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              สมนฺตปฺปาสาทิกาย นาม วินยฏกถาย   
                                   อตฺถโยชนา 
                                    -------------- 
                             มหาวิภงฺควณฺณนาย                                         
                ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๑] เอว ตีส สิกฺขาปทานิ วณฺเณตฺวา อิทานิ ขุทฺทก- 
สิกฺขาปทาน สวณฺเณตุกาโม วณฺณเน ปฏิฺาเปนฺโต เยสนฺติ- 
อาทิมาห ฯ 
        ขุทฺทกาน พหุกาน เยส สิกฺขาปทาน นวหิ วคฺเคหิ สงฺคโห 
สุปฺปติฏ ิโต สุฏุ ปติฏ ิโต อิทานิ เตส สิกฺขาปทาน อย 
วณฺณนา ภวติ ฯ 
        เยสนฺติ ปท สงฺคโหติ ปเท กมฺม วคฺเคหีติ ปท สงฺคโหติ 
ปเท วิเสสนตติยา ฯ สงฺคโหติ คณนาย ปริจฺฉินฺทน ฯ 
        [๒] ตตฺถาติ นวสุ วคฺเคสุ เตสุ  วา ขุทฺทเกสุ ฯ มุสาวาท- 
วคฺคสฺส ตาว ปมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ เตสนฺติ 
อสีติปุริสสหสฺสาน ฯ วาทกฺขิตฺโตติ ปทสฺส อิติ อตฺโถ ฯ 
วาเทนาติ ปท ขิตฺโตติ ปเท กตฺตา จิตฺเตนาติ ปท ขิตฺโตติ 
    [ปาลิ องฺเก ๑๕๓ สมนฺตปฺปาสาทิกา องฺเก ๒๘๒]  
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ปเท กตฺตา ฯ ยตฺร ยตฺราติ ยสฺมึ ยสฺมึ าเน วาโท อตฺถิ ฯ 
อปสทฺโท ปรุิมตฺถ อเปกฺขติ ฯ อานิสสนฺติ คุณ ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ วจเน ฯ รูป อนิจฺจนฺติ ปฏิชานิตฺวา รูป ชานิตพฺพโต 
อนิจฺจนฺติ การณ วตฺวา ปุน รูป ชาติธมฺมโต ชาติสภาวโต 
อนิจฺจนฺติอาทีนิ การณานิ วทติ หตฺถโกติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ปฏิจรตีติ ปฏิปุพฺโพ จร ฉาทเน ธาตฺวตฺถพาธโก ปฏ-ิ 
สทฺโท ฯ 
        เอตสฺสาติ ปฏิชานนอวชานนสฺส ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ เอตสฺสาติ- 
อาทิวจเน ฯ ปุเรภตฺตาทีสูติ นิทฺธารเณ ภุมฺม ฯ 
        สมฺปชานมุสาวาเทติ มุสาติ อภูตสฺส วตฺถุสฺส วาจโก 
นิปาโต ฯ วจน วาโท มุสา  อภูตสฺส วตฺถุสฺส วาโท 
มุสาวาโท นิปาเตน สทฺธึ ฉฏ ีตปฺปุริโส ฯ สมฺปชานสฺส 
มุสาวาโท สมฺปชานมุสาวาโท ฯ 
        วิสวาทนปุเรกฺขารสฺสาติ วิส วาเทนฺติ เอเตน จิตฺเตนาติ 
วิสวาทน วิสวาทน ปุรโต กโรตีติ วิสวาทนปุเรกฺขาโร ฯ 
        คิยิตพฺพาติ คิรา เค สทฺเท อิรปฺปจฺจโย ฯ พฺยสสฺ 
วจนสฺส ปโถ พฺยปโถ ฯ ปถภูตโตติ การณภูตโต ฯ วุจฺจเตติ 
วจี อีปจฺจโย วจิยา เภโท วจีเภโท ฯ 
        เอวนฺติ วจีเภโทติ เอว ฯ วาจาย ปวตฺตา วาจสิกา ฯ 
                [ปา.๑๕๓.๑๕๔  ส.๒๘๒.๒๘๓]  
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ตีหีติ คิรา พฺยปโถ วจีเภโทติ ตีหิ ปเทหิ ฯ ตาย เจตนาย 
สมุฏ ิโต ตสมุฏ ิโต ตสมุฏ ิโต จ โส สทฺโท จาติ 
ตสมุฏ ิตสทฺโท เตน สหิตา ตส...ตา ฯ อนฺเต เอเกนาติ 
วาจสิกา วิฺตฺตีติ ปเทน ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ อทิฏ ทิฏ 
เมติอาทิวจเน อตฺโถ เวทติพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ วา 
อทิฏ ทิฏ เมติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ อทิฏ ฯ เป ฯ 
วทโต ภิกฺขุสฺส วจน เอโก อนริยโวหาโร นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อปจาติ อปโร นโย ฯ เอตฺถาติ อทิฏ ทิฏ เมติอาทิวจเน 
เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อฺตฺราติ ปฺจหิ อินฺทฺริเยหิ 
วชฺเชตฺวา ฯ โอฬาริเกเนว นเยนาติ ปากเฏเนว นเยน ฯ 
ทิฏาทีสุ จาติ นิทฺธารเณ ภุมฺม ฯ อปโร ปน ปริยาโย ฯ 
ตสฺสาติ ตีหากาเรหีติอาทิวจนสฺส อตฺโถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เกวล หีติ หิ สจฺจ เกวล เอกนฺต ตตฺถ จตุตฺถ- 
ปาราชิกปาลิย ปมชฺฌาน สมาปชฺชนิฺติ วุตฺต อิธ สิกฺขาปเท 
อทิฏ ทิฏ เมติ วุตฺต ฯ ตตฺถ จตุตฺถปาราชิกปาลิย 
อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ วุตฺต อิธ สิกฺขาปเท อาปตฺติ 
ปาจิตฺติยสฺสาติ วจน วุตฺต ฯ เสส วจน เอกลกฺขณเมว 
สทิสสภาวเมว ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺนตฺโถ ฯ หิ สจฺจ เอตฺถ 
อิมสฺมึ สิกฺขาปเท ปาลิมตฺตเมว จตุตฺถปาราชิกปาลิโต วิเสโส ฯ 
                    [ปา.๑๕๔.๑๕๕ ส.๒๘๓.๒๘๔]  
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สตฺเถรวาเทติ สห เถรวาเทน วตฺตตีติ สตฺเถรวาโท ฯ โย ปน 
ภิกฺขุ ภณตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตุมฺเห อป ปสฺสถาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อปสทฺโท ปจฺุฉนตฺโถ ฯ มาตุยา เตติ ตว มาตุยา ฯ ปูรณา ฯ 
สา กถา จาติ ปูรณกถา ฯ เอก เตล เอตสฺมึ คาเมติ 
เอกเตโล ฯ อิติ วาติ ปท ภณตีติ ปทสฺส อากาโร ฯ อยนฺติ 
อย วาโท ฯ 
                                        ปม ฯ 
        [๓] ทุติยสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อสฺสาติ พลิวทฺทสฺส ฯ 
อถาติ ตทา ฯ อเหตุก...กาเลปติ อปสทฺเทน ปเคว สเหตุกปฺ- 
ปฏิสนฺธิกาเลติ ญาเปติ ฯ เหฏาติ สกฏสฺส เหฏา สกฏสฺส 
อุทเร อุปตฺถมฺภนทณฺฑเก พนฺธิตฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ ปวฏเฏนฺโต 
โพธิสตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ ปติฏ ิตารปฺปเทสนฺติ ปท ปตฺเตติ 
ปเท กมฺม ฯ ปุริมสกเฏนาติ ปท ปติฏ ิตฏาเนติ ปเท ตติย- 
กตฺตา ฯ อกฺโกเสนปติ เอตฺถ วจเน อวตฺวา อาหาติ ปททฺวเย 
อาธาโร ฯ ยสฺมา ปรโต วิภชิตุกาโม ภควา ฯ ตสฺมาติ ปท 
อวตฺวาติ ปเท เหตุ ฯ ปุพฺเพติ อตฺถุปฺปตฺติย วุตฺตนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ อกฺโกเสน อิจฺเจว อาห น หีเนนาติ ปท อาห ฯ 
        หตฺถสสฺ มุทฺธา หตฺถมุทฺธา ฯ น ฉิทฺทก อจฺฉิทฺทก 
อจฺฉิทฺทก อาทิ ยสฺสา สา อจฺฉิทฺทกาทิ ฯ อกฺขรสฺส เลขา 
                      [ปา.๑๖๔ ส.๒๘๕..๒๘๗]  
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อกฺขรเลขา ฯ 
        ยกาเรน วา ภกาเรน วาติ ยภสทฺทา เมถุนวาจกา ฯ 
ยการปฺปโยโค อกฺโกโส เอโก หีโน นาม อกฺโกโสติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตตฺถาติ อุปสมฺปนฺโนติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ เอตฺถ จาติ 
เอเตสุ หีเนน ทีนาทีสุ นิทธฺารณ ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ น 
ปุริเมนาติ มสุาวาทสิกฺขาปเทน ปาจิตฺติย น อาปชชฺติ ฯ 
ปริหริตฺวาติ ปริฆเฏตฺวา ฯ อตฺถปุเรกขฺารสฺสาติอาทีสุ วจเนสุ 
เวทิตพฺโพ ฯ วณฺณยนฺโตติ กเถนฺโต ฯ เอตฺถาติ อาปตฺตีสุ 
นิทฺธารณ ฯ 
                                        ทุติย ฯ 
        [๔] ตติยสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อาปตฺตี คเมตีติ อาปตฺติ- 
คามิโก ฯ กายวาจาวีติกฺกโมติ กายวาจาหิ วีติกฺกมน ฯ วิรุทโฺธ 
วาโท วิวาโท ฯ  วิคฺคาห สวตฺเตตีติ วิคฺคาหิกา วิคฺคาหิกา 
เอว กถา วิคฺคาหิกกถา ฯ ปสุตีติ ปสุณา วาจา ปสุณา 
เอว เปสฺุ สกตฺเถ ภาวปฺปจฺจโย ฯ ปสุณาย วาจาย 
สมนฺนาคโต ปสุโณ ปสุณสฺส กมฺม เปสฺุ ภิกฺขูน เปสฺุ 
ภิกฺขุเปสฺุ ภิกขุสฺส วา เปสฺุ ภิกฺขุเปสฺุ ฯ อิธาปติ 
อิมสฺมิมฺป สิกฺขาปเท ฯ 
                                         ตติย ฯ 
                 [ปา.๑๖๖..๑๘๒ ส.๒๘๗..๒๘๙]  
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        [๕] จตุตฺถสิกขาเปเท วินิจฺฉโย ฯ อปฺปติสฺสาติ ปติ สวน 
ปติสฺโส ส สวเน ฯ นตฺถิ ปติสฺโส เอเตสนฺติ อปฺปติสฺสา 
อปฺปติสฺสวา อนีจวุตฺติโนติ อตฺโถ ฯ อปฺปติสฺสาติ ปทสฺส 
อปฺปติสฺสวา อนีจวุตฺติโนติ อตฺโถติ เวทิตพฺโพ ฯ อปฺปติสฺสวาติ- 
อาทิโก ปน วาสทฺทตฺเถ อธิปฺเปโต ฯ เกสุจิ โปตฺถเกสุ 
ปน อปฺปติสฺสวาติ อนีจวุตฺติโนติ อตฺโถติ ปาโ ทสิฺสติ ฯ 
โส น ยุชชฺติ ฯ กสฺมา ฯ ปาลิย อปฺปติสฺสวาติ ปทสฺส 
อภาวโต ฯ 
        ยถา เยน ปกาเรน ภิกฺขูสุ อุปาสเกหิ วตฺติตพฺพ ฯ 
        ปทโส ธมฺมนฺติ ปท ปท ปทโส โสป วิจฺฉาย 
ปกาเรสูติ โมคฺคลฺลานสุตฺเตน วิจฺฉาย โสปจฺจโย ฯ 
        ปทโสติ ปท ธมฺมนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตตฺถาติ ปทาทีสุ ฯ 
เอตฺถาติ ปทาทีสุ ฯ อิทานิ ปท นาม ฯ เป ฯ โอสาเปนฺตีติ วจเน 
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ อิเมสุ ปทาทีสุ ฯ เป ฯ อาปชฺชตีติ อย 
ปน เอตฺถ ปท นาม เอกโต ปฏเปตฺวาติอาทิวจเน สงฺเขโปติ 
โยชนา ฯ อฏกถานิสฺสิโตติ โปราณฏกถาย อาคโต ยถาป 
ทีปโก นาม นิสียิตฺวา๑ คณฺหตีต มิเคติอาทิโก ธมฺโม ฯ 
ปาลินิสฺสิโตติ ปาลิย อาคโต มกฏิวชฺชปีุตฺตา จาติอาทิโก 
๑. นิลิยิตวฺาน อิติป ฯ 

                              [ปา.๑๙๑ ส.๑๘๙..๑๙๑]  
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ธมฺโม ฯ อุภเยนป อตฺถุปสฺหิโต ธมฺมุปสฺหิโตติ ปททฺวเยน 
วิวฏฏปนิสฺสติเมว นิพฺพานุปนิสฺสิต นิพฺพานสฺส ลภนการณ ธมฺม 
ภควา วทติ ฯ วิวฏฏปนิสสฺิเตป อภิสงฺขเต วจเน อนาปตฺตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท อรุจิสูจนตฺโถ ฯ นานาภาสาวเสนาติ 
ปท อภิสงฺขเตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ กุลุมฺพสุตฺต อมฺหาก 
นคเร นตฺถิ ฯ อีทิเส สุตฺเต ฯ อปลาลทมนมฺป อปลาลสฺส 
นาม นาคราชสฺส ทมนมปฺ อาปตฺติกรณวเสน อาจริเยน วุตฺต ฯ 
มหาปจฺจริย อปลาลทมน อาจริเยน ปฏิสทฺธ อนาปตฺตีติ อธิปฺ- 
ปาโย ฯ สกปฺปฏิภาเณติ อตฺตโน วจเน ฯ รฺโติ มิลินฺท- 
ราชสฺส ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ วจเน ฯ สีลุปเทโส อมฺหาก นคเร 
นตฺถิ ฯ เตสูติ อฏกถาทีส ุปกรเณสุ ฯ มหาปจฺจริยาทีสูติ 
ปท วตฺวา ปริคฺคหิโตติ ปททฺวเย อาธาโร ฯ อวเสเสสูติ 
เมณฺฑกปฺหาทีสุ เสเสสุ วจเนสุ ฯ อาปตฺติวตฺถูติ อาปตฺติยา 
การณ ฯ ตตฺราติ เอกโต อุทฺทิสาเปนฺโตติ วจเน ฯ นตฺถิ- 
ภาโวเยว จสฺสาติ อสฺส มหาปจฺจริยาทีสุ วุตฺตวจนสฺส นตฺถ-ิ 
ภาโวเยว จ ยุตฺโต ฯ กสฺมา ฯ อาปตฺติยา กิริยสมุฏานตฺตา ฯ 
อถวา อาปตฺติยา อสฺส ภิกฺขุสฺส นตฺถภิาโวเยว จ ยุตฺโต ฯ 
กสฺมา ฯ อาปตฺติยา กิริยสมุฏานตฺตา ฯ อิตรถา อิตเร อตฺเถ 
คหิเต สติ อิท สิกฺขาปท กิริยากิริย ภเวยฺย ฯ อิตรถาติ 
                      [ปา.๑๙๒  ส.๒๙๑..๒๙๓]  
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อาปตฺติยา อตฺถิภาเว สตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
                                            จตุตฺถ ฯ 
        [๖] ปฺจมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ เอตนฺติ มุฏสฺสตี 
อสมฺปชานาติ วจน ฯ เอตนฺติ ภควตา อาวุโส ราหุล สิกฺขาปท 
ปฺตฺตนฺติ วจน ฯ เต ภิกฺขู ปฺาเปตฺวา เทนฺติ ฯ ภควติ 
จาติ จสทฺโท คารเวน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อายสฺมโต จาติ 
จสทฺโท สิกขฺากามตาย จาติ โยเชตพฺโพ ฯ จีวรนฺติ สงฺฆาฏี ฯ 
อายสฺมโต ตสฺส ราหุลสสฺ ฯ ตตฺร ตสฺสา๑ สิกฺขากามตาย อิท 
วจน สาธนนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เตนาติ ราหุเลน ฯ อนุพฺรูหนฺโตติ 
วฑฺฒนฺโต ฯ กวาฏพทฺธาติ กวาเฏน พทฺธา กวาฏสหิตา ฯ 
คนฺธปริภณฺฑกตาติ คนฺเธน เลปนกตา ฯ สโมสริตปุปฺผทามาติ 
โอลมฺพิตปุปฺผทามา ฯ สโมสริต ปุปฺผทาม ยสฺสา สา สโมสริต- 
ปุปฺผทามา ฯ อปริโภคาติ อฺเส ชนาน ปริภฺุชิตุ อยุตฺตา ฯ 
ปริหารนฺติ รกฺขน ฯ ตป เสนาสน เสยฺยาติ วุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตตฺถาติ ตาสุ ทฺวีสุ เสยฺยาสุ ฯ เอตฺถาติ เสยฺย กปฺเปยฺยาติ 
วจเน ฯ อิธ ฉทนนฺติ อิมสฺมึ สิกฺขาปเท วุตฺตจฺฉทน ฯ ต เสยยฺ 
สนฺธาย จตุตฺเถ ฯ เป ฯ อาทิ วจน ภควตา วุตฺต ฯ ตตฺถ 
เสยฺยาย นิปชฺชนมตฺเตน ปาจิตฺติย เจ๒ โหตีติ โยชนา ฯ 
 ๑. ตสฺส อิติ วณฺณนาปาโ  ฯ  ๒. วณณฺนาย จสทฺโท โหติ ฯ 

                    [ปา.๑๙๔..๑๙๖ ส.๒๙๓..๒๙๖]  
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เอตฺถาติ ตสฺมึ๑ สิกฺขาปเท ฯ โย หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ตสฺสาป 
ภิกฺขุสฺส จตุตฺถทิวสโต ปฏาย เทวสิกา อาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อยฺจ สหเสยฺยาปตฺติ นาม ติรจฺฉานคเตนาป สทฺธี ติรตฺต 
สหเสยฺย กปฺเปนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺราติ 
สหเสยฺยาปตฺติยา ฯ โคธาวิฬารมงฺคุสาทีสูติ๒ นิทฺธารเณ ภุมฺม ฯ 
โคธา จ วิฬาโร จ มงฺคุโส จ โคธาวิฬารมงฺคุสา เต อาทโย 
เยส เต โค...โย ฯ มงฺคุโสติ มงฺคุโล ฯ วสนเสนาสเนติ ปท 
เอกุปจารฏาเนติ ปเท อาธาโร ฯ ยท ิปน นิกฺขมิตฺวา คจฺฉตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ถมฺภานนฺติ ปท อุปรีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ กตปฺ- 
ปาสาทสฺสาติ ปท อุปริมตเลนาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อสมฺพทฺธ- 
ภิตฺติกสฺสาติ ปท   ิตสฺส สุสิรตุลาสีสสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน๓ ฯ 
ภิตฺติยาติ ปท อุปรีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เตนาติ ฉิทฺเทน ฯ 
เตสูติ สพฺพตเลสุ ฯ ยตฺถ กตฺถจิ ตเล ฯ สภาสงฺเขเปนาติ 
สภาสทิเสน ฯ อฑฺฒ กุฑฺฑ ยสฺมึ ต อฑฺฒกุฑฺฑก ตฺจ 
ต เสนาสนฺจาติ อฑฺฒ...สน ฯ พหิ คเตติ พหิ ภูเต 
นิมฺพโกสพฺภนฺตเร ฉทนโกฏิยา อพฺภนฺตเร กโปตาทโย สยนฺติ ฯ 
 ๑. อิมสฺมึ ฯ  ๒. โคธาวิฬารมงฺคุสาทิจตฺปฺปทาทีสูติ ฯ  ๓. อสมฺพทฺธ- 
 ภิตฺติกสฺสาติ ปท ภิตฺติยาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ   ิตสฺสาติ ปท สุสิรตุลาสีสสฺสาติ  
 ปทสฺส วิเสสน ฯ อิติ เม มติ ฯ 

                                 [ส.๒๙๖.๒๙๗]  
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ปริมณฺฑล วา จตุรสฺส วา เสนาสน โหติ ฯ คพฺภมาลายาติ 
คพฺภปนฺติยา ฯ ตตฺราติ เสนาสเน ปวิสิตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ 
สห มุเขน วตฺตนฺตีติ สปฺปมุขา ฯ อุจฺจ วตฺถุ ยสฺส ต 
อุจฺจวตฺถุก ฯ สมฺพทฺธจฺฉทน ปมุข โหติ ฯ ตตฺราติ ปมุเข ฯ 
คพฺภปริกฺเขโปเยว หีติ หิ สจฺจ คพฺภปริกเขโปเยว อสฺส ปมุขสฺส 
ปริกฺเขโป ฯ คพฺภสฺส ปริกฺเขโป คพฺภปริกฺเขโป ฯ อิติสทฺโท 
สมาปนฺนตฺโถ ฯ เอเตเนว หีติ หิ สจฺจ เอเตเนว นเยน อฏ- 
กถาสุ อาปตฺติ อาจริเยน วุตฺตา ฯ โลหปฺปาสาทปริกฺเขปสฺสาติ 
ปท ทฺวารโกฏเกสูติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๗] โลเหหิ ฉาทิโต ปาสาโท โลหปฺปาสาโท ตมฺพ- 
โลหิฏกาหิ ฉาทิโต ปาสาโทติ อตฺโถ ฯ เตน วุตฺต ถูปวเส 
ปาสาโท เอเกน ปสฺเสน หตฺถสตปฺปมาณตา๑ อโหสิ ตถา 
อุพฺเพเธน นว ภูมิโย จสฺส อเหสุ จตุทฺทฺวารโกฏโ มโนหเรน 
ปากาเรน ปริกฺขิตฺโต ตมฺพโลหิฏกาหิ ปน ฉาทิตตฺตา ปาสาทสฺส 
โลหปฺปาสาโทติ โวหาโร อโหสีติ ฯ 
        [๘] ตถา จ วุตฺต มหาวเส 
                รตสต รตสต                        อาสิ เอเกกปสฺสโต 
                อุจจฺโต ตตฺตโกเยว                ปาสาโท จ จตุมฺมุโข 
 ๑. หตฺถสตปฺปมาโณติ วา หตฺถสตปฺปมาณิโกติ วา ภเวยฺย ฯ 

                                         [ส.๒๙๗.๒๙๘]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 11 

                ตมฺพโลหิฏกาเหโส                ปาสาโท ฉาทิโต อหุ 
                โลหปฺปาสาทโวหาโร                เตน ตสฺส อชายถาติ ฯ 
        [๙] อปริกฺขิตฺเต ปมุเข อนาปตฺติ ภูมิย วินา ชคติยาติ 
ชคตี วินา ภูมิย กตเคหสฺส ปมุข สนฺธาย อปริกฺขิตฺเต 
ปมุเข อนาปตฺตีติ วจน อาจริเยน กถิต อิติ ย ปน วจน 
อนฺธกฏกถาย อาจริเยน วุตฺต ต วจน อนฺธกรฏเ คพฺภ- 
ปาลิโย คพฺภปนฺติโย สนธฺาย วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อนฺธกรฏเติ 
ปท คพฺภปาลิโยติ ปเท อาธาโร ฯ ปาเฏกฺกสนฺนิเวสาติ วิสุวิสุ 
กตสนฺนิเวสา ฯ เอก ฉทน เอตาสนฺติ เอกจฺฉทนา ฯ ภูมิย วินา 
ชคติยาติ ยฺจ วจน ตตฺถ อนฺธกฏกถาย อาจริเยน วุตฺต 
ต วจน เนว ฯ เป ฯ ปาลิยา น สเมติ ฯ หิ สจฺจ ทสหตฺถุพฺ- 
เพธาป ชคติ ปริกฺเขปสงฺข ปริกฺเขโปติ โวหาร น คจฺฉติ 
ตสฺมา ตตฺถ อนฺธกฏกถาย ทุติยสิกฺขาปเท ทุติยสหเสยฺยสิกฺขา- 
ปเท ชคติยา ปมาณ วตฺวา เอต ชคติสงฺขาต าน 
เอกุปจารปริจฺฉนฺน นาม โหติ อิติ ยป วจน วุตฺต ต วจน 
ปณฺฑิเตน น คเหตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺมาติ ปท น 
คเหตพฺพนฺติ ปเท เหตุ ฯ ยปติ อปสทฺโท ภูมิย วินาตฺยาทิวจน 
อเปกฺขติ ฯ ตตฺถาติ ปท วตฺวา วุตฺตนฺติ ปททฺวเย อาธาโร ฯ 
๑. อนาปตฺตีติ ฯ 

                                          [ส.๒๙๘]  
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        [๑๐] สพฺพตฺถาติ สพฺพสฺมึ าเน อนุปริคนฺตุ สกฺกา โหนฺติ ฯ 
เตสุปติ ปาสาเทสุ ฯ น หิ ทฺวารปทหเนนาติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ 
ทฺวาร วา อทฺวาร วา น โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เกสุจิ โปตฺถเกสุ 
มนทฺวาร วา อทฺวาร วาติ ปาโ ทิสฺสติ โส น ยุตฺโต 
ทฺวาร อทฺวารนฺติ ปาโ ยชฺุชติ ฯ น วลฺชนปริจฺเฉทนตฺถาย๑ 

กวาฏ กต ฯ เอก กวาฏ อนฺโต โหติ เอก กวาฏ พหิ โหติ ฯ 
        [๑๑] ตตฺถ ยสฺส ฯ เป ฯ อนาปตฺตีติ โจทนา ฯ ตตฺถ ตสฺม ึ
ทีฆปฺปมุข๒นฺติอาทิวจเน ยสฺส โจทกสสฺ เอกูปจารนานูปจารตา 
ภควตา วุตฺตา อิธ ปน สิกขฺาปเท ฯ เป ฯ เอตฺตกเมว วจน 
ภควตา วุตฺต ฯ เป ฯ ตสฺมา ตตฺถ เจติยฆเร ฯ เป ฯ อนาปตฺติ 
อิติ อย อธิปฺปาโย ฯ โส โจทโก สกวาทินา อปทหิต ฯ เป ฯ 
อาปตฺตีติ เอว วตฺตพฺโพ ฯ ปมุขสฺส ฯ เป ฯ ตฺตา๓ โจทกสฺส 
วิสชฺชน ฯ ปมุขสฺส ฯ เป ฯ ตฺตา อปทหิตทฺวาเร พหิ สยิเตน 
อาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ก ึปน ฯ เป ฯ โหตีติ สกวาที ปุจฺฉติ ฯ 
วิทฺธสฺตนฺติ วิทฺธสิต ฯ น วิทฺธสฺต ฯ เป ฯ น โหติ๔ โจทกสฺส 
วิสชฺชน ฯ น วิทฺธสฺสนฺติ ฉทน น วิทฺธสิต ฯ กึ ปน๕ ปริกฺเขโป 
 ๑. วลฺชนปปฺจฺเฉทนตฺถายาติ วณณฺนาย ลิขิยติ ฯ  ๒. ทีฆมุขนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ  
 ๓-๔. อิโต ปร อิติสทฺโท ปกฺขิปตพฺโพ ฯ  ๕. อย ปนสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                                     [ส.๒๙๘.๒๙๙]  
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วิทฺธสฺโตติ สกวาที ปุจฺฉติ ฯ อทฺธา วกขฺตีติ โจทโก อทฺธา 
เอกเสน น วิทฺธสฺโต ฯ เป ฯ ปริจฺฉินฺโนติ วกฺขติ ฯ โจทโก 
เอว วุตฺตนเยน ฯ เป ฯ ปจฺจาคมิสฺสติ ฯ สุทูร คนฺตฺวา ฯ เป ฯ 
ปจฺจาคมิสฺสตีติ เอตฺถ โจทโก อฺ วจน วตฺวา เอกูปจาร- 
นานูปจารตเยว คณฺหิสฺสตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
        [๑๒] อปจาติ อปโร นโย อฺ กฺิจิ วจน วตฺตพฺพ 
อตฺถีติ อธิปฺปาโย ฯ เกจิ ปน อปจาติ สมุจฺจยตฺเถ นิปาโตติ 
วทนฺติ ฯ พฺยฺชนมตฺเตเนวาติ สทฺทมตฺเตเนว ยทิ สิยา ฯ 
ปฺจนฺนนฺติ นิทฺธารเณ ฉฏ ี ฯ น อฺเนาติ อฺเน ฉทเนน 
ฉนฺนเสยฺยา น สิยา ฯ เอวฺจ สตีติ เอวา ปน อฺตเรน 
ฉนฺนา เอว เสยฺยาติ วจเน สติ ฯ ตโตติ ตสฺมึ อาปตฺติยา 
อภาเว สติ เสฺวว อตฺโถ ปรหิาเยยฺย ฯ เสฺวว อตฺโถ ปรหิายตุ 
วา มา วา ปริหายตุ ภควตา อวุตฺต วจน กถ กสฺมา 
คเหตพฺพ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺนตฺโถ ฯ โก วา ฯ เป ฯ ตพฺพนฺติ 
โก วา ขโน ภควตา อวุตฺต วจน คเหตพฺพนฺติ วทติ ฯ วุตฺต 
เหตนฺติ หิ สจฺจ อนิยเตสุ อนิยตสิกฺขาปเทสุ ปฏิ ฯ เป ฯ 
โหตีติ เอว วจน ภควตา วุตฺต ฯ ตสฺมา ยถา ตตฺถ อนิยเตสุ 
ฯ เป ฯ เอวมิธาป สิกฺขาปเท อิติ ปณฺฑิเตน คเหตพฺพ ฯ ตสฺมา 
                                  [ส.๒๙๙.๓๐๐]  
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เสยฺยาปตฺติ๑ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ย ย เสนาสน เอกูปจาร 
สพฺพตฺถา เสนาสเน สหเสยฺยาปตฺติ โหติ ฯ อิติสทฺโท สมา- 
ปนฺโน ฯ อุปฑฺฒจฺฉนฺเน ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน ทุกฺกฏเมวาติ 
วจน วุตฺต ฯ มหาอฏกถาย ปน สตฺต ปาจิตฺติยานีติ วจน 
วุตฺต ฯ มหาอฏกถาย สพฺพจฺฉนฺเน ฯ เป ฯ ปฺจ ทุกฺกฏานีติ 
วจน วุตฺต ฯ สพฺพจฺฉนฺเน สพฺพอปริจฺฉนฺเนติ จ เอตฺถ วจเน 
ฯ เป ฯ โหตีติ วจน วุตฺต ฯ ปนมฺพมณฺฑปวณฺณนฺติ ปนมฺพ- 
มณฺฑปวณฺณนามโก สนนฺิปาตมณฺฑโป ฯ เปนมฺพมณฺฑปวณฺณนฺ- 
ติป ปาโ ฯ ยถา เยน ปกาเรน ชคติ ปริกฺเขปสงฺข ปริก-ฺ 
เขปโวหาร น คจฺฉติ อิมินาป สพฺพจฺฉนฺเน สพฺพอปริจฺฉนฺเนติ 
วจเนน เอต ชคติ ปริกฺเขปสงฺขฺย น คจฺฉตีติ วจน ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                                           ปฺจม ฯ 
        [๑๓] มนุสฺสาน วจน สุตฺวา อปุสงฺกมีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ จสทฺโท ยกฺขีเปตีติ จ ติรจฺฉานคติตฺถิยา 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ  
                                             ฉฏ ฯ 
        [๑๔] สตฺตมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ปุริสวิคฺคห คเหตฺวาปติ 
 ๑. สหเสยฺยาปตฺติ ฯ 

                                        [ส.๓๐๐..๓๐๒]  
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ปุริสเวส นิมฺมินิตฺวา ฯ ตตฺถาติ ฉปฺปฺจวาจาหีติ วจเน 
เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ ธมฺเมสุ ฯ 
เอก ปท ปาลโิตติ ปาลิโต อาคตนเย เอก ปท ฯ 
                                       สตฺตม ฯ 
        [๑๕] อฏมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ วตฺถุกถาย ตาว ย 
วจน มยา วตฺตพฺพ สิยา ต วจน ฯ เป ฯ วุตฺตนยเมว ฯ 
ตตฺถาติ จตุตฺถปาราชิเก ฯ อิธ สิกฺขาปเท ฯ ภูต ปุถุชชฺนา 
อาโรเจสุ น อริยา ฯ ปยุตฺตวาจา นามาติ อุทรสฺส การณา 
นิจฺฉาริตวาจา ฯ อริยา อฺเ ชเน น ปฏิเสเธสุ ฯ ตถา 
อุปปฺนฺนภาว อตฺตโน คุณาโรจเนน...นนฺภาว อชานนฺตา อริยา 
ตถา๑ อุปฺปนฺเน จ อตฺตโน คุณาโรจเนน อุปฺปนฺเน ปจฺจเย 
สาทิยึสุ คณฺหึสูติ สมฺพนฺโธ ฯ อถโข เต ฯ เป ฯ อาโรเจสุนฺติ- 
อาทิมฺหิ วจเน เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถาติ กถ หิ นาม ตุเมฺห 
ภิกฺขเวติอาทิวจเน อาหาติ ปเท อาธาโร ฯ ยสฺมา ภาสิโต 
วิย โหติ ตสฺมา ภควา ฯ เป ฯ อาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ อริยา 
อฺเส วจน สุตฺวา ฯ เป ฯ ปฏชิานึสุ ฯ เตหีติ อริเยหิ 
ภาสิโต วิยาติ ปเท ตติยกตฺตา ฯ ย อฺเติ อฺเ ปุถุชชฺนา 
ย ปณฺฑปาต อุปฺปาเทสุ ฯ ตนฺติ ปณฺฑปาต สาทิยนฺเตหิปติ 
 ๑. ยถาติ วณณฺนาปาโ โสว ยุตฺโต ฯ 

                    [ปา.๒๐๗..๒๑๑ ส.๓๐๒..๓๐๔]  
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ปเท กมฺม ฯ สาทิยนฺเตหิปติ ปท เตหีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ตตฺถาติ จตุตฺถปาราชิเก ฯ สุตฺจ ปริยตฺติ จ สีลฺจ สุต- 
ปริยตฺติสีล ต เอว คุโณ สตุ...คุโณ ฯ สตุคุโณติ อตฺถ- 
กุสลตา ปริยตฺติคุโณติ ปาลิกุสลตา ฯ อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ 
ภูตสฺเสว ฌานสฺส อภาวโต น  วตฺตพฺพา ฯ ปุพฺเพป จตุตฺถ- 
ปาราชิเก วุตฺเตหิ๑  ฯ 
                                          อฏม ฯ 
        [๑๖] นวมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ 
สมานสทฺโท๒ ภิกฺขุภิกฺขุนีน อุปสมฺปนฺสทฺเท สมาเนป ฯ ยตฺถาติ 
ยสฺมึ สิกฺขาปเท ฯ ตตฺถ ภเวยฺยาติ ตสฺมึ ทุฏุลฺลา นาม 
อาปตฺตีติอาทิวจเน กสฺสจิ โย ปาราชกิ ฯ เป ฯ อาปชฺชตีติ 
มติ ภเวยฺย ฯ เอว อธิปฺปาเย สติ ฯ วุตฺต เหตนฺติ หิ สจฺจ เอต 
วจน ปาราชิเก ภควตา วุตฺต ฯ อถโขติ สจฺจโต ปาราชิกานิ 
ทุฏุลฺลสทฺททสฺสนตฺถ วุตฺตานิ สงฺฆาทิเสส ปน อิธาธิปฺเปตนฺติ 
วจนสฺส สพฺพอฏกถาสุ วุตฺตตฺตา ฯ เอตฺถาติ ทุฏุลฺลา นาม 
อาปตฺตีติ อาทิวจเน ฯ อิมินาป เจตนฺติ อิมินาป ปริยาเยน การ- 
 ๑. ปุพฺเพ อวุตเฺตหีติ วณณฺนาย ทิสฺสติ ตถา หิ จตุตฺถปาราชิเก  อีทิส ติสมุฏาน  
น วุตฺต ตสฺมา วณณฺนาวจน ยุตฺต ฯ ๒. อิท ปทิ นิรตฺถกโหติ อติเรกปทนฺติ  
ทฏพฺพ ฯ 

