อิสิ โยนกรฏ คนฺตฺวา กาฬการาม- 
สุตฺเตน เต โยนเก ปสาเทติ๒ ฯ 
        มชฺฌิมตฺเถโร หิมวนฺต คนฺตฺวาน ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน ปกา- 
เสนฺโต ยกฺขเสน ปสาทนิ ฯ 
        [๑๓๐] ตตฺถาติ สุวณฺณภูมิย ฯ รกขฺสสหายกาติ รกฺขสาน 
สหายกา ฯ ต ขาทิสฺสามิ อิติ มนสิกาเรน นิกฺขมิ ฯ เต รกฺขเส 
ปลายิตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ ปลายิตฺวาติ ปลาเปตฺวา ฯ เอตฺถาติ 
สุวณฺณภูมิย๓ ฯ กุลธีตาน ทิยฑฺฒสหสฺส ปพฺพชิ ฯ อฑฺฒุฑฺฒานิ 
สหสฺสานีติ อฑฺเฒน จตุตฺถานิ อฑฺฒุฑฺฒานิ อติเรกปฺจสตานิ 
ตีณิ สหสฺสานีติ วุตฺต โหติ ฯ ทิยฑฺฒสหสฺสนฺติ อฑฺเฒน ทุติย 
 
๑. อปรนฺตกนตฺิ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. ปสาเทสีติ ยุตฺตตร ฯ๓. สนฺนิปาเตติ  
ภวิตพฺพ ฯ 

                                    [ส.๖๗...๖๙]  
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ทิยฑฺฒ อติเรกปฺจสติก สหสฺสนฺติ อตฺโถ ฯ 
        มหิทฺธกิา โสณุตฺตรา สุวณฺณภูมึ คนฺตฺวาน ปสาเจ นิทฺ- 
ทมิตฺวาน พฺรหมฺชาล  อเทสยุ๑ ฯ 
        [๑๓๑] อถสฺสาติ ตทา วีมสโต วีมสนฺตสฺส อสฺส มหินฺทตฺ- 
เถรสฺส น ตาว กาโล คนฺตุ ยุตฺตกาโล อิติ วิตกฺกน อโหสิ ฯ ก ึ
ปนสฺส ฯ เป ฯ อโหสีติ ปจฺุฉา ฯ อสฺสาติ มหินฺทตฺเถรสฺส ฯ 
มุฏสีวร ฺโ มหลฺลกภาว ทิสวฺา เอตทโหสีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตโตติ 
ตทนนฺตร ฯ อย ฯ เป ฯ น วาติ เอว เถโร จินฺเตสิ ฯ อถาติ 
ตทา ฯ เวชิสนคร เวทิสนครนฺติ เทฺว ปาา ฯ ตสฺสาติ มหินฺท- 
กุมารสฺส ฯ ตนฺติ เทวานปยติสฺส ฯ ตตฺถาติ มิสฺสกปพฺพเต ฯ 
อถาติ ปุน ฯ ตตฺเถวาติ เวทิสคิรินามวิหาเร๒ ฯ 
        [๑๓๒] ตทา สงฺฆตฺเถโร นาเมน มหินฺโท นาม อหุ อิฏฏิโย  
เถโร อุตฺติโย เถโร ภทฺทสาโล จ เถโร สมฺพโล เถโร 
สุมโน นาม ฉฬภิ ฺโ มหิทฺธิโก สามเณโร จ ภณฺฑโก 
นาม เตส เถราน สตฺตโม ทิฏสจฺโจ อุปาสโก ฯ อิตีติ เอว ฯ 
เอเต มหานาคา รโหคตา มนฺตยึสุ ฯ ทฏิ สจฺจ เยน โส 
ทิฏสจฺโจ ฯ หิสทฺโท นิปาตมตฺต ฯ อถวา อิติ เอเตติ เฉโท 
หกาโร อาคโม ฯ 
 
๑. อเทสิสุนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. เวทิสคิริมหาวหิาร อิติ วณณฺนาย ทิสฺสติ ฯ 

                                        [ส. ๖๙...๗๑]  
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        [๑๓๓] อิติสทฺโท พฺยากตาติ ปเท อากาโร ฯ ตสฺมาติหาติ 
เอตฺถ ตกาโร อาคโม อิหาติ นิปาตมตฺต ฯ โว ภนฺเต ฯ เป ฯ 
คมนายาติ ภนฺเต โว ตุมฺหาก ทีปวร คมนาย กาโล ยุตฺตกาโล ฯ 
อหมฺปติ ปทสฺส สรูป ฯ เอวนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺเธน จ ตุเมฺหติอาทิ 
วจน ฯ ตทาติ ตสฺมึ มหินฺทสฺส คมนกาเล ฯ ตฺวปติ อปสทฺโท 
น เกวล อหเมว พฺยากาสินฺติ าเปติ ฯ จสทฺโท น เกวล 
ภควา อาโรเจสีติ ญาเปติ ฯ อตฺตา สตฺตโม เอตสฺสาติ อตฺต- 
สตฺตโม ฯ ย ปเนตรหีติ๑ เอตรหิ ย ปพฺพต เจติยปพฺพโต อิติ 
ชนา สฺชานนฺติ ฯ 
        [๑๓๔] เถรา ราชคเห ราชคหสมีเป เวทิสคิริมฺหิ ตึส รตฺติโย 
วสิตฺวา ทีปวรคมนสฺส กาโลว ยุตฺตกาโล เอว มย อุตฺตม 
ทีป คจฺฉาม อิติ วิตกฺเกตฺวา อมฺพเร อากาเส ปกฺขนฺทิตา๒ 

หสราชาว หสราชา อิว ชมฺพุทีปโต อากาส ปฬีนา ปกฺขนฺทึสุ ฯ 
เอว อุปฺปติตา เถรา นคุตฺตเม นิปตึสุ ปุรเสฏสฺส ปุรโต 
ปติฏ ิเต เมฆสนฺนิเภท ปพฺพเต ปฬกูฏมฺหิ ปติฏหึสุ ฯ กิมิว ฯ 
นคมุทฺธนิ ปติฏ ิตา หสาว หสา อิวาติ โยชนา ฯ 
        [๑๓๕] ตึส รตฺติโยติ ปท วสิตฺวาติ ปเท อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
๑. ย เอตรหีติ ปนสทฺทวิรหิโต วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. ปกฺขนฺทิโต ฯ 

                                    [ส.๗๑.๗๒] 
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ปปุพฺโพ๑ ลิ คติมฺหิ ยุปฺปจฺจยสฺส อโน ฯ ชมฺพุทีปโตติ ปท 
ปฬีนาติ ปเท อปาทาน ฯ ปพฺพเตติ ปท ปติฏหึสูติ ปเท 
สาม ฺาธาโร ปฬกฏูมหฺีติ ปท ปติฏหึสูติ ปเท วิเสสาธาโร ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ 
        [๑๓๖]   หิสทฺโท  ทฬฺหีกรณ  ฯ  อถาติ  ตทา  ฯ  จตุวีสติ๒ 

วสฺสานีติ  อจฺจนฺตสโยโค ฯ  อุทยภโทฺร   อุทยภทโฺทติ   จ  เทฺว 
ปาา ฯ  โสฬส  วสฺสานิ   รชฺช   กาเรสิ   อฏ  วสสฺานิ   รชฺช 
กาเรสุ  จตุวีสติ๒  วสฺสนิ  รชชฺ   กาเรสิ  อฏารส   วสฺสานิ 
รชฺช  กาเรสีติ   โยชนา ฯ  ตสฺเสวาติ   สุสูนาคสฺส  ฯ  อโสโกติ 
กาฬาโสโก ฯ   กาลาโสโกติป  ปาโ ฯ  อฏวีสติ๒  วสฺสานิ  รชชฺ 
กาเรสีติ   โยชนา ฯ  อโสกสฺสาติ  กาฬาโสกสฺส ฯ  เตสนฺติ   ทสภาตุก- 
ราชาน๓  ฯ  เทฺววีสติเมว๔  วสฺสานิ  รชชฺ  กาเรสิติ   โยชนา ฯ 
วสฺสานิ  รชชฺ  กาเรสิ   อฏวีสติ๒ วสฺสานิ  รชชฺ   กาเรสุ  จตุวีสติ๒ 

ตสฺสาติ  พินฺทุสารสฺส  ฯ  ตสฺส  ปุเร   อภิเสกา   จตฺตารีติ  ตสฺส 
อโสกสฺส  อภิเสกโต   ปุเร  จตฺตาริ   วสฺสานิ ฯ  อภิเสกาติ  ปท 
 ุปุเรติ   ปเท  อปาทาน  ฯ  อภิเสกโต   ฯ เป ฯ  วสฺเสติ  อภิเสกโต 
อฏารสเม  วสฺเส   สมฺปตฺเต  อิมสฺมึ  ทีเป   มหินฺทตฺเถโร   ปติฏ ิโต ฯ 
เอตนฺติ   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   ฯ เป ฯ  ปติฏหีติ  เอต  วจน   ปณฺฑิเตน 
 
๑.  อิโต  เหฏา  ปฬีนาติ  ปนียปท   นฏ  ฯ  ๒.  ...วีสตึ ฯ   ๓. ....ราชูน ฯ 
๔.  ทุวาวีสติเมว ฯ 

                                        [ ส. ๗๒...๗๔ ] 
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เวทิตพฺพนฺติ   สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๓๗]   จสทฺโท วตฺตพฺพนฺตราเปกฺโข ฯ เชฏฺจ มูลฺจ 
เชฏมูล๑ เชฏมูล เอว นกฺขตฺต เชฏมูลนกฺขตฺต ฯ ปุริสาน 
สหสฺสานิ ปุริสสหสฺสานิ จตฺตาฬีส ปุริสสหสฺสานิ จตฺตาฬีสปุริส- 
สหสฺสานิ จตฺตาฬีสปุริสสหสฺสานิ ปริวารานิ๒ เอตสฺสาติ จตฺตาฬีส- 
ปุริสสหสฺสปริวาโร ฯ นกิฺขมิตฺวาติ ปท ปายาสีติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา ฯ เยนาติ ยสฺมึ าเน ฯ เตนาติ ตสฺมึ าเน ฯ 
กีฬิตุกาโมติ ปท ราชาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อถาติ ตทา ฯ 
อิตีติ เอว จินฺเตตฺวา ฯ ตนฺติ มิค ฯ อิตีติ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ 
อมฺพตฺถลมคฺคนฺติ อมฺพตฺถล นาม าน คมนมคฺค ฯ อมฺพรุกฺเขน 
อุปลกฺขิต ถล อมฺพตฺถล ฯ อิโตติ านโต ฯ ภณฺฑูติ มุณฺฑโก ฯ 
กาสาว วสติ ปริทหตีติ๓ กาสาววสโน ฯ 
        มหาราช มย สมณา นาม ธมฺมราชสฺส สาวกา ตเวว 
อนุกมฺปาย ชมฺพุทีปา อิธ ทีเป อาคตา ฯ 
        [๑๓๘] ตาสูติ ยฏ ีสุ ฯ รชตวณฺณาติ รชตสทิสา ฯ ขายตีติ 
ทิสฺสติ ฯ วณฺฏฺจ ปตฺตฺจ กิฺชกฺขฺจ วณฺฏปตฺตกิฺชกฺขานิ 
๑. เชฏฺจ ต มูลฺจาติ เชฏมูล ฯ นกฺขตฺต สนฺธาย นปุสกลิงฺคิกมิท  มาส  
สนฺธาย ปุงฺลิงฺคิโก กาตพฺโพ ฯ มูลนฺติ ตาราเยต อธิวจน ฯ  
๒. ปริวารา ฯ ๓. กาสาว วสน ยสฺส โสติ ยุตฺตตร ฯ 

                                      [ส.๗๔.  ๗๕] 
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สุวิภตฺตานิ วณฺฏปตฺตกิฺชกฺขานิ เยส ตานิ สุวิภตฺตวณฺฏปตฺต- 
กิฺชกฺขานิ ฯ กิฺชกฺขานีติ  เกสรา ฯ จสทฺโท สกณุา จ จตุปฺ- 
ปทานิ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        ตโย เวฬุยฏ ี ฉาตปพฺพตปาทมฺหิ อหุ เสตา กาฺจน- 
สนฺนิภา ลตา รชตยฏ ี จ รชตสทิสลตา ยฏ ิมฺห ิขายติ ยาทิส 
นีลาทิ ปุปฺผ อตฺถิ ตาทิส ปุปฺผยฏ ิมฺหิ ขายติ สกุณา สกุณ- 
ยฏ ิมฺหิ สรูเปเนว สณ ิตา ปติฏ ิตาติ โยชนา ฯ รชตยฏ ี จาติ 
เอตฺถ สตฺตมฺยตฺเถ ปมา ฯ 
        [๑๓๙] อสฺสาติ เทวานปยติสฺสร ฺโ อุปฺปชฺชติี ปเท สมฺ- 
ปทาน ฯ ภิการ ภิกฺขารนฺติ จ เทฺว ปาฐา อ ฺตฺถ ปน 
ภิงฺคารนฺติป อตฺถิ ฯ ก ฺกนฺติป อตฺถิ ขตฺติยกุมารินติ อตฺโถ 
อปฺปตฺเถ กปฺปจฺจโย ฯ โธวนสฺส อนุรปู โธวิม น โธวิม 
อโธวิม ฯ ปฺุฉิยติ เอเตนาติ ปฺุฉน หตฺถสฺส ปฺุฉน หตฺถปฺ- 
ปฺุฉน ฯ หตฺถปฺปฺุจนนฺติป อตฺถิ ฯ หริจนฺทนนฺติ รตฺตจนฺทน ฯ 
        สงฺขวฏฏนฺติ๑ ทกฺขิณาวฏฏสงฺข ฯ หตฺโถ ปฺุจิยติ เอตายาติ 
หตฺถปฺปฺุจนิ๒ ฯ กาจนฺติ กาช ฯ กาจนฺติ ปท อโนตตฺโตทกนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ อ ฺตฺถ ปน กาชนฺติป อตฺถิ ฯ อมโตสธนฺติป 
๑. สงฺข วฏสกฺจาติ วณฺณนาย ทิสฺสติ ฯ  ๒. หตฺถปฺปฺุฉนนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ  
หตฺถปฺปฺฉนิ อิติป  อตฺถิ ฯ หตฺถปฺปฺุฉนนฺติ เยภุยเฺยน วลฺชียติ. ฯ 

                                         [ส.๗๕.๗๖]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 81 

อตฺถิ ฯ สุวกาหฏนฺติ สุเวหิ อาหฏ ฯ ปุ ฺกมฺมาภินิพฺพตฺ- 
ตนฺติ ปุ ฺกมฺเมน อภินิพฺพตฺต ฯ อโสกวฺหโยติ อโสกนามโก 
ราชา ฯ 
        เอต...การ เปเสสีติ สมฺพนฺโธ ฯ อุเปหิสีติ๑ อุปคจฺฉิสฺสติ ฯ 
ราชาติ ปท โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ ต ทิวสนฺติ ตสฺมึ ทิวเส 
โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ หีติ สจฺจ ฯ อสฺสาติ เทวานปยติสฺส- 
ร ฺโ ฯ 
        [๑๔๐] โส ราชา อนุสฺสรมาโน ต วจน สุตฺวา อิติ จินฺเตตฺวา 
นิกฺขิปตฺวา กถยมาโน นิสทีิติ โยชนา ฯ 
        อุปาวิสีติ นิสีทิ ฯ ราชา นิสชชฺ นสิีทิตฺวา พหุ อตฺถุปสฺหิต 
อตฺเถน อุเปต วจน กถยมาโน สมฺโมทีติ โยชนา ฯ 
        ตสฺมินติฺ ร ฺเ ฯ มยา สทฺธึเยว มหาราชาติ เถโร อาห ฯ 
อิทานิ ฯ เป ฯ สนฺตีติ ราชา ปุจฺฉิ ฯ สนฺติ ฯ เป ฯ สาวกาติ 
เถโร อาห ฯ 
        เตวิชฺชา อิทฺธิปฺปตฺตา จ เจโตปริยายโกวิทา ขีณาสวา พหู 
พุทฺธสฺส สาวกา อรหนฺโต ชมฺพุทีเป สนฺตีติ โยชนา ฯ 
        ภนฺเต ฯ เป ฯ ตตฺถาติ ราชา ปุจฺฉิ ฯ อาคตา อตฺถาติ 
พุทฺธสฺส สาวกา อรหนฺโต ชมฺพุทีเป สนฺตีติ โยชนา ฯ 
        ภนฺเต ฯ เป ฯ ตตฺถาติ ราชา ปุจฺฉิ ฯ อาคตา อตฺถาติ 
เฉโท ฯ เนว ฯ เป ฯ เลนาติ เถโร อาห ฯ วิยตฺตสฺส ภาโว 
เวยฺยตฺติย ตสฺส ภาวกมฺเมสูติอาทินา สุตฺเตน นิยปฺปจฺจโย ฯ 
 
๑. อุเปหีติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                     [ส.๗๖.๗๗]  
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ป ฺาย เวยฺยตฺติย ป ฺาเวยฺยตฺติย ฯ ป ฺาเวยฺยตฺติกนฺติป 
ปาโ โสเยว อตฺโถ ยการสฺส กการาเทโส ฯ อมฺพรกฺุโข นาม 
ภนฺเตติอาทีสุ อ ฺาตโกตีติปริโยสาเนสุ อาห ปุจฺฉีติ จ กิริยา- 
ทฺวย อาหริตฺวา อตฺโถ วตฺตพฺโพ ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ อิติ 
จินฺเตตฺวา ฯ จูฬหตฺถิปโทปมสุตฺตนฺตนฺติ มชฺฌิมนกิาเย มูลปณฺ- 
ณาสเก ตติยวคฺเค วิชฺชมาน จูฬหตฺถิปโทปมสุตฺต ฯ ภฺุชิตุนฺติ 
ภฺุชน ฯ ตฺจ ปน สทฺทนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ กถยโตติ กถยน-ฺ 
ตสฺส ฯ มหินทฺตฺเถรสฺสาป เทวตาสนฺนิปาโต ชาโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สีลกฺขนฺธนฺติ สีลคุณ ฯ ตสฺเสว จินฺตยนฺตสฺเสวาติ เอว จินฺตยนฺเต 
เอว ตสฺมึ ร ฺเ ฯ ตโตติ ตทา ฯ ปมตร ฯ เป ฯ ปารุปนฺเต 
เถเร อทฺทส สารถีติ สมฺพนฺโธ ฯ อาสนปฺป ฺตฺตนฺติ อาสนปฺ- 
ป ฺาปน ฯ ธมฺมรตนวสฺสนฺติ ธมฺมสงฺขาต รตนวสฺส ฯ เทว- 
ทูตสุตฺตนฺตนฺติ มชฺฌิมนกิาเย อุปริปณฺณาสเก สุ ฺตวคฺเค เทว- 
ทูตสุตฺต ฯ ตโตติ ตทา ฯ อิติ จินฺเตตฺวา ชนา ป ฺาเปสุ ฯ 
ตตฺถาติ นนฺทนวนุยฺยาเน ฯ อาสีวิโสปมสุตฺตนฺตนฺติ มชฺฌิมนกิาเย 
อาสีวิโสปมสุตฺต ฯ อฑฺเฒน ตติยานิ อฑฺฒเตยฺยานิ ฯ เถรสฺสาติ 
เถเร ฯ สมโฺมทมานสฺเสวาติ สมฺโมทมาเน เอว ฯ อุปริ- 
ปณฺณาสเก พาลปณฺฑิตสุตฺตฺ กเถสีติ อธิปฺปาโย ฯ 
        [๑๔๑] เตน วุตฺต มหาวเส 
                        มหากุลีนาปาคมฺม๑           อิตฺถิโย พหุกา ตห ึ
 
๑. มหาวเส ปน มหากุลีนา จาคมฺมาติ ทิสฺสติ ฯ 

                                 [ส.๗๗...๘๒]  
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                        วนฺทิตฺวาน นิสีทึสุ             อุยฺยาเน ปุรสนฺติเก 
                        พาลปณฺฑติสุตฺตนฺต         ตาส เถโร อเทสยีติ ฯ 
อิทานิ มย มิสฺสกปพฺพต คจฺฉาม อิติ วตฺวา อุฏหิ ฯ อมจฺจา 
ฯ เป ฯ คจฺฉถาติ ปุจฺฉึสุ ฯ อมฺหาก นิวาสนฏาน คจฺฉาม อิติ 
เถโร อาห ฯ ตตฺถาติ มิสฺสกปพฺพเต ฯ อล อยุตฺต มย 
คจฺฉาม อิติ เถโร อาห ฯ เอตฺถาติ เมฆวนุยฺยาเน ฯ 
        [๑๔๒] มหาวเส ปน ร ฺา๑ เถรสฺส อุปสงฺกมนฺเจว ร ฺโ 
วจนฺจ วุตฺต ฯ ตตฺถ ห ิวุตฺต 
        อุทิกฺขย มนุสฺสา เต              เถเร นิกฺขมฺม ตาวเท 
        คนฺตฺวา นิเวเทยฺยุ ร ฺโ      สีฆ ราชา อุปาคมิ 
        อุปาคมฺม พฺรวี เถร                วนฺทิตฺวา ธรณีปติ 
        ภนฺเต อิทานิ สายเณฺห           ทโูร จ ปพฺพโต อิโต 
        อิเธว นนฺทนุยฺยาเน                นิวาโส ผาสุโก อิตีติ ฯ 
เต ร ฺโ สวิทิต กตฺวา ราชานุมเตน อาหสูติอาทิ มหาวเส 
วุตฺตวจเนน น สเมติ ฯ กฺิจาป น สเมติ มนุสฺเสหิ วุตฺตวจน 
ร ฺา อุปคนฺตฺวา วุตฺตวจนนฺติ วุจฺจติ๒  ฯ ยถา หิ วฑฺฒกินา 
กโตป ปาสาโท ร ฺา ร ฺา กโตติ วุจฺจติ เอวมิธาป ทฏพฺพ ฯ 
        [๑๔๓] อิม สุตฺตนฺติ อิม ปาลึ ฯ ตสฺสาติ สาสนปฺปติฏานสฺส 
 
๑. ร ฺโ ฯ  ๒. ปุริมวากเฺย กิฺจาปติ อนุคฺคหตฺถนิปาโต อตฺถิอิมสฺมึ ปจฺฉิม- 
วากฺเย อรุจิสูจนตฺถนิปาเตน ภวิตพฺพ ฯ 

                                             [ส.๘๒]  
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วิหารฏานสฺส จ ฯ ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ ปุพฺพเหตุ ฯ ตสฺสาติ เถรสฺส ฯ 
อนาปุจฺฉา วาติ อนาปุจฺฉิตฺวา ว ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ ตโตติ 
ตทา ฯ นนฺติ ราชาน ฯ ชานนตฺถ อาคโตติ สมฺพนฺโธ ฯ นามยนฺติ 
นาม อย อิติ เฉโท ฯ นามายนฺติป อตฺถิ ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ 
วสฺสุปนายิกากาเล าตุนฺติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ สมเณนาติ ปท 
าตุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ จตุปฺป ฺาสายาติ วตฺตพฺเพ โอนมธิก 
วา คณนูปค น โหตีติ กตฺวา ปฺจป ฺาสายาติ วุตฺต ฯ 
อถวา อริฏามจฺเจน สห ปฺจป ฺาสายาติ อธิปฺปาย มนสิ- 
กตฺวา ปฺจป ฺาสายาติ วุตฺต ฯ สทฺธินฺติ เอกโต ฯ เชฏโ 
จ กนิฏโ จ เชฏกนิฏา เชฏกนิฏา เอว ภาตุกา เชฏ- 
กนิฏภาตุกา ฯ กณฺกเจติยงฺคณนฺติ๑ กณฺกวนฺต เจติยสฺส 
องฺคณ ฯ ทสภาติกสมากุลนฺติ ทสภาติเกหิ อากิณฺณ ฯ 
        [๑๔๔] อถาติ ตทา ฯ โนติ อเมฺหหิ ฯ อภิวาทนฺจ 
ปจฺจุปฏานฺจ อฺชบิกมฺมฺจ สามีจิกมฺมฺจ อภิ...กมฺมานิ 
อภิวาทน...กมฺมาน กรณ อภิ...กรณ อภิวาทน...กรณสฺส 
าน อภิ...กรณฏาน ฯ เตนาติ การเณน ฯ อถขฺวสฺสาติ 
อถโข สจฺจโต อสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ อสฺสาติ มงฺคลหตฺถิโน ฯ 
ตตฺราติ เจติยคิริมฺหิ ฯ ตนฺติ ต ธาตุ  ฯ ตโตติ ตสฺมา ฯ อถวา 
ตโตติ ตาสุ ทฺวีสุ ธาตูสุ นิทฺธารณ ฯ อิติสทฺโท วเทหีติ 
 
๑. กณฺฏเกหิ เจติยงฺคณ ปริกฺขิปตฺวา อิติ วณณฺนาวจน ฯ 

                           [ส.๘๒...๘๕]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 85 

ปเท อากาโร ฯ นนฺติ สกกฺ ฯ อิติสทฺโท เอวสทฺทสฺส สรูป ฯ 
อุพฺพฏเฏตฺวาติ มฏเตฺวา ฯ ธาตูนนฺติ ธาตูหิ ฯ ตนฺติ ปตฺต ฯ 
ตนฺติ ทกฺขิณกฺขกธาตุ ฯ อถาติ๑ ตทา ฯ อโสกธมฺมราเชนาติ 
ปท ทินฺนาติ ปเท กตฺตา ฯ อถาติ ตทา ฯ อสฺสาติ ร ฺโ ฯ 
เอว๒ วิตกฺกน ฯ สห ร ฺโ จิตฺตุปฺปาเทนาติ ร ฺโ จิตฺตสฺส 
อุปฺปาเทน สห ฯ ปจฺจนฺเตปติ อปสทฺเทน น เกวล มชฺฌิเม 
ธาตุ ปติฏาตีติ ญาเปติ ฯ อิทฺธารนุภาวสิริยาติ อิทฺธิยา 
อานุภาวสงฺขาตสิริยา ชนยนฺโตติ ปเท กรณ ฯ ชนยนฺโตติ ปท 
มหาวีโรติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        มหาวีโร ปุณฺณมาย๓ จาตุมฺมาสินิยา เทวโลกมหฺา อิธ 
ลงฺกาทีเป อาคนฺตฺวา หตฺถิกุมฺเภ ปติฏ ิโต ฯ จตุนฺน มาสาน 
ปูรณี จาตุมฺมาสี จาตุมฺมาสี เอว จาตุมฺมาสินี ฯ 
        อเนกตาลาวจเรน ปริวาริโต อเนกตาลาวจรปริวาริโต ฯ 
สกลนาคเรนาติ๔ ปท กริยมานายาติ ปเท กตฺตา ฯ นกิฺขมิตฺวาติ 
ปท คนฺตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตตฺถาติ มเหชวตฺถุมฺหิ ฯ         
        [๑๔๕] ราชาภโย นามาติ ราชา ภโย นาม ฯ อภโยติ 
เฉโท น กาตพฺโพ ฯ อภยปุร นามาติ ปุรตฺถิมทิสาย กทมฺพนทิยา 
ตีเร นคร อภยปุร นาม อโหสิ ฯ ถูเปน อุปลิกฺขิโต อาราโม 
 
๑. อถโขติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. เอต ฯ  ๓. ปุณฺณมาย อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 
๔. ...นาคเรหตีิ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                       [ส.๘๕...๘๗]  
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ถูปาราโม ฯ เทวกูฏมฺหิ๑ ปติฏาสีติ กุกฺกุสนฺทภควโต๒ คมนโต 
ปุเรตรเมว อากาเสน คนฺตฺวา เทวกูฏมฺหิ อฏาสิ ฯ เจติยปพฺพเต 
ปติฏาสีติ สมฺพนฺโธ  ฯ ตสฺสาติ ภควโต ฯ ตนฺติ ธมกรก ฯ 
มหาวเส ปน 
        สมิทฺธิ นาม นาเมน ตตฺถ ราชา ตทา อหูติ 
วุตฺต ฯ อิธ ปน ราชา สิมณฺฑิ นามาติ วุตฺต ฯ มนุสฺสาน 
โวหารนานตฺตวเสน นามทฺวย วุตฺต ฯ วฑฺฒมาน นามาติ ทกฺขิณ- 
ทิสาย กทมฺพนทิยา ตีเร นคร วฑฺฒมาน นาม อโหสิ ฯ มหาวเส 
ปน เจติยปพฺพโต สุมนกโูฏ นามาติ วุตฺต ฯ ตนฺติ กายพนฺธน ฯ 
วิสาล นามาติ ปจฺฉิมทิสาย กทมฺพนทิยา ตีเร วิสาล นาม นคร 
อโหสิ ฯ ตานิ สา...ธาเนติ สาสนนฺตรธาเน สติ ตานิ เจติยานิ 
นสฺสนฺติ ฯ ตานิ สา...เนนาปติ อตฺถิ ฯ อิติ วจน วุตฺต ฯ 
        [๑๔๖] ตเทตนฺติ ต เอต าน ติฏตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ 
วินฏเสูติ ปท ติฏตีติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ เทว...เวนาติ 
ปท ปริวุตนฺติ ปเท กรณ ฯ กณฺฏเกน สมากิณฺณา กณฺฏก- 
สมากิณฺณา กณฺฏกสมากิณฺณา สาขา เยส เต กณฺฏกสมา- 
กิณฺณสาขา ฯ นานาคจฺเฉหีติ ปท ปริวุตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
ปริวุตนฺติ ปท ติฏตีติ ปเท วิกติกตฺตา ฯ นนฺติ าน ฯ อุจฺฉิฏโ 
 
๑. เทวกเูฏติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. กกุสนฺธ...อิติ อมฺหาก สนฺนิฏาน ฯ 

                                      [ส.๘๗...๘๙]  
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จ อสุจิ จ มลฺจ กวจโร จ อุจฺฉิฏาสุจิมลกวจรานิ ฯ กจวร 
กวจรนฺติ จ เทฺว ปริยายา ฯ อิตีติ เทวาน มนสิกาเรน ฯ 
อถาติ ตทา ฯ ตสฺสาติ านสฺส ฯ โพธริุกฺขฏาเนติ ทกฺขิณ- 
สาขามหาโพธิโต อ ฺสฺส ตรุณโพธิรกฺุขสฺส าเน ฯ อถาติ 
ตทา ฯ อสฺส หตฺถิสฺส ฯ อารุฬฺหา ธาตุ น วฏฏติ๑ ฯ 
อภยวาปยาติ ปจฺฉิมทิสาย วิชฺชมานาย อภยวาปยา ฯ อภยราเชน 
กตา วาป อภยวาป ฯ ตโตติ อภยวาปโต ฯ อถาติ ปจฺฉา ฯ 
สนฺนิปติเตติ ปท ทสฺเสตีติ ปเท ลกฺขณกิริยา  ฯ ธาตุปฺปเทเสหีติ 
ปท ปวตฺตนฺตีติ ปเท อปาทาน ฯ วณฺณนานนฺติ ปท ...ธารา 
จาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ตฺจาติ ปาฏิหาริย ฯ 
        เอว วุตฺตนเยน พุทฺธา อจินฺตยา๒ พุทฺธธมฺมา พุทฺธคุณา 
อจินฺตยา๒ อจินตเย๒ พุทฺเธ พุทฺธคุเณ จ ปสนฺนาน ปุคฺคลาน 
วิปาโก อจินฺตโย๒ โหติ ฯ โหติจินฺตโยติ โหติ อจินฺตโยติ 
ปทจฺเฉโท ฯ วาปโร อสฺสรูปาติ สุตฺเตน อการสฺส โลโป ฯ 
โหติ อจินฺตโยติป ปาโ ฯ 
        [๑๔๗] ธรมานกาเลปติ อปสทฺโท ปรินพฺพุตกาล อเปกฺขติ ฯ 
 
๑. อารุฬฺห มหาราช โอโรเปตุ น วฏฏตีติ วณฺณนาวจน ฯ ยทิ เอว อารุฬหฺ 
ธาตุ โอโรเปตุ น วฏฏตีติ โยเชตพฺพ ฯ  ๒. อจินฺติเย อจินตฺิยา อจินฺติโยติ 
วณณฺนาปาโ อนุกฺกเมน ทิสฺสติ เอโส ว ยุตตฺตโร ฯ 

                                           [ส.๘๙.๙๐]  
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ทเมตฺวาติ ปท กโรนฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิตีติ อิติ 
มนสิกตฺวา ฯ ถูปารามเจติยฏาเนติ ถูปารามเจติยสฺส าเน ฯ 
มหาโพธิปฺปติตฏาเนติ มหาโพธิรุกฺขสฺส ปติฏานฏาเน ฯ 
มุติงฺคณเจติยกฺาเนติ มุติงฺคณเจตยิสฺส าเน ฯ มุตุงฺคณเจติยฏ- 
าเนติป อตฺถ ิฯ อิทมสฺส ฯ เป ฯ อาคมนนฺติ อสฺส ภควโต 
อิท ธาตุสงฺขาตสรีเรน อาคมน จตุตฺถ ฯ ธาตุสรีเรนาติ ปท 
อาคมนนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อสฺสาติ ภควโต ธาตุสรีรโตติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ นิกฺขนฺต...เตหีติ ปท อผุฏโติ ปเท กตฺตา ฯ นาติ 
น อโหสิ ฯ สห ธาตุปฺปติฏาเนนาติ ธาตุปฺปติฏาเนน สห ฯ 
ภาตา อภโย นามาติ กนิฏโ มตฺตาภโย นาม ฯ เปตาวิคามโตติ๑ 

เปตาวินามคามโต ฯ เวตาวิคามโตติป อตฺถิ ฯ ตถาติ ปพฺพชึสุ ฯ 
อาทิสทฺเทน วิหิรวิรคามคลฺลคจิตฺตคามาทีน คหณ๒ ฯ ราชภตฺติกาติ 
ร ฺโ อมจฺจา ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ ปจฺเจก ปจฺเจกนฺติ 
วิสุ วิสุ ฯ ปติฏ ิเต ธาตุวเรติ ธาตุวเร เจติเย ปติฏ ิเต ฯ 
        ยถา สงฺฆมิตฺตา โพธึ คเหตฺวา อาคจฺเฉยฺย ตถา ตสฺสา 
สงฺฆมิตฺตตฺเถริยา สาสน ตฺว ปหิเณยฺยสีติ สมฺพนฺโธ ฯ อมจฺเจหิ 
สทฺธึ มนฺเตตฺวาติ อตฺตโน เคเห เถเรน วุตฺตวจน สรมาโน 
 
๑. เวตาถิคามโตติ วณณฺนาปาโ ฯ   ๒. โยชนากาโร ลงฺกาทีเป วุตฺถปุพโฺพ อภวิสฺส  
ตสฺมา วณณฺนาย   อวุตฺตานปิ คามนามานิ ชานาติ อ ฺตฺถ วา ปน วุตตฺานิ อปสฺสิสฺส ฯ 

                                               [ส.๙๐...๙๒]  
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อนฺโตวสฺเส เอกทิวส เถรสนฺติเก นิสินฺโน ราชา อมจฺเจหิ สทฺธึ 
มนฺเตตฺวา ฯ นครสฺส ปสฺเสนาติ นครสฺส เอกปสฺส ฯ นครสฺส 
เอกเทเสติป อตฺถิ ฯ อยฺยาเยว สทฺธึ มหาโพธินฺติ อยฺยาย เอว 
สทฺธึ มหาโพธึ ปหิณถ ฯ ตนฺติ อนุฬาเทวึ ฯ เตปติ ปุตฺตนตฺเต๑ ฯ 
        [๑๔๘] กุโต ร ฺโ มหาโพธีติ๒ ปุจฺฉา ฯ ราชา กิราติอาทิ 
วิสชฺชน ฯ อิโตติ๓ สงฺฆมิตฺตตฺเถริยา คมนโต ฯ ปุพฺเพ เอวาติ 
ปท เปเสตุกาโมติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ ธาตุ...ยาติ ปท อนาคเตติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ สุมเน อนาคเต เปเสตุกาโมติ สมฺพนฺโธ ฯ 
โพธินา ลงฺกาทีป คนฺตพฺพ นุ โข โน คนฺตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
โพธินาติ ปท คนฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ มหาราช มหาราชาติ 
จ เทฺว ปาา ฯ อามนฺตนวจนเมต รสฺสทีฆมตฺตเมว วิเสโส ฯ 
ตตฺถาติ สุวณฺณกฏาเห ฯ อถาติ ตทา ฯ สหสฺเสนาติ ปท 
ปริวาราเปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ อวเสสนฺติ อวเสสฏาน ฯ 
ตโตติ ตทา ฯ สุวณฺณตุลิก คเหตฺวาติ มโนสิล สุวณฺณตุลิกาย 
คเหตฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ ตสฺสาติ มหาโพธิสฺส ฯ อถาติ ตทา ฯ 
ตโตติ เลขโต ฯ เลขนฺติ ปท ปริจฺฉินฺทีติ ปเท กมมฺ ฯ 
ตาหิปติ เลขาหิ ฯ จตุรงฺคุลมตฺตนฺติ ปท นิกฺขนฺตาติ ปเท กิริยา- 
วิเสสน ฯ อิตเรป นวุติ มูลา นิกฺขนฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
 
๑. ...นตฺตาโร ฯ  ๒. กุโต ร ฺา ลทฺโธ มหาโพธีติ วณณฺนาวจน ฯ  ๓. ตโตติ  
วณณฺนาปาโ ฯ 

                                      [ส.๙๒...๙๖]  
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ควกฺขชาลสทิสนฺติ ปท อนุสิพฺพนฺตาติ ปเท กิริยาวิเสสน อนุสิพฺ- 
พนฺตาติ ปท อิตเรปติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปาฏิหาริยนฺติ ปท 
ทิสฺวาติ ปเท กมฺม ฯ ภุมฺมฏกเทเวติ ปท กตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
ร ฺโติ ร ฺเ ฯ ปสฺสนตฺสฺสาติ ปสฺสนฺเต ฯ  ิตสฺเสวาติ 
 ิเต เอว ฯ มหาโพธีติ ปท ปติฏาสีติ ปเท กตฺตา ฯ เทวทุทฺร- 
ภิโยติป อตฺถ ิฯ นจฺเจภีติ นจฺเจหิ ฯ นจฺเจภิ สาธุกาเรหิ ฯ เป ฯ 
สกสกปฺปฏิภาเนหีติ นว ปทานิ เอกนินฺนาทนฺติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ 
        [๑๔๙] ฏีกาย ปน ตตฺถ หิ ปม หิมวลาหกคพฺภ 
ปวิสิตฺวา ปจฺฉา สตฺตเม ทิวเส หิมวลาหกคพฺภโต โอรุยฺห 
ฉพฺพณฺณรสิวิสฺสชฺชน สุวณฺณกฏาเห ปติฏหนฺจ วุตฺต๑ ตสฺมา 
อฏกถาย ปพฺุเพนาปร น สเมตีติ วุตฺต ฯ ต น คเหตพฺพ ฯ 
เหฏา อฏกถาย หิ ภควา กิร มหาปรนิิพฺพานมฺเจ๒ นิปนฺโน 
ฯ เป ฯ สุวณฺณกฏาเห ปติฏาตูติ อธิฏาสีติ อิมินา วจเนน 
ปม สุวณฺณกฏาเห ปติฏาน วุตฺต ฯ ตตฺถ ปติฏานกาเล จ 
มหาโพธิ หิมวลาหกคพฺภ ปวิสิตฺวา ติฏตูติ อธิฏาสีติ อิมินา 
ทุติย หิมวลาหกคพฺภ ปวิสิตฺวา าน วุตฺต ฯ สตฺตเม ทิวเส 
หิมวลาหกคพฺภโต โอรุยหฺ สุวณฺณกฏาเห ปติฏหนฺโต ปตฺเตหิ จ 
ผเลหิ จ ฉพฺพณฺณรสิโย มฺุจตูติ อธิฏาสีติ อิมินา สตฺตเม 
 
๑. วตวฺาติ ยุตตฺตร ฯ  ๒. มหาสทฺทรหิโต วณฺณนาปาโ ฯ 

                                              [ส.๙๖]  
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ทิวเส หิมวลาหกคพฺภโต โอรุยฺห สุวณฺณกฏาเห ปติฏหิตฺวา 
รสิวิสฺสชฺชนเมว ตติย วุตฺต น สุวณฺณกฏาเห ปติฏาน ตติย 
วุตฺต ฯ สุวณฺณกฏาเห ปติฏหนฺโตติ สุวณฺณกฏาเห อจลวเสเนว 
ปติฏหนฺโต น ปมเนว สุวณฺณกฏาเห ปติฏหนฺโตติ อตฺโถ 
คเหตพฺโพ ฯ เอว อธิปฺปาเย คหิเต ปุพฺพาปร สเมติ ฯ ฏีกายฺจ 
สุวณฺณกฏาเห ปติฏหนฺโตติ ปทสฺส ปจฺฉา สุวณฺณกฏาเห 
ปติฏหนฺโตติ อตฺโถ วุตฺโต โส น คเหตพฺโพ ฯ 
        วิคเต๑ วิปฺปสนฺเนติ ปททฺวย ลกฺขณกิริยา ฯ ขนฺโธ จ สาขา 
จ ปสาขา จ ขนฺธสาขาปสาขา ปริปุณฺณา ขนฺธสาขาปสาขา 
ยสฺส โส ปรปิุณฺณกฺขนฺธสาขาปสาโข ฯ ปาฏิหาริเยหีติ ปท 
สฺชานิตาติ ปเท กตฺตา ฯ สฺชานิต ปติปฺปาโมชฺช ยสฺส โส 
สฺชานิตปฺปติปฺปาโมชฺโช ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
        [๑๕๐] อฏ จ ตรจฺฉกุลานีติ๒ เอตฺถ จสทฺโท เทวตากุลานิ 
จ อมจฺจกุลานิ จาติอาทีสุ โยเชตพฺโพ ฯ วิชฺฌา จ สา อฏวี 
 
๑. วิคตหิมวลาหเกติ วณณฺนาย สมาสปทวเสน ทิสฺสติ ฯ สเจวณณฺนาปาโ 
ยุชฺเชยยฺ วิคคหมิวลาหเกติ ปท จกฺกวาฬคพเฺภติ ปทสฺส วิเสสน ภเวยฺย ฯ  
โยชนาปาโ เจ ปน ยุชฺเชยยฺ วิคเตติ ปทหิมวลาหเกติ ปทสฺส ลกฺขณกิริยา ฯ  
อุโภป ยุชฺชนฺตตีิ เม มติ ฯ  วปฺิปสนฺเน จกกฺวาฬคพเฺภติ เอตฺถ ปน นตฺถิ ปฺหา ฯ  
๒. วณฺณนาย ปน อฏ จ กาลิงฺคกุลานีติ เอตฺถ จสทฺโท โหติ ฯ 

                                            [ส.๙๖...๙๘]  
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จาติ วิชฺฌาฏวี อคฺคินา อทฑฺฒาฏวีติ อตฺโถ ฯ อสฺสาติ 
มหาโพธิสฺส ฯ ชมฺพุทีปรชฺชสมฺปทานนฺติ ชมฺพุทีเป รชชฺสฺส ทาน ฯ 
อิตีติ อิติ วจเน ฯ วนฺธิตฺวาติป๑ อตฺถิ ฯ มหาโพธินา สมารุฬฺหา 
มหาโพธิสมารุฬฺหา ฯ นาวา ปกฺขนฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปสฺสโต 
ปสฺสโต มหาชนสฺสาติ ปสฺสนฺเต ปสฺสนฺเต มหาชเน ฯ ...ชลถล- 
รุกฺขาทิสนฺนิสฺสิตาหีติ ...ชลถลรกฺุขาทีสุ นิสฺสิตาหิ วสนฺตาหิ๒ ฯ 
เทวตาหีติ ปท ปวตฺติตาติ ปเท กตฺตา ฯ อุตฺรสฺตรูป สภาโว 
เอเตสนฺติ อุตฺรสฺตรูปา ฯ ต วิภูตินฺติ ต สมฺปตฺตึ ฯ มหาโพธิมฺหา 
วิโยโค มหาโพธิวิโยโค มหาโพธิวิโยเคน ทุกฺขิโต มหาโพธิ- 
วิโยคทุกฺขิโต ฯ อุตฺตรทฺวารสมีเปติ ปท วตฺถุสฺมนิฺติ ปทสฺส 
วิเสสน๓ ฯ วตฺถุสฺมินฺติ ปจฺฉา กาตพฺพฏาเน ฯ สพฺพตาลาวจเรหิ 
ปริวุโต สพฺพตาลาวจรปริวุโต ฯ อิตีติ อิติ วตฺวา ฯ ชาติสมฺ- 
ปนฺนกุลานนฺติ ปท วิจาเรสีติ ปเท กมมฺ ฯ อถาติ ปจฺฉา ฯ 
นิกฺขมิตฺวา ปท ปฏเปสีติ๔ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ทกฺขิณ- 
ทฺวารโตติ ปท ปฺจธนุสติเกติ ปเท อปาทาน ฯ ธนูติ อาจริยธนุ 
อธิปฺเปต ฯ ตฺจ ปกติหตฺเถน นววิทตฺถิปฺปมาณ ชยิาย ปน 
อาโรปตาย จตุหตฺถปฺปมาณนฺติ วทนฺติ ฯ าเนติ ปท ปฏเปสีติ๔ 

 
๑. โปราณโปตฺถเก วนฺทิตวฺาติ ทิสฺสติ ฯ กนฺทิตฺวาติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. วสนฺตหีิ ฯ  
๓. อาธาโรติ ภเวยฺย ฯ  ๔. ปติฏเปสีติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                     [ส.๙๘...๑๐๐]  
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ปเท อาธาโร ฯ 
        [๑๕๑] กิมฺปน ต านนฺติ อาห ยตฺถาติอาทึ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ 
าเน ฯ นิโรธสมาปตฺตินฺติ กายจิตฺตทรถวูปสมนผลสมาปตฺตึ น 
จิตฺตเจตสิกาน นิโรธสมาปตฺตึ ฯ ตสฺมินฺติ ตสฺมึ าเน ปฏ- 
เปสีติ๑ ปเท อาธาโร ฯ ติลกภูเต กตภูมิปริกมฺเม ราช... 
าเนติ ปทตฺตย ตสฺมินฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ วจเนนาติ ปท 
กตาติ ปเท กรณ๒ ฯ ปมเมวาติ ปม เอว ฯ กต ภูมิย 
ปริกมฺม ยสฺมึ ต กตภูมิปรกิมฺม ฯ 
        วสติ เอตฺถาติ วตฺถุ ร ฺโ วตฺถุ ราชวตฺถุ ราชเคหนฺติ 
อตฺโถ ฯ ราชวตฺถุสฺส ทฺวารโกฏโก ราชวตฺถุทฺวารโกฏโก ฯ 
ติฏติ เอตฺถาติ ฐาน ฯ ราชวตฺถุทฺวารโกฏกสฺส ฐาน ราช... 
าน ฯ 
        [๑๕๒] กถนฺติ กึ ปฏเปสิ๑ ฯ ตานีติ ปท ชาติสมฺปนฺนกุลานีติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ เตสนฺติ กุลาน ฯ มหาโพธิปฺปาฏิหาริยนฺติ มหา- 
โพธิยา๓ ปาฏหิาริย ฯ สฺชาโต ปสาโท เยส ตานิ สฺชาตปฺ- 
 
๑. ปติฏาเปสีติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. ตติยาวิเสสน ฯ   ๓. อิท อิตฺถีลิงฺคิก  
กต ฯ อสฺสาติ มหาโพธิสฺส มหาโพธินา สมารุฬฺหา มหาโพธิมฺหา วิโยโค  
อิจฺจาทินา ปุริมวจเนน น สเมติ ฯ ภเวยยฺ วา ปน ทฺวิลิงฺคิกเมต ฯ ตถาป รุกฺข- 
สทฺทวิเสสนฏาเน  ปลิงฺโค กตฺตพฺโพ ฯ 

                                                 [ส.๑๐๐]  
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ปสาทานิ ฯ อตฺถมิเตติ อตฺถ อิเต คเต ฯ อิเตติ ปท ปติฏ- 
าตีติ๑ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ ตนฺติ ต ผล อทาสีติ ปเท 
กมฺม ฯ อิตีติ อิติ วตฺวา ฯ มธุรปสูติ เอตฺถ อวิภตฺติโลโป๒ ฯ 
มหาโพธิอาสนฺนฏาเนติ มหาโพธิยา๓ สมีปฏาเน ฯ เตน วุตฺต 
มหาวเส โพธิยา๓สนฺนฏานมฺหีติ ฯ ฏกีายมฺปน มหาโพธิ๓ยา 
อาสนฺนฏาเนติ ปาโ  ทสิฺสติ ฯ กิฺจาป ปาโ อสทิโส ตถาป 
มหาโพธิยา๓ สมีปฏาเนติ อธิปฺปาโย คเหตพฺโพ ฯ ตโตติ 
ตรุณโพธิรุกขฺโต เอกนฺติ ปเท อปาทาน ฯ โพธริุกขฺนฺติ ปท 
โรปยึสูติ ปเท กมฺม ฯ มหาโพธินาติ๔ ปท ปติฏ ิตาติ ปเท 
กตฺตา ฯ เอก ควกฺกพฺราหฺมณสฺส คามทฺวาเร โรปยสึูติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอก ถูปาราเมติ หตฺถินาโค กติปาห ทิวา โพธิรุกฺขฏ- 
าเน หตฺถิสาลย ติฏตีติ เหฏา๕ วุตฺเต ถูปารามสฺส าเน 
โรปยึสุ ฯ อิสฺสรนิมฺมานวิหาเรติ อนุราธปุรสฺส ทกขิฺณทิสาภาเค 
ปติฏ ิเต กสฺสปคิริวิหาเร ฯ กสฺสปพุทธฺรูเปน อุปลกฺขิโต คิริ 
กสฺสปคิริ ฯ ปมเจติยฏาเนติ อนุราธปุรสฺส ปุรตฺถิเม กตเจติ- 
ยสฺส าเน ฯ กาชรคาเมติ อิทานิ ต คาม กตรคาโมติ วทนฺติ ฯ 
        [๑๕๓] ปติฏ ิเต มหาโพธิมฺหีติ มหาโพธิมฺหิ๔ ปติฏ ิเต ฯ 
 
๑. ปติฏหีติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. มธุรปสุนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๓. อิทมฺป  
อิตฺถีลิงฺคิก ฯ ๔. อิทมิปน ปุลิงฺคิก ฯ  ๕. พาหิรนิทานวณณฺนาย  ๘๙ องฺเก ฯ 

                                         [ส.๑๐๐.๑๐๑]  
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ปติฏ ิเตติ ปท ปพฺพชิตฺวาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
        อถาติ ปจฺฉา ฯ ตตฺถสฺสาติ ตสฺมึ อมฺพงฺคณฏาเน อสฺส 
ร ฺโ ฯ ตตฺถสฺสาติ มหาเจติยฏาเน อสฺส ร ฺโ ฯ อสฺสาติ 
สาสนสฺส ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ กมฺเม ฯ เมฆวณฺณาภยสฺสาติ 
ปท อมจฺจสฺสาติ ปเท สมฺพนฺโธ๑ ฯ ปรเิวณฏาเนติ ปท กาเรตฺวาติ 
ปเท อาธาโร ฯ มหา...กาเลติ ปท กตาติ ปเท อาธาโร๒ ฯ 
อชา...เชนาติ ปท กตาติ ปเท กตฺตา ฯ สพฺพตาลาวจเรติ 
ปท ปโยเชตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ อิตีติ อิติ วตฺวา ฯ ธุรคฺคาโหติ 
วินยุคฺคหเณ อุสฺสาหสฺส คาโห ฯ อิตีติ มนสิกาเรน ฯ สราชกิา 
จาติ สทฺโท สราชิกา จ สปริสา จาติ๓ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๑๕๔] อถาติ ตทา ฯ ภาสิเต ฯ เป ฯ ทาเนติ อายสฺมตา 
อริฏตฺเถเรน วินยนิทาเน ภาสิเต ฯ ปาฏิหาริเยสูติ อจฺฉริเยสุ ฯ 
วตฺตมาเนสูติ ปท ปกาเสสีติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ อรฏิตฺเถโรติ 
ปท ปกาเสสีติ ปเท กตฺตา ฯ ขีณา...เถเรหิ ภิกฺขูหีติ ปททฺวย 
ปริวุโตติ ปเท กตฺตา ฯ ตท ฺเหิ จาติ จสทฺโท ขีณาสวมหา- 
เถเรหิ จ ภิกขฺูหิ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ปม...ทิวเสติ ปท 
 
๑. เมฆวณฺณาภยสฺสาติ ปท อมจฺจสฺสาติ ปทสฺส ส ฺาวิเสสนนฺติเอว ภวิตพฺพ ฯ   
๒. กาลสตฺตมี ฯ  ๓. สราชิกา จ ปริสาติ วณณฺนาวจนอิทเมว ยุตฺต ฯ เอวฺจ  
ปน สราชิกา จาติ จสทฺโท ภกิขู จ ปริสา  จาติ โยเชตพฺโพติ ภวิตพฺพ ฯ 

                                          [ส.๑๐๐...๑๐๔]  
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ปกาเสตีติ ปเท อาธาโร๑ ฯ ...กรุณาทิคุณปริทีปกนฺติ ปท 
วินยปฏกนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อนุสฏ ิกรานนฺติ อนุสาสนกราน 
ชนาน วิปฺผนฺทิตาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ กายกมฺมฺจ วจีกมฺมฺจ 
กายกมฺมวจีกมฺม กายกมฺมวจีกมฺเมน วิปฺผนฺทิโต กายกมฺมวจี- 
กมฺมวิปฺผนฺทิโต กายกมฺมวจีกมฺมวิปฺผนฺทิตสฺส วินยน กาย... 
วินยน ฯ พหูนนฺติ ปท วาเจตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๑๕๕] มหามหินฺทปฺปมุขา อฏสฏ ิ เตป โข มหาเถรา 
ธุรคฺคาหา ตสฺมึ สมาคเม สมาคตา ปจฺเจกคณิโน สพฺเพ เถรา 
ธมฺมราชสฺส สาวกา ขีณาสวา วสิปฺปตฺตา เตวิชฺชา อิทฺธิโกวิทา 
อิทฺธีสุ เฉกา อุตฺตมตฺถ อภิ ฺาย ตฺวา ราชิโน เทวานปยติสฺส- 
ราชาน อนุสาสึสุ มเหสโย เถรา อาโลก ทสฺสยิตฺวาน อิม 
มหึ โอภาเสตฺวา อคฺคิกฺขนฺธา ว ชลิตฺวา ปรินิพฺพึสุ ฯ 
        เตสนฺติ มหาเถราน ปรินิพฺพานโตติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
อปรภาเคติ ปท อาเนสุนฺติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ อ ฺเปติ 
อปสทฺโท วุตฺตตฺเถเร อเปกฺขติ ฯ อนฺเตวาสิกาติ อริฏาทโย 
อนฺเตวาสิกา ฯ ติสฺสทตฺต...ทโยติ ปท อนฺเตวาสิกา จาติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ จสทฺโท เตส เถราน อนฺเตวาสิกา จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ มหาอริฏตฺเถรสฺสาติ ปท อนฺเตวาสิกานนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ อาจริยปรมฺปราติ ปท อาเนสุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
 
๑. กาลสตฺตมี ฯ 

                                    [ส.๑๐๔.๑๐๕] 
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อาจริยปรมฺปราติ เอตฺถ๑ ปเมกวจน วา ฯ 
        อีสกมปฺติ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ สติ จ คติ จ ธิติ จ สติคติ- 
ธิติโย อธิมตฺตา สติคติธิติโย เอเตสนฺติ อธิมตฺตสฺคติคติ- 
ธิติมนฺโต ฯ 
        [๑๕๖] ตสฺมาติ ปท ปริ...ตพฺโพติ ปเท เหตุ วิน...นตฺถนฺติ 
ปท ปริ...ตพฺโพติ ปเท สมฺปทาน ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ นิทาน- 
วณฺณนาธิกาเร ฯ วินย...ยาติ วินยสฺส อุคฺคหณาย ฯ หิสทฺโท 
วิตฺถารโชตโก ฯ ตทายตฺตาติ เตน วินยปริยตฺติกุสเลน อายตฺตา 
อธีนา ฯ เนสนฺติ กุลปุตฺตาน ฯ อาจาโร จ โคจโร จ อาจาร- 
โคจรา อาจารโคจเรสุ กุสลตา อาจารโคจรกสุลตา ฯ ปพฺ- 
พชฺชา จ อุปสมฺปทา จ วตฺตฺจ อนุวตฺตฺจ ปฏิปตฺติ จ 
อจารโคจรกุสลตา จ ปพฺพชฺชา...กุสลตา๒ อสฺสาติ อเนน 
ปุคฺคเลน สุคุตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ สีลกขฺนฺโธติ สีลสงฺขาโต 
คุโณ ฯ โวหรตีติ วทติ ฯ สหธมฺเมนาติ สห ป ฺตฺตสิกฺขา- 
ปเทน๓ ฯ สุนคฺิคหิตนฺติ ปท กิริยาวิเสสน ฯ เตนาห ภควาติ 
ตสฺมา ปฺจเก องฺคุตฺตรนิกาเย ภควา อาห ฯ 
 
๑. เอตนฺติ วา อิทนฺติ วา ภวติพฺพ ฯ  ๒. วณฺณนาย ปพฺพชฺชา  อุปสมฺปทา  
วตฺตานวุตฺติปฺปฏิปตฺติ อาจารโคจรกุสลตาติ เอวปาเฏกฺกปทวเสน  มุทฺทิยติ ฯ   
๓. กตฺถจิ โปตฺถเก สห การเณน  วจเนนาติป อตฺถิ ฯ 

                                        [ส.๑๐๕.๑๐๖]  
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        [๑๕๗] สวโร มลู เอเตสนฺติ สวรมูลกา ฯ ปุคฺคโลเวสนฺติ ปุคฺคโล 
ว เอส กุสลธมฺมาน ฯ ทาย กุสลธมฺเมหิ ทาตพฺพ ผล อาทิยติ 
คณฺหาตีติ ทายาโท ฯ วุตฺตมฺป เหตนฺติ หิ สจฺจ วินโย ฯ เป ฯ 
วิโมกฺโขติ เอต วจน ปริวาเร ภควตา วุตฺต ฯ เอต อนุปาทา- 
ปรินิพฺพาน อตฺโถ ปโยชน เอติสฺสาติ เอตทตฺถา ฯ มนฺตนาติ 
วินยปฺปฏิพทฺธสสนฺทนา ฯ โสตาวธานนฺติ โสเตน อวธาน สนฺนิฏ- 
านกรณ ฯ 
        เอตฺตาวตาติ เอตฺตเกน วจนกฺกเมน ปกาสิโตติ ปเท 
ตติยาวิเสสน กรณ วา ฯ ตตฺถาติ ติสฺส มาติกาย วุตฺตนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ อิติ วจน มยา วุตฺต ฯ ยถาธิปฺปายนฺติ อาจริยาน 
อธิปฺปายานุรูป สวณฺณิตาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ 
                       อิติ พาหิรนิทานโยชนา สมตฺตา ฯ 
                                                 
                                 [ส.๑๐๖.๑๐๗]  
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        [๑๕๘] อิทานีติ ปท กริสฺสามีติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ ตสฺสาติ 
เตนาติ ปทสฺส ปฏินิทฺเทโสติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ อตฺถโตติ อุปฺปนฺนอตฺถโต ฯ วจเนนาติ ปท เวทิ- 
ตพฺโพติ ปเท กรณ ปฏินิทเฺทโสติ ปเท วา ตติยาวิเสสน ฯ 
อปรภาเค หีติอาท ิวิตฺถาโร ฯ ป ฺาปน ปน ป ฺตฺติ 
วินยสฺส ป ฺตฺติ วินยปฺป ฺตฺติ วินยปฺป ฺตฺติยา ยาจน 
วินยปฺป ฺตฺติยาจน วินยปฺป ฺตฺติยาจนสฺส เหตุ หุตฺวา ภูโต 
วินย...ภูโต ฯ ตสฺมาติ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท เหตุ ฯ เอตฺถาติ 
เตน สมเยนาติอาทิวจเน ฯ 
        หิ สจฺจ ยตฺถ ยตฺถ าเน เตนาติ ปท วุจฺจติ ตตฺถ 
ตตฺถ าเน ปุพฺเพ วา ปจฺฉา วา อตฺถโต อุปฺปนฺนอตฺถโต 
สิทฺเธน เยนาติ อิมินา วจเนน ปฏินิทฺเทโส กาตพฺโพติ ยทิท ย 
อิท วิธาน อย วิธิ สพฺพสฺมึป วินเย ยุตฺตีติ โยชนา ฯ 
ตตฺราติ ตสฺสา ยถาวุตฺตยุตฺติยา ทีปเน ฯ อิติ เอว เตนาติ 
วจนสฺส อตฺโถ มยา วุตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๕๙] สมเยนาติ เอตฺถ วจเน วิชฺชมาโน สมยสทฺโท วากจ- 
ภาเวน ทิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปนสทฺโท ปกฺขนฺตโร ฯ สมยสทโฺทติ 
ปท ทิสฺสตีติ ปเท กตฺตา ฯ ตถา หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ต 
                            [ปา. ๑ ฯ ส.๑๐๘.๑๐๙]  
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วจน หิ สจฺจ ฯ อสฺสาติ ปท อตฺโถติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
เอวมาทีสูติ ปท อตฺโถติ ปเท อาธาโร ฯ อิธาติ อิมสฺมึ าเน ฯ 
ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ อสฺสาติ สมยสทฺทสฺส ฯ ตสฺมาติ ปท 
ทฏพฺโพติ ปเท เหตุ ฯ 
        เอตฺถาติ เตน สมเยนาติ ปเท ฯ อถาติ นนุ ปุจฺฉามิ ฯ 
ภุมฺมวจเนน นิทฺเทโส กโตติ สมฺพนฺโธ ฯ ตถา อกตฺวา อิธ 
วินเย กสฺมา กโตติ สมฺพนฺดธ ฯ อิติสทฺโท อาหาติ ปเท 
อากาโร ฯ อตฺถสมฺภวโต นิทฺเทโส กโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๖๐] กถ ปน อจฺจนฺตสโยคตฺโถ สมฺภวตีติ อาห ย 
หีติอาทึ ฯ สมยนฺติ ปท เทเสสีติ ปเท อจฺจนฺตสโยโค ฯ วิหรณ 
ปฏิปชชฺน วิหาโร กรุณาวเสน ปวตฺโต วิหาโร กรณุาวิหาโร ฯ 
โส อตฺโถ ตทตฺโถ ตทตฺถสฺส ทีปน ตทตฺถทีปน๑  ฯ ตตฺถาติ 
สุตฺตนฺเต ฯ 
        อธิกรยิติ อาธาริยติ เอตฺถาติ อธิกรณ อธิกรณ เอว อตฺโถ 
อธิกรณตฺโถ ฯ ภวน ภาโว ฯ ลกฺขิยติ อเนนาติ ลกฺขณ ฯ 
ภาโว เอว ลกฺขณ ภาวลกฺขณ ภาวลกฺขณ เอว อตฺโถ 
ภาวลกฺขณตฺโถ ฯ ตตฺถาติ อภิธมฺเม ฯ 
        สารีปุตฺตาทีหีติ ปท ทูวิ ฺเยฺโยติ ปเท กตฺตา ฯ ต ต 
อตฺถ อเวกฺขิย อุปโยเคน ภุมฺเมน อ ฺตฺร สุตฺตาภิธมฺเมสุ 
 
๑. ตทตฺถโชตน...อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๑ ฯ ส.๑๐๙...๑๑๑]  
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สมโย เถเรหิ วุตฺโต กรเณเนว โส สมโย อิธ วินเย วุตฺโตติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ อิติ คาถา ฯ 
        วาสทฺโท ต สมยนฺติ วาติ โยเชตพฺโพ ฯ ต สมยนฺติ ฯ เป ฯ 
เยนาติ วา เอสาติ๑ เอโส เภโท อภิ...เภโท วจนมตฺเตน 
วิเสโส ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺพสฺมึ ปเท ฯ เตสนฺติ โปราณาน ฯ 
เตน สมเยนาติ วจเน วุตฺเตป ฯ อปสทฺโท อรุจิสูจนตฺโถ ฯ 
        [๑๖๑] อตฺถฺจาติ จสทฺโท พุทฺโธ ภควา จาติ โยเชตพฺโพ๒ ฯ 
เวรฺชา ฯ เป ฯ เอตฺถ ปน วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ วิหรตีติ 
เอต วจน ฯ อวิเสเสนาติ ปท ทีปนนฺติ๓ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
อิริ...หาเรสูติ นิทฺธารณ ฯ สมาคมน สมงฺโค อ ฺตเรน 
สมงฺโค อ ฺตรสมงฺโค อ ฺตรสมงฺโค อสฺส อตฺถีติ อ ฺตร- 
สมงฺคี๔ อ ฺตรสมงฺคิสฺส อ ฺตรสมงฺคิภาวสฺส ทีปน๓ อ ฺ 
...ทีปน ภาวปฺปธาโน สมงฺคีสทฺโท ฯ อิธาติ อิมสฺส าเน ฯ 
อิริยาปเถสูติ นิทฺธารณ ฯ อ ฺตรอิริยาปเถน สมาโยโค 
อ ฺ...โยโค อ ฺตรอิริยาปถสมาโยคสฺส ปริทีปน อ ฺ 
...ทีปน ฯ เตน ตสฺมา เวทิตพฺโพติ ปเท เหตุ ฯ 
 
๑. วณณฺนาย อย เอสทฺโท อิมสฺมึ ปโยเค เนว ยุตฺโต อิโต ปรสฺมึยุตฺโต ฯ  
โยชนา ปน เม ขมติ ฯ  ๒. กิมิท ฯ วณฺณนาย จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ปร- 
ทีปน อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๔. อ ฺตรวหิารสมงฺคิ...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                        [ปา. ๑ ฯ ส.๑๑๑]  
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        [๑๖๒] นเฬรุ...มูเลติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ 
อิธาติ มูเลติ ปเท ฯ นเฬรยุกฺเขนาติ ปท อธิคฺคหิตสฺสาติ ปเท 
กตฺตา ฯ อธิ...ตสฺสาติ รกขิฺตสฺส ฯ เอตฺถาติ นเฬรุปจิุมนฺทมูเลติ 
ปเท ฯ อถาติ๑ ตทา ฯ 
        ยท ิตาว ฯ เป ฯ วิหรตุินฺติ เอว กสฺสจิ โจทนา ตตฺถ เตสุ 
เวรฺชายนฺติอาทิปเทสุ สิยาติ สมฺพนฺโธ ฯ ภควา ตาว ปม 
เวรฺชาย ยทิ วิหรติ นเฬรปุุจิมนฺทมูเลติ วจน อุปาลิตฺเถเรน น 
วตฺตพฺพ ภควา ตตฺถ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล อถ ยทิ วิหรติ เวรฺ- 
ชายนฺติ วจน น วตฺตพฺพ หิ สจฺจ อุภยฏาเน๒ เตเนว สมเยน 
ตสฺมึ สมเย อปุพฺพ อจริม วิหริตุ ภควตา น สกฺกาติ โยชนา ฯ 
        เวรฺชาย วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเลติ เอต วจน เอว 
ภวตา โจทิตากาเรน๓ ปณฺฑิเตน น โข ทฏพฺพ มย สมีป 
 ฯ เป ฯ จนนฺติ วจน นนุ อโวจุมฺหา ฯ ตสฺมาติ ปท วุจฺจตีติ 
ปเท เหตุ ฯ อิธาปติ อิมสฺมึ ปเทเส ฯ ยททิ ย อิท นเฬรุ- 
ปุจิมนฺทมูล ฯ ตตฺถ นเฬรปุุจิมนฺทมูเล วิหรนฺโต ภควา เวรฺ- 
ชาย ฯ เป ฯ มูเลติ วุจฺจตีติ โยชนา ฯ 
        [๑๖๓] ตตฺถาติ เตสุ ทฺวีสุ กิตฺตเนสุ นิทฺธารณ ฯ กาเม 
สุข กามสุข กามสุข เอว กามสุขลฺลิก ยทนูติอาทิสุตฺเตน 
 
๑. อถโขติ วณณฺนาปาโฐ ฯ  ๒. อุภยตฺถาติ วณณฺนาปาโ ฯ 
๓. โจทนากาเรนาติ ยุตฺตตร ฯ  

                               [ปา.๑ ฯ ส.๑๑๑.๑๑๒]  
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สกตฺเถ ลิกปฺปจฺจโย ฯ กามสุขลฺลิกสฺส อนุโยโค กามสุ...นุโยโค 
กามสุขลฺลิกานุโยคสฺส วิวชฺชน กาม...วชฺชน กาม...วชฺชเน 
อุปาโย กาม...นุปาโย ฯ กามสุข...ปายสฺส ทสฺสน กาม...ทสฺสน ฯ 
อถวา กามสุเข อลฺลินา ปวตฺตตีติ กามสุขลฺลิกา ตณฺหา ฯ 
        ธมฺมเทสนาภิโยค ทสฺเสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อิโต ปเรสุป เอเสว 
นโย ฯ ภควา หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ เตนาติ ตสฺมา ฯ อสฺส 
ภควโต ฯ เอตฺถาติ เวรฺชาย นเฬรุปปุจิมนฺทมูเลติ ปททฺวเย ฯ 
        [๑๖๔] มหตา ฯ เป ฯ สทฺธินฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺม ึภิกฺขุสงฺเฆ อาธาโร ฯ ตสฺมาติ ปท ทฏพฺโพติ ปเท 
เหตุ ฯ เอเตนาติ ปท ทสฺสิตนฺติ ปเท กรณ ฯ เอเตนาติ 
ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหีติ เอเตน วจเนน ฯ มหตา ฯ เป ฯ 
สทฺธินฺติ ย วจน เถเรน วุตฺต เอตฺถ วจเน ทสฺสิต โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ปรโตติ ปท อาวิภวิสฺสตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุสงฺฆสฺส คุณมหตฺตนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ คุเณหิ มหตฺต คุณมหตฺต ฯ 
        [๑๖๕] ตตฺถาติ ทฺวีสุ อตฺเถสุ นิทธฺารณ ฯ อวธารณตฺเถน 
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ นาสฺสาติ อสฺส พฺราหฺมณสฺส น อโหสิ ฯ 
ปทปูรเณน...มตฺตเมว เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ปทพฺยฺชนาน 
สิลิฏโ ปทพฺยฺชนสิลิฏโ ปทพฺยฺชนสิลิฏสฺส ภาโว ปท- 
พฺยฺชนสิลิฏตา ปทพฺยฺชนสิลิฏตา เอว มตฺต ปท...มตฺต ฯ 
                             [ปา.๑ ฯ ส.๑๑๒...๑๑๔]  
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มตฺตสทฺโท วิเสสนิวตฺติอตฺโถ ฯ เอวสทฺโท สนฺนฏิานตฺโถ ฯ 
ฏีกาย ปน ปทปูรเณน ปทพฺยฺชสิลิฏตามตฺตเมวาติ ปาโ 
ทิสฺสติ ฯ เวรฺชาย ชาโต เวรฺชาย ภโว เวรฺชา อสฺส 
นิวาโสติ เวรฺโชติป ปาโ ฯ อสฺสาติ พฺราหฺมณสฺส ฯ มาตา- 
ปตูหีติ ปท กตาติ ปเท กตฺตา ฯ กตนามวเสนาติ ปท วุจฺจตีติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ อยนฺติ พฺราหฺมโณ ฯ 
อิทเมว หีติ หิ สจฺจ อิทเมว พฺราหฺมโณติ วจน ฯ ชาติ... 
ณานนฺติ ปท นิรุตฺติวจนนฺติ ปเท กมฺม ฯ ชาติโต พฺราหฺมณา 
ชาติพฺราหฺมณา ฯ นิรุตฺติวจนนฺติ วาจกวจน ฯ พาหิรปาปตฺตาติป 
อตฺถิ พาหิเร กตปาปตฺตาติ อตฺโถ ฯ พาหิเร ปาปา กตา 
เอเตหีติ พาหิรปาปา พาหิรปาปาน ภาโว พาหิรปาปตฺต ฯ 
        [๑๖๖] วุตฺต เหตนฺติ หิ สจฺจ เอต วจนทฺวย ธมฺมปเท 
ภควตา วุตฺต ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส ภควโต ฯ ยถาภุจฺจ- 
คุณาธิคตนฺติ ยถาภูตคุเณน อธิคต ฯ ยถาภูตเมว ยถาภุจฺจ 
สกตฺเถ ณฺยปฺปจฺจโย ฯ ยททิ ย อิท สมโณติ นาม เอต 
นามนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อนุสฺสวน อนุสฺสโว สุ สวเน อนุปุพฺโพ ฯ 
อนุสฺสโว เอว อตฺโถ อนุสฺสวตฺโถ ฯ พฺราหฺมณาน ชาติ เอเตสนฺติ 
พฺราหฺมณชาติกา ฯ วุตฺตมฺป เหตนฺติ หิ สจฺจ เอต วจน 
ธมฺมปเท วุตฺตมฺป ฯ อปสทฺโท อตฺตนา วุตฺตวจน อเปกฺขติ ฯ 
ตสฺมาติ ปท ทฏพฺโพติ  ปเท เหตุ ฯ เอตฺถาติ ปท ทฏพฺโพติ 
                            [ปา.๑ ฯ ส.๑๑๔-๑๑๕]  
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ปเท อาธาโร ฯ สากฺยปุตฺโตติ๑ อิท วจน ฯ อุจฺจา จ ต 
กุลฺจาติ อุจฺจากุล อุจฺจาสทฺโท เอโก สทฺทวิเสโส ฯ อุจฺจา- 
กุลสฺส ปริทปีน อุจฺจากุลปริทีปน ฯ สทฺธา...ทีปนนฺติ สทฺธา 
ปพฺพชิตภาวสฺส ปกาสน ฯ ปริหานิ๒ เอว ปาริชุ ฺ สกตฺเถ 
ณฺยปฺปจฺจโย ฯ ปาริชุ ฺเนาติ ปท อนภิภูโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
ตโตติ สกฺยกลุา ปพฺพชิโตติ วจนโต ปร เวรฺชาย วิหรตีติ- 
อาทิ วจน ฯ วุตฺโต อตฺโถ เอตสฺสาติ วุตฺตตฺถ ฯ 
        ต โข ปนาติ ปเท วิชฺชมาน อุปโยควจน อิตฺถ...นตฺเถ 
วตฺตติ ฯ วุจฺจติ อเนนาติ วจน อุปโยคสฺส กมฺมสฺส วจน 
อุปโยควจน ฯ กลฺยาเณน สมนฺนาคโต กลฺยาโณ ตทฺธิตวิคฺคโห ฯ 
        [๑๖๗] อิติป ฯ เป ฯ ภควาติอาทีสูติ ปท โยชนาติ ปเท 
อาธาโร ฯ อิตีติ ปท อยนฺติ ปทสฺส สรปู ฯ อิมินา จ อิมินา 
จาติ ปท อิตีติ ปทสฺส วิวรณ ฯ อิทานติี ปท กริสฺสามีติ 
ปเท กาลสตฺตมี ฯ วินยธรานนฺติ ปท โกสลลฺตฺถ จิตฺต...นตฺถนติฺ 
ปททฺวเย สมฺพนฺโธ ฯ วินย...รมฺเภติ วินยสวณฺณนาย อาทิมฺหิ ฯ 
วินย...รมฺเภติ ปท สมฺปหสนตฺถนติฺ ปเท อาธาโร ฯ กถายาติ 
ปท สมฺปหสนาติ ปเท กรณ ฯ 
        ตสฺมา โส ภควา ฯ เป ฯ รหนฺติอาทิ ย วจน ปาลิย 
วุตฺต ตตฺถ ตสฺมึ วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 
๑. อย สกฺกฏานุโลมิโก ฯ  สกฺย...อิติ สุทฺธปาโ ฯ ๒. ปริชานิ ฯ 

                                   [ปา.๑ ฯ ส.๑๑๕]  
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ตสฺมาติ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท เหตุ ฯ อารกาหีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ 
อารกาติ ปทสฺส วิวรณ สวิุทูรวิทูเร  ิโตติ ฯ วิทฺธสิตตฺตาติ 
ปท  ิโตติ ปเท เหตุ ฯ อิติสทฺโท อารกตฺตาติ ปเท สมานตฺโถ ฯ 
เต จาเนนาติ เต กิเลสารโย อเนน ภควตา ฯ ยฺเจตนฺติ 
ปท สสารจกฺกนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อวิชฺชา...นาภิ ปุ ฺา... 
ราร ชรา...เนมีติ ปทตฺตย สสารจกฺกนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๑๖๘] อวิชฺชา จ ภวตณฺหา จ อวิชฺชภวตณฺหา อวิชฺชา- 
ภวตณฺหา เอว อวิชฺชาภวตณฺหามย สกตฺเถ มยสทฺโท ฯ 
อวิชฺชา...มย นาภิ เอตสฺสาติ อวิชฺชา...นาภิ ฯ ปุ ฺาทิอภิ- 
สงฺขารา อารา เอตสฺสาติ ปุ ฺาทิ...ราร ฯ ชรามรณ เนมิ 
เอตสฺสาติ ชรามรณเนมิ ฯ ตโย ภวา ติภว ติภโว๑ เอว 
รโถ ติภวรโถ ฯ นตฺถิ อาทิ เอตสฺสาติ อนาทิ อาทิรหิโตติ 
อตฺโถ ฯ อนาทิ จ โส กาโล จาติ อนาทิกาโล อนาทิกาล 
ปวตฺตตีติ อนาทิกาลปฺปวตฺต ฯ 
        ตสฺสาติ สสารจกฺกสฺส อราติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อเนนาติ 
ภควตา เตนาติป อตฺถิ ปติฏาย คเหตฺวา หตาติ ปทตฺตเย 
กตฺตา ฯ ตสฺสาติ สสารวฏฏสฺส ฯ อวิชฺชา นาภิ ฯ กสฺมา ฯ 
มูลตฺตา อวิชฺชาย ฯ ตตฺถาติ อวิชฺชาทีสุ นิทฺธารณ ฯ อรูปภเว 
ปฏิสนฺธิวิ ฺาณนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺเถวาติ รูปภเว ฯ อิธาติ 
 
๑. ติภว ฯ 

                            [ปา. ๑ ฯ ส.๑๑๕.๑๑๖]  
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โลเก ฯ อิตีติ อิต  ิมนสิกตฺวา ฯ กามุ...จฺจยาติ ปท จรตีติ 
ปเท เหตุ ฯ ตตฺถสฺสาติ ตตฺถ อปาเย อสฺส ปุคฺคลสฺส ฯ 
กมฺมนิพฺพตฺตาติ กมฺมโต นิพฺพตฺตา ฯ ตตฺถาติ สคฺเค ฯ 
        [๑๖๙] เอวนฺติ อนนฺตเร วุตฺตนเยน ปริคฺคเหติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ สงฺขารา เหตุสมุปฺปนฺนาติ เอตฺถ อิติสทฺโท ทิสฺสติ 
โส น ยุตฺโต ฯ อิตีติ เอว วุตฺตนเยน ฯ ปจฺจุปฺปนฺเน ปวตฺตฺ- 
าณ ทสฺเสตฺวา อทฺธทฺวเย๑ ปวตฺต ฺาณ ทสฺเสตุ อตีตมฺป 
อทฺธานนฺติอาทิ วุตฺต ฯ อทฺธานนฺติ ปท อวิชฺชาติอาทิปทสฺส 
วิเสสน ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ เอเตน นเยนาติ อวิชฺชาย 
วุตฺตนเยน ฯ ตตฺถาติ ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺเคสุ นิทฺธารณ ฯ 
เอตฺถาติ จตูสุ สงฺเขเปสุ นิทฺธารณ ฯ เอตฺถาติ ปุริมสงฺเขเป 
คหิตาติ ปเท อาธาโร ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ เอตฺถาติ สงฺขาราทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ เอโกตีติ เอตฺถ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ อิติ 
วุตฺตปฺปกาเรน ภควา เอต ปฏิจฺจมุปฺปาท ชานาติ ฯ ต ชานน 
าณ นาม ฯ เตสูติ อวิชฺชาทิธมฺเมสุ ฯ 
        [๑๗๐] ปูชาวิเสเส จาติ ปท อรหตีติ ปเท กมฺม ฯ เตเนวาติ 
ตสฺมา ปูชารหตฺตา ฯ ตถาคเต อุปฺปนฺเน เย เกจิ ฯ เป ฯ มนุสฺสา 
สนฺติ เต เทวมนุสฺสา อ ฺตฺถ าเน ปูช น กโรนฺตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตถา หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ พิมฺพิ...ทโย ปูเชสุนฺติ 
 
๑. อทฺธาทฺวเย อทฺธานทฺวเยติ วา ภวิตพฺพ ฯ 

                         [ปา.๑ ฯ ส.๑๑๖...๑๑๙]  
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สมฺพนฺโธ ฯ อุทฺทิสฺส วิสฺสชฺเชตฺวาติ ปททฺวย ปติฏาเปสีติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา๑ ฯ ปูชาวิเสสานนฺติ ปท วาโทติ ปเท กมฺม ฯ 
ปณฺฑิตมานิโนติ ปณฺฑิตส ฺ ิโน ฯ เอตฺถาทิ อิมสฺมึ ปเทเส 
สงฺคหคาถา โหติ ฯ 
        [๑๗๑] สพฺพธมฺมานนฺติ  ปท พุทฺธตฺตาติ ปเท กมฺม ฯ 
เอเกกปทุทฺธาเรนาติ ปท พุทฺโธติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอเตเนว 
นเยน โยเชตพฺพานีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺราติ ชรามรณาทีสุ ฯ 
อิตีติ อิติ วจน มยา วุตฺต ฯ 
        [๑๗๒] ตตฺถาติ วิชฺชาจรเณสุ นิทฺธารณ ฯ ภยเภรวสุตฺเตติ 
มชฺฌิมนิกาเย มูลปรยิายวคฺเค ภยเภรวสุตฺเต ฯ อฏ อมฺพฏ- 
สุตฺเต วุตฺตนเยน เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ อฏ อมฺพฏสตฺุเตติ 
ทีฆนิกาเย สีลกฺขนฺธวคฺเค อมฺพฏสุตฺเต ฯ หิ  สจฺจ อริยสาวโก 
เอเตหิ ธมฺเมหิ อมต ทิส ยสฺมา จรติ คจฺฉติ ตสฺมา อิเมเยว 
ปณฺณรส ธมมฺา จรณนฺติ ภควตา วุตฺตาติ โยชนา ฯ วิตฺถาโร  
เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ เตนาติ ตสฺมา ฯ ตตฺถาติ วิชฺชาจรณ- 
สมฺปทาสุ นิทฺธารณ ฯ วิชฺชาสมฺปทาติ ปท  ิตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
จรณ ฯ เป ฯ กต ปูเรตฺวา ฐิตาติ สมฺพนฺโธ ฯ โสติ โส ภควา 
นิโยเชติ ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส ภควโต ฯ วิชฺชาจรณ- 
วิปนฺนาน วิชฺชาจรเณหิ อสมนฺนาคตาน ปุคฺคลาน สาวกา อตฺตนฺ- 
 
๑. อุทฺทิสฺสาติ ปท กิริยาวเิสสน น ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 

                   [ปา. ๑ ฯ ส.๑๑๙...๑๒๑]  
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ตปาทโย วิย ยถา เอว อสฺส ภควโต สาวกา ทุปฺปฏปินฺนา 
โน โหนฺตีติ โยชนา ฯ 
        [๑๗๓] โสภน คมน อสฺสาติ โสภนคมโน ตสฺส ภาโว 
โสภนคมนตฺต ฯ ตฺจา คมน ฯ ก ึปน ตนฺติ ปุจฺฉา ฯ 
เตน เหติ หิ สจฺจ เอโส ภควา เตน คมเนน มคฺเคน ฯ เอสาติ 
ภควา ฯ อมต นิพฺพานนฺติ ปททฺวย านนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
สมตฺตึส...ปูรติายาติ ปท สมฺมาปฏิปตฺติยาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ตตฺราติ ปท สาธกาติ ปเท อาธาโร ฯ ตตฺราติ ติสฺส วาจาย 
กาล ฺ ูติ ปเท อาธาโร ฯ วาจายาติ ปท เวยฺยากรณายาติ 
ปเท กมฺม ฯ เวยฺยากรณายาติ กถนาย กาล ฺ ูติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ คทน กถน คโท วจน สมมฺา คโท อสฺสาติ 
สมฺมาคโท สมฺมาคทสฺส ภาโว สมฺมาคทตฺต ฯ 
        [๑๗๔] วิทิโต โลโก อเนนาติ วิทิตโลโก วิทิตโลกสฺส 
ภาโว วิทิตโลกตฺต ฯ โส หีติ วิตฺถาโร ฯ ยตฺถาติ ยสมฺึ 
โลกสฺสนฺเต ฯ นาห วทามีติ สมฺพนฺโธ ฯ ต โลกสสฺนฺต ฯ 
คมเนนาติ กายคมเนน ฯ น จาห วทามิ ฯ อปฺปตฺวา วาติ 
โลกสฺสนฺต อปฺปตฺวา เอว ฯ อห ป ฺาเปมิ วิ ฺาเปมิ ฯ 
กเฬวเรติ๑ ปท ป ฺาเปมีติ ปเท อาธาโร ฯ โลกสมุทยฺจ 
ฯ เป ฯ ปฏิปท ป ฺาเปมิ ฯ 
 
๑. กเลวร อิติ อิทานิ สนฺนิฏาน ฯ กเลพร อิติป อตฺถิ ฯ 

                        [ปา.๑ ฯ ส.๑๒๑...๑๒๓]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 110 

        โลกสฺส อนฺโต คมเนน กุทาจน ปุคฺคเลน น ปตฺตพฺโพ 
โลกสฺส อนฺต อปฺปตฺวา ทุกฺขา ปโมจน น จ อตฺถ ิตสฺมา 
โลกวิทู สุเมโธ โลกนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโย สมิตาวี อ ฺาตาวี๑ 

โลกสฺส อนฺต ญตฺวา อิม โลก ปรฺจ โลก นาสึสตีติ โยชนา ฯ 
นาสึสตีติ น ปฏเติ ฯ 
        [๑๗๕] ตตฺราติ ตีสุ โลเกสุ ฯ เอตฺถาติ สหสฺสจกฺกวาเฬ ฯ เตติ 
ตว ฯ วโสติ อิจฺฉา ฯ ตมฺปติ ติวิธมฺป โลก ฯ ตถา หีติ ต 
วจน หิ สจฺจ ฯ อสฺสาติ อเนน ภควตา วิทิโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
เอสาติ เอโส ภควา ชานาติ ฯ อสฺสาติ อเนน ภควตา วิทิโต ฯ 
        ยถา จ สตฺตโลโก ภควตา วิทิโต เอว โอกาสโลโกป 
ภควตา วิทิโตติ สมฺพนฺโธ ฯ ตถา เหสาติ วิตฺถาโร ฯ ต 
วจน หิ สจฺจ เอโส ภควา อนนฺเตน พุทฺธ ฺาเณน อเวทีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอก จกฺกวาฬ อายาม ฯ เป ฯ ป ฺาสฺจ โยชนาน ิ
โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ จกฺกวาฬนฺติ ปท โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ 
อายามโต จ ...รโต จาติ ปททฺวย ทฺวาทส...สฺสานีติอาทีสุ 
ตติยาวิเสสน ฯ ทฺวาทส ฯ เป ฯ โยชนานีติ ปทานิ โหตีติ ปเท 
วิกติกตฺตา ฯ ปริกฺเขปโต ปมาณ วุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๗๖] จกฺกวาฬสฺส สพฺพ ปริมณฺฑล ฉตฺตึส สตสหสฺสานิ 
ทส เจว สหสฺสานิ อฑฺฒุฑฺฒานิ สตานิ จ โหตีติ โยชนา ฯ 
 
๑. สมิตา วิญาตาติ วณณฺนาวจน ฯ จตุกฺกงฺคุตฺตเร ปน  สมิตาวิ ญตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ 

                                 [ปา.๑ ฯ ส.๑๒๓.๑๒๔]  
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ปริมณฺฑลนติฺ ปท โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ สตสหสฺสานิ 
สหสฺสานิ สตานีติ ปทตฺตย โหตีติ ปเท วิกติกตฺตา ฯ 
        ตตฺถาติ จกฺกวาเฬ ฯ ตตฺถาติ ปท วสุนฺธราติ ปเท อาธาโร ฯ 
เทฺว๑ สตสหสฺสานิ จตฺตาริ นหุตานิ จ ยานิ โยชนานิ อตฺถ ิ
เอตฺตก ปมาณ พหลตฺเตน พหลภาเวน อย วสุนฺธรา สงฺขาตา 
ปณฺฑิเตหิ กถิตาติ โยชนา ฯ เอตฺตกนฺติ ปท สงฺขาตาติ ปเท 
กิริยาวิเสสน ฯ พหลตฺเตนาติ ปท สงฺขาตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        จตฺตาริ สตสหสฺสานิ อฏเว นหุตานิ จ ยานิ โยชนานิ อตฺถ ิ
ตสฺสา เอว วสุนฺธราย สนธฺารก ชล เอตฺตก ปมาณ หุตฺวา 
พหลตฺเตน วาเต วาตสฺส อุปริ ปติฏ ิตนฺติ โยชนา ฯ 
        ตสฺสาป ชลสฺส สนฺธารโก มาลุโต นว สตสหสฺสานิ สฏ ิฺ- 
เจว สหสฺสานิ นภ อุคฺคโต โลกสฺส เอสา สณฺ ิตีติ โยชนา ฯ 
นว สตสหสฺสานิ สฏ ิฺเจว สหสฺสานีติ ปททฺวย อุคฺคโตติ ปเท 
อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
        [๑๗๗] เอตฺถาติ จกฺกวาเฬ สิเนรุ ปพฺพตุตฺตโมติ ปเท 
อาธาโร ฯ สิเนรุ ปพฺพตุตฺตโม โยชนาน จตุราสีติสหสฺสานิ 
มหณฺณเว อชฺโฌคาโฬฺห สิเนรุ ปพฺพตุตฺตโม ตาวเทว อจฺจุคฺ- 
คโตติ โยชนา ฯ โยชนานนฺติ ปท จตุราสีติสหสฺสานีติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ 
 
๑. ทุเวติ วณณฺนาปาโ ฯ ฉนทฺานุรกฺขนวเสน โส ว ยุตฺโต ฯ 

                           [ปา.๑ ฯ ส.๑๒๔.๑๒๕]  
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        ตโตติ ปท อุปฑฺฒุปฑฺเฒนาติ ปเท อปาทาน อุป... 
เฒนาติ ปท ปมาเณนาติ ปทสฺส วิเสสน ปมาเณนาติ ปท 
อชฺโฌ...คฺคตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ยถากมนฺติ ปท อชฺโฌ... 
คฺคตาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ อชฺโฌคาโฬฺห จ อุคฺคตา จ 
อชฺโฌคาโฬหฺคฺคตา๑ ฯ อชฺโฌ...คฺคตา ทิพฺพา นานา...ตฺติตาติ 
ปทตฺตย มหาเสลาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        ยุคนฺธโร คิริ ฯ เป ฯ อสฺสกณฺโณ คิริ อิติ สตฺต พฺรหา 
เอเต มหาเสลา มหาราชาน อาวาสา เทวยกฺขนเสวิตา ปริกฺ- 
ขิปนวเสน สิเนรุสฺส สมนตฺโต  ิตาติ โยชนา ฯ 
        หมิวา ปพฺพโต โยชนาน ปฺจสตานิ อุจฺโจ หิมวา ปพฺพโต 
อายตวิตฺถโต โยชนาน ตีณิ สหสฺสานิ หิมวา ปพฺพโต จตุรา- 
สีติสหสฺเสหิ กูเฏหิ ปฏิมณฺฑิโต โสภิโตติ โยชนา ฯ อายาม- 
วิตฺถโตติป ปาโ ฯ 
        [๑๗๘] ยสฺสา ชมฺพุยา อานุภาเวน ชมฺพุทีโป ปกาสิโต ติปฺจ(๒) 
...ปริกฺเขปา ปณฺณรสโยชนปฺปมาณปริณาหา นควฺหยา รุกฺขา- 
ภิธานา สา ชมพู ป ฺา...ยามา สมนฺตโต สตโยชนวิตฺถิณฺณา 
ตาวเทว จ อุคฺคตาติ โยชนา ฯ ขนฺโธ จ สาขา จ ขนฺธสาขา 
ป ฺาส โยชนานิ ขนฺธสาขาน อายาโม เอติสฺสาติ ป ฺาส- 
 
๑. อชฺโฌคาฬหฺุคฺคตาติ วณณฺนาปาโ ฯ   ๒. ตีหิ คุณิตา ปฺจ อิติ นิพพฺจน ตสฺมา  
วิวรติ ปณฺณรส...อิติ ฯ 

                            [ปา.๑ ฯ ส.๑๒๕.๑๒๖]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 113 

โยชนกฺขนฺธสาขายามา ฯ 
        จกฺกวาฬสิลุจฺจโย เทฺว อสีติสหสฺสานิ จ๑ มหณฺณเว อชฺโฌ- 
คาโฬฺห ตาวเทว อจฺจุคฺคโต ต สพฺพ โลกธาตุ ปริกฺขิปตฺวา 
อย จกฺกวาฬสิลุจฺจโย  ิโตติ โยชนา ฯ 
        ตตฺถาติ ตสฺส โลกธาตุย จนฺทมณฺฑลนฺติอาทีสุ อาธาโร ฯ 
เอกเมโกติ เอกเอโก มกาโร อาคโม ฯ เอตฺถาติ โลกธาตุย 
มหาทีโปติ ปเท อาธาโร ฯ ปฺจสตปฺจสตานิ๒ ปริตฺตทีปา จ๓ 

ปริวารา เอตสฺสาติ ปฺจ...ปริวาโร ฯ ตนฺติ ปท เอกจกฺก- 
วาฬนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เอก จกฺกวาฬ เอกา โลกธาตุ นาม ฯ 
        [๑๗๙] วิตฺถาโร สุตฺตสฺส วิตฺถาโร เวทิตพฺโพ ฯ จสทฺโท 
อคฺค...ทีนิ จ คาถาโย จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตตฺถาติ ปุรสิ- 
ทมฺมสารถีติ วจเน ฯ ภควตา ติรจฺฉานคตา ปุริสาป๔ ฯ เป ฯ 
หตฺถีติ เอวมาทโย ทมิตาติ สมฺพนฺโธ ฯ นตฺถิ วิโส เอเตสนฺติ 
นิพฺพิสา ฯ มนุสฺสปุริสาป สจฺจก...ทนตฺาทโย ภควตา ทมิตา ฯ 
วินยนุปาเยหีติ ปท ทมิตาติ ปเท กรณ ฯ เอตฺถาติ วินีตา 
วิจิเตฺรหิ วินยนุปาเยหีติ เอตสฺมึ อตฺเถ วิตฺถาเรตพฺพนฺติ ปเท 
 
๑. อย จสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ  ๒. ...ปฺจสตาติ ภวติพฺพ ปฺจสตา  
ภิกฺขูติ วจเน วยิ ฯ  ๓. อย จสทฺโท น อิจฺฉิตพฺโพ ฯ ๔. ติรจฺฉานปุริสาปติ  
วณณฺนาปาโ ฯ 

                             [ปา. ๑ ฯ ส.๑๒๖.๑๒๗]  
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อาธาโร ฯ หิ สจฺจ ยถา เอกปลฺลงฺเกเนว นิสินฺนา พุทฺธา อฏ 
ฯ เป ฯ ธาวนฺติ ตถา ภควา ปุริสทมฺเม สาเรติ ตสฺมา ภควา 
อนุตฺ... ...สารถีติ วุจฺจตีติ โยชนา ฯ เอตฺถาติ ปุริสทมเน ฯ 
        [๑๘๐] เขมนฺตภูมินฺติ เขมภูมึ ฯ เอตฺถาติ ปจฺฉิมตฺเถ ฯ 
ภพฺพปุคฺคล...วเสน จ วุตฺต ฯ ภควา ปน สตฺถาเยว นาม ฯ 
เตปติ ติรจฺฉานคตา ฯ อปสทฺโท อเปกเฺข ฯ เอตฺถาติ 
ติรจฺฉานคตาน สตฺถุภาเว ฯ ภควตีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ตตฺถาติ 
ตาวตึสภวเน ฯ นิมิตฺตคฺคาหาติ ปท ป ฺตฺราติ ปเท อปาทาน ฯ 
        อตฺถสฺสาติ ปท วิ ฺาปนตฺถนฺติ ปเท กมฺม วิ ฺาปนตฺ- 
ถนฺติ ปท วิตฺถาเรตพฺโพติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
        ตตฺถาติ จตูสุ นาเมสุ ฯ น สกฺกสนตฺุ... เทวตาวิเสเสหิ 
กต ฯ วุตฺตมฺปเจตนฺติ๑ ภควาติ เนต ฯ เป ฯ ยทิท ภควาติ 
เอต วจน ธมฺมเสนาปตินา มหานิทฺเทเส วุตฺต ฯ ยคุณ ฯ เป ฯ 
นามนฺติ ภควาติ เอต นาม เยหิ คุณนิมิตฺตภูเตหิ ชาต เตส 
คุณาน ปกาสนตฺถ สงฺคีติการา อิม คาถ วทนฺติ ฯ เย คุณา 
ยคุณา นิคฺคหิตาคโม ฯ ยคุณานิ จ ตานิ นิมิตฺตานิ จาติ 
ยคุณนิมิตฺตานิ ยคุณนิมิตฺเตหิ ชาต ยคุณเนมิตฺติก๒ ฯ าเยหีติ 
ปท สุภาวิตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สุภาวิโต อตฺตา อเนนาติ 
 
๑. วุตฺเต เจตนตฺิ อปสทฺทรหิต วณณฺนาวจน ฯ  ๒. ยคุณเนมิตฺตกนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๑ ฯ ส.๑๒๗...๑๓๐]  
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สุภาวิตตฺโต ฯ เอตฺถาติ คาถาย ปทานนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๑๘๑] ตตฺถาติ ตสฺส คาถาย วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ คเหตฺวาติ 
ปท วุจฺจตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ สททฺนเยน วาติ สทฺท- 
สตฺเถสุ อาคตนเยน คเหตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        ปกฺขิปน ปกฺเขโป ปกฺเขโป เอว ลกฺขณ ปกฺเขปลกฺขณ 
ปโสทราทีสุ ปกฺเขปลกฺขณ ปโสทราทิปฺปกฺเขปลกฺขณ กรณ- 
ลกฺขณนฺติ อตฺโถ ฯ 
        คเหตฺวา วุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ทาน...ปารปฺปตฺตนฺติ 
...มตฺถกปฺปตฺต ฯ ทานสีลาทิปารมีปตฺตนฺติป อตฺถิ ฯ อสฺสาติ 
ภควโต ฯ อิตีติ วจน ปณฺฑิเตน าตพฺพ ฯ ยสฺมาติ ปท 
อภฺชีติ ปเท กิริยาปรามสน ฯ 
        [๑๘๒] โลโภ จ โทโส จ โมโห จ วิปรีตมนสิกาโร จ 
อหิริกฺจ อโนตฺตปฺปฺจ โกโธ จ อุปนาโห จ มกฺโข จ 
ปฬาโส จ อิสฺสา จ มจฺจฉริยฺจ มายา จ สาเถยฺยฺจ ถมฺโภ 
จ สารมฺโภ จ มาโน จ อติมาโน จ มโท จ ปมาโท จ 
ตณฺหา จ อวิชฺชา จ โลภโทส...ตณฺหาวิชฺชา ฯ 
        อกุสลมูลานิ จ ทุจฺจริตานิ จ กิเลสา จ มลานิ จ วิสมานิ 
จ ส ฺา จ วิตกฺกา จ ปปฺจา จ อกุสล...ปปฺจา ติวิธา 
จ เต อกุ...ปปฺจา จาติ ติวิธา...ปปฺจา ฯ 
        วิปริเยสา จ อาสวา จ คณฺา จ โอฆา จ โยคา จ 
                           [ปา. ๑ ฯ ส.๑๓๐.๑๓๑]  
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อคติโย จ ตณฺหา จ อุปาทานา จ  วิปริ...ปาทานา จตุพฺพิธา 
จ เต วิปริเยส...ปาทานา จาติ จตุพฺพิธ...ทานา ฯ 
        เจโตขีลา จ วินิพนฺธา จ นีวรณานิ จ อภินนฺทนา จ 
เจโต...นนฺทนา ปฺจ จ เต เจโต...นนทฺนา จาติ 
ปฺจเจโต...นนฺทนา ฯ 
        วิวาทมูลา จ ตณฺหากายา จ วิวาท...กายา ฉ จ เต 
วิวาท...กายา จาติ ฉวิ...กายา ฯ 
        โลภโทสโมห...ตณฺหาวิชฺชา จ ติวิธากุสล...ปปฺจา จ 
จตุพฺพิธ...ทานา จ ปฺจเจโต...นนฺทนา จ ฉวิวาท...กายา 
จ สตฺตานุสยา จ อฏมิจฺฉตฺตา จ นวตณฺหามูลกา จ 
ทสากุสลกมฺมปถา จ ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตานิ จ อฏสตตณฺหาวิปรีตานิ 
จ โลภโทส...วิปรีตานิ ทฺวนฺโท ฯ โลภโทส...วิปรีตาน 
ปเภโท โลก...เภโท ฯ 
        ทรถสงฺขาโต ปริฬาโห ทรถปรฬิาโห สพฺเพส สตฺตาน 
ทรถปรฬิาโห สพฺพทรถปริฬาโห ฯ กิเลสาน สตสหสฺสานิ 
กิเลสสตสหสฺสานิ ฯ สพฺพทรถปรฬิาหกรานิ จ ตานิ กิเลสสตสหสฺสานิ 
จาติ สพฺพทรถปริฬาหกฺกิเลสสสตสหสฺสานิ ฯ 
        โลภโทสโมห...วิปรตีปฺปเภทานิ จ ตานิ สพฺพทรถ... 
สหสฺสานิ จาติ โลภโทสโมห...สหสฺสานิ ฯ 
        กิเลโส จ ขนฺโธ จ อภิสงฺขาโร จ มจฺจุ จ เทวปุตฺโต 
                               [ปา.๑ ฯ ส.๑๓๑]  
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จ กิเลส...ปุตฺตา กิเลส...ปตฺุตา จ เต มารา จาติ 
กิเลส...มารา ปฺจ จ เต กิเลส...มารา จาติ ปฺจกฺ 
...มารา ฯ 
        ปริสฺสยานนฺติ ปท ภคฺคตฺตา อิติ ปเท กมฺม ฯ เอตฺถาติ 
เอตสฺมึ ปเทเส ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ 
        [๑๘๓] อสฺสาติ ภควโต ฯ ภคฺคโทสตาย...สมปฺตฺติ ทีปตา ฯ 
โลก.ิ..กานนฺติ ปท พหุมตาติ ปเท สมฺพนฺโธ กตฺตา วา ฯ 
พหุมตภาโว ทีปโต ฯ พหุมตภาโว พหุมานิตภาโว อาทริย- 
ภาโว ฯ คห...เตหีติ ปท อธิคมนิยตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
อธิคมนิยตา ทีปตา ฯ ฏีกาย ปน อภิคมนิยตาติ ปท ทิสฺสติ ฯ 
จสทฺโท ปฏพิลภาโว จาติ โยเชตพฺโพ ฯ เตส คหฏ- 
ปพฺพชิตาน กายจิตฺตาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ กาย...ยเนติ ปท 
ปฏิพลาติ ปเท อาธาโร ฯ ปฏิพลภาโว ทีปโต ฯ อามิ...เนหีติ 
ปท อุปการิตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อุปการิตา ทีปตา ฯ 
โลก.ิ..เขหีติ ปท ส ฺโชนาติ ปเท สหโยโค ฯ จสทฺโท 
อุปการิตา จ ส ฺโ...สมตฺถตา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๑๘๔] ยสฺมาติ ปท อตฺถีติ ปเท กริิยาปรามสน ฯ จสทฺโท 
วตฺตพฺพนฺตรสมุจฺจโย ฯ อิสฺสริย จ ธมฺโม จ ยโส จ สริี 
จ กาโม จ ปยตฺโต จ อิสฺส...ปยตฺตา ฯ จสทฺโท วากฺยา- 
รมฺโภ อสฺส ภควโต ฯ อิสฺสริย อตฺถิ ฯ อณิมา ฯ เป ฯ 
                             [ปา.๑ ส.๑๓๑]  
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ปูร อิสฺสริย อตฺถิ ฯ  
        อณุโน ภาโว อณิมา ฯ ลงฺฆุโน ภาโว ลงฺฆิมา อณฺวา- 
ภิมฺพิโมติ สุตฺเตน ภาเว อิเม ฯ 
        โลกตฺตเย พฺยาปโก โลกตฺตยพฺยาปโก ฯ ยถาภตูานิ เอว 
ยถาภุจฺจานิ ยถาภุจฺจานิ คุณานิ ยถาภุจฺจคุณานิ ยถาภุจฺจ- 
คุเณหิ อธิคโต ยถา...คโต  ฯ 
        รูปกายสฺส ทสฺสน รูปกายทสฺสน รูปกายทสฺสเน พฺยาวโฏ 
รูป...วโฏ รูปกายทสฺสนพฺยาวโฏ จ โส ชโน จาติ 
รูป...ชโน ฯ นยนฺจ มโน จ นยนมนานิ ฯ รูปกายทสฺสน- 
พฺยาวฏชนสฺส นยนมนานิ รูป...มนานิ รูปกาย...มนาน 
ปสาโท รูป...ปสาโท รูปกาย...ปสาทสฺส ชนน รูป...นน 
รูปกาย...ชนเน สมตฺถา รปู...สมตฺถา ฯ 
        สพฺพกาเรน ปริปูรา สพฺพาการปริปูรา ฯ องฺโค จ 
ปจฺจงฺโค จ องฺคปฺปจฺจงฺคา สพฺเพ องฺคปฺปจฺจงฺคา สพฺพงฺคปฺ- 
ปจฺจงฺคา สพฺพงฺคปฺปจฺจงฺคาน สิรี สพฺพงฺ...สิร ีฯ 
        ย ย อตฺตหิต ปรหิตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอเตน ภควตา 
อิจฺฉิต ปฏ ิตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตสฺส อตฺตหิตปรหิตสฺส ฯ 
อภินิปฺผนฺนตฺตาติ ปท ส ฺ ิโตติ ปเท เหตุ ฯ 
        อิจฺฉิโต อตฺโถ อิจฺฉิตตฺโถ อิจฺฉิตตฺโถ นิปฺผตฺติ อิจฺฉิ... 
นิปฺผตฺติ อิจฺฉิตตฺถนิปฺผตฺติ อิติ ส ฺา อิจฺฉิ...ส ฺา 
                                 [ปา.๑ ฯ ส.๑๓๑]  
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อิจฺฉิ...ส ฺา เอตสฺสาติ อิจฺฉิต...ส ฺ ี ฯ 
        สพฺโพ โลโก สพฺพโลโก สพฺพโลกสฺส ครุ สพฺพโลกคร ุ
สพฺพโลกครโุน ภาโว สพฺพ...ภาโว สพฺพโลกครภุาวสฺส ปตฺติ 
สพฺพ...ปตฺติ สพฺพโลกครภุาวปฺปตฺติยา เหตุภูโต สพฺพ... 
ภูโต๑ ฯ 
        วาสทฺโท ...ธมฺโม วา ยโส วา ...สิรี วา กาโม 
วา ปยตฺโต วาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตสฺมาติ ปท ยุตฺตตฺตาติ 
ปเท เหตุ ฯ ยุตฺตตฺตาติ ปท วุจฺจตีติ ปเท เหตุ ฯ 
        [๑๘๕] เภเทหีติ ปท วิภตฺตวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สพฺพ- 
ธมฺเมติ ปท วิภตฺตวาติ ปเท กมฺม ฯ เสสเทสุป เอเสว นโย ฯ 
        ยสฺมา จ เอส ภควา ภชีติ สมฺพนฺโธ ฯ ทิพฺพ...วิหาเรติ 
ปท ภชีติ ปเท กมฺม ฯ อ ฺเ จาติ จสทฺโท ...วิหาเร จ 
...วิเวเก จ ...วิโมกฺเข จ ...มนุสฺสธมฺเม จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๑๘๖] ตตฺถาติ สเทวกวจนาทีสุ นิทฺธารณ ฯ เอตฺถาติ 
ปฺจสุ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ ทฺวีหิ ปเทหิ คหิโต ฯ ปชาวเสนาติ 
ปท คหิโตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สสฺส...เณน จ 
มนุสฺสโลโก คหิโตติ สมฺพนฺโธ ฯ จตุ...เสนาติ ปท คหิโตติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ วาสทฺโท มนุสฺสโลโก วาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อวเสส...โลโก วา คหิโตติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ สเทวกนฺติ- 
 
๑. ...ภาวุปฺปตฺติ...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๑ ฯ ส.๑๓๑..๑๓๓]  
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อาทิวจเนสุ นิทฺธารณ ฯ สเทว...เนนาติ ปท ปริจฺเฉทโตติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อุกฺก...ทโตติ ปท สจฺฉิกตภาวนฺติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ สาเวนฺโตติ ปท กิตฺติสทฺโทติ ปทสสฺ วิเสสน ฯ 
ตโตติ ตสฺมา สิยาติ ปเท เหตุ ฯ มาโร ฯ เป ฯ กโตติ 
เอว เยส ปุคฺคลาน วิมติ สิยาติ สมฺพนฺโธ ฯ โสป มาโร 
เอเตน ภควตา ฯ วิธมนฺโต กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคโต ฯ พฺรหฺมา 
ฯ เป ฯ กโตติ เยส วิมติ สิยา ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ อุปาทายาติ 
ปท ปริจฺเฉทาติ ปเท วิเสสน ฯ อุกฺก...เสนาติ ปท สจฺฉิกตาติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอตฺถาติ สเทวกนฺติอาทิปเทสุ ฯ 
        [๑๘๗] สย ฯ เป ฯ เทตีติ เอตฺถ ปน วจเน วินิจฺฉโย ฯ ปเรหิ 
อเนยฺโย อปรเนยฺโย อยุตฺตตฺถสมาโส ฯ เอเตนาติ สจฺฉิกตฺวาติ 
ปเทน ฯ อนุมานาทีน ปฏิกฺเขโป อนุ...กฺเขโป ฯ 
        [๑๘๘] หิตฺวาป ฯ เป ฯ สุขนฺติ อนุตฺตร วิเวกสุข หิตฺวาป 
ปสทฺโท อชหิตฺวาติ าเปติ ฯ ตฺจาติ ธมฺม ฯ เอกคาถาป 
หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ หิสทฺโท วิตฺถาร- 
โชตโก ฯ สม...ธมฺมสฺสาติ ธมฺมสฺส สพฺพภาเคหิ สุนฺทรตฺตา ฯ 
นิพฺพาเนนาปติ อปสทฺโท น เกวล ยถาวุตฺต ปริโยสานเมวาติ 
าเปติ ฯ สุยฺยมาโน จ เอโส ธมฺโม อาวหติ ฯ ปฏิปชฺชิยมาโน 
เอโส สาสนธมฺโม อาวหติ ฯ ตถา ปฏปินฺโน เอโส สาสนธมฺโม 
อาวหติ ฯ ปฏิปตฺติผเลติ ปฏิปตฺติยา ผเล นิฏ ิเตติ ปเท 
                          [ปา.๑ ฯ ส.๑๓๓...๑๓๕]  
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ลกฺขณวนฺต ฯ นิฏ ิเตติ ปท อาวหนโตติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
        [๑๘๙] สาตฺถ...นนฺติ เอวมาทีสุ ปน วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
ปกาเสตีติ ปทสฺส วิวรณ นานานเยหิ ทีเปตีติ ฯ ตฺจาติ 
สาสนมคฺคพฺรหฺมจริย สาตฺถ สพฺพยฺชนนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตฺจาติ 
ปท ปกาเสตีติ ปเท กมฺม ฯ 
        วิเสเสน อตฺตนิ สิโนติ พนฺธติ ญาณนฺติ วิสโย อารมฺมณ ฯ 
อตฺถปฺปฏิภานปฺปฏิสมฺภิทาย วิสโย อตฺถ...สโย ฯ ธมฺมนิรุตฺติปฺ- 
ปฏิสมฺภิทาน วิสโย ธมฺม...สโย ฯ 
        ปณฺฑิตเวทนียโต ปรกิฺขก...ทก ต พฺรหฺมจริย อิติ ตสฺมา 
ต พฺรหฺมจริย สาตฺถนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ปณฺฑิเตหิ เวทนีย ชานิตพฺพ 
ปณฺฑิต...นีย ฯ สทฺทหิตพฺพนฺติ สทฺเธยฺย ฯ อภาวโตติ ปท 
ปริปุณฺณาติ ปเท เหตุ ฯ อภาวโตติ ปท นิทฺโทสาติ ปเท 
เหตุ ฯ สิกฺขา ฯ เป ฯ ตตฺตาติ ปท จริตพฺพโตติ ปเท เหตุ ฯ 
เสฏเหีติ ปท จริตพฺพโตติ ปเท กตฺตา ฯ เตส เสฏาน ฯ 
จริยภาวโตติ ปท พฺรหฺมจริยนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        สนิทาน สอุปฺปตฺติกฺจ อิม ธมฺม เทเสนฺโต ภควา เทเสตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท อนุรปูโต จ อวิปรีตตาย จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อวิ...ตาย จ ...ยุตฺตโต จาติ ปททฺวย กลยฺาณนฺติ 
                               [ปา.๑ ฯ ส.๑๓๕.๑๓๖]  
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ปเท ตติยาวิเสสน ฯ จสทฺโท สทฺธาปฏลิาเภน จ นิคมเนน 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตฺจาติ พฺรหฺมจริย ฯ จสทฺโท นริุ... 
สโต จ ปวตฺติโต จ โลกา...กฺขโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๑๙๐] เอวรูปาน ลทธฺสฺสทฺธานนฺติ ปททฺวย อรหตนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ยถาภุ...คเมนาติ ปท ลทฺธาติ ปเท ตติยาวิเสสน 
เหตุ วา ฯ อิติสทฺโท ลทฺธาติ ปเท อากาโร ฯ สทฺทหน สทฺธา 
ลทฺธา สทฺธา เยหิ เต ลทฺธสฺสทฺธา ฯ อิติสทฺโท ปสาทาติ ปเท 
อากาโร ฯ ปสาทโสมฺมานีติ ปสาเทน สุนฺทรานิ ฯ อุมฺมิเลตฺวาติ 
ปท ทสฺสนมตฺตมฺปติ ปเท ปุพฺพกาลกิรยิา ฯ ปสทฺโท สมฺภาวน ฯ 
กตฺวาติ ปท อุปสงฺกมีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        [๑๙๑] อย ปน ปาลโิยชนา เวรฺโช พฺราหฺมโณ สมโณ 
ขลุ โภ ฯ เป ฯ วิหรติ ฯ เป ฯ ภิกฺขุสเตหิ ต โข ปน ภวนฺต 
โคตม ตสฺส ภวนฺตสฺส โคตมสฺส อิติป โส ภควา ฯ เป ฯ 
พุทฺโธ ภควาติ เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต โส 
ภควา อิม โลก ฯ เป ฯ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ เอว กลฺยาโณ 
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติ อสฺโสสิ โข อสฺโสสิ เอว ฯ ตถารูปาน 
อรหต ทสฺสน สาธุ โข ปน โหติ อิติ เอว อชฺฌาสย กตฺวา อถโข 
ปจฺฉา เวรฺโช พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ ฯ 
        [๑๙๒] ภุมฺม เอว อตฺโถ ภุมฺมตฺโถ ฯ กรณ วุจฺจติ 
เอเตนาติ กรณวจน ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ าเน ภควา อตฺถิ ฯ 
                             [ปา.๑.๒  ฯ ส.๑๓๖]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 123 

ตสฺมึ าเน ฯ เอตฺถาติ เยน เตนาติ ปททฺวเย ฯ นานปฺปการ 
ฯ เป ฯ ทชิคเณหิ อุปสงฺกมิตพฺโพ นิจฺจผลิตมหารุกฺโข วิย ภควา 
อุปสงฺกมิตพฺโพติ โยชนา ฯ นาน...เยนาติ นานปฺปการคุณ- 
วิเสสาน อธิคเม อธิปฺปาเยน อุปสงฺกมิตพฺโพติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ ทิชคเณหีติ ปท อุปสงฺกมิตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ 
อุปสงฺกมีติ ปทสฺส คโตติ อตฺถ๑ วุตฺต โหติ ฯ ตโตติ ปท 
คนฺตฺวาติ ปเท อปาทาน ฯ สมีปสงฺขาตนฺติ ปท านนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ อิติป วจน วุตฺต โหติ ฯ 
        [๑๙๓] ยถา ภควา ขมนียาทีนิ๒ ปุจฺฉนฺโต เตน พฺราหฺมเณน 
สทฺธึ ปม ปวตฺตโมโท อโหสิ เอว โสป พฺราหฺมโณ 
ภควตา สทฺธึ สมปฺปวตฺตโมโท อโหสีติ สมฺพนฺโธ ฯ สีโตทก 
วิยาติ สีโตทก อุโณฺหทเกน เอกีภาวคต วิย ฯ ยาย จ กถาย 
สมฺโมทิ พฺราหฺมโณ ฯ  ต กถ สมฺโมทนียนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ปติ จ ปาโมชฺช จ ปติปฺปาโมชฺช ปติปฺปาโมชฺช อิติ 
สงฺขาโต ปติปฺ...ขาโต ปติปฺปาโมชฺชสงฺขาโต สมฺโมโท 
ปติปฺ...โมโท ปติปฺปาโมชชฺสงฺขาตสมฺโมทสฺส  ชนน ปติปฺ... 
ชนน ฯ อตฺถพฺยฺชเนหิ มธุรา อตฺถ...มธุรา กถา อตฺถ- 
พยฺชนมธุรสฺส๓ ภาโว อตฺถ...ธุรตา ฯ อตฺถ...ตายาติ ปท 
 
๑. ทฺวิลิงฺคิโกย อตฺถสทฺโท ฯ  ๒. คมนียาทีนีติ วณฺณนาปาโ ฯ๓. ...มธุรายาติ  
ภวิตพฺพ เหฏานิปฺผนฺนปท อเปกฺขตฺตา ฯ 

                           [ปา. ๒ ฯ  ส.๑๓๖.๑๓๗]  
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อรหรูปโตติ ปเท เหตุ ฯ สาเรตุนฺตีมสฺส วิวรณ นิรนฺตร 
ปวตฺเตตุนฺติ ฯ สุยฺยมานสุขโตติ สุขสุยฺยมานโต ฯ 
        [๑๙๔] ตนฺติ ต อตฺถ ฯ ภวน ภาโว ภาวสฺส วิเสสน 
นปุสก ภาวนปุสกสฺส ภาวนปุสกสฺส นิทฺเทโส ภาว...ทฺเทโส ฯ 
เอตฺถาติ เอกมนฺต นิสีทิติ วจเน ฯ ครุฏานิยนฺติ ครุฏาเน 
เปตพฺพปุคฺคล ฯ เตสนฺติ ปุริสาน นิทธฺารณ ฯ กถ ฯ เป ฯ 
โหตีติ ปุจฺฉา ฯ ฉ นิสชฺชโทเส วชฺเชตฺวา นิสินฺโน เอกมนฺต 
นิสินฺโน โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เสยฺยถีทนฺติ กตเม ฯ อติ ฯ เป ฯ 
ปจฺฉา อิติ โทเส วชฺเชตฺวา นิสินฺโน ฯ เหตุ ญาเปนฺโต อาห 
อติทูเรติอาทึ ฯ 
        [๑๙๕] ตตฺถาติ๑ สมโณ โคตโมติอาทิวจเน ฯ อนุตฺ...นาติ 
อนุตฺตานปทาน วณฺณนา ฯ ชาติพฺราหฺมเณติ ชาติยา พฺราหฺมเณ ฯ 
ชชชฺริภูเตติ ชชชฺรภาว ปตฺเต ฯ ชราย ฯ เป ฯ ทิเตติ วิวรณ ฯ 
ชรายาติ ปท อาปาทิเตติ ปเท กตฺตา ฯ 
        ขณฺฑิตสฺส ภาโว ขณฺฑิจฺจ ขณฺฑิจฺจ อาทิ ยสฺส ปลิต- 
เกสาทิสฺส โส ขณฺฑิจฺจาทิ ขณฺฑิจฺจาทิโน ภาโว ขณฺฑิจฺจา- 
ทิภาโว ฯ 
        องฺคปฺปจฺจงฺคานนฺติ ปท วุฑฺฒีติ ปเท  สมฺพนฺโธ ฯ วุฑฺฒิ... 
ปฺปตฺเตติ วฑฺฒนสฺส มริยาทปฺปตฺเต ฯ จิร...สูเตติ จิรกาล 
 
๑. ตตฺร อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                                  [ปา.๒ ฯ ส.๑๓๗...๑๓๙]  
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ชาเต ฯ ราชปริวฏเฏติ ราชาน ปฏิปาฏโิย อตีเตติ ปเท 
กมฺม ฯ วโยติ ปท อนุปฺปตฺเตติ ปเท กมฺม ฯ โปราเณติ 
ปุเร ชาเต ฯ 
        จิรกาล ปวตฺโต จิรกาลปฺปวตฺโต ฯ กุลสฺส อนฺวโย ปเวณิ 
กุลนฺวโย ฯ จิรกาลปฺปวตฺโต กุลนฺวโย ยสฺส โส จิร... 
นฺวโย ฯ 
        สลีา ...ยุตฺเตติ สีลาจาราทิคุณาน วุฑฺฒิยา ยุตฺเต ฯ วิภ... 
ตายาติ วิภเวน มหนฺตภาเวน ฯ มห... ...โภเคติ วิวรณ ฯ 
วตฺต...ยาทนฺติ วตฺตสฺส จริยาทีน มริยาท ฯ อวีติกฺกมฺมาติ 
อวีติกฺกมิตฺวา ฯ ชาติวุฑฺฒิภาวนฺติ๑ ชาติยา วุฑฺฒิภาว ฯ เอตฺถาติ 
ชิณฺเณติอาทิปเทสุ ฯ อภิ...ทีนิ ปทานิ เวทิตพฺพานีติ ปเท 
กมฺม ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ วจเน วุตฺตานิ ปเท อาธาโร ฯ 
เอวนฺติ น วนฺทติ ฯ เป ฯ นมินฺเตติ อิติ เอว อตฺถโต ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพานิ ฯ นาป อุปนิมนฺเตตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถต หีติ 
หิ สจฺจ เอตฺถ อภิวาเทติ วาติอาทิปเท วิชฺชมาโน วาสทฺโท 
วิภาวเน นาม อตฺเถ วตฺตติ รูป ฯ เป ฯ ทสีุ ปโยเคสุ 
วาสทฺโท วิย ฯ วิภาวเน นามาติ โลกปฺปกติยา ปกาสนสงฺขาเต ฯ 
เอว วตฺวา ทิสฺวา พฺราหฺมโณ อาห ฯ อถาติ อนนฺตร อาหาติ 
ปเท กาลสตฺตมี ฯ อิติสทฺโท อาหาติ ปเท อากาโร ฯ ยนฺต วจน 
 
๑. ชาติวุฑฺฒภาว อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๒ ฯ ส.๑๓๙]  
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มยา สุต ต วจน ตเถว โหติ ฯ ต ตเถวาตีมสฺส วิวรณ 
ต สวนฺจ ฯ เป ฯ คจฺฉตีติ ฯ ตนฺติ ปท สวนฺจ ทสฺสนฺจาติ 
ปททฺวยสฺส วิเสสน สวนฺจ ทสฺสนฺจาติ ปททฺวย สสนฺทตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ เมติ ปท สวน ทสฺสนนฺติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ 
เอวนฺติ ปท นิคเมตฺวาติ ปเท อากาโร ฯ อตฺตนาติ ปท สุตนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ สุตนฺติ ปท นิคเมตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ ทิฏเนาติ 
ปท นิคเมตฺวาติ ปเท สหโยคตฺตติยา นิคเมตฺวาติ ปท นินฺทนฺโตติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิติสทฺโท อาหาติ ปเท อากาโร ฯ 
น สมฺปนฺนเมวาตีมสฺส อตฺถ ญาเปนฺโต อยุตฺตเมวาติ๑ อาห ฯ 
        [๑๙๖] อถาติ อนนฺตร ฯ อสฺสาติ พฺราหฺมณสฺส ฯ อสฺสาติ 
ปท ทสฺเสตุนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ ภควา ทสฺเสตุกาโม อาห ฯ 
อตฺตุ...โทสนติฺ อตฺตุกฺกสนปรวมฺภนสงฺขาต โทส ฯ อนุปคมฺมาติ 
น อุปคนฺตฺวา ฯ กรุ...เยนาติ กรุณาย สตีเลน หทเยน 
วิธเมตฺวาติ๒ ปเท กรณ ฯ ตตฺราติ นาหนฺตนฺติอาทิวจเน ฯ 
        พฺราหฺมณ อห ย ปุคฺคล อภิวาเทยฺย วา ปจฺจุฏเยฺย วา อาส- 
เนน วา นิมนฺเตยฺย อห อปฺปฏิหเตน สพฺพ ฺ ุต ฺาณจกฺขุนา 
โอโลเกนฺโตป ต ปุคฺคล สเทวกาทิเภเท เอตสฺมึ โลเก น ปสฺสามิ 
ยฺวาห โย อห เอวรูป นิปจฺจการารห ปุคฺคล น ปสฺสามิ 
เตน มยา เอต อทสฺสน อนจฺฉริย วา อนจฺฉิรย เอวาติ โยชนา ฯ 
 
๑. ๒. น ยุตฺตเมว ฯ วิธมิตฺวา อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                  [ปา.๒ ฯ ส.๑๓๙.๑๔๐]  
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        ยทาปาหนฺติ ยทาป อห ฯ อห ย ปุคฺคล อภิวาเทยฺย วา 
ฯ เป ฯ มนฺเตยฺย วา ตทาป เอตสฺมึ ฯ เป ฯ ต ปุคฺคล น 
ปสฺสามีติ โยชนา ฯ 
        สตฺตปทวีติหาเรน คนฺตฺวา ฯ เป ฯ โอโลเกสินฺติ เอตฺถ 
ปมเมว สพฺพทิสา โอโลเกตฺวา สตฺตปทวีติหาเรน คนฺตฺวา ปุน 
สกล ทสสหสฺสีโลกธาตุ โอโลเกสินฺติ อธิปฺปาโย ฯ ตทาปติ 
อปสทฺโท สพฺพ ฺ ุตปฺปตฺตกาล อเปกฺขติ ฯ อถโขติ สจฺจโต ฯ 
มนฺติ ปท ปฏมิาเนสีติ ปเท กมฺม ฯ ขีณา...พฺรหฺมาป อฺชลึ 
ปคฺคเหตฺวา ปฏิมาเนสีติ สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ ตยา 
อุตฺตริตโร นตฺถิ อิติ เอว ฯ สฺชาต โสมนสฺส ยสฺส โส 
สฺชาตโสมนสฺโส ฯ อิติสทฺโท นิจฺฉาเรสินฺติ ปเท อากาโร ฯ 
อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ มยฺหนฺติ ปท อภิวาทนาทีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
พฺราหฺมณ ตฺว มา ปฏยิตฺถ ฯ ย หติี หิ สจฺจ ย ปุคฺคล ฯ 
ตสฺส ปุคฺคลสฺส มุทธาป คีวโต ปจฺฉิชฺชิตฺวา ฯ เป ฯ วิปเตยฺย ฯ 
รตฺติ...สาเนติ ปท ปริปากาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ ปรปิาเกน 
สิถิลพนฺธน เอตสฺส ตาลผลสฺสาติ ปริปากสิถิลพนฺธน ฯ วณฺฑาติ๑ 

ปท ปมุตฺตนฺติ ปเท อปาทาน ฯ สหเสวาติ๒ สหสา เอว ฯ 
วิปเตยฺยาติ เอตฺถ อิติสทฺโท ตมฺปมานตฺถตฺตา๓ นปฺปยุตฺโต ฯ 
 
๑. อิทานิ วณฺฏาติ วลฺชียติ ฯ  ๒. สหสา วาติ วณณฺนาปาโ ฯ 
๓. คมฺยมานตฺถตฺตา ฯ 

                           [ปา.๒ ฯ ส.๑๔๐.๑๔๑]  
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        [๑๙๗] เอวนฺติ นาหนฺตนฺติอาทิวจเน ภควตา วุตฺเตป ฯ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ อสฺสาติ พฺราหฺมณสฺส ฯ ย อภิ...จิกมฺม สามคฺคิ- 
รโสติ ชเนน วุจฺจติ ต อภิ...จิกมฺม ฯ นตฺถิ รสสฺส สภาโว 
เอตสฺสาติ อรสสภาโว ฯ อิติสทฺโท อธิปฺปาโยติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        อถาติ อนนฺตร ฯ อสฺสาติ พฺราหฺมณสฺส จิตฺตาติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ ภควา ปริหรนฺโต สนฺทสฺเสนฺโต อาห ฯ จิตฺต... 
นตฺถนฺติ ปท ปริหรนฺโตติ ปเท สมฺปทาน ฯ อุช.ุ..ภาวนฺติ เอกนฺเตน 
ปฏิปกฺขภาว ฯ อ ฺถาติ พฺราหฺมเณน วุตฺตอภิวาทนาทิรสโต 
อ ฺเน ปกาเรน ฯ ตสฺส วจนสฺสาติ อรสรูโปติ วจนสฺส ฯ 
        [๑๙๘] ตตฺถาติ ตสฺมึ ปริยาโยติอาทิวจเน วินิจฺฉโย  
เวทิตพฺโพ ฯ ปริยาโยติ ปริยาโย นาม การณ ฯ กิมปฺน ปริยาย- 
สทฺโท พหุมตฺถ วทตีติ ปุจฺฉ สนฺธาย อย หีติอาทิมาห ฯ 
หิ สจฺจ อย ปริยายสทฺโท วาจกภาเวน วตฺตติ ฯ เทสนาทิ- 
วาจกปริยายสทฺท ปโยเคน สาเธนฺโต มธูติอาทิมาห ฯ นนฺติ 
สุตฺต ฯ หีติ สจฺจ ฯ เอส ปริยายสทฺโท ฯ เอส วาเร วตฺตติ ฯ 
...อาทีสุ ปโยเคสุ เอส การเณ วตฺตติ ฯ เอตฺถาติ ปริยาโยติ 
ปเท ฯ เอวนฺติ วุจฺจมานนเยน ฯ พฺราหฺมณ เยน การเณน 
ม อรสรโูป ฯ เป ฯ อวิตถวาทีติ สงฺขฺย คจฺเฉยฺย เอต 
การณ อตฺถิ โข อตฺถิ เอวาติ สมฺพนฺโธ ฯ กตโม ปน โสติ 
ปุจฺฉา ฯ โสติ ปริยาโย ฯ เย เต ฯ เป ฯ หีนาติ วิสชฺชน ฯ 
                         [ปา. ๒ ฯ ส.๑๔๑.๑๔๒]  
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กึ วุตฺต โหตีติ กึ อตฺถ ภควตา วุตฺต โหติ ฯ เย เตติ 
ปท รูปรสา ฯ เป ฯ โผฏพฺพรสาติ ปฺจปทาน วิเสสน ฯ 
ชาติวเสน วา อุปฺปตฺติวเสน วาติ ปททฺวย เสฏาติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ ชาติวเสนาติ ชาติปฺปฏิพทฺเธน ฯ เสฏ- 
สมฺมตานมฺปติ ปท ปุถชฺุชนานนฺติ ปทสฺศ วิเสสน ฯ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ ปุถุชชฺนานนฺติ ปท อุปฺปชชฺนฺตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
รูปา...ทีนีติ ปท อสฺสา ฯ เป ฯ รชฺชนฺตานนฺติ ปทตฺตเย กมฺม ฯ 
อสฺสาเทนฺตาน ฯ เป ฯ นนฺติ ปทตฺตย ปุถุชชฺนานนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ กาม...ขาตาติ ปท รูป ฯ เป ฯ รสาติ ปฺจปทาน 
วิเสสน ฯ รูป ฯ เป ฯ รสาติ ปฺจปทานิ อุปฺปชฺชนตีฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        สุเขน สมฺปยุตฺโต อสฺสาโท สุขสฺสาโท กาเมสุ ปวตฺโต 
สุขสฺสาโท กามสุขสฺสาโท กามสุขสฺสาโท อิติ สงฺขาตา กาม... 
สงฺขาตา ฯ 
        รสนฺติ อสฺสาเทนฺตีติ รสา โสมนสฺสเวทนา กตฺตุสาธน ฯ 
รูเป ปวตฺตา รสา รูปรสา รูปปริโภเคน วา อุปฺปนฺนา รสา 
รูปรสา ฯ สทฺทรสาทีสุป เอเสว นโย ฯ 
        เย รสา อิม โลก สตฺตโลก คีวาย ฯ เป ฯ สามคฺคิยฺจ 
สติ อุปฺ... ...รสาติ เย รูปรสาทโย ปณฺฑิเตหิ วุจฺจนฺติ 
สพฺเพป เต รสา ตถาคตสฺส ตถาคเตน ปหีนาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                              [ปา.๒ ฯ ส.๑๔๒]  
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อาวิฺจนฺติ อาวิฺฉนฺตีติ จ เทฺว ปาา ฯ จสทฺโท อฏานปฺ- 
ปยุตฺโต ตสฺมา สามคฺคีรสาติ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ เตน น 
เกวล รูปรสา ฯ เป ฯ โผฏพฺพรสาติ วุจฺจนฺติ อถโข 
สามคฺคีรสาติ วุจฺจนฺตีติ าเปติ ฯ สตีติ ปท อุปฺปนนฺตฺตาติ 
ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ อุปฺปนฺนตฺตาติ รูปรสาทีน อุปฺปนฺนภาวโต 
วุจฺจนฺตีติ ปเท เหตุ ฯ มยหฺ ปหีนาติ วจเน ภควตา วตฺตพฺเพป ฯ 
ปสทฺโท อรุจิสูจโน ฯ มมงฺกาเรนาติ มมาติ วทเนน ฯ มม- 
กาเรนาติ วตฺตพฺเพ นิคฺคหิตาคม กตฺวา มมงฺกาเรนาติ วุตฺต ฯ 
วา อปโร นโย เอส วิลาโส ภควโต เทสนาวิลาโส เทสนาย 
วิลาโส ฯ 
        [๑๙๙] ตตฺถาติ ปหีนาติอาทิวจเนสุ นิทฺธารณ ฯ อร.ิ.. 
ตฺเถนาติ อริยมคฺคสงฺขาเตน สตฺเถน ฯ ตณฺหาวิชฺชามยนฺติ 
ตณฺหาวิชฺชา เอว ฯ เอเตสนฺติ รูปรสาทีน ฯ กตนฺติ ภควตา 
ตณฺหาวิชฺชา เอว ฯ เอเตสนฺติ รูปรสาทีน ฯ กตนฺติ ภควตา 
กต ฯ ตสฺสาติ ตาลรุกฺขสฺส ฯ วตฺถุมตฺเตติ ปท ปเทเสติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ น ปุน ป ฺายตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เตสนฺติ 
รูปาทิรสาน วตฺถูติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อุปฺปนฺน...เวนาติ ปท 
วตฺถูติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เตติ รูปาทิรสา ฯ มตฺถกจฺฉินฺน- 
ตาโลติ มตฺถเก ฉินฺนตาโล ฯ เอว วุตฺตนเยน ตาลาวตฺถุกตา 
รูปาทิรสา อนภาว กตา โหนฺติ ฯ อนภาว กตาติ ปทสฺส 
อธิปฺปาย วิวรนฺโต ยถา ฯ เป ฯ โหนฺตีติ อาห ฯ เนสนฺติ 
                            [ปา.๒ ฯ ส.๑๔๒]  
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รูปาทิรสาน ฯ เอตฺถาติ อนภาว กตาติ ปเท ฯ กตาติ ภควตา 
กตา ฯ ตสฺสาติ ปาสฺส ฯ ตตฺถาติ อนภาว คตาติ ปเท ฯ 
อิติสทฺโท ปทจฺเฉโทติ ปเท นิทสฺสน ฯ ยถาติ อนุ... ...ริยาติ 
ปโยเค ปทจฺเฉโท วิย ฯ อายติ อายตินฺติ จ เทฺว ปาา 
ทิสฺสนฺติ ฯ เย หีติ หิ สจฺจ เย รูปาทิรสา ฯ เต รูปาทิรสา ฯ 
พฺราหฺมณ เยน การเณน ม สมฺมาวทมาโน ปุคฺคโล อรสรูโป 
สมโณ โคตโมติ วเทยฺย อิท โข การณ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ยฺจาติ ย วนฺทนาทิสามคฺคีรสาภาวสงฺขาต การณ ฯ เอวนฺติ 
โน จ โข ย ตฺว สนธฺาย วเทสีติ วจน ฯ นนุ โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอวนฺติ โส ปริยาโย น โหตีติ  วจเน ภควตา 
วุตฺเต ฯ วุตฺเตติ ปท โหตีติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ โย 
สามคฺคีรโส ฯ พฺราหฺมเณนาติ ปท วุตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
ตสฺส สามคฺคีรสสฺส ฯ อิตีติ อิติ ปุจฺฉา ฯ วุจฺจเตติ ปริหาโร 
มยา วุจฺจเต ฯ น โหตีติ พฺราหฺมเณน วุตฺโต สามคฺคีรโส น 
โหติ ฯ โย หติี ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ โย ปุคฺคโล ฯ ต สา 
ฯ เป ฯ ภพฺโพ หุตฺวา อนุรูโป หุตฺวา น กโรติ ฯ โส ปุคฺคโล ฯ 
ตทภาเวนาติ ตสฺส สามคฺคีรสสฺส กรณสฺส อภาเวน ฯ ภควา 
ปน ต สามคฺคีรส กาตุ อภพฺโพ ว อนนุรูโปเอว เตน ตสฺมา 
อสฺส สามคฺคีรสสฺส กรเณ อภพฺพต อนนุรูปภาว ปกาเสนฺโต 
าเปนฺโต ภควา อาห โน จ ฯ เป ฯ เทสีติ ฯ อิตีติ อิติ อตฺโถ ฯ 
                      [ปา.๒.๓ ฯ ส.๑๔๒.๑๔๓]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 132 

        [๒๐๐] อถาติ อนนฺตร ฯ อปรนฺติ ปท นิพฺโภ ฯ เป ฯ 
อาทินฺติ ปทสฺศ วิเสสน ฯ สพฺพปริยาเยสุ เจตฺถาติ เอตฺถ ปาลิย 
สพฺพวาเรสุ ฯ สพฺพ...เยสูติ ปท โยชนาติ ปเท อาธาโร ฯ  
วุตฺต...เนวาติ เหฏา วุตฺตนเยเนว วิทิตฺวา ฯ อตฺถสทฺโท 
ปุลิงฺคนปุสกลิงฺเคสุ วตฺตติ ตสฺมา อตฺถนฺติ วุตฺต ฯ เอวนฺติ 
วุจฺจมานนเยน ฯ พฺราหฺมโณ ตเมว อภิ...ทึ ม ฺมาโน 
อาห ฯ วโยวุฑฺฒานนฺติ ปท อภิวาทนาติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
อภิ...มฺมาทินติฺ ปท ม ฺมาโนติ ปเท กมฺม ฯ ตทภาเวนาติ 
ตสฺส อภิวาทนกมฺมาทิกสฺส อภาเวน อาหาติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ ภควา สมฺปสฺสมาโน อนุชานาติ ฯ ตทภาวนฺติ ตสฺส 
ฉนฺทราเคน ปริโภคสฺส อภาว ฯ 
        [๒๐๑] ย กุล...กมฺม ฯ ตสฺส กุลสมุทาจารกมฺมสฺส ฯ 
กาย...ทีนนฺติ ปท อกิริยนติฺ ปเท กมฺม ฯ ตตฺถาติ เตสุ 
กายทุจฺจริตนฺติอาทิปเทสุ นทิฺธารณ ฯ เปตฺวาติ ปท อวเสสาติ 
ปเท วิเสสน ฯ 
        อิมนฺติ อิม สมณ ฯ อาคมฺม นิสฺสาย อุจฺฉิชฺชติ ฯ ภควา 
ปน อุจฺเฉท วทติ ฯ โลภ...เทสูติ ปท ปฺจ...คสฺสาติ 
ปเท อาธาโร  ปฺจ...คสฺสาติ ปท อุจฺเฉทนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๐๒] ปุน พฺราหฺมโณ ม ฺมาโน อาห ฯ อิท อภิ... 
กมฺม ชิคุจฺฉติ ม ฺเ ฯ เตนาติ ตสฺมา ฯ ต อภิวาทนาทิ- 
                          [ปา.๓.๔ ฯ ส.๑๔๓.๑๔๔]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 133 

กุลสมุทาจารกมฺม ฯ กาย...ทีหีติ ปท ชคุิจฺฉตีติ ปเท อปาทาน ฯ 
กึ ภควตา วุตฺต โหติ ฯ กินติฺ ปท โหตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
ยา จาติ ปท สมาปตฺตีติ ปทสฺศ วิเสสน ฯ ตานิ ทุจฺจริตานิ 
เปตฺวา อวเสสาน ฯ ธมมฺานนฺติ ปท สมาปตฺตีติ ปเท กมฺม ฯ 
ตนฺติ ภควา สพฺพป ต กายทุจฺจริตาทึ ชิคุจฺฉติ ฯ มณฺฑ... 
ปุริโส วิย คูถ ชิคุจฺฉิต ฯ ต เชคุจฺฉิตนฺติ  ต ชิคุจฺฉภาว ฯ 
ตตฺถาติ กายทุจฺจริเตนาติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
        อย โคตโม ฯ ตตฺราติ ปท ปทตฺโถติ ปเท อาธาโร ฯ 
เอตฺถาติ เวนยิโกติ ปเท ฯ สฺวายนฺติ โส อย ภควา ฯ 
        [๒๐๓] ปุน พฺราหฺมโณ ม ฺมาโน อาห ฯ เนสนฺติ 
วโยวุฑฺฒาน ฯ เอตานิ๑ อภิวาทนาทิสามีจิกมฺมานิ ฯ อย 
โคตโม ฯ ตตฺราติ ปเม อตฺถวิกปฺเป ฯ เอตนฺติ ตโปติ 
วจน ฯ อสฺส โคตมสฺส ฯ ภควา ปน สมฺปสฺสมาโน อนุชานาติ ฯ 
ตตฺราติ ตปสฺสีติ ปเท ฯ วุตฺตมฺป ฯ เป ฯ คาถายนฺติ หิ สจฺจ 
อกุสลาน ธมมฺาน อธิวจน ตโปติ เอต วจน อิธ ตปฺปติ 
ฯ เป ฯ คาถาย ภควตา วุตฺตมฺป ฯ อสฺสตีีมสฺส วิวรณ 
นิรสฺสิ ปหาสิ วิทฺธเสสีติ ฯ โย ภควา เต ตเป อสฺสิ ฯ เป ฯ  
วิทฺธเสสิ อิติ ตสฺมา โส ภควา ตปสฺสี ฯ 
        [๒๐๔] อภิ...กมฺมนฺติ ปท สวตฺตตีติ ปเท กตฺตา ฯ เทว... 
 
๑. ตานีติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๔.๕ ฯ ส.๑๔๔...๑๔๖]  
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ตฺติยาติ เทวโลเก สมฺปชชฺนตฺถ ฯ เทว...ภายาติ เทวโลเก 
ปฏิสนฺธิยา ปฏิลาภตฺถ ฯ โกธวเสนาติ โกธปฺปฏิพทฺเธน ทส-ฺ 
เสนฺโตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อปสทโฺท ปุพฺพนเย วุตฺต ม ฺน 
อเปกฺขติ ฯ เอวนฺติ อปคพฺโภติ เอว ฯ ตตฺราติ อปคพฺโภติ 
ปเท ฯ เทว...ปตฺตึ ปาปุณิตุ อภพฺโพ อนนุรูโป โคตโม 
อิติ อธิปฺปาโย ฯ หีโนติ ลามโก ฯ อสฺสาติ โคตมสฺส ฯ 
เทว...รตฺตาติ เทวโลเก คพฺภโต ปริพาหิรภาวโต ฯ 
        หีโน คพฺโภ หีนคพฺโภ หีนคพฺภสฺส ปฏลิาโภ หีนคพฺภปฺ- 
ปฏิลาโภ หีนคพฺภปฺปฏิลาภสฺส ภาโค หีน...ภาโค หีนคพฺภ... 
ภาโค อสฺส อตฺถีติ หีน...ภาคี ฯ 
        อิตีติ ตสฺมา ฯ อสฺส โคตมสฺส มาตุกุจฺฉิสฺมึ คพฺภวาโส หีโน 
อโหสิ ฯ ภควโตติ ปท อปคตาติ ปเท สมฺปทาน๑ ฯ สยน เสยฺยา 
คพฺเภ เสยฺยา คพฺภเสยฺยา ฯ โส ภควา ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ ยสฺส 
โขติอาทิวจเน สมูหาธาโร ฯ อถวา ตตฺราติ เตสุ ยสฺส 
โขติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ จสทฺโท 
คพฺภเสยฺยา จ อภินิพฺพตฺติ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        วิหต การณ เอตาส คพฺภเสยฺยาภินิพฺพตฺตีนนฺติ วิหตการณา 
วิหตการณาน ภาโว วิห...ณตฺต ฯ 
        เอตฺถาติ เอตสฺมึ อธิกาเร ฯ อิตรา ติสฺโสป โยนโิย 
 
๑. คพฺภเสยยฺาติ ปเท สมฺพนโฺธติ ยุตฺตตร ฯ 

                            [ปา.๕. ฯ ส.๑๔๖.๑๔๗]  
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คหิตาติ โยชนา ฯ เอตฺถาติ คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ 
ปททฺวเย ฯ อิธาปติ อิมสฺมึ าเน ฯ อิธ จ าเน ฯ ปุนพฺภโว 
ฯ เป ฯ นิพฺพตฺตีติ วจน มยา วุตฺต ฯ 
        [๒๐๕] เอวนฺติ ปาลิย วุตฺตนเยน ฯ ปฏายาติ ปท อก-ฺ 
โกสนฺตมฺปติ ปเท วิเสสน ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ พฺราหฺมณนฺติ 
ปท โอโลเกนฺโตติ ปเท กมฺม ฯ อนุกมปฺายาติ ปท สีตเลนาติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        จกฺขุนาติ ปทโต ปรสฺมึ วิชฺชมาน พฺราหฺมณนฺติ ปท อตฺถิ ต 
น ยุชชฺติ กสมฺา เหฏา พฺราหฺมณนฺติ ปทสฺส วิชฺชมานตฺตา ฯ 
        สุปฺปฏวิิทฺธตฺตาติ ปท วิธมนฺโตติ ปเท เหตุ ฯ มหา...การนฺติ๑ 

มหนฺต หทเย อนฺธการ ฯ อ ฺถาติ อ ฺเน ปกาเรน ฯ 
ทสฺเสตฺวาติ ปท ปกาเสนฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ กรุณาย 
วิปฺผาโร กรณุาวิปฺผาโร ฯ โลกธมฺเมหีติ ปท อกมปฺยาติ ปเท 
อปาทาน เหตุ วา ฯ อกมฺ...เวนาติ ปฏลิทฺธนฺติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ ปฏิลทฺธนติฺ ปท ตาทิคุณลกฺขณนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ 
        ตาทิคุโณ เอว ลกฺขณ ตาทิคุณลกฺขณ ฯ ปวิยา สม 
จิตฺต ยสฺส โส ปวีสมจิตฺโต ปวีสมจิตฺตสฺส ภาโว ป... 
ตตา ฯ อกุปฺโป ธมฺโม ยสสฺ โส อกุปฺปธมฺโม อกุปปฺธมฺมสฺส 
 
๑. มหาสทฺทรหิโต วณฺณนาปาโ ฯ 

                                    [ปา.๕ ฯ ส.๑๔๗]  
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ภาโว อกุปฺปธมฺมตา ฯ 
        จสทฺโท กรุณาวิปฺผารฺจ ตาทิคุณลกฺขณฺจ ป... 
ตฺตตฺจ อกุปฺปธมฺมตฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ ปกาเสนฺโต จินฺเตตฺวา 
ทสฺเสนฺโต ภควา วฑฺเฒสิ ฯ 
        ปลิต สริ ยสฺส โส ปลิตสิโร ฯ ขณฺโฑ ทนฺโต ยสฺส 
โส ขณฺฑนฺโต ฯ วล ิตจ ยสฺส โส วลิตโจ ฯ ปลิตสิโร 
จ ขณฺฑทนฺโต จ วลิตโจ จ ปลิต...ลิตโจ ปลิต...วลิตจสฺส 
ภาโว ปลิต...จตา ปลิต...จตา อาทิ เยส เต ปลิต... 
ตาทโย ฯ 
        อตฺตานนฺติ ปท สฺชานาตีติ ปเท กมฺม ฯ ชาติยาติ ปท 
อนุคตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ชราย พฺยาธินา มรเณนาติ ตีณิ ปทานิ 
กตฺตาเนว ฯ อนุคต อนุสฏ อภิภูต อพฺภาหต วฏฏขาณุภูต 
คมนิยนฺติ ฉ ปทานิ อตฺตานนฺติ ปทสฺศ วิเสสน ฯ มรตฺิวาติ 
ปท คมนิยนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        อุตฺตานสยนทารกภาวคมนิยนฺติป ปาโ ฯ อุตฺตานสยน- 
ทารกภาโว คมนิโย เยน อตฺตนา โส อุตฺตา...คมนิโย ฯ 
        ตทสฺสาติ อสฺส พฺราหฺมณสฺส ต อาคมน สาตฺถ สปฺปโยชน ฯ 
เทสิยตีติ เทสนา ธมฺโม เอว เทสนา ธมฺมเทสนา ฯ 
        [๒๐๖] ตตฺถาติ เสยฺยถาปติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ อุภเยนาป 
ปเทน ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ วจเน วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
                                [ปา.๔ ฯ ส.๑๔๗.๑๔๘]  
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เอวนฺติ อฏ วา ทส วาติ วจน ฯ ชเนตฺติยาติ ปท อธิสยิตานีติ 
ปเท กตฺตา ฯ เตส อณฺฑาน ฯ กุกกฺุฏิยาติ ปท ปริปาลิย- 
มานานีติ ปเท กตฺตา ฯ เนส อณฺฑาน ฯ โส อลลฺสเินโห ฯ 
ปริณามนฺติ ปริปากภาว ฯ อถาติ อาโลกสฺส ป ฺายมานกาเล ฯ 
สงฺกุฏิตา หตฺถปาทา เยส เต สงฺกุฏิตหตฺถปาทา ฯ โนติ 
อมฺหาก ฯ อิตีติ มนสิกตฺวา ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ 
        ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺราติป อตฺถิ ฯ 
ตโตติ ตทนนฺตร ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ กสฺมา อิติ 
ปุจฺฉาย เจ สติ ฯ โส หิ ...เชฏโติ พฺราหฺมโณ อาห ฯ 
เนสนฺติ นิทฺธารณ ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ อสฺส พฺราหฺมณสฺส ฯ 
ตตฺถาติ อวิชฺชาย ฯ คตาย ปวตฺตาย ฯ ปชายาติ นิทฺธารณ ฯ 
เอตฺถาติ อวิชฺชาคตาย ปชายาติ วจเน ทฏพฺโพติ ปเท 
อาธาโร ฯ สตฺเตสูติ  นิทฺธารณ ฯ ภูตายาตีมสสฺ วิวรณ ชาตาย 
สฺชาตายาติ ฯ อวิ...เสนาติ ปท โอนทธฺายาติ ปเท กตฺตา ฯ 
        ป...โธติ จาติ เอตฺถ จสทฺโท ป...พุทฺโธติ จ อนฺตรา 
ฯ เป ฯ คยนฺติ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ 
รุกฺโข โพธีติ โพธิรุกฺโข ฯ จตูสุ ฯ เป ฯ มคฺโค โพธีติ 
วุจฺจติ ปตฺวาน ฯ เป ฯ นพฺิพาน โพธีติ วุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                            [ปา.๕.๖ ฯ ส.๑๔๘..๑๕๐]  
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อิธาติ สมฺมาสมฺโพธินฺติ ปเท ฯ อ ฺเส ฯ เป ฯ น โหตีติ 
ปุจฺฉา ฯ เตส หีติ หิ สจฺจ เตส ปุคฺคลาน นิทฺธารณ ฯ 
พุทฺธาน ปน อรหตฺตมคฺโค สพฺพ ฯ เป ฯ ภาว เทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๒๐๗] ยเทตนฺติ ปท โอปมฺ...ปาทนนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ตนฺติ โอปมฺมสมฺปฏิปาทน ฯ เอวนฺติ วุจฺจมานนเยน ฯ หิสทฺโท 
วิตฺถารโชตโก ฯ 
        ติวิธา จ สา กิริยา จาติ ติวิธกิริยา อธิสยนาทิ จ 
สา ติวิธกิริยา จาติ อธิ...กริยิา อธิ...กิริยาย กรณ 
อธิสยนาทิ...กิริยากรณ๑ ฯ อลฺลสิเนหสฺส ปริยาทาน อลฺล... 
ทาน ฯ ภว...ทานนฺติ ภวตฺตย อนุคตสฺส นิกนฺติสงฺขาตสฺส 
สิเนหสฺส ขยน ฯ ถทฺธา จ เต ขรา จาติ ถทฺธขรา ถทธฺขราน 
ภาโว ถทฺธขรภาโว ฯ ติกขฺฺจ ขรฺจ วิปฺปสนฺนฺจ สูรฺจ 
ติกฺข...สูร ติกฺขขรวิปฺปสนฺนสูรสฺส ภาโว ติกฺข...ภาโว ฯ 
ตโตติ ตสฺมา เวทิตพฺโพติ ปเท เหตุ ฯ 
        โปตฺถเกสุ ปน ฉอภิ ฺาปกฺเขติ ลิขิต ฯ กิฺจาป 
โลกุตฺตราภิ ฺา อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาลิตา ตถาป ปุน ต โลกตฺุ- 
ตราภิ ฺ คเหตฺวา ฉอภิ ฺาปกฺเขติ วุตฺตนฺติ ปุนรุตฺตโทโส 
น โหติ ฯ 
 
๑. อธิสยิตาทิ...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                 [ปา.๖ ฯ ส. ๕๐..๑๕๒]  
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        กุกกฺุฏโปตกานนฺติ นิทฺธารณ ฯ ปชายาติ นิทฺธารณ  
ปทาเลตฺวาติ ปท คโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เสฏโติ 
สงฺขฺย คโต ภควาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๐๘] เอวนฺติ ปาลิย วุตฺตนเยน ฯ ปกาเสตฺวาติ ปท 
อาหาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตนฺติ เชฏสฺเสฏภาว ฯ สตฺุวาติ 
ปท อุปฺปนฺนนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอวนฺติ กาย ฯ เป ฯ 
ปตฺโตติ เอว จิตฺต อุปฺปนฺน ฯ อิมนฺติ เชฏสฺเสฏภาว ฯ 
ตสฺส พฺราหฺมณสฺส จิตฺต อ ฺาย ทสฺเสนฺโต ญาเปนฺโต ภควา 
อารทฺธนฺติอาทึ เอว วจน อาห ฯ ตตฺถาติ อารทฺธนฺติอาทิปเทสุ 
นิทฺธารณ ฯ ตทธิคมายาติ ตสฺส เชฏสฺเสฏภาวสฺส อธิคมตฺถ ฯ 
เมติ ปท อารทฺธนฺติ ปเท กตฺตา ฯ โพธิ ฯ เป ฯ วุตฺต โหตีติ 
อิท วิวรณ ฯ ตนฺติ ต วีริย ฯ น เกว...วีรยิเมว อโหสิ ฯ 
อาร...เวนาติ ปท อุปฏ ิตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอว 
จาติ นิปาตสมุทาโย ฯ ตตฺถาติ ตสฺส ปาลิย (นิทฺธารณ)๑ 

วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ นปิฺผนฺทนฺตีติ๒ นิปฺผนฺท อิตีติ เฉโท ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ ปุพฺพปฺปฏิปทาติ๓ ปุพฺเพ ปวตฺตปฺปฏิปทา ฯ 
        [๒๐๙] ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ วิวิจฺเจว ฯ ฯ เป ฯ 
หีติอาทีนนฺติ ปท อตฺโถติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ กิฺจาปติ ปท 
 
๑. อติเรก วิย ขายติ ฯ  ๒. ๓. นิปฺผนฺทนนตฺิ ปุพฺพภาคปปฺฏิปทา อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                               [ปา.๖ ฯ ส.๑๕๒.๑๕๓]  
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วุตฺโตติ ปเท อรุจิสูจนนิปาตปท ฯ วุตฺโตติ อฏกถาจริเยน 
วุตฺโต ฯ อฏกถาย วุตฺตนย วินา อตฺโถ สฏุ ุ ปากโฏ น 
โหติ ฯ นนฺติ อตฺถ ฯ เอตฺถาติ วิวิจฺเจวาติ ปเท ฯ โส 
เอวกาโร ฯ นิยโม อตฺโถ ยสฺส โส นิยมตฺโถ ฯ ยสมฺา 
จ เอวกาโร นิยมตฺโถ ตสฺมา ภควา ทีเปติ ญาเปติ ฯ 
อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ จสทฺโท ปฏิปกฺขภาว จ อธิคม จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ อสฺสาติ ปมชฺฌานสฺส ฯ กถนฺติ ปุจฺฉา ฯ 
หิสทฺโท ปากฏกรณ ฯ นนูิมสฺส ฯ เป ฯ กโรตีติ อิท วจน 
ป ฺายติ ฯ นูนิมสฺสาติ นูน อิมสฺส ฯ เยสุ กาเมสุ ฯ อิท 
ฌาน ฯ ปทีโป วิย นปฺปวตฺตติ ฯ เตส กามาน ฯ อสฺส 
ฌานสฺส ฯ อธิคโม ปฏลิภน ฯ ปาริมตีรสฺเสวาติ ปาริมตีรสฺส 
อธิคโม อิว ฯ อิติสทฺโท อิทนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ กสมฺา ฯ เป ฯ 
วิหเรยฺยาติ โจทนา ตตฺถ ตสฺมึ วิวิจฺเจว กาเมหีติ วจเน 
สิยา ฯ เอส เอวกาโร ภควตา วุตฺโต ฯ อวิวิจฺจาปติ เอตฺถ 
อปสทฺโท วิวิจฺจาติ วจน อเปกฺขติ ฯ เอตนฺติ วิวิจฺเจวาติ 
ปุพฺพปเท เอต อวธารณ ฯ เอวนฺติ ตยา วุตฺตอตฺถชาต ฯ 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ เอส เอวกาโร ฯ อุตฺตราปเทปติ ปท 
วตฺตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ อปสทฺโท ปุพฺพปท อเปกฺขติ ฯ 
ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ เอวกาโร ปณฺฑิเตน วตฺตพฺโพ ฯ น 
หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ อิโต กามจฺฉนฺทโต อ ฺเหิป ฯ เป ฯ 
                           [ปา.๖ ฯ ส.๑๕๓.๑๕๔]  
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วิหริตุ หิ ยสมฺา ปุคฺคเลน น สกฺกา ตสฺมา เอส นิยโม 
ปณฺฑิเตน ทฏพฺโพ ฯ อ ฺเหิปติ อปสทฺโท กามจฺฉนฺท 
อเปกฺขติ ฯ ปททฺวเยป จาติ ปท สงฺคหนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
กิฺจาป คจฺฉนฺติ ฯ สาธา...เนนาติ ปท คจฺฉตีติ ปเท 
กรณ ฯ ปเทนาติ ปท สงฺคหิตาติ ปเท กรณ ฯ เย จ วตฺถุกามา 
นิทฺเทเส สารีปุตฺตตฺเถเรน วุตฺตา เย จ วตฺถุกามา ตตฺเถว 
นิทฺเทเส วิภงฺเค จ ภควตา วุตฺตา เต วตฺถุกามกฺกิเลสกามา 
ปณฺฑิเตน ทฏพฺพา ฯ เตน กิเลสกามวิเวเกน นิทฺธารณ ฯ 
วตฺถุกาเมหีติ ปท วิเวกาติ ปเท อปาทาน ฯ วิเว...เยวาติ 
ปท วิภาวิโตติ ปเท เหตุ ฯ กามสุขปริจฺจาโค วิภาวิโตติ 
สมฺพนฺโธ ฯ กามสุขสฺส ปริจฺจาโค กามสุขปริจฺจาโค ฯ เนกฺขมฺ... 
ริคฺคโหติ เนกฺขมฺมสุขสฺส คหณ ฯ ปเมน ปเทน สงฺกิ...หาน 
วิภาวิตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ ปเท วุตฺโตติ ปเท 
อาธาโร ฯ วุตฺตกาเมสูติ นิทฺธารณ ฯ วตฺถุกามปกฺเขติ ปท 
นโยติ ปเท อาธาโร ฯ กิเล...ปกฺเขติ ปท อธิปฺเปโตติ ปเท 
อาธาโร ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ อเนโก เภโท ยสสฺ โส 
อเนกเภโท ฯ โส จาติ กามจฺฉนฺโท วุตฺโตติ ปเท กมมฺ ฯ 
อปสทฺโท อรุจิสูจนตฺโถ ฯ สมาโนติ ปท โสติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
นเยนาติ ปท วุตฺโตติ ปเท กรณ ฯ วิภงฺเคติ ปท วุตฺโตติ 
                             [ปา.๖ ฯ ส.๑๕๔.๑๕๕]  
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ปเท อาธาโร ฯ โส จ อกุ ฯ เป ฯ ปเท วุตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อเนกเภทโตติ ปท วตฺตนฺติ ปเท เหตุ ฯ อสฺสาติ กามจฺฉนฺทสฺส 
เภทโตติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท นวีรเณ อเปกฺขติ ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ วิชฺชมาเนติ ปท ว  ุตฺตานีติ ปเท 
ลกฺขณกิริยา ฯ นเยนาติ ปท วุตฺตานีติ ปเท กรณ ฯ วิภงฺเคติ 
ปท วุตฺตานีติ ปเท อาธาโร ฯ อุปริ...งฺคานนฺติ ปท ปฏิปกฺขาติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ นีวรณาเนวาติ เอตฺถ เอวสทฺเทน อนีวรเณ 
นิวตฺเตติ ฯ เตส นีวรณาน ฯ ตถา หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ ตถา 
ต วจน หิ  สจฺจ ฯ เอวนฺติ วุตฺตนเยน ฯ เอตฺถาติ เอเตสุ 
ทฺวีสุ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
        อิมินา ปเทน ฯ วิกฺขมฺ...เวโกติ วิกฺขมฺภนวเสน วิเวโก ฯ 
ปฺจนฺนมฺป นีวณาน อคฺคหิตคฺคหเณน วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโตติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ปฺจนฺนมฺป กามจฺฉนฺทนีวรณาทีน ฯ อคฺ...เณนาติ 
ปุริมปเท อคฺคหิตาน คหเณน วุตฺโตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
ปเมน ปเทน กามจฺฉนฺทสฺศ วิกฺขมฺภนวิเวโก ทุติเยน เสส- 
นีวรณาน อคฺคหิตคฺคหเณน วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อกุสลมูเลสติู นิทฺธารณ ฯ ปฺจกามคุณาน เภโท ปฺจ...เภโท 
ปฺจกามคุณเภโท วิสโย เอตสฺสาติ ปฺจ...เภทวิสโย ฯ 
โลภสฺส วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ อาฆาตวตฺถุ- 
เภทาทโย วิสยา เอเตสนฺติ อาฆา...วิสโย ฯ โทสโมหาน 
                           [ปา.๖ ฯ ส.๑๕๕.๑๕๖]  
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วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต ฯ ธมฺเมสูติ นิทฺธารณ ฯ กาโมฆ- 
โยชนาน วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต ทุติ...นาน วิกฺขมฺภน- 
วิเวโก วุตฺโต ตณฺหาย...นฺจ วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต 
ทุติเยน ฯ เป ฯ นฺจ วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต ปฐ ฯ เป ฯ 
ทาน วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต ฯ 
        [๒๑๐] เอตฺตาวตา จาติ เอตฺตเกน วิวิจฺเจว ฯ เป ฯ ธมฺเมหีติ 
วจเนน ฯ ปหานงฺคนฺติ ปหานเมว องฺค อวยว ฯ สมฺปโยคงฺคนฺติ 
สมฺปโยคเมว องฺค ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ สวิตกฺกนฺติอาทิวากฺเย 
วินิจฺฉโย ฯ สฺวาย วิตกโฺก ฯ อารมฺมเณ จิตฺตสฺสาติ ปท 
อภินิโรปนาติ ปเท กมฺม ฯ อภินิโรปน ลกฺขณ ยสฺส โส 
อภินิโรปนลกฺขโณ ฯ อาหนนฺจ ปริยาหนนฺจ อาห...นน 
อาหนนปริยาหนน รโส ยสฺส โส อาห...รโส ฯ ตถา หีติ 
ทฬฺหีกรณ ฯ ตถา ต วจน หิ สจฺจ ฯ เตนาติ วิตกฺเกน 
กโรติ วุจฺจตีติ ปททฺวเย กรณ ฯ วิตกฺกาหตนฺติ วิตกฺเกน 
อภิมุข๑ หริต ฯ จิตฺตสฺสาติ ปท อานยนาติ ปเท กมฺม ฯ 
อานยเนน ปจฺจุปฏาตีติ อาน...ฏาโน ฯ 
        อารมฺมณสฺศ อนุมชชฺน ลกฺขณ ยสฺส โส อารมฺ...กฺขโณ ฯ 
ตตฺถาติ อารมฺมเณ ฯ สหชาตาน อนุโยชน รโส ยสฺส โส 
สห...รโส ฯ จิตฺตสฺสาติ ปท อนุปฺปพนฺธนาติ ปเท กมฺม ฯ 
อนุปฺปพนฺธเนน ปจฺจุปฏาตีติ อนุป...ฏาโน ฯ 
 
๑. โปราณโปตฺถเก อามุขนตฺิ ทิสฺสติ. 