                                        [ส.๓๐๔..๓๐๖]  
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เณน เอต อฏกถาวจน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ สาสเน ตสฺส 
ภิกฺขุโน ปติฏานนิเสธนตฺถาย น อนฺุาต ฯ อตฺถิ ฯ เป ฯ 
อาทีสุ ปน วินิจฺฉโย ฯ อิธ วุตฺตตฺตาติ อิมสฺมึ สิกฺขาปเท 
ภิกฺขุสมฺมติยา วุตฺตตฺตาเยว เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ ทิสฺวาติ 
ปท อปโลเกตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอวเมสาติ เอว 
อาปตฺติยา อาโรจเนน เอโส ภิกฺขุ ฯ ปเรสุ หิโรตฺตปฺเปนาปติ 
อปสทฺโท น เกวล อตฺตาน รกฺขน อาปชฺชิสฺสตีติ าเปติ ฯ 
อิติสทฺโท หิเตสิตายาติ ปเท อากาโร ฯ อนุป ฯ เป ฯ เอตฺถ 
วจเน วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโรฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
                                              นวม ฯ 
        [๑๗] ทสมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อปฺปปาสาณาทีสุ ปเทสุ 
เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถาติ ปาสาณาทีสุ ฯ ปากฏสกฺขราติ วลยมิว 
สกฺขรา ฯ ปตฺต ปจิยติ เอตฺถาติ ปตฺตปจน ฯ อาวปจนฺติ 
เอตฺถาติ อาวาโป กุมฺภการสฺส อาวาโป กุมฺภการาวาโป ฯ 
อุทฺธนฺจ ปตฺตปจนฺจ กุมฺภการาวาโป จ อุทฺธน...วาปา เต 
อาทโย เยส เต อุทฺธน...วาปาทโย เตส วโส เภโท อุทฺธน- 
...วโส ฯ สา ปนาติ สา อทฑฺตา ภูมิ ฯ หตฺถิกุจฺฉิยนฺติ 
ลงฺกาทีเป วิชฺชมาเน หตฺถิกุจฺฉินามเก เทเส อาหราเปตฺวา 
ชนึสติู ปททวฺเย อาธาโร ฯ เอกปจฺฉิปูร ปวึ ฯ เตสเยว หีติ 
                  [ปา.๒๒๖..๒๘๐ ส.๓๐๖๓๐๘]  
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หิ สจฺจ เตสเยว อปฺปปสุ อปฺปมตฺติกาติ ทฺวินฺน ปเภททสฺสน 
เอต เยภุยฺเยน ปาสาณาติอาทิ วจน ฯ สย ฯ เป ฯ เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
        [๑๘] กปฺปยโวหาโรติ สมณาน อนุรูปวจน ฯ อิม วลฺล ึ
ฯ เป ฯ น วฏฏตีติ อิมินา อิม เอตนฺติ อวตฺวา เกวล 
วลฺลึ ขนาติอาทินา นเยน วตฺตุ วฏฏตีติ าเปติ ฯ โย 
ตนุกทฺทโม ต ตนุกทฺทม ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ สุกฺขกทฺทเม 
นิทฺธารณ ฯ โย กทฺทโม ฯ อุทเกนาติ ปท คติ อิติ ปเท 
ตติยกตฺตา  ฯ ตฏนฺติ ตีร ฯ ตตฺถาติ โสณฺฑิย ฯ เทเวนาติ 
ปท โอวุฏนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปริยาทินฺเนติ ขีเณ ฯ ตตฺถ 
หีติ หิ สจฺจ ตตฺถ โสณฺฑิย ฯ ตมฺปติ รช ฯ อกตปฺปพฺภาเรติ 
ชเนน อกตปฺปพฺภาเร ฯ 
        คณฺฑ ปวิยา คณฺฑสทิส อุปฺปาเทนฺตีติ คณฺฑุปฺปาทา 
เตส คูโถ ค...โถ ฯ มูสิกาน อุกฺกุโร มสูิกุกฺกุโร มูสกิาหิ 
พหิ กตปสุราสิ ฯ มูสิกกกุกฺุโรติป ปาโ ฯ คุนฺน กณฺฏโก 
โคกณฺฏโก ฯ คณฺฑุปฺปาทคูโถ จ มูสิกกฺุกุโร จ โคกณฺฏโก จ 
คณฺฑุ...โคกณฺฏกา ฯ 
        สเจ ปน ฯ เป ฯ ภูมิสมฺพทฺโธ โคกณฺฏโก โหติ เอกทิวสป 
วิโกเปตุ น วฏฏติ ฯ เตนาติ ฉทนิฏกาทินา ฯ ยา ยา มตฺติกา 
                        [ปา.๒๓๐ ส.๓๐๘..๓๑๐]  
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อตินฺตา ฯ สจสฺสาติ สเจ อสฺส มตฺติกาปฺุชสฺส ฯ ตตฺถ ชาต- 
ปวิย ฯ อุทฺธริตุนฺติ ปท วฏฏตีติ ปเท กตฺตา อุทฺธรณนฺติ 
อตฺโถ ฯ เอวรูเปสุ อฺเสุป อตฺโถ ยถารห ทฏพฺโพ ฯ 
ตตฺถาติ ปวฏฏฏาเน ฯ อฏ ิสูจิกณฺฏกาทีสุปติ นทิฺธารเณ 
ภุมฺม ฯ อฏ ิ จ สูจิ จ กณฺฏโก จ อฏ ิสูจิกณฺฏกา ฯ 
        [๑๙] อฺเน วาติ ปท ขนาเปตีติ ปเท กมฺม ฯ 
ตตฺราป หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ หิ สจฺจ ตตฺราป าเน ฯ 
เตสนฺติ อิฏกาทีน 
        อคฺคินา อุปาทิยติ คณฺหิยตีติ อุปาทาน อินฺธน น 
อุปาทาน อนุปาทาน ตสฺส ภาโว อนุปาทานตฺต ฯ 
        น หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ ตานิ อิฏกาทีนิ ฯ 
อุสุมายาติ ปท อนุคตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺเถวาติ มหา- 
ปจฺจริยฯ อนาปตฺติ ฯ เป ฯ อาทีสุ วจเนสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ สาติ สา ปวี อสฺจิจฺจ ภินฺนา นาม โหติ ฯ 
โอวุฏ ฉนฺนนฺติ ปม โอวุฏ ปจฺฉา ฉนฺน ฯ โอวกฺจฺ- 
ฉนฺนนฺติป ปาโ ฯ สงฺโคปนตฺถายาติ ขนิตฺติอาทีน รกฺขนตฺถ ฯ 
                                          ทสม ฯ 
                             มุสาวาทวคฺโค ปโม ฯ 
        [๒๐] เสนาสน ฯ เป ฯ ปเท วินจฺิฉโย ฯ ตสฺสาติ เทวตาย ฯ 
                            [ปา.๒๓๑ ส.๓๑๐..๓๑๓]  
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ตตฺถาติ หิมวนฺเต ฯ ตตฺถาติ ตาสุ เทวตาสุ นิทฺธารณ ฯ อิท 
ปนสฺสาติ อิท วิตกฺกน อสฺสา เทวตาย อโหสิ ฯ สห ปตุนา 
วตฺตตีติ สปติโก ฯ ตตฺถาติ ตาสุ ทฺวีสุ คาถาสุ ฯ ทุติยคาถา 
สุตฺตนิปาเต สงฺคห อารุฬฺหา วตฺถุ ปน วินเย สงฺคห อารุฬฺห ฯ 
โส กริ รกฺุโข อาฬวีรฏเ น อตฺถิ โส รกฺุโข เชตวนสฺส 
อนฺโตปริกฺเขเป อตฺถิ ฯ ปริคฺคโหติ สนฺตโก ฯ ลทโฺธ ปริหาโร  
ยาย สา ลทฺธปริหารา ลทธฺรุกฺขาติ อตฺโถ ฯ อปฺเปสกฺขาติ 
อปฺปานุภาวา ฯ ตตฺเถวาติ วิมาเนเยว ฯ 
        [๒๑] ภูต...เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ภวนฺติ อหุวนฺติ 
จาติ อิมินา วตฺตมาเน ภูเต วา ตปฺปจฺจโยติ าเปติ ฯ 
ปติฏ ิตหริตติณรุกฺขาทีนนฺติ ภูมิย ปติฏ ิตสฺส หรติคจฺฉสฺส เจว 
หริตรุกฺขาทีน จ ฯ เอตนฺติ ภูตคาโมติ วจน ฯ 
        ปริภฺุชน ปาตพฺย ปาธาตุ ภฺุชนวาจโก ยทนูติ สุตฺเตน 
ตพฺยปฺปจฺจโย ฯ ปาตพฺย เอว ปาตพฺยตา สกตฺเถ ตาปจฺจโย ฯ 
        [๒๒] ตตฺถาติ ภูตคาโมติอาทิวจเน ฯ อุทฺธริตฺวา อาหาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ยสฺมินฺติ ยสฺมึ ยสฺมึ๑ พีเช ฯ เอว สนฺเตปติ เอว 
อฏกถาวจเน สนฺเตป ฯ น หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ มลูาทีสุ 
ชายมานานิ ปน ตานิ พีชานิ ชายนฺติ ตสฺมา เอว วุจฺจมานา- 
 ๑. อติเรกมิท วิย ขายติ ฯ 

                          [ปา.๒๓๓ ส.๓๑๔..๓๑๖]  
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นเยน เอตฺถ ภูตคาโม นามาติอาทิวจเน วณฺณนา ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพาติ ฯ ตสฺสาติ พีชชาตานีติ ปทสฺส ฯ เอตนฺติ พีช- 
ชาตานีติ วจน ฯ เอเตนาติ พีชชาตานีติ วจเนน ฯ เตสนฺติ 
มูลพีชาทีน ฯ นิทฺเทเส ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน...พีช ภควตา 
ทสฺสิต ฯ เอตฺถาติ ยานิ วา ปนฺานีติอาทิวจเน ฯ 
        [๒๓] อาลุวฺจ กเสรุ จ กมลฺจ อุปฺปลฺจ ปุณฺฑรี- 
กฺจ กุวลยฺจ กนฺทฺจ ปาฏลี จ อาลวุ...ปาฏลิโย เตส 
มูล อาลุว...ปาฏลีมูล ฯ เก ชเล สติ ปวตฺตตีติ กเสรุ 
กสทฺทุปปโท สิ ภกฺขวิเสเส อุปฺปจฺจโย ฯ กมลนฺติ รตฺตปทุม 
อุปฺปลนฺติ นลีุปฺปล ปุณฺฑรีกนฺติ เสตรตฺตปทุม๑ กุวลยนฺติ 
เสตุปฺปลาทิ ฯ ตานีติ คจฺฉวลฺลีรุกฺขาทีนิ ฯ ตฺจาติ มูล ฯ เย 
วา ปน ขนฺธพีเชสูติ นิทฺธารเณ ภุมฺม ฯ เอตฺถาติ ขนฺธพีชาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ อมฺพาฏโก จ อินฺทสาโล จ นุหิ จ ปาลิภทฺโท จ 
กณฺณิกาโร จ อมฺพา...การา ฯ อมฺพิลวลฺล ีจ จตุรสฺสวลฺลี จ 
กณเวโร จ อมฺพิ...เวรา ฯ มกจิ จ สุมนา จ ชยสุมนา จ 
มกจิ...มนา ฯ 
        [๒๔] ย วุตฺตนฺติ ภูต ฯ เป ฯ ปาจิตฺติยนฺติ ย วจน ภควตา 
วุตฺต ตตฺถ วจเน ฯ สฺาวเสนาติ สฺชานนปฺปฏิพทฺเธน ฯ 
 ๑. เสตปทุมนตฺิ ภเวยยฺ ฯ 

                         [ปา.๒๓๓ ส.๓๑๖.๓๑๗]  
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ตตฺถาติ ตสฺมึ พีเช พีชสฺ ีติอาทิวจเน วุตฺโตติ ปเท 
อาธาโร ฯ สาลีน ฯ เป ฯ อาทีสุ ปโยเคสุ วุจฺจติ ฯ ย ปน 
ปตพีช ฯ ภูตคามปริโมจนนฺติ ภูตคามโต ปริโมจน ฯ ยเทต 
อาทิปท เตน อาทิปเทน สทฺธึ โยเชตฺวา อตฺโถ เวทิตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ยถารุต ปน ยถาปาลี คเหตฺวา ฯ เป ฯ ปาจิตฺติย 
ปณฺฑิเตน น วตฺตพฺพ ฯ 
        [๒๕] อย เหตฺถาติ หิ สจฺจ เอตฺถ ภูตคามสิกฺขาปเท อย 
วินิจฺฉยกถา วินิจฺฉเยน กถา ฯ ตตฺถาติ อุทกฏกลฏเสุ พีช- 
คามภูตคาเมสุ ฯ สาสปมตฺติกาติ สาสปปฺปมาณา ฯ จสทฺโท 
สปณฺณิกา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อุทเก ปลวมาโน๑ ปปฺปฏโก 
พหลปฏโล อุทกปปฺฏโก ฯ ตตฺถาติ เสวาลชาตีสุ นิทฺธารณ ฯ 
ตสฺส เสวาลสฺส าน ปวี ฯ โย เสวาโล อุทเก สฺจริ๒ ตสฺส 
เสวาลสฺส าน อุทก ฯ ตสฺสาติ เสวาลสฺส ฯ โส เสวาโล ฯ 
อุปฺปล เอตฺถ คจฺเฉ อตฺถีติ อุปฺปลินี ปทมุ เอตฺถ คจฺเฉ 
อตฺถีติ ปทุมินี ฯ ตตฺเถวาติ อุทเกเยว ฯ ตานิ หีติ หิ สจฺจ 
ตานิ อุปฺปลินีปทุมินีอาทีนิ ฯ ติล...โลปติ ติลพีชกสาสปปฺมาณ- 
เสวาโล ฯ ตตฺถ ติลพีชกเสวาโล นาม อุปริ ขุทฺทกปตฺโต 
เหฏา ขุทฺทกมูโล เสวาโล ฯ สาสปเสวาโล นาม สาสปมตฺโต 
 ๑. ปฺลว...อิติ เยภยฺุเยน ทิสฺสติ ฯ  ๒. สฺจรตีติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๒๓๔ ส.๓๑๗.๓๑๘]  
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ขุทฺทกเสวาโล ฯ อนนฺตกติลพีชกาติ อมูลงฺกุรติลพีชก ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ วจเน ฯ อนนฺตกติลพีชก สมฺปุณฺณภูตคาโม น โหติ ฯ 
ตปติ อนฺธกฏกถาวจน ปาลิยา น สเมติ ฯ ภูตคาเม หีติ ห ิ
สจฺจ ภูตคาเม ปาจิตฺติย ภควตา วุตฺต ฯ ตติโย โกฏาโสติ 
ภูตคามพีชคามอสมฺปุณฺณภูตคาเมสุ อสมฺปุณฺณภูตคาโม ตติโย 
โกฏาโส นาม ฯ อถ จ ตนฺติ ต อนนฺตกติลพีชก พีช... 
คจฺฉิสฺสติ อิติ เอว มต อถ จ ยท ิสิยา ฯ ตป วจน น ยุตฺต ฯ 
กสฺมา ฯ ตาทิสสฺส พีชสฺส อภูตคามมูลตฺตา ภูตคามสฺส มูลสฺส 
การณสฺส อภาวโต ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺนตฺโถ ฯ 
        [๒๖] ตตฺถาติ หริตขานุมิหิ นิทฺธารณ ฯ กกุโธ จ 
กรฺโช จ ปยงฺคุ จ ปนโส จ กกุธ...ปนสา ฯ โส ขานุ ฯ 
ผลิตาย กทลยิา ขานุ พีชคาเมน สงฺคหิโต ฯ ยทา ฯ เป ฯ 
สุสฺสติ ผลิโต เวฬุ ฯ กตรพีชคาเมน สงฺคห คจฺฉติ ฯ ผล-ุ 
พีชคาเมน สงฺคห คจฺฉติ ฯ กึ ตโต เวฬุโต นิพฺพตฺตติ ฯ ยท ิ
หีติ หิ สจฺจ กิฺจิ ยทิ นิพฺพตฺเตยฺย ผลิโต เวฬุ ภูต ฯ เป ฯ 
คจฺเฉยฺย ฯ ตสฺสาติ วณฺฏกาทิกาย ฯ ตนฺติ วณฺฏกาทิก ฯ 
ตโตติ รุกฺขโต ฯ ตสฺสาปติ ลตาย ฯ เคหมุขฺจ ปากาโร จ 
เวทิกา จ เคห...ทิกา ฯ อนฺโต อพฺโพหาริโกติ ปานียฆฏาทีน 
อนฺโต เสวาโล อพฺโพหารโิก อาปตฺติโวหาริโยโค น โหติ ฯ 
                                  [ส.๓๑๘..๓๒๐]  
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วุตฺต เหตนฺติ หิ สจฺจ เอต สเจ ฯ เป ฯ ตพฺพาติ วจน ภควตา 
วุตฺต ขนฺธเก ฯ ปาสาณชาติ จ ปาสาณททฺทุ จ เสวาโล จ 
เสเลยฺยโก จ ปาสาณ...เลยยฺกา ฯ ตตฺถาติ อหิจฺฉตฺตเก ฯ 
ตนฺติ ปปฺปฏิก ฯ อลฺลรกุขฺโต นิยฺยาส คณฺหิตุ น วฏฏติ ฯ หตฺถ- 
กุกฺกุจฺเจนาติ ปท ฉินฺทนฺตสฺสาปติ ปเท กรณ ฯ ตตฺถ ชาตก- 
ตาลปณฺณาทีสูติ ตสฺมึ ตาลรุกฺเข ชาตกตาลปณฺณาทีสุ ฯ ปานีย- 
วาสตฺถิเกน ภิกฺขุนา โอจินาเปตพฺพานิ ฯ เตสนฺติ สามเณราน ฯ 
        [๒๗] ทารุมกฺกฏโกติ อาณี โกเฏตฺวา ทารุยนฺต กตฺวา 
ตตฺถ กณฺฏก โอลมฺเพนฺติ เอต ทารุมกฺกฏก๑ นาม ฯ อิม 
รุกฺขนฺติ เอต รุกฺข อิม เอตนฺติ อวตฺวา เกวล รุกฺข 
ฉินฺทาติอาทินา วตฺตุ วฏฏตีติ อธิปฺปาโย เตน วุตฺต ขุทฺทก- 
สิกฺขาย โปราณฏีกาย อิม เอตนฺติ อวตฺวา เกวล รุกขฺ 
ฉินฺทาติอาทินา วตฺตุ วฏฏตีติ ฯ ตนฺติ อิม อมฺพรุกฺขนฺติอาทิ 
วจน ฯ สพฺพนฺติ สพฺพ วจน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ 
อิม ชานาติอาทีสุ วจเนสุ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ เอตฺตาวตาติ 
อิม มูลเภสชชฺ ชานาติอาทิวจเนน ฯ 
        [๒๘] เอตฺถาติ เอตสฺมึ สิกฺขาปเท ฯ นิพฺพตฺตนิย นิพฺพตฺต  
นิปุพฺโพ วตุ วตฺตเน ตปฺปจฺจโย ฯ นิพฺพตฺต พีช ยสสฺ ต 
 ๑. เอโส ทารุมกฺกฏโก ฯ 

                         [ปา.๒๓๔ ส.๓๒๐..๓๒๓]  
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ทิพฺพตฺตพีช๑ ฯ ตตฺถาติ อคฺคิปริจิตนฺติอาทิปเทสุ ฯ ตฺจ 
โขติ ต วตฺถุ ฯ กปฺปยนฺติ วตฺวา วาติ ยาย กายจิ ภาสาย 
กปฺปยนฺติ วตฺวา ฯ เอวสทฺเทน ปม อคฺคินา ผุสิตฺวา ปจฺฉา 
กปฺปยนฺติ วตฺตุ น วฏฏตีติ ทสฺเสติ ฯ เยหิ ปน นเขหิ กปฺปย 
กาตุ วฏฏติ ตตฺถ ชาตเกหิป เอตสฺมึ าเน ชาเตหิ เตหิ 
นเขหิ อุทฺธริตฺวา คหิตเกหิป นเขหิ เฉทน วา ฯ เป ฯ กาตพฺพนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ เตสุ พีชาทีสุ นิทฺธารณ ฯ อุจฺฉุขณฺฑา- 
นนฺติ อุจฉุขณฺเฑหิ ฯ ตตฺถาติ มริจปกฺกาทีสุ๒ นิทฺธารณ ฯ 
        [๒๙] ตานิ ติณานิ อสฺจิจฺจ ฉินฺนานิ นาม โหนฺติ ฯ 
เตนาติ ปวฏฏนาทินา ฯ เอตฺถพฺภนฺตเรติ เอตสฺมึ อพฺภนฺตเร ฯ 
ตตฺราติ อคฺคิปตนฏาเน ฯ มนุสฺส...วณฺณนาย วุตฺตนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ วจเน ฯ สเจ เอตสฺส อนุโลมนฺติ 
 ิอิท ภูมิขนนาทิก เอตสฺส สุตฺตสฺส อนุโลม อนุรูป สเจ สิยา ฯ 
อตฺตโน อตฺถาย ฯ เป ฯ ปโร ปน การฺุเน กโรติ ตสฺมา 
อนาปตฺติ อิติ โจทโก เจ วเทยฺย ฯ เอตป อตฺตโน อตฺถายาติ- 
อาทิ วจน อการณ อยุตฺต ฯ หิ สจฺจ ภิกฺขุ กุสลจิตฺเตนาป 
ฯ เป ฯ อาปชฺชติ ฯ สพฺพ ฯ เป ฯ สเจ ภิกฺขุ รุกฺเขนาติอาทิ 
 ๑. นิพฺพฏฏพชีนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ ยทิ เอว นิพฺพฏฏนิย นิพฺพฏฏ ฯ เป ฯ อีจฺเจว  
อนุกฺกเมน ภวติพฺพ ฯ ๒. ปริจิปกฺกาติ วณณฺนาปาโ. 

                                  [ส.๓๒๓..๓๒๖]  
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วจน ปฏิเสเธตุ น สกฺกา เอตฺถ สเจ ภิกฺขุ รุกฺเขนาติอาทิวจเน 
ยุตฺติ ปณฺฑิเตน คเวสิตพฺพา วา อปโร นโย อฏกถา- 
จริยาน วจน สทฺธาย สทฺธหิตฺวา๑ ปณฺฑิเตน สเจ ภิกฺขุ 
รุกฺเขนาติอาทิวจน คนฺตพฺพ ชานิตพฺพ ฯ 
                                            ปม ฯ 
        [๓๐] ทติุยสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ตตฺราติ โก อาปนฺโนติ- 
อาทิวจเน ฯ วจนสมฺพนฺโธติ วจนสฺส สมฺพนฺโธ ฯ โส ฉนฺโน 
ภิกฺขูหิ ทิสฺวา อนุยฺุชิยมาโน วทติ ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ 
อถาติ อนนฺตร ฯ อปเจตฺถาติ อปจ อปโร นโย เอตฺถ โก 
อาปนฺโนติอาทิวจเน ฯ ภิกฺขูหีติ ปท วุตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
สิปาฏิกายาติ ปสิพฺพเก ฯ ติปุมณฺฑล เอตนฺติ ภณนฺโต วา 
ภิกฺขุ อฺเนฺ ปฏิจรตีติ เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ เยนาติ 
เยน ชเนน ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ าเน ฯ โสติ โส วิฺ ู ฯ 
อฺเ ฯ เป ฯ เอตฺถ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ 
 ๑. สทฺทหิตฺวาติ เยภยฺุเยน ทิสฺสติ ฯ โยชนากาโร สทฺธายาติ อิท กิริยาปทนฺติ  
มฺติ เตนาห สทฺธาย สทฺธหิตฺวาติ ฯ อถเขฺวต นามกิตฺตปท อตียาวภิตตฺิยุตฺต  
คนฺตพฺพนฺติ ปเท กรณ ตติยาวเิสสน วา น ขฺวาห ภนฺเต เอตฺถ ภควโต สทฺธาย 
 คจฺฉามีติ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ปฺหาพฺยากรณวจเน วิย ฯ 

                      [ปา.๒๓๕ ส.๓๒๖.๓๒๗]  
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        [๓๑] ย วจน ปุจฺฉิตโต อฺ อตฺถ วทติ อิติ ตสฺมา 
ต วจน อฺวาทก นาม ฯ อฺเนฺ ปฏิจรณสฺสาติ 
อฺเนฺ ปฏิจรณวเสน ปวตฺตวจนสฺส เอต อฺวาทกนฺติ 
วจน นาม เตน วุตฺต ฏีกาย ยเทต อฺเนฺ ปฏิจรณ- 
วเสน ปวตฺตวจนนฺติ ฯ อถวา ย วจน ปุจฺฉิตโต อฺ 
อตฺถ วทติ ปฏิจฺฉาเทติ อิติ ตสฺมา ต วจน อฺวาทก ฯ 
อฺเนฺ ปฏิจรณสฺส เอต อฺวาทกนฺติ วจน นาม ฯ 
        [๓๒] โย ตุณฺหีภาโว สงฺฆ วิเหเสติ อิติ ตสฺมา โส 
 ุตุณฺหึภาโว วิเหสก นาม ฯ ตุณฺหีภูตสฺส ตุณฺหีภาวสฺส เอต 
วิเหสกนฺติ วจน นาม ฯ ภวน ภูต ภาเว โต ฯ ตุณหิยา 
ภูต ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภาโวติ อตฺโถ ฯ 
        ปาจิตฺติยนฺติ ปเทน อฺวาทกวิเหสกสงฺขาเต วตฺถุทฺวเย 
ปา...ย ภควตา วุตฺต ฯ ธมฺมกมฺเม ฯ เป ฯ อาทีสุ วจเนสุ 
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อถสสฺาติ ตทา อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ ภิกฺขุ 
เยน พฺยาธินา กเถตุ น สกโฺกติ มุเข ตาทิโส พฺยาธิ โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ สงฺฆสฺส ภณฺฑน วาติอาทีสุ วจเน อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ ตปฺปจฺจยาติ กถนปฺปจฺยา ฯ โสติ วิวาโท ฯ 
                                        ทุติย ฯ 
        [๓๓] ตติยสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ภิกฺขูหีติ ปท อวชานาเปนฺตีติ 
             [ปา.๒๓๕...๒๓๙ ส.๓๒๗.๓๒๘]  
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ปเท กมฺม ฯ ลกฺขณ ปเนตฺถาติ เอตฺถ อุชฺฌาเปนฺตีติ 
วจเน สทฺทลกฺขณ ฯ อุชฺฌาปนเก ฯ เป ฯ เอตฺถ วินิจฺฉโย ฯ 
        อุชฌฺาเปนฺติ เยนาติ อุชฺฌาปนก ฯ ขียนฺติ เยนาติ ขียนก ฯ 
        วเสนาติ ปท กาตพฺโพติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อุชฺฌาเปติ 
วา ฯ เป ฯ เอตฺถ ปน วจเน กตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
อุทฺธริตฺวาป วตฺตพฺโพ โหติ ฯ ตนฺติ ขียนก นามาติ มาติกา- 
ปท ฯ ธมฺมกมฺเม ฯ เป ฯ อาทีสุ วจเนสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
อถสฺสาติ ตทา อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺน อุชฺฌาเปติ วา 
ขึยติ วา  เอตฺถ วจเน อตฺโถ ฯ อุปสมฺปนฺนนฺติ ปท อุชฺฌา- 
เปตีติ ปเท กมฺม ฯ อนุปสมฺปนฺนนฺติ ปท อุชฺฌาเปตีติ ปเท 
การิตกมฺม ฯ นนฺติ สงฺเฆน สมฺมต อุปสมฺปนฺน ฯ วหนฺตนฺติ 
กโรนฺต ฯ ยตฺราติ อาวาเส ฯ ตาทิส กมฺม กโรนฺต อุป- 
สมฺปนฺน อุชฌฺาเปติ อิติ อธิปฺปาโย ฯ อนุ ฯ เป ฯ เอตฺถ 
วจเน วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
                                          ตติย ฯ 
        [๓๔] จตุตฺถสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ พาลาตเปนาติ ตรุณา- 
ตเปน ฯ ยาคุภตฺตาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ สาขมณฺฑเปติ๑ สาขาย 
กตมณฺฑเป ฯ ยตฺถาติ ยสมฺึ รุกฺเข ฯ อิติ ตสฺมาติ ปท 
 ๑. สาขา... ฯ 

                    [ปา.๒๔๐..๒๔๒ ส.๓๒๘..๓๓๑]  
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วฏเฏตีติ ปเท เหตุ ฯ ยตฺถาติ เยสุ ชนปเทสุ ฯ สพฺพตฺถาติ 
สพฺพสฺมึ าเน ฯ อพฺโภกาสิเกนาป ภิกฺขุนา วตฺต ชานิตพฺพ ฯ 
ตสฺส หีติ หิ สจฺจ ตสฺส อพฺโกกาสิกภิกฺขุสฺส สเจ อตฺถิ ฯ 
ตตฺเถวาติ ปุคฺคลิกมฺจเก ฯ สงฺฆิเกติ๑ สงฺฆสฺส สนฺตเก 
มฺจเก ฯ วีตมฺจโกติ สิพฺพิตมฺจโก ฯ ตสฺมินฺติ ปุราณ- 
มฺจเก ฯ นววายิโมติ อภินววีโต ฯ อุกฺกฏ ฯ เป ฯ โกติ 
จินฺเตตฺวจ ฯ อสมเยติ วสฺสสฺส อกาเล ฯ รกฺขิตุ อสกฺกุเณยฺย- 
ภาว าเปตุ สตฺตาหาติอาทิ วุตฺต ฯ สตฺตาหวทฺทลิกาทีนีติ 
สตฺตาห อวิจฺฉินฺนวุฏ ิกาทีนิ ฯ ภิกฺขุโน กายา...กตฺตาติ 
มฺจกสฺส ภิกฺขุสฺส กายานุวตฺตนภาวโต มฺจก ปฺาเปตฺวา 
นิปชฺชิตุ วฏฏติ ฯ 
        กาย อนุคจฺฉตีติ กายานุคติโก มฺจโก กาเยน ปฏ-ิ 
พทฺโธ ภิกฺขุ ตตฺเถว มฺจเก นิสินฺโนติ อธิปฺปาโย ฯ กายา- 
นุคติกสฺส ภาโว กายา...กตฺต ฯ 
        [๓๕] สีลสมฺปทายาติ ปท ปสนนฺจิตฺตา อิติ๒ ปเท เหตุ ฯ 
อิติสทฺโท เทนฺตีติ ปเท อากาโร ๔ อโนวสฺสเก อสตีติ ปพฺภาราทิ- 
อโนวสฺสกฏาเน อสติ ฯ ปริเวณ...ทีสติู นิทฺธารณ ฯ วาสทฺโท 
อฺตร วาติ โยเชตพฺโพ ฯ อุโปสถา...ทีสูติ นิทฺธารณ ฯ 
 ๑. สงฺฆิกนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. ปสนฺน อิติ ฯ 

                           [ส.๓๓๑.๓๓๒]  
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อฺตรสฺมึ าเน สมฺมชฺชนึ คเหตฺวา ฯ อวเสสานิ เจติยงฺ- 
คณาทีนิ ฯ เตน ภิกฺขุนา สมฺมชฺชิตฺวา ตตฺถ สาลาย สมฺมชฺชน ี
เปตพฺพา ฯ ตตฺถ ตตฺเถวาติ เจติยงฺคณาทิเก ตสฺมึ ตสฺมึ 
อพฺโภกาเส ฯ ตตฺริทนฺติ ตตฺร อาสนสาลาย ฯ ปาทสฺส าน 
ปาทฏาน ปาทฏาน อภิมุขา ปาทฏานาภิมุขา สมฺมชฺชน-ฺ 
ตสฺส ปาทฏานาภิมุขาติ อตฺโถ ฯ กวจรนฺติป อตฺถิ ฯ 
        [๓๖] มสิยติ ปรามสิยตีติ มสารโก มส อามสเน อรป-ฺ 
ปจฺจโย สกตฺเถ กปฺปจฺจโย ฯ 
        ตตฺถาติ มฺจปาเทสุ ฯ ตุณฺเฑ ปาเทน อาพทฺโธ อฏน ิ
ยสฺส โส ตุณฺฑิกาพทฺโธ๑ เอการสฺส อิกาโร ฯ อฏนหีีติ ปท 
ฑสาเปตฺวาติ ปเท การิตกมฺม ฯ ปลฺลงฺกสงฺเขเปนาติ ปลฺลงฺก- 
สทิเสน ฯ 
        กลุีราน อสฺสเมณฺฑกาทีน ปาทสทิสา ปาทา ยสฺส โส 
กุลีรปาทโก ฯ 
        อฏนิย อาหจฺจ ปเวเสตฺวา กโต ปาโท ยสฺส โส อาหจฺจ- 
ปาทโก ฯ 
 ๑. พุนฺทิกาพทฺโธติ ปาลิ พุนฺธิกาพทฺโธติ วณณฺนา ตณฺุฑกิาพทฺโธติ อย โยชนา ฯ  
พุนฺเทน ปาเทน อาพทฺธา อฏนิ ยสฺส โส พุนฺทิกาพทฺโธติ เม ขนฺติ ฯ 

                             [ปา.๒๔๔ ส.๓๓๒.๓๓๓]  
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        ตตฺถาติ อฏนิเยสุ๑ ฯ ตนฺติ โกจฺฉ ฯ เอตฺถาติ เสนาสเน ฯ 
ตนฺติ เสนาสน ฯ 
        [๓๗] เอตฺถาติ เลฑฺฑุปาต อติกฺกมนฺตสฺสาติอาทิวจเน ฯ 
โสติ ทหโร ฯ ตตฺถาติ ทิวาาน ฯ สย คจฺฉนฺโต เถโร ฯ 
ตตฺถาติ มฺจปเ ฯ เตนาติ ทหเรน อาจิกฺขิตพฺพ ฯ อนุคฺคหิต 
วตฺต เยน โส อนุคฺคหิตวตฺโต ฯ กปฺปนติฺ อนุรูปภาว ฯ ตสฺมินฺติ 
ทหเร ฯ อสฺสาติ เถ สฺส ฯ นนฺติ ทหร ฯ ยตฺริจฺฉตีติ ยตฺร 
าเน อิจฺฉติ ฯ ตตฺถาติ ธมฺมสฺสวนฏาเน ปฺาเปนฺติ ฯ เตส 
เยวาติ อาคนฺตุกาน เอว ฯ มหาปจฺจรยิ ปน ยาว ฯ เป ฯ 
ปฺาปตตฺตาติ วจน วุตฺต ฯ เยหิ ภิกขฺูหิ ฯ เตติ อฺเ 
ภิกฺขู ฯ 
        อุทฺธ อุทฺธ ปาลิปถ สาเรติ ปวตฺเตตีติ อุสฺสารโก สร- 
ภาณโก ฯ สพฺพตฺถ จาติ สพฺพสฺมึ าเน ฯ 
        [๓๘] จิมิลิก วาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ ตนติ จิมิลิก ฯ 
กฏสารกาทิวิกตีติ กฏสารกาทิเภทา ฯ ปริหรเณเยวาติ อตฺตโน 
สนฺตก กตฺวา ต ต วิหาร อาหริตฺวา มฺจปาทีสุ อตฺถริตฺวา 
ปริโภเคเยว ปฏิกฺเขโป ฯ เสนาสนสนฺตก กตฺวา ภูมตฺถรณวเสน 
ปน ปริโภค เนวตฺถิ โทโสติ อธิปฺปาโย ฯ เอเตนาติ ผลก- 
 ๑. อฏนีสุ ฯ 

                         [ปา.๒๕๕ ส.๓๓๓..๓๓๖]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 32 

ปเน ฯ อาธารก ฯ เป ฯ ทุกฺกฏนฺติ วจน มหาปจฺจริย ปน 
วิตฺถาเรเนว อาจริเยน วุตฺต ฯ ตสฺมึปติ อโนวสฺสิกปฺปพฺภาเร๑ ฯ 
ยสฺมินฺติ ปุคฺคเล ฯ 
                                              จตุตฺถ ฯ 
        [๓๙] ทุติยเสนาสนสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ปวาเรนฺติ สฺ- 
ฉาเทนฺติ สรีร เอเตนาติ ปาวาโร ฯ โกชโวติ อุทฺธโลมเอกนฺต- 
โลมอาทิโก โกชวตฺถรณ ฯ ปริกฺเขป ฯ เป ฯ เอตฺถ วินิจฺฉโย ฯ 
เสนาสโตติ สพฺพนฺติมเสนาสนโต ฯ อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺยาติ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตสฺส วาติ วิหารสฺสามิกสฺส ฯ เตปติ 
อุปาสกา ภายามาติ วตฺวา น สมฺปฏิจฺฉนฺติ ฯ เสสนฺติ  มฺจ- 
ปาทิก ฯ ย หีติ หิ สจฺจ ตตฺถ าเน ย องฺคมตฺตป อวยว- 
มตฺตป ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        วิหารสฺส อุปจาเรติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ ปริเวณ- 
โภชนสาลาติ ปริเวณ กตา โภชนสาลา ฯ ตสฺสาติ วิหารสฺส ฯ 
พหิ อาสนฺเนติ พหิ อาสนฏาเน ฯ น เสนาสนนฺติ เสนาสน 
น นสฺเสยฺย ฯ เอตฺถาติ พหิป อุปฏานสาลาทีสุ ฯ มฺจ วา 
ป วาติ เอตฺถ วจเน วุตฺต ฯ ตนฺติ มฺจป ฯ 
        [๔๐] อุทฺธริตฺวา คจฺฉตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ มฺจ- 
 ๑. อโนวสสเก ปพฺภาเรติ วณฺณนาวจน ฯ 

                   [ปา.๒๔๘.๒๔๙ ส.๓๓๖..๓๓๙]  
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ปกวานนฺติ มฺจปเก วายิต สพฺพวตฺถ ฯ กงฺขาวิตรณีฏีกาย 
ปน มฺจปโกฏานนฺติ อตฺถิ มฺจปเ อุปริ  ิตนฺติ 
อตฺโถ ฯ วายตฺิวาติ เวเธตฺวา ฯ 
        อาปุจฺฉ คจฺฉตีติ เอตฺถ วจเน อย ...วินิจฺฉโย ฯ 
 ุอุฏานฏานนฺติ อุฏ ิตฏาน ฯ ตโตติ ทีฆสาลาทิโต ฯ ตสฺม ึ
หีติ ตสฺมึ าเน ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ าเน ฯ ตโต านโต ฯ 
อาปุจฺฉน ปน วตฺตนฺติ อาปุจฺฉน คมิกวตฺต ฯ 
        มหาปจฺจริย ปน สเจ ฯ เป ฯ นฏ คีวาเยว อิติ วจน 
วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เตสติู ภิกฺขูสุ ฯ เตนาติ วุฑฺฒตเรน 
ภิกฺขุนา ฯ วุฑฺฒตร...สปปฺาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ สาเปกฺโข ฯ เป ฯ 
โหตีติ วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ ยตฺถสฺสาติ ยสฺมึ าเน 
อสฺส ภิกฺขุสส ฯ 
                                           ปฺจม ฯ 
        [๔๑] ฉฏสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ชานนฺติ วุตฺเต อนุ- 
ปฏานิโย๑ อยนฺติ ชานนฺโตติ อย วิเสโส กุโต ลพฺภตีติ อาห 
เตเนวสฺสาติอาที ฯ เตเนวสฺสาติ การเณน ชานนฺติ ปทสฺส ฯ 
นนุ ปทภาชเนป วุฑฺฒภาวาทิชานนเมว วุตฺต น อนุฏานิย- 
ภาวนฺติ๒ อนุโยค สนฺธายาห วุฑฺโฒ หีติอาทึ ฯ ธุววาสตฺถายาติ 
 ๑. อนุฏาปนโีย ฯ ๒. อนุฏาปนียภาโวติ ฯ 

                     [ปา.๒๔๙.๒๕๐ ส.๓๓๙..๓๔๒]  
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นิจฺจวาสตฺถาย ฯ สมฺมนฺนตฺิวาติ อปโลกเนน สมฺมนฺนิตฺวา ฯ 
เอตฺถาติ วุฑฺโฒติ ชานาตีติอาทิวจเน วุตฺโตติ ปเท อาธาโร ฯ 
อทินฺน เสนาสน ยสฺส โส อทินฺนเสนาสโน ฯ อปสทฺโท ทินฺนเสนาสน 
ภิกฺขุ อเปกฺขติ ฯ 
        [๔๒] อุปจาเรติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ มฺจปาน 
อุปจาโรติ สมฺพนฺโธ ฯ ขุทฺทเก วิหาเร ยโต านโต มฺจปาน 
ปติฏ ิตฏาน ปโหติ ตโต านโต ทิยฑฺโฒ หตฺโถ อุปจาโร 
นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อภินิสทีติ วา ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เทฺวปติ 
นิสีทนิปชฺชนานิ ฯ อุปจาร เปตฺวา เสยฺย สนฺถรติ วา สนฺถราเปติ 
วาติ อิมสฺมึ วจเน อิโต วจนโต ปเร จ วิหาเร ฯ เป ฯ วาเรป 
ทุกฺกฏปฺปเภโท เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อิธาติ อภินิสีทติ วา 
อภินิปชฺชติ วาติ อิมสฺมึ วจเน วุตฺโต ฯ สพฺพตฺเถวสฺสาติ สพฺพสฺมึ 
เอว าเน อสฺส วิสภาคปุคฺคลสฺส ฯ อฺสฺส ปุคฺคลิเกติ 
อิธาป วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ วิสฺสาสิกปุคฺคลิเก ฯ 
                                          ฉฏ ฯ 
        [๔๓] สตฺตมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อฺ อาณาเปตีติ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ ยถา จ อิธาติ ยถา 
จ อิธ อฺสฺส ปุคฺคลิเกติ วจเน วิสฺสาสิกปุคฺคลิก อตฺตโน 
                  [ปา.๒๕๑..๒๕๕ ส.๓๔๒..๓๔๔]  
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ปุคฺคลิกสทิสเมว เอว สพฺพตฺถ าเน นโย เวทิตพฺโพ ฯ โสติ 
ภณฺฑนการกกลหการโก ฯ 
                                          สตฺตม ฯ 
        [๔๔] อฏมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อุปริ เวหาสกุฏิยาติ 
อุปริมตเล อสนฺตถตปทราย กุฏิยา ฯ ตสฺสาติ มฺจปาทสฺส 
อุปริ ฯ เป ฯ ตสฺมา มฺจปาโท นิกฺขนฺโต ฯ เอเตนาติ มชฺฌิมสฺส 
ปุริสสฺสาติอาทิวจเนน ฯ อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ น เวหาสกุฏิลกฺขณ 
ทสฺสิต ฯ น หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ตตฺถาติ ปณฺณสาลาทีสุ ฯ 
ยา กุฏิ ตตฺถาป กุฏิย ฯ ตตฺถ กฏุิย ฯ ยสสฺา กุฏิยา ฯ 
ยตฺถ มฺจปเ ภิกฺขุมฺหิ นิสีทนฺเตป มฺจปาทา น นิปตนฺติ ฯ 
                                           อฏม ฯ 
        [๔๕] นวมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ปฏ ิสงฺฆาฏสฺสาติ ทฺวาร- 
พนฺธนสฺส ฯ ปฏ ิสงฺฆาตสฺสาติป ปาโ ฯ ยาว ทฺวารโกสาติ 
เอตฺถ วจเน ฯ มหาปจฺจริย ปน ฯ เป ฯ หตฺโถ ทฺวารโกโส นามาติ 
วจน วุตฺต ฯ กุรุนฺทิย ฯ เป ฯ ณนฺติ วจน วุตฺต ฯ มหาอฏ- 
กถาย ฯ เป ฯ หตฺถมฺปติ วจน วุตฺต ฯ ต อฏกถาวจน สุวุตฺต ฯ 
หิ สจฺจ ตเทว กวาฏ นามาติอาทิก อตฺถ สนฺธาย ภควตา 
ปฏ ิ ฯ เป ฯ จฺเฉโท กโต ฯ สกวาฏทฺวารพนฺธฏปนายาติ กวาฏเกน 
สห ทฺวารพนฺธสฺส ปนาย ฯ ทฺวาร... อิทปติ หิ สจฺจ 
                      [ปา.๒๕๗..๒๖๑ ส.๓๔๔..๓๔๖]  
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ทฺวารฏปนายาติ อิทป ปทภาชน อิมเมว อตฺถ สนธฺาย ภควตา 
วุตฺต๑ ฯ โก ปเนตฺถ อธิปฺปาโยติ อาห อย ปเนตฺถาติอาทึ ฯ 
ตตฺถาติ๒ ทฺวารฏปนายาติ วจเน ฯ กมปฺตีติ จลติ ฯ ตโตติ 
เตน ภตฺติกมฺปเนน ฯ นนุ จ วุตฺโต  อยมตฺโถ เนว มาติกาย 
น ปทภาชเน อถ กุโต ทฏพฺโพติ อาห ตตฺถาติอาทึ ฯ 
        ตตฺถาติ ยาว ทฺวารโกสาติวจเน อตฺโถ ทฏพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ กิฺจาปติ ยทิป เนว วุตฺต ฯ อตฺถุปฺปตฺติยนฺติ 
สิกฺขาปทสฺส นิทาเน ฯ อธิการโตติ อนุวตฺตนโต ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ ปฏ ิสงฺฆาฏสฺส สามนฺตา หตฺถปาสาติ วจเน วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ ฯ ตสฺสาติ วิหารสฺส ฯ ตตฺราติ ขุทฺทกวิหาเร ฯ 
ย ภิตฺตินฺติ ปท อาหนตีติ ปเท กมฺม ฯ สาติ ภิตฺติ ฯ นิจฺจล- 
ภาวตฺถายาติ นิจฺจลภาวสงฺขาตาย อตฺถาย ฯ ตมฺปติ โอกาส ฯ 
        [๔๖] อาโล...เอตฺถ วจเน วุจฺจนฺติ ฯ วาตปานกวาฏกาติ 
วาตปานผลกา ฯ เต  วาตปานกวาฏกา ปหรนฺติ ฯ เอตฺถาติ 
อาโลกนฺติ สนฺธิฏาเน ฯ เอตฺถาติ อาโลกสนฺธิปริกมฺมายาติ 
วจเน ฯ เสตวณฺณนฺติอาทิก วจน มาติ...ชน มาติกาปทสฺส 
วิภาชน น โหติ ฯ อิมินา หีติ หิ สจฺจ อิมินา เสตวณฺณาทินา 
วิหา ฯ เป ฯ นตฺถิ อิติ ตสฺมา ปท...เยว เสตวณฺณาทิก 
 ๑. ภาสิตนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ ๒. เอตฺถาติ ฯ 

                       [ปา.๒๖๑ ส.๓๔๖.๓๔๗]  
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ภควตา อนฺุาต ตสฺมา สพฺพ เอต เสตวณฺณาทิก ยถาสุข 
ภิกฺขุนา กตฺตพฺพ ฯ ตตฺถาติ ทฺวิตฺติจฺฉทนสฺสาติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ปริยาโยติ ปริกฺเขโป ปริยาโย อิติ ภควตา วุจฺจติ ฯ หริตนฺติ 
เจตฺถาติ หริตนฺติ จ เอตฺถ วจเน อธิปฺเปต ฯ จสทฺโท ปุพฺพณฺณฺจ 
อปรณฺณฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        สเจ ฯ เป ฯ ทุกฺกฏสสฺาติ เอตฺถ ปน วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
วุตฺตนฺติ วปต ฯ เอตมฺปติ เขตฺต ฯ ตตฺราปติ วุตฺตพีเช 
เขตฺเต อหริตอธิฏาเน ฯ กูฏาคารกณฺณิกาย วาติ กูฏาคารสฺส 
กณฺณิกาย วา ฯ อุปรถิูปกาย วาติ อุปริ วิชฺชมานถูปกาย วา ฯ 
ฉทนมุขวฏฏิอนฺเตนาติ ฉทนสฺส มุขวฏฏิยา อนฺเตน ฯ ตสฺสาย 
ภูมิภาโค ปตโนกาโส๑ ปตนสฺส โอกาโส ฯ อิติสทโฺท อย ปริจฺเฉโทติ 
ปทสฺส สรูปนิทสฺสโน ฯ มคฺเคน ฉาเทนฺตสฺสาติ เอตฺถ วจเน วุตฺต 
มคฺเคน ฉาทน นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตนฺติ มคฺเคน ฉาทน ฯ 
เอวนฺติ ปริกฺเขเปน ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ เสส วจน ฯ 
                                        นวม ฯ 
        [๔๗] ทสมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ สปฺปาณก เอตนฺติ เอต 
อุทก วิชฺชมานปฺปาณก ฯ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนวาติ ปวีชนน- 
สิกฺขาปเท วุตฺตนเยเนว ฯ ตตฺถ ธารนฺติ ตสฺมึ อุทเกเวต ฯ 
 ๑. ปตนฺตสฺส อย ปตโนกาโสติ วณณฺนาวจน ฯ 

                      [ปา.๒๖๑ ส.๓๔๗..๓๔๙]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 38 

สมฺมุขนฺติ ตตฺถ ตตฺถ อพนฺธิตฺวา เอกเมว มาติก กโรตีติ 
อธิปฺปาโย ฯ ทิวสป อุทก สนฺทตุ ฯ ตตฺถ ตตฺถาติ ตสฺมึ 
ตสฺมึ าเน ฯ สกฏภารมตฺตนฺติ สกฏภารปฺปมาณ ติร เจป 
ปกฺขิปติ ฯ อิท ปนาติ ติณมตฺติกาปกฺขิปนวิธาน ฯ ยนฺติ 
อุทก ฯ ปรยิาทานนฺติ ขย ฯ ยตฺถาติ อุทเก ฯ วุตฺตนฺติ มาติกาย 
ติณ วา มตฺติก วาติ เอว วุตฺต อฏกถาสุ วา วุตฺต ฯ 
                                   ทสม ฯ 
                     เสนาสนวคฺโค ทุติโย ฯ 
        [๔๘] ภิกฺขุนีวคฺคสฺส ปสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ 
ลาภิโน โหนตีฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เตสนฺติ เตส เถราน ฯ 
กุลธีตโรติ ปท อุทฺทิสิตฺวา กถยนฺตีติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ าติ- 
มนุสฺสานนฺติ ปท อุทฺทิสิตฺวา กถยนฺตีติ ปททฺวเย สมฺปทาน ฯ 
ปริปุจฺฉนฺติ อฏกถ ฯ  ปรา ปุจฺฉาย ปรโต ปวตฺตา ปริปุจฺฉา 
อฏกถา ฯ ปุจฺฉนฺตานนฺติ ปท าติมนุสฺสานนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
กถานุสาเรนาติ ปุจฺฉากถาย อนุคมเนน กถยนฺตีติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ เตสนฺติ อสีติมหาสาวกาน ฯ ตโตติ ตสฺมา คุณกถน- 
การณา ฯ เตน วุตฺตนฺติ เตน การเณน ลาภิโน ฯ เป ฯ รานนฺติ 
วจน ธมฺมสงฺคาหเกหิ วุตฺต ฯ เตสนฺติ ฉพฺพคฺคิยาน ฯ ตาสุ 
ภิกฺขุนีสุ ฯ ลาภตณฺหายาติ ลาเภ ปวตฺตตณฺหาย อากฑฺฒิย- 
                   [ปา.๒๖๔.๒๖๕ ส.๓๔๙..๓๕๑]  
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มานาติ ปเท กตฺตา ฯ อากฑฺฒิยมาน หทย เยส เต อากฑฺฒิย- 
มานหทยา ฯ ตาส ภิกฺขุนีน ฯ ตนฺติ อุปสฺสยคมน ฯ จล จิตฺต 
ยาส ตา จลจิตฺตา จลจิตฺตาน ภาโว จลจิตฺตตา ฯ เตส ฉพฺพคฺ- 
คิยาน ฯ สคฺคสฺส มคฺโค สคฺคมคฺโค ตสฺส คมน สคฺคมคฺคคมน ฯ 
สหิโต ยุตฺโต อตฺโถ สหิตตฺโถ ฯ พหุ รส ยสฺส โส พหุรโส ฯ 
ลกฺขณสฺส ปฏิเวโธ ลกฺขณปฺปฏิเวโธ เตน สยุตฺโต ลกฺขณ...ยุตฺโต 
อนิจฺจาทิลกฺขณปฺปฏิเวธสฺส อาวหเนน ปฏิพทฺโธติ อตฺโถ ฯ 
        อนุชานามิ ภิกฺขเวติ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺโพติ ปเท 
อาธาโร ฯ เต ภิกฺขูติ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อปายุปคา ภเวยฺยุ ฯ 
เตสนฺติ ฉพฺพคฺคิยาน ฯ เอว ปาลิย วุตฺตนเยน อิธ สิกขฺาปเท 
เต ภิกฺขู ภิกฺขุนีโอวาทโต ปริพาหิเร กตฺตุกามตาย ภิกฺขุนีโอวาท- 
สมฺมตึ อนุชานิตฺวา ปรโต อุตฺตรึ ปริพาหเิร กโรนฺโต ว ภควา 
อนุ ฯ เป ฯ อาทิวจน อาห ฯ สุปนนฺเตนปติ อปสทฺโท สมฺภาว- 
นตฺโถ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๔๙] ตตฺถาติ สีลวาติ ปเท วิคฺคโห เวทิตพฺโพ ฯ ยฺจาติ 
ปท สีลนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ยถา จาติ เยน ปกาเรน ต สีล 
อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ ตนฺติ สลีาทิก ฯ ตตฺถาติ ปาฏิโมกฺขสวร- 
สวุโตติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ วุตฺต เหตนฺติ หิ สจฺจ ปาฏิ ฯ เป ฯ 
วุจฺจติ วิหรตีติ เอต วจน ฌานวิภงฺเค ภควตา วุตฺต ฯ 
                     [ปา.๒๖๖..๒๖๙ ส.๓๕๑.๓๕๒]  
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อาชีวนฺติ เอเตนาติ อาชีโว วายาโม มิจฺฉาย อาชีโว 
มิจฺฉาชีโว ตสฺส ปฏิเสโธ มิจฺฉาชีวปฺปฏิเสธโก ฯ จสทฺโท 
อาจาเรน จ โคจเรน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ สิกฺขาปเทสูติ นิทฺธารณ ฯ 
สิกฺขตีติ ปูเรติ ฯ เอตฺถาติ อาจารโคจรสมฺปนฺโนติอาทิวจเน ฯ 
ยทสฺสาติ อสฺส อเนน ภิกฺขุนา ย ต สุต วจน พหุสฺสุต นาม 
ต สุต น สุตมตฺตเมว ฯ มฺชุสายนฺติ มฺชุสาย สนฺนิจิต 
ปต รตน วิย ฯ เอเตนาติ สุตสนฺนิจเยนาติ๑ วจเนน ทสฺเสติ ฯ 
โส ภิกฺขุ ย สตุ ธาเรติ ตสฺส สุตสฺส อวินาส ทสฺเสติ ฯ 
สนฺนิจิตรตนสฺเสวาติ ปตรตนสฺส อวินาโส อิว ฯ ตนฺติ เย เต 
ธมฺมาติอาทิวจน ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
        ตถารูปา อสฺส อเนน ภิกฺขุนา พหุ ฯ เป ฯ ตสฺมา ภิกฺขุ 
พหุสฺสุโต นาม ตถารูปาสฺส ธมฺมา ธตา ตสฺมา ภิกฺขุ 
สุตธโร นาม ตถารูปาสฺส ธมฺมา วจสา ฯ เป ฯ สุปฺปฏิวิทฺธา 
ตสฺมา ภิกฺขุ สุตสนฺนิจโย นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ วจสาติ- 
อาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
        [๕๐] ตตฺถาติ นิสฺสยมุจฺจนกาทีสุ ฯ ธมฺมสฺสวนตฺถายาติ 
ชนาน ธมฺมสฺส สวนาปนตฺถาย ฯ จตฺตาโร ภาณวารา 
อุคฺคเหตพฺพา ฯ ปริกถนตฺถายาติ ปริกิณฺณิกถนวเสน๒ ปริจฺฉินฺน- 
 ๑. สุตสนฺนิจโยติ ฯ ๒. ปริกณิฺณ... ฯ 

                        [ปา.๒๖๙ ส.๓๕๒.๓๕๓]  
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ธมฺมสฺส กถนตฺถ ฯ อนฺธกวินฺโท จ มหาราหุโลวาโท จ อมฺพฏโ 
จ อนฺธ...อมฺพฏานิ สุตฺตานิ เตหิ สทิโส อนฺธก...สทิโส ฯ 
กถามคฺโต อุคฺคเหตพฺโพ ฯ กถามคฺโคติ กถาย ปพนฺโธ ฯ 
สงฺฆภตฺตฺจ มงฺคลฺจ อมงฺคลฺจ สงฺฆ...ลานิ ฯ ติสฺโส 
อนุโมทนา อุคฺคเหตพฺพา ฯ สมาธิวเสนาติ สมาธิปุพฺพกภาวนา- 
ปฏิพทฺเธน วา วิปสฺสนาภาวนาปฏิพทฺเธน วา ปวตฺต เอก- 
กมฺมฏาน อุคฺคเหตพฺพ ฯ เอตฺตก จตุพฺภาณวารสุตฺตาทิก 
อุคฺคเหตพฺพ ฯ เอตฺตาวตาติ เอตฺตเกน อุคฺคหเณน ฯ ปร-ิ 
วตฺตนกฺขมา วิภงฺคา กาตพฺพา ฯ ปริสายาติ ปท วินยนตฺถนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ อภิธมฺม อุคฺคเหตพฺพ๑ ฯ ทีฆภาณเกน มหาวคฺโค 
 ๑. วณณฺนาย ปริสายาติ ปทโต ปร อภิธมฺมนฺติ ปท นตฺถิ  อภิธมฺมวินยนตฺถนฺติ  
ปทเมว ทิสฺสติ ฯ อภิธมฺมวนิยนตฺถนฺติเยว สุทฺธปาโ โยชนากาเรน คหติปาโ  
ปน อภิธมฺม วินยนตฺถนฺติ อสุทฺธปาโ ภเวยฺย เตเนว โยชนา กตา ฯ ตถาป  
อภิธมฺม  อุคฺคเหตพฺพนตฺิ โยชน กาตุ น ยุชฺชติ อภิธมฺมสทฺทสฺส ปุลิงฺคิกตฺตา ฯ 
 อปเจตฺถ อภิธมฺม อิติ น เกวล อภิธมฺมปฏก อธิปฺเปต อถโข สุตฺตนฺตปฏกฺจ  
อภิธมฺมปฏกฺจ อธิปฺเปตานิ ยานิ สโมธาเนตฺวา ธมฺโมติ โวหริยนฺติ ฯ  
ติพฺพเปกฺขตฺตา ปน อภิสทฺท โยเชตฺวา อภิธมฺโมติ วุตฺต ฯ 

                                   [ส.๓๕๓.๓๕๔]  
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อุคฺคเหตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ เอก นิปาต คณฺหนฺเตน ฯ ตโต 
โอรนฺติ สอฏกถาโต ชาตกโต โอร ฯ ธมฺมปทมฺปติ อปสทฺโท 
น เกวล ชาตก อุคฺคเหตพฺพ อถโข ธมมฺปทมฺป อุคฺคเหตพฺพเมว 
อิโต โอร น วฏฏตีติ าเปติ ฯ ตโตติ ตโต ทีฆนิกายาทิโต ฯ 
สมุจฺจย กตฺวา ฯ เป ฯ น วฏฏตีติ ปุจฺฉา ฯ กรุุนฺทิย๑ 

ปฏิกฺขิตฺตนฺติ กุรุนฺทิอฏกถาย ย วฏฏตีติ วจน อาจริเยน 
ปฏิกฺขิตฺต ฯ อิตราสุ มหาอฏกถาทีสุ ฯ เยนกามนฺติ ยตฺถ 
อิจฺฉิต คโมติ คโต ฯ ตตฺถาติ ติสฺส จตุปฺปกรณสฺส อฏกถาย ฯ 
ตนฺติ วินยปฏก ฯ 
        [๕๑] อุภยานิ โข ปนสฺสาติอาทิวจน ภควตา วุตฺต ฯ 
อฺสฺมินฺติ สอฏกถาโต วินยปฏกโต อฺสฺมึ ฯ นวงฺเคปติ 
อปสทฺโท เอเกก องฺค อเปกฺขติ ฯ พาหุลจฺเจติ พหุสฺสุตภาเว ฯ 
ตตฺถาติ อุภยานิ โข ปนสสฺาติอาทิปเทสุ ฯ ยถาติ เยน ปกาเรน 
ต ปการ ฯ ตตฺถาติ สุวิภตฺตานีติอาทิปเทสุ ฯ 
        ปติ อาภณน ปุน ภณน ปจฺฉาภฏ วิปรีตภณน ฯ 
ปทสฺส ปจฺฉาภฏ ปทปจฺฉาภฏ ปทปจฺฉาภฏฺจ สงฺกโร 
จ ปทปจฺฉาภฏสงฺกโร ปทปจฺฉาภฏสงฺกโร เอว โทโส 
ปท...โทโส ปท...โทสโต วิรหิตานิ ปท...หิตานิ ฯ 
 ๑. กุรุนฺทฏกถายนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๒๖๙ ส.๓๕๔.๓๕๕]  
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        อกฺขรปทปาริปูริยา จาติ จสทฺโท ขนฺธก ฯ เป ฯ สุตฺต- 
วเสนาติ ปท อเปกฺขติ ฯ เอเตนาติ อนุพฺยฺชนโสติ วจเนน 
สิถิลธนิตาทีนนฺติ ปท วิธานวจเนนาติ ปเท กมฺม ฯ ยถาวิธาน- 
วจเนนาติ วิธานสฺส อนุรูปวจเนน ปริมณฺฑล อิติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ วิสฺสฏาย อเนลคลาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา วาจาย 
สมนฺนาคโตติ สมฺพนฺโธ ฯ สรสมฺปตฺติรโตติ สรสฺส สมฺปตฺติยา 
รโต ฯ เอตฺถ จาติ เอเตสุ อฏงฺเคสุ ฯ 
        [๕๓] เต หีติ หิ สจฺจ เต ธมฺมา ฯ เอกโต อุปสมฺปนฺนา- 
ยาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตาติ ตา ภิกฺขุนโิย ฯ หตฺถ- 
ปาท...กรณนฺติ หตฺถปาทมุขาน สีตลภาวสฺส กรณ ฯ ตสฺมิฺจาติ 
อุทเก ฯ นีจปกฺจ ผลกฺจ ตฏฏิกฺจ กฏสารกฺจ 
นีจ...รกา๑ ฯ น วิหารปฺปจฺจนฺเต นิสีทิตพฺพ ฯ ตตฺถาติ วสฺส- 
สตุปสมฺปนฺนายาติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ มคฺคสฺส สมฺปทาน 
มคฺคสมฺปทาน มคฺคโต อปคมนนฺติ อธิปฺปาโย ฯ ปานียา๒ 

อาปุจฺฉน ปานียาปุจฺฉน ฯ มคฺคสมฺปทานฺจ วีชนฺจ ปานียา- 
ปุจฺฉนฺจ มคฺค...ปุจฺฉน ต อาทิ ยสฺส ต มคฺค...ทิก ฯ 
        เอตฺถ จาติ อภิวาทนาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ราชุสฺสารณายปติ 
ราชสฺส๓ อาคตการณา อุสฺสารณาย อปคมนายป วตฺตมานาย 
 ๑. นีจ...กานิ ฯ ๒. ปานยีสฺส ฯ ๓. รฺโ ฯ 

                      [ปา.๒๖๙.๒๗๐ ส.๓๕๕.๒๕๘]  
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กาตพฺพเมว ฯ เทเว วสฺสมาเน ฯ เป ฯ ปตฺตหตฺถาย๑ 

กาตพฺพเมว ฯ ฉตฺตฺจ ปตฺโต จ ฉตฺตปตฺต ต หตฺเถสุ ยสฺสา 
สา ฉตฺตปตฺตหตฺถา ฯ หตฺถิสฺสาทีหีติ ปท อนุพทฺธายปติ ปเท 
กตฺตา ฯ ปาลิยาติ ปนฺติยา ฯ ต ต กมฺม ฯ ยถา เยน ปกาเรน 
กโต ธมฺโม สุกโต นาม โหติ ฯ ตตฺถาติ ตสฺม ึกมฺเม ฯ ติณฺณ 
กิจฺจานนฺติ สกฺกจฺจกรณครุกรณมานนาน ฯ อภิกฺขุเก อาวาเสติ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ภิกฺขุนีอุปสฺสยโตติ ปท อฑฺฒโยชน 
อิติ ปเท อปาทาน ฯ อย อาวาโส ฯ นตฺถิ ภิกฺขุ ยสฺม ึโส 
อภิกฺขุโก ฯ เอตฺถ อาวาเส วสฺส ภิกฺขุนีหิ น วสิตพฺพ ฯ ตโตติ 
ภิกฺขุนีอุปสฺสยโต ฯ ตตฺถาติ ภิกฺขุนีอุปสฺสเย ฯ ภิกฺขุนิโยติ ปท 
วทนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ วสถ ฯ เป ฯ อาเนสฺสามาติ เอว วทนฺติ ฯ 
        [๕๓] วุตฺตปฺปมาเณติ อฑฺฒโยชนปฺปมาเณ ฯ เอกรตฺต 
วุตฺถา มนุสเฺสหิ นิมนฺติตา หุตฺวา ภุตฺวา คนฺตุกามา ภิกฺขู 
น โหนฺตีติ๒ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺตาวตาปติ เอตฺตเกน ภิกฺขูน 
 ๑. ฉตฺตปฺปคฺคหตฺถายาติ วณณฺนาปาโ ฯ อย โยชนาปาโ ยุตฺตตโรติ เม ขนฺติ ฯ   
๒. ภกิฺขุ ฯ เป ฯ เอกรตฺต วุตถฺา โหนฺติ น นมินฺติตา หุตวฺา คนฺตุกามาติ เอว  
วณณฺนาวจนานุสาเรน นสทฺโท นิมนฺติตาติ ปเท ปฏิเสโธ ภเวยฺย โยชนาวจน  
ปน นสทฺโท โหนฺตีติ ปเท ปฏิเสโธติ โชเตติ ฯ 

                          [ปา.๒๗๐ ส.๓๕๘.๓๕๙]  
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อาคนฺตฺวา วสฺส อุปคนฺตุ อิจฺฉเนน ฯ อปสทฺเทน น เกวล 
าตกาทีน ภิกฺขูน อานยเนน สภิกฺขุโก อาวาโสติ าเปติ ฯ 
เอตฺถ อาวาเส ฯ อุปคจฺฉนฺตีติ จ ภิกฺขุนีหิ ยาจิตพฺพา ฯ ยโต 
ปน ภิกฺขุนีอุปสฺสยโต อุชนุา มคฺเคน คจฺฉนฺตีน ภิกฺขุนีน 
อฑฺฒ ฯ เป ฯ าน อตฺถีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตโตติ ภิกฺขุนีอุปสฺสยโต 
คาวุตมตฺเตติ ปเท อปาทาน ฯ ตาหิ ภิกขฺุนีหีติ ทูรฏาเน 
วสนฺตีหิ ตาหิ ภิกฺขุนีหิ ยาจิตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ ตา ภิกฺขุนิโยติ 
อฺสฺมึ ภิกฺขุนีอุปสฺสเย วสนฺติโย ตา ภิกฺขุนิโย ยาจิตฺวาติ 
ปเท กมฺม ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ ภิกฺขุนีอุปสฺสเย ฯ อิติสทฺโท 
ยาจิตพฺพาติ ปเท อากาโร ฯ ตโตติ ตโต ปฏายาติ อตฺโถ ฯ 
อามาติ วตฺวา วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตาหิ ภิกฺขุนีหิ วุตฺตาติ 
ปเท กตฺตา ฯ อนุชีวนฺติโยติ โอวาท นิสฺสาย ชีวนฺติโย  ฯ 
อถาติ ปจฺฉา ฯ เอตฺถ อาวาเส กึ กาตพฺพ อิติ ปุจฺฉา ฯ 
สา รกฺขิตพฺพาติ สา วสฺสจฺฉินฺนุปคมมูลา อาปตฺติ ภิกฺขุนีหิ 
รกฺขิตพฺพา ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ อุโปสถทิวเส นิทฺธารณ ฯ 
จาตุทฺทสิโก อุโปสโถ ปกขฺสฺส เตรสิย ฯ เป ฯ ภิกฺขุนีหิ 
ปุจฺฉิตพฺโพ๑ ฯ โอวาทตฺถายาติ โอวาทยาจนตฺถาย ฯ 
        [๕๔] อิตีติ เอว ฯ ตสฺสาติ มาตุคามสฺส ฯ เอวฺจ 
 ๑. ปุจฺฉิตพฺพนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                                   [ส.๓๕๙..๓๖๑]  
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พหุการภาเว สติ ฯ เป ฯ กริสฺสนฺติ ฯ เอวนฺติ เอว ปฺาปน ฯ 
ตสฺมาติ ตสฺมา ภควตา วุตฺตตฺตา ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ 
เอตฺตาวตา หีติ หิ สจฺจ เอตฺตเกน ปาสาทิเกน ภิกฺขุนีสงฺโฆ 
สมฺปาเทตูติ วจเนน ฯ สิกฺขาตยสงฺคหนฺติ๑ สิกฺขาตย อิติ 
ปริจฺฉินฺน ฯ เอกโต อาคตาน ภิกฺขุนีน วเสน จ เอต ตาหีติ 
พหุวจน วุตฺต ฯ ตาสูติ ภิกฺขุนีสุ ฯ น ปูเรตีติ สงฺฆวเสน 
น ปูรติ ฯ อุภยโตป วา สงฺฆโต ฯ ภิกฺขุนีอุปสฺสเยหีติ ปท 
เปสิตาติ ปเท อปาทาน ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ ภิกฺขุนีสงฺโฆ วา 
น ปูรตีติอาทิวจเน ฯ 
        [๕๕] ภิกฺขุนิโย อยฺย ภิกฺขุสงฺฆ๒ วนฺทนฺติ โอวาทุป- 
สงฺกมนฺจ ยาจนฺติ ลภนฺตุ กิร อยฺย ภิกฺขุนิโย โอวาทุป- 
สงฺกมนนฺติ อิท ภิกฺขุนีน คณภาวสฺส เจว ภิกฺขูน สงฺฆภาวสฺส 
จ วเสน วุตฺต ฯ 
        อห อยฺย ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปาเท วนฺทามิ โอวาทุปสงฺกมนฺจ 
ยาจามิ ลภามห อยยฺ โอวาทุปสงฺกมนนฺติ อิท ภิกฺขุนิยา 
ปุคฺคลภาวสฺส เจว ภิกฺขูน สงฺฆภาวสฺส จ วเสน วุตฺต ฯ 
        ภิกฺขุนสีงฺโฆ อยฺย  อยฺยาน ปาเท วนฺทติ โอวาทุป- 
สงฺกมนฺจ ยาจติ ลภตุ กิร อยฺย ภิกฺขุนีสงฺโฆ โอวาทุป- 
 ๑. สิกฺขตฺตยสงฺคหนฺติ วณณฺนาวจน ฯ ๒. ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปาเทติ วณฺณนาวจน ฯ 

                                   [ส.๓๖๑..๓๖๓]  
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สงฺกมนนฺติ อิท ภิกฺขุนีน สงฺฆภาวสฺส เจว ภิกฺขูน คณภาวสฺส 
จ วเสน วุตต ฯ 
        ภิกฺขุนิโย อยฺย อยฺยาน ปาเท วนฺทนฺติ โอวาทุปสงฺกมนฺจ 
ยาจนฺติ ลภนฺตุ กิร อยฺย ภิกฺขุนิโย โอวาทุปสงฺกมนนฺติ อิท 
ทฺวินฺน๑ ภิกฺขุภิกฺขุนีน คณภาววเสน วุตฺต ฯ 
        อห อยฺย อยฺยาน ปาเท วนฺทามิ โอวาทุปสงฺกมนฺจ 
ยาจามิ ลภามห อยฺย โอวาทุปสงฺกมนนฺติ อิท ภิกฺขุนิยา 
ปุคฺคลภาวสฺส เจว ภิกฺขูน คณภาวสฺส จ วเสน วุตฺต ฯ 
        ภิกฺขุนสีงฺโฆ อยฺย อยฺยสสฺ ปเท วนฺทติ โอวาทุปสงฺกมนฺจ 
ยาจติ ลภตุ กิร อยฺย ภิกฺขุนีสงฺโฆ โอวาทุปสงฺกมนนฺติ 
อิท ภิกฺขุนีน สงฺฆภาวสฺส เจว ภิกฺขุสฺส ปุคฺคลภาวสฺส จ วเสน 
วุตฺต ฯ 
        ภิกฺขุนิโย อยฺย อยฺยสสฺ ปาเท วนฺทนฺติ โอวาทุปสงฺกมนฺจ 
ยาจนฺติ ลภนฺตุ กิร อยฺย ภิกฺขุนิโย โอวาทุปสงฺกมนนฺติ อิท 
ภิกฺขุนีน คณภาวสฺส เจว ภิกฺขุสฺส ปุคฺคลภาวสฺส จ วเสน 
วุตฺต ฯ 
        อห อยฺย อยฺยสฺส ปาเท วนฺทามิ โอวาทุปสงฺกมนฺจ 
ยาจามิ ลภามห อยฺย  โอวาทุปสงฺกมนนฺติ อิท ภิกฺขุนิยา เจว 
 ๑. อุภินฺนนฺติ ยุตฺตตร ฯ 

                                    [ส.๓๖๓.๓๖๔]  
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ภิกฺขุสฺส จ ปุคฺคลภาเวน วุตฺต ฯ 
        ภิกฺขุนสีงฺโฆ จ อยฺย ภิกฺขุนิโย จ ภิกฺขุนี จ๑ ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
อยฺยาน อยฺยสฺส ปาเท วนฺทติ วนฺทนฺติ วนฺทติ โอวาทุป- 
สงฺกมนฺจ ยาจติ ยาจนฺติ ยาจติ ลภตุ กิร ลภนฺตุ กริ 
ลภตุ กิร อยฺย ภิกฺขุนีสงฺโฆ จ ภิกฺขุนิโย จ ภิกฺขุนี จ โอวาทุป- 
สงฺกมนนฺติ อิท เอกา ภิกขฺุนี วา๒ ภิกฺขุนีอุปสฺสเยหิ โอวาทตฺถาย 
เปสิตา โหตีติ วุตฺตวจนสฺส อนุรูปวเสน วุตฺต ฯ 
        [๕๖] เตน ภิกฺขุนาติ ปท วตฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
อุโปสถกาเลติ อุโปสถกรณกาเล ฯ ภิกขฺุนิโย ภนฺเต ฯ เป ฯ 
สงฺกมนนฺติ เอว วตฺตพฺพ ภิกฺขุนี ภนฺเต ฯ เป ฯ สงฺกมนนฺติ 
วตฺตพฺพ ภิกฺขุนีสงฺโฆ ภนฺเต ฯ เป ฯ สงฺกมนนฺติ วตฺตพฺพ 
ภิกฺขุนีสงฺโฆ จ ภนฺเต ภิกฺขุนิโย จ ภิกขฺุนี จ ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ๓ 