                             [ปา.๖ ฯ ส.๑๕๖.๑๕๗]  
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        [๒๑๑] วิตกฺกวิจาราน ปน ปมชฌฺาเน สหุปฺปตฺติ ตสฺมา 
เนส วิเสโส นตฺถีติ โกจิ วเทยฺย ตสฺมา เนส วิเสส ญาเปนฺโต 
สนฺเตป จาติอาทิมาห ฯ เนส วิตกฺกวิจาราน กตฺถจิ ปมชฺฌาเน 
อวิโยเค สนฺเตป จ ปมาภินิปาโต วิตกฺโกติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อปสทฺโท อรุจิสูจน จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ โอฬารกิตฺเถนาติ 
โอฬาริกสภาเวน วิยาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ฆณฺฑา... 
สทฺโทติ ฆณฺฑสฺส อภิฆาเตน อภิหนเนน อุปฺปนฺนสทฺโท ฯ 
เจตโสติ ปท นิปาโตติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปม อภินิปาโต 
ปมาภินิปาโต ฯ ส  ุขุมตฺเถนาติ ปท วิยาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
อนุรโวติ อนุคตสทฺโท ฯ 
        วิปฺผรณ วิปฺผาโร วิปผฺาโร อสฺส อตฺถีติ วิปฺผารวา 
เวควาติ อตฺโถ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ เอตฺถาติ วิตกฺกวิจาเรสุ 
นิทฺธารณ ฯ จิตฺตสฺสาติ ปท ปริปฺผนฺทาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
กิมิวาติ อาห อากาเส ฯ เป ฯ ภมรสฺสาติ ฯ คนฺธา...ภมรสฺส 
ปทุมาภิมุขปาโต วิย จาติ โยชนา ฯ คนฺเธน อนุพนฺธ เจต 
ยสฺส โส คนฺธานุพนฺธเจโต ฯ 
        สนฺตา วุตฺติ อสฺสาติ สนฺตวุตฺติ ฯ นาติ...ภาโวติ ปท 
สนฺตวุตฺตีติ ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ กิมิวาติ อาห อากาเสติอาทึ ฯ 
ปทุมาภิมุขปติตสฺส ฯ เป ฯ ภาเค ปริพฺภมน วิย จาติ โยชนา ฯ 
เตสนฺติ วิตกฺกวิจาราน ฯ อิตีติ เอว ฯ รุกฺโข วิย ปุปฺเผน 
                               [ปา. ๖ ฯ ส. ๑๕๗]  
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จ ผเลน จ สห วตฺตติ ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ ปุคฺคโล อธิฏาน 
เอติสฺสาติ ปุคฺคลาธิฏานา ฯ ตตฺราปติ วิภงฺเค ฯ อปสทฺโท 
อิม ฐาน อเปกฺขติ ฯ เอวเมวาติ อิธ วุตฺตนเยน ฯ 
        [๒๑๒] วิเวกชนฺติ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ ปติสุขนฺติ เอตฺถ 
ปเท วินิจฺฉโย ฯ ยา ธมฺมชาติ ปนยติ ตปฺเปติ วฑฺเฒติ วา 
อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ ปติ ฯ สา ปติ ฯ สมฺปเยน วฑฺฒเนน 
อยน ปวตฺตน สมฺปยายน สมฺปยายน ลกฺขณ เอติสฺสาติ 
สมฺปยายนลกฺขณา ฯ กายจิตฺตาน ปนน กายจิตฺตปฺปนน 
กายจิตฺตปฺปนน รโส เอติสฺสาติ กาย...รสา ฯ กาเย ผรณ รโส 
เอติสฺสาติ กายผรณรสา๑ ฯ อุทคฺคสฺส ภาโว โอทคฺย โอทคฺเยน 
ปจฺจุปฏานา โอ...านา ฯ 
        กายจิตฺตาพาธ วินาสนวเสน ขาทติ ขนติ จ ฯ สาต อิฏ 
ลกฺขณ สภาโว เอตสฺสาติ สาตลกฺขณ ฯ ตสมฺปยุตฺตานนฺติ ปท 
พฺรูหนาติ ปเท กมฺม ฯ อุปพฺรูหน รโส เอตสฺสาติ 
อุปพฺรุหนรส ฯ อนุคฺคเหน ปจฺจุปฏาน อนุคฺ...าน ฯ 
        เนส ปติสุขาน กตฺถจิ จิตฺตุปฺปาเท อวิปฺปโยเค สนฺเตป จ 
อิฏา...ปฏลิาภตุฏ ิ ปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อิฏารมฺมณสฺศ ปฏลิาโภ อิฏ...ลาโภ อิฏารมฺมณปฺ- 
 
๑. ทิสฺสมานวณฺณนาปาโ กายสทฺทรหิโต ฯ 

                               [ปา.๖ ฯ ส.๑๕๗.๑๕๘]  
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ปฏิลาเภน ตุฏ ิ อิฏา...ตุฏ ิ ฯ ปฏิลทโฺธ รโส ปฏลิทฺธรโส 
ปฏิลทฺธรสสสฺ อนุภวน ปฏิ...วน ฯ 
        ยตฺถาติ ยสฺมึ จิตฺตุปฺปาเท ฯ นิยมโต ปติ น โหติ ฯ 
สงฺขา...หิตาติ สงฺขารกฺขนฺธภาเวน ปริจฺฉินฺนา ฯ กนฺตารกฺ- 
ขีณสฺสาติ๑ กนฺตาเร ขีณสฺส ชนสฺส ปติ สุขนฺติ ปททฺวเย 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        วนเมว วนนฺต อุทกเมว อุทกนฺต วนนฺตฺจ อุทกนฺตฺจ 
วนนฺตุทกนฺตานิ ฯ ทสฺสนฺจ สวนฺจ ทสฺสนสฺวนานิ ฯ 
วนนฺตุทกนฺตานิ ทสฺสนสฺสวนานิ วนนฺตุ...วนานิ ฯ 
        วนสฺส ฉายา วนจฺฉายา วนจฺฉายาย ปเวโส วนจฺ... 
เวโส ฯ อุทกสิส ปริโภคโค อุทกปริโภโค ฯ วนจฺฉายาปเวโส 
จ อุทกปริโภโค จ วนจฺ...โภโค ฯ 
        เอตนฺติ อิฏารมฺมณปฺปฏิลาภตุฏ ีติอาทิ วจน อาจริเยหิ 
วุตฺต ฯ อิติ สนฺนิฏาน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ 
เอวมฺปติ เอตฺถ อปสทฺโท ปุริมนย อเปกฺขติ ฯ ฌาน วิเวกช ฯ 
เอตฺถาติ ฌาเน ฯ ตฺจ ปติสุข อสฺส ฌานสฺส อตฺถิ อิติ ตสฺมา 
อิติป วจน วตฺตุ๒ ยุชฺชติ ฯ เอตนฺติ ปติสุข ฯ ตตฺราปติ วิภงฺเค ฯ 
        [๒๑๓] คณนานุปุพฺพตาติ เทสนาวเสน คณนาย อนุปุพฺพตาย ฯ 
 
๑. กนฺตารขินนฺสฺสาติ วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺตตโร ฯ  ๒. วุตฺตนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                                          [ปา.๖ ฯ ส.๑๕๘]  
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วิภตฺติโลโป ฯ คณานุปุพฺพ๑โตติป อตฺถิ ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ 
อิมินา ฌาเนน ฯ ตเทต ฌาน ฯ ตตฺถาติ ทฺวีสุ ฌาเนสุ ฯ 
เอตฺถ หีติ หิ สจฺจ เอตฺถ วิปสฺสนามคฺคผเลสุ นิทฺธารณ ฯ 
ย ฌาน สวิตกฺก ฯ เป ฯ อิติ เอว อปเทส อปทิสิตพฺพภาว 
อรหติ ต ฌาน นาม กตม ปน อิติ โจทโก เอตฺถ ฌานนฺติ 
อธิกาเร อาหาติ โยชนา ฯ ปริหาโร ปณฺฑิเตน วุจฺจเต ฯ 
สธโน ...อาทสีุ ปโยเคสุ ฯ อปเทสารโหติ อปทิสิตพฺพภาว 
อรโห ฯ อ ฺโ มคฺโค ฯ 
        อิธ อธิกาเร ฯ เอเตสุ องฺคเสุ ฯ เอตาเนว องฺคานิ  
วุตฺตานีติ ปเท กมฺม ฯ อสฺส ฌานสฺส องฺคาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
อวุตฺตตฺตาติ ปท น โหตีติ ปเท เหตุ ฯ อวุตฺตตฺตาติ สจิตฺเต- 
กคฺคตนฺติ ฌานปาลิย อวุตฺตตฺตา ฯ อิติ โจทโก เจ วเทยฺย ฯ ตฺจ 
ตยา วุตฺตวจน น กสฺมา จิตฺเตกคฺคตาย ฌานปาลิย วุตฺตตฺตา 
เอว ฯ สาป หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ สา จิตฺเตกคฺคตา วิภงฺเค 
วุตฺตา เอว ฯ อปสทฺโท วิตกฺกาทโย อเปกฺขติ น ฯ สวิตกฺก 
...รนฺติ วจน วุตฺต ยถา เอว สจิตฺเตกคฺคตนฺติ วจเน อิธ 
อธิกาเร ภควตา อวุตฺเตป เวทิตพฺพา ฯ เตนาติ อธิปฺปาเยน ฯ 
        [๒๑๔]  ตสฺสาปติ ตสฺส วจนสฺส ฯ อปสทฺโท น เกวล อิธ 
อุปสมฺปชฺชาติ ปทสฺส อุปคนฺตฺวาติอาทินา นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพติ 
าเปติ ฯ 
 
๑. คณนานุปุพพฺโตติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                              [ปา.๖ ฯ ส.๑๕๘...๑๖๐]  
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        โพธิมณฺเฑติ ปท นิสฺสชฺชาติ ปเท อาธาโร ฯ อิริ...เรนาติ 
ปท อภิ...สินติฺ ปเท กรณ ฯ อิตีติ เอว ฯ หุตฺวาติ ปท 
อภินิปฺผาเทสินฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อตฺตภาวสฺสาติ ปท 
อริยนนฺติ ปเท กมฺม ฯ อิรยินนฺติอาทิ เววจน ฯ กึ ปน ฯ เป ฯ 
วิหาสีติ ปุจฺฉา ฯ กมฺมฏาน ภาเวตฺวา ภควา อิม ฌาน 
อุปสมฺปชฺช วิหาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ กตร กมฺมฏาน ภาเวตฺวา ฯ 
อานา...ฐาน ภาเวตฺวา ฯ อ ฺเน ฯ เป ฯ ตพฺพนฺติ ปุจฺฉา ฯ 
อ ฺเน ปุคฺคเลน ตทตฺถิเกน ต อานาปานสฺสติกมฺมฏาน 
อิจฺฉนฺเตน ฯ อ ฺเนปติ อปสทฺโท ภควนฺต อเปกฺขติ ฯ 
ป...ทีนนฺติ นิทฺธารณ ฯ วาสทฺโท อ ฺตร วาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
เตสนฺติ อานาปานสฺสติ กมฺมฏานาทีน ฯ อิธ ปน อธิกาเร 
ภาวนานเย มยา วุจฺจมาเน ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
                          ปมชฺฌานกถา นิฏ ิตา ฯ 
        [๒๑๕] ตตฺถาติ เตสุ ปฐมทุติยชฺฌาเนสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ 
วา ตสฺส ปาลิย วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ปมชฺฌานธมฺมาติ 
ปมชฺฌาเน ผสฺสาทโย ธมฺมา ฯ หิ สจฺจ ปมชฺฌาเน ผสฺสาทโย 
อ ฺเเยว อิธ ทุติยชฺฌาเน ผสฺสาทโย อ ฺเ ปน ตถาป 
โอฬาริกสฺส โอฬาริกสฺส องฺคสฺส สม ฯ เป ฯ โหตีติ อธิปฺปายสฺส 
ทีปนตฺถ ญาปนตฺถ วิตกฺก ฯ เป ฯ เอว วจน ภควตา วุตฺต 
อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพนฺติ โยชนา ฯ หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ 
                             [ปา.๖ ฯ ส.๑๖๐.๑๖๑]  
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        อชฌฺตฺตนฺติ อชฺฌตฺต นาม อิธ อธิกาเร นิยกชฌฺตฺต อิติ 
ปณฺฑิเตน อธิปฺเปต ฯ เอตฺถาติ อชฺฌตฺตนฺติ ปเท ฯ 
        ยสฺมาติ ปท สมฺปสาทยตีติ ปเท กิริยาปรามสน ฯ ฌานนฺติ 
ปท สมฺปสาทยตีติ ปเท กตฺตา วุตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ สมฺป... 
ตตฺตานิ ปท ว  ูปสมเนนาติ ปเท เหตุ ฯ วิตกฺก...เนนาติ 
วิตกฺกวิจาเรหิ โขภโต จลนโต วูปสมเนน ฯ เจโตติ ปท 
สมฺปสาทยตีติ ปเท กมฺม ฯ เจตโสติ ปท สมฺปสาทนนฺติ ปเท 
กมฺม ฯ 
        ตตฺราติ เจตโส เอโกทิภาวนฺติ วจเน ฯ วิตกฺก...เรหีติ 
ปท อนชฺฌารูปฬฺหตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ อิติปติ อิติป อตฺโถ 
วฏฏติ ฯ อิตีติ เอว ฯ อิติ ตสฺมา ฯ โส ปนาย ฯ เป ฯ 
โสติ เจตโส โส อย เอโกทิ ยสฺมา โหติ ฯ เอตนฺติ ทุติยชฺฌาน ฯ 
        [๒๑๖] นนุ ฯ เป ฯ วุตฺตนฺติ โจทนา ฯ อยฺจ สมาธิ ฯ อถาติ 
เอว สติ ฯ อิทเมว ทุติยชฺฌาน สมฺป ฯ เป ฯ ภาวฺจาติ กสฺมา 
วุตฺต ฯ ปริหโร มยา วุจฺจเต ฯ หิ สจฺจ อทุ อมุ ปมชฺฌาน 
น สุปฺปสนฺน โหติ ฯ วิตกฺก...เภนาติ ปท น สุปฺปสนฺนนฺติ 
ปเท เหตุ ฯ วีจิ...กลุ ชล อิว ฯ สทฺธาย สติยาป ปฐมชฺฌาน 
สมฺปสาทน อิติ น วุตฺต ฯ น สุปฺป...เยว จาติ สทฺธาย น 
สุปฺปสนฺนตฺตา เอว ฯ เอตฺถาติ ปมชฺฌาเน ฯ ฌาเนติ ปท 
อภาเวนาติ ปเท อาธาโร ฯ วิตกฺก...ภาเวนาติ วิตกฺกวิจาร- 
                                [ปา.๖ ฯ ส.๑๖๑.๑๖๒]  
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สงฺขาตสฺส ปลิโพธสฺส อภาเวน พลวตีติ ปเท เหตุ ฯ อิทเมว 
ทุติยชฺฌาน สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาวฺจาติ เอว ภควตา 
วุตฺต อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ วิภงฺเค ปน เอตฺตกเมว 
วจน ภควตา วุตฺต ฯ อย อตฺถวณฺณนา เอว ตถา ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพา ฯ 
        [๒๑๗] เอตสฺมึ ทุติยชฺฌาเน ฯ ทุติยชฺฌาน อิมนิา ว นเยน 
อวิจาร นาม ฯ อิติ อยฺจ ฯ เป ฯ อวิจารนฺติ วจน  วิภงฺเคป 
ภควตา วุตฺต ฯ วิตกฺก ฯ เป ฯ อิมินาป ปเทน อยมตฺโถ นน ุ
จ สิทฺโธ อถ เอว สติ อวิตกฺก อวิจารนฺติ วจน กสฺมา 
ปุน ภควตา วุตฺต อิติ เอตฺถ อธิกาเร โจทโก อาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อปสทฺโท อวิตกฺก อวิจารนฺติ ปท อเปกฺขติ ฯ อยมตฺโถติ 
วิตกฺกวิจาราภาวสงฺขาโต อตฺโถ ฯ ปรหิาโร มยา วุจฺจเต ฯ 
เอวเมวนฺติ เอวเมว๑ ฯ เอตนฺติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ 
วจน ฯ ตทตฺถทีปกนฺติ ตสฺส วิตกฺกวิจาราภาวสงฺขาตสฺส อตฺถสฺส 
าปก ฯ โอฬา ฯ เป ฯ วุตฺตนฺติ วจน นนุ อโวจุมฺหา มยนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        อปจาติ อ ฺ วจน วตฺตพฺพ อตฺถิ ฯ วูปสมาติ ปท 
สมฺปสาทนนฺติ ปเท เหตุ ฯ อิท ทุติยชฺฌาน ฯ น กิเลสกาลุสฺสิยสฺส 
กิเลสสงฺขาตสฺส กลุสฺสภาวสฺส๒ วูปสมา อิท ฌาน สมฺปสาทน 
 
๑. เอวเมวาติเยว ทิสฺสมานวณฺณนาปาโ ฯ 
๒. กลุส อิติป ฯ 

                              [ปา.๖ ฯ ส.๑๖๒.๑๖๓]  
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วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อิท เอโกทิภาว น อุปจารชฌฺานมิว 
นีวรณปฺปหานา อิท เอโกทิภาว น ปมชฺฌานมิว องฺคปาตุภาวา 
วิตกฺกาทิองฺคาน ปาตุภาวโต อิท เอโกทิภาว อิติ เอว ฯ เป ฯ 
ทีปก วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ อิท วจน ฯ ตถา ฯ เป ฯ อิท 
ทุติยชฺฌาน อวิตกฺกาวิจาร น ตติย ฯ เป ฯ วิย จ วิตกกฺวิจาราน 
อภาวา อิท ทุติยชฺฌาน อวิตกฺกาวิจาร อิติ เอว อภิ...ภาวสฺส 
อวิตกฺกอวิจารนฺตีมสฺส เหตุปริทีปกฺจ เหตุ ฺาปก วิตกฺกวิจาราน 
วูปสมาติ อิท วจน น วิตกกฺ...ทีปก วิตกฺกวิจาราน 
อภาวมตฺตสฺส าปก วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ อิท วจนนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ทีปกฺจาติ เอตฺถ จสทฺโท น เกวล สมปฺสาทน- 
เอโกทิภาวาน เหตุปริทีปก อิท วจนนฺติ าเปติ ฯ เอวสทฺโท 
เหตุทฺวยปริทีปน นิวตฺเตติ ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ ปุริมนฺติ 
วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ ปุริม วจน วตฺวาป อวิตกฺก อวิจารนฺติ 
วจน ภควตา วตฺตพฺพเมว ฯ 
        [๒๑๘] ตตฺถาติ ตสฺส ปาลิย วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
อยเมว สมาธิ อิติ เอว วตฺตพฺพ เอต วจน อรหติ๑ ฯ วิตกฺก... 
เหนาติ ปท อจลตฺตา สุปฺปสนฺนตฺตา จาติ ปททฺวเย วิเสสนเหตุ ฯ 
อจลตฺตา สุปฺปสนฺนตฺตา จาติ ปททฺวย อรหตีติ ปเท เหตุ ฯ 
อิมสฺสาติ ทุติยชฺฌานสฺส ฯ วณฺณภณนตฺถ คุณสฺส ภณนตฺถ 
 
๑. วตฺตพฺพต อรหตีติ วณฺณนาวจน ฯ 

                                 [ปา.๖ ฯ ส.๑๖๓] 
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อิทเมว ทุติยชฺฌาน สมาธิชนฺติ ภควตา วุตฺต ฯ ฌานนฺติ 
เอตฺถ ปน วจเน เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ยถาหาติ 
ภควา กึ อาห ฯ ฌานนฺติ ฯ เป ฯ กคฺคตาติ อาห ฯ 
ปริยาโยเยว เจโสติ เอโส ปริยาโย เอว น นิปฺปริยาโย ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ เปตฺวาติ 
ปท ติวงฺคิกนฺติ ปเท วิเสสน ฯ เอตนฺติ ทุติยชฺฌาน ฯ 
                                ทุติยชฺฌานกถา นฏิ ิตา ฯ 
        [๒๑๙] ปติยา จ วิราคาติ เอตฺถ วจเน วุตฺตตฺถา เอว 
ปติ ฯ วุตฺโต อตฺโถ ยสฺสา สา วุตฺตตฺถา ฯ ตสฺสาติ ปติยา 
ชิคุจฺฉน วา สมติกฺกโม วาติ ปททฺวเย กมฺม ฯ อุภินนฺ ปทาน ฯ 
โส จสทฺโท ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ สมฺปณฺฑนทฺวเย นิทฺธารณ ฯ 
กิฺจิ ภิยฺโยติ กิฺจิ วิราคโต ภิยฺโย พาหุลฺเลน อตฺถ ิฯ 
โยชนายาติ ปท โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ วิราโคติ วิราคสทฺโท ฯ 
ชิคุจฺฉน อตฺโถ ยสฺส โส ชคุิจฺฉนตฺโถ ฯ กามฺจ วูปสนฺตา ฯ 
มคฺคปริทีปนตฺถนฺติ อุปาย ฺาปนตฺถ ฯ เอตนฺติ วิตกฺกวิจาราน 
วูปสมาติ วจน ฯ วิตกฺก ฯ เป ฯ หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ วิตกฺก- 
วิจาราน วูปสโม อิมสฺส ฌานสฺส มคฺโค นูน อธิคมสฺส อุปาโย 
นูน อิติ อิท วจน ป ฺายติ ฯ ส ฺโชนานฺติ ปท ปหานนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ ปหานาติ ปหานโต ฯ ตทธิคมายาติ ตสฺส 
ตติยอริยมคฺคสฺส อธิคมตฺถ ฯ อุสฺสาหชนนตฺถนติฺ ปท ภณนนฺติ 
                         [ปา.๖ ฯ ส.๑๖๓.๑๖๔]  
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ปเท สมฺปทาน ฯ อุสฺสุกฺกาน ปุคฺคลาน ฯ อิธาติ ตติยชฺฌาเน 
อวูปสนฺตานมฺปติ ปเท อาธาโร ฯ เตนาติ การเณน ฯ อิติสทฺโท 
นิทสฺสน ฯ 
        [๒๒๐] อุเปกฺขโก จ วิหาสินฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
สม ปสฺสตีติมสฺส วิวรณ อปกฺขปติตา ว หตฺุวา ปสฺสตีติ ฯ 
ตาย อุเปกฺขาย ฯ ตติยชฺฌานสมงฺคี ปุคฺคโล ฯ อุเปกฺขาเภท 
ทสฺเสตฺวา อิธาธิปฺเปต อุเปกฺข ทสฺเสตุ อุเปกฺขา ปนาติอาทิ 
วุตฺต ฯ อย ทสวิธาปติ ปททฺวย อุเปกฺขาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
อุเปกฺขาติ ปท เวทิตพฺพาติ ปเท กมฺม ฯ ตตฺถ ตตฺถาติ ตสฺมึ 
ตสฺมึ าเน อาคตาติ ปเท อาธาโร ฯ อาคต... ...เสน 
จาติ ปททฺวย เวทิตพฺพาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ จสทฺโท 
อาคตนยโต จ ภูมิ...เสน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ  
        ปปฺจ...นิยาติ ปท มชฺฌิ...ถายาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
มชฺฌิ...ถายาติ ปท วุตฺตาติ ปเท สาม ฺาธาโร ฯ ภย... 
นายาติ ปท วุตฺตาติ ปเท วิเสสาธาโร ฯ อถวา มชฺฌิ... 
ถายาติ ปท ภย...นายาติ ปเท สมูหาธาโร ฯ ภย...นายาติ 
ปท วุตฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ อตฺถ...นิยา วาติ ปท ธมฺม... 
ถายาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ วาสทฺโท ภยเภรวสุตฺตวณฺณนาย 
วา ธมฺมสงฺคหฏกถาย วาติ โยเชตพฺโพ ฯ ธมฺม...ถายาติ 
                          [ปา. ๖ ฯ ส.๑๖๔.๑๖๕]  
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ปท วุตฺต อิติ ปเท อาธาโร ฯ วุตฺต...นาติ ปท เวทิตพฺพาติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        อิธ ปน อธิกาเร มยา วุจฺจมานา อุเปกฺขา ฯ อิติ ตสฺมา ฯ 
ลกฺขณาทิโต ปน อิธ อธิกาเร อธิปฺเปตุเปกฺขา มชฺฌตฺต ฯ เป ฯ 
ปทฏานา เอว๑ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ  
        [๒๒๑] เอตฺถาหาติ เอตสฺมึ ตติยชฺฌานาธิกาเร โจทโก 
อาห ฯ อยนฺติ ฌานุเปกฺขา ฯ สา จาติ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา ฯ 
ตตฺราปติ ปมทุติยชฺฌาเนสุป ฯ อยนฺติ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา ฯ 
อิติสทฺโท อาหาติ ปเท อาธาโร ฯ อปรพฺิยตฺตกิจฺจโต อย น 
วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ อปรพฺิยตฺต หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ตสฺสาติ 
ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย ฯ ตตฺถาติ ปมทุติยชฺฌาเนสุ ฯ วิตกฺกา- 
ทีหีติ ปท อภิภูตตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ อภิภูตตฺตาติ ปท 
อปริพฺยตฺตนฺติ ปเท เหตุ ฯ อิธาติ ตติยชฺฌาเน ฯ อย 
ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา ฯ วิตกฺ...ปติหีติ ปท อน...ตตฺตาติ ปเท 
กตฺตา ฯ อน...ตตฺตาติ ปท วิย ชาตาติ ปททฺวเย เหตุ ฯ 
อุกฺขิตฺต สิร ยาย สา อุกฺขิตฺตสิรา ฯ ปรพฺิยตฺต กิจฺจ เอติสฺสาติ 
ปริพฺยตฺตกิจฺจา ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ เอตสฺส ปทสฺส 
สพฺพโส อตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา จ๒ ฯ 
        [๒๒๒] อิทานิ สโต จ สมฺปชาโนติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย 
 
๑. อิติ เอว ฯ  ๒. วสทฺเทน ภวิตพฺพ อติเรก วา ฯ 

                              [ปา.๖ ฯ ส.๑๖๕]  
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เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ โย ปุคฺคโล สรติ อิติ ตสฺมา โส 
ปุคฺคโล สโต นาม ฯ ปุคฺคเลนาติ ปุคฺคลาธิฏาเนน วุตฺตนฺติ 
ปเท กรณ ฯ ตตฺถาติ สติสมฺปช ฺเสุ ฯ วิตฺถารโตติ ปท 
เวทิตพฺพนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอตนฺติ สติสมฺปช ฺ 
เวทิตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ ตตฺถาติ ตติยชฺฌานธมฺเมสุ นิทฺธารณ ฯ 
กิฺจาป อตฺถิ ฯ มฏุา สติ เอตสฺมา ปุคฺคลโตติ มุฏสฺสติ ฯ 
เตส ฌานาน ปมทุติยชฺฌานาน โอฬาริกตฺตา ปน ภูมิย ปวิย 
ปุริสสฺส สุขา คติ วิย จิตฺตสฺส คติ สุขา โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
โอฬาริกตฺตาติ ปท สุขาติ ปเท เหตุ ฯ ฌานานนฺติ ปท 
โอฬาริกตฺตาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ ปฐมทุติยชฺฌาเนสุ ฯ 
สติ...กิจฺจนฺติ สติสมฺปช ฺสฺส กิจฺจ อปริพฺยตฺต๑ ฯ โอฬา... 
เนนาติ ปท สุขุมตฺตาติ ปเท วิเสสนเหตุ ฯ สุขุมตฺตาติ ปท 
อิจฺฉิตพฺพาติ ปเท เหตุ ฯ ฌานสฺสาติ ปท สุขุมตฺตาติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ ปุริสสฺส ขุรธาราย สติสมฺปช ฺกิจฺจปริคฺคหิตา คติ 
วิยาติ สมฺพนฺโธ ฯ สติ...หติาเยวาติ สติสมฺปช ฺสฺส กิจฺเจน 
ปริคฺคหิตา อุปตฺถมฺภิตา เอว ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ อิเธว ตติยชฺฌาเน 
สติสมฺปช ฺ ภควตา วุตฺต ฯ กิฺจิ ภิยฺโยติ กิฺจิ วจน 
ภิยฺโย พหุเลน วตฺตพฺพ อตฺถิ ฯ ปติสมปฺยุตฺตเมวาติ ปท ปตึ 
อุปคจฺเฉยฺยาติ ปทสสฺ อธิปฺปาโย ฯ ตโตติ ตติยชฺฌานสุขโต ฯ 
 
๑. อพฺยตฺตนฺตึ วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา. ๖ ฯ ส.๑๖๕.๑๖๖]  
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สุขาภาวาติ ปท อติมธุรนฺติ ปเท เหตุ ฯ เอตฺถาติ ตติยชฺฌาเน 
วิชฺชมาเน สุเข ฯ อ ฺถา อ ฺเน การเณน อสารชฺชนา 
โน โหติ ฯ อิติ เอว ฯ อิมมฺป ...ส ทสฺเสตุ ญาเปตุ อิท 
สโต สมฺปชาโนติ ปททฺวย อิเธว ตติยชฺฌาเน ภควตา วุตฺต 
อิติ สนฺนิฏาน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ 
        [๒๒๓] อิทานิ สุขฺจ ฯ เป ฯ เทสินฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ ฯ อสฺสาติ๑ โยคิโน ฯ รูเปนาติ ปท ผุฏโติ ปเท 
กตฺตา ฯ อิทานิ ยนฺต ฯ เป ฯ วิหารีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ เอตฺถาติ วา ปท อธิปฺปาโยติ ปเท อาธาโร ฯ 
กินฺตีติ ปท ปสสาการปุจฺฉา ฯ สุขวิหารีติ เอตฺถ อิติสทฺโท 
ปสสนฺตีติ ปเท อากาโร ฯ เอตฺถาติ ยนฺต อริยาติอาทิวจเน ฯ 
กสฺมา ฯ เป ฯ ปสสนฺตีติ ปุจฺฉา ฯ ตนฺติ ตติยชฺฌานสมงฺคิปุคฺคล ฯ 
ปสสารหโต เอว ปสสนฺติ ฯ อย หีติ วิตฺถาโร ฯ หิ สจฺจ 
อย โยคี ฯ อติมธุร สุข ยสฺม ึฌาเน ต อติมธุรสุข ฯ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ ตตฺถาติ ตติยชฺฌาเน ฯ สุขาภิสงฺเคนาติ ปท 
อากฑฺฒิยตีติ ปเท กตฺตา ฯ อุปฏ ิตา สติ เอตสฺสาติ อุปฏ ิตสฺสติ 
อุปฏ ิตสฺสติสฺส ภาโว อุปฏ ิตสฺสติตา ฯ ปสสารโห 
ตติยชฺฌานสมงฺคิปุคฺคโล ฯ อิตีติ เอว ฯ ปสสารหโตติ ปท 
ปสสนฺตีติ ปเท เหตุ ฯ นนติฺ ตติยชฺฌานสมงฺคิปุคฺคล ปสสนฺตีติ 
๑. ตสฺสาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                               [ปา.๖ ฯ ส.๑๖๖.๑๖๗]  
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ปเท กมฺม ฯ อริยาติ ปท ปสสนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ เตติ 
ปท คุเณติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ฌานนฺติ เอตฺถ จ๑ วจเน วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ ฯ เอตนฺติ ตติยชฺฌาน ฯ 
                                ตติยชฺฌานกถา นฏิ ิตา ฯ 
        [๒๒๔] ตฺจ โข ปุพฺเพ วาติ ต ปหาน ปุพฺเพ ว โหติ ฯ 
เนสนฺติ สุขทุกฺขโสมนสฺสโทมนสฺสาน ฯ จตุนฺน ฯ เป ฯ ขเณ 
ปหานนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ โสมนสฺส หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ปม- 
ทุติย... ...ขเณสุ ปหียนฺตีติ โยชนา ฯ เอวเมเตส ปหานกฺกเมน 
อวุตฺตาน ปหาน เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอเตส สุขทุกฺข- 
โสมนสฺสโทมนสฺสาน ฯ อวุตฺตานนฺติ ปท เอเตสนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ อินฺทฺริยวิภงฺเคติ ปท อุทฺเทสาติ ปเท อาธาโร ฯ 
อิธาปติ จตุตฺถชฺฌานนิทฺเทเส ฯ เอตานีติ สุขทุกฺขาทีนิ ฯ อถ 
เอว สติ กสฺมา ฌาเนเสฺวว วุตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ กตฺถาติ กสฺมึ 
เหตุมฺหิ นิรุชฌฺตีติ ปเท เหตุ ฯ เอตฺถาติ ปมชฺฌาเน 
นิรุชฺฌตีติ ปเท เหตุ ฯ ฌาเนเสฺวว นิโรโธ วุตฺโตติ ปจฺุฉา 
สิยา ฯ ทุกฺขาทีน อติสยนิโรธตฺตา ฌาเนเสวฺว นิโรโธ ภควตา 
วุตฺโต ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ ปมชฌฺานาทีสุ เนส ทุกฺขาทีน 
นิโรโธ อติสยนิโรโธ ปม...ทีสุ นิโรโธเยว น ฯ นโิรโธเยว 
ปน อุปจารกฺขเณ อติสยนิโรโธ น โหติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
 
๑. อย จสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                            [ปา.๖ ฯ ส.๑๖๗.๑๖๘]  
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        [๒๒๕] ตถา หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ทุกฺขินฺทฺรยิสฺส อุปฺปตฺติ 
สิยา น เตฺวว อนฺโตอปฺปนาย อุปฺปตฺติ ฯ เอตนฺติ ทุกฺขินฺทฺริย ฯ 
ปฏิปกฺเขนาติ ปท อวิหตตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ อวิหตตฺตาติ 
ปท น สฏุ ุ นิรุทฺธนฺติ ปเท เหตุ ฯ [๑] สุโขกฺกนฺโตติ สุข 
โอกฺกนฺโต ฯ สุโขกฺกนฺโต กาโย ยสฺส โส สุโขก.ฺ..กาโย ฯ 
        นาน อาวชฺชน เอตสฺสาติ นานาวชฺชน ฯ เอวสทฺโท 
เอกาวชฺชน นิเสเธติ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ ทุติ...จาเรติ ปท 
ปหีนสฺสาติ ปเท อาธาโร ฯ โทมนสฺสนิฺทฺริยสฺสาติ ปท อุปฺปตฺตีติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ยสฺมา เอต โทมนสิสนิฺทฺริย อุปฺปชฺชติ ฯ 
วิตกฺกวิจารา ปจฺจยา เอตสฺสาติ วิตกฺ...ปจฺจยา ฯ ยตฺถ ปน 
จิตฺตุปฺปาเท โทมนสฺสินฺทฺริย อุปฺปชฺชติ วิตกฺกวิจารภาเว 
วิตกฺกวิจารสพฺภาวเหตุ ตตฺถ จิตฺตุปฺปาเท โทมนสฺสนิทฺฺริย อุปฺปชฺชติ 
ทุติ...เร วิตกฺกวิจารา อปฺปหีนา เอว จ อิติ ตสฺมา ตตฺถ 
ทุติยชฺฌานุปจาเร อสฺส โทมนสฺสินฺทฺริยสฺส อุปฺปตฺติ สิยา กสฺมา 
อปฺป...ยตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ วิตกฺกวิจารภาเวติ ปท อุปฺปชฺชตีติ 
ปเท เหตุ ฯ อปฺปหีนา ปจฺจยา ยสฺมึ ต อปฺปหีนปฺปจฺจย 
อปฺปหีนฺปฺปจฺจยสฺส ภาโว อปฺป...ยตฺต ฯ น เตฺวว ทุติยชฺฌาเน 
โทมนสฺสินฺทฺริยสฺส อุปปฺตฺติ ฯ ปหีนา ปจฺจยา ยสฺมึ ฌาเน ต 
ปหีนปฺปจฺจย ตสฺส ภาโว ปหีนปฺปจฺจยตฺต ฯ 
        ปหีนสสฺาป สุขินฺทฺริยสฺส อุปฺปตฺติ สิยาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 
๑. โปราณโปตฺถเก "ทุติ ฯ เป ฯ จาเรติ ปท ปหีนสฺสาติ ปเท  อาธาโรติ อตฺถิ ฯ 

                                [ปา.๖ ฯ ส.๑๖๘.๑๖๙]  
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ปติโต สมุฏาน ปติสมุฏาน ปติสมุฏานฺจ ต ปณีตรูปฺจาติ 
ปติ...รูป ปติ...รูเปน ผุฏโ กาโย เอตสฺส ปุคฺคลสฺสาติ 
ปติ...กาโย ฯ ปติ...กายสฺสาติ ปท อุปฺปตฺตีติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ น เตฺวว ตติยชฺฌาเน สุขินฺทรฺิยสฺส อุปปฺตฺติ ฯ 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        โสมนสฺสินฺทฺริยสฺส อุปฺปตฺติ สิยา น เตฺวว จตุตฺถชฺฌาเน 
อุปฺปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปติอาสนฺนตฺตาติ โสมนสฺสินฺทฺริยสฺส ปติยา 
อาสนฺนภาวโต ฯ อภาเวนาติ ปท อนติกฺกนฺตาติ ปเท 
วิเสสนเหตุ ฯ จสทฺโท ปติอาสนฺนตฺตา จ อนติกฺกนฺตตฺตา จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ เอวฺจาติ นิปาตสมุทาโย ฯ อิตีติ เอว ฯ 
ตตฺถ ตตฺถาติ ตสฺมึ ตสฺมึ าเน ฯ 
        [๒๒๖] เอตฺถาหาติ จตุตฺถชฺฌานาธิกาเร โจทโก อาห ฯ 
อเถวนฺติ เอว ยท ิปหีนาป ฯ เวทนาติ ปท สมาหรีติ ปเท 
กมฺม ฯ อิธาติ จตุตฺถชฺฌานาธิกาเร ฯ สุขคฺคหณตฺถ เอตา 
เวทนา อิธ ภควา สมาหรีติ สมฺพนฺโธ ฯ ยา หีติอาทิ 
วิตฺถาโร ฯ ห ิสจฺจ ยา อย อทุกฺขมสุขา เวทนา ภควตา 
วุตฺตา ฯ สา อทุกฺ...ทนา สุขุมา ... สุเขน คเหตุ น 
สกฺกา ฯ ตสฺมาติ ปท สมาหรตีติ ปเท เหตุ ฯ โคณสฺสาติ 
ปท คหณตฺถนฺติ ปเท กมมฺ ฯ คหณตฺถนฺติ ปท สมาหรตีติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ อถาติ ปจฺฉา ฯ อาคตนฺติ ปท ตปติ ปทสฺส 
                             [ปา.๖ ฯ ส.๑๖๙.๑๗๐]  
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วิเสสน ฯ นนฺติ โคณ ฯ ตป โคณ ฯ หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ 
เอตา เวทนา ทสฺเสตฺวา เอสา เวทนา คาหยิตุ๑ สกฺกา โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ยนฺติ ย ธมฺมชาต ฯ อิติสทฺโท คาหยิตุนฺติ ปเท 
อากาโร ฯ อปจาติ นิปาตสมุทาเยน น เกวล สุขคฺคหณตฺถ 
อิธ เอตา สมาหฏาติ าเปติ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ ตสฺสาติ 
เจโตวิมุตฺติยา ฯ ยถาหาติ สาธก ฯ 
        อปร นย ญาเปนฺโต ยถา วาติอาทิมาห ฯ อ ฺตฺถาติ 
โสตาปตฺติมคฺคาทีสุ ฯ ตตฺถาติ ตติยมคฺเค ฯ เอตาติ สุขาทโย 
เวทนา ฯ อิธาติ จตุตฺถชฺฌาเน ฯ อปสทฺโท ปุพฺเพ วุตฺตนย 
อเปกฺขติ ฯ เอตฺถาติ จตุตฺถชฺฌาเน ฯ อปสทฺโท ปุพฺเพ วุตฺตานิ 
เทฺว นยานิ อเปกฺขติ ฯ เอตาติ สุขาทโย เวทนา ฯ เอตาสุ 
สุขาทีสุ นิทฺธารณ ฯ หิสทฺโท ปากฏกรณ ฯ สห ปจฺจเยหิ 
วตฺตนฺตีติ สปฺปจฺจยา ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ ราคโทสา อติทูเร 
โหนฺติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๒๒๗] เอตฺถาติ อทุกฺขมสุขนฺติ วจเน ฯ ทีเปตีติ าเปติ ฯ น 
ทุกฺข...มตฺต ทีเปติ ฯ ตติย...นามาติ ปท อทุกฺขาสุขาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ อทุกฺขาสุขาติ ปท วุจฺจตีติ ปเท กมฺม ฯ ปสทฺโท 
น เกวล อทุกฺขมสุขาติ วุจฺจตีติ าเปติ ฯ สุขสฺส นิโรโธ 
สุขนิโรโธ สขุนิโรโธ ปทฏาน เอติสฺสาติ สุขนิโรธปทฏานา ฯ 
 
๑. คหยิตนฺุติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๖ ฯ ส.๑๗๐.๑๗๑]  
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        [๒๒๘] หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ ฌาเนติ ปท สตีติ ปเท 
อาธาโร ฯ ยา จ ปาริสุทฺธ  ิสา ปริสุทฺธิ ฯ อุเปกฺขายาติ 
ปท กตาติ ปเท กตฺตา ฯ เอตนฺติ ฌาน ฯ อุเปกฺขายาติ ปท 
ปาริสุทฺธีติ ปเท เหตุ โหตีติ ปเท วา กรณ ฯ เอตฺถาติ 
จตุตฺถชฌฺาเน ฯ สา อุเปกขฺา อตฺถโต สภาวโต ตตฺรมชฺฌตฺตตา 
อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพา ฯ เอตฺถาติ จตุตฺถชฺฌาเน ฯ ตาย 
อุเปกฺขาย ฯ สพฺเพป ...ธมฺมา ตาย ปริสุทฺธา ฯ ตตฺถาติ 
จตุตฺถชฺฌานธมฺเมสุ นิทฺธารณ ฯ สุร.ิ..ภวา อลาภาติ ปททฺวย 
อปริสุทฺธาติ ปเท เหตุ ฯ โสมภาเวนาติ ปท อุปการกาติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ จสทฺโท สรุิย...ภวา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อุปการกตฺเตนาติ ปท สภาคายาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ วาสทฺโท 
อลาภา วาติ โยเชตพฺโพ ฯ รตฺติยาติ ปท อลาภาติ ปเท 
กมฺม ฯ ตตฺร...เลขาติ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาสงฺขาตา จนฺทเลขา ฯ 
จสทฺโท วิตกฺกา...ภวา จ อลาภา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อุเปกฺขา...รตฺติยาติ อุเปกฺขาเวทนาสงฺขาตาย รตฺติยา อลาภาติ 
ปเท กมฺม ฯ ตสฺสาติ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย ฯ จสทฺโท วากฺยา- 
รมฺโภ ฯ อปริสุทฺธายาติ ปท อปริสุทธฺาว โหนฺตีติ ปเท 
ลกฺขณกิริยา ฯ เตสูติ ปฐมชฺฌานาทีสุ นิทฺธารณ ฯ เอกมฺป 
ฌาน ฯ อิธาติ จตุตฺถชฺฌาเน ฯ ปนสทโฺท วิเสสตฺโถ ฯ วิตกฺกา... 
                                 [ปา. ๖ ฯ ส.๑๗๑]  
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ภาวาติ วิตกฺกาทิปฺปจฺจนีกา๑น เตเชน อภิภวสฺส อภาวา ฯ จสทฺโท 
วิตกฺ...ภาวา จ ปฏิลาภา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตสฺสาติ ตตฺร- 
มชฺฌตฺตุเปกฺขาย ปริสุทฺธตฺตาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปริสุทฺธตฺตาติ 
ปท ปริสุทฺธาติ ปเท เหตุ ฯ อิทเมวาติ จตุตฺถชฺฌาน ฯ 
        คณนานุปุพฺพโตติ คณนาย อนุปุพฺพตาย ฯ ฌานนฺติ เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ อิท จตุตฺถชฺฌาน ฯ เอต จตุตฺถชฺฌาน ฯ 
อิตีติ เอว ฯ 
                            จตุตฺถชฌฺานกถา นิฏ ิตา ฯ 
        [๒๒๙] เกสฺจิ ปุคฺคลาน ฯ จิตฺเตกคฺค อตฺโถ ปโยชน 
เอเตสนฺติ จิตฺเตกคฺคตฺถานิ ฯ วิปสฺสนาย ปาทกานิ วิปสฺ...กานิ ฯ 
ภเวน๒ โอกฺกมน ภโวกฺกมน  ภโวกฺกมน อตฺโถ เอเตสนฺติ 
ภโวกฺกมนตฺถานิ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปุคฺคเลสุ นิทฺธารณ ฯ 
ขีณาสวาน จตฺตาริ ฌานานิ ฯ เต หีติ หิ สจฺจ เต ขีณาสวา ฯ 
สมาปชฺชิตฺวาติ ปท วิหริสฺสามาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอกคฺค 
จิตฺต เอเตสนฺติ เอกคฺคจิตฺตา ฯ อิจฺเจวาติ เอวเมว มนสิกตฺวา ฯ 
เอวสทฺโท น อ ฺ มนสิกตฺวาติ าเปติ ฯ เสกฺขปุถชฺุชนาน 
นิพฺพตฺเตนฺตาน ฌานานิ วิปสฺ...กานิ โหนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ 
เอว มนสิกตฺวา ฯ เย ปน ปุคฺคลา ฯ อิตีติ เอว ฯ วุตฺโต 
นโย เอตาส อภิ ฺานนฺติ วุตฺตนยา ฯ เตส ปุคฺคลาน ฌานานิ 
อภิฺ...กานิ ฯ เย ปน ปุคฺคลา อฏ ฯ เป ฯ สฺสามาติ มนสิกตฺวา 
 
๑. โปราณโปตฺถเก "...ปจฺ๗นิกานนตฺิ ทิสฺสติ ฯ  ๒. โปราณโปตฺถเก "ภเวติ ทิสฺสติ ฯ 

                          [ปา.๖ ฯ ส.๑๗๑..๑๗๓]  
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นิพฺพตฺเตนฺติ เตส ปุคฺคลาน ฌานานิ ฯ เย ปน ปุคฺคลา 
อฏ ฯ เป ฯ มาติ มนสิกตฺวา นิพฺพตฺเตนฺติ เตส ปุคฺคลาน 
ฌานานิ ฯ ต จตุตฺถชฺฌาน ตสฺส ภควโต ฯ สห นโิรธปาทเกน 
วตฺตตีติ สนิโรธปาทก๑ ฯ คุณานนฺติ ปท ทายกนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
ทายก จตุตฺถชฺฌาน ฯ เตส คุณาน ฯ 
        [๒๓๐] ตตฺถาติ โส เอวนฺติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ เอต 
เอวนฺติ ปท  ฯ ต จตุตฺถชฌฺาน อห ปฏลิภิตฺวา ฯ ปรสิุทฺเธติ- 
อาทีสุ ปน วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ ปจฺจยานนฺติ ปท ฆาเตนาติ 
ปเท กมฺม ฯ ฆาเตนาติ ปท วิหตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
วิหต ราคาทิองฺคณ เยน จิตฺเตน ต วิหตราคาทิองฺคณ ตสฺส 
ภาโว วิหต...ณตฺต ฯ องฺคเณน หีติ ทฬหฺีกรณ ฯ วเสติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ มุทุ หีติ ทฬหฺีกรณ ฯ ตทุภยมฺปจ มุทุกมฺมนิย- 
สงฺขาต อุภย สุภา... เอว โหติ ฯ ยถา ภิกฺขเว อิท จิตฺต ฯ 
ย ธมฺมชาต เอว ภาวิต ฯ เป ฯ นิยฺจ โหติ ภิกฺขเว อ ฺ 
เอกธมฺมป อห น สมนุปสฺสามิ ฯ สทธฺาทีหีติ ปท ปริคฺคหิตาติ 
ปเท กตฺตา ฯ สทฺธาติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ปริคฺคหิตนฺติ รกฺขิต ฯ 
อสทฺธิเยนาติ ปท น อิฺชตีติ ปเท เหตุ ฯ โอภาสสหคต๒ 

จิตฺต ฯ ธมฺมานนฺติ ปท อภิฺ...ยายาติ ปเท กมฺม ฯ 
 
๑. ทิสฺสมานวณฺณนาปาโ สหสทฺทรหิโต ฯ  ๒. โอภาสคตนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                              [ปา.๖ ฯ ส.๑๗๓.๑๗๔]  
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อภิฺ...ยายาติ ปท อภินีหารกฺขมนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
        ฌาน...นนฺติ ฌานสฺส ปฏลิาภสฺส ปฏิปกฺขาน๑ อิจฺฉาย 
อวจรานนฺติ ปทาน วิวรณ อิจฺฉาวเสน... ปวตฺตานนฺติ ฯ 
กามราคปฺปจฺจยานนฺติ กามราคสฺส ปจฺจยาน ฯ อุภยปเจตนฺติ 
อนงฺคณวิคตุปกฺกิเลสสงฺขาต เอต อุภย ฯ อนงฺคณฺจ วตถฺุจ 
สุตฺตทฺวย มชฺฌิมนิกาเย มูลปริยายวคฺเค เวทิตพฺพ๒ ฯ ภาวนา... 
ริยาติ ปท อุปคมเนนาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอวปติ อปสทฺโท 
ปุพฺเพ วุตฺตนย อเปกฺขติ ฯ อภิ...ยายาติ ปท ปาทกนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๒๓๑] เอว ฯ เป ฯ จิตฺเตติ เอว สมาหิเตตอาทินา ปาลิย 
วุตฺตนเยน อภิ ฺาปาทเก เอตสฺมึ จิตฺเต ชาเต ฯ เอตสฺมึ 
จิตฺเตติ ปาลิย วุตฺตจิตฺเต ฯ ชาเตติ ปท อภินินฺนาเมสินฺติ ปเท 
ลกฺขณกิริยา ฯ ปุพฺเพนิวา...ติมฺหีติ ปท ญาณนฺติ ปเท สม-ฺ 
ปโยควเสน อาธาโร ฯ ตตฺถาติ ปุพฺเพนิวาสาสทิปเทสุ๓ นิทฺธารณ ฯ 
นิวุฏาตีมสฺส วิวรณ อชฌฺา ฯ เป ฯ นริุทฺธาติ ฯ นิวุฏธมฺมา 
 
๑. ณานปฏิลาภปจฺจยานนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ สเจ อิท  อิจฺฉาวจรานนฺติ ปทสฺส  
วิเสสน โยชนาปาโ ว ยุตฺตตโร ฯ ๒. เตสุ วตฺถุสุตฺต ตตฺถ น ทิสฺสติ วตฺถุ- 
ปมสุตฺตว ทิสฺสติ ฯ ๓. ปุพฺเพนิวาสาติอาทิปเทสุ ฯ 

                           [ปา. ๖ ฯ ส.๑๗๔.๑๗๕]  
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วา นิวุฏาติ สมฺพนฺโธ ฯ นิวุฏาติ นิวุฏา นาม โคจร- 
นิวาเสน อารมฺมณภาวสงฺขาเตน นิวาเสน นิวุฏา ฯ นิวุฏาติ 
ปทสฺส สรูป าเปนฺโต อตฺตโน ฯ เป ฯ ป วาติ อาห ฯ 
อตฺตโน ปริจฺฉินฺนา ธมฺมา นิวุฏา ปร...ป วา ปรสฺส 
วิยฺาเณน วิยฺาตาป วา ธมฺมา นิวุฏา ฯ อปสทฺโท อตฺตโน 
วิ ฺาเณน วิ ฺาตธมฺเม อเปกฺขติ ฯ ฉินฺน...สฺสรณาทีสูติ 
ปท ปรวิ ฺาณวิยฺาตาติ ปเท อาธาโร ฯ 
        ฉินฺน สงฺขารสงฺขาต วฏฏม เยหิ เต ฉินฺนวฏฏมกา ฉินฺน- 
วฏฏมกาน อนุสฺสรณ ฉินฺน...รณ ฯ 
        ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติป ฺาณาย ฯ เป ฯ ปตฺติยาติ ปท ปุพฺพ- 
ปทสฺส วิวรณ ฯ อาทินฺติ ปท กตฺวาติ ปเท วิกติกมฺม 
กิริยาวิเสสน วา ฯ กตฺวาติ ปท นิวุฏาติ ปเท วิเสสน ฯ 
ตตฺถ ตตฺถาติ ตสฺม ึตสฺมึ ภเว ฯ อนุสฺสรามีติ ปเท ภควา 
ทสฺเสติ ญาเปติ ฯ อนุเทวาตีมสฺส๑ วิวรณ อภินินฺนามิตมตฺเต 
เอวาติ ฯ เอวสทฺเทน ปริกมฺมสฺส ทนฺธภาว ปฏิเสเธติ ฯ หิสทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ เตนาติ ตสฺมา ฯ เต มหาปุริสา ฯ ปนสทฺโท 
ปกฺขนฺตโร ฯ เตส กุลปุตฺตาน ฯ ต ปริกมฺม ฯ ปนสทโฺท 
วิเสสตฺโถ ฯ อตฺถิเกหิ ปน ต ปริกมฺม คเหตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
กิสฺมิฺจิ ปน โปตฺถเก ปปฺจสูทนิย มชฺฌิมฏกถาย ภยเภรว- 
 
๑. อนุเอวาติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                                        [ปา.๖ ฯ ส.๑๗๕]  
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สุตฺตวณฺณนายนฺต ปาโ อตฺถิ ฯ อิธาติ วินยนิทาเน ฯ 
        [๒๓๒] เตเนวาติ ตสฺมา เอว ฯ ตตฺถาติ เอกป ชาตินฺติ- 
อาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ ปฏิสนฺธิ มลู ยสฺส ต ปฏิสนธฺิมูล ฯ 
อเน... ...กปฺเปติอาทีสุ ปน ปเทสุ เวทิตพฺโพติ ปเท 
อาธาโร ฯ ตตฺถาติ เตสุ สวฏฏวิวฏเฏส ุนิทฺธารณ ฯ ตมูล- 
กตฺตาติ ปท คหิโหติ ปเท เหตุ ฯ โส สวฏโฏ มูล เอตสฺสาติ 
ตมูลโก ตสฺส ภาโว ตมูลกตฺต ฯ วิวฏฏฏายี คหิโตติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอว หีติอาทินา ลทฺธคุณ าเปติ ฯ หิ สจฺจ 
เอว คหเณ สติ ฯ สตีติ ปท ปริคคหิตานีติ ปเท ลกขฺณกิริยา ฯ 
ยานิ ตานิ สวฏฏาทีนิ ภควตา วุตฺตานิ ฯ ตานิ สวฏฏาทีนิ ฯ 
ตตฺถาติ สวฏฏาทีสุ นิทฺธารณ ฯ วิตฺถารโตติ ปุถุกโต วินสฺสตีติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สทาปติ เอตฺถ อปสทฺโท อวยวา- 
เปกฺโข ฯ ตตฺถาติ ตีสุ พุทฺธกฺเขตฺเตสุ ฯ ยนฺติ ย าน ฯ 
ยตฺถาติ ยสฺมึ าเน ฯ ยนฺติ ย วิสยกฺเขตฺต สนฺธาย ยาวตา 
ฯ เป ฯ เขยฺยาติ วจน ภควตา วุตฺต ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ วิสยกฺ- 
เขตฺเต ฯ ตสฺมึ ปน อาณกฺเขตฺเต ฯ ตสฺส เขตฺตสฺส ฯ ตโต 
วิสุทฺธิมคฺคโต ฯ 
        [๒๓๓] เอเตสูติ นิทฺธารณ ฯ กถนฺติ เกน นเยน ฯ อมุตฺรา- 
สินฺติอาทินา นเยน สริ ฯ ตตฺถาติ เตสุ อมุตฺราสินฺติอาทิปเทสุ 
นิทฺธารณ ฯ โชติปาโล วาติ เอตฺถ อิติสทฺโท นิทสสฺน ฯ 
                         [ปา.๖.๗ ฯ ส.๑๗๕..๑๗๗]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 167 

        มเสน สสฏโฐ โอทโน มโสทโน สาลีน มโสทโน 
สาลิมโสทโน สาลิมโสทโน อาหาโร เอตสฺสาติ สาลิ...หาโร ฯ 
        ปวตฺตานิ สย ปติตานิ ผลานิ ปวตฺตผลานิ ปวตฺตผลาน 
โภชน เอตสฺสาติ ปวตฺตผลโภชโน ฯ 
        วสฺสาน สต วสฺสสต วสฺสสต ปริมาณ เอตสฺสาติ 
วสฺสสตปริมาโณ วสฺสตปริมาโณ เอว อายุ วสฺส...อายุ 
วสฺสสตปริมาณายุโน ปริยนฺต เอตสฺส ภควโตติ วสฺส...ปริยนฺโต ฯ 
        อุทปาทินฺติ อุปปุพฺโพ๑ ปทธาตุ ฯ อถาติ ปจฺฉา ฯ อิท 
สรณ ฯ อาโรหนฺตสฺส ภควโต ฯ ตสฺมาติ ปท เวทิตพฺโพติ 
ปเท เหตุ ฯ อนนฺตรนฺติ ปท อาหาติ ปเท กมฺม ฯ หสิทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ 
        ก ึปน ฯ เป ฯ สรนฺตีติ ปุจฺฉา ฯ ปริหาโร มยา วุจฺจเต ฯ 
น พุทฺธาเยว อนุสฺสรนฺติ ปจฺเจก...ติตฺถิยาป อนุสฺสรนฺติ ฯ 
โน จ อวิเสเสน อนุสฺสรนฺติ๒ ฯ ติตฺถิยา หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ 
เตส หีติ หิ สจฺจ เตส ติตฺถิยาน ฯ อิจฺฉิ...มนนฺติ อิจฺฉิตปฺ- 
ปเทเส โอกฺกมน ปวิสน ฯ 
        [๒๓๔] อย โข เม พฺราหฺมณาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
เอตฺถาติ เอเตสุ วิชฺชา อธิคตาติอาทิปเทสุ นทิฺธารณ ฯ 
 
๑. อุปุพฺโพ ฯ  ๒. โน จ โข วเิสเสนาติ วณณฺนาปาโ  อยุตโฺต ฯ 

                         [ปา.๗ ฯ ส. ๑๗๗..๑๗๙]  
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วิชฺชา อธิคตาติ ปเท อย อตฺโถ อธิปฺปาโย ฯ เสสนฺติ อวิชฺชา 
วิหตาติอาทิ วจน ฯ ปสสาย วจน๑ ฯ เอติถาติ วิชฺชา อธิคตา 
อวิชฺชา วิหตาติ ปททฺวเย ฯ อธิคตา วิชฺชา เยน โส อธิคต- 
วิชฺโช ฯ อิติ อตฺโถ กสฺมา ยสฺมา วิชฺชา อุปฺปนฺนา ตสฺมา 
อวิชฺชา วิหตาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปททฺวเยติ ตโม วิหโต 
อาโลโก อุปปฺนฺโนติ ปททฺวเย ฯ ยถาตนฺติ เอตฺถ วจเน 
ยถาติ นิปาโต อุปมตฺเถ วตฺตติ ฯ อนเปกฺขตายาติ ปท อาตา- 
ปโนติ ปเท เหตุ ฯ อิท วจน ฯ เอตสฺส เมติ เอเตน มยา 
ลทฺธนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปธานานุโยคสฺสาติ ปท อนุรูปเมวาติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ อถวา เม มยา เอตสฺส ปธานานุโยคสฺส 
อนุรูปเมว ผล ลทฺธนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท อิทนฺติ ปทสฺส 
สรูป ฯ ปุพฺเพ...ตุณฺฑเกนาติ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ ฺาณสงฺขา- 
เตน มุขตุณฺฑเกน ฯ นิกขฺมน นิกฺขนฺติ ฯ กุกฺกฏุฉาปกสฺเสวาติ 
กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺส อิว ฯ กกุกฺุฏจฺฉาปกสฺสาติ ปท นิกฺขนฺตีติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ 
                         ปุพฺเพนิวาสกถา นิฏ ิตา ฯ 
        [๒๓๕] ตทตฺถนฺติ ตสฺส าณสฺส อตฺถ ฯ โส ทิพฺเพน 
ฯ เป ฯ ปสฺสามีติ เอตฺถ ปน วจเน วินิจฺฉโย ฯ เต หติี หิ 
สจฺจ เต มหาสตฺตา ฯ อาทิกมฺมิกกุลปุตฺตา ปริกมฺม กตฺวา 
 
๑. อิโต ปร ปสสาวจนนฺติ นปฺิผนฺนปเทน ภวิตพฺพ ฯ 

                             [ปา.๗ ฯ ส.๑๗๙.๑๘๐]  
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ทิพฺเพน จกฺขุนา สตฺเต ปสฺสนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เตสนฺติ อาทิ- 
กมฺมิกกุลปุตฺตาน ฯ ต ปรกิมฺม ฯ อิธ อธิกาเร ฯ ทิพฺเพนาติ 
อาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ เทวตานนฺติ ปท ปสาทจกฺขูติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ หิสทฺโท ปากฏกรณ ฯ สจุริตกมฺมนิพฺพตฺต อปลิ- 
พุทฺธนฺติ ปททฺวย ปสาทจกฺขูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปตฺตเสมฺห- 
 ุรุหิราทีหีติ๑ ปท อปลิพุทธฺนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อุปกฺ...ตายาติ 
ปท สมตฺถนติฺ ปเท เหตุ ฯ อิทฺจาป าณจกฺขูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตสทิสเมวาติ ปสาทจกฺขุสทิสเมว ฯ อิติสทฺโท ทิพฺพสทิสตฺตาติ 
ปเทน ตุลฺยาธิกรณ ฯ อตฺตนา จาติ จสทฺโท ทิพฺพสทิสตฺตา 
จ ปฏิลทฺธตฺตา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อตฺตนาติ ปท สนฺนิสฺ- 
สิตตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ ตนฺติ ต อตฺถปฺจก ฯ ทสฺสนฏเนาติ 
ทสฺสนสภาเวน ฯ จกฺขุกิจฺจกรเณนาติ ปท อิวาติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ จสทฺโท วาสทฺทตฺเถ วตฺตติ ฯ ปสทฺโท น เกวล 
ทสฺสนเหตุโต จกฺขูติ าเปติ ฯ จุตุปปาตทสฺสเนนาติ ปท เหตูติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ โย หติีอาทิ วิตฺถาโร ฯ หิ สจฺจ โย 
ปุคฺคโล ฯ 
        นโว สตฺโต นวสตฺโต นวสตฺตสฺส ปาตุภาโว นวสตฺต- 
ปาตุภาโว นวสตฺตปาตุภาโว อิติ ทิฏ ิ นวสตฺตปาตุภาวทิฏ ิ ฯ 
 
๑. เยภุยฺเยน รุธิร อิติ วลฺชียติ ฯ 

                                        [ปา.๗ ฯ ส.๑๘๐.๑๘๑]  
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        อสฺสาติ ปุคฺคลสฺส ทสฺสนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เตน 
ตสฺมา จุตุป ฯ เป ฯ วิสุทธฺนฺติ เอต วจน มยา วุตฺต ฯ 
อิติ อิตีติ อิติ เอว ฯ  รูปานนฺติ ปท อภินิชฺฌายิตตฺตนฺติ ปเท 
กมฺม ฯ เอวมาทึ ภควา อาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตเทวนฺติอาทิ 
นิคมน ฯ ต ญาณจกฺขุ เอว วุตฺตนเยน ฯ 
        เอกาท...รหโตติ วาติ เอตฺถ วาสทฺโท อตฺถิ โส น 
วตฺตพฺโพ ฯ 
        อติกฺกมิตฺวาติ ปท ทสฺสเนนาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
รูปทสฺสเนนาติ ปท อติกฺกนฺตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ  วา อปโร 
นโย ฯ ต ทิพฺพจกฺขุ มานุสก มสจกฺขุ อติกฺกนฺตตฺตา อติกฺ- 
กนฺตมานุสก อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ มานุส- 
กนฺติ ปท มสจกฺขุนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตนฺติ ปท เวทิตพฺพนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ มสจกฺขุนฺติ ปท อติกฺกนฺตตฺตาติ ปเท กมฺม ฯ 
กิสฺมิฺจิ โปตฺถเก ตนฺติ ปท นตฺถิ ฯ เตน ทิพฺเพน ฯ เป ฯ 
มานุสเกนาติ อิท ปาลฺยานุรูป วิภตฺยนฺตปททสฺสน ฯ 
        [๒๓๖] จว... ...มาเนติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อาสนฺนา จุติ เยส เต อาสนฺนจุติกา ฯ อิติสทฺโท อาสนฺนาติ 
ปเท อากาโร ฯ คหิตา ปฏสินฺธิ เยหิ เต คหิตปฺปฏิสนฺธิกา ฯ 
โมหนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตาติ หีนสตฺตาน โมหุปนิสฺสยกมฺเมน ปฏ-ิ 
พทฺธตฺตา หีฬิเตติ ปเท าปกเหตุ ฯ วเสนาติ ปฏิพทฺเธน 
                                [ปา.๗ ฯ ส.๑๘๑.๑๘๒]  
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หีฬิเตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
         อภิรูปวิรูเปปติ เอตฺถ สุวณฺเณติ อภิรูเป ทุพฺพณฺเณติ 
วิรูเปติ อธิปฺปาโย ฯ โสภน รูป เยส เต อภิรูปา ฯ วิภจฺฉ 
รูป เยส เต วิรูปา ฯ ปสทโฺท ปุพฺเพ วุตฺตมตฺถ อเปกฺขติ ฯ 
         อปฺป อนฺนปาน เยส เต อปฺปนฺนปานา ฯ ตตฺถาติ เตสุ 
จวมาเนติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ อิมนิา ปน ปเทนาติ ยถา- 
กมฺมปเคติ อิมินา ปเทน ฯ ยถากมฺมุปค ฺาณกิจฺจ ยถา- 
กมฺมุปค ฺาณสฺส กิจฺจ ภควตา วุตฺต ฯ 
         อนุภวมาเนติ ปท เนรยิกสตฺเตติ ปทสฺส วิเสสน ฯ โสติ 
โส ทิพฺพจกฺขุ ฺาณลาภี ฯ เอวนฺติ กนิฺนุ โข ฯ เป ฯ 
ภวนฺตีติ เอว มนสิกโรติ ฯ อถสฺสาติ อถ อสฺส ปุคฺคลสฺส ฯ 
อิทนฺนาม กตฺวาติ อิท นาม กมฺม กตฺวา อิเม สตฺตา เอว 
ทุกฺข อนุภวนฺติ อิติ เอว ตกมฺมารมฺมณ ญาณ อุปฺปชฺชติ ฯ 
ยถา จิมสฺสาติป อตฺถิ ยถาปมสฺสาติป อตฺถิ ฯ ยถาป อิมสฺส 
ยถากมฺมุปค ฺาณสฺส วิสุ ปริกมฺม นตฺถิ เอว อนา...ป วิสุ 
ปริกมฺม นตฺถิ ฯ ทิพฺพจกฺขุปาทก เอเตสนฺติ ทิพฺพจกฺขุปาทกานิ ฯ 
         [๒๓๗] กาย...เตนาติอาทสีุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ กิเลโส 
ปูติ เอตสฺสาติ กิเลสปูติก ตสฺส ภาโว กิเลสปูติกตฺต ฯ 
         อริยาน คิหิโสตาปนฺนานปติ ปททฺวย อุปวาทกาติ ปเท 
กมฺม ฯ อนตฺถกามา หุตฺวา อุปวาทกา ฯ อนฺติม... ...เนน 
                                 [ปา.๗ ฯ ส.๑๘๒.๑๘๓]  
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วาติ ปททฺวย อุปวาทกาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ตตฺถาติ เตสุ 
ทฺวีสุ อุปวทเนสุ ฯ อาม ฯ เป ฯ อหนฺติ ทหรภิกฺขุ อาห ฯ 
เตนหาวุโส ฯ เป ฯ ทโิตติ เถโร อาห ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา 
อสฺส ทหรภิกฺขุสฺส ฯ ต กมฺม ฯ โย ปุคฺคโล อุปวทติ เตน 
ปุคฺคเลน คนฺตฺวา ขมาเปตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อตฺตนาติ ปท 
วุฑฺฒตโรติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        สเจ อตฺตนา วุฑฺฒตโร โหติ อุกฺกฏุิก นิสีทิตฺวา อห 
อายสฺมนฺต อิทฺจิทฺจ อวจ ต เม ขมาหีติ ขมาเปตพฺโพติ 
วิสุทฺธิมคฺคปาโ ฯ ตตฺถายมธิปฺปาโย วุฑฺเฒน  ิตเกน วา 
อวนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทนฺเตน วา อห อายสฺมนฺต อิทฺ- 
จิทฺจ อวจ ต เม ขมาหีติ ขมาเปตพฺโพติ ฯ 
        ปคฺคเหตฺวาติ ปท ขมาเปตพฺโพติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
เตส ภิกฺขูน สนฺติก คนฺตฺวา  ิตเกเนว ขมาเปตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 ิตเกเนวาติ เอตฺถ เอวสทฺดท สนฺนิฏานตฺโถ น อวธารณตฺโถ ฯ 
เตน  ิเตน วุฑฺเฒน ขมาปน ยุตฺต อุกฺกฏุิก นิสีทนฺเตน 
ขมาปน โน น ยุตฺตนฺติ าเปติ ฯ เตน อตฺตนา วุฑฺฒตโร 
โหติ  ิตเกเนวาติ เอตฺถาติ อุกฺกุฏิก นิสทีิตฺวาติ วิสุทฺธิมคฺเค 
วุตฺต ฯ อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา อห ฯ เป ฯ อายสฺมาติ ขมา- 
เปตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สมาทินนฺ คหิต นานาวิธกมฺม เยหิ เต สมา...กมมฺา ฯ 
                                [ปา.๗ ฯ ส.๑๘๓...๑๘๕]  
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เย จ ปุคฺคลา อ ฺเป ชเน สมาทเปนฺติ คณฺหาเปนฺติ เต 
ปุคฺคลา มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา๑ นาม ฯ มิจฺฉาทิฏ ิ มูล เอเตสนฺติ 
มิจฺฉาทิฏ ิมูลกานิ ฯ 
        [๒๓๘] วจีมโนทุจฺจริตคฺคหเณน ปน อริยุปวาทมิจฺฉาทิฏ ิคฺ- 
คหณ เอว สติ ทฺวินฺน ปุน วจน กิมตฺถนฺติ อาห ตตฺถ 
จาติอาทึ ฯ ตตฺถาติ จตูสุ๒ อริยุปวาทมิจฺฉาทิฏ ีสุ นิทฺธารณ ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ อริยุปวาเท คหิเตปติ สมฺพนฺโธ ฯ 
จสทฺโท อริยปุวาเท จ มิจฺฉาทิฏ ิยา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ทฺวินฺนนฺติ อริยุปวาทมิจฺฉาทิฏ ีน วจนนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
        มหาสาวชฺชภาวสฺส ทสฺสน มหา...ทสฺสน มหา...ทสฺสน 
อตฺโถ ปโยชน ยสฺส ต มหา...ทสฺสนตฺถ ฯ 
        มหาสาวชฺโช หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ เอว สมฺปทมิทนฺติ 
สารีปุตฺต เอว อิท สมฺปท อห วทามิ ฯ ปุคฺคโล อปฺปหาย 
อปฺปฏินิสฺสชฺชิตฺวา ฯ เอว ปริยุปวาเทน นิรเย นิกฺขิตฺโตติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ยถยิท ยถา อย มิจฺฉาทิฏ ิ เอว มหาสาวชฺชตร 
อ ฺ เอกธมฺมป อห น สมนุปสฺสามีติ สมฺพนฺโธ ฯ มิจฺฉาทิฏ ิ 
ปรมา ปธานา เยส วชฺชาน ตานิ มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ ฯ 
        [๒๓๙] อุปา...จาคาติ อุปาทินฺนกฺขนฺธาน ปริจฺจาคโต ฯ 
ตทนนฺตรนฺติ ตสฺส ปริจฺจาคสฺส อนนฺตร ฯ วิวสา ทกฺุกฏการิโน 
 
๑. มิจฺฉาทิฏจกิมฺมสมาทานาติ ปาลิ ฯ  ๒. เตสุ ฯ 

                                   [ปา.๗ ฯ ส.๑๘๕.๑๘๖]  
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สตฺตา ตตฺถ นิรเย นิปตนฺติ อิติ ตสฺมา นิรโย วินิปาโต ฯ 
สมฺภฺชมานานิ องฺคปฺปจฺจงฺคานิ เยส เต สมฺภยฺชมานองฺคปฺ- 
ปจฺจงฺคา๑ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน๒ ฯ 
        อเปตตฺตาติ ปท อปาโยติ ปเท เหตุ ฯ น ทุคฺคตีติ 
ติรจฺฉานโยนิ น ทุคฺคติ ฯ กสฺมา มหา ฯ เป ฯ สมภฺวโต ฯ 
โส หีติ หิ สจฺจ โส ปตฺติวิสโย ฯ อสุรสทิสนฺติ ปท อวินิ- 
ปาตตฺตาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ โส หีติ โส อสุรกาโย ฯ 
อตฺเถนาติ ปท อปาโย เจว ทุคฺคติ จาติ ปททฺวเย ตติยา- 
วิเสสน ฯ สพฺพ...ห ิจาติ เอตฺถ จสทฺโท วินิปาโต จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ตตฺถาติ นิรเย ฯ 
        [๒๔๐] เอตฺถาติ เอตสฺมึ สุกฺกปกฺเข ฯ เทวคติเยว สงฺคยฺหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ  สุคตึ สคฺค โลกนฺติ ปทตฺตเย 
วจนตฺโถติ ปเท อาธาโร ฯ คนฺตพฺพา อุปฺปชฺชิตพฺพาติ คติ ฯ 
วิสเยหีติ อารมฺมเณหิ ฯ 
                                ทิพฺพจกฺขุ ฺาณกถา นิฏ ิตา ฯ 
        [๒๔๑] โก ปน วิเสโส อตฺถีติ อาห อยเมวาติอาทึ ฯ 
หิ สจฺจ ฯ เอตฺถาติ ทิพฺพจกฺขุ ฺาณกถาย ฯ อิธาติ ทิพฺพ- 
จกฺขุ ฺาณกถาย ฯ 
 
๑. สมฺภชฺชมานงฺค...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ   
๒. อย อิติสทฺโท วณณฺนาย น ป ฺายติ ฯ 

                             [ปา.๗.๘ ฯ ส.๑๘๖.๑๘๗]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 175 

        [๒๔๒] โส เอว ... จิตฺเตติ อิธ วจเน ฯ ตตฺร จ 
อรหตฺตมคฺเค เอต าณ อาสวาน ขโยติ วุจฺจติ กสฺมา 
าณสฺส ตตฺถ มคฺเค ปริยาปนฺนตฺตา อนฺโตคธภาวโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ โส อิท ... เอวมาทีสุ วจเนสุ อตฺโถ 
เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท ชานนากาโร ฯ 
        สสฺส อตฺตโน รโส สภาโว สรโส สรโส เอว ลกฺขณ 
สรสลกฺขณ สรสลกฺขณสสฺ ปฏิเวโธ สรส...เวโธ ฯ 
        ทุกฺขสฺสาติ ปท นิพฺพตฺติกนฺติ ปเท กมฺม ฯ ตณฺห อย 
...ทโยติ สรสลกฺขณปฺปฏิเวเธน ยถาภูต อพฺภ ฺาสินฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตทุภยปติ ทุกฺขตณฺหาทฺวย ฯ ต ฐาน เตส 
ทุกฺขตณฺหาน อปฺปวตฺตึ นิพฺพาน อพฺภ ฺาสึ ฯ 
        [๒๔๓] กตมา ฯ เป ฯ าสีติ ปุจฺฉา ฯ ปริหาโร มยา 
วุจฺจเต ฯ อสฺสาติ ภควโต ฯ น อนาคตา ชาติ ขีณา ฯ 
ยา ปน เอกจตุปฺปฺจกฺขนฺธปฺปเภทา ชาติ เอก...ภเวสุ 
อุปฺปชฺเชยฺย สา ชาติ ขีณาติ สมฺพนฺโธ ฯ ต โสติ โส 
ภควา ต ชาตึ อพฺภ ฺาสิ ฯ มคฺคภาวนายาติ ปท ปหีนาติ 
ปเท กรณ ฯ ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ ปท ชานนฺโตติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ กิเลสาภาเวติ ปท โหตีติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ 
อปสทฺโท อรุจิสูจน ฯ นตฺถิ ปฏิสนฺธ ิเอตสฺส กมฺมสฺสาติ 
                                [ปา.๘ ฯ ส.๑๘๗.๑๘๘]  
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อปฺปฏิสนฺธิก ฯ ปจฺจ...หิตนฺติ ปจฺจเวกฺขณ ฺาเณน ปริจฺฉินฺน ฯ 
ต ขย ฺาณาธิคม ขย ฺาณสฺส อธิคมน ฯ ตตฺถาติ เตสุ 
ปเทสุ ฯ 
        [๒๔๔] อย โข ฯ เป ฯ อโหสีติ เอตฺถ วจเน อิติ อธิปฺปาโย ฯ 
เอตฺตาวตา ฯ เป ฯ ทสฺเสตีติ ปุจฺฉา ฯ เอตฺตาวตาติ อย โข 
เม พฺราหฺมณ ตติยา อภินิพฺพิทา๑ อโหสีติ วจเนน ฯ อิติ 
เอว อิท อธิปฺปาย ภควา ทสฺเสติ๒ าเปติ ฯ เอว ทสฺเสนฺโต 
จ ภควา ปุพฺเพ...อตีตส ฺาณ ปกาเสตฺวา ทิพฺพ... ...ญาณ 
ปกาเสตฺวา อาส... ...คุณ ปกาเสตฺวา อิติ เอว ตีหิ ฯ เป ฯ 
ปกาเสตฺวา ทสฺเสตีติ๓ สมฺพนฺโธ ฯ ชาติยาติ ปท เชฏสฺเสฏาติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๒๔๕] เอวนฺติ ปาลิย วุตฺตนเยน ฯ ภควาตาติ ปท วุตฺเตติ ปเท 
กตฺตา ฯ วินิคูหิตพฺเพปติ ปท เชฏสฺ...ภาเวติ ปทสฺส วิเสสน 
เชฏสฺ...ภาเวติ ปท วุตฺเตติ ปเท ลกฺขณวนฺต ฯ ธมฺมเทสนายาติ 
ปท วุตฺเตติ ปเท กรณ วุตฺเตติ ปท อโวจาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
        ปติยา วิปฺผาโร ปติวิปฺผาโร ฯ คตฺตฺจ จิตฺตฺจ คตฺต- 
จิตฺต ฯ ปติวิปฺผาเรน ปริปุณฺณ คตฺตจิตฺต ยสฺส โส ปติ... 
จิตฺโต ฯ 
        ต เชฏสฺเสฏภาว ฯ วิทิตฺวาติ ปท ครหิตฺวาติ ปเท ปุพฺพ- 
 
๑. อภินิพพฺิธาติ ทิสฺสมานปาลิ ฯ  ๒.๓. ทสฺเสสีติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                                [ปา.๘.๙ ฯ ส.๑๘๘...๑๙๐]  
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กาลกิริยา ฯ อหนฺติ ปท อวจนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อีทิส นาม 
สพฺพ... ...คตนฺติ ปทตฺตย สพฺพ ฺ ุนฺติ ปทสฺศ วิเสสน ฯ 
สพฺพ ฺ ุนฺติ ปท วจนฺติ ปเท กมฺม ฯ อ ฺาณนฺติ ปท 
ธีติ ปเท กมมฺ ฯ ครหิตฺวาติ ปท คนฺตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ ชาติยาติ ปท ปุเรชาตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
ปุเรชาตตฺเถนาติ ปุเรชาตสภาเวน ฯ อิติสทฺโท เอตนฺติ ปทสฺส 
สรูป ฯ 
        [๒๔๖] ตตถาติ อภิกฺกนฺตนฺติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ อิธาป 
อธิกาเร ฯ อย อภิกฺกนฺตสทฺโท อพฺภ...เยว ทิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ยสฺมา จ อย อภิกฺกนฺตสทฺโท อพฺภนุโมทเน ทิสฺสติ ตสฺมา 
วุตฺต โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ลกฺขเณนาติ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท 
กรณ ฯ อิธ อธิกาเร ฯ ปสาท... ...วเสน วาติ๑ ปททฺวย 
วุตโตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อย อภิกฺกนฺตสทฺโท ฯ ตตฺถาติ 
เตสุ ทฺวีสุ อภิกฺกนฺตสทฺเทสุ นิทฺธารณ ฯ ปสาท โถเมติ ฯ 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ เอตฺถาติ โถมนาย อย อธิปฺปาโย ฯ ยทิท 
ยา อย ธมฺมเทสนา ต วจน อภิกฺกนฺต ยทิท โย อย ปสาโท 
ต ปสาทน อภิกฺกนฺตนฺติ โยชนา ฯ อาคมฺมาติ ปท ปสาโทติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ปสาโทติ ปท ลงฺิคตฺโถ ฯ ปาวจนนฺติ 
 
๑. วณณฺนาย จสทฺโท โหติ ฯ 

                            [ปา.๙ ฯ ส.๑๙๐.๑๙๑]  
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ปท โถเมตีติ ปเท กมฺม ฯ ตถาสทฺโท อภิกฺกนฺตนฺติ ปท 
อากฑฺฒติ ฯ เอวมาทีหิ เหตูหิ ปาวจน โยเชตพฺพ ฯ 
        [๒๔๗] ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ ทิสามุฬฺหสฺสาติ 
ทิสาสุ มุฬฺหสฺส ฯ สทฺธมมฺวิมุข อสทฺธมฺมปติตนฺติ ปททฺวย 
มนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ สทฺธมฺมโต วิมุตฺต มุข ยสฺส โส 
สทฺธมฺมวิมุโข สทฺธมฺม สมุข อกโตติ อธิปฺปาโย ฯ อสทฺ- 
ธมฺมปติตนฺติ อสทฺธมฺเม ปติต ฯ วุฏาเปนฺเตนาติ ปท 
โคตเมนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ สาส...ธานาติ ปท ปภูตีติ ปเท 
อปาทาน ฯ ปภูตีติ ปท ปฏิจฺฉนฺนนฺติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ 
มิจฺฉา...ปฏิจฺฉนฺนนฺติ มิจฺฉาทิฏ ิสงฺขาตคหเนน ปฏิจฺฉนฺน ฯ 
วิวรนฺเตน โคตเมน ฯ กุมฺมคฺโค จ มิจฺฉามคฺโค จ กุม... 
มคฺคา กุมฺมคฺคมิจฺฉามคฺเคสุ ปฏิปนฺโน กุมฺมคฺค...ปนฺโน ฯ 
โมห...นิมุคฺคสฺส อปสฺสโตติ ปททฺวย เมติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
เมติ ปท ธารเณน อิติ ปเท สมฺปทาน ฯ พุทฺธา...ปานีติ 
พุทฺธาทิรตนตฺตยสงฺขาตานิ รูปานิ ฯ 
        เตส พุทธฺาทิรตนตฺตยรูปาน ปฏิจฺฉาทโก ตปฺปฏิจฺฉาทโก ฯ 
โมโห เอว อนฺธกาโร โมหนฺธกาโร ฯ ตปฺปฏิจฺฉาทโฏ จ 
โส โมหนฺธกาโร จาติ ตปฺ...สโก ฯ เทสนา เอว ปชฺโชโต 
เทสนาปชฺโชโต ฯ ตปฺปฏจฺิฉาทกโมหนฺธการวิทฺธสโก จ โส 
                         [ปา.๙ ฯ ส.๑๙๑.๑๙๒]  
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เทสนาปชฺโชโต จาติ ตปฺ...ปชฺโชโต ฯ ธาริยเต ธารณ 
ภาวสาธน ฯ ตปฺปฏิจฺ...ปชฺโชตสฺส ธารณ ตปฺ...ธารณ ฯ 
        ตปฺปฏิจ...ธารเณนาติ ปท ปกาสิตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        อถวา ตปฺปฏิจฺฉา...ปชฺโชต ธาเรตีติ ตปฺปฏิจฺฉา... 
ธารโณ ฯ ตปฺปฏิจ...ธารเณนาติ ปท โคตเมนาติ ปทสฺส 
วิเสสน๑ 

        [๒๔๘] ตตฺถาติ เตสุ เอสาหนฺติอาทิปเทสุ ฯ ภวนฺต โคตม 
สรณนฺติ คจฺฉามีตีมสฺส วิวรณ ภว เม ฯ เป ฯ พุชฌฺามีติ ฯ 
เมติ ปท สรณนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ สรณนฺตีมสฺส วิวรณ 
ปรายนนฺติ ฯ อฆสฺสาติ ปท ตาตาติ ปเท อปาทาน ฯ 
ตาตาติ ปาลโก ตาธาตุ ปาลเน ตุปฺปจฺจโย ฯ ธาตาติป 
ปาโ ฯ 
        หิตสฺสาติ ปท วิธาตาติ ปเท กมฺม ฯ จสทฺโท ตาตา 
จ วิธาตา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        วิธาตาติ วิปุพฺโพ ธา ธารเณ ตุปฺปจฺจโย ฯ 
        อธิปฺปาเยนาติ ปท คจฺฉามีติ ปเท กรณ ตติยาวิเสสน  
วา ฯ เอวนฺติ อิมินา อธิปฺปาเยน ฯ ชานามีตีมสฺส อตฺถวจน 
พุชฺฌามีติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ หิ สจฺจ เยส ธาตูน 
คติ อตฺโถ ฯ อปสทฺโท อเปกฺขตฺโถ ฯ 
 
๑. ตปฺปฏิจฺฉาทก...ปชฺโชต ธาเรนฺเตนาติ วณณฺนาวจน ฯ 

                           [ปา.๙ ฯ ส.๑๙๒]  
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        [๒๔๙] ธมฺมฺจ...ฆฺจาติ เอตฺถ ปน วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อธิคโต มคฺโค เยหิ เต อธิคตมคฺคา ฯ สจฺฉิกโต นิโรโธ 
เยหิ เต สจฺฉิกตนิโรธา ฯ อนุสิฏสฺส อนุรูป ยถานสุิฏ ฯ 
ปฏิปชชฺนฺตีติ ปฏิปชฺชมานา ฯ จสทฺโท อธิคตมคฺเค จ 
สจฺฉิ...โรเธ จ ปฏิปชชฺมาเน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อตฺถโตติ 
สภาวโต ฯ อิติสทฺโท เอตนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        วิตฺถาโรติ วิตฺถาโร วตฺตพฺโพ ฯ น เกวลฺจ๑ ฯ เป ฯ 
นิพฺพานฺจ ธมฺโม อปจ โข ฯ เป ฯ ธมฺโมป ธมฺโม นาม ฯ 
เอตฺถาติ คาถาปเทสุ นิทฺธารณ ฯ อปฺปฏิกูล ฯ เป ฯ วิภตตนฺติ ปเทน 
ปฎกตฺ... วิภตฺตสพฺพธมฺมกฺขนฺธา กถิตา ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        ทฏิ ิ...ฆาเตนาติ ปท สหโตติ ปเท  ตติยาวิเสสน ฯ ทฏิ ิ 
จ สีลานิ จ ทฏิ ิสีลานิ ทฏิ ิสีลาน สงฺฆาโต ทิฏ ิสีลสงฺฆาโต ฯ 
        [๒๕๐] โกสลฺลตฺถนติฺ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
วิธีติ เภโท ฯ อตฺถิเกหีติ ปท คเหตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ 
ปปฺจสูทนิย วา ฯ เป ฯ ณฺณนาโต คเหตพฺโพ สุมงฺคลวิลาสินิย 
ทีฆนิกายฏกถาย สรณวณฺณนาโต คเหตพฺโพ ปรมตฺถโชติกาย 
วา ฯ เป ฯ คเหตพฺโพติ๒ โยชนา ฯ 
        อุปา...สลฺลตฺถนฺติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
 
๑. อย จสทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ ฯ  ๒. วณฺณนายนฺตุ ปปฺจสูทนีปรมตฺถโชติกา  
สุมงฺคลวิลาสินี อิจฺเจว ปกรณนามกกฺโม ลิขิโต ฯ 

                                [ปา.๙ ฯ ส.๑๙๒...๑๙๔]  
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เอตฺถาติ เอตสฺมึ อธิกาเร เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
ตนฺติ ปกิณฺณก ฯ อิธ นิทานาธิกาเร ฯ 
        นิคฺคณฺ ีนนฺติ ปท นิคฺคณฺานนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
อิธ ปน อธิกาเร ฯ อย อคฺคสทฺโท ฯ เอตฺถาติ อชฺชตคฺเคติ 
เอตฺถ ปเท ฯ ปทสนฺธิกโรติ ปทสนฺธิวเสน กโร วุตฺโต ฯ 
อชฺช อคฺคนฺติ อิม ทิวส อาทึ กตฺวา ฯ อชฺชาติ ปท 
กตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ นตฺถ ิอ ฺโ สตฺถา เอตสฺสาติ 
อน ฺสตฺถุโก ฯ เนว พุทฺธ วเทยฺยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถ 
จ อธิกาเร ฯ อิติ อธิปฺปาโย ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๕๑] อตฺตสนฺนิยฺยาทนนฺติ อตฺตโน นิยฺยาทน ฯ อตฺต- 
สนฺนิยฺยาตนนฺติป อตฺถิ ฯ อิติสทฺโท อาหาติ ปเท อากาโร ฯ ก ึ
วจน พฺราหฺมเณน วุตฺต โหติ ฯ เมติ ปท อธิวาเสตูติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ วสฺสาวาสนฺติ ปท อธิวาเสตูติ ปเท กมฺม ฯ มาเสติ 
อจฺจนฺตสโยโค ฯ เวรฺช ฯ เป ฯ ปฏิจฺฉตูติ อิท ปุริมวจนสฺส 
อธิปฺปาโย ฯ อิติ วจน วุตฺต โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อโจเปตฺวาติ 
อจาเลตฺวา ฯ พฺราหฺมโณ วิทิตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ชาติ...ณานนฺติ 
ชาติยา มหลฺลกาน พฺราหฺมณาน น กโรตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
สมโณ น กโรติ ฯ วิครหตฺิวาปติ อปสทฺโท อรุจิสูจน ฯ 
วิ ฺาตา พุทฺธคุณา เยน โส วิ ฺาตพุทฺธคุโณ ฯ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ ปติฏาเปตฺวาติ ปท อปกฺกมิตฺวาติ ปเท ปุพฺพ-  
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กาลกิริยา ฯ ยาว ทสฺสนวิสโยติ ทสฺสนวิสโย ยาว ยตฺตก อตฺถิ ฯ 
        [๒๕๒] ทุกฺเขน ลภา ภิกฺขา เอติสฺสนฺติ ทุลฺลภภิกฺขา ฯ 
ทุลฺลภภิกฺขตาติ ปท โหตีติ ปเท กตฺตา ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ 
าเน ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ าเน ฯ ตถาติ อสฺสทฺธภาเวน ฯ สา 
ทุลฺลภภิกฺขตา น อโหสิ ฯ 
        ตตฺถาติ ทฺวีหิติกาติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ อีหิติกาติ อีหนา ฯ 
อีหิกาติป อตฺถิ ฯ ทฺวิธา ปวตฺตา จิตฺตอิริยาติ ทฺวิธา ปวตฺตา 
จิตฺตสฺส อิริยา ฯ เอตฺถ าเน มย กิฺจิ ภิกฺขมานา ยาจมานา 
ลจฺฉาม นุ โข น ลจฺฉาม อิติ เอว ทฺวิธา ปวตฺตจิตฺตอิริยาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท ทฺวิธาติ ปเท สรูป ฯ เอตฺถาติ ทฺวีหิ- 
ติกาติ ปเท ฯ อาทีนิปติ๑ อปสทฺโท น เกวล อีหาติ ปทานิ 
เอกตฺถานีติ ญาเปติ ฯ เอตฺถาติ เวรฺชาย ฯ 
        อลทฺธาติ อลภิตฺวา มตานนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ตสฺสาติ ปาสฺส ฯ พฺยาธิ เอว โรโค พฺยาธิโรโค ฯ ตตฺถ 
จาติ เวรฺชาย นิกฺขมตีติ ปเท อาธาโร ฯ คพฺภ...กาเลติ ปท 
อุปหตเมวาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ เสตกโรเคนาติ ปท อุปหตเมวาติ 
ปเท กตฺตา ฯ อุป ฯ เป ฯ ปณฺฑรนฺติ จตุปฺปทานิ สาลิ... 
...ส วาติ ปททฺวยสฺส วิเสสน ฯ ปจฺฉินฺน ขีร เอตสฺสาติ 
ปจฺฉินฺนกฺขีร ฯ อคฺคหิต ตณฺฑุล เยน ต อคฺคหิตตณฺฑุล ฯ 
 
๑. ...อาทีนิ หตีิ วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺตตโร ฯ 

                            [ปา.๑๐ ฯ ส.๑๙๖.๑๙๗]  
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เสตฏ ิกาติ เวรฺชา วุจฺจติ ฯ อภิ...รตฺวาปติ ปท วุตฺตาติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อปสทฺโท ฯ อรจิุสูจน ฯ วุตฺตสสฺสนฺติ 
ปท สมฺปชชฺตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ ตตฺถาติ เวรฺชาย 
สมฺปชฺชตีติ ปเท อาธาโร ฯ สลากา เอวาติ สลากามตฺต เอว 
สมฺปชฺชตีติ ปเท วิกติกตฺตา ฯ เอวสทฺเทน ผล น ชนยตีติ 
าเปติ ฯ ตตฺถาติ เวรฺชาย คเตสูติ ปเท อาธาโร ฯ 
คเตสูติ ปท คจฺฉนฺตีติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ อิตีติ อิติ วตฺวา ฯ 
วณฺณชฺฌกฺขนฺติ กหาปณวิจารณ ฯ โส วณฺณชฺฌกฺโข ฯ เต 
ธ ฺตฺถิกา ฯ ต สลาก ฯ ย อฺุฉ ฯ ตตฺถาติ เวรฺชาย ฯ 
        [๒๕๓] อาคตตฺตาติ ปท ลทฺธาติ ปเท เหตุ ฯ เอวนฺติ 
อุตฺตราปถกาติ เอว ฯ ลทธฺ โวหาร นาม เยหิ เต ลทธฺโวหารา ฯ 
อสฺสวาณิชา คจฺฉนฺตา อุปคตา โหนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เตหิ 
วิกฺกา... ...มตฺเตหีติ ปทตฺตย อสฺสสเตหีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
อตฺตโนติ ปท ภณฺฑาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อสฺสสเตหีติ อสฺส- 
สเตหิ สทฺธึ อุปคตาติ ปเท สหตฺถตฺตติยา ฯ เวรฺชายนฺติ 
ปท อุปคตาติ ปเท อาธาโร ฯ อถวา เวรฺชายนฺติ ปท 
อุปาติ ปเท กมฺมปฺปวจนียยุตฺตตฺตา กมฺม ฯ วสฺสาวาสนฺติ 
วสฺสกาเล วาส อุปคตาติ ปเท กมฺม ฯ อุปคตาติ อุปนิสฺสาย 
คตา ฯ มาเสติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ อุปคจฺฉนฺตา จ พาณิชา 
การาเปตฺวา ปริกฺขิปสุ ฯ อุทเกนาติ ปท อนชฺ...ณีเยติ ปเท 
                           [ปา.๑๐ ฯ ส.๑๙๗.๑๙๘]  
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กตฺตา ฯ อตฺตโน จาติ อตฺตโน อาวาสาครานิ๑ จ ฯ อสฺสานิ 
จาติ อสฺสาน มนฺทิรฺจ ฯ เตสนฺติ วาณิชาน ฯ ปลูกนฺติ 
ยวตณฺฑุล ฯ ปตฺโถ นาม นาฬีมตฺต เอกสฺส ปุริสสสฺ ยาปนาย 
อล ยุตฺต โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ หิ สจฺจ ปตฺโถ ฯ เป ฯ ทุวินฺน 
อิติ เอต วจน ทฺวาทสนิปาตชาตเก ภควตา วุตฺตมฺป ฯ อย 
ปตฺโถทโน ทุวินฺน ชนาน ยาปนาย นาล น ยุตฺต ฯ นิตฺถุสนฺติ 
ถุสรหิต ฯ อุสฺเสเทตฺวาติ รนฺธิตฺวา คหิตาติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ ห ิสจฺจ ยวตณฺฑุลาลสถุสา ยทิ โหนฺติ ฯ ตตฺเถ- 
ตนฺติ๒ ตตฺถ าเน เอต ยวตณฺฑุล ฯ อิตีติ มนสิกาเรน 
อาทายาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ กสฺมา ฯ เป ฯ ญตฺตนฺติ 
ปุจฺฉา ฯ เตหิ วาณิเชหิ ต ยวตณฺฑุล ป ฺตฺต ปต ฯ 
ปริหาโร มยา วุจฺจเต ฯ เต อุตฺตราปถมนุสฺสา ฯ 
        พุทฺธ มมายนฺติ ปยายนฺตีติ พุทฺธมามกา ฯ 
        ทิวเสติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ ภิกฺขูติ ปท อทฺทสสูติ ปเท 
กมฺม ฯ สุนิวตฺเถ สุปฺปารุเต อิริ...ปนฺเน อลภมาเนติ จตุปฺปท 
ภิกฺขูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เอวนฺติ เอว ทาเน สติ ฯ อิติสทฺโท 
เอตนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ เต วาณิชา ฯ 
        [๒๕๔] อิทานิ ภิกขู ฯ เป ฯ นิวาเสตฺวาติอาทีสุ วจเนสุ 
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ อิทานีติ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท กาล- 
๑. ๒. วาสาคารานิ ตตฺเถว ตนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๑. โปราณโปตฺถเก อาวาสา- 
คารานีติป อตฺถิ ฯ 

                                [ปา.๑๐ ฯ ส.๑๙๘.๑๙๙]  
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สตฺตมี ฯ วิหาร...วเสนาติ วิหาเร นิวาสนสฺส ปริวตฺตนวเสน ฯ 
เอตนฺติ นิวาเสตฺวาติ ปท ฯ น หีติ ทฬหฺีกรณ ฯ ตโตติ 
ปณฺฑาจรณกาลโต๑ ฯ ยถา ฯ เป ฯ มตีติ สมาทาเยว ปกฺกมตีติ 
ปโยเค วิย ฯ จริตฺวาติ ปท อลภมานาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ติฏตุ ปณฺโฑติ ปณฺโฑ ติฏตุ ฯ โย กปฺปยการโก ฯ 
เตส เถราน ฯ ต ปตฺถปตฺถปูล ฯ น จ วฏฏติ สาม 
ปจฺจน ฯ เอว โน ฯ เป ฯ โมจนฺจาติ มนฺเตตฺวา อฏฏ เต 
ชนา วา ภิกฺขู ทสทส ชนา วาติ สมฺพนฺโธ ฯ เตติ ปท ชนาติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ เอว โนติ เอว โกฏเฎตฺวา ภฺุชมาเนน โน 
อมฺหาก ฯ สปฺปมธุสกฺขร เทนฺติ ฯ ตนฺติ ปตฺถปูล ฯ ปณฺฑิต- 
ปุริเสนาติ ปท กตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ กต กมฺม ฯ อถาติ 
ตทา ฯ เอตฺถาติ ปตฺถปูเล ฯ ตนฺติ ปตฺถปูล ฯ อตินาเมติ 
วีตินาเมติ ฯ ตโต กาลโต ฯ 
        [๒๕๕] กึ ฯ เป ฯ โหตีติ ปุจฺฉา ฯ น โหตีติ อานนฺทตฺเถโร 
ภควโต อุปฏาโก น โหติ ฯ อานนฺทตฺเถโร อุปฏากฏาน 
โน จ โข ลทโฺธ ฯ อลทฺธภาว าเปนฺโต ภควโต หีติ- 
อาทิมาห ฯ อิจฺฉนฺตีติ ปกฺกมิตุ อิจฺฉนฺติ ฯ ภควาปติ ปท 
อธิวาเสสีติ ปเท กตฺตา ฯ าติ จ โส เสฏโ จาติ าติสฺ- 
 
๑. ปณฺฑ... ฯ 

                         [ปา.๑๐ ฯ ส.๒๐๐.๒๐๑]  
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เสฏโ ฯ อถโข สจฺจโต เอวรูเปสุ เอวมามิสทุลฺลภสภาเวสุ 
าเนสุ อยเมว อานนฺโท ปฏิรูโป กาตุ ยุตฺโต อิติ มนสิกตฺวา 
อธิวาเสสิ ต ปตฺถปูล สมฺปฏิจฺฉิ ฯ 
        [๒๕๖] นนุ จ ฯ เป ฯ น ชานาตีติ ปุจฺฉา ฯ ปริหาโร 
มยา วุจฺจเต ฯ มาราวฏฏนาย มนุสสฺา ภตฺต น อทสุ 
พฺราหฺมโณ น ชานาตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เวรฺช หีติอาทิ ปากฏตร ฯ 
พฺราหฺมณ นครนฺติ ปททฺวย อาวฏเฏตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
จสทฺโท นครฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ สมนตฺา จ โยชนมตฺต 
ต สพฺพ อาวฏเฏตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท ตฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ยตฺถาติ ยสมฺึ าเน ฯ ต าน ฯ อาวฏเฏตฺวา- 
ตีมสฺส วิวรณ โมเหตฺวาติ ฯ สพฺเพส มนุสฺสาน ฯ 
        [๒๕๗] กึ ปน ฯ เป ฯ คโตติ ปุจฺฉา ฯ ตตฺถ เวรฺชาย โน 
อชานิตฺวา วสฺส อุปคโตติ สมฺพนฺโธ ฯ อถ ฯ เป ฯ คโตติ 
ปุจฺฉา ฯ อถาติ เอว ชานเน สติ ฯ จมฺปา...ทีนนฺติ นิทฺ- 
ธารณ ฯ ตมฺปติ อุตฺตรกุรุ วา ติทสปุ วา ฯ โสติ มาโร ฯ 
ต สวจฺฉรนฺติ ตสฺมึ สวจฺฉเร ฯ อติวิย อาฆาเตนาติ ปท 
ปริยุฏ ิตาติ ปเท กตฺตา ฯ ปริยฏุ ิต จิตฺต ยสฺส โส ปริยุฏ- 
 ิตจิตฺโต ฯ อิธาติ เวรฺชาย ฯ อิติสทฺโท อิมนฺติ ปทสฺส 
สรูป ฯ 
        [๒๕๘] กึ ปน ฯ เป ฯ น สกโฺกตีติ ปุจฺฉา ฯ เตติ วาณิชา ฯ 
                           [ปา.๑๐ ฯ ส.๒๐๑.๒๐๒]  
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ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ ปฏิ ฯ เป ฯ วฏเฏสีติ ปุจฺฉา ฯ อวิสยฺห- 
ตาย มาโร นาวฏเฏสีติ สมฺพนฺโธ ฯ น หีติอาทิ ปากฏตร ฯ 
อภิหฏ ฯ เป ฯ วฏฏสฺสาติ๑ ปทตฺตย อนฺตรายนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
จตุนฺน หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ตถาคตสฺสาติ ปท ทานสฺส 
ปริจฺจตฺตานนฺติ ปททฺวเย สมฺปทาน ฯ อภิ...สงฺเขเปนาติ ปท 
นิพทฺธทานสฺสาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ นิพทฺธทานสฺส ปจฺจยานนฺติ 
ปททฺวย อนฺตราโยติ ปเท สมฺปทาน ฯ อปฺป...เขเปนาติ 
ปท ปริจฺจตฺตานนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เกนจิ ปุคฺคเลน 
อนฺตราโย กาตุ น สกฺกา ฯ หิ สจฺจ จนฺทิม...นป ปภา 
โหนฺติ ฯ วิหโต อานุภาโว เอตาส ปภานนฺติ วิหตานุภาวา ฯ 
มาเรนาติ ปท อกตาติ ปเท กตฺตา ฯ อกโต อนฺตราโย ยสฺสา 
ภิกฺขาย สา อกตนตฺรายา ฯ ตทาติ เวรฺชาย วสนกาเล ฯ 
        [๒๕๙] เอว ปริภฺุชนฺโต จ ภควา เอกทิวส อุทุกฺขลสทฺท 
อสฺโสสิ โขติ สมฺพนฺโธ ฯ ภควาติอาทิ อสฺโสสิ โข ฯ เป ฯ 
สทฺทนฺติ ปทสฺส วิตฺถาโร ฯ มุสลสงฺฆฏฏชนิตนฺติ มุสลสฺส 
สหนเนน ชนิต ฯ ตโต อสฺโสสิ ฯ เป ฯ สทฺทนฺติ วจนโตปร 
ชานนฺตาป ...ตาติเอวมาทิ วจน ธมฺมสงฺคาหเกหิ วุตฺต ฯ 
ปรโต ก ึนุ ฯ เป ฯ สทโฺทติ ย วจน ภควา ปุจฺฉิ ตสฺส 
วจนสฺส ฯ ตตฺราติ ชานนฺตาปติอาทิวจเน ฯ สเจ น โหตีติ 
 
๑. ...วตฺตสฺสาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๑๐ ฯ ส.๒๐๒.๒๐๓]  
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สเจ ตสฺสา ปุจฺฉาย โส กาโล น โหติ ฯ ยนฺติ ย วจน ฯ 
ตเทว วจน ฯ โน อนตฺ...หติ วจน ปุจฺฉนฺติ กสฺมา ยสฺมา 
อนตฺถสฺหิเต วจเน วิสยภูเต น อตฺถสฺหิตสฺส วจนสฺส กมฺม- 
ภูตสฺส วา เสตุฆาโต มคฺเคน สมุจฺเฉโท ตถาคตาน ตถาคเตหิ 
ตสฺมา อตฺถสฺหิต๑ ตถาคตา ปุจฺฉนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อนตฺถ- 
สฺหิเตติ ปท เสตุฆาโตติ ปเท อาธาโร  กมฺม วา ฯ หนน 
ฆาโต เสตุนา ฆาโต เสตุฆาโต ฯ ตถาคตานนฺติ ปท ฆาโตติ 
ปเท กตฺตา ฯ มคฺเคเนวาติ ปท ฆาโตติ ปเท กรณ ฯ ตาทิสฺสาติ๒ 

อนตฺถสฺหิตสฺส ฯ วจนสฺสาติ ปท ฆาโตติ ปเท กมฺม ฯ 
        อิทานีติ ปท ทสฺเสนฺโตติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ อตฺถสฺหิ- 
ตนฺติ เอตฺถ ปเท ทสฺเสนฺโตติ ปเท อากาโร ฯ ตนฺติ วจน ฯ 
ตตฺถาติ อากาเรหีติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ อิติสทฺโท สมา- 
ปนฺโน ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ วจเน ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ 
จสทฺโท ปตฺถ...ลาภฺจ สลฺล...ตฺติตฺจ สาม...จนฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ อาโรเจนฺโต อานนฺโท วุจฺจตีติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๒๖๐] อิท ปน วจน อาหาติ ปเท กมฺม ฯ อากาเรสูติ 
นิทฺธารณ ฯ 
        ตตฺราติ ตุเมฺหหีติอาทิวจเน ฯ ตุเมฺหหีติ ปท วิชิตนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ เอว ทุพฺภิกฺเข เทเส วิชิตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
 
๑. โน อนตฺถสฺหิตนฺติ ภเวยยฺ ฯ  ๒. ตาทิสสฺสาติ อิติป ฯ 

                           [ปา.๑๐ ฯ ส.๒๐๓.๒๐๔]  
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จสทฺโท สลลฺ...ตาย จ สลฺเลเขน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ก ึ
วิชิตนฺติ ปุจฺฉา ฯ ผล เอว ภาร ผลภาร ฯ 
        ผลภาเรน นมิต ผลภารนมิต ผลภารนมิต สสฺส เอติสฺสนฺติ 
ผล...สสฺสา ฯ สุฏ ุ ภิกฺขา เอติสฺสนฺติ สุภิกฺขา ฯ สุลโภ 
ปณฺโฑ เอติสฺสนฺติ สุลภปณฺฑา ฯ 
        อภิภูต ฯ เป ฯ วตฺติตนฺติ อิท วิชตินฺติ ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ 
ตตฺถาติ คามนิคเมสุ ฯ เอกภิกฺขุนาปติ ปท น กโตติ ปเท 
กตฺตา ฯ มาเสติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ กิสฺมฺิจีติ กิสฺมิฺจิ คุเณ 
น ม ฺนฺตีติ ปเท นิมิตฺต ฯ  ลภิตฺวาปติ ปท อติม ฺ ิสฺสตีติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิท โอทน ฯ อิมนิา โอทเนน ฯ 
ตนฺติ ปท สกกฺารนฺติ ปทสฺศ วิเสสน ฯ นิสฺสายาติ ปท 
อุปฺปนฺนนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ สกกฺารนฺติ ปท อนุภวมานาติ 
ปเท กมฺม ฯ ตปฺปจฺจย ... กริสฺสตีติ อิท อติม ฺ ิสฺสตีติ 
ปทสฺส วิวรณ ฯ ต สกฺการานุภวน ปจฺจโย ยสฺส โส 
ตปฺปจฺจโย ฯ กถนฺติ อาการปุจฺฉา ฯ กสฺมา เอตฺตก ภตฺต 
ปกฺก ตุเมฺห ยตฺถ ภาชเนสุ อตฺตโน สนฺตก ปกฺขิปตฺวา 
เปยฺยาถ ตุมฺหาก ตานิ ภาชนานิ กึ นตฺถิ อิติ มาน กริสฺสตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท กรสิฺสตีติ ปเท อากาโร ฯ 
        [๒๖๑] อถโข ฯ เป ฯ ลลฺาโนติอาทีสุ ปเทสุ วินิจฺฉโย ฯ 
อายสฺมาติ เอต ปท ปยวจน อายสฺมาติ เอต ปท ครุ... 
                          [ปา.๑๐.๑๑ ฯ ส.๒๐๔.๒๐๕]  
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วจน ครุคารวสปฺปติสฺสสฺส นาม ฯ 
        วุจฺจติ อเนนาติ วจน ปรสฺส ปเยน วจน ปยวจน ฯ 
ครุคุณยุตฺโต คารโว ครุคารโว ฯ สห ปติสฺเสน นิสฺสยเนนาติ 
สปฺปติสฺโส สนิสฺสโย สธิาตุ นิสฺสเยน ฯ ครุคารโว ฯ 
โส สปฺปติสโฺส จาติ ครุ...สปฺปติสฺโส ครุคารวสปฺปติสฺสสฺส 
อธิวจน นาม ครุ...วจน ครุคารวสปฺปติสฺสวาจกนฺติ อตฺโถ ฯ 
        คุณ ...นาติ ปท มหา จาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิทานีติ 
ปท วตฺตพฺพนฺติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ เอตรหิ ฯ เป ฯ วจนนฺติ 
ปท เอตนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ อโวจาตีมสฺส วิวรณ ทสฺเสตีติ ฯ 
กสฺมา อโวจาติ ปุจฺฉา ฯ ปวินฺติป อตฺถิ ฯ อิติสทโฺท จินฺเตสีติ 
ปเท อากาโร ฯ อถาติ ตทา ฯ น เมตนฺติ เอต การณ เม 
ปฏิรูป น อสฺส น ภเวยฺย ฯ 
        [๒๖๒] ปโวโชติ ปวิยา โอโช ฯ ต ปวีมณฺฑ สนธฺาย 
เหฏ ิมตล สมฺปนฺนนฺติ วจน เถโร วทติ ฯ ตตฺถาติ เหฏ ิ- 
มาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ หิ สจฺจ ยเถว ตตฺร ฯ เป ฯ เอตฺถ 
ปโยเค มธุรผโล อิติ อตฺโถ เอว อิธาป อธิกาเร สมฺปนฺนนฺติ 
ปทสฺส มธุรสนฺติ อตฺถ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตตฺรสฺสาติ ตสฺมึ าเน ภเวยฺย ฯ สาธุรสนฺติป อตฺถิ ฯ อิท 
ปน วจน อสฺส ปวิยา เหฏ ิมตลสฺส มธุรตาย โอปมฺม- 
 ินิทสฺสนตฺถ อุปมาภาว ฺาปนตฺถ เถเรน วุตฺต ฯ อสฺสาติ ปท 
                           [ป.๑๑ ฯ ส.๒๐๕.๒๐๖]  
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มธุรตายาติ ปเท สมฺพนฺโธ  มธุรตายาติ ปท โอปมมฺาติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ขุทฺเทหิ กต มธุ ขุทฺทมธุ ฯ 
        เอตฺถ จาติ สาธาหนฺติ ปเท วิชฺชมาน สาธูติ เอต วา๑ ปท ฯ 
ปวีปริวตฺตนนฺติป อตฺถิ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ เอวนฺติ สาธาห 
ภนฺเตติ เอว วจน ฯ อิตีติ ตสฺมา อุกฺกุชฺเชยฺยนฺติ สมพฺนฺโธ ฯ 
        [๒๖๓] อถาติ ยาจนานนฺตร ฯ อิตีติ ปท ปุจฺฉีติ ปเท 
อากาโร ฯ ปวีนิสฺสิตาติป ปาโ ฯ เตติ เต ปาเณ 
กริสฺสสีติ ปเท กมฺม ฯ ปวิยาติ ปท ปร.ิ..มานายาติ ปเท 
ลกฺขณวนฺต ปริ...นายาติ ปท กริสฺสสติี ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
ตยา ปริวตฺติยมานาย ฯ อสกฺโกนฺเตติ ปท เตติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ กตฺถ าเน ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        อถาติ ปจฺุฉานนฺตร ฯ ตสฺสาติ เอกาห ภนฺเตติอาทิวจนสฺส ฯ 
มหาปวีติป อตฺถิ ฯ อิตีติ ปท อตฺโถติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        อถาติ อนนฺตร ฯ อสฺส เถรสฺส ฯ ตตฺถาติ อลนฺติอาทิปเทสุ 
นิทฺธารณ ฯ น อยนฺติ น อย ปฐวี ฯ อ ฺเส ปุคฺคลาน ฯ 
อิติ เอว สตฺตา วิปลฺลาสป สมฺปาปุเณยฺยุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอว นิคม...ทสีุ นโย ฯ 
        [๒๖๔] น วาติ วา อปโร นโย เอส วิปลฺลาโส น โหติ ฯ 
กสฺมา น โหตีติ อาห อจินฺเตยฺโย หีติอาทึ ฯ กถ ปน 
 
๑. อนิจฺฉิตพฺพมิท ฯ 

                        [ปา.๑๑ ฯ ส.๒๐๖.๒๐๗]  
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วิปลฺลาส ปฏลิเภยฺยุนฺติ อาห เอวนฺติอาทึ ฯ เอวสทฺโท 
วุจฺจมานาเปกฺโข ฯ ปนสทฺโท ปกฺขนฺตโร ฯ ตตฺราติ เตสุ ภิกฺขูสุ 
ภวิสฺสตีติ ปเท อาธาโร ฯ เอวนฺติ เอว วิตกฺกน ฯ อมฺหากนฺติ 
ปท น ทเทยฺยุนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ อิตีติ ปท เอวนฺติ ปทสฺส 
สรูป ฯ เอวนฺติ เอว วิตกฺกเนน ปฏลิเภยฺยุนฺติ ปเท วิเสสน- 
เหตุ ฯ เตติ เต มนุสฺสา ปฏิลเภยฺยุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
สนฺเตสุเยวาติ ปท อริยปคฺุคเลสูติ ปทสฺส วิเสสน อริย- 
ปุคฺคเลสูติ ปท วิปลฺลาสนติฺ ปเท อาธาโร ฯ อปายุปคาติ 
อปาย อุปคตา ฯ ปริวตฺเตตุนฺติ ปริวตฺตน ฯ 
        [๒๖๕] อถาติ อนนฺตร ฯ ตมฺป ยาจน ฯ อสฺส เถรสฺส ฯ 
ตตฺถาติ ตสฺมึ อล โมคฺคลฺลานาติอาทิวจเน ฯ วิปลฺ ฯ เป ฯ 
ปฏิลเภยฺยุนฺติ วจน ภควตา กิฺจาป น วุตฺต อถโข สจฺจโต 
วิปลฺ ฯ เป ฯ เภยฺยุนฺติ วจน ปณฺฑิเตน คเหตพฺพ ฯ อสฺสาติ 
วิปลฺลาสมฺป สตฺตา ปฏิลเภยฺยุนฺติ วจนสฺส ฯ ยท ิฯ เป ฯ กเรยฺยาติ 
ปุจฺฉา ฯ มหาสมุทฺทนฺติ ปท อธิฏหิตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
ปท ...เรนาติ ปท อติกฺ...ตพฺพนฺติ ปเท กรณ ฯ มาติ 
ฯ เป ฯ มตฺตนฺติ ปททฺวย มหาสมุทฺทนฺติ ปทสฺส วิเสสน๑ ฯ 
นเฬรุ...นฺทโตติ ปท นีหรตฺิวาติ ปเท อปาทาน ฯ อุตฺตร- 
กุรุนฺติ ปท อภิมุขนฺติ ปเท กมฺม ฯ กตฺวาติ ฐเปตฺวา ฯ 
 
๑. อิธ โยชนา วิรุทฺธา ม ฺเ วิจาเรตวฺา คเหตพฺพ ฯ 

                          [ปา.๑๑ ฯ ส.๒๐๗.๒๐๘]  
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ยถา ภิกฺขู โคจรคาม วิย อุตฺตรกุรุ ยถาสุข ฯ เป ฯ นกิฺขเมยฺยุ 
เอว กตฺวา ทสฺเสยฺย เถโรติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                  นิฏ ิตา มหาโมคฺคลฺลานสฺส สีหนาทกถา ฯ 
        [๒๖๖] อายสฺมา อุปาลิ ทสฺเสนฺโต อาห ฯ ทสฺเสตุนฺติ ปท 
ทสฺเสนฺโตติ ปเท สมฺปทาน ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ พุทฺเธสูติ 
นิทฺธารณ ฯ อสฺสาติ พฺรหฺมจริยสฺส ฯ เอตฺถาติ อถโข 
อายสฺมโตติอาทิวจเน ฯ ปทสฺส อตฺโถ ปทตฺโถ อุตฺตาโน 
ปากโฏ ปทตฺโถ ยสฺส วจนสฺส ต อุตฺตานปทตฺถ ฯ 
        ก ึปน ฯ เป ฯ สกโฺกตีติ ปุจฺฉา ฯ อตฺตปริวิตกฺกนฺติ อตฺตโน 
ปริวิตกฺก ฯ หิ สจฺจ อย สารีปุตฺตตฺเถโร ฯ สกฺโกติ วินิจฺฉินิตุนฺติ 
วินิจฺฉินิตุ สกฺโกติ ฯ เอต น สกฺโกตีติ เอต การณ วินิจฺฉินิตุ 
น สกฺโกติ ฯ เอตมฺป การณ น ภาริยนติฺ สมฺพนฺดธ ฯ อปสทฺโท 
อิเมส นาม ฯ เป ฯ เอตฺตกนฺติ วจน อเปกฺขติ ฯ อคฺค- 
สาวกสฺสาติ ปท น ภาริยนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ วสนฺตสฺส อตฺตโน 
กรณนฺติ สมพฺนฺโธ ฯ วินจฺิฉยกรณนฺติ วินิจฺฉยสฺส กรณ 
โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ ฉฑฺเฑตฺวาติ ปท ตุลน อิติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ 
        อถ อนนฺตร ฯ อสฺส เถรสฺส ฯ ตตฺถาติ โก น ุโขติ- 
อาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ ตสฺสาติ โก นุ โข ภนฺเตติ ปทสฺส ฯ 
                         [ปา.๑๑.๑๒ ฯ ส.๒๐๘.๒๐๙]  
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การณาธิวจนนฺติ การณสฺส วาจก ฯ การณนฺติ ปท วุจฺจตีติ 
ปเท กมฺม ฯ หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ เตน เหตุนา๑ หิโนตีติ 
ปเท กรณ ฯ ตสฺส เหตุโน๒ ฯ เอกมฺปติ ปท อุภยปติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ โวหาร... ...ฏตาย จาติ ปททฺวย วุจฺจตีติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ ตตฺร ตตฺร าเน ฯ เอต อุภยป ปท เถเรน 
วุจฺจติ ฯ เอตฺถาติ โก น ุโขติอาทิวจเน ฯ 
        [๒๖๗] ตตฺถาติ วิปสฺสีติอาทปิเทสุ ฯ น หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ 
อลสสฺส ภาโว อาลสิย ฯ 
        โอสกกฺวีริยตาติป อตฺถิ ฯ โอสกกฺ วีริย เยส เต โอ- 
สกฺกวีริยา โอสกฺกวีริยาน ภาโว โอสกกฺวีริยตา ฯ 
        ปตตีติ คจฺฉติ ฯ อิตีติ มนสิการเหตุนา ปตติ ฯ โน 
ธมฺมครุกาติ อมฺหาก ธมฺเม ครุกรณ ฯ เต พุทฺธา ฯ เตส 
พุทฺธาน ฯ ตตฺถาติ อปฺปกฺจาติอาทิวจเน วุตฺตาน สุตฺตาทีน ฯ 
ปม...วณฺณนายนฺติ ปมสงฺคีติย อฏกถาย มยา วุตฺตเมว ฯ 
นิทฺโทสตายาติ ปท อปฺป ฺตฺตนฺติ ปเท เหตุ ฯ โทสา... 
ยาติ ปท ป ฺาเปตพฺพนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ป ฺา- 
เปตพฺพนฺติ ปเท อาณาสิกฺขาปทนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ สตฺตา... 
วเสนาติ ปท อาณาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        อาณาปยติ ปยตีติ อาณา อาณา เอว สิกฺขาปท 
 
๑.๒. การเณน การณสฺส อิติ ภวิตพฺพ ฯ 

                             [ปา.๑๒ ฯ ส.๒๐๙.๒๑๐]  
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อาณาสิกฺขาปท ฯ 
        [๒๖๘] อนุทฺทิฏนฺติ น อุทฺทิฏ ฯ เต พุทฺธา ฯ ตมฺปจ โอวาท- 
ปาฏิโมกฺข โน อนฺวฑฺฒมาส อุทฺทิสึสุ ฯ ตฺจ โอวาทปาฏิ- 
โมกฺข สามเยว อุทฺทิสิ ฯ อสฺสาติ วิปสฺสิสฺส ภควโต ฯ ตฺจ 
โข อุโปสถ สงฺฆุโปสถเมว สงฺฆุโปสถภูตเมว อกาสิ ฯ คณูโปสถ 
น อกาสิ ฯ ฉฏ วสฺสนฺติ ปท ลิงฺคตฺโถ ฯ คนฺตพฺพนฺติ 
ตุเมฺหหิ คนฺตพฺพ ฯ อิตีติ ปท อาโรเจนฺตีติ ปเท อากาโร ฯ 
ตโตติ ตทา ฯ อิตเร อนิทฺธิมนฺโต เทวตานุภาเวน คจฺฉนฺติ ฯ 
กถนฺติ กถ เทวตานุภาเวน อิตเร คจฺฉนฺติ ฯ สห จิตฺตุปฺปาทาติ 
จิตฺตสฺส อุปฺปาเทน สห ฯ อิตีติ ปท อิมนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
อิมา คาถา ฯ โอวาท...คาถาติ๑ โอวาทปาฏิโมกฺขุทฺเทสสฺส 
ปกาสกคาถา ฯ ตาติ คาถา ฯ อปฺปา ฯ เป ฯ โพธิยเยว ตา 
คาถา อุทฺเทส อาคจฺฉนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อาณา...เมวาติ วา 
ปท อุทฺทิสิยตีติ ปเท กมฺม ฯ ตฺจ โข อาณาปาฏิโมกฺข ฯ 
วีสติ...เมวาติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ อถาติ ตทา ฯ อิตีติ ปท 
อามนฺเตสีติ ปเท อากาโร ฯ อิท ยถาวุตฺต อาณาปาฏิโมกฺข เตส 
ภิกฺขูน วิปสฺสีอาทีหิ ตีหิ พุทฺเธหิ อนุทฺทิฏ อโหสติี สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๖๙] เย สมฺมุขสฺสาวกา ฯ เตสฺจ สาวกาน ฯ จสทฺโท 
พุทฺเธ อเปกฺขติ ฯ เย สาวกา ฯ ...อาทิโคตฺตวเสนาติ ปท 
 
๑. ...คาถาโยติ ทิสฺสมานวณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๑๒.๑๓ ฯ ส.๒๑๐.๒๑๓]  
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วิวิธาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ วิวิธ นาม เอเตสนฺติ วิวิธนามา ฯ 
นานาชจฺจ เอเตสนฺติ นานาชจฺจา ฯ เต ปจฺฉิมา สาวกา 
อนฺตรธาเปสุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เต สาวกา เอกนามา ฯ เป ฯ 
อิติ มนสิกตฺวา อตฺตโน ฯ เป ฯ ปริหรนฺติ รกฺขนฺติ ฯ 
อิเม จาติ อิเม ปจฺฉิมสฺสาวกา ฯ อนฺตรธาเปสุนฺตีมสฺส 
วิวรณ สงฺคห ... น รกฺขึสูติ ฯ อตฺถสฺสาติ อนฺตร- 
ธานสงฺขาตสฺส อตฺถสฺส ฯ ย ย ปริยตฺติธมฺมสงฺขาต พฺรหฺมจริย ฯ 
วินาเสสุนฺตีมสฺส วิวรณ อทสฺสน นยึสูติ ฯ อทสฺสนนฺติ ปท 
กมฺม ฯ เจโตติ ปท ปริจฺจาติ ปเท กมฺม ฯ สาวกาน เจโตติ- 
อาทีน อธิปฺปายวเสน วิวรณ ปรจิตฺต ฯ เป ฯ อทฺทสึสูติ ฯ 
ตฺวา อทฺทสึสุ ฯ อนุสาสนินฺติ๑ ปท อทฺทสึสูติ ปเท กมฺม ฯ 
น ภาริยโต น ปปฺจโตติ ปททฺวย อทฺทสึสูติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ 
        เตส พุทธฺาน ฯ อคฺคเหตฺวาติ ปท อนุปาทายาติ ปทสฺส 
วิวรณ ฯ เตส หีติ หิ สจฺจ เตส สาวกาน ฯ นาติ ปท 
คเหตฺวาติ ปเท ปฏิเสโธ ฯ อนุปฺปาทนิโรเธน ปน อนุปฺปาท- 
สงฺขาตนิโรธวเสน นิรุชฺฌมาเน๒ อาสเว อคฺคเหตฺวา ว จิตฺตานิ 
วิมุจฺจึสูติ สมฺพนฺโธ ฯ วิกสิต จิตฺต เอเตสนฺติ วิกสิตจิตฺตา ฯ 
        [๒๗๐] ปุริมวจนสฺส อเปกฺขน ปุริมวจนาเปกฺขน ฯ ปทสสฺ 
 
๑.๒. อนุสาสน นิรุชฺฌมานาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                              [ปา.๑๓ ฯ ส.๒๑๓.๒๑๔]  
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ปูรณมตฺต ปทปูรณมตฺต ฯ มตฺตสทฺโท วิเสสตฺถนิวตฺตนตฺโถ ฯ 
เอตฺถาติ ตตฺร สุทนฺติอาทิวจเน ฯ อ ฺ ฯ เป ฯ สณฺเฑติ ย 
วจน ภควตา วุตฺต ตตฺร วจเน ภึสนโก อิติ โย โส 
วนสณฺโฑ ภควตา วุตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        กรณ กต ฯ ภาวกมฺเมสุ โตติ สุตฺเตน ภาเว โต ฯ ภึสนสฺส 
กต ภึสนกต ฯ 
        ภึส...ตสฺมินฺติ ปท โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ กินฺติ ปท 
โหตีติ ปเท กตฺตา ฯ อิท โหตีติ โย โกจิ ฯ เป ฯ หสนฺตีติ 
อิท วจน โหติ ฯ อิทนฺติ ปเท ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ ภึสนก- 
ตาย อิติ วา อิตฺถีลิงฺเค วตฺตพฺเพ นปุสกลิงฺคสงฺขาโต ลิงฺค- 
วิปลฺลาโส กโต ฯ เอตฺถาติ ภึสนกตสฺมินฺติ ปเท ฯ ภึสนกภาว- 
นิมิตฺต ฯ เป ฯ ปจฺจยาติ อิท ปุริมสฺส เววจน ฯ อิท สติู โย 
โกจิ ฯ เป ฯ หสนฺติ อิท โหติ ฯ พหุตรานีติอาทิ เยภุยฺเยนาติ 
ปทสฺส อตฺถทสฺสน ฯ อิทานิ วุตฺต อย ฯ เป ฯ อาทิ  วจน ฯ 
ยฺเจตฺถ อนฺตรนฺตรา น วุตฺตนฺติ เอตฺถ ปาลิย อนฺตรา วิชฺชมาน 
ย วจน วณฺณนาวเสน มยา น วุตฺต ต วจน ฯ 
        [๒๗๑] น จิรฏ...อโหสีติ ย ปน วจน ภควตา วุตฺต 
ต วจน ปุริส... ภควตา วุตฺต อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ 
 ฺยฺวาสฺสาติ อสฺส ภควโต โย สาวโก ฯ เตน สาวเกน ฯ 
สตสหสฺส วสฺสสหสฺสานีติ ปททฺวย อฏาสีติ ปเท อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
                         [ปา.๑๓.๑๔ ฯ ส.๒๑๔.๒๑๖]  
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ปุริ...เสนาติ ปท อาคนฺตฺวา อฏาสีติ ปททฺวเย ตติยาวิเสสน ฯ 
ปุริสยุคานีติ ปท อฏาสีติ ปเท อจฺจนฺตสโยโค ฯ เตสมฺป 
สิขีเวสฺสภูน ฯ ปุริสยุคานิ อฏาสิ พฺรหฺมจริยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อสฺสาติ สารีปุตฺตสฺส ฯ ตนฺติ ต พฺยากรณวจน ฯ จิรฏ ิติกภาเวป 
เจตฺถาติ เอตฺถ พฺยากรณวจเน จิรฏ ิติกภาเวป จ เวทิตพฺพาติ 
ปเท อาธาโร ฯ พุทฺธานนฺติ ปท อายูติ ปเท สมฺพนฺโธ  ฯ 
อายุ... ...ยุคโตปติ ปททฺวย อุภยถาติ ปทสฺส สรูป ฯ หิสทฺโท 
วิตฺถาโร ฯ อมฺหาก ปน ภควตา๑ อุปฺปชฺชิตพฺพ สิยาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ปท สิยาติ ปเท กตฺตา  ภาววาจโก ตพฺพปฺปจฺจโย ฯ ตนฺติ 
ทสวสฺสสหสฺสายุก กาล ฯ อสฺสาติ ภควโต ฯ พุทฺธตฺตการเกติ 
พุทฺธตฺตภาวการเก๒ ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส ภควโต ฯ จิรฏ- 
 ิติกมฺปติ อปสทฺโท สมภฺาวน ฯ เอวนฺติ ปาลิย วุตฺตนเยน ฯ 
        [๒๗๒] จิรฏ ิติ เอว จิรฏ ิติก จิรฏ ิติกสฺส การณ 
จิรฏ...รณ ฯ เอตนฺติ อถโข ฯ เป ฯ ฏ ิติกนฺติ เอว วจน ฯ 
ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ อถาติ อนนฺตร อสฺสาติ 
สารีปุตฺตสฺส ปกาเสนฺโตติ ปเท สมฺปทาน ฯ ตตฺถาติ อาคเมหีติ- 
อาทิปเทสุ ฯ เอเตนาติ อาคเมหีติอาทิวจเนน ฯ เอตฺถ จาติ 
ตถาคโต วาติอาทิวจเน ฯ ตตฺถ อิติ ภุมฺมวจน ฯ ตตฺราติ 
 
๑. ภควโตติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. พุทฺธภาวการเก ฯ 

                         [ปา.๑๔.๑๕ ฯ ส.๒๑๖...๒๑๘]  
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ตถาคโต วาติอาทิวจเน ฯ ย วุตฺต ตยา ฯ เป ฯ เปยยฺาติ 
สิกฺขาปท ป ฺาเปยฺย อิติ ย สิกฺขาปทปฺป ฺาปน ตยา วุตฺต 
ยาจิต ฯ ตตฺถาติ ปทสฺส วิวรณ ตสฺสา ...ตฺติยาติ ฯ 
สิกฺขา...ตฺติยาติ ปท ชานิสฺสตีติ ปเท อาธาโร ฯ จสทฺโท 
เอวสทฺทตฺถวาจโก ฯ อิติสทฺโท โยชนาติ ปทสฺส สรปู ฯ 
        [๒๗๓] เอวนฺติ อาคเมหีติอาทิวจน ฯ ตตฺถาติ น ตาว 
สารีปุตฺตาติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ เอเตสุ ธมฺเมสุ ฯ อาสเวหีติ 
ปท าตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ เยสุ วีติกฺกมธมฺเมสุ ติฏนฺติเยวาติ 
ปเท อาธาโร นิมิตฺต วา ฯ ทิฏ ฯ เป ฯ กิเลสาสวา จ 
ปรุ ฯ เป ฯ ภูตา จาติ ปฺจ ปทานิ อาสวาติ ปทสฺส วิเสสนานิ ฯ 
        ปเรส อุปวาโท ปรุปวาโท ปรุปวาโท จ วิปฺปฏิสาโร 
จ วโธ จ พนฺธนฺจ ปรุป...พนฺธนานิ ตานิ อาทิ๑ เยส 
เต ปรุป...นาทโย ฯ อปาเยสุ ทุกฺขวิเสสภูตา อปาย...ภูตา ฯ 
        ยสฺมา เนส เต การณนฺติ เต วีติกฺกมธมฺมา เนส ทิฏ- 
ธมฺมิกาทิอาสวาน การณ ยสฺมา โหนติฺ ตสฺมา เต วีติกฺกมธมฺมา 
อาสวา นามาติ อตฺโถ ฯ เตติ ปท โหนฺตีติ ปเท ปกติกตฺตา 
การณนฺติ ปท โหนฺตีติ ปเท วิกติกตฺตา ฯ เยวาติป อตฺถิ ฯ 
เย จ เต วีติกฺกมธมฺมา เนส ทิฏธมฺมกิาทิอาสวาน การณ 
ยสฺมา โหนฺติ ตสฺมา เต อาสวาติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ 
 
๑. อาทีนิ ฯ 

                            [ปา.๑๕ ฯ ส.๒๑๘]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 200 

ตาวาติอาทิวจเน๑ ฯ 
        [๒๗๔] กถนฺติ ปุจฺฉา ฯ หิ สจฺจ ป ฺาเปนฺเตน ภควตา 
ป ฺาเปตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ สพฺพ สิกฺขาปท ฯ ปเร ชนา 
วีติกฺกมโทส อทิสฺวา จ อิม ป ฺตฺตึ ญตฺวา ปวตฺเตยฺยุนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิติ เอตฺตาวตา จาติ๒ เอว เอตฺตกมตฺเตเนว 
ปลิเวเฐสฺสตีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เตสูติ นิทฺธารณ ฯ ปาราชิเก 
ภควตา อปฺป ฺตฺเตป กต นนูติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ ปท 
ปวตฺเตยฺยุนฺติ ปเท อากาโร ฯ 
        วุตฺตเมวตฺถ อุปมาย สาเธนฺโต เสยฺยถาปติอาทิมาห ฯ 
นนฺติ คณฺฑ ฯ สุจฺฉวินฺติป ปาโ ฯ โส ปุริโส ต เวชฺช อุป- 
วเทยฺย เจว ฯ เป ฯ ครเหยยฺ วาติ สมฺพนฺโธ ฯ น วาสฺสาติ 
น วา อสฺส เวชฺชสฺส ฯ วาสทฺโท จสทฺทตฺโถ ฯ น ตาว ฯ เป ฯ 
วนฺตีติ วจน ภควตา วุตฺต ฯ 
        [๒๗๕] ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ โตปจฺจโย 
กาลตฺเถ วตฺตตีติ อาห ยโตติ ยทาติ ฯ เสสนฺติ เสส ปท ฯ 
วิมติวิโนทนิย ปน เสสนฺติ เสสปทโยชนาทสฺสนนฺติ วุตฺต ฯ 
        เหฏา ปน เสส วุตฺตานุสาเรเนว เวทิตพฺพนฺติ วุตฺตตฺตา 
อปร นย าเปนฺโต อย วาติอาทิมาห ฯ วาติ อปโร นโย ฯ 
เอตฺถาติ ยโตติอาทิวจเน ฯ ปฏิฆาตายาติ ปท ป ฺาเปติ 
 
๑. น ตาวาติ... ฯ   ๒. อย  จสทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ ฯ 

                          [ปา.๑๕ ฯ ส.๒๑๘...๒๒๐]  
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อุทฺทิสตีติ ปททฺวเย สมฺปทาน ฯ เอว ป ฺาเปนฺโต ภควา 
น จ อุปวาทาทิรโห โหติ ฯ เป ฯ ปาปุณาณีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ติกิจฺฉาเปนฺโตติ ติกิจฺฉนฺโต ฯ วิทิดต อานุภาโว เอตสฺสาติ 
วิทิตานุภาโว ฯ อสฺสาติ ภควโต ฯ อนุปฺปตฺตินฺติ ปท วตฺวาติ 
ปเท กมฺม ฯ สิกฺขา...อกาล อิติ วตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๗๖] ตตฺถาติ น ตาวาติอาทิวจเน ฯ พหุตาติป ปาโ ฯ 
จิรปฺปพฺพชิเตหีติ ปท มหนฺตภาวนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ตตฺราติ 
รตฺต ฺ ุมหตฺตาทีสุ นิทฺธารณ ฯ สงฺเฆ รตฺต ฺ ุมหตฺต ปตฺเต 
ป ฺตฺต อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ โส หาติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ห ิ
สจฺจ โส อุปเสโน ฯ โอนทสวสฺสภิกฺขูติป อตฺถิ ฯ สทฺธิวิหาริยนฺติ 
สทฺธิวิหาริก กการสฺส ยาเทโส ฯ อถาติ ตทา ฯ อิตีติ ปท 
สิกฺขาปทนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ เอว ป ฺตฺเตติ เอว สิกฺขาปเท 
ป ฺตฺเต อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ อิตีติ อิติ มนสิกตฺวา ฯ หิ สจฺจ 
สงฺโฆ ยาว ปตฺโต น โหตีติ โยชนา ฯ วเสนาติ ปท เวปุลฺล 
อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เตติ อาสวฏานิยา ธมฺมา ฯ ตตฺถาติ 
เวปุลฺลมหตฺตาทีส ุนิทฺธารณ ฯ ปตฺเตติ ปท ป ฺตฺต อิติ 
ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ ป ฺตฺต...ปทานีติ ปท เวทิตพฺพานีติ 
ปเท กมฺม ฯ โย มหนฺตภาโว ต ลาภคฺคมหตฺต ฯ ลาเภน 
อคฺคมหตฺตป ปตฺโตติ สมพฺนฺโธ ฯ ลภน ลาโภ ฯ อคฺคฺจ 
                        [ปา.๑๕.๑๖ ฯ ส.๒๒๐.๒๒๑]  
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มหตฺตฺจ อคฺคมหตฺต ฯ อปสทฺโท ปรุิมนย อเปกฺขติ ฯ ลาเภนาติ- 
อาทิ วิวรณ ฯ อิท หีติ หิ สจฺจ อิท สิกฺขาปท ฯ ปตฺเตติ ปท 
ทีเปนฺตีติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ ปุคฺคลาติ ปท ทีเปนฺตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ อถาติ ตทา ฯ สตฺถาติ ปท ป ฺาเปตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๒๗๗] เตสนฺติ อาสวฏานิยธมฺมาน ฯ ตตฺถาติ นิรพฺพุโทติ- 
อาทิปเทสุ ฯ อิมสฺมึ อตฺเถติ อิมสฺมึ สงฺฆาธิกาเร ฯ เต หีติ หิ 
สจฺจ เต ทุสฺสีลา ฯ สมณา อิติ ปฏิ ฺา เยส เต สมณปฺ- 
ปฏิ ฺา สมณปฺปฏิ ฺาณ ภาโว สมณปฺปฏิ ฺตา ฯ เต 
หีติ หิ สจฺจ เต ทุสฺสีลา ฯ เตส กาฬกธมฺมาน ฯ อปหตา 
วิคตา กาฬกา เอตสฺมา สงฺฆมฺหาติ อปหตกาฬโก ฯ วตฺวาติ 
ปท ทสฺเสนฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อสฺสาติ สงฺฆสฺส ฯ 
        ตตฺราติ อิเมส หีติอาทิวจเน ฯ ยานีมานิ ปฺจ- 
ภิกฺขุสตานิ ฯ อิเมสนฺติ นิทฺธารณ ฯ โสตาปนฺโนติ เตน 
สมนฺนาคตสฺสาติ โสตาปนฺโนติ วจน เตน มคฺเคน สมนฺนา- 
คตสฺส ปุคฺคลสฺส อธิวจน ฯ หิทนฺติ ห อิทนฺติ เฉโท หกาโร 
อาคโม ฯ โสยมายสฺมาติ โส อย อายสฺมา ฯ อิธาติ โสตา- 
ปนฺโนติ ปเท ฯ มคฺเคนาติ ปท ทินฺนนฺติ ปเท กตฺตา ฯ โย 
ธมฺโม วินิปาเตติ อิติ ตสฺมา โส ธมฺโม วินิปาโต ฯ อสฺสาติ 
โสตาปนฺนสฺส ฯ อตฺตานนฺติ ปท วินิปาตาติ ปเท กมฺม ฯ เตส 
อปายคมนิยาน ปริกฺขยา โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ สมโฺพธีติ อุปริ- 
                             [ปา.๑๖ ฯ ส.๒๒๑...๒๒๔]  
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มคฺคตฺตย ฯ ปร อยนนฺตีมสฺส วิวรณ ปรา คตีติ ฯ 
        อยิตพฺพ ปาปุณิตพฺพนฺติ อยน  อิ คติย ฯ สมฺโพธิ เอว 
ปร อยน อสฺสาติ สมฺโพธิปรายโน ฯ คนฺตพฺพาติ คติ ฯ ปฏลิทฺโธ 
ปมมคฺโค เยน โส ปฏลิทฺธปฺปมมคฺโค ปฏลิทฺธปฺปม- 
มคฺคสฺส ภาโว ปฏิ...มคฺคตฺต ฯ 
        ปฏิ...มคฺคตฺตาติ ปท สมฺปาปโกติ ปเท เหตุ ฯ อิตีติ 
ปท เอวนฺติ ปเทน สมานตฺถ ฯ 
        [๒๗๘] อถโขติ ปวารณานนฺตร ฯ กินฺตีติ ปุจฺฉา ฯ อิท 
พุทฺธาจิณฺณ ตาว เยหิ ฯ เป ฯ ปกฺกมนฺติ อิติ เอกนฺติ โยชนา ฯ 
จรนฺโตติป อตฺถิ โยวจนสฺส โอ ฯ มณฺฑลานนฺติ นิทฺธารณ ฯ 
ตตฺถาติ ตีสุ มณฺฑเลสุ ฯ ภิกฺขุสงฺโฆ ปริวาโร เอเตสนฺติ 
ภิกฺขุสงฺฆปริวารา ฯ อสฺสาติ มหาชนสฺส ฯ เนสนฺติ พุทฺธาน 
เวเนยฺยสตฺตาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เตสนฺติ เวเนยฺยสตฺตาน ฯ 
เตสุ จาติ เตสุ มณฺฑเลสุ ฯ เวเนยฺยวเสเนวาติ ปท วิจรนฺตีติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ สโมโลกนนฺติ สโอโลกน ฯ 
...คหณตฺถ ฯ เป ฯ ณตฺถฺจาติ ปทตฺตย สนฺนิปาโตติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ อิธาติ อิมสฺมึ อธิกาเร ฯ 
        [๒๗๙] ปฏ.ิ..นนฺติปติ ปฏิวจนทาน อิติป วจน วฏฏติ ฯ 
อิธาติ อิมสฺมึ วจเน ฯ กต ภตฺตกิจฺจ เยน โส กตภตฺต- 
กิจฺโจ ฯ อสฺสาติ พฺราหฺมณสฺส ฆรทฺวาเรติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
                                [ปา.๑๖ ฯ ส.๒๒๔...๒๒๖]  
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สเวโค ชาโต อสฺสาติ สเวคชาโต ฯ ภควนฺตนฺติ ปท ปจฺจุคฺคมฺมาติ 
ปเท กมฺม กมฺมปฺปวจนิยยุตฺเตติ สุตฺเตน ทุติยา ฯ  ิตปฺปเทสโตติ 
ปท อุปสงฺกมีติ ปเท อปาทาน ฯ อิโตติ เหฏา วุตฺตวจนโต ปร 
วจน ฯ อปจ ฯ เป ฯ น ทนิฺโนติ ย วจน อาห ตตฺร วจเน ฯ 
ยาคุขชฺชก ทาตพฺพ มชฺฌนฺ ฯ เป ฯ นิย ทาตพฺพ สายเณฺห อเนกวิธ- 
ปานวิกติ๑ ทาตพฺพาติ โยชนา ฯ เอตฺถาติ ตฺจ โข โน 
อสนฺตนฺติ วจเน อตฺโถ ฯ ยถา ปหุต... มจฺฉรีน อทาตุกามตา 
เอว อทาตุกามตาป โน อมฺหาก นตฺถีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺราติ ต 
กุเตตฺถ ฯ เป ฯ วาสาติ วจเน ฯ เอตฺถาติ ปท ลพฺภาติ ปเท อาธาโร ฯ 
จสทฺโท เทยฺยธมฺเม จ ทาตุกามตาย จาติ สมฺพนฺโธ ฯ ย 
เยน การเณน กิจฺเจน วา มย ตุมฺหาก เทยฺยธมฺม ทเทยฺยาม 
ต การณ กิจฺจ วา กุโต กตรเหตุโต อเมฺหหิ ลพฺภาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอตฺถาติ ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ วจเน ฯ 
        [๒๘๐] ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ เม มยา ตุเมฺหสุ สกฺกาเร กเต 
ย ปุ ฺฺเจว ปติปฺปาโมชชฺฺจ เสฺว ภวิสฺสติ ตทตฺถาย 
ตสฺส ปุ ฺปฺปติปฺปาโมชฺชสฺส อตฺถาย ภว โคตโม อธิวาเสตูติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อถาติ ยาจนานนฺตร ฯ ตถาคโต ภควา อิติ มนสิกตฺวา 
 
๑. วณณฺนายนตฺุ ...วิกติคนฺธปุปฺผาทีหิ อิจฺเจว สมาสปทวเสน  มุทุทิยติ ฯ 

                          [ปา.๑๖.๑๗ ฯ ส.๒๒๖...๒๒๘]  
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อธิวาเสสีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตถาคโตติ ปท ภควาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
อย สมโณ ฯ เตมาสนฺติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ อลทฺธาติ อลภิตฺวา ฯ 
อิมสฺมึ สมเณ ฯ ตนฺติ อปุ ฺสฺส ปสวน ฯ เตส ชนาน ฯ 
        อถโขติ อนนฺตร ฯ อล ฆราวาสปลิโพธจินฺตายาติ ฆรา- 
วาเสน ปลิโพธสฺส จินฺตนาย อยุตฺต ฯ ตายาติ ปท อุสฺสาห- 
ชาตายาติ๑ ปทสฺส วิเสสน ฯ อุสฺสาหชาตาย วิชฺช...หีติ ปททฺวย 
สมฺปหเสตฺวาติ ปเท กรณ ฯ อุสฺสาโห ชาโต อุสฺสาหชาโต ฯ 
จสทฺโท อุสสาหชาตาย จ วิชฺช...ห ิจาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
วิชฺชมานคุเณหีติ ตสฺมึ พฺราหฺมเณ วิชฺชมานคุเณหิ ฯ 
        [๒๘๑] ยถา เตมาสิโกป ฯ เป ฯ โหติ ตถา ตุเมฺห 
ทาน ปฏิยาเทถาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตโตติ อามนฺตนานนฺตร ฯ 
คนฺโธ จ ธูปฺจ วาโส จ กุสุมฺจ คนฺธ...มานิ เตหิ 
วิจิตฺร คนฺธ...วิจิตฺร ฯ ภิกฺขุสงฺเฆน ปริวุโต ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ฯ 
ตตฺถาติ นิเวสเน ฯ อถโข ฯ เป ฯ ภิกฺขุสงฺฆนฺติ อิท ปทุทฺธาร ฯ 
ติจีวเรน อจฺฉาเทสีติ อิท ปน วจน โวหารวจนมตฺต โวหาเรน 
กถนมตฺต โหติ ฯ ติจีวเรติ นิทฺธารณ ฯ อุตฺตม กาสิยวตฺถ- 
สทิสนฺติ ปททฺวย ต จีวรนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตตฺราติ เตสุ 
ทุสฺเสสุ ฯ เภสชฺชเตลานนฺติ เภสชฺชเตเลหิ ฯ จตูสุ ปจฺจเยสุ 
พหุนา กึ วตฺตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 
๑. สอุสฺสาหตายาติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๑๗.๑๘ ฯ ส.๒๒๗...๒๒๙]  
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        [๒๘๒] มหายาคนฺติป อตฺถิ ฯ นสิินฺนนฺติ ปท พฺราหฺมณนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ มาราวฏฏเนนาติ ปท ปริหีนนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        ธมฺมสสฺ สวน ธมฺมสฺวน ฯ อมตสฺส โส อมตรโส ฯ 
อมตรสสฺส โภโค อมต...โภโค ฯ ธมฺมสฺสวน เอว อมตรสโภโค 
ธมฺมสฺ...โภโค ธมฺมสฺ...โภคโต ปริหีน ธมฺมสฺ...หนี ฯ 
ธมฺมามตวสฺสนฺติ ธมฺมสงฺขาตอมตวสฺส ฯ ปริปุณฺโณ สงฺกปฺโป 
เอตสฺสาติ ปริ...กปโฺป ฯ 
        มหา...กาเลติ มหามณฺฑเล จาริกาย จรณกาเล ฯ พุทฺธ- 
วีถินฺติ พุทฺเธหิ คนฺตพฺพมคฺค ฯ ตตฺถาติ ปยาคติฏาเน๑ ฯ เตนาติ 
ทิสาภาเคน พาราณสึ อวสริ อนุปฺปตฺโต ฯ ตตฺราปติ พาราณสิย ฯ 
เตน ตสฺมา อนุ ฯ เป ฯ สาลายนฺติ วจน ธมฺมสงฺคาหเกหิ วุตฺต ฯ 
        [๒๘๓] สมนฺตปฺปาสาทิกาย วินยสวณฺณนายาติ ตตฺร ตสฺมึ 
วจเน สมนฺตปฺปาสาทิกาติ ยา สา สวณฺณนา มยา วุตฺตา 
ตสฺสา สมนฺตปฺปาสาทิกาย สมนฺตปฺปาสาทิกตสฺมึ อิท วกฺข- 
มานวจน วุตฺต โหติ อาจริย ฯ เป ฯ เภททสฺสนโต อปฺปาสาทิก 
กิฺจิ วจน เอตฺถ สมนฺตปฺปาสาทิกาย สมฺปสฺสต วิ ฺ ูน ยโต 
ยสฺมา น ทิสสฺติ ตสฺมา เวเนยฺยทมนกุสเลน โลก อนุกมฺป- 
มาเนน โลกนาเถน วุตฺตสฺส วินยสฺส สมนฺตปฺปาสาทิกาเตฺวว 
อย สวณฺณนา ปวตฺตาติ โยชนา ฯ 
 
๑. ปยาคปติฏานนฺติ สวณณฺนา ปาลิ ฯ 

                                [ปา.๑๘ ฯ  ส.๒๒๙.๒๓๐]  
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        ตตฺราติ ปท วุตฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ อิทนฺติ ปท โหตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ สมนฺตปฺ...กายาติ ปท สมนฺตปฺ...กตสฺมินฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ สมนฺ...ตสฺมินฺติ ปท โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
อาจริยปรมฺปรโต ฯ เป ฯ วิภงฺคนยเภททสฺสนโตติ นว ปทานิ 
อปฺปาสาทิกนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สมฺปสฺสตนฺติ ปท วิฺ- 
ูนนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ กิฺจิ อปฺปาาทิกนฺติ ปททฺวย วจนนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน วจนนฺติ ปท น ทิสฺสตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
ยโตติ ปท น ทิสฺสตีติ ปเท กิริยาปรามสน ฯ เอตฺถาติ ปท 
น ทิสฺสตีติ ปเท อาธาโร ฯ วิ ฺ ูนนฺติ ปท น ทิสฺสตีติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ อยนฺติ ปท สวณฺณนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตสฺมาติ 
ปท ปวตฺตาติ ปเท เหตุ ฯ สมนฺ...เตฺววาติ ปท ปวตฺตาติ 
ปเท อากาโร ฯ สวณฺณนาติ ปท ปวตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
ปวตฺตาติ กิตฺตปท กตฺตุวาจก ฯ วินยสสฺาติ ปท สวณฺณนาติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เวเนยฺย...เลนาติ ปท โลกนาเถนาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ วุตฺตสฺสาติ ปท วินยสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ โลก- 
นาเถนาติ ปท วุตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ โลกนฺติ ปท อนุ...เนนาติ 
ปเท กมฺม  อนุ...เนนาติ ปท โลกนาเถนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
อิตีติ ปท อิทนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        อิติ เวรฺชกณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา สมตฺตา ฯ  
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        [๒๘๔] อิโตติ เวรฺชกณฺฑโต ฯ ปรนฺติ ปท อาทีติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ยตฺถ ยตฺถาติ ยสมฺึ ยสฺมึ ปเท ฯ ต ตเทว ปท ฯ 
เตสนฺติ กลนฺทกาน ฯ วเสนาติ ปฏิพทฺเธน ลทฺธาติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ ลทฺธ นาม เยน โส ลทธฺนาโม ฯ สหายนฺตีติ 
อตฺตนา สห อายนฺติ ฯ ภณฺฑปฺปโยชนฺจ อุทฺธาโร จ สารณฺจ 
ภณฺฑปฺ...สารณานิ ฯ กตฺติก...กิจฺเจนาติ กตฺติกมาเส นกฺขตฺ- 
ตสฺส กีฬาสงฺขาตกิจฺเจน ฯ ภควา หีติอาทิ ปากฏกรณ ฯ เอตฺถาติ 
เวสาลิย ฯ ตทตฺถนฺติ ตสฺส กตฺติกนกขฺตฺตสฺส กีฬนตฺถ ฯ โสติ 
สุทินฺโน ทิสวฺา ปุจฺฉิ ฯ นครโตติ ปท นิกฺขมนฺตนฺติ ปเท อปาทาน ฯ 
        อสิตพฺพ ภฺุชิตพฺพนฺติ อส ปาโต อส ปาตราส ภุตฺต 
ปาตราส เยน โส ภุตฺตปาตราโส ฯ 
        อุตฺตรสมฺึ เทหภาเค อาสฺชยติ ปยตีติ อุตฺตราสงฺโค 
สุทฺโธ อุตฺตราสงฺโค ยสฺส โสว สุทฺธุตฺตราสงฺโค ฯ 
        วิเลปตพฺพนฺติ วิเลปน ฯ มาลา จ คนฺโธ จ วิเลปนฺจ 
มาลาคนฺธวิเลปนานิ มาลา...ปนานิ หตฺเถสุ ยสฺส โส มาลา... 
ปนหตฺโถ ฯ 
        กุหินฺติ กตรสฺมึ าเน ฯ พุทฺธ...นตฺถ วา๑ คจฺฉาม อิติ 
 
๑.  วณณฺนาย จสทฺโท โหติ ฯ 

                                          [ปา.๑๙ ฯ ส.๒๓๑] 
        ตตฺราติ ปท วุตฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ อิทนฺติ ปท โหตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ สมนฺตปฺ...กายาติ ปท สมนฺตปฺ...กตสฺมินฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ สมนฺ...ตสฺมินฺติ ปท โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
อาจริยปรมฺปรโต ฯ เป ฯ วิภงฺคนยเภททสฺสนโตติ นว ปทานิ 
อปฺปาสาทิกนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สมฺปสฺสตนฺติ ปท วิฺ- 



ูนนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ กิฺจิ อปฺปาาทิกนฺติ ปททฺวย วจนนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน วจนนฺติ ปท น ทิสฺสตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
ยโตติ ปท น ทิสฺสตีติ ปเท กิริยาปรามสน ฯ เอตฺถาติ ปท 
น ทิสฺสตีติ ปเท อาธาโร ฯ วิ ฺ ูนนฺติ ปท น ทิสฺสตีติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ อยนฺติ ปท สวณฺณนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตสฺมาติ 
ปท ปวตฺตาติ ปเท เหตุ ฯ สมนฺ...เตฺววาติ ปท ปวตฺตาติ 
ปเท อากาโร ฯ สวณฺณนาติ ปท ปวตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
ปวตฺตาติ กิตฺตปท กตฺตุวาจก ฯ วินยสสฺาติ ปท สวณฺณนาติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เวเนยฺย...เลนาติ ปท โลกนาเถนาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ วุตฺตสฺสาติ ปท วินยสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ โลก- 
นาเถนาติ ปท วุตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ โลกนฺติ ปท อนุ...เนนาติ 
ปเท กมฺม  อนุ...เนนาติ ปท โลกนาเถนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
อิตีติ ปท อิทนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        อิติ เวรฺชกณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา สมตฺตา ฯ 
                                 
                                        [ส.๒๓๐]  
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มหาชโน อาห ฯ เตนหิ ยทิ อหมฺป คจฺฉามิ อิติ วตฺวา คนฺตฺวา ฯ 
อทฺทสาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปริสายาติ ปท ปริวุตฺตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
กตปุพฺเพ...ตายาติ ปท โจทิ...นสฺสาติ ปเท กตฺตา ฯ ยนฺน ู
ฯ เป ฯ เณยฺยนฺติ วิตกฺกน อโหสีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ ปเทสุ ฯ 
อสฺส สุทินฺนสฺส ฯ อิตีติ ปท เอวนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ อิธาติ 
อิมสฺมึ วจเน ฯ อิติ โจกโก เจ วเทยฺย ฯ ตตฺร ปริสาย 
ปจฺฉา อาคเตน อิมินา สุทินฺเนน ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา นิสีทิตุ 
น สกฺกาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺราติ ปท นิสีทิตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
ปริสายาติ ปท ปเทเสติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปเทเส นสิีทิตุ 
สกฺกา อิติ ตสฺมา โส สุทนิฺโน ฯ อถโขติ สจฺจโต ฯ สุตฺวา 
เอต วิตกฺกน อโหสิ ฯ เตนาติ ตสฺมา ฯ 
        [๒๘๕] กึ อโหสีติ ปจฺุฉา ฯ ตตฺราติ ยถาติอาทิวจเน ฯ 
เอวนฺติ วิตกฺกน ฯ ยเทตนฺติ ปท สิกฺขา...ยนฺติ ปทสสฺ 
วิเสสน ฯ สิกฺขา...จริย เอกนฺตปริปุณฺณนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอก...ปติ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ กตฺวาติ ปท ปาเปตพฺพตายาติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอตฺถ จาติ อนคาริยนฺติ ปเท  วุจฺจตีติ 
ปเท อาธาโร ฯ ตนฺติ กสิวณิชฺชาทิกมฺม ฯ ปฏิปชฺเชยยฺนฺติ 
อุปคจฺเฉยฺย ฯ ตตฺราติ ปริสาย ฯ อสฺส สุทินฺนสฺส ฯ 
เต าติอาทโย อิติ วตฺวา อากฑฺเฒยฺยุ ฯ ตยาติ ปท น 
                          [ปา.๑๙ ฯ ส.๒๓๑...๒๓๓]  
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ลพฺภาติ ปเท กตฺตา ฯ พาหายปติ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ ตโตติ 
ตสฺมึ กาเล ฯ อิตีติ อิติ มนสิกตฺวา ฯ นนฺติ๑ สุทินฺน ฯ อิตีติ 
ปท ปุจฺฉตีติ๒ ปเท อากาโร ฯ 
        คนฺตฺวา อตฺโถ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อิโตติ 
อนุ ฺาโตสิ ฯ เป ฯ ปพฺพชฺชายาติ วจนโต ปรนฺติ ปเท อปาทาน ฯ 
ปรนฺติ ปท คนฺตฺวาติ ปทสฺส กิริยาวิเสสน ฯ ปาา...เรเนวาติ 
ปาลิยา อนุคมเนน คนฺตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน คนฺตฺวาติ 
ปท เวทิตพฺโพติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอตฺถาติ ปเท ฯ 
เอว วุจฺจมานนเยน ฯ น หติีอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ติพฺพจฺฉนฺทสฺส 
สุทินฺนสฺส จิตฺต นมติ ฯ 
        [๒๘๖] อมฺม ตาตาติ เอตฺถ ปน ปเท วินิจฺฉโย ฯ อิตีติ 
ปท อาลปตีติ ปเท อากาโร ฯ ปตร อาลปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอตฺถ จาติ เอกปุตฺตโกิต ปเท วตฺตพฺเพติ ปเท อาธาโร ฯ 
        สุเขธิโตติ สุเขน เอธิโต วฑฺฒิโต เอธธาตุ วุฑฺฒิย 
วตฺตติ ฯ สุเขถิโตติป ปาโ เอถ พุทฺฒิย ฯ 
        ธาตีหีติ ปท ธาริยมาโนติ ปเท กตฺตา ฯ อสฺสโก จ รถโก 
จ อสฺสกรถกา ฯ พาลกีฬนเกหีติ พาลกาเล กีฬนภณฺเฑหิ ฯ 
กลภาคนฺติ กลโกฏาส ฯ ทุกฺขสฺสาติ ปท กลภาคนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อนุภวนตฺเถ ปวตฺตา ชานนา ฯ ตนฺติ 
 
๑-๒. ต ปุจฺฉตีติ วณณฺนาวจน ฯ 

                            [ปา.๒๐.๒๑ ส.๒๓๓.๒๓๔]  
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ยถาวุตฺตวจน ฯ ตวาติ ปท มรณนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เตติ 
ตว ฯ มรเณนปติ ปท อกามกาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ นาติ ปท วินา ภวิสฺสามาติ ปเท ปฏิเสโธ ฯ 
อตฺตโนติ อมฺหาก อตฺตโน ฯ รุจิยาติ ปท วินา ภวิสฺสามาติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เยน การเณน มย ฯ เป ฯ นิสฺสาม ต 
การณ กึ นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ กึ ปน มยนฺตนฺติ 
ปเท ฯ ตตฺถาติ คนฺธพฺพาทีสุ จาเรหีติ ปเท อาธาโร ฯ 
สโสธกานีติ สุฏ ุ โสธกานิ ฯ 
        [๒๘๗] อถาติ ตทา ฯ อสฺส สุทินนฺสฺส ฯ โวติ ตุมฺหาก ฯ 
นนฺติ สุทินฺน ฯ เตป สหายกา ฯ ต สุทินฺน ฯ เตสปติ 
สหายกาน ตุณฺหีติ ปเท สมฺปทาน ฯ อถาติ ตทา ฯ โส 
สุทินฺโน ต พฺรหฺมจริย กาตุ๑ อสกฺโกนโฺตติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ 
ปท เอตนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ อพฺภุนฺนต กายจิตฺต เอตสฺสาติ 
อพฺภุนฺนต...จิตฺโต ฯ 
        เอตฺถ ปนาติ ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปทนฺติ เอตสฺมึ 
อธิกาเร ฯ สพฺพอฏกถาสูติ ปท ฐตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ 
ตฺวาติ ปท กถิตาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ น เกวลฺจ 
ตนฺติ น เกวล ขนฺธเก ต ปพฺพชฺชูปสมปฺท กถยิสฺสาม อ ฺป 
ย วจน กเถตพฺพ อฏกถาจริเยหิ วิภงฺเค ปทภาชนีเย กถิต 
 
๑. จริตุนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๒๑...๒๕ ฯ ส.๒๓๔...๒๓๖]  
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ต วจน สพฺพ ตตฺถ ตตฺเถว าเน มย กถยิสฺสาม ฯ เอว 
หีติ หิ สจฺจ วจเน เอว มยา กถิยมาเน ฯ ตโตติ ตสฺมา ฯ 
อตฺถิกานนฺติ ปท ภวิสฺสตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ ปาลิ...เนวาติ 
ปท โอโลเกตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิติสทฺโท ปริสมาปนฺโน ฯ 
        [๒๘๘] อุปสมฺปนฺโนติ ภิกฺขุภาวสงฺขาต อุปริภาว สมฺปตฺโต ฯ 
เอวชาติเกติ เอวสภาเว ฯ เอว ชาติ เอเตสนฺติ เอวชาติกา ฯ 
        อร ฺเ วาโส สีลมสฺสาติ อร ฺ ิโก ฯ ธูตฺจ ต องฺคฺจาติ 
อร ฺวาสิโก ฯ ปณฺฑาย ปติตุ จริตุ วตฺตเมตสฺสาติ 
ปณฺฑปาติโก ฯ ปสุกูลธารณ สีลมสฺสาติ ปสุกูลิโก ฯ 
        ทียเต อวขณฺฑิยเต ทาน ภาวสธาน ทา อวขณฺฑเน 
นนฺทาทีหิ ยูติ สุตฺเตน ภาเว ยุ ฯ อเปต ทานโต อปทาน 
อนวขณฺฑน ฯ สห อปทาเนน จริตุ สีลมสฺสาติ สปทานจารี 
สปทานจารี เอว สปทานจาริโก ฯ 
        [๒๘๙] อฑฺฒา มหทฺธนาติอาทีสุ วจเนสุ วินจฺิฉโย ฯ เย 
หีติ หิ สจฺจ เตส ญาตีน เย อุปโภคา ฯ นนฺติ เสนาสน ฯ 
คณ...ทโตติ คณเนน ปริจฺเฉทโต ฯ 
 
๑. อาร ฺ ิก...อิติป ฯ 

                          [ปา.๒๕.๒๖ ฯ ส.๒๓๖...๒๓๘]  
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        ปจฺจนฺติ เอตฺถาติ ปากา ถาลิโย เอว ปากา ถาลปิากา 
ภตฺตปจนอุกฺขลิ ฯ 
        เอตฺถาติ สฏ ิถาลิปาเกสุ ฯ ตนฺติ ต ภตฺต ฯ เอตสฺส 
กิมฺปมาณนฺติ ปุจฺฉา ฯ เอตสฺสาติ ภตฺตสฺส ฯ ถาลิปาเกติ ปท 
ภตฺตาภิหารนฺติ ปทสฺส ภินฺนวิเสสน ฯ หิ สจฺจ อย สุทินฺโน 
อิติ มนสิกตฺวา เอตทตฺถเมว ลาภลภนปณฺฑิกากิลมนตฺถเมว 
อาคโต ฯ 
        [๒๙๐] ตตฺราติ อภิโทสิกนฺติ ปเท ฯ ปูติภาวโทเสน อภิภูโตติ 
อภิโทโส อภิโทโส เอว อาภิโทสิโก สกตฺเถ ณิโก ฯ อภิโทสิโฏ 
อาภิโทสิโกติ จ เทฺว ปาา กสฺมา ทีฆสฺส อนิจฺจตฺตา ฯ 
        วา อปโร นโย ยทิน ยา อย อภิโทสิโกติ ส ฺา 
อตฺถิ เอสา อภิโทสิโกติ ส ฺา เอกรตฺตาติกฺกนฺตสฺส กุมฺมาสสฺส 
นามส ฺา นามสงฺขาตส ฺาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ยวกุมฺมาสนฺติ ยวภตฺเตน กตกุมฺมาส ฯ โครูปานปติ 
โคณาน ฯ ตนฺติ กุมฺมาส ฯ อริยโวหาเรนาติ อริยาน วจเนน ฯ 
        ก ึปน ฯ เป ฯ น โหตีติ ปุจฺฉา ฯ ย หีติ หิ สจฺจ 
ย วตฺถุ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ วตฺถุสฺมึ ฯ รฏปาโลปติ อปสทฺโท 
สุทินฺน อเปกฺขติ ฯ ยนฺติ ย วตฺถุ ฯ อ ฺ วา ฯ เป ฯ สชฺชาทิ ฯ 
ต วตฺถุ ฯ ภิกขฺุนา ปริภฺุชิตพฺพ ฯ 
        [๒๙๑] อุปนามยโต สุทินฺนสฺส ฯ นิวาสนนฺตโตติ นิวาสนสฺส 
                        [ปา.๒๖ ฯ ส.๒๓๘.๒๓๙]  
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ปริโยสานโต ฯ ภควโตติ ปท วสฺเสติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ หุตฺวาติ 
ปท ปวิฏโติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เตนาติ ตสฺมา ฯ ตนฺติ๑ 

สุทินฺน ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ สทธฺินฺติ ปท วตฺตุนฺติ ปเท 
กิริยาวิเสสน ฯ สเจ เช สจฺจนฺติ เอตฺถ ปเท วิชฺชมาโน เช 
อิติ นิปาโต อาลปเน วตฺตติ ฯ เอว หีติ หิ สจฺจ เชติ เอว ฯ 
เอตฺถาติ สเจ เช สจฺจนฺติ วจเน ฯ เอตฺถาติ สาลาย ฯ ตตฺถาติ 
สาลาย นิสีทิตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ อิจฺฉนฺตีติ สนฺตก คณฺหิตุ 
อิจฺฉนฺติ ฯ ทานปตีนปติ อปสทฺโท น เกวล ภตฺตทายกาน 
ภตฺต คณฺหนฺตีติ าเปติ ฯ ตปติ ต าน เวทิตพฺพนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ อปสทฺโท น เกวล อ ฺ าน กุฑฺฑมูล 
นามาติ าเปติ ฯ กุลสฺสาติ ปท สาลายาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
สาลายาติ ปท กุฑฺฑมูลนติฺ ปเท อาธาโร ฯ กุฑฺฑมูลนฺติ 
ปมภิตฺติ ฯ หิ สจฺจ ปพฺพชิตา น ภฺุชนฺติ ฯ อิตีติ ปท 
สมาปนฺน ฯ 
        [๒๙๒] อตฺถิ นาม ตาตาติ เอตฺถ ปเท วิชฺชมาโน อตฺถ ิ
อิติ นิปาโต วิชฺชมานตฺเถ วตฺตติ นาม อิติ นิปาโต ปุจฺฉนตฺเถ 
ม ฺนตฺเถ จ วตฺตตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อิท หีติ วิตฺถาโร ฯ ห ิ
สจฺจ อิท วจน วุตฺต โหติ ฯ 
        ตาต สุทินฺน อมฺหาก ธน อตฺถิ เยส โน เยส อมหาก 
 
๑. นนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๒๖.๒๗ ฯ ส.๒๓๙.๒๔๐]  
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ปุตฺโต ตฺว อีทิเส ฯ เป ฯ ภฺุชิสฺสสิ เต มย นิทฺธนา อิติ 
วตฺตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ตาต สุทินฺน ตฺว สุโภชนรสสวฑฺฒิโตป สุโภชนรเสน สฏุ ุ 
วฑฺฒิโตป อิม ฯ เป ฯ กุมมฺาส อมต อิว นิพฺพิกาโร ย 
ปริภฺุชิสฺสสิ ตสฺมา ปรภุิฺชนโต ตว อพฺภนฺตเร จิตฺเต สาสน 
ฯ เป ฯ สมณคุโณ สมเณหิ ลภิตพฺพคุโณ อตฺถิ อิติ ม ฺเ 
ม ฺามิ อหนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        นตฺถ ิวิกาโร เอตสฺส สุทินฺนสฺสาติ นิพฺพิกาโร ฯ อิตีติ 
ปท อิทนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๒๙๓] เอตฺถาติ อตฺถิ นาม ตาตาติอาทิวจเน ฯ อุปปเท 
สมีเป อุจฺจาริตปทภูเต อตฺถิสทฺเท สติ อโน...วเสน ปริภฺุชิสฺสสิ 
อิติ เอต อนาคตวจน อนาคตตฺถวาจกวจน กต ปณฺฑิเตหิ 
กถิตนฺติ สมพฺนฺโธ ฯ อโน...เสนาติ ปท กตนฺติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ 
        อโนกปปฺนฺจ อมริสนฺจ อโน...สน อโน...ริสน 
เอว อตฺโถ อโน...นตฺโถ อโน...ตฺถสฺส วโส สมฺพชฌฺน 
อโน...วโส ฯ 
        ตสฺสาติ อนาควจนสฺส ฯ อิทนฺติ อิท ปริภฺุชน น สทฺท... 
...สยามีติ ปททฺวเย กมฺม ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน อปฺปจฺจกฺเข 
กึ วตฺตพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ อิตีติ ปท อตฺโถติ ปทสสฺ สรูป ฯ 
                               [ปา.๒๗ ฯ ส.๒๔๐]  
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        [๒๙๔] ตตายนฺติ ตโต อยนฺติ เฉโท ฯ สเร สรา โลปนฺติ 
สุตฺเตน ปุพฺพสรโลโป ฯ ตโตยนฺติ ตโต อยนฺติ เฉโท ฯ 
วาปโร อสฺสรูปาติ สุตฺเตน ปรสรโลโป ฯ ตนฺติ ตทายนฺติ วจน ฯ 
        สฏุ ุ วโจ เอตสฺมินฺติ สุพฺพโจ๑ ฯ เนส าตีน ฯ อิตีติ 
มนสิกตฺวา ฯ 
        [๒๙๕] ติโรกรณียนติฺ เอตฺถ ฆปโตสฺมึ ย วาติ สุตฺเตน 
สฺมึวจนสฺส ยมาเทโส ฯ ชนา ติโร พาหิรปสฺเส เอเตน 
สาณิวตฺถุนา กโรนฺติ ปริกขิฺปนฺติ อิติ ตสฺมา ต วตฺถุ ติโรกรณีย ฯ 
        เอตฺถาติ เอตสมฺึ ปเท ฯ ปทปูรณมตฺเถติ๒ ปทปูรณตฺเถ 
มกาโร อาคโม ฯ วา เตนาติ อยป สทฺโท อุยฺโยชนตฺเถ 
วตฺตมาโน นิปาโตเยว ฯ ปสทฺโท หีติ ปท อเปกฺขติ ฯ เอวสทฺโท 
เตนาติ ปทสฺส สพฺพนามภาว นิวตฺเตติ ฯ 
        ปุพฺพณฺหสมยนฺติ เอตฺถ ปเท น วุตฺต อถโข สจฺจโต 
กาเล อาโรจิเตเยว เถโร อคมาสิ อิติ อธิปฺปาโย ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺโพ ฯ อิทนฺเตติ เต ตว มาตุ อิท ธน ฯ มาตามหิยาติ๓ 

ปท ทินฺนนฺติ ปเท กตฺตา ฯ หีเฬนฺโตติ อิตฺถีธน ชิคุจฺฉนฺโต 
ครหนฺโตติ อตฺโถ ฯ อิตฺถ...นามาติ ปท ลทฺธนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
อิตฺถี...นเยวาติ ปท นหาน...ทีนนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
 
๑. สุวโจติ ยุตตฺตร ฯ  ๒.๓. ...มตฺเต มาตามหติยาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๒๗.๒๘ ฯ ส.๒๔๑]  
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ตสฺสาปติ อิตฺถีธนสฺส ฯ อปสทฺโท มตฺติก ธน อเปกขฺติ ฯ 
ตฺจ ธน ฯ ต ปเนต ธน ฯ อปจ โข ต ธน อิตฺถิกาย 
ลทฺธพฺพ อิตฺถีธน ฯ ยนฺติอาทิ วิวรณ ฯ ย อิตฺถีธนนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิตฺถิกายาติ ปท ลทฺธพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
เอตฺถาติ อิตฺถิกา อิตฺถีธนนฺติ ปเท ฯ เอตฺถ จ เปตฺติก 
ปตามหนฺติ ทฺวีสุ ปเทสุ ปตามหนฺติ ปท ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพ ฯ เปตามหนฺติ เอตฺถ อิสฺส เอ ฯ ลพฺภา ฯ เป ฯ 
วตฺติตฺวา อิติสทฺทรหิต ปทุทฺธารณ ฯ ลพฺภาตีมสฺส วิวรณ 
ลพฺภนฺตีติ ฯ ปลิพุทฺโธ หตฺุวา น ปพฺพชิโต ฯ อิตีติ ปท 
สมาปนฺน ฯ 
        [๒๙๖] ตาต น อุสฺสหามีติ เอตฺถ วจเน ฯ เคหสิตปฺเปเมนาติ 
เคเห นิสฺสิตปฺเปเมน ฯ สมณเตเชนาติ สมณพเลน ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ 
เสฏ ีติ ปท อาหาติ ปเท กตฺตา ฯ ม ฺเ กตฺตุกาโมติ 
กตฺตุกาโม วิย ฯ อิตีติ มนสิกาเรน ฯ วิภตฺติปฺปฏิรูปโกติ 
นาวิถตฺติสทิโส ฯ ตเหตุกนฺติ อิท ปุริมสฺส เววจน ฯ อิตีติ 
เอว ฯ ปจฺจตฺตวจนสฺสาติ ยทนูติ สุตฺเตน ตสทฺทสฺส โตอาเทโส ฯ 
กินฺติ หเรยฺยุ ฯ เมติ ปท โภเคเนวาติ๑ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
โภเคเนวาติ ปท นเรยฺยุนติฺ ปเท เหตุ ฯ ราชาทิภยนฺติ ราชาทีหิ 
 
๑. โภเค เนวาติ วณณฺนาย นสทฺโท ปฏิเสธตฺโถ ทิสฺสติ ฯ 

                   [ปา.๒๘.๒๙ ฯ ส.๒๔๑...๒๔๓]  
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อุปฺปนฺนภย ฯ ราชูหิ วา โจเรหิ วาติ ปททฺวย การิ...นสฺสาติ 
ปเท กตฺตา ฯ อิตีติ วตฺวา ฯ กมฺมกรณนฺติ กตฺตพฺพกมฺม ฯ 
เสฏ ี สุทินฺนสฺส ธน ทสฺเสตฺวา อสกฺโกนฺโต ม ฺ ิตฺวา เตนหิ 
วธูติ อามนฺเตสีติ สมฺพนฺโธ ฯ อิทานติี นิปาตมตฺต ฯ ตสฺสาติ 
สุทินฺนสฺส ฯ เคห...สหยิกนฺติ เคหสิตสุขสฺส วิชฺชมานสุขสฺส๑ 

อุปโภเค สหายิก ฯ ตนฺติ สุทินฺน ฯ เอวนฺติ กีทิสาติอาทิวจน ฯ 
ทิสฺวา อชานนฺตา ชนา กสฺมา ฯ เป ฯ ชนฺตีติ กถ สมุฏาเปนฺติ ฯ 
อถาติ ตทา ฯ การณา เอเต ปพฺพชนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตนฺติ 
ต กถ ฯ อย ทุติยิกา ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ ตนฺติ กถ ฯ 
นนฺติ สุทินฺน ฯ ทิสฺวาติ ปท มุจฺฉิตาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
มยาติ ปท อนตฺถิโกติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิตีติ มนสิกาเรน ฯ 
สมุปฺปนฺโน พลวโสโก เอติสฺสาติ สมุปฺปนฺนพลวโสกา ฯ โนติ 
ปทสฺส วิวรณ อเมฺหติ ฯ หิ สจฺจ เอสา วาจา ปพฺพชิตาน 
วิเหสา ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
        [๒๙๗] เอตฺถ วจเน วิชฺชมาเนน เตนหีติ ปเทน ฯ จราติ 
ตฺว จร ฯ ลิจฺฉวิโย ลจฺฉวิโยติ จ เทฺว ปาา ฯ ปจฺฉิเม 
อิการสฺส อกาโร ฯ หีติ กสฺมา๒ ฯ เตติ ลิจฺฉาวิราชาโน ฯ 
เตติ ตว ฯ ตนฺเตติ เต ราชาโน ต ธน ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
เอเตส มาตาทีน ฯ เตป มาตาทโย ฯ เตน ตสฺมา ฯ อห 
๑. เคเห วิชฺชมานสุขสฺสาติ ภเวยยฺ ฯ  ๒. ยสฺมา ฯ 

                           [ปา.๒๙.๓๐ ฯ ส.๒๔๓.๒๔๔]  
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อปฺโปสฺสุกฺโก สมณธมฺม กาตุ น ลจฺฉามิ ฯ ตโตติ ตทา๑ 

อิตีติ ปท จินฺเตสีติ ปเท อากาโร ฯ นยนติฺ อุปาย ฯ อิตีติ 
ปท สมาปนฺน ฯ ตโตติ ภินฺนปฬกโต ฯ ตสฺเสต นาม ปุปฺผนฺติ 
เอต ปุปฺผนฺติ วจน ตสฺส โลหิตสฺส นาม ฯ ตนฺติ โลหิต ฯ 
โทเสเนว ฯ เป ฯ รตีติ อิท น ติฏตีติ ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ 
ปคฺฆริเตติ ปท ปติฏาตีติ ปเท ลกฺณกริิยา ฯ วตฺถุมหฺีติ ปท 
ปติฏาตีติ ปเท อาธาโร ฯ ทินฺนาติ ปตรา ทินฺนา ฯ 
        ปโร วา สโรติ สุตฺเตน อการโลโป ฯ พฺยฺชโน จ 
วิสโยโคติ สตฺุเตน สโลโป๒ ฯ 
        ปุรา...กาย ยา พาหา อตฺถิ ตตฺร พาหาย น ปุราณ- 
ทุติยิก ฯ อาราธ ฯ เป ฯ จิตฺตนฺติ อิท สุตฺต ภควา อาห ฯ 
ภิกฺขเว เอก สมย ภิกฺขู วต เอกเสน เม จิตฺต อาราธยึสุ ฯ 
อถาติ ตทา ปฐมโพธิยนฺติ อตฺโถ ฯ อยนฺติ สุทินฺโน ฯ 
เอตฺถาติ เมถุนธมฺมเสวเน ฯ ปุรา...ภุมมฺวจน น สามีวจนนฺติ 
อธิปฺปาโย ฯ ปวตฺตนาปติ อปสทฺโท น เกวล วิ ฺตฺติ 
วิ ฺาปนาติ วุจฺจตีติ ญาเปติ ฯ เอโสติ สุทินฺโน ฯ น 
อ ฺถาปติ๓ กายสสคฺคาทินา อ ฺเน ปกาเรน คพฺภ น คณฺหิ ฯ 
        [๒๙๘] กึ ปน ฯ เป ฯ โหตีติ ปุจฺฉา ฯ โหตีติ อ ฺถาป 
 
๑. โปราณโปตฺถเก ตสฺมาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ปุปฺผสาติ ปทสฺส สนฺธิวิธิวาจกมิท  
สุตฺตทฺวย ฯ ๓. เอตฺถ วณณฺนาปาโ ปสทฺทรหิโต ฯ 

                        [ปา.๓๐...๓๒ ฯ ส.๒๔๔...๒๔๖]  
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คพฺภคฺคหณ โหติ ฯ กถนติฺ ปุจฺฉา ฯ คนฺเธน คพฺภคฺคหณ ฯ 
ฉนฺทราครตฺตาติ ฉนฺทราเคน รตฺตา ฯ เอเตนาติ เมถุนธมฺเมน ฯ 
กถ ทสฺสเนน คพฺภคฺคหณ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อิธ โลเก ฯ 
ตาติ พลากา ฯ ตถาติ สทฺท  สุตฺวา คพฺภ คณฺหนฺติ ฯ 
        [๒๙๙] ปาปกมฺม ปกุพฺพโต ชนสฺส รโห นาม โลเก ยสฺมา 
นตฺถิ ฯ หิสฺสาติ หิ สจฺจ อสฺส ปาปกมฺม กโรนฺตสฺส ชนสฺส ฯ 
ตโต ปจฺฉา ฯ อารกฺขเทวตา ชานนฺติ อถ ปจฺฉา อ ฺาป 
ฯ เป ฯ วตา ชานนฺติ ฯ อสฺสาติ สุทินฺนสฺส ฯ กินฺตีติ ปุจฺฉา ฯ 
ตสฺสาติ นิรพฺพุโท วตาติอาทิวจนสฺส ฯ ภุมฺมาน ฯ เป ฯ ราชกิาติ 
เอตฺถ วจเน เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ อิติหาติ นิปาตสมุทาโย ฯ 
น อ ฺ นาม กาตุมทสุ สหายกาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปตามหิยาติ 
ปท วุตฺต อิติ ปเท กตฺตา ฯ อสฺสาติ พีชกสฺส มาตาปตูนปติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๐๐] ตตฺถาติ อหุเทวาติอาทิปเทสุ ฯ อชฌฺาจาโร เหตุ 
อสฺสาติ อชฺฌาจารเหตุโก ฯ ตสฺเสวาติ ปจฺฉานุตาปสฺส ฯ ห ิ
สจฺจ โส ปจฺฉานุตาโป กุกฺกุจฺจ อิติ วุจฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
วิ ฺ ูหีติ ปท อกตฺตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ อกตฺ...ตายาติ ปท 
กุจฺฉิต อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ กตนฺติ ปท อชฺฌาจารนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ อสมตฺถตายาติ ปท สรณ อิติ ปเท ตติยาวิเสสน  
เหตุ วา ฯ ตนฺติ อชฺฌาจาร ฯ ปฏิจฺจาติ ปท สรณ 
                           [ปา.๓๒.๓๓ ฯ ส.๒๔๖...๒๔๘]  
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อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เย อลาภา นาม เต อลาภา 
มยฺห อลาภา น อ ฺสฺส อลาภา ฯ เมติ ปท ปฏลิทธฺาติ ปเท 
กตฺตา ฯ เต คุณา มยฺห เนว ลาภา กสฺมา อชฺฌาจารมลินตฺตาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิท สาสน กลุปุตฺตาน สุลทฺธนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตนุโกตีมสฺส วิวรณ อปฺปมสโลหิโตติ ฯ 
        อปฺป มสโลหิต อสฺสาติ อปฺป...หิโต ฯ สฺชาโต 
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกภาโว อสฺสาติ สฺชา...ภาโว ฯ ธมนินา 
สณฺต คตฺต สรีร อสฺสาติ ธมนิสณฺตคตฺโต ฯ  ิต จิตฺต 
อสฺสาติ  ิตจิตฺโต ฯ 
        วตฺตนวเสนาติ ปท อนฺโตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สพฺโพป 
อนฺโตมโนเยวาติ๑ สพฺโพ โลโก อนฺโตมโนเยว ฯ นกิฺขิตฺต ธุร 
อเนนาติ นิกฺขิตฺตธุโร ฯ โทเสนาติ ปท ทุฏ อิติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ ทุฏ มโน อสฺสาติ ทุฏมโน ฯ วิรูป มโน อสฺสาติ 
วิรูปมโน ฯ โทม...ตายาติ ปท วิรูป อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        ต สุทินฺน ฯ ยสฺสาติ เย อสฺส สุทนิฺนสฺส ภิกฺขู ฯ เต 
ภิกฺขู ฯ น สุทินฺน ฯ ธมฺมานนฺติ ปท ภาวนายาติ ปเท กมฺม ฯ 
วิหรินฺตีติ๒ วิหริ อิติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ อตฺถีติ ปทสฺส 
วิวรณ อุปลพฺภติ ฯ เป ฯ ติฏตีติ ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ 
 
๑. วณณฺนาปาโ พหุวจนิโก กโต ฯ  ๒. อิท ปท วณณฺนาย น ทิสฺสติ อภิรโต  
วาหนตฺิ ปทเมว เอตฺถนฺตเร ทิสฺสติ ฯ 

                          [ปา.๓๓ ฯ ส.๒๔๘...๒๕๐]  
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น ปาปกมฺม ฯ กุกฺกุจฺจายาติ ปท สมตฺถนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
สมตฺถ ...จฺจายาติ ปทสฺส วิวรณ ปฏิพล ฯ เป ฯ โหตีติ ฯ 
ย ตฺวนฺติอาทิมฺหิ วจเน เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ อถาติ 
อนนฺตร ฯ น สุทินฺน ฯ 
        [๓๐๑] ตตฺถาติ นนูติอาทปิเทสุ ฯ หิ สจฺจ ภควตา อิติ 
มนสิกตฺวา เทสิโต ฯ อิเม๑ สตฺตา ฯ เอตทตฺถายาติ เอตสฺส 
วิรชฺชนสฺส อตฺถาย ฯ นโยติ ภควตา หีติอาทิ นโย ฯ 
สพฺพปเทสูติ วิสโยคายาติอาทิปเทสุ ฯ อิทนฺติ วิส...กิเลเสหีติ- 
อาทิวุจฺจมานาเปกฺข ฯ เอตฺถาติ วิสโยคายาติอาทิปเทสุ ฯ 
ปริ...มตฺตนฺติ อถวา ลทฺธสิงฺขาตสฺส สทฺทสฺส อตฺถกถนมตฺต 
กถนมตฺต อถวา ลทฺธิสงฺขาตสฺส สทฺทสฺส อตฺถกถนมตฺต 
น อธิปฺปายกถน ฯ ตสฺมินฺติ ธมฺเม เอว วิราคาย เทสิเต สติ ฯ 
เอตทตฺถนฺติ เมถุนธมฺมตฺถ ฯ สพฺพตฺถาติ สโยคายาติอาทปเทสุ ฯ 
        ปุน นว ปทานิ ภควตา วุตฺตานิ ฯ ราควิ ฯ เป ฯ ทนายาติ 
วา ปเท ภควตา วุตฺเตป อตฺโถ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ 
นิพฺพาน หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ นิพฺพาน วุจฺจตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อาคมฺมาติ ปทสฺส วิวรณ อารพฺภ สนฺธาย 
ปฏิจฺจาติ ฯ กามปปาสาติ ปท ยาตีติ ปเท กตฺตา ฯ วินยนฺติ 
ปทสสฺ วิวรณ อพฺภตฺถนฺติ ฯ ยสฺมา ปน เอต นิพฺพาน 
 
๑. เมสทฺโท ว วณณฺนาย ป ฺายติ ฯ 

                             [ปา.๓๓.๓๔ ฯ ส.๒๕๐.๒๕๑]  
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นิกฺขนฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ โยนิโย ฯ เป ฯ สตฺตาวาเสติ จตุปฺปทานิ 
วินนโตติ ปเท กมฺมานิ ฯ อปรา...วายาติ ปท วินนโตติ ปเทา 
สมฺปทาน ฯ วินนโตติ ปทสฺส วิวรณ อาพนฺธนโต สสิพฺพนโตติ ฯ 
ลทฺโธ โวหาโร ยาย สา ลทฺธโวหารา ฯ ปาตพฺยตานนฺติ ปาตุ 
อิจฺฉาน ฯ 
        อถเขฺวตนฺติ ปุริมปาโ ฯ อถโข เอตนฺติ เฉท กตฺวา ฯ 
วโมทุทนฺตานนฺติ สุตฺเตน โอการสฺส วการ กตฺวา ปรนยน กตฺวา 
รูปสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ 
        อถเขตนฺติ ปจฺฉิมปาโ ฯ อถโข เอตนฺติ เฉท กตฺวา ฯ 
สรา สเร โลปนฺติ สุตฺเตน โอการโลป ปรนยนฺจ กตฺวา 
อถเขตนฺติ รปูสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ 
        เยติ เย ชนา ฯ อนาคตา สทฺธา เอเตสนฺติ อนาคตสฺสทฺธา ฯ 
ยตฺเถว ธมฺมวินเย ทุปฺปฏิปนฺนา ภิกฺขู อีทิเส นาม ... มย 
ปสนฺนา อิติ เตส ชนาน วิปฺปฏิสาร กโรติ ตว กมฺมนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ วาเตหิ อจโล สิเนรุ วิน เตส ชนาน ปสาโท 
อีทิเสหิ วตฺถูหิ อิโต วา วตฺถุโต ทารุณตเรหิ วตฺถูหิ อจโลติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เนว ปยกมฺยตาย อาโรเจสุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
กลิสาสนนฺติ โกธวเสน วุจฺจมาน ครหโทส ฯ นนฺติ สุทินฺน ฯ 
        [๓๐๒] เอตสฺมึ ฯ เป ฯ รเณติ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺโพติ 
ปเท อาธาโร ฯ อชฌฺา...กกฺโมติ ปท วุตฺโต เวทิตพฺโพติ 
                          [ปา.๓๔ ฯ ส.๒๕๑.๒๕๒]  
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ปททฺวเย กมฺม ฯ หิ สจฺจ การณ นิเทติ อปฺเปติ ฯ ปกโรติ 
จาติ ปทสฺส วิวรณ กตฺตุมาภตีติ ฯ นนฺติ ผล ฯ วิคตหีติ 
ปทสฺส วิวรณ นินฺทีติ ฯ ยถาตนฺติ เอตฺถ ตนฺติ นิปาตมตฺต ฯ 
ยถา วณฺณา ฯ เป ฯ ณฺณฺจ ภณนฺโต อคฺคปคฺุคโล ตถา 
ภควา นินฺทีติ สมฺพนฺโธ ฯ น หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ห ิสจฺจ 
ภควโต จิตฺต น อุปฺปชฺชติ ฯ ทิสฺวาติ ปท อุปฺปชฺชตีติ ปเท 
เหตุ ฯ ตนฺติ สุทินฺน ฯ จิตฺเตนาติ ปท วิครหีติ ปเท กรณ ฯ 
วจเนหีติ ปท วิครหีติ ปเท กรณ ฯ 
        ตตฺถาติ อนุจฺฉวิยนฺติอาทิวจเน ฯ ยทิท ย อิท มนุสฺสกมฺม๑ 

มนุสฺเสหิ กตฺตพฺพกมฺม ตยา กต ต กมมฺ น อนุจฺฉวิก ฯ น 
อนุจฺฉวิกนฺติ ปทสฺส วิวรณ เตส ฯ เป ฯ ธมฺเมหีติ ฯ เตสนฺติ 
ธมฺมาน ฯ ย หีติ หิ สจฺจ ย กมฺม สมณกมฺม สมเณหิ 
กตฺตพฺพกมฺม น โหติ ต กมฺม เตส สมณาน น กปฺปติ ฯ 
น หิ สมณานนฺติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ห ิสจฺจ สมณาน ย กมฺม 
น กปฺปติ สมณา ต กมฺม น กโรนฺติ ฯ ตสฺมาติ ปท 
อนนุจฺฉวิกนฺอาทิปเทสุ เหตุ ฯ อิตีติ ปท อยนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
ตโตติ ตทนนฺตร ฯ ตนฺติ นนูติอาทิ วจน ฯ 
        [๓๐๓] ต ปาปกมฺม วิปจฺจมาน ททมาน ฯ ทุกโฺข วิปาโก 
 
๑. วณณฺนาย ตุจฺฉมนุสฺสาติ ปท อาลปน โมฆปุริสาติ ปทสฺสณ  วิวร น  
มนุสฺสสทฺโท กมฺมสทฺเทน ยตฺุโต ฯ 

                    [ปา.๓๔.๓๕ ส.๒๕๒...๒๕๔] ปทสฺส วิวรณ  
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เอตสฺสาติ ทุกฺขวิปาก ฯ อสฺสาติ สุทินฺนสฺส ฯ ทสฺเสตุนฺติ ปท 
ปริภาสนฺโตติ ปเท สมฺปทาน ฯ มาตาปตโร วิยาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ทยา เอตสฺส จิตฺตสฺส อตฺถีติ ทยาลุก ฯ ตตฺถาติ วรนฺเตติ- 
อาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ เอตสฺสาติ สปฺปสฺส ฯ ตสฺส ฯ เป ฯ 
สสฺสาติ วิภตฺยนฺต ฯ วรนติฺ ปท สิยาติ ปเท กตฺตา ฯ 
สุนฺทรนฺติอาทิ วิวรณ ฯ น สุนฺทรเมว ฯ เป ฯ เมวาติ วิวรณ ฯ 
สาธุเมวาติ สาธุ เอว ยวมทาทินา มาคโม ฯ สพฺพตฺถาติ 
วรนฺเต โมฆปุริส กณฺหสปฺปฺสฺสาติอาทิปเทสุ ฯ อคฺคิสฺส วณฺณาภา 
อคฺคิวณฺณาภา คหิตา อคฺคิวณฺณาภา ยาย สา คหิตอคฺคิ- 
วณฺณาภา ฯ เอกปฺปภายาติ ปท สมุทย อิติ ปเท สมพฺนฺโธ ฯ 
ย วรนฺติ วจน มยา วุตฺต ต วจน ฯ อิติ ปุจฺฉโก เจ 
ปุจฺฉติ ฯ ตตฺถาติ สปฺปมุขาทีสุ ฯ ย อิท องฺคชาตปฺปเวสน๑ 

ตสฺส องฺคชาตปฺปเวสนสฺส ฯ ทสฺเสนฺโต ภควา ต สุทินฺน 
ครหิ ฯ ตสฺส สุทินฺนสฺส ทกฺุขาคม อิจฺฉมาโน ภควา น ครหิ ฯ 
        เอตฺถ วจเน ฯ ตฺวนฺติ ปท เววจน ทฺวีหิป ปเทหิ 
วุตฺต ฯ เตหิ นีจชเนหิ ฯ ทุฏฺจาตีมสฺส๒ วิวรณ กเิลส- 
สนฺทูสิตนฺติ กิเลเสน ทูสิต ฯ ถลฺุลฺจาตีมสฺส วิวรณ อสุขุม 
อนิปุณนฺติ ฯ อสฺสาติ เมถุนธมฺมสฺส ฯ รโห ภว รหสฺส ฯ 
 
๑-๒  ... ปกฺขิปน ทุฏ ุ จ อิต ิวณณฺนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๓๕.๓๖ ฯ ส.๒๕๔.๒๕๕] 
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ปฏิจฺฉนฺเน ฯ เป ฯ ชนกนฺติ วิวรณ ฯ หสิทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ 
อาวิกาตุ น สกฺกา ฯ อาวิกาตุนฺติ ปทสฺส วิวรณ ทสสฺนวิสเย 
กาตุนฺติ ฯ ทฺวยนฺติ เอตฺถ นิคฺคหิตาคโม ฯ ย ย สมาปตฺตินฺติ๑ 

วจน เกจิ ปนฺติ ฯ ต ย ย สมาปตฺตินฺติ วจน ฯ เอตนฺติ 
ปท โยเชตพพฺนฺติ ปเท กมฺม ฯ อิตีติ ปท โยเชตพฺพนฺติ 
ปเท อากาโร ฯ 
        กรณโตติ ปท อาทิกตฺตาติ ปเท เหตุ ฯ ปฏิปนนฺตฺตาติ 
ปท ปุพฺพงฺคโมติ ปเท เหตุ ฯ ปุพฺพงฺคโมตีมสฺส วิวรณ 
ทฺวารทโท...ทสฺสโกติ ฯ หีติ ปท ทฬหฺีกรณ ฯ เลส ลิงฺคนฺติ๒ 

ปททฺวย เววจน ฯ ลทฺธาติ ลภิตฺวา ฯ เอตฺถาติ พหุนฺน 
โขติอาทิวจเน ฯ 
        [๓๐๔] ยสฺมา หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ปุคฺคลสฺสาติ ปท 
อตฺตาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ มหิจฺฉตนฺติ ปท อาปชฺชตีติ ปเท 
กมฺม ฯ คณ... ...กาย จาติ ปททฺวย สวตฺตตีติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ โกสชชฺานุคโตติ อตฺตา กุสีตภาเวน อนุคโต 
สมนฺนาคโต ฯ โกสชฺชานคุโตติ อตฺตา กุสีตภาเวน อนุคโต 
สมนฺนาคโต ฯ ยสฺมา หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ กิเลสาน สลฺเลขตาย 
เจวาติ กิเลสาน ตนุกรณตาย ฯ อตฺตาติ ปท สวตฺตตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ กายวาจานนฺติ ปท อปฺปาสาทิกนติฺ ปเท สมฺปทาน ฯ 
 
๑. ทยทยสมาปตฺตินฺติ วณฺณนาปาโ ฯ  
๒. ลิงฺคนฺติ ปท วณณฺนาย น อาคต ฯ 

                              [ปา.๓๖ ฯ ส.๒๕๕..๒๕๗] 
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อปฺปาสาทิกนฺติ ปทสฺส วิวรณ อปฺสาทนิย...สารุปปฺนฺติ ฯ 
อปฺปาสาทิก ฯ เป ฯ อสารปฺุปนฺติ ปทานิ กาย...จฺจริตนฺติ ปทสฺส 
วิเสสนานิ ฯ อสนฺตนฺติ อปฺปสฏ ฯ กาย...จฺจรตนฺติ ปท 
อนุปคมฺมาติ ปเท กมฺม ฯ จิตฺตสฺสาติ ปท อปฺปาสาทิกนฺติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ อปฺปา ฯ เป ฯ สารุปฺปนฺติ ปทานิ อกุส...ตฺตยนฺติ 
ปทสฺส วิเสสนานิ ฯ อกุ...ตฺตยนฺติ ปท อนุปคมฺมาติ ปเท 
กมฺม ฯ อนุปคมฺมาติ ปท สวตฺตตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ตพฺพิปรีตสฺสาติ ตโต กายทุจฺจริตาทิโต อ ฺสฺส ฯ กาย... 
...ตฺตยสฺเสว จาติ ปททฺวย ปาริปูริยาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ปาสา ฯ เป ฯ รุปฺปสฺสาติ จตุปฺปทานิ กายวจี... ...เสว จาติ 
ปททฺวยสฺส วิเสสนานิ ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
        [๓๐๕] ตตฺถาติ ตสฺมึ าเน ฯ ภิกฺขูนนฺติ ปท ป ฺาเปสฺสตีติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ 
        โอกกฺนตฺน โอตรณ โอกฺกนฺต โอกฺกนฺเต นิยุตฺตา โอกฺกนฺติกา ฯ 
เทเสตพฺพาติ เทสนา ธมฺโม เยว เทสนา ธมฺมเทสนา โอกฺกนฺติกา 
จ สา ธมฺมเทสนา จาติ โอกฺกนฺ...สนา ฯ 
        ภควาติ ปท กโรตีติ ปเท กตฺตา ฯ าเนสูติ ปท กโรตีติ 
ปเท อาธาโร ฯ กโรนฺโต วิย สชฺเชนฺโต วิยาติ ปททฺวย 
ภควาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เย ปุคฺคลา ฯ 
        สิกฺขาปทสฺส ปฏิกฺขิปเน อธิปฺปาโย เยส เต ปฏิกฺขิปนา- 
                                  [ปา.๓๖ ฯ ส.๒๕๗]  
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ธิปฺปายา ฯ อสวเร อภิรตา อสวราภิรตา ฯ 
        อนาคา...ผเลสูติ ปท ปติฏเปนฺโตติ ปเท อาธาโร ฯ 
อุป...หิเตปติ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ ตนฺติ ธมฺมเทสน ฯ 
ภิกฺขู ฯ เป ฯ กตฺวาติ เอต วจน วุตฺต ฯ 
        [๓๐๖] สิกฺขาปทนฺติ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ อิมินา 
ธมฺมชาเตน ฯ สิกฺขายาติ ปท อธิคมาติ ปเท กมฺม ฯ 
        อธิคมน ลภน อธิคโม อธิคมสฺส อุปาโย อธิคมุปาโย ฯ 
ปชฺชเตติ เอตฺถ ปชฺชนกริิย สนฺธาย อธิคโมติ วุตฺต ฯ อิมินาติ 
ปท สนฺธาย อุปาโยติ วุตฺต ฯ 
        อุปนิสสฺยวเสเนว สิกฺขาย ปทภาว ทสฺเสตฺวา อิทานิ 
สมฺปโยควเสนป ทสฺเสตุ อถวาติอาทิ วุตฺต ฯ 
        มลูติ ปติฏาติ เอตฺถาติ มูล ฯ นสิฺสยติ เอตฺถาติ นิสฺสโย ฯ 
ปติฏหติ เอตฺถาติ ปติฏา ฯ 
        เมถุนวิรติยาติ ปท สวร อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
เมถุนสวรสฺสาติ เมถุนสฺนา สวรสฺส ฯ เอต สิกฺขาปทนฺติ วจน ฯ 
เมถุนสวโร เหสาติอาทิ๑ ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ เอส เมถุนนสวโร 
เวทิตพฺโพ๒ ฯ สีล...ธมฺมานนฺติ ปท ปท อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
วุตฺตตฺถเวเสนาติ ปท ปท อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
 
๑. เมถุนสวโร หีติ วณฺณนาปาโ เอสสทฺทรหิโต ฯ 
๒. อธิปฺเปโตติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                              [ปา.๓๖ ฯ ส.๒๕๗.๒๕๘]  
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        โส อตฺโถ ตทตฺโถ ตทตฺถสฺส ทีปก ตทตฺถทีปก ฯ 
        ตตฺถาติ เตสุ นามกายาทีสุ นิทฺธารณ ฯ อนภิชฌฺา 
...ปทนฺติ วจเน วุตฺเต อิติ อตฺโถ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ สิกฺขา... 
เหตูติ ปท อธิคมนีเยติ ปเท เหตุ ฯ สิกขฺาปทสฺส ป ฺตฺติ 
สกิฺขาปทปฺป ฺตฺติ สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา เหตุ สิกฺขา... 
เหตุ ฯ อธิคมนีเยติ ปท หิตวิเสเสติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
การณวเสตีมสฺส วิวรณ หติวิเสเสติ ฯ ปฏิจฺจาตีมสฺส วิวรณ 
อารพฺภาติ ฯ 
        [๓๐๗] ตตฺถาติ สงฺฆสุฏ ุตายาติอาทิปเทสุ ฯ สุฏ ุภาโวตีมสฺส 
อตฺถ วิวรนฺโต สุฏ ุ ฯ เป ฯ ภาโวติ อาห ฯ อธิปฺปาย 
ญาเปนฺโต โย จาติอาทิมาห ฯ โย จาติ โย ภิกฺขุ ฯ ตนฺติ 
วจนสมฺปฏิจฺฉน ฯ ตสฺมาติ ปท ป ฺาเปสฺสามีติ ปเท เหตุ ฯ 
สงฺฆสฺสาติ ปท สมฺปฏิจฺฉนตฺถนฺติ ปเท กมฺม ฯ ทสฺเสตฺวาติ 
ปท ป ฺาเปสฺสามีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ น พลกาเรน 
อภิภวิตฺวา ป ฺาเปสฺสามีติ สมฺพนฺโธ ฯ สหชีวิตายาติ 
สหปฺปวตฺตนตฺถาย ฯ เย ภิกฺขู ภิกฺขูหิ อาปาทิยมานาป ฯ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ น ลชฺชนฺติ วาติ เอตฺถ วาสทฺโท อาปชชฺนฺติ 
วา น ลชชฺนฺติ วาติ โยเชตพฺโพ ฯ เต หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ 
หิ สจฺจ เต ภิกฺขู วิเหเสฺสนฺติ ฯ อสตีติ ปท วิเหเฐสฺสนฺตีติ 
ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ เต ภิกขฺู นิคฺคเหสฺสตีติ ปเท กมฺม ฯ 
                                [ปา.๓๖ ฯ ส.๒๕๘.๒๕๙]  
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ฆฏมานาติ วายมมานา ฯ เตนาติ ตสฺมา ฯ เนส ภิกฺขูน ฯ 
ตโตติ ตทา ฯ เอตฺถ ปเท ฯ  ิเตนาติ ปท ปตฺตพฺพาติ 
ปเท กตฺตา ฯ 
        ปาณิปฺปหาโร จ ทณฺฑปฺปหาโร จ หตฺถจฺเฉโท จ 
ปาทจฺเฉโท จ อกิตฺติ จ อยโส จ วิปฺปฏิสาโร จ ปาณิปฺ...สารา ฯ 
        อิตีติ เอว ฯ ฐิเตนาติ ปท ปตฺตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ 
กต ปาปกมฺม มูล เอเตสนฺติ กตปาปกมฺมมูลิกา ฯ หติี หิ 
สจฺจ ฯ สตีติ ปท อาปชฺชนฺตีติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ ญตฺวา 
วา ทิสฺวา วาติ ปททฺวย อาปชฺชนฺตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
เยป ปณฺฑิตมนุสฺสา ฯ เต ปณฺฑิตมนุสฺสา อาปชฺชนฺตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ ยานิ รชชฺน...านานิ ฯ เตหิ รชฺชนทุสฺสนมุยฺหนฏ- 
ฐาเนหิ ฯ อิตีติ เอว วินยปฏเก โปตฺถก ทิสฺวา มิจฺฉา... 
...โร วิย ปสาท อาปชฺชนติฺ ปณฺฑิตมนุสฺสาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ทิสฺวาติ ปท ปสีทนฺตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เย อยฺยา ยาว 
ฯ เป ฯ ปาเลนฺติ เต อยฺยา ทุกฺกรการิโนติ สมฺพนฺโธ ฯ เอกภตฺต 
พฺรหฺมจริยนฺติ ปททฺวย วินยสวรนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตตฺถาติ 
ตีสุ สทฺธมฺเมสุ ฯ ปฎกตฺตยสงฺคหิตนฺติ ปฎกตฺตย อิติ ปริจฺฉินฺน ฯ 
สตีติ ปท ปรยิาปุณนฺติ อธิคจฺฉนฺตีติ ปททฺวเย ลกขฺณกิริยา ฯ 
ตสฺสาติ สิกฺขาปทสฺส ฯ วิภงฺคฺจาติ อุภโตวิภงฺค ปริยา- 
ปุณนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ ตทตฺถโยชตนตฺถนฺติ เตส สิกฺขาปทวิภงฺคาน 
                              [ปา.๓๗ ฯ ส.๒๕๙..๒๖๑]  
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อตฺถโชตนตฺถ ฯ อ ฺฺจาติ จสทฺโท พุทฺธวจนฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ สิกฺขา...ตฺติยาติ ปท ฐิตีติ ปเท กรณ ฯ จิร 
 ิติ เอตสฺส สทฺธมฺมสฺสาติ จิรฏ ิติโก ฯ สตีติ ปท โหตีติ 
ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
        [๓๐๘] ตตฺราติ เตสุ ปฐมทุติยาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ อิตีติ 
ปท สรูปนิทสฺสสน ฯ อปเจตฺถาติ เอตฺถ สงฺฆสุฏ ุตายาติอาทิปเทสุ 
อปจ อปโร นโย เวทิตพฺโพ ฯ อถวา เอตฺถาติ ปท 
เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ สงฺขลิกนยนฺติ ปท กตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
เอว จาติ จสทฺโท สงฺข...นยฺจ โยชนฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
กตฺวาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิรยิา ฯ อตฺถ ฯ เป ฯ 
กรเณติ ย วจน ปริวาเร ภควตา วุตฺต ต วจน ฯ ต 
ปเนต วจน ฯ อิตีติ ปท เอวนฺติ ปทสฺศ อตฺโถ ฯ 
        [๓๐๙] อติเรกสฺส อตฺถสฺส อานยน อติเรกานยน ต อตฺโถ 
เอตสฺสาติ อติ...นตฺโถ ฯ 
        เอตฺถาติ เอวฺจ ปนาต วจเน ฯ เตนาติ ตสฺมา ฯ 
มูลจฺเฉชฺชวเสนาติ ปท กตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ กตฺวาติ 
ปท ป ฺตฺเตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ป ฺตฺเตติ ปท 
อุทปาทีติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ ตสฺสาติ มกฺกฏีวตฺถุสสฺ ทีปนตฺถ 
าปนตฺถ เอวฺจิท ฯ เป ฯ โหตีติ เอต วจน ธมฺมสงฺคาหกตฺ- 
เถเรหิ วุตฺต ฯ ตสฺสาติ วจนสฺส ฯ อิทฺจาติ จสทฺโท 
                             [ปา.๓๗ ฯ ส.๒๑๖.๒๖๒]  
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อุทปาทิ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
                            ปมปฺป ฺตฺติกถา นิฏ ิตา ฯ 
        [๓๑๐] ตตฺราต เตน โข ปนาติอาทิวจเน ฯ นตฺถ ิ
อาสงฺกจิตฺต เอเตสนฺติ นิราสงฺกจิตฺตา ฯ ปธานาคารฏาเนสูติ 
ปธานฆรนามปริเวเณสุ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ติรจฺฉาเนสุ นิทฺธารณ ฯ 
อิตีติ เอว วตฺวา ฯ วิสฺสาสิกภิกฺขุสฺเสวาติ วิสฺสาสิกภิกฺขุสฺส 
อิว ฯ เตสมฺป ภิกฺขูน ฯ โจทิตตฺตาติ ปท อสกฺโกนโฺตติ ปเท 
เหตุ ฯ ยถา มนุสฺสิตฺถิยา เมถุน เสวนฺตสฺส ต สิกฺขาปท โหติ 
ติรจฺฉานคติตฺถิยาป เมถุน เสวนฺตสฺส ต สิกฺขาปท ตเถว 
มลูจฺเฉทวเสน นนุ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ มนุสฺสิตฺถิยาป หีติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ มนุสฺสิตฺถิยาติ ปท กมฺม ฯ อปสทฺโท อเปกฺโข ฯ 
เอตฺถาติ มนุสฺสติรจฺฉานคติตฺถีสุ ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
        [๓๑๑] โลเกน สมฺมต วชฺช โลกวชฺช ฯ ปณฺณตฺติยา วชฺช 
ปณฺณตฺติวชฺช ฯ ตตฺถาติ โลกวชชฺปฺปณฺณตฺติวชฺเชสุ ฯ ยสฺส 
สิกฺขาปทสฺส สจิตฺตกปกฺเขติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ 
โลกวชชฺปฺปณฺณตฺติวชฺเชสุ ฯ โลกวชฺเชติ ปท อนุปฺป ฺตฺตีติ ปเท 
อาธาโร ฯ ทฬฺหิตรนฺติป อตฺถิ ฯ อุปฺปชฺ ฯ เป ฯ กโรนฺตีติ 
ปฺจ ปทานิ อนุปฺป ฺตฺตีติ ปทสฺส วิเสสนานิ ฯ อ ฺตฺร 
...มานา อิท อย ปน อนุปปฺ ฺตฺติ ภควตา วุตฺตา ฯ 
ปณฺณตฺติวชฺเช อนุปฺป ฺตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อกเตติ ปท 
                      [ปา.๓๗..๔๐ ฯ ส.๒๖๒..๒๖๔]  
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อุปฺปชฺชมานาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ คณ...ทีส ุอนุปปฺ ฺตฺติ๑ 

วิย อุปฺปชฺชตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอวรูปา อนุปฺป ฺตฺติ ป ฺตฺติคติการ 
ปมปฺป ฺตฺติสทิสาว โหติ ฯ 
                                  มกกฺฏีวตฺถุกถา นิฏ ิตา ฯ 
        [๓๑๒] ตตฺราปติ เตน โขติอาทิวจเน ฯ อุปทฺทโว อาทีนโว 
อพฺพุทนฺติ เววจน ฯ สพฺพนฺต อพฺพุท วชฺชิปุตฺตเก นสิฺสาย 
อุปฺปชฺชีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตถา หีติ ทฬฺหกีรณ ฯ อุทฺธมฺมนฺติ 
ธมฺมโต อปคต ฯ อุพฺพินยนฺติ ปเทป เอเสว นโย ฯ อิเมป 
ภิกฺขู เอกจฺจา ภฺุชึสุ ฯ เป ฯ ปฏิเสวึสูติ สมฺพนฺโธ ฯ เตสเยวาติ 
ภิกขฺูน นิทฺธารณ ฯ ป ฺตฺเตติ ปท ภฺุชึสูติอาทิปเทสุ 
ลกฺขณกิริยา ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ าติ...ปติ เอตฺถ 
ปเท วินิจฺฉโย ฯ เอตนฺติ พฺยสนนฺติอาทิ วจน ฯ เอกตฺถ 
สมานตฺถ ฯ 
        ราชทณฺโฑ จ พฺยาธิ จ มรณฺจ วิปฺปวาโส จ ราช... 
วาสา ราช...วาสา นิมิตฺต เอตสฺสาติ ราช...นิมิตฺโต ฯ 
        อธิปนนฺา...สมนฺนาคตาติ อิเม จ สทฺทา ปริยายา ฯ 
เย ธมฺมา เตส ธมฺมาน ฯ นตฺถิ อ ฺ กิจฺจ เอเตสนฺติ 
อน ฺกิจฺจา ฯ การณ  หติี หิ สจฺจ การณ วุจฺจตีติ ปเท 
 
๑. วณณฺนาปาโจ พหวุจนิโก ทิสฺสติ ฯ 

                          [ปา.๔๐ ฯ ส.๒๖๕.๒๖๖]  
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กมฺม ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ การเณ ติฏตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
ตทายตฺตภาเวนาติ เตน การเณน ปฏิพทฺธภาเวน ฯ อสฺส ผลสฺส 
ต การณ ฯ ตทา...เวนาติ ปท โอกาโสติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
จสทฺโท านนฺติ จ อวกาโส๑ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        ติฏติ ผล เอตฺถาติ าน ฯ อวกสติ ปติฏาติ เอตฺถาติ 
อวกาโส ฯ 
        ตนฺติ การณ ฯ หิ สจฺจ ภควา เอเตส วชฺชิปุตฺตกาน 
ยทิ ทเทยฺย ฯ เอว ทาเน สนฺเต ฯ อวิ...ตายาติ ปท 
สคารโวติ ปเท เหตุ ฯ อวิปนฺน สีล ยสสฺ โส อวิปนนฺสีโล 
ตสฺส ภาโว อวิ...ลตา ฯ สติ อุปนิสฺสเยติ อุปนิสฺสเย สติ ฯ 
อาคเตสูติ อาธาโร ฯ อนุ...ตพฺพ จาติ ปท กิริยาวาจก ฯ 
        [๓๑๓] อสฺสาติ๒ สิกฺขาปทสฺส ฯ สกเล จาติ จสทฺโท 
วินยวินิจฺฉเย จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        หิ สจฺจ มหิทฺธิกา ธมฺมสงฺคาหกา มหาเถรา จตุพฺพิธ วินย 
ปริวารปาลิโต นีหริตฺวา ปุรา ปุพฺเพ ปกาเสสุ ฯ 
        อิตีติ ปท จตุพฺพิธนฺติ ปทสฺส สรปู ฯ ย วินย สนฺธาย 
อาหจฺจ ฯ เป ฯ ปฺปาโยติ วจน นาคเสนตฺเถเรน มิลินทฺปเห 
วุตฺต ต จตุพฺพิธ วินย นีหริตฺวา ปกาเสสุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอตฺถ หีติ วิตฺถาโร ฯ หิ สจฺจ เอตฺถ อาหจฺจปเทนาติอาทีสุ 
 
๑. อวกาโสติ จาติ ภวิตพฺพ ฯ ๒. ตสฺสาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                [ปา.๔๑ ฯ ส.๒๖๖.๒๖๗]  
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นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ สุตฺตาทีสุ ฯ ย ภิกฺขเว ฯ เป ฯ กปฺปตีติ 
เอว เย มหาปเทสา ภควตา วุตฺตา เต จตฺตาโร มหาปเทสา 
สุตฺตานุโลม นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ โอกกฺนฺติกวินิจฺฉยปฺปวตฺตาติ 
โอกปฺเปตฺวา วินิจฺฉเยน ปวตฺตา ฯ มฺุจิตฺวาติ ปท กถนนฺติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อนุมาเนนาติ สุตฺตาทีนิ อนุคตชานเนน ฯ 
อนุพุทฺธิยาติ ปท ปุริมสฺส วิวรณ ฯ อนุพุทฺธิยาติ ปท กถนนฺติ 
ปเท กรณ ฯ อุป...ถนนฺติ อุปฏ ิตากาเรน กถน ฯ กเถนฺเตนาติ 
ปท โวหริตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ทฬหฺคฺคาหนฺติ ปท 
กิริยาวิเสสน ฯ ตตฺถาติ อาจริยวาเท ฯ หีติ ปท ทฬหฺีกรณ ฯ 
ตตฺถาติ สุตฺตานุโลเม ฯ ตตฺถาติ สุตฺเต ฯ ปรวาที สตฺุตานุโลม 
คเหตฺวา กเถตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เตหีติ ปท โอตาเรตพฺพนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ โน เจ โอตรติ โน เจ สเมติ น คเหตพฺพ ฯ 
อถาติ ยทิ ฯ พลิยนฺติ พลภาว ฯ อถาติ ยทิ ฯ ปนสทฺโท 
ปกฺขนฺตโร ฯ ปโร อกปฺปยนฺติ คเหตฺวา กเถติ ฯ อถายนฺติ 
อย สกวาทีฯ ตสฺส ปรวาทิโน อถ ยทิ ทสฺเสติ ฯ อเนนาติ 
สกวาทินา น ฐาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ นามมตฺเตเยว 
หติี ทฬฺหีกรณ ฯ เอตฺถาติ อนาปตฺติอาปตฺติวาทาทีสุ ฯ โยชน 
น วิตฺถาริต ฯ อุปฺปนฺเนติ ปท ลภตีติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ 
โย ปุคฺคโล  ลภติ ฯ สุตฺตสุตฺตานุ...มตีสูติ ปท ลภตีติ 
ปเท อาธาโร ฯ 
                          [ปา.๔๑ ฯ ส.๒๖๗..๒๗๒]  
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        [๓๑๔] ตฺวาปติ อปสทฺโท อรุจิสูจโน ฯ ปุคฺคเลนาติ ปท 
ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อสฺสาติ วินยธรสฺส ฯ ตตฺถาติ 
สุตฺตฺจาติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ ตทสฺสาติ ต สุตฺต อสฺส 
วินยธรสฺส ฯ ยมฺหีติ ปท ติฏตีติ ปเท อาธาโร ฯ โส ปุคฺคโล 
อสหิโร ฯ อาจริยสุทฺธิยาติ ปท วตฺตาติ ปเท กมฺม ฯ วตฺตาติ 
ปุคฺคโล มยฺห ฯ เป ฯ อสุกสฺส อิติ วตฺตา โหติ ฯ วจธาตุ 
ตุปฺปจฺจโย ฯ ตโตปติ อุปาลิตฺเถรโต ฯ 
        เถรตรนฺติ เอตฺถ ตรสทฺโท ปฏิวาจโก ฯ เถรตรงฺคนฺติป 
อตฺถิ ฯ 
        อุคฺคหิตา หีติ หิ สจฺจ ฯ นเยนาติ ปท ญาตุนฺติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๓๑๕] วินยธเรนาติ ปท โอโลเกตพฺพานีติ ปเท กตฺตา ฯ 
สนฺนิปติเต โอติณฺเณ วุตฺเตติ ปทตฺตย อวินิจฺฉินิตฺวาติ ปเท 
ลกฺขณกิริยา ฯ โจท... ...เกน จาติ ปททฺวย วุตฺเตติ ปเท 
กตฺตา ฯ วตฺตพฺเพติ ปท วุตฺเตติ ปเท ลกฺขณวนฺต ฯ วตฺถุอาทีน 
โอโลกเน เหตุ ญาเปนฺโต วตฺถุ โอโลเกนฺโตป หีติอาทิมาห ฯ 
หิ สจฺจ โอโลเกนฺโต ปุคฺคโล ปสฺสติ ฯ อปสทฺโท 
อ ฺม ฺาเปกฺโข ฯ อาปตฺตีนนฺติ นิทฺธารณ ฯ ตโตติ 
ติกปริจฺเฉทปาลิโต ฯ 
        [๓๑๖] ต ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เจ ปุจฺเฉยฺย ฯ วีติกฺกมน  
                     [ปา.๔๐ ฯ ส.๒๗๒..๒๗๕]  
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วีติกฺกโม สิกขฺาปทสฺส วีติกฺกโม สกิฺขา...กฺกโม กโต 
สิกฺขาปทวีติกฺกโม เยน โส กต...ติกฺกโม ฯ เตนาติ วินิจฺฉย- 
กุสเลน ภิกฺขุนา วตฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ สา เทสนาคามินี 
เจติ สา  อาปตฺติ เทสนาคามินี เจ โหติ ฯ อถสฺสาติ ยท ิ
อสฺส วินิจฺฉยกุสลสฺส ภิกขฺุสฺส ฯ จิตฺตลหุกาติ ปท อทินฺนา... 
ติกฺกมาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เตติ วีติกฺกเม อาปชฺชตีติ ปเท 
กมฺม ฯ สุขุเมเนวาติ ปท อาปชฺชตีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
ตวตฺถุนฺติป อตฺถิ ฯ เต วีติกฺกมา วตฺถ ุเอตสฺสาติ ตวตฺถุ ฯ 
สจสฺสาติ สเจ อสฺส วินิจฺฉยกุสลสฺส ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ เตนาติ 
วินิจฺฉยกุสเลน ภิกฺขุนา ฯ ตโตติ ตทา ฯ เตนาปติ 
สหอุคฺคหิตตฺเถเรน ฯ เตนาติ อนฺเตวาสิเกน วินิจฺฉิเตติ ปเท 
กตฺตา ฯ ตโตติ พุทฺธุปฺปาทโต ฯ จิตฺตวิสุทฺธตถายาติ๑ จิตฺตสฺส 
วิสุทฺธตฺถาย โหติ ฯ วิปฺปฏิสารคฺคินาติ วิปฺปฏิสารสงฺขาเตน 
อคฺคินา ฯ เตติ ตว ฯ อาโรจิตายาติ ปท วตฺตพฺโพติ ปเท 
ลกฺขณกิริยา ฯ หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ จสทฺโท ... วินยกถา จ 
ลกฺขณาทิกถา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        นฏิ ิตา จตุพฺพิธวินยกถา วินยธรสฺส จ ลกฺขณาทิกถา ฯ 
        [๓๑๗] โย ฯ เป ฯ โสติอาทิ ย วจน ภควตา วุตฺต เอตฺถ 
 
๑. จิตฺตวิสุทฺธตฺถาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๔๑ ฯ ส.๒๗๕..๒๗๗]  
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วจเน วินิจฺฉโย ฯ วิภชิยตีติ วิภชิตพฺพ วิภชิตพฺพฺจ ต 
ปทฺจาติ วิภชิตพฺพปท ฯ ตสฺสาติ โย ปนาติ ปทสฺส ฯ 
วิภชิยติ เอเตหีติ วิภชนานิ ฯ เอตฺถาติ โย ปนาติ ทฺวีสุ ปเทสุ 
นิทฺธารณ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ มตฺตสทฺโท อตฺถวิเสส- 
นิวตฺตนตฺโถ ฯ อตฺถปทนติฺ อตฺถวาจกปท ฯ ตฺจาติ โยติ ปท ฯ 
ตสฺสาติ โยติ ปทสฺส ฯ โย โส โย โกจิ นาม เอโส ปุคฺคโล 
ยสฺมา ป ฺายติ ฯ ลิงฺค... วเยสูติ นิทฺธารณ ฯ ต ปุคฺคล ฯ 
ตถา เตน การเณน ฯ ตตฺถาติ ยาทิโสติอาทิวจเน วินจฺิฉโย ฯ 
        โย วิย ทิสฺสตีติ ยาทิโส ฯ โส วิย ทิสฺสตีติ ตาทิโส ฯ 
เยน ยุตฺโต ยถายุตฺโต ฯ ย๑ ชาติ อสฺสาติ ยชาติ ปุคฺคโล 
ยชาติ เอว ยชจฺโจ สกตฺเถ ยปฺปจฺจโย ฯ สา ชาติ อสฺสาติ 
ตชาติ ตชาติ เอว ตชจฺโจ ฯ ย นาม อสฺสาติ ยถานาโม ฯ 
ย โคตฺต อสฺสาติ ยถาโคตฺโต ฯ โคตฺตวเสน เยน วา เตน 
วา โคตฺเตน ยถาโคตฺโต ตถาโคตฺโต วา โหตูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ย สีล ปกติ อสฺสาติ ยถาสีโล ฯ สีเลสูติ นิทฺธารณ ฯ โย 
วิหาโร ยถาวิหาโร ยถาวหิาโร อสฺส อตฺถีติ ยถาวิหารี ฯ 
โย โคจโร อสฺสาติ ยถาโคจโร ฯ เถโร วาติอาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ 
วโยวุฑฺฒาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ อถโข ก ึวุตฺต ฯ อิมสมฺึ อตฺเถ อิมสฺมึ 
ปาราชิกวิสเย ฯ สพฺโพว เอโส ปุคฺคโล โย ปนาติ วุจฺจติ ฯ 
 
๑. ยา ฯ 

                            [ปา.๔๑ ฯ ส.๒๗๗..๒๗๙]  
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        [๓๑๘]  ภิกฺขุนิทฺเทเส วินิจฺฉโย ฯ พุทฺธาทีหีติ ปท 
อชฺฌุปคตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ โย หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ กสิ...ทีหีติ 
ปท กปฺปนนติฺ ปเท กรณ ฯ ชีวิตกปฺปนนฺติ ชีวิตสฺส ปวตฺตน ฯ 
หิตฺวาติ ปท สมฺปฏิจฺฉเนนาติ ปเท ปุพฺพกาลกิรยิา ฯ ปรปฺ... 
กตฺตาติ ปท อชฺฌุปคโตติ ปเท เหตุ ฯ 
        ปเรน ปฏิพทฺธา ปรปฺปฏิพทฺธา ปรปฺปฏิพทฺธา ชีวิกา 
อสฺสาติ ปรปฺ...ชีวิโก ตสฺส ภาโว ปรปฺ...ชีวิกตฺต ฯ 
        ปณฺฑิ...ชนนฺติ ปณฺฑิภูตาโลปโภชน ฯ นิสฺสายาติ ปท 
ชาติ อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิรยิา ฯ ปพฺพชชฺายาติ ปท ชาต อิติ 
ปเท อาธาโร ฯ 
        อุสฺสาโห ชาโต อสฺสาติ อุสฺสาหชาโต ตสฺส ภาโว 
อุสฺสาหชาตตฺต ฯ อคฺโฆ จ ผสฺโส จ วณฺโณ จ อคฺฆผสฺสวณฺณา 
เตส เภโท วินาโส อคฺฆ...เภโท ฯ 
        ตตฺถาติ อคฺฆเภทาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ภินฺโน อคฺโฆ เอตสฺสาติ 
ภินฺนคฺโฆ ฯ ภินฺนคฺโฆติ ปทสฺส อธิปฺปาย ญาเปนฺโต ปุร ิ
ฯ เป ฯ น อคฺฆตีติ อาห ฯ จสทฺโท ฯ คิหิ...คานนฺติ 
คิหีน วตฺเถน อสทิสาน ฯ สม ฺาย เอว หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ 
ตถา หีติ ต วจน หิ สจฺจ ฯ นิมนฺตนาทิมฺหีติ นิมนฺตนฏ- 
านาหิมฺหิ คณิยมาเนสูติ ปเท อาธาโร ฯ คณิยมาเนสูติ ปท 
                           [ปา.๔๑ ฯ ส.๒๗๙.๒๘๐]  
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คเหตฺวาติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ อปสทฺโท ภิกฺขุ อเปกฺขติ ฯ 
มนุสฺสา คเหตฺวา สต ฯ เป ฯ วทนฺติ ฯ ตสฺสาติ ภิกฺขูติ 
ปฏิชานนสฺส สมฺภโวติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ โก เอตฺถ าเน 
อิติ ปุจฺฉิ ฯ อยนฺติ ปฏิ ฺา ฯ ทุสฺสีลาป ปฏิปถมาคจฺฉนฺตา 
วทนฺติ ฯ 
        [๓๑๙] ภิกฺขุภาวนฺติ ปทสฺส วิวรณ เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทนติ ฯ 
ตสฺส ภควโต วจเนน สเหว ฯ วามสกูเฏติ วามอสสฺส กูเฏ 
อาลคฺค อิติ ปเท อาธาโร ฯ 
        นลีุปฺปลสฺส วิย วณฺโณ เอตสฺสาติ นีลุปฺปลวณฺโณ ฯ 
มตฺติกา เอว ปตฺโต มตฺติกาปตฺโต นีลุปฺปลวณฺโณ จ โส 
มตฺติกาปตฺโต จาติ นีลุปฺ...ปตฺโต ฯ อาสคฺโค ลคฺคิโต จ 
โส นีลุปฺปลวณฺณมตฺติกาปตฺโต จาติ อาสคฺค...ปตฺโต ฯ 
        ปริสฺสาวเนน สห อฏ เอเต เต๑ ปริกฺขารา ฯ ยุตฺโต 
โยโค เยน โส ยุตฺตโยโค ฯ สรีเร ปฏิมกฺุเกหิเยว อุปลกฺขิโตติ 
เสโส ฯ เอวนฺติ เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทาย ฯ สหสฺสุปรติี สหสฺเสน 
อธิกานิ๒ ฯ ตสฺสาติ ยสสฺส ฯ สทฺธ ึทฺวีหิ อคฺ...เกหีติ ทฺวีหิ 
อคฺคสาวเกหิ สทฺธึ ฯ ปุนาปเรติ ปุน อปเร ชนา ฯ น เกวลฺจ 
 
๑. อย อติเรโก ขายติ ฯ  ๒. สหสฺสโต ปรนฺติ ภเวยยฺ ฯ 

                        [ปา.๔๑ ฯ ส.๒๘๐.๒๘๑]  
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เอเต ชนา เอหิภิกฺขุกา อ ฺเป ชนา ฯ เสยฺยถีทนติฺ กตเม ฯ 
ตตฺถาติ วินยปฏกปาลิย ฯ สตฺตวีส ฯ เป ฯ ภิกฺขุกาติ วจน 
อฏกถาย วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ สพฺเพ เอเต ชนา สพฺเพ 
เต เอหิภิกฺขุกาติ สงฺขาตา กถิตา ฯ หิสทฺโท๑ ปทปูรณ ฯ 
        [๓๒๐] คจฺฉนฺติ เอเตหิ จิตฺตุปฺปปาเทหีติ คมนานิ สรณ 
อิติ คมนานิ รณาคมนานิ มชฺเฌ ทีโฆ ฯ 
        ตตฺถาติ อฏวิธาสุ อุปสมฺปทาสุ ฯ โอวาทปฺปฏิคฺคหณ- 
อุปสมฺปทา นาม อนุ ฺาต...อุปสมฺปทาติ สมฺพนฺโธ ฯ โสปาก- 
สามเณรนฺติ ปท ปุจฺฉตีติ ปเท กมฺม ฯ เต ปเฺห ฯ ตสฺส 
โสปากสฺส ฯ สตฺต...ภควาติ โสปาโก อาห ฯ อิตีติ วตฺวา ฯ 
อารทฺธ โสปาเกน อาราธิต จิตฺต เอตสฺสาติ อารทฺธจิตฺโต ฯ 
        [๓๒๑]  กลฺยาณ...ทโยติ ปท คจฺฉนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
สมนฺนาคตตฺตาติ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท เหตุ ฯ นีล...คเมนาติ 
ปท นีล๒ อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        กิเลโส เอว เผคฺคุ กิเลสเผคฺคุ วิคโต กิเลสเผคฺคุ 
เอตสฺมาติ วิคตกฺกิเลสเผคฺคุ ตสฺส ภาโว วิคตกฺ...ภาโว ฯ 
        เตสูติ อฏสุ ปุคฺคเลสุ ฯ จสทฺโท อาคตตฺตา จ อาหฏตฺตา 
 
๑. วณณฺนาย ปสทฺโท โหติ ฯ  ๒. อย สมาสปทวเสน ลิขิโต วณณฺนาย ปน นีโล  
ปโฏติ  อนุปท กตฺวา มุทฺทิโต ฯ 

                                 [ปา.๔๑.๔๒ ฯ ส.๒๘๑...๒๘๓]  
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จ อปฺปฏิกฺโกสนโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตฺเจติ เอโส ปุคฺคโล 
ต ภิกฺขุภาว ฯ 
        [๓๒๒] เอตฺถ จาติ เอตสฺมึ อธิกาเร ฯ ตนฺติ ต วจน ฯ ตานิ 
จ สงฺฆกมฺมานิ เปตฺวา กถิตานีติ ปททฺวเย กมฺม ฯ จสทฺโท 
ขนฺธกโต จ กมฺมวิภงฺคโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตานิ กมฺมานิ ฯ 
เอวนฺติ เอว วณฺณเน ฯ ปาลิยาติ ปท วณฺณนาติ ปเท 
กมฺม ฯ อสุ ฺานีติ วณฺณนาโต อสุ ฺานิ ฯ 
        อิตเร ปน ภิกฺขู กิมตฺถ วุตฺตาติ อาห อิตเร ปนาติอาทึ ฯ 
เตสุ จาติ ภิกฺขโกติอาทีสุ นิทฺธารณ ฯ เอหิภิกฺขุ อิติ อย 
วุตฺโต๑  ฯ พุทฺเธน อุปชฺฌาเยนาติ อุปชฺฌายภูเตน พุทฺเธน 
เหตุนา ปฏิลทฺธ อิติ ปเท เหตุ ฯ อนุปฺปนฺนาย กมฺมวาจายาติ 
กมฺมวาจาย อนุปฺปนฺนาย ฯ อนุปฺปนฺนายาติ ปท อุปสมฺปนฺนา 
อิติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
        [๓๒๓] ตนฺติ สิกฺขาสาชีว ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ สิกฺขาติอาทิวจเน 
วินิจฺฉโย ฯ 
        เอตฺถาติ เอตสฺมึ อธิกาเร อาธาโร ฯ อิตีติ อิติ 
ปุจฺฉา ฯ ปริหาโร ปณฺฑิเตน วุจฺจเต ฯ ต หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ 
ต สีล ฯ จกฺกวตฺตี จาติ จสทฺโท สม...ณา จ มหาราชา 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ เต ชนา ฯ ต หีติ หิ สจฺจ ต ปาฏิโมกฺข- 
 
๑. วุตฺตา อิติ วณฺณนาปาโ อยุตฺโต ฯ 

                           [ปา.๔๒ ฯ ส.๒๘๓...๒๘๕]  
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สวรสีล ฯ ปชฺโชตาน อธิโก สรุิโย วิย ฯ น วินาติอาทินา 
วุตฺตมตฺถ ทฬฺหีกโรนฺโต๑ อาห น หีติอาทึ ฯ ตป ฺตฺตินฺติ 
ปาฏิโมกฺขสวรสีลสฺส ป ฺาปน ฯ กาย...โสตนฺติ กายวจีทฺวาเรสุ 
ปวตฺตสฺส อชฺฌาจารสฺส โสต ฯ ปาฏ.ิ..โตปติ ปท อธิสีลนฺติ 
ปเท อปาทาน ฯ อปสทฺโท ปฺจทสสีลานิ อเปกฺขติ ฯ ต ปน 
มคฺคผลสมฺปยุตฺต สีล ฯ อิธ อธิกาเร ฯ ตสมาปนฺโนติ เตน 
มคฺคผลสมฺปยุตฺตสีเลน สมาปนฺโน ภิกฺขุ ฯ 
        อสฺสาติ จิตฺตสฺส ฯ ต อฏสมาปตฺติจิตฺต ฯ ตโตป จาติ 
อฏสมาปตฺติจิตฺตโต ฯ ตสมาปนโนติ เตน มคฺคผลจิตฺเตน 
สมาปนฺโน ฯ 
        สา หีติ สา ป ฺา ฯ ตสฺสา ป ฺายาติ ปท 
สมาทเปนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ ติลกฺ...ทกนฺติ ติลกฺขณสงฺขาตสฺส 
อาการสฺส ปริจฺเฉทก ฯ สีลจิตฺตาน อธิกานิ อธิสีลอธิจิตฺตานิ 
วิย ฯ ตโตป จาติ วิปสฺสนาาณโต ฯ สา มคฺคผลปฺป ฺา ฯ 
ตสมาปนฺโนติ ตาย มคฺคผลปฺป ฺาย สมาปนฺโน ฯ 
        ปาฏิโมกฺขสวรสีลนฺติ สงฺขาตา ปาฏิโมกฺขสวรสีลสงฺขาตา๒ ฯ 
        [๓๒๔] เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ชีวนฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
นานา...ภินฺนาติ นานาเทสชาติโคตฺตาทีน เภเทน ภินฺนา ฯ 
สหชีวนฺตีติ เอกุทฺเทสาทิวเสน สหปฺปวตฺตนฺติ ฯ เอก สมาน 
 
๑. ทฬฺห กโรนโฺต อิติป ฯ  ๒. วณณฺนาปาโ สวรสทฺทรทิโต ฯ 

                          [ปา.๔๒ ฯ ส.๒๘๕...๒๘๗]  
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ชีวิก ปวตฺตน เอเตสนฺติ เอกชีวิกา ฯ สภาค... ...วุตฺติโนติ 
อิท ปุริมสฺส วิวรณ ฯ สิกขฺาปทนฺติ ปท กตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
จิตฺตสฺสาติ ปท อธิกรณนติฺ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อธิกรณนฺติ 
ปติฏาภูต ฯ อธิกริยติ จิตฺต ปติฏาติ เอตฺถ สิกฺขาปเทติ 
อธิกรณ กตฺวาติ ปเท วิกติกมฺม ฯ กตฺวาติ ปท โอโลเกนฺโตติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ยถาสิกฺขาปทนฺติ สิกฺขาปทสฺส อนุรูป 
สิกฺขามีติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ อห สิกฺขามิ นุ โข น 
สิกฺขามิ อิติ เอว จิตฺเตน โอโลเกนฺโต ภิกฺขุ สิกฺขติ ฯ 
น เกวลฺจ อย ภิกฺขุ สาชีวสงฺขาเต เอตสฺมึ สิกฺขาปเทเยว 
สิกฺขติ สิกฺขายป สิกฺขติ เอว ฯ ปน ตถาป ฯ ตสฺมึ สกิฺขตีติ 
อิมสฺส ปทสฺส อนนฺตรสฺส สาชีว นาม อิติ ปทสฺส วเสน 
ปฏิพทฺเธน ตสฺมึ สิกฺขตีติ ปท ภควตา วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิตีติ ปท ปทสฺสาติ ปทสฺส สรูป ฯ ตนฺติ ตสฺมึ สิกขฺตีติ 
ปท ฯ เอวนฺติ อนนฺตรปทวเสน ฯ เอตฺถาติ ตสฺมึ สิกฺขตีติ 
ปเท ฯ สิกฺขายาติ ปท สิกขฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ อิตีติ ปท 
เอวนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ เตน ฯ เป ฯ ปนฺโนติ อิทป ปท 
ภควตา วุตฺต ฯ อปสทฺโท ตสฺมึ สิกฺขตีติ ปท อเปกฺขติ ฯ 
โส ภิกฺขุ ฯ สกิฺขปติ อปสทฺโท สาชีว อเปกฺขติ ฯ อิติป 
อตฺถโต อธิปฺปายโต โส ภิกฺขุ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอว หีติ หิ สจฺจ เอว ยถาวุตฺเต อธิปฺปาเย สติ ฯ 
                             [ปา.๔๒ ฯ ส.๒๘๗.๒๘๘]  
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        [๓๒๕] อาวิกเตปติ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ ปเทนาติ ปท 
ลพฺภตีติ ปเท กรณ ฯ น อิติ ปท ลพฺภตีติ ปเท ปฏิเสโธ ฯ 
วุตฺตมตฺถ อุปมาย สาเธนฺโต ยถา จ ปนาติอาทิมาห ฯ 
โลก ฯ เป ฯ รุฬฺหตายาติ ปทตฺตย วุตฺตนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
เอตนติฺ ทิรตฺตนฺติ วจน ฯ อิทมฺปติ พุทฺพลฺย อนาวิกตฺวาติ 
วจน ฯ อิมินาติ อิมินา ปเทน ฯ อตฺถปทนฺติ ปท น โสภตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ ปริ... ...เมนาติ ปททฺวย สหายปเทนาติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ ตนฺติ อตฺถปท ฯ ตนฺติ อตฺถภูต เอกจฺจ 
ทุพฺพลฺยาวิกมฺม ฯ สนฺธายาติ ปท วิวรนฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        ตตฺถ ตสฺมึ สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวาติ 
วจเน ยสฺมา ฯ เป ฯ วตฺตพฺพนฺติ โจทน สิยาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตสฺสาติ ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวาติ ปทสฺส ฯ ตฺจ นาติ ต 
วจน น วตฺตพฺพ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ วุตฺตตฺตาติ ปท 
วุจฺจมเนติ ปเท เหตุ ฯ อิติ วจเน วุจฺจมาเน ฯ น อ ฺถาติ 
วุตฺตปฺปการโต อ ฺสฺมึ ปกาเร วุจฺจมาเน อนุกฺกเมน วุตฺโต 
อตฺโถ น โหติ ฯ อิทเมวาติ สิกฺข อปฺปจฺจกฺขายาติ วจน ฯ 
        อิทานิ ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวาติ อิมสฺส ปุริมปทสฺเสว 
วิวรณภาว วินา วิสุอตฺถสมฺภว ทสฺเสตุ อปจาติอาทิ วุตฺต ฯ 
อนุ...ยาปติ สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวาติ 
ยถา ิตาน ทฺวินฺน ปทาน ปฏิปาฏิยา ฯ อปสทฺโท น เกวล 
                                [ปา.๔๒ ฯ ส.๒๘๘.๒๘๙]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 246 

ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวาติ ปทสฺส สิกฺข อปฺปจฺจกฺขายาติ ปทสฺส 
วิวรณภาวสงฺขาเตน ปุริมนเยน อยมตฺโถ เวทิตพฺโพติ ญาเปติ ฯ 
เอตฺถาติ สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวาติ ปททฺวเย ฯ 
กถนฺติ ปุจฺฉา ฯ สิกฺขา...ปนฺโนติ เอตฺถ ปเท วุตฺต ย สิกขฺ ฯ 
อิตีติ เอว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        [๓๒๖] จสทฺโท วิเสสาวิเสสฺจ สิกฺขา...ลกฺขณฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ตตฺถาติ อตฺถิ ภิกฺขเวติอาทิวจเน ฯ ตตฺราติ 
กถฺจาติอาทิวจเน ฯ 
        นตฺถ ิเอกคฺค ยสฺส โส อเนกคฺโค ฯ กรณ เอว อตฺโถ 
กรณตฺโถ ฯ วุจฺจติ อเนนาติ วจน อุปโยคสฺส กมฺมสฺส วจน 
อุปโยควจน ฯ 
        กณฺเติ ปท อาลคฺเคนาติ ปเท อาธาโร  อาลคฺเคนาติ 
ปเวสิเตน รชฺชุนา อฏฏิเยยฺยาติ ปเท กรณ ฯ ยถาลกฺขณนฺติ 
กรณสงฺขาต อนุรูป ลกฺขณ ฯ ตนฺติ ภิกฺขุภาว ฯ เอตฺถาติ 
เอตสฺมึ ปเท ฯ อิทนฺติ วจน ฯ อิมมตฺถนฺติ พุทฺธปฺปจฺจกฺขาน 
สาธุ วตาติ อิม อตฺถ ฯ เอเตหิ วาติ พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ- 
อาทีหิ พฺยฺชเนหิ ฯ อ ฺเหิ วาติ พุทฺธาทิเววจนภูเตหิ ฯ 
ยสฺสาติ ปุคฺคลสฺส วทตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ อุปริสมปฺณฺฑน 
อตฺโถ ยสฺส โส อุปริสมปฺณฺฑนตฺโถ๑ ฯ เอวป ฯ เป ฯ อ ฺถาปติ 
 
๑. อุปริ อตฺถ สมฺปณฺฑนตฺโถติ วณณฺนาย ทิสฺสติ ฯ 

                               [ปา.๔๒ ฯ ส.๒๘๙.๒๙๐]  
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วจน สมฺปณฺฑนาการ ฺาปน ฯ 
        [๓๒๗] อ ฺถาป ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกฺขา จ 
อปฺปจฺจกฺขาตาติ สมฺพนฺโธ ฯ สิกฺขาย จาติ จสทฺโท ทุพฺพลฺยาวิ- 
กมฺมฺจ อปฺปจฺจกฺขานฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตนฺติ อถวา 
ปนาติอาทิ วจน ฯ ปทโต ปน  วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอตฺถาติ ทุพฺพลฺยาวิกมฺมวาเร วุตฺตานีติ ปเท อาธาโร ฯ 
ปฏายาติ ปท จุทฺทสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ คิหี อสฺสนฺติอาทีนนฺติ 
ปท ปทานีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ภาววิกปปากาเรนาติ อตฺตโน 
อธิปฺปายสฺส วิกผฺปนากาเรน ฯ ยถา จ เอตานิ ปทานิ ยนฺนูนาหนฺติ 
อิมินา ปฏิสยุตฺตานิ ทฺวาวีสติ ฯ โหติ เมติ พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ 
มม จิตฺต โหติ อุปฺปชฺชติ ฯ อิเมสูติ นิทฺธารณ ฯ ตโตติ โหติ 
เมติอาทิปทโต ฯ สร.ิ..ทสสฺเนนาติ ปท นเยนาติ ปทสฺส วิเสสน๑ 

นเยนาติ ปท ปวตฺตานีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สริตพฺพวตฺถุทสฺสน- 
นยปฺปวตฺตานีติป ปาโ ฯ ตตฺถาติ เขตฺตวตฺถุอาทีสุ นิทฺธารณ ฯ 
        ติณฺจ ปณฺณฺจ สากฺจ ผลฺจ๒ ติณ...ผลานิ ฯ 
สมุฏหนฺติ เอตฺถาติ สมุฏาน เตส สมุฏาน ติณ...สมุฏาน 
ติณ...สมฏุาน เอว าน ติณ...าน ฯ 
        ตโตติ สตฺตรสปทโต ฯ  สห กิฺจเนน วตฺตตีติ สกิฺจโน ฯ 
สห ปลิโพเธน วตฺตตีติ สปลิโพโธ ฯ สกิฺจโน จ โส 
 
๑. วณณฺนาปาโ สมาสปท ฯ ๒. ผลาผล อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๔๒...๔๕ ฯ ส.๒๙๐.๒๙๑]  
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สปลิโพโธ จาติ สกิฺจนสปลิโพโธ ตสฺส ภาโว สกิฺ... 
ภาโว สกิฺ...ภาวสฺส ทสฺสน สกิฺ...ทสฺสน สกิฺ.... 
ทสฺสนสฺส วโส ปฏิพทฺธ สกิฺจ...ทสสฺนวโส ฯ 
        ตโตติ นวปทโต ฯ นิสฺสยนฺตีติ นิสฺสยา มาตาทโย ฯ 
สห นิสฺสเยหิ วตฺตตีติ สนิสฺสโย สนิสสฺโย จ โส สปฺุปติฏ ิโต๑ 

จาติ สนิสฺสยสุปฺปติฏ ิโต ตสฺส ภาโว สนิสฺส...ภาโว ตสฺส 
ทสฺสน สนิสสฺ...ทสฺสน ฯ 
        ตโตติ โสฬสปทโต ฯ เอก...ริยานนฺติ ปท ทุกกฺรภาว 
อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เอกภตฺตฺจ เอกเสยฺยฺจ พฺรหฺมจริยฺจ 
เอก...จริยานิ ฯ ตตฺถาติ ทุกฺกรนฺติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
ทุกฺกรนฺติ ปเทน ทสฺเสติ ฯ เอกภตฺตาทีนนฺติ ปท กรเณติ 
ปเท กมฺม ฯ เอว ทุจฺจร น สุจรนฺติ เอตฺถ วจเน นโย 
เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ น อุสฺสหามีติ ปเทน ทสฺเสติ าเปติ ฯ 
อสกฺกุเณยฺยตนฺติ ฯ เอวนฺติ ปาลิย วุตฺตนเยน เวทิตพฺพานีติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๓๒๘] ปทโต ปน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ เอตฺถาปติ 
สิกิขาปจฺจกฺขานวาเร วุตฺตานีติ ปเท อาธาโร ฯ สพฺพปเทสุ 
จาติ ปท วจนสฺสาติ ปเท อาธาโร ฯ อยสทฺโท วุจฺจมานาเปกฺโข ฯ 
 
๑. สปฺปติฏ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                 [ปา.๔๕...๔๘ ฯ ส.๒๙๑]  
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ต ปุคฺคล ฯ เตเนว วจีเภเทน วิ ฺาเปติ ฯ อตี...เนหีติ 
อตีตานาคตปริกปฺปาน วจเนหิ ฯ สีส เอตีติ นิฏานสงฺขาต 
สีส ฯ สิกฺขา...กฺขานนฺติ ปท เอตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
        มนุสฺสสฺส ชาตีติ มนุสฺสชาติ มนุสฺสชาติ เอตสฺส อตฺถีติ 
มนุสฺสชาติโย กการสฺส ยาเทโส ฯ มนสฺุสชาติโย จ โส 
สตฺโต จาติ มนุสฺ...สตฺโต ฯ 
        วิ ฺาเปนฺโตปจ ภิกฺขุ อาโรเจติ ฯ ตฺจาติ ต อธิปฺปาย ฯ 
อถ ยทิ วทติ ฯ ทฺวินฺนนฺติ ปท  ิตฏาเนติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ทฺวินฺนปติ ปท นิยเมตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ เตสุ ทฺวีสุ ชเนสุ ฯ 
เอว สมฺพหุเลสุ สิกฺขาปจฺจกฺขาน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อนภิรติยาติ ปท ปฬิโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
ตขณ ฯ เป ฯ ทุชฺชานนฺติ อิมินา เอกกฺขเณ สิกฺขาปจฺจกฺขาน 
น โหตีติ าเปติ ฯ เยน ปกาเรน ปจฺจกฺขาน โหติ 
ต าเปนฺโต อาห สเจติอาทึ ฯ ยถา ปกติยา ฯ เป ฯ 
ชานนฺติ ตถา สเจ อาวชฺชสมเยน ชานาตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
กงฺขตาติ กงฺขนฺเตน ชเนน อตฺเถ ญาเต ฯ อวทตาปติ 
ปท อาวิกตเมวาติ ปเท กตฺตา ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ 
เอวป ฯ เป ฯ ปจฺจกฺขาตาติ วจน ภควตา วุตฺต ฯ ตโต 
จุทฺทสปทโต ปร ฯ คิหีติ ม ธาเรหีติ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ 
                          [ปา.๔๘ ฯ ส.๒๙๑...๒๙๓]  
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หิสทฺโท๑ วิตฺถารโชตโก ฯ อริยเกนาติ มาคธโวหาเรน ฯ อิโตติ 
อฏปทโต ฯ ตตฺถาติ เตสุ จตูสุ ปเทสุ ฯ เอตฺถาติ 
ฉปฺป ฺาสปเทสุ เสส วจน ฯ 
        [๓๒๙] เตสนฺติ เขตฺตปทาน ฯ วิวิธ เอกสฺมึเยว อตฺเถ 
วจน วิวจน วิวจนเมว เววจน ฯ ตตฺถาติ ยานิ วา 
ปนาติอาทิปเทสุ ฯ อสกฺยปุตฺติยสฺส วาติ อสกฺยปุตฺติยสฺส วา 
ปริยายนามานิ อิติ อตฺโถ ฯ ตตฺถาติ พุทฺธเววจนาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ สงฺฆเววนาทีสุ ฯ 
        เอตฺถาติ พุทฺธเววจนาทีสุ ฯ พุทฺธ ปจฺจกฺขามี เววจเนน 
ปจฺจกฺขาน ยถารุตเมว ปาลิย วุตฺตเมว น โหตีติ๒ สมฺพนฺโธ ฯ 
จตุรา...สฺเสสูติ นิทฺธารณ ฯ เอกปทธมฺมกฺขนฺธสฺสาป๓ นาม 
ธมฺมเววจนเมว ธมฺมสฺส ปริยายนามเมว โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ทุติย วา ตติย วาติ๔ ทุติย วา ปาราชิก ตติย วา ปาราชิก ฯ 
        มยฺห มลู การณภาโว เอตสฺสาติ มยฺหมูลิกา ฯ โส มลู 
เอตสฺสาติ ตมูลิกา ฯ 
        อปหริตการโกติ หรติติณาทีน อภาเว การโก ฉฑฺฑนโก ฯ 
 
๑. อย หิสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ  ๒. อย โภชนา อยตฺุตา พุทฺธ ปจฺจกฺขามีติ  
วจเนน ปจจฺกขฺาน น  เววจเนน ปจฺจกฺขาน ยถารุตเมว ปจฺจกฺขาน โหตีติ เอว  
โยเชตพฺพ ฯ  ๓. เอกธมฺมกฺขนฺธสฺสาปติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๔. วณฺณนาปาโ วาสทฺทรหิโต ฯ 

                                 [ปา.๔๘.๔๙ ฯ ส.๒๙๓...๒๙๘]  
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หิ สจฺจ เววจนานิ อาการา อิติ วุจฺจนฺติ ฯ พุทฺธาทีน สณฺาน- 
ทีปนตฺตา ลิงฺคานิ อิติ วุจฺจนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ สกิฺขา...เอว 
วาติ สิกฺขาปจฺจกฺขานสฺส อนุรูปตฺตา ฯ สิกฺขาปจฺจกฺขานสฺสาติ 
ปท สฺชานน อิติ ปเท กมฺม ฯ สฺชา...ตุโตติ ปท วุจฺจนฺตีติ 
ปเท ตติยาวิเสสน เหตุ วา ฯ อิโตติ วุตฺตการณโต ฯ  
ปรนฺติ อธิกสฺส สพฺพาสมาวุโสติอาทินา สุตฺเตน ปรสทฺทโต 
ฉฏ ีวิภตฺติโลโป ฯ เอตฺถาติ เอว โขติ วจเน ฯ 
        [๓๓๐] อสมฺโมหตฺถนฺติ ปท ทสสฺนตฺถนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
เอว จาติ นิปาตสมุทาโย สนฺนิฏานตฺโถ ฯ สิกฺขา...ณสฺสาติ 
ปท วิปตฺตีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปุคฺคลาทิวเสนาติ ปท ทสฺส- 
นตฺถนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ วิปตฺติทสฺสนตฺถนฺติ อสมฺปชฺชนสฺส 
าปนตฺถ ฯ ตตฺถาติ อปฺปจฺจกฺขาตาติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ 
วิปรีตา ส ฺา เอตสฺสาติ วิปรีตส ฺโ ฯ ปุริมปเทน๑ อุมฺมตฺตก- 
สาม ฺเน ยกฺขุมฺมตฺตโก วา ปตฺตุมฺมตฺตโก วาติ วจน 
วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อุภินฺนปติ อุมฺมตฺตกาน ฯ ตสฺสาติ 
ยกฺขุมฺมตฺตกสฺส ฯ ปจฺจกฺขาตาป สิกฺขา อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ ฯ 
ตมฺหีติ ยกฺขุมฺมตฺตเก ฯ เตนาติ เวทนาปฬิเตน ภิกฺขุนา 
ปจฺจกฺขาตาปติ ปเท กตฺตา ฯ ภุมฺมเทวตนฺติ ปท กตฺวาติ 
ปเท กมฺม อาทินฺติ ปท กตฺวาติ ปเท วิกติกมฺม กตฺวาติ 
 
๑. ปุริมปเท ปนาติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๔๙.๕๐ ฯ ส.๒๙๘...๓๐๐]  
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ปท ยาวาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อปสทฺโท๑ สมฺภาวน ฯ กินฺนร... 
ทีนนฺติ นิทฺธารณ ฯ 
        [๓๓๑] อุมฺมตฺตกาทีน สนฺติเก อปฺปจฺจกฺขานสฺส เหตุ าเปนฺโต 
ตตฺราติอาทิมาห ฯ ตตฺราติ อุมฺมตฺตกาทีสุ นิทฺธารณ ฯ อุมฺมตฺต- 
กาทีนนฺติ เอตฺถาทิสทฺเทน ขิตฺตจิตฺตเวทนฏฏติรจฺฉานคตาน คหณ ฯ 
อติขิปปฺ ชานนภาเวน อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        มหตี ป ฺา เอตาสนฺติ มหาป ฺา ฯ ตโย เหตู 
เอติสฺสาติ ติเหตุกา ติเหตุกา ปฏิสนฺธิ เอตาสนฺติ ติเหตุกปฺ- 
ปฏิสนฺธิกา ฯ 
        จิตฺตฺจาติ สิกฺขาปจฺจกฺขาตกสฺส จิตฺต ฯ ลหุ ปริวตฺติ 
เอตสฺส จิตฺตสฺสาติ ลหุปรวิตฺติ๒ ฯ จิตฺต ลหุ ยสฺส โส 
จิตฺตลหุโก ฯ ปุคฺคลสฺสาติ สิกฺขาปจฺจกฺขาตกปุคฺคลสฺส ฯ 
เอวสทฺโท เทวตาย สิกฺขาปจฺจกฺขานโต ปมตร ชานนกฺขเณ 
ภิกฺขุภาวสฺส วินาโส น โหตีติ าเปติ ฯ วินาโสติ ภิกฺขุภาวสฺส 
วินาโส ฯ อิตีติ ภควา อิติ มนสกิตฺวา ปฏิกฺขิป ฯ 
        [๓๓๒] ทสฺเสนฺโตติ าเปนฺโต ฯ ตตฺถาติ อริยเกนาติ- 
อาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ อรยิโวหาโรติ อริยาน โวหาโร วจน ฯ 
มคเธ ปวตฺตา ภาสา มคธภาสา ฯ ภาสนฺตเรติ ปท อนภิ ฺา- 
 
๑. อย อปสทฺโท วณณฺนาย เอตฺถนฺตเร นตฺถิ ฯ  ๒. ลหุปริวตฺต อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                       [ปา.๕๐ ฯ ส.๓๐๐]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 253 

ตายาติ๑ ปเท อาธาโร ฯ อนภิ ฺาตายาติ สลฺลกฺขณตฺตาภาวโต 
น ปฏ.ิ..นาตีติ ปเท เหตุ ฯ ปุริเมน ภณเนน สทฺธึ อิมสฺส ภณนสฺส 
โก วิเสโสติ ปุจฺฉโก เจ ปุจฺฉติ ฯ ปุริมนฺติ ปท ภณนนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ปณฺฑิตสฺสาปติ ปท ภณนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
อปสทฺโท มนฺทปุคฺคล อเปกฺขติ ฯ สหสาวเสนาติ ปท ภณนนฺติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อ ฺนฺติ ปท ภณนฺติ ปเท กมฺม ฯ อิทนฺติ 
ปท ภณนนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปกฺขลนฺตสฺสาติ ปท ภณนนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ โปตฺถ...สฺสาติ ปท มหลลฺกสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ครุ เมธา เอตสฺสาติ ครุเมโธ ฯ อโกวิทสฺสาติ ปท ครุเมธสฺสาติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ พุทฺธ...ทีสูติ นิทฺธารณ ฯ ตโตติ ปริยายโต 
เอกมฺปติ ปเท อปาทาน ฯ เอกมฺป ปรยิาย กตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ เอตฺถาติ เอว โขติ วจเน ฯ 
        [๓๓๓] อตฺถทสฺสนตฺถนฺติ อตฺถสฺส าปนตฺถ ฯ ตตฺถาติ 
เมถุนธมฺโมติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ เสวนธมฺโมติ เสวิตพฺพ- 
อชฺฌาจาโร ฯ กิเลสวสฺสนโตติ กิเลสาน ปคฺฆรณโต ฯ กิเลเสหีติ 
ปท ทุฏตฺตาติ ปเท กตฺตา ทุฏตฺตาติ ปท ทุฏฺจาติ 
ปเทสูติ ปท โยเชตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อิท ปท ฯ อิตีติ 
ปท กตฺวาติ ปเท อากาโร ฯ อิตีติ ปท โยเชตพฺพนฺติ ปเท 
 
๑. อนภิ ฺตายาติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๕๐.๕๑ ฯ ส.๓๐๐...๓๐๒]  
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อากาโร ฯ เอตฺถ จาติ เอเตสุ ตีสุ ปเทสุ เวทิตพฺพาติ ปเท 
อาธาโร ฯ กมฺมสฺสาติ ปท ปริวาร อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ตตฺถาติ ทฺวยทฺวยสมาปตฺตีติ ปเท ฯ อิธาติ อธิกาเร ฯ ตนฺติ 
อสทฺธมฺมาทิก ฯ กกึารณา อสทฺธมฺโม เมถุนธมฺโม อิติ วุจฺจติ 
อิติ ปุจฺฉา ฯ ตการณาติ ตสฺมา การณา ฯ 
        [๓๓๔] ปฏ.ิ..นามาติ อิท ปท มาติกาปทนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอตฺถาติ ปท วุจฺจตีติ ปเท อาธาโร ฯ อาการสฺสาติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
ปเท กมฺม ฯ ทสฺสนตฺถนฺติ ปท มาติกาติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
        โย น ิฯ เป ฯ ทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถ จาติ 
อิตฺถีปุริสนิมิตฺเตสุ นิทฺธารณ ฯ ปรุิสนมิิตฺตนฺติ ปท ปเวเสนฺโตติ 
ปเท กมฺม ฯ เหฏาภาเคนาติ ปท ฉุปนฺตนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
ฉุปนฺตนฺติ ปท ปเวสนฺโตติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ ตตฺถาติ 
อิตฺถีปุริสนิมิตฺเตสุ นิทฺธารณ ฯ ตุลาทณฺฑสทิสนฺติ ปท 
กิริยาวิเสสน ฯ อนฏโ กายปฺปสาโท ยสฺส ต อนฏกายปฺปสาท ฯ 
อสพฺภิกถาติ อสปฺปุริสาน กถา ฯ กเถนฺเตน ภิกฺขุนา 
กเถตพฺพ ฯ โส หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ อปสทโฺท สมฺภาวน ฯ 
อโหติ อจฺฉริย ฯ กรุณาคุโณติ กรุณาย คุโณ ฯ อิตีติ ปท 
ชาเนยฺยาติ ปเท อากาโร ฯ ทนฺตวิตสกฺติ๑ ปท หสมาเนนาติ 
ปเท กิริยาวิเสสน ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ 
        [๓๓๕] อนุปฺ...วาเร วินิจฺฉโย ฯ สพฺพนฺติเมนาติ สพฺพาส 
 
๑. ทนฺตวิทสกนฺติ วณฺณนาปาโ ยุตฺตตโรว ฯ 

                            [ปา.๕๑ ฯ ส.๓๐๒...๓๐๔]  
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อิตฺถีน อนฺติเมน ฯ ปเควาติ ปทสฺส วิวรณ ปมตรนฺติ ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ เอตฺถาติ ปฐมปาราชิเก ฯ ตตฺราติ 
ติรจฺฉานคตายาติ วจเน ฯ อปทานนฺติ นิทฺธารณ ฯ อิมา 
ติรจฺฉานคติตฺถ ปาราชิกสฺส วตฺถุ ฯ อิตีติ ปท อยนฺติ ปทสฺส 
สรูป ฯ ตตฺถาติ อหิอาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ทีฆชาตีสูติ นิทฺธารณ ฯ 
ทีฆาน สตฺตาน ชาติ เอตาสนฺติ ทีฆชาติโย ฯ ยตฺถาติ ยสฺส 
ทีหชาติย ปเวเสตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ มคฺคานนฺติ นิทฺธารณ ฯ 
ติณฺณ ฯ เป ฯ เสตุ ภิกฺขุนา สกฺกา สา ทฆีชาติ ปาราชิกวตฺถุ ฯ 
ชนน ชาติ อุทเก ชาติ เอตาสนฺติ อุทกชาติ ฯ ตตฺราปติ 
อุทกชาติย เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ตตฺถาติ มุขสณฺาเน ฯ 
วณสงฺเขปนฺติ วเณ สงฺคห ฯ ต มุขสณฺาน ฯ ตตฺราป 
ปกฺขิชาติย ฯ 
        [๓๓๖] ปราชิโต ปราชยนฺติ อิมินา อิท าเปติ ปารา- 
ชิกสทฺโท ตการสฺส กาเทส กตฺวา อุปสคฺคสฺส จ วุทฺธึ กตฺวา 
ปาราชิโกติ ฯ 
        สิกฺขาปทาปตฺติปุคฺคลธมฺเมสูติป ปาโ สิกฺขาปทาปตฺติ- 
ปุคฺคเลสูติป ปาโ โส๑ ปาราชิ ฯ เป ฯ วทนฺตีติ วจเนน 
สเมติ ฯ 
        ตตฺถาติ สิกฺขาปทาปตฺติปุคฺคเลสุ นิทฺธารณ ฯ วตฺตมาโน 
๑. ปุริมปาโ ฯ 

                           [ปา.๕๑ ฯ ส.๓๐๔...๓๐๕]  
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ปาราชิกสทฺโท เวทิตพฺโพ ฯ อาปตฺติยา วตฺตมาโน ปาราชิกสทฺโท 
เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๓๗] ปาราชิ ฯ เป ฯ ทีส ุปน ปโยเคสุ ปาราชิกสทฺโท ธมฺเม 
วตฺตติ อิติ วจน อาจริยา วทนฺติ ฯ ธมฺมสฺส วิสุ อวตฺตพฺพ- 
การณ าเปนฺโต ยสฺมา ปนาติอาทิมาห ฯ ตตฺถาติ อาปตฺติ- 
 ิสิกฺขาปเทสุ ธมฺโม อิติ กตฺถจิ ปโยเค อาปตฺติ อธิปฺเปตา 
ธมฺโม อิติ กตฺถจิ ปโยเค สิกฺขาปทเมว อธิปฺเปต ยสฺมา 
ตสฺมา โส ธมฺโม ปารา ฯ เป ฯ ธมฺเม วตฺตตีติ เอว 
อาปตฺติสิกฺขาปเทหิ วิสุ อาจริเยหิ น วตฺตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๓๘] ตตฺถาติ นิทฺธารณ ฯ อิติสทฺโท อากาโร ฯ ตตฺราติ๑ 

สิกฺขาปทาปตฺติปุคฺคเลสุ นิทธารณ ฯ สิกฺขาปทนฺติ ปท 
ปราเชตีติ ปเท กตฺตา วุจฺจตีติ ปเท กมฺม ฯ โย ปุคฺคโล ฯ 
ต สิกฺขาปท ฯ ตนฺติ ปุคฺคล ฯ อาปตฺติ ปราเชติ ฯ โย 
 ุปุคฺคโล ฯ ต อาปตฺตึ ฯ ต ปุคฺคล ฯ โย ต อชฺฌาปชชฺติ ต 
ปราเชตีติ วุตฺตมตฺถ ปาลิยา สาเธนฺโต เอวเมว๒ หีติอาทิมาห ฯ 
หิ สจฺจ เอวเมว โย ต อชฌฺาปชฺชติ ต ปราเชตีติ อตฺถ 
สนฺธาย ปริวาเรป อิติ วจน วุตฺต ฯ อปสทฺโท  น เกวล 
ปาราชิกกณฺเฑ อยมตฺโถ วุตฺโตติ าเปติ ฯ 
 
๑. อย ตตฺรสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ ๒. เอตเมวาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๕๑ ฯ ส.๓๐๕...๓๐๖]  
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        ย อาปตฺติรูป ปาราชกิ อิติ มยา วุตฺต ตุเมฺห ต 
อาปตฺตึ ยถากถ เอกนฺเตน สุณาถ ปาราชิก อาปชฺชนโฺต 
ปุคฺคโล สทธฺมฺมา จุโตปรทฺโธ ภฏโ จ นิรงฺกโต โหติ อนีหเฏ 
ตหึ ตสฺมึ ปุคฺคเล สวาโสป นตฺถิ ห ิยสฺมา เตน ตสฺมา 
เอต อาปตฺติรูป ปาราชิก อิติ ปณฺฑิเตน ปวุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        เหตฺถาติ หิสทฺโท ปากฏกรณ เอตฺถ ปริวารคาถาย ฯ 
อิติ เอว สพฺพ วจน ปณฺฑิเตน โยเชตพฺพ ฯ กินฺตีติ ปท 
วุจฺจตีติ ปเท ปุจฺฉากาโร ฯ อิตีติ ปท วุจฺจตีติ ปเท อากาโร ฯ 
        [๓๓๙] ภิกฺขู เอตฺถ เอกกมฺมาทิเก สห วสนฺติ สห ปวตฺตนฺติ 
อิติ ตสฺมา เอกกมฺมาทิโก สวาโส ฯ ต สวาส ฯ ตตฺร 
เอกกมฺมนฺติอาทิวจเน ฯ โยชนาย สทธฺึ อย สวณฺณนา ฯ 
ภิกฺขูหีติ ปท กตฺตพฺพ อิติ ปเท กตฺตา ฯ เอตฺถาติ ปาลิย 
อาหาติ ปเท อาธาโร ฯ เอโกปติ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ 
ตโตติ เอกกมฺมาทิโต ฯ ตานิ เอกกมฺมาทีนิ ฯ ปุคฺคเลนาติ 
ปท สทฺธินฺติ ปเท สหตฺถตฺตติยา ฯ 
        [๓๔๐] เอวนฺติ ปาลิย วุตฺตนเยน ฯ วิภชิตฺวาติ ปท 
เปตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิทานีติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท 
กาลสตฺตมี ฯ ยนฺตนฺติ ปท วจนนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ นิมิตฺ 
ฯ เป ฯ ชาตนฺติ ย ต วจน ภควตา วุจฺจ ตตฺถ วจเน 
                         [ปา.๕๑ ฯ ส.๓๐๖.๓๐๗]  
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วินิจฺฉโยติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ ปท วุจฺจตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
ทสฺสนตฺถนฺติ ปท เปตฺวาติ ปเท สมฺปทาน ฯ น จ มนุสฺสิตฺถิยา 
เอว นิมิตฺต ปาราชิกวตฺถุ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ย ย นิมตฺิต 
วตฺถุ ปาราชิกาย การณ ฯ ทสฺเสตุนติฺ ปท วตฺวาติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ นเยนาติ ปท วตฺวาติ ปเท กรณ ฯ เยส สตฺตาน ฯ 
วตฺถูนีติ ปาราชิกาย การณานิ ฯ เตส สตฺตาน ตานิ นิมิตฺตานิ๑ ฯ 
ตีณีติ วจฺจปฺปสฺสาวมคฺคมุขวเสน ตีณิ ฯ 
        ตตฺถาติ ตสฺมึ ติสฺโส อิตฺถิโยติอาทิวจเน โหนฺตีติ ปเท 
อาธาโร ฯ อิตีติ ปท ทฺวาทสาติ ปทสฺส สรูป ฯ นมิิตฺตานนฺติ 
ปท นิสฺสายาติ๒ ปเท กมฺม ฯ เตสูติ ทฺวาทสสุ สตฺเตสุ ฯ 
เอตฺถาติ เอตสฺมึ ปเท ฯ สพฺพตฺถาติ ตโย มคฺเค เทฺว 
มคฺเคติอาทิปเทสุ ฯ สพฺเพป เอวเมเต๓ มคฺคา สมตฺตึสมคฺคา 
โหนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ กตฺวาติ ปท ฉาติ ปเท เหตุ ฯ ตถาติ 
ฉ ฯ เอเตสุ มคฺเคสุ นิทฺธารณ ฯ นิมิตฺต อิติ ส ฺาตา 
นิมิตฺตส ฺาตา ฯ ติลพีชมตฺตปติ๔ กิรยิาวิเสสน ฯ ปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ เตนาติ ปฏิเสวนจิตฺเตน ฯ ตตฺถาติ ภิกฺขุสฺสาติ- 
 
๑. วณณฺนาย เอตฺถนฺตเร เต สตฺเตติ เอว ทิสฺสติ ฯ ๒. นิสฺสยาติ วณฺณนา 
-ปาโ อยเมว ยุตฺโต ยทิ เอว นิมิตฺตานนฺติปท นิสฺสยาติ ปเท สมฺพนฺโธติ  
โยเชตพฺพ ฯ  ๓. วณณฺนาย สพฺเพ เอว เจเตติ อาคต ฯ  ๔. ติลผล...อิติ สวณฺณนา ปาลิ ฯ 

                                       [ปา.๕๑ ฯ ส.๓๐๗]  
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อาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
        [๓๔๑] ตตฺราป จาติ ปรุปกฺกเมน ปเวสเน สาทิยนฺติ๑ อิติ 
ปเท อาธาโร ฯ เสวนจิตฺตสมงฺคิสฺส๒ อาปตฺติ ฯ 
        ตตฺถาติ ปจฺจตฺถิกาติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ สคฺุคหิต 
นิปฺปริผนฺทนฺติ ปท๓ กริิยาวิเสสน ฯ อิตฺถิยาติ ปท วจฺจมคฺ- 
เคนาติ ปเท สมฺพนฺโธ วจฺจมคฺเคนาติ ปท อภินิสีเทนฺตีติ ปเท 
สหตฺถตฺตติยา ฯ ภิกฺขุโนติ ปท องฺคชาตนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ 
องฺคชาตนฺติ ปท อภิ...เทนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ โส เจติอาทีสุ 
วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ อาสีวิสมุข ปวิฏ วิย จ องฺคารกาสุ 
ปวิฏ วิย จ องฺคชาต ม ฺมาโน ภิกฺขูติ สมฺพนฺโธ ฯ หีติ 
หิ สจฺจ ฯ อิม เอวรูป อารทฺธวิปสฺสก อนาเปกฺข ปสฺสนฺตนฺติ 
ปฺจ ปทานิ ปุคฺคลนฺติ ปทสฺส วิเสสนานิ ฯ สมฺปชชฺลิตานีวาติ 
สมฺปชฺชลิตานิ อิว ฯ วิยสทฺโท วธเก วิยาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
จสทฺโท สพฺพายตนานิ จ ปฺจกามคุเณ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อสฺสาติ ปท ปจฺจตฺถิกานนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท รกฺขนฺโต 
จ กโรนฺโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิม จตุกฺก ฯ 
        [๓๔๒] อถโข ปสสฺาวมคฺเคนป มุเขนป อภินิสีเทนฺตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิตฺถึ อาเนนฺตาป จ เกจิ ภิกฺขุปฺปจฺจตฺถิกา ชาครนฺตึ 
 
๑. ๒. สาทิยนฺตสฺเสว ปฏิเสเวน...อิติ วณฺณนาปาโ ฯ ๓. ปททฺวย ฯ 
                            [ปา.๕๑..๕๔ ฯ ส.๓๐๘..๓๑๐]  
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อิตฺถึ อาเนนฺติ ฯ ยสฺสาติ อิตฺถิยา นิมิตฺเต ฯ เป ฯ โหติ สา 
มตอิตฺถี เยภุย... ยิตา นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ นิมิตฺเตติ ปท 
วจฺจมคฺเคติอาทิปทสฺส วิเสสน ฯ ยสฺสาติ อิตฺถิยา ฯ สา อิตฺถึ 
เยภุยฺเยน ขายิตา นาม ฯ อถโข ฯ เป ฯ คติตฺถึป อาเนนฺติ ฯ 
น เก ฯ เป ฯ อิตฺถิเมว อาเนนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เตสนฺติ ปเวสนปฺ- 
ปวิฏฏ ิติอุทฺธรณสงฺขาตาน จตุนฺน ปทาน เตสนฺติ วา ติณฺณ 
มคฺคาน ฯ วเสนาติ ปท ทสฺเสนฺโตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ  
        ตตฺถาติ ชาครนฺตินติฺอาทิวจเน เวทิตพฺพานีติ ปเท 
อาธาโร ฯ ปาลิยาติ ปท อสมฺโมหตฺถนติฺ ปเท อาธาโร ฯ 
อสมฺโมหตฺถนฺติ ปท เวทิตพฺพานีติ ปเท สมฺปทาน ฯ เอวนฺติ 
วุจฺจมานนเยน ฯ สงฺขฺยาโตติ คณนโต ฯ วเสนาติ ปท 
สตฺตวีสตีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิตีติ เอว ฯ ตถา อมนุสฺสตฺิถิยาติ 
ติณฺณ มคฺคาน วเสน สตฺตวีสติ จตุกฺกานิ ฯ ตถา ติรจฺ... 
ตฺถิยาติ ติณฺณ มคฺคาน วเสน  สตฺตวีสติ จตุกฺกานิ อิตฺถีวาเร 
เอกาสีติ จตุกฺกานิ ฯ เอว อุภ...วาเร เอกาสีติ จตุกฺกานีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ วเสนาติ ปท จตุปฺป ฺาสาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๓๔๓] สพฺพวาเรสูติ ปท เอตสฺมึ าเนติ ปเท อาธาโร ฯ 
เอตฺถาติ เอเตสุ ชาครนฺตินฺติอาทิฏาเนสุ นิทฺธารณ ฯ สมาโน 
อาจริโ เอเตสนฺติ สมานาจริยกา สมานาจริยกา จ เต เถรา 
จาติ สมานาจริยกตฺเถรา ฯ 
                          [ปา.๕๔.๕๕ ฯ ส.๓๑๐.๓๑๑]  
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        มหาภเยติ พฺรหฺมณติสฺสมฺหา อุปฺปนฺนภเย ฯ ตฺจ ภย 
มหาวเส มหานามาจริเยน [๑] เวทิตพฺพ ฯ 
        เตสูติ ทวีฺสุ เถเรสุ ฯ อปรคงฺคนฺติ ลงฺกาทีเป คงฺคาย 
อปรตีร ฯ ตโตติ ตทา ฯ อิติสทฺโท อาหาติ ปเท อากาโร ฯ 
เอวนฺติ วุจฺจมานนเยน ครุก อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ วินโย 
ครุ เยส เต วินยครุกา ฯ กาเลติ ปท วณฺณนฺโตติ ปเท 
กาลสตฺตมี ฯ เกนาติ ปท ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        ป ฺาเปยฺย สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติป ปาโ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺเธน 
วา ปาราชิก ป ฺาเปยฺย ฯ ป ฺาเปยฺยาติ ปท กมมฺวาจก 
ปปุพฺโพ าปธาตุ ปเน ฯ อตฺตโนปทาน ปรสฺสปทตฺตนฺติ 
สุตฺเตน เอถวิภตฺติยา เอยฺยาเทโส ฯ 
        เอตฺถาติ อุปฑฺฒกฺขายิเต๒ ฯ เปสีติ ปาราชิก เปสิ ฯ 
ตโตติ เยภุยฺเยน อกฺขายิตโต ฯ ทสฺเสตุนฺติ าเปตุ ฯ ถลฺุลจฺจย 
เปสิ ฯ ตโตติ เยภุยฺเยน ขายิตโต ฯ 
        [๓๔๔] ชีวมาเน หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ ชีวมาเนติ ปท โหตีติ ปเท 
อาธาโร ฯ อปสทฺโท สมภฺาวน ฯ อนวเสเสตฺวาติ ปท ฉินฺทิตฺวาติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ นิมตฺิเตติ ปท อุปฺปาฏิเตติ ปเท 
ลกฺขณวนฺต อุปฺปาฏิเตติ ปท โหตีติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ 
วณสงฺเขปวเสนาติ วณสงฺคหปฺปฏิพทฺเธน โหตีติ อาหริตพฺพปเท 
 
๑. เอตฺถนฺตเร วุตฺตนเยนาติ ปท โปราณโปตฺถเก อตฺถิ ฯ ๒. วณฺณนายนฺตุ สพฺพตฺเถว  
... ขยิเตติ วลฺชิต ฯ 

                            [ปา.๕๔ ฯ ส.๓๑๑.๓๑๒]  
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ตติยาวิเสสน ฯ ยทิป อกฺขายิตนฺติ มตสรีเร สพฺพ สรีร สตฺเตหิ 
จ๑ อกฺขายิต ยทิป โหติ ฯ 
        อกฺขิ จ นาสา จ กณฺณจฺฉิทฺทฺจ วตฺถิ จ โกโส จ 
อกฺขิ...โกสา ฯ วตฺถีติ วตฺถิปุฏ ฯ โกโสติ ปุริสาน องฺคชาต- 
โกโส ฯ 
        เมถุนราเคนาติ เมถุนสฺมึ รชชฺนวเสน ฯ อวเสสสรีเรติ ปท 
อุปกจฺฉกาทีสูติ ปเท อาธาโร ฯ วณมุเขหีติ ปท ปคฺคลิต๒ อิติ 
ปเท อปาทาน ฯ 
        ปคฺคลิโต ปุพฺโพ ยสมฺึ ต ปคฺคลิตปุพฺพ๓ ปคฺคลิตปุพฺโพ 
จ โส กุณโป จาติ ปคฺค...ณโป ตสฺส ภาโว ปคฺค...ภาโว ฯ 
        อุปคนฺตุปติ อปสทฺโท ปเคว อามสนาทีสูติ าเปติ ฯ 
อสกฺกุเณยฺยนฺติ ปท สรรีนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปุพฺเพติ ยทา 
ปน สรีร อุทธฺุมาตกนฺติอาทิเก ปุพฺเพ วจเน ฯ จมฺมกฺขนฺธเกติ 
ปท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อิตีติ ปท อิมิสฺสาติ ปทสฺส 
สรูป ฯ อตฺถปฺุปตฺติยาติ การณุปฺปตฺติยา อวิเสเสนาติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ น จ ฯ เป ฯ ถุลลฺจฺจยสฺสาติ วจน ภควตา วุตฺต ฯ 
ต สพฺพนฺติ มหาอฏกถาจมฺมกฺขนฺธวเสน สพฺพ ต วจน ฯ 
        [๓๔๕] เมถุน ฯ เป ฯ ฉุปตีติ ย วจน มหาอฏกถาย ตาว 
 
๑. อย จสทฺโท นิรตฺถโท วิย ขายติ ฯ ๒. ปคลิต อิติ วณณฺนาปาโ ฯ   
๓. โส ปคฺคลิตปุพฺโพ ฯ 

                          [ปา.๕๔ ฯ ส.๓๑๒..๓๑๔]  
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อาจริเยน วุตฺต ตตฺร วจเน นิมิตฺตมุข องฺคชาตสงฺขาต มุข อิติ 
กิร อธิปฺเปต เมถุนราเคนาติ จ วจนสฺส วุตฺตตฺตาป นิมิตฺตมุข 
มุขนฺติ อยเมว อตฺโถ ตตฺถ มหาอฏกถาย อธิปฺปาโย อิติ 
ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ 
อปสทฺโท น เกวล มุเขนาติ วุตฺตนฺติ ญาเปติ ฯ น หีติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ เมถุนอุปกฺกโมติ เมถุนสมฺึ อุปกฺกโม ฯ อิตรถา 
หีติ หิ สจฺจ ปกติมุเขน ฉุปนสงฺขาเต อิตเร อตฺเถ สติ ฯ 
        ขนฺธเกปติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ มุเขเนว ฉุปนนฺติ 
ปกติมุเขเนว ผุสน ฯ เอวสทฺเทน องฺคชาต ปฏิเสเธติ ฯ 
สนฺธายาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา โอฬารกิตฺตาติ 
ปท วุตฺตนฺติ ปเท เหตุ กมฺมสฺสาติ ปท โอฬาริกตฺตาติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ อฏกถายป เมถุน ฯ เป ฯ ถุลลฺจฺจยนติฺ วจน 
วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ขนธฺเกป อฏกถายปติ เทฺว อปสทฺทา 
อ ฺม ฺาเปกฺขา ฯ ตนฺติ โอฬาริกกมฺม สนฺธายาติ ปเท 
กมฺม สนฺธายาติ ปท ภาสิตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ภาสิตนฺติ น จ ภิกฺขเว รตฺตจิตฺเตนาติอาทิก ภาสิต สุตฺต 
คเหตฺวาติ ปเท กมฺม คเหตฺวาติ ปท วุตฺตนฺติ อาหริตปเท 
อาธาโร๑ ฯ 
        [๓๔๖] ภควาติ ปท นีหริตฺวา ทิสฺวา ภินฺทิตฺวา อาหาติ 
 
๑. อย ปมาทลิขิตปาโ ม ฺเ ฯ 

                                 [ปา.๕๔.๕๕ ฯ ส.๓๑๔]  
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จตูสุ ปเทสุ กตฺตาฯ เย ปาปภิกฺขู สฺจิจฺจ โอเฑสฺสนฺตีติ 
ปททฺวเย กตฺตา ฯ อนาคเตติ ปท ปาปภิกฺขูติ ปเท อาธาโร ฯ 
สนฺถต วตฺถาทินา ปฏิจฺฉนฺน อิม องฺคชาต กโรนฺโต ภิกฺขุ 
กิฺจิ อุปาทินฺนก อุปาทินฺนเกน น ผุสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อุปา- 
ทินฺนกนฺติ ปท ผุสตีติ ปเท กมฺม อุปาทินฺนเกนาติ ปท ผุสตีติ 
ปเท สหตฺถตฺตติยา ฯ เอตฺถาติ อุปาทินฺนกสฺส อุปาทินฺนเกน 
อผุสเน ฯ 
        ตตฺถาติ ภิกฺขุปฺปจฺจตฺถิกาติอาทิวจเนสุ นิทฺธารณ ฯ สนฺถ... 
...ตสฺสาติอาทิมฺหิ๑ วจเน เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ 
ตตฺถาติ สนฺถตาสนฺถเตสุ นิทฺธารณ ฯ ยสฺสา อิตฺถิยา 
มคฺโค ปฏิจฺฉนฺโน สา อิตฺถี สนถฺตา นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
มคฺเคสุ นิทฺธารณ ฯ มคฺโค ปฏิจฺฉนฺโน ฯ ปลิเวเตฺวา 
ปเวเสตฺวาติ ปททฺวย ปฏจฺิฉนฺโนติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ยสฺสาติ ปุริสสฺส ฯ วตฺถาทีนนฺติ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ เตสุ 
ตีสุ มคฺเคสุ ฆฏฏิยตูติ ปเท อาธาโร ฯ สเจติ ปท ปวิสตีติ 
ปเท ปริกปฺปน ฯ ยตฺตเก ปเทเส องฺคชาเตน ปวิฏเ ปาราชิก 
โหตีติ วจน อาจริเยหิ วุตฺต ฯ อิตฺถีนมิตฺิต สนฺถต ฯ ตสฺสาติ 
ปกฺขิตฺตวตฺถุสฺส ฯ อุปริภาค เจป ผุสนฺโต ปเวสติ ฯ ยถา จ 
อิตฺถีนิมิตฺเต ขาณุ กตฺวา ฆฏฏนาทิก วุตฺต เอว สพฺพตฺถ 
 
๑. อาทีสูติ วณณฺนาปาโฐ ฯ 

                         [ปา.๕๕.๕๖ ฯ ส.๓๑๔..๓๑๖]  
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วจฺจมคฺคาทีสุ ลกฺขณ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ 
        ตาสนฺติ มนุสฺสิตฺถีอาทีน ฯ เตสุ จตุกฺเกสุ ฯ 
        [๓๔๗] ตตฺถาติ ราชปฺปจฺจตฺถิกาติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ เตติ 
ราชาโน ฯ 
        นคเร วสนฺตีติ นาคริกา ฯ กิราช วฺจน กโรนฺตีติ 
กิราชิยา กริาชิยา จ เต ปุรสิา จาติ กิราชิยปุริสา นาคริกา 
จ เต กิราชิยปุริสา จาติ นาค...ริสา๑ ฯ 
        เตติ อุปฺปลคนฺธปฺปจฺจตฺถิกา ฯ คเหตฺวาติ ปท ม ฺมานาติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ ต วา ภิกฺขุ ฯ ตตฺถ 
มนุสฺสิตฺถีอาทีสุ ฯ เอตฺถาติ ราชปฺปจฺจตฺถิกาติอาทิวจเน ฯ วาเรสูติ 
ปท จตุกฺกานีติ ปเท อาธาโร ฯ ปาลิย ฯ เป ฯ จตุกกฺานิ 
วุตฺตานิ ฯ สพฺพากาเรนาติ ปท นิกฺฐิตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๓๔๘] อิทานีติ ปท อาหาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ มนุสฺ ฯ เป ฯ 
นฺตสฺสาติอาทิ ยนฺต วจน วุตฺต เอตฺถ วจเน ฯ ตตฺถาติ 
มคฺเคน มคฺคนฺติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ ตสฺสาติ มคฺคสฺส ฯ 
สุตฺตสฺสาติ มคฺเคน มคฺคนฺติอาทิกสฺส สุตฺตสฺส ฯ 
        [๓๔๙] อนา ฯ เป ฯ นฺตสฺสาติ ย วจน วกฺขติ ตตฺถ วจเน ฯ 
ตตฺถาติ๒ ภิกฺขูติอาทิวจเน ฯ อิตีติ เอว วตฺวา ฯ เอตฺถาติ 
 
๑. ๒. นาคริยเกราชิย ตตฺร อิติ วณณฺนาปาโ ฯ เกราฏิก...อิติป ทิสฺสติ ฯ 

                           [ปา.๖๐.๖๑ ฯ ส.๓๑๖..๓๑๘]  
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ปเท ฯ ตตฺถาติ๑ เตสุ ทูสกทูสิเตสุ ฯ 
        [๓๕๐] ตตฺถ ตตฺถ วาเร ฯ ตตฺถาติ อชานนฺตสฺสาติอาทิวจเน 
วินิจฺฉโย ฯ ปเรนาติ ปท กตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ สพฺพ องฺค 
สพฺพงฺค สพฺพงฺคสฺมึ คต ปวตฺต สพฺพงฺคคต ฯ ตมฺหีติ 
อพทฺธปตฺเต ฯ วิปลฺลตฺถา ส ฺา เยส เต วิปลฺลตฺถส ฺา ฯ 
วิสฺสฏ จิตฺต เยน โส วิสฺสฏจิตฺโต ฯ ยกฺเขน ทสฺเสตฺวา 
ยกฺขุมฺมตฺตโก ฯ เภรวานิ วาติ เอตฺถ วาสทฺโท ทสฺเสตฺวา 
วา ปเวเสตฺวา วาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ 
        [๓๕๑] สมุฏหนฺติ อาปตฺติโย เอเตนาติ สมุฏาน ฯ กรณ 
กิริยา ฯ สฺชานน ส ฺา ฯ สห จิตฺเตน วตฺตตีติ สจิตฺตก ฯ 
โลเกน สมฺมต วชฺช โลกวชฺช ฯ กริยเต ตนฺติ กมฺม ฯ 
เวทนาย๒ จ สห กุสล ฯ 
        [๓๕๒] ตตฺถาติ สมุฏานาทีสุ ฯ สพฺพ...วเสนาติ ปท 
ฉาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ตานิ ฉ สมุฏานานิ ฯ สมาสโตติ 
ปท วิทิตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ก ิน สมุฏาน เอตสฺส 
สิกฺขาปทสฺสาติ ก ินสมุฏาน ฯ เอฬกโลมสมุฏานนฺติอาทีสุป 
เอเสว นโย ฯ ตตฺถาป๓ สิกขฺาปเทสุ กิฺจิ สิกฺขาปท ฯ 
สิยาติ กทาจิสทฺทตฺเถ นิปาโต ฯ ตตฺถาติ ส ฺาวิโมกฺข- 
 
๑. ตตฺร อิติ วณฺณนาปาโฐ ฯ  ๒. เจตนายาติ วณณฺนาปาโ อสุทฺโธ  ม ฺเ ฯ   
๓. ตตฺราป อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๖๑ ฯ ส.๓๑๘..๓๒๐]  
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โนส ฺาวิโมกฺเขสุ ฯ เตส โลกวชฺชปปฺณฺณตฺติวชฺชาน ฯ กมฺม... 
วเสนาป จ สิกฺขาปท เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ 
สิกฺขาปเทสุ ฯ ตตฺถาติ กายวจีกมฺเมสุ ฯ เตสุ จิตฺเตสุ ฯ 
ตตฺถาติ ติเวทนาทีสุ ฯ 
        สมาคมน สมงฺโค อ ฺตรเวทนาย สมงโค อ ฺตร... 
สมงฺโค อ ฺตรเวทนาสมงฺโค เอตสฺส อตฺถีติ อ ฺ...สมงฺคี ฯ 
        [๓๕๓] เอวนฺติ วุตฺตนเยน วิทิตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
วิทิตฺวาติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ สมุฏ- 
านาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ อิม๑ สิกฺขาปท สมุฏานโต เอกสมุฏ- 
านนฺติ เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ สมฏุานโตติ ปท เวทิตพฺ- 
พนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิม สิกฺขาปท องฺควเสน ทุกสมุฏาน 
ทุเกน องฺเคน สมุฏานนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ทุกสมุฏานนฺติ วุตฺต- 
มตฺถ ญาเปตุ กายจิตฺตโต สมุฏาตีติ วุตฺต ฯ กิริยาสมุฏ- 
านฺจาติ อิม สิกฺขาปท กิริยาสมุฏาน กรเณน สมุฏาน ฯ 
จสทฺโท น เกวล เอกสมุฏาน ทุกสมุฏานนฺติ ญาเปติ ฯ 
กโรนฺโตเยว หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ ปฏิปาทนสมฺปทาน ฯ 
กโรนฺโตเยว เอว กรเณน อาปตฺตึ อาปชฺชติ ฯ 
        กิสฺมิฺจิ ปน โปตฺถเก กโรนฺโตเยว หิ เอต อาปชฺชตีติ 
ปาโ ทิสฺสติ โสป ยุตฺโต ฯ 
 
๑. อิท อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                               [ปา.๖๑ ฯ ส.๓๒๐.๓๒๑]  
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        จิตฺต ปเนตฺถ องฺคมตฺตนฺติ เอตฺถ สิกฺขาปเท จิตฺต องฺคมตฺต 
อาปตฺติยา การณเมว โหติ ฯ ตสฺส จิตฺตสฺส วเสน กมฺมภาโว 
อิมสฺส สิกฺขาปทสฺส มโนกมฺมภาโว น ลพฺภติ ฯ 
        วิมติวิโนทนิย ปน เอตฺถ สิกฺขาปเท จิตฺต กายสงฺขาตาย 
วิ ฺตฺติยา การณมตฺต ตสฺส จิตฺตสฺส วเสน กมฺมภาโว 
กายกมฺมภาโว น ลพฺภตีติ วุตฺต ฯ 
        เอตนฺติ สมุฏานาทิก ฯ เทสนาติ ปกาสนา ฯ เอว 
สมุฏานโต เอกสมุฏานนฺติอาทินา นเยน อิม สิกฺขาปท มยา 
วุตฺต ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๓๕๔] อิท กินติฺ ปุจฺฉา ฯ อิติ เอว อิท วจน กึ ฯ 
อิมาติอาทิ วิสชฺชน ฯ อิมา คาถา อุทฺทานคาถา นาม ฯ 
วินีตวตฺถูนนฺติ ปท อุทฺทาน อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ วินีตวตฺถูนนฺติ 
ปทสฺส วิวรณ วินิจฺฉิตาน เตส เตส วตฺถูนนฺติ ฯ ภควตาติ 
ปท วินิจฺฉิตานนฺติ ปเท กตฺตา ฯ สยนฺติ ปท วินิจฺฉิตานนฺติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        ต ต วตฺถุ อุทฺธริตฺวา ทาติ ทสฺเสตีติ อุทฺทาน อุทฺทาน 
เอว คาถา อุทฺทานคาถา ฯ 
        วินยธรา ตานิ วตฺถูนิ สุข อุคฺคณฺหิสฺสนฺติ อิติ มนสิกตฺวา 
ธมฺม...เถเรหิ อิมา คาถา ปตาติ สมฺพนฺโธ ฯ ภควติ 
ธรมาเนเยว อิมินา ฯ เป ฯ วินิจฺฉิสฺสนฺติ อิติ มนสิกตฺวา 
                        [ปา.๖๑ ฯ ส.๓๒๑.๓๒๒]  
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อุปาลิตฺเถเรน วตฺถุคาถา ปตาติ สมฺพนฺโธ ฯ วินีตวตฺถูนิ หีติ 
ทฬฺหีกรณ ฯ หีติ สจฺจ ฯ วินีตวตฺถูนีติ ปท โหนฺตีติ ปเท 
ปกติกตฺตา ฯ สิปฺป ชานนฺตีติ สิปฺปกา จิตฺตกมฺมาทโย๑ ฯ 
ปฏิจฺฉนฺนกรูปานีติ ปฏิมารูปานิ ฯ ปฏจฺิฉนฺนกวตฺถูนีติ ปฏิมา- 
รูปสทิสวตฺถูนิ ฯ 
        [๓๕๕] ตตฺถาติ วตฺถูสุ นิทฺธารณ ฯ ตติเย วตฺถุมฺหิ 
วินิจฺฉโย ฯ ตโตติ จตุตฺถวตฺถุโต ฯ เกเสหีติ ปท วายิตฺวาติ 
ปเท สหตฺถตฺตติยา ฯ ตสฺสาติ เถริยา ฯ ทิวาติอาทิ ปากฏ- 
กรณ ฯ หีติ สจฺจ ฯ ตสฺสา เถริยาติ ปท ทสฺสน อิติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ วิชหนฺตสฺเสว ปุริสสฺส อทาสีติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
        ตเมวตฺถ ปากฏ กาตุ ปุน อุปชฌฺา ฯ เป ฯ อตฺโถติ 
วุตฺต ฯ ภิกฺขุนีหิ จสฺสาติ ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ อสฺสา ภิกฺขุนิยา ฯ 
จสทฺโท น เกวล อุปชฺฌานึ๒ อนุชานามีติ าเปติ ฯ อถวา 
จสทฺโท เอวสทฺทตฺโถ ภิกฺขุนีหิ เอวาติ อตฺโถ ฯ ทานิสฺสาติ 
อิทานิ อสฺสา ฯ วสิตุนฺติ วสน อปฺปฏิรปู ฯ ตา อาปตฺติโย 
วุฏาตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ ภิกฺขุนีหิติ ปท กาตพฺพนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ เอตฺถาติ จุทฺทสมวตฺถุมฺหิ ฯ 
        [๓๕๖] ตตฺถาติ อิตฺถีปุริสลิงฺเคสุ ฯ ภิกฺขูนนฺติ นิทฺธารณ ฯ 
เตนาติ อิตเรน ภิกฺขุนา ฯ อิติสทฺโท ทินฺนนฺติ ปเท อากาโร ฯ 
 
๑. จิตฺตกมฺมิกา...อิติ ภวิตพฺพ ฯ  ๒. อุปชฺฌาทินฺติป อตฺถิ ฯ 

                          [ปา.๖๑..๖๓ ฯ ส.๓๒๒...๓๒๕]  
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ตุเมฺหหิ ฯ เป ฯ ภิกฺขุนิโยติ เอว วจน  วตฺตพฺพ ฯ ตุเมฺหหีติ 
ปท คนฺตุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ สจสฺสาติ สเจ อสฺส สนฺทิฏ ิกา๑ 

ภิกฺขุนิโย โหนฺติ ฯ ตาทิสา...อตฺถิ๒ อิติ วตฺวา โส ภิกฺขุ 
วตฺตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ วตฺวา คนฺตพฺพ ฯ น สงฺคาหิ 
กาโยติ อสงฺคาหิกาโย ภิกฺขุนิโย ปริจฺจชิตฺวา อ ฺตฺถ คนฺตุ 
ลพฺภติ ฯ คนฺตฺวาติ ปท คเหตพฺโพติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ภิกฺขุภาเวป ภิกขฺุกาเล นิสฺสยปฺปฏิปนฺโน นิสฺสย คณฺหนฺโต สเจ 
โหติ ฯ ปริสา อวจรติ เอตฺถาติ ปริสาวจโร ฯ อสฺสาติ 
ภิกฺขุสฺส ฯ สงฺกจฺจิกา จ อุทกสาฏิกา จ ภิกฺขุนิยา คเหตพฺพา ฯ 
        [๓๕๗] ภิกฺขุ เตล มธุผาณิตฺจาป สปฺป สาม คเหตฺวา 
ปฏิคฺคเหตฺวา นิกฺขิเปยฺย สตฺตาเห อวีติวตฺเต ปจฺจเย การเณ 
สติ ปริภฺุชนฺตสฺส ปุคฺคลสฺส อาปตฺติ เอสา ปฺหา กุสเลหิ 
จินฺติตาติ เอต วจน ภควตา วุตฺตป จาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๕๘] หีนายาวตฺตเนนาติ ปาราชิก อาปนฺนสฺส คิหิภาวุป- 
คมเนนาติ อตฺโถ ยุตฺโต ฯ ปาราชกิ อาปนฺโน หิ โวหาร- 
ภิกฺขุภาเว  ิโต ปุคฺคโล ยาว ปาราชิกาปนฺนภาว น ปฏิชานาติ 
ตาว ตสฺส โวหารภิกฺขุภาโวเยว โหติ น กมฺมวาจาย ลทฺธ- 
ภิกฺขุภาโว น โส อนุปสมปฺนฺนสงฺขฺย คจฺฉติ ตถา หิ โส 
 