 ๑. อิเม จสทฺทา น อิจฺฉิตพฺพา ฯ ภิกฺขุนีสงฺโฆ ภิกฺขุนิโย ภกิฺขุนิโต เอตฺถ เอกเมก  
ปธานปท วนทฺติ วนฺทนฺติ วนฺทตีติ  เอตฺถ เอเกเก ปเท อนกฺุกเมน กตฺตา ฯ  
ยทิ ภกิฺขุนีสงฺโฆติอาทิปเทหิ จสทฺโท ยุตฺโต อถ กสฺมา ภิกขฺุสงฺฆสฺสาติอาทิปเทหิ  
น ยุตฺโต ตถา วนฺทติ วนฺทนตฺิ วนฺทตีติอาทีหิ กิริยาปเทหปิ ฯ  ๒. อิโต ปร  
พหูหีติ ปท วณฺณนาย ทิสฺสติ ฯ  ๓. อย จสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                                        [ส.๓๖๔]  
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อายสฺมนฺตาน ปาเท วนฺทติ วนฺทนฺติ วนฺทติ โอวาทุปสงฺกมนฺจ 
ยาจติ ยาจนฺติ ยาจติ ลภตุ กิร ภนฺเต ฯ เป ฯ 
สงฺกมนนฺติ เอว วตฺตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ปาฏิโมกฺขุทฺเทสเกนาปติ ปท วตฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
ตนฺติ สมฺมตภิกฺขุ ฯ ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมนฺตุ ฯ ต ภิกขฺุนี อุป- 
สงฺกมตุ ฯ ภิกฺขุนีสงฺโฆ จ ภิกฺขุนิโย จ ภิกฺขุนี จ อุปสงฺกมตุ 
อุปสงฺกมนฺตุ อุปสงฺกมตูติ วจน ปาฏิโมกฺขุทฺเทสเกนาป 
วตฺตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สมฺมโต ภิกฺขุ สเจ นตฺถิ ปาสาทิเกน ภิกฺขุนิโย 
สมฺปาเทนฺตุ ภิกฺขุนี สมฺปาเทตุ ฯ ภิกฺขุนีสงฺโฆ จ ภิกฺขุนิโย จ 
ภิกฺขุนี จ๑ สมฺปาเทตุ สมฺปาเทนฺตุ สมฺปาเทตูติ วจน ปาฏิโมกฺขุทฺ- 
เทสเกน วตฺตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๕๗] โอวาทนฺติ ปท อปฺปฏิคฺคเหตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
ตตฺถาติ พาลคิลานคมิเยสุ นิทฺธารณ ฯ อุโปสถคฺเคติ อุโปสถ- 
กรณฏาเน ฯ ตตฺถาติ โอวาทปฺปจฺจาหรณภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ 
ตสฺมาติ วุตฺตตฺตา ฯ ตตฺเถว คาเม ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ 
ตตฺถาติ คาเม ฯ ตตฺราติ สภาทีสุ ฯ อุภโต ฯ เป ฯ เอตฺถ 
 ๑. วณณฺนาย อิมสฺมึ ปโยเค อิเม จสทฺทา นตฺถิ ฯ เอเตส  จสทฺทาน อนิจฉิฺตพฺพ- 
ภาวสูจนเมต ฯ 

                      [ปา.๒๗๐ ส.๓๖๔..๓๖๖]  
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วจเน วินิจฺฉโย ฯ โทส ปน ทิสฺวา ฯ เป ฯ ทสฺเสตุ วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ภิกฺขูหีติ ปท โอวทิตุ อนุสาสิตุนฺติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ 
ติลกกมฺมฺจ ปณฺณกมฺมฺจ ติล...กมมฺ ต อาทิ เยส ตานิ 
ติล...กมฺมาทีนิ ฯ 
        ตตฺถาติ อธมฺมกมฺมาทีสุ นิทฺธารณ ฯ เสเสสุ ปเทสุ ฯ 
โอสาเรหีติ กเถหีติ วทติ ฯ ตนฺติ ต ปฺห ฯ ตตฺราปติ 
ตสฺมึ อฺสฺสตฺถาย ภณเน ฯ 
                                       ปม ฯ 
        [๕๘] ทติุยสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อธิก เจต อธิเจต 
อธิเจต เอตสฺส อตฺถีติ อธิเจโต ตสฺส...เจตโส ฯ อิทฺจาติ 
โมนปเถสุ สกิฺขโตติ วจน ฯ สิกฺขายาติ ปท ปตฺตสฺสาติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ เอตฺถาติ มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโตติ วจเน ฯ 
อพฺภนฺตเรติ จิตฺเต ฯ อิฏโต วิโยโค อิฏวิโยโค โส อาทิ 
เยส เต อิฏวิโยคาทโย อิฏวิโยคาทโย วตฺถุ การณ โสกาน 
เต อิฏ...วตฺถุกา ฯ เอตฺถาติ ตาทิโนติ ปเท ฯ น กสณุิคฺ- 
ฆาฏิเมติ น อากาสานจายตนสฺส อารมฺมณภูเต กสิณุคฺฆาฏิเม ฯ 
น รูปปริจฺเฉเทติ น อากาสธาตุสงฺขาเต รูปาน ปรจฺิเฉทากาเร ฯ 
ธมฺมพหุมานนฺติ ธมฺเม พหุคารว ฯ ตตฺถาติ จงฺกมตีติอาทิปเทสุ 
นิทฺธารณ ฯ ตโต นนฺติ ตทา น จูฬปนถฺก ฯ อถาติ ตทา ฯ 
                 [ปา.๒๗๓..๒๗๕ ส.๓๖๘..๓๗๑]  
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ต  จูฬปนฺถก ฯ โส จูฬปนถฺโก ฯ มมายตีติ คารวภาเวน 
ปยายติ ฯ โส จูฬปนฺถโก ฯ ต มมายนภาว ฯ ตเยว อุทาน ฯ 
เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
                                             ทุติย ฯ 
        [๕๙] ตติยสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อฺตฺร ฯ เป ฯ อาทีสุ 
วจเนสุ เวทิตพฺพ ฯ อิโต ฯ เป ฯ เอกโต อุปสมฺปนฺนายาติ ปท๑ 

อิโต ปรป จ ยตฺถจิ๒ าเน เอก...ติ ปท วุจฺจติ สพฺพตฺถ 
ปเทสุ๓ ปณฺฑิเตน ทฏพฺโพ ฯ 
        เอตฺถาติ ตติยสิกฺขาปเท ฯ ตีณิ ปาจิตฺติยานีติ ปมทุติย- 
ตติยสิกฺขาปเทหิ อาปชฺชติพฺพานิ ตีณิ ปาจิตฺติยานิ ฯ กถนฺติ 
ปุจฺฉา ฯ ตตฺถาติ ภิกฺขุนูปสฺสเย ฯ กถนฺติ กสฺมา ฯ รตฺติ๔ 

โอวทนมูลก ฯ เป ฯ ยนฺติ อตฺถงฺคเต สุริเย โอวทนมูลก เอก 
ปาจิตฺติย ฯ อปเนตฺวา อวเสสา อาปตฺตานาปตฺติโยติ ทิวา 
อนฺตฺวา อฏหิ ครุธมฺเมหิ โอวทโต สมมฺตสฺส เอกา อนาปตฺติ 
เอก ปาจิตฺติย ฯ กสฺมา ฯ สมฺมตตฺา อนาปตฺติ คนฺตฺวา 
ครุธมฺเมน โอวทนมูลก เอก ปาจิตฺติยนฺติอาทินา นเยน อตฺถงฺคเต 
สุริเย โอวทนมูลก เอกป ปาจิตฺติย อปเนตฺวา อาปตฺตานา- 
 ๑. อติเรกมิท ฯ  ๒. ยตฺถ ยตฺถาติ วณณฺนาย ทิสฺสติ ฯ ๓. าเนสูติ ภเวยยฺ ฯ   
๔. รตฺตึ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๒๗๙ ส.๓๗๑..๓๗๓]  
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ปตฺตินโย เวทิตพฺโพ ฯ 
                                           ตติย ฯ 
        [๖๐] จตุตฺถสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ อุปสมฺปนฺน ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ สมฺมเตน วาติ 
สงฺเฆน วา สมฺมเตน วา ภิกฺขุนา ภาร กตฺวา ปโต ภิกฺขุ ฯ 
อนุ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺโพ ฯ 
                                         จตุตฺถ ฯ 
        [๖๑] ปฺจมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ นิพนฺธ๑ ฯ เป ฯ จรติ 
อฺตโร ภิกฺขูติ สมฺพนฺโธ ฯ สนฺทฏิมิตฺตาติ ทสฺสนวเสน 
มิตฺตา ภิกฺขุ จ ภิกฺขุนี จ สงฺขาตา เทฺว๒ ชนา ฯ เอตฺถาติ 
ปฺจมสิกฺขาปเท ฯ วินิจฺฉยโต ฯ เป ฯ สมุฏานาทีหิ สทฺธึ เสส 
วจน เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ วินิจฺฉยโตติ ปท เวทิตพฺพนฺติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ตตฺร  หีติ หิ สจฺจ ตตฺร จีวรปฺปฏิคฺคหณ- 
สิกฺขาปเท ฯ 
                                         ปฺจม ฯ 
        [๖๒] ฉฏสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ ตสฺเสวาติ โลล- 
อุทายิสฺส๓ ฯ ปฏิภาเนนาติ าเณน ฯ กตจิตฺตนฺติ กตวิจิตฺตรูป ฯ 
 ๑. นิวทฺธ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อุโภ ฯ  ๓. โลลุทายีติ เยภยฺุเยน สนฺธิปทวเสน  
ทิสฺสติ ฯ 

                            [ปา.๒๘๒ ส.๓๗๓.๓๗๔]  
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ตสฺสาติ จีวรสฺส ฯ วิปปกตเมถุนนฺติ อนตฺถิตกตเมถุน๑ ฯ ย 
จีวร นิวา ฯ เป ฯ โหติ ต จีวรนฺติ จีวร นาม ฯ เอว หีติ 
หิ สจฺจ เอว นิวาเสตุ๒ วาติอาทิวจน ฯ สย สิพฺเพตีติ เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ อถ ปนาติ ยทิ ปน กโรติ ฯ อาณตฺตสฺส 
อาราปเถ อาราปเถติ อาณตฺตสฺส สูจึ ปเวเสตฺวา ปเวเสตฺวา 
นีหรเณ เอเกก ปาจิตฺติย ฯ สมฺพหุลานิป ปาจิตฺติยานิ ฯ เยปติ 
ปท นิสฺสิตกาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เตส อาจริยุปชฺฌายาน ฯ 
เตสมฺป นิสฺสิตกาน ฯ อตฺตโน าติกาน ภิกฺขุนีน ฯ อนฺเต- 
วาสิเกหีติ ปท สิพฺพาเปนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ ตตฺราปติ อนฺเต- 
วาสิเกหิ อาจริยุปชฺฌายาน สิพฺพาปเน ฯ สิพฺพิตตฺตาติ จีวรสฺส 
สิพฺพิตตฺตา ฯ 
                                            ฉฏ ฯ 
        [๖๓] สตฺตมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ กุกฺกฏุสมปฺาเทติ ปท 
วุจฺจตีติ ปเท อาธาโร ฯ ตตฺราติ กุกฺกุฏสมฺปาเทติ ปเท ฯ 
กุกฺกุฏา สมุปทนฺติ คจฺฉนฺติ เอตฺถ คาเม อิติ ตสฺมา โส 
กุ...โท ฯ สปุพฺโพ ปท คติย ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ กุกฺกุฏ- 
สมฺปาเตติ ปาเ วุจฺจตีติ ปเท อาธาโร ฯ เคหจฺฉทนปฏ ิโตติ 
เคหจฺฉทนสฺส ปฏ ิโต ฯ เอตฺถาติ กุกกุฏสมฺปาเตติ ปเท ฯ 
 ๑. อนิฏ ิตกตเมถุนนฺติ ภเวยยฺ ฯ  ๒. นิวาสิตุนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                  [ปา.๒๘๘..๒๙๒ ส.๓๗๔..๓๗๖]  
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วุตฺตนเยเนวาติ สมฺปตนฺติ เอตฺถาติ สมฺปาโต กุกฺกุฏาน สมฺ- 
ปาโต กุกฺกุฏสมฺปาโต ฯ อถวา สมฺปตน สมฺปาโต ปต 
ปตเน ฯ กุกฺกฏุาน สมฺปาโต เอตฺถ อตฺถีติป กุกฺกุฏสมฺปาโต ฯ 
        วสฺสนตฺสฺสาติ สทฺท กโรนฺตสฺส ฯ สมฺปุณฺณรฏเติ ปท 
คามนฺตเร คามนฺตเรติ ปททฺวเย อาธาโร ฯ กิฺจาป วุตฺตนฺติ 
ยสฺมึ ปน คาเม ฯ เป ฯ ปาจิตฺติยนฺติ วจน อาจริเยหิ อฏ- 
กถาย กิฺจาป วุตฺต ฯ รตนมตฺต อนฺตร ยสฺส โส รตน- 
มตฺตนฺตโร ฯ ตสฺสาติ คามสฺส ฯ ตนฺติ อุปจาร ฯ 
        [๖๔] ตตฺราติ คามนฺตเร คามนฺตเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺสาติ 
วจเน ฯ ติตฺถิยเสยฺยาย วาติ ติตฺถิยาน อาวาเส ฯ กปปฺยภูมิ 
กิรายนฺติ อย ภูมิ กิร กปฺปยภูมิ นาม ฯ เอตฺถาติ ภิกฺขุนี- 
อุปสฺสยาทีสุ ฯ ยถาวตฺถุกเมวาติ วตฺถุสฺส อนุรูปเมว ปาจิตฺติย ฯ 
ภิกฺขุนีอุปสฺสยทฺวาเรติ ปท รถกิายนฺติ ปเท อาธาโร ฯ วาสทฺโท 
จตุ...ทีสุ วาติ โยเชตพฺโพ ฯ จตุกฺกฺจ สิงฺฆาฏกฺจ หตฺถิ- 
สาลา จาติ ทฺวนฺโท ฯ ตตฺราปติ ตสฺมึ อุปจาโรกฺกมเน ฯ 
สวิทหิเตปติ อปสทฺเทน น เกวล ยถาวุตฺตรถิกาทีสุ เอว 
สวิทหเน ทุกฺกฏ อนฺตรามคฺเคปติ าเปติ ฯ 
        อถาติ ยทิ คจฺฉนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺเถวาติ ตสฺมึเยว 
คาเม คมิสฺสาม ฯ ปุพฺพเมว คมิสฺสามิ อิติ มนสิกาเรน 
                     [ป.๒๙๒ ส.๓๗๖..๓๗๘]  
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นิกฺขนฺตตฺตา อนาปตฺติ ฯ อติกฺกมนฺตสฺส ภิกฺขุโน อิทานิ อติกฺ- 
กมิสฺสามีติ วตฺตพฺพกฺขเณ ปม ฯ เป ฯ ปาจิตฺติย ฯ อิมสฺมึ 
หิ นเยหิ หิ สจฺจ อฑฺฒโยชเนติ นเย ฯ คตปุพฺพตฺถาติ 
คตปุพฺพา อตฺถ ฯ น อมฺหิ อยฺยา คตปพฺุพาติ ภิกฺขุนี วทติ ฯ 
วิสงฺเกเตนาติ เอตฺถ วินิจฺฉโย ฯ จกฺก สมารุหนฺตีติ จกฺกสมา- 
รุฬฺหา มคฺค คจฺฉนฺตาติ อธิปฺปาโย ฯ ปริยายนฺตีติ คจฺฉนฺติ ฯ 
                                         สตฺตม ฯ 
        [๖๕] อฏมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย ฯ โลกสฺสาท...เสนาติ 
ปท กฬีาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ โลกสฺสาทสงฺขาตมิตฺตสนฺถวสฺส 
ปฏิพทฺเธนาติ อตฺโถ ฯ กฬีาปุเรกฺขาราติ กีฬ ปุรโต กโรนฺตา ฯ 
ชวนโตติ คมเนน ฯ เตนสฺสาติ เตน การเณน อสฺส อุทฺธ- 
คามินินฺติ ปทสฺส ฯ เตนสฺสาปติ เตน การเณน อสฺสาป อโธ- 
คามินินฺติ ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ นาวาย นิทฺธารณ ฯ ยนฺติ 
นาว หรนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ ติตฺถสมฺปฏิปาทนตฺถนฺติ ติตฺถาภิ- 
มุขสฺส นิปาทนตฺถ ฯ เอตฺถาติ ตสฺสา นาวาย เอตสฺมึ หรเณ ฯ 
คามนฺตเร คามนฺตเรติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อคามกตีร- 
ปสฺเสนาติ อฑฺฒโยชนพฺภนฺตเร คามาน อภาวโต อคามกตีร- 
ปสฺเสน ฯ อนาปตฺติ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เกวล 
นทิยา อนาปตฺติ ฯ โยป ภิกฺขุ ฯ มหาติตฺถปฏฏนโตติ ลงฺกาทีเป 
                      [ป.๒๙๒..๒๙๖ ส.๓๗๘.๓๗๙]  
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มหาติตฺถนามปฏฏนโต ฯ 
        ตรนฺติ เอตฺถาติ ติตฺถ ตร ตรเณ ถปปฺจฺจโย อการสฺส 
อิตฺต ฯ ปตนฺติ เอตฺถาติ ปฏฏน ปต คมเน ตนปฺปจฺจโย 
ตการสฺส โฏ ฯ มหนฺต ติตฺถ มหาติตฺถ ต เอว ปฏฏน 
มหาติตฺถปฏฏน ฯ ตมฺพลตฺิตี วาติ ชมฺพุทีเป ตมฺพลตฺิตินาม- 
ติตฺถ ฯ 
                                         อฏม ฯ 
        [๖๖] เอตฺถาติ มหานาเค ติฏมาเนติ วจเน ฯ อิตรถา หีติ 
หิ สจฺจ ยถารุตสงฺขาเตน อิตเรน ปกาเรน ฯ อฑฺฒจฺฉิเกนาติ 
จกฺขุสฺส อุปฑฺฒ อจฺฉิเกน ขิปเนน ฯ อสน ขิปน อจฺฉิก อส 
ขิปเน ฯ โอโลกยมานา ถลุลฺนนฺทา ภิกฺขุนี ฯ เอวนฺติ สจฺจ 
มหานาคาติอาทิวจน ฯ คุณปฺปกาสเนนาติ อยฺโย ภาณโก 
อยฺโย พหุสฺสโุตติอาทินา คุณปฺปกาสเน ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุนี- 
ปริปาจิตนฺติ ปทสฺส ฯ ตสฺสาติ ภิกฺขุนิยา ฯ ปุพฺเพ ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ กมฺมสาธโนย สมารมฺภสทฺโทติ อาสห 
สมารทฺธนฺติ ฯ สมารทฺธ สมารทฺธ ภตฺต สมารมฺโภติ ภควตา 
วุจฺจติ ฯ ปฏิยาทิตสฺส สมฺปาทิตสฺส เอต สมารมฺโภติ วจน ฯ 
ตโต อฺตฺราติ ตโต คิหีน ปริปาจนโต อฺสฺมึ าเน ฯ 
ต ปณฺฑปาตนฺติ คิหีน ปฏยิาทิตปณฺฑปาต ฯ อฺนฺติ อฺ 
                   [ปา.๒๘๗..๓๐๐ ส.๓๗๙.๓๘๐]  
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ภิกฺขุนีปริปาจิต ภตฺต ฯ ต ปนาติ คิหีน ปฏิยาทิตกตฺต ฯ 
ปริวาริตา วาติ นิมนฺติตา ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺพสฺมึ ฯ 
                                         นวม ฯ 
        [๖๗] อุปรีติ อเจลกวคฺเค ฯ ยทิ เอกปริจฺเฉท อถ กสฺมา 
วิสุ ปฺตฺตนฺติ อาห อตฺถุปฺปตฺติวเสน ปน วิสุ ปฺตฺ- 
ตนฺติ ฯ ตตฺถ อตฺถุปฺปตฺติวเสนาติ ภิกฺขุนิยา เอว รโหนิสชฺชาย 
อุปฺปตฺติวเสนาติ อตฺโถ ฯ 
                                          ทสม ฯ 
                                ภิกฺขุนีวคฺโค ตติโย ฯ 
        [๖๘] อทฺธิกา จ คิลานา จ คพฺภินิโย จ ปพฺพชติา จ 
อทฺธา...ตา ฯ ปฺตฺต ปต มฺจป ยสฺมึ โส ปฺตฺต- 
ปฺจปโ ฯ คพฺโภ จ ปมุขฺจ คพฺภปฺปมุขา อเนกา คพฺภปฺ- 
ปมุขา อเน...มุขา เตส ปริจฺเฉโท ยสฺมึ โส อเนก...จฺเฉโท ฯ 
ตตฺถาติ อาวสเถ ฯ ปฺตฺโตติ ปโต ฯ เตส เตส อทฺธิกาทีน 
ชนาน ฯ ติตฺถิยา กุหิ คตา อิติ ปุจฺฉิตฺวา ติตฺถิยา อิเม 
สมเณ ปสฺสิตฺวา ปกฺกนฺตาติ สุตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปาสณฺฑนฺต 
ฉนฺนวุติวิธ สมณปริพฺพาชกาทึ ฯ เต หิ ตณฺหาปาสฺเจว 
ทิฏ ิปาสฺจ เฑนฺติ โอเฑนฺตีติ ปาสณฺฑาติ วุจฺจนฺติ ฯ ปาสณฺ- 
                                 [ส.๓๘๐..๓๘๒]  
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เฑนฺตีติ ปาสณฺฑา ฯ อนุทฺทิสิตฺวาติ อปริจฺฉินฺตฺวา ฯ เอตฺถาติ 
สิกฺขาปเท อถวา เอตสฺมึ อโนทิสฺส ยาวทตฺโถติอาทิวจเน ฯ 
                                               ปม ฯ 
        [๖๙] โส เทวทตฺโต ฯ อภิคนฺตฺวา ภควนฺต มาเรสฺสนฺตีติ 
อภิมารา ฯ กถนฺติ กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ อุปฺปนฺนายาติ ปท 
อโหสีติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ อสฺสาติ 
เทวทตฺตสฺส ฯ ปฺจถาลิปากสตานีติ ปฺจอุกฺขลิภตฺตปากสตานิ ฯ 
คาเม ปณฺฑาย จริตฺวาติ ปม คาเม ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉา 
จิเรน จีวร นิฏาเปนฺเต ภิกฺขู ทิสฺวา ฯ 
        โส ปน คโณ กตฺถจิ ทฺวีหิ กตฺถจิ ตีหีติอาทินา 
อเนกธา อธิปฺเปโต อิธ กตีหีติ อาห อิธ จาติอาทึ ฯ 
อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ ปสวตีติ ปวตฺตติ ฯ นิมนฺตนโต วาติ 
อกปฺปยนิมนฺตนโต วา ฯ จตฺตาโรติ เอกฏาเน วา นานา วา 
 ิเต จตฺตาโร ภิกฺขู ฯ ลกขฺณวจนฺเจต ตสฺมา จตฺตาโร  
วา อธิเก ภิกฺขูติ อตฺโถ ฯ เววจเนน วาติ อนฺนาทิปริยาย- 
สทฺเทน วา ฯ ภาสนฺตเรน วาติ อนฺธทมิฬาทิภาสนฺตเรน วา ฯ 
ปฺจนฺน โภชนาน นาม คเหตฺวาติ ปฺจนฺน โภชนาน อฺ- 
ตรสฺส นาม คเหตฺวา ฯ เอกโต คณฺหนฺตีติ อฺมฺสฺส 
ทฺวาทสหตฺถุปจาเร  ิตา คณฺหนฺติ ฯ กสฺมา ปน นานโต 
                      [ป.๓๐๗ ส.๓๘๒..๓๘๕]  
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ภุตฺเตป คณฺโภชน โหตีติ อาห ปฏิคฺคหณเมว หิ เอตฺถ 
ปมาณนฺติ ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ  ิเตสุเยวาติ  ิเตสุเยว 
ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ 
        เลสกปฺปยนฺติ เลเสน กปฺปนกรณ ฯ ตตฺถ จีวเร กตฺตพฺเพ 
ตสฺมึ จีวเร ยงฺกิฺจิ กมฺม กโรติ๑ ฯ สูจึ วิชฺฌตีติ สูจิ- 
เวธนโก ฯ ปสทฺเทน น เกวล อฺ จีวร กตกมฺม 
วุตฺตนฺติ าเปติ ฯ เตน ภิกฺขุนา ภฺุชิตพฺพ ฯ วิจาเรตีติ- 
อาทิปทาน ปน อตฺโถ ฏีกาย วิมติวิโนทนิยฺจ วุตฺตนเยเนว 
คเหตพฺโพ ฯ สพฺโพ ภิกฺขุ อิติ วุจฺจติ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ 
ภิกฺขุสฺมึ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ กาเล โส กาโล ฯ ตตฺถาติ กาเล ฯ 
เอเตส หีติ หิ สจฺจ เอเตส สหธมฺมิกาทีน นิทฺธารณ ฯ 
        [๗๐] ตตฺถาติ เทฺว ตโย เอกโตติ วจเน วินิจฺฉโย ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺโพ ฯ อมิมนติฺโต จตุตฺโถ ยสฺส ภิกฺขุจตุกฺกสฺส ต 
อนิมนฺติตจตุตฺถ ฯ อิธาติ โลเก เอกจฺโจ ชโน ฯ เตสุ 
จตูสุ ภิกฺขูสุ ฯ โส อุปาสโก ฯ อฺ ภิกฺขุ ฯ ตตฺถาติ 
จตูสุ ภิกฺขูสุ ฯ เตหีติ ตีหิ ภิกฺขูหิ ฯ เตนาติ ตสฺมา คณ- 
ปูรกสฺส อนิมนฺติตตฺตา ฯ อิทนฺติ ภิกฺขุจตุกฺก ฯ ตตฺถาติ จตูสุ 
ภิกฺขูสุ ฯ สมย ฯ เป ฯ โหตีติ วจน วุตฺต ฯ สมโย ลทฺโธ 
 ๑. ตตฺถ จีวเร กตฺตพฺพ ยงฺกฺิจิ กมฺม กโรตีติ วณณฺนาวจน ฯ 

                    [ป.๓๑๕ ส.๓๘๕..๓๘๘]  
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เยน คิลาเนน โส สมยลทฺโธ คิลานสมยลทฺธโกติ อตฺโถ ฯ 
จีวรทานสมโย ลทฺโธ เยน โส จีวรทานสมยลทฺธโก ฯ อาท-ิ 
สทฺเทน จีวรการสมยลทฺธกาทีน คหณ ฯ อปสทฺโท คิลานสมย- 
ลทฺธก อเปกฺขติ ฯ เตสูติ ตีสุ ภิกฺขูสุ ฯ ตานิ จ โภชนานิ 
เตหิ ภิกฺขูหิ ฯ ตานิ ยาคุอาทีน ิเตหิ ภิกฺขูหิ ฯ นิมนฺตนิกา 
ภิกฺขู คณโภชนโต โมเจตพฺพา ฯ ธูตงฺคเภทโต ธูตงฺคภิชฺชนโต ฯ 
ตโตติ คทนนฺตร ฯ อถาติ ยทิ ฯ เอตฺถาติ คาเม ฯ ต 
คาม ฯ กึ เอเตน พหุ เอตฺถ วตฺตพฺพนฺติ พหุ เอตฺถ นิมนฺตเน 
วตฺตพฺพ วจน อตฺถิ เอเตน พหุวตฺตพฺพวจเนน กิมฺปโยชน ฯ 
เสฺว ปณฺฑาย มย จริสฺสาม อิติ เถรา อาหสุ อิทานิ ตุเมฺห 
มา ปมชฺชิตฺถ อิติ เต ปุริโส อาห ฯ ธุรคาเมติ สมีปคาเม ฯ 
เตสูติ มนุสฺเสสุ ฯ ปฏิกจฺเจวาติ ปมเมว ฯ ตตฺถาติ ตสฺส 
อาสนสาลาย ฯ เตติ มนุสสฺา ฯ นิวตฺติตุนฺติ นิวตฺตน ฯ เอตฺถาติ 
สิกฺขาปเท ฯ 
                                               ทุติย ฯ 
        [๗๑] อุปจารวเสนาติ โลกโวหารสมฺพชฺฌเนน ฯ อุปจริยติ 
โวหริยติ เอเตนาติ อุปจาโร ฯ 
        วทนฺติ เอเตนาติ พทรา วท วจเน วทสฺส พทรา จาติ 
โมคฺคลฺลานสุตฺเตน พทราเทโส จ ฯ ตณฺหาทิฏ ีหิ อามสิยตีติ 
                                      [ส.๓๘๘..๓๙๒]  
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อามิส ฯ พทเรน อภิสงฺขต อามิส ฯ สลติ ปวตฺตตีติ สาลโว 
ยาคุอาทิ สล คมเน สาลวาทโยติ สุตฺเตน อโว ฯ พทเรน 
อภิสงฺขโต สาลโว พทรสาลโว๑ ฯ 
        ภตฺตปฺปจฺจาสนฺติ อิจฺฉตภตฺต ฯ ภตฺตวิกปฺปนาติ ภตฺตสฺส 
ปริจฺจชนา ฯ วิกปฺเปมีติ เปมิ ปริจฺจชามีติ อตฺโถ ฯ สา 
จายนฺติ สา จ อย ภตฺตวิกปฺปนา ฯ สงฺคหิตาติ ปริจฺฉินฺนา ฯ 
ต ต กมฺมนฺติ อุโปสถาทิก ต ต กมฺม ฯ ธมฺมิสฺสรตฺตาติ 
ธมฺเมน อิสฺสรภาวโต ฯ อากิรนฺตีติ ปกฺขิปนฺติ ฯ เอกมิสฺสกนฺติ 
เอกมิสฺสกภตฺตาทิ โหติ เอตฺถ ภตฺเต อนาปตฺติ ฯ มูลนิมนฺต- 
นนติ ปม นิมนฺตนภตฺต ฯ ปจฺฉิม นิมนฺตนภตฺต อุปริ โหติ ฯ 
ตนฺติ ปจฺฉิมนิมนฺตนภตฺต ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ ภตฺเต ฯ เยนาติ 
ขีรรเสน ฯ เอกรสนฺติ เตน ขีรรเสน เอกรสภตฺต โหติ ฯ ตตฺเถ- 
วาติ ชีรภตฺตรสภตฺเตสุ ฯ ปาเฏกฺกนฺติ วิสุ วิสุ ฯ ตตฺถาติ เตสุ 
ภตฺเตสุ นิทฺธารณ ฯ สพฺเพ มนุสฺสา ฯ สพฺเพหิ มนุสฺเสหิ ฯ 
ตยา นิมนฺติตตฺตา น ภฺุชามติี สมฺพนฺโธ ฯ ยตฺถ กตฺถจิ 
าเน ฯ เอตฺถ ปนาติ๒ ภตฺต คณฺหา ฯ เป ฯ วทตีติ วจเน ฯ 
เอวนฺติ น มยฺห ตว ภตฺเตนตฺโถ ภิกฺข คณฺหิสฺสามีติ วจน ฯ 
น นิมนฺตน อนิมนตน ฯ จาริตฺตโตติ กุเลสุ จาริตฺตสิกฺขาปเท 
 ๑. พทรสาฬว อิติ วณณฺนาวจน. ๒. อย ปนสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                                  [ส.๓๙๒..๓๙๔]  
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วุตฺตอาปตฺติโต ฯ ยทคฺเคนาติ เยน โฏาเสน ฯ เอตฺถ หีติ 
หิ สจฺจ เอตฺถ กิริยากิริเย๑ นิทฺธารณ ฯ 
                                          ตติย ฯ 
        [๗๒] อสฺสาติ มาตุยา๒ ฯ เย เย ชนา ฯ ต ธีตร ฯ 
ตสฺสา ธีตาย๓ เวน ปฏิพทฺเธน ฯ ยาว สพฺพ วตฺถุ ฯ เป ฯ 
อคมาสิ ตาว ทาเปสิ ฯ ธมฺมิยา กถายาติ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ เอตนฺติ ปาเกยฺยวตฺถุ ฯ อติรโส ยสฺส ต อติรสก ฯ 
โมทโก จ สกฺขลิโก จ โมทกสกฺขลิก ฯ สกฺขลิโกติ คุเฬน 
มิสฺสิตปูโว ฯ ต อาทิ ยสสฺ ต โมท...กาทิ อติรสกฺจ 
ต โมท...กาทิ จาติ โมท...กาทิ๔ ฯ อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ 
พทฺธสตฺตุ จ อพทฺธสตฺตุ จ ติลฺจ ตณฺฑุลฺจ พทฺธ...ณฺฑุล 
ต อาทิ ยสฺส ต พทฺธ...ลาทิ ฯ กูปกตนฺติ อุจฺจกต ฯ เตนป 
ปจฺฉา อาคเตน ภิกฺขุนา อฺ ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา วตฺตพฺพนฺติ 
สมพฺนฺโธ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ าเน ฯ เอกนิกายิกานนฺติ เอกนิกาย 
ชานนฺตาน ภิกฺขูน ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ ยถามิตฺตนฺติ มิตฺตาน 
อนุรูป ฯ อกามาติ อกาเมน ฯ อุปทฺทว วา ทิสฺวา อนตฺถิกตาย 
วา อุปจฺฉินฺเนติ สมฺพนฺโธ ฯ เตสมฺป าตกปฺปวาริตาน ฯ 
 ๑. พหวุจน กาตพฺพ ฯ  ๒. กาณมาตุยา ฯ ๓. ธีตุยา ฯ  ๔. อติรสกโมท...กาทิ ฯ 

                       [ป.๓๒๓ ส.๓๙๔..๓๙๗]  
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ปาเถยฺยฺจ ปหิณฺจ ปาเถยฺยปฺปหิณ ต เอว อตฺโถ 
ปาเถยฺยปฺปหิณตฺโถ ฯ 
                                          จตุตฺถ ฯ 
        [๗๓] ยาวทตฺถปฺปวารณา ปวาริตาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปวาเรติ 
อม วาเรติ อิจฺฉาเปติ เอตาย กถายาติ ปวารณา ฯ ยาวทตฺถ 
โภชนสฺส ปวารณา ยาวทตฺถปฺปวารณา ฯ ปวาเรติ เอตาย 
กถายาติ ปวารณา ปวาริยเต วา ปฏิกขิฺปยเต ปวารณา 
ปกาเรหิ ยุตฺตา วารณา ปวารณา ฯ ปฏกิฺเขโป เอว ปวารณา 
ปฏิ...รณา ฯ 
        อล ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน อวตฺวา วตฺตุนฺติ วจน๑ ฯ ภุตฺตวาติ 
กตภตฺตกิจฺโจ ฯ ตตฺถ จาติ ภุตฺตาวีติ วจเน คจฺฉตีติ ปเท 
อาธาโร ฯ เยน ภิกฺขุนา อชฺโฌหริต ฯ สงฺขาทิต วา อสงฺขาทิต 
วาติ ปททฺวย สิฏนฺติ๒ ปทสฺส วิเสสน ฯ สงฺขาทิตฺวา วา 
อสงฺขาทิตฺวา วาติป ปาโ อยเมว ยุตฺตตโร ฯ เตนสฺสาติ 
เตน การเณน อสฺส ภุตฺตาวีติ ปทสฺส ฯ โสป จ ปฏิกเฺขโป  
 ๑. อิมสฺมึ าเน โยชนาวจน วณณฺนาวจเนน น สเมติ  วจิาเรตฺวา คเหตพฺพ ฯ  
วณณฺนาวจนมฺป วิรุทฺธ ภเวยยฺ ฯ ตตฺถ หิ อลเมต สพฺพ อิติ เอตฺถ สพฺพนฺติ  
ปเท อิติสทฺโท ปกฺขิปตพฺโพ โส เอตฺตกนฺติ ปเท สรูป ฯ  ๒. สิตฺถ อิติป ฯ 