๑. สนฺทิฏาติ วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺตตโร ฯ ๒. นตฺถีติ ยุตฺตตร ฯ 

                             [ปา.๖๓ ฯ ส.๓๒๕..๓๒๗]  
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สวาส สาทิยนฺโตป เถยฺยสวาสโก น โหติ สหเสยฺยาทิอาปตฺตึ 
น ชเนติ อตฺตาน โอมสนฺตสฺส ปาจิตฺติยฺจ ชเนติ วุตฺต 
หิ อสุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล อ ฺตร ปาราชิก ธมฺม อชฺฌา- 
ปนฺโน ตฺเจ สุทฺธทิฏ ิ สมาโน โอกาส การาเปตฺวา อกฺโกสา- 
ธิปฺปาโย วทติ อาปตฺติ โอมสวาทสฺสาติ ฯ ปาราชิก อาปนฺเนน 
จ ภิกฺขุภาเว  ิเตน ปุคฺคเลน สทฺธึ อุปสมฺปทาทิ กมฺม น 
กาตพฺพ สเจ กต อุปสมฺปทาทิ กมฺม กปฺุปติ เตน วุตฺต 
กงฺขาวิตรณิย ภิกฺขุนี สิกฺขมานา สามเณโร สามเณรี สิกฺขา- 
ปจฺจกฺขาตโก อนฺติมวตฺถุ อชฺฌาปนฺนโก ฯ เป ฯ เต หตฺถปาสโต 
พหิกรณวเสน วชฺเชตพฺพาติ จ อสวาโสติ ปกตตฺตา ภิกฺขู 
สห วสนฺติ เอตฺถาติ เอกกมฺมาทิโก วิธิ สวาโส นาม โส 
เตน สทฺธึ นตฺถีติ อสวาโส สงฺฆกมฺเมสุ หิ เอส คณปูรโกป 
น โหตีติ จ วุตฺต๑ ฯ เหฏา๒ อฏกถายฺจ โส วุตฺตปฺ- 
ปกาโร สวาโส เตน ปุคฺคเลน สทฺธ ึนตฺถิ เตน การเณน 
ปาราชิโก ปคฺุคโล อสวาโสติ วุจฺจตีติ วุตฺต ตสฺมา เตน 
สทฺธึ สงฺฆกมฺม น กาตพฺพเมว ฯ 
        [๓๕๙] ยงฺกิฺจิสฺสาติ ยงฺกิฺจิ อสฺส๓ ปุคฺคลสสฺ ฯ สา ว 
ภิกฺขุนี ฯ ตสฺส๔ ปุคฺคลสฺส ฯ ย เสนาสน วา ฯ วาสทฺโท 
 
๑. อติเรกมิท ฯ  ๒. ๓๐.๓๐๗ องฺเก ฯ ๓.๔ วณฺณนาปาโ อิตฺถีลิงฺคิโก กโต ฯ 

                                   [ปา.๖๓ ฯ ส.๓๒๗]  
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อุปโรปกา วาติ โยเชตพฺโพ ฯ เต ยสฺสจฺิฉตีติ สา ภิกฺขุนี 
เต เสนาสนอุปโรปเก ยสสฺ ปุคฺคลสฺส ทาตุ อิจฺฉติ ฯ อาปตฺติยาติ 
ปท ปริวสฺตสฺสาติ ปเท เหตุ ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
        [๓๖๐] ลิงฺค...วตฺถุมหฺีติ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ 
อิธ วตฺถุมฺหิ ฯ เตนาติ ปกฺขมานตฺเตน ฯ  ิตายาติ ปท สุปฺปฏิป-ฺ 
ปสฺสทฺธาติ ปเท สมฺปทาน ฯ ปุพฺเพติ ภิกฺขุภาเว ฯ น วิปฺปฏิป-ฺ 
ปสฺสทฺธา อวูปสมา อวิปฺปฏิปฺปสฺสทฺธา ฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธาติป อตฺถิ ฯ 
        [๓๖๑] อิโตติ ลิงฺคปริวตฺตนวตฺถุโต ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
อิโตติ ลมฺพิวตฺถุโต ฯ 
        ทารุ เอว ธีตา ทารุธีตา ทารุธีตา เอว ทารุธีตลิกา ฯ 
ยทนุปปนฺนาทิสุตฺเตน ลิกปฺปจฺจโย ฯ 
        ยถา จ อิเมสุ ทฺวีสุ จิตฺตกมฺมรูปกฏรูเปสุ อุปกฺกมนฺตสฺส 
ทุกฺกฏนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ สมุปฺปนฺโน ฉนฺทราโค ยสสฺา สา 
สมุปฺปนฺนจฺฉนฺทราคา ฯ อ ฺเส ปุถุชฺชนาน ฯ เอโสติ อสาทิยน- 
สงฺขาโต สภาโว ฯ อิโตติ สุนฺทรวตฺถุโต ฯ วตฺถูสูติ ปท เต 
ภิกฺขูติ ปเท อาธาโร ฯ ตตฺถาติ พหิ โอฏมเสน ปฏจฺิฉนฺนมุเข 
อลโฺลกาสนติฺ ปเท อาธาโร ฯ วเตนาติ ปท อสมผุฏนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ อลฺโลกาสนฺติ ปท ปเวสนฺตสฺสาติ ปเท กมฺม ฯ 
ติล...ตมฺปติ กิริยาวิเสสน ฯ ตตฺถาติ ทนฺเต ฯ อุปริคีวายาติ 
คีวาย อุปริ ปเวเสตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ ฉินฺนสีสสฺสปติ 
                      [ปา.๖๓..๖๗ ฯ ส.๓๒๗..๓๓๐]  
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ปท อโธภาเคนาติ ปเท  สมฺพนฺโธ ฯ ฉินฺน สีส ฉินฺนสีส ฯ 
อปสทฺโท อจฺฉินฺนสีส อเปกฺขติ ฯ อโธภาเคนาติ ปท ปเวเสตฺวาติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อฏ ิกวตฺถุมฺหิ วินิจฺฉโย ฯ กนิฺนรีอาทีนนฺติ 
 ินิทฺธารณ ฯ วาสทฺโท อ ฺตรา วาติ โยเชตพฺโพ ฯ สพฺพตฺถ 
นาคมาณวิกาทีสุ ฯ ยาส วิมานปฺเปตีน อกุสลนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ วิปจฺจตีติ เทติ ฯ เปติยา วา ยกฺขิยา วาติ 
ปททฺวย ทสฺสน...นานีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อามสน...ฏฏเนหีติ 
ปท กตฺวาติ ปเท กรณ ฯ อยนฺติ อย อุปกฺกโม ฯ เอตฺถาติ 
อามสนผุสนฆฏฏเนหิ วิส ฺ กตฺวา มโนรถ ปูเรตฺวา คมเน ฯ 
อุปหต อินฺทฺริย ยสฺส โส อุปหตินฺทฺริโย ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ 
อิตีติ มนสิกตฺวา ฯ หตฺถคฺคาหาทโยติ ปท จิฏนฺตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ สีสนฺติ ปท น ปาปุณาตีติ ปเท กตฺตา ฯ สเีสติ 
มคฺเคน ปฏิปาทเน ฯ ถุลลฺจฺจย สามนฺต ฯ ต วน ฯ ตตฺถ 
วเน ฯ อิโตติ ภทฺทิยวตฺถุโต ฯ อสา...วตฺถูสุ วินิจฺฉโย ฯ 
อาสีวิเสนาติ ปท ทฏโติ ปเท กตฺตา ฯ อคฺคินาติ ปท ทฑฺโฒติ 
ปเท กตฺตา ฯ ปุถ.ุ..เกหีติ๑ ปท รกฺขิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
เตส ปุถุชฺชนกลฺยาณกาน นิทฺธารณ ฯ 
        [๓๖๒] ทฺวาร ฯ เป ฯ วตฺถุมฺหิ วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ ทฺวาร 
 
๑. ...กลฺยาณเกติ อิติ วณณฺนาปาโ อสุทฺโธ ฯ 

                         [ปา.๖๗..๗๑ ฯ ส.๓๓๐.๓๓๑]  
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วิวิริตฺวา นิปนฺนวตฺถุมฺหิ น วุตฺตาติ ปเท วิเสสาธาโร ฯ 
นิปนฺนโทเสนาติ ปท อุปฺปนฺเนติ ปเท กรณ เหตุ วา ฯ 
อุปฺปนฺเนติ ปท วุตฺตตฺตาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ อิมินา เจตนฺติ 
อสวริตฺวา ปฏิสลลฺิยนฺตสฺส ทุกฺกฏนฺติ เอต วจน อิมินา 
วุตฺตวจเนน สิทฺธ ฯ รกฺุข...ปณฺณาทีนนฺติ นิทฺธารณ ฯ เวฬุปทร 
เวณุปทร อิติ เทฺว ปาา ฯ กตฺวาติ ปท ปเวเสตฺวาติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เหฏาติ ปท ปเวเสตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ 
อุทุกฺขเลติ ปท ปเวเสตฺวาติ ปท กมฺม ฯ จสทฺโท อุทุกฺขเล 
จ อุตฺตรปาสเก จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อ ฺ เอวรูป ทฺวารนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ โครูปานนฺติ โคณาน วเชสูติ๑ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
วเชสูติ ปท รกฺุข...ทฺวารนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        รกฺุขสูจิทฺวารฺจ กณฺกทฺวารฺจ๒ รุกฺข...ทฺวาร ฯ คาเม 
ถกนก คามตฺถกนก ฯ ลาตพฺพ คเหตพฺพนฺติ ลก จกฺกเมว ลก 
จกฺกลก จกฺกลเกน ยุตฺต ทวฺาร จกฺกลกยุตฺตทฺวาร ฯ 
        ผลเกส ุวา กิฏิกาสุ วาติ ปททฺวย โยเชตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ 
กิฏิกาสูติ เวฬุเปสีหิ กรณฺกสาขาหิ๓ จ กตตฺถกนเกสุ ฯ เวณุ- 
สลากาติ ปท โคเปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ ปตฺตหตฺถสฺสาติ ปท 
ปณามเนติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปตฺโต หตฺเถ ยสฺส โส ปตฺตหตฺโถ ฯ 
 
๑. วชฺเชสุ อิติ วณณฺนาปาโ อสุทฺโธ ฯ ๒. ๓. อิทานิ กรฺฏก อิติ วลฺชียติ ฯ 

                         [ปา.๗๑ ฯ ส.๓๓๑.๓๓๒]  
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กวาฏปฺปณามเนติ ปท อนาปตฺติกรนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ปริวตฺตก 
ฯ เป ฯ โหตีติ ปุจฺฉา ฯ สูจิ จ ฆฏิกา จ สูจิฆฏิกา ฯ ทินฺนาสูติ 
ปกฺขิตฺตาสุ ฯ ทฺวารกวาฏนฺติ ทฺวารพาหกวาฏ ฯ ทวฺารพาห 
ผุเสตฺวาติป อตฺถิ ฯ สีสนติฺ ปท น ปวิสตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ อุปาสกป อาปุจฺฉิตฺวา เอส อุปาสโก 
ชคฺคิสฺสติ อิติ อาโภค กตฺวา น นิปชฺชตุิ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สงฺฆตฺเถเรนาติ ปท นิปชชฺิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ทวฺารปาลสฺสาติ 
ปท วตฺวาติ ปเท สมฺปทาน ฯ สงฺฆนวเกนาติ ปท กาตพฺพนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ อสวุต ทฺวาร ยสฺส อนฺโตคพฺภสฺส โส อสวุต- 
ทฺวาโร ฯ นปิชฺชนกาเลปติ ปท กตฺวาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ 
มหาทฺวาเรติ ปท ทฺวารปาลสฺสาติ ปเท อาธาโร ฯ เอตฺถาติ 
ทฺวาร วิวริตฺวา นิปนฺนวตฺถุมฺหิ ฯ 
        [๓๖๓] มหาโพธิองฺคณฺจ โลหปฺปาสาโท จ มหา...ปาสาทา 
มหา...ปาสาเทหิ สทิส มหา...สทิส ๑ ฯ 
        ยตฺถาติ ยสฺมึ าเน ฯ ยถาปริจฺเฉทเมว จ๒ น อุฏาตีติ 
เอตฺถ นสทฺโท น ยชฺุชติ ฯ รตฺตินฺติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
ชคฺคิตฺวาติ คิลานาทิเก รกฺขิตฺวา ฯ อทฺธานนฺติ ทีฆมคฺค ฯ 
กิลนฺต รูป สภาโว เอตสฺสาติ กิลนฺตรูโป ฯ โอกกฺนตฺา นิทฺทา 
 
๑. ...โลหปฺปาสาทองฺคณสทิส อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อย จสทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ ฯ 

                            [ปา.๗๑ ฯ ส.๓๓๒..๓๓๔]  
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ยสฺส โส โอกฺกนฺตนิทฺโท ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ อปสฺสายาติ 
อปสฺสิตฺวา ฯ อิตีติ มนสิกตฺวา ฯ 
        โก มุจฺจติ ฯ เป ฯ ตีติ ปุจฺฉา ฯ มหาปจฺจริยนฺติ ปท วุตฺตนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ มุจฺจตีติ อิติ เอตฺถ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
มหาอฏกถาย ปนาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ โย จงฺก 
ฯ เป ฯ อาปตฺติเยวาติ วจน มหาปทุมตฺเถเรน วุตฺต ฯ 
        วสน สมติถน วโส นตฺถิ วโส เอตสฺสาติ อวโส 
อวสสฺส ภาโว อวสตฺต ฯ 
        เอวนฺติ๑ อาปตฺติ น ทิสฺสตีติ เอว ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ 
อาปตฺติเยวาติ จงฺกมิตฺวา มุจฺฉิตฺวา ปติตสฺส ตตฺเถว สุปนฺตสฺส 
อาปตฺติ ฯ อิตีติ ปท เทฺวติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๓๖๔] เอวนฺติ อนาปตฺติ ฯ ภควตาติ ปท อวินิจฺฉิต อิติ 
ปเท กตฺตา ฯ อปสทฺโท วินิจฺฉิตปุพฺพวตฺถุ อเปกฺขติ ฯ อุปาลินา 
วจน สุกถิต ฯ อปเท ปทนฺติ ปทรหิเต อากาเส ปทวลฺช ฯ 
กโรนฺโต วิยาติ ปท อุปาลีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อากาเส ปท 
ทสฺเสนฺโต วิยาติ อิท ปุรมิสฺส เววจน ฯ เอตทคฺเคติ เอตสฺมึ 
อคฺคภาเว ฯ ภิกฺขูนนฺติ นิทฺธารณ ฯ อิโต ภารุกจฺฉวตฺถุโต ฯ 
ภิกฺขุนี...ทีส ุวินิจฺฉโย ฯ วินาโสติ อวุฑฺฒิ ฯ เอวนฺติ 
กรเณน ฯ อนุกมฺปายาติ ปท อคมาสีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
๑. อย วณณฺนาย น อาคโต ฯ 

                   [ปา.๗๑..๗๔ ฯ ส.๓๓๔.๓๓๕]  
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ตนฺติ ทุติยิก ฯ อิตีติ มนสิกตฺวา ฯ อถาติ ตทา ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุสฺส 
สวณฺเณสีติ ปเท สมฺปทาน ฯ นนฺติ ภิกฺขุ ฯ อิตีติ อิติ 
วตฺวา ฯ ตโตติ ตทา ฯ สมุจฺฉินฺโน กามราโค เอเตนาติ 
สมุจฺ...ราโค ฯ 
                                 [ปา.๗๔ ฯ ส.๓๓๕.๓๓๖]  
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                        ทุติยปาราชิกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๓๖๕] อิทานิ ทุติยปาราชิกวณฺณนาการ าเปตุกาโม 
ทุติยนฺติอาทิมาห ฯ 
        อทุติเยน อสทิเสน ชิเนน ทุติย ย ปาราชิก ปกาสิต 
อิทานิ ตสฺส ปาราชิกสฺส สวณฺณนากโม ยสฺมา ปตฺโต ตสฺมา 
ปตฺตตฺตา ย วจน สุวิ ฺเยฺย ปุพฺเพ มยา ปกาสิต ต วจน 
สพฺพ วชฺชยตฺิวา อสฺส ทุติยสฺส อย สวณฺณนา โหตีติ โยชนา ฯ 
        ปุพฺเพ จาติ จสทฺโท สุวิ ฺเยฺยฺจ ปุพฺเพ ปกาสิตฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ วชฺชยิตฺวานาติป อตฺถิ ฯ 
        [๓๖๖] เตน สมเยน ฯ เป ฯ ปพฺพเตติ อิท อุทฺธริตฺวา 
ปตปท ฯ เอว นาม ยสฺส ต เอวนามก ฯ กสฺมา ปน ต นคร 
ราชคหนฺติ วุจฺจตีติ อาห ต หีติอาทึ ฯ หิ สจฺจ ต นคร ฯ 
มนฺธาตุ...ทีหติี ปท ปริคฺ...ตตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
        ม สิรึ ธาเรตีติ มนฺธาตา อลตฺุตสมาโส ฯ คาโว วินฺทตีติ 
โควินฺโท ฯ อถวา คจฺฉติ ชานาตีติ โค ป ฺา ฯ ป ฺา- 
รสิสงฺขาต ค วินฺทตีติ โควินฺโท รสิวาจโก โคสทฺโท ฯ 
                 โคสทฺโท สคฺครสีสุ วชิราชุนวาริสูติ 
หิ วุตฺต ฯ มหนฺโต จ โส โควินฺโท จาติ มหาโควินฺโท ฯ 
มนฺธาตา จ มหาโควินฺโท จ มนฺธาตุ ... วินฺทา ฯ มหาโควินฺโท 
                          [ปา.๗๕ ฯ ส.๓๓๗]  
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จ ทีฆนิกาเย มหาวคฺเค โควินฺทสุตฺเต วุตฺตนเยน เวทิตพฺโพ ฯ 
        ปริคฺคหิตตฺตาติ คหิตตฺตา ฯ อาจริยา เอตฺถ ราชคหนฺติ 
วจเน อ ฺเป ปกาเร วณฺณยนฺติ กเถนฺติ เตหิ ปกาเรหิ 
กึ ปโยชน ราชคหนฺติ เอต วจน ตสฺส นครสฺส นามนฺติ 
โยชนา ฯ ปสทโฺท มนฺธาตุ ฯ เป ฯ วุจฺจตีติ วุตฺตปฺปการ 
อเปกฺขติ ฯ ต ปเนต นคร ฯ สุ ฺนฺติ มนุสฺเสหิ สุ ฺ ฯ 
ต นคร ยกฺขปริคฺคหิต ยกฺเขหิ รกฺขิต เตส ยกฺขาน วสนวน 
หุตฺวา ติฏตีติ โยชนา ฯ วสนฺติ เอตฺถาติ วสน วสนฺจ 
ต วนฺจาติ วสนวน ฯ วสฺสนฺตวนนฺติป ปาโ วสฺสนฺตกาเล 
กีฬาวน วสฺสนฺตวน ฯ 
        โส จ ปพฺพโต ชเนน วุจฺจติ อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ 
ตสฺส๑ ปพฺพตสฺส ฯ 
        [๓๖๗] ตตฺถ ตตฺถ าเน ฯ หิ สจฺจ ฯ เต มิตฺตา ฯ 
สงฺคมฺม ปสฺสิยนฺตีติ สนฺทิฏา ฯ เต หีติ หิ สจฺจ เต มิตฺตา ฯ 
        ตโตติ ตสฺมา ฯ คิลีติ๒ คิลิ อิตีติ เฉโท ฯ อิตีติ ปท 
อาหสูติ ปเท อากาโร ฯ ตทุปาทายาติ ต วจน นิสฺสาย ฯ 
ตสฺส ปพฺพตสฺส ฯ 
        ทฺวารสฺส พนฺธ ทฺวารพนฺธ สห ทวฺารพนฺเธน วตฺตนฺตีติ 
สทฺวารพนฺธา ฯ กุฏโิย กตฺวา วสฺสุปคมเน เหตุ าเปนฺโต 
 
๑. ๒. อสฺส คิลตีติ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๗๕ ฯ ส.๓๓๗.๓๓๘]  
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วสฺส อุปคจฺฉนฺเตน หีติอาทิมาห ฯ อุปคจฺฉนฺเตนาติ ปท 
อุปคฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        หุตฺวาติ ปท ภินฺทิตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ติณกุฏิโย 
ภินฺทิตฺวาติ ปทสฺส อตฺโถ ฯ น อิติ ปท กตฺวาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ภินฺทเน เหตุ าเปนฺโต เยน หีติอาทิมาห ฯ หิ สจฺจ เยน 
ภิกฺขุนา ฯ เตน ภิกฺขุนา อาปุจฺฉิตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ 
เตน ภิกฺขุนา คนฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ 
ปฏิสาเมตฺวาตีมสฺส วิวรณ สงฺโคเปตฺวาติ๑ อตฺโถติ ฯ ปต 
ติณกฏ ฯ อุปจิกาหีติ ปท ขชฺชตีติ ปเท กตฺตา ฯ อิตีติ เอว ฯ 
        [๓๖๘] อนุ อนุ อวโยติ๒ ปทสฺส วิวรณ ย ย ฯ เป ฯ 
อตฺโถติ ฯ อนุสทฺโท คุณวิจฺฉาย วตฺตติ ฯ วยน วโย หานิ 
วิปุพฺโพ อิ คติย ฯ นตฺถ ิอนุวโย เอตสฺสาติ อนุอวโย ฯ อนูติ 
ปท อวโยติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อนุวโย อนุโนติ จ เทฺว 
ปาา ฯ 
        เอเตนาติ กุมฺภการกมฺเมติ ปเทน ฯ ปฏ ิสงฺฆาโฏ จ กวาโฏ 
จ สูจิ จ ฆฏิกา จ วาตปานกวาโฏ จ ปฏ ิ...วาฏา ฯ 
ปาณิกายาติ ปาณินา ฯ ปูเรตฺวาติ ปท ปจีติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ กฏุิกายาติ ปท สทฺโทติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ วาเตนาติ 
 
๑. สงฺโคปตฺวา อิติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. วณณฺนาย อนุสทฺโท เอโกเยว ฯ 

                          [ปา.๗๕.๗๖ ฯ ส.๓๓๘..๓๔๐]  
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ปท สมาหตายาติ ปเท กตฺตา ฯ เอเตนาติ กึกิณิกสทฺโทติ 
ปเทน ฯ อสฺสา กุฏิยา ฯ วาตาหตายาติ วาเตน ฆฏิตาย ฯ 
        [๓๖๙] กึ เอต ภิกฺขเวติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ 
วุจฺจเต อเนนาติ วจน อนาคตสฺส วจน อนาคตวจน ฯ ตสฺสาติ 
อตีตตฺเถ อนาคตวจนสฺส ฯ นามสทฺทโยเค อนาคตวจนสฺส 
อิจฉิตตฺตา วุตฺต ตสฺส ลกขฺณ สทฺทสตฺถโต ปริเยสิตพฺพนฺติ 
เตน โมคฺคลฺลานวุตฺติย นาเม ครหาวิมฺหเยสุ นามสทฺเท 
นิปาเต สติ ครหาย วิมฺหเย จ ตมฺยมาเนสฺสตฺยาทโย โหนฺติ 
กถ หิ นาม โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส สพฺพมตฺติกามย กุฏิก 
กริสฺสตีติ วุตฺต ฯ 
        น หิ ฯ เป ฯ ภวิสฺสสตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เอเตน 
อนุทฺทยาติ ปเทน ฯ เอเตหีติ อนุกมฺปา อวิเหสาติ ปททฺว- 
เยหิ ฯ ปวีขนนฺจ จิกฺขลลมทฺทนฺจ อคฺคิทานฺจ ป... 
ทานานิ ฯ พุทฺธกาเลปติ ปสทฺโท นิพฺพุตกาล อเปกฺขติ ฯ เอวนฺติ 
เอว กมฺม ฯ าเนสูติ ปท ปาเณสูติ ปเท วิสยาธาโร ฯ 
ปาเณสูติ ปท กโรนฺตานนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ม ฺ ิตฺวาติ ปท 
อาปชฺชมานาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิมสฺสาติ เถรสฺส ฯ 
มาติ ปท ม ฺตีติ ปเท ปฏิเสโธ ฯ ปาเณสูติ ปท ปาตพฺเพติ ปเท 
อาธาโร ฯ ปาตพฺเพตีมสฺส วิวรณ ฆสิตพฺเพติ ฯ ฆสิตพฺเพติ 
                         [ปา.๗๖.๗๗ ฯ ส.๓๔๐.๓๔๑]  
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ปท ม ฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ ฆสิยเต ฆสิตพฺพ ภาวสาธน ฯ 
        [๓๗๐] ครหิตฺวาติ ปท ปฏิกฺขิปติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
อิตีติ วจเน ฯ ปฏิกฺขิปตฺวาติ ปท เปสีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
สพฺพ... กรเณติ สพฺพมตฺติกามยาย กุฏิกาย กรเณ ฯ โย ปติ 
ปสทฺโท ธนยิตฺเถร อเปกฺขติ ฯ ตตฺถ ตตฺถาติ ตสฺมึ ตสฺมึ 
ปวีขนนาทิเก วตฺถุสฺมึ ฯ กต กุฏิท ฯ ตตฺถาติ กุฏิกาย ฯ 
สาปติ สุทฺธมตฺติกามยา ฯ อิฏกาหีติ ปท กตาติ ปเท กรณ ฯ 
        อาคนฺตฺวา วสนฺติ เอตฺถาติ อาวสโถ วส นิวาเส 
ถปฺปจฺจโย ฯ ติฺชเกหิ กโต อาวสโถ ติฺชกาวสโถ ติฺชกา- 
วสเถน สงฺเขโป สทิสากาโร ติฺช...สงฺเขโป๑ ฯ อิตีติ ปท 
สมาปนฺน๒ ฯ 
        ...อาทิมฺหิ วจเน ฯ โนติ อเมฺห เภทาเปตีติ ปเท กมฺม ฯ 
อิมินา เถเรน กตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เอตสฺเสตฺถาติ เอตสฺส 
เถรสฺส เอตฺถ กุฏิย ฯ อิติ ปุจฺฉา สิยา ฯ ตนฺติ กุฏิก ฯ อิตีติ 
มนสิกตฺวา ฯ เอตฺถาติ กุฏภิีนฺทนาธิกาเร ฯ 
        [๓๗๑] ตตฺราติ ทุติยปาราชิกาธิเร ฯ ตนฺติ ฉตฺต ฯ 
เอกวณฺเณน ปน นีเลน วา ปตเกน วา เยน เกนจีติ จตุปฺปทานิ 
สุตฺเตนาติ ปทสฺส วิเสสนานิ ฯ สุตฺเตนาติ ปท สิพฺพิตุ วินทฺธิตุนฺติ 
 
๑. คิฺชกา...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. อย อิติสทฺโท วณฺณนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                                 [ปา.๗๗ ฯ ส.๓๔๑..๓๔๓]  
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ปททฺวเย กรณ ฯ สิพฺพิตุนฺติ สิพฺพน กาตุ ภาเว ตุ ฯ ฉตฺต... 
ณกนฺติ ปท สลากปฺชรนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตฺจ โข 
สิพฺพนวินทฺธน ถิรกรณตฺถ วฏฏติ น วณฺณมฏตฺถาย วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ฉินฺทิตุนฺติ ฉินฺทน ฯ อิตีตฺ๑ ปท สมาปนฺน ฯ 
สพฺพตฺถาติ สพฺพสฺมึ ฉตฺตทณฺเฑ ฯ สาป เลขา ฯ เวเตพฺโพ 
เวเธตพฺโพติ จ เทฺว ปาโ ฯ วาตปฺปหาเรนาติ ปท อจลนตฺถนฺติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ รชฺชุเกหีติ ปท คาเหตฺวาติ ปเท กมฺม 
สา เลขา ฯ 
        [๓๗๒] จีวรมณฺฑนตฺถายาติ ปท สิพฺพนฺตา กโรนฺตีติ ปททฺวเย 
สมฺปทาน ฯ นานาสุตฺตเกหิ วาติ วาสทฺโท๒ เอกวณฺณสุตฺตเกนาติ 
อิมมตฺถ สมุจฺจิโนติ ฯ เวณึ วา สงฺขลิก วาติ ปททฺวย กโรนฺตีติ 
ปเท กมฺม ฯ สพฺพ วิธาน ฯ คณฺ ิกปฏกนฺติ คณฺ ิกสฺส ปติฏานฏ- 
าเน เปตพฺพ วตฺถ ฯ ปาสกปฏกนฺติ ปาสกสฺส ปติฏานฏาเน 
เปตพฺพ วตฺถ ฯ ตตฺถาติ คณฺฐิกปฏปาสกปเฏสุ ฯ จีวเร รตฺเต 
สตีติ โยชนา ฯ กฺชิกฺจ ปฏฺจ ขลิ จ กฺชิกปฏขลิ ฯ 
กฺจิกปฏขลีติป อตฺถิ ฯ เยน เกนจีติ มุคฺครมุสลาทินา ฯ ตมฺปติ 
ปหรณ ฯ ย สุตฺต ภควตา อนุ ฺาต ต สุตฺต ฯ รชนกาเล 
จีวรรชนกาเล จีวรรชฺชุย ลคฺคนตฺถาย พนฺธนตฺถาย พนฺธิตพฺพนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ลคฺคนตฺถายาติ ปท พนฺธิตพฺพนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
 
๑. ๒. อย ทิสฺสมานวณณฺนาย น ป ฺายติ ฯ 

                              [ปา.๗๗ ฯ ส.๓๔๓.๓๔๔]  
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        [๓๗๓] อนฺโต วา พหิ วา เลข กโรนฺติ ฯ อิตีติ อิติ 
มนสิกาเรน ปจนฺติ ฯ เตลวณฺโณ ปน ปตฺโต ฯ ภตฺติกมฺมนฺติ 
ปุริสาทิรูปกมฺม ฯ อสฺสาติ ฉตฺตสฺส ฯ 
        มจฺฉกณฺฑก มจฺฉกณฺกนฺติ จ เทฺว ปาา๑ ฯ ตนฺติ 
พหุรชฺชุกาย พนฺธน ฯ อยป ฆฏิกา ฯ ฆสิตฺวา วา ฉินฺทิตฺวา 
วา วลฺเชตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ อสฺสาติ อฺชนิยา ฯ เอตฺถาติ 
สิปาฏิกาย อารกณฺเกป๒ เอกวณฺณสุตฺเตน เยน เกนจิ ยงฺกิฺจิ 
สิพฺพิตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตนฺติ วลกิรณ ฯ ตตฺถาติ มณฺฑเล ฯ 
เยนาติ เยน สณฺฑาเสน ฑสาเปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ สจิูนฺติ 
ปท กมฺม ฯ ตตฺถาติ สณฺฑาเส ฯ ตนฺติ มุขมตฺต ฯ อุชุกเมวาติ 
ปท พนฺธิตุนฺติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ อุโภสุ วาติ เอตฺถ วาสทฺโท 
เอกปสฺเสติ อตฺถ สมุจฺจิโนติ ฯ จสทฺโท วฏฏเลขา จ อหิจฺ... 
มตฺตฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ เตลภาชเนสูติ นิทฺธารณ ฯ เอเตสุ 
มฺจปาทีสุ ฯ 
        [๓๗๔] อ ฺตฺราติ วิรุทฺธเสนาสน เปตฺวา ฯ อ ฺเสนฺติ 
สีมาสามิกาน ฯ ราชวลฺลเภหีติ อลชฺชหีิ เจว ภินฺนลทฺธิเกหิ จ 
ภิกฺขูหิ กต อิติ ปเท กตฺตา ฯ เตส ลชฺชปิริสาติ เตส 
สีมาสามิกาน อนุพล ทาตุ สมตฺถา ลชฺชิปริสา ฯ อวเสสนฺติ ปท 
 
๑. อิทานิ ปเท กณฺฏก อิติ วลฺชียติ ฯ ๒. วณฺณนาย อิท ปท ปรปฺปโยค โหติ ฯ 

                            [ปา.๗๗ ฯ ส.๓๔๔...๓๔๗]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 285 

ภินฺทิตพฺพานีติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ อวเสสเสนาสนานีติป อตฺถิ ฯ 
โน จ โข อปริโภค ภินฺทิตพฺพานีติ สมฺพนฺโธ ฯ กโรนฺเตหีติ 
ปท เปเสตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ โน เจ หรนฺติ ฯ อถาติ ยทิ ฯ 
หิมวสฺสาตปาทีหีติ ปท ปติภูเตสูติ ปเท กรณ ฯ โจเรหีติ ปท 
หเฏสูติ ปเท กตฺตา ฯ อคฺคินาติ ปท ทฑฺเฒสูติ ปเท กตฺตา ฯ 
อิตีติ ปท โจเทตุนฺติ ปเท อากาโร ฯ ยนฺติ ย อลชฺชนี 
เสนาสนเภทนาทิ ฯ 
        [๓๗๕] ภินฺนาย ปน กุฏิกายาติ กุฏิกาย ภินฺนาย ฯ ภินฺนายาติ 
ปท ปริวิตกฺก อุสสฺาหนฺติ ปททฺวเย ลกขฺณกิริยา ฯ ตตฺถาติ 
อายสฺมโตติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ 
        ทารูน คโห ทารุคโห ฯ ทารูนิ คเณตีติ ทารุคณโก๑ ฯ 
ทารูนิ โคเปตีติ ทารุโคปโก ฯ คเหตพฺพานีติ คหณานิ เทเวน 
คหณานิ เทวคฺคหณานิ เทวคฺคหณานิ จ ตานิ ทารูนิ จาติ 
เทว...ทารูนิ ฯ 
        ราชปรคฺิคหภูตานีติ ร ฺโ สนฺตกภูตานิ ฯ อคฺคิทาเหน 
วา ฯ เป ฯ ปรุทฺธนาทินา๒ วาติ ปทตฺตย วิปตฺตีติ ปเท กรณ 
ตติยาวิเสสน วา ฯ โคปุรฺจ อทฺทาลโก๓ จ ราชนฺเตปุรฺจ 
หตฺถิสาลา จ โคปุร...สาลาโย ฯ 
 
๑. ทารุคเหคณโกติ สวณณฺนา ปาลิ ฯ  ๒. ...รุนฺธนทินาติ วรฺณนาปาโ ฯ   
๓. อิทานิ อฏฏาลโกติ วลฺชียติ ฯ 

                                [ปา.๗๗ ฯ ส.๓๔๗.๓๔๘]  
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        [๓๗๖] อิสฺสริยมตฺตายาติ ปมาณภูตอิสฺสริเยน ฯ อิสฺสรานนฺติ 
ปท อาลปนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ นีจ...ปนนฺติ นีจฏาเน 
 ิตปุริสสฺส อาลปน ฯ อปสทฺโท อปฺปกตึ อเปกฺขติ ฯ ตสฺมินฺติ 
ทารุโคปกปุริเส ฯ อิสฺสาปกโตว อิสฺสาย อภิภูโต เอว ฯ โส 
พฺราหฺมโณ สุตฺวา อิติ มนสิกตฺวา อาณาเปสิ ฯ ร ฺโติ ปท 
วจนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ สุตฺวาติ ปท อาณาเปสีติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ปกฺโกสาหีติ วจน ร ฺา ยสฺมา น วุตฺต ฯ 
นนฺติ ทารุโคปก พนฺธนฺติ ปเท กมฺม ฯ อิตีติ มนสิกตฺวา ฯ 
พนฺธ อาณาเปสิ กาเรสิ ฯ 
        [๓๗๗] อทฺทสา ฯ เป ฯ นิโยติ อิท อุทฺธริตฺวา ปตปท ฯ 
โส ธนิโย ตฺวา อิติ จินฺเตตฺวา ตทา น ทารุโคปก อหเมว 
โมเจสฺสามิ อิติ มนสิกตฺวา นิจฺจกาล ตสฺส ทารุโคปกสฺส ปวุตฺตึ 
สุณนฺโตเยว วิจรติ อิติ๑ ตสฺมา ฯ เป ฯ อทฺทส ฯ อหนฺติ ปท 
ห ฺามีติ ปเท กมฺม ฯ ชเนน ห ฺามิ ฯ อิงฺฆ ฯ เป ฯ เอตฺถ 
วจเน อิงฺฆาติ นิปาโต โจทนตฺเถ วตฺตติ ฯ วุตฺตมตฺถ ปากฏ 
กาตุ อภิสิตฺโต ฯ เป ฯ น สรสีติ วุตฺต โหตีติ วุตฺต ฯ 
ย วาจ ฯ 
        ปาลิย ปน ภาสิตา ภาสิตฺวาติ จ ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ 
ภาสิตาติ ปท ตฺวนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ภาสิตฺวาติ ปท สรตีติ 
 
๑. อย วณณฺนาปาโ น ทิสฺสติ ฯ 

                            [ปา.๗๗...๘๐ ฯ ส.๓๔๘.๓๔๙]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 287 

ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ภาสิตนฺติป อตฺถิ  โส น ยชุชฺติ ฯ 
        ธมฺมเภรินฺติ ปุราณสภาวสงฺขาตธมฺมเภรึ ฯ ต วจน สนฺธาย 
เอส เถโร วทติ ฯ ย ติณกฏโทก ฯ อปริคฺคหิต อรกฺขิต ฯ 
ทีเปติ าเปติ ฯ 
        [๓๗๘] โลเมน ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ มุตฺโตสีติ 
มุตฺโต อสิ ฯ อรหนฺตทฺธโช อรหนฺตาน ธช ธารโก ปุคฺคโล 
สพฺภิ สปฺปุริเสหิ อวชฺฌรโูป อวชฺฌสภาโว ฯ เอฬโก วิย 
วิ ฺ ุปุริส อาคมฺม มุตฺโต ตฺว อิมินา ปพฺพชฺชาลิงฺคโลเมน มุตฺโต 
อสีติ โยชนา ฯ 
        [๓๗๙] ปริสตีติ ปรสิาย ฯ วจน สุตฺวา ฯ อวสทฺทสฺส 
วิวรณ อวชานนฺตาติ ฯ ต เถร ฯ ฌายนฺตีติ ปทสฺส วิวรณ 
โอโลเกนฺตีติ ฯ อวสทฺโท อวชานนวาจโก ฌา โอโลกเน ฯ 
ลามกโต วา จินฺเตนฺตีติ วจเนน อวสทฺโท ลามกวาจโก ฌา 
จินฺตายนฺติ าเปติ ฯ ตสฺส เถรสฺส ฯ สพฺพตฺถ   าเน ฯ เอตฺถาติ 
อุชฺฌายนฺตีติอาทิวจเน ฯ ปทานนฺติ ปท โยชนาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
อิโต านโต ฯ ปรปติ ปท อาคต อิติ ปเท อาธาโร ฯ ตตฺถ 
ตตฺถ าเน ฯ ตตฺถาติ ปเทสุ ฯ ร ฺโ ...อาทิมฺหิ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ อทินฺน อาทิยิสสฺติ อิติ อย อตฺโถ อุชฺฌายนตฺโถ 
ภิกฺขุโน เถยยฺกมฺมนินฺทนตฺโถ น ทารุวิเสสนตฺโถ ฯ อทินฺนนฺติ 
ปท อาทิยิสฺสตีติ ปทสฺส กิริยาวิเสสน ฯ อิตีติ เอว ฯ 
                          [ปา.๘๐.๘๑ ฯ ส.๓๔๙.๓๕๐]  
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อสมฺมุยฺหนฺเตหีติ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๓๘๐] อิตีติ ปท ชานาตีติ ปเท อากาโร ฯ เอวนฺติ 
ชานเน ฯ เตนาติ ตสฺมา ฯ อสฺส ภควโต สมฺปทาน ฯ 
วตฺตาโร ชนา วจ ภาสเน ฯ เอกภิกฺขุสฺสาป สีลสวโร นาม ฯ 
ต นาม สีล ฯ ตโตติ ตทา ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ สิกฺขาปเท 
สสนฺทิตฺวา๑ ป ฺตฺเต ฯ ปรสนฺตก ติณสลากมตฺตมฺป ปพฺพชิเตน 
เยน ยสฺมา น คเหตพฺพ ตสฺมา ภควา ปพฺพชิต กสฺมา น 
นาเสสฺสติ อิติ เอว วตฺตาโร ชนา โหนฺตีติ สมฺพนฺโธ  ฯ ตตฺถาติ 
มาคโธติอาทิปเทสุ ฯ เอตฺถาติ กิตฺตเถน นุ โขติอาทิวจเน ฯ 
โส จ โข ปาโท โปรา ฯ เป ฯ วเสน เวทิตพฺโพ น อิตเรส...ทีน 
กหาปณสฺส วเสน เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ กสฺมา ปน โส 
ยถาวุตฺตปาโท คหิโตติ อาห เตนาติอาทึ ฯ สพฺพพุทฺธาน หีติ 
ทพฺหีกรณ ฯ อูน โอนนฺติป จ เทฺว ปาา ฯ อติริตฺตนฺติ อธิก ฯ 
อปสทฺโท อ ฺพุทฺเธ อเปกฺขติ ฯ 
        [๓๘๑] อุตฺตรวินิจฺฉยฏีกาย ปน มิสฺสกกหาปโณเยว 
นีลกหาปโณ ฯ ตตฺเถว หิ โปราณสตฺถวิหิตลกฺขณ ทิสฺสติ ฯ 
ปจมาสา สุวณฺณสฺส ตถา รชตสฺส ทสมาสา ตมฺพสฺสาติ 
เอเต วีสติมาเส มิสฺเสตฺวา พนฺธตฺถาย วีหิมตฺต โลห ปกฺขิปตฺวา 
อกฺขราน๒ จ หตฺถิปาทานีนม ฺตรฺจ รูป ทสฺเสตฺวา กโต 
 
๑. สสนฺเทตฺวาติ เยภยฺุเยน วลฺชียติ ฯ ๒. อกฺขรานีติป ทิสฺสติ ฯ 

                       [ปา.๘๑.๘๒ ฯ ส.๓๕๐...๓๕๒]  
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นิทฺโทสตฺตา นีลกหาปโณ นาม โหติ ฯ โหนฺติ เจตฺถ 
        เหมรชตตมฺเพหิ               สตฺเถ นิทฺทิฏลกฺขณ 
        อหาเปตฺวา กโต วีส-               มาโส นีลกหาปโณ ฯ 
        เหมปาท สชฺฌุปาท          ตมฺพปาททฺวย หิ โส 
        มิสฺเสตฺวา รูปมปฺเปตฺวา    กาตุ สตฺเถ สุทสฺสิโต 
        เอโลติ วุจฺจเต โทโส           นิทฺโทสตฺตา ตถาริโต๑ 

        ตสฺส ปาโท สุวณฺณสฺส       วีสวีหคฺฆนามโก ฯ 
        ยสฺม ึปน ปเทเส โส            น วตฺตติ กหาปโณ 
        วีสโสวณฺณวีหคฺฆ              ตปปาทคฺฆนฺติ เวทิย 
        วีสโสวณฺณวีหคฺฆ               เถเนนฺตา ภิกฺขโว ตโต 
        จวนฺติ สาม ฺคุณา          อิจฺจาหุ วินย ฺ ุโนติ 
วาจิสฺสรนามกาจริเยน วุตฺต ฯ 
        [๓๘๒] มูลจฺเฉทวเสนาติ๒ ปท กตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน  
กตฺวาติ ปท ป ฺตฺเตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อปรป รช... 
วตฺถุ ฯ ตสฺส วตฺถุสฺส อุปฺปตฺติทีปนตฺถ อุปฺปตฺติ ฺาปนตฺถ 
เอวฺจิท ฯ เป ฯ โหตีติ เอต วจน ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ วุตฺต ฯ 
ตสฺส วจนสฺส ฯ ยถา จ อิธ สิกฺขาปเท ตสฺส อตฺโถ จ 
อนุปฺป ฺตฺติสมฺพนฺโธ จ ฯ เป ฯ เวทติพฺโพ เอว อิโต 
 
๑. ตเถริโตติป ทิสฺสติ ฯ  ๒. มูลจฺเฉชฺช...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                              [ปา.๘๒ ฯ ส.๓๕๒]  
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สิกฺขาปทโต ปเรสุ๑ ...ปเทสุ ตสฺส อตฺโถ จ ฯ เป ฯ เวทิตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ย ย หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ย ย วจน ฯ ปพฺุเพ 
วุตฺตวจนสฺส วชฺชนเหตุ าเปนฺโต อาห ยทิ หีติอาทึ ฯ 
วุตฺโต นโย ยสฺส ต วุตฺตนย ฯ อนฺตนฺติ ปริโยสาน ฯ 
        ต หีติ หิ สจฺจ ต ติตฺถ วุจฺจตีติ ปเท กมฺม ฯ ตตฺถ 
ติตฺเถ ฯ ตโต ภณฺฑิกโต ฯ เตส อปสฺสนฺตานนฺติ เตสุ รชเกสุ 
อปสฺสนฺเตสุ ฯ 
        [๓๘๓] คาโม ฯ เป ฯ มาทิ วจน ภควตา วุตฺต ฯ ตตฺถาติ 
เอกกุฏิกคามาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ วา เอกกุฏิโกป 
คาโมติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ เอกา เอว กุฏ ีเอก เคห นาม ฯ 
เสยฺยถาป มลยชนปเทติ มลยชนปเท วิย ฯ ยถา ลงฺกาทีเป 
มลยชนปเท เอกา เอว กุฏี เอก เคห นาม เอว เอกา 
เอว กุฏี เอก เคหนฺติ อธิปฺปาโย ฯ อย คาโม ฯ ปเรติ(๒) 
ทฺวิกุฏิกาทโย อ ฺเ คามา ฯ อภาเวนาติ ปท ปริคฺคหภูโตติ 
ปเท เหตุ ฯ ยโต วา คามโต อปฺปกฺกนฺตาติ ปเท อปาทาน ฯ 
โส คาโม อมนุสฺโส นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        นิสาทน ปติฏาปน ปเวสน นิสาโท คุนฺน วิย นิสาโท 
เอตสฺสาติ โคนิสาทิ ฯ นิเวสิยตีติ นิวิฏโ ฯ โคนิสาทิ จ โส 
 ินิวิฏโ จาติ โคนิสาทินิวิฏโ ฯ 
 
๑. ๒. ปร อปเร อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                          [ปา.๘๒...๘๔ ฯ ส.๓๕๒.๓๕๓]  
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        อนิวิสิตฺวาติ ปท กตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ชงฺฆ... 
ตฺถาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ โย โกจิ สตฺโถ ฯ 
        [๓๘๔] อนุ...สฺเสวาติ อนุราธปุรสฺส อิว ฯ อภิ...เยนาติ 
อภิธมิเม อาคตนเยน ฯ อร ฺสงฺเขปนฺติ อร ฺนฺติ คณน ฯ 
ยสฺส ปน คามสฺส เอโก อินฺทขีโล ฯ ตสฺส วา คามสฺส ฯ วาสทฺโท 
เวมชฺฌา วาติ โยเชตพฺโพ ฯ วาสทฺโท อินฺทขีเลติ อเปกฺขติ ฯ 
ยตฺร หีติ คาเม ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ ตตฺราติ คาเม ฯ พาห 
พาหุ เลฑฺฑ เลณฺฑ๑ สุปฺปปาโต สุปฺปปาโตติ จ เทฺว 
ปาา ฯ อปริกฺขิตฺตสฺส ฯ เป ฯ เลฑฺฑุปาตาติ เอตฺถ ปน วจเน 
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ มหาปจฺจริยป วุตฺตวจน ตาทิสเมว ฯ 
        [๓๘๕] มหาอฏกถายนฺติ ปท เปตฺวา วุตฺตนฺติ ปททฺวเย 
อาธาโร ฯ มาตุคาเมเนวาติ ปท ขิตฺตสฺสาติ ปเท กตฺตา ฯ 
เปตฺวาติ ปท กต อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตโตติ เลฑฺฑุปาตพฺ- 
ภนฺตรโต ฯ อิท มหาอฏกถาย วุตฺตวจน เอตฺถ อปริกฺขิตฺตสฺส 
ฯ เป ฯ เลฑฺฑุปาโตติ เอตฺถ๒ วจเน ปมาณ ฯ เอตฺถ าเน ฯ 
สพฺพตฺถ าเน ทฏพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๓๘๖] ปาลิย หีติอาทิ วิรุทฺธาการทสฺสนตฺถ ฯ อิติ ปุจฺฉา ฯ 
ปริหาโร ปณฺฑิเตน วุจฺจเต ฯ เอตฺถาติ ปาลิย ฯ โส จ 
 
๑. อิทานิ เลฑฑฺุ อิติ สนฺนิฏาน ตสฺมา สพฺพตฺถ ตถา ปริวตฺติสฺสาม ฯ 
๒. อติเรกมิท ฯ 

                             [ปา.๘๔ ฯ ส.๓๕๓..๓๕๕]  
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อธิปฺปาโย ฯ อฏกถาจริยานเมวาติ ปท วิทิโตติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
ฆรุปจาเร  ิตสฺสาติ อิมินา ฆรุปจาโร นาม ตสฺมึ ฆรุปจาเร 
 ิตสฺส มชฺฌมิสฺส ฯ เป ฯ คามุปจาโร นามาติ เหฏา วุตฺตวจน 
ทสฺเสติ ฯ อิตีติ เอว ฯ เสสมฺป๑ คามุปจารลกฺขณ ปณฺฑิเตน 
คเหตพฺพ ฯ อิธ สิกฺขาปเท ฯ ตตฺราติ๒ ตสฺมึ ทุวิเธ คาเม 
นิทฺธารณ ฯ อวตฺวาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ปุพฺเพติ 
ปริกฺขิตฺตคาเม ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ ตตฺถาติ ฆรุปจาเร ฯ โย ปน 
อาจริโย วทติ ฯ  ิตสฺสาติ ปท เลฑฺฑุปาตเยวาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ตสฺส อาจริยสสฺ อาปชฺชตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ ตโตติ ตสฺมา ฯ 
เอตฺถาติ ฆรุปจารคามุปจาเร วินิจฺฉโยติ ปเท อาธาโร ฯ 
คามปฺปเวสนาทีสูติ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ วุตฺตนเยเนวาติ 
ตสฺมึ ฆรุปจาเร  ิตสฺสาติอาทินา วุตฺตนเยน ฯ เอตฺถาติ อทินฺนา- 
ทานสิกฺขาปเท ฯ อสฺสาติ คามสฺส ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
        [๓๘๗] อภิธมฺเมติ สติปฺปฏานวิภงฺเค ฯ นิกฺขมิตฺวา พหิ- 
อินฺทขีลาติ อินฺทขีลโต พหิ นิกฺขมิตฺวา  ิต ย าน สพฺพ 
เอต าน อร ฺนฺติ วจน ภควตา วุตฺต ฯ ตนฺติ เสนาสน ฯ 
ปฏายาติ ปท ปฺจธนุสต อิติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อาจริยธนุนาติ 
ปท ปฺจธนุสตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอวนฺติ ปาลิย วุตฺตนเยน ฯ 
ภควตาติ ปท ทสฺสิตาติ ปเท กตฺตา ฯ อิตีติ ปท ปฺจาติ ปทสฺส 
 
๑. ๒. สนฺเตป ตตฺถาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๘๔ ฯ ส.๓๕๕.๓๕๖]  
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สรูป ฯ อวหรนฺตสฺสาติ คณฺหนฺตสฺส ฯ 
        [๓๘๘] อตฺถทสฺสนตฺถนฺติ อตฺถสฺส าปนตฺถ ฯ ตตฺถาติ 
อทินฺนนฺติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ อิธ ปน สิกฺขาปเท ยงฺกิฺจิ 
ฯ เป ฯ ภณฺฑ อทินฺนนฺติ วุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตเทต ภณฺฑ 
ทินฺนนฺติ ปเท กมฺม ฯ สามิเกหีติ ปท น ทินฺนนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
 ิต ภณฺฑ ฯ อนเปกฺขตายาติ ปท อปริจฺจตฺตนฺติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ ตณฺหามมตฺเตนาติ ตณฺหาวเสน มม ธน อิติ 
ภาเวน ฯ มมายิตตฺตาติ มม ธนนฺติ คหิตภาวโต ฯ 
        [๓๘๙] เถยฺยสงฺขาตนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เถเนตีติ 
เถโน ฯ ภวนฺติ พุทฺธิสทฺทา เอเตนาติ ภาโว ฯ อวหรติ คณฺหาติ 
เอเตนาติ อวหรณ อวหรณ จ ต จิตฺตฺจาติ อว...จิตฺต ฯ 
เอตนฺติ เถยฺยนฺติ วจน ฯ 
        สงฺขาสทฺทสฺเสว ตกาเรน วฑฺเฒตฺวา วุตฺตตฺตา สงฺขา 
สงฺขาตนฺติ อตฺถโต เอกนฺติ วุตฺต ฯ อตฺถโต เอกนฺติ ปทตฺถโต 
เอก ฯ ภาวโต สงฺขายติ อุปฏายตีติ สงฺขา สงฺขา เอว 
สงฺขาต ฯ 
        ส ฺา นิทาน การณ เอเตสนฺติ ส ฺานิทานา ฯ สตฺตาน 
สสาเร ปปฺเจนฺติ จิรายนฺตีติ ปปฺจา ตณฺหามานทิฏ ิโย 
ปปฺจา เอว สงฺขา ปปฺจสงฺขา ฯ 
        เถยฺยจิตฺตสงฺขาโตติ เถยฺยจิตฺโตติ กถิโต ฯ เถยยฺสงฺขาเตน 
                               [ปา.๘๔ ฯ ส.๓๕๖.๓๕๗]  
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เถยฺยภูตจิตฺตโกฏาเสน อิติ อตฺถโต ปณฺฑิเตน ทฏพฺพ ฯ 
ทฏพฺพนฺติ ปท ภาววาจก ฯ ยท ิเอว อตฺโถ โหติ อถ 
กสฺมา เอตสฺส วิภงฺเค เถยฺยจิตฺโต อวหรณจิตฺโตติ วุตฺตนฺติ 
อาห โย จาติอาทึ ฯ พฺยฺชน อนาทิยิตฺวาติ พฺยฺชเน อาทร 
อกตฺวา สทฺทตฺถมนเปกฺขิตฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ อนาทยิตฺวาติป 
อตฺถิ ฯ อตฺถเมวาติ อธิปฺปายเมว ฯ อสฺสาติ เถยฺยสงฺขาตนฺติ 
ปทสฺส ฯ 
        [๓๙๐] เอตฺถ ปน วจเน วิชฺชมาน ปมปท ฯ ทติุยปท ฯ เป ฯ 
วเสน วุตฺต ฯ เอตฺถ อาทิเยยฺยาติอาทิวจเน โยชนา ฯ 
เอกภณฺฑวเสน จ โยชนา สวิฺ...เนว ลพฺภติ นานาภณฺฑ- 
วเสน โยชนา สวิฺ...เกน ลพฺภตีติ สมพฺนฺโธ ฯ ตตฺถาติ 
เอกภณฺฑนานาภณฺฑวเสน โยชนาสุ นิทฺธารณ ฯ นานาภณฺฑ- 
วเสน โยชนา ตาว ปฐม เอว วุจฺจมานนเยน ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพา ฯ 
        อาทิเยยฺยาติ ปน ฯ อารามนฺติ ปุปฺผารามผลาราม ฯ 
อภิยฺุชตีติ ปรสนฺตก มม สนฺตโก อยนฺติ มุสา ภณิตฺวา 
อภิยฺุชติ โจเทติ อฏฏ กโรตีติ อตฺโถ ฯ สมฺปชานมสุาวาเทป 
อทินฺนาทานสฺส ปุพฺพปฺปโยคตฺตา ทุกฺกฏนฺติ๑ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ 
ทุกฺกฏสงฺขาตา อาปตฺติ ภเวยฺยาติ อตฺโถ อถวา ทุกกฺฏสฺ- 
 
๑. อิโต ปร อาหาติ วา วุตฺตนตฺิ วา ภวิตพฺพ ฯ 

                          [ปา.๘๔ ฯ ส.๓๕๘.๓๕๙]  
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 ิตสฺส วีติกฺกมสฺส อาปชชฺนนฺติ อตฺโถ ฯ เอส นโย อาปตฺติ 
ถุลลฺจฺจยสฺสาติอาทีสุป ฯ สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทตีติ อารามสฺ- 
สามิกสฺส สสย ชเนติ ฯ ธุร นิกฺขิปตีติ อุสฺสาห เปติ ฯ 
        อ ฺสฺส ภณฺฑ หรนฺโตติ เวตฺตเนน วา มิตฺตภาเวน วา 
อ ฺสฺส ภณฺฑ หรนฺโต ฯ สีเส ภารนฺติ สีเส  ิต ภาร 
อามสตีติ ปเท กมฺม ฯ อุปนิกฺขิตฺต ภณฺฑนฺติ สงฺโคปนตฺถาย 
อตฺตโน หตฺเถ ปเรหิ ปต ภณฺฑ นาห คณฺหามีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อตีตตฺเถ เจต วตฺตมานวจน น คเหสินฺติ อตฺโถ ฯ สหภรฺฑหารก 
เนสฺสามีติ สหภณฺฑหารก ภณฺฑ เนสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ฯ 
สงฺกาเมตีติ อติกฺกาเมติ ฯ ถลฏนฺติ ถเล นิกฺขิตฺต ฯ านาติ 
 ิตฏานโต ฯ เอตฺถาติ อาทิเยยฺยาติอาทิวจเน ฯ เอกภณฺฑวเสน 
ปน โยชนาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๙๑] วณฺณยนฺเตน ปณฺฑิเตน ทสฺเสตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ 
เอว วณฺณน ปน กึ ปโยชนนฺติ อาห เอวนฺติอาทึ ฯ หิ สจฺจ ฯ 
วณฺณยนฺเตนาติ๑ ปท สุวณฺณิตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ สพฺพอฏกถาน 
อากุลาทิภาว าเปตุ อิมสฺมิฺจาติอาทิ วุตฺต ฯ าเนติ ปท 
สพฺพ...กถาติ ปเท อาธาโร ฯ ทูวิ ฺเยฺโย วินิจฺฉโย เอตาสูติ 
ทูวิ ฺเยฺยวินิจฺฉโย ฯ ตถา หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ สพฺพ...ถาสูติ 
นิทฺธารณ ฯ ยานิ ตานิ อวหารงฺคานิ ภควตา วุตฺตานีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 
๑. วณณฺยตาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                 [ปา.๘๔ ฯ ส.๓๕๘.๓๕๙]  
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ปาลิยนฺติ ปท วุตฺตานีติ ปเท อาธาโร ฯ นเยนาติ ปรโต 
วุจฺจมานนเยน ฯ ตานิป อวหารงฺคานิ คเหตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
ปสทฺโท น เกวล มุขฺยปฺจก คเหตฺวา ปฺจกนฺติ ทสฺสิตนฺติ 
าเปติ ฯ อาคเตหีติ ปรโต ปาลิย อาคเตหิ อวหารงฺเคติ ฯ 
        เทฺว ปฺจกานีติ ปรปรคฺิคหิตฺจ โหติ ปรปรคฺิคหิตส ฺ ี 
จ ครุโก จ โหติ ปริกฺขาโร ปฺจมาสโก วา อติเรกปฺจ- 
มาสโก วา เถยฺยจิตฺตฺจ ปจฺจุปฏ ิต โหติ อามสติ 
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺจฺจยสฺส านา 
จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ เอก ฉหิ อากาเรหิ อาทิยนฺตสฺส๑ 

อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น จ สฺส ฺ ี น จ วิสฺสาสคฺคาหี 
น จ ตาวกาลิก ครุโก จ โหติ ปริกฺขาโร ปฺจมาสโก 
วา อติเรกปฺจมาสโก วา เถยฺยจิตฺตฺจ ปจฺจุปฏ ิต โหติ 
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส 
าเน จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ เอว วุตฺเตสุ ฉปฺปเทสุ 
เอก อปเนตฺวา อวเสสานิ ปฺจปทานิ เอก ปฺจกนฺติ เอกนฺติ 
เทฺว ฯ 
        เอตานิ เทฺว ปฺจกานิ มุขฺยปฺจกานิ นาม น โหนฺตีติ 
าเปตุ อาห เอตานีติอาทึ ฯ เอตานิ เทฺว ปฺจกานิ ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ ยตฺถ หีติ ทฬฺหกีรณ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ 
 
 ฉหากาเรหิ อทินฺน อาทิยนตฺสฺสาติ ปาลิ ฯ 

                       [ ปา. ๘๔ ฯ ส. ๓๕๙ ]  
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ปฺจเก ฯ ปฺจหากาเรหีติอาทีสุ ปน เอเกเกน ปเทน อวหาโร 
น สิชฺฌตีติ าเปนฺโต อาห เอตฺถ ปนาติอาทึ ฯ เอโกเยว 
อวหาโร สิชฌฺติ ฯ ตตฺถาติ อาทิเยยฺยาติอาทีสุ ฉปฺปเทสุ ฯ 
เตสป น สพฺเพสนฺติ สพฺเพส เตสป ปฺจกาน อตฺโถ อาจริเยหิ 
น ปกาสิโต ฯ 
         [๓๙๒] ปฺจปฺจกาน สรูป าเปนฺโต อาห ปฺจาติ- 
อาทึ ฯ สวิ ฺาณกาวิ ฺาณกวเสน นานาวิโธ ภณฺโฑ เอตสฺส 
ปฺจกสฺสาติ นานาภณฺฑ ฯ ปฺจนฺน อวหาราน สมูโห ปฺจก 
ปฺจปริมาณมสฺสาติ วา ปฺจก ฯ นานาภณฺฑเมว ปฺจก 
นานาภณฺฑปฺจก ฯ สวิ ฺาณกวเสน เอโก ภณฺโฑ เอตสฺสาติ 
เอกภณฺฑ เอกภณฺฑเมว ปฺจก เอกภณฺฑปฺจก ฯ สาหตฺถิโก 
เอว ปฺจก สาหตฺถิกปฺจก ฯ ปุพฺเพ ปวตฺโต ปโยโค 
ปุพฺพปฺปโยโค ปุพฺพปฺปโยโค เอว ปฺจก ปุพฺพปฺ...ปฺจก ฯ 
เถยฺยาย อวหรณ เถยฺยาวหาโร เถยฺยาวหาโร เอว ปฺจก 
เถยฺยา...ฺจก ฯ 
        ตตฺถาติ ปฺจสุ ปฺจเกสุ ฯ ตานิ เทฺว ปฺจกานิ ฯ ย 
ปเนต ปท ต ปท สาธารณ ฯ ต ปท โยเชตพฺพ ฯ 
วุตฺตนฺติอาทิ นิคมน ฯ นานา... ...ปฺจกฺจ มยา วุตฺต ฯ 
        อิทานิ พฺยฺชเน อาทร อกตฺวา เตส อตฺถมตฺตเมว าเปนฺโต 
                          [ปา.๘๔ ฯ ส.๓๕๙.๓๖๐]  
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ตตฺถ สาหตฺถิโก นามาติอาทิมาห ฯ ตตฺถาติ สาหตฺถิกาทีสุ ฯ 
นิสฺสคฺคิโย นามาติ ปท ลภตีติ ปเท กตฺตา ฯ อนฺโตสุงฺก ฯ เป ฯ 
อิติ ปรโต วุตฺเตน อิมินา วจเนน สทฺธึ สงฺเกต ...เมยยฺาติ 
อิท ปทโยชน ลภติ ฯ จสทฺโท๑ น เกวล สงฺเกต วีติ- 
นาเมยฺยาติ ปเทน โยชน ลภตีติ าเปติ ฯ ตตฺถาติ อาณาปก- 
อวหารเกสุ นิทฺธารณ ฯ ต ภณฺฑ ฯ 
        ตตฺถาติ ปุพฺพปฺปโยคาทีสุ ฯ เถยฺยาวหาราทโย ปฺจป 
เต อวหาเร มย วณฺณยิสฺสาม ฯ 
        [๓๙๓] ปฺจเกสูติ ปท กุสเลนาติ ปเท อาธาโร ฯ ยาน ิ
านานิ ฯ วิจกฺขโณ วตฺถุ ฯ เป ฯ ปฺจม อิติ ปฺจ านานิ 
ตุลยิตฺวา อาปตฺติอาทิก อตฺถ ธาเรยฺย เปยฺย ฯ อิตีติ ปท 
อาหูติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๓๙๔]  ตตฺถาติ วตฺถุอาทีสุ ฯ วตฺถุอุปปริกฺขณาการ าเปนฺโต 
อาห อวหารเกน หีติอาทึ ฯ อวหารเกนาติ ปท วุตฺเตปติ ปเท 
กตฺตา ฯ อิติ วจเน วุตฺเตป ฯ สสฺสามิเก ภณฺเฑ อุปปริก-ฺ 
ขิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ เตส สามิกาน ฯ กณฺฑสฺสามิเกสูติ 
ลกฺขณวนฺต ฯ เอตฺถาติ ภณฺฑทาเน ฯ ทีปนตฺถนฺติ ญาปนตฺถ ฯ 
        ภาติโก จ โส ราชา จาติ ภาติยราชา กการสฺส โย ฯ 
ภาติยราชสฺส กาโล ภาติ...กาโล ฯ เตน มหาวเส มหา- 
 
๑. อย วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                                [ปา.๘๔ ฯ ส.๓๖๐.๓๖๑]  
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นามาจริเยน วุตฺต โส ราชา มหาทา ิกราชสฺส ภาติกตฺตา 
ทีเป ภาติกราชาติ ปากโฏ อโหสีติ ฯ 
        มหาเจติยปูชายาติ ทุฏคามณิอภยร ฺา กตสฺส มหา- 
เจติยสฺส ปูชนตฺถ ปาวิสีติ ปเท สมฺปทาน ฯ ทกฺขิณทิสโตติ 
ปท ปาวิสีติ ปเท อปาทาน ฯ ปณฺฑุกาสาวนฺติ ปตกาสาว ฯ 
กริตฺวาติ เปตฺวา ฯ ตโตติ ตทา ฯ อุสฺสารณายาติ มหาชนสฺส 
อปคมนาย ฯ วตฺตมานายาติ ปท อโหสติี ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
มหาชน...ฬิโตติ มหาชนสงฺโขเภน ปฬิโต ฯ ต กาสาว ฯ 
อถาติ ตทา ฯ วิน...โมกโฺขติ วินยวาจนาจริโย ฯ เตน 
ภิกฺขุนา คหิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ เอตฺโถกาโสติ๑ เอตสฺมึ 
จีวรคฺคหเณ โอกาโส การณ ฯ ตว ปติฏา กาตุ มยา 
สกฺกา ภเวยฺย ฯ กถา ฯ เป ฯ สฺสามีติ ภิกฺขุ อาห ฯ ตหึ ฯ เป ฯ 
เกหีติ เถโร อาห ฯ ปฺจปติ มหาวิหารถูปารามอภยคิริมริจิ- 
วตฺติวิหารเจติยคิริสงฺขาเต ปฺจ ฯ ตโตติ ตทา ฯ น ภิกฺขุ ฯ 
ทกฺขิ ฯ เป ฯ ภนฺเตติ ภิกฺขุ อาห ฯ เตนหิ ฯ เป ฯ อาเนหีติ 
เถโร อาห ฯ อาม ภนฺเตติ ภิกฺขุ อาห ฯ กุหินฺเต ปาติตนฺติ 
เถโร ปุจฺฉิ ฯ อสฺสาติ ภเวยฺย ฯ ปรมสฺสาสนฺติ ปรมสฺสาท ฯ 
        [๓๙๕] ตสฺส ภณฺฑสฺส ฯ อปสทฺโท ปุริมตฺถ 
อเปกฺขติ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ อนฺตรสมุทฺเทติ อนฺตร- 
 
๑. วณณฺนาย เอตฺถ โอกาโสติ อนุปทวเสน ลิขิต ฯ 

                          [ปา.๘๔ ฯ ส.๓๖๑...๓๖๓]  
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สมุทฺทนามเทเส ฯ ตตฺเถวาติ อนฺตรสมุทฺเท ฯ อถาติ ตทา ฯ 
ตตฺถาติ เจติยคิริมฺหิ ฯ อนฺตร ฯ เป ฯ นตีนฺติ ภิกฺขุ อาห ฯ 
โส เนต ฯ เป ฯ คหิตนฺติ ภิกฺขุ อาห๑ ฯ เอต อิท ถาลก 
น สนฺตก ฯ ตตฺเถว๒ เจติยคิริมฺหิ ฯ ตตฺถ มหาวิหาเร น 
ตตฺร อนฺตรสมุทฺเท อิท ถาลก ฯ เอตฺถาติ ถาลเก ฯ มาสก 
วา ...ก วา อิติ ภิกฺขู อาหสุ ฯ อตฺถ ิฯ เป ฯ ป ฺตฺตนฺติ 
เถโร ปุจฺฉิ ฯ เอว วจเน เถเรน วุตฺเต ฯ 
        อาณิ จ คณฺฑิกา จ อาณิคณฺฑิกา ฯ ปตน ปาโต ฯ 
อาณิคณฺฑิกาน ปาโต อาณิคณฺฑิกปาโต๓ ฯ 
        [๓๙๖] ตตฺราติ สสฺสามิกอสฺสามิเกสุ ฯ ตยา ฯ เป ฯ กีตาติ 
วินยธเรน ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ ปาเทน กีตา ภนฺเต อิติ สามิโก อาห ฯ 
กึ ปน ฯ เป ฯ วลฺเชสีติ วินยธโร ปุจฺฉิ ฯ สเจ วาสีสามิโก 
วทติ ฯ อถาติ ตทา ฯ อสฺสาติ วาสีภณฺฑสฺส ฯ ยถา จ 
วาสิยา อคฺโฆ ภสฺสติ เอว ฯ เป ฯ กฺุจิกาย วา อคฺโฆ 
ภสฺสติ ฯ อฺช ฯ เป ฯ ย วาติ ปทตฺตย อคฺโฆติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ ปลา ฯ เป ฯ ณฺเณน วาติ ปทตฺตย ฆสิตฺวาติ 
ปเท กรณ ฯ ติปุ ฯ เป ฯ มตฺเตนาป อคฺโฆ ภสฺสติ ฯ อุทก 
ฯ เป ฯ ปนมตฺเตนาป อคฺโฆ ภสฺสติ ฯ ตณฺฑุ ฯ เป ฯ ฉฑฺฑิต- 
 
๑. วตวฺา ฯ ๒. วณณฺนาปาโ เอวสทฺทรหิโต ฯ ๓. ...หโตติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๘๔ ฯ ส.๓๖๓..๓๖๕]  
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มตฺเตนาป อคฺโฆ ภสฺสติ ฯ ตโตติ ตณฺฑุลาทิโต ฯ สปฺป 
ฯ เป ฯ มตฺเตนาป อคฺโฆ ภสฺสติ ฯ ตโตติ สปฺปเตลาทิโต ฯ 
วุตฺตนเยนาติ ปท ปริโภเคนาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สามิเกหีติ 
ปท โอนกตนฺติ๑ ปเท กตฺตา ฯ ปริโภเคนาติ ปท โอน อิติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ตนฺติ ภณฺฑ ฯ 
อาทิเยยฺย ฯ เป ฯ สงฺเกต วีตินาเมยฺยาติ ปฺจปทาน โยชนา สมตฺตา ฯ 
        [๓๙๗] ตตฺถาติ ยถารูปนฺติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ ยา ยา 
ชาติ ปกติ ยสฺส ต ยถาชาติก ฯ ตนฺติ ต ยถาชาติกภณฺฑ ฯ 
ตตฺถาติ ปาทาทีสุ ฯ ปาทารเหน ฯ เป ฯ ภณฺฑ ทสฺเสติ 
อติเรก... อุภยมฺป ทสฺเสติ ฯ เย อมจฺจา เย๒ ราชกุมารา 
วา ฯ กตาปราธาติ ปท อมจฺจา ราชกุมาราติ ปททฺวยสฺส 
วิเสสน ฯ กโต อปราโธ เยหิ เต กตาปราธา ฯ เต อมจฺจ- 
ราชกุมารา ร ฺโ อาโรเจนฺติ อกฺขทสฺสา ฯ 
        [๓๙๘] วิภชิตฺวาติ ปท ทสฺเสตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ยนฺตนฺติ ปท ภณฺฑนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ สงฺเขปโต เอว น 
วิตฺถารโต ฯ เอวนฺติป อตฺถิ อิติ เอวนฺติ โยเชตพฺพ ฯ ต 
ภณฺฑ ฯ ยตฺถ ยตฺถ าเน ฯ ยถา ยถา เยน เยน อากาเรน ฯ 
อนาคเตติ ปท ปาปภิกฺขูนนฺติ ปเท อาธาโร ฯ กิสฺมฺิจ โปตฺถเก 
วาสทฺโท อตฺถิ โส น ยุตฺโต ฯ เลโสกานนิรุนฺธนตฺถนฺติ 
 
๑. อูน กตนฺติ วณณฺนายมาคต ฯ  ๒. วาสทฺเทน ภวิตพฺพ ฯ 

                      [ปา.๘๔.๘๕ ฯ ส.๓๖๕..๓๖๗]  
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เลโสกาสสฺส ปทหนตฺถ ทสฺเสตุนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ ตถา 
ตถา เตน เตน อากาเรน ฯ ตสฺสาติ นยสฺส ฯ 
        [๓๙๙] ตตฺราติ นิกฺขิตฺตนฺติอาทิวจเน ฯ ต ภณฺฑ อาหริสฺ- 
สามีติ สมฺพนฺโธ ฯ กถนฺติ ปุจฺฉา ฯ โส หีติ วิตฺถาโร ฯ 
หิ สจฺจ โส ภิกฺขุ ตสฺส ภณฺฑสฺส ฯ มหนฺต นิธาน เอเกน 
นีหริตุ น สกกฺา ฯ นิธานนฺติ นิทหนวตฺถุ ฯ อิตีติ จินฺเตตฺวา ฯ 
ทฺวารปทหเนติ ปท อนาปตฺตีติ ปเท นิมิตฺต ฯ อ ฺสฺมึ วา 
กายวจีกมฺเม นิมิตฺต ฯ กุมภีฺาน คมนสฺส ฯ คมนสฺสาติ 
ปท อนุปกาเรติ ปเท สมปฺทาน ฯ อนุปกาเรติ ปท ทฺวาร...เน 
อ ฺสฺมึ วาติ ปททฺวยสฺส วิเสสน ฯ สมาคเมติ สมาคเต๑ ฯ 
ต นิธึ ฯ ลทโธ สหาโย เยน โส ลทฺธสหาโย ฯ อสฺสาติ 
ภิกฺขุสฺส ฯ อาหริสฺสามีติ วตฺวา ฯ สพฺพตฺถาติ ปท หตฺถ...เรสูติ๒ 

ปทสฺส วิเสสน ฯ มุสาปติ อปสทฺโท อมุสาติ วจน อเปกฺขติ ฯ 
ต วจน ฯ น หีติอาทิ ปมาทลิขนาการ ฺาปน ฯ ปุพฺพปฺปโยเคติ 
ปท ปาจิตฺติยฏาเนติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ทณฺฑ กรสิฺสามีติ 
วตฺวา ฯ ตทตฺถายาติ ตสฺส ทณฺฑสฺส อตฺถาย ฯ ตโตติ 
อลฺลรุกฺขจฺฉินฺทนโต ฯ ปริเยสนฺตานมฺปติ อปสทฺโท น๓ คจฺฉนฺ- 
ตาน ทุกฺกฏนฺติ าเปติ ฯ เนส ภิกฺขูน เอว วิตกฺกน ฯ วาสี... 
 
๑. อยเมว วณณฺนาปาโ ฯ ๒. วณฺณนาปาโ เอกาวจนิโก โหติ ฯ ๓. น  
เกวลนฺติ ภวิตพฺพ ฯ 

                            [ปา.๘๕.๘๖ ฯ ส.๓๖๗..๓๖๙]  
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ทฺทาเลติ ปท ยาจนฺตาติ ปเท กมฺม ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ อากรนฺติ 
โลหปฺปติฏานฏาน ฯ ยถา อิธ ปเทเส ทุกฺกเฏหิ สทฺธึ 
ปาจิตฺติยานิ โหนฺติ เอว สพฺพตฺถ ปเทเส ฯ อิติ เอว สพฺพ 
วจน ฯ 
        สหาโย จ กุทฺทาโล จ ปฏกฺจ สหา...กานิ ปริเยฏ- 
 ิตานิ ปริเยสิตานิ สหายกุทฺทาลปฏกานิ เยน โส ปริ...ปฏโก ฯ 
        ยถา อิธ นิธิฏานคมเน อตฺเถยฺยจิตฺตสฺส อนาปตฺติ เอว 
สพฺพตฺถ าเน ฯ จิรนิหิตายาติ จร ปตาย ฯ 
        [๔๐๐] อิตีติ ปท อฏวิธนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ 
อฏวิเธ ทุกฺกเฏ นิทฺธารณ ฯ อิติ เอว วุตฺต อิท ทุกฺกฏ ฯ 
เอตฺถ หีติ หิ สจฺจ เถยฺยจิตฺโต ฯ เป ฯ ทกฺุกฏสฺสาติ วจเน ฯ 
เอตฺถ ปนาติ๑ ตตฺถ ชาตก ฯ เป ฯ ฏฏสฺสาติ วจเน ฯ ย 
ปน ทุกฺกฏ ภควตา วุตฺต ฯ ตตฺถาติ าเน ฯ ตตฺถาติ ปตฺเต ฯ 
ย ทุกฺกฏ อิติ วุตฺต ฯ 
        อสฺสาติ อเนน ภิกฺขุนา ฉินฺเนปติ ปเท กตฺตา อสฺสาติ 
วา ภิกฺขุสสฺ อชฺชิธมฺโมติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อถ ยทิ ขนติ 
ขน... ปติฏาติ ภิกฺขุ ฯ นนุ จ อกปฺปยปวึ ขนนฺตสฺส 
ปาจิตฺติเยน ภวิตพฺพนฺติ โจทน สนฺธายาห อกปฺปยาติอาทึ ฯ 
อิธาติ ปสุขนนาธิกาเร ฯ อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ ปตฺตสฺสาปติ อปสทฺโท 
 
๑. อย ปนสทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ ฯ 

                            [ปา.๘๖ ฯ ส.๓๖๙..๓๗๑]  
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ฉินฺเนปติ วจน อเปกฺขติ ฯ กตฺวาป อามสิตฺวาป จาติ อปสทฺทา 
อ ฺม ฺาเปกฺขา ฯ 
        [๔๐๑] ตตฺราติ ปาลิย วุตฺตาน ฯ ปมนฺตาเวตฺถาติ เอเตสุ 
ทุกฺกฏถลฺุลจฺจเยสุ ปม ทุกฺกฏ ตาว เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ทุฏกตนฺตีมสฺส๑ วิวรณ สตฺถารา ฯ เป ฯ กตนฺติ ฯ สตฺถาราติ 
ปท วุตฺต อิติ ปเท กตฺตา ฯ กรณ กต ฯ ทุฏ ุกตนฺตีมสฺส๒ 

วิวรณ วิรูปา สา กิริยาติ ฯ อิติ เอวป การเณน ฯ 
        ย ทุกฺกฏ อิติ มยา วุตฺต ตฺว ต ทุกฺกฏ ยถากถ 
เอกนฺเตน สุโณหิ ยฺจ ทุกฺกฏ อปรทฺธ วิรทฺธฺจ ขลิต 
ยถา มนุสฺโส อาวิ วา ยทิ วา รโห ย ปาป กเร ปณฺฑิตา 
ต ปาป ทุกฺกฏนฺติ ปเวทนฺติ เอวมิทมฺป ลามกภาเวน ปาป 
เตน ตสฺมา เอต ทุกฺกฏนฺติ ปณฺฑิเตน วุจฺจตีติ โยชนา ฯ 
        [๔๐๒] ตนฺติ กมฺม ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ เอตฺถาติ 
ถุลลฺจฺจยนฺติ ปเท ฯ หิสทโฺท ทฬฺหกีรณ ฯ อจฺจเยสูติ 
นิทฺธารณ ฯ เตน ถุลลฺจฺจเยน ฯ 
        เอกสฺส ภิกฺขุโน มูเล สนฺติเก ต อจฺจย ภิกฺขุ เทเสติ 
โย ภิกฺขุ ต อจฺจย ปฏิคฺคณฺหติ เตน อจฺจเยน สโม อจฺจโย 
นตฺถิ เตน ตสฺมา เอต อจฺจย ถุลลฺจฺจย อิติ ปณฺฑิเตน วุจฺจติ ฯ 
 
๑. เอตฺถ ฐาเน ทุฏ ุ กตนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. เอตฺถ ปน ทุฏ กตนฺติ ฯ 

                              [ปา.๘๖ ฯ ส.๓๗๒.๓๗๓]  
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        [๔๐๓] เอตฺถาติ ผนฺทาปเน ฯ โอกฺกนฺเตนาติ ปท อาปนฺนาติ 
ปเท กตฺตา ฯ สหปฺปโยเคหิ ปท ทุกฺกฏานีติ ปเท อาธาโร ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ ตตฺถ ชา...จฺเฉทเนติ นิมิตฺต ฯ 
ขนเน พหุกานิป ทุกฺกฏานิ วิยูหน ปตฺวา ปฏิปฺปสฺมฺภนฺตีติอาทิ 
โยเชตพฺพ ฯ ปสุขนนาทีสูติ ปท อุปฺปนเฺนติ ปเท อาธาโร ฯ 
เอสา ปุริมาปตฺติปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิ จ นาม อาคตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอสา ปุริมาปตฺติปฺปฏิปฺปสฺทสฺธิ ปณฺฑิเตน คเหตพฺพา ฯ 
        [๔๐๔] เอตฺถาติ านา จาเวตีติ วจเน ฯ อนฺเตนาติ ปท 
ผุฏ อิติ ปเท กตฺตา ฯ ผุฏโกาสนฺติ ปท อติกฺกาเมตีติ 
ปเท กมฺม ฯ ปรนฺเตนาติ๑ ปท อติกฺกาเมตีติ ปเท การิต- 
กมฺม ฯ ตเถวาติ มุขวฏฏิยเมว ฯ 
        กุมฺภีมุขวฏฏิย ตตฺเถวาติป ปาโ ตตฺเถว กุมฺภีมุข- 
วฏฏิยนฺติ โยเชตพฺพ ฯ โส ปาโ น ยตฺุตตโร ฯ 
        มุขวฏฏยิาติ การิตกมฺม ฯ กุมฺภิยาติ ปท จาวนนฺติ ปเท 
สมพฺนฺโธ ฯ ยทิ ปน เปนฺติ ฯ พทฺธาติ กุมฺภีมุขวฏฏิพทฺธา ฯ 
ตตฺถาติ เอกขาณุเก พทฺธกุมฺภีอาทีสุ นิทฺธารณ ฯ พทฺธกุมฺภิยาติ 
ปท ขาณุกนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ กุมฺภี๒ 

 
๑. ปาริมนฺเตนาติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. กุมฺภสีทฺโท อิตฺถีลิงฺคิโกปเวสิตนฺต ิปเทน  
น สเมติ ฯ 

                              [ปา.๘๖ ฯ ส.๓๗๓..๓๗๕]  
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ปเวสิต โหติ ฯ เอตฺถาติ มูเล ปเวสิตกุมฺภิยาธิกาเร ฯ เสส 
วจน วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ วุตฺตนยเมวาติป 
อตฺถิ ฯ เกจิ ชนา ฯ อิตีติ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ ฉินฺทโต วาติ 
ฉินฺทนฺตสฺส เอว ภิกฺขุสฺส ฯ กุมฺภี คตา ฯ ฉินฺทิโต วาติป 
อตฺถิ โสเยว อตฺโถ ฯ ลุถตฺิวาติ ปท คตาติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ โส จ ภิกฺขุ อิติ มนสิกตฺวา ฉินฺทติ ฯ ตนฺติ กุมภึฺ ฯ 
ชาตกนฺติ ชาตกรุกฺขาทึ ฯ ตนฺติ สมีเป ชาตรุกฺขาทึ ฯ 
        [๔๐๕] เอตฺถาติ ปาลิย ฯ ผนฺทาเปตีติ เอตฺถ วจเน วุจฺจติ ฯ 
อวพฺยูหนฺโต อปพฺยู...หนฺโตติป เทฺว ปาา ฯ อปสทฺโท ยาว 
เอกาพทฺธนฺติอาทินา วุตฺตปุคฺคล อเปกฺขติ ฯ เอว กตฺวาติ 
เอกาพทฺธภาวจฺฉินฺท กตฺวา ฯ ภาชเน อนีหเฏป ฯ มฏุ ึ วา 
ฉินทฺตีติ เอตฺถ วจเน ฉินฺทติ นามาติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๔๐๖] เอตนฺติ สุตฺตารุฬฺหนฺติ วจน ฯ ปามงฺคาทีนีติ กฏิป-ฺ 
ปสาธนาทีนิ ฯ เอตฺเถวาติ ปามงฺคาทีสุ ฯ เอเตสุ สุตฺตารุฬฺห- 
ภณฺฑาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ฆสนฺโต...เอตฺถ ปน วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ กมฺุภิยาติ ปท อุปรีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อุปรีติ 
ปท ปตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ปต วา ภณฺฑ นีหรนฺตสฺสาติ๑ 

ปเท กมฺม ฯ โกฏินฺติ ปท กตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ พุนฺเธติ 
ปท กตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ ย ปน ภณฺฑ ปต ตสฺส 
 
๑. ฆสนฺตสฺส นีหรโตติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                        [ปา.๘๖ ฯ ส.๓๗๕..๓๗๗]  
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ภณฺฑสฺส านนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อตฺตนาติ ภณฺฑสงฺขาเตน 
อตฺตนา ผุฏ อิติ ปเท กตฺตา ฯ ผุฏโกาโส วาติ ผุฏโกาโส 
เอว ฯ ตนฺติ ภณฺฑ ฯ เกสคฺคมตฺเตติ ปท มุตฺเตติ ปเท 
ลกฺขณวนฺต มุตฺเตติ ลกฺขณกิริยา ฯ กมฺุภิยาติ ปท เหฏ ิม- 
โกกิยาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ กุมฺภิยาติ วา อุทฺธรนฺตสฺสาติ ปเท 
กมฺม ฯ ปริปณฺุณาย วา อูนาย วาติ ปททฺวย กุภิยาติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ อุทฺธรนตฺสฺส ปาราชิก ฯ เหฏ ิมโกฏิยาติ 
ปท มุตฺต อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปติฏ ิ...มุตฺตมตฺเต สติ ฯ 
ปามงฺคาทีนิ จาติ จสทฺโท จาเลนฺตสฺส จ นีหรนฺตสฺส จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ตสฺสาติ ภณฺฑสฺส ฯ 
        ตนฺติ มหาอฏกถาวุตฺตวจน ฯ อิตรนฺติ สงฺเขปฏกถาทีสุ 
วุตฺตวจน วุตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ อากาสคตนฺติ อากาสเมว ฯ 
อกโรนฺตสฺสาติ ปท เวกนเยนาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ต สงฺ- 
เขปฏกถาทีสุ วุตฺตวจน ฯ เหตุ าเปติ วินยวินิจฺฉเย หีติ- 
อาทินา ฯ วจนโต จาติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท าปกเหตุ ฯ 
จสทฺโท...วินจฺิฉเย หีติอาทิเหตุ อเปกฺขติ ฯ วจนโตเปตนฺติป 
อตฺถิ ฯ ยถา เยน ปกาเรน สพฺพา กุมฺภี อนฺโตกุมภิย  ิตสฺส 
ภณฺฑสฺส าน น โหติ เอต สงฺเขปฏกถาทิวจน ตถา 
ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
        [๔๐๗] สปฺปอาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ อุปฺปลทณฺโฑ จ เวฬุนาฬี 
                       [ปา.๘๖.๘๗ ฯ ส.๓๗๗.๓๗๘]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 308 

จ นโฬ๑ จ อุปฺปล...นฬา ฯ พุนฺเธติ ปท ปทหิตมตฺเตติ 
ปเท อาธาโร ฯ อิตีติ ปท อย วิภาโคติ ปทสฺส สรูป ฯ 
สพฺพมฺป ต วจน ภชติ ตสฺมา มหาปจฺจริยาทีสุ สุทสสฺิตเมว ฯ 
เอกาพทฺเธ เอส นโย ฯ ตมฺหิ ปโยเค ฯ สปฺปอาทิ มหคฺฆ 
อถ โหติ ฯ สปิฺปกายปติ ปท คเหตุนฺติ ปเท กรณ ฯ อปสทฺโท 
หตฺถาทึ อเปกฺขติ ฯ อจฺฉ ...เมวาติ ปสนฺน เตลสทิส มธ ุ
วา ผาณิต วาติ๒ ปททฺวยสฺส วิเสสน ฯ สปฺป วา ฯ เป ฯ 
ผาณิต วาติ จตุปฺปท ปเวเสตีติ ปเท กมฺม ฯ เตส สปฺปอาทีน 
อจฺฉตาย ปสนฺนตาย ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ กุกฺกุจฺเจ อุปฺปนฺเน 
มธุผาณิต เอกาพทฺธเมว หุตฺวา อตฺตโน ภาชนโต ปฏินีหริตุ 
สกฺโกติ อาหรติ๓ เอต มธผุาณิต มุขวฏฏิยา นิกฺขมิตฺวา ภาชเน 
ปวิฏป รกฺขติ กสฺมา พาหิเรน มธุผาณิเตน สทฺธึ เอกา- 
พทฺธตฺตา ภาชเน ปวิฏมธุผาณิตสฺสาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๔๐๘] กุมฺภิยาติ ปท ปกฺขิปตีติ ปเท อาธาโร ฯ สปฺป วา 
เตล วาติ ปททฺวย ปวนกนฺติ ปเท กมมฺ ฯ อากีริสสฺนฺตีติ ปกฺ- 
ขิปสฺสนฺติ ฯ ต ภณฺฑ เจ ปวติ ฯ ตตฺถาติ กุมฺภิย ฯ ต ปน 
วจน วิรุชฺฌติ ฯ ตตฺเถวาติ มหาอฏกถาย วินิจฺฉเยนาติ ปเท 
อาธาโร ฯ สกฺุขตฬาเกติ ปท สุกฺขมาติกายาติ ปเท อาธาโร ฯ 
 
๑. นฬนาฬีติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. วณฺณนาย สมาสปทวเสน  อาคต ฯ ๓. ปมาท- 
ลิขิตมิท อติเรก วา ฯ 

                           [ปา.๘๗ ฯ ส.๓๗๘.๓๗๙]  
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สุกฺขมาติกายาติ ปท อุชุกรณ อิติ ปเท กมฺม ฯ เอตฺถาติ 
ยงฺกิฺจิภณฺฑสฺส ปกฺขิปเน ฯ ตสฺสาติ ปฺจมาสกคฺฆนกเตล 
ปตภณฺฑสฺส อุทฺธาเรติ ปเท กมฺม ฯ อุทฺธรณ อุทฺธาโร ฯ 
ริตฺตกุมฺภิยาติ ปท เปตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ เปตฺวาติ ปท 
ภีโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตตฺถาติ รตฺิตกุมฺภิย ฯ อากิณฺเณติ 
ปท ภีโตติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ เตลปตนฺติ 
เตลปวนก ฯ ทาตพฺพนฺติ เทยฺย ภณฺฑฺจ  ต เทยฺยฺจาติ 
ภณฺฑเทยฺย ฯ อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ ตตฺร จาติ๑ กุมฺภิย ฯ อย ภิกฺขุ ฯ 
อากีรตีติ อ ฺโ ปกฺขิปติ ฯ อิติ วตฺวา ฯ อากีรสีติป อตฺถิ ฯ 
        [๔๐๙] เตล คเลตุกาโม ว๒ ภิกฺขุ อาวิฺชติ ฯ ปาทคฺฆนเก 
เตเล ฯ เตล สวิตฺวา คมิสฺสติ อิติ มนสิกาเรน ชชชฺร กโรติ ฯ 
เถยฺย ฯ เป ฯ เวมฏ วา สวิตฺวา คมิสฺสตีติ ปาทคฺฆนเก 
สวิตฺวา คเต ปาราชิกนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิท ปน วจน สม-ฺ 
โมหฏาน สมฺโมหสสฺ การณ ฯ 
        เอตฺถาติ โอมฏนฺติอาทิวจเน ฯ ตตฺถาติ โอมฏาทีสุ ฯ 
โอมฏสฺสาติ ปท อพฺภนฺตรนฺตโตติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ตโต 
อพฺภนฺตรนฺตโต คลิตมตฺตเมว เตล ฯ ต หีติ หิ สจฺจ ต 
เตล ฯ ต ปน อฏกถาสุ วุตฺตวจน ฯ อนฺโต จ ฯ เป ฯ 
กตจฺฉิทฺเท สติ ฯ ปฏายาติ ปท กเตติ ปเท วิเสสน ฯ อนฺโต 
 
๑. วณณฺนาย ปสทฺโท โหติ ฯ  ๒. อย วณณฺนาย นตฺถิ ฯ 

                     [ปา.๘๗ ฯ ส.๓๗๙..๓๘๑] 
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ปฏาย กเต ปน ฉิทฺเท สติ พาหิรนฺเตน กาเรตพฺโพ พหิ 
ปฏาย กเต ฉิทฺเท สติ อพฺภนฺ... ...ตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอตฺถาติ เวมชฺฌจฺฉิทฺเท ฯ 
        อิติ มนสิกตฺวา ฯ อาธารณนฺติป อตฺถิ ฯ กุมฺภิยา วฏฏิตฺวา๑ 

คตาย ฯ อฏกถาสูติ นิทฺธารณ ฯ กตฺถจิ อฏกถาย ฯ 
อปสทฺโท น เกวล ภณฺฑเทยฺย โหตีติ ลิขิตนฺติ าเปติ ฯ 
ตโตติ กุมฺภิโต ฯ อิติ มนสกิตฺวา ฯ ทุพฺพทฺธนฺติ ทุฏ ุ พทฺธ ฯ 
ทุฏปตนฺติ ทุฏ ุ ปต ฯ ปตนกนฺติ ปท กโรนฺตสฺสาติ ปเท 
กมฺม ฯ ตถาติ ทุพฺพนฺธกรณาทินา ฯ กฏ วา ปาสาณ วา 
กโรติ ฯ ต กฏปาสาณ ฯ 
        อุทก วฏเฏตฺวา อาคมิสฺสติ๒ ฯ อิตีติ มนสิกาเรน กโรตีติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สุกฺขมาติกายาติ ปท อาคเตติ ปเท อาธาโร  ฯ 
อุชุกตายาติ ปท สุกฺขมาติกายาติ ปทสฺส วิเสสน อถวา 
อุชุกตายาติ ลกฺขณกิริยา ฯ ตสฺสาติ านา จาวนปฺปโยคสฺส ฯ 
        [๔๑๐] ตตฺเถว...อาทีสูติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
ภินฺทติ ฯ เป ฯ ภณฺฑเทยฺย อิติ วจน อฏกถาย ตาว วุตฺต ฯ 
ตตฺถาติ จตูสุ เภทนจฺฉฑฺฑนชฺฌาปนอปริโภคกรเณสุ นิทฺธารณ ฯ 
หิ สจฺจ ต ปุรมิทฺวย ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ มหาอฏกถาย 
 
๑. วฏเฏตฺวาติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. วณณฺนาปาโ อาอุปสคฺครหิโต ฯ 

                                 [ปา.๘๗ ฯ ส.๓๘๑.๓๘๒]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 311 

วุตฺเต อตฺเถ ฯ อฏกถาย านา ฯ เป ฯ ทุกฺกฏนฺติ อิท วจน 
วุตฺต ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
        ปาลิย ทกฺุกฏนฺติ วจนสฺส วุตฺตตฺตา ปุริมทฺวเย ปาราชิกนฺติ 
อิท อยุตฺต อิติ มติ เจ ยทิ ตุมฺหาก สิยา ฯ 
        ปุริมทฺวเย ปาราชิกนฺติ อิท อยุตฺต น หิ สจฺจ ปาลิย 
เถยฺยจิตฺตปกฺเข ภินฺทติ วาติ ปทสฺส อุทเกน สภินฺทติ อิติ 
อตฺโถ ฉฑฺเฑติ วาติ ปทสฺส ตตฺถ ฯ เป ฯ อิติ อตฺโถ คเหตพฺโพ 
เอว วุตฺตนเยน เอเก อาจริยา วทนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        เอตฺถาติ ภินฺทติ วา ฉฑฺเฑติ วาติ ปททฺวเย ฯ อจฺจาเวตุ- 
กาโม จาติ๑ เถยฺยจิตฺเตน อจฺจาเวตุกาโม ฯ จสทฺโท านา 
จาเวตุกาม อเปกฺขติ ฯ ย วา ปน วตฺถุ เอตฺถ กุมฺภิย ภิกฺขุนา 
ปกฺขิตฺต๒ ต วตฺถุ ฯ ตตฺถาติ กุมฺภิย ฯ เตล สามิเกน 
ฉฑฺฑิยติ ฯ เอว หีติ หิ สจฺจ เอว อตฺเถ ปณฺฑิเตน 
กถิยมาเน ฯ 
                                ภุมฺมฏกถา สมตฺตา ฯ 
        [๔๑๑] ถลฏเ วินิจฺฉโย ฯ ตนฺติ ภณฺฑ ฯ อนฺโตกุมฺภิยนฺติ 
        ปท กรณ. เฉทนาติ ปเท อาธาโร ฯ 
        ภาชนคตกรณฺจ มุฏ ิจฺเฉทนฺจ ภาชน...ทน ภาชน... 
มุฏ ิจฺเฉทเน วุตฺโต วินิจฺฉโย ภาชน...วินิจฺฉโย ฯ สิเลส- 
 
๑. วณณฺนาย วสทฺโท โหติ ฯ  ๒. ปตฺถินฺนนตฺิ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                [ปา.๘๗ ฯ ส.๓๘๒.๓๘๓]  
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นิยฺยาสาทิปกฺกมธุผาณิเต วุตฺโต วินิจฺฉโย สิเลส...นิจฺฉโย๑ ฯ 
        สเจ ถลฏ ภณฺฑ ครกุ โหติ ภารพทฺธ ฯ เป ฯ ฆฏาทิ 
วา สเจ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ภารพทฺธนฺติ ปท โลห ฯ เป ฯ 
ฏาทีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
         โลหปณฺโฑ จ คุฬปณฺฑี จ เตล จ มธุ จ ฆฏฺจ 
โลห...ฆฏา๒ ฯ 
         กุมฺภิยาติ ปท จาวนาติ ปเท กมฺม ฯ ปาวาโร จ อตฺถรโก 
จ สาฏโก จ ปาวา...ฏกา ฯ อากาสคตนฺติ อากาเส  ิต ฯ 
เสส วจน วุตฺตนเยเนว๓ เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                                  ถลฏกถา สมตฺตา ฯ 
        [๔๑๒] อากาสฏเ ภณฺเฑ วินิจฺฉโย ฯ อิตีติ ปท ฉหีติ 
ปทสฺส สรูป ฯ อิตีติ จินฺเตตฺวา ฯ ตสฺสาติ โมรสฺส๔ ฯ ตนฺติ 
โมร ฯ มุขตุณฺฑเกนาติ ปท ผุฏ อิติ ปเท กตฺตา ฯ ผุฏโ- 
กาสนฺติ ปท อติกฺกาเมตีติ ปเท การิตกมฺม ฯ กลาปคฺเคน 
วาติ วาสทฺโท กลาปคฺค วา มุขตุณฺฑก วาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
สีสาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ ต องฺค ฯ วสนฺติ เอตฺถาติ ฯ วตฺถุ 
 
๑. วณณฺนาย สิเลสนิยฺยาสาทีติ ปท ปธานปท ทิสฺสติ ฯ  ๒. วณฺณนายมฺปน โลห 

ปณฺฑี คุฬปณฺฑี เตลมธุฆฏาทีติ  อนุปท กตฺวา มุทฺทิต ฯ  ๓. วุตฺตนยเมวาติ  
วณฺณนาปาโ ฯ ๔. ทิสฺสมานวณฺณนาย ตสฺสาติ ปท ภิกฺขุโนติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
                               [ปา.๘๗ ฯ ส.๒๘๓..๓๘๕]  
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วตฺถุสฺส อนฺโต อนฺโตวตฺถุ ฯ ตสฺส โมรสฺส ฯ จสทฺโท๑ 

อุปฺปติตมตฺเต จ ทุติยปทวาเร จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        วาตเวเคนาติ ปท อุกฺขิตฺตนฺติ ปเท กตฺตา๒ ฯ ขลิตฺถทฺธนฺติ 
กฺชิเกน ถทธฺ ฯ อภิมุขาคตนฺติ อภิมุเข อาคต ฯ ตสฺส 
สาฏกสฺส าน อวิโกเปนฺโตเยว ทุกฺกฏ อาปชฺชตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อสฺส สาฏกสฺส านปริจฺเฉโท จ เวทิตพฺโพ ฯ ปปติตฺวาติ 
ปติตฺวา ฯ ตนฺติ สาฏก ฯ 
        มนุสฺสานนฺติ ปท ปลนฺธนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อลงฺ- 
กโรนฺตานนฺติ ปท มนุสฺสานนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ คีเวยฺยกาทิ- 
ปลนฺธว วา ปตติ ฯ จีวเร ปติต ตีเวยฺยาทิปลนฺธนาทิก ฯ 
                                อากาสฏกถา สมตฺตา ฯ 
        [๔๑๓] เอตฺถ เวหาสฏเ มฺจปาทีสุ๓ ปตภณฺเฑ จ 
วินิจฺฉโย ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ เตสนฺติ มฺจปาทาน ฯ อติกฺ- 
กามิตมตฺเต สติ ตตฺถาติ ตสฺมึ อติกฺกามนนิมิตฺเต ปาราชิก โหติ 
ตตฺถาติ วา ตสฺมึ สาฏเก อติกฺกามิตมตฺเต สติ ปาราชิก โหติ ฯ 
        [๔๑๔] ตตฺถาติ จีวรวเส ฯ ปติฏ ิโตกาเสนาติ ปท ผุฏ อิติ 
ปเท กตฺตา ฯ ตนฺติ จีวร ฯ พนฺธิตฺวาติ ปท ปต อิติ ปเท 
 
๑. วณณฺนาย วาสทฺโท โหติ ฯ  ๒. วาตเวคุกฺขิตฺตนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ ๓. วณณฺนา- 
ปาโ อาทิสทฺทรหิโต ฯ 

                                [ปา.๘๗ ฯ ส.๓๘๕..๓๘๗]  
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ปุพฺพกาลกิริยา ฯ หิ สจฺจ มุตฺตมตฺตเมว ต จีวร านา 
มุตฺต อิติ สงฺขฺย คณน คจฺฉติ ฯ นิเวเธนฺตสฺส นิพฺเพเนฺตสฺสาติ 
จ เทฺว ปาา ฯ ตถาติ ฉินฺทนโมจนนีหรเณน ฯ ตตฺถาติ 
จีวรวเส ฯ 
        สรณ ธมฺโม สภาโว เอตสฺสาติ สรณธมฺม สรณธมฺมสสฺ 
ภาโว สรณธมฺมตา๑ ฯ 
        นนฺติ จีวรณ ฯ ปสาเรตฺวาติ ปท ปตสฺสาติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา ฯ ปตสฺส จีวรสฺส ฯ ปติฏ ิโตกาเสนาติ ปท 
ผุฏ อิติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺถาติ ปสาเรตฺวา ปตจีวเร 
วินิจฺฉโยติ ปเท อาธาโร ฯ ยนฺติ จีวร ฯ ตสฺส จีวรสฺส 
านานิ ฯ ตตฺถาติ จีวรวเส จ ภูมิย จ ปติฏ ิตจีวเร นิทฺ- 
ธารณ ฯ ปติฏ ิเต จีวเร วินิจฺฉโยติ ปเท อาธาโร ฯ 
จีวรรชฺชุยาปติ ปท วินิจฺฉโยติ ปเท อาธาโร ฯ อปสทฺโท  
จีวรวส อเปกฺขติ ฯ 
        [๔๑๕] ปตภณฺฑ ปนาติ ปท  ิตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เภสชฺชฆโฏ 
วา...ถวิกา วา ปตาติ สมฺพนฺโธ ฯ สเจติ ปท  ิตนฺติ 
ปเทน สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ ปตภณฺฑนฺติ ปท อเปกฺขิตฺวา  ิตนฺติ 
วุตฺต ฯ ลคฺคนก ฆสนฺตสฺส นีหรโต ภิกฺขุสฺส ปาราชิก ฯ พุนฺเธนาติ 
ปท อุกฺขิปตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ภิตฺตินิสฺสิต ภณฺฑ ฯ 
 
๑. สสณ...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                              [ปา.๘๗ ฯ ส.๓๘๗.๓๘๘]  
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ตตฺถาติ ภูมึ ผุสิตฺวา  ิตภณฺเฑ ฯ เอตฺถาติ สิกฺกาย ฯ าน- 
เภโทปติ อปสทฺโท ย ปนาติอาทินา วุตฺตมตฺถ อเปกฺขติ ฯ 
ตตฺถาติ าเน ฯ เตสุ ภิตฺติขีลนาคทนฺเตสุ ฯ ทฺวีสุ ตีสุ ขีลนาค- 
ทนฺเตสุ ปตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ  ิเตสูติ ปท ทฺวีสุ ตีสูติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ เตสนฺติ กุนฺตภิณฺฑิวาลาน ฯ อคฺเคน 
ผุฏโกาส พุนฺธ อติกฺกาเมนฺตสฺส ฯ 
        ลคฺคิเตติป อตฺถิ ฯ ลคฺคิตนฺติ ปน ยุชฺชติ กสฺมา รุกฺเข 
วา ลคฺคิตนฺติ ฐปตปเทน สมานโต ฯ 
        ตาลรุกขฺาทีสุ ลคฺคิตภณฺเฑ องฺกุสกาทีสุ วุตฺตนเยเนว๑ 

วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อาโรเปตฺวา ปตา ปณฺฑิ ลภตีติ ปเท กตฺตา ฯ านานีติ 
ปท ลภตีติ ปเท กมฺม ฯ ปตฏ... ...านฺจาติ ปททฺวย 
เทฺวติ ปทสฺส สรูป ฯ ตตฺถาติ ปตฏานวณฺฏฏาเนสุ ฯ โย 
ปน ภิกฺขุ ฉินฺทติ ฉินฺนมตฺเต ตสฺส ปาราชิก ฯ ฉินฺนมตฺตา 
ปณฺฑิ ฯ อตฺตนาติ ปท กต อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๔๑๖] ปตฺตาธารเกปติ เอตฺถ วจเน คจฺฉตีติ  ปเท อาธาโร ฯ 
ตตฺถาติ ปตฺตธารเก ฯ ปตปตฺตสฺสาติ ปท านนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ ปตฺเตนาติ ปท ผุฏ อิติ ปเท กตฺตา ฯ ตสฺสาติ 
ปตฺตสฺส รุกขฺาธารเกติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ รกฺุขาธารเก ฯ 
 
๑. วณณฺนาปาโ เอวสทฺทรหิโต ฯ 

                           [ปา.๘๗ ฯ ส.๓๘๘..๓๙๐]  
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สพฺพสฺส๑ ภณฺฑสฺส ฯ ภิกฺขุนา กาเรตพฺพ ฯ 
                                        เวหาสฏกถา สมตฺตา ฯ 
        [๔๑๗] อุทกฏเ วินิจฺฉโย ฯ ภีเตหิ ชเนหิ กตฺวา 
นิกฺขิตฺตนฺติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ อุทเกนาติ ปท อวินสฺสาติ 
ปเท กรณ ฯ อวินสฺสโน๒ ธมฺโม สภาโว เยส ตานิ 
อวินสฺสนธมฺมานิ ฯ โปกขฺรณีอาทีสูติ ปท อุทเกติ ปเท 
อาธาโร ฯ 
        หตฺถปาเทหิ วา ปโยค๓ กโรนฺตสฺสาติ สมฺพนฺโธ ฯ หตฺเถหิ 
วา ปาเทหิ วา หตฺถปาเทหิ วา ปโยค กโรนฺตสฺสาติ ปาเน 
ภวิตพฺพ ฯ สเจ ปน ปลายติ ฯ อามสนาทีสูติ ปท วินิจฺฉโยติ 
ปเท อาธาโร ฯ กุมฺภิยาติ ปท วุตฺต อิติ ปเท อาธาโร ฯ 
ตตฺถาติ ภุมฺมฏกถาย ฯ อิธ อุทกฏกถาย ฯ 
        [๔๑๘] อุปฺปลาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ อุปฺปลชาติกานนฺติ ปท วาโกติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ อุปฺปลชาติกาทีสุ นิทฺธารณ ฯ 
อุปฺปลาทีนีติ ปท เปนฺติ วา พนฺธนฺติ วาติ ปททฺวเย กมฺม ฯ 
ปุปฺเผสุ วา นาเฬสุ วาติ ปททฺวย กตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ 
เตส อุปฺปลาทีน านาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ านาติ  ิตฏ- 
านโต ฯ ทีฆโตติ ปท ปปฺุผคฺเคน จ นาฬนฺเตน จาติ ปททฺวเย 
 
๑. สพฺพตฺถาติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. อวนิสฺสนนฺติ ภวิตพฺพ ฯ ๓. ปโยเคติ วณณฺนา- 
ปาโ ฯ 

                           [ปา.๘๗.๘๘ ฯ ส.๓๙๐.๓๙๑] 
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อปาทาน ฯ โยป ภิกฺขุ ตสฺส ปาราชิก ฯ เอตฺถ าเน คต 
ปุปฺผกลาป อห คเหสฺสามิ อิติ เอว ภิกฺขุ อถ ปน สเจ ปริกปฺเปติ 
ตาว รกฺขติ ฯ คตฏาเนติ ปุปฺผกลาปสฺส คตฏาเน ฯ ตนฺติ 
ปุปฺผ ฯ นาฬนฺเนติ ปท อติกฺกนฺเตติ ปเท ลกฺขณวนฺต ฯ 
อติกฺกนฺเตติ ปท ลกฺขณกริิยา ฯ เกสคฺคมตฺตนฺติ ปท อติกฺกนฺเตติ 
ปเท กิริยาวิเสสน ฯ ปสฺสโตติ ปท อปนาเมตฺวาติ ปเท อปาทาน ฯ 
เอตฺถาติ พนฺธิเตสุ ปุปฺเผสุ ฯ 
        คณฺหิตุกามสฺส ภิกฺขุสฺส าน อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ปุปฺผนาเฬหิ ปตฺตนาเฬหิ จาติ ปททฺวย ผุฏ อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
ผุฏ...เสนาติ ปท ปริจฺเฉโทติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ต 
ปนสฺสาติ ต ปน ปทุมินึ อสฺส ภิกฺขุสฺส ถลฺุลจฺจย ฯ อจาเลตฺวา- 
ปติป อตฺถิ ฯ ปทุมินิยาติ ปท ปุปฺผนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        พหิ ปเตติป ปาโ ฯ ปเตสูติ ปน ยุชชฺติ ฯ พหุตฺเถ 
วา เอกวจน ฯ 
        ราสิกตานิ จ กลาปพทฺธานิ จ ภารพทฺธานิ จ ราสิ... 
พทฺธานิ ราสิกต...พทฺธานิ จ ตานิ ปุปฺผานิ จาติ ราสิ... 
ปุปฺผานิ ฯ 
        ภึส๑ วา มูฬาล วา อตฺถิ ฯ เอตฺถาติ ภึสมูฬาสุ ฯ 
ตานิ ภึสมูฬาลานิ ฯ มลูปติ อปสทฺโท  สมฺภาวเน  ฯ ตมฺปติ 
 
๑. อิทานิ ภิสนฺติป วลฺชียติ ฯ 

                          [ปา.๘๘ ฯ ส.๓๙๑..๓๙๓]  
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ปตฺตปุปฺผ ฯ อปสทฺโท มลู อเปกฺขติ ฯ กิมิวาติ อาห โยพฺ- 
พนปฺปตฺตาน มุขปฬกา วิยาติ ฯ 
        [๔๑๙] ตสฺส ภิกฺขุสฺส ปาราชิก ฯ ตสฺมึ มจฺเฉ ฯ ตโตติ 
มหามาติกาโต๑ ฯ อวาเฏ อาวาเฏติ เทฺว ปริยายา ฯ 
เตสนฺติ มนุสฺสาน ฯ ตโตติ นิทฺธมนตุมฺพโต ฯ ตตฺถาติ 
มหาตฬากอุทกวาหกาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ตฬาเกติ มหาตฬาเก ฯ 
ขุทฺทกมาติกาสูติ ปท มาติกาสูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ขุทฺทกา- 
สูติป อตฺถิ ฯ จสทฺโท มาติกาสุ จ อุทกอาวาเฏสุ จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ตตฺถาติ ตฬากาทีสุ นิทฺธารณ ฯ คหิตสฺส 
มจฺฉสฺส ฯ ตโตติ ขุทฺทกมาติกาอาวาเฏหิ อปาทาน ฯ ตนฺติ 
มจฺฉ ฯ ปริคฺคหฏาเนติ รกฺขนฏาเน ฯ  ิตสฺเสว จมฺฉสฺส 
เต มนุสฺสา สามิกา ฯ หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ชนปเทสุ ฯ 
ตตฺถาติ ขุททฺกมาติกาย ฯ น มจฺฉ ฯ ตโตติ อุทกวาหกโต ฯ 
จสทฺโท อุทกวาหก จ ตฬาก จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตโตติ 
มาติกาโต ฯ เกจิ ปน๒ มนุสฺสา ฯ ปจฺฉินฺเนติ ภาวลกฺขณ ฯ  
ตตฺถาติ อุทเก ฯ ตานิ มทนผลาวิสาทีนิ ฯ ตตฺถาติ าเน ฯ อิติ 
มนสิกตฺวา ฯ ปกฺขิปตฺวาติ ปท คต อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
คตา จ เต มนุสฺสา จาติ คตมนุสฺสา ฯ เตติ มจฺฉา ฯ 
 
๑. มหาตฬากสฺสาติ ปุริมปท สนฺธาย มหาตฬากโตติ ภวิตพฺพ ฯ ๒. อย ปน สทฺโท  
วณณฺนาย น อาคโต ฯ 

                         [ป.๘๘ ฯ ส.๓๙๓..๓๙๕]  
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สสฺสามิกมจฺฉา วาติ สามิกสหิตมจฺฉา เอว ฯ 
                                        อุทกฏกถา สมตฺตา ฯ 
        [๔๒๐] นาวฏเ วินิจฺฉโย ฯ อิธ นาวฏาธิกาเร ฯ รชน- 
โทณิกาติ ปท อเปกฺขิตฺวา เวทิตพฺพาติ วุตฺต ฯ เวทิตพฺโพติป 
อตฺถิ ฯ สีมาสมฺมนฺนเนติ ปท วฏฏตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
ธุวนาวา วฏฏติ ฯ อนฺโตขนิตาติ ปท ธุวนาวาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ขนิตฺวาติป อตฺถิ เอว สติ กตาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
พนฺธิตฺวา วาติ เอตฺถ วาสทฺโท กตา วาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ติณฺณนฺติ ปท วหนิกาติ ปเท กมฺม ฯ อิธาติ นาวกฺาธิกาเร ฯ 
        ตสฺส นาวาย นิกฺขิตฺตภณฺฑสฺส ฯ นาว ...ทิมฺห ิวจเน 
วินิจฺฉโย ฯ พนฺธน...เอตฺถ ปน วจเน วินิจฺฉโย ฯ ยา 
นาวา ฯ ตสฺสา นาวาย ฯ ตนฺติ ต วจน ฯ 
        [๔๒๑] เอตฺถาติ นาวฏาธิกาเร ฯ ตสฺมึ พนฺธเน ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ พนฺธเน ฯ วิปฺปนฏา จ สา นาวา จาติ วิปฺปนฏานาวา๑ ฯ 
สฺวสฺสาติ โส อุทกปฺปเทโส อสฺสา นาวาย ฯ ต นาว ฯ  
ทิสาสูติ ปท ผุฏโกาสนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ผุฏโกาสนฺติ 
ปท อติกฺกาเมนฺตสฺสาติ ปเท กมฺม ฯ อติกฺกาเมนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
อโธนาวาตเลนาติ ปท ผุฏ อิติ ปเท กตฺตา ฯ ญตฺวาติ ปท 
เวทิตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ยโต กุโตจิ านโต 
 
๑. วณณฺนาย อนุปท ลิขิยติ ฯ 

                    [ปา.๘๘ ฯ ส.๓๙๕.๓๙๖]  
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อติกฺกนฺตมตฺเตติ ปเท อปาทาน ฯ อุทฺธนฺติ ปท อติกฺกนฺตมตฺเตติ 
ปเท อาธาโร ฯ จสทฺโท ผุฏโกาส จ อุทฺธ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อุสฺสาเทตฺวาติ อุกฺขิปตฺวา ฯ ทารุฆฏิกานนฺติ ทารุขณฺฑาน ฯ 
ตตฺถาติ ทารุฆฏิกาน อุปร ิปตนาวาย วินิจฺฉโยติ ปเท 
อาธาโร ฯ จสทฺโท ปติฏ ิตตฺถทฺธสาฏเก จ ปตภิณฺฑิวาเล 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ กตฺวาติ ปท ปตายาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา 
ผุฏโกาสมตฺตเมว าน น โหติ อถโข สจฺจโต โยตฺตโกฏิโต 
ฯ เป ฯ ปจฺฉิมนฺโต ตาว ถเล ปตาย นาวาย านนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ทีฆโต ติริยนติฺ ปททฺวย ปติฏ ิต อิติ  ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        ปติฏ ิโต ปริยนฺโต ปติฏ ิตปริยนฺโต ปติฏตปริยนฺโต 
ปมาณ ยสฺส านสฺส ต ปติฏ ิตปริยนฺตปฺปมาณ ฯ 
        าน อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ เวทิตพฺโพติป อตฺถิ 
โอกาโส ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพติ อตฺโถ ฯ ตนฺติ นาว ฯ 
ผุฏโกาสนฺติ ปท อติกฺกนฺต อิติ ปเท กมฺม ฯ อปเรนาติ 
ปท ปติฏ ิตนฺเตนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปติฏ ิตนฺเตนาติ ปท 
อติกฺกนฺต อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อุทฺธ เกสคฺคมตฺเต๑ าเน 
โยตฺเตน สห ปวิโต ภิกฺขุนา โมจิเต ปาราชิก โหติ ฯ 
        [๔๒๒] ผิเยนาติ ขุทฺทกมูเลน วิตฺถารคฺเคน รสฺสปาชนทณฺเฑน ฯ 
สเจ ปน ฉตฺต ปณาเมตฺวา วาต คณฺหาเปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 
๑. ...มตฺตนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๘๘ ฯ ส.๓๙๖.๓๙๗]  
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จีวรนฺติ ปท อกฺกมิตฺวา อุกฺขิปตฺวาติ ปททฺวเย กมฺม ฯ ปาเทหีติ 
ปท อกฺกมิตฺวาติ ปเท กรณ ฯ ลงฺการสทิสนฺติ กุปเก พทฺธ- 
วตฺถสทิส ฯ วาตนฺติ ปท คณฺหาเปตีติ ปเท กมฺม ฯ วาเตน 
วาติ ปท หฏาติ ปเท กตฺตา ฯ สา นาวา ฯ ปุคฺคลสสฺ 
นตฺถิ อวหาโรติ อวหาโร ปุคฺคลสฺส นตฺถิ ฯ สมฺปตฺต นาว ฯ 
เนวตฺถีติ อวหาโร เนว อตฺถิ ฯ 
                              นาวฏกถา สมตฺตา ฯ 
        [๔๒๒] ยานฏเ วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ วยฺหนฺติอาทิวจเน 
วินิจฺฉโย ฯ อุปริ มณฺฑปสทิส ปทรจฺฉนฺน ยาน วยหฺ นาม 
สพฺพปริคุณฺ ิม วา ฉาเทตฺวา กต ยาน วยฺหนฺติ สมพฺนฺโธ ฯ 
อุปรีติ ปท ฉนฺนนฺติ ปเท อาธาโร ฯ สพฺพปริคุณฺ ิมนฺติ ปท 
ฉาเทตฺวาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ ทตฺวาติ ปกฺขิปตฺวา ฯ ครุทฺธ- 
ปกฺขนเยนาติ ครุทฺธปกฺขสทิเสน๑ ฯ เตสูติ วยฺหาทีสุ นิทฺธารณ ฯ 
จสทฺโท นาวฏเ จ ถลฏเ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ปฏเกติ ปท 
คณฺหโตติ ปเท อาธาโร ฯ ปฏเกนาติป อตฺถิ ฯ ปฏเกติ ปท 
อนุกฺขิตฺเตติ ปเท ลกฺขณวนฺต ฯ ปหริตฺวาติ ปท วิโกปเตติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ยาน...ทมิฺหิ วจเน วุตฺตานิ ทุติย...ทีนิ ฯ 
 
๑. อิทานิ ครุฬ อิติ มาคธปาโ ครุฑ อิติ สกฺกฏปาโ อิจฺเจว  ยุตฺตสนฺนิฏาน  
ตสฺมา อิโต ปร ตถา ปริวตฺติสฺสาม ฯ 

                           [ปา.๘๘.๘๙ ฯ ส.๓๙๗.๓๙๘]  
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        [๔๒๔] านา จาเวตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ยานสฺสาติ 
ปท านาตีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เกสคฺคมตฺเตติ ปท อติกฺกนฺเตติ 
ปเท ลกฺขณวนฺต ฯ ย ปน  ยาน ปต ฯ ธุเรนาติ ปท 
ปตสฺสาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ภูมิยา ปตสฺส ยานสฺส 
านานิ ฯ จสทฺโท ธุเรน จ อกฺขุทฺทีหิ จาติ โยเชตพฺโพ  
ปติฏ ิต อิติ ปเท กรณ ฯ 
        อกฺขุทฺทหีีติ อกฺขทารุนา สมฺปฏิจฺฉกา เหฏ ิมภาเค กปฺปกตา 
เทฺว ทารุขณฺฑา อกฺขุทฺทิโย นาม ฯ ตาส กปฺปกตาน ทฺวินฺน 
กปฺปสีสานิ จตฺตาริ อิธ อกฺขุททฺิโยติ วุจฺจนฺตีติ วิมติวิโนทนิย 
วุตฺต ฯ อกฺขุทฺธีหิ อุฏ ีนนฺติป อตฺถิ ฯ 
        ปติฏ ิตฏานสฺสาติ ปท อติกฺกเมติ ปเท กมฺม ฯ สกฏสฺส 
เกสคฺคมตฺเต ปวิโต อติกฺกเม ฯ อุทฺทิโย เอว ขาณุกา 
อุทฺทีขาณุกา ฯ อถาติ ยทิ ฯ ต ยาน าติ ติฏติ ฯ ติฏตีติป 
อตฺถิ ฯ ตตฺถาติ ยาเน เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ทสิาสุ 
อุทฺธฺจาติ ปททฺวย ผุฏ อิติ ปเท อาธาโร ฯ ตสฺส จกฺกสฺส ฯ 
อุฏ ิตภาคนฺติ อุฏ ิตโกฏาส อกฺกมิตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
อตฺตนาติ ปท กต อิติ ปเท กตฺตา ฯ ตสฺมึ อุฏ ิตภาเค 
 ิเตป อุฏ ิตภาคโต อวเสสฏาเน อติกฺกนฺตมตฺเต ปาราชิก ฯ 
ตตฺถาติ ทฺวีสุ าเนสุ นิทฺธารณ ฯ อถ ยทิ อติกฺกเมติ ฯ 
ยาเนติ ปท ยานสฺสามิโกติ ปเท อาธาโร ฯ อิติ มนสิกตฺวา  
                        [ปา.๘๙ ฯ ส.๓๙๘...๔๐๐]  
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อถ ยทิ อาโรหติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
                             ยานฏกถา สมตฺตา ฯ 
        [๔๒๕] อิโตติ ยานฏโต ฯ ตโตติป อตฺถิ ฯ ปรนฺติ ปท 
ภารฏนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ โส ภาโร ฯ ตตฺถาติ ภารฏเ 
เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ ตตฺถาติ สสีาทีสุ ฯ สีสสสฺ 
ปริจฺเฉโท ตาว เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ สีสนฺติป อตฺถิ สีส 
ตาว เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ปรุิมคเลติ คลสฺส ปรุิมภาเค 
คลวาฏโกติ ปเท อาธาโร ฯ คลวาฏโกติ คีวาย อุปริมคลวาฏโก 
โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ เกสฺจิ ชนาน ฯ เย กณฺณสกฺขลิกา 
กณฺณจูฬิกา อิติ ชเนหิ วุจฺจนฺติ เตส กณฺณจูฬิกาน อโธภาโค 
จ อิติ เอว อย สีสสฺส เหฏ ิมปริจฺเฉโท ฯ จสทฺโท อาวตฺต- 
คลวาฏก อเปกฺขติ ฯ ตโตติ เหฏ ิมปริจฺเฉทโต ฯ กณฺณจูฬิกาหีติ 
ปท ปฏายาติ ปเท อปาทาน ปฏายาติ ปท เหฏาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ เหฏา อุปรีติ ปททฺวย ขนฺโธติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๔๒๖] โย ภิกฺขุ อนาณตฺโต อิติ วทติ ฯ อิท ภณฺฑ ฯ เอตฺถ 
าเน ฯ สามิเกหีติ ปท อนาณตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ เตหิ 
สามิเกหิ ฯ อโนโรเปตฺวาปติ อปสทฺโท อเปกฺโข ฯ ยมโก 
ภาโร ยสฺส ชนสฺส โส ยมกภาโร ฯ ปฏ ิย ปติฏาสิ๑ ฯ 
ตตฺถาติ ยมกภาเร ฯ อย ปน เทสนา ฯ เอตฺถ ปน วจเน 
 
๑. ปติฏตีติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๘๙ ฯ ส.๔๐๐...๔๐๒]  
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วุตฺโต ฯ สุทธฺจิตฺเตน สีสาทีหิ วา คหิโต โหตุ ฯ ต ภาร 
นิกฺขิปนฺตสฺส ฯ ภูมิโต คณฺหาตีติ เอตฺถ ปน วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ภารานนฺติ ปท นิกฺขิปตฺวาติ ปเท กมฺม๑ ฯ 
                                  ภารฏกถา สมตฺตา ฯ 
        [๔๒๗] อารามฏเป วินิจฺฉโย ฯ เตสุ ปุปฺผารามาทีสุ ฯ ปุปผฺนฺติ 
เอตฺถ เทเสติ ปุปฺผนโก ฯ ตตฺถ ชาตเก ปน วินิจฺฉโย ฯ ต 
อุปฺปาเฏตฺวา วา คณฺหโต อุปฺปาฏิต วา มูล คณฺหโต ปาราชิก ฯ 
เอตฺถาติ เอตสฺมึ กนฺเท ฯ อุปโยคคมนกนฺติ อุปยฺุชิตพฺพสฺส 
คมนก ฯ อปสทฺโท อุปฺปลปทุมานิ อเปกฺขติ ฯ หิสทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ เกสฺจิ ปุปฺผาน ฯ สา สูจิกา ฯ คณฺหนฺตสฺสาติ 
ปท วินิจฺฉโย ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปต ผล ฯ 
        [๔๒๘] ต หีติ หิ สจฺจ ต อภิยฺุชก ฯ ตถา กุสลาทิภาเวน ฯ 
อตีติ ปท จินฺเตสีติ ปเท อากาโร ฯ ตสฺส สามิกสฺส ฯ เตน 
อภิยฺุชเกน อุปฺปาทิตาติ ปเท กตฺตา ฯ อลนฺติ อยุตฺต ฯ อิติ 
มนสิกาเรน ฯ อกโต ธรุนิกฺเขโป เอเตนาติ อกตธุรนิกฺเขโป๒ ฯ 
อถ ปน ยท ิสอุสฺสาโหว ฯ สามิเกนาติ ปท นิกฺขิตฺเตปติ ปเท 
กตฺตา ฯ อภิยฺุชโก สอุสสฺาโห ว ฯ กาลนฺติ วินิจฺฉยกาล ฯ อิติ 
 
๑. ภารานนฺติ ปท นิทฺธารณ ยงฺกิฺจีติ ปท นิกฺขิปตฺวาติ ปเท กมฺมนฺติ ยุตตฺตร ฯ   
๒. กต...อิติ วณฺณนาปาโ อยเมว ยุตฺตตโร ฯ 

                           [ปา.๘๙.๙๐ ฯ ส.๔๐๒...๔๐๔]  
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มนสิกาเรน อาคเมติ ฯ นนฺติ อาราม ฯ โสป อภิยฺุชโก 
น ทสฺสามิ อิติ มนสิกาเรน ธุร นิกฺขิปติ ฯ สามิโกป น 
ลจฺฉามีติ มนสิกาเรน ธุร นิกฺขิปติ ฯ ตโตติ อารามโต ฯ 
        อุกฺโกป อุกฺโกจนฺติ เทฺว ปริยายา ฯ น เกวล ตสฺเสว 
อนุยฺุชกสสฺ ปาราชิก ฯ สฺจิจฺจ ตสฺส อภิยฺุชกสฺส อตฺถสาธเน 
ปวตฺตาน กูฏ ฯ เป ฯ ปาราชิกนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ สฺจิจฺจาติ ปท 
ปวตฺตานนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตสฺสาติ ปท สาธเนติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ สพฺเพสนฺติ ปท กูฏวินิจฺ... ...สกฺขีนปติ ปททฺวยสฺส 
วิเสสน ฯ เอตฺถ จาติ ธมฺมฺจรนฺโตติ ปเท ฯ หิ สจฺจ 
อนิกฺขิตฺตธุโร สามิโก อ ฺเน อปราชิโต ว โหติ ฯ สามิกานนฺติ 
ปท ปฬา อิติ ปเท สมฺปทาน กมฺม วา ฯ 
                           อารามฏกถา สมตฺตา ฯ 
        [๔๒๙] วิหารฏเป วินิจฺฉโย ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ 
จตูหีติ ภุมฺมฏ ถลฏ อากาสฏ เวหาสฏนฺติ จตูหิ ฯ 
เอตฺถ วิหารฏเ อภิโยเคป จ วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ สงฺฆสนฺตเก 
วิหาราทิเก ฯ เตติ คณเอกปุคฺคเล ฯ ตตฺถาติ คณเอกปุคฺคลาน 
สนฺตเก ฯ 
                                วิหารฏกถา สมตฺตา ฯ 
        [๔๓๐] เขตฺตฏเป วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ ปุพฺพณฺณนฺติอาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ เอตฺเถวาติ อปรณฺณนฺติ ปเท ฯ อิธาป เขตฺตฏเ ฯ 
                           [ปา.๙๐.๙๑ ฯ ส.๔๐๔.๔๐๕]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 326 

ตตฺถ ชาตเก ปน วินิจฺฉโย ฯ นิรปฺปตฺวาติ อจฺฉินฺทิตฺวา 
รปฺปธาตุ อจฺเฉทเน ฯ อสิเตนาติ ทาเตน๑ ฯ วาโก ตกฺโกติ 
จ เทฺว ปริยายา ฯ มุฏ ิคเตสูติ ปท ฉินฺเนสุปติ ปเท ลกฺขณวนฺต 
ฉินฺเนสุปติ ปท รกฺขนฺตีติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ มทฺทนปฺ- 
ปปฺโปฏเนสติู๒ ปท นตฺถติี ปเท อาธาโร ฯ เอตฺถาติ เขตฺตฏเ ฯ 
        [๔๓๑] ขีลสงฺกมนาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ สามิกาน ปสฺสนฺตาน วา 
อปสฺสนฺตาน วาติ สามิเกสุ ปสฺสนฺเตสุ วา อปสฺสนฺเตสุ วา ฯ 
เย จสฺสาติ อสฺส ขีลสงฺกมนสฺส เอกจฺฉนฺทา เย ภิกฺขู ฯ 
คเหตพฺพ าน ฯ เอวนฺติ ปเม ทุกกฏนฺติอาทินา นเยน ฯ 
พหุเกสุป ขีเลสุ เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อวสาเนติ 
ปท ทฺวินฺนนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ทฺวินฺนนฺติ นิทฺธารณ ฯ 
ตฺจ โข ปาราชิก สามิกาน ธุรนิกฺเขเปน โหติ ฯ เอว 
สพฺพตฺถ รชชฺุสงฺกมนาทีสุ นโย ฯ อิตีติ มนสิกโรนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
เตสนฺติ ทฺวินฺน ปโยคาน นิทฺธารณ ฯ เอกสฺมึ ปโยเค ฯ 
เยน เกนจิ วตฺถุนา ฯ ตตฺถ ตตฺถ วตฺถสูุ เวทิตพฺพนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ 
        [๔๓๒] วตฺถุฏเป วินิจฺฉโย วตฺถุฏเปติ วา ทสฺเสนฺโตติ 
ปเท อาธาโร ฯ ตตฺถาติ อารามวตฺถาทีสุ ฯ อุปโรปเก วาติ 
 
๑. ทาตฺเตนาติ เยภยฺุเยน วลญชียติ ฯ  ๒. ปปฺโปเน อิติป อตฺถิ อิทานิ ปน 
ปปฺโผฏน อิติ สนฺนิฏาน ฯ 

                          [ปา.๙๑ ฯ ส.๔๐๕..๔๐๗]  
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โรปตพฺเพ รกฺุขาทิเก ฯ อโรเปตฺวาติ๑ อาโรเปตฺวา ฯ นเยนาติ 
ปท ปต๒ อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอตฺถาติ อารามวตฺถุ- 
วิหารวตฺถูสุ ฯ 
        [๔๓๓] ตตฺถาติ อร ฺนฺติ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อิธ อธิกาเร ฯ 
ยโต อร ฺโต ฯ น วินา มูเลนาติ มูล วินา น ลพฺภนฺติ ฯ 
ทสฺเสตีติ าเปติ ฯ อิตีติ ปท อิมนฺติ ปทสสฺ สรูป ฯ ตตฺถาติ 
อร ฺเ ฯ ตตฺถ ชาตเกสุ ปเนตฺถาติ เอตฺถ อร ฺเ ตตฺถ 
ชาตเกสุ นิทฺธารณ ฯ เอตฺถ จาติ เอตสฺมึ ปเท ลตา 
เอวาติ ปเท อาธาโร ฯ เวตฺโตปจ ลตาปจาติป อตฺถิ ฯ อปจาติ 
นิปาตสมุทาโย ฯ ตตฺถาติ เวตฺตลตาสุ นิทฺธารณ ฯ สา ลตา 
อคฺเค ฉินฺนาป อวหาร น ชเนตีติ สมฺพนฺโธ ฯ สเจ ลตา 
เวเตฺวา  ิตา น โหติ ตทา อวหาร ชเนตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ติณ วาติ เอตฺถ ปเท สงฺคหิต ฯ ต ติณ ฉินฺน  วา คณฺหนฺโต ฯ 
น เกวลฺจ ติณปณฺณเมว คณฺหนฺโต ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ 
อ ฺมฺป...วากจฺฉลฺลิอาทึ คณฺหนฺโต ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ วากาทิวตฺถุมฺหิ ฯ โย ปน รุกฺโข ฯ 
อสฺส รุกฺขสสฺ ฯ ฉลลฺิโยติป อตฺถิ ฯ ลกฺขณจฺฉินฺนสฺสาปติ 
ส ฺาณจฺฉินฺนสฺส รุกฺขสฺส ฯ ฉลลฺิยาติ ปท ปริโยนทฺธนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ ตานิ เคหาทีนิ ฯ กตานิ จาติ จสทฺโท กตานิ จ 
 
๑. ๒. อปโรเปตฺวา ปโตติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๙๑.๙๒ ฯ ส.๔๐๗...๔๐๙]  
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อชฺฌาวุฏานิ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิตีติ มนสิกตฺวา ฯ เอเตส 
ทารูน ฯ เยหิ ชเนหิ ฉินฺนานีติ ปเท กตฺตา ฯ เตหิ ชเนหิ ฯ 
ตานิ ทารูนิ ฯ นิราลยา ตตฺถ ชาตาติ ตสฺมึ อร ฺเ ชาตา 
ทารุอาทโย นิราลยา อิติ ตสฺมา คเหตุ วฏฏตีติ สมพฺนฺโธ ฯ 
ตสฺสาติ ภิกฺขุสฺส วฏฏตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ เตส อร ฺ- 
ปาลาน ฯ คนุตุนฺติ คมน ฯ อิตีติ มนสิกตฺวา ฯ ทาตพฺพนฺติ 
เทยฺยธมฺม ฯ เทหีติ วจเน อร ฺปาเลหิ วุตฺเต ทสฺสามีติ 
อาโภคสภาวโต ภิกฺขุนา ทาตพฺพเมว ฯ ทตฺวาติ ปท วทตีติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ลทธฺกปฺปเมวาติ ภิกฺขุนา ลทธฺ อนุรูป- 
เมว ฯ คนฺตุนฺติ คมน ฯ อิสสฺรชาติโกติ อิสฺสรปฺปกติโก อทตฺวา ว 
วาเรติ ฯ ตาปสานฺจ ภาค ฯ โย ปน ภิกฺขุ อาคนฺตฺวา 
ปกฺโกสิตฺวาป อทิสฺวา คจฺฉติ ฯ ยสฺสาปติ ยสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ ปรหิรนฺโตติ ปรวิชฺเชนฺโต ฯ อิทนฺติ 
อร ฺอารกฺขฏาน ฯ ปริหรนฺตสฺส ปริวชฺเชนฺตสฺส ฯ เอตฺถาติ 
อร ฺอารกฺขฏาเน ฯ 
        [๔๓๔] ตนฺติ อุทก ฯ ต ภาชน อาวิชฺฌิตฺวา วา ฉิทฺท 
วา กตฺวา คณฺหนฺตสฺส ตตฺถ เตสุ ภาชเนสุ โปกฺขรณีตฬาเกสุ 
จ วิชฺชมาน อุทก อตฺตโน ภาชน ปเวเสตฺวา วา คณฺหนฺตสฺส 
วินิจฺฉโย ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท ตตฺถ 
จ โปกฺขรณีตฬาเกสุ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
                          [ปา.๙๒.๙๓ ฯ ส.๔๐๙.๔๑๐]  
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        [๔๓๕] มริยาทจฺเฉทเน ปน วินิจฺฉโย ฯ ตฺจาติ ทุกฺกฏ ฯ 
อนฺโตติ มริยาทสฺส อนฺโต ตฺวา พหิมุโข ภิกฺขุ ฯ มชฺเฌติ 
มริยาทสฺส มชฺเฌ ตฺวา ฯ ตนฺติ มริยาท ฯ คามทารเกหิ วา 
คาโว ปกฺโกสาเปติ ฯ คามทารเกหีติ ปท ปกฺโกสาเปตีติ ปเท 
กมฺม ฯ เตติ คาโว ฯ เตเนว ฉินฺนาติ มริยาทา เตเนว ภิกฺขุนา 
ฉินฺนา ฯ เตหีติ คาเวหิ อุฏาปติ อิติ ปเท กตฺตา ฯ เตหีติ 
คามทารเกหิ ฯ อ ฺเนาติ ปท ฉินฺทาเปตีติ ปเท กมฺม ฯ เตนป 
รุกฺเขน อุฏาปติ อิติ ปเท กตฺตา ฯ อปสทฺโท คาวคาม- 
ทารเก อเปกฺขติ ฯ กตฺวาติ ปท ปทหตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ตฬากรกฺขนตฺถายาติ ปท นิพฺพาหน๑. นิทฺธมน อิติ ปททฺวเย 
สมฺปทาน ฯ ตฬากโตติ ปท นิพฺพาหน. นิทฺธมน อิติ ปททฺวเย 
อปาทาน ฯ อ ฺโต านโต คจฺฉนฺตนฺติ ปเท อปาทาน ฯ 
อุทกนฺติ ปท ปวิสตีติ ปเท กตฺตา ฯ เอตฺถาติ ตฬาเก ฯ 
ตสฺสาติ ปรสนฺตกสฺส ตฬากสฺส ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ าเนสุ ฯ 
เตน ภิกฺขุนา กตายาติ ปเท กตฺตา ฯ กตายาติ ภาวลกฺขณ ฯ 
อตฺตโน ธมฺมตาย อาคนฺตฺวา วา คาวิโย ขุเรหิ มริยาท 
ฉินฺทนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ธมฺมตายาติ ปกติยา ปเวสิตาติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ คามทารเกหีติ ปท ปเวสิตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
 
๑. นิพฺพหน อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๙๓ ฯ ส.๔๑๐...๔๑๒]  
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ปเวสิตา คาวิโย ฯ อ ฺเหิ ชเนหิ ฉิชชฺมาโนติ ปเท กตฺตา ฯ 
อุทก...านนฺติ ปท ปทหตีติ ปเท กมฺม ฯ ตลสฺส ยตฺตโก 
ปริจฺเฉโท ยาวตล ฯ ตปฺปจฺจยาติ อุทกปฺปจฺจยา ฯ ตโตติ 
สสฺสโต ฯ อสฺสาติ ตฬากสฺส ฯ สาป มหามาติกา ฯ ตโตติ 
มหามาติกาโต ฯ ขุทฺทกมาติกาติ ปท นีหริตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
ตนฺติ ขุทฺทกมาติกาย อุทก ฯ ตตฺถาติ ขุทฺทกมาติกาเกทาเรสุ 
นิทฺธารณ ฯ วาเหตีติ อุทก วาเหติ ฯ อนิคฺคเต อสมฺปตฺเต 
วาติ ปททฺวย พนฺธตีติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ สุกฺขมาติกเยวาติ 
ปท พนฺธตีติ ปเท กมฺม ฯ อนิกฺขนฺเต พทฺธา สุพทฺธาติ ตฬากโต 
อุทเก อนิกฺขนฺเต ปาลี ภิกฺขุนา พทฺธา สุฏ ุ พทฺธา ตฬากโต 
อุทเก นิกฺขนฺเต ปาลี ภิกฺขุนา เจ พทฺธา ภณฺฑเทยฺย ฯ 
        [๔๓๖] วินิจฺฉิตพฺพนฺติป อตฺถิ ฯ เอตฺถาติ ทนฺตกฏเ ฯ 
เวตฺตนภโฏติ เวตฺตเนน โปสโก๑ ฯ ปกขฺมาสวาเรนาติ ปกฺขสฺส 
เจว มาสสฺส จ วาเรน ฯ ตสฺเสวาติ อาหรณกสฺส ฯ สงฺเฆนาติ 
ปท รกฺขิตโคปตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เอเสว นโย ชาเต ภณฺเฑติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท สงฺฆสนฺตก อเปกฺขติ ฯ เตสนฺติ 
คณปุคฺคลคิหิมนุสฺสาน ฯ เตติ สามเณรา ฯ อิตีติ มนสิกาเรน 
นิกฺขิปนฺติ ฯ โอสรตีติ โอตรติ ฯ เตน ภิกฺขุนา ฯ ปธานฆเรติ 
วีริยกรณฏานฆเร ฯ ขียตีติ ทนฺตกฏ ขียติ ฯ ตโตติ ตทา ฯ 
 
๑. โปสิโต  ฯ 

                                [ปา.๙๓ ฯ ส.๔๑๒...๔๑๔]  
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เกจิ เถรา วเทยฺยุ ฯ เยหิ ภิกขฺูหิ ทนฺตกฏานิ คหิตานิ ฯ 
เกจิ เถรา ขาทนฺตุ ฯ เป ฯ อิติ วเทยฺยุ ฯ คจฺฉนฺเตนปติ 
ปท คนฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๔๓๗] วนปฺปติ วนสฺสตีติ จ เทฺว ปาา ฯ สทฺทนีติยมฺป 
วนสฺสตีติ วุตฺต ฯ เอต วนปฺปตีติ วจน ฯ อิธ ปน อธิกาเร ฯ 
สนฺถริตตฺตาติป อตฺถิ สมพฺนฺธตฺตาติ อตฺโถ ฯ ตตฺถาติ รุกฺเข ฯ 
อ ฺเน วาติ ปท จาลาเปตีติ ปเท กมฺม ฯ ตา วคฺคุลิโย ฯ 
เตน ภิกฺขุนา กเตติ ปเท กตฺตา ฯ ต รุกขฺ ฯ สย วา 
สเจติ ภิกฺขุ สย วาตมุข สเจ โสเธติ ฯ สย วา เอสาติป 
ปาโ ฯ อาคนฺตฺวานาติ อาคนฺตฺวา ฯ อาคนฺตฺวาติป ปาโ ฯ 
วาตมุขโสธน ปเนตฺถาติ เอตฺถ อธิกาเร วาเต อสมฺปตฺเต 
วาตมุขโสธน สเมติ ฯ สกฺุขมาติกายาติ ปท อุช ุอิติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ โน อ ฺถา สเมติ ฯ 
        [๔๓๘] หรณเก วินิจฺฉโย ฯ ปรนติฺ ปท ทิสฺวาติ ปเท 
กมฺม ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ เอตฺตาวตาสฺสาติ เอตฺตเกน อามสเนน 
อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ เตนสฺสาติ เตน ผนฺทาปเนน อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
เตนสฺสาติ เตน  โมจนการเณน อสฺส ฯ รุกฺข ฯ เป ฯ มิว 
วลยาทิ ปาราชิก น ชเนติ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ ตโต 
หตฺถโต ฯ ตตฺเถว หตฺเถ ฯ 
        องฺคุลิย ปเวสิตา มุทฺทิกา องฺคุลีมุทฺทิกา ฯ ปาท อุปคจฺฉตีติ 
                       [ปา.๙๓.๙๔ ฯ ส.๔๑๔...๔๑๖]  
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ปาทุปก คการสฺส โก ฯ กฏึ อุปคจฺฉตีติ กฏปก ฯ ปาทุปก 
จ กฏปกฺจ ปาทุ...ปกาน ิปาทุ...ปกานิ จ ตานิ ปลนฺธนานิ 
จาติ ปาทุ...ปลนฺธนานิ ฯ องฺคุลีมุทฺทิกา จ ปาทุ...ปลนฺธนานิ 
จ องฺคุ...ปลนฺธนานิ ฯ 
        สลชชฺิตายาติ๑ สหลชฺชิเหตุ ฯ สหภณฺฑหารกนฺติ ปตปท ฯ 
โจเรนาติ ปท อธิปฺเปต อิติ ปเท กตฺตา ฯ โจรสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
        [๔๓๙] โย หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ตนฺติ ภณฺฑ มฺุจโตติ ปเท 
กมฺม ฯ ปริปาติยมานสฺสาติ ภณฺฑหารเกน ปาติยมานสฺส ฯ 
อปสทฺโท ปเคว อมฺุจเนติ าเปติ ฯ เตนาติ ปาเตหีติ 
วจนเหตุนา ฯ ภณฺเฑ ภณฺฑหารกสฺส หตฺถโต มุตฺตมตฺเต ฯ ต 
โจร ฯ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ อสฺส โจรสฺส 
มยา ฯ เป ฯ กตนฺติ เอว วิตกฺกน ฯ มยาติ ปท กตนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ ปาตาเปนฺเตนาติ ปท มยาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อิท 
ภณฺฑ ฯ ตโตติ วิตกฺกานนฺตร ฯ น ภณฺฑ ฯ ธุรนิกฺเขเป สติ ฯ 
โส ภณฺฑสฺสามิโก ฯ อนชฺฌาวุฏกทานีติ อนชฺฌาวุฏก 
อิทานีติ เฉโท ฯ อิทานีติป อตฺถิ ฯ อิท ภณฺฑ ฯ อิตีติ เอว ฯ 
อถ ปน ยท ิปลายติ ฯ ต ภณฺฑ ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
        [๔๔๐] อุปนิธิมฺหิ วินิจฺฉโย ฯ น ตุมฺหาก อนุรูป ฯ ตตฺถาติ 
โจรภณฺฑสฺสามิเกสุ นิทฺธารณ ฯ นนฺติ ภณฺฑ ฯ ยทิ ปน 
 
๑. สลชฺชตายาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๙๔ ฯ ส.๔๑๖...๔๑๘]  
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นิรุสฺสาโห โจโร ฯ เอวป สนฺเต ฯ ปาเปตฺวาติป อตฺถิ ฯ 
ตเถวาติ เอเสว นโย ฯ 
        [๔๔๑] เอตฺถาติ อุปนิธิมฺหิ ฯ เอวนฺติ วุจฺจมานนเยน ฯ 
อสฺสาติ ปตฺตสฺส ฯ ตสฺเสว ปตฺตสฺส สนฺติเก สมีเป ฯ วาจา- 
เปตฺวาติ ปท อาหาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ โก เอโสติ 
เถโร อาห ฯ อห ฯ เป ฯ ลเภยฺยนฺติ ภิกฺขุ อาห ฯ กาลสฺเสว 
อมฺหีติ เฉโท ฯ เมติ ปท ปโตติ ปเท กตฺตา ฯ ต ปตฺต 
คณฺหตีติป อตฺถิ ฯ อาคนฺตฺวาติ ปท ปลายตีติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา ฯ อิติ วจเน เถเรน วุตฺเต ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ 
ตตฺถาปติ ปตฺเต ฯ อ ฺ ตาทิสเมว ปตฺต เถเร คณฺหนฺเต 
อย นโย ยุชชฺติ มนุสฺสวิคฺคเห มนุสฺสวิคฺคหสิกฺขาปเท อาณตฺติ- 
สทิสวตฺถุ๑ วิย ฯ ตนฺติ ต กุรุนฺทีวจน ยชฺุชติ ฯ ต ปตฺต ฯ 
อิธาปติ โจรปตฺตคฺคหณาธิกาเร ฯ 
        อิติ มนสิกตฺวา ฯ อิติ อาห ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ ส ฺายาติ 
สฺชานิตฺวา ฯ เวริสฺส อย ปตฺโต ฯ โจรสฺเสวาติ เอโก 
กิร ภิกฺขูติอาทิวุตฺตโจรสฺส ฯ เทตีติ อปโรติอาทินา วุตฺตโจรสฺส 
เทติ ฯ อถสสฺาติ อสฺส โจรสฺส อถ ยทิ เทติ ฯ 
        [๔๔๒] อมุก นามาติ อสุก นาม ฯ อสุก นามาติป อตฺถ ิ
มการสฺส โส ฯ ตตฺถ จ าเน เอโส ทหรภิกฺขุ ฯ 
 
๑. อาณตฺต...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๙๔ ฯ ส.๔๑๘...๔๒๑]  
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        เถเรน วุตฺโต สาธุ อิติ วตฺวา ฯ ตตฺเถว วิหาเร ฯ อสฺส 
ภิกฺขุสฺส ต จีวร ฯ ตโตติ วิหารโต ฯ อิติ วตฺวา ฯ 
ตตฺถาติ คาเม ฯ โจรา วาสสฺ ต หรนฺติ ยถา วา ตถา 
นสฺสโตปติป ปาโ โส น ยุตฺโต ฯ นนติฺ ภิกฺขุ ฯ นิสสฺฏโ 
ทูโต นิสฺสฏทูโต ฯ วิสฏทูโตติป อตฺถิ ฯ 
        เถยฺยจิตฺเต อุปฺปนฺเน วุตฺตสทิโส วินิจฺฉโยติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สพฺพฏาเนสูติ ปท วินิจฺฉโยติ ปท อาธาโร ฯ เอตฺถ วจเน 
วุตฺต อิติ ปเท อาธาโร ฯ ตตฺร จ าเน ฯ อิติ วตฺวา ฯ 
        [๔๔๓] เถเรนาติ ปท ปตนฺติ ปท กตฺตา ฯ อถสฺสาติ 
อสฺส เถรสฺส ยทิ หริตุกาโม ฯ ตตฺถาติ กุเล ฯ เถเรนาติ 
ปท เปสิต๑ อิติ ปเท กตฺตา ฯ สทฺทหิตฺวาติ ปท เทตีติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อุปาสเกนาติ ปท ปตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
ปต วตฺถ นีหริตฺวา เทติ ฯ อุปาสิกาย วา ปตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อุปฏาเกหีติ ปท ปตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อิติ วตฺวา ฯ 
ตตฺถ กุเล ฯ ตุเมฺห ทาตุกามา อตฺถ ฯ ต๒ วตฺถ ฯ เต จ 
อุปฏากา ฯ อสฺส อนฺเตวาสิกสฺส ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ อิติ 
วตฺวา เทนฺติ ฯ 
        [๔๔๔] สาธูติ วตฺวา ฯ เตน ภิกฺขุนา ทินฺนนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ เปตฺวาติ ปท วทตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เตน 
 
๑. ๒. เปสิโต น อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๙๔ ฯ ส.๔๒๑...๔๒๓]  
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ภิกฺขุนา วุตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ อถาป วทติ ฯ จสทฺโท อตฺตโน 
นามฺจ ตสฺสา นามฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตตฺราป สาฏเก ฯ 
อตฺตนา จ เตน จาติ ปททฺวย ลทฺธ อิติ ปเท กตฺตา ฯ ต ภิกฺขุ ฯ 
ตตฺราติ อาคนฺตุกาวาสิเกสุ นิทฺธารณ ฯ เอเตส๑ อาวาสิกาน ฯ 
น ปตฺตจีวร ฯ อิจฺเจต โคปน กุสล สุนทฺร ฯ โน เจ 
สงฺโคเปนฺติ ฯ เต อาวาสิกา อาคนฺตุเกน วุตฺตา ฯ เตนาติ 
อาคนฺตุเกน ยาจิตา วา...ตา วาติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ 
        [๔๔๕] ภิกฺขูหีติ ปท วุตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ ตุเมฺห สมาคตา 
อตฺถ ฯ พนฺธตฺิวาติ ปท วตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ตตฺราติ ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ ต ขณนฺติ ตสฺมึ ขเณ ฯ ตสฺส 
ปสฺสนฺตสฺเสวาติ ตสฺมึ ภณฺฑาคาริเก ปสฺสนฺเต เอว ฯ ตตฺเถวาติ 
ภณฺฑาคาเร ฯ อุจฺจา...ตสสฺาปติ อุจฺจารปฺปสฺสาเวน ปฬิตสฺส ฯ 
อิติ วตฺวา ฯ สงฺฆสฺส จาติ จสทฺโท เสนาสเน จาติ โยเช- 
ตพฺโพ ฯ อิธาป อธิกาเร ฯ สงฺเฆนาติ ปท ทินฺนาติ ปเท 
กตฺตา ฯ โยเชตฺวาติ ปท นิปนฺนนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
เอต ภณฺฑาคาริก วทนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ 
โจราน วจเน ฯ ภณฺฑาคาริก นิปนฺน ฯ ตตฺถ ภณฺฑาคาเร 
ยงฺกิฺจิ๒ ภณฺฑ โจเรหิ อวหริยติ ฯ เถเรหีติ ปท ภวิตพฺพนฺติ 
 
๑. วณณฺนาย เอเต สงฺโคปสฺสนฺตีติ สอุปสคฺควเสน ลิขิยติ ฯ ๒. วณณฺนาปาโ 
ยสทฺทรหิโต ฯ 

                           [ปา.๙๔ ฯ ส.๔๒๓...๔๒๗]  
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ปเท กตฺตา ฯ ตตฺถาติ ภณฺฑาคาเร ฯ เตสฺจาติ เตส ภิกฺขูน 
นิทฺธารณ ฯ น จ ภณฺฑาคาเร วสิตพฺพ ฯ อิติสทฺโท สมา- 
ปนฺโน ฯ อตฺตโน อตฺตโนติ ปท วสนคพฺเภสูติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
สภาคภิกฺขูนนฺติ ปท ปริกขฺารนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๔๔๖] ปวิสนฺเตหีติ ปท ปต อิติ ปเท กตฺตา ฯ วิหาร- 
วาริกสฺสาปติป อตฺถิ ฯ วิหารรกฺขนตฺถ๑ วาสิกสฺส วาติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ ลภมานสฺเสว คจฺฉโตติ ปททฺวย วิหารวาสิกสฺสาติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ ย ภณฺฑ ฯ ตตฺถ ภณฺฑาคาเร ฯ 
น เกวลฺจ เอตเมว ภณฺฑ คีวา ฯ ภณฺฑาคาริกสฺส 
ปมาทปฺปจฺจยา ย ภณฺฑ นสฺสติ ต ภณฺฑาคาริกสฺส คีวา วิย 
ย ภณฺฑ ตสฺส วิหารวาสิกสฺส ปมาทปฺปจฺจยา นสฺสติ จ 
ต สพฺพ ภณฺฑ ตสฺส คีวาติ สมฺพนฺโธ ฯ คจฺฉนฺตสฺสาติ 
คจฺฉนฺเตน ฯ หรนฺตีติ โจรา หรนฺติ ฯ วิหารจาริกา๒ วาติ 
วิหารรกฺขนตฺถ จรณกา ฯ วาสทฺโท เอก วิหารจาริก อเปกฺขติ ฯ 
รกฺขตเยวาติ รกฺขนฺตาน ฯ วิหารจาริกเกติ ปท พนฺธตฺิวาติ ปเท 
กมฺม ฯ พนฺธตฺิวาติ ปท หริต อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
โจเรหิ พนฺธิตฺวา หริตภณฺฑป น คีวาติ สมฺพนฺโธ ฯ วิหารจาริเกสุ 
ภิกฺขูสุ คเตสุ ฯ คเตสูติ ปท หริตา อิติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
 
๑. ...รกฺขณตฺถายาติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. ...วาริกาติ วณณฺนาปาโ  เอว  
สพฺพตฺถ เวทิตพฺพ ฯ 

                                     [ปา.๙๔ ฯ ส.๔๒๗.๔๒๘]  
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ตสปติ วิหารจาริกาน ฯ อปสทฺโท ภณฺฑาคาริก อเปกฺขติ ฯ 
เตหิ ภิกฺขูหิ ปตฺตพฺพ อิติ ปเท กตฺตา ฯ ปตฺตพฺพลาภโตติ 
ปท อติเรกาติ ปเท อปาทาน ฯ เตส วิหารจาริกาน ฯ 
จสทฺโท ยาคุสลากา จ ...ภตฺตสลากา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อิท ปททฺวย เปตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ เตส วิหารจาริกาน ฯ 
อิจฺเจต อาหริตฺวา ทาน ฯ ภิกฺขูหิ วาร คาหาเปตฺวา 
นีหราเปตพฺพานิ ฯ วิหารวารนฺติ วิหารรกฺขนวาร ฯ ภิกฺขูหีติ ปท 
น ปาเปตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ อตฺตา ทุติโย เอตสฺส 
อปฺปจฺฉสฺสาติ อตฺตทุติโย ฯ ยมฺป ภาค ฯ ต ภาค ฯ 
ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ วทนฺตีติ อาจริยา วทนฺติ ฯ 
ทสวีสคฺฆนกนฺติ ปท กปปฺยภณฺฑนฺติ ปทสฺส วิสสน ฯ จสทฺโท 
ยาคุภตฺตฺจ ตณฺฑุลนาฬี จ ติจีวรฺจ กปฺปยภณฺฑฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ตนฺติ ยาคุภตฺตาทึ ฯ ตตฺถาติ อุโปสถาคาร- 
ปฏิมาฆเรสุ ฯ กิฺจิ ภณฺฑ ฯ น คีวา ตสฺสาติ ตสฺส ภิกฺขุสฺส 
คีวา อิณ น โหติ ฯ ตตฺถาติป อตฺถิ เตสุ อุโปสถาคาร- 
ปฏิมาฆเรสุ ฯ สนฺตเกนาติ สนฺตเกน สทฺธึ ฯ อิติ ตสฺมา ฯ 
เอว รกฺขน ฯ 
        [๔๔๗] ตโตติ านโต ฯ หนนฺตีติ ชนา วินาเสนฺติ ฯ 
ต หีติ ปากฏกรณ ฯ ห ิสจฺจ ต าน สุงฺกฆาฏนฺติ วุตฺต ฯ 
                         [ปา.๙๔ ฯ ส.๔๒๘...๔๓๐]  
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ตโตติ านโต ฯ สุงฺกมารหนฺติ สุงฺการห ฯ ราชรห ราชารหนฺติ 
จ เทฺว ปาา ฯ ยโต ภณฺฑโต ฯ อิโตติ ภณฺฑโต ฯ 
อูรุนา โอรุนาติ จ เทฺว ปาา ฯ ตฺเจติ ต ภณฺฑ เจ 
อวสฺส ปตนก ฯ ตฺเจติ ต ภณฺฑ เจ ปฏิหต ฯ พลววาตเวค 
อิติ ปท อุกฺขิตฺตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        ภณฺฑ วฏฏิตฺวา คมิสฺสตีติ วา อ ฺโ ชโน ต ภณฺฑ 
วฏเฏสฺสตีติ วา มนสิกาเรน ภิกฺขุนา อนฺโต ปต ภณฺฑ 
ปจฺฉา สย วา วฏเฏติ๑ ฯ ปตนฺติ ปท วฏเฏตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ สยนฺติ ภณฺฑสงฺขาเตน อตฺตนา ฯ อ ฺเนาติ ปท 
วฏฏิตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปเต ปน ภณฺเฑ ฯ ตถาติ สย 
วา อ ฺเน วฏฏเนน วา ฯ 
        พหิปุฏเก วิชชฺมาน ภณฺฑ สุงฺก ปาท กิฺจาป อคฺฆติ ฯ 
สุงฺก ปาทนฺติ ปท กมฺม ฯ เตน พหิปุฏเกน ฯ อพฺภนฺตริมนฺติ 
ปท ปริวตฺเตตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
        อิติ มนสิกาเรน เปติ ฯ ภณฺเฑ นีหเฏ ฯ อิทฺจ ภณฺฑ ฯ 
เตน ภิกฺขุนา นีตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปเตติ ภณฺเฑ เนวตฺถีติ 
ปเท อาธาโร ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ปโยค วินา เตสุ ยานาทีสุ 
คเตสุ ฯ เอหิ เรติ อามนฺตน ฯ อ ฺ ชน เอฬกโลม หราเปติ 
อิติ เอว อิมสฺมึ าเน อนาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ยาเน วา 
 
๑. วฏฏมานนตฺิ วณณฺนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๙๔ ฯ ส.๔๓๐...๔๓๒]  
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ภณฺเฑ วาติ ปททฺวย ปกขิฺปตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ อชานนฺตสฺสาติ 
ปท อ ฺสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ 
        อิติ เอว อาโภค ฯ สุงฺเก นิยุตฺโต สงฺุกิโก ฯ ตุเมหฺ น 
สุงฺก คณฺหถ๑ ภิกฺขุนา คนฺตพฺพ ฯ ภิกฺขูติ ปท น วฏฏตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ นนฺติ๒ ปท ภณฺฑนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อิตีติ 
ตสฺมา วุตฺเตปติ ปเท๓ เหตุ ฯ อิติ วจเนน ภิกฺขุนา วุตฺเตป ฯ 
ภิกฺขุสฺส สุงฺก คณฺหนฺเตติ อเมฺหหิ ปตฺตจีวร คเหตพฺพ นนุ 
ภวิสฺสติ เตน ปตฺตจีวเรน กึ ปโยชน ภิกฺขุ คจฺฉตุ อิติ วจเน 
สุงฺกิเกน วุตฺเตป ลทฺธกปปฺเมว ฯ คณฺหถ อุปาสกาติ วุตฺเต 
ปนาติป อตฺถิ ฯ โจร...ทีหติี ปท สมนพุทฺโธติ ปเท กตฺตา ฯ 
        สุงฺก...เอตฺถ วจเน วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ปริหรตีติ 
วชฺเชติ ฯ ปรหิรนฺต วชฺเชนฺต ฯ อิติ เอว ฯ ทสฺเสตฺวาติ 
ปสฺสิตฺวา ตฺวา ฯ ปริหรโตติ สุงฺกฆาฏปริจฺเฉทโต วชฺเชนฺตสฺส ฯ 
        [๔๔๘] อิโตติ สุงฺกฆาฏโต ฯ ตมฺป มนุสฺสปปฺาณ ฯ โยป 
ภุชิสฺโส อตฺตนา วา ฯ เป ฯ อคฺคเหสีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตเมว 
หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ ตเมว อนฺโตชาตกาทิทาส สนฺธาย 
 
๑. อิทานิ ทีฆ กตฺวา คณฺหาถาติ เยภยฺุเยน วลฺชียติ ฯ ๒. อย โภชนา  
คณฺหาถ น สุงฺกนฺติ ปุริมวจนานุโลมวเสน กตาวณฺณนาย ปน ภิกฺขูนนฺติ  
ลิขิต ฯ  ๓. คณฺหาถาติ ปเทติ ม ฺามิ ฯ 

                        [ปา.๙๔.๙๕ ฯ ส.๔๓๒.๔๓๓]  
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ปาโณ ฯ เป ฯ วุจฺจตีติ อิท วจน ภควตา วุตฺต ฯ เอตฺถ 
จาติ อนฺโตชาตกาทีสุ นิทฺธารณ ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ ปทสา 
เนสฺสามิ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ เตน ภิกฺขุนา วุตฺตนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ วุตฺตนฺติ ปท ทิสาภาคนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ โย 
ปน ภิกฺขุ อิติ ภณติ ฯ ปลายนฺตเยวาติ ปท ภณตีติ ปเท 
กมฺม ฯ ยาว เต ต สามิกา น คณฺหนฺติ ตาว ตฺว ปลายฺ ฯ 
ปลายิตฺวาติ ปท คตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตโตปติ 
คามโต ฯ ปลายนฺตสฺสาติ ปลาเปนฺตสฺส ฯ โย หีติ ปากฏกรณ ฯ 
หิ สจฺจ โย ภิกฺขุ ฯ ตฺว อิธ ฯ เป ฯ น วฏฏตีติ วา เอว 
วเทติ ฯ โย ภิกฺขุ ทาสิโย๑ ฯ เป ฯ ชีวนฺตีติ วทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ปลาหิ ปลายาติ จ เทฺว ปาา ฯ น วทนฺตีติ อาจริยา 
น วทนฺติ ฯ 
        [๔๔๙] อปเทสูติ นิทฺธารณ ฯ อหิตุณฺฑิกาทีหีติ ปท คหิต 
อิติ ปเท กตฺตา ฯ กิลาเปนฺตา กิลนฺตาติ จ เทฺว ปาา๒ ฯ 
มฺจนฺตาป สปฺปสฺสามิกา ฯ ตตฺร จาติ าเน ฯ กรณฺฑตลโตติ 
น ปกฺโกสติ ฯ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ อิธ อธิกาเร ฯ เอตฺถาติ 
เอตสฺมึ มจฺเฉ ฯ 
 
๑. ทาสาทาสิโยติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. กฬีาปนฺตาติ วณฺณนาปาโ  อยเมว  
สุนฺทรตโร ฯ  ๓.  มุตฺเตติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๙๕ ฯ ส.๔๓๓.๔๓๕]  
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        [๔๕๐] ทฺวิปเทสูติ นิทฺธารณ ฯ เย สตฺตา ฯ ตตฺถาติ 
โลมปกฺขาทีสุ ฯ เอตฺถาติ ทฺวิปเท ฯ 
        [๔๕๑] จตุปฺปเทสุ วินิจฺฉโย ฯ ปสุกา อิติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถาติ 
หตฺถิอาทีสุ นิทฺธารณ ฯ มหาพโล โย ปน ภิกฺขุ อุจฺจาเรตฺวา 
อุกฺขิปตฺวา คณฺหนฺโต โมเจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ พลมเทนาติ ปท 
อุจฺจาเรตฺวาติ ปเท เหตุ ฯ โกจิ หตฺถี ราชงฺคเณ ติฏติ ฯ 
ตตฺถาติ หตฺถีสุ นิทฺธารณป ฯ ปตสฺส หตฺถิสฺส ฯ คีวาย พนฺธน 
คีวาพนฺธน ฯ คีวาย พนฺธนนฺติป อตฺถิ ฯ อยสงฺขลิกาย พนฺโธ 
อย...พนโฺธ ฯ อยสงฺขลิกาย พนฺธสฺสาติ อตฺถิ ฯ เตส านาน ฯ 
ตโต หตฺถิสาลาโต ฯ ตสฺสาติ หตฺถิสฺส ฯ ตตฺถาติ โคเณสุ 
นิทฺธารณ ฯ ตนฺติ โคณ ฯ ปทสา วาติ วาสทฺโท ปทสา 
วา ลงฺฆิตฺวา๑ วาติ โยเชตพฺโพ ฯ ปทสา วา ลงฺฆิตฺวา วาติป 
อตฺถิ ฯ 
        พหุปเทสูติ นิทฺธารณ อถวา พหุปเทสุ วินิจฺฉโย ฯ 
        [๔๕๒] โย ปน ภิกฺขุ กโรตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อสวิหิตารกฺขนฺติ 
ปท ภณฺฑนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อสวิหิโต อารกฺโข ยสฺส ต 
อส...รกฺข ฯ ทฺวาร ชเนน อสวุต ฯ โย ปุคฺคโล คนฺตฺวา 
ต ภณฺฑ หเรยฺย โกจิ ปรุิสการุปชีวี นาม นตฺถีติ สมพฺนฺโธ ฯ 
อ ฺโ ภิกฺขุ ฯ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ 
 
๑. ลงฺเฆตฺวาติ วณฺณนาปาโ ฯ 
                     [ปา.๙๕.๙๖ ฯ ส.๔๓๕..๔๓๙]  
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        [๔๕๓] โย ภิกฺขุ ฯ ปเรนาติ ปท วุตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
ตตฺถาติ ปเทสุ ฯ เอก ภณฺฑ ฯ เอวนฺติป อตฺถิ ฯ อิติ 
จินฺเตตฺวา ฯ 
        [๔๕๔] สวิธายาติ สวิทหิตฺวา ฯ ส ฺตฺติยาติ ปท กต 
อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอโก ฉนโฺท เยส เต เอกจฺฉนฺทา 
เอกจฺฉนฺทาน ภาโว เอกจฺฉนฺทตา ฯ ตตฺราติ สวิธาวหาเร ฯ 
เตสุ ภิกฺขูสุ ฯ ตสฺส ภณฺฑสฺส ฯ ตสฺสาติ วจนสฺส ฯ ตตฺถาติ 
จตูสุ ชเนสุ ฯ อนฺเตวาสิเกสูติ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถ ตีสุ ชเนสุ ฯ 
เตน เอกมาสเกน ฯ เตหิ ปฺจมาสเกหิ ฯ เตหิสฺสาติ เตหิ 
มาสเกหิ อสฺส อาจริยสฺส ฯ สวิธาวหาเรติ ปท สลฺลกฺเขตพฺพนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ ตตฺถาติ จตุกฺเกสุ ฯ คจฺเฉตนฺติ คจฺฉ เอต 
ภณฺฑ ฯ 
        [๔๕๕] กาลปริจฺเฉทวเสนาติ กาลสฺส ปริจฺเฉทปฺปฏิพทฺเธน ฯ 
เอตฺถ จาติ ปุเรภตฺตาทีสุ นิทฺธารณ ฯ อิติ วจเน ภิกฺขุนา 
วุตฺเต ฯ วุตฺโตติป อตฺถิ ฯ หรนฺโตป ภิกฺขุ เวทิตพฺโพ ฯ 
เอตฺถาติ สงฺเกตกมฺเม ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ เอตฺถ อวหาเร 
กถ กึ อิติ ปุจฺฉา ฯ เอโส ปโยโค ฯ 
        [๔๕๖] กสฺสจิ ปุคฺคลสฺส ฯ ต นิมิตฺตกมฺม ติธา ภควตา 
วุตฺต ฯ เอตฺถาติ นิมิตฺตกมฺเม ฯ หตฺถลงฺฆนฺจ ปาณิปฺปหาโร จ 
องฺคุลิโปถนฺจ คีวุปนามนฺจ ขิปตฺจ อุกฺกาสนฺจ หตฺถ... 
                                [ปา.๙๖.๙๗ ฯ ส.๔๓๙..๔๔๒]  
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สนานิ ฯ เอตฺถาติ นิมิตฺตกมฺเม ฯ 
        [๔๕๗] ตตฺถาติ ปเทสุ ฯ อาณาปเกนาติ ปท วุตฺตนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ ต ภณฺฑ ม ฺมาโนติ ปเท กมฺม ฯ 
        อิตฺถนนฺาม๑ ปาวทาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ 
ปเทสุ ฯ ตสฺส ภณฺฑสฺส ฯ อิตฺถนฺนาม ภณฺฑ อวหรตุ อิติ เอว 
อาณตฺเตนาติ ปเท อากาโร ฯ ตยาติ ปท อาณตฺเตนาติ ปเท 
กตฺตา ฯ อาณตฺเตนาติ ปท ธมฺมรกฺขิเตนาติ ปเท๒ วิเสสน ฯ 
ธมฺมรกฺขิเตนาติ ปท อาณตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ หิ สจฺจ 
อเมฺหสุ โส สงฺฆรกฺขิโต วีรชาติโก อิมสฺมึ กมฺเม ปฏิพโลติ 
เอว ธมฺมรกฺขิโตป สงฺฆรกฺขิตสฺส ปาวทตูติ สมฺพนฺโธ ฯ ตเมว๓ 

ถุลลฺจฺจย ฯ อถาติ ยทิ ฯ ย ปาราชิก ฯ ตโตติ วุตฺตตฺตา ฯ 
อิตีติ เอว ฯ สพฺพตฺถาติ เหฏา วุตฺเตสุ อุปริ วุจฺจมาเนสุ จ 
สพฺพตฺถ ฯ สงฺฆรกฺขิเตนาติ ปท ปฏิคฺคหิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
หิ สจฺจ เตน อาจริเยน นิโยชิโตติ ปเท กตฺตา ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ น เกวลฺจ จตุนฺน ปาราชิก ฯ 
        [๔๕๘] อิโตติ ทุติยวารโต ฯ อาณตฺติวาเรสูติ นิทฺธารณ ฯ 
อชฺเชว ตยา ธน หฏ หฏ กึ โหติ ฯ ตนฺติ ภณฺฑ ฯ 
มคฺคานนฺตริยสฺสาติป อตฺถิ ฯ ทุติยวาเร วินิจฺฉโย ฯ ต วจน 
 
๑. อิตฺถนฺนามสฺสาติ สวณฺณนา ปาลิ ฯ ๒. ปทสฺส อิติ ยุตฺตตร ฯ  ๓. ตเทวาติ  
วณณฺนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๙๗.๙๘ ฯ ส.๔๔๒..๔๔๕]  
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สณิก ภณนฺโต มูลฏโ น สาเวติ ฯ อิตเรน จ อาณตฺเตน 
น สาเวตีติ ปเท กมฺม ฯ ตสฺส มูลฏสฺส พธิรตาย น 
สาเวติ ฯ ธน ตยา มา อวหริยติ๑ ฯ เตน จาติ มูลฏเน ฯ 
อิตเรน จาติ ปท โอรมิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๔๕๙] ตตฺถ ตตฺถาติ ภุมฺมฏถลฏาทีสุ วุตฺตสฺสาติ ปเท 
อาธาโร ฯ วตฺถุเภเทน จาติ จสทฺโท อาปตฺติเภทฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ องฺคเภเทน จ วตฺถุเภเทน จาติป ปาโ ฯ 
ตตฺถาติ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺราติ ปฺจหากาเรหีติอาทิวจเน ฯ 
ตโตติ ปฺจาการโต ฯ ตตฺราติ ปฺจหากาเรตีติ วจเน ฯ 
อิโตติ ปฺจาการโต ฯ ทฺวีหิ วาเรหิ ทสฺสิต ฯ ปริกฺขาเรติ 
ปท ทสฺสิตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ วุตฺตวารตฺตเยปติ ปท 
เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ วตฺถเุภเทนาติ ปท วุตฺตานีติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอตฺถาปติ วารตฺตเย นิทฺธารณ ฯ 
ปมวาเร ปาราชิก วุตฺต ฯ ตโตติ วารตฺตยโต ฯ ตตฺร ตีสุ 
วาเรสุ ยเทต วตฺถุ ฯ เอตฺถาติ อสฺสามิก อตฺตโน สนฺตกนฺติ 
อุภยภณฺเฑ ฯ คหิตนฺติ อุภยภณฺฑ ภิกฺขุนา คหิต ฯ 
        [๔๖๐] ตตฺถาติ ปทเสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ สนฺทิฏโติ- 
อาทิปเทสุ ฯ ทิฏมตฺตกมิตฺโตติ ทิฏมตฺตเกน มิตฺโต ฯ 
อาปุจฺฉิตฺวาติ ปุจฺฉิตฺวา คหณ๒ อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
 
๑. ๒. อวหริ คหเณ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                 [ปา.๙๙..๑๐๑ ฯ ส.๔๔๕..๔๔๗]  
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อิติ เอว ภิกฺขุนา วุตฺโต ฯ 
        ชานนฺเตนาติ ปท คเหตุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ คเหตุนฺติ 
คหณ ฯ อถวา ชานนฺเตนาติ ปท วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
วฏฏตีติ ปท ภาววาจก ฯ อตฺตโนปทาน ปรสฺสปทตฺตนฺติ 
สุตฺเตน เตวิภตฺติยา ติอาเทโส ฯ 
        อเส...วเสนาติ๑ อเสสสฺส ปริยาทานวเสน ฯ ททมาเนน 
จาติ ปท ทาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ มตกธนนฺติ ปท ทาตพฺพนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ เย วสฺสาติ อสฺส ภิกฺขุสฺส เย คหฏา วา 
ปพฺพชิตา วา ฯ เย ตสฺสาติป อตฺถิ ฯ ปมเยวาติ๒ ปท 
อนุโมทิตฺวาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ ตยาติ ปท กตนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ มยา ฯ เป ฯ ภุตฺต วา อิติ วจเน วจเน ภิกฺขุนา วุตฺเต ฯ 
โย ภิกฺขุ วทติ ฯ มยาติ ปท ปตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ต 
ภณฺฑ ปต๓ ตยา ปากติก กาตุ วฏฏติ ฯ 
        [๔๖๑] เปต...เอตฺถ ปน ปท คตาติ ปเท อาธาโร ฯ 
ตนฺติ สกฺก ฯ ตสฺสาติ ตสฺมึ สกฺเก ฯ วิรวนฺตสฺสาปติ 
วิรวนฺเตป ฯ กโรนฺเตหีติ ปท ลคฺคิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๔๖๒] สุวณฺณมาณวโกติ สุปณฺณมาณวโก ฯ สวุณฺณ 
 
๑. ๒. อวเสส... ปมเมว อิติ วณณฺนาปาโ ฯ   ๓. ปต ภณฺฑนฺติ ภวิตพฺพ ฯ 

                          [ปา.๑๐๑ ฯ ส.๔๔๗.๔๔๘]  
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กนเก วุตฺต สุวณฺโณ ครุเฬ ตถาติ อภิธานปฺปทีปกา ฯ 
สุปณฺณมาณวโกติป อตฺถ ิฯ 
        ตโต จสฺสาติ ตโต อาปณโต อสฺส นาคราชสฺส วา 
สุวณฺณมาณวกสฺส ฯ ชิฆจฺฉาย ปฬิโต ชิฆจฺฉาปฬิโต ฯ กสฺมา 
น วาเรตพฺโพติ อาห อนตฺถมฺป หิ กเรยฺยาติ ฯ โถเก 
ขายิเตติ โถเก มิคาทิเก สีหาทีหิ ขายิเต ฯ 
        [๔๖๓] เอวส ฺ ิสฺสาปติ ปท คหเณติ ปน สมพฺนฺโธ ฯ 
เอว ส ฺา อสฺส อตฺถีติ เอวส ฺ ี ฯ ตนฺติ ภณฺฑ ฯ อิธ 
สิกฺขาปเท ฯ 
        [๔๖๔] ปกิณฺณเกติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
สพฺพ วจน ฯ 
        [๔๖๕] ทุติยวตฺถุมฺหิ วินิจฺฉโย ฯ จิตฺตวสิเกน ปนาติ 
จิตฺตวเส นิยุตฺเตน น ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตโต 
านาจาวนวตฺถุโต ปรานิ จ วตฺถูนิ เถยยฺ ฯ เป ฯ นานิ 
อุตฺตานตฺถานีติ สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท น เกวล อามสน- 
ผนฺทาปนฏานาจาวนวตฺถูนิ อุตฺตานตฺถานีติ าเปติ ฯ 
        [๔๖๖] นิรุตฺติปถวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ คณฺหีตีมสฺส วิวรณ 
ปรามสีติ ฯ ยทิ หีติ ทฬฺหกีรณ ฯ ห ิสจฺจ อิตเรน อิติ วจน 
วุตฺต ยทิ อภวิสฺส ฯ อทฺธา เอกนฺเตน อยมฺป ภิกฺขุ วเทยฺย ฯ 
อิตเรนาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ กตนฺติ ชาต ฯ 
                 [ปา.๑๐๑..๑๐๕ ฯ ส.๔๔๘..๔๕๐]  
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โวหารวจนมตฺเตติ วตฺตพฺพวจนมตฺเต ฯ ตโตติ นิรตฺุติปถวตฺถุโต ฯ 
        [๔๖๗] อภินฺนสรีรวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ สาฏกตณฺหายาติ 
สาฏเก ปวตฺตตณฺหาย ฯ สรีร กาก ฯ เป ฯ ผาลิตมตฺเตนาป 
ภินฺน โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ยสฺส ปน ปตโตติ ยสฺส สรีรสฺส 
ปตนฺตสฺส ฯ ยสฺสาติ ปท ฉวีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ตโตติป 
อตฺถิ ตโตติ สรีรโตติ อตฺโถ ฯ ฆสเนน เอวาติ ปท ฉินฺทนฺติ 
ปเท กรณ๑ ฯ ยสฺสาป สรีรสฺส ฯ อุปคตป สรีร ฯ สรเีร 
อภินฺเนป ฯ สุสานโคปเกหิ วา อ ฺเหิ วา มนุสฺเสหีติ ปททฺวย 
คาหาเปตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๔๖๘] ตทนนฺตเร วตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ กุส ฯ เป ฯ อคฺคเหสีติ 
ปทสฺส อิติ อตฺโถ ฯ ถยฺยาว...หาเรสูติ นิทฺธารณ ฯ ตสฺเสว 
ตนฺติ ตสฺเสว ภิกฺขุสฺส ต ภณฺฑ ฯ ปสยหฺาตีมสฺส วิวรณ 
อภิภุยฺยาติ ฯ กโรนฺนาติ ปท ทามริกโจรา อิติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
...พลิโต จาติ จสทฺโท กโรนฺตา จ คณฺหนฺตา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อิท ปททวฺย ราช...ทโยติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๔๖๙] ตตฺราติ ภณฺฑปริกปฺปโอกาสปริกปฺเปสุ ฯ อิธ สาสเน ฯ 
ย ภณฺฑ มยา ลทฺธ ต คเหตพฺพ ฯ อิติ จินฺเตตฺวา คจฺฉติ ฯ 
สามิเกหีติ ปท ปริยฏุ ิโตติ ปเท กตฺตา ฯ ปเท กตฺตา ฯ ปเคเวตนฺติ 
ปมเมว เอต ภณฺฑ ฯ มหาปจฺจริยาทีสูติ มหาปจฺจรีอาทีสุ 
 
๑. ฆสเนน...ฉินฺน อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                    [ปา.๑๐๖.๑๐๗ ฯ ส.๔๕๐..๔๕๒]  
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ยกาโร อาคโม ฯ สา...ปติ อปสทฺโท สมฺภาวโน ฯ มหาปจฺจรีอาทีสุ 
วุตฺตสฺส อยุตฺตภาว าเปนฺโต เอตฺถ ปนาติอาทิมาห ฯ 
เอตฺถาติ มหาปจฺจรีอาทีสุ ทิสฺสติ น ทิสสฺตีติ ปททฺวเย 
อาธาโร ฯ ทสิฺวา หฏตฺตาติ ทิสฺวา ปจฺฉา เถยฺยจิตฺเตน 
หฏตฺตา ฯ มหาอฏกถาย วุตฺตสฺส ยุตฺตภาว ญาเปนฺโต 
มหาอฏกถายนฺติอาทิมาห ฯ ย ภณฺฑ ภิกฺขุนา ปริกปฺปต ต 
ภณฺฑ อทิฏ ฯ ตตฺถาติ มหาอฏกถาย ฯ สเมตีติ 
มหาอฏกถาย วุตฺตอวหาโร  สเมติ ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
ตตฺถาติ ทฺวีสุ ปริกปฺเปสุ นิทฺธารณ ฯ ยวฺาย ปริกปโฺป ฯ 
        [๔๗๐] กมฺมนฺตสาล วาติ กมฺมกรณฏานสาล ฯ ตตฺถาติ 
ปริเวณาทิเก ฯ ทฺวารฺจ ปมุขฺจ เหฏาปาสาโท จ ปริเวณฺจ 
ทฺวารโกฏโก จ รุกฺขมูลฺจ ทฺวาร...มลูานิ ฯ ปริจฺเฉทนฺติ 
มริยาท ฯ ตทภิมุโข วาติ ต อุปจารสีม อภิมุโข เอว ฯ 
อถาติ ยทิ อุฏหติ ฯ อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ เอตฺถาติ ต าน 
ปตฺตสฺส โจโร วาติอาทิวจเน ฯ มูเล วาติ อาทิมฺหิ เอว ฯ 
ตตฺถาติ๑ ทฺวีสุ ปริกปฺเปส ุฯ ตนฺติ หตฺถิอสฺส ฯ 
        [๔๗๑] ชานิตฺวา วิเหเธยฺยุ ชานิตฺวา วิเหเยฺยุนฺติ จ เทฺว 
ปาา ฯ อิติ มนสิกาเรน ปฏิจฺฉาเทติ ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ 
คตา ทานิ เตติ อิทานิ เต มนุสฺสา คตา ฯ ตสฺส ภิกขฺุสฺส 
 
๑. วณณฺนายเมตฺถนฺตเร ตาวสทฺโท เอว ทิสฺสติ ฯ 

                    [ปา.๑๐๗ ฯ ส.๔๕๒..๔๕๕]  
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ปโยเคน เตหิ มนุสฺเสหิ ภณฺฑ น ทิฏ ยสฺมา ตสฺมา 
ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ 
        [๔๗๒] โย ภิกฺขุ หรตุิกาโม ปาเตตุกาโม อุทฺธรติ ฯ 
ปาเตตฺวาติ ปท ภาชิยมาเนติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ภาชิยมาเนติ 
ภิกฺขูหิ ภาชิยมาเน ฯ  ิต สมคฺ ฯ เป ฯ สมสม วาติ 
จตุปฺปท โกฏาสนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อคฺเฆนาติ อตฺตโน 
โกฏาสสฺส อคฺเฆน สมคฺฆตร ... สมสมนฺติ ปเท สหตฺถตฺ- 
ตติยา ฯ ตสฺมึ กุสทณฺฑเก ฯ ภิกฺขุ ปาราชิโก โหติ ฯ 
ปาราชิกนฺติป อตฺถิ ฯ ปติตกุสทณฺฑโกติ ปท คเมตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ ตโตติ ปจฺฉา ตโตติ วา เตหิ ทฺวีหิ ภิกฺขูหิ 
อปาทาน ฯ อิตโร ฯ เป ฯ ป ฺายตีติ อาห ฯ มยฺหมฺป ฯ เป ฯ 
ยตีติ วุฑฺโฒ อาห ฯ ตสฺมึ นวเก ฯ ต ภาค ฯ ตสฺส 
นวกสฺส ฯ เตนาติ นวเกน ภิกฺขุนา วุตฺเตปติ ปเท กตฺตา ฯ อย 
ภาโค มม ภาโค น อิติ ชานนฺโตป วุฑฺโฒ ภิกฺขุ ตสฺเสว นวกสฺส 
ภาค คณฺหาติ ฯ จินฺเตตฺวาติ ปท วทตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ  
ภาโค ปตฺโต ฯ เอตฺถาติ คหเณ ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
        [๔๗๓] อิมสฺมึ ฯ เป ฯ ทสฺเสตพฺพนฺติ วจน อฏกถาสุ ปน 
อาจริเยหิ วุตฺต ฯ อิมสฺมึ าเนติอาทิก เอวฺจ วจน วตฺวา ฯ 
กตฺวา อาคตา อุปฺปนฺนจีวรกถา ฯ วตฺวาติ ปท กถิตาติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ จีวรกฺขนฺธเกติ ปท อาคตาติ ปเท อาธาโร ฯ 
                           [ปา.๑๐๗ ฯ ส.๔๕๕.๔๕๖]  
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ชีวกวตฺถุนฺติ ปท กตฺวาติ ปเท ปกติกมฺม ฯ อาทินฺติ ปท 
กตฺวาติ ปเท วิกติกมฺม ฯ เสนาสนกฺ ฯ เป ฯ กตฺวา อาคตา 
ปณฺฑปาตกถา กถิตา ฯ ตทวสาเนติ ตสฺสา เสนาสนกถาย 
อวสาเน ฯ จสทฺโท อุปฺปนฺนจีวรกถา จ ปณฺฑปาตกถา จ 
เสนาสนกถา จ สปฺป...กถา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตนฺติ ต 
กถ ฯ เอว กถเิตติ เอว กถิเต วจเน ฯ 
        [๔๗๔] อิโตติ กุสสงฺกมนวตฺถุโต ฯ ปฺจสุ ...วตฺถูส ุ
วินิจฺฉโย ฯ ฉฑฺฑาเปตฺวา คณฺหิตุ ยทิ สกฺโกติ ฯ เอตมฺป 
วิฆาส ฯ 
        [๔๗๕] โอทน...วตฺถูสุ วินิจฺฉโย ฯ สามิเกหีติ ปท ทินฺนนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ เตน ตสฺมา ฯ อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ โย เตนาติ 
โย สมฺปชานมุสาวาโท เตน ภิกฺขุนา วุตฺโต ตสฺมึ สมฺปชาน- 
มุสาวาเท นิมิตฺตภูเต ปาจิตฺติย ภควา อาห ฯ กิมิวาติ อาห 
ปุรโต เตกฏลยาคุวตฺถุมฺหิ วิยาติ ฯ สงฺฆสฺส สนฺตก ทียมาน 
โอทนาทิก ฯ สมฺมเตน วา อารามิกาทีหีติ ปททฺวย ทียมานนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ อาณตฺเตหีติ ปท อารามิกาทีหีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
วาสทฺโท อารามิกาทีหิ วาติ โยเชตพฺโพ ฯ คิหีนฺจาติ 
จสทฺโท ทียมานฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ สามิเกน วา อาณตฺเตน 
วาติ ปททฺวย ทียมานนฺติ ปเท กตฺตา ทียมานนฺติ ปท 
คณฺหโตติ ปเท กมฺม ฯ อ ฺเนาติ ปท ทียมานนฺติ ปเท 
                                [ปา.๑๐๗.๑๐๘ ฯ ส.๔๕๖..๔๕๘]  
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กตฺตา ฯ โอทนาทิเก ทียมาเน ฯ ตสฺสาติ ภาคสฺส ฯ เอตฺถาติ 
โอทนาทิวตฺถาธิกาเร ฯ 
        โอทน.ิ..วตฺถูสุ วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ โอทนิยาทิวตฺถูสุ ฯ 
ปริกฺขารวตฺถูสุ จ๑ เสส วจน ปากฏเมว ฯ 
        [๔๗๖] ปวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ ปริกปฺเปตฺวา สงฺกาเมติ ฯ 
านนฺติ ปท สมฺปตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ สมฺปตฺต ถวิก ฯ อิติ 
มนสิกาเรน ฯ เตน ตสฺมา ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ อถ ปเกป 
เถยฺยจิตฺต อตฺถิ ฯ ปวิฏสฺสาติ ปท ปฏวิิโสติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
 ิตสฺเสวาติ ปท วฏฏตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ พหิอุปจารฏานมฺปติ 
ปท วทนฺตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ ภิกฺขู อาคนฺตฺวา 
ปริภฺุชิสฺสนฺติ ฯ เอว วจเน ฯ คเหตุ คหณ ฯ เอตฺถาติ 
ตีสุ วตฺถูส ุฯ 
        [๔๗๗] สตฺตสุ...วตฺถูสุ วินิจฺฉโย ฯ ตตฺราติ อมฺพโจรกาทีสุ 
วตฺถูสุ ฯ สงฺฆสฺส อมฺพาทีสุ ปน วินิจฺฉโย ฯ ชาต 
วา อมฺพาทิพล ฯ โจรุปททฺเวนาติ โจรสงฺขาเตน อุปทฺทเวน 
วุฏหนฺเตสูติ ปเท เหตุ ฯ ฉฑฺเฑตฺวา สอุสฺสาหา เอว ฯ 
นิยมิตนฺติ นิยมิต อมฺพปกฺกาทึ ฯ อิสสฺรวตาย ททโต ถลฺุลจฺจย ฯ 
อิติ มนสิกาเรน ผล ขาทิต ฯ 
        [๔๗๘] วุตฺตวาทิกวตฺถุตฺตเย วินิจฺฉโย ฯ กตฺวาติ ปท 
 
๑. อย วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                  [ปา.๑๐๘..๑๑๓ ฯ ส.๔๕๙..๔๖๑]  
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วฏฏตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิทนฺนามาติ ปท คณฺหิสฺสามีติ 
ปเท กมฺม ฯ เอตฺตาวตา หีติ หิ สจฺจ เอตฺตเกน ปริจฺเฉท 
กตฺวา วจเนน ฯ 
        มณิวตฺถุตฺตยสฺสาติ ปท มชฺฌิเมตี สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๔๗๙] สูกรวตฺถุทฺวเยป๑ วินิจฺฉโย ฯ กิฺจาป อนาปตฺติ ฯ 
ตาวาติ ปท ทาตพฺโพติ ปเท กิริยาวิเสสน๒ ฯ ตทคฺฆนก วา 
ตสฺส สูกรสสฺ อคฺฆนก ภณฺฑ ทาตพฺพ ฯ กุหิฺจิป าเน 
ภิกฺขุ น ปสฺสติ ฯ สาฏก วา ฯ เป ฯ ลก วาติ ปทตฺตย 
เปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ เต สูกรสฺสามิกา ฯ เอตฺถ จาติ 
สูกเรสุ นิทฺธารณ ฯ กฑฺฒิตฺวาติ ปท  ิโตติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        านา จาวนธมฺโม สภาโว ยสฺส ต านาจาวนธมฺม ฯ 
 ิยเต าน านกิริยา ฯ 
        จณฺฑโสตพทฺธนาวาติ จณฺฑโสเต พทฺธนาวา ฯ ธมฺมตายาติ 
ปกติยา ฯ ยสสฺ ปาสสฺส อนฺเต พทฺโธ โย ปาโส นีวาเรติ 
โส ปาโส กฏูปาโส นาม ฯ ตตฺราติ สกูเรสุ นิทฺธารณ ฯ 
โส หีติ หิ สจฺจ โส สูกโร ฯ ต สูกร ฯ ตโต ตโต านโต ฯ 
กิมิวาติ อาห ตตฺถ ฯ เป ฯ วิยาติ ฯ ติณฺณนฺติ ปาส กฑฺฒิตฺวา 
 
๑. ปสทฺทรหิโต วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. วณณฺนายนฺตุ ตาวสทฺโท มหนฺตสทฺเทน  

สมาสวเสน   ยุตฺโต อยเมว สุนฺทรตโร ฯ 
                    [ปา.๑๑๓..๑๑๕ ฯ ส.๔๖๑.๔๖๒]  
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 ิตสฺส อตฺตโน ธมฺมตาย  ิตสฺส นิปนฺนสฺส จาติ ติณฺณ 
สูกราน ผนฺทาปนฏานาจาวนานีติ ปเท กมฺม ฯ เถยฺยจิตฺเตน 
วิสฺสชฺชาเปนฺตสฺส ปาราชิกนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ปาสฏาน ปน 
สุนขสมีป วาติ ปททฺวย อสมฺปตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ ตตฺราติ๑ 

าเน ฯ อิติ มนสิกาเรน อุกฺกุฏ ึ กโรติ ฯ ปลายนฺตสฺสาปติ 
ปลาเปนฺตสฺส ฯ อิติ มนสิกาเรน ทตฺวา คจฺฉติ ฯ อิติ 
มนสิกาเรน เปติ ฯ ตนฺติ ปาส ฯ เถยฺยจิตฺเตน อุกฺขิปโต ฯ 
โอปาเตติ อาวาเฏ ฯ 
        ตนฺติ าน ฯ เอตนฺติป อตฺถิ ฯ อิติ วจเนน กโรนฺติ ฯ 
ตตฺถาติ ปาสอทฺทุหเลสุ ฯ ปุจฺฉาปุฏกนฺติ๒ กุมินสฺส กุจฺฉิย 
ปูริตติณาทิ ฯ อิตีติ ปท อยนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๔๘๐] ปเ ถวิกายาติ ปเ ปตถวิกาย ฯ มสเปสีวตฺถุมฺหิ 
วินิจฺฉโย ฯ ตนฺติ าน ฯ เอตฺถ มสเปสีวตฺถุมฺหิ ทารุ... 
วตฺถูสุ จ เสส วจน วินิจฺฉิตพฺพ๓ ฯ เอวเมวาติ น กรสิฺสามีติ 
มนสิกาเรน ฯ ธุรนิกฺเขปนฺติ คหณุสฺสาหสฺส นิกฺขิปน ฯ ตนฺติ 
สปฺปเตลาทึ ฯ ปริภฺุชิสสฺามิ อิติ มนสิกาเรน ฯ ต สปฺปเตลาทึ ฯ 
โถก โถก ปรภุิฺชโต ปาราชิก โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ สวิธาวหาเร 
 
๑. อิท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ  ๒. ปจฺฉา ปุฏกนฺติ วณณฺนาย อาคต ฯ 
๓. วินิจฺฉินิตพฺพนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๑๑๕..๑๑๗ ฯ ส.๔๖๒..๔๖๕]  
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วุตฺตวินิจฺฉยนเยน เวทิตพฺพานิ มุฏ ิ... ...วตฺถูสุ วุตฺตวินิจฺ- 
ฉยนเยน เวทิตพฺพานีติ โยชนา ฯ เทฺว ติณวตฺถูนีติ เตน โข 
ปน สมเยน อ ฺตโร ภิกฺขุ ติณกฺเขตฺต คนฺตฺวาทิอาทีนิ ฯ 
        [๔๘๑] อมฺพ...ส ุวินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ คามกาวาเส วสนฺตา ฯ 
เตสูติ อาคนฺตุเกสุ ฯ เต ภิกฺขูติ อาคนฺตุกภิกฺขู ฯ อิติ วตฺวา ฯ 
เตนาติ ตสฺมา ฯ เตส อาคนฺตุกาน อาหาติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
ตตฺถาติ รุกฺเขสุ ฯ 
        เย ปน ตถา อนิยมิตา อาวาสิกา จ เนว รกฺขิตฺวา น 
โคปตฺวา โจริกาย ปริภฺุชนฺตีติ ปาโ ยุตฺโต๑ ฯ 
        เตสุ รุกฺเขสุ ฯ าตพฺพนฺติ อาคนฺตุเกหิ น าตพฺพ ฯ เตติ๒ 

รุกฺเข ฯ ปจฺจยานนฺติ ปท นิยเมตฺวาติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
ทินฺน ภณฺฑ ฯ เอตฺถ ผเลสุ ย ปน ผล เสนาสนตฺถาย ทายเกหิ 
นิยมิต ฯ เอตฺถาติ นิทฺธารณ ฯ ภณฺฑเทยฺยฺจาติ วจน มหาปจฺจริย 
ปน วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตทตฺถายปติ เตส เสนาสนคิลานปฺปจฺจยาน 
อตฺถาย ฯ ตทตฺถเมวาติ ตสฺส เสนาสนสฺส อตฺถาย ฯ เอตฺถาติ 
อาราเม รฏเ วา ปลุชชฺนติฺ ตาล...ทิเกติ ปททฺวเย อาธาโร ฯ 
ราช...ทีหิ ราชภยโรคภยโจรภยาทีหิ อ ฺตฺถ าเน คจฺฉนฺตาน 
มนุสฺสาน วิหารา ฯ คจฺฉนฺตานนฺติ ปท วิหาราติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
 
๑. อย วณฺณนาปาโ น สเมติ วิจาเรตฺวา คเหตพฺพ ฯ ๒. เนติ วณฺณนาปาโ ฯ 
                       [ปา.๑๑๗..๑๑๙ ฯ ส.๔๖๕..๔๖๗]  
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วินาเสนฺตีติ อ ฺเ ชนา วินาเสนฺติ ฯ ลามกโกฏิยา ลามก 
อาทึ กตฺวา อิตรานิ เสนาสนานิ วิสฺสชฺเชตุ วฏฏติ ฯ 
        [๔๘๒] ชคฺคาเปตุนฺติ อ ฺ ชน รกฺขาเปตุ ฯ เย ปน 
ชนา ฯ เต ชนา จ เทนฺติ ฯ ย ผล ฯ เตส มนุสฺสาน ฯ 
สงฺเฆนาติ ปท อนุ ฺาตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ทิวเส ฯ เป ฯ 
ขาทถาติ วจเนน อนุ ฺาต ฯ ตเทว ผล ทาตุ เต รกฺขนฺตชนา 
ลภนฺติ ฯ ตโต อนุ ฺาตผลโต อุตฺตรึ เทนฺตานป๑ เตส ชนาน 
ผล คเหตุ ภิกฺขูน น วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เกนิยาติ กเยน ฯ 
อยมฺป จ๒ ชโน พหุก ผล ทาตุ วฏฏติ ฯ ลภตีติป อตฺถิ ฯ 
        เจติยสฺสาติ ปท ทินฺโนติ ปเท สมฺปทาน ฯ เอตฺถาติ 
เจติยสฺส ทินฺนาราเม ฯ เอตมฺป อารามนฺติ เอต เจติยสฺส 
ทินฺน อาราม รกฺขนฺตาน คเหตฺวาติ ปททฺวเย กมฺม ฯ อปสทฺโท 
จตุปฺปจฺจยตฺถาย ทินฺน อาราม อเปกฺขติ ฯ เอเตสนฺติป อตฺถิ ต 
น ยุชชฺติ ฯ เวตฺตเนนาติ ปท รกฺขนฺตานนฺติ ปทสฺส ตติยาวิเสสน ฯ 
ตตฺเถวาติ เจติยสฺส ทินฺนาราเม ฯ รกฺขนฺตานฺจ กปฺป... 
นฺจาติ ปททฺวย ทานนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ วุตฺตนเยเนวาติ 
ย เตส สงฺเฆน อนุ ฺาตนฺติอาทินา วุตฺตนเยน ฯ 
        [๔๘๓] อมฺพ...วตฺถสูุ วิชฺชมาเน อนาปตฺติ ฯ เป ฯ เอตฺถ 
 
๑. ททนฺตานมฺปติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อปจสทฺโท อิธ น อิจฺฉิตพฺโพ ฯ 

                          [ปา.๑๑๙ ฯ ส.๔๖๗.๔๖๘]  
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วจเน วินิจฺฉโย ฯ โคปกสฺสาติ ปท ทาเนติ๑ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ย ผล ฯ โคปกสฺสาติ ปท ทินฺนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺตก 
ผล ฯ เป ฯ ตฺว คณฺห อิติ วจเนน ทินฺน โหติ ฯ ก ึอตฺถ ฯ 
เอเตส โคปกาน ฯ วิสฏกสฺส ผลสฺส ฯ เอเต โคปกา ฯ 
ย ผล ฯ เต โคปกา ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ มนุสฺสานนฺติ 
ปท ทารกาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        อาราม วา อ ฺ วา ผลานนฺติป ปาโ อ ฺนฺติ ผลาน 
อ ฺ อุปฺปชฺชนฏาน ฯ อ ฺ วา ผลาผลนฺติป อตฺถิ ฯ อ ฺ 
วา ผลานนฺติ ปท ยุชชฺติ ฯ 
        เตหิ ทารเกหิ ฯ ภิกฺขุนา ทารเก อาหราเปตฺวา ฯ สงฺฆิเก 
ฯ เป ฯ อาราเม ฯ รกฺขนฺตสฺเสวาติ ปท ทานนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
รกฺขนฺตสฺสาติ ปท อตฺตโนติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ย ผล เทนฺติ ฯ 
อุปฑฺฒาราม วา เกจิเทว รุกฺเข วาติ ปททฺวย รกฺขตีติ ปเท 
กมฺม ฯ ภตินติฺ ปท ลภิตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ ตสฺสาปติ ชนสฺส 
ทาตุนฺติ สมฺพนฺโธ ผลสสฺ ทาน ฯ รกขฺนฺตสฺส ปน สพฺพป 
วฏฏตีติ รกฺขนฺตสฺส สพฺพป ผล ทาตุ วฏฏติ ฯ เอต ปน 
สพฺพนฺติ สพฺพ เอต วจน ฯ 
        [๔๘๔] ทารุวตฺถุมฺหิ วินิจฺฉโย ฯ ตาวกาลิโก ฯ เป ฯ ภควาติ 
วจน วุตฺต ฯ วตฺตุกาเมนาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
 
๑. ทานนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                              [ปา.๑๑๙ ฯ ส.๔๖๘]  
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เอว จิตฺต ยสฺส โส เอวจิตฺโต ฯ เอตฺถาติ ทารุวตฺถุมฺหิ ฯ 
สุกฺกติ สุกฺขตีติ จ เทฺว ปาา ฯ ต สพฺพมฺป ทพฺพสมฺภาร ฯ 
อาวาสนฺติ ปท กาตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ อ ฺเน วาติ วาสทฺโท 
ทพฺพสมฺภาเรน วาติ โยเชตพฺโพ ฯ กต เสนาสน ฯ ภิกฺขุนา 
วตฺตพฺพ ฯ 
        [๔๘๕] อาหริยตีติ อุทก ภิกฺขูหิ อาหริยติ ฯ ปรคฺิคหิตอุทเกติ 
รกฺขิตอุทเก ฯ ยโตป อุทกโต สมฺปาเทนฺติ ฯ อาหริยโตติ๑ 

อาหฏโต ฯ อาหริยโต วา  ิตโต วาติ ปททฺวย ยโตติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ปานียปริโภคนฺติ ปานียภาเวน ปริโภค ฯ น มหาปริโภค 
กโรนฺติ ฯ ยโต ปน อุทกโต คเหตฺวาติ ปเท อปาทาน ฯ 
ตตฺถ อุทเก ฯ กติกาวเสเนวาติ กติกาปฏิพทฺเธเนว ฯ วาสทฺโท 
คณฺหนฺโต วา ปกฺขิปนฺโต วาติ โยเชตพฺโพ ฯ อ ฺเส 
อปสฺสนฺตานนฺติ อ ฺเสุ ภิกฺขูสุ อปสฺสนฺเตสุ ฯ ตนฺติ๒ โธวนรชน ฯ 
เตส อาวาสิกาน ฯ ยตฺตก ภณฺฑ ฯ เต อาวาสิกา ฯ เอตฺถ 
โปกฺขรณีโสณฺฑีสุ ฯ อิโต โปกฺขรณีโสณฺฑิโต ฯ อิธ 
โปกฺขณีโสณฺฑีสุ ฯ ยตฺถ โปกฺขรณีอาทีสุ ฯ 
        [๔๘๖] มตฺติกาวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ ยตฺถ าเน ฯ ตตฺถ 
าเน โถกาป มตฺติกา ฯ ตสฺส ปาราชิกนฺติ ปาลิย วุตฺตสฺส 
ตสฺส ภิกฺขุสฺส ปาราชิก ฯ ตสฺมา ปาราชิกนฺติป อตฺถิ ตสฺมา 
 
๑. อาหรีมโตติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อิท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                    [ปา.๑๑๙.๑๒๐ ฯ ส.๔๖๘..๔๗๐]  
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ปาลิย วุตฺตภิกฺขุสฺส ปาราชิก โหตีติ อตฺโถ ฯ ตาวกาลิก 
วาติ วาสทฺโท อาปุจฺฉิตฺวา วา ตาว...วาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อาปุจฺฉิตฺวา ตาวกาลิก วาติป อตฺถิ ฯ 
        [๔๘๗] อถาติ ตทา ฯ เอต ติณ ฯ ภิกฺขุ วฑฺเฒติเยว ตฺว 
คจฺฉ ฯ เป ฯ อิติ สงฺเฆน ภิกฺขุ วตฺตพฺโพ ฯ ติเณ นฏเ 
อตฺโถ ปโยชน นตฺถิ ฯ ตสฺมึ เจติ ตสฺมึ ภิกฺขุสฺมึ ฯ เจสทฺโท 
ปโหตีติ ปเท โยเชตพฺโพ ฯ ตสฺมึเยวาติป อตฺถิ ฯ 
        [๔๘๘] อ ฺ วา กิฺจิ ภณฺฑ ฯ สงฺฆิกนฺนามาติ ปท 
อชฌฺาวสนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ อาวาสิเตสุ จาติ ภิกฺขูหิ วิหาเรสุ 
อาวาสิเตสุ ฯ ภิกฺขูติ ปท อาหราเปนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ ต 
วาติ อาหฏภณฺฑ ฯ ตทคฺฆนก วา เสนาสน ฯ เต คณปุคฺคลา ฯ 
ปฏิกมฺเมนาติ ปุน ทาเนน ฯ 
        [๔๘๙] อนุ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ มาเสติ อจฺจนฺต- 
สโยโค ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส คีวา อิณ น โหติ ฯ ตสฺมินฺติ มฺจปเ ฯ 
อ ฺเน อวหเฏป ฯ คจฺฉนฺเตนาติ อ ฺตฺถ คจฺฉนฺเตน ฯ 
ตสฺส คีวาติ ตสฺมึ นฏเป ชิณฺเณป เถยยฺาย อวหเฏป ตสฺส 
คีวา ฯ อาวาสนฺติ ปท หรตฺิวาติ ปเท กมฺม ฯ ปริภฺุชนฺเตนาติ 
ปท วตฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา อถวา ปริภฺุชนฺเตนาติ ปท วุฏา- 
เปตีติ ปเท การิตกมฺม ฯ ตตฺถ อาวาเส ฯ อิท มฺจป ฯ ต 
มฺจป ฯ ปริภฺุชนฺเตน วตฺตพฺพ ฯ โส ภิกฺขูติ วุฑฺฒตโร ภิกฺขุ ฯ 
                   [ปา.๑๒๐.๑๒๑ ฯ ส.๔๗๐..๔๗๒]  
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        [๔๙๐] ติล ฯ เป ฯ ตฺเถหิ วาติ ปทตฺตย ตีหีติ ปทสฺส 
สรูป ฯ เอต เตกฏลยาคุ๑ อิเมหิ ตีหิ ชนา กิร กโรนฺติ ฯ 
เอตฺถ วตฺถุทฺวเยปติ จมฺปาวตฺถุราชคหวตฺถุทฺวเย เสส วจน ฯ 
เอตฺถาติ อชฺชุกวตฺถุมฺหิ ฯ 
        [๔๙๑] ทิสฺวาติ ปท อธิฏาสีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ กลุสสฺาติ 
ปท อนุกมฺปายาติ ปเท สมฺปทาน ปสาทาติ ปเท สมฺพนฺโธ  
อนุคฺคเหนาติ ปเท สมฺปทาน ฯ อนุกมฺปาย...นตฺถายาติ ปททฺวย 
อธิฏาสีติ ปเท สมฺปทาน ฯ ธมฺมานุคฺคเหนาติ ธมฺมสฺส อนุคฺคเหน 
อธิฏาสีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิทฺธิยาติ ปท อธิฏาสีติ 
ปเท กรณ ฯ ตโตติ คทนนฺตร ฯ วุตฺตนฺติ อิทฺธิยา อาเนตฺวา 
ปาสาเท เปสีติ วจน ธมฺมสงฺคาหเกหิ วุตฺต ฯ 
        [๔๙๒] ตตฺราติ ทุติยปาราชิกสิกฺขาปเท ฯ อนุสาสนฺติ อาจริยา 
เอตาย คาถายาติ อนุสาสนี ฯ 
        อทุติเยน ปราชิตกฺกเิลเสน ชิเนน ทุติย ย อิท ปาราชิก 
ปกาสิต อิธ สาสเน เตน ทุติยปาราชิกสิกฺขาปเทน สม 
อ ฺ อเนกนยโวกณฺิณ คมฺภีรตฺถวินิจฺฉย กิฺจิ สิกฺขาปท น 
วิชฺชติ ตสฺมา วตฺถุมหิ สงฺฆมชฺเฌ อทินฺนาทานวตฺถุมฺหิ โอติณฺเณ 
วินย ฺ ุนา วินยานุคฺคเหน เอตฺถ โอติณฺณวตฺถุมฺหิ วินิจฺฉย 
กโรนฺเตน ภิกฺขุนา สาธิปฺปาย ปาลึ อฏกถฺเจว อเสสโต 
 
๑. เตกฏลฺล...อิติ ทิสฺสมานปาลิ ฯ 

                 [ปา.๑๒๑...๑๒๔ ฯ ส.๔๗๒.๔๗๓]  
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โอคยฺห อวคฺคาหิตฺวา อปฺปมตฺเตน วินิจฺฉโย กรณีโย อาปตฺติ- 
ทสฺสนุสฺสาโห กุทาจน ภิกฺขุนา น กตฺตพฺโพ อห อนาปตฺตึ 
ปสฺสิสฺสามิ อิติ เอว มานส ภิกฺขุ กยิราถ กเรยฺย ภิกขฺุ 
อาปตฺตึ ปสฺสิตฺวาป อาปตฺตึ ปุนปฺปุน อวตฺวา จ๑ วีมสิตฺวา 
วิ ฺ ูหิ สสนฺทิตฺวา จ ต อาปตฺตึ วเท วเทยฺย กปฺปเยป 
จ วตฺถุสฺมึ ลหุวตฺติโน จิตฺตสฺส วเสน อิธ สาสเน ปุถุชชฺนา 
สาม ฺคุณา จวนฺติ ตสฺมา อาสีวิส อุรค อิว อคฺคึ วิย จ 
ปรปริกฺขาร สมฺปสฺส สมปฺสฺสนฺโต วิจกฺขโณ อามเสยฺยาติ โยชนา ฯ 
        [๔๙๓] อตฺโถ จ วินิจฺฉโย จ อตฺถวินิจฺฉยา คมฺภีรา 
อตฺถวินิจฺฉยา ยสฺมึ ต คมฺภีรตฺถวินิจฺฉย ฯ 
        ภิกฺขุนาติ ปท กรณีโยติ ปเท กตฺตา ฯ วินยานุคฺคเหนาติ 
ปท กโรนฺเตนาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอตฺถาติ ปท วินิจฺฉยนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ อปสทฺโท อกปฺปยวตฺถุ อเปกฺขติ ฯ สมณาน 
ภาโว สาม ฺ สาม ฺ เอว คุโณ สาม ฺคุโณ ฯ อิตีติ 
ปท อยนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
                    ทุติยปาราชิกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
๑. วณณฺนาย วสทฺโท โหติ ฯ 

                                   [ส.๔๗๓]  
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        [๔๙๔] อิทานิ ตติยปาราชิกสฺส อนุปฺปตฺต สวณฺณนากมฺเจว 
สวณฺณนาปการ จ าเปตุ ตติยนฺติอาทิมาห ฯ 
        ตีหิ กายวจีมโนทฺวาเรหิ สุทฺเธน พุทฺเธน ย ตติยปาราชิก 
วิภาวิต อิทานิ ตสฺส ตติยปาราชิกสฺส สวณฺณนากโม ปตฺโต 
ยสฺมา ตสฺมา ย วจน สุวิ ฺเยฺย ปุพฺเพ จ ย วจน มยา 
ปกาสิต ต วจน วชฺชยิตฺวา อสฺสาป ตติยปาราชิกสฺส อย 
สวณฺณนา โหตีติ โยชนา ฯ 
        ตีหีติ ปท สุทฺเธนาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ จสทฺโท สุวิฺ- 
เยฺย จ ปุพฺเพ ปกาสิต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อปสทฺโท 
ปมทุติยปาราชิกานิ อเปกฺขติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๔๙๕] ปวตฺโต โวหาโร ยสฺส ต ปวตฺตโวหาร ฯ ต 
หิ นครนฺติ ห ิสจฺจ ต นคร วุจฺจติ ฯ ปากา...เนนาติ ปท 
วิสาลีภูต อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอตฺถาติ ตติยปาราชิเก ฯ 
อสฺส เวสาลีติ ปทสฺส วิตฺถาโร ปน คเหตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิจฺฉนฺเตหีติ ปท คเหตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ ปรมตฺถโชติกายาติ 
ปท ขุทฺท...ถายาติ ปทสฺส วิเสสน ขุทฺท...ถายาติ ปท 
รตน...นาโตติ ปเท อาธาโร ฯ สมฺมาสมฺพุทฺเธ สพฺพฺ- 
                             [ปา.๑๒๕ ฯ ส.๔๗๔]  
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ุต ฺาณปฺปตฺเตเยว๑ อิทป จ นคร สพฺพากา...ปตฺต อิติ 
ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ปสทฺโท ราชคหสาวตฺถิโย 
อเปกฺขติ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ 
        ตตฺถาติ มหาวนกูฏาคารสาลาสุ นิทฺธารณ ฯ อโรปมนฺติ 
อโรปต ฯ กปลวตฺถุสามนฺตาติ ปท มหาวนนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
อิท วน ฯ 
        หสาน วฏฏโก ปริมณฺฑโล หสวฏฏโก หสวฏฏเกน สทิส 
ฉทน หสวฏฏกจฺฉทน ฯ 
        [๔๙๖] สพฺพโส ทสสฺน สนฺทสฺสน อสุภาการสฺส สนฺทสฺสน 
อสุภาการสนฺทสฺสน อสุภาการสนฺทสฺสนวเสน ปวตฺต อสุภา... 
ปวตฺต ฯ 
        วิคโต ฉนฺโท วิจฺฉนฺโท กาเย วิจฺฉนฺโท กายวิจฺฉนฺโท 
กายวิจฺฉนฺท อุปฺปาเทตีติ กาย...นิยา กายวิจฺฉนฺทนิยา จ 
สา กถา จาติ กาย...กถา ฯ กายนิพฺพินฺทนิยกถนฺติป อตฺถิ 
กาเย นิพฺพินฺทนุปฺปาทนกถนฺติ อตฺโถ ฯ 
        เสยฺยถทีนฺติ กตม ฯ อิตีติ ปท กถนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
สพฺพาทเรนปติ อปสทฺโท น เกวล เอกเทเสน อาทเรนาติ 
าเปติ ฯ น โกจีติ วิจินนฺโต โกจิ ปุคฺคโล น ปสฺสติ ฯ 
เวฑุริย เวฬุรยินฺติ จ เทฺว ปาา ฯ วาสจุณฺณาทีน วาติ 
 
๑. วณณฺนาปาโ าณสทฺทรหิโต ฯ 

                   [ปา.๑๒๕ ฯ ส.๔๗๔.๔๗๕]  
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ปท สุจิภาวนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ วาสทฺโท สุจิภาว วาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ วาสจุณฺณาทึ วาติป ปาโ โส สุจิภาวนฺติ 
ปเทน น สมพฺชฺฌติ ฯ ปรมทุคฺคนฺธนฺติ อติวิย ทุคฺคนฺธ ฯ 
        นตฺถ ิสริี เอตสฺสาติ อสฺสิริก อสฺสิริก ทสฺสน เอตสฺสา 
อสุจิยาติ อสฺสิริกทสฺสนา ฯ 
        เอตฺถ กาเย ฯ หิสทฺโท วิตฺถารโชตโก ฯ อุตฺตมงฺค- 
สิรสฺมินฺติป อตฺถิ ฯ เนส เกสาน ฯ โส จ อสุ...ภาโว 
ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ เอว โลมาทีน อสุภาสุจิปฺปฏิกูลภาโว 
เวทิตพฺโพ ฯ เอตฺถาติ ตติยปาราชิกาธิกาเร ฯ อิตีติ เอว ฯ ตนฺติ 
อสุภมาติก ฯ ยา อย ภาวนา ฯ 
        ติวิธ กลยฺาณ เอตสฺส ปมชฺฌานสฺสาติ ติวิธกลฺยาณ ฯ 
ทสลกฺขเณหิ สมฺปนฺน ทสลกฺขณสมฺปนฺน ฯ ติวิธกลฺยาณ จ 
ทสลกฺขณสมฺปนฺน จาติ ติวิธ...สมฺปนนฺ ฯ ติวิธกลยฺาณนฺติป 
อตฺถิ ฯ จสทฺโทวุตฺตสมุจฺจโย ฯ อิติ สทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๔๙๗] ตตฺราติ ติวิธกลฺยาณทสลกฺขเณสุ นิทฺธารณ ฯ 
ปาริปณฺ ิกโตติ๑ นีวรณโต ฯ จิตฺตสฺส วิสุทฺธิ จิตฺตวิสุทฺธิ ฯ 
สมาธินิมิตฺตสฺสาติ ปท ปฏิปตฺตีติ ปเท กมฺม ฯ สมาธิ เอว 
นิมิตฺต สมาธินิมิตฺต ฯ ปฏปิชฺชน ปฏลิภน ปฏิปตฺติ ฯ ตตฺถาติ 
อปฺปนาโคจเร ฯ จิตฺตปฺปกฺขนฺทนนฺติ จิตฺตสฺส อุปฏาน ฯ 
 
๑. อิทานิ ปาริปนฺถิก อิติ วลฺชียติ ฯ 

                        [ปา.๑๒๕ ฯ ส.๔๗๕.๔๗๖]  
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วิสุทฺธสฺสาติ นีวรณโต วิสุทฺธสฺส จิตฺตสฺส อชฺฌุเปกขฺณนฺติ ปเท 
กมฺม ฯ สมถปฺปฏิปนฺนสสฺาติ สมถภาวุปคมเนน สมถปฺปฏิปนนฺสฺส 
จิตฺตสฺส ฯ เอกคฺคุปฏานสฺสาติ จิตฺตสฺส เอกคฺเคน อุปฏานสฺส ฯ 
ตตฺถาติ ฌานจิตฺเต ฯ ธมฺมานนฺติ สมาธิปฺป ฺาน ฯ อนติวตฺต- 
นฏเนาติ อนติวตฺตนสภาเวน ฯ สมฺปหสนาติ วิโสธนา ปริโยทปนา 
จ ฯ อินฺทฺริยาน เอกรสฏเนาติ สทฺธินฺทฺริยาทีน กิเลเสหิ 
วิมุตฺติกิจฺเจน เอกกิจฺจสภาเวน ฯ ตทนุรปูควีริยวาหนฏเนาติ 
เตส อนติวตฺตนเอกรสภาวาน อนุจฺฉวิกสฺส วีริยสฺส ปวตฺตน- 
สภาเวน ฯ ตทนุรูปก...นฏเนาติป อตฺถิ คการสฺส โก ฯ 
อาเสวนฏเนาติ ยถาวุตฺตาน สมาธิปฺป ฺาทิธมฺมาน ปุนปฺปุน 
ปวตฺตนสภาเวน ฯ 
        ตตฺราย ปาลีติ ตสฺมึ ทสลกฺขณวิภาวนวิสเย อย ปาลิ ฯ 
ตสฺสาติ จิตฺตสฺส ฯ ปฏิปชชฺตีติ ปฏิลภติ ฯ ตตฺถาติ อปฺปนาโคจเร ฯ 
ปกฺขนฺทตีติ อุปติฏติ ฯ ...ป ฺาสมฺปนฺนฺจาติ เอตฺถ อิตีติ 
ปท อย ปาลติี ปทสฺส สรปู ฯ 
        [๔๙๘] เอว อิจฺฉามิหนฺติอาทิมาห๑ อิติ ปุจฺฉา ฯ เต 
มิคลุทฺธกา๒ ฯ ตตฺถ นิรเย ฯ เตส มิคลุทฺธกาน ฯ ตโตติ ปท 
มูลากุสลกมฺมโตติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อวิปกฺโก วิปาโก ยสฺส โส 
 
๑. อิจฺฉามหนตฺิ ปาลิ ฯ  ๒. ลุทฺท อิติป ฯ ลุทฺโท ลุทฺโธติ ทฺเวป นามานิ เนสาทวา- 
จกาติ อภิธานปฺปทีปกาสูจิ ฯ 

                              [ปา.๑๒๕ ฯ ส.๔๗๖..๔๗๘]  
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อวิปกฺกวิปาโก๑ ฯ ตนฺติ ชีวิตจฺเฉท ฯ กสฺมา ปน ภควา ต 
ชีวิตจฺเฉท น นิวาเรตีติ อาห กมฺมวิปาโก ฯ เป ฯ พาหิตุนฺติ ฯ 
เตส ปน ภิกฺขูน กิมตฺถาย อสุภกถ กเถสีติ อาห เตสุ 
จาติอาทึ ฯ ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ ปุถชฺุชนาปติ อปสทฺโท น 
เกวล โสตาปนฺนาทโย สนตีฺติ าเปติ ฯ ตตฺถาติ ภิกฺขูสุ ฯ 
ขีณาสวาปติ อปสทฺโท อิตเร อริยสาวเก อเปกฺขติ ฯ 
        นตฺถ ิปฏิสนฺธิคฺคหณ เอเตสนฺติ อปฺปฏิสนฺธิกา ฯ นิยตา คติ 
เอเตสนฺติ นิยตคติกา ฯ สุคติ ปร อยน เอเตสนฺติ สุคติปรายนา ฯ 
        อถาติ ตทา ฯ ตนฺติ อสุภกถ ฯ ตโตติ ตสฺมา ฯ 
กมฺมฏานสีเสน กเถสิ น ...เยน กเถสิ ฯ อสฺสาติ ภควโต ฯ 
เมติ ปท กินติฺ ปเท สมฺปทาน ฯ สุเตนาติ ปท อนตฺ... 
...เนนาติ ปทสฺส๒ วิเสสน ฯ เอวนฺติ อิจฺฉามิหนฺติอาทิวจน ฯ 
        อย ภควา ฯ สทฺธมฺมวรจกฺก วตฺเตตีติ สทฺธมฺมวรจกฺกวตฺติ๓ ฯ 
โกจิ ชโน อสฺส ภควโต อาโรจิตาป๔ นตฺถิ ฯ อิท อปเร๕ 

กิราติอาทิวจน ฯ ปมเมเวตฺถาติ ปม เอว วจน เอตฺถ 
อิจฺฉามิหนฺติอาทิวจเน การณ ฯ 
 
๑. วณณฺนาย อิท ปท อปราปรเจตนาติ ปทสฺส วิเสสน ทิสฺสติ ตสฺมา ยสฺสา  
สา อวิปกฺกวิปากา อิจฺเจว ภวติพฺพ ฯ  ๒. ปททฺวยสฺส ฯ ๓. ๔. ๕. สทฺธมฺมปฺ- 
ปวร...อาโรจยติาป ปเร อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๑๒๕ ฯ ส.๔๗๘..๔๘๐]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 366 

        นาสฺสุธาติ เอตฺถ วจเน อสฺสุธ อิติ นิปาโต วตฺตเต๑ ฯ 
อิตีติ ปท อวธารณตฺเถติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๔๔๙] อสฺสาติ อสุภภาวนานุโยคสฺส ฯ เอตฺถาติ วจนทฺวเย 
นิทฺธารณ ฯ หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ สงฺกิลิฏ สรีร เอตสฺสาติ 
สงฺกิลิฏสรโีร ฯ โส ยุวา ฯ อหิกุณปาทีนนฺติ๒ กมฺม ฯ 
โส ยุวา ตสฺม ึขเณ อฏฏิเยยฺย ฯ ปจฺจตฺถิเกนาติ ปท 
พทฺเธนาติ ปเท กตฺตา ฯ อาลคฺเคนาตีมสฺส วิวรณ พทฺเธน 
ปฏิมุกฺเกนาติ ฯ โส วิย ปรุโิส ต กุณปนฺติ ต กุณป 
ปริจฺจชิตุกาโม โส ปรุิโส วิย ฯ วิคตจฺ...คตายาติ ปท 
ปริจฺจชิตุกามาติ ปเท เหตุ ฯ อห ตนฺติ อห ต ชีวิตา 
โวโรเปมิ ฯ เอตฺถ จาติ เอเตสุ ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ สมนฺุ- 
าเปสุนฺติ อนุชานาเปสุ ฯ 
        [๕๐๐] โสป มิคลณฺฑิโก ฯ ปสทโฺท อ ฺเ ชเน อเปกฺขติ ฯ 
ตตฺถ นทิย ฯ ภิกฺขูสูติ นิทฺธารณ ฯ เกนจิ ภิกฺขุนา น 
กโตติ ปเท กตฺตา ฯ สพฺเพ ภิกฺขู สตา สติสมฺปนฺนา ฯ ตนฺติ 
กายวจีวิการากรณ ฯ ตสฺส มิคลณฺฑิกสฺส ฯ อิตีติ ปท 
กุกฺกุจฺจนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ เอตฺถาติ 
น วต เม ลาภาติ วจเน ฯ โกจิ ชโน ฯ เตติ ตว ฯ ต วจน ฯ 
เอตฺถาติ น วต เม สุลทฺธนฺติ วจเน ฯ กสฺมา อิติ ชโน 
 
๑. (?) ฯ  ๒. อหิกุณปาทีนีติ วณณฺนาปาโ ฯ  

                  [ปา.๑๒๕.๑๒๖ ฯ ส.๔๘๐..๔๘๒]  
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เจ ปุจฺเฉยฺย ฯ ยฺวาห ฯ เป ฯ โวโรเปสินฺติ วเทยฺยนฺติ โยชนา ฯ 
ตสฺส ยฺวาห ฯ เป ฯ เปสนิฺติ วจนสฺส ฯ 
        มารสฺสาติ ปท อนุวตฺติกาติ ปเท กมฺม ฯ อย มคิลณฺฑิโก ฯ 
เอวฺจาติ นิปาตสมุทาโย ฯ เอตฺถาติ ปาลิย ฯ เย ปุคฺคลา 
น มตา ฯ อิตีติ ปท ลทฺธีติ ปทสฺส สรูป ฯ ต มิคลณฺฑิก ฯ 
ตตฺถาติ ชีวิตา โวโรปเน ฯ เอวนฺติ สาธูติ วจน ฯ อุปฺปนฺโน 
วิปฺปฏิสาโร อสฺสาติ อุปฺปนฺนวิปฺปฏิสาโร ฯ อตฺเถนาติ ปท 
ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปริกิตฺตยนฺโตติ ปท มิคลณฺฑิโกติ 
วจนสฺส วิเสสน ฯ เตส ขีณาสวาน ฯ สพฺพมฺเปตนฺติ สพฺพป 
เอต ภยาทิก ฯ 
        [๕๐๑] อถาติ อามนฺตนานนฺตร ฯ อสุภ...ปจฺจยา ปน ชีวิตกขฺย 
สลฺลกฺเขนฺโต ฯ ตสฺส สาธุ ภนฺเตติอาทิวจนสฺส ฯ โอโรหนติตฺถานิ 
วิยาติป อตฺถิ ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ ตตฺถาติ ปเทสุ ฯ 
        [๕๐๒] อิทานิ ตุเมฺห ยสฺส กตฺตพฺพสฺส กาล ชานาถ ภิกฺขูน 
กตฺตพฺพ ธมฺมกถ กาตุ กตฺตพฺพ อนุสาสนึ ทาตุ เทสนากาโลติ๑ 

โยชนา ฯ กาตุ ทาตุนฺติ ปททฺวย เทสนากาโลติ๒ ปเท สมฺปทาน ฯ 
ยสฺสาติ ปท กาลนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ กตฺตพฺพนฺติ ปเท ธมฺมกถ 
อนุสาสนินฺติ ปททฺวยสฺส วิเสสน ฯ 
        [๕๐๓] อิตีติ ปท อามนฺเตสีติ ปเท อากาโร ฯ เอตฺถาติ 
 
๑. ๒. เอส กาโลติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๑๒๖..๑๒๘ ฯ ส.๔๘๒..๔๘๕]  
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อยมฺป โชติอาทิปาลิย ฯ ตตฺราติ เตสุ ปเทสุ ฯ เอตฺถาติ 
อานาปานสฺสตีติอาทิวจเน ฯ เอตฺถาติ อานาปานสฺสติสมาธีติ ปเท ฯ 
อุภยตฺถ ปเทสุ ฯ หิ สจฺจ อานาปานสฺสติสมาธิ อสนฺโต วา 
อปฺปณีโต วาติ โยเชตพฺโพ ฯ โอฬาริกา... ...รมฺมณตฺตา 
จาติ ปททฺวย เนวาติ ปเท เหตุ ฯ ปฏเิวธสงฺขาตาย องฺคสนฺต- 
ตายป สนฺโต วูปสนฺโต นพฺิพุโตติ สมฺพนฺโธ ฯ อิติ วจน วุตฺต 
โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อเสจ ฯ เป ฯ เอตฺถ ปน วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อสฺสาติ อานาปานสฺสติสมาธิสฺส ฯ เอตฺถาติ อานาปานสฺสติ- 
สมาธิย สนฺตตา นตฺถิ จ ฯ เกจีติ อภยคิริวิหารวาสิโน ฯ เอว 
วุตฺตตฺเถน อย อานาปานสฺสติสมาธิ อเสจนโก จ ฯ อปฺปตปฺ- 
ปตกฺขเณติ สมาปชฺชนสมาปชฺชนกฺขเณ ปฏิลาภายาติ ปเท  
อาธาโร กาลสตฺตมี วา ฯ สวตฺตนโตติ ปท สุโข จ วิหาโรติ 
ปเท เหตุ ฯ วิหรนฺติ ปณฺฑิตา เอตฺถาติ วิหาโร ฯ ปวิยาติ 
อปาทาน ฯ หิ สจฺจ โส เมโฆ วสฺสกาเล อสมฺปตฺเต ฯ 
ตโตติ เอวเมว โขติ วจนโต ปร วจน ฯ 
        [๕๐๔] อิทานิ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ 
เอตฺถาติ กถ ภาวิโต จาติอาทิวจเน ฯ  เกน ปกาเรน เกนา- 
กาเรน เกน วิธินาติ อิเม ปริยายา ฯ ตตฺถาติ อิธาติอาทิปเทสุ ฯ 
หิ สจฺจ เอตฺถ อิธ ภิกฺขเวติ ปเท อย อิธสทฺโท ฯ สมเณภีติ 
ปท สุ ฺาติ ปเท อปาทาน ฯ อสฺส ภิกฺขุโน ฯ อานาปา... 
                [ปา.๑๒๘.๑๒๙ ฯ ส.๔๘๕..๔๘๗]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 369 

ปริคฺคหปริทีปนนฺติ อานาปานสฺสติสมาธิภาวนานุรูเปน เสนาสเนน 
ปฏิพทฺธสฺส ปริทีปน ฯ อนุวิสธนฺติป อตฺถิ ฯ จิตฺตนฺติ ปท 
น อิจฺฉตีติ ปเท กตฺตา ฯ อานา...รมฺมณนฺติ ปท อภิรหุิตุนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ โคโปติ โคปาโล ฯ ปวิตฺวาติ ปท วฑฺฒิต 
อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตตฺถ ถมฺเภ ฯ อถาติ ตทา ฯ 
อปสทฺโท โคป อเปกฺขติ ฯ ภิกฺขุนาติ ปท พนฺธิตพฺพนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ รูปารมฺมณาทิอารมฺมณรสปานวฑฺฒิตนฺติ รูปารมฺมณาทิ- 
อารมฺมณาน รสสฺส อารมฺมณกรณวเสน ปวเนน วฑฺฒิต ฯ 
        ยถา ทม ทมนฺโต นโร วจฺฉ ถมฺเภ นิพนฺเธยฺย เอว 
อิธ สาสเน ภิกฺขุ สก จิตฺต สติยา อารมฺมเณ ทฬฺห พนฺเธยฺยาติ 
โยชนา ฯ 
        [๕๐๕] อิท อานาปานสฺสติสมาธิกมฺมฏาน สมฺปาเทตุ น  
สุกรนฺติ สมพฺนฺโธ ฯ กมมฺฏานปฺปเภเทติ ปท มุทฺธภูตนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ มุทฺธภูตนฺติ สีสสทิสภูต ฯ วิเสสาธิคโม 
จ ทิฏธมฺมสุขวิหาโร จ วิเสสา...หารา วิเสสา...ราน 
ปทฏาน วิเสสา...ปทฏาน ฯ อิตฺถี...มากุลนฺติ อิตฺถีปุริสหตฺถ-ิ 
อสฺสาทีน สทฺเทน อากิณฺณ ฯ คามนฺตนฺติ คาม ฯ ตเทว จาติ๑ 

อานาปานจตุตฺถชฺฌาน ฯ สมฺปาปุณิตุ อคามเก ปน อร ฺเ 
 
๑. อย จสทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ ฯ 

                        [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๔๘๗..๔๘๙]  
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สุกรนฺติ สมพฺนฺโธ ฯ อสฺส ภิกฺขุโน ฯ เอตฺถาติ ภูมิย ฯ เอตฺถาติ 
เสนาสเน ฯ ตโตติ ตสฺมา ฯ ตตฺถ อนุรเูป เสนาสเน ฯ 
        มหิโส จ โคกณฺโณ จ สูกโร จ มหิส...สกูรา วเน 
มหิสโคกณฺณสูกรา วน...กรา ฯ 
        ยถาป ทปีโก นาม นลิิยิตฺวา มิเค คณฺหติ ตเถว 
ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก อย พุทฺธปุตฺโต อร ฺ ปวิสิตฺวาน อุตฺตม 
ผล คณฺหติ ฯ ยุตฺโต โยโค เอเตนาติ ยุตฺตโยโค ฯ 
        เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส ภิกฺขุโน ฯ 
        [๕๐๖] ตตฺถาติ อร ฺคโตติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ เอตฺถ จ 
อธิกาเร วตฺตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ธาตุ จ จริยานิ จ 
ธาตุจริยานิ ธาตุจริยาน อนุกุล ธาตุ...กลุ ฯ อถาติ ปจฺฉา ฯ 
จสทฺโท ทฬหฺีภาว๑ จ ปวตฺตนสุขฺจ๒ อารมฺ...ปายฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ตตฺถาติ ปลฺลงฺกนฺติอาทิปเทสุ ฯ อถ ตทา อสฺส 
ภิกฺขุสฺส เตส จมฺมมสนหารูน ปณมนปฺปจฺจยา เอว ปณมนการณา 
เอว ขเณ ขเณ ยา เวทนา อุปฺปชฺเชยฺยุ ตา ว๓ เวทนา น 
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตาสุ เวทนาสุ ฯ เอก อคฺค อารมฺมณ อสฺสาติ 
เอกคฺค ฯ ปริคฺคหฏโติ คหณสภาโว ฯ นิยฺยานฏโติ สมฺโมสโต 
นิคฺคมนสภาโว ฯ ตตฺราติ ปริมุข สตินฺติ ปเท ฯ 
 
๑. ๒. ทฬฺหภาว...สุขต อิติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๓. วสทฺโท วณฺณนาย นตฺถิ ฯ 

                            [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๔๘๙..๔๙๑]  
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        ปร ิสพฺพถา คหิต สมฺโมสโต นิยยฺาน ยาย สติยา สา 
ปริคฺคหิตนิยฺยานา ต ปริคฺคหิตนิยฺยาน ฯ 
        [๕๐๗] วิภงฺเคติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ทฆี 
อสฺสาสวเสนาติ ปท เอกคฺคตนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอกคฺคสฺส 
ภาโว เอกคฺคตา ฯ เอกคฺคตนฺติ ปท ปชานโตติ ปเท กมฺม ฯ 
อวิกฺเขปนฺติ ปุริมสฺส เววจน ฯ ชปานโตติ ปชานนสฺส ภิกฺขุโน ฯ 
อิตีติ ปท เอตนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ ตตฺถาติ ทีฆ วาติอาทิปเทสุ 
นิทฺธารณ ฯ อสฺสาโสติ ฯ เป ฯ ปวิสนวาโต อิติ วจน วินยกถาย๑ 

อาจริเยหิ วุตฺต ฯ ตตฺถาติ เตสุ ทฺวีสุ วาเตสุ นิทฺธารณ ฯ 
วาลิกา วาลุกาติ จ เทฺว ปริยายา ฯ หตฺถิสรีเร จ อหิสรีเร 
จ อสฺสาสปฺปสฺสาสา ปูเรตฺวา นิกฺขมนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เตสนฺติ 
หตฺถิอหีน ฯ อทฺธานนฺติ ปท ปูเรตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ มนุสฺเสสูติ 
นิทฺธารณ ฯ เกจิ มนุสฺสา ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ อสฺสาสปฺปสฺสาเส 
ปชานาตีติ ปเท อาธาโร ฯ ปชานาตีติ มนสิกโรติ ฯ อสฺสาติ 
ภิกฺขุโน ฯ กถ ทีฆ อสฺสสนฺโต ฯ เป ฯ ปสฺสามีติ ปชานาตีติ 
ปุจฺฉา ฯ ทีฆ อสฺสาสนฺติอาทิ วิสชชฺน ฯ ฉนฺทวเสนาติ ปท 
สุขุมตรนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ตโตติ ปุริมภาคโต ฯ อิติ 
เตนาติ ตสฺมา ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ ปาลินเย ฯ ตสฺส วเสนาติ 
รสฺสปทสฺส วเสน อาคตสฺส ปาลินยสฺส ปฏิพทฺเธน ฯ วเสนาติ ปท 
 
๑. วินยฏกถายนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ป.๑๒๙ ฯ ส.๔๙๑..๔๙๓]  
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โยเชตพฺพนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ยาว เตน ฯ เป ฯ ภาวนา 
อิติ วจน อตฺถิ ตาว ปณฺฑิเตน โยเชตพฺพ ฯ เอว วุตฺตนเยน 
เวทิตพฺโพติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อย ภิกฺขุ เวทิตพฺโพติ ปเท 
กมฺม ฯ อิตฺตรวเสนาติ ปริตฺตกาลวเสน ปชานนฺโตติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ ปชานนฺโตติ ปท ภิกฺขูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        เอว วุตฺตนเยน ปชานโต จ อสฺส ภิกฺขุโน ทีโฆ รสฺโส  
จ อสฺสาโส ตาทิโส ปสฺสาโสปจ อิติ จตฺตาโร วณฺณา 
อาการา นาสิกคฺเคว นาสิกาย อคฺเคว วตฺตนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
        [๕๐๘] อาทิมชฺฌปริโยสานนฺติ ปท กโรนฺโตติ ปเท กมฺม ฯ 
ปากฏ กโรนฺโตติ อิท ปุรมิสฺส เววจน ฯ ตาทิเสนาติ ปท 
ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
วาติ อปโร นโย ฯ เอตฺถาติ อานาปานสฺสติภาวนาธิกาเร ฯ 
สิกฺขาโยติ ปท สิกฺขตีติ ปเท กมฺม ฯ ตสฺมึ อารมฺมเณติ 
ตสฺมึ อานาปานสงฺขาเตน อารมฺมเณ ปวตฺตาย ตาย สติยา เตน 
มนสิกาเรน สทฺธึ สิกฺขติ ภิกฺขุ ฯ เอตฺถาติ สิกฺขตีติ ปเท ฯ 
ตตฺถาติ ปุริมปจฺฉิมนเยสุ นิทฺธารณ ฯ ปุริมนเยติ๑ ทีฆ 
วา อสฺสสนฺโต ทีฆ อสฺสามีติ ปชานาติ ฯ เป ฯ รสฺส ปสฺสสามีติ 
ปชานาตีติ เอว ปุริมภาวนานเย ฯ ปุรมินเยติ ปท อสฺสสิตพฺพนฺติ 
 
๑. ...นเยนาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๔๙๓..๔๙๕]  
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ปเท อาธาโร ฯ ภิกฺขุนา เกวล อสฺสสิตพฺพ ปสฺสสิตพฺพ เอว 
จ สพฺพกาย ปากฏ กริสฺสามีติอาทิ ปุพฺพภาคสงฺขาต อ ฺ 
กิฺจิ ภิกฺขุนา น กาตพฺพ ฯ อิโตติ อสฺสาสปฺปสฺสาสาน 
ปชานนกาลโต ฯ ตตฺถาติ ปุริมภาวนานเย ฯ อิโต กาลโต ฯ 
ทสฺสนตฺถ ญาปนตฺถ ฯ 
        [๕๐๙] ตตฺราติ ปท เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ เอว 
วุจฺจมานนเยน อสฺสาสปฺปสฺสาสาน โอฬา ฯ เป ฯ ปสฺสทฺธิ ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพา ฯ อิมสฺส หิ วิตฺถาโร ฯ อปรคฺิคหิตกาเลติ 
กมฺมฏานสฺส อคฺคหณกาเล ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุโน ฯ เตสุ 
กายจิตฺเตสุ ฯ โอโรหิตฺวา  ิตสฺส อถสฺสาติ ตทา อสฺส ปุริสสฺส ฯ 
ตถา หิสฺสาติ ต วจน หิ สจฺจ อสฺส ภิกฺขุโน นตฺถีติ ปเท  
สมฺปทาน ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส ภิกฺขุโน ฯ 
        สารทฺเธ สทรเถ กายจิตฺเต สติ กายสงฺขาโร อธิมตฺต 
ปวตฺตติ กายมฺหิ อสารทฺธมฺหิ กายสงฺขาโร สุขุม สมฺปวตฺตติ ฯ  
อธิมตฺต สุขุมนฺติ ปททฺวย กิริยาวิเสสน ฯ 
        ปริคฺคเหปติ อสฺสาสปฺปสฺสาสาน ชานนจิตฺตุปฺปาเท ปวตฺโต 
อสฺสาสปฺปสฺสาโส โอฬาริโก ฯ สมเถติ ปท นโยติ ปเท อาธาโร ฯ 
        วิปสฺสนาย ปน นโย เวทิตพฺโพ ฯ อปริคฺคเหติ อสฺสาสปฺ- 
ปสฺสาสาน อคฺคหณจิตฺเต ฯ ตตฺถาติ วิปสฺสนานเย เวทิตพฺพาติ 
ปเท อาธาโร ฯ ปุริมสฺส ปุริมสฺส อสฺสาสปฺปสฺสาสสฺส ฯ  
                      [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๔๙๕..๔๙๗]  
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เอวเมตฺถาติอาทิ ตตฺเรวนฺติอาทินา วุตฺตตฺถสฺส นิคมน ฯ เอตฺถาติ 
โอฬาริก กายสงฺขาร ปสฺสมฺภยนฺโตติ วจเน ฯ 
        [๕๑๐] ปฏิสมฺภิทาย วุตฺตนย าเปนฺโต ปฏิสมฺภิทายนฺติ- 
อาทิมาห ฯ อสฺสาติ ปท อตฺโถติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปสฺสมฺภย 
ฯ เป ฯ สิกฺขตีติ ย ปสฺสมภฺน วุตฺต ต กถ เกน ปกาเรน 
กายสงฺขารสฺส ปสฺสมฺภน โยคิโน จ สิกขฺน โหตีติ อตฺโถ ฯ 
อถวา กายสงฺขาร ปสฺสมฺภย ปสฺสมฺภนฺโต อห อสฺสสิสฺสามิ 
ฯ เป ฯ ปสฺสสิสฺสามิ อิติ เอว กถ สิกฺขติ ภิกฺขูติ โยชนา ฯ 
กายสงฺขาเรหีติ ปท อานมนาติอาทิปเทสุ กรณ เหตุ วา ฯ 
อานมนา ฯ เป ฯ กมฺปนาติ อฏ ปทานิ ลิงฺคตฺโถ ฯ ปสฺสมฺภย 
กายสงฺขารนฺติ ตถารูป กายสงฺขาร ปสฺสมฺภย ปฏิปปฺสฺสมฺเภนฺโต 
อสฺสสิสฺสามิ อิติ ภิกฺขุ สิกขฺติ นาม ฯ อิติ กิราติ อิติ เอว 
วุตฺตปฺปกาเรน ปสฺสมฺภย ฯ เป ฯ สิสฺสามิ อิติ กิร เจ สิกฺขติ 
นาม ฯ เอว สนฺเตติ เอว ตยา วุตฺตปฺปกาเร สนฺเต วาตุปลทฺธิยา 
จ อสฺสาสปฺปสฺสาสวาตสฺส อุปลทฺธยิา ปภาวนา ปวตฺตนา น 
โหติ ฯ จสทฺโท อสฺสาสาทิวาตารมฺมณ จิตฺต สมุจฺเจติ ฯ 
อสฺสาสปฺปสฺสาสานฺจาติ สุขุมาน อสฺสาสปฺปสฺสาสาน ฯ อถาติ 
อนนฺตร ฯ 
        สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณตาปติ สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณตายป 
ตติยตฺเถ ปมา ฯ สุขุมสทฺโท เอว นิมตฺิต สุขุมสทฺทนิมิตฺต 
                         [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๔๙๗.๔๙๘]  
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สุขุมสทฺทนิมิตฺต อารมฺมณ เอตสฺส จิตฺตสฺสาติ สุขุม...รมฺมณ 
ตสฺส ภาโว สุขุม...รมฺมณตา ฯ อปสทฺโท อสฺสาสปฺปสฺสาส- 
นิมิตฺตารมฺมณจิตฺต อเปกฺขติ ฯ 
        ปสฺสมภฺย กายสงฺขาร อิติ เอตฺถ วจเน วุตฺตา อสฺสาสปฺปสฺสาสา 
กาโย นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ อิติ เตนาติ ตสฺมา ฯ อิตีติ ปท 
เอวนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ อย อนุปุพฺพปทวณฺณนา อนุกฺกเมน 
ปทาน วณฺณนา ฯ เอตฺถาติ ปสฺสมฺภย กายสงฺขารนฺติ ปเท ฯ 
        [๕๑๑] อิมสฺเสว จตุกฺกสฺส กถเน เหตุ าเปนฺโต ยสฺมาติ- 
อาทิมาห ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ อธิกาเร ฯ อาทิกมฺเม นิยุตฺโต 
อาทิกมฺมิโก ฯ เอตฺถาติ ปมจตุกฺเก ปตฺต อิติ ปเท อาธาโร ฯ 
ปตฺต ลทฺธ ฌาน เยน โส ปตฺตชฺฌาโน ฯ ปตฺตชฺฌานสฺสาติ 
ปท อนุปสฺสนาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ภาเวตฺวาติ ปท ปาปุณิตุ 
อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        อานาปาเน ปวตฺต จตุตฺถชฺฌาน อานา...ฌาน อานา- 
ปานจตุตฺถชฺฌาน ปทฏาน เอตสฺสาติ อานา...ปทฏานา ฯ 
        วิปสฺสนายาติ ปท ปาปุณิตุ อิติ ปเท กรณ ฯ พุทฺธปุตฺเตนาติ 
ปท กาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ย สีลวิโสธนาทิ วิธาน ต 
สพฺพ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ อิเธวาติ อานาปานสฺสติกมฺมฏา- 
นาธิกาเร  เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ตาวาติ ปท เวทิตพฺพนฺติ 
ปเท กิริยาวิเสสน ฯ วเสนาติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
                          [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๔๙๘.๔๙๙]  
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เอวนฺติ วุจฺจมานนเยน ฯ 
        [๕๑๒] ตตฺถาติ ตสฺมึ สีเล ฯ กิเลเสหิ จาติ ปท อปฺปฏิปฬนนฺติ 
ปเท กรณ ฯ อปฺปฏิปฬนนฺติ สีลสฺส อพาธน ฯ สีลวิโสธน 
กึปโยชนนฺติ อาห เอวนฺติอาทึ ฯ วิสุทฺธ สีล เอตสฺสาติ 
วิสุทฺธสีโล ฯ หิ สจฺจ ฯ ยทิทนฺติ๑ ปท อภิ...สลีนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ อิเมส วตฺตาน ฯ วเสนาติ ปท วุจฺจตีติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ ตมฺป อภิสมาจาริกสีล ฯ โยป๒ กุลปุตฺโต 
วเทยฺย ฯ อภิสมาจาริเกน๓ กมฺม กรณ กึปโยชน ฯ อเนน 
กุลปุตฺเตน ปริปูเรตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตโตติ ตโต ปร 
อุปจฺฉินฺทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อุปจฺฉินฺโน ปลโิพโธ เยน โส 
อุปจฺฉินฺนปลิโพโธ ฯ 
        [๕๑๓] ตตฺถาติ ทฺวีสุ กมฺมฏาเนสุ ฯ ภิกฺขุสงฺฆาทีสุ ภาเวตพฺพา  
เมตฺตา มรณสฺสติ จ สพฺพตฺถกกมฺมฏาน นาม ฯ อสุภส ฺา 
สพฺพตฺถกกมฺมฏาน นาม อิติป เอเก อาจริยา วทนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สพฺพตฺถกกมฺมฏาน วิตฺถารโต ทสฺเสนฺโต กมฺมฏานิเกน 
หีติอาทิมาห ฯ ภิกฺขุนาติ ปท ภาเวตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ 
ตโตติ ตทนนฺตร ฯ สีมฏกเทวตาสุ เมตฺตา ภาเวตพฺพา ตโต 
ฯ เป ฯ ชเน เมตฺตา ภาเวตพฺพา ตโต ตตฺถ โคจรคาเม มนุสฺเส 
อุปาทาย อาทึ กตฺวา สพฺพสตฺเตสุ เมตฺตา ภาเวตพฺพาติ โยชนา ฯ 
 
๑. ๒. ๓. ยมิท โย หิ อาภิ...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๔๙๙.๕๐๐]  
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        [๕๑๔] ภิกฺขุสงฺฆาทีสุ เมตฺตา ภาเวตพฺพา วฑฺฒนา 
กึปโยชนาติ อาห โส หีติอาทึ ฯ หิ สจฺจ โส กลุปุตฺโต 
ชเนติ ฯ ภิกฺขุสงฺเฆติ ปท เมตฺตายาติ ปเท อาธาโร ฯ เมตฺตายาติ 
ปท ชเนตีติ ปเท กรณ ฯ สหวาสีนนฺติ ปท มุทุจิตฺตตนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ มุท ุจิตฺต เอเตสนฺติ มุทุจิตฺตา มุทุจิตฺตาน 
ภาโว มุทุจิตฺตตา ฯ อถ ตทา ฯ อสฺส กลุปุตฺตสฺส ฯ สุโข 
สวาโส เอตสฺสาติ สุขสวาโส สุขสวาสสฺส ภาโว สุขสวาสตา ฯ 
เมตฺตายาติ ปท มุทุกต อิติ ปเท เหตุ ฯ มุทุกต จิตฺต 
เอตาหิ เทวตาหีติ มุทุกตจิตฺตา ฯ เทวตาหีติ ปท สุสวิหิต อิติ 
ปเท กตฺตา ฯ เมตฺตายาติ ปท มุทุกต อิติ ปเท เหตุ ฯ 
มุทุกโต จิตฺตสนฺตาโน เอเตหีติ มุทุกตจิตฺตสนฺตานา ฯ อิสฺสเรหีติ 
ปท สุรกฺขิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ สุรกฺขิโต ปริกฺขาโร เอตสฺสาติ 
สุรกฺขิตปริกขฺาโร ฯ ตตฺถ โคจรคาเม ฯ เมตฺตายาติ ปท 
ปสาทิต อิติ ปเท กรณ เหตุ วา ฯ ปสาทิตจิตฺเตหีติ ปท 
อปริภูโตติ ปเท กตฺตา ฯ ปสาทิต จิตฺต เอเตส มนุสฺสานนฺติ 
ปสาทิตจิตฺตา ฯ อปริภูโตติ น อวนานิโต ฯ เมตฺตายาติ ปท 
อปฺปฏิหต อิติ ปเท เหตุ ฯ สพฺพตฺถ าเน ฯ อปฺปฏิหโต จาโร 
เอตสฺสาติ อปฺปฏิหตจาโร ฯ 
        [๕๑๕] มรณสฺสติยาติ ปท จิตฺเตนฺโต โหตีติ ปททฺวเย 
                       [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๕๐๐.๕๐๑]  
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กรณ ฯ วฑฺฒมาโน สเวโค อสฺสาติ วฑฺฒมานสเวโค ฯ 
อโนลีนา วุตฺติ อสฺสาติ อโนลีนวุตฺติโก ฯ 
        เตนสฺเสต ตยนฺติ ตสฺมา อสฺส กุลปุตฺตสฺส เมตฺตา มรณสฺสติ 
อสุภส ฺาติ เอต ตย วุจฺจตีติ ปเท กมฺม ฯ เอวนฺติ 
วุตฺตนเยน ฯ พหุการตฺตาติ๑ ปท อิจฺฉิตพฺพนฺติ ปเท เหตุ ฯ กตฺวาติ 
ปท วุจฺจตีติ ปเท เหตุ ฯ จสทฺโท กตฺวา จ ปทฏานตฺตา 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        โยคสฺส อนุโยโค อนุยฺุชน โยคานุโยโค ฯ กริยตีติ 
กมฺม ฯ โยคานุโยโค เอว กมฺม โยคา...กมฺม ฯ 
        [๕๑๖] อฏตฺตึสารมฺมเณสูติ นิทฺธารณ ฯ ย กมฺมฏาน 
ยสฺส กุลปุตฺตสฺส ต กมฺมฏาน ตสฺส กุลปุตฺตสฺส ฯ ปริห... 
พฺพตายาติ ปท วุจฺจตีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิธาติ 
ตติยปาราชิเก ฯ เอตฺถาติ อานาปานกมฺมฏานาธิกาเร ฯ วิตฺถาโร 
ปน วิสุทฺธิมคฺเค๒ คเหตพฺโพ ฯ 
        [๕๑๗] เอว วิสุทฺธสีเลน ปน ฯ เป ฯ อุคฺคณฺหนฺเตน กุลปุตฺเตน 
อุคฺคเหตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ กมฺมฏาเนนาติ ปท นิพฺพตฺเตตฺวาติ 
ปเท กรณ ฯ ต ขีณาสว อลภนฺเตน อนาคามิสฺส สนฺติเก 
อุคฺคเหตพฺพนฺติ โยเชตพฺพ ฯ อย วินิจฺฉยาจริโย ฯ คหนปฺปเทเสติ 
 
๑. พหูปการตฺตาติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. วสุิทฺธิมคฺคโตติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                 [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๕๐๑.๕๐๒]  
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ติณคุมฺพาทีหิ คหนปฺปเทเส ปถนฺติ ปเท อาธาโร ฯ สพฺพตฺถา- 
รมฺมเณติ สพฺพสฺมึ อารมฺมเณ สปฺปายาสปฺปายนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ อสมุฬฺห อิติป อตฺถิ ต น ยชุชฺติ ฯ 
        [๕๑๘] ตตฺราติ กมฺมฏานานุคฺคหณาธิกาเร ฯ ภิกฺขุนาติ 
ปท อุคฺคเหตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อาราธิต โตสิต จิตฺต อสฺสาติ 
อาราธิตจิตฺโต ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ ปฺจสนฺธิกนฺติ วจเน ฯ ตตฺถาติ 
อุคฺคหาทีสุ ฯ ตตฺถาติ อาวาเส ฯ สปฺปาย เสนาสนาทิ ฯ 
อุปจฺฉินฺโน ขุทฺทกปลิโพโธ เอเตนาติ อุปจฺ...โพโธ ฯ กต 
ภตฺตกิจฺจ เอเตนาติ กตภตฺตกิจฺโจ ฯ ภตฺตสมฺมตนฺติป อตฺถ ิ
ทการสฺส โต ฯ เอตฺถาติ ตติยปาราชิกวิสเย ฯ กถามคฺคนฺติ 
กถาปพนฺธน ฯ 
        [๕๑๙] อิม อานา... ...กาตพฺพนฺติ ย วจน มยา วุตฺต ฯ 
ตตฺราติ วจเน ฯ เตสฺจ วิวฏฏนาปาริสุทฺธีน ปฏิปสฺสนาติ 
ปเท กมฺม ฯ ปฏิ ปุพฺโพ ทิส เปกฺขเณ ยุปฺปจฺจโย ทิสสฺส 
ปสฺสาเทโส ฯ 
        ตตฺถาติ คณนาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ปฺจนฺนนฺติ ปฺจนฺน 
คณนาน ฯ ทสนฺน คณนาน ฯ ตสฺส กลุปุตฺตสฺส เอว คณยโต 
คเณนฺตสฺส ฯ อถาเนนาติ ตทา อเนน กุลปุตฺเตน ฯ รชฺชุทณฺฑ 
หตฺเถสุ ยสฺส โส รชชฺุทณฺฑหตฺโถ ฯ ทกฺุข วุตฺโถ ทกฺุขวุตฺโถ 
ทุกฺขวุตฺโถ จ โส โคคโณ จาติ ทุกฺขวุตฺถโคคโณ ฯ อิมสฺสาปติ 
                       [ปา๑๒๙ ฯ ส๕๐๒..๕๐๔]  
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กุลปุตฺตสฺส ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ เตน กุลปุตฺเตน ตฺวา อิติ 
คเณตพฺพเมว ฯ 
        เอก อคฺค อิมสฺสาติ เอกคฺค ฯ เอกคฺคตนฺติป อตฺถิ เอกคฺค 
เอว        เอกคฺคต อถวา เอกคฺคภาวคต คการสฺส ทฺวิภาโว ฯ 
วิสุทฺธิมคฺเคป เอกคฺคนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ 
        ตสฺเสวนฺติป อตฺถิ ตสฺส กุลปุตฺตสฺส เอว วุตฺตนเยน ฯ 
อถาติ ตทา ฯ กีวจิร...คเณตพฺพนฺติ ปุจฺฉา ฯ พหิวิสฏ- 
วิตกฺกวิจฺเฉทนฺติ พหิ วิสฏสฺส วิตกฺกสฺส วิจฺเฉท ฯ 
        [๕๒๐] ตฺจ โข อนุคมนอาทิ...วเสน น โหติ ฯ ตฺจสฺสาติ 
ต อสฺสาสปฺปสฺสาสาน อาทิมชฺฌปริโยสาน อสฺส กุลปุตฺตสฺส ฯ 
อนุคจฺฉโตติ อนุคจฺฉนฺตสฺส ฯ น อาทิมชฺฌ... ...กาตพฺพนฺติ 
อาทิมชฺฌ...วเสน น มนสกิาตพฺพ ฯ หิสทฺโท วิวรณ ฯ 
อปฺปนาวเสน จาติ จสทฺโท อนุพนฺธนฺโต จ เปนฺโต จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ สฺวายมตฺโถ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ อฏกถายนฺติ 
ปท วุตฺต อิติ ปเท อาธาโร ฯ จสทฺโท วุตฺตปงฺคุ...มาหิ 
จ วุตฺตกกโจปมาย จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๕๒๑] ตตฺราติ ตาสุ ตีสุ อุปมาสุ นิทฺธารณ ฯ มาตา- 
ปุตฺตานนฺติ ปท โทลนฺติ ปท สมฺพนฺโธ ฯ สติวเสนาติ ปท 
ตฺวาติ๑ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ผุฏฏาเนติ ปท อสฺสาสปฺ- 
 
๑. เปตฺวา อิต ิวณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๕๐๔..๕๐๖]  
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ปสฺสาสานนฺติ ปท อาธาโร ฯ ตตฺถ จาติ จสทฺโท อนุคจฺฉนฺโต 
จ เปนฺโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ เตสนฺติ อาทิมชฺฌปริโยสานาน ฯ 
        ปุริเสติ ปท น วีมสตีติ ปเท กมฺม ฯ หิ สจฺจ เต 
นครสฺส อนฺโต พหิ คตา มนุสฺสา ตสฺส โทวาริกสสฺ น ภารา ฯ 
        [๕๒๒] นิมิตฺต อสฺสาสปฺปสฺสาสา เอกจิตฺตสฺส อนารมฺมณ 
โหนฺติ ตโย ธมฺเม อชานโต จ อชานนฺตสฺส ปุคฺคลสฺส ภาวนา 
นุปลพฺภติ น สิชฺฌติ ฯ 
        ตเมนนฺติ รุกฺข ฯ รุกฺเขติ ปท ผุฏ อิติ ปเท อาธาโร ฯ  
พฺยนฺติ๑ โหนฺตีติ เอตฺถ อิการาคโม ฯ 
        อานาปานสฺสติ ยถา พุทฺเธน เทสิตา ตเถว ยสฺส เยน 
ภิกฺขุนา ทีฆรสฺสปฺปชานนาทิวิธินา อนุปุพฺพมฺปริจิตา สุภาวิตา 
ปริปุณฺณา โส ภิกฺขุ อิม โลก ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโต จนฺทิมา 
อิวาติ โยชนา ฯ 
        อิธาติ อิมสฺมึ าน ปโยชนนฺติ ปท อาธาโร ฯ อสฺสาติ 
อุปมาภูตสฺส กกจสฺส ปโยชนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
อาคตคตวเสนาติ๒ ปท อมนสิการ อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
ปโยชนนฺติ อานยเน ปโยชน ฯ 
 
๑. พฺยนตฺี อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อาคตาคต... อิติ วณณฺนาปาโ น อาคเต วา คเต  
วา กกจทนฺเต มนสิกโรตีติ เหฏาวจเนน น สเมติ ฯ 

                                [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๕๐๖..๕๐๘]  
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        [๕๒๓] กสฺสจิ ปน คณนาวเสเนว มนสิการกาลโต ปภูติ อนุกฺ- 
กมโต โอฬาริกอสฺสาสปฺปสฺสาสนิโรธวเสน กายทรเถ วูปสนฺเต 
กาโยป จิตฺตป ลหุก โหติ สรีร อากาเส ลงฺฆนาการปฺปตฺต 
วิย โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ กสฺสจิ ภิกฺขุโน มนสิการ อิติ ปเท 
สมฺพนฺโธ กาโยป จิตฺตป สรีรนฺติ ปทตฺตเย สมฺพนฺโธ ฯ 
        กสฺสจิ ปน คณนาวเสเนว มนสิการกาลโต ปภูตีติ เอตฺถ 
อนุกฺกมโต ฯ เป ฯ ปตฺต วิย โหตีติ เอตฺตโก คณฺโ กิฺจาป 
วตฺตพฺโพ อุปริ ปน วกฺขมาน ต คณฺ โอโลเกตฺวา 
อาหริตฺวา สมฺพนฺธิตพฺโพ โส คณฺโ สวิุ ฺเยฺโยติ มนสิกตฺวา 
กสฺสจิ ปน ฯ เป  ฯ ปภูตีติ วจนสฺสานนฺตร โส คณฺโ น 
วุตฺโต ฯ อถวา กสฺสจิ ปน ภิกฺขุสฺส คณนาวเสเนว 
มนสิการกาลโต ปภูติ อาทิ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ กสฺสจีติ ปท 
โหตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ ปภูตีติ ปท โหตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
ปภูติสทฺโท อาทฺยตฺถวาจโก ฯ ปภูติสทฺทโต ปรา สพฺพวิภตฺติโย 
โหนฺติ วิมุตฺติ ฺาณปฺปภูตีติ ยุตฺโต๑ ยตฺรตฺถ โน วิธยินฺเต- 
ตฺยาทิปฺปภูตโย จ  เตติอาทีสุ วิย ฯ ตสฺมา อิธ ปภูติสทฺโต 
สิวิภตฺตึ กตฺวา เสสโต โลป คสิปติ สุตฺเตน สิโลป กตฺวา 
รูปสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ วิสุทฺธิมคฺเคป กสฺสจิ คณนาวสเนว 
 
๑. อารมฺภคาถาย ปน ฉนฺทานุรกฺขนวเสน วิมุตฺติณาณปฺปภูตีหิ  ยุตฺโตติ อาคต ฯ 

                               [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๕๐๘]  
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มนสิการกาลโต ปภูตีติ เอตฺตโกเยว ปาโ ทิสฺสติ ฯ 
        [๕๒๔] คณนา ฯ เป ฯ ปภูตีติ สงฺเขเปน วุตฺตมตฺถ อุปมาย 
สทฺธึ วิตฺถาเรนฺโต ยถา สารทฺธกายสฺสาติอาทิมาห ฯ สารทฺโธ 
สทรโถ กาโย ยสฺส โส สารทฺธกาโย ฯ ปภูตีติ ปท นิโรธ 
อิติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ อนุกฺกมโตติ ปท นิโรธ อิติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ โอฬาริก...โรธวเสนาติ ปท วูปสนฺเตติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน จิตฺตนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        สุขุมสสฺาสปฺปสฺสาโส เอว นิมิตฺต สุขุมสฺ...นมิิตฺต สุขุ- 
มสฺสาสปฺปสฺสาสนิมิตฺต อารมฺมณ เอตสฺส จิตฺตสฺสาติ สุขุมสฺ... 
รมฺมณ ฯ 
        ตสฺมึปติ สุขุมสฺสาสปฺปสฺสาสนิมิตฺตารมฺมเณ ฯ ตโตติ 
สุขุมสฺสาสปฺปสฺสาสนิมิตฺตารมฺมณโต ฯ นิมิตฺต เอว อารมฺมณ 
นิมิตฺตารมฺมณ ฯ กถนฺติ ปุจฺฉา ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ ตสฺมึ 
สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมเณ ฯ ตเถว๑ เอต อสฺสาสปฺปสฺสาสนิมิตฺ- 
ตารมฺมณ ปวตฺตติ อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพนฺติ๒ ฯ วิตฺถาโร 
เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อานาปานสฺสติกมฺมฏานสฺส ปน สุขุมภาว สาเธนฺโต ยถา 
หีติอาทิมาห ฯ อิท อานาปานสฺสติกมฺมฏาน ฯ ตสฺมึ 
 
๑ เอวนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อิโต ปร สมฺพนฺโธติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ 

                          [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๕๐๘๕๐๙]  
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กมฺมฏาเน ฯ เตน ภิกฺขุนา น คนฺตพฺพ ฯ ก ึมยา กาตพฺพ ฯ 
วุฏาเน โทส ญาเปนฺโต อิริยาปถนฺติอาทิมาห ฯ 
        [๕๒๕] ตตฺราติ อานาปานสฺสติกมฺมฏานาธิกาเร ฯ เตน 
หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ อิตีติ ปท นตฺถีติ เอตฺถ อิติสทฺเทน 
ตุลฺยาธิกรณ ฯ อิตีติ เอวนฺติ อตฺโถ ฯ อถ ปจฺฉา เอว 
ปฏิสฺจิกฺขโต ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ภิกฺขุโน อตฺตาติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ อิเม อสฺสาสปฺปสฺสาสา ฯ เอวนฺติ ปท น สกฺโกสีติ 
เอตฺถ อิติสทฺเทน โยเชตพพฺ อิติ เอวนฺติ อตฺโถ ฯ เตติ 
ตว ฯ อถาเนนาติ อถ ปจฺฉา อเนน ภิกฺขุนา ปวตฺเตตพฺโพติ 
ปเท กตฺตา ฯ อิเม หีติ ทฬหฺีกรณ ฯ อุตฺตโรฏ ฆฏเฏนฺตา 
ปวตฺตนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อเนน ภิกฺขุนา เปตพฺพนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ อิตีติ เอว ฯ อนุปฏหนฺตสฺส อารมฺมณสฺส อุปฏ- 
าปนวิธิสงฺขาต วุตฺตมตฺถ ภควตา วุตฺตวจเนน สาเธตุ อิมเมว 
หีติอาทิมาห ฯ อิมเมว อตฺถวสนฺติ อิม เอว อนุปฏหนฺตสฺส 
กายสงฺขารสฺส อุปฏาปนวิธิสงฺขาต การณ ฯ นนุ จ สพฺพ 
กมฺมฏาน สติสมฺปนฺนสฺส สมฺปชานสฺเสว สมฺปชฺชติ กสฺมา 
นาห ฯ เป ฯ วทามีติ วุตฺตนฺติ อาห กิฺจาป หีติอาทึ ฯ สติสฺสาติ๑ 

สติสมฺปนฺนสฺส ฯ สติ เอตสฺส อตฺถีติ สตี ฯ อ ฺ ปน 
กมฺมฏาน ฯ ครุก ครุกภาวน มน...ภูตนฺติ ปทตฺตย อานา- 
 
๑. สตสฺสาติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๕๐๙.๕๑๐]  
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ปานสฺสติกมฺมฏานนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ พุทฺธ..ปตฺุตานนฺติ 
ปท มหาปุริสานเยวาติ ปทสฺส วิเสสน มหา...เยวาติ ปท 
มนสิการ อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ มน...ภูตนฺติ มนสิการสฺส 
ภูมิภูต ฯ น เจว อิตรนฺติ๑ อิตร กมฺมฏาน มหาปุริสานเยว 
มนสิการภูมิภูต น โหติ เอว ฯ น อิตรสตฺตสมาเสวิตนฺติ๒ อิท 
อานาปานสฺสติกมฺมฏาน มหาปุริเสหิ อิตรสตฺเตหิ สุฏ ุ อาเสวิต 
น โหติ ฯ อิท อานาปานสฺสติกมฺมฏาน ยถา ยถา มนสิกริยติ 
มหาปุริเสหิ ฯ เอตฺถาติ อานาปานสฺสติกมฺมฏาเน ฯ มฏสาฏกสฺสาติ 
ปท ตุนฺน อิติ ปเท กมฺม ฯ ตโตติ สูจิโต สุขุมตร 
อิจฺฉิตพฺพ ฯ กมฺมฏานสฺสาติ ปท ภาวนาติ ปเท กมฺม ฯ 
ตสมฺปยุตฺตา ป ฺาปติ ตาย สติยา สมฺปยุตฺตปฺป ฺา ฯ 
        [๕๒๖] น อิติ ปท ปริเยสิตพฺพาติ ปเท ปฏิเสโธ ฯ อ ฺตฺร 
...กาสาติ ปกติผุฏโกาส เปตฺวา ฯ กถ ปน ปริเยสิตพฺพนฺติ 
อาห ยถาติอาทึ ฯ กสิ อิติ ปเท นปุสกตฺตา อวิภตฺติโลโป ฯ 
โคจราภิมุเขติ โคจรฏาน อภิมุเข พลิพทฺท กตฺวา ฯ 
โคจรามุเขติป อตฺถิ โคจรฏาน อามุเข อภิมุเขติ อตฺโถ ฯ 
อถ ตทา ฯ อสฺส กสกสฺส ฯ 
        นิปตนฺติ โอตรนฺติ เอตฺถาติ นิปาโต นิปาโต เอว ติตฺถ 
 
๑. ๒. อิตฺตร อิตฺตรสตฺต... อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๕๑๐.๕๑๑]  
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นิปาตติตฺถ ฯ วิสุทฺธิมคฺค ปน นิปานติตฺถนฺติป ปาโ ทิสฺสติ๑ ฯ 
นิปวนฺติ เอตฺถาติ นิปาน ปา ปาเน นิสทฺโท ธาตฺวานุวตฺตโก ฯ 
        อถาติ ตทา ฯ เต โคเณ  ิเต ทิสฺวา กสโกติ สมพฺนฺโธ ฯ 
นิปานติตฺถนฺติ๒ อุทกปานติตฺถ ฯ อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ เต 
อสฺสาสปฺปสฺสาสา อนุปฏหนฺติ นิปาตติตฺเถ โคณา วิย ฯ ตโต 
ตทนนฺตร ฯ เตน ภิกฺขุนา อนุยฺุชิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
ต ปเนต นิมิตฺต ฯ 
        [๕๒๗] ตฺจ ปเนต เอกเมว กมฺมฏานนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ ภิกฺขุนาติ ปท วุตฺเตติ ปเท กตฺตา ฯ 
อปโร ฯ เป ฯ ราชิ วิย หตฺุวา อุปฏาตีติ อาห ฯ อ ฺโ 
ฯ เป ฯ วิย อุปฏาตีติ อาห ฯ ส ฺาช หีติ หิ สจฺจ 
ภาวนาส ฺาโต ชาต เอต กมฺมฏาน ฯ ส ฺา นิทาน 
การณ เอตสฺส กมฺมฏานสฺสาติ ส ฺานิทาน ฯ เอก กมฺมฏาน 
นานา อุปฏาติ ฯ เอตฺถาติ อสฺสาสปฺปสฺสาสนิมิตฺเตสุ นิทฺธารณ ฯ 
กสฺมา ปน ตทุภย น วตฺตพฺพนฺติ อาห นิมิตฺตนฺติ หีติอาทึ ฯ 
ทีฆภาณกา อาหูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๕๒๘] อถ ปจฺฉา ฯ อเนน ภิกฺขุนา ฯ เอว วุตฺตปฺปกาเรน 
ปฏิภาคนิมิตฺเตเยว ภาวนาจิตฺตสฺส ปเน สติ อสฺส ภิกฺขุโน 
 
๑. วิสุทฺธิมคฺเค ปน นิปาตนติตฺถนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. อุทปานติฏนฺติ ทิสฺสมานวณฺณนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๕๑๑..๕๑๓]  
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อย ภาวนา โหติ ฯ 
        ธีโร โยคี อสฺสาสปฺปสฺสาเส นานาการ วิภาวย นิมิตฺเต 
จิตฺต ปย สก จิตฺต นิพนฺธติ นามาติ โยชนา ฯ 
        ตสฺส โยคิโน ฯ เอว วุตฺตนเยน ฯ หิ สจฺจ อิท จิตฺต ฯ 
นีวรณปฺปหาเนน องฺคปาตุภาเวนาติ ปททฺวย ทฺวีหีติ ปทสฺส 
สรูป ฯ ตตฺถาติ อุปจารภูมิปฺปฏิลาภภูมีสุ ฯ 
        ภวติ เอตฺถาติ ภูมิ สมาธิ ฯ อุปจารสฺส ภูมิ อุปจารภูมิ ฯ 
อุปจาเร ปวตฺโต สมาธิ อุปจารสมาธิ ฯ ปฏลิภิยตีติ ปฏลิาโภ 
ปฏิลาโภ จ สา ภูมิ จาติ ปฏิลาภภูมิ อธิคตภูมีติ อตฺโถ ฯ 
อปฺปนาย ปวตฺโต สมาธิ อปฺปนาสมาธิ ฯ 
        เตส ทฺวินฺน สมาธีน ฯ ทิวสภาเค อปฺเปตฺวา นิสินฺนสฺส 
ปุคฺคลสฺส อปฺปนาสมาธิ ชวติ ฯ ทิวสภาคมฺปติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
        [๕๒๙] อถาเนนาติ อถ ปจฺฉา อเนน ภิกฺขุนา ฯ ขตฺติย- 
มเหสิยา จกฺกวตฺติคพฺโภ วิย จกฺกวตฺติปุตฺโต วิย รกขิฺตพฺโพ ฯ 
หิ สจฺจ รกฺขิต นิมิตฺต อสฺส ปุคฺคลสฺส ผลท ผลทายก โหติ ฯ 
        นิมิตฺต รกฺขโต รกฺขนฺตสฺส ลทฺธปริหานิ๑ ลทธฺอุปจารชฺ- 
ฌานโต ปรหิานิ น วิชฺชติ นิมิตฺตสฺส อารกฺขมฺหิ อสนฺตมฺหิ 
ลทฺธ ลทฺธ ฌาน วินสฺสติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
 
๑. ลทฺธ ปริหานีติ วณฺณนาปาโ ฯ โยชนาปาโ สุนฺทรตโตติ ม ฺามิ ฯ 

                         [ปา๑๒๙ ฯ ส.๕๑๓.๕๑๔]  
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        [๕๓๐] ตตฺราติ อานาปานสฺสติกมฺมฏานาธิกาเร ฯ ภิกฺขุนาติ 
ปท กาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ วชฺเชตฺวา เสวนฺเตนาติ ปททฺวย 
ภิกฺขุนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ คมยิตฺวาติ ปาเปตฺวา กรณีโยติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อวิชหนฺเตน ภิกฺขุนา กรณีโยติ ปเท 
กตฺตา ฯ เอว วุตฺตนเยน ฯ อนุยฺุชนฺตสฺส วิหรโต วิหรนฺตสฺส 
ตสฺส ภิกฺขุโน มโนทฺวาราวชฺชนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อิทานิ 
ฯ เป ฯ อิติ วตฺตพฺพกฺขเณ วิจฺฉินฺทิตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ 
เยส ชวนาน ปม ชวน ฯ เป ฯ อปฺปนาจิตฺตนฺติ วุจฺจติ ตานิ 
จตฺตาริ ปฺจ วา ชวนานิ ชวนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เยสนฺติ 
นิทฺธารณ ฯ จตุตฺถเมว หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ อปฺเปตีติ ปวตฺตติ ฯ 
อาสนฺนภวงฺคปาตตฺตาติ อปฺปนาย อาสนฺนภวงฺคสฺส ปติตภาวโต ฯ 
ตตฺถาติ เตสุ จิตฺเตสุ ฯ อเนน ภิกฺขุนา อธิคตนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ อธิกาเร ฯ 
        [๕๓๑] ปตฺต จตุตฺถชฺฌาน เยน โส ปตฺตจตุตฺถชฺฌาโน ฯ 
เอตฺถาติ กายานุปสฺสนาย ฯ ฌานนฺติ ปท กตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
เตส ฌานงฺคาน ฯ ตนฺนิสฺสยานีติ ตสฺส หทยวตฺถุสสฺ นิสฺสยานิ ฯ 
จสทฺโท หทยวตฺถุ จ ภูตานิ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ จตฺตาริ 
ภูตานีติป อตฺถิ ฯ เตสฺจาติ ภูตาน ฯ จสทฺโท กรชกาย 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        เก สรีเร ปวตฺโต รโช กรโช สุกฺกโสณิตสงฺขาเตน 
                         [ปา.๑๒๙ ฯ ส.๕๑๔.๕๑๕]  
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กรเชน สมฺภูโต กาโย กรชกาโย ฯ 
        ตโตติ ทสฺสนานนฺตร ฯ อยาปริคฺคหิต รูป อารมฺมณ 
เอตสฺส วิ ฺาณสฺสาติ ยถาปริคฺคหิตรูปารมฺมณ ฯ อสฺสาสปฺ- 
ปสฺสาสา สฺจรนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
ตโตติ ตทนนฺตร ฯ อสฺสาสปฺปสฺสาส จ กายฺจ รูป อิติ 
ววฏเปติ ฯ ตนฺติ อวิชฺชาตณฺหาทิปฺปจฺจย ฯ วิติณฺณา กงฺขา 
เอเตนาติ วิติณฺณกงฺโข ฯ กตฺวาติ ปท ปริโยสานาติ ปเท 
วิเสสน ฯ วิปสฺสนา ปริโยสาน เอติสฺสาติ วิปสฺสนาปริโยสานา๑ ฯ 
        [๕๓๒] ตตฺถาติ ปติสุขาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ตสฺสาติ เตน โยคินา 
ปฏิสวิทิตาติ ปเท กตฺตา ฯ เอตฺถาติ สุขปฺปฏิสเวที จิตฺต- 
สงฺขารปฺปฏิสเวทีติ ปเทสุ ฯ สุขปฺปฏสิวทิปเทติ ปท ทสฺสนตฺถนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ เอตฺถาติ สุขปฺปฏิสเวที จิตฺตสงฺขารปฺปฏิสเวทีติ 
ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ วิปสฺสนาภูมิทสฺสนตฺถนฺติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ สุขนฺติ ฯ เป ฯ สิกฺจ อิติ วจน ปฏิสมฺภิทาย 
สารีปุตฺตตฺเถเรน วุตฺต ฯ โสติ จิตฺตสงฺขารสฺส นิโรโธ ฯ 
วุตฺตนเยนาติ อิมสฺส หิ ภิกฺขุโน อปริคฺคหิตกาเลติอาทินา 
กายสงฺขาเรสุ วุตฺตนเยน ฯ เอตฺถาติ ปติปทสุขปทจิตฺตสงฺขาร- 
ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ ทฺวีส ุจิตฺตสงฺขารปเทสุ ส ฺาสมฺปยุตฺตา 
เวทนา วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 
๑. ปฏิปสฺสนา... ฯ  

                      [ปา.๑๒๙.๑๓๐ ฯ ส.๕๑๕..๕๑๘]  
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        ตตฺถาติ อภิปฺปโมทย จิตฺตนฺติ ปเท ฯ 
        [๕๓๓] ตตฺถาติ อนิจฺจาทีสุ จตูสุ ฯ อุปฺปาทวย ฺถตฺต- 
ภาวาติ อุปฺปาทวยสงฺขาเตน อ ฺถตฺเตน สภาวโต๑ ฯ เตสเยวาติ 
ปฺจกฺขนฺธาน ฯ ตตฺถาติ ทฺวีสุ วิราเคสุ ฯ เอตนฺติ ปฏินิสฺสคฺคา- 
นุปสฺสนาติ วจน ฯ สทฺธึ ขนฺธาภิสงฺขาเรหีติ ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ 
สทฺธึ ฯ ตพฺพิปรีเตติ ตโต สงฺขารโต วิปรีเต ฯ ตนฺนินฺนตายาติ 
ตสฺมึ นิพฺพาเน นินฺนตาย ฯ 
        [๕๓๔] อถาติ อนนฺตร ฯ ยนฺต ชวิีตา โวโรปน ฯ 
นิทานฺเจว ปกรณฺจ อุปปนฺนนฺติ ปทตฺตย โวโรปนนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ อุปฺปนฺนนฺติป อตฺถิ ฯ นิทาเนติ ปท นิมิตฺต ฯ 
ตตฺถาติ ชีวิตา โวโรปเน นิทธารณ ฯ อตฺตนาติ ปท 
โวโรปนนฺติ ปเท กตฺตา ฯ มิคลณฺฑิเกนาติ ปท โวโรปาปนนฺติ 
ปเท กตฺตา๒ ฯ จสทฺโท โวโรปนฺจ โวโรปาปนฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ตนฺติ โวโรปนทฺวย ฯ เอตฺถาติ ปาลิย ฯ 
 
๑ อยมตฺโถ อยตฺุโตติ ม ฺามิ อุปฺปาโท วโย อ ฺถตฺต  อิจฺจิมานิ  
หิ ตีณิ ปทานิ ติกฺคุตฺตเร สงฺขตลกฺขณสุตฺเต อุปฺปาโทป ฺายติ วโย ป ฺายติ  ิตสฺส  
อ ฺถตฺต ป ฺายตีติ เอว ปจฺจตฺตปทวเสน อาคตานิ เอว สนฺเต อุปฺปาทสฺส  
เจว วยสฺส  จ อ ฺถตฺตสฺส จ ภาวโตติ เอตสฺสตฺโถ วตฺตพฺโพ ฯ  ๒. การิตกมฺม ฯ 

                         [ปา.๑๓๐.๑๓๑ ฯ ส.๕๑๘..๕๒๑]                                  
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        [๕๓๕] มูลจฺฉชฺชวสนาติ ภิกฺขุภาวสงฺขาตสฺส มูลสฺส 
ฉิชฺชนวเสน ฯ กตฺวาติ ปท ป ฺตฺเตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ กลฺยาณ สุจิกมฺม ตยา กต อิติ 
ตสฺมา ตฺว โข กตกลฺยาโณ อสีติ สมฺพนฺโธ ฯ ยา ภีรุตา 
ตโต ภีรุตโต ฯ อิท กตกลยฺาโณติอาทิ วจน อเมฺหหิ วุจฺจติ ฯ 
เตนาติ ตสฺมา ฯ ตตฺถาติ เทวโลเก ฯ ยานิ โภชนานิ ฯ 
        [๕๓๖] สฺจิจฺจ อิติ อย อุทฺธาโร ฯ อิติสทฺโท อุทฺธาโรติ 
ปทสฺส อากาโร ฯ สฺจิจฺจปทสฺสาติ กมฺม ฯ ตตฺถ สฺจิจฺจาติ 
ปททฺวย  ส อิติ อุปสคฺโค สหตฺถ วตฺตติ เอว ต สฺจิจฺจาติ 
วจน เตน สอุปสคฺเคน สทฺธึ อุสฺสุกฺกวจน ปุพฺพกาลกิริยาจนนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ นิทฺธารณ ฯ สทฺธนิฺติ ปท วจนนฺติ ปเท 
กิริยาวิเสสน ฯ ตสฺสาติ สฺจิจฺจาติ ปทสฺส ฯ อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
ตฺจ โวโรปน โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ เจจฺจ อภิวิตริตฺวาติ 
ปท วีติกฺกโมติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา วีติกฺกโมติ ปท โหตีติ 
ปเท วิกติกตฺตา ฯ อสฺสาติ สฺจิจฺจาติ ปทสฺส ฯ 
        ตตฺถาติ ชานนฺโตติอาทิปเทสุ ฯ วีติกฺกโมติ ปเทน อิติ วจน 
วุตฺต โหติ ฯ เอว ปวตฺตสฺส เอว ปาโณติ ชานนาทินา 
ยถาวุตฺตวิธินา ปวตฺตสฺส จิตฺตสฺส ปุคฺคลสฺส วา ฯ อย วีติกฺกโม ฯ 
        [๕๓๗] ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ ตสฺเสวาติ ปมจิตฺต 
อุปฺปนฺนนฺติ ปทสฺส ฯ เอตฺถาติ มาตุกุจฺฉิสฺมินฺติอาทิวจเนสุ 
                   [ปา.๑๓๑..๑๓๔ ฯ ส.๕๒๑..๕๒๓]  
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นิทฺธารณ ฯ เตนาติ ปมจิตฺเตน ฯ จสทฺทตฺตย อฏานปฺปยุตฺต ฯ 
ตตฺถาติ ปมจิตฺตสฺส อรูปกฺขนฺธกลลรูเปสุ นิทฺธารณ ฯ 
ตตฺถาติ อิตฺถีปุริสนปุสกาน กลลรูป นทิฺธารณ ฯ กตฺวาติ 
ปท ปตฺโตติ ปเท วิเสสน ฯ ปกติยาติ ปท วีสวสฺ... 
ยุกสฺสาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ วีสวสฺสสต อายุ เอตสฺสาติ 
วีสวสฺสสตายุโก ฯ สตฺตสฺสาติ ปท อตฺตภาโวติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ยาวาติ ปท วุฑฺฒิปฺปตฺโตติ ปเท วิเสสน ฯ 
        [๕๓๘] ตาปนฺจ มทฺทนฺจ ตาปนมทฺทนานิ ฯ เภสชฺชานนฺติ 
คพฺภปตนเภสชฺชาน สมฺปาทเนนาติ๑ ปเท กมฺม ฯ ตโต วา 
กลลกาลโต อุทฺธป อพฺพุทเปสิกาลาทีสุป ฯ ตโต วาติ วาสทฺโท 
อุปกฺกเมน วาติ โยเชตพฺโพ ฯ อปสทฺโท กลลกาล อเปกฺขติ ฯ 
ตทนุรูเปนาติ เตส อพฺพุทาทีน อนุรูเปน ฯ เอตสฺสาติ ชีวิตา 
โวโรเปยฺยาติ ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ ชีวิตินฺทฺรยิ อุปจฺฉินฺทตีติอาทิ- 
ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ ชีวิตินฺทฺริยสฺสาติ ปเท ฯ เตสูติ 
ทฺวีสุ ชีวิตินฺทฺริเยสุ ฯ ตนฺติ อรูปชีวิตินฺทฺริย ฯ รูป...เย 
ปน อุปกฺกโม อตฺถิ ฯ ต รูปชีวิตนฺทฺรยิ ฯ ห ิสจฺจ เตเนว 
รูปชีวิตินฺทฺริเยน สทฺธึ ต อรูปชีวิตินฺทฺรยิ ฯ ตทายตฺตวุตฺติโตติ 
เตน รูปชีวิตินฺทฺริเยน อายตฺตวุตฺติโต ฯ 
 
๑. ทิสฺสมานวณฺณนาปาโ ปน เภสชฺชสมฺปาทเนนาติ สมาสิโก โหติ ฯ 

                        [ปา.๑๓๔ ฯ ส.๕๒๓.๕๒๔]  
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        [๕๓๙] ต ปน ฯ เป ฯ ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ ปุจฺฉา ฯ เนว ฯ เป ฯ 
คต โวโรเปติ ฯ หิ สจฺจ เตสุ อตีตานาคเตสุ ฯ อิติ ตสฺมา ฯ 
อตีเต ฯ เป ฯ ชีวิสฺสติ อิติ เอต วจน วุตฺตป ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ 
ตตฺถาติ เตสุ ตีสุ ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ฯ ตสฺมินฺติ สนฺตติอทฺธาปจฺจุปฺ- 
ปนฺนทฺวเย ฯ ตโตติ ตโต ปร ฯ ตเทวาติ ปจฺจุปฺปนฺนนทฺวย ฯ 
        [๕๔๐] อิมสฺส ปนตฺถสฺสาติ สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา 
โวโรเปยฺยาติ อิมสฺส อตฺถสฺส ฯ อาวิภาวตฺถนฺติ ปกาสนตฺถ ฯ 
ตตฺถาติ ปาโณติอาทีสุ ฯ ปาณมติปาเตตีติ ปกาสนตฺถ ฯ 
อุปจฺฉินฺทติ ฯ ตนฺติ ชีวิตนฺทฺริย ฯ 
        สโก หตฺโถ สหตฺโถ สหตฺเถน นพฺิพตฺโต ปโยโค 
สาหตฺถิโก ฯ อาณาปน อาณตฺติ อาณตฺติ เอว อาณตฺติโก ฯ 
นิสฺสชฺชน นสิฺสคฺโค นิสสฺคฺโค เอว นิสฺสคฺคิโย ฯ 
        อิทานิ ยถาวุตฺเตเยว ฉปฺปโยเค วิภชิตฺวา ทสฺเสตุ 
ตตฺถาติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถาติ ฉสุ ปโยเคสุ ฯ 
        โอปตนฺติ เอตฺถาติ โอปาโต อาวาโฏ ฯ อปสฺสยิตีติ 
อปสฺเสน สิ สเย ฯ สมีเป นิกฺขิปน อุปนิกฺขิปน ฯ โอปาโต 
จ อปสฺเสนฺจ อุปนิกฺขิปนฺจ โอปา...นิกฺขิปน ฯ 
        [๕๔๑] เต วิชฺชามยอิทฺธิมยา ฯ สงฺเขปโตติ ปท ปโยโคติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อฏกถาสุ ปน วุตฺตานิ ฯ กินฺเตหีติ 
                     [ปา.๑๓๔ ฯ ส.๕๒๔..๕๒๖]  
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เตหิ วตฺถูหิ กึ ปโยชน ฯ เอตฺถาติ วิชฺชามยปฺปโยเค ฯ อิตีติ 
ปท อิทนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ ตตฺถาติ นาคิทฺธิอาทีสุ ฯ 
ทิฏทฏผุฏกฺขเณ ปวตฺต วิส เอเตสนฺติ ทิฏทฏผุฏวิสา ฯ 
ทิสฺวา ฯ เป ฯ ตฺวา จาติ๑ ปทตฺตย กรเณติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ปรุ...รเณติ ปเรส อุปหนนสฺส กรเณ ฯ เตหีติ ยกฺเขหิ 
ปหฏ อิติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺราติ ปหฏสตฺตาน มรเณ ฯ 
เตส ยกฺขาน ฯ นยนาวุเธนาติ นยนสงฺขาเตน อาวุเธน ฯ 
อ ฺเสฺจาติ จสทฺโท มรเณ จ อิทฺธานุภาเว จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ 
        ปตุร ฺโติ ขลฺลาตนาคร ฺโ ปุตฺตสฺส ปตุราชสฺส นาม ฯ 
เตน วุตฺต มหาวเส โส ราชา ขลฺลาตร ฺโ ปุตฺต อตฺตโน 
ปุตฺตฏาเน เปสิ ตสฺส กุมารสฺส มาตร อนุฬาเทวึ 
อคฺคมเหสิฺจ อกาสิ ตสฺส กุมารสฺส ปตุาเน  ิต  ราชาน 
ปตุราชาติ อพฺรวุนฺติ ฯ 
        จสทฺโท อากาสคมนาทีสุ จ อาณปฺปวตฺตาทีสุ๒ จ จูฬ... 
มรเณ๓ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ สีหเล นราน อินฺโท สีหลนรินฺโท ฯ 
ทาฒาน โกฏฏน ทาฒาโกฏฏน ฯ อ ฺ ิสฺสา อิตฺถิยา ฯ คพฺภนฺติ 
ปุตฺต ฯ วตยนฺติป อตฺถิ วต อยนฺติ เฉโท ฯ อุปฆาโตติ 
 
๑. วณณฺนาย จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ๓. ...ปวตฺตนาทีสุ...มารเณ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๑๓๔ ฯ ส.๕๒๖.๕๒๗]  
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อุปหนน ฯ เตสนฺติ อาจริยาน ฯ 
        [๕๔๒] สตฺถ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ปาลิย 
วาสทฺโท วิกปฺปตฺโถ ฯ เอเตนาติ สตฺถหารก วาสฺส 
ปริเยเสยฺยาติ วจเนน ฯ เอตนฺติ ปริยิฏมตฺเตเนว ปาราชิโกติ 
วจน ฯ ยทิ เอว อถ กสฺมา สตฺถหารก วาสฺส ปริเยเสยฺยาติ 
อสึ วา ฯ เป ฯ รชชฺุ วาติ วุตฺตนฺติ อาห ปาลิยนฺติอาทึ ฯ 
เอตฺถาติ สตฺถหารกนฺติ ปเท ฯ อสึ วา ฯ เป ฯ รชชฺุ วาติ 
วจน ฯ ตตฺถาติ อสิอาทีสุ ฯ 
        มรณวณฺณ วาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ชีวิเต อาทีนว 
ทสฺเสนฺโตป มรณเมว วณฺเณตีติ๑ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ ปท 
ทฺวิธาติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        มรณตฺถายาติ มรณสงฺขาตาย  อตฺถาย ฯ สตฺต วา อาหราติ- 
อาทีสุ วจเนสุ วิชฺชมาน โสพฺเภ ฯ เป ฯ อาทิ ยป วจน 
ภควตา เหฏา น วุตฺต สพฺพ ต วจน วุตฺต ฯ เป ฯ เมว 
อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ อิติสทฺโท นิทสฺสนตฺโถ ฯ 
        [๕๔๓] จิตฺต อสฺส อตฺถีติ จิตฺโต มโน อสฺส อตฺถีติ 
มโน สทฺธาทิโต ณ อิติ สุตฺเตน โณ ฯ จิตฺโต มโนติ 
วตฺตพฺพ โอโลป กตฺวา อการาคม กตฺวา จิตฺตมโนติ วุตฺต ฯ 
        มตนฺเต ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วุตฺต อิติ ปเท อาธาโร ฯ 
 
๑. มรณวณณฺเมว สวณฺเณตีต ิวณณฺนาวจน ฯ 

                  [ปา.๑๓๔.๑๓๕ ฯ ส.๕๒๗..๕๒๙]  
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วุตฺต มรณจิตฺต อสฺสาติ วุตฺตมรณจิตฺโต ฯ มรณมโน อสฺสาติ 
มรณมโน ฯ นนุ มโนติ อิทป อตฺถโต จิตฺตเมว อถ กสฺมา 
วุตฺตนฺติ อาห ยสฺมาติอาทึ ฯ เอตฺถาติ จิตฺตมโนติ ปเท ฯ 
        อิท หีติ หิ สจฺจ อิท จิตฺตสฺกปฺโปติ ปท ฯ เอตฺถาติ 
จิตฺตสฺกปฺโปติ ปเท ฯ สวิทหนมตฺตสฺสาติ ส ฺาเจตนาวิตกฺก- 
สงฺขาตสฺส สพฺพสฺส สวิทหนสฺส ฯ สาม ฺตฺโถ เหตฺถ มตฺตสทฺโท 
พฺราหฺณมตฺต โภชยตีติอาทีสุ วิย เตนาห ตฺจ สวิทหนนฺติอาทึ 
อิมินา สวิทหน นาเมตฺถ น วิธานนฺติ ทสฺเสติ ฯ สฺคหนฺติ 
คหณ ปริจฺฉินฺทน ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุโน ฯ ตถา หีติ ห ิสจฺจ 
ต วจน ฯ เอตฺถ จาติ เอตสฺมึ อธิกาเร ฯ 
        [๕๔๔] ตตฺถาติ มรณวณฺณสวณฺณนสมาทปเนสุ นิทฺธารณ ฯ 
มรณวณฺณสสวณฺณเน อุจฺจาวจาการตา ตาว ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ สมาทปเน ปน อุจฺจาวจาการตา 
เวทิตพฺพา ฯ 
        โสพฺเภ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ฉินฺน ตฏ 
ยสฺส โส ฉินฺนตโฏ ฯ อวาโฏ อาวาโฏติ เทฺว ปริยายา ฯ 
ยตฺถาติ ยสฺมึ าเน ฯ 
        [๕๔๕] วิภชิตฺวาติ ปท เปตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ตตฺราติ สย มาเรตีติอาทิวจเน๑ ฯ เอตฺถาติ กาเยน 
 
๑. สย หนตีติ ปาลิ ฯ 

                   [ปา.๑๓๕.๑๓๖ ฯ ส.๕๒๙..๕๓๑]  
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กายปฺปฏิพทฺเธน  นิสฺสคฺคิเยนาติ ปทตฺตเยน ฯ ตตฺถาติ 
สาหตฺถิกนิสฺสคฺคิเกสุ๑ เอกเมโก ปโยโค ฯ อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสเภทโตติ 
อุทฺทิสิตฺวา อนุทฺทิสิตฺวา ปวตฺติเภเทน ฯ 
        ตตฺถาติ อุทฺทิสิกานุทฺทิสิกปฺปโยเค๒ นิทฺธารณ ฯ อุทฺทิสิเก 
ปโยเค วินิจฺฉโย ฯ อุทฺทสิน อุทฺเทโส โส เอตสฺส อตฺถีติ 
อุทฺทิสิโก ปโยโค ฯ 
        อนุทฺเทสิเกติ๓ ปท ปหาร อิติ ปเท อาธาโร ฯ 
ปหารปฺปจฺจยาติ ปท มรเณนาติ ปเท เหตุ ฯ มรเณนาติ ปท 
พชฺฌตีติ ปเท กรณ ฯ กมฺมนุาติ ปท พชฌฺตีติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ 
        อุภยถาป จาติ๔ อุทฺทิสิเก อนุทฺทิสิเก จาติ ทฺวีสุ ฯ 
ปจฺฉา วา เตเนว โรเคน มรตฺติ โยชนา ฯ เตนาติ ปหาเรน ฯ 
ตทา เอวาติ ปมปฺปหารกาเลเยว ฯ อุภเยหิ ปหาเรหิ ฯ 
พหูหิปติ ปท ทินฺเนติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺราป หีติ วิตฺถาโร ฯ 
หิ สจฺจ ตตฺราป พหูหิ ทินนฺปฺปหาเรสุ นิทฺธารณ ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ 
        [๕๔๖] เอตฺถาติ ตติยปาราชิกาธิกาเร ฯ เอฬกจตุกฺกมฺปติ 
 
๑. นิสฺสคฺคิย อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. พหุวจน กาตพฺพ ฯ ๓. อนุทฺทิสิเกติ  
วณณฺนาปาโ ฯ  ๔. ทิสฺสมานวณฺณนาปาโ  จสทฺทรหิโต ฯ 

                              [ปา.๑๓๖ ฯ ส.๕๓๑]  
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อปสทฺโท ปลาสปฺุชาทิวตฺถุ อเปกฺขติ ฯ หิสทฺโท วิตฺถาโร ฯ 
อิติ มนสิกาเรน อุปธาเรติ ฯ อิติ มนนกิตฺวา มาตร วา 
ฯ เป ฯ มาเรติ ฯ มาตาปตุอรหนฺตานนฺติ นิทฺธารณ ฯ อิติ 
มนสิกตฺวา ฯ เตสเยว มาตาปตุอรหนฺตาน ฯ เวทิตพฺพนฺติ 
ปาราชิกถุลลฺจฺจยปาจิตฺติยสฺงขาต อาปตฺติชาต เวทิตพฺพ ฯ อิธาติ 
อาคนฺตุกาทิสตฺตสฺส มรณวิสเย ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        เอตฺถาติ ตติยปาราชิกวิสเย ฯ อิติ มนสิกตฺวาฯ ตตฺถ 
ปลาสปฺุเช๑ ฯ สรรีสมฺผสฺสนฺติ สตฺตสฺส สรีรผุสน ฯ อิติ 
จินฺเตตฺวา ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ ตตฺถาติ ปลาสปฺุเช๑ ฯ 
        ปรเสนายาติ ปท ทิสฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ อุสุ เอต 
โยธ วิชฺฌิตฺวา ฯ เป ฯ วิชฌฺิสฺสติ อิติ มนสิกาเรน อุสุ ขิปติ ฯ 
อุสุมฺหิ ยถาธิปฺปาย อิจฺฉิตานุรูป คเต โส ภิกฺขุ ปตุฆาฏโก 
นาม โหติ ฯ ยถาธิปฺปายนฺติ ปท คเตติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ 
อิตีติ มนสิกตฺวา ฯ 
        [๕๔๗] ตตฺถาติ อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสอาณาปเนสุ นิทฺธารณ ฯ 
อนุทฺทิสฺเสวาติ อปริจฺฉินฺทิตฺวา เอว ฯ อิติ เอว ภิกฺขุนา ภิกฺขุสฺมึ 
อาณตฺเต ฯ ตตฺถาติ อาณาปกอาณตฺเตสุ ฯ อุทฺทิสิตฺวา ปน 
อิติ ภิกฺขุนา ภิกฺขุสฺมึ อาณตฺเต โส อาณตฺโต ตเมว ปุคฺคล 
สเจ ฆาเฏติ ฯ อนนฺตริยวตฺถุมฺหิ๒ จ อนนฺตริยสฺส การเณ 
 
๑. ปลาล อิติป.  ๒. อานนฺตริย...อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๑๓๖ ฯ ส.๕๓๑..๕๓๓]  
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มาตาทิเก อนนฺตริย ผุสตีติ โยชนา ฯ 
        [๕๔๘] อิทานิ อิมสฺมึ อาณตฺติกปฺปโยเค อธิปฺปายชานนตฺถ 
ปฺจ านานิ ทสฺเสนฺโต ตตฺถ วตฺถุ กาล จาติอาทิมาห ฯ 
ตตฺถาติ อาณตฺติกปฺปโยเค ธาเรยฺยาติ ปเท อาธาโร ฯ 
        วิจกฺขโณ วตฺถุ ฯ เป ฯ อิติ ปฺจ านานิ ตลยตฺิวา 
อตฺถ อธิปฺปาย ธาเรยฺย ฯ อาณตฺตินิยามกาติ อาณตฺติปฺ- 
ปโยคสาธิกา ฯ 
        [๕๔๙] ตตฺถาติ วตฺถุอาทีสุ ฯ วสติ เอตฺถ วธกเจตนา 
ตทายตฺตวเสนาติ วตฺถุ ฯ ยทิ หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ วิสวาเทตฺวาติ 
วิรชฺฌิตฺวา มาเรตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ย ปคฺุคล 
มาเรหีติ ภิกฺขุนา อาณตฺโต ภิกฺขุ ตโต ปุคฺคลโต อ ฺ 
ปุคฺคล มาเรติ ฯ อิตีติ เอว ฯ กาเล ปน วินิจฺฉโย ฯ 
โอกาเสป วินิจฺฉโย ฯ 
        ลิงฺควเสนาติ สณฺานวเสน อนิยมิตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
ตตฺถ จาติ โอกาเส ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ นเย ฯ อนาทริย 
อนาทรต๑ ปณฺฑิเตน กาตพฺพ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
อธิฏายาติ มาติกาวเสนาติ ปท กถาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๕๕๐] เย วารา ภควตา วุตฺตา เตสุ วาเรสุ วินิจฺฉโย ฯ 
โย ภิกฺขุ อาณาปเกน ภิกฺขุนา อิตฺถนฺนาโมติ อกฺขาโต โส 
 
๑. อนาทรตฺต ฯ 

                    [ปา.๑๓๖ ฯ ส.๕๓๓..๕๓๖]  
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ภิกฺขุ ภิกฺขุนา อาณตฺโตติ โยชนา ฯ อิตรเมวาติ ปท ม ฺมาโนติ 
ปเท กมฺม ฯ ปริวตฺติตฺวาติ ปท  ิตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        นิทฺเทสวาเร วิชฺชมาเนสุ อิตฺถนฺนามสฺส ...อาทีสุ วจเนสุ 
วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ อาจริยอนฺเตวาสิเกสุ นิทฺธารณ ฯ ตยาติ 
ปท อาณตฺเตนาติ ปเท กตฺตา ฯ ธมฺมรกขิฺเตนาติ ปท อาณตฺโตติ 
ปเท กตฺตา ฯ หิ สจฺจ อเมฺหสุ โส สงฺฆรกฺขิโต วีรชาติโก 
วีรปฺปกติโก อิมสฺมึ กมฺเม ปฏิพโล ฯ เตนาติ อาจริเยน ฯ 
น เกวลฺจ จตุนฺน ปาราชิก ฯ เตเนเวตฺถาติ ตสฺมา เอตฺถ 
วิสกฺกยิทูตปทนิทฺเทเส มูลฏสฺสาติ วจน ภควตา น วุตฺต ฯ 
ปุริมนเยป จ ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส เอต ทุกฺกฏ ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพเมว ฯ โอกาสาภาเวน ปน เอต ทุกฺกฏ ปาลิย ภควตา 
น วุตฺต ฯ ตปฺปจฺจยาติ  ปฏคฺิคหณปฺปจฺจยา ฯ 
        สุสวิหิตา อารกฺขา เอตสฺสาติ สุสวิหิตารกฺโข ตสฺส ภาโว 
สุส...รกฺขตฺต ฯ 
        มคฺคา...ผลสฺส สทิโสติ มคฺคานนฺตร ผเลน สทิโส ฯ 
มคฺคานนฺตรผลสทิสาติป อตฺถิ ฯ ทุกฺข มูล การณ เอตสฺสาติ 
ทุกฺขมูลิโก ฯ เตสุ ตีสุ วาเรสุ ปมวาเร ตาว วินิจฺฉโย ฯ 
โอรตสฺส ภาโว โอรตตฺต๑ ฯ 
        [๕๕๑] อรโห...ทีส ุวินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ อรโห รโหส ฺ ี 
 
๑. โอรมิตตฺตาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                  [ปา.๑๓๖...๑๓๘ ฯ ส.๕๓๖..๖๔๐]  
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รโห อรโหส ฺ ีติ ทฺวีสุ ชเนสุ นิทฺธารณ ฯ อนฺธการโทเสนาติ 
อนฺธการสงฺขาเตน โทเสน ฯ ตสฺส เวรภิิกฺขุสฺส ฯ อสฺสาติ 
ภเวยฺย ฯ ตนฺติ ภิกฺขุ ฯ อรหตีติป อตฺถิ ฯ 
        [๕๕๒] วุตฺเตสุ ฯ ป ฯ นิทฺเทเสสุ วินิจฺฉโย ฯ สตฺถ วา ฯ เป ฯ 
วุตฺโต อิติ เอว ยถา โส ชานาติ ตถา หตฺถมุทฺธาทีหิ 
ภิกฺขุ ทสฺเสติ ฯ เอเตน ปุคฺคเลน วุตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
สพฺพตฺถ วาเรสุ ฯ อิตีติ จินฺเตตฺวา ฯ 
        [๕๕๓] ทูเตน สวณฺณนาย วินิจฺฉโย  ฯ ทูโต ปหิโต ฯ 
เลขาสวณฺณนาย วินิจฺฉโย ฯ โย ฯ เป ฯ ลภตีติ วา ฯ เป ฯ 
โหตีติ วา อกฺขรานิ ลิขติ ฯ เอตฺถาปติ อโนทิสฺสสาสเน ฯ 
        [๕๕๔] พหู ตตฺถ ฯ เป ฯ โหตีติ ปจฺุฉา ฯ ตตฺถาติ อาวาฏ- 
ขนเน ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ ตตฺถ อาวาเฏ ฯ อิติ มนสิกตฺวา 
ขนติ ฯ อิธ จาติ เย เกจิ มาเรตุกามา เต อิธ ปาเตตฺวา 
มาเรสฺสนฺตีติ ปจฺฉมนเย ฯ เตสนฺติ อรหนฺตาน ฯ โย จ 
ภิกฺขุ มริ ฯ เป ฯ มริสฺสนติฺ อิติ เอว สพฺพถาป สพฺพปฺปกาเรน 
อโนทิสฺเสว อนุทฺทิสิตฺวา เอว ขนติ ฯ จสทฺโท ปนสทฺทตฺเถ 
วตฺตติ ฯ โย ปนาติป อตฺถิ ฯ สพฺพถาปติ สพฺพปฺปกาเรน 
ตติยตฺเถ สตฺตมี ฯ เตนาติ ปจฺจุปฺปนฺนโรเคน๑ ฯ อุโภหิ 
 
๑. วณณฺนาปาโ ปฏิสทฺทรหิโต ฯ 

                       [ปา.๑๓๘.๑๓๙ ฯ ส.๔๔๐...๕๔๖]  
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โรเคหิ ฯ เตส ยกฺขาทีน ฯ สุเขน อุทฺธริยนฺตีติ สุอุทฺธรา ฯ 
อิติ มนสิกตฺวา ฯ พหู สตฺตา มรนฺติ อิติ มนสิกาเรน ฯ 
ตตฺถ กทฺทเม ลคฺคิตฺวา สตฺเต มเตป มูลฏโ น มุจฺจตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ รุกฺโข วา ปตนฺโต ปสุ หรติ ฯ ตตฺถาติ ปสุมฺหิ ฯ 
ตตฺถ อาวาเฏ ฯ 
        [๕๕๕] ปาสาทีสุป วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถ ปาเส ฯ อิติ 
มนสิกาเรน โอเฑติ ฯ ลทธฺาติ ลภิตฺวา ฯ สพฺพสชฺชนฺติ 
สพฺพสชฺชน ฯ ปาสาเณติ ปท เปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
เปตฺวา มุจฺจติ ฯ อทฺทุหลปาเท จาติ๑ ปท เปตฺวาติ ปเท 
กมฺม ฯ วุตฺตนเยนาติ ปท เปตฺวาติ๒ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
มริสฺสนฺติ อิติ มนสิกาเรน กโรติ ฯ ตนฺติ สูล ฯ 
        [๕๕๖] อปสฺเสเน ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อปสฺสยนฺต 
ปุคฺคล ฯ ตถา กตฺวา เปติ ฯ วาสีผรสุ...อาทีนนฺติ นิทฺธารณ ฯ 
อิม สตฺถ ฯ โสป เวรี ภิกฺขุ ฯ ตตฺถาติ สตฺเถ ภวิสฺสตีติ 
ปเท อาธาโร ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ ตทตฺถเมวาติ สตฺเถ 
มรณตฺถเมว กตฺวา เปติ ฯ วิสมกฺขเน วินิจฺฉโย ฯ 
        ปทเลหิ วิทเลหีติ เทฺว ปาา ฯ เยหิ ปทเลหิ วา รชชฺุเกหิ 
 