                              [ป.๓๒๘ ส.๓๙๗.๓๙๘]  
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ปฏิกฺเขปมตฺเตน น โหติ อถโข สจฺจโต ปจฺจโต๑ ปฺจงฺค- 
วเสน ฯ ยสฺมา น โหติ เตน ตสฺมา อสฺส ปวาริโตติ 
ปทสฺส ฯ เป ฯ อาทิ วจน ภควตา วุตฺต ฯ ตตฺถาติ อสน 
ปฺายตีติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ วิปปฺกต อนิฏ ิต โภชน 
ยสฺส โส วิปฺปกตโภชโน ฯ เตนาติ ภิกฺขุนา ฯ ยฺจาติ 
โอทนาทิกภตฺต ฯ ภุตฺตาวีปติ๒ ปสทฺเทน น เกวล ภิกฺขุ 
ปวาริโตติ วุจฺจติ อถโข ภุตฺตาวีติป วุจฺจตีติ าเปติ ฯ 
ปวาริกภาเวนาติ ปวาริตภาเวน ฯ จสทฺโท ปวาริกภาเวน๓ จ 
พฺยฺชน...ตาย จาติ โยเชตพฺโพ ฯ เอตนฺติ ภุตฺตาวีติ วจน 
ภควตา วุตฺต อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ อสน ปฺายตีติ- 
อาทีสุ ปาเทสุ วินิจฺฉโย๔ ฯ ปวารณปฺปโหนเก โภชน๕ ฯ ตสฺสาติ 
ภิกฺขุสฺส ฯ ปฺจนฺน องฺคานนฺติ 
              อสน โภชน เจว                 อภิหาโร สมีปโค ฯ 
              กายวาจาปฏิกฺเขโป            ปฺจองฺคา ปวารณาติ ฯ 
        [๗๔] ตตฺราติ ตสฺมึ ปวารณาธิกาเร ฯ อสนนฺติอาทีสุ 
 ๑. อิมสฺส อตฺโถ น วิชฺชติ ตสฺสโลโปกตฺตพฺโพ ฯ  ๒. ปสทฺทรหิโต วณฺณนา- 
ปาโ ฯ   ๓. ปริวาริก...อิติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๔. ทิสฺสตีติ ปเท อาธาโรติ 
 ยุตฺตตร ฯ  ๕. ปวารณปฺปโหณกโภชนนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                    [ปา.๓๒๘.๓๒๙ ส.๓๙๘.๓๙๙]  
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ปเทสุ วินิจฺฉโย ตาว เวทิตพฺโพ ฯ ยฺจ โภชน ต โภชน 
อฺตรเมว ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิเมส โภชนาน 
นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ โอทนาทีสุ ฯ 
        สาลยติ สิลาฆยตีติ สาลิ สุกฺกธฺวิเสโส สาล สลิา- 
ฆาย อิ อิติ โมคฺคลฺลานสุตฺเตน อิ ฯ วหติ พฺรูเหติ สตฺตาน 
ชีวิตนฺติ วีหิ วีห ปาปุเณ วห วุฑฺฒิยฺจ อิ ฯ ยวติ เอกี- 
ภาว คจฺฉตีติ ยโว ยุ มิสฺสเน อปฺปจฺจโย ฯ คุธติ ปริเวธตีติ 
โคธุโม คุธ ปริเวธเน คุธา อุโมติ สุตฺเตน อุโม ฯ กามิยตีติ 
กงฺคุ กมฺ อิจฺฉาย เผตฺวาทโยติ สุตฺเตน คุปฺปจฺจโย 
นิคฺคหิตาคโม ฯ กามนียภาว คจฺฉตีติ วา กงฺคุ กปุพฺโพ คมุ 
คติมฺหิ อุ ฯ วาเรตีติ วรโก ธฺวิเสโส วร วรสมฺภตีสุ๑ 

วาราทิตฺวโกติ สุตฺเตน อโก กจฺจายนมเตน ณฺวุ ฯ โกร 
รุธิร๒ ทุสฺสตีติ กุทฺรุสโก ทุส ทุสเน ณฺวุ วณฺณวิปริยาโย 
โอสฺส อุ ฯ 
        [๗๕] ตตฺถาติ สาลิอาทีสุ ฯ โกร รุธิร ทวติ หึสตีติ 
กุทฺรุโว๓ ฯ สายติ เทห ตนุ กโรตีติ สามาโก ติรฺธฺ 
สา ตนุกรณาวสาเนสุ สา มากาทโยติ สุตฺเตน มาโก ฯ 
 ๑. อิมสฺส อตฺถ น ปสฺสามิ ฯ วาณสมฺภตฺตสูีติ ภเวยฺย ฯ ๒. เขโฬติ อธิปฺเปต  
วิย ฯ  ๓. ...โกทฺรุโวติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                                             [ส.๓๙๙]  
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นิวารโก จ โปรโก จ นิวารกโปรกา๑ ฯ เอตฺถาติ สาลิวรเกสุ ฯ 
ธฺาน อนุโลมา ธฺานุโลมา ฯ อิตีติ เอว ฯ อพฺภุณฺหาติ 
อภิอุณฺหา อติอุณฺหาติ อตฺโถ ฯ โอธีติ มริยาทา ฯ ปุน 
ปวารณ ชเนติ ฆนภาว คมนโต ปฏาย โภชเน สงฺคหิตตฺตาติ 
อธิปฺปาโย ฯ อยาคุเกติ ยาคุวิรหิเต นิมนฺตเน นิมนฺตนกตฺเต 
ยาคุ ทสฺสาม ฯ อุทกฺจ กฺชิกฺจ ชีราทีนิ จ อุทกกฺชิกกฺ- 
ชีราทีนิ ฯ กฺชินนฺติป อตฺถิ ฯ ตสฺมินติฺ ภตฺเต ฯ ยตฺถ ยาคุย 
สา ยาคุ ปวารณ ชเนตีติ สมฺพนฺโธ ฯ วุตฺตธฺาน ตณฺฑุเล 
เปตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปเคว ฆนยาคูติ เวณุตณฺฑุลาทีน ฆนยาค 
ปเคว น ชเนตีติ อธิปฺปาโย ฯ เอตฺถาติ ฆนยาคุย ฯ 
        [๗๖] อุพฺพิชชฺชกตถฺายาติ๒ อุพฺภินา ขชฺชกตฺถาย ฯ เสทิต- 
ตณฺฑุลาติ ปจิตตณฺฑุลา ฯ เต ตณฺฑุเลติ กุฏ ิตุทเก ปกฺขิปตฺวา 
เสทิตตณฺฑุเล ฯ เตหีติ เตหิ เสทิตตณฺฑุเลหิ ฯ ปุถติ ปตฺถรติ 
อตฺตโน ถทฺธภาวนฺติ ปุถุกา ปุถ วิตฺถาเร อุกาทโยติ สตฺุเตน 
 ๑. นิวารวรกโปรกาติ วณฺณนาปาโ ฯ ๒. ขุพฺพิขชฺชกตฺถายาติ วณฺณนาปาโ ฯ ขุพฺพตีิ  
ปทสฺส อตฺโถ เม น ทิสฺสติ ฯ อุพฺพี อุพฺภีติ ปททฺวยสฺส ปน โลโกติ จ ปวตีิ 
 จ อตฺโถ ทิสฺสติ ตถาป เอตฺถ น สเมติ ฯ ขุปฺปติ วา ขุทีติ วา ภเวยยฺ ฯ วีมสิตฺวา คเหตพพฺ ฯ 

                                 [ส.๓๙๙.๔๐๐]  
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โก ถสฺส อุ ฯ 
        กงฺคุ จ วรโก จ กุทฺรสุโก จ กงฺคุ...สกา เตส สสีานิ 
กงฺคุ...สีสานิ ฯ ตนฺติ วตฺถุ ฯ วีหิปลาปาน วาติ อภชฺชิตาน 
วีหิปลาสาน ฯ เตหีติ เตหิ ลาเชหิ ฯ มจฺฉมส ปุริม ยสฺส ต 
มจฺฉมสปุริม๑ อุปริ  ิตมจฺฉมส ขชฺชก มจฺฉมเสน มิสฺสิต 
ขชฺชกนฺติ อตฺโถ ฯ ตานีติ มจฺฉมสขณฺฑานิ ฯ ตโตติ มจฺฉ- 
มสขณฺฑโต ฯ เทฺวป มจฺฉมสขณฺฑานิ ฯ อฺ มส ฯ ย 
หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ห ิสจฺจ ย มส ฯ อิท ปนาติ อิท 
อกปฺปยมส ฯ ย หีติ หิ สจฺจ ย กปฺปยมส เตน ภิกฺขุนา 
ปฏิกฺขิตฺต ฯ ย ปนาติ อกปฺปยมส ฯ ปรุิมนเยเนวาติ อิท ปน 
ชานนฺโต อกปฺปยตฺตา ปฏิกฺขิปตีติอาทินา นเยน ฯ ปฺจนฺน 
โภชนานนฺติ นิทฺธารณ ฯ กุลทูสกฺจ เวชฺชกมฺมฺจ อุตฺตริ- 
มนุสฺสธมฺมาโรจนฺจ สาทิตรูปยฺจ กุล...ปยานิ ตานิ อาทีนิ 
เยส สาทิตกหาปณาทีน ตานิ กุล...ทนีิ ฯ อิติ สพฺพตฺถาติ 
เอว วุตฺเตสุ สพฺเพสุ วา ปเทสุ เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๗๗] เอว วุตฺตนเยน ฯ อสนนฺติอาทีสุ วจเนสุ  ต 
โอทนาทิก ตฺวา อย วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ยฺจาติ ย โอทนาทิก  ิเตน ชเนน อภิหฏ ปฏกิฺขิปนฺโต 
 ๑. มจฺฉมสปูริต...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๓๒๙ ส.๔๐๑.๔๐๒]  
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ภิกฺขุ ฯ ยถาติ เยน ปกาเรน ตสฺส ปการสฺส ฯ 
        อสน โภชนนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ โส 
ภิกฺขุ สเจ ปฏิกฺขิปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปตฺตมุขหตฺถานนฺติ 
นิทฺธารณ ฯ ปตฺโต จ มุขฺจ หตฺโถ จ ปตฺตมุขหตฺถา ฯ ยตฺถ 
กตฺถจีติ ปท สตีติ ปเท อาธาโร ฯ โภชเนสูติ นิทฺธารณ ฯ 
เอกสฺมึป โภชเน สติ ฯ อฺนฺติ ปตฺตาทิคตโภชนโต อฺ 
เอกป โภชน ฯ กตฺถจีติ ปตฺตาทิเก กตฺถจิ ฯ ตสฺมึ เจปติ๑ 

ตสฺมึ อนฺตเร เจ ปฏิกฺขิปติ ฯ โยป ภิกฺขู ฯ อฺตฺถ าเน ฯ 
ยถา จ ปตฺเต วิชฺชมานโภชน น ภฺุชิตุกาโม โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอกสฺมึ หีติ หิ สจฺจ ปตฺตมุขหตฺถาติ ตึสุ ปเทสุ เอกสฺมึ ปเท 
วุตฺตลกฺขณ สพฺพตฺถ ปเทสุ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ เอส นโยติ 
สพฺพตฺถ ปเทสุ เวทิตพฺโพ เอโส นโย ฯ ตตฺถาติ กุรุนทฺิย ฯ 
        [๗๘] หตฺถปาเส  ิโตติ เอตฺถ ปน วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อาสนสฺส ปจฺฉิมนฺตโต ปฏาย ตสฺส โอริมนฺเตน ปริจฺ- 
ฉินฺทิตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ อาสิยเต อาสน นิสีทนกิริยา ภาว- 
สาธน ฯ ปจฺฉิโม อนฺโต ปจฺฉิมนฺโต ฯ ปฺหิอนฺตโต ปฏาย 
ตสฺส โอริมนเฺตน ปริจฺฉินฺทิตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺส ปสฺสสฺส 
ปาริมนฺตโต ปฏาย ตสฺส โอริมนฺเตน ปริจฺฉินฺทิตฺวาติ 
 ๑. ปสทฺโท วณฺณนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                         [ปา.๓๒๙ ส.๔๐๒.๔๐๓]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 69 

สมฺพนฺโธ ฯ ทายกสฺสาติ ปท องฺคนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปสาริต- 
หตฺถ เปตฺวา อา...ย องฺค ตสฺส องฺคสฺส ฯ หตฺถสฺส 
ปาโส สมีโป หตฺถปาโส ฯ ตสฺมินฺติ หตฺถปาเส ฯ น ตโตติ 
ตโต หตฺถปาสโต ปร ปวารณา น โหติ ฯ ตนฺติ ภตฺต ฯ 
อุปนาเมตฺวา วาติ อภิมุข หริตฺวา ฯ อิโตติ ปตฺตโต ฯ 
คณฺหิตฺวา ปน คโต ภิกฺขุ ตุณฺหี ติฏติ ฯ อลนฺติ อยตฺุต ฯ 
จสทฺโท ทูรภาวโต จ อนภิหรณโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ ตนฺติ ภตฺต ฯ ตตฺราติ ปริเวสนฏาเน ฯ 
ตนฺติ ปจฺฉึ ฯ สา ปจฺฉิ ฯ ตโต ปจฺฉิโต คณฺหนฺตนฺติ ปเท 
อปาทาน ฯ ทาตุกามตาย ภตฺต คณฺหนฺต ปริเวสก ปฏิก-ฺ 
ขิปนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส ปวารณา โหติ ฯ ผุฏมตฺตา ว ปจฺฉิ ฯ 
นนฺติ ปจฺฉึ ฯ กฏจฺฉุ ฯ เป ฯ ปน ปฏิกฺขิปนฺตสฺส ปวารณา 
โหติ ฯ กฏจฺฉุอภิหาโรเยว หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ กฏจฺฉุนา 
อภิหาโร กฏจฺฉุอภิหาโร ฯ ตสฺสาติ ภตฺตสฺส ฯ ทฺวินฺน สมฺภาเรปติ 
ปริเวสกสฺส จ อฺสฺส จ สเม ภตฺตปจฺฉิภารวหเนป ฯ 
        [๗๙] ปฏิกฺเขโป ปฺายตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย อิติ 
เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถาติ กายวาจาปฏิกฺเขเปสุ นิทฺธารณ ฯ มจฺฉ 
ปูติมจฺฉ ขาทนฺตีติ มจฺฉิกา มกฺขิกา มจฺฉิกาน นิวารณตฺถ 
กตา วีชนิ มจฺฉิกวีชนิ ฯ อากิรนฺต ชน วทตีติ ปเท กมฺม ฯ 
                       [ปา.๓๒๙ ส.๔๐๓..๔๐๕]  
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อากิรากิราติ ตฺว อากิร อากิร ฯ โกฏเฏตฺวาติ สมูห กตฺวา๑ ฯ 
เอตฺถาติ เอตสฺมึ วจเน กถ กึ อิติ ปุจฺฉา ฯ อนากิรณตฺ- 
ถายาติ อปกฺขิปนตฺถาย ฯ อากิรากิร๒ โก ฯ เป ฯ ปูเรหีติ วจนสฺส 
ภิกฺขุนา วุตฺตตฺตา ปวารณา โหตีติ อาห ฯ นามสทฺโท อรุจิ- 
สูจนตฺโถ ฯ อิโตปติ อิโตป มยฺห ภตฺตโต ฯ เตติ ตว ฯ 
ตตฺราปติ ตสฺมึป วจเน อาหาติ ปเท อาธาโร ฯ เอว กิฺจิ 
คณฺหิสฺสสีติอาทินา วจเนน อย ภิกฺขุ มยฺห สนฺติก น 
อาคมิสฺสติ ฯ อถวา เอว วจเนน ภตฺต มยฺห น อาคมิสฺสติ อิติ 
มนสิกาเรน คณฺหิสฺสสีติ วจนสฺส ภิกฺขุนา วุตฺตตฺตา ปวารณา 
โหติ ฯ ตนฺติ วจน ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ รเส ฯ ปริสฺสาวิโต 
รโส ฯ เอตฺถ วจเน กถ อิติ อภยตฺเถโร อาห ฯ อย มหา- 
เถโร ฯ เอตสฺส อภิหารกสฺส ฯ ตนฺติ มส ฯ เอตปติ มส ฯ 
ปสทฺโท มสรเสน อาปุจฺฉนฺตนฺติ เอตฺถ วุตฺตมสรส อเปกฺขติ ฯ 
อปฺปวารณารหสฺสาติ ปวารณาย อนารหสฺส สูปพฺฺชนสฺส 
 ๑. โกฏเฏตฺวาติ ปหริตฺวา ภนิฺทิตฺวา ฉินฺทิตฺวา วิชฺฌิตวฺา ขณฺฑ กตฺวา จณฺุณ กตฺวา  
อิจฺจาทิ อตฺโถ อมฺหาก ตตฺถ ตตฺถ ทิสฺสติ ฯ สมูห กตฺวาติ อตฺโถ ปน กุหฺิจ  
อทิฏปุพฺโพ ฯ สมูห อกตวฺาติ ภวิตพฺพ มฺเ อฆน กตฺวา วภิตฺตสิตฺถ  
กตฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ ๒. อากรีากีร อิติ วณณฺนาปาโ. 

                                     [ส.๔๐๕.๔๐๖]  
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นาเม มสสฺส วุตฺตตฺตา น ปวาเรติ ฯ นิมนฺตเนติ นิมนฺตนฏ- 
าเน ฯ มส อภิหฏ มฺมาโน ภิกฺขุ ฯ 
        [๘๐] เอว หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ตตฺถาติ กุรุนฺทิย ฯ เยนา- 
ปุจฺฉิโตติ โส ภิกฺขุ ปณฺฑปาตจาริเกน ภิกฺขุนา เยน ภตฺเตน 
อาปุจฺฉิโต ตสฺส ภตฺตสฺส อตฺถิตาย ฯ อิติ อย เอตฺถ ภตฺต 
คณฺหถาติ วจเน อธิปฺปาโย ฯ ตตฺราติ ยาคุมิสฺสกภตฺเต ฯ 
อิทฺจาติ ยาคุ พหุตรา วา โหตีติอาทิ วจน ฯ เอตฺถาติ 
ยาคุ พหุตรา วา โหติ สมสมา วาติอาทิวจเน ฯ ตตฺราติ 
ตสฺมึ มิสสฺเก ฯ อิทฺจาติ อิท มิสฺสก ฯ น สมาเนตพฺพนฺติ 
น สมานกาตพฺพ ฯ อสมานภาว าเปนฺโต อาห กรมฺพโก 
หีติอาทิ ฯ อิทนฺติ อิท มิสสฺก ภตฺตมิสฺสกเมว ฯ เอตฺถาติ 
เอตสฺมึ มิสฺสเก โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ พหุรเส ภตฺเต รส 
คณฺหถ พหุขีเร ขีร คณฺหถ พหุสปฺปมฺหิ จ ปายาเส สปฺป 
คณฺหถ อิติ เอว วาจาย วิสุ กตฺวา เทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ โยติ 
โย ภิกฺขุ ฯ อถาติ ยทิ ฯ ตนฺติ นาว วา เสตุ วา ฯ เตสูติ 
ยานาทีสุ ฯ ตสฺสาติ อุกฺกุฏิกภิกฺขุสฺส ฯ ตสฺสาติ ปสฺสสฺส ฯ 
        [๘๑] ต ปนาติ อนติริตฺต โหติ ฯ ตตฺถาติ อกปฺปย- 
กตนฺติอาทิปเทสุ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ผลาทีสุ นิทฺธารณ ฯ อกปฺปย- 
โภชน วาติ กุลทูสกาทินา อุปฺปนฺน อกปฺปยโภชน ฯ เอตนฺติ 
                        [ปา.๓๒๙ ส.๔๐๖..๔๐๘]  
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กปฺปยอกต ผลาทิ จ อกปปฺยมสโภชนฺจ ฯ ต ผลาทิก อกป-ฺ 
ปย เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอวนฺติ อลเมต สพฺพนฺติ เอว ฯ 
ตสฺเสวาติ อนติริตฺตสฺส ฯ อปเจตฺถาติ เอตฺถ อติริตฺเต อฺ 
วจน วตฺตพฺพ อตฺถิ ฯ มสหิรนฺติ มสอวยว มสเปสิ ฯ ตตฺเถวาติ 
ปวารณฏาเน ฯ ตสฺส ภิกฺขุโนติ นิสินฺนสฺส ตสฺส ภิกฺขุโน 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เสสนฺติ ปตฺเต อวสิฏ ภตฺต ภฺุชิ- 
ตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ เตน ภิกฺขุนาติ นิสินฺเนน เตน ภิกฺขุนา 
การาเปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ กปฺปย การาเปตฺวาติ อลเมต 
สพฺพนฺติ วทาเปตฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ 
        ย หีติ ห ิสจฺจ ย ภตฺต ภตฺตาหรณกสฺส ตสฺส ภิกขฺุสฺส 
หตฺเถ ลคฺค ต ภตฺต อกปฺปย โหติ ฯ ตสฺสาติ ภตฺตสฺส 
อาหรณกสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ หตฺถโธวรกจฺิจนฺติ ภตฺตาหรณกสฺส 
ภิกฺขุสฺส หตฺถโธวนกิจฺจ นตฺถิ ฯ ภฺุชนฺตสฺส ภตฺตาหรณกสฺส 
ภิกฺขุสฺส ฯ เยนาติ ปม นิสินฺเนน เยน ภิกฺขุนา กตนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ โส ภิกฺขุ ตสฺมึเยว ปมภาชเน ปุน กปฺปย กาตุ 
น ลภตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
        [๘๒] กสฺมา ปน โส ปุน กาตุ น ลภตีติ อาห เยน 
อกตนฺติอาที ฯ เยน อกต เตน กาตพฺพ ย จ อกต ต 
                           [ส.๔๐๘..๔๑๐]  
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กาตพฺพนฺติ อย สีหลฏกถาปาโ ฯ ตสฺส ต วิวเรนฺโต อาห 
เยน อกตนฺติ อฺเนาติอาทึ ฯ อฺเน ภิกฺขุนาติ ปม 
กปฺปย การกภิกฺขุโต อฺเน ฯ ภิกฺขุนาติ ปท กาตพฺพนฺติ 
ปเท การิตกมฺม๑ ฯ ภตฺตาหารเกน เยน ภิกฺขุนา ปม กปฺปย 
น กต เตน ภิกฺขุนา กาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เยนาติ 
ปม นิสินฺเนน เยน ภิกฺขุนา กต ฯ เตนป ภิกฺขุนา ย โภชน 
กปฺปย อกต ฯ เตนปติ ปท อกต กาตพฺพนฺติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ 
ปสทฺเทน น เกวล อฺเเนว กาตพฺพนฺติ าเปติ ฯ ต 
โภชน ฯ อฺสฺมึ ภาชเน ภตฺตาหารกภิกฺขุสฺส กาตพฺพนฺติ 
อธิปฺปาโย เตนาห ปมภาชเน ปนาติอาทึ ฯ 
        ตตฺถ หติีอาทิ พฬฺหีกรณ ฯ สจฺจ ตตฺถ ปมภาชเน ฯ 
กยิรมาน พฺยฺชนาทิโภชน ฯ อฺสฺมึ ภาชเนติ ยสฺมึ ภาชเน 
ปม กต ตโต อฺสฺมึ ปตฺตาทิภาชเน ฯ น เกวล ปตฺเตเยว 
กาตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ กุณฺเฑปติ กุมฺภิย ฯ ภิกฺขูน สต 
ภิกฺขุสต ฯ 
        [๘๓] ภิกฺขุนฺติ ปท นสิีทาเปนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ ภฺุชติ 
เอตฺถาติ ภฺุชนก อวสสฺ ภฺุชนก ฯ มงฺคลนิมนฺตเนติ มงฺคลตฺถาย 
นิมนฺตนฏาเน ฯ ตตฺถาติ นิมนฺตนฏาเน ฯ สย คนฺตฺวา 
 ๑. ภิกฺขุนาติ ปท เยนาติ ปทสฺส วิวรณยินฺต ิเม มติ ฯ 

                                       [ส.๔๑๐]  
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พฺยตฺต ภิกฺขุ กปฺปย การาเปตฺวา ภตฺต อาเนตฺวา นิมนฺตนฏาเน 
ภฺุชิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ คิลานาติริตฺตนฺติ เอตฺถ วจเน 
เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        คิลานสสฺ ย ภุตฺตาวเสส ต โภชน คิลานาติริตฺต นาม 
เกวล น โหติ อถโข สจฺจโต ยงฺกิฺจิ วตฺถุ คิลาน อุทฺทิสฺส 
อุทฺทิสิตฺวา อชฺช วา ฯ เป ฯ ขาทิสฺสติ อิติ มนสิกาเรน อาหฏ 
ต วตฺถุ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ย ทุกฺกฏ ต ทุกฺกฏ อามิเสน อสสฏวเสน ภควตา 
วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ยามกาลิก ปปา ฯ เป ฯ ทนตฺถ ปริภฺชโต 
ภิกฺขุสฺส อนาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท เสส วจน ฯ 
        กริิยากิริยนฺติ เอตฺถ ปฏิกฺขิปตฺวา ภฺุชน กิริยา อติริตฺตสฺส 
อกรณ อกิริยาติ เวทิตพฺพ ฯ 
                                           ปฺจม ฯ 
        [๗๔] อุปนหน พนฺธน อุปนาโห นห พนฺธเน ฯ ชนิโต 
อุปนาโห เยน โส ชนิตอุปนาโห ฯ อภิหฏนฺติ วา อภิหฏุนฺติ 
วา เทฺว ปาา ปาลิย ทิสฺสนฺติ ฯ อฏกถาย ปน อภิหฏุนฺติ 
ปาโ ทิสฺสติ ฯ ปวาเรยฺยาติ อิจฺฉาเปยฺย ฯ อภิหฏุ ปวารณา- 
ยาติ อภิหริตฺวา ปวารณาย ฯ อเปกฺขมาโนติ อิจฺฉมาโน ฯ 
                                            ฉฏ ฯ 
                   [ปา.๓๒๙..๓๓๒ ส.๔๑๐..๔๑๒]  
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        [๘๕] โสติ สมชฺโช ฯ เตสนฺติ นาฏนาฏกาน๑ ฯ 
อุปสมฺปนฺนาติ อุปริภาว ภิกฺขุภาว ปตฺตา ฯ เตติ สตฺตรสวคฺคิยา ฯ 
อถาติ ตทา ฯ เนส สตฺตรสวคฺคิยาน ฯ เตติ าตเก ฯ วิคโต 
กาโล วิกาโล ตสฺมึ ฯ โภชนสฺส กาโล โภชนกาโล ฯ โส 
จาติ โภชนกาโล ฯ อสฺสาติ วิกาเลติ ปทสฺส ฯ กาลสงฺคหนฺติ 
กาโลติ คณน ฯ ตโตติ  ิตมชฺฌนฺติกโต ฯ กุกกฺุจฺจเกน ปนาติ 
 ิตมชฺฌนฺติเก กุกฺกุจฺจเกน ภิกฺขุนา สหสา ปวน น กตฺตพฺพ ฯ 
กาลสฺส ชานนตฺถ ปโต ถมฺโภ กาลตฺถมฺโภ ฯ กาลนฺตเรติ 
โภชนกาลสฺส อนฺตเร ฯ วาสทฺโท มชฌฺนฺติกกาล วิกปฺเปติ ฯ 
        อวเสส ขาทนีย นามาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ สกฺขล-ิ 
โมทโกติ วฏฏโมทโก ฯ ตตฺถาติ สกฺขลิโมทกาทิมหฺิ ฯ ยป วตฺถ ุ
ปณฺณ...อามิสคติก อามิสนฺติ นามคต โหติ ฯ ยปติ อนิยมน ฯ 
ตสฺส อิทปติ นิยมน ฯ ปสทฺโท สกฺขลโิมทกาที อเปกฺขติ ฯ 
เสยฺยถีทนฺติ กตม ฯ ขาทิตพฺพนฺติ ขาทนีย ฯ มลฺูจ ต 
ขาทนียฺจาติ มูลขาทนีย กนฺทขาทนียาทีสุป เอเสว นโย ฯ 
        กามิยตีติ กนฺโท มลูวิเสโส กมุ อิจฺฉาย รุทอุนาทิ- 
สุตฺเตน ทกปฺปจฺจโย ฯ อุฏ ิตมตฺเตน นิมิเลตีติ มุฬาล 
ถูลตรุณมูล มิล นิมลิเน มุฬาทโยติ สตฺุเตน กลปฺปจฺจโย 
 ๑. นฏ...อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                  [ปา.๓๓๕.๓๓๖ ส.๔๑๒.๔๑๓]  
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อิสฺส อุตฺต ลสฺส ฬตฺตฺจ ฯ 
        อิทป วตฺถุ ขาทียสงฺคหเมว ขาทนีย อิติ คณน เอว 
คจฺฉติ ฯ ตตฺถ ปนาติ มูลขาทนียาทีสุ ฯ มุขมตฺตนิทสฺสนนฺติ 
สงฺเขเปเนว ปกาสน ฯ 
        [๘๖] มลู...เย วินิจฺฉโย ตาว ฯ มลูกมูล พารกมูล๑  
ปุจฺจุมูล ตมฺพกมูล ตณฺฑุเลยฺยกมูล วตฺถเลยฺยกมลู พชฺชกลิมูล๑ 

ชชฺฌริมูล ฯ มูลกสฺส มลู มูลกมูล ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ 
สูเปยฺยปณฺณมูลานีติ สูปารหปณฺณาน มูลานิ ฯ เอตฺถ จาติ 
มูลกมูลาทีสุ นิทฺธารณ ฯ พชฺชกลิมูเลติ ปท ชรฑฺฒนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ ชรฑฺฒนฺติ ตรุณมูล ฯ ชรฏนฺติป อตฺถิ ฯ ต 
ชรฑฺฒ ฯ อฺป มูล ฯ มูลกฺจ พารกฺจ ชชฺฌร ิจ 
มูลก...ชชฺฌรโิน เตส มูลานิ มูลก...มูลานิ ฯ ชกฑฺฒานิปติ 
ปสทฺเทน น เกวล มูลกาทีนิ๒ มูลานิ อามิสคติกานีติ าเปติ ฯ 
วุตฺตนฺติ อฏกถาสุ วุตฺต ฯ 
        ยานิ ปน เภสชฺชานิ ปาลิย ภควตา วุตฺตานิ ตานิ 
เภสชฺชานิ ยาวชีวิกานีติ สมฺพนฺโธ ฯ หลิทฺธ สิงฺคเวร วจ วจตฺถ 
 ๑.วารกมูล วชฺชกลิมูลนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ ๒. มูลกาทีน ฯ มูลกวารกชชฺฌริ  
มูลานีติ อย วณฺณนาปาโป อสุทฺธปาโ ภเวยฺย มูลก...มูลานนฺติ ยุตฺตร- 
ชรฑฺฒานิปติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 

                                      [ส.๔๑๓.๔๑๔]  
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อติวิส กฏกโรหินี๑ อุสีร ภทฺทมุฏก๑ ฯ ขาทนีเย ขาทนียตฺถนฺติ 
ปูวาทิขาทนีเย วิชฺชมาน ขาทนีเยน กตฺตพฺพกิจฺจ เนว 
ผรนฺติ น นิปผฺาเทนฺติ ฯ เตสนฺติ ยาวชีวิกเภสชฺชาน ฯ 
        [๘๗] จูฬปฺจมูลนฺติ 
              สาลปณฺณิ ปุถปณฺณิ         พหติ ทฺวยโปกขฺรา 
              วาตปตฺตหร พลยฺ              กณิย ปฺจมูลิกนฺติ ฯ 
มหาปฺจมูลนฺติ 
              พิลลฺโสธาตาตมฺโภริ        ปาฏล ีคณการิกา- 
              ทีน จ วาตาทิหร                มหนฺต ปฺจมูลิกนฺติ ฯ 
อิท เภสชฺช คนฺเถ วุตฺต ฯ 
        อผรณภาโวเยวาติ อนิปฺผาทนภาโวเยว ฯ  เอเตส 
มูลขาทนียาน ฯ ตสฺมาติ๒ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท เหตุ ฯ กสฺมา 
ปน ลกฺขณเมว ทสฺสิต นน ุจ มูลขาทนีย วิตฺถาเรตฺวา 
วตฺตพฺพนฺติ โจทน สนฺธายาห สุพหุ วตฺวาปติอาทึ ฯ หิ สจฺจ 
สุพหุ อติพหุ วตฺวา อผรณสงฺขาเต อิมสฺมึเยว ลกฺขเณ อเมฺหหิ 
าตพฺพ ฯ อปสทฺโท สมฺภาวนตฺโถ ฯ นามสฺาสูติ มูล- 
 ๑. กฏกโรหิณ ีภทฺทมตฺตก วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. วณฺณนาย ตสฺมาติ ปท  
อิมสฺมึ ปโยเค นตฺถิ ตสฺสาติ ปทเมว ทิสฺสติ ฯ ตสฺมาติ ยุตตฺตรนฺติ เม เมติ ฯ 

                                         [ส.๔๑๔]  
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ขาทนียาน นามสฺส ววฏานสงฺขาตสฺาสุ ฯ ยถา จ มูเล 
ลกฺขณวเสน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺเสวาติ 
ลกฺขณสฺส ฯ ยฺจ ต มูล อฏวิธ ภควตา วุตฺต ฯ ตสฺส 
มูลสฺส ฯ อาจริเยหิ วุตฺต ฯ มูลขาทนีย นิฏ ิต ฯ  
        [๘๘] กนฺทขาทนีเย วินิจฺฉโย ฯ ทุวิโธติ ทีฆวฏฏวเสน 
ทุวิโธ ฯ ทโีฆ จ รสฺโส จาติ ปททฺวย ภึส...นฺทาทีติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ภึสฺจ กึสุกฺจ ภึสกึสุกา เตส กนฺโท ภึส... 
กนฺโท โส อาทิ ยสฺส โส ภึส...กนทาทิ ฯ วฏโฏ จาติ๑ 

ปท อุปฺป...นนฺาทีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ย วฏฏ คณฺ ีติป 
อาจริยา วทนฺติ ฯ อุปฺปลฺจ กเสรุกฺจ อุปฺปลกเสรุกา ฯ 
ตตฺถาติ กนฺเทสุ ฯ ชิณฺณชรฑฺฒฏานนฺติ ชิณฺณชรฑฺฒสฺส 
าน ฯ ฉลฺลิ จาติ จสทฺโท สุขุมมูลานิ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
สุขขาทนีโยติ สุเขน ขาทิตพฺโพ ฯ สาลกลฺยาณีโปตกกนฺโทติ 
สาลกลฺยาณีโปตกสฺส กนฺโท ฯ 
        สาลกลยฺาณี นาม รุกโฺข พุทฺธสฺส วา จกฺกวตฺติรฺโ วา 
อุปฺปชฺชนกาเล โหตีติ พุทฺธวสฏกถาทีสุ วุตฺต ฯ 
        อมฺพาฏก... เกตก... มาลุว๒... ฯ ภิสสงฺขาโตติ ปท 
 ๑. อย จสทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ ฯ ๒. กิมตฺถาย ลิขิตมีทิส ฯ อิโต ปรมฺป  
ตาทิสเมว อตฺถิ ฯ 

                                         [ส.๔๑๔]  
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ปทุมปุณฺฑรีกกนฺโทติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ภิสสงฺขาโตติ ภิเสน 
สมฺพนฺโธติ๑ อตฺโถ ฯ ปทมฺุจ ปุณฺฑรีกฺจาติ ทฺวนฺโท ฯ 
ปณฺฑาลุ จ มสาลุ จาติ๒ ทฺวนฺโท ฯ อาลวุ... สิคฺคุ... ฯ 
นีลุปฺปลฺจ รตฺตุปฺปลฺจ กุมุทฺจ โสคนฺธิกฺจ นีลุ...นฺธิกา๓ ฯ 
เอวมาทโยติ ปท ผรณกนทฺาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ขีรวลฺลี... ฯ 
ขีรกาโกลิ จ ชีวิกฺจ อุสภกฺจ ขีร...ณานิ ฯ เตติ 
ขีรกาโกลิกนทฺาทโย สงฺคหิตา ฯ 
        [๘๙] มฬูาลาขาทนีเย วินิจฺฉโย ฯ สทิสเยวาติ ปท เอรกมูล 
กณฺฑลมูลนติฺ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปทมุปุณฺฑรีกมูฬาเลหิ สทิส- 
เยวาติ อตฺโถ ฯ ปุณฺฑรีกมฬูาลสทิสเยวาติ๔ ปาโ ทิสฺสติ โส 
น ยุชชฺติ ฯ เอวมาทีติ ปท ผรณกมูฬาลนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
หลิทฺท จ สิงฺคเวรฺจ มกจิ จ จตุรสฺสวลฺล ีจ เกตกฺจ ตาโล 
จ หินฺตาโล จ กุนฺตาโล จ นาฬิเกโร จ ปูครุกฺโข จ หลิทฺท- 
...รุกฺขา ฯ ตนฺติ หลิทฺทอาทิมูฬาล ฯ 
        [๙๙] มตฺถกขาทนีเย วินิจฺฉโย ฯ ตาโล จ หินตฺาโล จ 
 ๑. ภิสนฺติ สงฺข คโตติ ยุตฺตตร ฯ ๒. ปณฑฺาลุมฺจ สาลุ จาติ ฯ ๓. นปุสกลิงฺเค  
ปมาพหวุจน กตฺตพฺพ ฯ   ๔. อยเมว ปาโ วณณฺนาย ทิสฺสติ ยุชฺชติ วา  
ปเนส น ยุชฺชติ วา สนฺนิฏาน กาตุ น สกฺโกมิ สุฏุ วิจาเรตฺวา คเหตพพฺ ฯ 