๑. วณณฺนาย อทูหล...อิติ ลิขิต ฯ ๒. ทิสฺสมานวณฺณนายนตฺุ อิท ปททฺวย  
ปพฺพาวสาเน ทิสฺสติ  ตสฺมา วณณฺนานุสาเรเนต ปพฺพาวสาเน ว โยเชตพฺพ ฯ 

                          [ปา.๑๔๐ ฯ ส.๔๖๕...๕๕๑]  
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วา วีต มฺจป โหติ ฯ เต ปทลรชฺชุเก ฉินฺทิตฺวา ฯ วาสทฺโท 
ฉินฺทิตฺวา วา เต ฉินฺทิตฺวา วาติ โยเชตพฺโพ ฯ เอตฺถ อาวุเธ ฯ 
อิติ มนสิกาเรน นิกฺขิปติ ฯ อปสฺ...ทีนมฺปติ ปท ปรภาคนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ จงฺกเมติ ปท อาลมฺพนรุกฺขผลกา อิติ ปเท 
อาธาโร ฯ ปริภาคนฺติป อตฺถิ ต น ยุตฺต ฯ ตตฺถาติ 
มฺจปอปสฺเสนผลเกสุ ฯ ต เสตุ ฯ ตเฏติ ตีเร ฯ อิติ 
มนสิกาเรน เปติ ฯ อ ฺเนาติ ปท ปาตาเปตีติ ปเท 
การิตกมฺม ฯ อวุตฺโตติ ปเรน อวุตฺโต ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺพสฺมึ 
มรเณติ ปทสฺส วิเสสน ฯ มรเณติ นิมิตฺต ฯ โสพฺภาทิตเฏติ 
โสพฺภาทีน ตีเร ฯ 
        [๕๕๗] ตตฺถาติ อุปนิกฺขิปเน วินิจฺฉโย ฯ อิมินา อสินา ฯ 
อุภยถาป อุภเยน ปหาเรน ฯ อสิสฺสามิกาน อสึ ทตฺวา ฯ 
เยส ชนาน ฯ การิโต อสิ ฯ การิต อสึ ฯ กโต อสิ ฯ 
        [๕๕๘] เภสชฺเช วินจฺิฉโย ฯ ปชชฺรเกติ ปกาเรน ปวตฺตชฺชเร ฯ 
อสปฺปายานีติ ปท เทตีติ ปเท กมฺม ฯ อิติ วตฺวา เทติ ฯ 
มรเณ อธิปฺปาโย เอตสฺสาติ มรณาธิปฺปาโย ฯ อ ฺ วา 
กิฺจิ กนฺทมูลผล เทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ทุกฺกฏ ฯ 
        [๕๕๙] รูปุปหาเร วินิจฺฉโย ฯ ปร วาติ ปท เปตีติ 
ปเท กมฺม ฯ อมนาปรูปนฺติ ปท ปรนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ตตฺถาติ มนาปยรูเป นิทฺธารณ ฯ ตนฺติ รูป ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ 
                     [ปา.๑๔๐.๑๔๑ ฯ ส.๕๕๑...๕๕๔]  
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เกวล เหตฺถาติ หิ สจฺจ เอตฺถ สทฺทาทีสุ เกวล วิเสโส ฯ 
        อิตฺถีสทโฺท จ มธุรคนฺธพฺพสทฺโท จ อิตฺถี...สทฺทา ฯ 
จีนปฏฺจ หสปุปฺผฺจ ตุลิกา จ จีน...ลิกา เตส ผสฺโส 
จีน...ลิกผสฺโส ฯ 
        ธมฺมารมฺมณเมว ธมฺโมติ เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ปฺจ- 
วิธพนฺธนานิ จ กมฺมกรณานิ จ ปฺจ...กรณานิ ฯ ตนฺติ 
นิรยกถ ฯ อิตีติ มนสิกตฺวา ฯ สคฺคาวิมุตฺโตติป อตฺถิ สคฺคโต 
อวิมุตฺโต สคฺเค ปฏิพทฺโธติ อตฺโถ ฯ สตฺถาหารกฺจ 
วิสขาทนฺจ อาหารุปจฺเฉทนฺจ อสฺสาสปฺปสฺสาสนิรุทฺธนฺจ สตฺถา 
...นิรุทฺธนานิ๑ ฯ 
        อาจิกฺขนาย วินิจฺฉโย ฯ อนุสาสนิย วินิจฺฉโย ฯ 
        [๕๖๐] ตตฺถาติ อสฺจิจฺจาติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ วิส... 
วตฺถุสฺมินฺติ ปท วกฺขตีติ ปเท อาธาโร ฯ อิธ ปน สกิฺขาปเท ฯ 
        [๕๖๑] ทุกฺขเวทนนฺติ วุตฺตมตฺถ สมตฺเถนฺโต อาห สเจป 
หีติอาทึ ฯ อนุปฺปพนฺธนาภาวาติ โทมนสฺสวีถิย อนุปฺปพนฺธนสฺส 
อภาวโต ฯ เอต โทมนสฺสจิตฺต ปุถุชฺชเนหิ ทุชชฺาน ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ 
        [๕๖๒] วินีตวตฺถุกถาสุ๒ วิชฺชมาเน ปมวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ 
 
๑. ๒. สตฺถาหรณ...ปสฺสาสสนฺนิรุนฺธน... คาถาสุ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๑๔๑...๑๔๔ ฯ ส.๕๕๓...๕๕๕]  
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เตสนฺติ ภิกฺขูน ฯ อิทานิปติ อปสทฺโท ปุพฺพกาล อเปกฺขติ ฯ 
อนุสาสน อนุสิฏ ิ ฯ อาสตฺตินฺติ ลคฺคน ฯ อิตีติ ปท อนุสิฏ ีติ 
ปทสฺส สรูป ฯ มรณวณฺเณ จ มรณคุเณ สวณฺณิเตป ปกาสิเต ฯ 
ตปฺปจฺจยา มรณเหตุ ฯ 
        [๕๖๓] ทุติย ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อปฺปจฺจตฺ- 
ถรณกนฺติ ปท เอวสทฺทสฺส ผล ฯ นตฺถ ิปจฺจตฺถรณ เอตสฺมินฺติ 
อปฺปจฺจตฺถรณก ฯ  ิตาน ภิกฺขูน ฯ ปสสฺตเยวาติ ปสฺสนฺตาน ฯ 
อิติ วตฺวา ฯ ตสฺมิมฺป อาสเน นิสีทิตุ ฯ ปฏิเวกฺขณกิจฺจนฺติป 
อตฺถิ ฯ ยมฺป อาสน ตนฺเกน วตฺเถน ปฏิจฺฉนฺน โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ปฏิเวกฺขณกิจฺจนฺติ ปฏิอิกฺขณกิจฺจ วกาโร 
อาคโม ฯ 
        [๕๖๔] นตฺถิ วธกเจตนา เอตสฺสาติ อวธกเจตโน ฯ ห ิ
สจฺจ โส ภิกฺขุ วิรุทฺธปฺปโยโค๑ ฯ วิรุทโฺธ ปโยโค เอตสฺสาติ 
วิรุทฺธปฺปโยโค ฯ 
        [๕๖๕] อคฺคคฺคนฺตีมสฺส วิวรณ ปณีตปฺปณีตนฺติ ฯ ปมนเย 
อคฺคสทฺโท ปมตฺถวาจโก ทุติเย ปณีตตฺถวาจโก ฯ สาติ 
อคฺคกิริยา ฯ โสติ ภิกฺขุ ฯ ปริภุตฺโต ปณฺฑปาโต เยหิ เต 
ปริภุตฺตปณฺฑปาตา ฯ มิจฺฉาทิฏ ิ เอเตสนฺติ มิจฺฉาทิฏ ิกานิ ฯ 
ตโตติ มิจฺฉาทิฏ ิกกุลโต ฯ สปฺปวิจฺฉิกาทีหีติ ปท อธิสยิตนฺติ 
 
๑. วิรทฺธ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๑๔๔...๑๔๗ ฯ ส.๕๕๖...๕๕๘]  
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ปเท กตฺตา ฯ ฉฑฺฑนีโย ธมฺโม สภาโว ยสฺส ต ฉฑฺฑนียธมฺม ฯ 
        วีมสนวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ วีมสมาโน ภิกฺขุ วิสปุคฺคล- 
สงฺขาเต เทฺว วีมสติ ฯ อิติ วิส ปุคฺคล วา วีมสติ ฯ อุภยถาปติ 
ปท วีมสาธิปฺปาเยนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ วิเส ทินฺเน ฯ 
        [๕๖๖] เสต...อตฺถาย ย อฏฏก ชนา กโรนฺติ๑ โส 
อฏฏโก เวหาสมฺโจ อิติ ชเนน วุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ 
อฏฏกวตฺถุมหฺิ อาหาติ ปเท อาธาโร ฯ อาวุโส ฯ เป ฯ 
พนฺธาหีติ วจน มรณาธิปฺปาโย ภิกฺขุ อาห ฯ เอตฺถ จาติ 
เอเตสุ าเนสุ นิทฺธารณ ฯ โกจิ ภิกฺขุ ฯ ตตฺราติ เตสุ 
นิยมิตฏาเนสุ นิทฺธารณ ฯ 
        [๕๖๗] ตโตติ ปจฺฉา ฯ อถาติ ตทา ฯ เอตนฺติ อตฺตานนฺติ 
ปท ฯ เอตฺถ จาติ น จ ภิกฺขเว อตฺตาน ปาเตตพฺพนฺติ 
อธิกาเร ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ กิลมนฺติ อิติ มนสิกตฺวา ฯ 
วฏฏตีติ อาหารุปจฺฉินฺทน วฏฏติ ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ 
        กมฺมสมโย กมฺมกรณสมโย อิติ ตสฺมา วฏฏนาทิก วฏฏติ ฯ 
        เอตฺถ จาติ เสทนาติวตฺถุวิสเย ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ 
หิตกามตายาติ ปท กาตพฺพนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๕๖๘] วิปฺปมุตฺตปติกาติป อตฺถิ ฯ อ ฺเนาติ ปท มททฺา- 
เปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ คพฺโภ นาม ชเนน มทฺทิโต ปาเตติ๒ 

 
๑. ๒. พนฺธนตฺ ิปตติ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๑๔๗...๑๕๔ ฯ ส.๕๕๘...๕๖๑]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 407 

อิติ วจเน ภิกฺขุนา วุตฺเต ฯ คพฺโภติ ปุตฺโต ฯ ยสฺสา ปน อิตฺถิยา 
คหิโตปติ ปเท กตฺตา ฯ เต สตฺตา ฯ คหิตา ปฏิสนฺธิกา 
เยหิ เต คหิตปฺปฏิสนฺธิกา ฯ อกุสลวิปาเกนาติ ปท อภิภูตาติ 
ปเท กตฺตา ฯ ปณกา๑ ขาทิตฺวา อนฺตรธาเปนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๕๖๙] สมา สีลสฺสทฺธาป ฺา เอเตสนฺติ สมสีลสฺสทฺธา- 
ป ฺา ฯ เตส สหธมฺมิกาน สนฺตก สเจ อตฺถิ ฯ เตสูติ มาตาทีสุ 
ปฺจสุ นิทฺธารณ ฯ สพฺเพส มาตาทีน อตฺถาย ปริเยสิตพฺพ ฯ 
ปณฺฑุปลาเสปติ อาธาโร ฯ เตส ปน เชฏภาตุอาทีน กโรนฺเตน 
ภิกฺขุนา ฯ เตสเยว สนฺตก สเจ ปน นปฺปโหติ ฯ เทถ 
โน ฯ เป ฯ ทสฺสามาติ เต เชฏภาตุอาทโย ชนา ยาจนฺติ ฯ 
เต เชฏภาตุอาทโย สเจ ปฏิเทนฺติ ฯ อ ฺเสนฺติ อสาโลหิ- 
ตาน ฯ เอเตส เชฏภาตุอาทีน ทสนฺน ญาตกาน อาหราเปนฺ- 
ตสฺส ภิกฺขุสฺส อกตวิ ฺตฺติ วา น โหติ ฯ อิติ วจเนน 
กาตพฺพ๒ ฯ สพฺพปเทสูติ จูฬมาตุยาติอาทีสุ สพฺพตฺถ ปเทสุ ฯ 
เตสนฺติ ภาตุชายาทีน ฯ สามเณเรหีติ ปท อาหราเปนฺเตนาติ 
ปเท กมฺม ฯ อาหราเปนฺเตน ภิกฺขุนา อาหราเปตพฺพนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ าติสามเณเรหีติ ปท กมฺม ฯ เตหิป อ ฺาติ- 
สามเณเรหิ อาหริตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อุปชฺฌาเยนปติ 
ปท ปฏิปชฺชติพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ าตเกหีติ ปท ปริจฺจตฺโตติ 
 
๑. โปราณโปตฺถเก ปาณกาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ทาตพฺพ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                    [ปา.๑๕๔...๑๕๖ ฯ ส.๕๖๑...๕๖๔]  
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ปเท กตฺตา ฯ สทฺธ กุล จตูหิ ฯ เป ฯ ปตุฏาน๑ โหตีติ 
โยชนา ฯ ตตฺราติ กุเล ฯ ตสฺส คิลานสฺส อตฺถาย ชนา 
วทนฺติ ฯ อตฺถายาติ ปท วทนฺตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
วิสฺสาเสนาติ ปท กตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ กปฺปยนฺติ 
ยุตฺตภาว ฯ วตฺตุนฺติ วจน ฯ อิทฺจิทฺจ ภนฺเตติ ภิกฺขู 
อาหสุ ฯ วสภร ฺโติ ลงฺกาทีเป วสภร ฺโ ฯ เตน มหาวเส 
สุภราชสฺส เสนาปติสฺส ภาคิเนยฺโย วสโภ นาม สภุราช หนฺตฺวา 
จตุจฺจตฺตาลีสวสฺสานิ รชฺช กาเรสีติ วุตฺต ฯ อิตฺถิยาติ ปท 
ปุจฺฉิโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๕๗๐] ปริตฺเต ปน วินิจฺฉโย ฯ อิติ เอว ชเนน วุตฺเตน 
ภิกฺขุนา น กาตพฺพ ฯ สเจป อสฺส ภิกฺขุโน อิติ วิตกกฺน 
โหติ ฯ เตสเยว มนุสฺสาน อุทกนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
คนฺตุนฺติ คมน ฯ 
        [๕๗๑] ปณฺฑปาเต ปน วินิจฺฉโย ฯ อนามฏปณฺฑปาโตติ 
อคฺคหิตปณฺฑปาโต อปริภุตฺโต ฯ ตตฺถาติ มาตาปตุอุปฏา- 
กาทีสุ ฯ หิ สจฺจ เต ทามริกโจรอิสฺสรา ปณฺฑปาเต ภิกฺขุนา 
อทียมาเนป น เทนฺตีติ กุชฺฌนฺตีติ สมพฺนฺโธ ฯ เอตฺถาติ 
อธิกาเร ฯ 
        [๕๗๒] ตตฺราติ วตฺถูสุ ฯ กุมฺภนทินฺติป อตฺถ ิฯ 
 
๑. ...านิย อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๑๕๖ ฯ ส.๕๖๔...๕๖๗]  
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        อนุราธปุรโต ยาว เจติยคิรีมคฺโค ติคาวุตนฺติ โลกทีปกสาเร 
วุตฺต ฯ 
        ขียนกถาติ ครหกถา ฯ ปกติวตฺตนฺติ๑ ปกติทานวตฺต ฯ อถาติ 
ตทา ฯ เนส โจราน ฯ เอว กรเณ ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ ต 
ภณฺฑ ฯ อิตีติ ปท อาหาติ ปเท อากาโร ฯ ตโตติ สงฺฆิกภณฺฑโต 
ทินฺนกนฺติ ปเท อปาทาน ฯ เถเรน ทินนฺก สพฺพมฺป ภณฺฑ นคฺฆิ 
น อคฺฆิ ฯ เถเรนาติ ปท ทนิฺนกนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
        [๕๗๓] องฺคุลีปโตทวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ อาปตฺติยาติ ปท 
ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ขุทฺทเกสูติ ขุทฺทกสิกฺขาปเทสุ ฯ 
อิธ สิกฺขาปเท ฯ 
        โส ฉพฺพคฺคิโย ภิกฺขุ ฯ เตหิ สตฺตรสวคฺคิเยหิ ฯ อทฺทูหล- 
ปาสาณา วิย มิคนฺติ มิค มาเรนฺตา อทฺทูหลอาโรปตปาสาณา วิย ฯ 
        [๕๗๔] น เกวลฺจ ยกฺขเมว มาเรนฺตสฺส ถลุลฺจฺจยนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        หิ สจฺจ เอตฺถ วาฬกนฺตาราทิวตฺถูสุ เกวล เอกนฺต ปทตฺถ- 
มตฺตเมว นาน ฯ ตสฺส เจติ ตสฺส ภิกฺขุสฺส วจน๒ เจ มาเรติ ฯ 
        [๕๗๕] ต ม ฺ...ทสีุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ ทิวา อิม 
 
๑. ...วฏฏ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อิโต ปร สุตฺวาติ ปท วณฺณนาย  ทิสฺสติ  
อิธาป ต ปกฺขิปตพฺพ ฯ 

                             [ปา.๑๕๖...๑๕๘ ฯ ส.๕๖๗...๕๗๐]  
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มาเรนฺตสฺส เม โสตฺถินา คนฺตุ น สุกร ภเวยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อปโร ฯ เป ฯ อ ฺ ชีวิตา โวโรเปสิ อปโร ฯ เป ฯ 
โวโรเปสีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๕๗๖] อมนุสฺส...วตฺถูสุ วินิจฺฉโย ฯ อิติ มนสกิตฺวา ฯ 
อิตโร อิทานิ อย วิรชฺุฌิตุ๑ น สมตฺโถ น มาเรสฺสามิ อิติ 
มนสิกตฺวา ปหาร อทาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถ จ ปเม 
อมนุสฺสคฺคหิตวตฺถุสฺมึ นมรณาธิปฺปายสฺส ภิกฺขุสฺส อนาปตฺติ 
ภควตา วุตฺตา อิติ ตสฺมา เอตฺตเกเนว อนาปตฺตีติ วจเนน 
อมนุสฺสคฺคหิตสฺส ปหาโร ภิกฺขุนา น ทาตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอตฺถาติ สคฺคกถาทีสุ 
        [๕๗๗] รุกฺเขนาติ ปท โอตฺถโตปติ ปเท กตฺตา ฯ เอเกน 
ปสฺเสน ฯ เป ฯ นิกฺขมิตุ สกฺกา จ โหติ ภิกฺขุนา ฯ อสฺสาติ 
ภิกฺขุสฺส ฯ เตน ภิกฺขุนา อป ชีวิต ปริจฺจชิตพฺพ ฯ อปสทโฺท 
สมฺภาวโน ฯ น จ สลี โหติ๒ อิติ ปริคเณตฺวา เอว รุกฺขจฺ- 
ฉินฺทนปฐวีขนน ภิกฺขุนา น กาตพฺพ ฯ ภิกฺขุโนติ ปท วฏฏตีติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ ต ภิกฺขุ ฯ นีหริตุนฺติ นีหรณ ฯ 
        มหาสุมนตฺเถโรติป ปาโ น ยุชชฺติ ฯ มหาสุมตฺเถโรติ 
ปน ยุชชฺติ ฯ 
 
๑. วิรชฺฌิตุนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อป ชีวติ ปริจฺจชิตพฺพนฺติ  อิม ปุรโต วจน  
อุปาทาย น จ สีล ปริจฺจชิตพฺพนฺติ ภวิตพฺพ ฯ 

                         [ปา.๑๕๘...๑๕๙ ฯ ส.๕๗๐.๕๗๑]  
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อ ฺเส ภิกฺขูน วฏฏตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ กตฺวาติ 
นิสฺเสณึ กตฺวา อุทฺธริตุ อุทฺธรณ ฯ 
        [๕๗๘] เอตฺถาติ ทายาลิมฺปนวตฺถูสุ เวทิตพฺโพติ ปเท 
อาธาโร ฯ โอทิสฺสา...วเสนาติ อุทฺทิสิตฺวา อนุทฺทิสิตฺวา จ 
ปวตฺติวเสน เวทิตพฺโพติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ 
ขิฑฺฑาธิปฺปาเยนป อาลิมฺเปนฺตสฺส ทุกฺกฏนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
นวกมฺมิเกหีติ ปท ทินฺนนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ 
ยถา เยน ปรตฺิตาเณน อาคโต อคฺคิ อุปาทาน อินฺธน อลภิตฺวา 
นิพฺพายิ๑ ติณ ฯ เป ฯ ภูมิตจฺฉน ปริกฺขาขนน วา ปริตฺตมฺป 
กาตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ภูมิตจฺฉน ปริกฺขาขนนนฺติ ปททฺวย 
ปริตฺตปติ ปทสฺส สรูป ฯ เอตฺจาติ ปฏคฺคิทานาทิก ฯ 
        [๕๗๙] เอกปฺปหารวจเน ปาราชิก โหติ ฯ เอกปฺปหาร- 
วจเนนาติป อตฺถิ ฯ อิตีติ เอว ฯ ยถา จ ปหาเรสุ วุตฺตนโย 
โหติ เอว ปุรเิสสุป อิติ วจน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ 
อตฺถทีปเนติ เอเกน ปุริเสน ปโยเคน มาริตสงฺขาตสฺส อตฺถสฺส 
าปเน ฯ 
        [๕๘๐] อเนกานิ จาติ สทฺโท อฏานปฺปยุตฺโต โส 
หรีต...กสาเว จ สพฺพธ ฺานิ จ สพฺพอปรณฺณานิ จ โอทน 
จ สพฺพผลานิ จ สพฺพกลเีร จ มจฺฉมสขณฺฑานิ จ เภสชฺชานิ 
 
๑. นิพฺพาตีติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๑๕๙...๑๖๑ ฯ ส.๕๗๑...๕๗๓]  
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จาติ โยเชตพฺโพ ฯ สวจฺฉรานีติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ ต โลณ- 
โสจิรก ปริปจิตฺวา ปริปาก ปตฺวา ชมพฺุรสวณฺณ วาต...ทีน 
สินิทฺธโภชน โสธนโภชนีย ภุตฺตานฺจ อุตฺตรปาน โภชนโต 
ปจฺฉาปาน โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ วาต...ทีนนฺติ ปท สินิทฺธ อิติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท สินิทฺธโภชน จ อุตฺตรปาน จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ต โลณโสจิรก ฯ อุทกสมฺภินฺน ปาน...โภเคน 
วฏฏตีติ สมพฺนฺโธ ฯ 
                              ตติยปาราชิกวณฺณนา ฯ 
                         
                                [ปา.๑๖๑ ฯ ส.๕๗๓]  
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        [๕๘๑] จตุสฺสจฺจวิทู สตฺถา จตุตฺถ ย ปาราชิก ปกาสยิ 
ตสฺส ปาราชิกสฺส สวณฺณนากโม ยสฺมา ปตฺโต ตสฺมา ย 
วจน สุวิ ฺเยฺย ย วจน ปุพฺเพ จ มยา ปกาสิต ต วจน 
วชฺชยิตฺวา อสฺสาป จตุตฺถปาราชิกสฺส อย สวณฺณนา โหตีติ 
โยชนา ฯ 
        [๕๘๒] พฺรหฺมตฺตนฺติ เสฏภาว ฯ ฌายีนฺเจว อริยานฺจาติ 
ปททฺวย เสฏปุริสานนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อสุโก ภิกฺขูติ- 
อาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ เอวนฺติ อสุโกติอาทิวจน ฯ ภาสนฺตา 
ภิกฺขู ภาสึสุ อิติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ พหุสปตฺตนฺติ 
พหุปฺปจฺจตฺถิก ฯ โย วณฺโณ อมฺหาก อเมฺหหิ ภาสิโต 
เอโส เอว ปาส ฯ เป ฯ ตโรติ สมฺพนฺโธ ฯ อมฺหากนฺติ ปท 
ภาสิโตติ ปเท กตฺตา ฯ คิหีนนฺติ ปท ภาสิโตติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
อ ฺม ฺสฺสาติ ปท อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺสาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
นิสินฺน ...มนตฺ วาติ ปททฺวย ปุจฺฉนฺตาน วา...นฺตาน วาติ 
ปททฺวเย กมฺม ฯ คิหีนนฺติ ปท ภาสิโตติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
เอเตหิ ภิกฺขูหิ โส วณฺโณ ตสฺมึ ขเณ น ภาสิโต ว ตสฺมา 
ภาสิโต ภวิสฺสตีติ ปาเสส อกตฺวา วุตฺตตฺโถ น ยชุชฺติ ตสฺมา 
อนาคตสมฺพนฺธ กตฺวา ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                 [ปา.๑๖๒.๑๖๓ ฯ ส.๕๗๔.๕๗๕]  
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เอตฺถาติ ภาสิโตติ ปเท ฯ ปฺจปฺปสาเทหีติ๑ ปท อภินิวิฏ 
อิติ ปเท กตฺตา ฯ กณฺณิการปุปฺผาทิสทิเสเนว๒ เยน วณฺเณน 
วณฺณวนฺโต ตาทิโส วณฺโณ อ ฺเสป มนุสฺสาน นตฺถิ๓ 

ยถา ปน อ ฺเส๔ ตาทิโส วณฺโณ เอว เตส ตาทิโส 
วณฺโณ น เตส ภิกฺขูน ฉิววณฺโณ วิปฺปสนฺโน เตน ตสฺมา 
วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺณาติ วจน ธมฺมสงฺคาหเกหิ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิตีติ เอว หาติ นิปาโต ฯ เต ภิกฺขู เนว อุทฺเทส อนุยฺุชนฺตา 
อิม สรีรโสภ ปาปุณึสูติ สมฺพนฺโธ ฯ ยถา กินฺติ ฯ 
        [๕๘๓] วิครหิตฺวาติ ปท อามนฺเตสีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
เตหิ ภิกฺขูหิ กต อิติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺถาติ ปเทสุ ฯ 
ปจฺจนฺติมคามวิโลปนฺติ ปจฺจนฺติมคามสฺส วิลุมฺปน ฯ อิตีติ เอว ฯ 
เตน พาหิรกโจเรน ฯ ตตฺถาติ ปเท ฯ ตสฺสาติ ปาปภิกฺขุสฺส ฯ 
กทาสฺสุ๕ ฯ เป ฯ ปรกิฺขารานนฺติ เอว วิตกฺกน ปุพฺพภาเค โหติ ฯ 
ตตฺถาติ ปเทสุ ฯ จตุปฺ...ปชูายาติ จตุปฺปจฺจยาน อภิหรณวเสน 
ปูชาย ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปุคฺคเลสุ นิทฺธารณ ฯ สกฺกริตฺวาตีมสฺส 
วิวรณ สุฏ ุ อภิ ฯ เป ฯ ปณีเต กตฺวาติ ฯ เอวนฺติ 
๑. วณณฺนาปาโ ฯ อนุปท กโต ฯ  ๒.๓.๔. ...ปุปฺผสทิเสน อตฺถิ  อิเมส อิติ  
วณณฺนาปาโ ฯ ปานานตฺตา ปน อตฺถนานตฺถ โหติ  ตสฺมา วิจาเรตวฺา  
คเหตพฺพ ฯ ๕. อิทานิ กทาสุ อิติ สนฺนิฏาน ฯ 

                              [ปา.๑๖๓...๑๖๖ ฯ ส.๕๗๕...๕๗๗]  
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วิตกฺกน ฯ จินฺเตตฺวา อนุกฺกเมน สงฺคณฺหิตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สิกฺขาเปตฺวาติ ปท หุตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อติพฺพ ฯ เป ฯ 
ครุเกติ เอกาทส ปทานิ ปาปภิกฺขูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อาจริ... 
ชฺฌาเยหีติ ปท ปริจฺจตฺตเกติ ปเท กตฺตา ฯ อิตีติ เอว ฯ 
        โลเกน สมฺมต โลกสมฺมต โลกสมฺมตฺจ ต เสนา- 
สนฺจาติ โลก...สน โลกสมฺมตเสนาสนสฺส สวณฺณนา 
โลก...วณฺณนา ฯ 
        อุปาเยหีติ ปท สวณฺณิยมาน อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
กโต ปริจโย เยหิ เต กตปริจยา ฯ ปาปภิกฺขูหีติ ปท 
สวณฺณิยมาน อิติ ปเท กตฺตา ฯ สวณฺณิยมาโน คุโณ ยสฺส โส 
สวณฺณิยมานคุโณ ฯ หุตฺวา จรตีติ สมฺพนฺโธ ฯ น เอก กุล 
น เทฺว กุลาน ิวฺเจตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๕๘๔] กเถตฺวาติ ปท อนุทฺทิสิตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
อจฺฉิรยพฺภุต ชาต ยสฺส โส อจฺฉริยพฺภุตชาโต ฯ วิ ฺ ุชเนนาติ 
ปท ปุจฺฉิโตติ ปเท กตฺตา ฯ อตฺตนา ปฏิวิทฺธนฺตีมสฺส วิวรณ 
สยมฺภู...คตนฺติ ฯ ตถาคเตนาติ ปท ปฏวิิทฺธ อิติ ปเท 
กตฺตา ฯ อสงฺเขยฺยานีติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ ปูเรตฺวาติ ปท 
ปฏิวิทฺธ อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        อวิปฺปฏสิาราทิ วตฺถุ การณ ยสฺส ต อวิปฺ...ตฺถกุ ฯ 
วิชฺช...มกฺขีติ วิชฺชมานคุณสฺส วินาสโก ฯ 
                   [ปา.๑๖๖.๑๖๗ ฯ ส.๕๗๗...๕๗๙]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 416 

                        ตานีติ อารามาทีนิ ฯ 
        [๕๘๕] โย ภิกฺขุ ปฺจินฺทฺริยคฺคหณาตีต จกฺขุอาทีหิ ปฺจินฺ- 
ทฺริเยหิ คหณ อตีต อติ ฯ เป ฯ ธมฺม เถเนติ อย ภิกฺขุ 
โจราน เชฏกโจโร อิมินา โจเรน สทิโส โจโร นาม นตฺถีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ กึ ปน ฯ เป ฯ คเหตุนฺติ ปุจฺฉา ฯ น สกฺกาติ 
โลกุตฺตรธมฺโม วฺเจตฺวา เถเนตฺวา คเหตุ น สกฺกา ฯ อย 
หีติ ทฬฺหีกรณ หิ สจฺจ อย ภิกฺขุ ฯ อสนฺตนฺติ ปท ธมฺมนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ธมฺมนฺติ ปท อุลฺลปตีติ ปเท กมฺม ฯ เกวลนฺติ 
เอกนฺต อุลฺลปตีติ ปเท กิรยิาวิเสสน ฯ อถ ฯ เป ฯ วุตฺโตติ 
ปุจฺฉา ฯ อถาติ เอว เถเนตุ อสกฺกุเณยฺยภาเว สติ ฯ ตนฺติ 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม ฯ อสนฺตสมฺภาวนายาติ อสนฺตธมฺมสฺส ปกา- 
สนาย ฯ เอวนติ อสนฺตธมฺมอุลฺลปเนน ฯ เอตฺถาติ ต กิสสฺ 
เหตูติอาทิวจเน ฯ อย อคฺโค ฯ เป ฯ อุลลฺปตีติ ย วจน มย 
อโวจุมฺหา เอต วจน ฯ อิติ โจทโก วเทยฺย ฯ เตน 
ภิกฺขุนา ฯ หิ สจฺจ เอตฺถ เถยฺยาย โวติ วจเน โวกาโร 
ปทปูรณมตฺเต ปวตฺโตติ นิปาโต ฯ อสฺสาติ โวการสฺส ฯ 
        [๕๘๖] ตตฺถาติ ปเทสุ ฯ อ ฺถาติ ปท สนฺตนฺติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ ปเวเทยฺยาตีมสฺส วิวรณ ปรมปริ ฯ เป ฯ ชานาเปยฺ- 
ยาติ ฯ ปเวเทตฺวา จ ปน ภฺุชติ ฯ วฺเจตฺวาตีมสฺส วิวรณ อฺ- 
ถา สนฺต อ ฺถา ทสฺเสตฺวาติ ฯ อคุมฺพาคจฺฉ ฯ เป ฯ ทสฺเสตฺวาติ 
                            [ปา.๑๗๖. ฯ ส.๕๗๘...๕๘๑]  
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ปุน วิรณ ฯ อคุมฺพาคจฺฉภูตเมวาติ ปท อตฺตานนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ สาขา...ทเนนาติ สาขาปลาสปลฺลวาทีหิ ฉาทเนน 
ทสฺเสตฺวาติ ปเท กรณ ฯ เกราฏิกสฺสาติ สสฺส ฯ อนรหนฺตสฺเสว 
สโต ฯ เป ฯ ภฺุชโต ตสฺสาป ภิกฺขุสฺส ยนฺต ภตฺต ภุตฺต ต 
ภตฺต เถยฺเยน ภุตฺต นาม โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺสาปติ ปท 
ย ภตฺตนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท สากุณิก อเปกฺขติ ฯ 
        [๕๘๗] เวฏ ิโต กณฺโ เยส เต เวฏ ิตกณฺา ฯ เยส 
ปุคฺคลาน สาม ฺ อ ฺ อรหตฺต นตฺถิ เตส เอตฺตกเมว 
อริยทธฺชธารณมตฺต อิติ วจน วุตฺต โหตีติ โยชนา ฯ เอตนฺติ 
กาสาวกณฺาติ วจน ฯ นตฺถิ อสฺสาโท เอตฺถาติ นิรสฺสาโท ฯ 
        [๕๘๘] ตสฺมา อโยคุโฬติ คาถา ภควตา วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตสฺสาตฺโถติ ตสฺสา คาถาย อตฺโถ ฯ สจายนฺติ อย ปุคฺคโล 
สเจ ภฺุเชฺย ฯ ตสฺส ปุคฺคลสฺส เสยฺโยติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
อถวา ตสฺสาติ เตน ปุคฺคเลน ภุตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ ยฺเจต 
อโยคุฬ ภฺุเชยฺย ฯ น หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ อปสทฺโท สมฺภาวโน ฯ 
ทุกฺเขน ชานิตพฺโพ ทุชฺชาโน ทุชชฺาโน ปริจฺเฉโท ยสฺส ต 
ทุชฺชานปริจฺเฉท ฯ 
        [๕๘๙] ตตฺถาติ อทิฏเติอาทิปเทสุ ฯ ม ฺน มาโน อธิคตา 
มย อิติ อุปฺปนฺโน มาโน อธิมาโน ฯ ทุติยนเย อธิโก 
                    [ปา.๑๖๗.๑๖๘ ฯ ส.๕๘๑..๕๘๓]  
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มาโน อธิมาโน ฯ เตส ปุคฺคลาน จิตฺต นมติ ฯ อปฺปหีนา 
กิเลสา เยส เต อปฺปหีนกฺกิเลสา เตส ภาโว อปฺป...สตฺต ฯ 
นมตีติ ปเท เหตุ ฯ วิกฺขมฺภิตา กิเลสา เยหิ เต วิกฺขมฺภิตกฺ- 
กิเลสา ฯ อปเรน สมเยน อิตีมสฺส วิวรณ ตถา...โยเคติ ฯ 
อปสทฺโท น เกวล โทสโมหตาย จิตฺต นมตีติ ญาเปติ ฯ 
เตส ภิกฺขูน ฯ อ ฺสฺส อรหตฺตสฺส พฺยากรณ อาโรจน 
อ ฺพฺยากรณ ฯ เหตุ ทสเฺสนฺโต โส หติีอาทิมาห ฯ 
        มคฺโค จ ผลฺจ นิพฺพานฺจ ปหีนกฺกิเลสา จ อวสิฏกฺกิเลสา 
จ มคฺค...เลสา เตส ปจฺจเวกฺขณ มคฺค...กฺขณ ฯ สฺชาต 
โสมนสฺส เอตสฺสาติ สฺชาตโสมนสฺโส ฯ อริยคุณสฺส ปฏิเวโธ 
อริยคุณปฺปฏิเวโธ ฯ นตฺถ ิกงฺขา เอตสฺสาติ นิกฺกงฺโข ฯ นตฺถ ิ
อาสา เอตสฺสาติ นิราโส ฯ ปริจฺจตฺต กมฺมฏาน เอเตนาติ 
ปริจฺจตฺตกมฺมฏาโน ฯ 
        ติลกฺขณ อาโรเปตฺวาติ กลาปสมฺมสนวเสน อนิจฺจาทิลกฺขณ 
อาโรเปตฺวา ฯ สมฺมสนฺตสฺสาติ วิปสฺสนฺตสฺส ฯ อารทฺธวิปสฺส- 
กสฺสาติ อุทยพฺพยานุปสฺสนาย อารทฺธวิปสฺสกสฺส ฯ อุปฺปนฺโน 
จ อธิมาโน เปตีติ ปเท กตฺตา ฯ สุทฺธส ฯ เป ฯ ลาภึ 
วาติ ปททฺวย เปตีติ ปเท กมฺม ฯ โส หติี ทฬฺหีกรณ โส 
ปุคฺคโล ฯ ขีณาสวสฺส อิว จิตฺตาจาโร จิตฺตปฺปวตฺตน ฯ 
        [๕๙๐] อย ปุคฺคโล สมุทาจรติ อาโรเจติ ฯ โส 
                     [ปา.๑๖๘.๑๖๙ ฯ ส.๕๘๓.๕๘๔]  
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ฌานาทิธมฺโม ฯ อสฺส ปคฺุคลสฺส ฯ อิติ๑ ตสฺมา ฯ เตน ตสฺมา 
อสฺส อนภิชานนฺติ ปทสฺส ฯ อุตฺตริ จ เต มนุสฺสา จาติ 
อุตฺตริมนุสฺสา ฯ ฌายีนฺจาติ อิท อุตฺตริมนุสฺสานนฺติ ปทสฺส 
สรูป ฯ ฌาน เอเตส อตฺถีติ ฌายิโน ฯ ตนฺติ ธมฺม ฯ 
ตตฺถ ธมฺเม ฯ ตตฺถาติ อตฺตนิ อุปเนติ อตฺตาน วา เตสุ 
อุปเนตีติ วจนทฺวเย เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ สมุทาจรนฺโต 
ภิกฺขุ อตฺตนิ อุปเนติ อิติ เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อลมริย... เอตฺถ วจเน ปทตฺถสมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ 
อลนฺตีมสฺส วิวรณ ปริยตฺต ...สมตฺถนติฺ ฯ อุตฺตริ...ธมฺเมติ 
ปท เอตฺถาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อสฺสาติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส ฯ 
         าณฺจ ต ทสฺสนฺจาติ าณทสฺสน อริย าณทสฺสน 
อริ...สฺสน อล อริย ฺาณทสฺสน เอตฺถาติ อลมรยิ ฺาณ- 
ทสฺสโน สตฺตมีพหุพฺพิหิ ฯ อล วา อริย ฺาณทสฺสน อสฺสาติ 
อลมริย ฺาณทสฺสโน ฉฏ ีพหุพฺพิหิ จ ฯ 
        ตตฺถาติ ปทภาชเน วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ โสติ 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม ฯ อิติ เอว ฯ วิชฺชาสีเสน วิชฺชาปธาเนน ฯ 
กึ ปน วุตฺตนฺติ อาห มหคฺคตาติอาทึ ฯ เอตฺถาติ าณนฺติ 
ปเท ฯ อสฺส อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามีติ ปทสฺส ปทภาชเน 
ชานาม ฯ เป ฯ อิท วจน ปวตฺติทีปน ฯ 
 
๑. อย อิติสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                         [ปา.๑๖๙.๑๗๐ ฯ ส.๕๘๔.๕๘๕] 
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        [๕๙๑] ตตฺถาติ สมนุคฺคาหนาสมนุคฺคาหเนสุ นิทฺธารณ ฯ 
สมนุคฺคาหนาย ตาว วินิจฺฉโย ฯ 
        ตตฺถ สมุคฺคาหนฺตสฺสาติป ปาโ ฯ ตตฺถ สมนคฺุ... 
วาติ วจเน วินิจฺฉโย ฯ สมุคฺคาหนฺตสฺส ปุจฺฉนฺตสฺส กินฺเต 
ฯ เป ฯ ปุจฺฉา ตาว ฯ 
        ฌาน ฯ เป ฯ อธิคต อิติ วุตฺต โหติ ฯ เอตฺถาติ กินฺติ 
เต อธิคตนฺติ วจเน ฯ ทุกฺขา... อ ฺตร ธุร กตฺวา อธิคต 
กึ วา ฯ เป ฯ สิตฺวา อธิคต อุทาหุ ...เสน อภินิวิสิตฺวา 
อธิคต ตถา ฯ เป ฯ ตฺวา อธิคต อุทาหุ อรูเป ...ตฺวา อธิคต 
กึ วา อชฺฌตฺต ...ตฺวา อธิคต อุทาหุ พหิทฺธา อภินิวิสิตฺวา 
อธิคตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ ปท อยนฺติ ปทสฺส สรปู ฯ 
        [๕๙๒] เจป พฺยากเรยฺย เอตฺตาวตา พฺยากรเณน น 
สกฺกาเรตพฺโพ๑ ฯ กึ ฌาน เต อธิคต ฯ อิติปท วตฺตพฺโพติ 
ปเท อากาโร ฯ โย หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ ห ิสจฺจ โย ธมโฺม 
เยน ปุคฺคเลน ฯ ตโต ตทนนฺตร ฯ อนิจฺจ ฯ เป ฯ สิตฺวา เต 
อธิคตนฺติ ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ กนิฺตีติมสฺส วิวรณ อนิจฺจ ฯ เป ฯ 
อภินิวิสิตฺวาติ ตสฺมา อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ กทาตีมสฺส วิวรณ 
กึ ปุพฺพเณฺห ฯ เป ฯ กาเลติ ฯ 
        อาคจฺฉติ มคฺโค เอตาเยติ อาคมน อาคมน เอว ปฏิปทา 
 
๑. สกฺกาตพฺโพติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๑๗๐ ฯ ส.๕๘๖..๕๘๘]  
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อาค...ปทา ฯ อิติ วตฺวา ฯ สมฺปนฺน เวยฺยากรณ อาโรจน 
เอตสฺสาติ สมฺปนฺนเวยฺยากรโณ ฯ 
        [๕๙๓] อสฺสาติ วิสุทฺธาเปกฺโขติ ปทสฺส ฯ ยถาติ เยน 
อากาเรน ฯ วจนตฺถวิรหโตติ ปมชฺฌาน สมาปชฺชินฺติอาทิวจนสฺส 
อตฺถภูเตน ฌานาทินา วชฺชิตตฺตา ฯ อสฺสาติ ตุจฺฉ มุสา 
วิลปนฺติ ปทสฺส ฯ 
        [๕๙๔] ตตฺถาติ ปมชฺฌานนฺติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ราคโทสโมหา เอว นิมิตฺต ราค...มิตฺต ฯ นตฺถ ินิมตฺิต 
เอตสฺสาติ อนิมิตฺโต ฯ ปณิทหนฺติ ราคาทโย กโรนฺติ อุปรุปร ิ
อุปฺปชฺชิตุ การณภาเวนาติ ปณิธิโน ปุพฺพภาคราคาทโย ฯ 
        [๕๙๕] เอตฺถาติ เตสุ ติเกสุ ฯ สมาปตฺติตฺติเกน ผลสมาปตฺติ 
วุตฺตา ฯ เตสุ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ ตาสุ ตีสุ วิชฺชาสุ ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ ตตฺถาติ โกฏาเสสุ เอเกกธมฺม อิติ 
ปเท อาธาโร ฯ ตป มหาปจฺจรีอาทีสุ วุตฺตวจน สเมติ กสมฺา 
มคฺคกฺขณุปฺปนฺเนเยว สติปฺปฏาเน สนฺธาย อาจริเยน วุตฺตตฺตา ฯ 
ผลสจฺฉิกิริยายปติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ตนฺติ 
กิเลสปฺปหาน ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ ยา จ ปฺจ วิชฺชา 
น อาคตาติ สมฺพนฺโธ ฯ ญาณนฺติ อิมสฺส ปทสฺส ฯ ปทภาชเนติ 
ปท น อาคตาติ ปเท อาธาโร ฯ วิชฺชาสูติ นิทฺธารณ ฯ 
ตาสูติ ปฺจสุ วิชฺชาสุ ฯ จสทฺโท เอวสทฺทตฺเถ วตฺตติ ฯ เสสา 
                   [ปา.๑๗๐..๑๗๒ ฯ ส.๕๘๘..๕๙๒]  
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จตสฺโส วิชฺชา ปาราชิกวตฺถู โหนฺติ ฯ ต วจน ตสฺส 
ปุสฺสเทวตฺเถรสฺส ฯ เอตฺถาติ จตุตฺถปาราชิเก ฯ สจฺจปฺปฏิเวโธติ 
วจน ฯ เอเตสุ เจวาติ อฏสุ ญาณสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาเทสุ ฯ 
เอตฺตาวตาติ ปฏิสมฺภิทาปตฺโตมฺหีติ อวิเสสวจเนน ปาราชิก นตฺถิ ฯ 
        เอตฺตาวตา น ปาราชิกนฺติป อตฺถิ ฯ เอตฺตาวตา ปาราชิกนฺติ 
ปน ยุชชฺติ ฯ 
        อ ฺนฺติ มหาอฏกถาโต อ ฺ สงฺเขปฏกถากุรุนฺทีสุ 
วุตฺตวจน ฯ อห ตสฺสา สมาปตฺติยา ลาภี วา ฯ อสฺส ปุคฺคลสฺส 
เอว วิตกฺกน ฯ เตส อนาคามิกฺขีณาสวาน ฯ พฺยากโรตีติ 
อาโรเจติ ฯ โส ปุคฺคโล ฯ น ปุคฺคล ฯ ตถาติ อนาคามิกฺ- 
ขีณาสวภาเวน ฯ อิธ ปน ภเว อฏสมาปตฺติลาภิมฺหีติ วทโต 
ปาราชิก อตฺถีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตมฺป สงฺเขปฏกถาย วุตฺตวจน ฯ 
ตตฺเถว สงฺเขปฏกถาย อิติ เอว ปฏิกฺขิตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๕๙๖] ตสฺสาติ สมฺปชานมุสาวาทสฺส ฯ ตสฺเสวาติ ปท 
วิตฺถารสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตตฺถาติ ตีหากาเรหีติอาทิวจเน ฯ 
เตสุ ตีสุ วาเรสุ ฯ กตฺวาติ ปท ยาวาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ปเทสูติ นิทฺธารณ ฯ เอกเมก ปท โยเชตฺวา ฯ ตโตติ 
สุทฺธิกนยโต ฯ ตนฺติ จกฺก ฯ 
        ปุน อาเนตฺวา ปมชฺฌานาทีหิ น โยชิตนฺติ เอตฺถ 
ปมชฺฌานาทีหีติ ปาโ ยุชฺชติ กสฺมา ทุติยฺจ ฌาน ตติยฺจ 
                   [ปา.๑๗๒.. ฯ ส.๖๐๖..๖๐๘]  
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ฌานนฺติ เอว ทุติยชฺฌาเนน สทฺธึ เอกเมก ปท ฆเฏนฺเตน 
สพฺพปทานิ ฆเฏตฺวา เตเนว วิตฺถาเรน ขณฺฑจกฺกสฺส วตฺตพฺพตฺตาติ 
อมฺหาก ขนฺติ ฯ 
        ตโตติ ขณฺฑจกฺกโต ฯ ตโตติ พทฺธจกฺกโต ฯ ยถา 
ทุติยชฺฌาเนน สทฺธึ เอกเมก ปท ฆเฏตฺวา ปุน อาเนตฺวา 
ปมชฺฌาเนน สทฺธึ สมฺพนฺธิตฺวา เตเนว วิตฺถาเรน จกฺก นาม 
วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ คนตฺฺวาติป อตฺถิ ฯ ยถา จ เอกมูลโก 
นโย วุตฺโต เอว ทุมูลกาทโยป นยา วุตฺตา สพฺพ...สานา 
นยา วุตฺตา ฯ เตสนฺติ นยาน ฯ ตนฺติ สุ ฺาคารปท ฯ 
        [๕๙๗] มสุา ภณิสฺสนฺติ เอว วิตกฺกน โหติ ฯ ภณยิตฺวาติ 
ภณิต กมฺมสาธน ฯ ย วจน วตฺตพฺพ ตสฺมึ วจเน ปุคฺคเลน 
วุตฺเต มุสา มยา ภณิตนฺติ เอว โหติ ฯ วุตฺต เอตสฺส 
อตฺถีติ วุตฺตวา วนฺตุปฺปจฺจโย ฯ ตสฺเสว ปทสฺส วิวรณ 
นฏิ ิตวจนสฺสาติ ฯ นิฏ ิต วจน เอตสฺสาติ นิฏ ิตวจโน ฯ มุสา 
มยา ภณิตนฺติ ปจฺฉาป ปชานาติ ฯ โส ปุคฺคโล ฯ เอตฺถาติ 
ปุพฺเพ วสฺส โหตีติอาทิวจเน ฯ 
        [๕๙๘] มุสา ฯ เป ฯ น โหตีติ ปุจฺฉา ตาว โหติ ฯ สาติ 
ปจฺุฉา ฯ ชานโตติ ชานนฺตสฺส ฯ มุสา มยา ภณิตนฺติ ชานน 
น ภวิตุ น สกฺกา ฯ มุสา มยา ภณิตนฺติ ชานน สเจป น 
โหติ ปาราชิกเมว โหติ ฯ หีติ สจฺจ ฯ ยสฺสาป ปุคฺคลสฺส ฯ 
                          [ปา.๑๗๒.. ฯ ส.๖๐๙..๖๑๑]  
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ตสฺมึ ปุพฺพภาเค อสติ ทวาภณิต สหสาภณน โหติ ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ 
        [๕๙๙] เอตฺถ จาติ มุสา ภณิสฺสนฺติอาทิวจเน ฯ น หีติ 
ทฬฺหีกรณ ฯ ยถา กึ ฯ เตเนว อสินา  โส อสิ ฉินฺทิต 
ปุคฺคเลน น สกฺกา ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ ยถา๑ อุปฺปตฺติยาติ 
เยนากาเรน  อุปฺปตฺติยา ฯ 
        เตน ตสฺมา ปมาณ ปุพฺพภาโค ว อิติ เอต วจน 
ปณฺฑิเตน วุจฺจติ ตสฺมึ ปุพฺพภาเค สติ เสสปททฺวย น เหสฺสาติ 
อิติ เอต วจน นตฺถิ อิติ ตสฺมา วาจา ติวงฺคิกา ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ 
        หิ สจฺจ ปเม จิตฺเต อนิรุทฺธมฺหิ ปจฺฉิม อิท จิตฺต นาม 
น อุปฺปชฺชติ นิรนฺตรุปฺปชชฺนโต เอก วิย ปกาสติ จิตฺตนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๖๐๐] อิโต ปร ปน จตูหากาเรหีติอาทิ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิโตติ ตีหากาเรหีติอาทิวจนโต ฯ ยฺวาย ปุคฺคโล ฯ โส ปุคฺคโล ฯ 
เอว ทิฏ ิ อสฺสาติ เอวทิฏ ิโก ฯ ห ิสจฺจ ตสฺส ปุคฺคลสฺส 
อย ลทฺธิ อตฺเถว อตฺถิ เอว ตถา นตฺถิ ฯ เป ฯ ฌานนฺติ 
เอว ลทธฺิ อสฺส ปุคฺคลสฺส ขมติ เจว รุจฺจติ จ นตฺถิ เม 
ปม ฌานนฺติ เอวสภาวเมว จ อสฺส ปคฺุคลสฺส จิตฺต โหตีติ 
 
๑. ตถาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                          [ปา.๑๗๒.. ฯ ส.๖๑๒.๖๑๓]  
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โยชนา ฯ เอว สภาโว เอตสฺส จิตฺตสฺสาติ เอวสภาว ฯ ต 
ทิฏ ึ วา วินิธาย นิกฺขิปตฺวา ทิฏ ิยา สห ขนฺตึ วา วินิธาย 
ทิฏ ิกฺขนฺตีหิ สทฺธึ รุจึ วา วินิธาย ฯ เป ฯ ภณติ ฯ เตสมฺปติ 
ทิฏ ิอาทีน ฯ ตตฺถาติ ปริวาเร ฯ อิธ อธิกาเร ฯ เอตฺถ 
จาติ วินิธาย ทิฏ ินฺติอาทิปเทสุ ฯ วินิธาย ทิฏ ินฺติ เอต ปท 
พลวธมฺมวินิธานวเสน พลวคฺคาหสฺส วินิธานวเสน วุตฺต ฯ ตโตติ 
พลวธมฺมโต ฯ ทุพฺพลทุพฺพลานนฺติ ทุพฺพลทุพฺพลาน คาหาน 
วินิธานวเสน วุตฺตานิ ฯ วินิธาย ส ฺนฺติ อิท ปท เอตฺถ 
าเน สพฺพทุพฺพล...ตฺตมฺป นาม สพฺพทุพฺพลคฺคาหสฺส วินิธาน- 
วเสน ปวตฺตส ฺามตฺตมฺป นาม ฯ มตฺตสทฺโท พลวคฺคาหวินิธาน 
นิวตฺเตติ ฯ อปสทฺโท น เกวล อารมฺมณสฺชานเนน ส ฺาว 
โหตีติ ญาเปติ ฯ อวินิธาย ฯ เป ฯ วิชฺชตีติ อิท ทฬฺหกีรณ ฯ 
        [๖๐๑] อิโตติ สมาปชฺชินฺติอาทิวจนโต ฯ น เหตฺถาติ 
ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ กิเลสปฺ ฯ เป ฯ อตฺถ เปตฺวา ย วจน 
อิมินา วินิจฺฉเยน วิ ฺาตุ น สกฺกา ภเวยฺย ต วจน เอตฺถ 
สุทฺธิกมหาวาเร น อตฺถิ ฯ สฺวาย อตฺโถ ปณฺฑิเตน วุจฺจติ ฯ 
หิ สจฺจ เอตฺถ จตฺโตติอาทิปเทสุ ฯ จตฺโตติ ปท ภควตา วุตฺต ฯ 
อณุสหคตสฺสาป ราคสฺส ฯ 
        [๖๐๒] จสทฺโท อตฺโถ จ วาร...เภโท จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
                      [ปา.๑๗๒..๑๘๘ ฯ ส.๖๑๔.๖๑๕]  
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อิธาติ สุทฺธิกวาเร ฯ วุตฺโต วตฺตุกามวาโรติ สมฺพนฺโธ ฯ ตโต 
วตฺตุกามปทโต ฯ เอตฺถาติ อภูตาโรจเน ฯ โสป ปคฺุคโล 
เตน ปุคฺคเลน วจเน วุตฺเต ชานาติ ฯ โสติ โส สพฺโพ 
วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ 
        [๖๐๓] เอตฺถาติ ปจฺจยปฺปฏิสยุตฺตวาเร ฯ เตส วาราน วเสน 
เวทิตพฺโพ ฯ อิธาติ ปจฺจยปฺปฏิสยุตฺตวาเร ฯ สพฺพปเทสูติ ปท 
วารเปยฺยาลเภโทติ ปเท อาธาโร ฯ อิธาติ ปจฺจยปฺปฏิสยุตฺต- 
วาเร ฯ เอตฺถาติ ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ เป ฯ 
ทุกฺกฏสฺสาติ วจเน ฯ 
        [๖๐๔] ตตฺถาติ ปเทสุ ฯ อ ฺ พฺยากโรนฺตสฺสาติ เสฏคุณ 
อาโรเจนฺตสฺส ฯ อิธ ปน สิกฺขาปเท ฯ 
        [๖๐๕] ตโตติ ตสฺมึ กาเล โลกสสฺ โลเกน ฯ เป ฯ ปชูิโต ฯ 
อิติ ปณิธาย อร ฺเ วิหรตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอวนฺติ 
ปฏนากรเณน ฯ เตน ภิกฺขุนา วสิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๖๐๖] ตติยวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ สณฺเปตฺวาติ ปท จริสฺสามีติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิติ มนสิกาเรน นิวาสนปฺปารุปน อิติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ นิวาสนปฺปารุปน เอว กิจฺจ นิวา... 
กิจฺจ ฯ อนุปวชฺโช วิ ฺ ูนนฺติ วิ ฺ ูหิ อครหิโก๑ ฯ 
        [๖๐๗] จตุตฺถ...วตฺถสููติ ปท อวุตฺต อิติ ปเท อาธาโร ฯ 
 
๑. อครหิโต ฯ 

                      [ปา.๑๘๘..๑๘๙ ฯ ส.๖๑๖..๖๑๘]  
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โย เต... วสีติ เอตฺถ วจเน วุตฺต อิติ ปเท อาธาโร ฯ 
วุตฺตนเยเนวาติ ปท นตฺถีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ หิสทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ เอตฺถาติ รโหวตฺถูสุ ฯ 
        อริย ฯ เป ฯ สาวกาติ อย ลทฺธ ิฯ เตนาติ ตสฺมา ฯ 
ตโตติ วิปฺปฏิสารวตฺถุโต ฯ 
        [๖๐๘] ย ย ปน อสฺส พฺราหฺมณสฺส วจน สพฺพ วจน 
อสฺส พฺราหฺมณสฺส ต ปน วจน ปสาทภ ฺ ปสาเทน ภณน 
สมุสฺสาหิตสฺส พฺราหฺมณสฺส  วจน  ฯ  สทฺธาจริตตฺตาติ  ปท 
สมุสฺสาหิต  อิติ ปเท เหตุ ฯ สทฺธา จริต ปกติ เอตสฺส 
พฺราหฺมณสฺสาติ สทฺธาจริโต ตสฺส ภาโว สทฺธาจริตตฺต ฯ 
สทฺธาพเลนาติ ปท สมุสฺสาหิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
        น อุลฺลปนาธิปฺปาเยน อาห ฯ เอตฺถาติ อาวฏา เมติ 
วจเน ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ 
        [๖๐๙] ตตฺถาติ วสิตฏาเน ฯ อิจฺฉาจาโรติ อิจฺฉาย ปวตฺติ ฯ 
อิตีติ อากาโร ฯ ต านนฺติ อาวาสนฺติอาทินา ปุพฺเพ ปริจฺ- 
ฉินฺนฏาน ฯ ตมฺป าน คจฺฉนฺโตติ ปเท กมฺม ฯ เยหิ ภิกฺขูหิ 
ปริจฺฉินฺทิตฺวา โย เอตฺถ นสิี ฯ เป ฯ ชานิสฺสาม อิติอาทินา 
นเยน กติกา กตา ปุปฺผานิ จ๑ เปตฺวา กติกา กตาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺราปติ ตสฺมึป กติกาวตฺเต ฯ อิติ วจเนน กโต 
 
๑. วณณฺนาย วาสทฺโท โหติ ฯ 

                         [ปา.๑๙๙..๒๐๕ ฯ ส.๖๑๙..๖๒๑]  
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โหติ ปตานิ โหนฺติ ฯ ตตฺราปติ อุปาสเกน กตกติกาวตฺเต ฯ 
อ ฺ วา เอวรูป เอวมาทิ อธมฺมิกวตฺต นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตตฺถาติ ภิกฺขูสุ ฯ 
        [๖๑๐] ลกฺขณสยุตฺเตติ ปท วุตฺโตติ ปเท อาธาโร ฯ ยฺวาย๑ 

ลกฺขณตฺเถโร ฯ ก ึปน ฯ เป ฯ ปาตฺวากาสีติ ปุจฺฉา ฯ อุปร ิ
ปาลิย ฯ เป ฯ เถโร สิต ปาตฺวากาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตฺจ โข 
ทิพฺเพน จกฺขุนา ทสฺสน น ปสาทจกฺขุนา ทสฺสน ฯ เอวรูป 
ฯ เป ฯ ปาตฺวากาสีติ ปุจฺฉา ฯ อตฺตโน จ ฯ เป ฯ สรณโต 
สิต ปาตฺวากาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ ต หีติ วิตฺถาโร ฯ หิ สจฺจ ต 
เปต ทิสฺวา เถโร อนุสฺสรตฺิวา สิต ปาตฺวากาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อตฺตโน จาติ จสทฺโท สมฺปตฺติฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ โย ภควา 
กมฺมวิปาโก ฯ เป ฯ ตพฺโพติ เทเสสิ พุทฺธสฺส ภควโต 
ญาณสมฺปตฺติ อโห อจฺฉริย ฯ ทุสฺสทธฺาปยาติ ทุกฺเขน 
สทฺทหิตพฺพา๒ ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
        ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ ปจฺเจตพฺพาติ ญาตพฺพา อิ คติย ฯ 
ปสาทา อุสฺสทา เยส อตฺตภาวาน เต ปสาทุสฺสทา ฯ เยส ภิกฺขูน 
เต ภิกฺขู ฯ ตตฺถาติ ปเทสุ ฯ ตตฺราติ จกฺขุภูตาติอาทิวจเน ฯ 
ตตฺรา หีติ หิ สจฺจ ตาสุ เจตนาสุ ฯ ตสฺส เปตสฺส ฯ 
        มสเปสีวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ อุกฺขิตฺโต อสิ ยสสฺ โส 
 
๑. ยฺวาหนฺติ วณฺณนาปาโ อสุทฺโธ ฯ ๒. เหตุกมฺมวาจก กาตพฺพ ฯ 

                  [ปา.๒๐๕..๒๐๘ ฯ ส.๖๒๒..๖๒๘]  
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อุกฺขิตฺตาสิโก อุกฺขิตฺตาสิกสฺส ภาโว อุกฺ...ภาโว ฯ ตตฺถาติ 
เปตโลเก ฯ อสฺสาติ เปติตฺถิยา ฯ สปตินฺติ จูฬภริย ฯ ตโตติ 
ปจฺฉา ฯ 
        กโุต ... สนฺทตีติ ปุจฺฉา ฯ มณิมเยน ฯ เป ฯ สมนฺนาคต 
นาคภวน ฯ ตตฺถ นาคภวเน ฯ ตโตติ อุทกทหโต ฯ ตตฺถาติ 
มหาเปตโลเก ฯ 
        [๖๑๑] อิตรถาติ นานาวชฺชเนน อนุสฺสรามีติ ภณติ 
อนุสฺสรณ อนจฺฉริย อิติ ตสฺมา ฯ สา จ โข ชาติ เอว 
อนนฺตรา โสภิเตน อนุสฺสริตา อุปฺปฏิ...  น อนุสฺสรติาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ กถ ฯ เป ฯ อนุสฺสรีติ ปุจฺฉา ฯ อย โสภิโต เอต 
ชาตึ ฯ ตตฺถาติ อส ฺ ิภเว ฯ ตโตติ อตฺตภาวโต ฯ อถาติ 
อนนฺตร ฯ อุภินฺน ปฏิสนธิจุตีน ฯ เตนาติ เตน โสภิเตน ฯ 
โกฏ ิปฏิวิทฺธสทิสา ฯ ทสสฺิตนฺติ ทสฺสิตสทิส ฯ 
        [๖๑๒] เตสูติ เอกาทสสุ อภพฺพปุคฺคเลสุ ฯ เตป ปณฺฑกาทโย 
ปุคฺคลา ฯ หิ สจฺจ ปณฺฑกาทโย อภพฺพา น อนุรูปา ฯ 
ปาราชิกา จาติ จสทฺโท น เกวล เถยฺยสวาสกาทินาม ลภนฺตีติ 
าเปติ ฯ สาติ ภิกฺขุนี ฯ 
                   จตุตฺถปาราชิกโยชนา สมตฺตา ฯ 
 
                 [ปา.๒๐๙..๒๑๖ ฯ ส.๖๒๙.๖๓๐]  
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        [๖๑๓] เอว จตุโร ปาราชิเก วณฺเณตฺวา อิทานิ 
เตรสกสวณฺณนาการ าเปตุ ยนฺติอาทิ วุตฺต ฯ 
        ปาราชกิกณฺฑสฺส สมนนฺตร ย เตรสก ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ 
สงฺคีต ตสฺส เตรสกสฺส อย อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ 
        [๖๑๔] จรตีติ เอตฺถ อิติสทฺเท วิชฺชมาเน อุลฺลิงฺคนโย 
อิติสทเฺท อวิชฺชมาเน วุตฺตินโย ฯ 
        วิกฺขิตฺต จิตฺต ยสฺส โส วิกฺขิตฺตจิตฺโต ฯ กาม...เหนาติ 
กามราคสงฺขาตปริฬาเหน ฯ อทฺทสา โข ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ ภนฺต...ภาโคติ ภนฺตมิคสทิโส ฯ อนุยตฺุตานนฺติ 
นิทฺธารณ ฯ ยาวทตฺถ ภฺุชาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
อิติสทฺโท อิทนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ เอว หิ เตติ หิ สจฺจ เอว 
กรณ เต ตว ฯ อิตีติ เอว ฯ ตนฺติ เสยฺยสก ฯ ยถา พาโล 
พาล อนุสาสิ มูโค มูค อนุสาสิ เอว อนุสาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตนฺติ นิปาตมตฺต ฯ มูคสทฺโท พาลปรยิาโย ฯ มโุค มุคนฺติป 
ปาโ ฯ 
        ตตฺถาติ ตสฺมึ สุปนกาเล ฯ ตตฺถาติ วา ตสฺมึ เตส 
มุฏสฺสตีนนฺติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ สุปนฺเตน ภิกฺขุนา 
สุปตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
                    [ปา.๒๑๗..๒๒๐ ฯ ส.๑.๒]  
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        [๖๑๕] ตตฺถาติ ตสฺมึ สิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อสฺสาติ 
สุกฺกวิสฏ ิยา ฯ สา จสฺสาติ อสฺส ภิกฺขุสฺส สา สุกฺกวิสฏ ิ ฯ 
อสฺสาติ สฺเจตนิกาติ ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ ชานนฺโตติอาทิปเทสุ ฯ 
        [๖๑๖] เอตฺถาติ เอตสฺมึ วจเน ทสฺเสตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
ตนฺติ สุกฺก ฯ ตตฺถาติ ทส สุกฺกานีติอาทิวจเน เวทิตพฺโพติ 
ปเท อาธาโร ฯ ตตฺถาติ วิสฏ ีติอาทิวจเน ฯ เตสุ อาจริเยสุ ฯ 
จสทฺโท อพทฺธปตฺตาน สมฺภวสฺส จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ราคปริยุฏาเนนาติ ราคสฺส ปวตฺติยา อภิภูตานนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ 
        มหาเสนราชาติ ลงฺกาทีเป เชฏติสฺสสฺส ราชสฺส กนิฏโ 
มหาเสโน นาม เตน วุตฺต มหาวเส เชฏติสฺสสฺส อจฺจเย 
ตสฺส กนิฏโ มหาเสโน นาม ราชา สตฺตวีสติ วสฺสานิ รชฺช 
กาเรสีติ ฯ 
        เอตฺถาติ เอเตสุ ตีสุ วาเทสุ ฯ ทกโสโต โรหณฺเจตฺถาติ 
เอตฺถ ตีสุ วาเทสุ ทกโสโตโรหณ วุตฺต ฯ ฐานา จุต หีติ 
ยสฺมา านา จุต สุกฺก ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ สา จ โข 
อาปตฺติ  นิมิตฺเต ...สฺเสว โหติ ฯ 
        [๖๑๗] อ ฺตฺร...เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ จตูสุ 
การเณสุ นิทฺธารณ ฯ ขุภิตา จลิตา ธาตุ ยสฺส โส ขุภิต- 
ธาตุโก ฯ วาฬมิค...ราทีหีติ ปท อนุพทฺโธติ ปเท กตฺตา ฯ 
                         [ปา.๒๒๐ ฯ ส.๓..๕]  
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ปุตฺต...นิมิตฺต สุปน ปสฺสติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
ตตฺถาติ จตูสุ สุปเนสุ ฯ ย สุปน ต สุปน ฯ มลูการณานนฺติ 
มูลภูตการณาน ฯ อปฺปหีนา วิปลฺลาสา เยหิ เต อปฺปหีนวิปลฺลาสา 
เตส ภาโว อปฺปหีนวิปลฺลาสตฺต ฯ 
        ก ึปเนต ฯ เป ฯ ปฏพุิทฺโธติ ปุจฺฉา ฯ โทสเมตฺถ วตฺตุกาโม 
โจทโก ปุจฺฉตีติ ญตฺวา อาจริโย อาห กฺิเจตฺถาติ เอตฺถ 
สุปนทสฺสเน กิฺจิ ตยา วตฺตพฺพ อสมตฺตา เต โจทนา 
อวสิฏ ตาว พฺรูหีติ วุตฺต โหติ ฯ ยาติ ยา นิททฺา ฯ ยสฺสา 
นิทฺทาย ฯ เตนาติ ตสฺมา ฯ ตตฺถาติ กุสลากุสลาพฺยากเตสุ ฯ  
สฺวายนฺติ สุปโน ฯ 
        [๖๑๘] เอตฺถาติ สงฺฆาทิเสโสติ ปเท ฯ อาทิ จ เสโส จ 
อาทิเสสา ฯ สงฺโฆ อาทิเสเสสุ อิจฺฉิตพฺโพ อสฺส อาปตฺตินิกายสฺสาติ 
สงฺฆาทิเสโส พหุพฺพิหิ ฯ อาปตฺติวุฏานนฺติ อาปตฺติโต วฏาน 
นิกฺขิปน ฯ ตสฺสาติ อาปตฺติวุฏานสฺส ฯ เอตฺถาติ ปริวาสกมฺมาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ อสฺสาติ สงฺฆาทิเสโสติ ปทสฺส ฯ ปทภาชน ฯ 
วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ย อาปตฺติชาต สงฺฆาทิเสโส อิติ มยา วุตฺต ตฺว ยถากถ 
เอกนฺเตน ต อาปตฺตึ สุโณหิ สงฺโฆ ว ปริวาส เทติ มูลาย 
ปฏิกสฺสาติ มานตฺต เทติ อพฺเภติ เตน ตสฺมา เอต อาปตฺติชาต 
สงฺฆาทิเสโส อิติ ปณฺฑิเตน วุจฺจติ ฯ 
                               [ปา.๒๒๐ ฯ ส. ๖..๘]  
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        จสทฺโท ปทภาชนฺจ วจนการณฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ตตฺถาติ สงฺหาทิเสเส นิมิตฺตภูเต ทานาทีนีติ ปเท นิมิตฺต ฯ 
ตตฺเรวาติ๑ สมุจฺจยกฺขนฺธเก ฯ เนสนฺติ ปริวาสาทีน ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺส ปาลิย วุตฺโตติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๖๑๙] เอตฺถาติ อชฺฌตฺตรูปาทิปเทสุ ฯ หิสทฺโท 
วิตฺถารโชตโก ฯ ห ิวาติ หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ พหิทฺธารูเปหิ 
วาติ ปาโ กสฺมิฺจิ โปตฺถเก ทิสฺสติ โส น ยุตฺโต ฯ 
พหิทฺธารูเป วาติ ปน ยุชชฺติ ฯ อุภยตฺถ วาติ อชฺฌตฺตพหิทฺธารูเป ฯ 
กฏึ กมฺเปนฺโต โมเจยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ อิโต ปรนฺติ อิโต 
วุตฺตอุปายโต ปร อธิโก เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ รูเปนาติ 
รูเปน สห ฯ โมเจติจฺเจวาติ โมเจติ จ เอว อิติ เวทิตพฺโพ ฯ 
หีติ สจฺจ ฯ น รูป อลภิตฺวา โมเจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ 
        ราเคน องฺคชาตสฺส อุปตฺถมฺโภ ถทฺธภาโว ราคุปตฺถมฺโภ 
ราคุปตฺถมฺโภ อาทิ เยส เต ราคุปตฺถมฺภาทโย ราคุปตฺถมฺภาทีน 
กาโล ราคุ...กาโล ฯ 
        ยสฺสาติ องฺคชาตสฺส ฯ อิโตติ กาลโต ฯ เตหีติ เตหิ 
นีลาทีหิ วีมสน น วินิมุตฺต ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
 
๑. ตตฺเถวาติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                    [ปา.๒๒๐.๒๒๑ ฯ ส.๘.๙]  
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        [๖๒๐] ตตฺถาติ อชฺฌตฺตนฺติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ เอตนฺติ 
สุกฺกโมจน ภควตา วุตฺต ฯ ลพฺภตีติ สุกกฺโมจน ลพฺภติ ฯ 
ตตฺถาติ ปาลิย วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ มุตฺตปฺปจฺจยา 
จาติ อตีต สนฺธาย วุตฺต ฯ จสทฺโท มุจฺจนุปฺปตฺติยา จ 
มุตฺตปฺปจฺจยา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ นลี ภวิสฺสตีติอาทีสุ วจเนสุ 
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ 
        [๖๒๑] ตตฺถาติ ตสฺมึ อชฺฌตฺตรูเป โมเจตีติอาทิวจเน 
ทสฺเสนฺโตติ ปเท อาธาโร ฯ เตสฺจาติ จสทฺโท อาปตฺติเภโท 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตตฺถาติ เจเตตีติอาทิปเทสุ ฯ เอตฺถ ปนาติ 
เอตสฺมึ จตุปฺปฺจเก ฯ ปฺจาติ ปฺจ สตานิ ฯ 
        [๖๒๒] ปเทสูติ ปท คเหตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ คณฺหนฺตสฺสาติ 
คณฺหนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส เจตนุปกฺกมโมจเนติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
เจต...จเนติ เจตนาย อุปกฺกเมน สุกฺกโมจเน ฯ ทสฺเสตุนฺติ 
าเปตุ ฯ ตตฺถาติ ปาลิย โหนฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ ตานีติ 
จกฺกานิ ฯ เอตฺถาติ เอกมูลกจกฺเกสุ ฯ ยถา จ อา ฯ เป ฯ ทสส ุ
จกฺกานิ วุตฺตานิ ฯ ตานิป จกฺกานิ ฯ เอตฺถาปติ นีลฺจ 
เจเตตีติอาทินา นเยน วุตฺตจกฺเกสุ ฯ คมน ปวตฺตน คติ ทสธา 
คติ ยสฺส ต ทสคติก ฯ ตตฺถาติ นเยสุ นิทฺธารณ ฯ ทติุยนเยน 
ถุลลฺจฺจยาปตฺติ วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ อนาปตฺติ วุตฺตา ฯ 
        [๖๒๓] ปุจฺฉิเตนาติ อ ฺเน ปุจฺฉิเตน ภิกฺขุนา ฯ ตตฺราติ 
                  [ปา.๒๒๑..๒๓๗ ฯ ส.๙..๑๓]  
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อาปตฺตานาปตฺติเภทาธิกาเร ฯ สลฺลกฺขณา๑ ฯ กุกฺกุจฺเจนาติ 
ปท อาคโตติ ปเท เหตุ ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ ตตฺถาติ ทสสุ๓ 

ปเทสุ วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถ จาติ ทสสุ๔ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
สรูเปเนว ราโค วุตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ เอวนฺติ วุจฺจมานนเยน ฯ 
        [๖๒๔] โมจนสฺสาเท ปโยคา สมเวกฺขิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ ราค...านนฺติ ปท วูปสเมตฺวาติ ปเท 
กมฺม ฯ มุจฺจนสฺสาเท วินิจฺฉโย ฯ อชฌฺตฺติเก วินิจฺฉโย  
อโนกาสนฺติ โยนึ ฯ วนภงฺเค วินิจฺฉโย ฯ ตมฺโพลฺจ๕ คนฺโธ 
จ ปุปฺผฺจ วาโส จ ตมฺโพลคนฺธปุปฺผวาสา ฯ 
        [๖๒๕] เจเตติ น อุปกฺกมตีติอาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ อิท 
อาคตเมวาติ สเจ ปนสฺส วิตกฺกยโตป น มุจฺจตีติ อิท วจน 
โปราณกฏกถาย อาคตเมว โหติ๖ ฯ สุปนนฺเตว การเณนาติ 
สุปเน ปวตฺตอุปกฺกมเหตุนา ฯ สจสฺสาวิสโยติ๗ สเจ อสฺส 
ภิกฺขุสฺส อวิสโย ฯ 
        [๖๒๖] วินีตวตฺถูสูติ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ วิตกฺกวตฺถุสฺมึ ฯ 
 
๑. สลฺลกฺขณายาติ ภวิตพฺพ ฯ  ๒. อิโต ปร สลฺลกฺขณวิธีติ นิปฺผนฺนปท นฏ  
ภเวยฺย ฯ  ๓.๔. เอกาทสฺสุ ฯ  ๕. ตมฺพูล อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๖. อย  
โยชนา วณณฺนาย น สเมติ วยิ ฯ ๗. ทิสฺสมานวณฺณนายนตฺุ สจสฺส วิสโยติ อาคต ฯ 

                     [ปา.๒๓๗.๒๓๘ ฯ ส.๑๓..๑๘]  
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วิตกฺกคติเกนาติ วิตกฺกอนุคเตน ภิกฺขุนา ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส 
ภิกฺขุสฺส ฯ ปริฬาเห อุปฺปนฺเน มคฺค คจฺฉนฺเตน น คนฺตพฺพนฺติ 
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ เอตฺถ จาติ อุทฺชลวตฺถูสุ ฯ อิโตติ อุทฺชล- 
วตฺถุโต ฯ ปปฺุผาวลฺลิยวตฺถูสูติ๑ ปท วิเสโสติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๖๒๗] ตตฺราติ กายสสคฺคสิกฺขาปเท ฯ อสฺสาติ คพฺภสฺส ฯ 
ยถา อนฺโตเยว อาวิชฺฌนฺเตหิ วิจริตุ สกฺกา โหติ โส คพฺโภ 
มชฺเฌ ฯ เป ฯ กโตติ สมพฺนฺโธ ฯ โสติ อุทายิ ฯ พฺราหฺม- 
เณนาติ ปท วุตฺเตติ ปเท กตฺตา ฯ ตสฺสาติ พฺราหฺมณสฺส ฯ 
สทฺธาวิฆาตาเปกฺขาติ สทฺธาย หนเน อิจฺฉนฺติ ฯ ตตฺถาติ อุฬา- 
รตฺตตาติ ปเท วิคฺคโห ฯ กุลิตฺถีหีติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
        [๖๒๘] ยกฺขาทีหิ วิยาติ ยกฺขาทีหิ โอติณฺณา สตฺตา วิย ฯ 
ราเคนาติ ปท โอติณฺโณติ ปเท กตฺตา ฯ กูปาทีหิ วิยาติ 
กูปาทีหิ โอติณฺณา สตฺตา วิย ฯ อสฺสาติ โอติณฺโณติ 
ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ ปริณเตนาติ ปริวตฺเตน ฯ 
ตนฺติ จิตฺต ฯ อสฺสาติ วิปริณตนฺติ ปทสฺส ฯ อนฺเตติ ปท 
อาหาติ ปเท อาธาโร ฯ เอตนฺติ กายสสคฺค ฯ อสฺสาติ 
กายสสคฺค สมาปชฺเชยฺยาติ ปทสฺส ฯ หตฺถคฺ ฯ เป ฯ เภทนฺติ 
ปท ทสฺสิตนฺติ๒ ปเท กมฺม ฯ อสฺสาติ กายสสคฺค สมาปชฺเชยฺยาติ 
 
๑. ปุปฺผาวฬยิ อิติ ปาลิ ...วลิย อิติ วณฺณนาปาโ ฯ ๒. ทสฺสน อิติ  
วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๒๓๘...๒๕๐ ฯ ส.๑๘..๒๒]  
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ปทสฺส ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ ตตฺถาติ ปทภาชเน อาหาติ 
ปเท อาธาโร ฯ เอตฺถาติ เวณิคฺคาหนฺติ ปเท ฯ 
        [๖๒๙] ตนฺติ หตฺถคฺคาหาทิก ฯ ตสฺสาติ หตฺถคฺคาหาทิปทสฺส ฯ 
ตตฺถาติ อามสนาติอาทิปเทสุ ฯ อามสนา นาม อามฏมตฺตาติ 
ย ปท ภควตา วุตฺต ฉุปน นาม ผุฏมตฺตนฺติ ยฺจ ปท 
ภควตา วุตฺต อิเมส ทฺวินฺน ปทาน อย วิเสโสติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตตฺเถวาติ ผุฏโกาเส ฯ อย หีติ อย สงฺฆฏฏนา ฯ ยมฺป 
เอกเมว ปท วุตฺต ฯ ตตฺราปติ ปเท อย วิเสโสติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ทุติย ปท อิตฺถิยา ฯ เป ฯ วเสน วุตฺตนฺติ โยชนา ฯ 
        [๖๓๐] ตตฺถาติ ภิกฺขุ จ นนฺติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ นนฺติ 
ปทสฺส วิวรณ เอตนฺติ ฯ เอต กายนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอเตสุ 
เจวาติ อามสนาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ อามสนาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ อุมฺมสนายป วินิจฺฉโย ฯ 
        [๖๓๑]  สมฺพหุลาติ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา ฯ โย หีติอาทิ 
วิตฺถาโร ฯ โส ภิกฺขุ อาปชฺชตีติ สมฺพนฺโธ ฯ มชฺฌคตาน 
อิตฺถีน คณนาย ถุลลฺจฺจเย อาปชฺชติ ฯ ตา หิ เตนาติ หิ 
สจฺจ ตา อิตฺถิโย เตน ภิกฺขุนา ฯ อผุฏาสุ อิตฺถีสุ ฯ ตตฺถาติ 
เตสุ ปุริมนยมหาปจฺจรีวุตฺตนเยสุ นิทฺธารณ ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ 
อธิกาเร ฯ คเหตฺวาติ ปท ฐิตาสูติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
อิตฺถีสูติ นิทฺธารณ ฯ สมสาราโค สมิตาคโตติ จ เทฺว 
                     [ปา.๒๕๐..๒๕๓... ฯ ส.๒๒..๒๗]  
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ปาา ฯ ปุริม... ถุลลฺจฺจเย อาปชฺชตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺราติ 
อิตฺถีสุ นิทฺธารณ ฯ เจ โสติ โส ภิกฺขุ คณฺหาติ เจ ฯ 
เตนาติ ภิกฺขุนา อามฏนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        วิรฬวตฺถนิวตฺถนฺติ อฆนวตฺถปริทหิต ฯ ตตฺราติ ภิกฺขูสุ๑ 

นิทฺธารณ ฯ เจติ ปท ผุสนฺตีติ ปเทน สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ อธิกาเร วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ น โกฏาสวเสน 
อย อาปตฺติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๖๓๒] เอตฺถ อธิกาเร ฯ โย ปน กาย ฯ เป ฯ อาปชฺชตีติ 
โจทโก อาห ฯ อิตีติ มนสิกตฺวา กาย คณฺหาติ ฯ 
ยถาวตฺถุกเมว วตฺถุอนุรูปกเมว ยุชฺชตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อสฺสาติ 
มหาสุมตฺเถรสฺส ฯ เตน ตสฺมา ฯ ยถานทิฺทิฏนิทฺเทเส วุตฺต 
ครุก ภิกฺขุโน ปณฺฑิโต การเย ปกาเสยฺยาติ โยชนา ฯ อิตีติ ปท 
อยนฺติ ปทสฺส สรปู ฯ เถรสฺส ลทฺธ ึปากฏ กาตุ เอตฺถาติอาทิ 
วุตฺต ฯ เอตฺถาติ คาถาย ฯ วตฺถูติ วตฺถุ นาม อิตฺถี ฯ 
กายสสคฺคราเคน ปวตฺโตป ฯ อิตโรป ภิกฺขุ ถุลลฺจฺจย อาปชฺชติ ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        ส ฺาย อิตฺถีส ฺาย วิราคิตมฺหิ วิรทฺธาย คหเณ จ 
กายปฏิพทฺธคฺคหเณ จ วิราคิเต วิรทฺเธ ยถานิทฺทิฏนิทฺเทเส 
วุตฺต ครุก ตตฺถ ตสฺมึ กายปฺปฏิพทฺธ คณฺหิสฺสามีติอาทิวุตฺตคฺคหเณ 
 
๑. อุโภสุ ชเนสูติ ภวิตพฺพ ฯ 

                        [ปา.๒๕๓.. ฯ ส.๒๗..๒๙]  
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น ทิสฺสติ ฯ 
        อสฺสาปติ มหาปทุมตฺเถรสฺส ฯ หสิทฺโท วิตฺถาโร ฯ อิมินา 
จาติ ภิกฺขุนา วิราคิตาติ ปเท กตฺตา ฯ อุปฺปาทิตาติ อิมินา 
ภิกฺขุนา อุปฺปาทิตา ฯ ตนฺติ กายปฺปฏพิทฺธ ฯ อิมินา จ ภิกฺขุนา ฯ 
ต กายปฺปฏิพทฺธ อคฺคเหตฺวา อิตฺถี อิมินา ภิกฺขุนา คหิตา ฯ 
เอตฺถาติ เอตสฺมึ ยถาวุตฺตคฺคหเณ น ทิสฺสตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ 
        เอตฺถ ทวีฺสุ เถรวาเทสุ มหาสุมตฺเถรวาโทเยว สเมตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท อิมาย ปาลิยา จ อฏกถาวินิจฺฉเยหิ 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ยท ิหีติ ทฬฺหีกรณ ฯ อาทินา จาติ 
จสทฺโท อปสทฺทตฺเถ ปวตฺตติ ฯ อาทินาปติป อตฺถิ ฯ โสติ 
วิเสโส ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ ถลฺุลจฺจยนฺติ เอตฺถ อิติสทฺโท 
คมฺยมานตฺถตฺตา น วุตฺโต ฯ 
        [๖๓๓] โย จาย วตฺถมุิสฺสกนโย ฯ ตสฺมึป วตฺถมุิสฺสกนเย ฯ 
ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ ตายาติ อิตฺถิยา อามฏโ ฉุปโตติ 
ปททฺวเย กตฺตา ฯ เอเตน อุปาเยน นิสฺสคฺคิเยน ฯ เป ฯ 
ทุกฺกฏสฺสาติ วจน ยาว อตฺถิ ตาว เวทิตพฺโพ ฯ เอตฺถ จาติ 
นิสฺสคฺคิเยนาติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ อย ภิกฺขุ กาเยน 
ฯ เป ฯ ปฏิวิชานาติ อิติ วุจฺจติ ฯ 
        [๖๓๔] ตตฺถาติ ปุริมนยาทีสุ นิทฺธารณ ฯ อิตฺถิยาติ ปท 
                        [ปา.๒๕๓..๒๖๔ ฯ ส.๒๙..๓๑]  
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ผุฏโติ ปเท กตฺตา ฯ โย หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ เสวเน 
อธิปฺปาโย ยสฺส โส เสวนาธิปฺปาโย ฯ เอตฺถ ปนาติ เอตสฺมึ 
โมกฺขาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาตีติอาทิเก 
าเน เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ ตโต อิตฺถิโต ฯ เอสา 
อนตฺถิโก อย มยาติ เอสา อิตฺถี อย ภิกขฺุ มยา อนตฺถิโก 
อิติ ตฺวา สยเมว ปกฺกมิสฺสติ ฯ ตโตติ านโต ฯ นนฺติ 
อิตฺถึ ฯ อิตีติ มนสิกตฺวา ฯ เอว หีติ ทฬหฺีกรณ ฯ 
        [๖๓๕] ตตฺถาติ ปาลิย วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อิตฺถี 
นาม มาตา วา โหตุ ธีตา วา สพฺพา อิตฺถิโย ฯ ตสฺมนิฺติ 
นาวาทิเก ฯ เอตฺถาติ กาสาเว ฯ ตตฺราปติ กทฺทมกูเปสุ ฯ 
หีติ วิตฺถาโร ฯ 
        ตฺจ โขติ นิวาสนาทิก ฯ อาภรณภณฺเฑสุติ นิทฺธารณ ฯ 
        [๖๓๖] โธตา จ สา วิทฺธา จาติ โธตวิทฺธา น โธตวิทธฺา 
อโธตวิทฺธา ฯ ยถาชาโต ปนาติ ชาตานุรูโป ฯ อากรมุตฺโตติ 
อุปฺปตฺติฏานมุตฺโต ฯ เอตฺถ จาติ สิลา โธตวิทฺธา รตน- 
สยุตฺตาติ วจเน ฯ เอตานิปติ สุวณฺณปทุมปุพฺพุฬกาทีนิ๑ ฯ เตสนฺติ 
 
๑. อิทานิ พุพพฺุฬก อิติ วลฺชียติ ฯ 

                           [ปา.๒๖๔.๒๖๕ ฯ ส.๓๑..๓๖]  
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เจติยรกฺขนกาน ฯ ตมฺปติ๑ มหาอฏกถาย วุตฺตวจน ฯ สพฺพนฺติ๒ 

สพฺพ วจน ฯ เสนาสนปริโภโคติ เสนาสเน ปริกฺขารสงฺขาต- 
ปริโภโค ฯ เสนาสนปริโภเคติป อตฺถิ ฯ ธมฺมวินยวณฺณนฏ- 
าเนติ ธมฺมวินยาน กถนฏานภูเต ฯ ผลิกตฺถมฺเภ๓ รตนทามปฺ- 
ปฏิมณฺฑิเต รตนมณฺฑเป กโรนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ รตนทามปฺ- 
ปฏิมณฺฑิเตติ รตนาวลีปฏมิณฺฑิเต ฯ ตตฺถาติ รตนมณฺฑเป 
สพฺพุปกรณานีติ ปเท อาธาโร ฯ สพฺพุ...ณานีติ ปท 
ปฏิชคฺคิตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ ปฏิชคฺคิตุนฺติ ปฏชิคฺคน ฯ อิตเรติ 
อโธตวิทฺธา โลหติงฺคมสารคลฺลา๔ ฯ จสทฺโท น เกวลเมว 
อามาสา ภณฺฑมูลตฺถาย สมฺปฏิจฺฉิตุ วฏฏตีติ าเปติ ฯ 
อิตเร วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๖๓๗] อิตรานิปติ สตฺติโตมรานิ ฯ วิโยเชตฺวาติ โมเจตฺวา ฯ 
วิสชฺเชตฺวาติป อตฺถิ ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ 
        สรานิ ปริตฺตายนฺติ รกฺขนฺติ เอตฺถาติ สรปริตฺตาณานิ ฯ 
ลพฺภมาเนสูติ นิทฺธารณ ฯ เว ิสฺสามิ อิติ มนสิกาเรน ฯ 
เวธิสฺสามีติป อตฺถิ ฯ ปเรส อุปโรโธ ปรุปโรโธ ปรุปโรธสฺส 
นีวารณ ปรุปโรธนีวารณ ฯ เอตนฺติ สรปริตฺตาณ ฯ อิติสทฺโท 
 
๑. วณณฺนาปาโ อปสทฺทรหิโต ฯ  ๒.๓.๔. สพฺพอฏกถาสุ  ผฬิก... โลหิตก...  
อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๒๖๕ ฯ ส.๓๖.๓๗]  
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สมาปนฺโน ฯ 
        จมฺม สตฺถกโกสก กริสฺสามีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๖๓๘] ตโตติ ปาราชิกปฺปโหนกกาลโต ฯ น เกวล ทารุนา 
เอว สสคฺเค ทุกฺกฏเมวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ รชฺชมฺุหิ ฯ 
อิธาติ ทณฺฑวตฺถุมฺหิ ฯ 
                ทติุยสงฺฆาทิเสสโยชนา นฏิ ิตา ฯ 
        [๖๓๙] อิติสทฺโท นิทสฺสน อาทฺยตฺโถ วา ฯ ตตฺถาติ 
ทุฏ ุลฺลวาจาสิกฺขาปเท๑ วินิจฺฉโย ฯ อุจฺจ กริยติ เอตาย กถายาติ 
อุจฺจกรณี ฯ นานา วิธา ปการา เอติสฺสาติ นานาวิธา ฯ 
ปโลเภติ เอตายาติ ปโลภนา ฯ ปโลภนา จ สา  กถา จาติ 
ปโลภนกถา ฯ นานาวิธา จ สา ปโลภนกถา จาติ นานาวิธปฺ- 
ปโลภนกถา ฯ อุจฺจกรณี จ นานาวิธปฺปโลภนกถา จาติ 
อุจฺจกรณินานาวิธปฺปโลภนกถา ฯ 
        อุจฺจกรณินานาวิธนฺติป อตฺถิ ฯ อุจฺจกรณี จ สา นานาวิธา 
จาติ อุจฺจกรณินานาวิธา ฯ 
        [๖๔๐] อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ ตตฺถาติ มาตุคาโมติอาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ จสทฺโท สาตฺถกนิรตฺถกกถ จ อสทฺธมฺม...กถ 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ เอวนฺติ อสทฺธมฺมวจน ฯ 
โอภาสนฺตสฺสาติ ปท โอภาโสติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อชฺฌาจาโร- 
 
๑. อิทานิ ทุฏ ุลฺลวาจ...อิติ วลฺชียติ ฯ 

                     [ปา.๒๖๕..๓๗๑ ฯ ส.๓๗..๔๐]  
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ตีมสฺส วิวรณ ราควเสน ฯ เป ฯ อาจาโรติ ฯ ส ฺมเวล 
อภิภวิตฺวา อาจาโร ปวตฺตนนฺติ อตฺโถ ฯ 
        [๖๔๑] เทฺว มคฺเค อาทิสฺสาติอาทิ วจน ภควตา วุตฺต ฯ 
ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ นิทฺเทเส วาติ๑  นิทฺเทเส เอว น 
อุทฺเทเส ฯ 
        นิทฺเทเส ปน วินิจฺฉโย ฯ น ตาว สีส เอตีติ สงฺฆาทิเสโส 
ตาว มตฺถก น คจฺฉติ ฯ วาจาปโตเทนาติ วาจาสงฺขาต- 
ปโตเทน๒ ฯ อฆฏิเตติ อวณฺณภณเน อฆฏิเต ฯ เตสูติ เอกาทสสุ 
ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ อิเมหิ ปเทหิ อวณฺณภณเน ฆฏิเตเยว ฯ 
เทหิ เมติ ยาจนายปติ ปท น เอตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
เอตฺตเกเนวาติ เทหิ เมติ ยาจเนเนว ฯ อายาจนวจเนสุปติ 
อาธาโร ฯ อาจิกฺขนาย วิชฺชมานสฺส ปุฏโ อาจิกฺขตีติ๓ ปทสฺส 
อตฺโถ ฯ เอตฺถ จาติ อาจิกฺขนาย อาธาโร ฯ 
        สุกฺข โสต ยสฺสา สา สุกฺขโสตา ฯ นิจฺจ โลหิเตน 
กิลินฺน นิจฺจโลหิตกิลินฺน นิจฺจโลหิตกิลินฺน โสต ยสฺสา สา 
นิจฺจโลหิตกิลินฺนโสตา ฯ นิจฺจ ปกฺขิตฺต  อาณิโจล ยสสฺา สา 
 ินิจฺจปฺปกฺขิตฺตาณิโจลา ฯ 
 
๑. วณณฺนาย อุทเทเส ตาว อิติ อาคต ฯ โยชนาปาโ ยุตตฺตโร ม ฺามิ ฯ 
๒. ...ปโฏเทนาติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๓. ภณตีติ ปาลิ ฯ 

                         [ปา.๒๗๑.๒๗๒ ฯ ส.๔๐.๔๑]  
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        ปเทสูติ นิทฺธารณ ฯ อิตีติ เอว ฯ เสสานิ อนิมิตฺตาสีติ- 
อาทีนิ อาปตฺติกรานิ โหนตีฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อนิมิตฺเตติ ปท 
ฆฏิตาเนวาติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๖๔๒] อิทานีติ ปท อาหาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ ยฺวายนฺติ 
โย อย ภิกฺขุ ฯ ตสฺสาติ ภิกขฺุโน ภณนาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
อาทิสฺสาติ ปท ภณนาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ วเสนาติ ปท 
ทสฺเสนฺโตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เตสนฺติ อิตฺถี จ 
โหตีติอาทิปทาน ฯ 
        อิธาติ สกิิขาปเท ฯ 
        [๖๔๓] สพฺพนฺติ กกฺกสโลมนฺติอาทิก สพฺพ วจน ฯ น๑ 

วาปต โข เตติ วีช ตยา น วาปต ฯ ปฏกิฺขิตฺตนฺติป อตฺถิ ฯ 
อุทเกน อาสิตฺต สมีกต ปฏิวุตฺต นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ อุทกวปฺเปติ 
ปท อาสิตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ วีเชหีติ ปท อปฺปติฏ ิต อิติ 
ปเท กตฺตา ฯ อปฺปติฏ ิโตกาเสติ ปท ปติฏาเปตฺวาติ ปเท 
อาธาโร ฯ ปาณเกหีติ ปท วินาสิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
วินาสิตวีเช วาติ ปท โอกาเสติ ปทสฺส วิเสสน ฯ วินาสิต 
วีช ยสฺมึ โส วินาสิตวีโช ฯ วาสทฺโท อปฺปติฏ ิโตกาเส 
วา โอกาเส วาติ โยเชตพฺโพ ฯ โอกาเสติ ปท ปติฏาเปตฺวาติ 
ปเท อาธาโร ฯ ปติฏาเปตฺวาติ ปท อาสิตฺตนฺติ ปเท 
 
๑. อย นสทฺโท ปาลิยมฺป วณณฺนายมฺป น อาคโต ฯ 

                  [ปา.๒๗๒..๒๗๙ ฯ ส.๔๒..๔๔]  
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ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อาสิตฺตนฺติ ปท ส ฺ ี ฯ ถลวปฺเปติ ปท 
สมีกตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ เตสูติ อาสิตฺตสมีกเตสุ วิเชส ุ
นิทฺธารณ ฯ 
        [๖๔๔] ตตฺถาติ อตฺตกามสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ คิลานปฺ- 
ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺติ จ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ เอตนฺติ 
ปจฺจโยติ วจน ฯ เตนาติ ภึสเกน๑ อนุ ฺาต อิติ ปเท 
กตฺตา ฯ ยงฺกิฺจิ ฯ เป ฯ ผาณิตาทิ อิติ วจน วุตฺต โหติ ฯ 
ปริกฺขาโร อิติ ปน ปริวาโร วุจฺจติ ปณฺฑิเตนาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิธ ปนาติ คิลานปฺปจฺจยเภสชฺชปริกิขารนฺติ ปเท ฯ รกฺขนโตติ 
ปท ปริวาโรปติ ปเท เหตุ ฯ ยถา ชีวิต จิร ปวตฺตติ เอว 
ยสฺส ชีวิตสฺส การณภาวโต ต คิลานปฺปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร๒ 

สมฺภาโร โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตฺถิยาติ ปท ปริหายามีติ ปเท 
อปาทาน ฯ 
        [๖๔๕] ตตฺราติ อตฺถวิกปฺปทฺวเยสุ ฯ เสสนฺติ อธิปฺปายนฺติ 
ปท พฺยฺชนมตฺต ฯ เสสนฺติ กามเหตุนฺติ ปททฺวย ฯ เอตฺตาวตาติ 
เอตฺตเกน วุตฺตวจเนน ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ ตนฺติ 
เอตทคฺคนฺติอาทิ วจน ฯ เอตฺถาติ เอตทคฺคนฺติอาทิวจเน ฯ 
เอตทคฺคนฺติ เอสา อคฺคา ฯ ปาริจริยานนฺติ นิทฺธารณ ฯ ภาสโต 
 
๑. วณณฺนาย ภสิกฺก อิติ วลฺชียติ ฯ  ๒. เอตฺถ ปริกิขารสทฺโท อติเรโก  
คิลานปฺปจฺจยเภสชฺชนฺติ เอตฺตกเมว ยุชฺชติ ฯ 

                          [ปา.๒๗๙..๒๘๔ ฯ ส.๔๔..๔๖]  
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จ๑ ตสฺส สงฺฆาทิเสโสติ สมฺพนฺโธ ฯ ภาสโต จาติ ภาสนฺตสฺสาป ฯ 
จสทฺโท อปสทฺทตฺเถ วตฺตติ ฯ 
        [๖๔๖] ตตฺถาติ สฺจริตฺเต ฯ รนฺธาปนฺจ ปจาปนฺจ 
ปริเวสนฺจ รนฺธาปนปจาปนปริเวสน๒ ฯ เตติ อาชีวกสฺสาวกา ฯ 
เตนาติป ปาโ อยุตฺโต วิย ทิสฺสติ ฯ เตน รนฺธาปน... 
สนาทินาติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ ตนฺติ๓ อิตฺถึ ฯ เขตฺตกมฺมฺจ 
กจวรจฺฉฑฺฑนฺจ อุทกาหรณาทิ จ เขตฺต...รณาทิ ฯ น 
อุปหนนฺติป อตฺถิ น ทินฺนนฺติ อตฺโถ ฯ ตนฺติ อุทายึ ฯ 
ปณิตกนฺติ ปณิธาน ฯ ปราชิเตนาติ ปท ทาตพฺพนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ วจเน ฯ 
        [๖๔๗] ตนฺติ สฺจริตฺต ฯ สมาปชฺชนฺเตนาติ ปท คนฺตพฺพนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ เกนจีติ ปท เปสิเตนาติ ปเท กตฺตา ฯ อสฺสาติ 
สฺจริตฺต สมาปชฺเชยฺยาติ ปทสฺส ฯ เตน จาติ๔ ตสฺมา ฯ 
อสฺสาติ อิตฺถิยา วา ปุริสมตึ ปุริสสฺส วา อิตฺถีมตินฺติ ปทสฺส ฯ 
เตสนฺติ อิตฺถีปุริสาน ฯ ตตฺถาติ ชายตฺตเน ชารตฺตเนติ  ทฺวีส ุ
ปเทสุ ฯ เอตนฺติ ชายชารภาว ฯ อาโรเจนฺเตนาติ ปท 
วตฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อสฺสาติ ชายตฺตเนว วา ชารตฺตเน  
วาติ ปทสฺส ฯ เอเตเนว อุปาเยนาติ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท 
 
๑. ภาเสนฺโตติ วณณฺนาปาโ จสทฺทรหิโต จ ฯ ๒.๓.๔. ...ปริเวสาปน น  
เตเนว อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                          [ปา.๒๘๕..๒๙๘ ฯ ส.๔๖..๔๙]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 447 

ตติยาวิเสสน ฯ ตสฺสาปติ ปุริสสฺส วา๑ ฯ 
        [๖๔๘] เอตฺถาติ ตสฺมึ ปเท ฯ ตาสุ อิตฺถีสุ ฯ ตตฺถาติ 
มาตุรกฺขิตาติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส 
มาตุรกฺขิตาติ ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ รกฺขตีติอาทิปเทสุ ฯ อสฺสาติ 
อิตฺถิยา ฯ ตสฺสาติ อิตฺถิยา ฯ 
        โคตฺต อสฺส อตฺถีติ โคตฺต ฯ ธมฺโม อสฺส อตฺถีติ ธมฺโม ฯ 
        สโคตฺเตหิ สหธมฺมิเกหีติ ปททฺวย รกฺขิตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ จสทฺโท สโคตฺเตหิ จ สห...หิ จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ 
        สมาน โคตฺต เยส ชนาน เต สโคตฺตา ฯ สหจริตพฺโพ  
ธมฺโม สหธมฺโม สหธมฺโม เอเตส อตฺถีติ สหธมฺมกิา ฯ 
อถวา สห สมาเน กุเล ธมฺโม สหธมฺโม สหธมฺโม เอเตส 
อตฺถีติ สหธมฺมิกา ฯ 
        อุทฺทิสสฺาติ ปท ปพฺพชิเตหีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ปพฺพชิเตหิ เอก สตฺถาร ฯ เป ฯ ปนฺเนหีติ ปททฺวย สหธมฺมิเกหีติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ เตน วุตฺต สารตฺถทีปนิย สหธมฺมิเกหีติ 
เอกสฺส สตฺถุ สาสเน ฯ เป ฯ เตเนวาห เอก สตฺถารนฺติ- 
อาทินฺติ ฯ กสฺมิฺจิ โปตฺถเก เอกคณปริยาปนฺเนหิ จาติ 
จสทฺโท ทิสฺสติ เอว สติ วิเสสนทฺวย สมุจฺเจติ จสทฺทสฺส 
 
๑. อย อติเรโก ฯ 

                      [ปา.๒๙๘.๒๙๙ ฯ ส.๔๙.๕๐]  
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ปน อภาโว ยุตฺตตโร ฯ 
        [๖๔๙] ธนกฺกีตาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ อสฺสาติ ธนกฺกีตาติ 
ปทสฺส ฯ ปุรเิสน ปน สมปฺฏิจฺฉิตตฺตา ภริยา โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อสฺสาติ ฉนฺทวาสินีติ ปทสฺส ฯ เอตนฺติ โภควาสินีติ ปท ฯ 
เอตนฺติ ปฏวาสินีติ ปท ฯ อุภินฺนนฺติ ปท หตฺเถติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
อุทกปาติยาติ ปท โอตาเรตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ โอตาเรตฺวาติ 
ปท วตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ วตฺวาติ ปท ปริคฺคหิ- 
ตายาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ปริคฺ...ยาติ คเหตาย อิตฺถิยา ฯ 
โวหารนามนติ กถนวเสน นาม ฯ เอตนติฺ โอทปตฺตกินีติ ปท ฯ 
อสฺส โอทปตฺตกินีติ ปทสฺส นิทฺเทเสป อตฺโถ เวทิตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตาย อิตฺถิยา ฯ อุทกปตฺต อุทกปาตึ ฯ ต ปุริส ฯ 
กฏหาริกาทีนนฺติ นิทฺธารณ ฯ ยสฺสาติ อิตฺถิยา ฯ อุสฺสิโต 
ธโช ยสฺสา สา อุสฺสิตทฺธชา ฯ 
        [๖๕๐] อิทานิ ปุริโส ฯ เป ฯ อาทีสุ ปเทสุ วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ เตนาติ เตน ภิกฺขุนา สาสเน อาโรจิเต ฯ 
มหาสุมตฺเถโร ปนาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺส วุตฺเตปติ สาสเน 
ภิกฺขุนา ตสฺส ปุคฺคลสฺส วุตฺเตป ฯ วีมสนตฺถเมว๑ วีมสนสงฺขาต 
ปโยชนเมว โหติ ฯ อิติ ตสฺมา ฯ อสฺสาติ ภเวยฺย ฯ อาปนฺโน 
วสฺส ปาราชิกนฺติ ปาราชิก อาปนฺโน ว ภเวยฺย ฯ อาปนฺโน 
 
๑. วีมฏเเมว อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                          [ปา.๒๙๙.๓๐๐ ฯ ส.๕๐..๕๒]  
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จสฺส ปาราชิโกติป ปาโจ อาปตฺตึ อาปนฺโน จ ปาราชิโก 
ปราชย อาปนฺโน อสฺส ภเวยฺยาติ อตฺโถ ฯ สมฺปทมทินฺติ อิท 
อุปมาสมฺปท ฯ ต ปเนตนฺติ มหาสุมตฺเถรวจน สเมติ ฯ 
คนฺตฺวาติ ปท วทโตปติ๑ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ โหหิ กิร 
ฯ เป ฯ ธนกกฺีตาติ วจเน ภิกฺขุนา วตฺตพฺเพ วทนฺตสฺสาป วิสงฺเกโต 
นตฺถีติ สมฺพนฺโธ ฯ วตฺตพฺเพติ ปท วทนฺตสฺสาติ ปเท ลกฺขณ- 
กิริยา ฯ วจเนสูติ นิทฺธารณ ฯ อ ฺ...น วาติ ปท 
วทนฺตสฺสาติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ อวุตฺเตสุป วจเนสุ ฯ 
ภตฺตรนฺธกาติ๒ ภตฺตปาจิกา ฯ อิตีติ๓ ตสฺมา ฯ คนฺตฺวาติ ปท 
วทนฺตสฺสาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอตฺถาติ ปตุรกฺขิต พฺรูหีติอาทีสุ 
วิเสโส ฯ สาสนปฺเปสเน มูลภูตา หุตฺวา ติฏนฺตีติ มูลฏา ฯ 
จสทฺโท เอก...ทิวเสน จ มลูฏาน วเสน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
โส หีติ ห ิสจฺจ โส เปยฺยาลเภโท ฯ ปพฺุเพติ ปมสงฺฆาทิเสเส ฯ 
นาสฺสาติ อสฺส เปยฺาลเภทสฺส วิภาค ฯ เป ฯ น กริมหฺา มย ฯ 
        [๖๕๑] จตุกฺเกสูติ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ ปฏิคฺคณฺหาตีติอาทิปเทสุ 
นิทฺธารณ ฯ เอตฺโต ว านโต ฯ ปรุิเสนาติ ปท วุจฺจมาโนติ 
ปเท กตฺตา ฯ ตสฺส ปุริสสสฺ ฯ ต สาสน ฯ อถ นนฺติ สเจ 
 
๑. วณณฺนาปาโ อปสทฺทรหิโต ฯ  ๒. ...รนฺธิกาติ วณณฺนาปาโ ฯ๓. อย  
อิติสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                       [ปา. ๓๐๐...๓๒๑ ฯ ส.๕๒...๕๔]  
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น ภิกฺขุ ฯ น วาติ น ภวิสฺสามีติ วา วทติ ฯ เตนาติ ปุริเสน 
อปฺปหิโตปติ ปเท กตฺตา ฯ ตาย อิตฺถิยา สมุฏาปตนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ 
        [๖๕๒] สมฺพหุลาป เอกวตฺถุสฺมึ อาปชฺชนฺตีติ สมฺพหุลาป 
ภิกฺขู เอกวตฺถุสฺมึ นิมิตฺตภูเต อาปชฺชนฺติ ฯ เอกสฺส ภิกฺขุสฺส 
อาปตฺติโยติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท สมฺพหุเล อเปกฺขติ ฯ 
ตตฺถาติ ปาสาเท ฯ หีติ สจฺจ ฯ 
        ปทวีติหารมตฺเตน ปทสฺส นิกฺเขปเนเนว วาจาย ภณิเตน 
จ สพฺพานิ ครุกานิ สปฺปฏิกมฺมานิ จตุสฺสฏ ึ อาปตฺติโย เอกโต 
อาปชฺเชยฺย ภิกฺขุ เอสา ปฺหา กุสเลหิ จินฺติตา อิติ เอต 
วจน ปริวาเรป ภควตา วุตฺต ฯ 
        วาจายาติ ปท ภณิเตนาติ ปเท กมฺม ฯ จสทฺโท ปท...น 
จ ภณิเตน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อตฺถวสนฺติ อธิปฺปายวิเสส ฯ 
เอตฺถาติ คาถาย ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ เอเกน ปรุิเสน 
เปสิตสฺสาติ ปเท กตฺตา ฯ เอกสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติโยติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิตฺถีสูติ นิมิตฺต ฯ เอตฺถ จาติ สฺจริตฺตสิกฺขาปเท ฯ 
สฺจริตฺตกมฺมนฺติ สฺจริตฺตสงฺขาตกมฺม ฯ ตสฺสาติ จตุกฺกสฺส ฯ 
        [๖๕๓] อนาปตฺติ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ กิฺจิ 
วา กมฺม ฯ วิปฺปกตนฺติ อนิฏ ิต ฯ ตตฺถาติ อุโปสถาคาราทิกมฺเม 
การุกานนฺติ ปเท อาธาโร ฯ การกานนฺติป อตฺถิ ฯ ปหิเณยฺยาติ 
                [ปา.๓๒๑...๓๒๓ ฯ ส.๕๔...๕๗]  
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ปเท วา เหตุ ฯ การุกานนฺติ ปท ภตฺต...ตฺถายาติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        ภตฺตฺจ เวตฺตนฺจ ภตฺตเวตฺตน ภตฺตเวตฺตนเมว อตฺโถ 
ปโยชน ภตฺตเวตฺตนตฺโถ ฯ 
        อุปาสิกา วา อุปาสกสฺส สนฺติก ภิกฺขุ ปหิเณยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เภสชฺชตายปติ ปท ปหิตสฺสาติ ปเท เหตุ ฯ เภสชฺช เอว 
เภสชฺชตา ฯ เภสชฺชตฺถายาติป อตฺถิ ฯ อุปาสเกน วาติ ปท 
ปหิตสฺสาติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๖๕๔] นิสินฺนสฺสาติ ปท วุตฺเตติ ปเท สมฺปทาน ฯ อา- 
คมิสฺสตีติ ตว สนฺติเก อาคมิสฺสติ ฯ อิติ วจเน เกนจิ ปุริเสน 
วุตฺเต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ๑ ภิกฺขุ ฯ ตนฺติ อิตฺถึ ตสฺสา อิตฺถิยา ฯ 
ตโต านโต ฯ ขีณาสวสฺสาปติ เอตฺถ อปสทฺเทน เสกฺข- 
ปุถุชชฺนาน วตฺตพฺพเมว นตฺถีติ ทีเปติ ฯ อสฺสาติ ขีณาสวสฺส ฯ 
        วุจฺจิยเต วจนีย ฯ อล วตฺตุ อรห วจนีย เอเตสุ อิตฺถี- 
ปุริเสสูติ อลวจนียา ฯ 
        นนฺติ มาตร ฯ ตนฺติ มาตร ฯ ตสฺสา มาตุยา ฯ ปณฺณตฺตึ 
ปน ชานิตฺวาติ สิกฺขาปท ชานิตฺวา สมาปชฺชโต อาปตฺติ ฯ 
        ปณฺณตฺติชานเน สติ อลวจนียภาวสฺส อชานน นาม นตฺถิ 
ตสฺมา ปณฺณตฺตีติ เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ ฏกีาย ปน ปณฺณตฺตึ 
 
๑. สมฺปฏิจฺฉิตฺวาติ วณฺณนาปาโ ฯ 
                            [ปา.๓๒๓ ฯ ส.๕๗.๕๘]  
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ชานิตฺวาติ อลวจนียภาว วาติ วตฺตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ ย ปน 
กงฺขาวิตรณีฏีกาย ย ปน ปณฺณตฺตึ ชานิตฺวา เอเตเหว 
ตีหิ นเยหิ สฺจริตฺต สมาปชฺชโต กายจิตฺตโต วาจาจิตฺตโต 
กายวาจาจิตฺตโต จ สมุฏาติ อิมานิ ตีณิ ปณฺณตฺติชานนจิตฺเตน 
สจิตฺตกสมุฏานานีติ วุตฺต ต อยุตฺต น หิ ปณฺณตฺตึ 
ชานิตฺวาป นาลวจนียาติ ม ฺมานสฺส สจิตฺตเกหิ สมุฏาเนหิ 
อาปตฺติ สมุฏาตีติ วตฺตุ ยุชฺชติ วีติกฺกมเจตนาย อสมฺภวโตติ 
วุตฺต ต น ยุชชฺติ กสฺมา ปณฺณตฺติชานเน อลวจนียภาวสฺส 
ชานนสฺส สมภฺวโต ฯ 
        เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๖๕๕] วินีตวตฺถูสูติ นิทฺธารณ ฯ ตนฺติ อิตฺถึ ฯ ยา หีติ 
หิ สจฺจ ยา อิตฺถี ฯ ภรยิาภาวนฺติ ภริยภาว ฯ เอตฺถาติ 
กลหวตฺถุสฺม ึฯ เตเนวาติป อตฺถิ ฯ ทุฏ ุลฺลาทีสุปติ อปสทฺโท 
น เกวล กายสสคฺคสิกฺขาปเท ถุลลฺจฺจย วุตฺตนฺติ ญาเปติ ฯ 
อฏกถาสูติ โปราณฏกถาสุ ฯ เอตนฺติ ตสฺมาติอาทิก เอต 
วจน ฯ 
        [๖๕๖] ตตฺถาติ กุฏีการสิกฺขาปเท ฯ นตฺถิ อิสฺสโร เอตาสนฺติ 
อนิสฺสรา ฯ เอเตส ยาจนาเยว พหุลา อ ฺ กมฺม มนฺท 
อปฺป อิติ ตสฺมา เต ภิกฺขู ยาจนพหุลา ฯ เอตฺถาติ ยาจนพหุลา 
วิ ฺตฺติพหุลาติ ปททฺวเย ฯ เอต ปททฺวย ฯ ตตฺถาติ ปุริส 
                      [ปา.๓๒๓...๓๒๕ ฯ ส.๕๘.๕๙]  
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ปุริสหตฺถกรนฺติ๑ ทฺวีสุ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ มูลจฺเฉชฺชายาติ 
มูลสฺส ฉินฺทนตฺถาย ฯ ยาจิตุนฺติ ยาจน ฯ 
        [๖๕๗] มิคลุทฺธกมจฺฉพนฺธกาทีน กมฺม เปตฺวา อวเสส 
สพฺพ ต หตฺถกมฺม กปฺปยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ภนฺเต ตุเมฺห ก ึ
อาคตา อตฺถ เกน กตฺตพฺพ กมฺม อตฺถิ อิติ มิคลุทฺธกาทีหิ 
ปุจฺฉิเต วา อปุจฺฉิเต วา ยาจิตุ วฏฏติ ภิกฺขุ ฯ ตตฺถาติ 
วิหาเร ฯ นตฺถิ กมฺม เอตสฺสาติ นิกฺกมฺโม ฯ นิกฺกมฺโม วาติ 
เอตฺถ วาสทฺโท น ยุตฺโต ฯ เอหิ ฯ เป ฯ อิติ วตฺวา ฯ เป ฯ 
วฏฏติ ฯ ยทจฺิฉิตนฺติ กิริยาวิเสสน ฯ ยทิจฺฉกนฺติป อตฺถิ ฯ 
ปาสาณโกฏฏกานนฺติ ปาสาณจฺฉินฺทกาน ชนาน ฯ กึ กาตพฺพ 
ภนฺเตติ ปุจฺฉิเต ปาสาณตฺ ฯ เป ฯ ทาตพฺพาติ วตฺตพฺพ ฯ เตติ 
ปาสาณโกฏฏกา ฯ อถาปติ สเจป ฯ ขโณติ โอกาโส ฯ 
อุทฺธราเปตฺวาติ ปท วฏฏตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ปาสาณตฺ- 
...ถมฺเภติ ปท อุทฺธฏ อิติ ปเท กมฺม ฯ เอเตเนว อุปาเยน ฯ เป ฯ 
วฑฺฒกีน สนฺติก คนฺตฺวา หตฺถกมฺม ยาจิตุ วฏฏติ อิฏกตฺถาย 
อิฏกวฑฺฒกีน สนฺติก ฉาทนตฺถาย เคหจฺฉาทกาน สนฺติก 
จิตฺตกมฺมตฺถาย จิตฺตการกาน สนฺติก คนฺตฺวา หตฺถกมฺม 
ยาจิตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อุปาเยนาติ ปท คนฺตฺวาติ ปเท 
วิเสสนตฺตติยา ฯ อิตีติ เอว ฯ หตฺถ...วเสน จาติ ปท 
 
๑. ปุริสตฺถกรนฺติ สวณณฺนา ปาลิ ฯ 

                             [ปา.๓๒๕ ฯ ส.๕๙.๖๐]  
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ลทฺธปติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ สพฺพนฺติ สพฺพ ปาสาณาทิก ฯ 
อนชฺฌาวุตฺถกนฺติ อปริคฺคหิต ปเรส สนฺตก น โหตีติ 
อธิปฺปาโย ฯ น เกวลฺจ ฯ เป ฯ กาเมน อาหราเปตพฺพ 
มฺจ ฯ เป ฯ กาเมนาป อาหราเปตพฺพ๑ ฯ ปตฺตสฺสาติ ปท 
ปฺุฉน อิติ ปเท กมฺม ฯ ปวิฏเน ภิกฺขุนา ปทหิตพฺโพติ 
ปเท กตฺตา ฯ อิติ สลลฺกฺเขตฺวา ชเนน อานีเต ฯ สา อุปาสิกา 
ภนฺเต ปตฺต เทหิ อิติ วตฺวา ปตฺต ฯ เป ฯ สเจ เทติ ฯ 
ปเควาติ ปาโต ว ฯ ตตฺราติ อาสนสาลาย ฯ คจฺฉนฺเตหีติ 
ปท คนฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ภิกฺขูหีติ ปท วุตฺเตหีติ ปเท 
กตฺตา ฯ วุตฺเตหิ อุปาสเกหิ อาหฏานีติ ปเท กตฺตา ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ มจฺฉิกาติ มกฺขากา ฯ มกฺขิกาติป 
อตฺถิ ฯ น อาหฏ ปริภฺุชตุิ๒ วฏฏติ ฯ กโรนฺเตหิ ภิกฺขูหิ 
ปริภฺุชิตุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปตฺต วา ผล วาติ ปททฺวย 
อาหราเปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
        กโรนฺต อาหราเปติ หตฺถกมฺมวเสน อาหราเปตฺวาติ ปาโ 
ทิสฺสติ ฯ กโรนฺต หตฺถกมฺมวเสน อาหราเปตฺวาติ ปาโ ปน 
ยุตฺโต ฯ 
        ภิกฺขูหิ วา สามเณเรหิ วาติ ปททฺวย กาเรตพฺพนฺติ ปเท 
 
๑. วณณฺนาลิขิตานุลาเรน ปน กาเรตุกาเมนาติ ปท ยาจิตพฺพนฺติ  ปเท อนภ-ิ 
หิตกตฺตา ฯ  ๒. ปริภฺุชิตพฺพนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                                [ปา.๓๒๕ ฯ ส.๖๐...๖๒]  
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กมฺม ฯ ปรุิสตฺถกเรติ ปุริเสน กาตพฺพหตฺถกมฺเม ฯ ปรปร-ิ 
คหิเตสูติ ปเรส สนฺตเกสุ ฯ เยวปติ นิปาตสมุทาโย ฯ ตโต 
ครุภณฺพปฺปโหนกโต โอร วิ ฺตฺติ น โหติ ฯ ตตฺถาติ 
ปริกโถภาสนิมิตฺตกมฺเมสุ ฯ อุปา ฯ เป ฯ วสถ อิติ ภิกฺขุ ปุจฺฉิ ฯ 
ปาสาเท วสาม ภนฺเต อิติ มนุสฺเสหิ วุตฺเต ภิกฺขูน ฯ เป ฯ น 
วฏฏตีติ ภิกฺขุ อาห ฯ 
        [๖๕๘] อิตีติ เอว ฯ อิมินาป๑ นเยน ฯ ตตฺถาติ เตสุ 
ปเทสุ ฯ อสฺสาติ นาคราชสฺส ฯ พหุตนฺติป อตฺถิ ฯ ตตฺถาติ 
สกฺขราย ฯ อสฺสาติ ปุริสสฺส ฯ มนุสฺสภูตาน อมนาปา สา 
ยาจนา อิติ วจน กิเมว เอตฺถ ยาจนาย วตฺตพฺพ ฯ 
        สทฺเทนาติ ปท ปฬิโตติ ปเท กตฺตา ฯ กโุต ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ วตฺตมานสมีเป ปนาติ วตฺตมาน- 
กาลสฺส สมีเป อตีตกาเล ฯ เอวนฺติ อาคจฺฉสีติ เอว ฯ วตฺตุนฺติ 
วจน ฯ 
        ยาจนฺติ ยาจิตนฺติ ยาจิต วตฺถุ ยาจ อิติ วุจฺจติ ฯ 
        [๖๕๙] เอตฺถาติ เอตสฺมึ วจเน วุจฺจตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
ส ฺาจิกาย๒ อิติ ปทสฺส อตฺตโน ยาจนาย อิติ อตฺถรูป 
วุตฺต โหติ ฯ อสฺสาติ ส ฺาจิกายาติ ปทสฺส ฯ ปทภาชเนติ 
ปท วตฺตพฺพ วุตฺตนฺติ ปททฺวเย อาธาโร ฯ เอว หีติ หิ สจฺจ 
 
๑. อิท ปท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ  ๒. สยาจกิาย อิติป ฯ 

                  [ปา.๓๒๕...๓๓๔ ฯ ส.๖๒...๖๖]  
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อว วจเน สติ ฯ การาเปนฺเตนาปติ ปท ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ อปสทฺโท อตฺตนา กโรนฺต ภิกฺขุ อเปกฺขติ ฯ 
อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ อุโภเปเต ภิกฺขู สงฺคหิตา ฯ วิโลมิตนฺติ 
วิรุทฺธ ฯ วิโลมิกนฺติป อตฺถิ ฯ เอตฺถาติ ปทภาชเน อตฺถมตฺตเมว 
ภควตา ทสฺสิต อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ อุทฺทิสิตพฺโพติ 
อุทฺเทโส ฯ อสฺสาติ กุฏิยา ฯ อตฺถปริยายนฺติ อตฺถสฺส ปริยาย ฯ 
        [๖๖๐] พาหิเร ภโว พาหิริโม ฯ พหิกุฑฺฑมาเนนาติ กุฑฺฑสฺส 
พหิ มาเนน ฯ ถุเสน มิสสฺโก ปณฺโฑ ถุสปณฺโฑ ตสฺส 
ปริยนฺโต ถุสปณฺฑปริยนฺโต เตน ฯ ถสุามิสฺสมตฺติกปณฺฑ- 
ปริยนฺเตนาติ วุตฺต โหติ ฯ ผุสปณฺฑปริยนฺเตนาติป อตฺถิ ฯ 
อนฺตราติ อิมสฺส ปน อย นิทฺเทโส อพฺภนฺตริเมน มาเนนาติ 
อนฺตราติ อิมสฺส ปทสฺส อพฺภนฺตริเมน มาเนน อิติ อย 
นิทฺเทโส ฯ อิติสทฺโท คมฺยมานตฺถตฺตา นปฺปยุตฺโต ฯ อพฺภนฺตริเมน 
มาเนนาติ ปทสฺส อธิปฺปายวิวรณ กุฑฺฑสฺส ฯ เป ฯ วุตฺต 
โหตีติ ฯ อพฺภนฺตเร ภโว อพฺภนฺตริโม ฯ โย ปน ภิกขฺุ 
ยถา... กริสฺสามีติ เลส โอเฑนฺโต ปวตฺเตนโฺต กเรยฺยาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ ยถาวุตฺต ปมาณ เอติสฺสาติ 
ยถาวุตฺตปฺปมาณา ฯ ยา ปนาติ ยา กุฏ ีฯ ยตฺถาติ ยสฺส กุฏิย ฯ 
ปมาณยุตฺโตติ ปกติวิทตฺถิยา นววิทตฺถิปฺปมาโณ ฯ ตโตติ 
จตูหตฺถวิตฺถารกุฏิโต ฯ ตตฺถาติ ปมาณาติกฺกนตฺกุฏีกรณาธิกาเร 
                     [ปา.๓๓๔ ฯ ส.๖๖...๖๘]  
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เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ เปตฺวา ฯ เป ฯ เลเปติ อิเม 
เทฺว เลเป เปตฺวา ฯ 
        ถมฺโภ จ ตุลา จ ปฏ ิสงฺฆาโฏ จ วาตปานฺจ ธูมจฺฉิทฺทฺจ 
ถมฺภ...ธูมจฺฉิทฺทา ฯ 
        [๖๖๑] เตน ...อาทิ ปน ภควตา วุตฺต ฯ ตสฺสาติ 
วิธิโน ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ กฏุีวตฺถุ โสเธตฺวาติ ปเทน 
ทสฺเสติ ภควา ฯ กุฏีการเกน ภิกฺขุนา ภิกฺขู คเหตฺวา วิสม 
อร ฺ น คนฺตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ 
ปรโต ปนาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อิทฺจาติ 
อิท โอโลกนกมฺม ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ วตฺถุนติฺ ปท 
โอโลกนตฺถายาติ ปเท กมฺม ฯ โอโลกนตฺถายาติ ปท สมฺมตีติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ สมฺมติ...เยนาติ ปท กาตุนฺติ ปเท 
วิเสสนตฺตติยา ฯ สมฺมติกมฺมสฺส สาวเน วุตฺเตน นเยนาติ อตฺโถ ฯ 
อปสทฺโท สมฺมติกมฺม สาเวตฺวา กรณ อเปกฺขติ ฯ ปรโต ปน 
วตฺถุเทสนากมฺมนฺติ สมฺมติกมฺมโต ปรโต วตฺถุเทสนาย วุตฺต กมฺม ฯ 
        [๖๖๒] ตตฺถ อปเนตฺวาติ ตสฺมึ โอกาเส รุกฺขาทโย อปเนตฺวา ฯ 
ฉาติ กิปลฺลิกาน วา ฯ เป ฯ สตปทีน วา อาสโยติ ฉ ฯ 
        อามิสคฺคหณตฺถาย จรณ จาโร ฯ ภวติ เอตฺถาติ ภูมิ 
จารสฺส ภูมิ จารภูมิ ฯ 
                     [ปา.๓๓๔...๓๓๗ ฯ ส.๖๘...๗๐]  
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        เสสานีติ ปุพฺพณฺณนิสฺสิตาทีนิ ฯ ตตฺถาติ ปุพฺพณฺณนิสฺสิตนฺติ- 
อาทิปเทสุ ฯ วิรุ ฯ เป ฯ  ิตนฺติ วิรุหณฏานสฺส สมีเป  ิต ฯ 
เอตฺถ ปนาติ อปรณฺณนิสฺสิตนฺติอาทิปเทสุ ฯ 
        กโรนฺตีติ กรณา กรณาน ฆร การณฆร อการสฺส 
ทีโฆ ฯ อภินวิิชฺฌคมนีโยติ๑ อภินิวิชฺฌิตฺวา คนฺตพฺโพ  
        [๖๖๓] จตูหิ ยุตฺเตน วาติ เอตฺถ วาสทฺโท ทฺวีหิ ยุตฺเตนาติ 
วจน อเปกฺขติ ฯ กสฺมิฺจิ ปน โปตฺถเก วาสทฺโท นตฺถิ ฯ 
สมนฺตา นิสฺเสณิยา อาวิชฺฌิตุ น สกฺกา โหติ ฯ ตนฺติ อนารมฺภ 
สปริกฺกมนนติฺ ปททฺวย ฯ 
        [๖๖๔] ปุน สยาจิกา นามาติ เอวมาทิ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอวนฺติ ปาลิย วุตฺตนเยน ฯ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ ตตฺถาติ อร ฺเ ฯ 
สุกฺกานิ ติณานิ ฯ สุกฺขานีติป อตฺถิ ฯ ตโตติ ปาจีรพนฺธนโต ฯ 
ตตฺถาติ ตสฺมึ สหปฺปโยเค วินิจฺฉโย ฯ ถมฺเภหิ กุฏี กาตพฺพา๒ ฯ 
ยตฺถ๓ กุฏิย ถมฺภ อุสฺสาเปติ ตสฺส กุฏิย ทุกฺกฏ ฯ ตจฺฉนฺตสฺส๔ 

หตฺถวาเร หตฺถวาเร ทุกฺกฏนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ สภิตฺติจฺฉทน 
ปณฺณสาลมฺป ลิมฺปสฺสามิ อิติ จินฺเตตฺวา ลิมฺปนฺตสฺสาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
กุฏี นฏิาน คมิสฺสติ อิติ วตฺตพฺพกฺขเณ ฯ เตสุ ทฺวีสุ ปณฺเฑสุ 
นิทฺธารณ ฯ ปณฺฑทาเนติ ปณฺฑสฺส ปเน นิมิตฺตภูเต ฯ 
 
๑. วณณฺนาย อภินิพฺพชฺิฌ...อิติ ลิขิต ฯ ๒.๓.๔. กาตพพฺาย ตตฺถ  ตจฺเฉน-ฺ 
ตสฺส อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๓๓๗.๓๓๘ ฯ ส.๗๐.๗๑]  
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อวสาเนปติ ปท ปณฺเฑติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อาคเตตีมสฺส 
วิวรณ ทินฺเน ปเตติ ฯ ปาสาณกุฑฺฑ ปาสาณกุทฺทนฺติ 
เทฺว ปาา ฯ ตนฺติ ภิตฺตึ ฯ ลทฺธาติ ลภิตฺวา ฯ เอตฺถ 
าเน ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ ตนฺติ อลิมฺปต เอกปณฺฑ ฯ อิติ 
มนสิกตฺวา ฯ 
        [๖๖๕] ตตฺถาติ ฉตฺตึสจตุกฺเกสุ เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ 
เอเตส ทุกฺกฏสงฺฆาทิเสสาน ฯ อาปตฺติ ฯ เป ฯ อาทีสุ วจเนสุ 
ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ อิฏกจิตาย กุฏิยา กุฑฺฑาติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ จตุรงฺคุลมตฺเตป กุฑฺเฑ  ิเต กุฏี อภินฺนา ว น 
เหตฺถาติ หิ สจฺจ เอตฺถ สพฺพจตุกฺเกสุ อ ฺ กิฺจิ วจน น 
อตฺถิ ฯ ย วจน ฯ 
        [๖๖๖] อตฺตนา...อาทีสุ ปน วินิจฺฉโย ฯ ยาย กฏุิยา 
กต...ภาวนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ กตา จ สา ปริโยสิตา 
จาติ กตปริโยสิตา กตปริโยสิตาย ภาโว กต...ภาโว ฯ 
ตาย กุฏิยา เทนฺโตติ ปเท อาธาโร ฯ เทนฺโตติ ปกขิฺปนฺโต ฯ 
ปเรหีติ ปท ปริ...เปตีติ ปเท กมฺม ฯ ปเรหิ วา อุภเยหิ 
วา วิปฺปกตาติ สมฺพนฺโธ ฯ ต วิปฺปกตกุฏึ ฯ เอตฺถาติ โส 
เจ วิปฺปกเต อาคจฺฉตีติอาทีสุ วจเนสุ ฯ วสิสฺสาม อิติ วตฺวา ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๖๖๗] อนาปตฺติ เลเณติอาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ เลเณ ฯ 
                   [ปา.๓๓๘...๓๕๒ ฯ ส.๗๑...๗๔]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 460 

อฏกถาสุ ปน  กุกกฺุฏจฺฉิกเคห  อิติ  วุตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ฉทนนิติ 
ปท  กตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ฉาทิตา จ  สา กุฏิกา  จาติ 
ฉาทิตกุฏิกา  ฯ  ตตฺถาติ  วุตฺโต  อิติ ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ ฯ 
เอตฺถาติ  ติณกุฏิกาย  ฯ อุภโต  ฯ เป ฯ รสฺส วาติ จตุปฺปทานิ 
ยนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ ย  เคห  กต  โหติ  ตสฺส  เคหสฺส ฯ 
... เลเปนาติ  ปท  ฆฏิเตติ  ปเท  วิเสสนตฺตติยา  ฯ ฆฏิเตติ 
ภาวลกฺขณ  ฯ กึ  ปเนตฺถ ฯ เป ฯ  ปติ  ปุจฺฉา  ฯ เอตฺถาติ  
ติณกุฏกาย  ฯ  สารมฺภ...  ปติ  เอตฺถ  อปสทฺโท อเปกฺขตฺโถ ฯ 
สพฺพตฺถาปติ  อเทสิตวตฺถุกปฺปมาณาติกฺกนฺตาทิติกุฏิสุ ฯ  สพฺพถา- 
ปติป  อตฺถิ  สพฺพปฺปกาเรนาติ  อตฺโถ ฯ  ตถา  หีติอาทิ  ทฬฺหีกรณ 
เตเนว  การเณนาติ อตฺโถ ฯ  ตาทิสนฺติ อเทสิตวตฺถุกาทิสภาว ฯ 
        ภิกฺขุ  สฺาจิกาย  อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกฺกนฺต  สารมฺภ 
อปริกฺกมน  กุฏ  กโรติ  อนาปตฺติ  เอสา  ปฺหา  กสุเลหิ 
จินฺติตา  อิติ  วจน  ตาทิส  กุฏึ  สนฺธาย  ปริวาเร  ภควตา  วุตฺต ฯ 
        ย ปน วจจน  ต วจน  ฯ  ยถาสมาธิฏายาติ   สมาธิฏ- 
านุรูปาย ฯ อิติ  มนสิกาเรน  ฯ  สพฺพตฺถ  อุโปสถาราทีสุ ฯ 
สเจป  อสฺส  ภิกฺขุสฺส  อุโป ฯ เป ฯ  มติี  วติกฺน โหติ ฯ 
อุโปสถาคาราทิเก  ภิกฺขุนา  การิเตป  อาปตฺติเยว ฯ 
        อิท  หีติ  หิ  สจฺจ  อิท  สิกฺขาปท ฯ 
                       [ ปา.  ๓๕๒ ฯ ส.  ๗๔.๗๕ ]    
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        [๖๖๗]  ตฺตถาติ  วิหารการสิกฺขาปเท  วินิจฺฉโย  ฯ โส  อาราโม ฯ 
เอตฺถ  จาติ  วิหารวตฺถุนฺติ  วจเน ฯ  วิหาโรติ  วิหาโร  นาม ฯ 
เจติรุกฺขนฺติ  เอตฺถ วจเน  วินิจฺฉโย  ฯ  คามสฺสาติ  ปท  ปชูิตนฺติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ เอตฺถ  ชนปทรฏเสุ  ฯ  อปจ  อฺ  วจน 
วตฺตพฺพ  อตฺถิ  น เกวล  สสฺสามิกภาวเนว  มหลฺลโกติ  อาห 
ยสฺมา  วาติอาทึ ฯ  ปมาณาติกฺกเมนาปติ  ปมาเณน  มหนฺตตาย ฯ 
อปสทฺโท  สสฺสามิกาภาว  อเปกฺขติ  ฯ  ยท ิ เอว  อถ  กสฺมา 
มหลฺลโก  นาม  วิหาโร  สสฺสามิโก  วุจฺจตีติ  เอตฺตกเมว  ปทภาชเน 
วุตฺตนฺติ  อาห  ยสฺมา ปนาติอาทึ ฯ  อสฺส  วิหารสฺส  ต 
ปมาณมหนฺตต  สสฺสามิกตฺตา  เอว ลพฺภติ  ฯ  กิริ... ... ภาโวติ 
กิริยโต  สมฏุานสฺส  อภาโว ฯ  ปมา... ภาวา จาติ  ปท  ปริานีติ 
ปเท  เหตุ ฯ 
        [๖๖๙]  ตตฺถาติ  ทุฏโทสสิกฺขาปเท  วินิจฺฉโย  ฯ ต  อุยฺยาน ฯ 
อฏา... น  จาติ  จสทฺโท  ปากาเรน  จ ปริกฺขิตฺต ๑ ฯ  โคปุรฺจ 
อทฺทาลโก  จ โคปุรทฺทาลโก  ฯ โคปุรทาลกยุตฺต  โคปรุทฺทาลก- 
ยุตฺตนฺติ  เทฺว  ปาา๒ ฯ  เตนาติ  ตสฺมา ฯ  เอตฺถาติ อุยฺยาน ฯ 
เตน  ตสฺมา ฯ  อสฺส  รฺโ  ฯ อิติ วตฺวา  ฯ  ปุปฺผาลาทีหีติ 
 
๑.  อีทิเส าเน  อิติ โยเชตพฺโพติ  ปกฺขิตฺตปุพฺพ  นฏเมต  มฺเ  ฯ ๒.  อิทานิ 
อฏฏาลก  อิติ  วลฺชียติ ฯ 

                      [ ปา.  ๓๕๓...๓๖๓ ฯ  ส.  ๗๖.๗๗ ]  
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ปท ปโลภิยมาโนติ ปเท กตฺตา ฯ อถาติ ตทา ฯ ต กณฺหสปฺป ฯ 
 ิอิติ มนสิกาเรน ฯ กาฬกเวเสนาติ กาฬกรูเปน ฯ กณฺณมูเลติ 
กณฺณสมีเป ฯ ตตฺถ อุยฺยาเน ฯ 
        [๖๗๐] ปฏิโธวนนฺติ ปุน โธวน ฯ ปฏสฺสาติ ปสิตสฺส ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ ตโต ตโต อารมฺมณโต ฯ ตฺจาติ 
อนฺติมสรีร ฯ ติโรรฏเสุ ฯ เป ฯ อุทฺทสิิตุ ปโหมิ อิติ เอว 
อิติ ปฏิสฺจิกฺขตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ติโรรฏเสูติ ปท กุลปุตฺตาติ 
ปเท อาธาโร ฯ อิตีติ จินฺเตตฺวา ฯ ทูรโตปติ อปสทฺโท อาสนฺน 
อเปกฺขติ ฯ ตตฺราติ เตสุ ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ อห ฯ เป ฯ 
ทาตุ ปโหมิ โข ปนาติ สมฺพนฺโธ ฯ อานุภาเวนาติ ปท นิมฺมินิตฺวาติ 
ปเท กรณ ฯ กุลปุตฺตานนฺติ ปท อิจฺฉาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ทาตุนฺติ ปท สมฺปทาน ฯ สมฺจปกตฺถรณานติี ปท เสนาสนานีติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ เอตฺถาติ เตสุ ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ อติ... 
...รูปาติ อติวิย กิลนฺตสภาวา ฯ อถโข ตทา อิติ เอว 
ปฏิสฺจิกฺขนฺตสฺส อายสฺมโต มลลฺปุตฺตสฺส ทพฺพสฺส ยนฺนู ฯ เป ฯ 
เสยฺยนฺติ เอต วิตกฺกน อโหสีติ โยชนา ฯ 
        [๖๗๑] นนุ ฯ เป ฯ ภสูติ ปุจฺฉา ฯ นิปฺปปฺจ อารม รติ 
เอตสฺสาติ นิปฺปปฺจาราโม ฯ ปุพฺพ... โจทิตตฺตา อิมานิ 
านานิ ปฏิภสุ ฯ ปุพฺพ...นายาติ ปท โจทิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
สพฺพพุทฺธานนฺติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ปจฺฉาชาโตติ ชาโต ฯ ตโตติ 
                           [ปา.๓๖๓ ฯ ส.๗๗...๗๙]  
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กาลโต ฯ ภควตาติ ปท พฺยากต อิติ ปเท กตฺตา ฯ อิติสทฺโท  
สมาปนฺโน ฯ 
        [๖๗๒] อนิสฺสโร อตฺตนีติ อตฺตนิ อนิสฺสโร ฯ สมฺปหสิตฺวาติ 
ปท อาหาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอวรูโป ฯ เป ฯ วิจาเรตุ  
ยสฺมา อรหติ ตสฺมา อาห ฯ ครหโมจนตฺถ ยาจาเปติ ฯ 
ปสฺสตีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ หิ สจฺจ ภควา อนาคเต ฯ เป ฯ 
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺราติ เตสุ ภิกฺขูสุ ฯ อย ทพฺโพ ฯ 
อิตีติ ปท ครหิสฺสนฺตีติ ปเท อากาโร ฯ ตโตติ ตทา ฯ 
เอเตเหว ภิกฺขูหิ ปโตติ ปเท กตฺตา ฯ อิตีติ ปท วกขฺนฺตีติ 
ปเท อากาโร ฯ ยาจาเปตฺวาปติ ปท อาหาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ปุนาติ ปท อาหาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ ขิยฺยธมฺโม ครหสภาโว ฯ 
อิตีติ ปท ขิยฺยธมฺโมติ ปทสฺส สรูป ฯ สมฺมเต ปน ภิกฺขุสฺมึ 
กเถนฺเต วตฺตาโร ภวนฺติ ฯ อพฺภาจิกฺขนฺตสฺส อกฺโกสนฺตสฺส ฯ 
อถาติ ตทา ฯ ครุกภาเวนาติ ปท ทุปฺปธสิยตโรติ ปเท เหตุ ฯ 
เวริเกหิปติ ปท ทุปฺป...ตโรติ ปเท กตฺตา ฯ กึ ปน ฯ เป ฯ 
วฏฏนฺตีติ ปจฺุฉา ฯ น เกวล เทฺว สมฺมติโย วฏฏนฺติ ภิกฺขุ 
สเจ ปโหติ กาตุ สกฺโกติ เตรสาป สมฺมติโย ทาตุ วฏฏนฺติ ฯ 
ทาตุ วฏฏตีติป อตฺถิ สงฺโฆ ทาตุ วฏฏตีติ อตฺโถ ฯ เอกาป 
สมฺมติ อปฺปโหนฺตาน ปน ทฺวินฺน วา ติณฺณ วา ภิกฺขูน 
ทาตุ น วฏฏติ ฯ 
                  [ปา.๓๖๓.๓๖๔ ฯ ส.๗๙...๘๑]  
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        [๖๗๓] เย เต ฯ เป ฯ อาทินฺติ ปท อาหาติ ปเท อากาโร ฯ 
เอว เสสาน วินยธราทีน เสนาสน ป ฺาเปติ ฯ 
        ทฬฺหภาวสฺส กรณ ทฬฺหภาวกรณ ทฬฺหภาวกรณ พหุล 
เอเตสนฺติ ทฬฺหภาวกรณพหุลา ฯ กายสฺส โปสน กายโปสน 
กายโปสน พหุล เอเตสนฺติ กายโปสนพหุลา ฯ 
        สคฺคมคฺคสฺส ติรจฺฉานภูตายาติ สคฺคคมนมคฺคสฺส พาหิรภูตาย 
อเหตุภูตาย ฯ เตโช...ยาติ ปท ชนิเตนาติ ปเท กตฺตา ฯ 
ตนฺติ อานุภาว ฯ อิมินา นเยน อปทิสฺสนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ห ิ
สจฺจ เอกสฺมึ ฯ เป ฯ ภวนติฺ เตติ อย นิมฺมิตาน ธมฺมตา 
ปกตีติ โยชนา ฯ เต สพฺเพ นิมฺมิตา ฯ 
        [๖๗๔] เสนา ฯ เป ฯ ปุณนฺตีติ เอต วจน ฯ  ภตฺตานีติ 
ปท ป ฺเปนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ ตานิป ภตฺตานิ ฯ เนส 
เมตฺติยภุมฺมชกาน ฯ ยมฺหติี๑ หิ สจฺจ ย เอกวาริกภตฺต ฯ 
เอเต วา เมตฺติยภุมฺมชเก ฯ เทนฺตีติ มนุสฺสา เทนฺติ ฯ 
        [๖๗๕] โอทนา หตฺเถสุ เอเตสนฺติ โอทนหตฺถา ฯ เมตฺติย 
ฯ เป ฯ อิท วจน อาห ฯ หิ สจฺจ ย เยน มนฺทปุ ฺตาสงฺขาต- 
การเณน สติ...นป อสมนฺนาหาโร อาโภคากรณ โหติ เอว 
เตส เมตฺติยภุมฺมชกาน มนฺทปุ ฺตา พลวตีติ โยชนา ฯ มนฺท 
ปุ ฺ เอเตสนฺติ มนฺทปุ ฺา เตส ภาโว มนฺทปุ ฺตา ฯ 
 
๑. ยมฺป อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๓๖๕...๓๖๘ ฯ ส.๘๑...๘๓]  
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อปสทฺโท สมฺภาวโน ฯ เอตฺถ วจเน ฯ 
        [๖๗๖] สรสิ ตฺว ฯ เป ฯ อาหาติ ทพฺพ ภิกฺขุนี ยถา 
ยาทิส ย วจน อาห ตฺว เอวรูป วจน สรสิ ภิกฺขุนี ยถา 
ยาทิส กมฺม อาห ตฺว เอวรูป กมฺม กตฺตา วา กึ อสีติ 
อตฺโถ ฯ ตฺว สรสิ ตนฺติป อตฺถิ ฯ กตฺตา วาปติป ปาโ 
ตฺว กึ กตฺตา วาปติ อตฺโถ ฯ วาปติ อเปกฺขตฺโถ นิปาตสมุทาโย ฯ 
เอตฺถาติ สรสิ ตฺว ทพฺพ เอวรูป กตฺตาติ วจเน ฯ เย ปน 
อาจริยา เตส อาจริยาน ปาโ อุชุกเมว ปากโฏ เอว ฯ 
ทพฺพ ตฺว เอวรูป กมฺม กตฺวา สรสีติ อตฺโถ ฯ 
        [๖๗๗] ยถา ฯ เป ฯ ชานาตีติ วจเนน ทสฺเสติ๑ ตตฺราติ 
วตฺถุปฺปฏิเสวเน ฯ อิติ อธิปฺปาย ทสฺเสติ ฯ น โข ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน อตฺโถ ปณฺฑิเตน ทฏพฺโพ ฯ ปรปฺปจฺจเยนาติ 
ปรสฺส สทฺทหเนน ฯ นิพฺเพเถสิ นิพฺเพเธสีติ จ เทฺว ปาา๒ ฯ 
ยเทว กมฺม ฯ น หีติ ห ิยสมฺา กาตุ น สกฺกา ฯ อิติ อธิปฺปาย 
สเจ ตยา กตนฺติ อิมินา วจเนน ทสฺเสติ ฯ 
        [๖๗๘] กสฺมา ฯ เป ฯ นาโวจ อิติ ปุจฺฉา ฯ ปรานุทฺทยตาย 
น อโวจ ฯ สเจ หีติ ปากฏกรณ ฯ อ ฺเนาติ ปท ปุฏเนาติ 
 
๑. ทสฺเสสิ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. อิทานิ ปน นิพฺเพเสีติ วลฺชียติ ฯ 
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ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 466 

ปเท กตฺตา ฯ ปุฏเน ภควตา วตฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
อิติ วจน ฯ ตโต ตทา ฯ โส ปุคฺคโล อาฆาต พนฺธิตฺวา อปายุปโค 
ภเวยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ อย ภควา ฯ ยตฺร าเน สตฺถาป 
สาวเกสุ ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ อิทานิ ตตฺถ าเน ตสฺส สตฺถุโน 
อห กึ วกฺขามีติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ ปท เอวนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
ม ฺมานาติ ปท ปาปภิกฺขูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ อนาคเตป ภิกฺขู กริสฺสนฺติ ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ 
เปนฺโต ภควา อวตฺวา อาห ฯ 
        [๖๗๙] ชคฺคนฺโต วาติ๑ วาสทฺโท อเปกฺขตฺโถ ฯ เตนหิ 
ฯ เป ฯ นาเสถาติ วจเนน วุตฺต โหติ ฯ ตตฺถาติ เมตฺติย 
ภิกฺขุนึ นาเสถาติ วจเน ฯ ตาสุ นาสนาสุ ฯ อิธ ปน วิสเย ฯ 
อิมินา วจเนน อิม อธิปฺปาย ฯ อทฺธา เอกนฺเตน ฯ อ ฺเหีติ 
ปท อุยฺโยชิตาติ ปเท กตฺตา ฯ กึ ปน ฯ เป ฯ นาสิตาติ 
ปุจฺฉา ฯ กิฺเจตฺถาติ เอตฺถ โจทนาย กฺิจิ วจน อวสิฏ 
ตฺว ต พฺรูหิ ฯ ภาติยราชกาเลปติ มหาทาธิกราชสฺส ภาติกตฺตา 
ทีเป ภาติกราชาติ ปากโฏ อโหสิ ฯ อปสทฺโท ปุพฺพกาล 
อเปกฺขติ ฯ 
 
๑. อิท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                         [ปา.๓๗๑ ฯ ส.๘๕.๘๖]  
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        อภยคิรมิฺหิ วสนฺติ สีเลนาติ อภยคิริวาสิโน ฯ กสฺมา ปน 
โส วิหาโร อภยคิรีติ ฯ วฏฏคามณิราชา หิ ปณฺพกาภยราเชน 
เจว คิรินา นาม นิคฺคณฺเน จ วาสิเต อาราเม วิหาร กาเรสิ 
ตสฺมา โส วิหาโร อภยคิรีเตฺวว วิสฺสุโต อโหสิ ฯ 
        ตโตติ อนนฺตร ฯ กมิฺปเนตฺถาติ เอตฺถ ทฺวีสุ สตฺุเตสุ กึ 
สุตฺต ยุตฺต ฯ ย ปจฺฉา วุตฺตนฺติ ย สุตฺต ปจฺฉา วุตฺต ต ยุตฺต 
หิ สจฺจ เอต ปจฺฉิมสุตฺตสฺส ยุตฺตตฺตา อฏกถาจริเยหิ วิจาริต ฯ 
        [๖๘๐] ตตฺราติ ปุริมปจฺฉิมนเยสุ ฯ ปุริมนเยติ ปท ยุชชฺตีติ 
ปเท อาธาโร ฯ อนุทฺธสเน อธิปฺปาโย เอตสฺส ภิกฺขุสฺสาติ 
อนุทฺธสนาธิปฺปาโย เอตสฺส ภาโว อนุทฺ...ยตฺต ฯ อสุทฺธนฺติ 
ปท วทนฺตสฺสาติ ปเท กมฺม ฯ สุทฺโธ อิติ ทิฏ ิ เอตสฺสาติ 
สุทฺธทิฏ ิ ฯ อกฺโกเส อธิปฺปาโย อกฺโกสาธิปฺปาโย ฯ น 
สมฺป...เทน ปาจิตฺติย ฯ อิธาป อธิกาเร ฯ สมฺป...วาเทติ 
ปท ปาจิตฺติยนฺติ ปเท เหตุ ฯ มุสาวาโท เอตสฺส อตฺถีติ 
มุสาวาโท มุสาวาทสฺส ภาโว มุสาวาทตฺต ฯ อกฺโกสาธิปฺปายสฺส 
จ โอมสวาเท ปาจิตฺติยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ โอมสวาโทติป อตฺถิ ฯ 
ตตฺร ปนาติ ปาจิตฺติยเมว ยุชฺชตีติ วุตฺตวาเท อุปปริกฺขิตพฺพนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ ตสฺมึ ปาจิตฺติเย ฯ เกนาติ ปท ภวิตพฺพนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ อิติ ปุจฺฉา ฯ ตตฺราติ ปาจิตฺติยสงฺฆาทิเสเสสุ 
นทิฺธารณ ฯ อนุทฺธสเนติ นิมิตฺต ฯ อนาปตฺติยา ภวิตุ น จ 
                         [ปา.๓๗๑ ฯ ส.๘๖..๘๘]  
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สกฺกา ฯ อิติ ตสฺมา ฯ เอตฺถ ทฺวีสุ นเยสุ ปุริมนโย ว 
ปริสุทฺธตโร ขายติ ปากโฏ โหติ ฯ อนาปตฺติยาติ ปท น จ 
สกฺกาติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺราติ สงฺฆาทิเสสทุกฺกเฏสุ ฯ เอเตหิ 
สงฺฆาทิเสสทุกฺกเฏหิ ภิกขฺุนิยา นาสนา นตฺถิ ฯ น ภิกฺขุนึ ฯ 
ปวิฏเ ภควตีติ ภควติ ปวิฏเ อาวิกรึสุ ฯ ภิกฺขูหีติ ปท 
นาสิยมานนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อิมิสฺสา ภิกฺขุนิยา ฯ ภิกฺขูติ ปท 
โมเจตุ อิติ ปเท กตฺตุกมฺม ฯ ต ภิกฺขุนึ ฯ 
        [๖๘๑] ทูสิโต เจว ทูสโก จาติ อิมินา สงฺเขเปน วุตฺตมตฺถ 
วิตฺถาเรนฺโต อุปฺปนฺเน หีติอาทิมาห ฯ โทเสนาติ ปท ทูสิโต 
ชหาปโตติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ อิตีติ เอว ฯ เอตนฺติ ทุฏโ 
โทโสติ วจน ฯ ตตฺถาติ ทฏุโ โทโสติ ปททฺวเย ฯ 
        สทฺทลกิขณนฺติ ทูเสตีติ ทุฏโ กมฺมสาธน ทูสยติ ปร 
วินาเสตีติ โทโส กตฺตุสาธน ฯ 
        โส ปฏฆิสมงฺคี ปุคฺคโล ฯ เตน ตสฺมา อสฺส ทุฏโ 
โทโสติ ปททฺวยสฺส ฯ ตตฺถาติ กุปโตติอาทิปเทสุ ฯ 
        น  ิต อฏ ิต อฏ ิต จิตฺต เอตสฺสาติ อฏ ิตจิตฺโต ฯ 
ปต จิตฺต เอตสฺสาติ ปตจิตฺโต๑ ฯ 
        ปฏิเฆนาติ ปท อาหฏนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อาหฏนฺติ 
ลกฺขิต ฯ 
 
๑. นิปต...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๓๗๑.๓๗๒ ฯ ส.๘๘.๘๙]  
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        จิตฺตสฺส ถทฺธภาโว จิตฺตตฺถทฺธภาโว ฯ จิตฺตสฺส กจวโร 
จิตฺตกจวโร ฯ จิตฺตตฺถทฺธภาโว จ จิตฺตกจวโร จาติ จิตฺต.... 
กจวรา จิตฺตตฺถทฺธภาวจิตฺตกจวรา อิติ สงฺขาต จิตฺต จิตฺต... 
สงฺขาต ฯ ปฏิโฆ เอว ขีล ปฏิฆขีล ฯ 
        ตตฺถาติ เตน จาติอาทิปเทสุ ฯ 
        [๖๘๒] อมูล ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อสฺส 
ปาราชิกสฺส ฯ เตน อทิฏนฺติอาทิปทภาชเนน ฯ อิม อธิปฺปาย ฯ 
ย ปาราชิก เนว ทิฏ อิท ปาราชิก อมูลก นาม ฯ ต ปน 
ปาราชิก ฯ ตตฺถาติ อทิฏนฺติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ ปริสงฺกิต 
นาม อตฺตนา วา ปเรน วา ปริสงฺกิต ฯ ตตฺถาติ ทิฏาทีสุ ฯ 
ทิฏวเสน ปริสงฺกิต ทิฏปริสงฺกิต ฯ เอเสว นโย ทวีฺสุป ฯ 
ตโตติ คุมฺพโต ฯ ตตฺร จาติ เตสุ ภิกฺขูสุ ฯ ภิกฺขุนาติ ปท 
อามฏานีติ ปเท กตฺตา ฯ ปเควาติ ปาโต ว ฯ เกนจิ ภิกฺขุนา 
กตา เกนจิ ภิกฺขุนา ปต ฯ อถาติ ตทา ฯ ตตฺถาติ ทิฏาทีสุ ฯ 
สห มูเลน วตฺตตีติ สมูลก ส ฺาวเสน สมูลก ส ฺาสมูลก ฯ 
ตตฺถาติ สมูลกนฺติอาทีสุ ฯ เอตฺถ จาติ สิกฺขาปเท ฯ 
        ตตฺถาติ โจเทติ วา โจทาเปติ วา โจทาเปติ วาติ ทฺวีสุ ปเทสุ วิเสสตฺโถ ฯ 
เอตฺถาติ สิกฺขาปทาธิกาเร ฯ ตตฺถาติ เอกวตฺถุเอกโจทกาทิจตุกฺเก 
                        [ปา.๓๗๒.๓๗๓ ฯ ส.๘๙..๙๒]  
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นิทฺธารณ ฯ ทุพฺพลโจทกสฺส วจน ทุพฺพลโจทกวจน ฯ เปเสตฺวาปติ 
อปสทฺโท ปเคว อปฺเปสเนติ าเปติ ฯ สิกฺขาปจฺจกฺขานเมว 
หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ เอวสทฺเทน อนุทฺธสนาภูตาโรจน นิวตฺเตติ ฯ 
        [๖๘๔] ตตฺถาติ สีลวิปตฺติโจทนาทีสุ จตูสุ โจทนาสุ ฯ อวเส 
ฯ เป ฯ อาจารวิปตฺติโจทนา เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถาติ วตฺถุสนฺทสฺ- 
สนาทีสุ ฯ เอตฺตาวตาติ สวาสปฺปฏิกฺเขปมตฺเตน ฯ ฆฏิเตเยวาติ 
ภาวลกฺขณ ฯ ตนฺติ สามีจิอกรณ ฯ เอตฺตาวตา จาติ สามีจิ- 
อกรเณน ฯ อปราปติ ปท โจทนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปาฏ.ิ..เกติ 
จุลฺลวคฺเค ปาฏิโมกฺขฏปนกฺขนฺธเก ฯ ปาฏิ...ขนฺธเกติ ปท 
วุตฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ ตานีติ กาเยน โจเทนฺตสฺส ตานิ 
ตึสาธิกานิ ตีณิ สตานิ ฯ อิตีติ เอว ฯ ติคุณกตานีติ ติคุเณน 
กตานิ ฯ ติคุณานิ กตานีติป อตฺถิ ฯ ตานิ นวุตาธิกานิ นว 
สตานิ ฯ วีสติยา โอนานิ วีสติโอนานิ๑ ฯ 
        [๖๘๕] ตฺวาติ ปท อาหริตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
อฏกถายาติ ปท กถิตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ตนฺติ อตฺตาทาน- 
ลกฺขณาทึ ฯ ปกฺกนฺตา ปรสิา เอเตหีติ ปกฺกนฺตปริสา ฯ 
ปจฺฉินฺโน ปกฺโข เอเตสนฺติ ปจฺฉินฺนปกฺขา ฯ อุปจฺฉินฺฯปกฺขาติป 
อตฺถิ ฯ นตฺถ ิมโท มาโน เอเตสนฺติ นิมฺมทา ฯ เตส จุทิต- 
โจทกาน ฯ อลชฺช ีอุสฺสนฺนา พหุกา เอติสฺสนฺติ อลชชฺุสฺสนฺนา ฯ 
 
๑. อิทานิ อูน อิติ เยภยฺุเยน วลฺชียติ ฯ 

                                [ปา.๓๗๓ ฯ ส.๙๒..๙๖]  
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ตตฺถ จาติ ธมฺมวินยสตฺถุสาสเนสุ ฯ ธมฺโมติ ธมฺโม นาม ฯ 
อิติสทฺโท นามวาจโก ฯ เอต วตฺถุ สนตฺ โน สนฺต ฯ ตตฺราติ 
จุทิตโจทเกสุ นิทฺธารณ ฯ นนฺติ ภิกฺขุ ฯ ภนฺเต อิท กมิฺหิ 
น นาม กึ อิติ อทฺธา วกฺขติ ฯ กิมฺห ินปติ กิมฺหิ นนฺติ 
วจนป ตฺว น ชานาสิ ฯ อปสทฺโท สมภฺาวโน ฯ ตยา สีล 
ฯ เป ฯ เอกิสสฺา วิปตฺติยา โจเทมิ อห อิติ ลชชฺี อาห ฯ กสฺมา 
ปน อิมสฺเสว ลชฺชิสฺส เอว นโย ทาตพฺโพ อิตรสฺส อลชชฺิสฺส 
นโย น ทาตพฺโพ อิติ ปุจฺฉา ฯ นนูติอาทิ ปุจฺฉกสฺส อาโภค- 
ทสฺสน ฯ อคติคมน วินยธราน นนุ น ยตฺุต ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ อคติคมน น ยุตฺตเมว ฯ อิทนฺติ นยทาน ฯ 
ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ หสิทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ ตตฺราติ ลชฺช-ิ 
อลชฺชีส ุฯ 
        เอหิตีติ ลชชฺี อชโฺฌตฺถริตุ คมิสฺสติ ปาปุณิสฺสติ ฯ อิธาตุ 
คติย สฺสติวิภตฺตึ กตฺวา อิสฺส เอการ กตฺวา เอตสฺมาสุตฺเตน 
สฺสสฺส หิอาเทส กตฺวา เอหิตีติ รูปสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ 
        ตสฺส ลชฺชิสฺส ฯ 
        [๖๘๖] ตทตฺถทีปนตฺถฺจาติ อลชฺชิสฺส โทสอุปคมปฺปฏิ ฺาย 
เอว กาตพฺพตาสงฺขาตสฺส อตฺถสฺส ทีปนตฺถ ญาปนตฺถ ฯ จสทฺโท 
วิเสสตฺโถ ฯ อถาติ ตทา ฯ เถรสฺสาติ ปท ลทฺธินฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺมึ ปุคฺคเลติ ปท อสุทฺธ อิติ ปเท อาธาโร ฯ 
                         [ปา.๓๗๓ ฯ ส.๙๖..๙๘]  
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โอสฏานีติ อุทาหฏานิ ฯ เอต กมฺม ฯ อิตีติ เอว ฯ อสุทฺโธ 
อิติ ลทฺธิ อสุทฺธลทฺธิ ฯ ตโตติ ตทา ฯ อ ฺเนาติ ปท 
วินิจฺฉินาเปหีติ ปเท กมฺม ฯ กสฺมา ภนฺเต อิติ ภิกฺขุ ปุจฺฉิ ฯ 
ตโตติ ตทา ฯ วินยธเรน นามาติ ปท วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
 ิอตฺตโนปทาน ปรสฺสปทตฺตนฺติ สุตฺเตน เตวิภตฺติยา ติอาเทโส ฯ 
กิลมิตตฺถาติ ตุเมฺห มยา กิลมิตา อตฺถ อิติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        [๖๘๗] ลชชฺินาติ ปท โจทิยมาโนติ ปเท กตฺตา ฯ อลชชฺีเยว 
น เทติ ฯ โส อลชฺช ีฯ อสฺสาติ อลชฺชิสสฺ ฯ ตถาติ เตน 
ตาทิเสน วตฺถุนา ฯ ชีวถ อิติ วตฺวา ฯ เตส ทฺวินฺน อลชชฺีน 
วินิจฺฉโย น กาตพฺโพ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ เนส ทฺวินฺน 
ลชชฺีน วิวาโท จ กิสฺมิฺจิเทว การเณ อปฺปมตฺตโก โหติ ฯ 
อิติ วตฺวา ฯ อถาติ ยทิ ฯ เอตฺถาติ โจทกจุทิตเกสุ นิทฺธารณ ฯ 
จุทิตเกนาติ ปท วิรทฺธนติฺ ปเท กตฺตา ฯ วิรทฺธ วจน ฯ 
จุทิตโก อลชชฺี นาม นตฺถ ิฯ โส จ จุทิตโก ฯ โส จุทิตโก ฯ 
เตส พหูน ฯ 
        [๖๘๘] ยสฺส กสฺสจิ๑ ปุคฺคลสฺส ฯ ญตฺวา วินิจฺฉโย  
เวทิตพฺโพ ฯ โจทนาย โอกาสกมฺม อาทีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        เมตฺเตน สหคต เมตฺต เมตฺต จิตฺต ยสฺส โส เมตฺต- 
 
๑. วณณฺนาย ยสฺสา กิสฺสาจีติ อาคต โจทนายาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 

                           [ปา.๓๗๓ ฯ ส.๙๘.๙๙]  
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จิตฺโต ฯ โทส อนฺตร จิตฺต ยสฺส โส โทสนฺตโร ฯ 
        อิตีติ ปท ปฺจาติ ปทสฺส สรูป ฯ โจทนายาติ ปท 
โจทเกนาติ ปเท อาธาโร ฯ ปุคฺคเลนาติ ปท ปติฏาตพฺพนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ 
        [๖๘๙] ปทภาชเน ปน ภควตา วุตฺต ฯ โจทเกนาติ ปท 
วุตฺต อิติ ปเท กตฺตา ฯ อนุวิชฺชเกนาติ ปท อนุวิชฺชยิมาโนติ 
ปเท กตฺตา ฯ อสมนุคฺ...นทิฺเทเส วุตฺตสฺส น เกนจิ 
อวุจฺจมาโนติ ปทสฺส อตฺโถ ฯ วตฺถูสูติ นิทฺธารณ ฯ เกนจิ 
วตฺถุนา ฯ อิท หีติอาทิ อธิปฺปายปฺปากฏกรณ ฯ อิทฺจาติ 
ภิกฺขุ จ โทส ปติฏาติ สงฺฆาทิเสโสติ วจน ฯ 
        [๖๙๐] อิทานีติ ปท อาหาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ อมูลกฺ ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน ทสฺเสตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อมูลกสฺส ลกฺขณ 
อมูลกลกฺขณ ฯ ต อมูลกลกฺขณ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ อธิกรณ  
นามาติ วจเน วุตฺต ต อธิกรณ ฯ อธิกรณฏเนาติ ปท 
เอกปติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ อปสทฺโท อรุจิสนูจโน ฯ เตน 
ตสฺมา อสฺส อธิกรณสฺส ฯ เอต อธิกรณ เยน อธิกรณฏเน 
เอก โหติ โส อธิกรณฏโ โก ปน อิติ ปุจฺฉาติ โยชนา ฯ 
สมเถหิ อธิกรณียตา กาตพฺพตา อธิกรณฏโติ สมพฺนฺโธ ฯ 
ย อธิกรณ ฯ ยทิ คาโห ฯ เป ฯ ตสฺมา ปณฺณตฺติ อธิกรณนฺติ 
                   [ปา.๓๗๓ ฯ ส.๙๙..๑๐๑]  
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เอว วจน อฏกถาสุ ปุน วิจาริตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ 
โจทนาย ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ ตพฺภาคิยนฺติ วจเนน วิรุชฺฌติ ฯ น 
หีติ อาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ยฺเจต ปาราชิก ตสฺเสว ปาราชิกสฺส 
อมูลกฺเจว ต อธิกรณ โหตีติ อย ปฏนิทิฺเทโส ปณฺณตฺติยา 
ปฏินิทฺเทโส น ฯ น หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ อ ฺนฺติ อมูลก ฯ ปุน 
อ ฺนฺติ ปณฺณตฺตึ ฯ 
        [๖๙๑] อิทานิ วุจฺจมานปริยาเยน ปณฺณตฺติยา อธิกรณภาเว 
คหิเต สติ เหฏา อฏกถาสุ วุตฺตาย ปณฺณตฺติยา อธิกรณภาโว 
ยุตฺโตติ าเปนฺโต ยสมฺาติอาทิมาห ฯ ป ฺตฺติยาติ ปท 
ป ฺตฺโตติ ปเท กรณ ฯ โจทเกนาติ ปท ป ฺตฺโตติ ปเท 
กตฺตา ฯ สาปติ อปสทฺโท ปาราชิก  อเปกฺขติ ฯ ปวตฺตตฺตาติ 
วาจกภาเวน ปวตฺตตฺตา ฯ จสทฺโท อธิกรณฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ตฺจ โขติ ต ยถาวุตฺตปริยาเยน ปณฺณตฺติยา อธิกรณตฺต ฯ 
อิเธว สิกฺขาปเท ฯ สพฺพตฺถ สิกฺขาปเท ฯ น หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ 
วิวาทาทีนนฺติ ปท อธิกรณฏโติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ ฯ เตส วิวาทาทีน ฯ อธิกรณฏโ อธิกรณียตา 
อธิกาตพฺพตา ฯ 
        [๖๙๒] ตตฺถาติ วิวาทาธิกรณาทีสุ จตูสุ อธิกรเณสุ ฯ เสสานิ 
วิวาทาธิกรณาทีนิ ฯ อตฺถทฺุธารวเสนาติ อธิกรณสทฺทสฺส อตฺถสฺส 
อุทฺธารวเสน ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ เตสุ อตฺเถสุ ฯ อิธ 
                          [ปา.๓๗๓ ฯ ส.๑๐๑..๑๐๓]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 475 

อธิกาเร ฯ ตนฺติ ปาราชิก ฯ ตาวสฺสาติ ตาว อสฺส สิกฺขา- 
ปทสฺส ฯ ตาเวสาติป อตฺถิ ฯ ตาว เอโส อตฺโถ ฯ 
        [๖๙๓] ตตฺถาติ อทิฏสฺส โหตีติอาทิปเทสุ ฯ ทิฏมูลเก 
ปน เวทิตพฺพ ฯ โจทกวาเรติ ปท โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
อาคเตสุ วจเนสุ ฯ วจเนสูติ นิทฺธารณ ฯ ทุสฺสีโลสิ ฯ เป ฯ 
เอวนฺติ ปท ฆฏิตาเนวาติ ปทสฺส อากาโร ฯ ปเทสุ จาติ 
นิทฺธารณ ฯ ฆฏิตาเนวาติ นตฺถิ ตยา สทฺธึ ฯ เป ฯ สงฺฆกมฺม วาติ 
อิมานิ ปทานิ เยน เกนจิ ปเทน ฆฏิตาเนว ฯ มหา...โรเยว 
จาติ ปท วทตีติ ปเท กตฺตา ฯ ทิฏเ...อาทีสูติ ปท วทตีติ 
ปเท อาธาโร ฯ เวมติโก โน กปฺเปติ น สรติ ปมุฏโ 
โหตีติ จตูสุ เอเกก ทสฺสนปุคฺคลวเสน ทฺวิธา ภินฺทิตฺวา ภาเชตฺวา 
ทิฏเ เวมติกาทีน จตุนฺนป ฯ ทฏิเ เวมติโกติ อย นโย 
ตาว ทฏพฺโพ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ ทสฺสนปุคฺคเลสุ เวมติเก 
นิทฺธารณ ฯ เอตฺถ จาติ เวมติโกติอาทีสุ จตูสุ ปเทสุ ฯ น 
ภิกฺขุ สาเรนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ อปสทฺโท สมฺภาวโน ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ ตตฺถาติ โจทาปกวาเร ฯ 
        [๖๙๔] ตโตติ โจทาปกวารโต ฯ ต จตุกฺก ฯ เอตฺถาติ 
โจทนาย ฯ หิ สจฺจ อย อธิปฺปาโย นาม อเนกวิโธ ฯ 
จาวเน อธิปฺปาโย จาวนาธิปฺปาโย ฯ ตตฺถาติ เตสุ อฏสุ 
อธิปฺปาเยสุ ฯ อธิปฺปาเยสูติ ปท ทุกฺกฏนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
                  [ป.๓๗๓..๓๗๙ ฯ ส.๑๐๓..๑๐๕]  
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วุฏา...นาติ ปท วทนฺตสฺสาติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ สพฺพตฺถ 
จ ปนาติป อตฺถิ ฯ สพฺพาสุ อฏกถาสุ นตฺถีติ ปเท อาธาโร ฯ 
หิสทฺโท วิตฺถารโชตโก ฯ ตโตติ เรการโต ปร ยกาเร ปตฺเต 
เปตุ น ลพฺภติ ฯ อนุวิชชฺกสฺสาป วทนฺตสฺสาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
โอสเฏ วตฺถสฺุมินฺติ วตฺถุสฺมึ อานีเต ฯ โอสเฏติ ปท วทนฺตสฺสาติ 
ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ อตฺเถตนฺติ ตว เอต กมฺม อตฺถิ ฯ นิสีทิตฺวา 
อนุทฺทิสฺส ฯ อุทฺทิสฺส นิยเมตฺวา กเถติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ ปาลิย ฯ 
อโนกาสกาเรตฺวาติ ย ปน วจน วุตฺต ตสฺส วจนสฺส อตฺโถ 
ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ กสฺมา เอว อตฺโถ เวทิตพฺโพติ อาห 
น หีติอาทึ ฯ หิ สจฺจ ย โอกาส กาเรตฺวา อาปตฺตึ อาปชฺชติ 
โกจิ อโนกาโส นาม น นตฺถิ ฯ โอกาส อกาเรตฺวา อโนกาส- 
กาเรตฺวาติ อยุตฺตตฺถสมาโส ฯ 
        [๖๙๕] ตตฺถาติ ทุติยทุฏโทสสิกขฺาปเท วินิจฺฉโย ฯ เต 
เมตฺติยภุมฺมชกา ฯ ลทโฺธ นิคฺคโห เอเตตีติ ลทฺธนิคฺคหา ฯ 
วิฆาฏ หึสน ปตฺตา วิฆาฏปฺปตฺตา ฯ อิติ วตฺวา ฯ อถาติ 
ปจฺฉา ฯ หนฺท ฯ เป ฯ กโรมาติ เอว วจน ฯ อาวุโส ฯ เป ฯ 
ทิฏโติ เอว อนุยฺุชึสุ ฯ คิชฺฌ...ปาเท อเมฺหหิ ทิฏโ ฯ 
กาย เวลาย ตุเมฺหหิ ทิฏโ ฯ ภิกฺขา...ย ทิฏโ อิติ ภิกฺขู๑ 

อาหสุ ฯ อาวุโส ฯ เป ฯ กหุึ อิติ ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ ฯ เวฬุ ฯ เป ฯ 
 
๑. เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู ฯ 

                       [ปา.๓๗๙..๓๘๓ ฯ ส.๑๐๖.๑๐๗]  
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สามีติ ทพฺโพ อาห ฯ ตว ฯ เป ฯ ชานาตีติ ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ ฯ 
ภิกฺขุสงฺโฆ ชานาติ ภนฺเต อิติ ทพฺโพ อาห ฯ เถโร ฯ เป ฯ 
วเนเยว อตฺถิ อิติ สงฺโฆ อาห ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ 
        [๖๙๖] กึ ปน ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
        อ ฺภาคสฺส อิท อ ฺภาคิยนฺติ ตทฺธิตวิคฺคโห ณิกปฺ- 
ปจฺจโย กสฺส โย ฯ อ ฺภาโค วา ฯ เป ฯ คิยนฺติ อสฺสตฺถิ- 
ตทฺธิตวิคฺคโห อิกปฺปจฺจโย ฯ อธิกริยนติฺ เอตฺถาติ อธิกรณ ฯ 
อาธาริยนฺติ เอตสฺมินฺติ อาธาโร ฯ 
        หีติ ยสมฺา วิตฺถารโชตโก วา ฯ โย โส ฉกลโก 
วุตฺโต ฯ ฉกลโกติ เสตจฺฉาโก ฯ ฉาลโกติป อตฺถิ ฯ โส 
ฉกลโก โหตีติ ปเท กตฺตา ฯ มนุสฺสชาติ เจว ภิกฺขุภาโว 
จ อิติ สงฺขาโต ยฺวาย ภาโค โกฏาโส ปกฺโข ตโต 
มนสฺสชาติโต ภิกฺขุภาวโต จ ติรจฺฉานชาติยา เจว ฉกลกภาวสฺส 
จ อิติ สงฺขาตสฺส อ ฺภาคสฺส โกฏาสสฺส ปกฺขสฺส โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อตฺถีติ อุปลพฺภติ ฯ อิติ ตสฺมา ฉกลโก อ ฺ...ขฺย 
ลภติ ฯ 
        [๖๙๗] จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ กงฺขาวิตรณีฏีกาย ปน 
จสทฺโท สมุจฺจยตฺโถ โส ปน อธิกรณสทฺทโต ปร ทฏพฺโพ 
อธิกรณนฺติ จ เวทิตพฺโพติ วุตฺต ฯ เตสนฺติ ปท นามกรณ 
อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ โส ฉกลโก ยสฺมา อาธาโร  วตฺถุ 
                     [ปา.๓๘๓ ฯ ส.๑๐๗.๑๐๘]  
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อธิฏาน ตสฺมา โส ฉกลโก อธิกรณ อิติ ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺโพ ฯ 
        อิทานิ กถเมต วิ ฺายติ อธิกรณนฺติ อาธาโร เวทิตพฺโพ  
น วิวาทาธิกรณาทีสุ อ ฺตรนฺติ อนุโยค สนฺธายาห ต 
สนฺธายาติอาทึ ฯ วิวาทาธิกรณาทีสุ อ ฺตร สนฺธาย น วุตฺตนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ การณ ปุจฺฉติ กสฺมาติ ฯ การณมาห อสมฺ- 
ภวโตติ ฯ ตเมว อสมฺภว ปากฏ กตฺวา ทสฺเสนฺโต น 
หีติอาทิมาห ฯ น หิ อุปาทยิึสูติ๑ สมฺพนฺโธ ฯ อุปาทิยสึูติ 
คณฺหึสุ ฯ เต เมตฺติยภุมฺมชกา ฯ อธิกรณานนฺติ นิทฺธารณ ฯ 
กึ จตุนฺน อธิกรณานป เลโส อตฺถีติ อาห น จ จตุนฺน 
อธิกรณานนฺติอาทึ ฯ ตเทว ทฬฺหีกรณ กโรนฺโต ชาติเลสาทโย 
หีติอาทิมาห ฯ ชาติ เอว เลโส ชาติเลโส ฯ อาทิสทฺเทน 
นามเลสาทีน คหณ ฯ โหติ เจตฺถ คาถาพนฺธน  
        เลสา ชาตินามโคตฺต-                ลงฺิคาปตฺติวสาปจ 
        ปตฺตจีวรุปชฺฌายา-                จริยาวาสวสา ทส ฯ 
น วิวาทาธิกรณาทีน เลสา ฯ อิทฺจ ทพฺโพ มลลฺปตฺุโตติ 
นามนฺติ เมตฺติยภุมฺมชเกหิ ฉกลกสฺส กต อิท ทพฺโพ มลฺลปุตฺโตติ 
นาม ฯ อิทฺจ นามนฺติ ปท  โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ โกจิ 
เทโส เถร ฯ เป ฯ เลสมตฺโต โหติ ฯ 
 
๑. อุปฺปาทยึสูติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๓๘๓ ฯ ส.๑๐๘]  
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        [๖๙๘] เอว อสมฺภว ทสฺเสตฺวา อิทานิ อิมินา ปสงฺเคน 
เทสเลสสทฺทาน อตฺถ สวณฺเณนฺโต เอตฺถ จาติอาทิมาห ฯ 
เอตฺถาติ เอเตสุ เทสเลเสสุ ฯ  โย โกฏาโส อสฺส อ ฺ- 
โกฏาสสฺส สมฺพนฺธิ อย ฉกลโก อิติ ทิสฺสติ อปทิสฺสติ 
โวหริยติ อิติ ตสฺมา โส โกฏาโส เทโส กมฺมสาธน ฯ 
เอตนฺติ เทโสติ วจน ฯ อ ฺป วตฺถุนฺติ ยสฺมึ ฉกลกวตฺถุสฺมึ 
ปติฏ ิต ชาติอาทิ ต มฺุจิตฺวา อ ฺป วตฺถุ ฯ กถ สิลิสฺสตีติ 
อาห โวหารมตฺเตเนวาติอาทึ ฯ โวหารมตฺเตเนว น ตุ 
อตฺถโตติ อธิปฺปาโย ฯ กตฺตุสาธน ลิส อปฺปภาเว ฯ กิฺจาป 
เทสเลสาน วุตฺตนเยน พฺยฺชนโต นานากรณ อตฺถิ อตฺถโต 
ปน นตฺถีติ อาห ชาติอาทีน อ ฺตรโกฏาสสฺเสต อธิ- 
วจนนฺติ ฯ ตโตติ เทส เลสนฺติ วจนทฺวยโต ปร อ ฺ นิทาเน 
วิชฺชมาน วจน ฯ สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยปติ สิกฺขาปทสงฺขาตปฺ- 
ป ฺตฺติย ฯ อปสทฺโท น เกวล นิทาเน อยเมว อตฺโถติ 
าเปติ ฯ อยเมวาติ เหฏา วุตฺโต อ ฺภาคสฺส อิทนฺติ- 
อาทิโก อย อตฺโถ ฯ 
        [๖๙๙] ยทิ นามกรณส ฺาย อาธารภูต ฉกลก สนฺธาย 
อ ฺภาคิยสฺส อธิกรณสสฺาติ วุตฺต อถ กสฺมา ปทภาชเน 
ต อวิภชิตนฺติ อาห ปทภาชเน ปนาติอาทึ ฯ ตนฺติ อาธาร- 
สงฺขาต อธิกรณ ฯ 
               [ปา.๓๘๓.๓๘๔ ฯ ส.๑๐๘.๑๐๙]  
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        อตฺถสฺส อุปฺปตฺติ อตฺถุปฺปตฺติ สิกขฺาปทสฺส นิทาน ฯ 
อตฺถุปฺปตฺติยา วโส สมฺพชฺฌน อตฺถุปฺปตฺติวโส ฯ 
        อาวิภูต ปากฏ ฯ อตฺถุทฺธารวเสนาติ อธิกรณสทฺเทน 
วตฺตพฺพอตฺถาน อุทฺธารณวเสน ฯ อ ฺภาคิยตา จ...อปฺปากฏา 
วินยธเรหิ ยสฺมา ชานิตพฺพา ตสฺมาติ สมฺพนฺโธ ฯ อ ฺภาคิยตาติ 
อ ฺปกฺขิยตา ฯ ตพฺภาคิยตาติ ตปฺปกฺขิยตา ฯ อปฺปากฏา 
ปทภาชนโต อ ฺตฺร ทสฺสิตฏานาภาวโต ฯ วจนสาม ฺโตติ 
สาม ฺวจเน ฯ ตนฺติ อ ฺภาคิยตพฺภาคิยต ฯ ยา จ สา 
โจทนา ตป โจทน ฯ อปสทฺโท อธิกรณ อเปกฺขติ ฯ อย 
ตพฺภาคิย...ตา ฯ ตตฺถ จาติ ตสฺมึ อุทฺเทเส อุทฺทิฏตฺตาติ 
ปเท อาธาโร ฯ อุทฺทิฏตฺตาติ ปท อารพฺภิตพฺเพติ ปเท เหตุ ฯ 
อารพฺภิตพฺเพติ ปท อารทฺโธติ ปเท ภาวลกฺขณ ฯ เอวนฺติ 
กถฺจ อาปตฺติ ฯ เป ฯ โหตีติ เอว ฯ นิทฺเทโส ภควตา อารทฺโธ 
อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯซ 
        [๗๐๐] ตตฺถาติ เตสุ อ ฺภาคิยวารตพฺภาคิยวาเรสุ นิทฺ- 
ธารณ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ ตพฺภาคิยวาเร ปน วินิจฺฉโย ฯ 
ตสฺมึ โกฏาเส ปวตฺต ตโกฏาสิย ฯ ตถาสทฺโท อนุกฑฺฒน ฯ 
กถนฺติ ปุจฺฉา ฯ พุทฺธกาลโตติ วิสชฺชน ฯ ตตฺถาติ ตพฺภาคิย- 
อ ฺภาคิเยสุ นิทฺธารณ ฯ อิธาปติ อาปตฺตาธิกรณนิทฺเทเส ฯ 
ตตฺถาติ ตสฺมึ อาปตฺตาธิกรณนิทฺเทเส ฯ ปรโตติ ปรสฺมึ วุตฺต 
                    [ปา.๓๘๔..๓๘๖ ฯ ส.๑๐๙.๑๑๐]  
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ตพฺภาคิยตฺต ฯ จสทฺโท อ ฺภาคิยตฺตฺจ ตพฺภาคิยตฺตฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ กิจฺจาธิ ฯ เป ฯ เอตฺถ ปน วินิจฺฉโย ฯ ก ึ
ปน ฯ เป ฯ สงฺฆกมฺมานเมเวต อธิกรณนฺติ ปุจฺฉา ฯ อุปฺปนฺน 
อธิกรณ เอต อธิกรณ นามาติ อตฺโถ ฯ สงฺฆกมฺมานเมเวต 
อธิวจนนฺติป อตฺถิ ฯ เอวนฺติ อุปฺปนฺนาธิกรณสฺส สงบฺฆกมฺมาน 
อธิวจนภาเว ฯ สนฺเตปติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
อิทฺจิทฺจ สงฺฆกมฺม นาม เอว กตฺตพฺพ อิติ เอว ภควตา 
วุตฺต อิติ กตฺตพฺพ ย กมฺมลกฺขณ กมฺมสฺส ลกฺขณ มนสิกโรติ 
ภิกฺขุ ต กมฺมลกฺขณ ฯ ทุติโย อิติสทฺโท กตฺตพฺพตฺถนิทสฺสโน ฯ 
อุปฺปชฺชนโตติ ปท นิสฺสาย อุปฺปนฺนนฺติ ปเท เหตุ ฯ 
        [๗๐๑] กิฺจิ ฯ เป ฯ เอตฺถ ปน วจเน วิชฺชมาน เทโสติ 
วา เลสมตฺโตติ วา ปททฺวย นาน ฯ ตตฺถาติ ชาติเลสาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ ทสฺเสตุนฺติ ปท ทสฺเสนฺโตติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
ยถา เยน ปกาเรน ต เลส ฯ 
        เลโส วสติ เอตฺถาติ วตฺถุ ปุคฺคโล ฯ สห วตฺถนุา 
วตฺตตีติ สวตฺถุโก เลโส ฯ 
        ตตฺถาติ ขตฺติโย มยา ทิฏโติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ตตฺถาติ 
วา เตสุ ขตฺติโยติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
        ขตฺติยสฺส ชาติ ขตฺติยชาติ ขตฺติยชาติ เอตสฺสาติ ขตฺติย- 
                           [ปา.๓๘๖ ฯ ส.๑๑๐.๑๑๑]  
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ชาติโย กสฺส โย ฯ 
        อถาติ ปจฺฉา ฯ ขตฺติยชาติเลสนฺติ ขตฺติยสฺส ชาติสงฺขาต 
เลส ฯ ขตฺติโย ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโน มยา ทฏิโ ฯ 
อิตีติ ปท เอวนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ เอตฺถ จาติ ขตฺติโย มยา 
ทิฏโติอาทิปเทสุ เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ ขตวฺติยานนฺติ 
ปท อ ฺ...ยตา อธิกรณตาติ ปททฺวเย สมฺพนฺโธ ฯ อ ฺ... 
สสฺส ตสฺส ตสฺสาติ ปทตฺตย ทีฆาทิโน ทิฏาทิโนติ ปททฺวยสฺส 
วิเสสน ฯ วเสนาติ ปท อ ฺภาคิยตาติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ 
อ ฺภาคิยตาติ อ ฺภาคิย นาม ฯ ขตฺติย...ติยาติ ขตฺติย- 
ชาติสงฺขาตาย ป ฺตฺติยา ฯ จสทฺโท อ ฺ...ยตา จ 
อธิ...ตา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ สพฺพปเทสูติ พฺราหฺมโณ มยา 
ทิฏโติอาทีสุ ปเทสุ ฯ มตฺติกปตฺโตติ เอตฺถ อาการสฺส 
รสฺโส ฯ 
        [๗๐๒] อาปตฺติเลสสฺสาติ ปท นิทฺเทโสติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
เอกปเทเนวาติ อาปตฺติเลโส นาม ลหุก อาปตฺตินฺติอาทินา ฯ 
อปสทฺโท สงฺเขป อเปกฺขติ ฯ ต อาปตฺติเลส ฯ อสฺส อาปตฺติ- 
เสสสฺส ฯ ตตฺเถว อาปตฺติเลสาธิกาเร นิทฺเทส อวตฺา อิธ 
สงฺฆาทวิเสโสติ ปทสฺส  นิทฺเทเส อาปตฺติเลสนิทฺเทโส วิสุ ภควตา 
กสฺมา ปน วุตฺโต อิติ ปุจฺฉา ฯ อสภาคตฺตา อาปตฺติเลส- 
นิทฺเทโส วิสุ วุตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ หิสทฺโท ปากฏกรณ ฯ 
                    [ปา.๓๘๖...๓๙๐ ฯ ส.๑๑๑.๑๑๒]  
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ทิสฺวาติ ปท โจทนาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อ ฺสฺสาติ 
ปท โจทนาติ ปเท กมฺม ฯ อย อาปตฺติเลสนิทฺเทโส วุตฺโต ฯ 
เอกเมว ภิกฺขุ ทิสฺวาติ ปเท กมฺม ฯ อาปตฺติยาติ ปท 
โจทนาติ ปเท กรณ ฯ เอวนฺติ เอกเมว อญญซ อาปตฺตึ 
อาปชฺชนฺต ทิสฺวา อ ฺาย อาปตฺติยา โจทนาวเสน อาปตฺติ- 
เลสนิทฺเทโส วุตฺโตติ เอว อตฺโถ ยท ิสยิา ฯ กถนฺติ เกน ฯ 
อิติ ปุจฺฉา ฯ อาปตฺติยา อ ฺภาคิย อธิกรณนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เตเนว๑ ตสฺมา เอว เอวมฺป ฯ เป ฯ ทินฺโนติ วจน ภควตา 
วุตฺต ฯ ย หิ โสติ ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ โส ภิกฺขุ ย 
สงฺฆาทิเสส ฯ ยฺจ โสติป ปาโ ฯ จสทฺโท ทฬฺหโีชตโก 
กสฺมา อเนกตฺถตฺตา นิปาตาน ฯ ตนฺติ สงฺฆาทิเสสสงฺขาต 
อธิกรณ ฯ โย โส อาปตฺติภาโว โส ตสฺส ปน ฯ เป ฯ 
อธิกรณสฺส เลโส นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๗๐๓] ตตฺถาติ สงฺฆเภทสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อถ โข 
...อาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ เตน๒ จ การเณน อาห ฯ 
ต วจน ฯ ตตฺเถวาติ สงฺฆเภทกฺขนฺธเก ฯ อิธาป สงฺฆเภท- 
สิกฺขาปเท ฯ ย วจน เอตฺถ วตฺถุยาจนาย ฯซ อาร ฺ ิกธูตงฺคนฺติ 
อร ฺวสนสงฺขาต ธูตงฺค ฯ คามนฺตนฺติ คามเมว ฯ นนฺติ 
ภิกฺขุ ฯ ชานาเปสฺสาม อิติ อตฺโถ ฯ อิติสทฺโท วา สมาปนฺโน ฯ 
 
๑. ๒. เตเนต เยน อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๓๙๐..๓๙๕ ฯ ส.๑๑๒.๑๑๓]  
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อิตีติ ปท อ ฺาสีติ ปทสฺส อากาโร ฯ ตานิ ปฺจวตฺถูน ิ
สวตฺตนฺติ ฯ 
        [๗๐๔] เอตฺถาติ โย อิจฺฉตีติอาทิวจเน ฯ กุลปุตฺเตนาติ ปท 
เวทิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ หิสทฺโท ปากฏกรณ ฯ เอตฺถ โย 
อิจฺฉตีติอาทิวจเน ฯ มหนฺโต อชฺฌาสโย เอตสฺสาติ มหชฺฌาสโย ฯ 
มหนฺโต อุสฺสาโห เอตสฺสาติ มหุสฺสาโห ฯ คามนฺตเสนาสนนฺติ 
คาเม วิชฺชมานเสนาสน ฯ อนฺตนฺติ วินาสน กาตุ สกฺโกติ ฯ 
นตฺถิ พล เอตสฺสาติ ทุพฺพโล ฯ อร ฺเ ทุกฺขสฺสนฺต กาตุ 
น สกฺโกติ ฯ 
        สม ปวตฺตา ธาตุ เอตสฺสาติ สมปฺปตฺตธาตุโก ฯ อธิวาสน 
เอว ขนฺติ อธิวาสนกฺขนฺติ อธิวาสนกฺขนฺติยา สมฺปนฺโน อธิ... 
สมฺปนฺโน ฯ สม จิตฺต เอตสฺสาติ สมจิตฺโต ฯ 
        ตตฺราติ ภิกฺขูสุ ฯ อิท อร ฺเ วจน อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
คามนฺเตเยว ทุกฺขสฺสนฺต กาตุ สกฺโกติ อร ฺเ กาตุ น 
สกฺโกตีติ สมพฺนฺโธ ฯ กสมฺาติ อาห อย หิสฺสาติอาทึ ฯ ห ิ
สจฺจ อสฺส ภิกฺขุสฺส อย ธตูงฺค... ...ภาวนา ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ อ ฺเสป ปุคฺคลาน ฯ สมุปฺ...กาเลติ สมุปฺปนฺนสฺส 
ธาตูน จลนสฺส กาเล ฯ เตส ปุคฺคลาน ฯ อสพฺพ ฺ ู นาม 
อสฺส ภเวยฺย ฯ 
        [๗๐๕] ตตฺถาติ อทิฏาสุตอปริสงฺกิเตสุ ฯ คยฺหมานนฺติ 
                      [ปา.๓๙๕.๓๙๖ ฯ ส.๑๑๓..๑๑๕]  
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มนุสฺเสหิ คยฺหมาน ฯ ภิกฺขุนา อทิฏ มส อทิฏ นาม ฯ 
คหิต มส ฯ อปริสงฺกิตนฺติ ปท ชานิตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
อิธ สาสเน ฯ ภิกฺขู ชาล ฯ เป ฯ วิจรนฺเต มนุสฺเส ปสฺสนฺติ ฯ 
เต ภิกฺขู เตน ทิฏเน ภิกฺขูน นุ โข อตฺถาย มส มนุสฺเสหิ 
กต อิติ ปริสงฺกนฺติ ฯ อิท มส ทิฏเน ปริสงฺกิต ทิฏปริ- 
สงฺกิต ฯ เอต มส ฯ สุตฺวา วทนฺติ ฯ อิท มส อเมฺหหิ น 
กต ฯ ราชายุตฺตาทีนนฺติ ราชมจฺจาทีน ฯ อิตีติ ปท สุณนฺตีติ 
ปเท อาธาโร ฯ ตมตฺถ สุตฺวา วทนฺติ ฯ นยิท กต ฯ 
        กตฺตพฺพนฺติ กิจฺจ เปตาน กิจฺจ เปตกิจฺจ เปตกิจฺจสฺส 
อตฺโถ เปตกิจฺจตฺโถ ฯ 
        กเตป มเส ฯ หิ สจฺจ ย ย มส ยตฺถ มเส ต 
มส ฯ อุทฺทิสสฺ กตนฺติ อุทฺทิสิตฺา กต มส ฯ เต จ ภิกขฺู ฯ 
เตส ชานนฺตาน ภิกฺขูน ฯ อิตเรส อชานนฺตาน ภิกฺขูน ฯ 
ชานเยวาติ ชานนฺโต เอว ฯ ตสฺส สทฺธายาติ ตสฺส ภิกฺขุสฺส 
วจน สทฺทหเนน ฯ กสฺส อาปตฺตีติ ปุจฺฉา ฯ กสฺมาติ อาห 
ย หีติอาทิ ฯ ย มส ฯ ตสฺส มสสฺส๑ ฯ อิตรสฺส ...ตาย 
อนาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ หสิทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ ภุตฺเตน ภิกฺขุนา 
เทเสตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ ตฺวา ปติ ปสทฺโท น เกวล 
ปมเมว ตฺวา เทเสตพฺพาติ าเปติ ฯ หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ 
 
๑. ภิกฺขุสฺส ฯ 

                        [ปา.๓๙๖  ฯ ส.๑๑๕..๑๑๘]  
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ภฺุชโต จาติ ภฺุชนฺตสฺสาป ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ 
ทูวิ ฺเยฺยตฺตา มสสฺส ฯ หิสทฺโท ปากฏกรณ ฯ วตฺต๑ ยุตฺต 
อิติ อาจริยา วทนฺติ ฯ 
        [๗๐๖] อุนนฺตานิ กายจิตฺตานิ เอตสฺสาติ อุนฺนตกายจิตฺโต ฯ 
โส เทวทตฺโต ฯ อิติ จินฺเตตฺวา ทสฺเสตฺวา ปฏิสเวทนิย ทุกฺข 
อชานนฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ ขาทิตฺวาติ ปท มริตุ อิติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อุพฺพนฺธิตฺวาติ อุทธ พนฺธิตฺวา ฯ วิสาทีสูติ 
นิทฺธารณ ฯ ตปฺปจฺจยาติ วิสขาทนาทิการณา มรณ อิติ ปเท 
เหตุ ฯ อปสทฺโท สมฺภาวโน ก ึวตฺตพฺพ ทุกฺขชานเนติ 
อธิปฺปาโย ฯ มรณทุกฺขนฺติ มรณเมว ทกฺุข ฯ สงฺฆ...จฺจยาติ 
ปท ปฏ.ิ..ทุกขฺนฺติ ปเท เหตุ ฯ นิพฺพตฺติตฺวาติ ปท ปฏิ...นีย 
อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ เต มย ฯ เป ฯ 
เอตฺถ ปน วจเน วตฺตพฺเพปติ ปเท อาธาโร ฯ อภิณฺห... 
ปเมวาติ ปท อาหาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ ตนฺติ นิปาตมตฺต ฯ 
ยถา ...จิตฺโตติ วิกฺขิตฺตจิตฺโต วิย ฯ ยถา วิกฺขิตฺตจิตฺโต 
ชโน วจน อาห เอว เต มย ฯ เป ฯ วตฺถหูีติ วจน อาหาติ 
อธิปฺปาโย ฯ 
        ธูนาตีติ ธูตา ตาย สมนฺนาคตตฺตา ธูตา ฯ สลฺเลขติ 
ตนุกโรติ เอตายาติ สลฺเลขา สลฺเลขา เอเตส วุตฺตีติ สลฺเลข- 
วุตฺติโน ฯ 
 
๑. โปราณโปตฺถเก ปตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ 

                    [ปา.๓๙๖.๓๙๗ ฯ ส.๑๑๘.๑๑๙]  
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        อสฺส โคตมสฺส ฯ วุตฺตนเยนาติ ปท กตฺวาติ ปเท 
วิเสวสวนวตฺตติยา ฯ กปฺปฏ ิย นิรเย กปฺปฏานการเณ กิพฺพิส 
ปาป ปสวติ ลภติ ฯ ตทนุจฺฉวิกนฺติ ตสฺมึ ขเณ อนุจฺฉวิก ฯ 
ตทนุดลมิกนฺติ อิท ปุริมสสฺ เววจน ฯ 
        [๗๐๗] สหิตสฺสาติ เอกภูีตสฺส สหปุพฺโพ อิธาตุ ฯ หิสทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ อตฺโถติ สมคฺคสฺสาติ ปทสฺส อตฺโถ ฯ สมา...ติ 
หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ห ิสจฺจ สมานสวาสโกติ วจน วทตา 
ภควตา ฯ สรเีรน อวิโยโค ทสฺสิโตติ สมฺพนฺโธ ฯ กถนฺติ ปุจฺฉา ฯ 
        สมาโน เอกุโปสถาทิเภโท สวาโส เอตสฺสาติ สมานสวาสโก ฯ 
        หิสทฺโท วิตฺถารโชตโก ฯ ลทฺธิ...สเกนาติ ลทฺธิยา นานา- 
สวาสเกน ฯ กมฺม...เกนาติ อุกฺขิตฺตกมฺเมน นานาสวาสเกน ฯ 
กายสามคฺคีทานโตติ กาเยน กายสฺส วา สามคฺคิยา สหิตภาวสฺส 
ทานโต เตสุ เตสุ สงฺฆกมฺเมสุ หตฺถปาสุปคมนโตติ วุตฺต โหติ ฯ 
        อตฺตโน ผล กโรตีติ กรณ ยงฺกิฺจิ กรณ ฯ อธิก กรณ 
อธิกรณ วิเสสกรณ ฯ ตฺจ อธิกรณ ฯ ตานิ เภทกรวตฺถูนิ 
อาคตานิ ฯ ผล เอตฺถ ตทายตฺตวุตฺติตาย วสตีติ วตฺถูนิ ฯ 
ตเตฺรว ขนฺธเก เนส เภทกรวตวฺถูนว ฯ โยป จาย สงฺฆเภโท ฯ 
นสิฺสายาติ ปท เภโทติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อปเรหิป 
การเณหิ ฯ ตมฺป สงฺฆเภท ฯ สงฺเขปโตติ ปท เวทิตพฺโพติ 
ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺโพ ฯ 
                       [ปา.๓๙๗ ฯ ส.๑๑๙.๑๒๐]  
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        [๗๐๘] ปทภาชเน จสฺสาติ อสฺส ภิกฺขูหีติ ปทสฺส ปทภาชเน 
วินิจฺฉโย ฯ เอก ลทฺธิคฺคหณ อสฺสาติ เอกลทฺธิโก ฯ ตตฺถาติ 
สมฺโมทมาโนติอาทิปเทสุ ฯ อ ฺม ฺสมฺปตฺติยาติ อ ฺม ฺสฺส 
สีลาทิคุณลาภาทิกาย สมฺปตฺติยา ฯ 
        อุทฺทิสน อุทฺเทโส ปาฏิโมกฺขสฺส อุทฺเทโส ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส 
เอกโต ปวตฺโต ปาฏิโมกขฺุทฺเทโส เยน โส เอกโตปวตฺตปฺปาฏิ- 
โมกฺขุทฺเทโส ฯ 
        น วิสุ ปวตฺตปฺปาฏิโมกฺขุทฺเทโสติ สมฺพนฺโธ ฯ วุตฺตสฺสาติ 
ภิกฺขูหิ วุตฺตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ ปโหนฺเตน ภิกฺขุนา คนฺตพฺพนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ 
        [๗๐๙] ตตฺถาติ โส ภิกฺขูติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ อสฺสาติ 
ยาวตติย สมนุภาสิตพฺโพติ ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ สมนุภาสิตพฺโพติ- 
อาทิปเทสุ ฯ เย จ ถุลลฺจฺจเย อาปนฺโนติ สมฺพนฺโธ ฯ อาปตฺติโยติ 
ปท ปฏิปฺปสสฺมฺภนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ อิติ ปุจฺฉา ฯ ลิงฺค ฯ ป ฯ 
วิยาติ ลิงฺคสฺส ปริวตฺตนกาเล ปฏิปฺปสสฺมฺภนฺตา อสาธารณา- 
ปตฺติโย วิย ฯ อนา ฯ เป ฯ สทฺธิยาติ อนาปนฺนาน อาปตฺตีน 
ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา กึ ปโยชน ฯ 
        สพฺพตฺถ ธมฺมกมฺเม เวมติโกติอาทิปเทสุ ฯ อิธ ธมฺม- 
กมฺมส ฺ ีติ ปเท วุตฺตา ส ฺา ฯ 
        [๗๑๐] ทุติยาย วา ตติยาย วา อนุสฺสาวนาย ฯ เอตฺถาติ 
                    [ปา.๓๙๘...๔๐๐ ฯ ส.๑๒๐..๑๒๒]  
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เอตสฺมึ สิกฺขาปเท อาทิกมฺมิโกติ ปเท อาธาโร ฯ โส จ 
โข เทวทตฺโต สงฺฆ... ...มนฺตสฺเสว๑ อาทิกมฺมิโก น 
อปฺ...ชนฺตสฺส๒ อาทิกมฺมิโก ฯ น หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ตสฺส 
เทวทตฺตสฺส ฯ กถ เกน อิท วุตฺตวจน ชานิตพฺพ อิติ ปุจฺฉโก 
เจ ปุจฺฉติ ฯ สุตฺตโต ปาลิโต ชานิตพฺพ ฯ สุตฺต าเปนฺโต 
อาห ยถา หีติอาทึ ฯ น เทวทตฺตสฺส กมฺม กตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อสฺส เทวทตฺตสฺส สงฺเฆน กเตน กมฺเมน ภวิตพฺพ อิติ โกจิ 
ปุคฺคโล อตฺตโน รุจิมตฺเตเนว อถาป ยทิ วเทยฺยาติ โยชนา ฯ 
กมฺเมนาติ ปท ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ น หีติ ทฬหฺีกรณ ฯ 
อ ฺตฺร ฯ เป ฯ าตโตติ อุททฺิสฺส อนุ ฺาตโต อ ฺสฺมึ 
สิกฺขาปเท ฯ อนา ฯ เป ฯ กสฺสาติ ยป วจน ฯ อริฏสิกฺขาปทสฺสาติ 
อริฏสิกฺขาปทสฺส ปทภาชเน ฯ ปมาท...ภาโวติ ปท เวทิตพฺโพติ 
ปเท กมฺม ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ อสฺสาติ อนาปตฺติย 
อาทิกมฺมสฺสาติ วจนสฺส ปมาท...ภาโวติ ปเท สมฺพนฺโะ ฯ 
อิตีติ เอว ฯ ตนฺติ เทวทตฺต ฯ อิติ เอว ฯ สา ปเนสา 
อนาปตฺติ สิทฺธา ฯ โส ภิกฺขุ อสมนุภาสนฺโต นาม วุจฺจติ 
อาทิกมฺมิโก น วุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อยฺจ เทวทตฺโต ฯ 
 
๑.๒. ปรกฺกมนสฺเสว อปฺปฏินิสฺสชฺชนสฺส อิติ วณณฺนาปาโ  อยเมว ยตฺุโต ฯ 

                        [ปา.๔๐๐ ฯ ส.๑๒๒.๑๒๓]  
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อริฏสิกิขาปท เปตฺวา ฯ 
        [๗๑๑] ตตฺถาติ ทุติยสงฺฆเภทสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ตสฺส 
สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺตสฺส ฯ วณฺณตฺถายาติ๑ คุณตฺถาย ฯ เอวนฺติ๒ 

ตสฺส วณฺณาย๓ ปกฺขาย  ิตา โหนฺตีติ วจน ฯ เอตนฺติ กมฺม ฯ 
เอตฺถ สิกฺขาปเท เสส วจน ฯ 
        [๗๑๒] ตตฺถาติ ทุพฺพจสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ กาย...กมนฺติ 
กายวจีทฺวาเรสุ ปวตฺตวีติกฺกม ฯ เอต กนิฺนุ โข นามาติ 
วจน วมฺภนวจน ฯ อห โข นามาติ วจน อุกฺกสวจน ฯ 
ตุเมฺห วเทยฺยนฺติ วจเนน ทสฺเสติ ฯ กสฺมา ตุเมฺห วเทยฺยนฺติ 
ปุจฺฉโก เจ ปุจฺฉติ ฯ ยสฺมา ปพฺพชิโต ตสฺมา ตุเมฺห 
วเทยฺยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อตฺถนฺติ อธิปฺปาย สนฺธาย ตุเมฺห 
วเทยฺยนฺติ วจน ฉนฺโน อาห ฯ 
        นตฺถ ิสารณ สาโร เอตสฺสาติ นิสฺสารณก ฯ นิสฺสารณกนฺติ 
ปท ติณฺจาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ นิสฺสารณนฺติป อตฺถิ๔ ฯ 
        สา นท ีสีฆโสต เอติสฺสาติ สีฆโสตา ฯ ตเมว นทึ ฯ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ทฆี มูล เอตสฺสาติ ทีฆมูลโก ฯ 
อุทกปปฺปฏโก จ ติลพีชโก จ อุ...ชกา ฯ เอกโต...ทติาติ 
 
๑.๒. วณณฺนตฺถาย เอต อิติ วณฺณนาปาโ ฯ ๓. อย ปาลิยา สเมติ วณณฺนา- 
ยมฺปน วณณฺนายาติ ลิขิต ฯ  ๔. นิสฺสารกนตฺิ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                [ปา.๔๐๑..๔๐๖ ฯ ส.๑๒๓..๑๒๕]  
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วจเนน ทสฺเสติ าเปติ ฯ เกนาปติ ปท สมฺปณฺฑิตาติ ปเท 
กตฺตา ฯ 
        [๗๑๓] ทุกฺเขน วโจ วตฺตพฺโพ ชาติ สภาโว เอตสฺสาติ 
ทุพฺพจฺจชาติโก จการสฺส เทฺวภาโว ฯ ทุพฺพจชาติโกติป๑ อตฺถิ ฯ 
ทุกฺเขน วโจ สภาโว อสฺสาติ ทุพฺพจสภาโว๒ ฯ อสฺสาติ ทุพฺพจ- 
ชาติโกติ ปทสฺส ฯ ทุพฺพจภาว กโรนฺตีติ ทุพฺพจภาวกรณิยา ฯ 
หีติ๓ สจฺจ ฯ ทุกฺข วโจ อสฺมินฺติ ทุพฺพโจ ฯ เต ปน ธมฺมา 
เอกูนวีสติ ธมฺมา อิติ เวทิตพฺพา ปณฺฑิเตนาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
นเยนาติ ปท อาคตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อนุมานสุตฺเตติ 
มชฺฌิมนิกาเย มูลปณฺณาสเก อาคเต อนุมานสุตฺเต ฯ อาคตาติ 
ปท เอกู...ธมมฺาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๗๑๔] ปาปา อิจฺฉา เอตสฺสาติ ปาปจฺโฉ ปาปจฺฉสฺส ภาโว 
ปาปจฺฉตา ฯ โกธเหตูติ ปท อุปนาหิตาติ ปเท เหตุ ฯ โกธสฺส 
สามนฺตา โกธสามนฺตา โกธสามนฺตา จ สา วาจา จาติ 
โกธสามนฺตวาวจวา ววโกธซสาวมนฺตวาจ นิจฺฉาเรตีติ โกธ...รโณ 
ตสฺส ภาโว โกธ...รณตา ฯ อิสฺสติ น สหตีติ อิสิสา อิสฺสา 
เอตสฺส อตฺถีติ อิสฺสุกี อุกปีจฺจโย ฯ สนฺทิฏ ิปรามาสี จ 
 
๑. อยเมว อิทานิ วลฺชียติ ตสฺมา อิโต ปร ตถา ปริวตฺติสฺสาม ฯ ๒. วณณฺนาย  
ทุพฺพจภาโวติ อาคต ฯ ๓. อย หิสทฺโท วณณฺนาย น ป ฺายติ ฯ 

                     [ปา.๔๐๖..๔๐๘ ฯ ส.๑๒๕.๑๒๖]  
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อาทานคฺคาหี จ ทุปฺปฏินสิฺสคฺคี จ สนฺทิฏ ิ...นิสฺสคฺคิโน เตส 
ภาโว สนฺทิฏ ิ...นิสฺสคฺคิตา ฯ 
        [๗๑๕] ยถานุสิฏนฺติ ปท อปฺ...นโตติ๑ ปทสฺส กิริยาวิเสสน 
อปฺ...นโตติ ปท น คณฺหตีติ ปเท เหตุ ฯ อปฺปทกฺขิณคฺคาหิ- 
อนุสาสนีติ กิตนฺตตปฺปุริโส ฯ ฏีกาการมเตน ปน อนุสาสนีติ 
ปท วิสุ เอก ปท วิย ทิสฺสติ ฯ 
        อุทฺทิสิยตีติ อุทฺเทโส ปาฏิโมกฺโข ฯ อุทฺเทเส ปริยาปนฺนา 
อุทฺเทสปริยาปนฺนา ฯ 
        อนฺโตปาฏิโมกฺขสฺสาติ ปาฏิโมกฺขสฺส อนฺโต ฯ พุทฺธปฺ- 
ป ฺตฺเตนาติ พุทฺเธน ปเตน วิหิเตน ฯ สหธมฺเมนาติ 
สการเณน ฯ ปาสา...สมฺปตฺติเกนาติ ปาสาทิกภาวสมฺปนฺเนน ฯ 
ปาสาว...สวตฺตนิเกนาติป อตฺถิ ปาสาทิกภาวสฺส ชนเกนาติ 
อตฺโถ ฯ เตนาติ ยทิทนฺติ วจเนน ทสฺสิตนฺติ ปเท กรณ ฯ 
        [๗๑๖] ตตฺถาติ กุลทูสเก วินิจฺฉโย ฯ อาวาสิกา ...เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส ฯ วิหรนฺติ 
เอตฺถาติ วิหาโร ฯ โส วิหาโร เยส ภิกฺขูน อายตฺโต ปฏิพทฺโธ ฯ 
เยสนฺติ ปท อายตฺโตติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ นว...ตายาติ ปท 
อายตฺโตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        นวกมฺมสฺส กรณ นวกมฺมกรณ ฯ ปุราณสฺส ปฏิสงฺขรณ  
 
๑. อปฏิปชฺชนฺโตติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๔๐๘..๔๑๑ ฯ ส.๑๒๖.๑๒๗]  
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ปุราณปฺปฏิสงฺขรณ ฯ นวกมฺมกรณฺจ ปุราณปฺปฏสิงฺขรณฺจ 
นว...รณ ต อาทิ ยสฺส โส นว...รณาทิ นว...รณาทิ 
เอว ภาโร นว...ทิภาโร นว...ทิภาร หรนฺติ กโรนฺตีติ 
นว...ทิภารหารา นว...ทิภารหาราน ภาโว นว...หารตา ฯ 
        [๗๑๗] นตฺถิ ลชฺชา เอเตสนฺติ นิลฺลชชฺา ฯ สมมฺา สุฏ ุ ฯ 
ปพฺพชนฺเตหิ ชเนหิ วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ อุปฺปนฺเนติ ปท 
วฏฏตีติ ปเท ภาวลกฺขณ ฯ นิตฺถรณกฏาเนติ อุปฺปนฺนกิจฺจสฺส 
นิปฺผาทนฏาเน ฯ วฏฏตีติ ภาววาจก ปท ฯ ปฺจ วสฺสานิ 
เอเตสนฺติ ปฺจวสฺสา ฯ อิติ มนฺตยึสุ ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
กุล...เสหีติ ปท อชฺฌาวุตฺถาติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺร๑ สาวตฺถิย ฯ 
ตตฺร๒ ราชคเห ฯ เมเฆหีติ ปท อนุคฺคหิโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
อนุคฺคหิโตติ อุปตฺถมฺภิโต วสฺสิโตติ อธิปฺปาโย ฯ อนุคฺคหิโตติ 
ปท กิฏาคิริ นามาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปสวตีติ นิปฺผาเทติ ฯ 
ตตฺราติ๓ กิฏาคิริสฺมึ ฯ เต ปณฺฑกโลหิตกาทโย ฯ เตสุ ฉสุ๔ 

ปกฺเขสุ ฯ ตตฺร๕ ภิกฺขูสฺส ฯ 
        [๗๑๘] ตรุณ ปุปฺผ เอเตสนฺติ ตรุณปุปฺผา ตรุณปุปฺผา จ 
เต รุกฺขา จาติ ตรุณปุปฺผรกฺุขา ฯ อ ฺเนาปติ๖ ปท กมฺม ฯ 
        เอตฺถาติ เอตสฺมึ อธิกาเร ฯ ตตฺถาติ อกปฺปยโวหาราทีสุ 
 
๑.๒.๓.๕. ตตฺถ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ ๔. ตสุี ฯ  ๖. วณณฺนาปาโ พหวุจนิโก ฯ 

                               [ปา.๔๑๑ ฯ ส.๑๒๗..๑๒๙]  
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ปฺจสุ ฯ อลฺลหริตานนฺติ กมฺม ฯ อาลิยาติ ปาลิยา ฯ หตฺถมุขปาท- 
โธวนฺจ นหาโนทกฺจ หตฺถ...ทก ตสฺส อาสิฺจน หตฺถ... 
กาสิฺจน ฯ อิตีติ เอว ฯ สุกฺกมาติกายาติป อตฺถิ ฯ จสทฺโท 
วจนฺจ อุชุกรณฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ คเหตฺวา าน โอภาโส 
นามาติ สมพฺนฺโธ ฯ ห ิสจฺจ เอว กุทฺทาลาทิคฺคหเณน  ิต เถร ฯ 
อิติ ญตฺวา ฯ กุทฺทา...นานนฺติ ปท ปนนฺติ ปเท กมมฺ ฯ 
ผลปริโภคตฺถาย กปฺปยโวหาโรป วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อปสทโฺท 
อิตรตฺตย อเปกฺขติ ฯ น เกวลฺจ เสส วฏฏติ ฯ กาตุ สิฺจิตุ 
นหายิต ฉฑฺเฑตุนฺติ จตุปฺปเทสุ ภาเว ตุ กรณ สิฺจน 
นหายน ฉฑฺฑนนฺติ อตฺโถ ฯ หตฺถ...น ิจาติ จสทฺโท กาตฺุจ 
สิฺจิตุ จ นหายิตุ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ รุกฺขโรปนฏ- 
าเน ฯ อ ฺถาติ ปท กโรนฺตสฺสาติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
อนาจารตฺตาติ คณฺนาทีน อกตฺตพฺพตฺตา ฯ อนาจารตฺตา 
วุตฺต...รตฺตา จาติ ปททฺวย ทุกฺกฏเมวาติ ปเท เหตุ ฯ 
จสทฺโท อนาจารตฺตา จ...รตฺตา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๗๑๙] อารามาทิอตฺถาย รุกฺขโรปเน อนาปตฺติ วิย วตฺถ-ุ 
ปูชนตฺถาย คณฺนาทีสุ อนาปตฺติ กสฺมา น โหติ อิติ โจทโก 
โจเทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ วตฺถุปูชนาย วตฺถุปูชนวตฺถายาวติ จ เทฺว 
ปาา ฯ หิสทฺโท ปากฏกรณ ฯ 
        ตตฺถ รกฺุขโรปเน กปฺปยปวิย สย โรเปตุป นนุ จ 
                         [ปา.๔๑๑ ฯ ส.๑๒๙.๑๓๐]  
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วฏฏติ อิติ โจทโก โจเทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ วุตฺตนฺติอาทิ ปริหาโร ฯ 
กปฺปยปวิย สย โรเปตุป วฏฏตีติ วจน มหาปจฺจรีกุรุนฺทีสุ 
อาจริเยหิ วุตฺต กปฺปย ฯ เป ฯ วฏฏตีติ วจน มหาอฏกถาย 
น ปน วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        โภ โจทก อิตราสุ มหาปจฺจรีกุรุนฺทีสุ วุตฺตมฺป วจน ปมาณ 
มหา ฯ เป ฯ เสจน อาจริเยหิ วุตฺต ต อารามาทิอตฺถาย สย 
โรปน กปฺปยอุทกาสิฺจนฺจ กถ อิติ เอว ตฺว อถาป ยทิป 
ม ฺเยฺยาสิ ตมฺป อารามาทิอตฺถาย สย โรปน กปปฺย- 
อุทกาสิฺจนฺจ น วิรุชฺฌตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        วุตฺตปติ อปสทฺโท น เกวล มหาอฏกถาย วุตฺตวจน  
ปมาณนฺติ าเปติ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ กปฺปยอุทกเสจน 
กปฺปยอุทกาเสจนนฺติ จ เทฺว ปาา ฯ ตมฺปติ อปสทฺโท น 
เกวล เหฏา วุตฺต อารามาทิอตฺถาย รุกขฺโรปนาทิก น วิรุชฺฌตีติ 
าเปติ ฯ 
        ตตฺราติ โรปนสิฺจนวิสเย วทนฺโตติ ปเท อาธาโร ฯ 
หิสทฺโท ปากฏกรณ ฯ อวิเสเสนาติ ปท วตฺตพฺเพติ ปเท 
 ิวิเสสนตฺตติยา ฯ รุกฺข ฯ เป ฯ เปนฺติปติ วจเน วตฺตพฺเพน 
มาลาวจฺฉนฺติ วจน วทนฺโตว อาจริโย กุล ฯ เป ฯ อตฺถิ อิตีติ 
อธิปฺปาย าเปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ กุลสงฺคหตฺถายาติ ปท อุปคเมวาติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ ปุปฺผผลาทีน สมฺปทานวเสน อุปคจฺฉตีติ 
                       [ปา.๔๑๑ ฯ ส.๑๓๐.๑๓๑]  
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ปุปฺผผลุปค มาลาวจฺฉ ฯ เอต มาลาวจฺฉ โรเปนฺติป โรปา- 
เปนฺติป สิฺจนฺติป สิฺจาเปนฺติปติ วจน วุตฺต ฯ อ ฺตฺร 
ปน อารามาทิอตฺถาย มาลาวจฺฉาทิโรปเน สยงฺกรณการาปน- 
สงฺขาโต ปริยาโย อตฺถิ อุปลพฺภติ ฯ อิตีติ ปท าเปตีติ ปเท 
อากาโร ฯ ตสฺมาติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท เหตุ ฯ ตตฺถ มาลาวจฺฉ 
โรเปนฺตีติอาทีสุ วจเนสุ ฯ อิธ คณฺเนฺตีติอาทีสุ ฯ จสทฺโท๑ 

ปริยาย จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตฺวาติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ย วจน ต วจน สุวุตฺตเมว ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ พุทฺเธน ฯ เป ฯ ปณฺฑิตานนฺติ เอต วจน 
อฏกถาจริเยหิ วุตฺต ฯ อิติ ตสฺมา โรปนาทิ คณฺาปนาทิ 
จ สพฺพ อฏกถาสุ วุตฺตนเยน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ 
        ตตฺถ คณฺนาทิวิสเย ยทิ ฯ เป ฯ อนาปตฺติ อิติ โจทนา 
สิยาติ โยชนา ฯ กุลิตฺ ฯ เป ฯ หรณโต วตฺถุปูชนตฺถาย หรณาทีสุ 
อนาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ หรณโตติ ปท อนาปตฺตีติ ปเท 
าปกเหตุ ฯ หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ 
        [๗๒๐] ตตฺถาติ เอกโตวณฺฏิกนฺติอาทิปเทสุ ฯ ปสฺเสหีติ ปท 
กตฺวาติ ปเท อปาทาน ฯ มฺช...ทีสุ ปน วินิจฺฉโย ฯ 
ปุปฺผวิกตีติ ปุปฺผวิเสโส ฯ สินฺทิวาร สินฺทุวารนฺติ จ เทฺว 
ปาา ปริยายา ฯ เอตฺถาติ เอกโตวณฺฏิกนฺติอาทิปาลิย ฯ 
 
๑.อย จสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 
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        [๗๒๑] ตถาสทฺเทน ปาจิตฺติยฺเจว ทุกฺกฏฺจาติ ปททฺวย 
อากฑฺฒติ ฯ พหูนป มาลาวจฺฉาน ฯ สิฺจน...เน ปน 
อาปตฺติวินิจฺฉโย ฯ อกปปฺยอุทเกน สิฺจนสิฺจาปเนติ สมฺพนฺโธ ฯ 
กุลทูสก...ตฺถายาติ กุลทูสนปริโภคตฺถาย อกปฺปยอุทเกน สิฺจน- 
สิฺจาปเน ฯ กุลทูสน อิติป อตฺถิ ฯ กปปฺเยน สิฺจนสิฺจาปเน ฯ 
เอตฺถาติ กุลทูสนปริโภเคสุ นิทฺธารณ ฯ อาปตฺติฏาเนติ ปท 
เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ ธาโร...เสนาติ ปท เวทิตพฺพาติ 
ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ ปโย...ตายาติ ปท พหุลาติ ปเท 
วิเสสนตฺตติยา ฯ อาปตฺ...หลุตาติ อาปตฺติยา พหุตา ฯ อ ฺตฺถาติ 
วตฺถุปูชาทีสุ ฯ 
        [๗๒๒] อิตีติ ปท ฉาติ ปทสฺส สรูป ฯ ตตฺถาติ คณฺ ิมาทีสุ 
ปุปฺผวิกตีสุ ฯ คณฺ ิม นามาติ ปท ทฏพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
กตเมว ปุปฺผ ฯ หิสทฺโท ทฬหีกรณ ฯ คณฺ ิม น วฏฏติ ฯ 
ตมฺปติป ปาโ ฯ อปสทฺโท อนนุจฺฉวิกโรปนาทิก อเปกฺขติ ฯ 
        โคปฺผิม นาม โคปฺปนนฺติ๑ สมฺพนฺโธ ฯ คุปน โคปฺผ 
คุปา โผติ สุตฺเตน ผปฺปจฺจโย ฯ โคปฺเผน ติริยโต สิพฺพน 
โคปฺผิม สุมนปุปฺผาทิสิพฺพน วิย ฯ สุตฺเตน ฯ เป ฯ หิ วาติ 
 
๑. โคปฺปม โคปฺปน อิติ วณณฺนาปาโ เอว สพฺพตฺถ เวทิตพฺพ ฯ 
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ปททฺวย โคปฺปนนฺติ ปเท กรณ ฯ วสฺส.ิ..ทีนนฺติ ปท โคปฺปนนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ ตตฺถาติ วาเก วา รชชฺุย วา ฯ วณฺฏกาทนีิ๑ 

จาติ จสทฺโท ปเวเสตฺวา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ เอตป ปุปฺผ ฯ 
        [๗๒๓] สห วิชชฺมาน วณฺฏ เอเตสนฺติ สวณฺฏกานิ วิชฺช- 
มานตฺวถวาจโก สหสทฺโท ฯ วสฺสิ...น ิพกุล...นีติ ปททฺวย 
วินิวิชฺฌิตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ วณฺเฏ ฉิทฺเทติ๒ ปททฺวย 
วินิวิชฺฌิตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ วาสทฺโท วสฺสิกปุปผฺาทีนิ วา 
พกุ...นิ วาติ โยเชตพฺโพ ฯ เกจิ ปน ชนา ฯ กทล ิกทฺทลีติ 
เทฺว ปริยายา ฯ กณฺกา กณฺฑกาติ เทฺว ปริยายา๓ ฯ ตตฺถาติ 
กณฺฏกาทีสุ ฯ เกจิ กณฺฏกสาขาสุ ปุปฺผานิ วิชฺฌิตฺวา เปนฺติ 
เกจิ ปุปฺผจฺ ฯ เป ฯ เกสุ ปปฺุผานิ วิชฺฌิตฺวา เปนฺติ เกจิ 
ธมฺมา ฯ เป ฯ สุ ปุปฺผานิ วิชฺฌิตฺวา เปนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ปุปฺผจฺ...ณตฺถนติฺ ปท ปต อิติ ปเท สมฺปทาน ฯ ปเวเสตฺวาติ 
ปท ปต อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตนฺติ ต เอวรูป 
กตปุปฺผ ฯ ชาลวิตานฺจ เวทิกา จ นาคทนฺตกฺจ ปุปฺผปฺ- 
ปฏิจฺฉกฺจ ตาลปณฺณคุฬกฺจ ชาล...คุฬกานิ ฯ ฉิทฺเทสูติ 
ปท ปเวเสตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ วาสทฺโท อนฺตเรสุ วาติ 
 
๑. อวณฺฏกาทีนิ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ ๒. วณฺณนาปาโ พหุวจนิโก ฯ  ๓. อิทานิ  
ปน กณฺฏกาติ  สนฺนิฏาน ตสฺมา สพฺพตฺถ ตถา ปริวตฺตยมฺิหา ฯ 
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โยเชตพฺโพ ฯ ปเวเสตุ ปเวสน โทโส น โหติ ฯ เอต ปุปฺผ ฯ 
        [๗๒๔] เกจิ ชานา ฯ หิสทฺโท วิตฺถารโชตโก ฯ ทณฺฑเกสูติ 
อุปฺปลทณฺฑเกสุ ฯ อุปฺปลหตฺถเกติ อุปฺปลกลาเป ฯ ต ปุปฺผกรณ ฯ 
สามเณเรหีติ ปท ปต อิติ ปเท กตฺตา ฯ อุปฺปาเฏตฺวาติ 
ลฺุจิตฺวา ฯ ตสฺมึ คณฺ ิย ฯ เอต อสภณฺฑิก ฯ ทณฺฑเกหีติ 
ปทุมทณฺฑเกหิ ฯ 
        ปทุม เอตสฺมึ คจฺเฉ อตฺถีติ ปทุมินี ปทุมินิยา ปณฺณ 
ปทุมินิปณฺณ ฯ 
        ตตฺราปติ อุปฺปลาทิปณฺเณน เวเตฺวา คหณวิสเย ฯ 
อปสทฺโท สามเณเรหิ อุปฺปาเฏตฺวา ปนวิสย อเปกฺขติ ฯ 
เหฏาติ ปุปฺผาน เหฏา ฯ ทณฺฑโกติ ปทุมทณฺฑโก ฯ 
        [๗๒๕] โย หีติ วิตฺถาโร ฯ โย ชโน ฯ เอตฺตาวตาป 
ปริกฺขิปเนน ตสฺส ปุปฺผ ปูริม นาม โหติ ฯ ปริกฺขิปนฺตสฺสาติ 
ปท วาโทติ ปเท สมฺปทาน ฯ มาลาคุเฬหิ มาลาคุเณหีติ จ 
เทฺว ปาา ฯ ตตฺราป ปุปฺผปฏวิสเย ฯ มาลาคุณนฺติ มาลาคุฬ ฯ 
คุฬปริยาโย คุณสทฺโท ฯ เตนาติ ภิกฺขุนา วฏฏตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ 
        [๗๒๖] เจติเย หีติอาทิ๑ วิตฺถาโร ฯ ภิตฺติ จ ฉตฺตฺจ 
โพธิ จ ถมโฺภ จาติ ทฺวนฺโท ฯ ปเรหีติ ปท ปูริตมฺปติ ปเท 
 
๑. เจติเยป อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๔๑๑ ฯ ส.๑๓๔.๑๓๕]  
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กตฺตา ฯ ปูริต ปสาริต ปุปผฺปฏ ฯ วายิตุนฺติ ติริยโต หริตุ ฯ 
อปสทฺโท อปูริต ปุปฺผปฏ อเปกฺขติ ฯ โคปฺผิมปุปฺเผเหวาติ 
ติริยโต สิพฺพิตปุปฺเผหิ ฯ ตานิป หตฺถิอสฺสาทิรูปกานิ ฯ อปสทฺโท 
น เกวล ปุปฺผชาลปุปฺผปฏ วายิม นามาติ ญาเปติ ฯ วายิ... 
ติฏนฺตีติ วายิมนาม ลภนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ อ ฺเหีติ ปท 
กต อิติ ปเท กตฺตา ฯ กต...เทนาติ๑ กตหตฺถิรูปกาทิปริจฺ- 
เฉเทน ฯ อปสทฺโท อ ฺ รูปก อเปกฺขติ ฯ 
        [๗๒๗] ตตฺถาติ กลมฺพกอฑฺฒจนฺทเกสุ ฯ อฑฺฒ...นฺตเรติ 
อฑฺฒจนฺทากาเรน มาลาคุณปริกฺเขปสฺส อนฺตเร ฯ 
        ฆฏกิากาเรน ยุตฺโต ฆฏิโก ฆฏิโก จ โส ทาโม จาติ 
ฆฏิกทาโม ฆฏิกทาโม เอว โอลมฺพโก ฆฏิกทามโอลมฺพโก 
วิเสสนสฺส ปรนิปาโต ฯ 
        อฑฺฒจนฺทากาเรนาติ อฑฺฒจนฺทสทิเสน ฯ มาลา...กฺเขโปติ 
มาลาคุณสฺส ปริกฺขิปน ฯ กลมฺพกอฑฺฒจนฺทสงฺขาต ตทุภยป ฯ 
กตฺวาติ ปท กรณนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิรยิา ฯ ตมฺปติ ปุปฺผ- 
ทามกรณ ฯ อิธาติ อิมิสฺส มหาอฏกถาย ฯ น เกวลฺจ 
ปุปฺผคุฬทามเมว กุรุนฺทิย วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ปุปผฺคุฬทามนฺติ 
ปุปฺผคุฬสงฺขาต ทาม ฯ ปฏมยทามนฺติ ปฏเน กตทาม ฯ 
เคณฺฑุปุปฺผทามนฺติ เคณฑุสทิส กตปุปฺผทาม ฯ คณฺฆีติป อตฺถิ ฯ 
 
๑. ปริจฺเฉเท ปน อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๔๑๑ ฯ ส.๑๓๕.๑๓๖]  
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ขรปตฺตทามนฺติ สุนขทนฺตสทิส กตปุปฺผทาม ฯ เวฬาทีหิ กตปุปฺผ- 
ทามนฺติป เกจิ ฯ วตฺถูน ปูชา นิมิตฺต เอตสฺสาติ ปูชานิมิตฺต ฯ 
สพฺพตฺถาติ คณฺ ิมาทีสุ สพฺพตฺถ วตฺตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๗๒๘] ตุวฏฏนฺตีติ ตุวฏฏธาตุ นิปชฺชาย วตฺตตวิ ฯ ปติยาติ 
ปท เหตุ ฯ นาเฏนฺตีตีมสฺส วิวรณ เรวก เทนฺตีติ ฯ เตป 
อสฺสชิปุนพฺพสุกา ฯ สพฺพตฺถาติ นจฺจนฺติยาป วาเทนฺตีติอาทีสุ 
สพฺพตฺถ ปเทสุ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ มณฺฑเล ฯ ตตฺถาติ สาริ- 
ปาสาณสกฺขเรสุ ฯ กาจิ สาริ วา ปาสาณสกฺขรา วา ฯ ตายาติ 
ทณฺฑกกีฬาย ฯ ปฏโทเกติ๑ ภตฺตกฺชิยอุทเก ฯ ปฏอุทเกติป 
อตฺถิ ฯ ก ึโหตุ อิติ วตฺวา ฯ ตนฺติ สลากหตฺถ ฯ ต 
ปณฺณนาฬิก ฯ ปงฺคุลธาตุ ปริพฺภมเน วตฺตติ ฯ เตน ปริพฺ- 
ภมนจกฺเกน ฯ ตาย ปณฺณนาฬิยา ฯ ตาย อกฺขรชานนกีฬาย ฯ 
กาณ...ทีนนติฺ ปท วชชฺนติฺ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ทสฺสนกีฬา 
ยถาวชฺช อิติ วุจฺจติ ฯ อสฺสชิปุนพฺพสุกา ตาย กีฬนฺติ ฯ 
กิมิวาติ อาห เวลมฺพกา วิยาติ เวลมฺพกา ชนา ยถาวชฺเชน 
กีฬนฺติ เอว กฬีนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ หตฺถี นิมิตฺต การณ 
เอตสฺสาติ หตฺถนิิมิตฺต ฯ 
        [๗๒๙] เตสเยว ปพฺพาน ฯ สพฺพตฺถ ปาสาทิเกนาติอาทิปเทสุ ฯ 
สติสมฺปช ฺเหีติ ปท อภิสงฺขตตฺตาติ ปเท กรณ ฯ เหฏา 
 
๑. ปฏโทเกน อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๔๑๑..๔๑๓ ฯ ส.๑๓๖..๑๓๘]  
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ขิตฺต จกฺขุ เอเตนาติ เหฏาขิตฺตจกฺขุ ฯ อิริยาปโถ สมฺปนฺโน 
เอตสฺสาติ อิริยาปถสมฺปนฺโน ฯ 
        [๗๓๐] อพโล๑ กริ โพนฺโท อิติ ชเนหิ วุจฺจติ ฯ อติสยตฺเถ 
จ อิท อาเมฑิต วตฺตตีติ โยชนา ฯ อนุทธฺฏตายาติ ปท 
ทสฺเสนฺตีติ ปเท เหตุ ฯ เอวนฺติ ปท ทสเฺสนฺตีติ ปเท อากาโร ฯ 
โอกฺขิตฺ...ตายาติ ปท ม ฺมานาติ ปเท เหตุ ฯ น ยถา 
ฯ เป ฯ วิยาติ ยถา อย ภิกขฺุ เอว อภิกฺกมนาทินา อพลพโล 
วิย น ตถา อมฺหาก อยฺยา ฯ เยส หีติ ทฬฺหีกรณ หิ 
สจฺจ เยส ชนาน ฯ 
        สุขสมฺภาสาติ สุข สมฺมา ภาสิตพฺพา ฯ ส สฏุ ุ โมทนฺติ 
เอตายาติ สมฺโมทนียา สมโฺมทนียา จ สา กถา จาติ 
สมฺโม...กถา ฯ เอตฺถาติ สขิลา สุขสมฺภาสาติ วจเน ฯ สุข 
สมฺมา ภาสน วทน เอเตสนฺติ สุขสมฺภาสา ฯ 
        ยถา อย ภิกฺขุ เอว มนฺทมนฺโท วิย น ตถา อมฺหาก 
อยฺยา ฯ มนทฺมนฺท วิยาติป อตฺถิ มนฺทมนฺโท วิยาติ อตฺโถ ฯ 
เอเตส ภิกฺขูน วจนสฺสาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ วจนสฺสาติ ปท 
ปุพฺพงฺคมนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ สฺวาคตนฺติ สุอาคต ฯ ยถา ฯ เป ฯ 
ภากุฏิโก วิย น ตถา อมฺหาก อยฺยา ฯ 
        มิหิต ปุพฺพงฺคม กตฺวา วทนฺติ สีเลนาติ มิหิตปุพฺพงฺคมวาที 
 
๑. อพโฬติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๔๑๓ ฯ ส.๑๓๘.๑๓๙]  
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มิหิต...วาทีน ภาโว มิหิต...วาทิตา ฯ มิหิตปุพฺพงฺคมาทิ- 
ตายาติป อตฺถิ มิหิตปุพฺพงฺคมาทิคุณเหตุนาติ อตฺโถ ฯ นตฺถ ิ
ภากุฏิโก เอเตสนฺติ อภากุฏิกา อภากุฏกิาน ภาโว อภากุฏิก- 
ภาโว ฯ 
        เอตนฺติ อภากุฏิกาติอาทิปทตฺตย ฯ เอตฺถาติ อภากุฏิกาติ- 
อาทีสุ ตีสุ ปเทสุ ฯ มนฺทมนฺทาการสฺส อภาโว ทสฺสิโตติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เย หิ ภิกฺขู ฯ หิสทฺโท ปากฏกรณ ฯ อาภา... 
ตายาติ อภิมุข หุตฺวา ภาสเน กุสลตาย ฯ อาภาสนฺตีติ อภิมุข 
กเถนฺติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๗๓๑] อุปาสโกติ ปท วตฺวา อาหาติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ 
น โข ฯ เป ฯ ลพฺภตีติ วจเน ภิกฺขุนา วุตฺเต ฯ วุตฺเตติ ปท 
วตฺวาติ ปเท ภาวลกฺขณ ฯ ตุมฺหากนฺติ ปท กตนฺติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ เอตนฺติ ปณฺฑปาตสฺส อลภน ฯ น ลจฺฉถาติ น 
ลภิสฺสถ ฯ ก ึปนา ฯ เป ฯ น โหตีติ ปุจฺฉา ฯ อย วาจา 
ปยุตฺตวาจา วิ ฺตฺติวาจา ฯ อย ปุจฺฉิตปโฺห๑ นาม ภิกฺขุนา 
กเถตุ วฏฏติ ฯ ตสฺมาติ ปท อาจิกฺขิตฺวา วตฺวาติ ปททฺวเย 
เหตุ ฯ อิทานิ โกจิ ชโน กสฺมา ภนฺเต จรถ อิติ เจป 
ปุจฺเฉยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ ต อตฺถ ฯ อาจิกฺขิตฺวาติ ปท วตฺวาติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตุเมหฺหิ ลทฺธ ฯ เป ฯ อิติ วจเน ชเนน 
 
๑. ...ปฺหาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๔๑๓ ฯ ส.๑๓๙.๑๔๐]  
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วุตฺเต ต วตฺถุ ภิกฺขุนา สเจ น ลทฺธ น ลทฺธนฺติ วตฺวา 
โส ชโน ย วตฺถุ เทติ ต วตฺถุ คเหตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ปสาทาทีนนฺติ ปท วินาเสนาติ ปเท กมฺม ฯ ทานานิ เอว 
ปานปถานิ ฯ ปุริมนเย ปถสทฺทสฺส วิสุอตฺโถ นตฺถ ิฯ ปถสทฺทสสฺ 
วิสุอตฺถวนฺตภาว ทสฺเสนฺโต อถวาติอาทิมาห ฯ ทานนิพทฺธานีติ 
วิหิตทานานิ ฯ ทายเกหิ ปจฺฉินฺนานิ น ภิกฺขูหีติ อธิปฺปาโย ฯ 
เต ทายกา ตานิ ทานานิ น เทนฺติ ฯ ตสฺมาติ ปท น กาตพฺพนฺติ 
ปเท เหตุ ฯ อิตีติ ปท อีทิเสสูติ ปทสฺส สรูป ฯ เอตานิ 
สาสนานิ กปฺป...สนานิ คิหีน ...ยุตฺตานิ น ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ 
        [๗๓๒] อตฺถโต สภาวโต ฯ โส ภิกฺขุ อาคโต โหติ ฯ 
เอวนฺติ อาคโตติ อตฺเถ ฯ วตฺตมานสมีเปติ วตฺตมานกาลสมีเป 
อตีตตฺเถ ฯ วตฺตตีติ วตฺตมาโน กาโล ฯ วุจฺจติ เอเตนาติ 
วจน วตฺตมานสฺส วจน วตฺตมานวจน ฯ ปริโยสาเนติ ปท 
วจเนติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๗๓๓] เอวปติ เอว ปฏิชานเน โรเปตพฺพาติ ปเท 
ภาวลกฺขณ ฯ อปสทฺโท ปพฺุเพ วุตฺตปฺปฏิชานน อเปกฺขติ ฯ 
อิมสฺมึ วตฺถุสฺมึ อาปตฺตีติ ปเท เหตุ ฯ เอว๑ วุตฺตนเยน ฯ 
ยทิ เนว ปฏชิานนฺติ ฯ เอตฺถาติ ปม อสฺสชิปุนพฺพสุกา 
 
๑. อย วณณฺนาย นตฺถิ ฯ 

                        [ปา.๔๑๓..๔๑๘ ฯ ส.๑๔๐.๑๔๑] 
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ภิกฺขู โจเทตพฺพาติอาทิวจเน ฯ 
        เอวนฺติ วุจฺจมานนเยน ฯ ต พฺยตฺเตน ภิกฺขุนาติอาทิวจน ฯ 
ภิกฺขุนาติ ปท กตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        อุปติสสฺตฺเถโรติ ปท อาหาติ ปเท กตฺตา ฯ อนฺเตวาสิเกหีติ 
ปท วุตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ วุตฺโตติ ปท อุปติสฺสตฺเถโรติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ อนฺเตวาสิเกหิ วุตฺโต 
อุปติสฺสตฺเถโร ยสฺสา วีถยิา กุลทูสกกมฺม กต ตตฺเรว๑ 

วาริตนฺติ อาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ อนฺเตวาสิเกหิ วุตฺโต อุปติสฺสตฺเถโร 
อาห ฯ ตนฺติ ต วจน ฯ มโนรถมตฺตเมวาติ มนสฺมึ อิจฺฉามตฺตเมว 
น สพฺเพส อิจฺฉา ฯ สพฺเพส มตึ ญาเปนฺโต สเจ หีติ๒ 

อาทิมาห ฯ ติโยชน ปรม ปมาณ ยสฺส โส ติ...รโม ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๗๓๔] เต สงฺเฆน...กตาติ ปน ฯ กถ ฯ เป ฯ กาสีติ 
ปุจฺฉา ฯ สงฺโฆ คนฺตฺวา ว คนฺตฺวา เอว อชฺโฌตฺถริตฺวา น 
อกาสิ ฯ อถโข สจฺจโต ฯ กุเลหีติ ปท กยิรมาเนสูติ ปเท 
กตฺตา ฯ กยิรมาเนสูติ ปท กเถตฺวาติ ปเท ภาวลกฺขณ ฯ 
าเนติ ปท กเถตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ สมณปฺปฏิปทนฺติ 
สมณาน ปฏิปตฺตึ ฯ กเถตฺวา ส ฺาเปตฺวา อกสุ ฯ อิตีติ 
 
๑. ๒. ตโต สเจป อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                    [ปา.๔๑๘..๔๒๐ ฯ ส.๑๔๑.๑๔๒]  
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ปท สมาปนฺน ฯ 
        ปพฺพาชนียกมฺม สงฺเฆน กต เอตสฺสาติ ปพฺพา...กโต ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธ กมฺม เอตสฺสาติ ปฏิปฺ- 
ปสฺสทฺธกมฺโม ฯ เตน ภิกขฺุนา กต น คเหตพฺพาติ ปททฺวเย 
กตฺตา ฯ ตโต กุลโต ฯ ...ปตฺเตนาป ภิกฺขุนา น คเหตพฺพาติ 
ปเท กตฺตา ฯ อปสทฺโท สมฺภาวโน อาสวกฺขย อปฺปตฺเต 
กึ วตฺตพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ ปจฺจยา อกปฺปยา ฯ ปุจฺฉิเตน 
ภิกฺขุนา วุตฺเตติ ปเท กตฺตา ฯ ปุพฺเพ ฯ เป ฯ ตฺตา มย น 
คณฺหาม อิติ วจเน วุตฺเต ฯ น มย ฯ เป ฯ เทม อิติ สเจ 
วทนฺติ ฯ การเณนาติ กุลทูสนสงฺขาเตน การเณน ฯ ปจฺจยา 
คเหตพฺพา ฯ ปกติยาติ ปท ทาน อิติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ 
ตโต ทานโต ฯ ปกติทานเมวาติ ปกติยา สทฺธาย ทินฺนทาน ฯ 
เอวสทฺเทน นิวตฺติต ทาน ญาเปนฺโต ย วฑฺเฒตฺวา ฯ เป ฯ 
วฏฏตีติ อาห มนุสฺสา กตกุลทูสนการเณน ย ทาน วฑฺเฒตฺวา 
เทนฺติ ต ทาน คเหตุ น วฏฏตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
        ภิกฺขูนนฺติ ปท ขมาปนนฺติ ปเท กมฺม ฯ เตส อสฺสชิ- 
ปุนพฺพสุกาน๑ ฯ กถ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน สพฺเพป ภิกฺขู 
วุตฺตา ฯ 
        [๗๓๕] อสฺสาติ คาม วาติ ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ คามาทีสุ ฯ 
 
๑. เตส ภิกฺขูน ฯ 

                      [ปา.๔๒๐..๔๒๒ ฯ ส.๑๔๒.๑๔๓]  
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นตฺถิ ปากาเรน ปริกฺเขโป ยสฺมึ โส อปฺปาการปริกฺเขโป ฯ 
สห อาปเณน วตฺตตีติ สอาปโน ฯ อสฺสาติ กุลทูสโกติ 
ปทสฺส ฯ 
        [๗๓๖] ตตฺถาติ ปุปฺผทาเนน๑ วาติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ 
หริตฺวา วา ฯ เป ฯ เปตฺวา เทติ ฯ สย วา อุปคตาน มนุสฺสาน 
เทตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ สงฺฆิเกป ปุปฺเผ ฯ นิยามิต ปุปฺผ ฯ 
เสส ฯ เป ฯ เปตฺวา ว ทาน วฏฏตีติ สมพฺนฺโธ ฯ ตฺจ โข 
ปุปฺผทาน วตฺถุปูชนตฺถาย วฏฏตีติ สมพฺนฺโธ ฯ สิวลิงฺคนามิกา 
เทวตา สิวลิงฺคนามาติ วทนฺติ ฯ อาทิสทฺเทน วิณฺหวมาทีน 
คหณ ฯ หราเปนฺเตนาติ ปท หราเปตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
าติ...เหวาติ ปท หราเปตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ อิตเร ปน 
อ ฺาตกา สามเณรา หริตุ อิจฺฉนฺติ ฯ ปุปฺผภาชเกนาติ ปท 
วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ กุรุนทฺิย ฯ เป ฯ อุปฑฺฒภาค ทาตุ 
วฏฏตีติ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เถรา ปาโต ว เทนฺติ ฯ 
คจฺฉนฺตาป ปูเชนฺตาป๒ ภิกฺขู เทนฺติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ าเน ฯ 
เอตป ทาน ฯ อกฺก...ปูเชนเฺต อุปาสเกติ โยชนา ฯ ทสิฺวาติ 
ปท วฏฏตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ฯ อุปาสกาติ อามนฺตน ฯ 
ตานิ กณฺณิการปุปฺผาทีนิ ฯ ภิกฺขูติ ปท ปุจฺฉนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ 
กตฺวาติ ปท ปวิฏเติ ปเท ปุพฺพกาลกิรยิา ฯ ปวิฏเติ ปท 
 
๑. ปุปฺเผน อิติ ปาลิ ฯ ๒. ปูช กโรนฺตาป อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๔๒๒ ฯ ส.๑๔๓.๑๔๔]  
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ภิกฺขูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปวิฏตฺถาติ ตุเมฺห ปวิฏา อตฺถ ฯ 
พหุต ปหุตนฺติ จ เทฺว ปริยายา ปการสฺส โพ ฯ สามเณเรหิ 
จาติ ปท ปตานีติ ปเท กตฺตา ฯ เต มนุสฺสา ฯ สาม ฯ เป ฯ 
ปูเชสฺสตีติ ภิกฺขู วทนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ วฏฏตีติ เอว วจน 
วฏฏติ ฯ มหา ฯ ป ฯ ยฺจ อิติ วจน วุตฺต ฯ สามเณเรหีติ 
ปท ทาเปตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ สามเณรา เตส มนุสฺสาน 
เทนฺติ ฯ เถเรหีติ ปท วตฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ยาจิตฺวาติ 
ปท อาทายาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อโนจิเตสูติ ปุปฺเผสุ 
อโนจิเตสุ วทนฺตีติ ปเท ภาวลกฺขณ ฯ อาคนฺตฺวา วทนฺติ ฯ 
สามเณเรตีติ ปท โอจินิตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ าตก...เยวาติ 
ปท โอจินิตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ อ ฺาตเก สามเณเร ฯ น 
ปลายิตพฺพนฺติ เถเรน สามเณเร โอโรหิตฺวา น ปลายิตพฺพ ฯ 
เถโร สามเณร โอจินิตฺวา ทาตุ วฏฏติ ฯ สเจ วทติ ฯ 
เอต ยาคุภตฺตาทิก ตสฺเสว ธมฺมกถิกสฺส น กปฺเปติ ฯ เอต 
ยาคุภตฺตาทิก ฯ 
        [๗๓๗] เทนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส ทุกฺกฏาทีนีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
วุตฺตนเยเนวาติ ปท เวทติพฺพานีติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ สนฺตเก 
ฯ เป ฯ นิยามิเต จ ผเล เวทิตพฺพานีติ ปเท อาธาโร ฯ 
ขีณ ปริพฺพย ปาเถยฺย เอเตสนฺติ ขีณปริพฺพยา ฯ ผลภาชเกนปติ 
ปท วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ ตโตติ ปริจฺฉินฺนผลโต ...รุกฺขโต 
                        [ปา.๔๒๒ ฯ ส.๑๔๔..๑๔๖]  
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วา ฯ อิโต รุกขฺโต คเหตุ คหณ ตยา ลพฺภติ อิติ ทสฺเสตพฺพา ฯ 
รุกฺโข วา ทสเฺสตพฺโพติป ปาโ ฯ 
        [๗๓๘] จุณฺเณนาติ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ อิธ จุณฺณวิสเย ฯ 
สงฺฆสฺสาติ ปท รุกฺขจฺฉลฺลีติ ปเท สมพฺนฺโธ ฯ มตฺติ...สุปติ 
ปท ญตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ คร.ุ.ปคนติฺ ครุภาวอุปคต๑ ฯ 
เอตฺถ ปาลิย ฯ ตป ปณฺณทาน ฯ อาจริโย ปน ตตฺถ สพฺพ 
วิตฺถาเรน วณฺณยิสฺสตีติ อาห ปรโต หีติอาทึ ฯ ปรโตติ 
จุลฺลวคฺคฏกถาย ฯ เอตฺถ วจเน ฯ 
        [๗๓๙] สาสนสฺส หรณ สาสนหรณ ทูเตยฺยฺจ ต สาสน- 
หรณฺจาติ ทูเตยฺย...หรณ ทูเตยฺยสาสนหรณ เอว กมฺม 
ทูเตยฺย...กมมฺ ฯ อกาตพฺพาการ าเปนฺโต คิหีน หติีอาทิ- 
มาห ฯ โส คาโม อย ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ อาคเตน ภิกฺขุนา 
วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ กปฺปยสาสน หริตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อฏหีติ ปุปฺผทานาทีหิ อฏหิ ฯ 
        [๗๔๐] ปาปาติ ลามกา ฯ เต ปน มาลา...ทโย ปาป- 
สมาจารา ฯ อิธ สมาจาโรติ ปเท ฯ อสฺสาติ ปาปสมาจาโรติ 
ปทสฺส ฯ กลุา ฯ เป ฯ เอตฺถ ปน วจเน โหนฺตีติ ปเท 
อาธาโร ฯ กลุานิ อิติ เอต วจน ฯ อตฺถโตติ สภาวโต ฯ 
เตน ภิกฺขุนา ฯ อสฺสาติ กุลานิ จ เตน ทุฏานีติ ปทสฺส ฯ 
 
๑. ครุภณฺฑภาว...อิติ ภวิตพฺพ ฯ 

                          [ปา.๔๒๒ ฯ ส.๑๔๖.๑๔๗]  
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สมนุ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน ทฏพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ โส 
ภิกฺขุ ฉนฺท...อาทึ วจน อาห ฯ ตสฺส ฉนฺทคามิโนติอาทิ- 
วจนสฺส ฯ สม...กมฺมนฺติ ปท กต อิติ ปเท กมฺม ฯ 
กาตพฺพนฺติป อตฺถิ กาตพฺพาติ อตฺโถ ฯ 
        [๗๔๑] อุทฺทิฏา ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เอเตสนฺติ 
ธมฺมาน อาปตฺตีติ ปเท กมฺม ฯ วีติกฺ...เยวาติ วตฺถุวีติกฺก- 
มกฺขเณเยว ฯ เอวสทฺเทน สมนุภาสนกมฺมกฺขณ ปฏกิฺขิปติ ฯ 
อิตเร ยาวตติยกา โหนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ ยถา ฯ เป ฯ 
ทิวเส ชโร โหติ อิติ ตสฺมา ชโร ตติ ฯ เป ฯ วุจฺจติ ฯ 
อิติ ตสฺมา อิตเร ธมฺมา ยาวตติยกา อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพา ฯ 
        อหสฺส ยาวติ ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวติห ฯ ยาวติสทฺโท 
 ินิปาโต ฯ อหานีติ ทิวสานิ อจฺจนฺตสโยโค ฯ อหสสฺ ตาวติ 
ตาวติห ฯ 
        น กาเมนาติ กาเมน อิจฺฉาย ปริวาส อาทาย วตฺตพฺพ 
น ฯ กมน กาโม ฯ น วเสนาติ อตฺตโน สตฺติยา น ฯ วสน 
สมตฺถน วโส ฯ 
        ฉนฺน รตฺตีน สมาหาโร ฉรตฺต ฉรตฺต เอว ฉารตฺต ฯ 
        วีสติสงฺโขติ วีสติ อิติ คณิตพฺโพ ฯ ยตฺถาติ ยสสฺ 
สมานสวาสกสีมาย ฯ อกต อพฺภานกมฺม เอตสฺสาติ อกตพฺภาน- 
กมฺโม ฯ อนุธมฺมตาติ อนุคตปฺปกติกา ฯ อนุธมฺมตาติ ปท 
                      [ปา.๔๒๒..๔๒๖ ฯ ส.๑๔๗.๑๔๘]  
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วิวรตุ โลกุตฺตราติอาทิ วุตฺต ฯ อนุคตาติ ปท อนุสาสนีติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ อนุสาสนีติ ปท สามีจิธมฺมตาติ ปทสฺส 
สรูปวิเสสน ฯ โอวาโท เอว อนุสาสนี โอ...สน ีฯ สามีจิ 
เอว ธมฺมตา ปกติ สามีจิธมฺมตา สามีจิกมฺมนฺติ อธิปฺปาโย ฯ 
เอตฺถาติ อุทฺทิฏา โขติอาทิวจเน ฯ 
                        เตรสกณฺฑปทโยชนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                                [ปา.๔๒๖ ฯ ส.๑๔๘]  
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        [๗๔๒] ตตฺถาติ อนิยตสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ 
สลฺลกฺเขตฺวาติ ปท กเถนฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ น 
คจฺฉติ ฯ ตทนุรูปนฺติ ตสฺส กาลสฺส อนฺรูป ฯ อสฺสาติ วิสาขาย ฯ 
ตสฺสา วิสาขาย ฯ ยเถว ห ิตสฺสา วีสติ ปุตฺตธีตโร อเหสุนติฺ 
สมฺพนฺโธ ฯ อสฺสาติ วิสาขาย ปุตฺตธีตานปติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
อิตีติ เอว ฯ 
        วีสุตฺตรจตุสฺสตปุตฺตนตฺตา ปริวารา เอติสฺสาติ วีสุตฺ...วารา ฯ 
ทานฺจ ปทานฺจ ทานปฺปทานานิ ฯ อนฺตเร ปวตฺติตา อุสฺสวา 
อนฺตรุสฺสวา ฯ มหุเต ปวตฺติตา อสฺสวา มหุสฺสวา๑ ฯ 
        อิเมปติ อปสทฺโท วิสาข อเปกฺขติ ฯ สมาโน๒ อายุ อิเมสนฺติ 
สมานายุกา ฯ นตฺถิ โรโค  อิเมสนฺติ นโีรคา ฯ เยป ชนา ฯ 
อปสทฺโท อสฺสทฺเธ ชเน อเปกฺขติ ฯ ตเยว วิสาข ฯ ตสฺสา 
วิสาขาย ฯ 
        [๗๔๓] กมฺมกฺขมนฺตีมสฺส วิวรณ กมฺมโยคฺคนฺติ ตทฺธิต- 
วิคฺคโห ฯ อาสน กมฺมนิยภาวาย กมฺมนิยสฺส ปวตฺตนาย อลซ 
ปริยตฺต สมตฺถ อิติ ตสฺมา อาสน อลงฺกมฺมนิย ฯ กาตุนฺติ 
ปท ตาทิเสติ ปเท สมฺปทาน ฯ อสฺสาติ อลงฺกมฺมนิเยติ ปทสฺส ฯ 
 
๑. มหนฺโต อุสฺสโว มหุสฺสโวติ เม มติ ฯ  ๒. สมาน ฯ 

                       [ปา.๔๒๗..๔๒๙ ฯ ส.๑๔๘..๑๕๐]  
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ยตฺถ อาสเน ฯ กสฺมา ปทภาชเน นิปชฺชน วุตฺตนฺติ อาห 
ยสฺมาติอาทึ ฯ อสฺสาติ นิสชฺช กปฺเปยฺยาติ ปทสฺส ฯ อุภยนฺติ 
นิสีทนนิปชชฺน ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ สเจติอาทิ วิตฺถาโร ฯ 
ปหิต กวาฏ เอตสฺส คพฺภสฺสาติ ปหิตกวาโฏ ฯ อปหิตกวาฏสฺส 
คพฺภสฺส ฯ 
        [๗๔๔] สทฺทหิตพฺพาติ สทฺเธยฺยา ฯ วจิตพฺพาติ วจสา วจ 
ภาสเน ยทนูติอาทิสุตฺเตน อสปฺปจฺจโย อิตฺถิยมโต อาปจฺจโยติ 
สุตฺเตน อา ฯ กลาเป ปน อสปฺปจฺจโย อตฺถิ ฯ อถวา 
อิตฺถิยมโต อาปจฺจโยติ สุตฺเตน วจสทฺทโต อาปจฺจโย สสฺสเร 
วาคโมติ สาคโม ฯ สทฺเธยฺย วจสา เอติสฺสาติ สทฺเธยฺยวจสา ฯ 
        ปทภาชเน อาคตผลาติอาทิวจเน การณ าเปนฺโต อาห 
สา ปนาติอาทึ ฯ อสฺสาติ สทฺเธยฺยวจสาติ ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ 
อาคตผลาติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ ปฏิลทฺธ โสตาปตฺติผล เอตายาติ 
ปฏิลทฺธโสตาปตฺติผลา ฯ อภิ สมฺมา อิตา คตาติ อภิสเมตาวินี ฯ 
อภิสปุพฺโพ อิธาตุ คติย ตาวีปจฺจโย ฯ ปฏิวิทฺธ จตุสฺสจฺจ 
เอตายาติ ปฏิวิทฺธจตุสฺสจฺจา ฯ สิกิขตฺ...สนนฺติ สิกฺขตฺตย- 
สงฺขาต สาสน ฯ 
        นิสชฺชาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ เอวรูปายปติ อปสทฺโท อรุจิสูจโน ฯ 
        [๗๔๕] ตทตฺถโชตนตฺถนฺติ ทิฏสฺส อนิยตภาวสงฺขาตสฺส 
                          [ปา.๔๒๙.๔๓๐ ฯ ส.๑๕๐.๑๕๑]  
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อตฺถสฺส ปกาสนตฺถ ฯ มลลฺา...หาเรติ ลงฺกาทีเป มลฺลารามวิหาเร ฯ 
อถาติ ตทา ฯ อสุทฺโธ อิติ ลทฺธิ เอตสฺสาติ อสุทฺธลทฺธิโก ฯ 
อิติ มนสิกตฺวา ฯ ตุเมฺห ฯ เป ฯ วทาเปถาติ มาทิเสหิ ตุเมฺห 
มาตุคาเมน สทฺธึ เอกาสเน ตุมฺหาก นิสินฺนภาว วทาเปถ กถยตฺิถ ฯ 
มาทิเสติ๑ ปท วทาเปถาติ ปเท กมฺม ฯ อนฺตรฆรสฺเสเวโสติ 
เอโส นิสินฺนภาวสฺส วทาปนภาโว อนฺตรฆรสฺเสว โทโส น 
มยฺห โทโส ฯ ตนฺติ ปท สทฺธาเปตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ ตมฺมมฺหิ 
จาติ สุตฺเตน ตุมฺหสทฺทสฺส ตอาเทโส ฯ สทฺธาเปตุนฺติ มยฺห 
วจน สทฺทหาเปตุ ฯ เอวนฺติ เอว ปาฏิหิริย ฯ 
        อิโตติ สา สทฺเธยฺยวจสา ฯ เป ฯ กาตพฺโพติ วจนโต ฯ 
สพฺพ วจน ฯ การณาการทสฺสนตฺถนฺติ กาตพฺพาการสฺส ทสฺสนตฺถ ฯ 
ตตฺถาติ สา เจติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
        [๗๔๖] คมน...อาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ นิสชชฺสฺสาทตฺถนฺติ 
นิสชฺชาย อสฺสาทตฺถ ฯ เอตฺถ สิกฺขาปเท ฯ ทุติยจตุกฺเก ปน 
วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ ทุติยจตุกฺเก ฯ 
        สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ จตุกฺเกสุ ฯ คจฺฉโต ปทวาเร ทุกฺกฏนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ยนฺติ ย อิตฺถึ ฯ อนิยเมตฺวา อิติ มนสิกตฺวา 
คนฺตฺวา นิสินฺนสฺสาป อาปตฺติโย เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท 
วเสน จ นิสชฺ...น จาติ โยเชตพฺโพ ฯ นิสินฺนสฺส ภิกฺขุสฺส 
 
๑. มาทิเสหีติ ฯ 

                           [ปา.๔๓๐ ฯ ส.๑๕๑..๑๕๓]  
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รหสฺสาโทติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อิตฺถิยาติ อิตฺถิยา สทธฺึ ฯ 
        [๗๔๗] ตตฺถาติ ทุติยานิยตสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ภควตา 
...อาทิมฺหิ วจเน เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ เอโก ภิกฺขุ 
ย กปฺเปยฺย ฯ ยนฺติ กิริยาปรามสน ฯ ต นิสชฺช กปฺเปตุนฺติ 
ต นิสชฺชกปฺปน ภควตา ปฏิกฺขิตฺต ฯ วุตฺตเมวตฺถ สาเธนฺโต อาห 
อิตรถา หีติอาทึ ฯ หิ สจฺจ ตโต สมฺพนฺธโต อิตรสฺม ึอตฺเถ 
คยฺหมาเน ฯ ทุติยนเย เอโกติ เอกสฺส กปฺเปตุนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ กปฺเปตุนฺติ กปฺปน ภาเว ตุ ฯ น เหว ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน เวทิตพฺพ ฯ ป...เนวาติ ปมสิกฺขาปเท วุตฺต- 
นเยเนว ฯ โก ปน ทุติยสกิฺขาปทสฺส วิเสโสติ อาห เกวล 
หีติอาทึ ฯ 
                                อนิยตโยชนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                         [ปา.๔๓๓..๔๓๙ ฯ ส.๑๕๓.๑๕๔]  
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        [๗๔๘] อิทานิ นิสฺสคฺคิยาน วณฺณนาย ปติฏเปนฺโต อาห 
ตึสาติอาทึ ฯ ตึส นิสฺสคฺคิยา เย ธมฺมา สมิตาวินา สมฺมาสมฺพุทฺเธน 
วุตฺตา อิทานิ เตส ธมฺมาน อปุพฺพปทวณฺณน กริสฺสามิ อหนฺติ 
โยชนา ฯ 
        ปาปานิ สเมสิ วูปสเมสีติ สมิตาวี สมุ อุปสเม ตาวีปจฺจโย ฯ 
        [๗๔๙] ททมาน อติเรกจีวร ฯ โน นิปฺผตฺติวเสน อุปฺปนฺน 
โหติ อติเรกจีวร ฯ อิตีติ เอว ฯ คุณพหุมาเนนาติ คุณสฺส  
พหุมาเนน ฯ มนายตีติ ปยายติ ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ อิติ 
เอว ฯ สพฺพ วจน ฯ นวม ฯ เป ฯ เอตฺถ ปน วจเน ฯ กถ 
เกน การเณน เถโร ชานาติ อิติ กสฺสจิ กงฺขา สเจ ภเวยฺยาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ สารีปุตฺตตฺเถโรติอาทิ วิตฺถาโร ฯ อิตีติ ปท 
อาปุจฺฉิตฺวา วาติ ปเท อากาโร ฯ มม ฯ เป ฯ วเทถ อิติ 
เอว ปหิณติ ฯ เอวนฺติ นวม วาติอาทวิจเน อานนฺเทน 
วุตฺเต ฯ อานนฺเทนาติ ปท วุตฺต อิติ ปเท กตฺตา  ฯ ต 
ปริจฺเฉท กโรนฺโต อถโข ตทนนฺตร ภควา ฯ เป ฯ ธาเรตุ อิติ 
วจน อาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ กโรนฺโตติ ปท ภควาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ อเนน เถเรน ฯ อถ ยทิ อภวิสฺส ฯ อเนนาติ 
ปท อุทฺทิฏโติ ปเท กตฺตา ฯ 
                        [ปา.๑.๒ ฯ ส.๑๕๕..๑๕๗]  
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        [๗๕๐] นาสนาทีหิป นิฏ ิต ฯ อสฺส นิฏ ิตจีวรสฺมินฺติ 
ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ กตนฺติอาทิปเทสุ กตฺตพฺพ กมฺม กตฺวาติ 
ปเท กมฺม ฯ ฏีกาย ปน ปาสวฏฏ ฯ เป ฯ สาน ยงฺกิฺจิ 
กตฺตพฺพ ต กตฺวาติ วุตฺต ฯ ปาสวฏฏคณฺฐิกวฏฏปรโิยสาน 
เอตสฺส กมฺมสฺสาติ ปาส...สาน ฯ สูจิยาติ ปท ปฏิสามนนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ โจราทีหีติ ปท หฏนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เอตปติ 
อปสทฺโท อเปกฺโข ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ กร...ธสฺเสวาติ 
กรเณ ปลิโพธสฺส ฯ อคฺคินาติ ปท ทฑฺฒนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๗๕๑] ก ิเน จาติ จสทฺโท จีวรสมฺินฺติ อเปกฺขติ ฯ เอเตน 
อุพฺภตสฺมึ ก ิเน อิติ วจเนน ฯ ต ปน ก ิน อุทฺธริยติ ฯ 
มาติกาสูติ นิทฺธารณ ฯ อสฺสาติ อุพฺภตสฺมึ ก ิเนติ ปทสฺส ฯ 
ตตฺถาติ มาติกาอนฺตรุพฺภาเรสุ นิทฺธารณ ฯ อนฺตรุพฺภาโรป 
อาคโต ฯ ตตฺถาติ มาติกาอนฺตรุพฺภาเรสุ ฯ ย วจน ฯ อิธ 
ปน าเน ฯ วุตฺตตายาติ ปท น จ สุวิ ฺเยฺโยติ ปเท 
เหตุ ฯ 
        [๗๕๒] อสฺสาติ กาลสฺส ฯ กาลนฺติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
ทสาหปรมนฺติ เอตฺถ ปเท ยา ทสา...มตา วุตฺตา ฯ อิตีติ 
ปท อิทนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ อติเรกนฺติ อธิก ฯ อสฺส อติเรก- 
จีวรนฺติ ปทสฺส ฯ จีวรานนฺติ ปท นิทฺธารณ ฯ เอเตน ฉนฺน 
จีวราน อ ฺตรนฺติ วจเนน ฯ ตสฺส จีวรสฺส ฯ ตตฺราติ 
                   [ปา.๒.๓ ฯ ส.๑๕๗..๑๕๙]  
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ตสฺมึ จีวรปฺปมาเณ ฯ 
        [๗๕๓] ตนฺติ ปท กาลนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ชาติ จ 
ปมาณฺจ ชาติปฺปมาณ ยถาวุตฺต ชาติปฺปมาณ เอตสฺส 
จีวรสฺสาติ ยถาวุตฺตชาติปฺปมาณ ฯ จีวรนฺติ ปท อติกฺกามยโตติ 
ปเท กมฺม ฯ อติกฺกามยโต นิสฺสคฺคิยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถนฺตเรติ 
ปท น โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ เอตนฺติ 
นิสฺสคฺคิยนฺติ วจน ฯ นิสฺสคฺคิย อสฺส ธมฺมชาตสฺส อตฺถิ อิติ 
ตสฺมา ต ธมฺมชาต นิสฺสคฺคิยมิจฺเจว นิสฺสคฺคิย อิติ เอว นาม ฯ 
เอวสทฺเทน นามเภท ปฏิกฺขิปติ ฯ กินตฺนฺติ ต นิสฺสคฺคิย กึ ฯ 
ตนฺติ กาล ฯ นิสฺสคฺคิยสงฺขาต วินยกมฺม อสฺสาติ นิสฺสคฺคิย- 
วินยกมฺม ฯ เอตฺถาติ ต อติกฺกามยโต นสิฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ 
วจเน ฯ 
        ตตฺถาติ เอกาทเสติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ เอกา ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน เวทิตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ เวเธตฺวา เวเตฺวาติ 
จ เทฺว ปริยายา ฯ 
        [๗๕๔] กถ เทเสตพฺพาติ ปุจฺฉา ฯ ยถา ขนฺธเก วุตฺตนฺติ 
เยน ปกาเรน ขนฺธเก วจน ภควตา วุตฺต ตถา อาปตฺติ 
เทเสตพฺพา ฯ กถฺจ กึ วจน ตตฺถ ขนฺธเก วุตฺต ฯ เตน 
ฯ เป ฯ เทเสมีติ เอว วจน ขนฺธเก วุตฺต ฯ อิธ ปนาติ อธิกาเร 
วตฺตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ สเจ เทฺว จีวรานิ โหนฺติ ฯ สเจ 
                           [ปา. ๓ ฯ ส.๑๕๙.๑๖๐]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 519 

พหูนิ จีวรานิ โหนฺติ ฯ นสิฺสชฺชเนปติ ปท วตฺตพฺพนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ สเจ เอก จีวร โหติ ฯ ยถาปาลิเมวาติ ปาลิยา 
อนุรูปเมว กิริยาวิเสสน ฯ เอวฺหีติ ทฬฺหีกรณ ฯ ห ิสจฺจ 
พฺยตฺเตน ฯ เป ฯ สวเรยฺยาสีติ เอว วจน ภควตา ตตฺถ ขนฺธเก 
วุตฺต ฯ เตน อาปตฺตึ ปฏิคฺคณฺหนฺเตน เทสโก ปสฺสสิ อิติ 
วตฺตพฺโพ ฯ เทสเกน อาม ปสฺสามิ อิติ วจน วตฺตพฺพ ฯ 
ปฏิคฺคณฺหนฺเตน อายตึ ฯ เป ฯ ยฺยาสีติ วจน วตฺตพฺพ ฯ 
        เอตฺถาติ อธิกาเร ฯ อิตีติ ปท อยนฺติ ปทสสฺ สรปู ฯ 
ตตฺถาติ อาปตฺติเทสนาปฏิคฺคหณวิสเย เวทิตพฺโพติ ปเท 
อาธาโร ฯ 
        [๗๕๕] ยถา ฯ เป ฯ สชฺชเนป ปาลิ เวทิตพฺพา ฯ ทฺวินฺน 
นิสฺสชฺชเน วิเสโส ภเวยฺยาติ กสฺสจิ อาสงฺกา สิยา ตนิวตฺต- 
นตฺถ ยทิ หีติอาทิ วุตฺต ฯ วิเสโสติ คณสฺส นิสฺสชชฺนโต 
ทฺวินฺน นิสฺสชฺชนสฺส วิเสโส ฯ วตฺวาติ ปท วุตฺโตติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิธาปติ ทฺวินฺน นิสฺสชฺชเน ฯ ยสฺมา ปน 
นตฺถีติ ยสฺมา ปน วิเสโส นตฺถิ ตสฺมา ภควา ปาลึ อวตฺวา 
คโต อิติ ตสฺมา ฯ คณสสฺ ฯ เป ฯ ปาลติี เอตฺถ ทฺวินฺน 
นิสฺสชฺชเน ปาลิ คณสฺส วุตฺตา ปาลิ เอว ฯ เทสิยมานายาติ 
ปท เปตีติ ปเท ภาวลกฺขณ ฯ อ ฺตเรนาติ ปท ปฏิคฺ- 
คเหตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ ยท ิหีติ 
                      [ปา.๓.๔ ฯ ส.๑๖๐..๑๖๒]  
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ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ ญตฺติฏปนา ยทิ สิยา ฯ นิสฺสฏ... 
ทาเนปติ ปท วตฺตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อปสทฺโท อาปตฺติปฺ- 
ปฏิคฺคหณ อเปกฺขติ ฯ ญตฺติทุติยกมฺมานิปติ ปท อตฺถีติ ปเท 
กตฺตา ฯ วุตฺตานีติ ปท ตฺติ...มฺมานิปติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
เตส เอตนฺติ เอต นิสฺสคฺคิยวินยกมฺม เตส ญตฺติทุติยกมฺมาน 
อนุโลม อนุรูป ฯ เอตนฺติ นิสฺสฏจีวรทาน ฯ ต จีวร เตน 
ภิกฺขุนา ทินฺนเมว น โหติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๗๕๖] อติกฺกนฺเตติ ปท จีวเรติ ปทสสฺ วิเสสน ฯ จีวเรติ 
ปท ส ฺ ีติ ปเท อาธาโร ฯ อิท จีวร ฯ เอว ส ฺา อสฺส 
อตฺถีติ เอวส ฺ ี ฯ ทสาเหติ ปท อติกฺกนฺเตติ ปเท ลกฺขณวนฺต ฯ 
อติกฺกนฺเตติ ปท ส ฺ ีติ ปเท ภาวลกฺขณ ฯ อิธาติ อติกฺกนฺตส ฺ ีติ 
ปเท วุตฺตา ส ฺา ฯ สพฺพตฺถาติ ทสาหาติกฺกนฺเต เวมติโก 
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติอาทีสุ ฯ ตเตฺรโสติ เตสุ ภิกฺขูสุ เอโส 
ภิกฺขุ ฯ อนฏเติ ภาวลกฺขณ ฯ อวิลุตฺเตติ เอตฺถ ปน ปเท 
อิติ สนฺนิฏาน เวทิตพฺพ ฯ ภินฺทิตฺวาติ ปท ปสยฺหา๑ อิติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ปสยฺหา...เสนาติ อภิภวิตฺวา อวหารวเสน ฯ 
ทิวสปติ อจฺจนฺตสโยโค อปสทฺโท สมภฺาวโน ฯ ตนฺติ 
อนิสฺสชฺชิตจีวร ฯ เอตฺถาติ อนาปตฺติภาเว ฯ 
        [๗๕๗] อนาปตฺติ ฯ เป ฯ เอตฺถ ปน วจเน เวทิตพฺพ ฯ 
 
๑. ปสยฺห ฯ 

                       [ปา.๔.๕ ฯ ส.๑๖๒..๑๖๔]  
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ตตฺราติ อธิฏานุปควิกปฺปนุปเค จีวเร ฯ อิติ วาติ ปท 
อนุ ฺาตานีติ ปเท อากาโร ฯ น วิกปฺเปตุนฺติ เอตฺถ อิติสทฺโท 
อยนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๗๕๘] ตตฺถาติ เตสุ จีวราทีสุ ฯ ตสฺส จีวรสฺส ปมาณ 
โอนก๑ อุกฺกฏ...เทนาติ ปท โอนกนฺติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ 
ลาม...เทนาติ ปท ปมาณนฺติ ปเท วิเสสตฺตติยา ฯ สงฺฆาฏิยา 
...สงฺคสฺส จาติ ปททฺวย ปมาณนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ หิสทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ ทฺวิหตฺโถปติ อปสทฺโท อฑฺฒเตยฺย อเปกฺขติ ฯ 
อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ จีวราธิฏานวิสเย 
วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ เทฺว จีว ฯ เป ฯ อิติ วจน อาจริเยหิ 
อฏกถาย ยสฺมา วุตฺต  ตสฺมา อธิฏาตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิท กาเยน อธิฏาน น วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ๒ ฯ ตนฺติ จีวร 
อผุสนฺตสฺสาติ ปเท กมฺม ฯ วาจาย อธิฏาเน ปนาติ ปท 
อธิฏาตพฺพาติ ปเท วิสยาธาโร ฯ อถวา วาจาย...าเน 
ปน วินิจฺฉโย ฯ ตตฺราติ วาจาย อธิฏาเน ฯ หตฺถปาเสติ 
หตฺถสฺส สมีเป ฯ วาจา ภินฺทิตพฺพาติ วจน นิจฺฉาเรตพฺพ ฯ 
อถ ยทิ สงฺฆาฏิ โหติ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ สพฺพานิ 
๑. อูนกนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. อย โยชนา วณณฺนาย น สเมติ ฯ 

                    [ปา.๕ ฯ ส.๑๖๔..๑๖๕]  
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จีวรานิ อธิฏาตพฺพานิ ฯ อธิฏหิตฺวาติ ปท ปต อิติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ รชเน จ กปฺเป จ นิฏ ิเต อธิฏาตพฺพานิ ฯ 
สทฺธินฺติ ปท สสิพฺพนฺเตนาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ 
        [๗๕๙] ติจีวร ฯ เป ฯ น วฏฏตีติ ปจฺุฉา ฯ สเจ ฯ เป ฯ 
ลเภยิยาติ ติจีวร ปริกฺขารโจลนฺติ อธิฏาน สเจ ลเภยฺย ฯ 
อุทฺโท ... ...หาโรติ อุทฺโทสิตสิกฺขาปเท วุตฺตปริหาโร ฯ ติจีวรสฺส 
วจเน เถเรน วุตฺเต ภิกฺขู อวเสสา ปริกฺ ฯ เป ฯ วฏฏตีติ กิร 
อาหส ฯ อปสทฺโท ติจีวร อเปกฺขติ ฯ วฏฏตีติ ติจีวร ปรกิฺขารโจล 
กตฺวา อธิฏาตุ วฏฏติ ฯ 
        มหาปจฺจริย วุตฺตวจน ทสฺเสนฺโต มหาติอาทิมาห ฯ 
อปสทฺโท ภิกฺขูหิ วุตฺตวจน อเปกฺขติ ฯ เอต ปริกฺขารโจล 
นาม ปาเฏกฺก วิสุ นิธานมุข อนิสฺสคฺคิยภาวาย จีวรสฺส 
นิทหนการณ ฯ 
        นิธียเต ปยเต นิธาน ภาวสาธน นิปุพฺโพ ธา ธารเณ ฯ 
นิธานสฺส มุข การณ นิธานมุข ฯ 
        ติจีวร...อธิฏหิตฺวาติ เอตฺถ ปุพฺเพ อธิฏ ิต ติจีวร 
ปม ปจฺจุทฺธริตฺวา ปจฺฉา ปริกฺขารโจลนฺติ อธิฏหิตฺวาติ 
อธิปฺปาโย ฯ เตเนว ขุทฺทกสิกฺขาย ปุราณฏีกาย เอตเทว วุตฺต ฯ 
        อุทฺโทสติสิกฺขาปเท ภควตา วุตฺตาธิปฺปาย าเปนฺโต 
                                [ปา.๕ ฯ ส.๑๖๕]  
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อุทฺโทติอาทิมาห ฯ ติจีวร ติจีวรเมว อธิฏหิตฺวา ปริหรนฺตสฺส 
ภิกฺขุสฺส ปรหิาโร ภควตา วุตฺโต น ปริกฺขารโจลนาเมน 
อธิฏ ิตตฺติจีวรสฺส ภิกฺขุสฺสาติ อธิปฺปาโย ฯ ปริหรนฺตสฺสาติ ปท 
วตฺโตติ ปเท สมฺปทาน ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
        ปุณฺณวาลิก... ...โรปติ ลงฺกาทีเป ปุณฺณวาลิกวิหารวาสี 
มหาติสฺสตฺเถโร ฯ อปสทฺโท ปุพฺเพ วุตฺตภิกฺขู อเปกฺขติ ฯ 
มหาเถราน วจน อสฺสุมฺหา ฯ ปธาน ปทหนตฺถายาติ วีริย- 
กรณตฺถาย ฯ คตาน จ เนสนฺติ เตสุ ภิกฺขูสุ คเตสุ ฯ จสทฺโท 
ปทหนตฺถาย คเต ภิกฺขู อเปกฺขติ ฯ สุขปริโภคตฺถนฺติ วิปฺปวาส- 
โทสาภาวโต ยตฺถ กตฺถจิ ธมฺมสฺสวนาทินา กิจฺเจน อ ฺตฺถ 
อรุณ อุฏาเปตฺวา อาคนฺตฺวา นิสฺสชฺชน วินา ปริภฺุชิตุ สกฺก-ุ 
เณยฺยตฺตา สุขปริโภคตฺถ ฯ มหาปจฺจริยปติ อปสทฺโท มหา- 
 ิติสฺสตฺเถเรน วุตฺตวจน อเปกฺขติ ฯ 
        [๗๖๐] วสฺสโยคา๑ วสฺสิกา วสฺสิกา เอว สาฏิกา วสฺสิก- 
สาฏิกา ฯ มาเสติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ วณฺณสฺส เภโท วินาโส 
วณฺณเภโท วณฺณเภทสฺส มตฺต ปมาณ วณฺณเภทมตฺต 
วณฺณเภทมตฺเตน รตฺตา วณฺณ...รตฺตา ฯ อปสทฺโท อติรตฺต- 
วสฺสิกสาฏิท อเปกฺขติ ฯ นิสีทนฺติ เอตฺถาติ นิสีทน ฯ ตฺจาติ 
นิสีทน ฯ สยนสุขาทึ ปฏิจฺจ อตฺถริยตีติ ปจฺจตฺถรณ ฯ ตนฺติ 
 
๑. วสฺเส โยคาติ ภวิตพฺพ ฯ 

                            [ปา.๕ ฯ ส.๑๖๕.๑๖๖]  
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ปจฺจตฺถรณ ฯ อิติ เอว ฯ สพฺโพ ปกาโร เอตสฺสาติ สพฺพปฺปการ ฯ 
กณฺฑุ ปฏิจฺฉาเทตีติ กณฺฑุปฺปฏิจฺฉาทิ ฯ กณฺฑุปฺปฏิจฺฉาทิ 
อธิฏาตพฺพา ฯ กาเล๑ อาพาเธ วูปสนฺเต ฯ ปฺุฉติ อเนนาติ 
ปฺุฉน มุขสฺส ปฺุฉน มุขปฺปฺุฉน มุขปฺปฺุฉน เอว โจล 
มุขปฺปฺุฉนโจล ฯ อ ฺ มุขปฺปฺุฉนโจล ฯ อิติ ตสฺมา เทฺวป 
มุขปฺปฺุฉนโจลานิ ฯ เอต มุขปฺปฺุฉนโจลาธิฏาน นิธานมุข 
นิทหนการณ ฯ วิกปฺป...มาณนฺติ ปท ถวิ... ...วนนฺติ 
ปททฺวยสฺส วิเสสน ฯ วิกปฺปนุปคปจฺฉิมจีวรสฺส ปมาณ ยสฺส 
ต วิกปฺ...มาณ ฯ 
        [๗๖๑] อธิฏ ฯ เป ฯ หตีติ ปุจฺฉา ฯ ตตฺถาติ นวสุ 
การเณสุ ฯ ฉิทฺทภาเวน ปนาติ ปท วิชหนนฺติ ปเท วิเสสนตฺ- 
ตติยา ฯ ตฺจ อธิฏานวิชหน ฉิทฺเทน วุตฺต ฯ นขสฺส 
ปฏ ิ นขปฏ ิ นขปฏ ิยา ปมาณ เอตสฺสาติ นขปฏ ิปฺ- 
ปมาณ ฯ ตตฺถาติ นขปฏ ิปฺปมาณจฺฉิทฺเทสุ นิทฺธารณ ฯ จสทฺโท 
วากฺยารมฺโภ ฯ วินิวิทฺธเมวาติ วินิวิชฺฌิตฺวา คต ฉิทฺท ฯ 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ ตตฺถาติ สงฺฆาฏิอุตฺตราสงฺคอนฺตรวาสเกสุ ฯ 
ทีฆนฺตโตติ ปท วิทตฺถิปปฺมาณสฺสาติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ 
วิทตฺถิปฺปมาณสฺส ปเทสฺส ฯ ปเทสสฺสาติ ปท โอรโตติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ โอรโตติ อพฺภนฺตรโต ฯ ปรโต ฉิททฺ อธิฏาน 
 
๑. อิท ปท วณณฺนาย นตฺถิ ฯ 

                              [ปา.๕ ฯ ส.๑๖๖.๑๖๗]  
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น ภินฺทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ มหนฺตสฺส จีวรสฺส อนฺโต ชาต ฉิทฺท ฯ 
กรวิยติสฺสตฺเถโรติ กสฺส โย ฯ โอรภาเค ฉิทฺท อธิฏาน 
ภินฺทติ ฯ กโรนฺเตนาติ ปท สงฺฆริต อิติ ปเท กตฺตา ฯ ตโต 
สงฺฆริตฏานโต ฯ โอร ฉิทฺท อธิฏาน ภินฺทติ ฯ 
        ติจีวเรติ ปท ปมาณนฺติ ปเท อาธาโร ฯ มหา...วาทนฺติ 
ปท กตฺวาติ ปเท ปกติกมฺม ฯ อุตฺตรึปติ มหาสุมตฺเถรวาทโต 
อธิก ฯ อุตฺตรินฺติ ปท อิทนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อปสทฺโท 
น เกวล มหาสุมตฺเถรวาโท วุตฺโตติ าเปติ ฯ ปจฺฉิมปฺปมาณ 
อธิฏาน รกขฺติ อิติ วตฺวา ปริกฺขารโจเล ฯ เป ฯ จีวเรสูติ 
อิท วจน อนฺธกฏกถาย อาจริเยน วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ กสฺมา 
ปรโต ย ตาว อนฺธ ฯ เป ฯ จีวเรสูติ วุตฺตนฺติ ทสฺสนโต ฯ 
ปจฺฉิมปฺปมาณนฺติ จีวรสฺส ปจฺฉิมปฺปมาณ ฯ ปริกขฺารโจเลติ 
ปท ฉิทฺทนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อฏงฺคุเล จตุรงฺคุเลติ ปททฺวย 
ปริกฺขารโจเลติ ปทสฺส วิเสสน ฯ สุคตงฺคุเลนาติ ปท อฏงฺคุเล 
จตุรงฺคุเลติ ปททฺวยสฺส วิเสสน๑ ฯ โจเลติ ปท ฉิทฺทนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ ตโต ปเรนาติ ตโต อฏงฺคุลจตุรงฺคุลโต อปรสฺม ึ
ปเทเส ฯ 
        [๗๖๒] อิทานิ เหฏา วุตฺเตสุ อฏกถาวาโท มหาสุมตฺ- 
เถรวาโท กรวิยติสฺสตฺเถรวาโท อนฺธกฏกถาวาโทติ จตูสุ วาเทสุ 
 
๑. ตติยาวิเสสน ฯ 

                               [ปา.๕ ฯ ส.๑๖๗.๑๖๘]  
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สพฺพปฺปโม อฏกถาวาโท ปมาณเมวาติ าเปนฺโต ตตฺถาติ- 
อาทิมาห ฯ ตตฺถาติ เตสุ จตูสุ วาเทสุ นิทฺธารณ อนฺธ- 
กฏกถาย กร...วาเท มหา...วาเทติ นิทฺธารณิย ฯ ยสฺมา 
นตฺถิ ตสฺมา ต น สเมตีติ สมฺพนฺโธ ฯ หิสทฺโท ปากฏกรณ ฯ 
ย ปมาณ  ฯ ตโตติ อุกฺกฏปฺปมาณโต ฯ อุตฺตรินฺติ อธิกสฺส 
ปมาณสฺส ฯ ปฏิสิทฺธตฺตาติ ปท อุกฺกฏนฺติ ปเท าปกเหตุ ฯ 
ต อุกฺกฏปปฺมาณ ปจฺฉิม น กสฺมา ตโต อุกฺกฏปปฺมาณโต 
เหฏา ปมาณสฺศ อปฺปฏสิิทฺธตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท 
นิสีทนาทึ อเปกฺขติ ฯ ปจฺฉิม ปน ปมาณ ฯ สุตฺเตติ ปาลิย ฯ 
วิกปฺ...เมน ปน ปมาเณน ฯ ตสฺมาติ ปท น สเมตีติ ปเท 
เหตุ ฯ เอส นโย ฯ เป ฯ จีวเรสูติ ต วจน วุตฺต ต วจน 
น สเมตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตาวาติ ปท วตฺวาติ ปทสฺส กิริยา- 
วิเสสน ฯ อนฺธ...ถายนฺติ ปท วตฺวา ทสฺเสตฺวา วุตฺตนฺติ 
ปทตฺตเย อาธาโร ฯ ตตฺถาติ เตสุ ติจีวรปริกฺขารโจลาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ ปริกฺ...สฺเสวาติ ปท ปจฺฉิมปฺปมาณนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ เอวสทฺเทน มุขปฺุฉนาทิจีวเร นิวตฺเตติ ฯ 
อฏงฺ...ปจฺฉิมปฺปมาณ อิติ ทสเฺสตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ทสฺเสตฺวาติ 
ปท วุตฺตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ต อนฺธกฏกถาย วุตฺตวจน 
สุตฺเตน น สเมติ ฯ 
            ต จ สเมติ ต สเมตีติ จ เทฺว ปาา น ยุตฺตา 
                          [ปา.๕ ฯ ส.๑๖๘.๑๖๙]  
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ต น สเมตีติ ปน ปาโ ว ยุชฺชติ ฯ 
        ติริยนฺตโต ฉิทฺท ฯ โส กรวิยติสฺสตฺเถรวาโท ฯ นตฺถ ิ
ปริจฺฉินฺน เอตสฺมึ วาเทติ อปริจฺฉินฺโน ปริจฺเฉทรหิโตติ อตฺโถ ฯ 
ปมาณจีวรสฺสาติ ปมาณยุตฺตจีวรสฺส ฯ อิท ปน ฯ เป ฯ จีวรนฺติ 
อิท นาม จีวร ปมาณจีวร ปมาณยุตฺตจีวร อิโต ปมาณจีวรโต 
อุตฺตรึ มหนฺตจีวร อิติ อิท ปน  วจน น วุตฺต ฯ มหาสุมตฺ- 
เถรวาเท โทส โรเปตุ กิฺจิ วตฺตพฺพาการ ทสฺเสนฺโต อป- 
เจตฺถาติอาทิมาห ฯ อปจ อ ฺ กิฺจิ วจน วตฺตพฺพ อตฺถิ 
ติจีวรา ฯ เป ฯ ปมาณ อิติ วจน เอตฺถ ติจีวราทิวิสเย อาจริเยหิ 
อธิปฺเปต ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ มหนฺตจีวเร ฉิทฺทนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
อุกฺกฏปตฺตสฺสาปติ อปสทฺโท วาสทฺทตฺโถ ฯ น จ น ภินฺทตีติ 
โอมกปฺปมาณโต พหิ ฉิทฺท อธิฏาน น ภินฺทติ น ฯ อปสทฺโท 
กรวิยติสฺสตฺเถรวาท อเปกฺขติ ฯ เอตฺถาติ ติจีวราทิวินิจฺฉยาธิกาเร ฯ 
ปริจฺ...วโตติ ปริจฺเฉทสฺส วิชฺชมานโต ฯ ปริจฺเฉทสพฺภาวโตติ 
วจน ทฬฺห กโรนฺโต ติจีวรสฺส หีติอาทิมาห ฯ ฉิทฺทปฺปเทสปฺ- 
ปมาณนฺติ ฉิทฺทสฺส อุปฺปตฺติฏานสฺส ปมาณ ฯ เสฺวว วาโท 
ปมาณนฺติ วจน ทฬฺห กโรนฺโต อทฺธา หีติอาทิมาห ฯ โส 
อฏกถาวาโท ฯ อิตเรสุ ปน ตีสุ วาเทสุ ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
รชเกหีติ ปท โธวาเปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ การาเปนฺตสฺสาปติ 
ปท อธิฏานนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
                         [ปา.๕ ฯ ส.๑๖๙.๑๗๐]  
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        [๗๖๓] วิกปฺปเน ปน วินิจฺฉโย ฯ ตฺวาติ ปท วตฺวาติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอตฺตาวตา วิกปฺปเนน นิเธตุ นิธาน 
วฏฏติ ฯ ปรภุิฺชิตุ ปริภฺุชน วิสฺสชฺเชตุ วิสฺสชชฺน อธิฏาตุ 
อธิฏาน ฯ เอว ปน วจเน เตน ภิกฺขุนา วุตฺเต ฯ ตโต 
ปจฺจุทฺธารโต ฯ อปสทฺโท น เกวล นิธาน วฏฏตีติว าเปติ ฯ 
ตฺวา วตฺวา คเหตฺวา วตฺตพฺพ ฯ อตฺตนาติ ปท อภิรุจิตสฺสาติ 
ปเท กตฺตา ฯ เตน ปน ภิกขฺุนาติ ตสฺเสว ภิกฺขุโนติ วุตฺเตน 
เตน ภิกฺขุนา วุตฺเตติ ปเท กตฺตา ฯ โก เต ฯ เป ฯ โต 
วาติ อิติ เอว เตน ภิกฺขุนา โส ภิกฺขุ วตฺตพฺโพ ฯ ตโตติ 
ตทนนฺตร ฯ อิตเรน ภิกฺขุนา วตฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปุน 
เตน ภิกฺขุนา วตฺตพฺพ ฯ เตน ปน ภิกฺขุนา อิติ วจเน วุตฺเต ฯ 
สย วิ ฯ เป ฯ ราเปติ อิท สมฺมุขา วิกปฺปนาย นานากรณ 
ปเรน ฯ เป ฯ ราเปติ อิท ปรมฺมุขา วิกปฺปนาย นานากรณนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ปเรนาติ ปท ปจฺจุทฺธราเปตีติ ปเท กมฺม ฯ เอตฺถาติ 
ทฺวีสุ วิกปฺปนาสุ ฯ ปจฺจุทฺธริตุ น ชานาติ ฯ 
        [๗๖๔] อาทิวจนโต จาติ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ วิรุทฺธ 
วจน ฯ เอว วุจฺจมานนเยน ฯ อสฺสาติ อนุชานามิ ภิกฺขเว 
ติจีวรนฺติอาทิวจนสฺส ฯ เอวฺจ อตฺเถ สติ โอกาโส ทินฺโน 
โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ติจีวเรติ นิทฺธารณ ฯ วิปฺป...ขตฺถนฺติ 
วิปฺปวาเส สุขตฺถ ฯ อนาปตฺตีติ เอตฺถ อิติ เอว ฯ อนาปตฺตีหีติป 
                       [ปา.๕ ฯ ส.๑๗๐.๑๗๒]  
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อตฺถิ โส น ยตฺุโต ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ ติจีวราทีสุ ฯ 
อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
        [๗๖๕] น อิตโร คเหตุ ชานาติ ฯ คณฺหามิ อิติ วตฺวา 
คณฺหาติ ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ มยา ทินฺน อิติ มนสิกาเรน ฯ 
ปจฺฉิ ฯ เป ฯ กฺขิตฺตนฺติ ทสาห อติกฺกาเมติ ฯ เตน ภิกฺขุนา ฯ 
อาโรเจตฺวาติ ปท วตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอว สนฺเต 
จีวร เม กปฺปย โหติ ฯ นน ุจ ตสฺส ภิกฺขุโน มุสาวาโท 
โหตีติ อาห น หีติอาทึ ฯ เอวนฺติ สเจ อนธิฏ ิตนฺติอาทิวจน ฯ 
ชานาเปตฺวาติ ปท กโรนฺตสฺสาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ภิกฺขุนาติ 
ปท ทินฺนนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อยุชฺชนการณ าเปนฺโต น 
หีติอาทิมาห ฯ ตสฺส เวมติกภิกฺขุโน ฯ ต วตฺถ โหตีติ ปเท 
ปกติกตฺตา ฯ เอตฺตเกน คเหตฺวา ปุน ทินฺนมตฺเตน ฯ วตฺถูติ 
ปท โหตีติ ปเท วิกติกตฺตา ฯ 
        โย น ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
        [๗๖๖] ตตฺถาติ อุทฺโทสิตสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ กาฬฺจ 
เสตฺจ กาฬเสตานิ กาฬเสตานิ มณฺฑลานิ กาฬ...ลานิ 
สฺชาตานิ กาฬเสตมณฺฑลานิ เยสุ ตานิ สฺชาต...มณฺฑลานิ ฯ 
        เอตฺถาติ อวิปฺปวาสสมฺมติย ฯ กิตฺตก กาล วิปฺปวสตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ยโต กาลโต ฯ กโรนฺเตน ภิกฺขุนา ปจฺจุทฺธริตพฺพนฺติ 
                       [ปา.๕..๘ ฯ ส.๑๗๒..๑๗๕]  
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ปเท กตฺตา ฯ สฺสาติ อิติ อาห ฯ สเจ ฯ เป ฯ ตพฺพนฺติ 
ปุจฺฉา ฯ ปฏิกุปฺปตีติ ปุน กุปฺปติ ฯ อถาติ ยทิ ฯ 
        [๗๖๗] นิฏ ิ ฯ ป ฯ อิธ ปน ปเท อคฺคเหตฺวา เวทิตพฺโพ ฯ 
ปนสทฺโท ปกฺขนฺตโร ฯ อคฺคเหตฺวา เวทิตพฺโพ ฯ สามีวเสนาติ 
สามีปฏิพทฺเธน ฯ อถ กสมฺา กรณวเสเนว กรณวจนสฺส อตฺถ ิ
อคฺคเหตฺวา สามีวเสน อตฺโถ เวทิตพฺโพติ อาห กรณวเสน 
หีติอาทึ ฯ หีติ กรณตฺเถ๑ นิปาโต ฯ กรณวเสน ภิกฺขุนา 
อิท นาม กาตพฺพ อิติ อตฺโถ ห ิยสฺมา นตฺถิ สามีวเสน 
ปน ฯ เป ฯ อตฺโถ ยสฺมา ยชฺุชติ ตสฺมา สามีวเสน กรณวจนสฺส 
อตฺโถ เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ กรณวเสนาติ ปท นตฺถีติ ปเท 
วิเสสนตฺตติยา ฯ ภิกฺขุนาติ ปท กาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
สามีวเสน ปนาติ ปท ยุชชฺตีติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ ฯ จสทฺโท นิฏ ิเต จ อุพฺภเต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ฉินฺโน ปลิโพโธ เอตสฺสาติ ฉินฺนปลิโพโธ ฯ เอกา เอว รตฺติ 
เอกรตฺต อิสสฺ อ ฯ อปสทฺโท สมฺภาวโน ฯ ตตฺถาติ เตสุ 
ปเทสุ ฯ เอเกนป วิปฺปวาเส สติ ภิกฺขุ ติจีวเรน วิปฺปวุฏโติ 
น วตฺตพฺโพติ โจทน สนธฺายาห เอเกนาติอาทึ ฯ ปฏิสิทฺธ- 
ปริยาปนฺเนนาติ วิปฺปวสิตุ ปฏิสิทฺเธสุ ติจีวเรสุ อนฺโตคเธน 
เอเกน จีวเรน ฯ อสฺสาติ ติจีวเรนาติ ปทสฺส ฯ วิปฺปวุฏโติ 
 
๑. การณตฺเก ? 