                                    [ส.๔๑๔.๔๑๕]  
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กุนฺตาโล จ เกตกฺจ นาฬิเกโร จ ปูครุกฺโข จ ขชชฺรูึ ฯ 
เวตฺตฺจ เอรกฺจ กทลี จ ตาล...ทลิโย ฯ นโฬ อุจฺฉุ มูลโก 
สตาวรี ฯ เอวมาทีติ ปท มตฺถโกติ ปทสฺส วิเสสน ฯ รกฺุโข 
จ วลฺลี จ รุกขฺวลฺลิโย ฯ ชรฑฺฒพุนโฺธติ ตรุณมูล ฯ 
        [๙๑] ขนฺธขาทนีเย วินิจฺฉโย ฯ อนฺโตปวีคโตติ อนฺโต- 
ปวิย  ิโต ฯ เอวมาทิ ขนฺโธ ยาวกาลิโกติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ปรฺณทณฺฑโก อรวินฺทกทณฺโฑ ฯ 
        ตจขาทนีเย วินิจฺฉโย ฯ โสป อุจฺฉุตฺตโจ ฯ เสโส ตโจ ฯ 
นิมฺโพ กุฏช๑... ปคฺคว... นตฺตมาล... ฯ เอตฺถาติ อนุชานามิ 
ภิกฺขเวติอาทิวจเน ฯ เอเตสป มตฺถกกขฺนฺธตฺตจาน ฯ วุตฺตกสาวานิ 
จาติ ปาลิย วุตฺตานิ นิมฺพาทิกสาวานิ สพฺพกปฺปยานิ สพฺพโส 
อนุรูปานิ อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพานิ ฯ 
        [๙๒] ปตฺตาขาทนีเย วินิจฺฉโย ฯ เป ฯ ปุนฺนาโค ฯ เป ฯ เสสุ 
สิงฺคุ๒ กาสมทฺทิโก๒ อุมฺมาจีนมุคฺโค มาโส ราชมาโส มหานิปฺผาว 
เปตฺวา อวเสสนิปฺผาโว อคฺคิมตฺโถ๒ สุณิสณฺณิโก๒ เสตวรโน๒ 

 ๑. กุทช...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. สิคฺคุ กาสมทฺทโก อคฺคิมฏโ สุนิสณฺณโก  
เสตวรโณติ วณฺณนาปาโ ฯ กาสมทฺโท อคฺคีมนฺโถ สุนิสณฺณก สุนิปณฺณโกติป  
อตฺถิ ฯ 

                                      [ส.๔๑๕.๔๑๖]  
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นาฬิโก๑ ภูมยิ ชาตโลณี ฯ เป ฯ อฺานิ จ เอวรูปานิ ปตฺตานิ ฯ 
ยา โลณิ ฯ มหานขปฏ ิยา มตฺต ปณฺณ ยสฺสา สา มหานข- 
ปฏ ิมตฺตปณฺณา ฯ พฺรหฺมิ ฯ เป ฯ ทีปวาสิโนติ ชมฺพุทีปวาสิโน 
อาจริยา ลงฺกาทีปวาสิโน วา วทนฺติ ฯ อโสกปลฺลว ฯ ปโฏล... 
สุลสิ๒... กปปฺาสิก... ฯ น เกวลฺจ ปณฺณานิ ยาวชีวิกานิ ฯ 
เตส นิมฺพาทีน ฯ ปุปฺผผลาทีนิป ยาวชีวิกานีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ยาวชีวิกปณฺณาน อนฺโต นตฺถิ ฯ อชฺชกุ...ผณิชฺชก...ตมฺพุล- 
ปณฺณ๓ ฯ มลูกปุปฺผ ฯ เป ฯ จูฬนิปฺผาวปุปฺผ ฯ เป ฯ กณฺณิการปฺปฺผ 
อคนฺธิกปุปฺผ กณฺณวิรปุปผฺ ชีวปุปฺผนฺติ เอวมาทิ ผรณกปุปฺผ 
ยาวกาลิก ฯ อโสโก จ พกุโล จ กุเลยยฺโก จ ปุนฺนาโค จ 
จมฺปโก จ ชาติ จ กณฺณวิโร จ กณฺณิกาโร จ กนฺโท๔ จ 
นวมาลิกา๕ จ มลลฺิกา จาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ ตสฺสาติ ยาวชีวิก- 
ปุปฺผสฺส ฯ 
 ๑. นาลิโกติ วณฺณนาปาโ ฯ นาลิโก นาฬิโกติ ปททฺวย  ปนตฺถโต เนก ภเวยยฺ ฯ  
๒. คุลสิ...อิติ วณณฺนาปาโ  ๓. ตมฺโพล... อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๔. กณฑฺ  
อิติ วณณฺนาปาโ ฯ กุณฑฺ อิติ วา ภเวยฺย ฯ  ๕. วนมาลิก อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 
 วนมลฺลิกาติป อตฺถิ ฯ ยทิ ปเนเตส ทฺวินนฺ ปทานมฺตร  อวิรุทฺธ เอเต  
นานตฺถา ภเวยยฺุ ฯ 

                                                [ส.๔๑๖.๔๑๗]  
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จ นาฬิเกโร จ อมฺพฺ จ๑ ชมฺพุ จ อมฺพาฏโก๒ จ ตินติฺณิโก จ 
มาตุลุงฺโค จ กปฏโ จ ลาพุ๒ จ กุมฺภณฺโฑ จ ปุสฺสผลฺจ 
ติมฺพรุสโก จ ติปุโส จ วาติงฺคโณ จ โจจฺจ๓ โมจฺจ๓ มธุโก 
จาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ ผลานิ ยาวกาลิกานิ ยานิ ผลานิ ผรนฺติ 
ตานิ ผลานิ ยาวกาลิกานิ ฯ เนสนฺติ ยาวกาลิกผลาน ฯ ยานิ จ 
ปน ผลานิ วุตฺตานิ ตานิ ยาวชีวิกานีติ สมฺพนฺโธ ฯ พิลงฺค๔ 

ปปฺผลึ มริจ หรีตก วิเภทก๔ อามลก โกฏผล ฯ เตสปติ 
ยาวชีวิกผลาน ปริยนฺตนติฺ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อปรปิกฺกานิ 
ผลานิ ฯ อจฺฉิโว จ พิมฺโพ จ วรโก๔ จ เกตกฺจ กสฺมิร 
จาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ ชาติผล กฏกผล เอลา ตกฺโกล ฯ 
        [๙๔] อฏ ิขาทนีเย วินิจฺฉโย ฯ สิทฺธตฺถกฏ ิ๔ ราชิกฏ ิ ฯ 
เตสนฺติ ยาวชีวิกอฏ ีน ฯ 
        ปฏขาทนีเย วินิจฺฉโย ฯ โธตกตาลปฏ ชรีวลฺลีปฏนฺติ 
เอวมาทีนิ ผรณกานิ ปฏานิ ยาวกาลิกานิ ฯ อสฺสคนฺธาทิปฏานิ 
จ ฯ เตสนฺติ ยาวชีวิกปฏาน ฯ 
 ๑. ปุลิงฺโค กาตพฺโพ ฯ  ๒. อมฺพาตก...ลาวุ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ ๓. ปุลิงฺโค  
กาตพฺโพ ฯ  ๔. วิลงฺค วิภีตก พิมฺพวรณ สิทฺธฏกฏ ิ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                        [ส.๔๑๗.๔๑๘]  
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        นิยฺยาสขาทนีเย วินิจฺฉโย ฯ เสสา วุตฺตนิยฺยาสา ยาว- 
ชีวิกา ฯ ชตูนีติ นิยฺยาสา ฯ หิงฺคุ หิงฺคุชตุ หิงฺคุสิปาฏิก 
ตกฺก ตกฺกปตฺตึ ตกฺกปณฺณึ สชชฺุลส ฯ ตตฺถาติ ยานิ วา 
ปนฺานิปติอาทิปาลิย สงฺคหิตานีติ๑ ปเท อาธาโร ฯ 
        มลูขาทนียาทีสูติ ปท นิทฺธารณ ฯ สงฺคหิตนฺติ คณิต 
ปริจฺฉินฺน ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
                                          สตฺตม ฯ 
        [๙๕] ชฏิลสหสฺสสสฺาติ อุรุเวลกสฺสปาทิกสฺส ชฏิลสหสฺสสฺส ฯ 
ปธานฆเรติ กมฺมฏานโอโลกนาทิวีริยสฺส กรณฏานฆเร ฯ โสติ 
เวฬฏสีโล ฯ ตฺจ โข โอทน อปฺปจฺฉตาย อาหรติ น 
ปจฺจยคิทฺธตาย อาหรติ ฯ ตโตติ ตโต สตฺตาหโต ปร ฯ 
กาโร ฯ เป ฯ ยาติ ปทตฺตย อตฺถโต เอก สมาน ฯ กาโร 
กรณ กริิยาติ อตฺถโต เอกนฺติ เอเตน การสทฺทสฺส ภาวตฺถ 
ทสฺเสติ ฯ สมฺมา นิธาน ปน สนฺนธิิ ฯ อสฺสาติ ขาทนีย- 
โภชนียสฺส ฯ เอตนฺติ สนฺนิธิการณ๒ ฯ อสฺสาติ สนฺนิธิกากนฺติ 
ปทสฺส ฯ เอกเมกสฺมินฺติ เอเกกสฺมึ ฯ ทุทฺโธโตติ ทฏุุ โธโต ฯ 
อิทานิ ทุทฺโธตภาวเมว วิภาเวตุ ย องฺคุลิยาติอาทิ วุตฺต ฯ 
ตตฺถ ย องฺคุลิยา ฆสนฺตสฺส เลขา ปฺายตีติ ย ปตฺต 
 ๑. สงฺคหิตานนฺติ ฯ  ๒. สนนฺิธิการกนฺติ วจน อิติ ภวิตพฺพ ฯ 

                                   [ส.๔๑๘..๔๒๐]  
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โธต องฺคุลิยา ฆสนฺตสฺส ปตฺเต องฺคุลิยา เลขา ปฺายติ 
โส ปตฺโต ททฺุโธโต โหตีติ อตฺโถ ฯ เสฺนโหติ เตส โส 
เสฺนโห ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ ปตฺเต ฯ เตลสฺส วณฺโณ ยสมฺึ 
โส เตลวณฺโณ เตลวณฺโณ จ โส ปตฺโต จาติ เตลวณฺณ- 
ปตฺโต ฯ สา อพฺโพหาริกาติ สา องฺคุลีเลขา อาปตฺติยา- 
การณนฺติ น วตฺตพฺพาติ อตฺโถ ฯ ยนฺติ ย โภชน ฯ ตโต 
หีติ หิ สจฺจ ตโต อปริจฺจตฺตโภชนโต ฯ 
        อวเสเสสูติ มนุสฺสมสโต อวเสเสสุ หตฺถิอสฺสสุนขอหิสีหพฺยคฺฆ- 
ทีปอจฺฉตรจฺฉมเสสุ เจว อปฺปจฺจเวกฺขิเต อุทฺทิสฺสกตมเส จ ฯ 
วิกปฺปทฺวเยปติ สามิสนิรามิสสงฺขาเต วิกปฺปทฺวเยป ฯ ยามกาลเิกสุ 
อนติริตฺตปฺปจฺจยา ปน วิกาเล สพฺพ ฯ เป ฯ ปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สพฺพวิกปฺเปสูติ อาปชฺชิตพฺพาปตฺติสงฺขาเตสุ สพฺพวิกปฺเปสุ ฯ 
        [๙๖] อนาปตฺติ ยาวกาลิกนฺติอาทิมหฺิ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อนุโลมปาเนหีติ เวตฺตตินฺติณิกมาตุลุงฺคกปฏกรวินฺทาทขุทฺทกผล- 
ปาเนหิ ฯ อฏวิธ ปานนฺติ 
              มธมุุทฺทิกสาลุก-                  โจจโมจอมฺพชมฺพู 
              ผารสุ นาคฺคิสนฺตตฺต             ปานก ยามกาลิกนฺติ ฯ 
        ตตฺถาติ ยาวกาลิกาทีสุ นิทฺธารณ ฯ สตฺตกฺขตฺตุป๑ ฯ เป ฯ 
 ๑. สตกฺขตฺตุมฺปติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๓๓๘ ส.๔๒๐..๔๒๒]  
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ติกฺกมติ ยาวกาลิก ภฺุชนฺตสฺส อนาปตฺติ ยามกาลิก ฯ เป ฯ 
รตฺต ภฺุชนฺตสฺส อนาปตฺติ สตฺตาห ฯ เป ฯ รตฺต ภฺุชนฺตสฺส 
อนาปตฺติ ปจฺจเย การเณ สติ อิตร ยาวชวิีก ภฺุชนฺตสฺส 
อนาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ ปานกถาติ 
อฏวิธปานกาน กถา ฯ กปฺปยานุโลมกถาติ เวตฺตตินฺติณิกาทีน 
กปฺปยานุโลมปานกาน กถา ฯ กปฺปยภูมิกถา จาติ 
              สมมฺตุสฺสาวนนฺตา จ                 โคนิสฺสาทิ คหปฺปติ 
              กปฺปยา ภูมิโย ตาสุ                     วตฺถุ ปกฺกฺจ กปฺปตีติ 
กปฺปยภูมีน กถา ฯ 
        ตฺติทุติยกมฺมวาจาย อปโลกนวเสน วา สาเวตฺวา สมฺมนฺ- 
นิยติ สมฺมนฺนน กริยตีติ สมฺมติ ฯ อุคฺคมน อุทฺธ กตฺวา คมน 
ปน กปฺปยกุฏี กโรมาติ วาจาย สาวนฺจ อนฺต ยสฺสา สา 
อุสฺสาวนนฺตา ฯ นิสฺสาทน ปติฏาปน สนฺนิเวสน นิสฺสาโท 
คุนฺน นิสฺสาโท เอติสฺสาติ โคนิสฺสาทิ ฯ คหปตินา สมฺพนฺธินี 
คหปติ ฯ ตนฺติ ปานกถาทึ ฯ 
                                             อฏม ฯ 
        [๙๗] โย ปน ภิกฺขุ ฯ เป ฯ ยฺยาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
สูโปทนวิฺตฺติทุกฺกฏนฺติ สูโปทนวิฺตฺติปฺปจฺจยา ทุกฺกฏ ฯ 
เอตฺถาติ โย ปน ภิกฺขุ ฯ เป ฯ ภฺุเชยฺยาติ วจเน ฯ เตเนว 
                                   [ปา.๓๔๑ ส.๔๒๒]  
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จาติ ตสฺมา เอว จ การณา จ สุตฺเตติ ปาลิย ฯ ภตฺต 
ทตฺวา สปฺป กตฺวา ภฺุชาติ วทติ๑ นวนีต วา ชีร วา ทธึ วา 
เทติ (สปฺป กตฺวา ภฺุชาติ)๒ มูล วา ปน เทติ อิมินา 
มูเลน ฯ เป ฯ ภฺุชาติ ยถาวตฺถุกเมว ปาจิตฺติยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ปุริมนเยเนวาติ ภตฺต ทตฺวา สปฺป กตฺวา ภฺุชาติ ปุริเมเนว 
นเยน ฯ โคนวนีตาทีนิ วาติ อาทิสทฺเทน ขีรทธีน คหณ ฯ 
อิโตติ คาวิโต ฯ ยาจิโตติ ภิกฺขุนา ยาจิโต อุปาสโก ฯ 
เอว หีติ หิ สจฺจ เอว ทาเน ฯ ยาจิเตน อุปาสเกน ทินฺน 
นาม ฯ 
        เยน เยน หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ห ิสจฺจ เยน เยน วตฺถุนา 
วิฺตฺติ ยาจน โหติ ตสฺม ึวตฺถุสฺมึ ตสฺส วตฺถสฺุส มูเล 
วา ภิกฺขุนา ลทฺเธ ต ต วตฺถุ ลทฺธเมว โหติ ฯ นวนีตาทีน 
 ๑. วตฺวา ฯ  ๒. อิมสฺมึ อทฺธจนฺททฺวเย ปทาน โลโป กาตพฺโพ ฯโยชนากาโร  
หิ ภตฺต ฯ โป ฯ ภฺุชาตีติ อิทเมโก ปโยโคตี  มฺเยฺย เตน อาขฺยาตกีริยาปท  
ปกขิปตฺวา โยเชตี ภตฺต ฯ เป ฯ ภฺุชาติ วทตีติ ฯ นวนีต ฯ เป ฯ เทตีติ  
อิทเมโก ปโยโคติ อปจ มฺเยฺย เตน สปฺป กตฺวา ภฺุชาตีติ วจน นีหริตฺวา  
ปุน โยเชติ นวนีต ฯ  เป ฯ ภฺุชาตีติ ฯ อถโข เอโกว ปโยโค ฯ 

                                    [ส.๔๒๒..๔๒๔]  
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ปฏิปาฏิยา นวนีตาทิ เอกเมก ฯ โส จ วิตฺถารตฺโถ สงฺเขเปนป 
วจเนน ปณฺฑิเตน าตุ สกฺกา ตตฺถ ตสฺมึ นวนีตาทิเก 
เอเกกสฺมึ วิตฺถาเรน กึ ปโยชนนฺติ สมพฺนฺโธ ฯ นานาาเน 
วาติ ตสฺมึ ฆเร สปฺป อิตรสฺมึ นวนีตาทิกนฺติอาทินานาาเน 
วา ฯ ตโตติ รสโต ฯ 
        [๙๘] กายิกานิ น วาจสิกานิ สพฺพานิ นว นานาวตฺถุกานิ 
ปาจิตฺติยานิ อปุพฺพ อจริม เอกโต อาปชฺเชยฺย เอสา ปฺหา 
กุสเลหิ จินฺติตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อคิลาโน คิลานสฺ ีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ คิลาน- 
สฺ ีปติ ปสทฺเทน ปเคว อคิลานสฺ ิมฺหีติ าเปติ ฯ 
เอตานีติ นว ปณีตโภชนานิ ฯ ปาฏิเทสนียวตฺถูนีติ ปาฏิเทสนียสฺส 
การณานิ ฯ สูโปทนวิฺตฺติย สติ อุภเยสป ภิกฺขุภิกฺขุนีน 
เสข...เมว โหติ ฯ สูเปน สห โอทโน สูโปทโน ฯ อถวา 
สูโป จ โอทโน จ สูโปทโน สูโปทนสฺส วิฺตฺติ สูโปทน- 
วิฺตฺติ ฯ สิกฺขิตพฺพาติ เสขา ฯ ปฺาปยตีติ ปณฺณตฺติ ฯ 
เสขา จ สา ปณฺณตฺติ จาติ เสขปฺปณฺณตฺติ เสขปฺปณฺณตฺติย 
วุตฺต ทุกฺกฏ เสขปฺปณฺณตฺติทุกฺกฏ เสขิยสิกฺขาปเทสุ วุตฺต 
ทุกฺกฏนฺติ อธิปฺปาโย ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
                                          นวม ฯ 
                          [ปา.๓๔๒ ส.๔๒๔.๔๓๕]  
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        [๙๙] จตุปฺปจฺจเยสูติ๑ นิทฺธารณ ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ 
โส ภิกฺขุ ฯ ตตฺถาติ สุสาเน ฯ อยฺย...กานีติ เอตฺถ วจเน 
วุจฺจนฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ ปตูน ปตามหา ปติปตามหา อุการสฺส 
อิกาโร ฯ เตสนฺติ ปติปตามหาน ฯ ย วตฺถุ ฯ เตส 
าตกาน ฯ ตนฺติ ปณฺฑปาต ฯ ฆเนน พนฺโธ ฆนพนฺโธ๒ ฯ 
วทฺธตีติ วทฺธโร อรปฺปจฺจโย ฯ นนฺติ ภิกฺขุ ฯ อุทก ฯ เป ฯ 
ยนฺตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ยถาอุปฺปนฺนสฺสาติ อนุรูป- 
อุปฺปนฺนสฺส ฯ วเสนาติ ปท ปฏเปสีติ๓ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
คณฺหนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส อทินฺนนฺติ๔ ปเท สมฺปทาน ฯ เอตเทว 
หีติ หิ สจฺจ เอตเทว อทินฺน สนฺธาย วุตฺต ฯ ปรปรคฺิคหิตนฺติ 
ปเรหิ รกฺขิต ธน ฯ ทินฺนนติฺ อิท ปน ปท ภควตา อุทฺธฏ ฯ 
ปฏิปกฺขวเสนาติ ปท ทสฺสนตฺถนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ลกฺขณ- 
ทสฺสนตฺถนฺติ ทานลกฺขณสฺส าปนตฺถ ฯ นิทฺเทเส จสฺสาติ 
อสฺส ทินฺนนฺติ ปทสฺส นทิฺเทเส จ วินิจฺฉโย ฯ เอวนฺติ 
กายาทินา ฯ อฺสฺมึ ชเน ฯ ตนฺติ เอว ชเนน ทียมาน ต 
วตฺถุ ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ อนฺตมโส รถเรณุป รเถ คจฺฉนฺเต 
อุฏหมานสทิส เรณุป ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ ปุพฺเพติ ปวารณา- 
 ๑. จตูสุ ปจฺจเยสูติ วณฺณนาวจน ฯ ๒. ฆนพทฺโธ ฯ  ๓. เปสี ฯ  ๔. น  
ทีนฺนนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                   [ปา.๓๔๔.๓๔๕ ส.๔๒๕.๔๒๖]  
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สิกฺขาปเท ฯ อิท คณฺห ฯ เป ฯ นิสฺสฏ วตฺถุ ทินฺน นาม 
น วุจฺจติ ฯ ตตฺถาติ กาเยน วาติอาทีสุ นิทฺเทสปเทสุ ฯ เยน 
เกนจิ หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ 
        [๑๐๐] ภิกฺขุ นตฺถุกรณียา นตฺถุกรณตฺถ ทียมาน วตฺถุ 
นาสปุเฏน นาสจฺฉิทฺเทน๑ สเจ ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ อกลลฺโก วาติ 
คิลาโน ภิกฺขุ อาหาร มุเขน วา สเจ ปฏิคฺคณฺหาติ เอต 
วตฺถุ กาเยน คหิตเมว โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อกลฺลโก วาติ 
วาสทฺโท นาสปุเฏน วาติ โยเชตพฺโพ๒  ฯ อาโภคมตฺตเมว 
หึติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ห ิสจฺจ เอตฺถ คหเณ อาโภคมตฺตเมว 
ปมาณ ฯ เยน เกนจีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ หตฺถปาเส  ิตสฺสาติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ 
        [๑๐๑] เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ ถามมชฺฌิมสฺสาติอาทินา 
 ๑. นาสาปุเฏน นาสาฉิทฺเทนาติ ภวิตพฺพ ฯ  ๒. สเจป นตฺถุกรณีย ทียมาน  
นาสปุเฏน อกลฺลโก ว มุเขน ปฏิคฺคณฺหาตีต ิวณณฺนาวจน ฯ ยเทต อวี รุทฺธ  
โยชนา เอว  ภเวยยฺ ภีสเกน ทียมาน นตฺถุกรณีย นตฺถุกรณารห เภสชฺช นาสปุเฏน  
ปฏิคฺคเหตุ อกลฺลโก ว อสโห อสมตฺโถ เอว หุตวฺา มุเขน สเจป ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ เป ฯ  
อิติ ฯ อหมฺปน โยชนาวจน โรเจมิ ฯ อกลฺลโกติ เอตฺถ กลฺโลติ นิรามโย 

กมฺมฺกาโยติ อตฺโถป ลพฺภติ ฯ 
                                     [ปา.๓๔๕ ส.๔๒๖.๔๒๗]  
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ปฺจนฺน องฺคาน สรูป ทสฺเสติ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปฺจสุ 
องฺเคสุ ฯ  ิตนิสินฺนนิปนฺนาน หตฺถปาโส ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ 
ทาตุ วา คเหตุ วา ปสาริตหตฺถ เปตฺวา ภุมฺมฏสฺส จ 
สีเสน อากาสฏสฺส จ ย อาสนฺนตร องฺค ตสฺส องฺคสฺส 
โอริมนเฺตน เหฏ ิมนฺเตน จาติ สมฺพนฺโธ ฯ ภุมฺมฏสฺสาติ ปท 
สีเสนาติ ปเท สมฺพนฺโธ สีเสนาติ อาสนฺน อิติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ อากาสฏสฺสาติ ปท องฺคนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ภุมฺมฏสฺส จ อากาสฏสฺส จาติ ปททฺวย ปสาริตหตฺถนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ กปูตเฏติ กูปตีเร ฯ อฏนฺน ปูรณ อฏม 
อฑฺเฒน อฏม อฑฺฒฏม อฑฺฒฏม รตน ยสฺส โส 
อฑฺฒฏมรตโน ฯ เตนาติ หตฺถินา ทียมานนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
เอตฺตาวตาติ เหฏ ิมภาชนสฺส สมฺปฏจฺิฉเนน ฯ ตโตติ ปฏิคฺ- 
คหณโต ฯ 
        สห ภตฺเตน วตฺตตีติ สภตฺตา สภตฺตา จ สา ปจฺฉิ 
จาติ สภตฺตปจฺฉิ วิชฺชมานภตฺตปจฺฉีติ อตฺโถ ฯ สภตฺตปจฺฉิ 
อาทิ ยสฺส ต สภตฺตปจฺฉิอาทิ ฯ ตนฺติ เวฬุ ฯ ยตฺถ  ิตสฺสาติ 
ยสฺมึ าเน  ิตสฺส ภิกฺขุโน หตฺถปาเส ฯ ตตฺถ าเน ฯ 
ปฏิคฺคหณสฺายาติ ปท ผุสิตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ  
ถามมชฺฌิมปรุิเสน สหาริยานิ มฺจาทีนิ องฺคุลิยาป ผุสิตฺวา 
                              [ส.๔๒๗.๔๒๘]  
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 ิเตน วา นิสินฺเนน วา๑ ภิกฺขุนา ต วตฺถุ สพฺพ ปฏิคฺคหิต 
โหติ ฯ กุจฺฉิยา กุจฺฉึ อาหจฺจาติ ปตฺตา อฺม ฺสฺส 
กุจฺฉิยา กุจฺฉึ ฆเฏตฺวา  ิตา โหนฺติ ฯ ย ย ปตฺต ตตฺถ 
ตตฺถ ปตฺเต ฯ ยตฺถ กตฺถจีติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
หตฺถิโน ปฏ ิอตฺถร หตฺถตฺถร ฯ มหากฏสาโร จ หตฺถตฺถรฺจ 
มหา...ตฺถร ฯ ตนฺติ ต มหา ฯ เป ฯ น รหุตีติ วจน ฯ 
        [๑๐๒] อฺตฺร ตตฺถ ชาตกาติ ตสฺมึ าเน ชาตก 
ปทุมินีปณฺณาทิก เปตฺวา หตฺถปาเส ปน สติ ยตฺถ กตฺถจิ 
าเน วฏฏติ ฯ ตตฺถ ชาตเก คหณ น รหุตีติ าเปนฺโต 
อาห ตตฺถาติอาทึ ฯ ตตฺถ ชาตเกติ ปท ปทุมินีปณฺเณ วา 
...ทิมฺหิ วาติ ปททฺวยสฺส วิเสสน ฯ ปทุม เอตสฺมึ คจฺเฉ 
อตฺถีติ ปทุมินี ปทุมินิยา ปณฺณ ปทุมินีปณฺณ ฯ น หีติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ ต ปทุมินีปณฺณาทิก ฯ ยถา จ ตตฺถ ชาตเก 
ปฏิคฺคหณ น รุหติ เอว ฯ เป ฯ เณ วา ปฏิคฺคหณ น 
รุหติเยว ฯ เตป หีติ หิ สจฺจ เตป ขานุเก พนฺธิตฺวา ปตา 
มฺจาทโย ฯ ตตฺถ ชาตเกติ ปท สงฺเขป อิติ ปเท อาธาโร ฯ 
สงฺเขปุปคาติ สงฺคห อุปคตา ฯ น หิ ตานีติ ตินฺติณิกาทิ- 
ปตฺตานิ ฯ มหนฺเตสุ ปน ภูมิย อตฺถเตสุ ปทุมินีปณฺณาทีสุ 
 ๑. อิโต ปร นิปนฺเนน วาติ ปท วณณฺนาย ทิสฺสติ ฯ 

                                  [ส.๔๘.๔๒๙]  
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ปฏิคฺคหณ รุหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        วินเย ปฺตฺต ทุกฺกฏ วินยทุกฺกฏ ฯ ต ปนาติ ปติตรช ฯ 
ตนฺติ ภิกฺข ฯ เตนาติ อนุปสมฺปนฺเนน ฯ ตสฺส อนุปสมฺปนฺนสฺส ฯ 
ภิกฺขาจาเรติ ภิกฺขาจรณกาเล ฯ ภิกฺขุสฺส เทตีติ ภิกฺขุ อฺสฺส 
ภิกฺขุสฺส เทติ ฯ โส วตฺตพฺโพติ โส ปตฺตสฺสามิโก ภิกฺขุ 
อฺเน ภิกฺขุนา วตฺตพฺโพ ตฺว อิม ปตฺต ปฏิคฺคเหตฺวา 
ฯ เป ฯ ส ิวาติ ฯ เตนาติ ปตฺตสฺสามินา ภิกฺขุนา ฯ กฺจิก 
ปวาเหตฺวาติ ขีรรสาทึ เอว อปเนตฺวา ฯ กฺชิกนฺติป อตฺถิ ฯ 
อาโฬเลนฺตาน๑ ชนาน ฯ ผุสิตานีติ สูปาทีน พินฺทูนิ ฯ 
        [๑๐๓] จรติ อุทฺธกภาว คจฺฉตีติ จรุก อุทกภาชน จร 
คติย อุกปฺปจฺจโย ฯ ตนฺติ๒ วตฺถุ ฯ ยสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ 
ปเฬตฺวาติ ผุสิตฺวา ปฬ ปฬเน ฯ เกจีติ ลงฺกาทีเป อภย- 
คิริวาสิโน ฯ กายปฺปฏิพทฺธปฺปฏิพทฺเธนาติ กาเยน ปฏิพทฺเธน 
ปตฺเตน ปฏิพทฺเธน อาธารเกน ฯ ตนฺติ ต วจน วจนมตฺตเมว 
ปฏิพทฺธปฺปฏิพทฺธนฺติ สทฺทมตฺตเมว ฯ อตฺถโตติ สภาวโต ฯ 
กายสสคฺเคติ กายสสคฺคสิกฺขาปเท ฯ อปสทฺโท อิม สิกฺขาปท 
อเปกฺขติ ฯ 
 ๑. อาลุเลนฺตานนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. อิท ปท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                                      [ส.๔๒๙..๔๓๑]  
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        ตตฺราติ ปติตวตฺถุ คเหตฺวา ปริภฺุชเน สาธก ฯ เอตฺถาติ 
อนุชานามีติอาทิสุตฺเต ฯ สุทฺธายาติ รชโต สุทฺธาย ฯ ปทุมิน-ี 
ปณฺณฺจ วตฺถฺจ กฏสารกฺจาติ ทฺวนฺโทว ฯ เตนาติ ภิกฺขุนา 
อาหราเปตุปติ ปเท กมฺม ฯ ตสฺสาปติ ภิกฺขุโน ฯ วตฺถุสฺ- 
สามิเกน ภิกฺขุนา อนาณตฺเตน ปน เตน ภิกฺขุนา น คเหตพฺพ ฯ 
อิตรสฺสาติ วตฺถุสฺสามิกสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ กสฺมา ปน เอต วตฺถุ ฯ 
ภควตา อนฺุาโต ฯ ยสฺเสวาติ ยสฺส ภิกฺขุสฺส ต วตฺถุ 
ชเนน ทียมาน ฯ เอตฺถาติ ปติตวตฺถุมฺหิ ฯ เอตฺถาติ วา เอตฺถ 
อนฺชานามิ ภิกฺขเวติอาทิวจเน วิชฺชมาเนน ปริจฺจตฺต ฯ เป ฯ  
วจเนน ปน ภควตา ทีปโต าปโต ฯ ตสฺส ปน วตฺถุสฺสามิก- 
ภิกฺขุสฺส อาณตฺติยา อฺสฺส สาม คเหตฺวา ปริภฺุชิตุ วฏฏตีติ 
สมพฺนฺโธ ฯ เอตฺถาติ อนุชานามิ ภิกฺขเวติอาทิวจเน ฯ สาม 
คเหตฺวา ปริภฺุชิตุนฺติ วุตฺตตฺตา ทุติยทิวเส อปฺปฏิคฺคเหตฺวา 
ปริภฺุชิตุ วฏฏตีติ อาสงฺก นิวาเรนฺโต อาห ต ทิวสเมว 
หีติอาที ฯ ตสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ ตโตติ ปมทิวสโต ฯ เอตฺถาติ 
อนุชานามิ ภิกฺขเวติอาทิวจเน ฯ 
        [๑๐๔] อพฺโพหาริกนฺติ อาปตฺติยา องฺคนฺติ โวหารรหิต ฯ 
เอตนฺติ มล ฯ ตนฺติ โลหคนฺธมตฺต ฯ ปริหรนฺตีติ ภิกขฺู ย 
สตฺถก คเหตฺวา ปริหรนฺติ ฯ น หิ ตนฺติ หิ สจฺจ ต สตฺถก ฯ 
                                   [ส.๔๓๑..๔๓๓]  
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นิสทฺจ นิสทโปตโก จ อุทุกฺขลฺจ มุสโล จ นิสท...สลานิ ฯ 
ตตฺถาติ ตกฺกกฺขีเรสุ ฯ นีลกาติ นีล ฯ สย น ปกฺขิปตพฺพา 
ปริหรณกวาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺส ปตฺตคตนฺติ ตสฺส สามเณรสฺส 
ปตฺเต ต ต ภตฺเต๑ ฯ อสฺสาติ อสฺส สามเณรสฺส ฯ 
        อุคฺคณฺหิยิตฺถาติ อุคฺคหิตโก ทุฏุคฺคหิตโก นาม โหตีติ 
อตฺโถ ฯ เอตนฺติ โอทน ฯ เอเตน โอทเนน ฯ ยาว โอทน 
อตฺตโน หตฺถคต ตาว ฯ เป ฯ โหติ ฯ  ิต ติฏ ิต โอทน 
คณฺห๒ ฯ นตฺถิ อเปกฺขา เอตสฺสาติ นิรเปกฺโข ฯ สห อเปกฺขาย 
วตฺตตีติ สาเปกฺโข ฯ เอโก ปตฺตโต ฯ ตโตติ ปตฺตโต ฯ 
ตตฺถาติ ปตฺเต ฯ ตนฺติ ต วจน ภิกฺขุนา ปริจฺฉินฺทิตฺวา วุตฺเต 
ภตฺตปณฺฑาทิเก ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิธาติ 
เอโต ปูว วา ภตฺต วา คณฺหติ วจเน ฯ หตฺถคต ปนาติ 
สามเณรสฺส หตฺถคต ภตฺต ภิกฺขุสฺเสว สนฺตกนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อตฺตโน วาติ ภิกฺขุสงฺขาตสฺส อตฺตโน โอทน วกฺขติ๓ ภิกฺขูติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺสาติ สามเณรสฺส ฯ 
 ๑. ต ต ภตฺเตติ วิรุทฺธมิท ภเวยฺย ปนียปเทน หิ น สเมติ ฯ คต ภตฺต อิติ 
 ยุตฺตตร ฯ  ๒. คณหาหตีิ วณณฺนาปาโ ฯ  ๓. โอทนนฺติ วา วกฺขตีติ วา ปท  
 วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ ตตฺถ สเจ อตฺตโน วา ฯ เป ฯ ภตฺต ปกฺขิปติ อิจฺเจว 
 ทิสฺสติ ฯ 

                                       [ส.๔๓๓.๔๓๔]  
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        [๑๐๕] ตตฺถาติ๑ หตฺเถ ฯ ตนฺติ เตลถาลก ฯ กณฺณิกาติ๒ 

เสตวณฺณาทิกา กณฺณิกา ฯ ฆุณจุณฺณนฺติ ขาทกปาณกาน 
มล ฯ ตสมุฏานเมวาติ ตสฺมึ เตลาทิมฺหิ สมุฏ ิตเมว ฯ 
เอตนฺติ กณฺฑิกาฆุณจุณฺณ ฯ อปฺปหรตฺิวาติ อผุสิตฺวา ฯ 
ปหริตฺวา นิคฺคเตติ วติทณฺฑเกสุ ปหริตฺวา นิคฺคเต อุจฺฉุอาทิเก 
อฏกถาทีสุ อาจริเยหิ น ทสฺสิโต๓ ฯ 
        มย ปนาติ ปท ตกฺกยามาติ ปเท กตฺตา ฯ อุจฺฉุอาทิ 
ย าน ปหฏ ตโต านโต สย ฯ เป ฯ อิติ เอว ตกฺกยาม 
จินฺตยาม ฯ ตมฺป วจน อฏเปตฺวา คจฺฉนฺเต วตฺถุมฺหิ ยุชฺชติ ฯ 
กิมิวาติ อาห สุงฺก ฯ เป ฯ ภณฺฑ วิยาติ ฯ ตมฺปติ ปสทฺโท 
ต เอก ภตฺตปณฺฑ คณฺห ฯ เป ฯ วุตฺเต เวทิตพฺพนฺติ เหฏา๔ 

วุตฺตวจน อเปกฺขติ ฯ อฏตฺวา คจฺฉนฺเตสูติป๕ ปาโ ฯ 
        [๑๐๖] ผลินินฺติ ผลวนฺต ฯ มจฺฉิกวารณตฺถนฺติ มกฺขิกาน  
นิวารณตฺถ ฯ ปูติมจฺฉ ขาทนฺตีติ มจฺฉิกา มจฺฉิกาน วารณ 
มจฺฉิกวารณ ฯ มูลปฺปฏิคฺคหณเมวาติ ปม ปฏิคฺคหณเมว ฯ 
 ๑. สามเณโร ปวฏเฏตฺวา ตตฺถ อาโรเปตีติ เอตฺถ อย ตตฺถสทฺโท ฯ ๒. กณิกาติ 
 วณณฺนาปาโ ฯ  ๓. ฯ เป ฯ อฏกถาสุ โทโส น  ทิสฺสิโตติ วณณฺนาวจน ฯ 
 ๔. ขุทฺทกกณฑฺวณณฺนาย ๕๓๔ องฺเก ฯ ๕. อฏตฺวา คจฉฺนฺเตติ วณฺณนาวจน ฯ 

                                   [ส.๔๓๕..๔๓๗]  
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ตสฺมึปติ ปาฏิย วา กุณฺฑเก วา ฯ ตนฺติ สามเณร๑ ฯ 
เตสนฺติ สามเณราน ฯ สพฺพานิ ปตฺตานิ๒ ปริวฏเฏติ ฯ เอตฺถ 
ปนาติ ปท อุปปริกฺขิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ จสทฺโท เตลาทีนิ 
จ สาขาทีนิ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิเมสฺจาติ อิเมส 
ปตฺตปริวฏฏนกภิกฺขูน ฯ จสทฺโท หรนฺตานฺจ อิเมสฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ 
        รชสฺส วา ฯ เป ฯ อปตนตฺถาย ปทหิตุ วฏฏติ ฯ ขโณ 
ปนสฺสาติ โอกาโส อสฺส สามเณรสฺส ฯ ตโตติ อคฺคิชาลโต ฯ 
ตโตติ ตณฺฑุลปฺปกฺขิปนโต ฯ หตฺถกุกกฺุจฺจโกติ หตฺเถน กีฬนฺโต ฯ 
ตสฺเสวาติ กีฬนฺตสฺส ภิกขฺุสฺส ฯ 
        ทฏุ อุปจิณฺณ อามฏ ทุรุปจิณฺณ ทุกฺกฏ โหตีติ 
อตฺโถ ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ าเน ฯ ตสฺเสวาติ โลลภิกฺขุสฺส ฯ 
ตโตติ ปตฺตโต ฯ 
        ตตฺถ ชาตกผลานีติ เตสุ รุกฺขาทีสุ ชาตผลานิ ฯ ตสฺเสวาติ 
จาเลนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ ตโตติ สาขาวลฺลิโต ฯ 
        ทุรุปจิณฺเณ ทุกฺกฏ ทุรุปจิณฺณทุกฺกฏ ฯ 
อปสฺสยิตุ วาติ อุปตฺถมฺเภตุ ฯ ตตฺถาติ ผลรุกฺเข ฯ สหี- 
วิฆาสาทินฺติ สีเหน ขาทิตาวเสสมสาทึ ฯ วิตกฺกนฺติ มยฺหป 
 ๑. อนุปสมฺปนฺน ฯ  ๒. สพฺเพ ปตฺเต ฯ 

                                [ส.๔๓๗..๔๓๙]  
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เทตีติ วิตกฺก ฯ ตโตติ สีหวิฆาสาทิโต ฯ ตโต ยนฺติ ตโต 
เตลาทิโต ย วตฺถุ ฯ มูเลปติ ปเมป ฯ เตติ มาตาปตโร ฯ 
ตโตเยว ตณฺฑุลโต ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
        [๑๐๗] อวิชหิต ปฏคฺิคหณ เยน ต อวิชหิตปฺปฏิคฺคหณ๑ ฯ 
เอกคฺคหเณเนวาติ สามเณราน คหิตคุฬสฺส ปุน อจฺฉฑฺฑนวเสนาติ 
อตฺโถ ฯ รโส วาติ๒ ผาณิตรโส ฯ หิมฺจ กรกฺจ๓ หมิกรก๔ ฯ 
ปาริหาริเกนาติ คตคตฏาเน หาริยมาเนน กตกฏ ินาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ปรหิาตพฺพนฺติ ปริหาริก ฯ กตกสฺส อฏ ิ กตกฏ ิ 
อุทกปฺปสาทกผลสฺส อฏ ิ ฯ ภิกฺขู อุทก ปสาเทนฺติ ฯ ตนฺติ 
อุทกปฺปสาทิก อุทก ฯ 
        กกุธโสพฺภาทโย รุกขฺโต ฯ เป ฯ สฺฉนฺโนทกา โหนฺตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ กกุโธติ อุทก วา๕ ฯ สฺฉนฺน อุทก เยสุ เต 
สฺฉนฺโนทกา ฯ สห เรณุนา วตฺตนฺตีติ สเรณุกานิ ฯ วณฺฏฺจ 
ขีรฺจ ว ณฺฏกฺขีร สห วณฺฏกฺขีเรน วตฺตนฺตีติ สวณฺฏกฺขีรานิ ฯ 
ปาฏลิกา จ มลฺลิกา จ ปาฏลิกมลลฺิกา ฯ อุทก วาสมตฺต 
ติฏติ ฯ ต อุทก ฯ ปตฺจ ต ปุปฺผฺจาติ ปตปุปฺผ เตน 
 ๑. อชหิตปฺปฏิคฺคหณ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. ผาณิต วา รโส โหตีติ วณฺณนา- 
 วจน ฯ  ๓. กรกา กรโกติ อิตถีฺลิงฺคิกปุลิงฺคิกาป อตฺถิ ฯ  ๔. หิมกรกาติ  
 วณณฺนาปาโ ฯ  ๕. กิมิท ฯ 

                                     [ส.๔๓๙..๔๔๑]  
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วาสิตก ปตปุปฺผวาสิตก ตฺจ ต ปานียฺจาติ ปตปุปฺผ- 
วาสิตกปานีย ฯ ตตฺเถวาติ ปานีเย ฯ อุทกนฺติ ปท สนฺถริตฺวาติ 
ปเท กมฺม ฯ  ิตนฺติ ปท ปุปฺผเรณุนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๑๐๘] มหาภูเตสูติ นิทฺธารณ ฯ กึ ฯ เป ฯ น วฏฏตีติ 
ปุจฺฉา ฯ ย ปเนตฺถาติ เอเตสุ อสฺสาทีสุ๑ ย มหาภูต อตฺตโน 
านโต จวิตฺวา ฯ องฺคลคฺคนฺติ สรีเร ลคฺคิภูต ฯ ปณฺฑาย วา 
จรนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส หตฺถโต ปตฺตสฺส มุขวฏฏึ เสโท โอโรหติ 
ตโต มุขวฏฏโิต ปตฺตตล เสโท โอโรหตีติ๒ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ 
ปตฺเต ฯ ทุชฌฺาปตนฺติ ทุฏุ ฌาปต มหาภูต ฯ 
        จตฺตาริ มหาวิกฏานิ ฉาริกฺจ ตถาวิเธ 
        สาม คเหตฺวา เสเวยฺย อสนฺเต กปฺปยการเกติ  
ขุทฺทกสิกฺขา ฯ เอตฺถ จาติ มหาวิกฏาธิกาเร ฯ สปฺปทฏกฺขเณ- 
เยวาติ สปฺเปน ทฏกาเลเยว ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
                                        ทสม ฯ 
                           โภชนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ 
 ๑. อสฺสุ อาทีสุ อิติ ปทจฺเฉโท ฯ  ๒. ปณฺฑาย วา ฯ เป ฯ  มุขวฏฏึ คโต 
 ปตฺตตล โอโรหตีติ วณฺณนาวจน ฯ คโต ตโตติ ปาทฺวยสฺส นานตฺตา 
 อตฺถาธิปฺปาโย น สเมติ ฯ โยชนาวจนมฺปน เม ขมติ ฯ 

                                 [ส.๔๔๑..๔๔๓]  
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        [๑๐๙] ปริวิสนฺติ ปรภุิฺชนฺติ๑ เอตฺถาติ ปริเวสน ฯ เตสนฺติ 
ติตฺถิยาน ฯ ตตฺถาติ ภาชเน ฯ อิโตติ ปตฺตโต ฯ อิธาติ 
ภาชเน ฯ น อามิส อากิรถ ปกฺขิปถ ฯ 
                                            ปม  ฯ 
        [๑๑๐] ทสฺสนุ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ยทิ ฯ เป ฯ 
อุยฺโยเชสิ ๒ อุยฺโยชเกน  ภิกฺขุนา โย ภิกขฺุ อุยฺโยชิโต โหติ โส 
ภิกฺขุ อุปจาร วิชหติ ตสฺส จ อุยฺโยชิตสฺส อาปตฺติ นาม 
นตฺถิ ฯ ตสฺมนิฺติ อุยฺโยชิเต ฯ วิชหนฺเตปติ อปสทฺโท อรุจิสูจ- 
นตฺโถ ฯ อิตเรนาติ อุยฺโยชเกน ฯ โย อุยฺโยชโก ตสฺเสว อุยฺ- 
โยชกสฺส ฯ ตตฺถาติ อาปตฺตีสุ นิทฺธารณ ฯ เอตฺถ จาติ ทสฺสน- 
สวนุปจาเรสุ นิทฺธารณ ฯ อชฺโฌกาเส...มาณ ทสฺสนุปจารสฺส 
ปมาณ ตถา สวนุปจารสฺส ปมาณนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ กุฑฺฑฺจ 
ทฺวารฺจ ปากาโร จ กุฑฺฑทฺวารปฺปาการา เต อาทโย เยส 
เต กุฑฺฑ...ทโย ฯ เตหีติ กุฑฺฑทฺวารปฺปาการาทีหิ ฯ ตสฺสาติ 
ทสฺสนุปจาราติกฺกมสฺส ฯ โทส ทสฺเสตฺวา อมนาปวจน วทตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อปฺเปวนาม มยา อิมินาป อมนาปวจเนน อุพฺพาโฬฺห 
ปฬิโต ปกกฺเมยฺย อิติ มนสิกาเรน วทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                                           ทุติย ฯ 
 ๑. เหตุกตฺตุวาจโก กาตพฺโพ ฯ  ๒. อุยฺโยเชตีติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                          [ปา.๓๕๑ ส.๔๔๓.๔๔๔]  
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        [๑๑๑] สยนฺติ เอตฺถาติ สยน ฯ สยนฆเรติ วาสเย๑ ฆเรติ 
อตฺโถ ฯ ปาลยิ ปน สยนีฆเร สยนฆเรติ จ เทฺว ปาา ฯ 
อฏกถาย ปน สยนฆเร สยนฆเรติ จ เทฺว ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ 
ย ภตฺต อาคเตน ตยา ลทธฺพฺพ ต ภตฺต โว ตุมฺเหหิ ลทฺธ ฯ 
ราคปริยุฏ ิโตติ ราเคน ปฬิโต ฯ อุโภหิ ชเนหติี ชายา ฯ 
ปติ จาติ อุโภหิ ชเนหิ ฯ 
        ภฺุชิตพฺพนฺติ โภชน อิตฺถี จ ปุรโิส จ เตน สห 
วตฺตตีติ สโภชนนฺติ อาห อถวาติอาทึ ฯ ราคปริยุฏ ิตาติ. 
อาทิ๒ ปากฏกรณ ฯ อสฺสาติ สโภชเนติ ปทสฺส ฯ ปฏ ิ- 
สงฺฆาโฏติ ทฺวารพาหา ฯ ปฏ ิสงฺฆาโตติป อตฺถิ ฯ ตสฺสาติ 
ปฏ ิสงฺฆาฏสฺส ฯ จตฺตาริ สมาหฏานิ สาลานิ จตุสฺสาล มหนฺต 
จตุสฺสาล มหาจตุสฺสาล ฯ ปฏ ิย ปโต วโส ปฏ ิวโส ฯ 
มชฺฌาติกกฺมนฺติ สยนฆรสฺส มชฺฌาติกฺกมน ฯ เอตฺถาติ สิกฺขา- 
ปเท ฯ 
                                              ตติย ฯ 
        [๑๑๒] จตุตฺถ...ปเทสุ ย วจน วตฺตพฺพ สิยา ต วจน ฯ 
 ๑. วาสเยติ อิท อาขฺยาตกิริยาปเทน สทิสรูป อีทิเส าเน ปน นามกิตฺตปทเมว  
 อิจฉิตพฺพ น อาขฺยาตปท ตสฺมา อาสเยติ นามกิตฺตปทเมว ภวิตพฺพ ฯ 
  ๒. ราคปริยุฏ ิตสฺสาติอาทิ ฯ 

                            [ปา.๓๕๓.๓๕๔ ส.๔๔๕]  
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ยถา จ สโภชนสิกฺขาปท ปมปาราชิกสมุฏาน ฯ 
                         จตุตฺถปฺจมสิกฺขาปท ฯ 
        [๑๑๓] เทถาวุโส ภตฺตนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ต 
กิร ภตฺต มนสฺุเสหิ อภิหฏ อโหสิ ตสฺมา เทถาวุส ภตฺตนฺติ 
เอว วจน ภิกฺขู อาหสุ ฯ มนุสฺเสหิ ภตฺเต อนภิหเฏ ปน 
เทถาวุโส ภตฺตนฺติ เอว วตฺตุ ภิกฺขุนา น ลพฺภติ ปยตฺุตวาจา 
หิ ยาจนวาจา โหนฺติ ฯ นนฺติ มนุสฺสา น ขาทนีย คเหตฺวา 
อคมสุ ฯ สนฺต ภิกฺขุนฺติ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ 
าเน  ิตสฺส ภิกฺขุสฺส ปยิรปุาสนจิตฺต อุปฺปนฺน ตโต จิตฺตสฺส 
อุปฺปนฺนกาลโต ฯ ยสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ อาปุจฺฉิสฺสามิ อาโรเจสฺสามีติ 
มนสิกตฺวา ตตฺถ ภิกฺขูสุ๑ ย ภิกฺขุ ปสฺสติ ฯ ตนฺติ วิหาร ฯ 
เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
                                           ฉฏ ฯ 
        [๑๑๔] วชโตติ โควชโต ฯ สปฺปเตลาทีสุ ทฺวีหิ ตีหีติ วา 
นามวเสน อห ปวาเรมิ ปตฺเถน นาฬิยา อาฬฺหเกนาติ วา 
ปริมาณวเสน ปวาเรมีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        จตฺตาโร ปสตา ปตฺโถ จตฺตาโร ปตฺถา อาฬฺหโก นาม ฯ 
สปฺปนา ปวาริโต ภิกฺขุ เตล วิฺาเปติ อาฬฺหเกน ปวาริโต 
 ๑. ตตฺถ อนฺโตอุปจารสีมายนฺติ ยุตฺตตร ฯ 

                    [ปา.๓๖๒..๓๖๕ ส.๔๔๕..๔๔๗]  
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ภิกฺขุ โทณ วิฺาเปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        จตฺตาโร อาฬฺหกา โทณ นาม ฯ 
เย ภิกฺขู อตฺตโน ชเนน ปวาริตา ฯ เตส ภิกฺขูน ฯ สงฺฆ- 
วเสนาติ สงฺฆปฺปฏิพทฺเธน ปวาริเตสุ เภสชฺเชสุ ฯ 
                                     สตฺตม ฯ 
        [๑๑๕] ทฺวาทส ปุริสา ยสฺส โส ทฺวาทสปุริโส ฯ ตโย 
ปุริสา ยสฺส โส ติปุริโส ฯ จตฺตาโร ปุริสา ยสฺส โส จตุปฺ- 
ปุริโส ฯ ปท อาวุธ หตฺเถสุ เยส เต ปทหตฺถา๑ ฯ เกนจิ 
ปาการาทิวตฺถุนา อนฺตริตา วา นินฺน าน โอรุฬฺหา วา เสนา 
น ทิสฺสติ ฯ อิธาติ าเน ฯ เอตฺถาติ เสนาย ฯ เอตฺถาติ 
สิกฺขาปเท ฯ 
                                          อฏม ฯ 
        [๑๑๖] สฺจาโรติ มนุสฺสาน สฺจรณ ฯ รุทฺธาติ เสนาย 
อวรุทฺธา ฯ ปาลิย ปน ลกขฺานีติ๒ กติ สรปฺปหาเรน 
 ๑. ปทหตฺถาติ ปท ปาลิยมฺป วณณฺนายมฺป น ทิสฺสติ ตตฺถ สรหตฺถาติ 
 อิทเมว ทิสฺสติ ฯ  ๒. ปาลิย อิท ปท ทสมสิกฺขาปเทเยว ทิสฺสติ โน 
 นวมสิกฺขาปเท ตสฺมา ปาลิย ปน ฯ เป ฯ อตฺโถติ เอต วจน  อุทฺธริตฺวา 
 ทสมสิกฺขาปทโยชนาย ปกขิฺปตพฺพ ฯ 

                      [ปา.๓๗๕..๓๙๙ ส.๔๔๗.๔๔๘]  
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ลกฺขิตพฺพชนา ตยา ลทฺธาติ อตฺโถ ฯ 
                                         นวม ฯ 
        [๑๑๗] ชนา อุคฺคนฺตฺวา เอตฺถ าเน ยุชฺฌนฺติ อิติ ตสฺมา 
ต าน อุยฺโยธิก ฯ สมฺปหารฏานสฺสาติ ยุทฺธภูมิยา เอต 
อุยฺโยธิกนฺติ วจน อธิวจน ฯ พลสฺส อคฺค ชานนฺตีติ เอตฺตกา 
หตฺถี เอตฺตกา อสฺสา เอตฺตกา รถา เอตฺตกา ปตฺตีติ 
พลโกฏาส ชานนฺติ ฯ โกฏาสตฺโถ เหตฺถ อคฺคสทฺโท ฯ 
เสนาย วิยูหนฺติ อิโต หตฺถี โหนฺตุ อิโต อสฺสา โหนฺตุ อิโต 
รถา โหนฺตุ อิโต ปตฺตี โหนฺตูติ เสนาย ปฏปน ราสี 
กตฺวา ปนนฺติ อตฺโถ ฯ เสนานิเวสสฺเสตนฺติ เสนาย นิเวสสฺส 
เอต เสนาพฺยูหนฺติ วจน ฯ โย ปุพฺเพติ ปุพฺเพ สิกฺขาปเท 
ทฺวาทสปุริโส หตฺถีติ โย หตฺถี วุตฺโต เตน หตฺถินา ฯ เสเสสุปติ 
ตโย อสฺสา ปจฺฉิม อสฺสานีกนฺติอาทีสุ ปเทสุ ฯ เสส วจน 
สมุฏานาทีหิ สทฺธึ อุยฺยตฺุต ฯ เป ฯ เนว ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพนฺติ 
โยชนา ฯ 
                                            ทสม ฯ 
                                อเจลกวคฺโค ปฺจโม ฯ 
        [๑๑๘] สุรามณฺฑสฺสาติ สุราปสนฺนสฺส ฯ โมทนฺติ เอตายาติ 
มุทฺทิกา ผลวิเสโส กึกณิกาทโยติ กึกปฺปจฺจโย มุทฺทิกา เอว ผล 
                                    [ปา.๓๘๐ ส.๔๔๙]  
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มุทฺทิกาผล ฯ ชาติรเสนาติ ปกติรเสน ฯ มกฺขิกามธุนาปติ 
มธาสโว๑ มกฺขิกาน มธุนาป ชเนน กยริติ อิติ 
วจน อาจริยา วทนฺติ ฯ วาตเภสชฺชตฺถปติ วาตสฺส วูปสมน- 
เภสชฺชตฺถ ฯ ตสฺมึป เตเล ฯ อนติกฺขิตฺต มชฺช ยสฺมึ ต 
อนติกฺขิตฺตมชฺช ฯ ย ปนาติ ย เตล ฯ อติกฺขิตฺต มชฺช 
ยสฺมึ ต อติกขิฺตฺตมชฺช ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ เตเล ตสฺมึ เตเล ฯ 
ตนฺติ อริฏ ฯ เอตนฺติ อมชฺช อริฏนฺติ วจน ฯ โย ปนาติ 
โย อรฏิโ ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ เสส วจน ฯ เอตฺถาติ 
สมุฏานาทีสุ นิทฺธารณ ฯ 
                                        ปม ฯ 
        [๑๑๙] นตฺถิ อสฺสาโส ยสฺส โส อนสฺสาสโก ฯ สฺจรณ 
ปวตฺตน สฺจาโร อสฺสาสปฺปสฺสาสาน สฺจาโร อสฺสา... 
ฺจาโร อุปจฺฉินฺโน อสฺสา...สฺจาโร ยสฺส โส อุปจฺฉินฺน... 
จาโร ฯ ตป ภิกฺขุนี ขิฑฺฑา...ผุสนฺตสฺส ภิกฺขุสฺส ทุกกฺฏ 
โหติ ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
                                        ทุติย ฯ 
        [๑๒๐] ปกต ปฺตฺต น ชานนฺตีติ อปฺปกตฺุโน 
อยุตฺตตฺถสมาโส ฯ หสฺสน กีฬน หสฺโส หสฺโส เอว ธมฺโม 
 ๑. มธฺวาสโวติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๓๘๕ ส.๔๔๙..๔๕๑]  
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หสฺสธมฺโม กีฬนสภาโว ฯ กีฬาย อธิปฺปาโย ยสฺส โส กีฬา- 
ธิปฺปาโย ฯ นิมุชฺชติ วาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ เยน เยน 
องฺเคนาติ หตฺถปาทาทีสุ เยน เยน องฺเคน ฯ ชิยฺจ อริตฺตฺจ 
ชิยาริตฺต๑ ฯ ชิยนฺติ ทีฆวโส ฯ อุสฺสาเทนฺโตติ กฑฺฒนฺโต ฯ หตฺเถน 
วาติอาทีสุ วจเนสุ ปโย ฯ เป ฯ ทุกกฺฏ เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        เกจิ อาจริยา วทนฺติ ฯ ปตนฺจ อุปฺปตนฺจ ปตนุปฺปตน ฯ 
ตนฺติ วจน ฯ ตตฺถ หีติ หิ สจฺจ ตตฺถ อุทเก ขิตฺตกลาย ฯ 
โอตริตฺวา อโนตริตฺวา วา กีฬนฺตสฺส ภิกฺขุสฺสาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ยตฺถ กตฺถจิ าเน  ิต อุทก กีฬนฺตสฺสาติ ปเท กมฺม ฯ 
อตฺถโชตก ปน อตฺถสฺส าปก อกฺขร อุทเก ลิขิตุ วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ โย อตฺโถ อปฺปากโฏ ตสฺส ปากฏกรณตฺถ อุทเก 
อกฺขร ลิขิตุ วฏฏตีติ อธิปปฺาโย ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
                                             ตติย ฯ 
        [๑๒๑] ภิกฺขูหิ ภควตา ปฺตฺเตน เยน วจเนน ภิกฺขุ วุจฺจติ 
ต วจน ฯ เอตฺถาติ วจเน น คเหตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ 
ปเวณิยา อาคโตติ สงฺคีติกาลโต ปฏาย มหากสฺสปาทิอาจริย- 
ปรมฺปราย อาคโต ฯ ปณฺณตฺติวชฺเช ปน อาจริยุคฺคโห 
วฏฏตีติ ฯ สตฺุต สุตฺตานุโลมฺจาติ ปททฺวย อุคฺคหิตกานนฺติ ปเท 
 ๑. ผิยาริตฺต อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                              [ปา.๓๙๙ ส.๔๕๑.๔๕๒]  
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กมฺม ฯ ตนฺติ วจน ฯ 
                                          จตุตฺถ ฯ 
        [๑๒๒] ภฺชนฺติ อมิตฺเต อวมทฺทนฺติ เอตฺถาติ ภคฺคา 
ภฺช อวมทฺทเน ฯ สุสุมาโร คายติ เอตสฺส มาปตกาเลติ 
สุสุมารคีร เค สทฺเท อิโร ฯ 
        ตนฺนิสสฺิตวนสฺสาติ ต นคร นิสฺสติวนสฺส ฯ ตนฺติ ต วน 
วุจฺจติ ฯ อนุพนฺธิ สปฺโป ฯ สย สมาทหตีติ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ อรณีสณฺปนโตติ อรณิยา สณฺปนโต ฯ 
        อรติ คมิยตีติ อรณิ อคฺคิฏปนกฏ อร คมเน พหา- 
ทิตฺวารีติ สุตฺเตน อณิปฺปจฺจโย ฯ ปตฺตปจนฺจ เสทกมฺมฺจ 
ปตฺตปจนเสทกมฺม ฯ อลตีติ อลาต ต อุมุกฺก อล พนฺธเน 
กิราทิอาตก อิติ สุตฺเตน อาตกปฺปจฺจโย ฯ ตนฺติ อลาต ฯ 
อวิชฺฌาตนฺติ อนิพฺพุตาลาต ฯ ตตฺถาติ นิมิตฺตภูเต อุปทฺทเว ฯ 
                                            ฉฏ ฯ 
        [๑๒๓] จุณฺเณน ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินจฺิฉโย ฯ ปาร 
ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อุกฺกิริตฺวาติ อุทฺธริตฺวา กต 
อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ กตอาวาเฏสุป สนฺเตสุ นหายิตุ 
วฏฏติ ฯ ปสทฺเทน นทิย วตฺตพฺพเมว นตฺถีติ ทิสฺสติ๑ ฯ 
 ๑. ทสฺเสติ ฯ 

                      [ปา.๓๙๖..๔๐๓ ส.๔๕๒..๔๕๔]  
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อาวาฏเกสุปติป ปาโ ฯ ภมราทีหีติ ปท อนุพทฺธสฺสาติ ปเท 
กตฺตา ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
        ปาลิย ปน ทิยฑฺโฒ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ วสฺสานสฺส 
ปโม มาโส อิจฺเจเต อฑฺฒเตยฺยมาสา อุณฺหสมโย ปริฬาห- 
สมโยติ คิมฺหาน เอโส ทิยฑฺโฒ มาโส อุณฺหสมโย นาม 
วสฺสานสฺส ปโม มาโส ปริฬาหสมโยติ เอว เอเต อฑฺฒเตยฺย- 
มาสา กเมน อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโย นาม โหตีติ อตฺโถ ฯ 
คิมฺหานนฺตีติ เอตฺถ อิติสทฺโท นามวาจโก ฯ 
                                            สตฺตม ฯ 
        [๑๒๔] นว ปน ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ลาภ- 
สทฺโทย กมฺมสาธโน โก ภควตา ลาโภ ลทฺโธติอาทีสุ วิย 
โส เจตฺถ อตีตกาลิโกติ อาห อลภีติ ลโภติ ฯ ย จีวร 
ภิกฺขุนา อลภิ อิติ ตสฺมา ต จีวร ลโภ นาม ฯ ลโภ เอว 
ลาโภติ อิมินา สกตฺเถ ณปฺปจฺจโยติ ทสฺเสติ ฯ กึ อลภีติ 
กึ ลทฺธ ฯ นวนฺติ อภินว ฯ เอตฺตาวตา นวฺจ ต จีวรฺจาติ 
นวจีวร นวจีวร ลาโภ เอเตนาติ นวจีวรลาโภติ เอวเมตฺถ 
สมาโส กาตพฺโพติ ทสฺเสติ เตนาห ปฏิลทฺธนวจีวเรนาติ 
อตฺโถติ ฯ ยทิ เอว กถ นว จีวรลาเภนาติ วุตฺตนฺติ อาห อิติ 
นวจีวรลาเภนาติอาที ฯ อิตีติ เอว วุตฺตนเยน วตฺตพฺเพติ ปเท 
                          [ปา.๔๐๑..๔๐๔ ส.๔๕๔]  
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ตติยาวิเสสน ฯ ปฏิลทฺธ นวจีวร เอเตนาติ ปฏิลทฺธนวจีวโร ฯ 
         ิตปททฺวเยติ ปน ภิกฺขุนาติ ปททฺวเย นิทฺธารณ ฯ 
เยน ภิกฺขุนา จีวร ลทฺธ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ จีวรนฺติ เอตฺถ 
วจเน เวทิตพฺพ ฯ ตฺจ ปน กปฺป อาทิยนฺเตน ภิกฺขุนา จีวร 
รชิตฺวา อาทาตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ จีวรสฺส ปเฏ วา คณฺ ิย 
วา กปฺโป น วฏฏติ ฯ 
        [๑๒๕] ปาลิกปฺโป จ กณฺณิกกปฺโป จ ปาลิกปฺปกณฺณิก- 
กปฺปา ฯ ปาลิกปฺโปติ นลีาวฬิอาทิสณฺานา พินฺทุปนฺติ ฯ 
กณฺณิกกปฺโปติ กตฺถจิ กตฺถจิ พินฺทุ ทสฺเสตฺวา กยิรมาโน 
พินฺทุสมูโห กณฺเณ วา ปลนฺธนสทิสพินฺทุ ฯ สพฺพตฺถาติ 
อฏกถาสุ ฯ อคฺคเฬติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ อคฺคเฬติ 
อุทฺธริตฺวา อลฺลิยาปนกขณฺเฑ ฯ อนุวาเต ปริภณฺเฑติ ปฏ ิอนุ- 
วาตกุจฺฉิอนุวาเต ฯ กปฺโป กโต ยสฺม ึต กปฺปกต กปฺปกตฺจ 
ต จีวรฺจาติ กปฺปกตจีวร ฯ กปฺปสฺส กรณ กปฺปกรณ ต 
เอว กิจฺจ กปฺปกรณกิจฺจ ฯ กิริยากิริยนติฺ นิวาสนปฺปารุปนโต 
กปฺปสฺส จ อนาทานโต กิริยากิริย ฯ 
                                             อฏม ฯ 
        [๑๒๖] จีวรสฺสามิกสฺสาติ ปท อทินฺนนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
อทินฺนนฺติ เยน สทฺธึ วินยกมฺม กต เตน เอว วตฺวา อทินฺน ฯ 
                              [ปา.๔๐๕ ส.๔๕๔.๔๕๕]  
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วินยกมฺมนฺติ วิกปฺปนสงฺขาต วินยกมฺม ฯ เตนาติ เยน สทฺธ ึ
วินยกมฺม กต เตน ภิกฺขุนา ทินฺน ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท 
เสส วจน ฯ 
        ปาลิย ปน สมฺมุขาวิกปฺปนาติอาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ สมฺมุเขน 
วิกปฺปนา สมฺมุขาวิกปฺปนา ฯ ปรมฺมุเขน วิกปฺปนา ปรมฺมุขา- 
วิกปฺปนา ฯ มิตฺโตติ ทฬหฺมิตฺโต ฯ สนฺทิฏโติ ทฏิมิตฺโต 
นาติทฬฺหมิตฺโต ฯ 
                                            นวม ฯ 
        [๑๒๗] หาเส อธิปฺปาโย ยสฺส โส หสฺสาธิปฺปาโย ฯ 
อนิหิโต อฏปโต ปริกฺขาโร เยน โส อนิหิตปริกฺขาโร เตน ฯ 
เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
        ปาลิย ปน พนฺธิยติ เอเตนาติ พนฺธน กายสฺส พนฺธน 
กายพนฺธน ฯ ปฏิกนฺติ๑ ปกติวีต วา มจฺฉกณฺฑกขชฺชุริยปตฺต๒- 
วายิม วา ฯ สูกราน อนฺต สูกรนฺต๓ ฯ อิธ ปน ตสทิส 
วุจฺจติ ฯ สูกรนฺตา นาม กฺุจิกโกสา วิย อนฺโต สุสริ 
กตฺวา โกฏิต ฯ 
                                            ทสม ฯ 
                                สุราปานวคฺโค ฉฏโ ฯ 
 ๑. ปฏฏิก อิติ ปาลิ ฯ  ๒. ขชฺชูรีปตฺต ฯ  ๓. สูกรนฺตก อิติ ปาลิ ฯ 

                        [ปา.๔๐๗..๔๑๐ ส.๔๕๔.๔๕๖]  
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        [๑๒๘] อิสุ อสติ ขิปตีติ อิสฺสาโส ฯ ธนุ คณฺหนฺตีติ ธนุคฺ- 
คหา เตส อาจริโย ธนุคฺคหาจริโย ฯ เอตนฺติ โวโรเปยฺยาติ 
วจน ฯ วิโยชเิต สีสาลงฺกาเร สีส วิย ชีวิตา โอโรปเต ปาเณ 
สตฺเต เอตฺถ ปาเณ กิฺจิ ชีวิต นาม วิสุ น ติฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อสทิสุปมา ฯ อุปกฺกมมหนฺตตฺตาติ ปโยคสฺส มหนฺต- 
ภาโว ฯ กรุณาย นิยุตฺโต การุณิโก น การุณิโก นกิ-ฺ 
การุณิโก ตสฺส ภาโว นิกกฺารุณิกตา ฯ ตนฺติ มงฺกุณพีช ฯ 
                                         ปม ฯ 
        [๑๒๙] ตาทิเสน อุทเกน สามิส ปตฺต อาวิชฺฌิตฺวา โธวโตป 
ปโยเค ปโยเค ปาจิตฺติย ตาทิเส อุทเก อุณฺหยาคุปตฺต 
นิพฺพาปยโตป ปโยเค ปโยเค จ ปาจิตฺติย ต อุทก ฯ เป ฯ ปโยเค 
ปาจิตฺติยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อุทกโสณฺฑึ วา ฯ เป ฯ วีจี 
อุฏาปยโตป ปาจิตฺตินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตโตติ โสณฺฑิโปกฺขรณิโต ฯ 
อุทกสณฺาปนกปฺปเทเสติ๑ อุทกสฺส สณฺาปนกปฺปเทเส ฯ ตตฺถาติ 
อาสิตฺเต กปฺปยอุทเก ฯ เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
                                        ทุติย ฯ 
        [๑๓๐] ตสฺส ตสฺส ภิกฺขุโนติ เยน เยน วูปสมิต ตสฺส 
ตสฺส ภิกฺขุโน ฯ อกต กมฺมนฺติอาทีน วทนฺตาติ อกตกมฺม 
 ๑. ...สณฺานกปฺ...อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๔๑๒ ส.๔๕๖..๔๕๘]  
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ทุกฺกฏ ปุน กาตพฺพ กมฺม อนีหฏ ทุนฺนหีฏ ปุน หฏีพฺพนฺติ 
วทนฺตา ฯ สตฺถาราติ ปท วุตฺต อิติ ปเท กตฺตา ฯ อยมฺป 
ภิกฺขุ ฯ ตนฺติ ปริวาเร วุตฺตวจน ฯ ตสฺเสว วจนสฺส ฯ นนฺติ 
วจน ฯ ตตฺเถวาติ ปริวาเร ฯ อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ 
                                           ตติย ฯ 
        [๑๓๑] ทุฏุลฺลา นาม ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน ทสฺสิตานิ ฯ 
โสป อฺสฺสาติ อิมินา วุตฺโต โสป ภิกฺขุ ปฏิจฺฉาทนตฺถเมว 
อฺสฺส ภิกฺขุสฺส อาโรเจติ ยาว อาปตฺติยา โกฏิ น ฉิชฺชติ 
ตาว อาปตฺตี อาปชฺชตีติ สมฺพนฺโธ ฯ โสติ ทุติโย โส ภิกฺขุ ฯ 
ตสฺเสวาติ อาปตฺติอาปนฺนภิกฺขุสฺส ฯ เอว อาโรจเนน อาปตฺติยา 
โกฏ ิฉิชฺชติ อิติ อาห๑ ฯ อย ภิกฺขุ วสติ เอตฺถาติ วตฺถุ 
วตฺถุ จ โส ปคฺุคโล จาติ วตฺถุปุคฺคโล อาปตฺติอาปนฺนปุคฺคโลติ 
อตฺโถ ฯ อยนฺติ ทุติโย อย ภิกฺขุ ฯ เยน ทุติเยน อสฺส ตติยสฺส 
อาโรจิต โส ตติโย ภิกฺขุ ปฏินวตฺติตฺวา ตสฺเสว ทติุยสฺส ปฏิจฺ- 
ฉาทนตฺถเมว มา กสฺสจิ อาโรเจหีติ วทติ๒ เอว อาโรจิเต 
อาปตฺติยา โกฏิ ฉินฺนา โหตีติ อาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๓๒] อนุป ฯ เป ฯ ชฺฌาจารนฺติ เอตฺถ วจเน ทุฏุลฺล- 
อชฺฌาจาโร นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ อนุปสมฺปนฺนสฺส สุกฺกวิสฏ ิ 
 ๑. วทติ ฯ  ๒. อาโรเจติ ฯ 