                    [ปา.๘..๑๐ ฯ ส.๑๗๕]  
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วิปฺปวุฏโ หตฺุวา วเสยฺย ฯ 
        [๗๖๘] ตโตติ คาโม เอกุปจาโรติอาทิวจนโต ฯ ตตฺถาติ 
คาโม เอกุปจาโร นามาติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ วาติ ปทสฺส 
วิวรณ อถวาติ ฯ ต ฆรนฺติ ปท น วิชหติพฺพนฺติ ปเท 
กมฺม ฯ หตฺถปาสาติ ปท น วิ...ตพฺพนฺติ ปเท อปาทาน ฯ 
วฏ ุนฺติ วสิตุ ฯ เอตฺถ จ เอตสฺมึ เอกกุลสฺส คาโมติ วิสเย 
วิชฺชมาเน ยสฺมึ ฆเรติ ปเท ฆรปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ลิงฺคพฺยตฺตเยนาติ ลิงฺคสฺส วิปรีเตน ฯ ตตฺถาติ ฆเร ฯ ตตฺราป 
สภายนครทฺวารมูเลสุ ฯ น วิชหิตพฺพนฺติ จีวร ภิกฺขุนา น 
วิชหิตพฺพ ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ ปสาเรตฺวาติ ปท นิกฺขิปตฺวาติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ หนฺทาติ ตฺว คณฺห ฯ นิกฺเขปมุเขติ 
นิกฺขิปนสฺส การณภูเต ฯ หตฺถปาเสตีมสฺส วิวรณ หตฺถปาสคเตติ 
หตฺถสมีเป คเต สมฺปตฺเต ฯ เอวนฺติ ปท นิกฺเขป อิติ ปเท 
อากาโร ฯ นกิฺเขปมุเข  ฯ เป ฯ กสฺมึจีติ ปทตฺตย อาปเณติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ กิสฺมิฺจีติป อตฺถิ ฯ 
        ตตฺราติ สภาเย วา ทฺวารมูเล วาติ วิสเย ฯ ย สภาย 
จ ทฺวาร จ ฯ ตสฺสาติ วีถิยา ฯ เอว หีติ หิ สจฺจ เอว 
วิชฺชมาเน ฯ อิติ อาห ฯ เตสเยวาติ สภายนครทฺวารมูลาน ฯ 
        [๗๖๙] สพฺพตฺถาติ คามาทีสุ ปณฺณรสสุ ฯ ปาลิย ปน 
จุทฺทสปทาน อุทฺธริตฺวาน วิตฺถาริตาน อนฺเต  ิต เอกเมว ปท 
                  [ปา.๑๐.๑๑ ฯ ส.๑๗๕..๑๗๘]  
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อุทฺธริตฺวา วิตฺถาริตนฺติ าเปนฺโต อาห ปาลิยนฺติอาทึ ฯ ปาลิยนติฺ 
ปท วิตฺถาริตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ คาโม ฯ เป ฯ อาทิมฺหิ 
วจเน วิชฺชมาน อชฺโฌ ฯ เป ฯ เอว อนฺเต  ิต เอกเมว 
มาติกาปท๑ ฯ อาทิมฺหีติ ปท วิชฺชมานนติฺ ปเท อาธาโร ฯ 
ปทสฺสาติ ปท อนุสาเรนาติ ปเท กมฺม ฯ อนุสาเรนาติ อนุคมเนน 
เวทิตพฺพาติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ สพฺพตฺถ คามาทีสุ ปณฺณรสสุ 
เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ ปรกิฺ... ...วเสนาติ ปททฺวย 
เอกุป...ตา จาติ ปททฺวเย วิเสสนตฺตติยา ฯ 
        [๗๗๐] นิเวสนาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ โอวรกาติ เอต วจน ฯ 
 ิอิโตติ อุทฺโทสิตโต ฯ ปฏ.ิ..นตฺถนฺติ สตฺตุราชาทีน ปฏิพาหนตฺถ ฯ 
        พหลา ภิตฺติ เอตสฺสาติ พหลภิตฺติโก ฯ จตุปฺปฺจ ภูมิโย 
เอตสฺสาติ จตุปฺปฺจภูมิโก ฯ ปฏิสฺสยนฺติ นิวสนฺติ เอตฺถาติ 
ปฏิสฺสโย สิ สเย ฯ ปฏิสสฺโย จ โส วิเสโส จาติ 
ปฏิสฺสยวิเสโส ฯ 
        เอก...หโิตติ เอกกูเฏน ปริจฺฉินฺโน ฯ สตฺตพฺ... เอตฺถ 
ปเท วุตฺต เอก๒ อพฺภนฺตร ฯ สตฺถปริหาโร วาติ สตฺโถ อิติ 
โวหาโร เอว ฯ สตฺโถ ปรยิาปนฺโน อถ ยทิ โหติ อนฺโต 
ปวิฏโ สตฺโถ ฯ สเจ สตฺโถ คจฺฉนฺโต ฉิชฺชติ ฯ ยสมฺึ 
 
๑. อิธ โยชนา วณณฺนาย น สเมติ วิย ฯ ๒. เอตนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๑๑..๑๓ ฯ ส.๑๗๘.๑๗๙]  
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ฯ เป ฯ จีวร โหติ ฯ จีวรสฺส หตฺถปาโสเยวาติ ปท หตฺถปาโส 
นามาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อปริกฺขิตฺเต เขตฺเต หตฺถปาโส นาม 
จีวรสฺเสว หตฺถปาโสติ สมฺพนฺโธ ฯ ทวีฺสุป ธ ฺกรณอาราเมสุ 
วินิจฺฉโย ฯ ฉายายาติ ปท ผุฏ อิติ ปเท กตฺตา ฯ วิรฬา 
สาขา เอตสฺสาติ วิรฬสาโข ฯ อาตเปนาติ ปท ผุฏ อิติ 
ปเท กตฺตา ฯ อุปรีติ ปท อ ฺสฺสาติ ปเท อาธาโร ฯ อ ฺสฺส 
รุกฺขสฺส สาขาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ฉายายาติ ปท ผุฏ อิติ ปเท 
กตฺตา ฯ อิธาปติ รุกฺขมูลาธิกาเร ฯ อปสทฺโท เขตฺต อเปกฺขติ ฯ 
        [๗๗๑] อนิสฺสชฺ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน สเจ ฯ เป ฯ อาปชฺชตีติ 
เกจิ อาจริยา วทนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปธาเน นิยุตฺโต ปธานิโก ฯ 
อิติ มนสิกตฺวา ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ เอวป นคฺคคมเนน ฯ 
โส หีติ ปากฏกรณ ฯ นฏ จีวร เอตสฺสาติ นฏจีวโร ฯ 
เทฺว จีวเรว ฯ ชเนน อากณฺิณา ชนากิณฺณา ฯ 
        กาตพฺพนฺติ ปาโ กาตุนฺติ ปน ยุชชฺติ ฯ วินยสงฺคเห 
ปน น สกฺกา ฯ เป ฯ กมฺม กาตุนฺติ ปาโ โหติ ฯ 
        ทหเรสุ อสมฺปตฺเตสุ คจฺฉนฺตานเยว เถราน อรโุณ สเจ 
อุคฺคจฺฉตีติ สมฺพนฺโธ ฯ คจฺฉนฺตานเยวาติ ปท อุคฺคจฺฉตีติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ นิสฺสโยติ ทหราน นิสฺสโย ฯ เถเรส ุอสมฺปตฺเตสุ 
ปุรโต คจฺฉนฺตาน ทหรานป อรุโณ สเจ อุคฺคจฺฉติ นโย 
เอโส เอวาติ สมฺพนฺโธ ฯ นิวตฺติสสฺาม อิติ วตฺวา ฯ เธนุ... 
                      [ปา.๑๓..๑๕ ฯ ส.๑๗๙..๑๘๒]  
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..เยน วาติ ปททฺวย ตฺวว วา นิสีทิตฺวา วาติ ปททฺวเย 
เหตุ ฯ อิติ วตฺวา ฯ ทหรสฺสาปติ อปสทฺโท อตฺตาน อเปกฺขติ ฯ 
สติยาปติ อปสทฺโท ชานน อเปกฺขติ ฯ 
        อิธ สกิขฺาปเท ฯ สพฺพตฺถ าเนสุ เสส วจน ฯ 
                              อุทฺโทสิตสิกฺขาปท ฯ 
        [๗๗๒] ตตฺถาติ ตติยก ินสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ต จีวร ฯ 
ปม ปมาณ เอตสฺสาติ ปมวปฺปมาณ ฯ โส  ภิกฺขุ ฯ ต 
ภิกฺขู ทิสฺวา ฯ ตตฺถ าเน ฯ สุตฺตนฺต ชานนฺตีติ สุตฺตนฺติกา 
สุตฺตนฺติกาน คโณ สุตฺตนฺติกคโณ ฯ ตโตติ ปท คณโตติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ปจฺจาสา ฯ เป ฯ อาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ เต อาคตา 
จีวเรติ๑ เต ชนา จีวเร อาคตา ฯ เต อาคเตติป อตฺถิ ฯ ปสุ 
ฯ เป ฯ เอตฺถ ปน ปเท โยเชตพฺพ ฯ อวตฺวาติ ปท วุตฺตนฺติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ปจฺจาสาจีวเร อนฺตรา อุปฺปชฺชมาเน 
กโรตีติ ปเท ภาวลกฺขณ ฯ ปจฺจาสา จีวรนฺติ ปท กโรตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ มูลจีวรนฺติ ปท กโรตีติ ปเท กมฺม ฯ คติกนฺติ 
ทสาหปรมสงฺขาต ปกตึ ฯ ตโตติ วีสติมทิวสโต ฯ อุทฺธนฺติ 
ปท กโรตีติ ปเท อาธาโร ฯ มลูจีวรนฺติ ปท กโรตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ ตนฺติ ตทหุปฺปนฺเนติอาทิวจน ฯ สณฺหนฺติ สุขุม ฯ 
อ ฺ ฯ เป ฯ กาตพฺพนฺติ อ ฺ มูลจีวรสทิส ปจฺจาสาจีวร 
 
๑. เด อาคตา จวีร ทสฺสนฺตีติ วณณฺนาวจน ฯ 

                       [ปา.๑๕..๒๑ ฯ ส.๑๘๒..๑๘๕]  
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ลภิตฺวาเยว มาสพฺภนฺตเร๑ กาตพฺพ ฯ ปจฺจาสาจีวรป ปริกฺขาร- 
โจลมธิฏาตพฺพนฺติ ปมตร อุปฺปนฺน ถูลปฺปจฺจาสาจีวร สนฺธาย 
วุตฺต ฯ อปสทฺเทน น เกวล มูลจีวรเมวาติ ทสฺเสติ ฯ ต 
ปุนาติ ต มูลจีวร กตฺวา ปต ปจฺจาสาจีวร ฯ มาสปริหารนฺติ 
มาสรกฺขน ฯ อ ฺม ฺ ปจฺจาสาจีวร กตฺวาติ ปเท ปกติกมฺม ฯ 
        [๗๗๓] ตตฺถาติ ปุราณจีวรสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ปตุ ปตา 
ปตามโหติ ปตุโน ปตา ปตามโห นาม ปตามหสฺส ยุค 
ปตามหยุคนฺติ ฉฏ ีตปฺปุริโส ฯ อภิลาปมตฺตเมว เจตนฺติ เอต 
ยุคคฺคหณ กถนมตฺตเมว ฯ ตโตติ ปตามหยุคโต ฯ ยา ภิกฺขุนี ฯ 
เอตนฺติ ปตามหคฺคหณ ฯ มาติโต วา ปติโต วาติ วจนโต 
ปน ปตามหยุคป๒ มาตามหิยุคป ปตามหยุค นามาติ สมฺพนฺโธ๓ ฯ 
วจนโตติ ปท ปตามหยุค นามาติ ปเท เหตุ ฯ เตสนฺติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ เตส ปตามหยุคาทีน ฯ หิ๔ สจฺจ ฯ เต ชนา ฯ 
อิธ ปตามหยุคาติ วจเน ฯ ตตฺราติ ปตามหยุค ปตามหิยุค 
มาตามหยุค มาตามหิยุคนฺติ จตูสุ ยุเคสุ ฯ สตฺตมา ยุคาติ ฉ 
ปทานิ เนว สมฺพทฺธาติ ปเท อปาทาน ฯ ภิกฺขุนี เนว 
สมฺพทฺธา ฯ อย ภิกฺขุนี ฯ อฏวาจิยกมฺเมนาติ กสฺส โย ฯ 
 
๑. กาลพฺภนฺตเรติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อิธ เปยฺยาโล ภเวยยฺ ฯ ๓. อย โยชนา  
วณณฺนาย น สเมติ วิย ฯ  ๔. วณณฺนาย อปสทฺโท โหติ ฯ 

                           [ปา.๒๑..๒๕ ฯ ส.๑๘๕.๑๘๖]  
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        ปรโิภคสีเสนาติ กาเย ผุสิตฺวา ปริโภคสีเสน ฯ มตฺถเกติ 
สีสมตฺถเก ฯ โธต นิสฺสคฺคิยนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เอวนฺติ 
โธวาติ เอว ฯ นนฺติ จีวร ฯ ยาว นิฏาน น คจฺฉติ จีวร ฯ 
รชนโทณิย หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ตโตติ ตโต รชนากรีณาทิโต ฯ 
        [๗๗๔] อนฺโต ทฺวาทสหตฺเถ โอกาเส ตฺวา อุปริ วา ขิปติ 
หตฺเถ เปเสติ อุปจาเร วา ขิปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ จีวร ภิกฺขุนา 
โธวาปตเยว นาม โหติ ฯ ทินฺเนป จีวเร นโยติ ปเท 
อาธาโร ฯ โธวา... ...ทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ 
ปาลิย ฯ สพฺพตฺถาติ ปท วุตฺตาธิกรเณติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
วุตฺตาธิกรเณติ ภิกฺขุนา วุตฺตโต อธิกรเณ เวทิตพฺพาติ ปเท 
อาธาโร ฯ โธวิสฺสามิ อิติ วตฺวา ฯ ยาป ภิกฺขุนี ภิกฺขุโน 
วจน สุตฺวา อิติ วตฺวา คณฺหตีติ๑ สมฺพนฺโธ ฯ ตาวกาลิก วา 
คเหตฺวาติ อตฺตโน กติปาห ปารุปนาทิอตฺถาย ตาวกาลิกจีวร 
ยาจิตฺวา ฯ อุปาหนตฺถวิโก จ ปตฺตตฺถวิโก จ อสพนฺธโก จ 
กายพนฺธนฺจ มฺจปภิสิ จ ตฏิกา จ อุปาหนตฺถ...ตฏิกาโย ฯ 
อุปาหนตฺถวิยปตฺตตฺถวิยอสวทฺธกา อิติป อตฺถิ ฯ เอตฺถาติ 
สิกฺขาปเท ฯ 
        [๗๗๕] ตตฺถาติ จีวรปฺปฏิคฺคหณสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ โจรสฺส 
ภาโว โจริก โจริก เอว กมฺม โจริกกมฺม กต โจริกกมฺม 
 
๑. อิท ปท วณณฺนาย น อาคต ฯ 

                     [ปา.๒๕..๒๘ ฯ ส.๑๘๖..๑๘๙]  
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เยหิ เต กตโจริกกมฺมา๑ ฯ ทิสฺวาติ เถรึ ทิสฺวา ฯ อิติ วตฺวา ฯ 
เอวนฺติ โย ปสฺสติ สมโณ วาติอาทิวจน ฯ ต สุตฺวา จ 
อิติ จินฺเตตฺวา ฯ เอตฺถ าเน ฯ สณฺห ฯ เป ฯ โลเภน ฯ เป ฯ 
ทเทยฺยาสีติ อาห ฯ ตสฺส อุทายิสฺส ฯ เตน ตสฺมา อสฺสา เถริยา ฯ 
อนฺติมนฺติ ปทสฺส อตฺถ วิวรนฺโต อนฺติมนฺติ ปจฺฉิมนฺติ อาห ฯ 
ปจฺฉิมนฺติ ปทสฺส อธิปฺปาย ทสฺเสนฺโต อ ฺนฺติอาทิมาห ฯ 
อ ฺนฺติ ปท จีวรนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อปสทฺโท สมฺภาวโน ฯ 
อิตีติ ตสฺมา ฯ เอวนฺติ อิทฺจ เม อนฺติม ปฺจม จีวรนฺติ 
เอว วจน อาหาติ ปเท กมฺม ฯ ยถา...ตานนฺติ ภควตา 
อนุ ฺาตานุรูปาน ฯ จีวรานนฺติ ปท ธารณ อิติ ปเท กมฺม ฯ 
น โลเภน อิทฺจ เม อนฺติม ปฺจม จีวรนฺติ วจน อาหาติ 
สมพฺนฺโธ ฯ น หีติ ทฬฺหกีรณ ฯ 
        [๗๗๖] ภิกฺขุนิโย อุชฺฌายนฺติ ฯ เป ฯ ปาริวฏฏกจีวร นาม 
น ปฏิคฺคเหสวฺสนฺตีติ๒ เอว ปาลิย วุตฺตสฺส อุชฺฌายนสฺส การณ 
ญาเปนฺโต กสฺมาติอาทิมาห ฯ ภิกฺขุนิโย ปาริวฏฏกจีวร อปฺปฏิคฺ- 
คณฺหนฺเต ภิกฺขู กสฺมา อุชฌฺายึสุ ฯ สเจ ฯ เป ฯ ตุนฺนตฺตา 
อุชฺฌายึสุ ภิกขฺุนิโยติ สมฺพนฺโธ ฯ อปฺปฏิคฺคณฺหนฺเตติ ปท 
 
๑. ...โจรกมฺมาติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. นปฺปฏิคฺคณฺหิสฺสนฺตีติ ทิสฺสมานปาลิ ฯ 

                          [ปา.๒๘..๓๐ ฯ ส.๑๘๙.๑๙๐]  
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อุชฺฌายึสูติ ปเท กมฺม ฯ เอตฺตโกปติ ปาริวฏฏกจีวร ปฏิคฺคหณ- 
มตฺเตน เอตฺตโก ฯ อปสทฺโท สมฺภาวโน ฯ อิตีติ เอว 
สมภิตุนฺนตฺตาติ ปเท อากาโร ฯ วิหตฺถตายาติ ปท สมภิตุนฺนตฺตาติ 
ปเท กตฺตา ฯ 
        วิคโต ปจฺจยสงฺขาโต หตฺโถ เอตาส ภิกฺขุนีนนติฺ วิหตฺถา ฯว 
อถวา วิหโต ปฏิสฺสรณสงฺขาโต อตฺโถ เอตาสนฺติ วิหตฺถา 
วิหตฺถาน ภาโว วิหตฺถตา ฯ 
        [๗๗๗] ตตฺถ จาติ ตสฺมึ ปฏิคฺคหเณ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ 
ตนฺติ จีวร ฯ กเถนิตสฺส ภิกฺขุสฺส ปาทมูเลติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ตตฺถาติ เตส ุจีวเรสุ นิทฺธารณ ฯ ตนฺติ มหาปจฺจรีกุรุนฺทีสุ 
 ุวุตฺตวจน ฯ ภิกฺขู ปสุกูล คณฺหิสฺสนฺติ อิติ มนสิกาเรน ภิกฺขุน ี
สเจ เปติ ฯ มหคฺฆนฺติ ปท ติจีวรนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
หรีตกีขณฺเฑนาป จีวร ปฏิคฺคณฺหติ อนาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๗๗๘] ตตฺถาติ อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ 
มธุรสฺส ภาโว มาธุริย กณฺสฺส มาธุริย กณฺมาธุริย ฯ 
เนส ภิกฺขูน ฯ ชานาเปตฺวาติ ปท อาโรเจสุนฺติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ โย อตฺโถ วุตฺโต ฯ 
        [๗๗๙] อ ฺา ฯ เป ฯ อาทีสูติ ปท เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ 
เอวนฺติ วุจฺจมานนเยน ฯ เนว วิ ฺาเปตพฺพ ฯ ทหเรหิ 
อาคนฺตฺวา น ทาตพฺพานิ ฯ กสฺมาติ อาห น หีติอาทึ ฯ ห ิ
                       [ปา.๓๐..๓๖ ฯ ส.๑๙..๑๙๓]  
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สจฺจ น ลภนฺติ ฯ โจเรหิ อนจฺฉินฺน จีวร เอเตส ทหรานนฺติ 
อนจฺฉินฺนจีวรา ทหรา ฯ เถเรหีติ ปท ทาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
ทหเรหิ วา เถราน ฯ เป ฯ คณฺ ิตฺวา ทาตพฺพานีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เตส เถราน ฯ เตส ธารเณติ เตส ติตฺถิยทฺธชาน ธารเณ 
นิมิตฺต ฯ ยานิ จ วตฺถานิ เทนฺติ ฯ เตส ทหราน ฯ เต วา 
วิ ฺตฺตมนุสฺสา อ ฺเ วา มนุสฺสา เทนฺติ ฯ สาขาปลาส 
นิวสนฺตีติ สาขาปลาสนิวาสนา ฯ หีติ สจฺจ ฯ 
        อกปฺปกต รชนาย นาป รตฺต วตฺถ เตน วตฺเถน นิวตฺโถ 
ภิกฺขุ เยน กาม ยถากาม วเชยฺย คจฺเฉยฺย อาปตฺติ อสฺส 
ภิกฺขุสฺส น จ โหติ โส จ ธมฺโม สุคฺเตน เทสิโต เอสา 
ปฺหา กุสเลหิ จินฺติตา อิติ เอต วจน ปริวาเร วุตฺตป ฯ 
        [๗๘๐] อิทานีติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ ย อาวาส 
ฯ เป ฯ อาทีสุ วจเนสุ เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ กาเรตฺวา 
อิติ วจเนน สชฺเชตฺวา ฯ วิหา...ทีสูติ นทิฺธารณ ฯ คเหตฺวาติ 
ปท นิวา... ...ปตุนฺติ ปททฺวเย ปุพฺพกาลกิริยา ฯ นิวาเสตุ 
วา ปารุปตุ วาติ นิวาสน วา ปารุปน วา ลพฺภตีติ ปเท 
กมฺม ฯ อิติ สนฺนิฏาน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ ตฺจ โข นิวาสน 
วา ปารุปน วา ลภิตฺวา ฯ เป ฯ สฺสามิ อิติ อธิปปาเยน ลพฺภติ 
มูลจฺเฉชฺชาย น ลพฺภตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตฺจาติ ปท ลพฺภตีติ 
ปเท กมฺม ฯ โอทหิสฺสามีตีมสฺส วิวรณ ปุน เปสฺสามีติ ฯ 
                      [ปา.๓๖..๓๗ ฯ ส.๑๙๓.๑๙๔]  
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ลภิตฺวา จ ปน กาตพฺพ ฯ าติโต... อ ฺโตติ ปทตฺตย 
ลภิตฺวาติ ปเท อปาทาน ฯ กุโตจีติ ปท อ ฺโตติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ สจสฺสาติ สเจ อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ ต จีวร ฯ วุตฺตปฺ... 
ทีนนฺติ๑ นิทฺธารณ ฯ 
        วุตฺโต ปกาโร เอเตสนฺติ วุตฺตปฺปการานิ ฯ คิหีน วตฺถ 
คิหิวตฺถ คิหิวตฺถ อาทิ เยส ตานิ คิหิวตฺถาทีนิ วุตฺตปฺปการานิ 
จ ตานิ คิหิวตฺถาทีนิ จาติ วุตฺตปฺ...วตฺถาทีนิ ฯ เตน ภิกฺขุนา 
อาคนฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๗๘๑] เกหิจิ วา อจฺฉินฺนนฺติ เอตฺถ วจเน สงฺคหนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ ย จีวร ยาจิตฺวา คณฺหนฺติ ฯ อ ฺเติ ปท 
ยาจิตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ อิติ วจน วตฺตุ วฏฏติ๒ ฯ เอตฺถ 
วจเน ฯ อาจริยุ...ทีนนฺติ ปท ทินฺน อิติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
ปฏิจฺฉาเทตฺวาติ ปท ทินฺน อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอว 
หีติ หิ สจฺจ เอว วตฺตพฺเพ อตฺเถ สติ ฯ เตน ตสฺมา เตส 
ภิกฺขูน ฯ วิ ฺตฺติยฺจ ...โภเค จาติ ปททฺวย นิมิตฺต ฯ 
อนาปตฺตีติ ปท ภวิสฺสตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ อนุรูปาติ ปท 
ภวิสฺสตีติ ปเท วิกตวิกตฺตา ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๗๘๒] ปาลิย าตกาน ปวาริตานนฺติ าตเก ปวาริเต 
จ ยาจนฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ าต ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน ทฏพฺโพ ฯ 
 
๑. วณณฺนาปาโ อนฺปท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ยุชฺชตีติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๓๗..๓๙ ฯ ส.๑๙๔.๑๙๕]  
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เอเตส ภิกฺขูน เทถาติ ปเท สมฺปทาน๑ ฯ สนฺตกนฺติ ตุมฺหาก 
สนฺตก๒ ฯ น หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ าตกาน ปวาริตานนฺติ าตเกหิ 
ปวาริตาน ภิกฺขูน๓ ฯ เอตฺถาป วจเน ทฏพฺโพติ ปเท 
อาธาโร ฯ กปฺปยภณฺเฑนาติ ปท วิ ฺาเปนฺตสฺสาติ ปเท 
กรณ ฯ กปฺปยโวหาเรเนวาติ ปท วิฺาเปนฺตสฺสาติ ปเท 
วิเสสนตฺตติยา ฯ 
        ปวาริตานนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ปวาริเตสุ ปจฺจเยสุ 
ปมาณเมวาติ ปเท อาธาโร ฯ ปมาณเมว วฏฏตีติ ปมาณเมว 
ยาจิตุ วฏฏติ ฯ ปุคฺค...ณายาติ ปท ปวาเรตีติ ปเท วิเสสนตฺ- 
ตติยา ฯ สลฺลกฺเขตฺวาติ ปท เทตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิรยิา ฯ  
กาลานุกาล จีวรานิ วเทติ ทิวเสว ทิวเส ยาคุภตฺตาทีนิ เทติ อิติ 
เอว ต ต เทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺส ชนสสฺ วิ ฺาปน อิติ 
ปเท กมฺม ฯ ตตฺถาติ เคเห ฯ อ ฺสฺสตฺถายาติ เอตฺถ ปเท 
อตฺโถติ ปเท อาธาโร ฯ าตกปฺปวาริเตติ าตเกหิ ปวาริเต 
 
๑. ๒. เอเตส ญาตกปฺปวาริตาน สนฺตกนตฺิ ปเท สมฺพนโฺธ สนฺตกนฺติ ปท วิ ฺา- 
เปนฺตสฺสาติ ปเท กมฺมนฺติ เม มติ ฯ  ๓. อย โยชนา อยุตตฺา ต ปททฺวย หิ  
ภิกฺขุสทฺทสฺส น วิเสสน วินยฏาเน จ ต น เอกตฺถ ตถา หิ าตกา อปฺปวาริตาป 
วิ ฺาเปตพฺพยุตฺตกา โหนฺติ ปวาริตา จ อ ฺาตกาป ตเถว ฯ สจาย โยชนา  
ยุชฺเชยยฺ าตกาน ปวาริเตหิ นาน น ภเวยยฺ ฯ 

                                [ปา.๓๙ ฯ ส.๑๙๕..๑๙๖]  
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ปจฺจเย๑ อนาปตฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ น เกวล อตฺตโน อตฺถาย 
วิ ฺาเปนฺตสฺส อนาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เย อ ฺสฺส ญาตกปฺ- 
ปวาริตาติ อ ฺสฺส ญาตเกหิ ปวาริตา  เย  ปจฺจยา๒ ฯ เต 
ปจฺจเย๓ วิ ฺาเปนฺตสฺสาติ ปเท กมฺม ฯ ตสฺเสวาติ ปท 
พุทฺธ ฯ เป ฯ ตสฺสาติ ปททฺวยสฺส วิเสสน ฯ ลทฺโธ โวหาโร 
นาม เยน โส ลทฺธโวหาโร ฯ อิตีติ ปท อยนฺติ ปทสสฺ สรูป ฯ 
        [๗๘๓] ตตฺถาติ ตทุตฺตริสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อิจฺฉ รุจึ 
อุปฺปาเทยฺยาติ ปจฺจเย อิจฺฉ รุจึ อุปฺปาเทยฺย ฯ ตตฺถาติ 
อภิหริตฺวาติ วจเน วุตฺโต อภิหาโร ฯ หิสทฺโท ปากฏกรณ ฯ 
สอนฺตร ... ปรมนฺติ ตคฺคุณสวิซฺญซาณพหุพฺพิหิ ฯ นยิโตติ น 
อิโต เอตฺตกจีวรโต ฯ ตีณิ จีวรานิ เอตสฺสาติ ติจีวรโก ฯ 
ภิกฺขุนาติ ปท ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อ ฺเน ภิกฺขุนา 
อ ฺถาป ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ ตสฺสาติ ตโต จีวร สาทิตพฺพนฺติ 
ปทสฺส ฯ ตตฺราติ สเจ ตีณิ นฏานีติอาทิวจเน ฯ เตน 
ภิกฺขุนา สาทิตพฺพานีติ ปเท กตฺตา ฯ ปฺจสุป นฏเสูติ 
ติจีวร อุทกสาฏิกา สงฺกจฺจิกาติ ปฺจสุ นฏเสุ ฯ ทวีฺสุ วา 
เอกสฺมึ วา นฏเ โก ปน วาโทติ สมฺพนฺโธ ฯ หิสทโฺท 
 
๑.๒.๓. อยมฺป วุตฺตนเยน เวทิตพฺพา ฯ ต ปททฺวย หิ วิ ฺาเปตพฺพยุตตฺกาน  
คิหีน อธิวจน เนว ภิกฺขูนว นว ปจฺจยาน  ฯ 

                        [ปา.๓๙..๔๒  ฯ ส.๑๙๖.๑๙๗]  
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ทฬฺหีกรณ ฯ ตโต สนฺตรุตฺตรปรมโต ฯ เอตฺถาติ สเจ ตีณิ 
นฏานีติอาทิวจเน ฯ 
        [๗๘๔] าตกานนฺติอาทีสุ วจเนสุ อตฺโถ ฯ เทนฺตาน าตกาน 
จีวรานิ สาทิยนฺตสฺส อนาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ พหุป จีวร 
ยาจิตุ วฏฏติ โจราทีหิ อจฺฉินฺนการณา ปมาณเมว ยาจิตุ 
วฏฏตีติ สมพฺนฺโธ ฯ ตนฺติ ต  วจน ฯ อ ฺสฺสตฺถายาติ 
ปทสฺส อวจเน การณ ญาเปนฺโต ยสฺมาติอาทิมาห ฯ วิ ฺา... 
สฺมึเยวาติ นิมิตฺต ฯ 
        [๗๘๕] ตตฺถาติ อุปกฺขฏสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ตฺว ย ปุริส 
ภณสิ โส ปุรโิส เอวรูโป มม อุปฏาโก อตฺถีติ สมพฺนฺโธ ฯ 
เอตฺถาติ อตฺถาวุโส ม โส อุปฏาโกติ วจเน ฯ มยฺยาติ เม 
อยฺย อิติ เฉโท สรา สเร โลปนฺติ สุตฺเตน อกาเร ปเร 
เอการสฺส โลโป ฯ เอวนฺติ วิตกฺกน ฯ เมยฺยาติ เอตฺถ วาปโร 
อสฺสรูปาติ สุตฺเตน ปรสฺส อการสฺส โลโป ฯ 
        [๗๘๖] ภิกฺขุ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน อตฺโถ ฯ ภิกขฺุ ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน วิชฺชมานสฺส อาทิสฺสาติ๑ ปทสฺส อปทิสฺส อารพฺภ 
อิติ อตฺโถ ฯ อุทฺทิสฺสาติ วตฺตพฺเพป อาทิสฺสสทฺทสฺส อุทฺทิสฺส- 
สทฺทปริยายตฺตา อาทิสฺสาติ วุตฺต ฯ ย ภิกฺขุ อุทฺทิสฺส วจวีวรเจตาปน 
วอุปกฺขฏ ต จีวรเปตาปน ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุ 
 
๑. อิทานิ อุทฺทิสฺสาติ ปนฺติ ฯ 

                           [ปา.๔๒..๔๖ ฯ ส.๑๙๗.๑๙๘]  
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ปเนว อุทฺทิสฺสาติ ปทสฺส ฯ ย หีติ ทฬหฺีกรณ ฯ ย จีวรเจตาปน 
ต จีวรเจตาปน ฯ อารมฺมณสทฺทสฺส ปจฺจยวาจกภาว สาเธนฺโต 
อาห ปจฺจโยป หีติอาทึ ฯ อปสทฺโท น เกวล อารมฺมณ 
อารมฺมณนฺติ อาคตนฺติ าเปติ ฯ อิทานีติ ตทนนฺตร ฯ อุทฺทิสฺสาติ 
เอตฺถ ปเท กตฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ ตสฺส กตฺตุโน ฯ เตน 
คหปตินา ฯ ต ภิกฺขุ ฯ น อ ฺเน การเณน อุปกฺขฏ ฯ 
อิตีติ ตสฺมา ฯ กรณตฺเถติ กรณสงฺขาเต อตฺเถ ฯ หิสทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ จีวรสฺส มูล จีวรมูล ฯ ตนฺติ จีวรมูล ฯ หิร ฺนฺติ 
กหาปโณ ฯ สชฺชิตนฺตีมสฺส วิวรณ สหริตฺวา  ปตนฺติ ฯ 
สหริตฺวา ปตนฺติ ราสึ กตฺวา ปต ฯ อสฺสาติ จีวรมูลสฺส ฯ 
อุปกฺขฏ จีวรมูล ฯ อสฺสาติ อิมินาติ ปทสฺส ฯ ย หติี หิ 
สจฺจ ย จีวรมลู ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ โวหารวจนนฺติ 
โวหาเรน วจน ฯ เอตฺถาติ อจฺฉาเทสฺสามีติ ปเท ฯ อสฺสาติ 
อจฺฉาเทสฺสามีติ ปทสฺส ฯ เอตฺถาติ ตตฺร เจโส ภิกฺขูติ 
วจเน ฯ ตตฺถาติ อุปสงฺกมิตฺวาติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ อิมสฺส 
ปทสฺส อตฺเถติ ปเท สมพฺนฺโธ ฯ ปจุร...เสนาติ เยภุยฺเยน 
โวหารวเสน ฯ เอตฺถาติ คนฺตฺวาติ ปเท ฯ วิกปฺปนฺติ เอตฺถ 
 ิวิสทฺโท วิสฏิตฺโถ ฯ อายาจเนติ ปฏนาย ฯ วตาติ ปริวิตกฺเก 
นิปาโต วตฺตติ ฯ สาธุ วต ม อายสฺมาติ สพฺพ อิท พฺยฺชน- 
มตฺตเมว ฯ อสฺสาติ สาธูติอาทิปทสฺส ฯ ตสฺสาติ อุปาทายาติ 
                      [ปา.๔๖..๔๗ ฯ ส.๑๙๘..๒๐๐]  
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ปทสฺส ฯ สาธุตฺถิโกติ สาธุนา อตฺถิโก ฯ อสฺสาติ กลฺยาณกมฺยต 
อุปาทายาติ ปทสฺส ฯ ตเทวาติ สาธุตฺถิโก มหคฺฆตฺถิโกติ วจน ฯ 
ยสฺมา ปน น เอติ ฯ อิมสฺสาติ จีวเร  ิกปฺปสฺส อาปชฺชนาติ 
ปเท กมฺม ฯ 
        [๗๘๗] คหปติสฺสาติ ปท วทโตติ ปเท สมฺปทาน ฯ เจตา- 
เปตุกามสฺสาติ ปท คหปติสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เอเตน 
วีสติอคฺฆนเกน จีวเรน มยฺห อล อยุตฺต ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ 
สมเกป จีวเร ฯ ตฺจ โข จีวร อคฺฆวเสเนว สม น ปมาเณน 
สม ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ 
        [๗๘๘] กสฺมา อิมินา นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพติ อาห ต 
หีติอาทึ ฯ ต ปมสิกิขาปท ฯ หีติ การณตฺเถ นิปาโต ฯ 
อิมสฺส ทุติยสิกฺขาปทสฺส ฯ น โกจิ วิเสโสติ อาห เกวลนฺติอาทึ ฯ 
เอกสฺสาติ ปท ปฬาติ ปเท สมฺปทาน ฯ ทฺวินฺน ปฬน ฯ 
เอตฺถาติ ปมสิกฺขาปเท๑ ฯ ยถา จ ทฺวินฺน ปฬน กตฺวา 
คณฺหโตป อาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๗๘๙] ตตฺถาติ ราชสิกฺขาปเท ฯ พนฺโธติ ปทสฺส วิวรณ 
ทณฺโฑติ ฯ ชโิตสีติ ชิโต อสิ ฯ ราชโต โภคฺคนฺติ ราชโต 
ลทฺธโภคฺค ฯ โภโคติ ร ฺา ทินฺน อิสฺสริย ฯ อสฺสาติ 
 
๑. ทุริย... ฯ 

                         [ปา.๔๗..๕๗ ฯ ส.๒๐๐.๒๐๑] 
999  
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ปหิเณยฺยาติ ปทสฺส ฯ ยถา จ เอตฺส ปหิเณยฺยาติ ปทสฺส 
ปทภาชน น วุตฺต ฯ ยถาติ เยน ปกาเรน ทสฺสติ ฯ โจทนา- 
ลกฺขณนิทสฺสนนฺติ วาจาย โจทนาย ลกฺขณสฺส นิทสฺสน ปกาสน ฯ 
หิ สจฺจ อตฺโถ เม อาวุโส จีวเรนาติ อิท วจน ฯ อสฺส 
วา อตฺโถ เม อาวุโส จีวเรนาติ วจนสฺส อตฺโถ ยาย กายจิ 
ภาสาย วตฺตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อิทนติฺ อิท ลกฺขณ โจทนาลกฺขณ 
นาม ฯ หิ สจฺจ เอตานิ วจนานิ น วตฺตพฺพานิ ฯ อิทเมว 
วจน วตฺตพฺโพติ ปเท กมฺม ฯ เอวนฺติ ปาลิย วุตฺตนเยน 
ทสฺเสตฺวาติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ เอตฺถ ปเท อุททฺิสฺส๑ อิติ 
ปเท อาธาโร ฯ ทสฺเสตฺวา ทสฺเสนฺโต ภควา อาห ฯ นิปฺผาเทตุ 
สกฺโกติ ฯ อิจฺเจตนฺติ อิติ เอต ยาวตฺติย โจทเนน๒ จีวรสฺส 
นิปฺผาทน ฯ จตุกฺ ฯ เป ฯ ตพฺพนฺติ เอต วจน ฯ 
        หิ สจฺจ เอเตน ภิกฺขุนา จีวร อุทฺทิสฺส ตณฺหีภูเตน 
ฉกฺขตฺตุปรม าตพฺพ าน กาตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ฉกฺขตฺตุ 
ปรโม ปริจฺเฉโท อสฺสาติ ฉกฺขตฺตุปรม ฯ อิท ลกฺขณ านลกฺขณ  
นาม ฯ ตตฺถาติ ตุณฺหีภูเตนาติ ปเท วุตฺโต โย ตุณฺหีภาโว 
ต ตุณฺหีภาว ฯ ตตฺถาติ น อาสเนติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
 
๑. อุทฺทิฏ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. โจทนาย ฯ 

                       [ปา.๕๗.๕๘ ฯ  ส.๒๐๑..๒๐๓]  
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เวยฺยาวจฺจกเรน วุตฺเตนป ภิกฺขุนา น นิสีทิตพฺพนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ อปสทฺโท น เกวล อวุตฺเตน น นิสีทิตพฺพนฺติ าเปติ ฯ 
ปุจฺฉิยมาโนติ ปเท วิชฺชมาน อิท ปจฺจตฺตวจน กรณตฺเถ วตฺตติ ฯ 
อปสทฺโท ปรุิมตฺถ อเปกฺขติ ฯ เอตฺถาติ ปุจฺฉิยมาโนติ ปเท ฯ 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ อิตีติ ปท สมาปนฺน ฯ าน ภฺชติ  
 ิต วินาเสติ ฯ อาคตการณตฺถนฺนาม๑ านเมว ฯ ตตฺถาติ ตีสุ 
โจทนาสุ ฉสุ าเนสุ จ ฯ เอตฺถาติ ปาลิย ฯ เอกโจทนาวุฑฺฒิยาติ 
เอกาย โจทนาย วฑฺฒเนน ฯ โจทนาทฺวิคุณนฺติ โจทนาโต 
ทฺวิคุณิต ฯ อิตีติ เอว ฯ ตตฺถาติ โจทนาาเนสุ นิทฺธารณ ฯ 
กโรนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส โจทนาานาน ภฺชเน วาโท โก ปนาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ ทฺวีสุ๒ โจทนาาเนสุ ฯ 
        ยตสฺสาติ ยโต อสฺส ฯ ปฺจมฺยตฺเถ โตปจฺจโยติ อาจริยา 
กเถนฺติ ฯ ตตฺถาติ กถ อยมตฺโถ ลพฺภตีติ อาห สมีปตฺเถ 
หิ อิท ภุมฺมวจนนฺติ ฯ ปาลิย ปนสฺสาติป ปาโ ปปพฺุโพ 
นส นาสเน ฯ 
        [๗๙๑] กึ ปน ฯ เป ฯ ตพฺพนฺติ ปุจฺฉา ฯ ตตฺถาติ 
นิทฺทิฏานิทฺทิฏเสุ ฯ 
        มุขสฺส วิวโฏ มุขวิวโฏ มุขวิวรณ ฯ มุขวิวเฏ นิยุตฺโต 
มุขเววฏิโก ฯ อถวา มุเขน เววฏภาว เวยฺยาวจฺจการตฺต 
 
๑. อาคตการณนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. อุโภสุ ฯ 

                            [ปา.๕๘..๖๐ ฯ ส.๒๐๓..๒๐๕]  
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ปตฺโต มุขเววฏิโก มุขเววฏิโก จ โสว กปฺปยการโก จาติ 
มุขเววฏิกกปฺปยการโก ฯ 
        เตสูติ ภิกฺขุนา นิทฺทิฏาทีสุ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
กถนฺติอาทิ วิตฺถาโร ฯ นนฺติ อกปฺปยวตฺถุ ฯ อุปาสเกหีติ ปท 
อาณตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ เตส เวยฺยาวจฺจกราน นิทฺธารณ ฯ 
อิติ วตฺวา คจฺฉติ ฯ อิติ วตฺวา อาคนฺตฺวา ฯ อิตีติ ปท 
ปหิณตีติ๑ ปเท อากาโร ฯ เอเตสุ จตูสุ เวยฺยาวจฺจกเรสุ ฯ 
อปโร ภิกฺขุ วทติ ฯ ทูเตนาติ ปท ปุจฺฉิโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
ทูเตนาติ ปท นิทฺทิฏ อิติ ปเท กตฺตา ฯ หิ สจฺจ สนฺติ 
ฯ เป ฯ วทามีติ เอต วจน ภควตา วุตฺต ฯ เอตฺถวาติ ทูเตน 
นิทฺวทิซฏจตูเวยฺยาวจฺจกราธิกาเร ฯ อสาทิยนฺเตนาติ ปท วฏฏตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ สหสฺสกฺขตฺตุปติ ปท โจทนาย วา าเนนาติ 
ปททฺวเย กิรยิาวิเสสน ฯ อปสทฺโท เอกกฺขตฺตุอาทิมเปกฺขติ ฯ 
อ ฺโ กปฺปยการโก อาหริตุ สเจ อิจฉติ ฯ ภิกฺขุนา กเถตพฺพ ฯ 
หนฺทาติ คณฺห ฯ อิติ วตฺวาว เอโต ว านโต ปกฺกมติ ฯ โน 
เจ อาเนตฺวา ททนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ทูเตน ฯ เป ฯ เณยฺยาติ 
เอต วจน เทสนามตฺตเมว ฯ 
        [๗๙๒] โภช...ทีนนติฺ นิทฺธารณ ฯ อ ฺตร กโรถ ฯ 
อิทป ชาตรูปรชต ฯ สเจ ปน ปกฺกมตีติ สมฺพนฺโธ ฯ นยิท 
 
๑. วณณฺนาย ปหิณาตีติ วลฺชียติ ฯ 

                        [ปา.๖๐ ฯ ส.๒๐๕..๒๐๘]  
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ฯ เป ฯ วฏฏตีติ เอว อุปาสเก ภิกฺขุนา ปฏิกฺขิตฺเต วตฺวาว ปกฺกมติ ฯ 
ภวิสฺสตีติ อิท ชาตรูปรชต ภวิสฺสติ ฯ เตส วฑฺฒกิกมฺมกราน ฯ 
อถาป ยทิป วทติ ฯ เอวป วทเนน ฯ คเหตุนฺติ คหณ ฯ 
ต หิร ฺสุวณฺณ ฯ ตตฺราติ เตสุ ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ อิติ 
วตฺวา ฯ โส ภิกฺขุ อิติ เกนจิ ภิกฺขุนา กิฺจิ น วตฺตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตยาติ ปท กโตติ ปเท กตฺตา ฯ อวตฺตพฺพการณ 
าเปนฺโต อาห โย หีติอาทึ ฯ หิ สจฺจ โย ภิกฺขุ ต ภิกฺขุ 
โจเทติ เสฺวว ภิกฺขุ สาปตฺติโก ฯ เตน ปน ภิกฺขุนา กตาติ 
ปเท กตฺตา ฯ เอเกนาติ ปท เตนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ พหู ภิกฺขู ฯ 
นตฺถิ อาปตฺติ เอเตสนฺติ อนาปตฺติกา ฯ ทินฺนนฺติ ปท อุปเนตพฺพนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ เสนา...ชคฺคนตฺถนฺติ ปท ปริภฺุชิตพฺพนฺติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ 
        [๗๙๓] น เกวลฺจ...เมว น สมฺปฏิจฺฉิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สเจ หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ตนฺติ มหาตฬาก ฯ ภิกฺขูหีติ ปท 
ปฏิกฺขิตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ ตนฺติ ตฬาก ฯ กถ ฯ เป ฯ โหตีติ 
ปุจฺฉติ ฯ จตฺตาโร ฯ เป ฯ ทินฺนนฺติ ภิกขฺูหิ วตฺตพฺพ ฯ อถาป 
วทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปุจฺฉิตฺวาติ ปท วทตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
อิท ตฬาก ฯ ปริภฺุชน วฏฏติ ฯ ภิกฺขูหีติ ปท การตินฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ ต ตฬาก ฯ มนุสฺสา เอวาติ เอวสทฺเทน ภิกฺขู 
นิวตฺเตติ ฯ ตนฺติ ตฬาก ฯ นิสฺสายาติ ปท นิปฺผนฺน อิติ 
                           [ปา.๖๐ ฯ ส.๒๐๘..๒๑๐]  
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ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอตป กปฺปยภณฺฑ ฯ อถ ยทิ ปกฺกมนฺติ ฯ 
ราชพลินาติ ปท อุปทฺทูตาติ ปเท กตฺตา ฯ อ ฺเ มนุสฺสา 
สสฺส ปฏิปชชฺนฺติ กโรนฺติ ฯ ตฺจ โข อุทกวารณ กสิกมฺมกาเลเยว 
ลพฺภติ น...เล ลพฺภติ ฯ อิมนฺติ ตฬาก ฯ ตโตติ ตทา ฯ 
โกจิ ภิกฺขุ ฯ ต ตฬาก ฯ ภิกฺขูหีติ ปท ปริจฺจตฺต อิติ ปเท 
กตฺตา ฯ ตสฺสาติ ตฬากสฺสามิกสฺส ฯ ตฬาก วฏฏติ ฯ จิตฺต... 
พฺพเตติ ปท ภิกฺขุนาติ ปเท อาธาโร ฯ ภิกฺขุนาติ ปท นีหฏ 
อิติ ปเท กตฺตา ฯ นีหฎ ฯ เป ฯ วิยาติ นหีฏ ปริจฺจตฺต 
อุทกมาติก อจฺฉินฺทิตฺวา ปุน เทติ อิทฺธินาคราชสฺส มเหสี วิย ฯ 
อุทกวเสนาติ ปท ปฏิคฺคหิต อิติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ 
ปฏิคฺคหิตตฬาเกติ ปท กาตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ จสทฺโท๑ น 
เกวล ปฏิคฺคหณ วฏฏตีติ าเปติ ฯ กาตุนฺติ กรณ ฯ กโรนฺตีติ 
มตฺติกุทฺธรณาทีนิ กโรนฺติ ฯ ลชชฺิภิกฺขุนาติ ปท การาปเตสูติ 
ปเท กตฺตา ฯ การาปเตสูติ มตฺติกุทฺธรณาทีสุ การาปเตสุ ฯ 
การาปเตสูติ ปท โหตีติ ปเท ภาวลกฺขณ ฯ ตฬาก กฺิจาป 
ปจฺจยวเสน ปฏิคฺคหเณ กปฺปย ฯ ปโยค ฯ เป ฯ กตฺตาติ 
ปโยคเหตุ อุปฺปนฺเนน ภณฺเฑน กปฺปยภณฺฑสฺส มิสฺสกภาวโต ฯ 
มิสฺสกตฺตาติ ปท ทุปฺปริโภคนฺติ ปเท เหตุ ฯ วิสคตปณฺฑปาโตติ 
วิเสน สสฏปณฺฑปาโต ฯ ทุปฺปริโภคนฺติ กปฺปยภณฺฑ 
 
๑. อย จสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                            [ปา.๖๐ ฯ ส.๒๑๐.๒๑๑]  
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อปริโภค ฯ ปาลีติ ปท คณฺหาตีติ ปเท กตฺตา ฯ ถริาติ 
ปท ปาลีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ยถาติ เยน ปกาเรน ฯ ชนา 
อุทฺธเน อคฺคิกรณฏาเน อคฺคึ นิปาเตนฺติ ฯ อุทกกมฺมนฺติ อุทเกน 
กรณ ฯ นวสสฺเส วาติ ปท อุฏาเปตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
อปริจฺฉินฺนภาเคติ ปท นวสสฺเสติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อิตีติ 
เอว ฯ ตสฺเสว ภิกฺขุโน ฯ ตนฺติ ภูมิปฺปติฏาปนาทิก ฯ ตนฺติ 
มณฺฑล ฯ อาโกฏฏิตาย สนฺนิปติเตติ ปททฺวย อาหาติ ปเท 
ภาวลกฺขณสตฺตมี ฯ อเมฺหหีติ ปท สุตปุพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
อิโต กาลโต ฯ เอวรูป วจน ฯ ตตฺรุปฺปาทนฺติ ตสฺมึ อาราเม 
อุปฺปนฺนปูว ฯ ตสฺมาติ ปท น กตฺตพฺพาติ ปเท เหตุ ฯ 
กปฺปเยป อามิสตฺถาย โลลตา น กาตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ อุทกวาหกา จ สา มาติกา จาติ อุทกวาหกมาติกา ฯ 
        [๗๙๔] ปุพฺพณฺณา...ทีนนฺติ ปท วิรูหณ อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
วิรูหณฏานนฺติ ปท เขตฺต วา วตฺถุ วาติ ปททฺวยสฺส วิเสสน ฯ 
ตตฺถาติ ตสฺมึ วเน ฯ ฐาเนนาติ ปท คตาติ ปเท กรณ ฯ 
เตติ อารามิกา ฯ อิติ วตฺวา เทนฺติ ฯ เจติ...ทีนติี ปท 
ทุสฺสนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ ตุเมฺห เนถ อิติ วตฺวา เตสเยว 
มนุสฺสาน ฯ ยถาชาตเมวาติ อนุรูปชาตเมว ฯ วลฺลีผลาวาฏนฺติ 
วลฺลีผลาน อาวาฏ วิรูหณฏาน ฯ เอตนฺติ อุจฺฉุกฺเขตฺต อปรณฺณ- 
วตฺถุ วลฺลีผลาวาฏ ทมฺมีติ วจน ฯ อิมา คาโว กุโต านโต 
                        [ปา.๖๐ ฯ ส.๒๑๑..๒๑๕]  
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ตุเมหฺหิ ลทฺธา อิติ วจเน มนุสฺเสหิ ปุจฺฉิเต ฯ ปณฺฑิเตหิ 
มนุสฺเสหิ...คตฺถาย อิมา คาโว ทินฺนา อิติ มนุสฺสา ภิกฺขุนา 
วตฺตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                  ปมวคฺเค ปทโยชนา สมตฺตา ฯ 
        [๗๙๕] ตตฺถาติ โกสิยสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ 
        [๗๙๖] ตตฺถาติ สุทฺธกาฬกสิกฺขาปเท ฯ 
        [๗๙๗] ตตฺถาติ เทฺวภาคสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อตฺถโตติ 
ปท ทสฺสิตนฺติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ 
        [๗๙๘] ลทฺธา สมฺมติ เยน โส ลทธฺสมฺมติโก ฯ อ ฺโ 
วา โรโค ปฏกิุปฺปตุ ฯ สกนิฺติ ปท ลทฺธนฺติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ 
คิลาโน อิติ นาม ภิกฺขุนา ลทฺธ ลทฺธเมว ฯ น หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ 
        [๗๙๙] ตตฺถาติ นิสีทนสนฺถตสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ต 
อนฺโตเตมาสนฺติ ปท น อทฺทสาติ ปเท อจฺจนฺตสโยโค ฯ เอวนฺติ 
อิจฺฉามห ภิกฺขเวติ วจน ฯ เอวนฺติ อทสฺสเน ฯ อสฺส ภควโต ฯ 
มยิ ฯ เป ฯ เปสฺสามีติ เอต วิตกฺกน อโหสีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตนฺติ 
อธมฺมิกกติกาวตฺต ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ เตหิ ภิกฺขูหิ อุชฌฺิต 
อิติ ปเท กตฺตา ฯ เอตฺถาติ ปฏิสลลฺิยเน ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๘๐๐] เถโร ครห ลภิตฺวา ฯ อิติ จินฺเตตฺวา สุหทโย 
กุลปุตฺโต อุปสงฺกมฺนฺโตติ๑ สมฺพนฺโธ ฯ ขนฺธกสิกฺขาปเทติ ปท 
 
๑. อุปสงฺกนฺโตติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๖๐..๗๖ ฯ ส.๒๑๕..๒๑๙]  
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ลภิตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ ภควนฺตนฺติ ปท นิจฺฉาราเปตฺวาติ 
ปเท กมฺม ฯ ปุณฺณ...ริเกนาติ ปุณฺณจนฺทสทิเสน ฯ สุนฺทร 
หทย เอตสฺสาติ สุหทโย ฯ ภิกฺขุสเตหีติ ปท ปริวุโตติ ปเท 
กตฺตา ฯ น หติี ทฬฺหีกรณ ฯ อ ฺตฺร วตฺตสมฺปตฺติยาติ 
วตฺตสมฺปตฺตึ เปตฺวา ฯ สีโห ฯ เป ฯ คุหายนฺติ กาจนปพฺพตสฺส 
อวิทูเร นิสินฺโน สีโห วิย ฯ มตฺถกตาลเนนาติ สีเส ตาลเนน ฯ 
อห อุปชฺฌาเยน คาหิโต อมฺหิ ฯ ตตฺถาติ สกาย กติกาย ฯ 
หิ สจฺจ ยทิท ย อิท อปฺป ฺตฺติสกิฺขาปทปฺป ฺาปน ป ฺตฺ... 
ทน วา ฯ เอโส ป ฺาปนสมุจฺฉินฺทนสภาโว พุทฺธวิสโย ฯ 
ตสฺสาติ อุปเสนสฺส อทาสีติ ปเท สมฺปทาน ฯ อารทฺธ 
อาราธิต จิตฺต เอตสฺส ภควโตติ อารทฺธจิตฺโต ฯ 
        [๘๐๑] สนฺถเตติ ปท ส ฺ ิตายาติ ปเท อาธาโร ฯ 
จตุตฺถ...ตายาติ ปท สนฺถตานติี ปเท วิเสสนตฺติยา ฯ 
        จตุตฺถจีวร อิติ ส ฺา จตุตฺถจีวรส ฺา สา เอตสฺส 
สนฺถตสฺส อตฺถีติ จตุตฺ...ส ฺ ี ตสฺส ภาโว จตุตฺ...ส ฺ ิตา ฯ 
        ทิสฺวา อิติ จินฺเตตฺวา อามนฺเตสีติ สมฺพนฺโธ ฯ เตส 
ภิกฺขูน ฯ วิทตวฺถิมตฺตนฺติ สุคตวิทตฺถิมตฺต ฯ สนฺถรนฺเตน ปน 
ภิกฺขุนา สนฺถริตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เอกเทเสติ อิทานิ 
กตฺตพฺพนวสนฺถตสฺส เอกปฺปเทเส ฯ วิชเฏตฺวาติ วิทฺธเสตฺวา ฯ 
                      [ปา.๗๖..๘๑ ฯ ส.๒๑๙.๒๒๐]  
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เอว สนฺถรนฺเตน นิสีทนสนฺถต ถริตร โหติ ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ ปจฺฉิมานิ เทฺว วินย กตฺวา ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชิตุ 
วฏฏตีติ สมพฺนฺโธ ฯ 
        [๘๐๒] ตตฺถาติ เอฬกโลมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ปตนเกติ 
เอฬกโลเม ปตนเก ฯ อิติ มนสิกาเรน ภิกฺขุ เปติ ฯ  
เอฬกโลเม เตน ชเนน หริเตป ฯ จสทฺโท สอุสฺสาหตฺตา จ 
อจิตฺตกตฺตา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ กรุุนฺทยิาทีสูติ เอตฺถ ยกาโร 
อาคโม ฯ เอตฺถาติ วาเตน วา อ ฺเน วา พหิ ปาติเต 
เอฬกโลเม ฯ อ ฺสฺส ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
หตฺถิปฏ ิยาทีสูติ ยกาโร อาคโม ฯ สามิกสฺส อชานนฺตสฺเสวาติว 
สามิเก อชานนฺเตเยว ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ ตสฺม ึยาเน ฯ 
ตตฺถาติ อทินฺนาทาเน ฯ อิธ สิกฺขาปเท ฯ โจราทีหีติ ปท 
อุปทฺทูโตติ ปเท กตฺตา ฯ สพฺพตฺถ าเน ฯ อุทฺเท... ยาทีนนติฺ 
ปททฺวย อลาเภนาติ ปเท กมฺม ฯ ตโต านโต ฯ อ ฺตฺถ 
คจฺฉติ ฯ ต เอฬกโลม ฯ 
        วินยกมฺม กต ยสฺม ึต วินยกมฺมกต ฯ กต ภณฺฑ ยสฺมึ 
ต กตภณฺฑก ฯ 
        โย ปน ภิกฺขุ ตนุก...เร วา โลมานิ ปกฺขิปตฺวา คจฺฉตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ปาทุกปตฺตตฺถวิกนฺตเรติป ปาโ ฯ ปปผฺลิกาทีนนฺติ 
ปท มล อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ วาตาพาโธ เอตสฺส อตฺถีติ 
                      [ปา.๘๑..๘๔ ฯ ส.๒๒๐..๒๒๒]  
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วาตาพาธิโก ฯ ปกฺขิตฺตนฺติ เอฬกโลม ปาทุกปตฺตตฺถวิกนฺตราทีสุ 
ปกฺขิตฺต ฯ อิท เอฬกโลม ฯ 
        [๘๐๓] ตตฺถาติ เอฬกโลมโธวนสิกฺขาปเท๑ วินิจฺฉโย ฯ 
เอตฺถาติ เอฬกโลมโธวนสิกขาปเท ฯ เสส วจน ฯ 
        [๘๐๔] ตตฺถาติ รูปยสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ชาต...เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ ชาตรูปนฺติ วจน นาม ฯ ต สุวณฺณ ฯ 
ตสฺส ปทภาชนสฺส ฯ รชต ปน รูปย อิติ วุตฺต ฯ อิธ 
สิกฺขาปเท ฯ อสฺสาติ รชตนฺติ ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ กหาปโณติ- 
อาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ตามฺพ ตมฺพนฺติ จ เทฺว ปริยายา ฯ 
สารทารุนาติ ปท กต อิติ ปเท กรณ ฯ ปเทนาติ ปท 
สงฺคหิโตติ ปเท กรณ ฯ สมุฏาปต รูป ยสฺมึ โส สมฏุา- 
ปตรูโป ฯ อิจฺเจต สพฺพมฺปติ เอว ปาลิย วุตฺตปฺปการ สพฺพมฺป 
เอต วตฺถุ ฯ เอตนฺติ ปท โหตีติ ปเท กตฺตา ฯ วุตฺตปฺ... 
สพฺโพปติ ปททฺวย รชตมาสโกติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อิตีติ ปท 
จตุพฺพิธนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ จตุพฺพิธนฺติ ปท นิสฺสคฺ...วตฺถูติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ นิสฺสคฺคิยวตฺถูติ ปท วิกติกตวฺตา ฯ โลหิตโก 
โลหิตงฺโคติ เทฺว ปริยายา ฯ ปฏโกติ วตฺถ ฯ อิท วตฺถุ ฯ 
ตตฺถาติ นิสฺสคฺคิยวตวฺถุทวุกฺกฏตวฺถูสุ นิทฺธารณ ฯ กปฺปยวตฺถุมฺหีติ 
ปท อนาปตฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ สพฺพนฺติ รชตาทิก สพฺพ วตฺถุ 
 
๑. ...โธวาปน...อิติ วณณฺนายมาคต ฯ 

                        [ปา.๘๔..๙๑ ฯ ส.๒๒๒..๒๒๔]  
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สมฺปฏิจฺฉโตติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๘๐๕] อสฺสาติ อุคฺคเณฺหยฺยาติ ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ อุคฺคหณ- 
อุคฺคหาปเณสุป วินิจฺฉโย ฯ ชาตรู...ภณฺเฑสูติ ชาตรูปรชต- 
สงฺขาตภณฺเฑสุ ฯ กหาปโณ จ มาสโก จ กหาปณมาสกา ฯ 
ชาต... ...เกสุ จาติ นิทฺธารณ ฯ ถวิกาย ภาชเนติ ปท 
รูปคณนายาติ ปเท อาธาโร ฯ 
        อุป...ยเน ปน วินิจฺฉโย ฯ ตุยฺหิท โหตูติ วจเนน 
เปติ ฯ อิติ วตฺวา คโต ฯ เอตฺตาวตาติ เอตฺตเกน อาจิกฺขน- 
มตฺเตน ฯ  ิตนฺติ ชาตรูปรชตาทิก อกปฺปยวตฺถุ  ิต ฯ ปตฺต 
วา จีวร วา อาทาย อุปาสโก อาคจฺฉติ ฯ เอวป วจเน๑ ฯ 
        [๘๐๖] สงฺฆ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน น วุตฺตนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ ตนฺติ รูปย ฯ เตน รูปเยน เจตาปตนฺติ ปเท 
กรณ ฯ มกฺกฏาทีหีติ ปท ปตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปต วา 
 ึคลิต วาติ ปททฺวย น วฏฏติเยวาติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ 
ติรจฺฉา... ...กลูปติ ปททฺวย วิกติกตฺตา ฯ ติรจวฺฉานคต- 
ปริคฺคหิตมฺปติ ติรจฺฉาเนหิ รกฺขิต ฯ ติรจฺฉานปฺปฏิคฺคหิตมฺปติป 
อตฺถิ โสเยวตฺโถ ฯ ตโต ภาคโต ฯ ปริภฺุชิตุนฺติ ปริภฺุชน ฯ 
อุพฺภิโตทกนฺติ อุฏเหตฺวา ปูริตฺวา  ิตอุทก ฯ อุปุพฺโพ ภรธาตุ 
ปูรเณ ฯ เตน วตฺถุนาว กีตาย โปกฺขรณิยา ฯ กีตา โปกฺขรณี ฯ 
 
๑. วจเนนาติ สุนฺทรตร ฯ 

                        [ปา.๙๑ ฯ ส.๒๒๔..๒๒๗]  
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อิติ  มนสิกาเรน ฯ เยนกาม ยถากาม ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
โย น ...ทีส ุวินิจฺฉโย ฯ อตฺตโน วาติ ปท กโรนฺโตติ 
ปเท สมฺปาน ฯ ฉนฺทาติ ฉนฺเทน ฯ อย ภิกฺขุ มาติก เนว 
ชานาติ ฯ 
        มฏุปฺปมุฏา อติวิย นฏา สติ เอตสฺสาติ มุฏปฺ- 
ปมุฏสฺสติ ตสฺส ภาโว มุฏปฺ...ภาโว ฯ 
        เอว ช.ิ..รูปเยติ รูปเย เอว ชิคุจฺฉิตพฺเพป ฯ ชิคุจฺฉิตพฺเพปติ 
ปท อาจิกฺขีติ ปเท ภาวลกฺขณ ฯ ตโตติ รูปยโต ฯ อย 
อุปฺปนฺนปฺปจฺจยปริโภโค เอตสฺส รูปยปฺปฏิคฺคาหกสฺส ฯ อสนฺตสมฺ- 
ภาวนายาติ อตฺตนิ อสนฺตสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส ปกาสเนน ฯ 
อุปฺปนฺนาปติ อปสทฺโท เหฏา วุตวฺตวอุปฺปนวฺนวปฺปจฺจเย อเปกฺขติ ฯ 
        [๘๐๗] อยุชฺชนการณมาห จตฺตาโร หีติอาทึ ฯ เถเนตีติ 
เถโน เถนสสฺ ภาโว เถยยฺ เถยฺยเจตนา ฯ ปริภฺุชน  
ปริโภโค เถยเฺยน ปริโภโค เถยฺยปริโภโค ฯ 
        อิณวเสน ปริโภโค อิณปริโภโค ฯ อิณปริโภโค ยุตฺโต 
ภิกฺขุ โลกโต นิสฺสริตุ อลภิตฺวา จวิตฺวา นิรยาทีสุ อุปฺปชฺชติ 
ตสฺมา อปฺปจฺจเวกฺขววิตปริโภโค อตฺตโนว อิณปริโภโค นามาติ 
อธิปฺปาโย ฯ เตน เอกนิปาเต ลิตชาตกฏกถาย ตสฺมึ กิร กาเล 
ภิกฺขู จีวราทีนิ ลภิตฺวาวว เยภุยฺเยน อปฺปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภฺุชนฺติ 
เต จตฺตาโร ปจฺจเย เถนิตฺวา ปริภฺุชมานา เยภุยฺเยน 
                           [ปา.๙๑.๙๒ ฯ ส.๒๒๗.๒๒๘]  
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นิรยติรจฺฉานโยนิโต น มุจฺจนฺตีติ พุทฺธโฆสาจริเยน วุตฺต ฯ 
        ทาตพฺพนฺติ ทาย จีวราทิวตฺถุ ฯ ทาย อาทิยนฺตีติ ทายาทา 
สาวกา ทายาทาน ภาโว ทายชฺช ทายชฺเชน ปรโิภโค 
ทายชฺชปริโภโค ฯ 
        อตฺตโน อานณภาเวน๑ สามีวเสน ปริโภโค สามิปริโภโค ฯ 
        [๘๐๘] ตตฺถาติ จตูสุ ปริโภเคสุ ฯ อปสทฺโท สงฺฆมชฺฌโต อ ฺ 
าน อเปกฺขติ ฯ อปฺปจฺ...โภโคติ อปฺปจฺจเวกฺขิตสฺส ปจฺจยสฺส 
ปริโภโค ฯ อาโลเป อาโลเป ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ ปุเร...ยาเมสุ 
ปจฺจเกฺขิตวพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ สจสฺสาติ สเจ อสฺส ภิกฺขุโน ฯ 
เอวนฺติ ปฏิคฺคหณปริโภเคสุ ปจฺจเวกฺขณาย ยุขฺชเน สนฺเตป ฯ 
ตตฺถาติ จตุพฺพิธาสุ สุทฺธีสุ๒ ฯ จิตฺตา...เนวาติ อธิฏานสงฺขาเตน 
สวเรวเนว ฯ เต หีติ หิ สจฺจ เต เสกฺขา ฯ กึ ปน ฯ เป ฯ 
ภฺุชนฺตีติ ปุจฺฉา ฯ คิหีหีติ ปท ทินฺนาปติ ปเท กตฺตา ฯ 
อิติ สนฺนิฏาน เวทิตพฺพ ฯ เอตฺถาติ ภควโต ปจฺจยาน 
ปริภฺุชนภาเว ฯ ทาสพฺยนฺติ ทาสภาว ฯ กถาเยวาติ กถน ฯ 
        [๘๐๙] ตตฺถาติ จตูสุ ปริโภเคสุ ฯ ลชชฺิโน อลชชฺินา สทฺธ ึ
ปริโภโค วฏฏตีติ โยชนา ฯ อสฺส ภิกฺขุโน ฯ ต การณ ฯ 
โสป นีวาเรตพฺโพติ โสป ภิกฺขุ ปสฺสนฺเตน อ ฺเน ภิกขฺุนา 
นีวาเรตพฺโพ ฯ 
 
๑. อนณ...อิติ ภวิตพฺพ อนโณสีติ วยิ ฯ ๒. เอกวจน กาตพฺพ ฯ 

                         [ปา.๙๒ ฯ ส.๒๒๘..๒๓๐]  
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        ตตฺถาติ ธมฺมิยาธมฺมิยปริโภเค วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯซว 
เอตานวิ อุทฺเทสภตฺตานิ ฯ ยถาทานเมวาติ มนุสฺเสหิ ทินฺนปฺปกติยา 
อนุรูปทานภาเว คตตฺตา ปตฺตตฺตา ฯ 
        อปสทฺโท๑ ปคฺคห อเปกฺขติ ฯ ตตฺถาติ ปคฺคหปริโภเคสุ ฯ 
ยตฺถาติ ยสฺมึ ปุคฺคเล ฯ ต คณฺ ฯ วุตฺตนฺติ อฏกถาสุ 
วุตฺต ฯ ตตฺราติ ธมฺมานุคฺคเห ฯ อถาติ ตทา ฯ ปาโป ฯ เป ฯ 
คณฺหามีติ อุปชฺฌาโย อาห๒ ฯ สาธุ ฯ เป ฯ อุคฺคณฺหิสฺสามีติ 
มหารกฺขิตตฺเถโร อาห๓ ฯ สุตเยว เม ปุพฺเพติ ปุพฺเพ เอต วจน 
มยา สุต ฯ 
        [๘๑๐] รูปเย...เอตฺถ วจเน เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
รูป...เมวาติ รูปยนฺติ คณนเมว ฯ ภตฺตขชฺชกคนฺธปณฺฑาทีสุ 
หิร ฺสุวณฺณ ปกฺขิปตฺวา หิร ฺสวณฺณ เทนฺตีติ โยชนา ฯ 
จรนฺตาน ภิกฺขูน เทนฺตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ ทุสฺสนฺเตติ ปท 
พทฺธ อิติ ปเท อาธาโร ฯ ภตฺตาทิส ฺายาติ ภตฺตาทิ อิติ 
ส ฺาย ฯ ปฏิคฺคณฺหนฺเตน ปนาติ ปท สลลฺกฺเขตพฺพนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ เยน ชเนน ฯ อถ ตทา อสฺส ชนสฺส ฯ 
        [๘๑๑] ตตฺถาติ รูปยสโวหารสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ สีส.ุ..ทีสุ 
วินิจฺฉโย ฯ เอตนฺติ สิสุปคนฺติ วจน ฯ สพฺพตฺถาติ คีวุปคนฺติอาทีสุ ฯ 
 
๑. อย วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ  ๒. วณฺณนายนฺตุ มหารกฺขิตสฺเสเวต  วจน ทิสฺสติ  
น อุปชฺฌายสฺส ฯ  ๓. วตฺวา ฯว 

                          [ปา.๙๒..๙๕ ฯ ส.๒๓๐..๒๓๒]  
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กเตน กตนฺติอาทีสุ ปเทสุ สุทฺโธ อสมฺมิสฺโส รูปยสโพฺยหาโรเยว 
เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        รูปเย รปูยส ฺ ีติอาทิมฺหิ วจเน มย วินิจฺฉย วกฺขาม ฯ 
ปุริ...ปเทติ ปท วุตฺต อิติ ปเท อาธาโร ฯ วุตฺตวตฺถูสูติ 
นิทฺธารณ ฯ มูลคฺคหเณติ นิมิตฺต ฯ อป... ...ตฺตเนติ นิมิตฺต ฯ 
อิมินา สิกฺขาปเทน ฯ โย หีติ หิ สจฺจ โย ติโก ฯ 
        โปตฺถเก รูปเย ฯ เป ฯ อาทีสูติ ปาโป ทิสฺสติ ฯ อร ู
ฯ เป ฯ อาทีติ ปน ปาโ ยุตฺโต ฯ 
        ตสฺส ติกสฺส ฯ ห ิสจฺจ ฯ ปรสฺส อรูปย เจตาเปยฺยาติ 
โยชนา ฯ อุภยถาป เจตาปเนน กโตเยวาติ ปเท กรณ ฯ 
ตนฺติ ต วจน ฯ กย...ปทฺจ วุตฺต ฯ กปฺปยวตฺถุนฺติ ปท 
ปริ...เมวาติ ปเท กมฺม ฯ ตฺจ โข ฯ เป ฯ เกหีติ สหธมฺมิเก 
เปตฺวา อ ฺเหิ สทฺธึ ตฺจ โข ปริวตวฺตวน ฯ ทุกฺกฏวตฺถุโนติ 
ปท เจตาปนนฺติ ปเท กมมฺ ฯ เจตาปน เนว อิธ วุตฺต ฯ 
เอตฺถาติ ทุกฺกฏวตฺถุนา ทกฺุกฏวตฺถุโน เจตาปเน ฯ ตสฺส วา 
ทุกฺกฏวตฺถุโน เตเนว ทุกฺกฏวตฺถุนา ฯ อิตีติ วจน ภค... 
...ย ฺ ูหิ อาจริเยหิ วุตฺต ฯ ตเถวาติ ยถา กปฺปยวตฺถุนา 
นิสฺสคฺคิยวตฺถุ เจตาเปนฺตสฺส มูลคฺคหเณ ปุริมสิกฺขาปเทน 
อนาปตฺติ ตเถว อนาปตฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ อ ฺตฺร...เกหีติ 
สหธมฺมิเก เปตฺวา ฯ 
                 [ปา.๙๕..๙๗ ฯ ส.๒๓๒..๒๓๔]  
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        [๘๑๒] โย หีติ วิตฺถาโร ฯ เตน รูปเยน ฯ ต อยพีช ฯ 
เตน ภิกฺขุนา กปฺปโย กาตุ น สกฺกา ฯ ต ปตฺต ฯ ตมฺป 
ถาลก ฯ ตาย วาสิยา ฯ เตน พลิเสน ฯ ตป อุทกกฺขีร ฯ 
โส หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ ห ิสจฺจ มูลสฺสามิกาน มูเล ปตฺตสฺสามิกาน 
ปตฺเต จ ทินฺเน โส ปติโต กปฺปโย โหตีติ โยชนา ฯ อย 
ปตฺโต ฯ ต รูปย ฯ กสฺมา ฯ เป ฯ ปฺปตีติ ปุจฺฉา ฯ มูลสฺส 
อนิสฺสฏตฺตา เสสาน น กปฺปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา 
คนฺตฺวา ฯ อิตีติ ปท ปหิต อิติ ปเท อากาโร ฯ อิติ เอว  ฯซ 
อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา คนฺตฺวา ฯ อปสทฺโท ภิกฺขุอาทิเก อเปกฺขติ ฯ 
เตนาติ รูปยส ฺ ิเตน อรูปเยน ฯ 
        [๘๑๓] ตตฺถาติ กยวิกฺกยสิกิขาปเท วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ 
กตีหิปติ ปเท ฯ อปกาโร ครหาย วตฺตเต ฯ ทิวสานีติ 
อจฺจนฺตสโยโค ฯ ตตฺถาติ กติหป ตฺยายนฺติ ปเทสฺ นิทฺธารณ๑ ฯ 
ยโตตีมสฺส วิวรณ ยทาติ ฯ ปรภณฺฑ ฯ เป ฯ กโรนฺเตน ภิกฺขุนา 
กยิตฺจ โหติ อตฺตโน ฯ เป ฯ กโรนฺเตน ภิกฺขุนา วิกฺกยิตฺจาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ กโรนฺเตนาติ ปท กยิต วิกกฺยิตนฺติ ปททฺวเย 
กตฺตา ฯ อิมินา ...นุรูปโตติ ปท ทสฺสิตนฺติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ 
ปาเติ ปาลิย ทสฺสิตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ นิสฺสชชฺิตพฺพนฺติ 
 
๑. โปราณโปตฺถเก "คีหิ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน ฯ นนฺติ นิปาโต นามตฺเถ วตฺตเต ฯ  
อสฺสาติ นานปฺปการกนฺติ ปทสฺส ฯ หิสทฺโท ฯ" อิติ ปากฏ ฯ 

                      [ปา.๙๗..๑๐๐ ฯ ส.๒๓๔..๒๓๗]  
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ปทสฺส อตฺโถ ฯ เอวนฺติ ปรภณฺฑ อตฺตนา หตฺถคต กโรนฺเตนาติ 
นเยน คหิตนฺติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ หตฺเถติ ปท คหิตนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ กย...เสนาติ ปท คหิตนฺติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ 
คหิตนฺติ ภิกฺขุนา คหิต ฯ อย หีติ ทฬฺหกีรณ หิ สจฺจ อย 
กยวิกฺกโย น วฏฏติ ฯ ปฺจ...เก เปตฺวา ฯ 
        [๘๑๔] ตตฺราติ กยวิกฺกเย ฯ ยงฺกฺิจิ กปฺปย วตฺถ โหตุ 
ภตฺต โหตูติ สมฺพนฺโธ ฯ มาตุยาปติ ปท เทตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
อปสทฺโท อ ฺเ ชเน อเปกฺขติ ฯ วุตฺโตติ มาตุยา วุตฺโต 
ภิกฺขุ ฯ อตฺตโนติ ปท คณฺหาตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ จสทฺโท 
อตฺตโน ภณฺเฑ จ ปรภณฺเฑ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ปรวิตฺตนฺเตนาติ 
ปท ปริวตฺเตตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ มาตา ฯ เป ฯ วิกฺกย 
โมเจนฺเตน ปริวตฺเตตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ สทฺธินฺติ ปท ปริวตฺเต- 
ตพฺพนฺติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ กยวิกกฺยนฺติ ปท โมเจนฺเตนาติ 
ปเท กมฺม ฯ 
        [๘๑๕] ตตฺราติ กปฺปยภณฺเฑ ฯ ปถสฺส หิตา ปาเถยฺยา 
ปาเถยฺยา จ สา ตณฺฑุลา จาติ ปาเถยฺยตณฺฑุลา ฯ ภตฺต หตฺเถ 
เอตสฺสาติ ภตฺตหตฺโถ ฯ โนติ อมฺหาก ฯ อิท ฯ เป ฯ ภณตีติ วจน 
ปรโต จ ปาลยิ ภควตา วุตฺตเมว ฯ ทิสฺวา อาหร อิติ 
วตฺวา โอทน เทติ ฯ กโรถ อิติ วตฺวา ฯ สิปฺปเกหีติ 
ปท กาเรตีติ ปเท กมฺม ฯ ธมกรกาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ 
                       [ปา.๑๐๐ ฯ ส.๒๓๗.๒๓๘]  
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รชเกหีติ ปท โธวาเปตีติ ปเท กมฺม ฯ กมฺมกเรหีติ ปท 
กาเรตีติ ปเท กมฺม ฯ ยถาวตฺถุกเมวาติ วตฺถุอนุรูปเมว นิส-ฺ 
สคฺคิยเมว ฯ นวกมฺมนฺติ ภูมิโสธนาทิก นวกมฺม ฯ เอตฺถ 
จาติ ปริกฺขารกรณวตฺถโธวนเกสจฺเฉทนวกมฺเมสุ นิทฺธารณ ฯ 
วตฺถ ฯ เป ฯ กมฺเม จาติ ปทตฺตย นตฺถีติ ปเท อาธาโร ฯ 
เอตนฺติ รชเกหิ วา วตฺถ ฯ เป ฯ กาเรติ ยถาวตฺถุกเมวาติ 
เอต วจน ฯ อิธาปติ วตฺถโธวนาทีสุ ฯ ปาจิตฺติย เทเสตพฺพ ฯ 
        [๘๑๖] กย... ...อาทิมฺหิ วจเน ทฏพฺโพติ ปเท 
อาธาโร ฯ ตสฺมินฺติ กยวิกกฺเย ฯ กย... ี วา ภวตุ ฯ 
นกยวิกฺกยส ฺา เอตสฺส อตฺถีติ นกยวิกฺกยส ฺ ี ฯ จูฬตฺติเกติ 
ปริโยสานตฺติเก ทฺวีสุ ปเทสูติ ปเท อาธาโร ฯ ปเทสูติ 
ปท ทุกฺกฏเมวาติ ปเท อาธาโร ฯ อุปา ฯ เป ฯ เทหีติ เอวฺจ 
น อุปาสก ภิกฺขุ ปฏิวทติ ฯ อิตโร ต วจน สุตฺวาว อ ฺ ฯ เป ฯ 
ทสฺสามีติ อาห๑ ฯ อปสทโฺท ปตฺต อเปกฺขติ ฯ คณฺหิตุ 
ยุชฺชนการณมาห อิท ฯ เป ฯ ปตีติ ฯ อิท อมฺหาก อตฺถิ 
อิติ เอว ปาลิย วุตฺตลวกฺขเณ ปติ ต วตฺถุ ปตติ ปวิสตีติ 
อธิปฺปาโย ฯ ปตตีติ อตฺถิ ฯ อสฺสาติ ปตฺตสฺส ฯ หิสทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ เสส อคฺฆ ภวิสฺสตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ 
ปุ ฺนฺติ ปท วิกติกตฺตา ฯ อิติ วตฺวา สเจ เทติ ฯ ยสฺส 
 
๑. วทตีติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๑๐๐ ฯ ส.๒๓๘.๒๓๙]  
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หตฺถโต ภณฺฑ คณฺหาตีติ ยสฺส ปุคฺคลสฺส หตฺถโต ปตฺตาทิภณฺฑ 
คณฺหาติ ต ปุคฺคล ฯ อ ฺ ปุคฺคล กตฺวาติ ปเท ปกติกมฺม ฯ 
อนฺตมโสติ สพฺพนฺติเมน ปริจฺเฉเทน ฯ ตสฺส ภณฺฑสฺสามิกสฺส 
ปุคฺคลสฺส ฯ โส ปุตฺตภาตุโก ฯ น ชานาติ คเหตุนฺติ คเหตุ 
น ชานาติ ฯ ต ปุตฺตภาตุก ฯ ตฺว มา คณฺห อิติ โส 
ปุตฺตภาตุโก ภิกฺขุนา วตฺตพฺโพ ฯ อิท ฯ เป ฯ อาทิมฺหิ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ ตนฺติ อวสิฏเตล ฯ ปจฺฉา มินนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส 
ทเูสยฺยาติ ปเท สมฺปทาน ฯ อปฺปฏิคฺคหิตก เตล ฯ อิตีติ 
ปท สมาปนฺน ฯ 
                         ทุติยวคฺเค ปทโยชนา สมตฺตา ฯ 
        [๘๑๗] ตตฺถาติ ปตฺตสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อมตฺต กาลนฺตร 
ปวตฺตนฺตีติ อมตฺตานิ อมาทีหตฺโตติ โมคฺคลฺลานสุตฺเตน อตฺตปฺ- 
ปจฺจโย ฯ อมตฺตานิ เอว อามตฺตานิ ฯ เอตานิ ภาชนานิ 
เยส ชนาน ภณฺฑ เต ชนา ฯ อามตฺตานิ ภณฺฑานิ เอเตสนฺติ 
อามตฺติกา ภณฺฑตฺเถ ณิโก ฯ 
        กลุาลาน กุมฺภการาน ภณฺฑ กุลาลภณฺฑ กุลาลภณฺฑสฺส 
วาณิชกา กุลา...ชกา กุลาลภณฺฑวาณิชกาน อาปณ กุ...ปณ ฯ 
        [๘๑๘] มคธนาฬิยาติ ปท ทวิฺนฺนนฺติ ปเท วิเสสนตฺติยา ฯ 
มคเธ วิชฺชมานา นาฬี มคธนาฬี ฯ ตณฺฑุลนาฬีนนฺติ ปท โอทนนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ตณฺฑุลาน นาฬิโย ตณฺฑุลนาฬิโย ฯ อฑฺเฒน 
                         [ปา.๑๐๐..๑๐๓ ฯ ส.๒๓๙.๒๔๐]  
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เตรส ปลา อฑฺฒเตรสปลา ฯ ทมิฬาน นาฬี ทมิฬนาฬี ฯ 
มคธนาฬิยาติ ปท ทิยฑฺฒ อิติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ อฑฺเฒน 
ทุติยา ทิยฑฺฒา ทิยฑฺฒา จ สา นาฬี จาติ ทิยฑฺฒนาฬี ฯ 
ตนฺติ ขาทนีย ฯ หตฺถหารยิสฺสาติ หตฺเถน หริตพฺพสฺส ฯ 
วเสนาติ สมฺพชฌฺเนน ฯ มจฺฉมสฺจ สากฺจ ผลฺจ กลีโร 
จ มจฺฉ...กลรีา ฯ 
        [๘๑๙] ตตฺราติ ตสฺมึ ปตฺเต ฯ อนุป...ตณฺฑุลานนฺติ ปท 
นาฬิยาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        น อุปหตา น ภฺชิตา อนุปหตา ฯ ปุเร ภวา ปรุาณา ฯ 
สาโร เอตาส อตฺถีติ สาลิโย สาลิโย จ สา ตณฺฑุลา จาติ 
สาลิตณฺฑุลา ปุราณา เอว สาลิตณฺฑุลา ปุรา...ฑุลา อนุปหตา 
จ ปุราณสาลิตณฺฑุลา จาติ อนุ...ตณฺฑุลา ฯ 
        สุโกฏ...ธานนฺติ ปท อนุ...ตณฺฑุลานนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
สุโกฏฏิตา จ ตา ปริสุทฺธา จาติ สุ...สุทฺธา ฯ คเหตฺวาติ ปท 
ปจิตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตณฺฑุเลหีติ ปท ปจิตฺวาติ ปเท 
กรณ ฯ อนุตฺตณฺฑุ ฯ เป ฯ สทิสนฺติ ปฺจ ปทานิ อวสฺสาวิ- 
โตทนนฺติ ปทสฺส วเสสนานิ ฯ อนุตฺตณฺฑุลนฺติ ปากโต อุกฺกนฺต 
ตณฺฑุล อุตฺตณฺฑุล น อุตฺตณฺฑุล อนุตฺตณฺฑุล ฯ อวสฺสาวิ- 
โตทนนฺติ อจฺฉฑฺฑิตอุทกโอทน ฯ อวสฺ...ทนนฺติ ปท ปกฺขิปตฺวาติ 
ปเท กมฺม ฯ ปจิตฺวาติ ปท อวสฺสาววิโตทนนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
                          [ปา.๑๐๓ ฯ ส.๒๔๐.๒๔๑]  
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ปจิตฺวาติ ปจิตนฺติ อตฺโถ ฯ นิรวเสสนฺติ ปท ปกฺขิปตฺวาตวิ ปเท 
กิริยาวิเสสน ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ กฺจิกา กฺชิกาติ จ เทฺว 
ปริยายา ฯ ตานิ สปฺปอาทีนิ โอทนคติกาเนว โอทนสทิสาเนว 
เนว หาเปตุ สกฺโกนฺติ ฯ เอว สพฺพป ปกฺขิตฺต เอต อฑฺฒาฬหฺ- 
โกทนาติ ติฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ มุขสฺส วฏฏิ มุขวฏฏ ิฯ 
เหฏ ิมา ราชี เหฏ ิมราชี เหฏ ิมราชิยา สม เหฏ ิมราชิสม ฯ 
ฉินฺทนฺตสฺส ปุคฺคลสฺส สุตฺตสฺส หิรสฺส วา อิติ ปททฺวเย 
สมฺพนฺโธ ฯ ผุสตีติ เอต อฑฺฒาฬฺหโกทนาทิ ผุสติ ฯ อนฺโตคต- 
เมวาติ เอต อฑฺฒาฬฺหโกทนาทิ ปตฺตสฺส อนฺโต  ิตเมว ฯ 
นาฬิโกทนาทีติ ปท ติฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ เตสูติ นวปตฺเตสุ ฯ 
ตโต ฯ เป ฯ วุตฺตนฺติ หิ สจฺจ ตโต ฯ เป ฯ อปตฺโตติ อิท 
วจน เอเต เทฺว ปตฺเต สนฺธาย ภควตา วุตฺต ฯ อุกฺกฏ ุกฺกฏโ 
หิ เอตฺถาติ หิ สจฺจ เอตฺถ ทฺวีสุ ปตฺเตสุ อุกฺกฏ ุกฺกฏโ 
หิ เอตฺถาติ หิ สจฺจ เอตฺถ ทฺวีสุ ปตฺเตสุ อุกฺกฏ ุกฺกฏโ 
วุตฺโตติ ปเท กมฺม ฯ 
        โปตฺถเก อุกฺกฏกฺกฏโติ เอตฺถาตวิ ปาโ ทิสสติ โส 
น สุนฺทโร ฯ 
        [๘๒๐] เอวนฺติ อธิฏานวิกปฺปน ฯ อกตฺวาติ ปท อติกฺกามยโตติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ต ทสาห ฯ เป ฯ จิตฺติยนฺติ วจนสฺส 
วิวรณ ต สตฺตวิธป ฯ เป ฯ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ อิติสทฺโท๑ 

 
๑. อย อิติสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                     [ปา.๑๐๓..๑๐๖  ฯ ส.๒๔๑.๒๔๒]  
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สมาปนฺโน ฯ นิสฺสคฺคิย ฯ เป ฯ ภฺุชตีติ ปทสฺส อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        [๘๒๑] อนา ฯ เป ฯ ปฺเปตีติ เอตฺถ ปน วจเน เวทิตพฺพนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ ปมาณยุตฺตสฺสาป ปตฺตสฺส ฯ อปสทฺเทน น 
เกวล จีวรสฺส อธิฏานวิกปฺปนุปคตฺต เวทิตพฺพนฺติ าเปหิ๑ ฯ 
อธิฏานวิกปฺปน อุปคจฺฉตีติ อธิฏ...ปโค ตสฺส ภาโว 
อธิฏ...ปคตฺต ฯ เอวนฺติ วุจฺจมานนเยน ฯ อโย ฯ เป ฯ 
ปาเกหิ ปกฺโก อธิฏานุปโค ฯ ย ฯ เป ฯ ตสฺมึ มูเล ทินฺเนเยว 
อุโภ ปตฺตา อธิฏานุปคาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        กากณิก นาม ทิยฑฺฒวีหีติ วทนฺตีติ กงฺขาวิตรณีฏีกาย วุตฺต ฯ 
        การณมาห ปากสฺส หีติอาทึ ฯ เตนาติ ปตฺตการเกน 
ปริจฺฉินฺน อิติ ปเท กตฺตา ฯ เตน ปตฺตการเกน เปสิต อิติ 
ปเท กตฺตา ฯ อปติ ปุจฺฉนตฺเถ นิปาโต ฯ อธุนาคโตติ อิทานิ 
อาคโต ฯ กุหึ ...ปตฺโตติ ภิกฺขุ ปุจฺฉติ ฯ อิตฺถนฺ ฯ เป ฯ 
เปสิโตติ อ ฺโ ภิกฺขุ อาห ฯ เอตสฺส ปติ ปสทฺโท ปุริมภิกฺขุ 
อเปกฺขติ ฯ 
        [๘๒๒] ตตฺถาติ อธิฏานวิกปฺปนาสุ ฯ เตส ทฺวินฺน อธิฏ- 
านาน ฯ วเสนาติ ปท อธิฏหนฺเตนาติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ 
อธิฏหนฺเตน ภิกฺขุนา อธิฏาตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ อิติ 
เอวนฺติ ปท ปจฺจุทฺธริตฺวาติ ปเท อากาโร ฯ อาโภค กตฺวา 
อธิฏาตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺราติ อธิฏานวิสเย ฯ สเจ 
 
๑. าเปติ อิตปิ ทิสฺสติ ฯ 

                        [ปา.๑๐๖ ฯ ส.๒๔๒..๒๔๔]  
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...ปาเส ปตฺโต โหติ ฯ อธิฏ... เอกเกน ภิกฺขุนา วฏฏตีติ๑ 

ปเท กตฺตา ฯ อ ฺสฺส สนฺติเก อยมานิสโสติ อ ฺสฺส 
ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อธิฏานสฺส อย คุโณ ฯ สจสฺสาติ สเจ 
อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ วสฺสสตนฺติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
        [๘๒๓] เอว อธิฏาเนน อปฺปมตฺตสฺส ภิกฺขุสฺส อธิฏาน- 
วิชหน สิยาติ ปุจฺฉา ฯ สิยาติ วิสชฺชน เอว อปวฺปมตฺตสฺส 
อธิฏานวิชหน สิยาติ อตฺโถ ฯ สเจ หีติ ปาฏกรณ ฯ ลิงฺค 
วาสฺสาติ อสฺส ภิกฺขุสฺส ลงฺิค วา ฯ ทินฺน ฯ เป ฯ สตฺตมนฺติ 
เอต วจน อาจริเยหิ วุตฺตป ฯ 
        ทินฺน...ปจฺจกฺขา ทินฺนวิพฺภนฺตปฺปจฺจกฺขาหิ กาลกิริยากเตน 
ลิงฺคปฺปจฺจุทฺธรา เจว ลิงฺคปริวตฺตปฺปจฺจุทฺธเรหิ จ สตฺตม สตฺตเมน 
ฉิทฺเทน อธิฏานวิชหน ภวติ ฯ 
        โจรา...คาเหหิป ปตฺโต อธิฏาน วิชหติเยว ฯ เยน 
ฉิทฺเทน กงฺคุ ฯ เป ฯ สติ เตน ฉิทฺเทน อธิฏาน ภิชฺชตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ กสฺมา กงฺคุสิตฺถ๒ คหิตนฺติ อาห อิท หีติอาทึ ฯ 
หิ สจฺจ อิท สิตฺถ ฯ ธ ฺานนฺติ นิทฺธารณ ฯ ลามกธ ฺสฺสาติ 
ปท สิตฺถนฺติ ปเท กตฺตา๓ ฯ ...ธ ฺสิตฺถนฺติป อตฺถิ ฯ ตสฺมึ 
ฉิทฺเท กเต ฯ ปฏิปฺปากติเกติ ปุนปฺปกติเก ตสฺมินฺติ ปทสฺส 
 
๑. อธิฏาตุนฺติ ฯ  ๒. วณณฺนาย สิฏ อิติ วลฺชียติ ฯ  ๓. สมฺพนฺโธ ฯ 

                             [ปา.๑๐๖ ฯ ส.๒๔๔.๒๔๕]  
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วิเสสน ฯ อย ตาว วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถ วจเน วุตฺเต อธิฏาเน ฯ 
        วิกปฺปเน ปน วินิจฺฉโย ฯ 
        [๘๒๔] ตตฺถาติ อูนปฺจพนฺธนสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ โส กุมฺภ- 
กาโร ฯ เตหิ ฉพฺพคฺคิเยหิ อุพฺพาโฬฺห ปฬิโต ฯ อูน...เอตฺถ ปเท 
วินิจฺฉโย ฯ อสฺส ปตฺตสฺส ปฺจ พนฺธนานิ อูนานิ อิติ ตสฺมา 
โส ปตฺโต อูน...นฺธโน ฯ อสฺส ปตฺตสฺส ฯ เตน อูนปฺจ- 
พนฺธเนนาติ เตน อูนปฺจพนฺธเนน ปตฺเตน อุปลกฺขิโต หุตฺวา ฯ 
        อิตฺถมฺภูตสฺสาติ อูนปฺจพนฺธนปตฺตภาวสงฺขาต กฺจิ ปการ 
ปตฺตสฺส ภิกฺขุสฺส ลกฺขเณติ ปเท กมฺม ฯ ลกฺขิยติ  อเนนาติ 
ลกฺขณ  ปตฺโต ฯ ตสฺมึ กรณวจน ตติยาวิภตฺติ โหติ ฯ 
        ยท ิอปริปุณฺณปฺจพนฺธโน ปตฺโต อูนปฺจพนฺธโน นาม 
อถ กสฺมา อิมสฺส ปทภาชเน อพนฺธโนป วุตฺโตติ อาห 
ตตฺถาติอาทึ ฯ ตตฺถาติ วาโกฺยป ฺาเส วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
อพนฺธนสฺสาปติ อปสทฺโท พนฺธนปตฺต อเปกฺขติ ฯ นตฺถิตายาติ 
ปท น ปูเรนตีฺติ ปเท เหตุ ฯ พนฺธโนกาเส สติ อสติ วา 
พนฺธนวิรหิโต ปตฺโต อพนฺธโน  ฯ ยสสฺ ภิกฺขุโน ฯ อปตฺโตติ 
ปตฺโต นาม น โหตีติ อตฺโถ ปากติก กาตุ อสมตฺโถติ 
วุตฺต โหติ ฯ ตสฺสาติ พนฺธนสฺส ฯ เอกาปติ อปสทฺโท 
สมฺภาวโน ฯ ยสฺส ปน ปตฺตสฺส ฯ 
                    [ปา.๑๐๖..๑๑๐ ฯ ส.๒๔๕..๒๔๘]  
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        ตนฺติ ปตฺต วิชฺฌิตฺวา ปจิตฺวา พนฺธิตฺวาติ๑ ปทตฺตเย 
กมฺม ฯ โปตฺถเก โสติ ปาโ ทิสฺสติ โส น ยุตฺโต ฯ ตนฺติ 
ปน ยุชชฺติ ฯ เตน กงฺขาวิตรณิย ต ตสฺสา ราชิยาติ วุตฺต ฯ 
        สุตฺตรชชฺุก จ มกจิรชชฺุก จ สุตฺต...รชฺชกุา ฯ ติปุสุตฺต- 
เกนาติ ติปุสงฺขาเตน สุตฺตเกน ฯ พนฺธิตฺวาติ ปท ปฏิจฺฉาเท- 
ตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ต พนฺธนนฺติ ปท ปฏิจฺฉาเท- 
ตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ อามิสสฺสาติ ปท อลคฺคนตฺถนฺติ ปเท 
น เกวล ติปุสุตฺตกาทินา พนฺธิตพฺโพติ อาห ผาณิตนฺติอาทึ ฯ 
ตสฺมา เหฏ ิมปริยนฺเต วิชฺฌิตพฺโพติ อาห มุขวฏฏิสมีเปติอาทึ ฯ 
อโยปตฺเต ปน วินิจฺฉโย ฯ 
        อิติ มนสิกาเรน น คณฺหาติ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ าเน ฯ 
ปตฺตสฺส หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ นิกฺขิปนเทโส ภควตา วุตฺโตเยว ฯ 
        [๘๒๕] ปวาริตานนฺติ เอตฺถ ปเท อธิปฺปาโย ฯ สงฺฆวเสน 
ปวาริตฏาเน ปฺจพนฺธเนเนว วฏฏตีติ วิ ฺวาเปนฺเตนว สงฺฆ- 
วเสน ปวาริตฏาเน ปฺจพนฺธเนเนว ปตฺเตน  อ ฺ ปตฺต 
วิ ฺาเปตุ วฏฏติ ฯ สงฺฆวเสนาติ ปท ปวาริต อิติ ปเท 
วิเสสวนตฺตติยา ฯ ปฺจพนฺธเนเนวาติ ปท วิ ฺาเปตุนฺติ ปเท 
 
๑. พนฺธิตพฺโพติ วณณฺนาปาโ โสติ ปทสฺส กมฺมวาจก กิตฺตปท ฯ 

                      [ปา.๑๑๐..๑๑๖  ฯ ส.๒๔๘.๒๔๙]  
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เหตุ ฯ ปุคฺคล ฯ เป ฯ นาป ปตฺเตน วิ ฺาเปตุ วฏฏติ ฯ 
        [๘๒๖] ตตฺถาติ เภสชฺชสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ กตา มาลา 
เอเตหิ ทารเกหีติ กตมาลา ฯ กุสุ...มณฺฑิเต กุสุมสงฺขาตาย 
มาลาย ปฏิมณฺฑิเต ฯ ติเณน กต จุมฺพิฏก ติณฺจุมฺพิฏก ฯ 
ต หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ ปจฺจยาน พหุลตาย ปฏิปนฺนา พาหุลฺลิกา ฯ 
เอตฺถ วจเน วุจฺจนฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ โอลีนานิ จ ตานิ 
วิลีนานิ จาติ โอลีนวิลีนานิ ฯ ขนนฺเตหิ อุนฺทุเรหิ โอกิณฺณาติ 
ปเท กตฺตา ฯ จสทฺโท ขนนฺเตหิ จ สฺจรนฺเตหิ จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ สวิหิโต โกฏาคาโร เอเตหิ สมเณหีติ สวิหิต- 
โกฏาคารา ฯ 
        [๘๒๗] เภสชฺชานีติ เอว ลทฺโธ โวหาโร นาม เยหิ ตานิ 
เอวลทฺธโวหารานิ ฯ ปากฏ สปฺป ทสฺเสตฺวา คเหตฺวาวว ทสฺเสสิ๑ 

ภควา ฯ มิโค จ โรหิโต จ สโส จ มิคโรหิตสโส ฯ เยส 
หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ เยส สตฺตาน ฯ ต ปนาติ ต สปฺป ฯ 
วุตฺตนฺติ ต สปฺป ภควตา วุตฺต ฯ กถนฺติ ปุจฺฉา ฯ อาคตสปฺปสูติ๒ 

นิทฺธารณ ฯ สเจ พหูสุ ภาชเนสุ ปตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อาปนฺนตฺตาติ ปท อนาปตฺตีติ ปเท เหตุ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ 
เยน เกนจิ สามเณราทินา ปุคฺคเลน กต อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
 
๑. สงฺคเหตฺวา ทสฺเสตีติ วณณฺนายมาคต ฯ ๒. ...สปฺปอาทีสูติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๑๑๖..๑๒๒ ฯ ส.๒๔๙..๒๕๑]  
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อุคฺคหิตเกน กเตหิ อุคฺคหิตเกน นวนีเตน กเต สปฺปมฺหิ 
วินิจฺฉโยติ ปเท อาธาโร ฯ วุตฺต...เนวาติ วุตฺเตน สุทฺธสปฺป- 
นเยเนว ฯ สย กตนฺติ สย ปจิตฺวา กต ขีรนวนีต ฯ เตนาติ 
ขีรนวนีเตน ฯ กตนฺติ กต นวนีต ฯ ยตฺถาติ ปท ปาลิยนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ ปาลิย อาคตสปฺปนาติ๑ โคสปฺป อชิกาสปฺปติ 
วุตฺตสปฺปนา ฯ ตตฺถาติ ปาลิย ฯ อิมินาติ อกปฺปยมสสปฺปนา ฯ 
ตนฺติ มนุสฺสสปฺปนวนีต ฯ อนุ ฺาตตฺตาติ มนุสฺสสปฺปสฺส นวนีตสฺส 
จ อาจริเยหิ อนุ ฺาตตฺตา ฯ ปรโตติ เตลภิกฺขาย ปวิฏาน 
ปนาติอาทิเก เจว อุปติสฺสตฺเถร อนฺเตวาสิกา ปุจฺฉึสูติอาทิเก 
จ ปรสฺมึ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ อสฺสาติ มนุสฺสสปฺป- 
นวนีตสฺส ฯ อปสทฺเทน น เกวล อฏกถาสุ อนุ ฺาตนฺติ 
าเปติ ฯ อาคตนวนีตมฺปติ อปสทฺโท อาคตสปฺป อเปกฺขติ ฯ 
สามิสมฺปติ อปสทฺโท นริามิส อเปกฺขติ ฯ ปจฺฉา ฯ เป ฯ 
นิรามิสเมว วฏฏติ ฯ สตฺตา... ...เนสุ นวนีเต ปเต 
ภาชนคณนาย นิสฺสคฺคิยานิ ฯ ปจฺฉาภตฺต ปฏิคฺคหิต นวนีต ฯ 
        [๘๒๘] เอตฺถ ปน นวนีเต วิเสโส อตฺถิ ฯ ทธิคุฬิกาติ 
ทธิปณฺฑ ฯ โธตนฺติ วิโสธิต ฯ กปลกา กิปลฺลิกาติ จ เทฺว 
ปริยายา ฯ ทธิ จ ตกฺกฺจ มกฺขิกา จ กิปลฺลิกา จ ทธิ... 
กิปลฺลิกา ฯ อโธตมฺปติ อปสทฺโท โธต อเปกฺขติ ตตฺถาติ 
 
๑. อาคตนวนตีสปฺปนาติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๑๒๒ ฯ ส.๒๕๑..๒๕๓]  
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นวนีเต ฯ เอตฺตาวตา ทธิตกฺกาน ขยมตฺเตน ฯ 
        สห วตฺถุนา วตฺตตีติ สวตฺถุก นวนีต สวตฺถุกฺจ ต 
ปฏิคฺคหิตฺจาติ สวตฺถุกปฺปฏิคฺคหิต ฯ 
        เอตฺถาติ มหาสิวตฺเถรสฺส วจเน ฯ ปกฺกนวนีเต นิรามิส- 
ภูเตป ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตีติ าเปนฺโต อาห อามิเสนาติอาทึ ฯ 
นวนีตสฺส ปกฺกตฺตา ฯ ตสฺมึปติ ปกฺกนวนีเต ฯ อปสทฺโท 
สามิส อปกฺกนวนีต อเปกฺขติ ฯ กุกฺกุจฺจกา ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺติ ฯ 
อิทานีติ ปท คเหตพฺโพติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ อุคฺคหิตฺวาติ 
สยเมว อุคฺคเหตฺวา ฯ ตานิ ขีรทธีนิ ฯ อุคฺคหิเตหิ ทธิกฺขีเรหิ ฯ 
นวนีเต จาติ ปท นโยติ ปเท อาธาโร ฯ อาปตฺตา...นโยติ 
อาปตฺตา...โภคาน นโย ฯ 
        เตลภิกขฺายาติ เตลยาจนาย ฯ อากิรนฺตีติ มนสฺุสา ปกฺขิปนฺติ ฯ 
ตตฺถาติ สปฺปมฺหิ ฯ คหิตนฺติ คหิต สปฺป ฯ สเจ วทฺทลิสมเย 
ลชชฺิสามเณโร ปจิตฺวา เทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ สปฺปมฺหิ ฯ 
ปติต...ทโย ปุคฺคเลน น ปจฺจนฺติ ฯ 
        [๘๒๙] เตเลสูติ นิทฺธารณ ฯ ติลเตล ปุเรภตฺต ปฏิคฺคหิต 
ปจฺฉา ฯ เป ฯ นิรามิสเมว วฏฏตีติ โยชนา ฯ 
        นสฺสาติ๑ ตสฺส ติลเตลสฺส ฯ ตสฺส วา นตฺต สพฺพตฺถาติ 
 
๑. สตฺตาหาติกกฺเมนสฺสาติ วณฺณนาปาโ ...ติกฺกเมน อสฺสาติ  เฉโทป  
ยุชฺเชยยฺ ฯ 

                             [ปา.๑๒๒ ฯ ส.๒๕๓]  
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สุตฺเตน ตสฺส โน ฯ วินยสงฺคเห ตสฺสาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ 
        ติเลติ ปท ปฏิคฺคเหตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ หิสทฺโท๑ ทฬฺหีกรณ ฯ 
เทเสตฺวาติ๒ รนฺธิตฺวา ฯ สเจติ ปท กตนฺติ ปเทน โยเชตพฺพ ฯ 
อนุ...นฺเนนาติ ปท กตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อพฺภุกฺกีรณมตฺตนฺติ 
ปท อุโณฺหทกนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ นตฺถิ สามปาโก อิติ 
โวหาโร เอตสฺส เตลสฺสาติ อพฺโพหาริก ฯ อพฺโพหาริกนฺติ 
ปทสฺส อธิปฺปาโย สามปากคฺคหณ๓ น คจฺฉตีติ ฯ สาสป- 
เตลาทีสุปติ ปท วินิจฺฉโยติ ปเท อาธาโร ฯ ตนฺติ เตล ฯ 
เตสนฺติ สาสปมธุกจุณฺณเอลณฺฑกฏ ีน ฯ 
        เอลณฺโฑ เอรณฺโพติ จ เทฺว ปริยายา ฯ โท ธสสฺ จาติ 
เอตฺถ จสทฺเทน รสฺส โล ฯ 
        เตลกรณตฺถายาติ ปท ปฏิคฺคเหตฺวาติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
น กโรตีติ เตล น กโรติ ฯ นาฬิเกรฺจ นิมฺพฺจ โกสมฺพฺจ 
กรมนฺทฺจ อตสิ จ นาฬิ...มนฺทาตสิ ฯ เอเตสุ นาฬิเกราทีสุ ฯ 
สลฺลกฺเขตฺวา ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ 
        ปุเรภตฺตปจฺฉาภตฺเตสุ ปฏิคฺคหิต ปุเร...หิต ฯ สามปกฺโก จ 
สวตฺถุกฺจ ปุเรภตฺตปจฺฉาภตฺตปฺปฏิคฺคหิตฺจ อุคฺคหิตกฺจ๔ อุคฺ- 
คหิตวตฺถุกฺจ สาม ฯ เป ฯ วตฺถุกานิ เตส วิธาน สาม...วิธาน ฯ 
 
๑. อย หิสทฺโท วณณฺนาย น ป ฺายตึ ฯ  ๒. โปราณโปตฺถเก เสเทตฺวาติ  อิติ  
ทิสฺสติ ฯ  ๓. สามปากคณนนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๔. อิท ปท  วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                               [ปา.๑๒๒ ฯ ส.๒๕๓..๒๕๕]  
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        [๘๓๐] เอตฺถ จาติ ปฺจวสาสุ ฯ อกปฺปย มส เอเตสนฺติ 
อกปฺปยมสา ฯ ปาลิย มจฺฉโต วิสุ สุสุกาคหเณ๑ การณมาห 
มจฺฉคฺคหเณเนวาติอาทิ๒ ฯ อปสทฺโท น เกวล มจฺโฉ คหิโตติ 
าเปติ ฯ เอตฺถาติ ปาลิย ฯ มเสสูติ นิทฺธารณ ฯ หสิทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ อนุ...นฺเนหีติ ปท กต อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
วสาน เตล วสาเตล ฯ 
        นิพฺพฏฏิตฺจ ต วสาเตลฺจาติ นิพฺพฏฏติวสาเตล กตฺจ 
ต นิพฺพฏฏิตวสาเตลฺจาติ กต...วสาเตล ฯ 
        ตตฺถาติ วสาเตเล ฯ ห ิสจฺจ กาเล ฯ เป ฯ ตุนฺติ อิท 
วจน นิรามิสปริโภค สนฺธาย ภควตา วุตฺต ฯ ตตฺราปติ วส 
ปฏิคฺคหิตฺวา ปจิตฺวา ปริสฺสาวิตเตเล ฯว อปสทฺโท ปุเรภตฺต 
ปฏิคฺคหิต วสาเตล อเปกฺขติ ฯ สุขุมมสาทิ อพฺโพหาริกเมว ฯ 
ปฏิคฺคหิตุ วา กาตุ๓ วาติ วสาเตล ปฏิคฺคหิตุ วา กาตุ วา ฯ 
วิกาเล ฯ เป ฯ อนาปตฺตีติ เอต วจน ภควตา วุตฺต ฯ 
        น วฏฏนฺติ อาวุโสติ เถโร อาห ฯ เอตฺถาติ เอกโต 
ปจิตฺวา นิพฺพฏฏิตาสุ สปปฺนวนีตวสาสุ ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
น เถร ฯ เอต นวนีต ฯ เอตป...น วฏฏตีติ เถโร 
อาห ฯ อิตรา อกปฺปยมสวสา ฯ อิท วจน กึ ฯ ปฺจมูล- 
 
๑. วณณฺนาย สุสุกาติ วลฺชียติ ฯ  ๒.๓. มจฺฉคฺคหเณน จ ตาเปตุ อิติ  
วณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๑๒๒ ฯ ส.๒๕๕..๒๕๗]  
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กสาเวน ปจิตา ยาคุ ปฺจมูลกสาวยาคุ ฯ สาติ ยาคุ เตโช 
อุสฺสโท เอติสฺสา ยาคุยาติ เตชุสฺสทา เตชุสฺสทาย ภาโว 
เตชุสฺสทตฺต ฯ 
        [๘๓๑] มธุกรีหิ นามาติ ปท มธุ ฯ เป ฯ กาหิ จาติ 
ปทตฺตยสฺส วิเสสน ฯ ปทตฺตย กตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ต 
มธ ุฯ สามิสปริโภคปติ ปริภฺุชิตพฺพอามิเสน สหิต ฯ นิรามิ... 
คเมวาติ อปริภฺุชิตพฺพอามิส ฯ อปสทโฺท นิรามิส อเปกฺขติ ฯ 
อิตร ฯ เป ฯ เนสุ ปต ฯ วตฺถุคณนายาติ มธุคณนาย ฯ 
เอกภาชเน วา อิตรนฺติ อิตร วา ตนุกมธ ุเอกภาชเน สเจ 
ปต ฯ อุปเนตพฺพนฺติ อุคฺคหิตกมธุ อุปเนตพฺพ ฯ เตส 
มกฺขิกาน ฯ 
        [๘๓๒] นตฺถิ วตฺถ ุเอติสฺสา อุจฺฉุวิกติยาติ อวตฺถุกา อวตฺถุกา 
จ สา ปกฺกา จาติ อวตฺถุกปกฺกา ฯ 
        ฆนสนฺนิเวสาติ ฆนภาเวน สมูห คตา ปณฺฑาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ อปริส.ฺ..หิเตน อุจฺฉุรเสน ฯ อุคฺคหิตกนฺติ สยเมว 
คหิเตน อุจฺฉุรเสน กต ผาณิต ฯ ตนฺติ ต วจน ฯ ชนา ต 
มธุกปุปฺผ คเหตฺวา...ยทิ โยเชนฺติ ฯ โยชิต มธุกปุปผฺ ฯ 
กทลี จ ขชชฺรุี จ อมฺพฺจ ลพุชฺจ ปนสฺจ จิฺจฺจ กทลี... 
จิฺจา ฯ สพฺพานิปติ สปฺปอาทีนิ ปฺจ ฯ วินิพฺภุตฺเตสุ วิสุ 
ปเตสุ สปฺปอาทีสุ ปฺจเภสชฺเชสุ ปฺจาติ ปเท อาธาโร ฯ 
                        [ปา.๑๒๒ ฯ ส.๒๕๗..๒๕๙]  
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        [๘๓๓] ตตฺถาติ พฺยาธิอุทฺทิสฺสาทีสุ สตฺตสุ อุทฺทิสฺเสสุ ฯ 
อุทฺทิสฺสาติ อุทฺทิสิตฺวา ฯ อามกมสโลหิต อนุ ฺาต ฯ ตนฺติ 
อามกมสโลหิต ฯ ตฺจ อามกมสโลหิต ฯ ต โรมฏ ฯ ตนฺถ ิ
มหาวิกฏ ฯ ตา อาปตฺติโย๑ ฯ อ ฺตฺถาติ อ ฺสฺมึ กาเล ฯ 
อ ฺถาติป อตฺถิ อ ฺสฺมึ กาเลติ อตฺโถ๒ ฯ ตานิ 
อุปสมฺปทาทีนิ ฯ ตตฺเถว ปจฺจนฺตเทเส ฯ ตนฺติ วสาเภสชฺช ฯ 
ตทตฺถิกานนฺติ เตเลน อตฺถิกาน ฯ อาหารตฺถนฺติ อาหารกิจฺจ ฯ 
ผริตุนฺติ สาเธตุ ฯ อิตีติ๓ ปท ปฺจาติ ปทสฺส สรูป ฯ ตานิ 
ปฺจเภสชฺชานิ ฯ 
        [๘๓๔] สาสปมตฺตนฺติ นิสฺสคฺคิยวตฺถุ สาสปปฺปมาณ ฯ 
จสทฺเทน น เกวล นิสฺสชชฺิตพฺพนฺติ าเปติ ฯ กาเยติ ปท 
อรุ อิติ ปเท อาธาโร ฯ เตหีติ สปฺปอาทีหิ นิสฺสคฺคิยวตฺถูหิ ฯ 
อปสทฺเทน น เกวล กายอรูนิ น มกฺเขตพฺพานีติ าเปติ ฯ 
ทฺวาร...กวาเฏสุปติ ปท านนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อปสทฺเทน 
น เกวล กาสายาทีนิ มกฺเขตพฺพานีติ าเปติ ฯ 
        [๘๓๕] สปฺป จ เตลฺจ วสฺจาติ ปทตฺตย อธิฏเตีติ 
ปเท กมฺม ฯ มุทฺธนิ เตล วา อพฺวภฺชน วาติ ปทตฺตย๔ อธิฏเตีติ 
 
๑. อนาปตฺติโย ฯ  ๒. อ ฺทาติ วณณฺนาปาโ ฯ ๓. อย อิติสทฺโท วณฺณนาย  
น ทิสฺสติ ฯ  ๔. โปราณโปตฺถเก ปททฺวย  อิติ ทิสฺสติ ฯ 

                       [ปา.๑๒๒..๑๒๔ ฯ ส.๒๕๙..๒๖๒]  
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ปเท วิกติกมฺม ฯ มธ ุอรุมกฺขน อธิฏเตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ยทนูติอาทินา สปฺปมธุสทฺทโต อวิภตฺติโลโป ฯ 
        อากีริตุกาโมติ ปกฺขิปตุกาโม ฯ ภาชเนติ ปท ฉิทฺทนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ เจ ปวิฏปฺปวิฏ ฯ ฉิทฺทนฺติ ปท ปวิฏปฺ- 
ปวิฏนฺติ ปเท กมฺม ฯ ปุราณเตเลนาติ ปท อชฺโฌตฺถริยตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ มหนฺต มุข เอตสฺส ภาชนสฺสาติ มหามุข ฯ 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ ต อนธิฏ ิตเตล ฯ อนธิฏ ิตเตลสฺส 
อากีรณ อน...กีรณ ฯ อปสทฺโท อธิฏ ิตเตลอากีรณ อเปกขฺติ ฯ 
        [๘๓๖] วิสชฺเชตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เยน ภิกฺขุนา 
เตล ปฏิคฺคหิต ฯ ปริภฺุช น ตฺวนฺติ ตฺว น เตล ปริภฺุช ฯ น 
กสฺสจิปติ กสฺสจิป ภิกฺขุสฺส อาปตฺติ น โหติ ฯ เตนาติ ปท 
วิสชฺชติตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๘๓๗] จตฺเตนาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ อิทนฺติ จตฺเตนาติ- 
อาทิวจน ฯ เอว ฯ เป ฯ ทสฺสนตฺถ อิท วจน ภควตา วุตฺต ฯ 
อิติ มหาสุมนตฺเถ๑โร อาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ เอวนฺติ อนเปกฺขา- 
กาเรน ฯ กตฺถจิ โปตฺถเก มหาสุมตฺเถโรติ ปาโ โส 
น สุนฺทโร ฯ นยิท ยาจิตพฺพนฺติ อิท เตล ภิกฺขุนา น ยาจิตพฺพ ฯ 
ทินฺนสฺส เตลสฺส ปริโภเคติ ปเท กมฺม ฯ ปริโภเคติ นิมิตฺต ฯ 
 
๑. วินยปฺปกรเณสุ เยภุยฺเยน มหาสุมตฺเถโรติ ทิสฺสติ ฯ 

                         [ปา.๑๒๔ ฯ ส.๒๖๑.๒๖๒]  
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สตฺตา...นฺตสฺสาติ ปท ปรโิภเคติ ปเท กมฺม ฯ เอวนฺติ 
อนเปกฺขากาเรน ฯ สามเณโร พาโล ฯ อาม ภนฺเต อตฺถีติ 
สามเณโร อาห ฯ อาหร ฯ เป ฯ กริสฺสามาติ สามเณโร ภิกฺขุนา 
วตฺตพฺโพ ฯ เอวมฺป คหเณน เตล วฏฏติ ฯ 
        [๘๓๘] ตตฺถาติ วสฺสิกสาฏิกสิกขฺาปเท วินิจฺฉโย ฯ สิพฺพนฺจ 
รชนฺจ กปโฺป จ สิพฺพนรชนกปฺปา สพฺิพนรชนกปฺปาน 
ปริโยสาน สพฺิพน ... สาน ฯ กโรนฺเตน จ ภิกฺขุนา เอกเมว 
วสฺสิกสาฏิก กตฺวา สมเย ว๑ วสฺสานสมเย เอว อธิฏาตพฺพ 
เทฺว วสฺสิกสาฏิกานิ อธิฏาตุ น วฏฏติ ฯ เอตฺถ ปน วจเน 
ตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ ตฺวาติ ปเท เวทิตพฺพานีติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ จสทฺโท เขตฺตฺจ สมโย จ จตุกฺกานิ 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        ตตฺถาติ เขตฺตสมยจตุกฺเกสุ ฯ อฑฺฒมาโสติ ปกติกตฺตา 
ปริ... กรณกฺเขตฺตฺจาติ วิกติกตฺตา ฯ ปริเยสนกฺเขตฺตนฺติ 
ปริเยสนสฺส เขตฺตฏานภูต ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ กตฺติย- 
ปุณฺณมาติ เอตฺถ กการสฺส โย ฯ จตฺตาโร มาสา เขตฺต 
โหนฺติ ฯ มาสาติ ปกติกตฺตา เขตฺตนฺติ วิกติกตฺตา ฯ ลทฺธ 
วาติ เอตฺถ วาสทฺโท ปริเยสิตุ วา กาตุ วาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๘๓๙] อยเมโก อฑฺฒมาโส ปริเยสนกฺเขตฺตฺเจว กรณก-ฺ 
 
๑. วณณฺนาปาโ วสทฺทรหิโต ฯ 

                   [ปา.๑๒๔..๑๒๖ ฯ ส.๒๖๒.๒๖๓]  
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เขตฺตฺจ เอตสฺมึ หิ อนฺตเร วสฺสิกสาฏกิ อลทฺธ ปริเยสิตุ 
ลทฺธ กาตฺุจ วฏฏติ นิวาเสตุ อธิฏาตฺุจ น วฏฏตีติ อย 
อฏกถาปาโ ยุตฺตตโร กสฺมา ยถา หิ น เกวล คิมฺหาน 
ปจฺฉิมมาสสฺส ปจฺฉิโม อฑฺฒมาโส กรณนิวาสนาน เขตฺต อถโข 
ปรเิยสนสฺสาป เขตฺต โหติ เอว น เกวล คิมฺหาน ปจฺฉิม- 
มาสสฺส ปุริโม อฑฺฒมาโส ปริเยสนสฺส เขตฺต อถโข กรณสฺสาป 
เขตฺต โหติ ตสฺมา โส ปาโ ยุตฺโต ว ฯ ขุทฺทกสิกฺขาฏีกาย 
คิมฺหานสฺส ปจฺฉิเม มาเส ปุริโม อฑฺฒมาโส ปริเยสนกรณานนฺติ 
หิ วุตฺต ฯ มาโส เสโส คิมหฺานนฺติ ภิกฺขุนา วสฺสิกสาฏิกจีวร 
ปริเยสิตพฺพนฺติ เอตฺถ น เกวล คิมฺหาน ปจฺฉิมมาโส 
ปริเยสนสฺเสว เขตฺต อถโข กรณสฺสาป เขตฺตนฺติ อธิปฺปาโย 
เวทิตพฺโพ กสฺมา ปาลิย ปจฺฉิมมาโส ปริเยสนสฺเสว 
เขตฺตนฺติ กสฺมา ปาลิย ปจฺฉิมมาโส ปริเยสนสฺเสว 
เสโส คิมฺหานนฺติ กตฺวา นิวาเสตพฺพนฺติ เอตฺถ น เกวล 
อฑฺฒมาโส กรณนิวาสนาน เขตฺต อถโข ปริเยสนสฺสาป 
เขตฺตนฺติ อธิปฺปาโย เวทิตพฺโพ กสฺมา สาวธารณวจนสฺส 
อวุตฺตตฺตา ฯ ย ปน มาติกฏกถาย คิมหฺาน ปจฺฉิโม มาโส 
ปริเยสนกฺเขตฺต ปจฺฉิโม อฑฺฒมาโส กรณนิวาสนกเฺขตฺตมฺปติ 
วุตฺต ตตฺถ ปจฺฉิมมาโส ปริเยสนสฺเสว เขตฺตนฺติ สาวธารณ- 
วจน น วุตฺต ตสฺมา ปจฺฉิมมาโส กรณสสฺาป เขตฺตนฺติ 
                        [ปา.๑๒๖ ฯ ส.๒๖๓]  
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อิจฺฉิตพฺโพ เอว อธิปฺปาเย คหิเต อิมิสฺสา อฏกถาย ปาล-ิ 
มาติกฏกถาหิ สทฺธึ วิโรโธ นตฺถ ิฯ 
        ย ปน สารตฺถทีปนิย อยเมโก อฑฺฒมาโส ฯ เป ฯ น 
วฏฏตีติ โปตฺถเกสุ ปาโ ทิสฺสติ โส อปาโติ วุตฺต 
ยฺจ กงฺขาวิตรณีฏีกาย ย ปน สมนฺตปฺปาสาทิกาย กตฺถจิ 
โปตฺถเก เชฏมูลปุณฺณมาสิยา ฯ เป ฯ น วฏฏตีติ วจน 
ทิสฺสติ ต ปมาทลิขิต มาติกาย วิโรธโตติ ทฏพฺพนฺติ วุตฺต 
ต วจนทฺวย น ยุตฺต ฯ 
        [๘๔๐] สตุปฺปาทนฺติ สติยา อุปฺปชฺชน ฯ อ ฺา...านโตติ 
อ ฺาตกฏานโต อปฺปวาริตฏานโต จ ฯ อ ฺาตกวิ ฺตฺติ- 
สิกฺขาปเทนาปติ๑ โย ปน ภิกฺขุ อ ฺาตก คหปตึ วา คหปตานึ 
วา จีวร วิ ฺาเปยฺย อ ฺตฺร สมยา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ 
อิมินา สิกฺขาปเทน ฯ วุตฺตนเยเนวาติ กาโล วสฺสิกสาฏิ- 
กายาติอาทินา วุตฺตนเยเนว ฯ 
        ภิกฺขุ มาตร จีวร ยาเจ ยาจติ สงฺเฆ สงฺฆสฺส ชเนน 
ปริณต จีวร โน จ ยาเจ อสฺส ภิกฺขุสฺส เกนจิ๒ สิกฺขาปเทน 
อาปตฺติ โหติ ญาตเก วิ ฺาเปนฺตสฺส อนาปตฺติ จ เอสา 
ปฺหา กุสเลหิ จินฺติตาติ โยชนา ฯ 
        [๘๔๑] เย ปน มนุสสฺาติ ปาโ กงฺขาวิตรณีฏีกาย ทิสฺสติ ฯ 
 
๑. วณณฺนาปาโ อปสทฺทรหิโต ฯ  ๒. ปาลิ จิสทฺทรหิตา ฯ 

                          [ปา.๑๒๖ ฯ ส.๒๖๓.๒๖๔]  
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เต ปนาติ เต มนุสฺสา ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ อตฺตโนติ 
ภิกฺขุสงฺขาตสฺส อตฺตโน ฯ เตสูติ อ ฺาตกอปฺปวาริเตสุ ฯ 
วอนุ ฺาตตฺตาติ ปท นตฺถีติ ปเท เหตุ ฯ อปสทฺโท ปกติยา 
วสฺสิกสาฏิกาน อทายเก อเปกฺขติ ฯ นนุ จ ปาลิย น 
วตฺตพฺพา เทถ เนติ วุตฺต กสฺมา วิ ฺตฺตึ กตฺวา ฯ เป ฯว 
อนาปตฺตีติ วุตฺตนฺติ โจทน สนฺธายาห น วตฺตพฺพาติอาทึ ฯ 
        [๘๔๒] นคฺโค ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อุท... 
ณนายาติ อุทกพินฺทุคณนาย ฯ นหา...วเสนาติ ปท กาเรตพฺโพติ 
ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ โส จ โข ภิกฺขุ นหายนฺโต ฯ 
นหาน...ทีสุ นหายนฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ 
        [๘๔๓] วสฺส ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ วสฺส อุกฺกฑฺฒิยตีติ 
สวจฺฉร วุทฺธ กฑฺฒิยติ อารุยฺหตีติ อตฺโถ ฯ กต... ...กายาติ 
วสฺสิกสาฏิกาย กตปริโยสิตาย ฯ อน... ...กปฺปตา วสฺสิก- 
สาฏิกา ฯ เทฺว มาเสติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ ปริหารนฺติ รกฺขน 
อนิสฺสคฺคิยภาวนฺติ อธิปฺปาโย ฯ อปเร... มาเส ปริหาร 
ลภติ ฯ ตโต ทสมาสโต ปรมฺป ปจฺจาสาย สติยา มูลจีวร 
กตฺวา อธิฏหิตฺวา เปนฺตสฺส ภิกฺขุโน วสฺสิกสาฏกิา เอกมาส 
ปริหาร ลภตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปรปติ ปท เอกมาสนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ 
        เอกา...วเสนาติ ปท อนาคตายาติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ 
                    [ปา.๑๒๖..๑๒๘ ฯ ส.๒๖๕.๒๖๖]  
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วสฺสุ...กายาติ ปท ลทฺธา ฯ เป ฯ ตา จาติ ปททฺวย 
อาธาโร ฯ อิติ ปุจฺฉา ฯ เอต วจน อฏกถาสุ อาจริเยหิ 
น วิจาริต ฯ อย อาจริโย อตฺตนา วิจาเรนฺโต ลทฺธทวิสโตติ- 
อาทิมาห ฯ โนติ อมฺหาก อตฺตโนติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
หีติ หิ สจฺจ๑ ฯ กสฺมาติ๒ ปท อนาปตฺตีติ ปเท เหตุ ฯ 
จสทฺโท๓ อนุชานามิ ฯ เป ฯ วิกปฺเปตุนฺติ วจน อเปกฺขติ ฯ 
ตสฺมาติ ปท อธิฏาตพฺพาติ ปเท เหตุ ฯ 
        โจทน สมุฏเปนฺโต อาห ตตฺถาติอาทึ ฯ วสฺสาน ฯ เป ฯ 
วฏฏตีติ โจทนา ตตฺถ วสฺสิกสาฏิกาธิกาเร สิยาติ โยชนา ฯ 
ยทิ เอวนฺติ เอว วจเน ยทิ สติ ฯ สาป จ กณฺฑุปฺปฏิจฺฉาทิ ฯ 
อปสทฺโท วสฺสิกสาฏิก อเปกฺขติ ฯ เอวฺจาติ เอว ทสาห- 
อติกฺกมเน สติ ฯ จสทฺโท วากฺยารมโภ ฯ ลทฺธทิวสโสติอาทิก 
อปจาติ อ ฺ วจน วตฺตพฺพ อตฺถิ ฯ กรุุนฺทิยปติ อปสทฺโท 
มหาอฏกถ อเปกฺขติ ฯ กทา ฯ เป ฯ ลภตีติ วจนว อาจริเยน 
 ุวุตฺต ฯ 
        [๘๔๔] อจฺฉินฺนจีวรสฺสาติ วจน ภควตา วุตฺต ฯ เอตนฺติ 
ปท วสฺสิก...กเมวาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เอวนฺติป ปาโ ฯ 
 
๑. อย เหตุโชตโก ฯ ๒. ตสฺมา ฯ ๓. อย จสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                            [ปา.๑๒๘ ฯ ส.๒๖๖.๒๖๗]  
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อจฺฉินฺนจีวรสฺสาติ เอว วจน ภควตา วุตฺต ฯ เอวสทฺโท 
เสสจีวรานิ นิวตฺเตติ ฯ เตส หีติ ทฬฺหกีรณ ฯ ห ิสจฺจ 
นคฺคาน เตส ภิกฺขูน ฯ กาโย...ปเนติ กายสฺส โอวสฺสาปเน 
 ินิมิตฺต ฯ เอตฺถ จาติ อาปทาสูติ ปเท อาปทา นามาติ ปเท 
อาธาโร ฯ 
        [๘๔๕] อจฺฉินฺนจีวรสฺสาติ เอต วสฺสิกสาฏิกเมว สนฺธาย 
วุตฺต ฯ เป ฯ โจรุปทฺทโว อาปทา นามาติ อฏกถาปาโ 
ยุตฺตตโร ฯ อิท หิ สิกฺขาปท วสฺสิกสาฏกิาย เอว วิสย น 
เสสจีวราน วิสย ฯ อจฺฉินฺนเสสจีวรสฺส ภิกฺขุสฺส นสิฺสคฺคิเยน 
อนาปตฺติ อิธ น วตฺตพฺพา กสฺมา เหฏา วุตฺเตน อ ฺาตก- 
วิ ฺตฺติสิกฺขาปเทน สิทฺธตฺตา ฯ น จ สพฺพจีวรานิ อจฺฉินฺน- 
เสสจีวรสฺส น วฏกนฺติ ฯ ตสฺมา โส ปาโ ยุตฺโต ว ฯ 
        ย ปน สารตฺถทีปนิย อฏกถายมิปน นคฺคสฺส นหายโต 
ทุกฺกเฏเนว อนาปตฺตึ สนฺธาย อจฺฉินฺน ฯ เป ฯ อาปทา นามาติ 
ย วุตฺต ตตฺถ การณ ปริเยสิตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ ย ปน  
กงฺขาวิตรณีฏีกาย ย ปน สมนุตปฺปาสาทิกาย อจฺฉินฺน ฯ เป ฯ 
อาปทา นามาติ อจฺฉินฺนจีวราทิโน นิสสฺคฺคิเยน อนาปตฺตึ อทสฺเสตฺวา 
นคฺคสฺส นหายโต ทุกฺกเฏเนว อนาปตฺติทสฺสน ต ยตฺุต๑ วิย 
ทิสฺสตีติ วุตฺต ฯ ต อฏกถาย โทสาโรปนภูตวจนทฺวย น ยุตฺต ฯ 
 
๑. อยุตฺต ฯ 

                        [ปา.๑๒๘ ฯ ส.๒๖๗]  
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        [๘๔๖] ตตฺถาติ จีวรอจฺฉินฺทนสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ โส 
อุปนนฺโท ฯ อิติ จินฺเตตฺวา อทาสิ ฯ เตน ตสฺมา ฯ เอว ยป 
ตฺยาหนฺติ วจน ฯ อสฺสาติ อุปนนฺทสฺส ฯ  ิตานิ จาติ จสทฺโท 
อจฺฉินฺทโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อจฺฉินฺทโต อาปตติโยติ สมฺพนฺโธ ฯ 
จีวร คณฺเห อิติ อาณาเปติ ฯ 
        กงฺขาวิตรณีฏีกาย ย ปน สมนฺตปฺปาสาทิกาย จีวร 
คณฺหาติ อาณาเปติ เอก ทุกฺกฏ อาณตฺโต พหูนิ คณฺหาติ 
เอก ปาจิตฺติยนฺติ วุตฺต ต เอกาพทฺธ สนฺธายาติ วุตฺต ฯ 
        สูจิมฺป เวเตฺวา ปตสูจิมฺป๑ อจฺฉินฺทติ วา อจฺฉินฺทาเปติ 
วาติ สมฺพนฺโธ ฯ สถิิลเว ิตาสุ สูจีสุ เอว วตฺถุคณนาย ทุกฺกฏานีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ สิถิลพทฺธานิ จ คาฬิหพทฺธานิ จ สิถิลพทฺธคาฬฺห- 
พทฺธานิ ฯ ติกฏกาติ ปปฺผลิมาริจนาครา ฯ เอว วา วจเนน ฯ 
อาวุโสว มย อิติ มนสิกตฺวา จีวร อทมฺหา ฯ เอวมาทีนีติ๒ ปท 
วุตฺโตติ ปเท กมฺม ฯ เถเรน วุตฺโต ทหโร ฯ ม ฺเติ 
ม ฺามิ ฯ ทหรนฺติ ปท ภณตีติ ปเท กมฺม ฯ ตุเมฺห น ทหร 
 
๑. ...สูจีสุปติ วณฺณนายมาคต ฯ ตตฺถ จ สูจิมฺปติ ปท ปุรปฺปโยเค ปกฺขิตฺต  
เวเตฺวา ปตสูจีสุปติ ปททฺวย ปน ปรปฺปโยเค ปกฺขิตฺต ฯ ๒. เอวมาทินาติ  
ภวิตพฺพ วุตฺโตติ ปเท กรณ ฯ 

                       [ปา.๑๒๙.๑๓๐ ฯ ส.๒๖๗.๒๖๘]  
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นิวตฺเตถ ฯ ตุเมฺห จีวร คเหตฺวา รุนฺธถ อิติ ภณติ ฯ สาธุ๑ 

อห ม ฺเ ตุเมฺห ปตฺตจีวรตฺถาย สเจ ภณถ ตุเมฺห น 
ปตฺตจีวร คณฺหาถ อิติ วตฺวา เทตีติ สมฺพนฺโธ๒ ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ 
อิติ วตฺวา เทติ ฯ 
        [๘๔๗] ตตฺถาติ สุตฺตวิ ฺตฺติสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ เอเกติ 
เอเก อาจริยา วทนฺติ ฯ ตานีติ ตุริเวมาทีนิ ฯ อิติ มนสิกตฺวา 
ตนฺตวาโย นิเสติ ฯ ตโตติ นิเสนโต ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ 
กมฺเมสุ ฯ ตมฺปติ ยาวปริโยสาน วายาเปนฺตสฺส ฯ เป ฯ 
ปาจิตฺติยนฺติ วจน ฯ อปสทฺโท มหาอฏกถาวจน อเปกฺขติ ฯ 
ปมาณนฺติ ทีฆโต วิทตฺถิมตฺเตติอาทินา วุตฺต ปมาณ ฯ หิสทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๘๔๘] อ ฺป วินิจฺฉโย ทสฺเสนฺโต อาห อปเจตฺถาติอาทึ ฯ 
เอตฺถาติ วายาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏนฺติ วจเน ฯ เอวนฺติ 
วุจฺจมานนเยน ฯ เสสนฺติ อ ฺ สตฺต ฯ าต...วเสนาติ 
าตกาทีน ปฏิพทฺเธน ฯ อาทิสทฺเทน ปวาริตาน คหณ ฯ 
อปสทฺโท สตฺุต อเปกฺขติ ฯ เสโสติ อ ฺโ ตนฺตวาโย ฯ 
ตตฺถาติ สุตฺตาทีสุ ฯ อกปฺ...เยนาติ ปท วายาเปนฺตสฺสาติ 
 
๑. วณณฺนาย อิท ปท ปุรปฺปโยเค ปกฺขิตฺต เอวเมว ยุตฺตตร ฯ ๒. อย  
สมฺพนฺโธ อยุตฺโต วิย ม ฺเสทฺโท หิ นิปาโต โหติ สเจสทฺโท จ เทตีติ ปเท  
ปริกปฺโป น ภณถาติ ปเท ฯ 

                   [ปา.๑๓๐..๑๓๓ ฯ ส.๒๖๘.๒๗๐]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 587 

ปเท กมฺม ฯ เตเนว อกปฺปยตนฺตวาเยน วายาเปนฺตสฺสาติ 
ปเท กมฺม ฯ ยถา ปุพฺเพ๑ นิสฺสคฺคิยเมว ตถา ทุกฺกฏนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        กงฺขาวิตรณีฏีกาย ยถา ปุพฺเพ นิสฺสคฺคิย เอวมิธ 
ทุกฺกฏนฺติ ปาโ ทิสฺสติ โสป น สุนฺทโร ฯ 
        วายาเปนฺตสฺสาติ ปท จีวรนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ปาจิตฺติย 
ทุกฺกฏนฺติ ปททฺวเยป สมฺพนฺโธ ฯ ยทีติ ปท โหตีติ ปเท 
ปริกปฺโป ฯ ปจฺฉิ...มาเณนาติ ปท โหตีติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ 
เอโก ปริจฺเฉโท ฯ อกปฺปยสุตฺตมเยติ วิ ฺาปตสุตฺตมเย ฯ 
อิตรสฺมินฺติ กปฺปยสุตฺตมเย ฯ อจฺฉิ...มาณ๒ จีวร ยิท โหติ ฯ 
เอกนฺตริเกน วา สุตฺเตน จีวร วีต อถ ยทิ โหติ ทีฆโต 
วา กปฺปยสุตฺต ติริยโต อกปฺปยสุตฺต กตฺวา จีวร วีต อถ 
โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ยถา ปุพฺเพ ...เมว ตถา ทุกฺกฏ ฯ 
เตสุ อกปฺปยสุตฺตปริจฺเฉเทส ุฯ เตติ เทฺว ตนฺตวายา ฯ อกปฺ... 
วาเยนาติ ปท วีเตติ ปเท กตฺตา ฯ วีเต จีวเร ฯ อูนกตเร 
จีวเร ฯ อุภยตฺถาติ ปริจฺเฉททฺวเย ฯ อิติสทฺโท๓ สมาปนฺโน ฯ 
อกปฺปเยนาติ ปท วีเตสูติ ปเท กตฺตา ฯ วีเตสูติ ปท 
 
๑. ยถาปุพฺเพต ิวณณฺนาปาโ สมาสิโก ฯ  ๒. ...ปมาณาปติ วณณฺนาปาโ  
ปริจฺเฉทาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ๓. อย อิติสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                             [ปา.๑๓๓ ฯ ส.๒๗๐.๒๗๑]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 588 

ปริจฺเฉเทสูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อูน...ส ุจ ปริจฺเฉเทสุ ทุกฺกฏ ฯ 
กปฺปยตนฺตวาเยน ฯ เป ฯ อูนเกสุ วา วีเตสุ ปริจฺเฉเทสุ 
ทุกฺกฏเมวาติ สมฺพนฺโธ ฯ กปฺปยสุตฺตมเยสุ ปริจฺเฉเทสุ ฯ 
อปริจฺเฉเท จีวเรว สปริจฺเฉเท จีวเร ฯ อิติสทฺโท เหฏาวุตฺตสฺส 
เอวสทฺทสฺส สรูป ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ อิธาติ อิมิสฺส 
อฏกถาย ฯ 
        [๘๔๗] มูเลน วา ภิกขฺุนา ปโยชิโต ตนฺตวาโย ฯ รกฺขนฺเตนาติ 
ปท อธิฏาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ วิกปฺป...มตฺเต ตนฺตวาเยน 
วีเต ฯ วีเตติ ภาวลกฺขณ ฯ วีตเยว ตนฺต ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ าตกาทีหีติ ปท นิยฺยาทิเตปติ ปเท 
กตฺตา ฯ อาโรเปตฺวาติ ปท นิยฺยาทิเตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ตุมฺหากนฺติ ปท คณฺเหยฺยาถาติ ปเท สมฺปทาน ฯ นยิฺยาทิเตป 
จีวเร ฯ อปสทฺโท วิกปฺปนุ ฯ เป ฯ วีตนฺติ วุตฺตจีวร อเปกฺขติ ฯ 
เอวนฺติ มูเลน ฯ เตนาติ ปท ปริจฺฉินฺน อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
เตนาติ ปท เปสิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ กหุึ...จีวรนฺติ 
เถโร ปุจฺฉิ ฯ อิตฺถนฺ ฯ เป ฯ สตินฺติ อ ฺโ ภิกฺขุ อาห ฯ 
        อาโยเคติอาทีสุ จีวเรสุ วุตฺต โหติ ฯ อปสทฺโท จีวร 
สิพฺเพตุนฺติ ปท อเปกฺขติ ฯ 
        [๘๕๐] ตตฺถาติ มหาเปสการสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ตนฺเตติ 
ปท ปสาริตนฺติ ปเท กมมฺ ฯ สฏุ ุ นทิฺโธต ตนฺต เอตสฺส 
                   [ปา.๑๓๓..๑๓๖ ฯ ส.๒๗๑..๒๗๓]  
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จีวรสฺสาติ สุนิทฺโธตตนฺต๑ ฯ ตนฺเตติ ปทสฺส อิติ อตฺโถ ฯ 
ปาลิยนฺติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ตสฺส ฯ เป ฯ อปฺปต 
วาติ วจเนน ภควา ทสฺเสติ ฯ จีวรสฺสามิเกหิ ... หุตฺวาติ 
กีทิเสน เต ภนฺเต จีวเรน อตฺโถ กีทิส เต จีวร วายาเปมิ 
วท ภนฺเต ยทิจฺฉสีติ จีวรสฺสวามิเกหิ ปุพฺเพ อวุตฺโต หุตฺวา ฯ 
        [๘๕๑] ตตฺถาติ อจฺเจกจีวรสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อจฺจนฺต... 
วเสนาติ ปท โหตีติ อาหริตพฺพปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ อสฺสาติ 
ทสาหานาคตนฺติ ปทสฺส ฯ ปวารณายาติ อิท ปน วจน อนุปฺปโยค- 
วจน ทสาหานาคตายาติ ปทสฺส ปจฺฉาปยุตฺตวจน ฯ ยา ปวารณา 
ต ปวารณ ฯ ทสฺเสตุนฺติ ปท อสมฺโมหตฺถนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
อนุปฺปโยคตฺตาติ กตฺติกเตมาสิปุณฺณมนฺติ ปทสฺส อนุปฺปโยคตฺตา ฯ 
ปุริมนเยเนวาติ อจฺจนฺตสโยควเสนว ฯ ยโต ฯ เป ฯ ตพฺพนฺติ 
อิท วจน วุตฺต โหติ ฯ ยโต กาลโต ฯ อจฺจนฺตเมวาติ 
นิรนฺตรเมว เตสุ ทสาเหสุ ยตฺถ ยตฺถจิ ทิวเสติ วุตฺต โหติ ฯ 
สพฺพป จีวร ฯ เตนาติ ทสาหานาคต กตฺติกเตมาสิปุณฺณมนฺติ 
วจเนน ทสฺสิโตติ ปเท กรณ ฯ ปวารณมาสสฺสาติ ปุพฺพ- 
กตฺติกมาสสฺส ฯ ปวารณาย ยุตฺโต มาโส ปวารณมาโส ฯ 
ชุณฺหปกฺขปฺจมิโต ปฏายาติ สุกฺกปกฺขปฺจมึ อาทึ กตฺวา ฯ 
ชุณฺหปกฺขปฺจมิโต ปฏายาติ วา ปวารณมาสสฺส กาลโต 
 
๑. วณณฺนาปาโ ตนฺตสทฺทรหิโต ฯ 

                     [ปา.๑๓๖..๑๔๒ ฯ ส.๒๗๓.๒๗๔]  
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ปุริมสฺส ชุณฺหปกฺขสฺส ปฺจมิโต ปฏายาติ อตฺโถ ฯ จีวรสฺสาติ 
ปท นิธาน อิติ ปเท กมฺม ฯ ตสฺสาติ อจฺจายิกจีวรสฺส ฯ 
ทสฺเสตุนฺติ าเปตุ ฯ ตตฺถาติ สทฺธาติอาทิปเทสุ ฯ อิมินา 
ปเทน สุปฺ... ...สทฺธา ทสฺสติา ฯ เอต อาโรจิตจีวณ ฯ 
การเณหีติ ปท ทาตุ อิติ ปเท วิเสสนตฺติยา ฯ ทาตุกาเมนาติ 
ปท อาโรจิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ เปเสตฺวา อาคนฺตฺวาติ 
ปททฺวย อาโรจิต อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิรยิา ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ ฉฏ ิโต...ปนุปฺปนฺนนฺติ ชุณฺหปกฺขสฺส ฉฏ ิโต 
ปฏาย อุปฺปนฺน ฯ เอต ปริหารนฺติ เอต อจฺเจกจีวรปริหาร ฯ 
        [๘๕๒] หลินทฺทิอาทินา กิฺจิ นิมิตฺต กตฺวา ฯ อจฺเจกจีวรฏปเน 
การณ ปุจฺฉนฺโต กสฺมา เอต วุตฺตนฺติอาทิมาห ฯ เอต 
ส ฺาณ กตฺวา นิกฺขิปตพฺพนฺติ วจน ภควา กสฺมา วุตฺต ฯ 
ยทิ หีติ วิสชชฺน ฯ หิ สจฺจ ภิกฺขู ปวารณาย ปุเร ปุพฺเพ 
ต อจฺเจกจีวร ยทิ วิภเชนฺติ เยน ภิกฺขุนา ต อจฺเจกจีวร 
คหิต ฉินฺนวสฺเสน เตน ภิกฺขุนา น ภวิตพฺพ โส ภิกขฺุ 
ฉินฺนวสฺโส สเจ โหติ จีวร สงฺฆิกเมว โหติ ตโต ตสฺมา 
สลฺลกฺเขตฺวา สุข อจฺเจกจีวรสฺส ทาตุ ทาน วิภชน ภวิสฺสติ 
อิติ ตสฺมา เอต สุ ฺาน กตฺวา นิกฺขิปตพฺพนฺติ วจน ภควตา 
วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เตนาติ ปท ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
คหิตเมว จีวร ฯ อวิภตฺต จีวร ฯ สงฺฆสฺส วา ภณฺฑาคา... 
                   [ปา.๑๔๒.๑๔๓ ฯ ส.๒๗๔.๒๗๕]  
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วร สเจ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ สงฺฆสฺสาติ ปท ภณฺฑา... 
จีวรนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท อนติกฺกมเน กึ วตฺตพฺพนฺติ 
าเปติ ฯ อิตีติ เอว ฯ ติจีวรสฺสาติ ปท ปริหาโรติ ปเท 
กตฺตา ฯ ทสาห ปริหาโร รกฺขน ทสาหปริหาโร ฯ วสฺสิ... 
รสฺสาติ ปท ปริหาโรติ ปเท กตฺตา ฯ อนตฺถเต ฯ เป ฯ มาสา 
ปริหาโร ฯ ทวิเสติ ปท อธิฏาน อิติ ปเท อาธาโร ฯ มูล... 
วเสน ลทฺโธ อปโรป เอโก มาโส ปรหิาโรติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอกาทสมาสา ปริหาโร โหนฺติ ฯ มาสาติ ปกติกตฺตา ปริหาโรติ 
วิกติกตฺตา ฯ ปจฺจาสาย สติยา มูลา ฯ เป ฯ มาโส ปริหาโรติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อจฺเจกจีวรสฺส ฯ เป ฯ ปฺจมาสา ปริหาโร ฯ 
ตโตติ กาลโต ฯ อปสทฺโท สมฺภาวโน ฯ 
        [๘๕๓] อนตฺถเต ก ิเน เอกาทสทิวสาธิโก มาโส อตฺถเต 
ก ิเน เอกาทสทิวสาธิกา ปฺจมาสาติ อย อฏกถาปาโ ยุตฺโต ฯ 
ทสาหานาคตนฺติ หิ วุตฺตตฺตา ปฺจมิโต ปฏาย ปุณฺณมิโต 
ปุพฺเพ ทสทิวสานิ เจว เอโก ปุณฺณมีทิวโส จาติ เอกาทสทิวสานิ 
คเหตฺวา โส ปาโ ยุตฺโต ฯ 
        ยฺจ กงฺขาวิตรณิย กามฺเจส ทสาหปรม อติเรกจีวร 
ธาเรตพฺพนฺติ อิมินาว สิทฺโธ อตฺถุปฺปตฺติวเสน ปน อปุพฺพ 
วิย อตฺถ ทสฺเสตฺวา สิกฺขาปท ปตนฺติ วุตฺต ฯ ยฺจ วินยวินิจฺฉเย 
        ตสฺส อจฺจายิกวตฺถสฺส          ก ิเน ตุ อนตฺถเต 
                            [ปา.๑๔๓ ฯ ส.๒๗๕] 
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                ปริหาเรกมาโส ว              ทสาหปรโม มโต 
                อตฺถเต ก ิเน ตสฺส            ปฺจมาสา ปกาสิตา 
                ปริหาโร มุนินเฺทน              ทสาหปรโม ปนาติ 
        วุตฺต ต วจนทฺวย ยุตฺตเมว กสฺมา ทสาหาติ หิ วุตฺตตฺตา 
ปฺจมิโต ปฏาย ปุณฺณมิโต ปุพฺเพ ทสทิวสานิ คเหตฺวา ต 
วจนทฺวย วุตฺต ปุณฺณมิยา หิ สทฺธึ ทิวสคณเน เอกาทสทิวสานิ 
ปริปุณฺณานิ โหนฺติ ตสฺมา ต วจนทฺวย ยุตฺต ฯ 
        ย ปน สารตฺถทีปนิย มาติกฏกถายป ปวารณมาสสฺส 
ฯ เป ฯ สิกฺขาปท ปตนฺติ ปาโ ทสฺสิโต โสป ปมาทปาโเยว 
ฯ เป ฯ ทสาหปรโม ปนาติ วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ ยฺจ 
กงฺขาวิตรณีฏีกาย โย ปเนตฺถ กามฺเจส ทสาหปรม 
อติเรกจีวร ธาเรตพฺพนฺติ อิมินา ว สิทฺโธ อตฺถุปฺปตฺติวเสน 
อปุพฺพ วิยว อตฺถ ทสฺเสตฺวา สิกฺขาปท ปตนฺติ ปาโ ทิสฺสติ 
โส ปมาทปาโ ทสาหานาคตนฺติ อิมินา วิโรธาติ ทฏพฺพ 
กิฺจิ ชุณฺหปกฺขปฺจมิโต ปฏายาติ วุตฺตวตวฺตา อฏถาเยว 
ปุพฺพาปรวิโรโธป สิยาติ วุตฺต ฯ ยฺจ วิมติวิโนทนิย ย ปน 
มาติกฏกถาย กามฺเจส ฯ เป ฯ ปตนฺติ ลิขนฺติ ต 
ปมาทขลิตนฺติ จ อิมเมว ปมาทลิข คเหตฺวา ภทฺทนฺตพุทฺธตฺตา- 
จริเยน จ ปรหิาเรกมาโส ว ทสาหปรโม มโมติอาทิ 
วุตฺตนฺติ จ วุตฺต ฯ ต สพฺพ วจนตฺตย อฏกถาย อธิปฺปาย 
                             [ปา.๑๔๓ ฯ ส.๒๗๕]  
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อชานนฺเตหิ วุตฺต ตสฺมา ต วจน อยุตฺตเมวาติ ทฏพฺพ ฯ 
        [๘๕๔] ตตฺถาติ สาสงฺกสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ เต ภิกฺขู ฯ  
ทุพฺพล จีวร เอเตสนฺติ ทุพฺพลจีวรา เตส ภาโว ทุพฺพลจีวรตฺต ฯซ 
ปจฺจยวเสนาติ ปท วสิตฺวาติ ปเท วิเสสนตฺตติยา ฯ คามนฺ... 
สเน วาติ คามนฺตเสนาสเน เอว ฯ คามนฺ...สเนติป อตฺถิ ฯ 
นิฏ ิตานิ จีวรานิ เอเตสนฺติ นิฏ ิตจีวรา ฯ นตฺถิ ปลโิพโธ 
เอเตสนฺติ นิปฺปลิโพธา ฯ อิติ มนฺตยิตฺวา ฯ ภควาติ ปท 
อนุชานาตีติ ปเท กตฺตา ฯ สลฺเลโข กิเสสตนุกรณ เอเตส 
อตฺถีติ สลฺเลขวา ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ อปสทฺโท อ ฺเ 
อเปกฺขติ ฯ 
        [๘๕๕] อุป ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ หสิทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ เอตฺถาติ อุปวสฺสนฺติ ปเท ฯ อิมสฺส จ อุปวสฺสนฺติ 
ปทสฺส สมฺพนฺโธ ฯ กึ อตฺถ วุตฺต โหติ ฯ ตโต กาลโต ฯ 
ปรนฺติ ปท ปจฺฉิม...กาลนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปจฺฉิม... 
กาลนฺติ ปท วิหรนฺโตติ ปเท อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
        ปรโิยสาโน กาโล ปริโยสานกาโล ปจฺฉิมกตฺติกปุณฺณมสฺส 
ปริโยสานกาโล ปจฺฉิม...กาโล๑ ฯ 
        อิติ อตฺถ วุตฺต โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ยทิ อุปวสฺส อุป- 
 
๑. ฉฏ ีพวหพุววฺพววิหกิุจฺฉิวิเสสนปุพฺพปทสมาสกรณ สุนฺทรตร ฯ 

                       [ปา.๑๔๓..๑๔๖ ฯ ส.๒๗๕..๒๗๗] 
999  
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วสิตฺวาติอาทิ พฺยฺชนวิจารณ ลพฺภติ กสฺมา ปน ปทภาชเน น 
วุตฺตนฺติ อาห ยสฺมา ปนาติอาทึ ฯ อติคหนนฺติ ปท พฺยฺช... 
รณนฺติ ปทสฺส วิเสสน อธิกคหนนฺติ อตฺโถ ฯ หิสทโฺท 
ทฬฺหีกรณ ฯ เอตฺถาติ วุฏวสฺสานนฺติ ปเท ฯ อิตีติ ปท อยนฺติ 
ปทสฺส สรูป ฯ ภิกฺขูนนฺติ ปท อพฺภนฺตเรติ ปเท สมพฺนฺโธ ฯ 
อพฺภนฺตเรติ ปท โย โกจิ ภิกฺขูติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๘๕๖] อร ฺ ิกลกฺขณนฺติ อร ฺลกฺขณ ฯ อินทฺขีลโต 
ยาว วิหารปริกฺเขปา จ าน มินิตพฺพ อปริกฺขิตสฺส คามสฺส 
ปริกฺ ฯ เป ฯ ปริกฺเขปารหฏาน ภิกฺขุนา นิมิตพฺพนฺติ โยชนา ฯ 
จสทฺโท อินฺทขีลโต จ ปริกฺเขปารหฏานโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ทูเร เจป เสนาสนโตติ เสนาสนโต ทูเร เจป โหติ ฯ  ิเตหิ 
ภิกฺขูหิ สุยฺยตีติ ปเท กตฺตา ฯ อสฺสาติ คามสฺส ฯ นาวาย 
สฺจริตพฺโพ ปกติมคฺโค สเจป โหติ ฯ 
        ปฺจธนุสติกนฺติ ปกติหตฺเถน นววิทตฺถิปฺปมาณ ชิยาย 
ปน อาโรปตาย จตูหตฺถปฺปมาณนฺติ วทนฺติ ฯ 
        โย ปน ภิกฺขุ ฯ ตโต ตโตติ ตตฺถ ตตฺถ าเน ฯ 
กฺวจิ โตติ โยควิภาเคน สตฺตมฺยตฺเถ โต ฯ 
        เอวนฺติ สาสงฺกานีติ เอว ฯ ตานิ เสนาสนานิ ฯ อตฺตนาติ 
ปท อภิรุจิเตติ ปเท กตฺตา ฯ สติยา...ตฺติยาติ องฺคสมฺปตฺติยา 
สติยา ฯ 
                         [ปา.๑๔๖ ฯ ส.๒๗๗.๒๗๘]  
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        [๘๕๗] ตตฺราติ อาร ฺกเสนาสเน ฯ ปจฺฉิมิกาย วาติ 
วาสทฺโท อุปคโต วาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        กตฺติกมาโส นาม ปุพฺพกตฺติกมาสสฺส กาฬปกฺขปาฏิปทโต 
ปฏาย ยาว อปรกตฺติกปุณฺณมา ตาว เอกูนตฺตึสรตฺตินฺทิวา ฯ 
        กตฺติกมาสโต ปร น  ลภตีติ  อิท เอวสทฺทสฺส ผล ฯ 
อูนปฺปมาเณ ตาว อร ฺลกฺขณาโยคโต น ลภตุ กสมฺา 
คาวุตโต อติเรกปฺปมาเณน ลภตีติ อาห ยตฺร หีติอาทึ ฯ 
ยตฺราติ เสนาสเน อาคนฺตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ตเทต 
เสนาสน ฯ อิธ สิกฺขาปเท ฯ ปจฺเจตีติ ปุน เอติ ฯ อิทมปฺ- 
ปมาณนฺติ อิท าน อปฺปมาณ องฺค น โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
เอวสทฺทสฺส อธิปฺปาย าเปนฺโต อาห อนาสงฺอปฺปฏิภเยติ- 
อาทึ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ อปสทฺโท อรุจิสูจโน ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน ฯ 
        สา สมมฺติ ภิกฺขุนา ลทฺธา ฯ อปสทฺโท ฉารตฺต อเปกฺขติ ฯ 
สเจ เสนาสน โหติ ฯ อย ภิกฺขุ คโต เจ โหติ ฯ สยฺจาติ ปาโ 
ทิสฺสติ ฯ อสกฺโกนฺเตนาติ คตคตฏานสฺส ทูรตฺตา อสกฺโกนฺเตน ฯ 
จีวร อิติ...าเน สฺสติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๘๖๘] ตตฺถาติ ปริณตสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ธมฺมคณสฺสาติ 
ปุ ฺกรณสมูหสฺส๑ ฯ สงฺฆสฺส ภตฺตานิ สงฺฆภตฺตานิ พหูนิ 
 
๑. ปุ ฺการก...อิติ ภวิตพฺพ ฯ 

                    [ปา.๑๔๖..๑๔๙ ฯ ส.๒๗๘.๒๗๙]  
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สงฺฆภตฺตานิ พหุสงฺฆภตฺตา๑ สพฺพโยนีนมาเอติ สุตฺเตน นิสฺส 
อา ฯ พหูนิ ภตฺตานีตีมสฺส วิวรณ อเนกานิ ลาภมุขานีติ ฯ 
ลาภมุขานีติ ลาภสฺส อุปฺปชฺชนการณานิ ฯ เกนจีติ โกจิ ฯ 
เกนจิ ปริหานีติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ อิติ  อธิปฺปาย ฉพฺพคฺคิยา 
ทีเปนฺติ ต ปุคฺคล าเปนฺติ ฯ กึ ปน เทถาติ เอว วตฺตุ วจน 
ภิกฺขูน วฏฏตีติ ปุจฺฉา ฯ เอว วจน กสฺมา น วฏฏติ ฯ 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ อภิหฏปฺปฏิยตฺเตติ อภิหริตฺวา ปฏิยตฺเต 
จีวราทิวตฺถุสฺมึ ฯ อุทฺทิสฺส ปตภาเคติ อุทฺทิสิตฺวา ปตโกฏาเส ฯ 
ปยุตฺตวาจาติ วิ ฺตฺติวาจา ฯ นนุ จาย สงฺฆสฺส ปริณโต 
น ปริจฺจตฺโต อถ กถ สงฺฆสนฺตโก โหตีติ อาห โส 
หีติอาทึ ฯ โสติ ลาโภ ฯ อปสทฺโท อรุจิสูจโน ฯ เอเกน 
ปริยาเยนาติ ปริณตภาวสงฺขาเตน เอเกน ปริยาเยน ฯ ลาภนฺติ 
ปเทน ภควา อาห ฯ ลภิตพฺพนฺติ ลาภ ฯ อสฺสาติ ลาภนฺติ 
ปทสฺส ฯ โส ลาโภ ฯ ปรณิตลาภสฺสาติ ปท ปริณามิต อิติ 
ปเท กมฺม ฯ ตสฺมินฺติ ปริณตลาเภ ฯ ตนฺติ ทินฺนวตฺถุ ฯ 
โยป๒ ภิกฺขุ ขาทติ โส ภิกขฺุ สงฺเฆน อาปตติยา กาเรตพฺโพ ฯ 
สหธมฺมิกาน วา คิหีน วา สนฺตก สงฺฆสฺส ปริณต ปน 
จีวราทิวตฺถุ อตฺตโน ปรณิาเมตฺวา คณฺหนฺตสฺส นิสฺสคฺคิย 
 
๑. อีทิโส ปาโ สวณณฺนาปาลิย นตฺถิ พหู สงฺฆสฺส ภตฺตาติ  ปาลิ ฯ   
๒. วณฺณนาย หิสทฺโท โหติ ฯ 

                     [ปา.๑๔๙.๑๕๐ ฯ ส.๒๗๙.๒๘๐]  
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ปาจิติติยนฺติ สมฺพนฺโะ ฯ ปริณตนฺติ ปท ปริณาเมตฺวาติ ปเท 
กมฺม ฯ สห...คิหีนนฺติ ปททฺวย ปริณามิตนฺติ๑ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
มาตุสนฺตกปติ ปท ปริณาเมตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ อิตีติ ปท 
ปริณาเมตฺวาติ ปเท อากาโร ฯ ปริณตภาวนฺติ ทินฺนภาว ฯ 
เอก ฯ เป ฯ อตฺตโน ปรณิาเมติ เอก ปตฺต วา จีวร วา 
อ ฺสฺส ปริณาเมตีติ สมฺพนฺโธ ฯ พหูสุ ปตฺตจีวเรสุ ฯ 
        ภิกฺขุ นสิฺสคฺคิเยน อาปตฺตึ ขุทฺทเก ขุทฺทกสิกขฺาปเท วุตฺต 
ปาจิตฺติย เอกโต อาปชฺเชยยฺ เอสา ปฺหา กุสเลหิ จินฺติตา 
อิติ เอต วุตฺตปจ ฯ 
        อย ปโฺห วุตฺโต๒ ฯ อิติ วตฺวา ฯ สเจ ปน โส 
คิลานภิกฺขุ ปุจฺฉิตฺวา วทติ ฯ นนฺติ คิลานภิกฺขุ ฯ 
        [๘๕๙] กึ สงฺฆสฺส ทนิฺเนนาติ สงฺฆสฺส ทินฺเนน กึ ปโยชน ฯ 
เจติ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ นยิเมตฺวาติ ปท โรปต อิติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ โรปตมาลาวจฺฉโต โอจิต ปปฺุผป อาโรเปตุ 
ปูเชตุ น วฏฏติ ฯ อปสทโฺท สมฺภาวโน ฯ อาโรเปตฺวา ปูเชตฺวา ฯ 
ปริณตนฺติ ปท ปริณาเมตีติ ปเท กมฺม ฯ สเจ ปน ทายกา 
วทนฺติ ฯ เอว วจเน ทายเกหิ วุตฺเต ฯ ภิกฺขุนาติ ปท วตฺตพฺพาติ 
ปเท กตฺตา ฯ อิติ เอว ทายกา วตฺตพฺพา ฯ 
            ตึสกกณฺพวณฺณนาย ปทตฺถโยชนา สมตฺตา ฯ 
 
๑. ปริณต ฯ  ๒. วุตฺตาติ วณณฺนาปาโ ปฺหาสทฺทาเปกฺขตฺตา ฯ 

                     [ปา.๑๕๐.๑๕๑ ฯ ส.๒๘๐.๒๘๑]  



ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 598 

        [๘๖๐] อิติ อภินวปุรวฺหยนครสฺส ปจฺฉิมุตฺตรทิสาภาเค ปติฏ ิเต 
ปนสาราเม สิรีติภูวนาทิจฺจธมฺมราชาธิราชนามเกน ร ฺา การิเต 
เคเห วสนฺเตน สกลพฺยากรณาสงฺค ฺาณจารินา สาฏกถตฺ- 
ติปฏกธเรน าณกิตฺตีติ นามเธยฺเยน เถเรน กตา สมนฺตปฺ- 
ปาสาทิกาย นาม อฏกถาย ปทตฺถโยชนา สมตฺตา ฯ 