                     [ปา.๔๑๙.๔๒๐ ส.๔๕๘.๔๕๙]  
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จ กายสสคฺโค จาติ อย ทุฏุลฺลอชฌฺาจาโร นามาติ อิท๑ 

นาม ทุฏุลฺลาจาโร ปน สิกฺขาปทฏกถาย สเมติ ฯ ตตฺถ หิ 
อนุปสมฺปนฺนสฺส ปาณาติปาตาทีนิ ปฺจ สิกฺขาปตานิ ทุฏุลฺลานิ 
นาม ตานิ อุปาทาย วิกาลโภชนาทีนิ ปฺจ อทุฏุลฺลานีติ 
เอว อฺมฺ อุปาทาย ทุฏุลลฺานิ วุตฺตานิ ฯ ปาณาติ- 
ปาตาทีนิ ปน ทฏุุลฺลาน ิปฺจ สิกฺขาปทานิ อเปกฺขิตฺวา สุกฺก- 
วิสฏ ิ จ กายสสคฺคทุฏุลฺลอตฺตกามา อชฺฌาจาโร นามาติ 
วุตฺตา ฯ อิธ ปน วิกาลโภชนาทีนิ ปฺจ สิกฺขาปทานิ เจว 
ทุฏุลฺลอตฺตกามา จ อทุฏุลฺลอชฺฌาจาโร นามาติ วุตฺตานิ ฯ 
วิกาลโภชนาทีนิ อุปาทาย สุกกฺวิสฏ ิกายสสคฺคา ทุฏุลฺล- 
อชฺฌาจาโร นามาติ วุตฺตาติ เอว อฺมฺ อุปาทาย 
อทุฏุลฺลอชฌฺาจารา วุตฺตา ตสฺมา อฏกถาย ปุพฺพาปรวิโรโธ 
นตฺถีติ อมฺหาก ขนฺติ ฯ 
                                          จตุตฺถ ฯ 
        [๑๓๓] อกฺขรานิ ฯ เป ฯ จินฺเตสุ อุปาลิสฺส มาตาปตโรปติ๒ 

สมฺพนฺโธ ฯ เตนสฺสาติ เตน จินฺตเนน อสฺส อุปาลิสฺส ฯ รูป- 
สุตฺตนฺติ กหาปณาทีน รูปนิมิตฺต นิมิตฺตวาจโก สุตฺตสทฺโท ฯ 
ฑสาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ ปฏิสนฺธิคฺคหณโต ปฏายาติ ย มาตุ- 
 ๑. อย ฯ  ๒. อย ปสทฺโท อิธ น อิจฺฉิตพฺโพ ฯ 

                                    [ส.๔๕๙.๔๖๐]  
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กุจฺฉิย๑ ปม วิฺาณ ปาตุภูต ต อาทึ กตฺวา ฯ คพฺภ- 
วีโสป หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ อปสทฺโท มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมิตฺวา 
ปริปุณฺณวีสติวสฺส ปุคฺคล อเปกฺขติ ฯ ยถาหาติ ภควา กึ 
อาห ฯ ตทุปาทายาติ ต วิฺาณ อาทึ กตฺวา ฯ อสฺส 
ปุคฺคลสฺส สาว ชาติ ฯ ตตฺถาติ อนุชานามิ ภิกฺขเว คพฺภวีส 
อุปสมฺปาเทตุนฺติ วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ ตโต มหา- 
ปวารณโต ฯ ต มหาปวารณ ฯ 
        [๑๓๔] ต อุปสมฺปทน กสฺมา อิติ ปุจฺฉา ฯ ปริหาโร มยา 
วุจฺจเต ฯ อิติ ตสฺมา ฯ อิตีติ เอว นิกฺกงฺขา หุตฺวา เถรา ฯ 
เอตฺถาติ เอกูนวีสติวสฺส สามเณรนฺติอาทิวจเน วุตฺตนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ อนาปตฺติ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ปุคฺคโล 
โอนวีสติวสฺโส อุปสมฺปาทิโต ฯ โส ปคฺุคโล อฺ ปุคฺคล ฯ 
ตนฺติ โอนวีสติวสฺส ปุคฺคล ฯ มฺุจิตฺวา คโณ ปฺจภิกฺขุอาทิ- 
วเสน เจ ปูรติ ฯ คโณ ปูรตีติ อิท หตฺถปาเส อวิชหน สนฺธาย 
วุตฺต ฯ สเจ ปน โส อนุปสมฺปนฺนปุคฺคโล ภิกฺขูน อนฺตเร 
นิสินฺโน โหติ ทิยฑฺฒหตฺถปาโส จ ภิกขฺูหิ วิชหิโต โหติ โส 
ปุคฺคโล อุปสมฺปนฺโน น โหติ ฯ โสป จาติ อนุปสมฺปนฺโน ฯ 
                                         ปฺจม ฯ 
 ๑. มาตุกุจฺฉิสฺมินฺติ ปาลิยมฺป อฏกถายมฺป ปาเน น สเมติ ฯ 

                          [ปา.๔๒๔ ส.๔๖๐...๔๑๒]  
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        [๑๓๕] ตสฺสาติ รฺโ ฯ กาลวิสงฺเกเตนาติ กาลสฺส 
วิสงฺเกเตน ฯ 
                                          ฉฏ ฯ 
        [๑๓๖] อยฺโยติ๑ สามิก อาลปติ ฯ 
                                          สตฺตม ฯ 
        [๑๓๗] อสฺสาติ อริฏสฺส ฯ คิชฺฌฆาตกกุลปฺปสูตสฺสาติ 
คิชฺฌฆาตกกุเล ชาตสฺส ฯ เตติ อนฺตรายิกา ฯ กมฺมฺจ กิเลโส 
จ วิปาโก จ อุปวาโท จ อาณาวีติกฺกโม จ กมฺม...กกฺมา 
เตส วโส เภโท กมฺม...วโส ฯ ตตฺถาติ กมฺมาทีสุ ฯ กมฺม 
เอว อนฺตรายิกา กมฺมนฺตรายิกา ฯ ตนฺติ ภิกฺขุนีทูสกกมฺม ฯ 
เต อุปวาทนฺตรายิกา ตาวเทว โหนฺติ ตโต ขมาปนโต ปร 
น โหนฺติ ฯ ตาป อาปตฺติโย ตาวเทว โหนฺติ ฯ ตโตติ ภิกฺขุ- 
ภาวสฺส ปฏิชานนาทิโต ฯ ตตฺราติ เตส ุยถาวุตฺเตสุ อนฺตราเยสุ 
นิทฺธารณ เสสนฺตรายิเกติ ปท นิทฺธารณีย ฯ เอเตปติ อิตฺถี- 
รูปาทโย ฯ ฉนฺโท เอว ราโค ฉนฺทราโค เตน สห วตฺตนฺตีติ 
สจฺฉนฺทราคา เตส ปริโภโค สจฺฉนฺท...โภโค ฯ เอตฺถาติ 
กาเมสุ ฯ ภพฺพปุคฺคลานนฺติ อนุรูปปุคฺคลาน อาส ปตฺถน ฯ 
 ๑. อิท นายฺโยติ วณณฺนาปาเน สม ฯ ปาลิย ปน นายฺย อิติ ทิสฺสติ 
 อยเมว ยุตฺตตโร อาลปนตฺตา ฯ 

                                 [ส.๔๖๒..๔๖๔]  
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อฏ ิกงฺข๑ลุปมาติอาทิมฺหิ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
                                          อฏม ฯ 
        [๑๓๘] อกตานุธมฺเมนาติ๒ อุกฺขิปตฺวา อโนสาริเตน ฯ 
อนุธมฺโม โอสารณา วุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อนุธมฺโมติ อนุโลม- 
ธมฺโม ฯ อุกฺเขปนียกมฺมสฺส อนุรูโป ปจฺฉา กาตพฺโพ วา 
ธมฺโมติ อนุธมฺโม ฯ อนุโลมวตฺต ทิสฺวาติ น อุปสมฺปาเทตพฺพ 
น นิสฺสโย ทาตพฺโพติอาทิก อฏารสวิธ วตฺต ทิสฺวา เอเตสุ 
อฏารสฺส อนุโลมวตฺเตสุ วตฺตนฺต ทิสฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ ยสฺสาติ 
ภิกฺขุสฺส ฯ อกโต อนุธมฺโม ยสฺส โส อกตานุธมฺโม๒ ฯ อสฺสาติ 
อกตานุธมฺเมนาติ๒ ปทสฺส ฯ 
                                              นวม ฯ 
        [๑๓๙] เอตสฺสาปติ สมณุทฺเทสสฺส ฯ อุมฺมชชฺนฺตสฺสาติ 
ปวิสนฺตสฺส ทิฏ ิคฺคหณ อุปฺปนฺน ฯ นาเสตูติ เอตฺถ วจเน วุตฺตา 
นาสนา ติวิธา ฯ ตตฺถาติ ตาสุ ติวิธาสุ นาสนาสุ ฯ อิธาติ 
สิกฺขาปเท ฯ ตตฺถาติ เตสุ จร ปเร วินสสฺาติ ปเทสุ 
นิทฺธารณ ฯ ยตฺถ าเน เต มย น ปสฺสาม ตตฺถ ตฺว คจฺฉ 
อิติ อธิปฺปาโย ฯ เตนาติ สมณุทฺเทเสน การาเปยฺยาติ ปเท 
 ๑. ปาลิยมฺป วณฺณนายมฺป อฏ ิกงฺกลูมาติ มุทฺทิยติ ฯ ๒. อกฏ...อิติ 
 อิทานิ สนฺนิฏาน ฯ 

                    [ปา.๔๓๒..๔๔ ส.๔๖๔..๔๖๖]  
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กมฺม ฯ 
                                          ทสม ฯ 
                         สปฺปาณกวคฺโค๑ สตฺตโม ฯ 
        [๑๔๐] ย วุตฺตนฺติ ย วจน ภควตา วุตฺต ฯ เอตฺถ 
สิกฺขาปเท เสส วจน วินิจฺฉยโต อุตฺตานเมวาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ปาลิย ปน สหธมฺมิก วุจฺจมาโนติ สหธมฺมิเกน วุจฺจมาโน 
กรณตฺเถ เจต อุปโยควจน ฯ ปฺจหิ สหธมฺมิเกหิ สิกฺขิตพฺพตฺตา 
เตส วา สนฺตกตฺตา สหธมฺมิกนฺติ ลทฺธนาเมน พุทฺธปฺปฺตฺเตน 
สิกฺขาปเทน วุจฺจมาโนติ อตฺโถ ฯ 
                                            ปม ฯ 
        [๑๔๑] กปฺปยฺจ อกปฺปยฺจ อาปตฺติ จ อนาปตฺติ จ 
สวโร จ อสวโร จ ปหานฺจ กปฺป...ปหานา เตหิ 
ปฏิสยุตฺตกถา กปฺปยา...ปฏิสยตฺุตกถา ฯ วินยสฺส ปริยตฺติ 
วินยปริยตฺติ สา มูล เอตสฺสาติ วินยปริยตฺติมูลก ฯ เตติ 
อานิสเส ฯ กถมสฺสาติ กถ อสฺส วินยสสฺ อเนน ปุคฺคเลน๒ 

อตฺตโน สีลคุโณ๓ สุคุตฺโต ฯ อิธาติ สาสเน ฯ โส เตหีติ โส 
วินยธโร เตหิ ภิกฺขูหิ ฯ โวหรตีติ กเถสิ ฯ ตตฺถาติ ทฺวีสุ 
 ๑. อิทานิ กการรหิตปาวเสน ปนฺติ ฯ ๒. อเนน วา ปุคฺคเลนาติ ภวิตพฺพ ฯ 
 ๓. สีลกฺขนฺโธติ สพฺพตฺถ วณณฺนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๔๔๗ ส.๔๖๖..๔๗๐]  
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ปจฺจตฺถิเกสุ ฯ ลิจฺฉวิ ลจฺฉวีติ เทฺว ปาา ฯ 
        อตฺตโน ปจฺจตฺถิกา อตฺตปฺปจฺจตฺถิกา ฯ วิปรีต ทสฺสน 
เยส เต วิปรีตทสฺสนา ฯ อริฏภิกฺขุ จ กณฺฏกสามเณโร๑ 

จ เวสาลีวชฺชีปตฺตกา จ อริฏ...ปุตฺตกา ฯ ปรุปหาโร จ 
อฺาณฺจ กงฺขา จ ปรวิตารณา๒ จ ปรุ...ตารณา เต 
อาทโย เยส เต ปรุป...ทโย ปร.ุ.. ทโย วาทา เยส 
ปุคฺคลาน เต ปรุ...ทิวาทา ฯ กโต ปคฺคโห เยหิ เต กตปฺ- 
ปคฺคหา ฯ 
        ตตฺถาติ ตสฺมึ ติวิเธ สทฺธมฺเม ฯ ตตฺถาติ ปริยตฺติอาทีสุ ฯ 
น หิ อฺโติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ เอตฺถ จาติ อุโปสถาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ อิตีติ เอว ฯ อานิสเสสูติ นิทฺธารณ ฯ ทวีฺหิ 
สทฺธี ปุริมานิ สตฺตาติอาทิ โยเชตพฺพ ฯ 
        อิเม วาติ๓ เอตฺถ วาสทฺเทน น เกวล อุปาลิสฺส คุณเยว 
ทสฺเสนฺโตติ าเปติ ฯ เตธาติ เต อิธาติ เฉโท ฯ เอตฺถาติ เต 
พหู ภิกฺขูติ วจเน ฯ อาจริย อุทฺทิสาเปนฺโต วาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
นนฺติ ปาฏิโมกฺข ฯ 
 ๑. กณฺก...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ   ๒. ...วิตรณาติ วณฺณนาปาโ ฯ ๓. อย 
 วาสทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ ฯ ตตฺถ อิเม อานิสเสติ ทิสฺสติ ฯ 

                                  [ส.๔๗๐..๔๗๓]  
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        [๑๔๒] ขุทฺทเกหิ จ อนุขุทฺทเกหิ จาติ สงฺฆาทิเสสาทีหิ๑ 

ขุทฺทเกหิ เจว ถลฺุลจฺจยาทีหิ อนุขุทฺทเกหิ จ ฯ เปตฺวา จตฺตาริ 
ปาราชิกานิ อวเสสานิ สพฺพานิ สิกฺขาปทานิ ปริยาเยน ขุทฺทกานิ 
เจว โหนฺติ อนุขุทฺทกานิ จ ฯ วุตฺตฺเหต ปฺจสติกกฺขนฺธเก 
กตมาติ ปน ภนฺเต ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ เอกจฺเจ 
เถรา เอวมาหสุ จตฺตาริ ปาราชิกานิ เปตฺวา อวเสสานิ ขุทฺทานุ- 
ขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ เอกจฺเจ เถรา เอวมาหสุ จตฺตาริ 
ปาราชิกานิ เปตฺวา เตรส สงฺฆาทิเสเส เปตฺวา อวเสสานิ 
ขุทฺทานุขุกฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ เอกจฺเจ เถรา เอวมาหสุ 
จตฺตาริ ปาราชิกานิ เปตฺวา เตรส สงฺฆาทิเสเส เปตฺวา 
เทฺว อนิยเต เปตฺวา อวเสสานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขา- 
ปทานีติ ฯ เอกจฺเจ เถรา เอวมาหสุ จตฺตาริ ปาราชิกานิ 
เปตฺวา เตรส สงฺฆาทิเสเส เปตฺวา เทฺว อนิยเต เปตฺวา 
ตึสนิสฺสคฺคิเย ปาจิตฺติเย เปตฺวา อวเสสานิ ขุทฺทานุขุทฺทากานิ 
สิกฺขาปทานีติ ฯ เอกจฺเจ เถรา เอวมาหสุ จตฺตาริ ปาราชิกานิ 
เปตฺวา เตรส สงฺฆาทิเสเส เปตฺวา เทฺว อนิยเต เปตฺวา 
ตึสนิสฺสคฺคิเย ปาจิตฺติเย เปตฺวา เทฺวนวุติปาจิตฺติเย เปตฺวา 
 ๑. อย อาทิสทฺโท นิรตฺถโก ตโต อุปริมาน ปาราชิกาน  อขุทฺทกตฺตา เจว 
 ตโต เหฏ ิมาน ถุลฺลจฺจยาทนี อนุขุทฺทกตตฺา จ ฯ 

                                      [ส.๔๗๓]  
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อวเสสานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ เอกจฺเจ เถรา 
เอวมาหสุ จตฺตาริ ปาราชิกานิ ฯ เป ฯ จตฺตาโร ปาฏิเทสนีเย 
เปตฺวา อวเสสานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ 
        [๑๔๓] ย ปน นาคเสนตฺเถเรน มิลนิฺทรฺา ปุฏเน วุตฺต 
ทุกฺกฏ มหาราช ขุทฺทก ทพฺุภาสิต อนุขุทฺทกนฺติ ตตฺถ อนฺติม- 
โกฏาสเมว วุตฺต ต วาทปโถปจฺเฉทนตฺถนฺติ ทฏพฺพนฺติ ฯ 
        [๑๔๔] เตสนฺติ สิกฺขาปทาน ฯ สวตฺตนมริยาท...วจนนฺติ 
สวตฺตนสฺส มริยาทา อวธิ สวตฺตนมริยาทา สวตฺตนมริยาทาย 
นิยมนวเสน ปริจฺเฉโท สวตฺต...เฉโท ตสฺส วจน สวตฺต...น ฯ 
อิทานิ ต มริยาทาทึ วิวริตฺวา ตสฺเสตุ อิท วุตฺต โหตีติอาทิ 
วุตฺต ฯ อิท วจน ภควตา วุตฺต โหติ ฯ ห ิสจฺจ เอตานิ 
สิกฺขาปทานิ เย ภิกฺขู สชฺฌายนฺตีติ ธาเรนฺติ ฯ ยาว 
กปฺปติ นุ โข น กปฺปติ นุ โข ฯ เป ฯ อุปฺปชฺชติเยว เอตานิ 
สิกฺขาปทานิ เตส ภิกฺขูน ตาว สวตฺตนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อติสย- 
ววฏาปนนฺติ อติสเยน ววฏาปน ฯ ตสฺสาติ ยาวเทวาติ 
ปทสฺส ฯ ตสฺส อุปสมฺปนฺนสฺส ฯ ตสฺม ึวินเย ฯ 
                                         ทุติย ฯ 
        [๑๔๕] โสติ โส ปาฏิโมกโฺข ฯ ตสฺสาติ ภิกฺขุโน ฯ ปาลยิ 
ปน ตฺเจ ภิกฺขุนฺติอาทีสุ สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ 
                 [ปา.๔๕๓..๔๕๖ ส.๔๗๓.๔๗๔]  
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        อฺเ ภิกฺขู ต ภิกฺขุ ชาเนยฺยุ ปาฏิโมกฺเข ปาฏิโมกฺขุทฺ- 
เทสเกน ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ อุทฺทิสฺสมาเน อิมินา ภิกฺขุนา นิสินฺนปุพฺพ 
เตหิ อฺเหิ ภิกฺขูหิ ทิฏทฺวิตฺติวารโต ภิยฺโย วิตฺถาเร ปาฏ ิ
โมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน โก ปน วาโต กิเมว วตฺตพฺพ ตสฺส 
ภิกฺขุโน อฺาณเกน อาปตฺติยา มุตฺติ น จ อตฺถ ิตตฺถ 
ตสฺมึ อนาจาเร จิณฺเณ โส ภิกฺขุ ย อาปตฺตึ อาปนฺโน ยถา 
เยน ปกาเรน ธมฺโม  ิโต ตถา ตฺจ อาปตฺตึ โส ภิกขฺุ 
สงฺเฆน กาเรตพฺโพ อาวุโส อฺเส ปาฏิโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน 
สาธุก อฏ ิกตฺวา มนสิกรณสฺส อานิสสสฺ ิตา ทิฏธมฺมิกา 
เจว สมฺปรายิกา จ เย ลาภา อิจฺฉิตพฺพา ย ตฺว โย ตฺว 
ปาฏิโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน สาธุก อฏ ิกตฺวา น มนสิกโรสิ เต 
สพฺเพ ลาภา ตสฺส ตว อลาภา เอว น โหนฺติ ปฺุ- 
วิเสเสน ลทฺธมฺป มนุสฺสตฺต ตสฺส เต เตน ตยา ทุลลฺทฺธ 
อิติ วจเนหิ นินฺทิตฺวา ยถาธมฺม กรณโต อุตฺตรึ จ อสฺส 
ภิกฺขุโน สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆติอาทินา ปทภาชนีเย วุตฺเตน 
ตฺติทุติยกมฺเมน โมโห อาโรเปตพฺโพ ตสฺมึ โมหนเก ปุคฺคเล 
อิท ปาจิตฺติย เวทิตพฺพนฺติ ฯ อิมินา ภิกฺขุนาติ ปท นิสินฺน- 
ปุพฺพนฺติ ปเท กตฺตา  
                                         ตติย ฯ 
                                [ปา.๔๕๖.๔๕๗]  
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        [๑๔๖] ปหาร เทติ ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ยถายนฺติ 
เยน ปกาเรน อย ภิกฺขุ  ฯ น ภิกฺขุ ฯ วิรปูกรณาธิปฺปาเยนาติ 
วิรูปสฺส กรเณน อธิปฺปาเยน ฯ รตฺต จิตฺต ยสฺส โส รตฺตจิตฺโต ฯ 
ตโต มนุสฺสาทิโต ฯ อสฺสาติ สิกฺขาปทสฺส ฯ อิท สิกฺขาปท ฯ 
                                       จตุตฺถ ฯ 
        [๑๔๗] โปถนสมตฺเถน สตฺติก ตลเมว สตฺติก 
ตลสตฺติก ฯ อุจฺจาเรนฺตีติ อุกฺขิปนฺติ ฯ เตติ สตฺตรสวคฺคิยา 
ภิกฺขู ฯ ปหาเรน ปริจิตา ปคุณา ปหารปริจิตา ฯ ลทโฺธ 
ปหาโร เยหิ เต ลทฺธปฺปหารา เตส ภาโว ลทฺธปฺปหารตฺต 
ตสฺมา ฯ ปหารสฺส มุจฺฉิตาติ ปา อาจริยา สชฺฌายนฺติ ฯ 
ตตฺถาติ ตสฺมึ ปาเ อิติ อตฺโถ ฯ อุคฺคิรติ ฯ เป ฯ เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ โมกฺขาธิปฺปาโย ตลสตฺติก อุคฺคิรตีติ เอตฺถ 
วจเน วินจฺิฉโย ฯ ปุพฺเพ ปหารสิกฺขาปเท มนุสฺเสน วา 
ติรจฺฉานคเตน วาติอาทินา วุตฺเตสุ มนุสฺสาทิวตฺถูสุ ฯ 
                                     ปฺจม ฯ 
        [๑๔๘] เต หีติ หิ สจฺจ เต ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ฯ อากิณฺณา 
โทเสหีติ อากิณฺณโทสา เตส ภาโว อากิณฺณโทสตฺต ฯ เอวนฺติ 
โจทเนน ฯ อตฺตปริตฺตาณนฺติ อตฺตรกฺขน ฯ ปฏิกจฺเจว ปมเมว ฯ 
                                              ฉฏ ฯ 
                        [ปา.๔๖๐..๔๖๒ ส.๔๗๕.๔๗๖]  
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        [๑๔๙] ตยาติ ปท นิสินฺนนฺติอาทิปเทสุ กตฺตา ฯ  
                                          สตฺตม ฯ 
        [๑๕๐] ยตฺถ าเน ตฺวา เตส ภิกฺขูน วจน โสตุ สกฺกา โหติ 
ตตฺถ าเน อิติ อตฺโถ ฯ โสตุกามตาย คมนวเสน กิริยา สิยา 
 ิตฏาน อาคนฺตฺวา ฯ เป ฯ วเสน อกิรยิา สิยาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                                          อฏม ฯ 
        [๑๕๑] ธมฺเมนาติ ภูเตน วตฺถุนา ฯ วินเยนาติ โจทนาย 
เจว สารณาย จ ฯ สตฺถุสาสเนนาติ ตฺติสมฺปทาย เจว 
อนุสฺสาวนาย จ ฯ เอเตสุ กมฺเมสุ ฯ 
                                           นวม ฯ 
        [๑๕๒] อนุวิชฺชโก วินยธโร สงฺเฆน สมฺมโต ฯ เอตฺตาวตาปติ 
อตฺตโน กถาย กถเนน ฯ 
                                           ทสม ฯ 
        [๑๕๓] โย๑ มิตฺโต ยถามิตฺโต ยถามิตฺตสฺส ภาโว ยถามิตฺตตา ฯ 
                                        เอกาทสม ฯ 
        [๑๕๔] ตตฺถ ปริณามนสิกฺขาปเท ฯ อิธ สิกฺขาปเท ฯ 
                                         ทฺวาทสม ฯ 
                              สหธมมฺิกวคฺโค อฏโม ฯ 
 ๑. โย โย ฯ 

                                    [ส.๔๗๗..๔๗๙]  
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        [๑๕๕] เตหีติ อยฺเยหิ ฯ อนฺตรนฺติ โทสนฺติ อตฺโถ ฯ 
ราชนฺเตปุร หตฺถิสมฺมทนฺติอาทีสุ๑ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ 
ราชนฺเตปุเร ฯ ต วจน ฯ ตตฺถ ปาเ ฯ อนิกฺขนฺตราชเก 
อนีภตรตนเกติ๒ เอตฺถ สยนฆเรติ ปาเสโส ทฏพฺโพติ อาห 
อนิกฺขนฺโต ราชา อิโตติอาทึ ฯ อิโตติ สยนฆรโต ฯ สยนฆเรติ 
สยนีฆเร ฯ รตึ ชเนตีติ รตน หตฺถิอาทิ ฯ อิธ ปน อิตฺถีรตน 
อธิปฺเปตนฺติ อาห รตน วุจฺจติ มเหสีติ ฯ 
                                         ปม ฯ 
        [๑๕๖] สตโต ปฺจ กหาปณา ปุณฺณปตฺต นาม ฯ 
สตโตติ ปท ปฺจ กหาปณาติ ปเท อปาทาน ฯ อุคฺคณฺหาติ 
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺสาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ สงฺฆคณ 
ฯ เป ฯ อตฺถาย อุคฺคณฺหนฺตสฺส วา ฯ เป ฯ ทุกฺกฏ โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        ภณฺฑาคาริกสีเสนาติ สสีมิว ปธาน ยงฺกิฺจิ สีสนฺติ อิธ 
อุปจาเรน วุจฺจติ ตถา ภณฺฑาคาริกสทฺโท ภาวปฺปธาโน ฯ 
ภณฺฑาคาริโก ภณฺฑาคาริกตฺต สีส ปธาน ภณฺฑาคาริกสีส 
กมฺมธารโย เตน ภณฺฑาคาริกตฺตสฺส ปธานกรเณนาติ อตฺโถ ฯ 
 ๑. ...สมฺมทฺทนฺติ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. อนีภฏ...อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 
 อิทานิ ปน อนิคฺคต...อิติ  สชฺฌายาม ฯ 

                      [ปา.๔๘๖..๔๙๒ ส.๔๗๙..๔๘๑]  
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อชฺฌาราเม วา ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถ มหา- 
อาราเม ฯ ยตฺถ าเน ฯ 
        [๑๕๗] มหาโพธิสฺส ทฺวารโกฏโก มหาโพธิทฺวารโกฏโก โส 
จ อมฺพคณฺจ มหาโพธิทฺวารโกฏกอมฺพคณา๑ เตหิ สทิสานิ 
มหา...สทิสานิ ฯ อมฺพคณนฺติ ลงฺกาทีเป วิชฺชมาน อมฺพคณ ฯ 
นตฺถิ มนุสฺสา ยสฺมึ ต นิมมฺนุสฺส นิมฺมนุสฺสฺจ ต านฺจาติ 
นิมฺมนุสฺสฏาน ตสฺมึ นิมฺมนุสฺสฏาเน ฯ ปจฺฉา อากิณฺณ- 
มนุสฺเสป ชาเต ฯ อากิณฺโณ มนุสฺโส อากิณฺณมนุสฺโส ฯ 
อปสทฺโท อรุจิสูจนตฺโถ ฯ ตนฺติ ธน ฯ ภิกฺขุ สามิเก สเจ 
น ปสฺสติ ภิกขฺุ ปสุกูลคฺคหาทิก ปฏิรปู กริสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
รูเปน วา ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วุตฺต รูป นาม ภณฺฑก๒ ฯ 
นิมิตฺตนฺติ นิมิตฺต นาม ลฺจนาทิ๒ ฯ ภณฺฑิกายาติ ปท 
สลฺลกฺเขตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ มตฺติกาย สฺจน มตฺติกา- 
ลฺจน๒ ฯ อามาสเมวาติ อามสิตพฺพเมว วตฺถาทิ ฯ 
                                                 ทุติย ฯ 
        [๑๕๘] สพฺเพหิ ภิกฺขูหิ อาปุจฺฉิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
เตลภิกฺขาย วาติ เตลสฺส ยาจนตฺถ ฯ อุปจาโรติ ทุติยเลฑฺฑุ- 
 ๑. ...อมฺพงฺคณ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ   ๒. ภฺฑ ลฺฉนาทิ ... ลฺฉน อิติ 
 วณณฺนาปาโ ฯ 

                                [ปา.๔๙๒ ส.๔๘๑..๔๘๓]  
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ปาโต อุปจาโร ฯ อนฺตรารามนฺติอาทีสุ เกวล อนาปุจฺฉา น 
โหติ ฯ 
                                              ตติย ฯ 
        [๑๕๙] ต เภทนก อสฺส ปาจิตฺติยสฺส อตฺถิ อิติ ตสฺมา 
ต ปาจิตฺติย เภทนก นาม ฯ เอวสทฺเทน ปาจิตฺติย อฺ- 
นามวนฺต นตฺถีติ าเปติ ฯ อรณี เอว ธนุก อรณีธนกุ ฯ 
เวฏนเกติ๑ กายพนฺธนสฺส ปาสนฺเต ฯ ทสมูเล ตสฺส ถิรภาวตฺถ 
กตฺตพฺเพ ทนฺตวิสาณาทิมเย ว วเธ๒ ฯ 
                                            จตุตฺถ ฯ 
        [๑๖๐] ฉินฺทิตฺวา ปริภฺุชตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ตุลาสงฺฆาเฏติ ปท เปตฺวา ปเท กมฺม ฯ สพฺพ กรณ 
วฏฏติ ฯ 
                                           ปฺจม ฯ 
        [๑๖๑] เอตฺถาติ มฺจปเ ฯ มฺจปาน อุปริ วิลิมิก 
อตฺถริตฺวา ตสฺส อุปริ ตูล ปกฺขิปตฺวา ตูลสฺส อุปร ิวิลิมิกาย 
โอนทฺธ มฺจป อิติ วจน ภควตา วุตฺต โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                                            ฉฏ ฯ 
 ๑. อิท ปท ปาลิยมฺป วณณฺนายมฺป น ทิสฺสติ ฯ ๒. วีเถติ ปาลิ วีถเกติ 
 วณณฺนา ฯ 

                     [ปา.๔๙๗..๕๐๑ ส.๔๘๓.๔๘๔]  
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        [๑๖๒] นิสีทนฺติ เอตฺถาติ นิสีทน ฯ กตฺถ าเน นิสีทน 
ภควตา อนฺุาต ฯ ตตฺถาติ จีวรกฺขนฺธเก ฯ โสป อุทายิ 
ต นิสีทน กฑฺฒติ เตน ตสฺมา ต อุทายึ ภควา ยถา นาม 
ปุราณจมฺมกาโรติ๑ เอว วจน อาห ฯ 
                                       สตฺตม ฯ 
        [๑๖๓] กณฺฑุ ปฏิจฺฉาเทตีติ กณฺฑุปฺปฏิจฺฉาทิ๒ ฯ ตตฺถาติ 
จีวรกฺขนฺธเก ฯ กสนฺติ วิเลขนฺติ เอตฺถาติ กจฺฉุ กส วิเลขเน 
จฺฉุปฺปจฺจโย ฯ โลหิตคณฺฑิกาติ โลหิตสฺ ิตา ฯ อริสฺจ 
ภคนฺทโร จ มธุเมโฆ จาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ 
                                       อฏม ฯ 
        [๑๖๔] วสฺสสฺส โยคา วสฺสิกา วสฺสิกา เอว สาฏกาติ 
วสฺสิกสาฏิกา ฯ 
                                         นวม ฯ 
                            รตนวคฺโค๓ นวโม ฯ 
                         ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 ๑. ยถา นาม ปุราณจมฺมกาโรติ อิท น ปาลิ ฯ เสยฺยถาป ปุราณสิโกฏโติ ปาลิ ฯ  
 ๒. ...ปฏิจฺฉาที อิติ สวณณฺนา ปาลิ ฯ กรณสาธน กาตพพฺเมต ฯ ๓. อยเมว 
 ปาสิ ฯ วณณฺนาย ปน ราชวคฺโคติ ทิสฺสติ ฯ 

                                   [ส.๔๘๔..๔๘๖]  
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               ปาฏิเทสนียกณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
 
        [๑๖๕] เอว ขุทฺทกานิ วณฺเณตฺวา อิทานิ ปาฏิเทสนีย- 
วณฺณน ปฏิชานนฺโต อาห ปาฏิเทสนียาติอาทึ ฯ 
        ปาฏิเทสนียา นาม เย ธมฺมา ขุทฺทกาน อนนฺตรา ธมฺม- 
สงฺคาหเกหิ ปตา อิทานิ เตส ปาฏิเทสนียาน ธมฺมาน อ 
วณฺณนา ภวติ ฯ 
        [๑๖๖] ปมปฺปาฏิเทสนีเย ตาว วินิจฺฉโย ฯ สพฺเพ- 
วาติ สพฺพ เอวาติ เฉโท ฯ เอเตสุ รถิกาทีสุ ฯ เอตฺถาติ 
ปาฏิเทสนีเย ฯ อนฺตรารามาทีสูติ อนฺตรารามภิกฺขุนูปสฺสยติตฺถิย- 
เสยฺยปฺปฏิกฺกมเนสุ ฯ ภิกขฺูน สนฺติเก อุปสมฺปนฺนาย ปน 
หตฺถโต คณฺหนฺตสฺส ยถาวตฺถุกเมว ปาฏิเทสนียนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อฺเน ชเนน ทาเปตีติ ปเท กมฺม ฯ ต ขาทนียโภชนีย ฯ 
ภิกฺขุนิยา อฺเน วาติ ปททฺวย ปฏิคฺคาหาเปตฺวาติ ปเท 
กมฺม ฯ 
                                           ปม ฯ 
        [๑๖๗] อตฺตโน ภตฺต ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ปุริมสิกฺขาปเทนาติ ปมปฺปาฏิเทสนียสิกฺขาปเทน ฯ อฺสฺส 
ภตฺต ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
                     [ปา.๕๑๔..๕๒๐ ส.๔๘๗.๔๘๘]  
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        ปาลิย ปน เอกสฺส เจป๑ ภิกฺขุโน นปฺปฏิภาเสยฺยาติ 
เอโก เอต ภิกฺขุนี เจป นปฺปฏิภาเสยฺยาติ อตฺโถ ฯ ปจฺจตฺเต 
หิ สามิวจน ฯ 
                                           ทุติย ฯ 
        [๑๖๗] ทฺวีหิ ปสนฺน กุล ฯ ตตฺถ กเุล อุปาสิกา โภเค 
เนว รกฺขติ อุปาสโก โภเค น รกฺขติ ยสมฺา ตสฺมา ต 
กุล โภเคหิ หายติเยวาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ปาลิย ปน นิจฺจภตฺตเกติ๒ นิจฺจ ทาตพฺพภตฺตเก ฯ สลาก- 
ภตฺเตติ รุกฺขสารมยสลากาย วา เวฬุวิลีวตาลปณฺณาทิมยปฏิกาย 
อสุกสฺส นาม สลากภตฺตนฺติ เอว อกฺขรานิ อุปนิพนฺธิตฺวา 
คาหาเปตฺวา ทาตพฺพภตฺเต ฯ ปกฺขิเกติ เอกสฺมึ ปกฺเข 
เอกทิวส ทาตพฺพภตฺเต ฯ อุโปสภิเกติ อุโปสเถ ทาตพฺพภติเต ฯ 
ปาฏิปทิเกติ ปาฏปิททิวเส ทาตพฺพภตฺเต ฯ 
                                             ตติย ฯ 
        [๑๖๙] สากิยทาสกา ปฎิวิรุทฺธา โหนฺติ ฯ สหธมฺมิเกสูติ 
นิทฺธารณ ฯ ปฏิสวิทิตนฺติ ปฏิสวิทิต ขาทนียโภชนีย ฯ ตสฺส 
อารฺกเสนาสนารามสฺส ฯ สเจ เสนาสน สาสงฺก โหติ ฯ 
 ๑. เอกสฺสาป เจ อิติ อิทานิ อย สชฺฌายาม ฯ ๒. นิจจฺภตฺเตติ กการรหิตา 
 ปาลิ ฯ 

                          [ปา.๕๑๘..๕๒๕ ส.๔๘๙]  
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อาราเม ฯ เป ฯ โมจนตฺถ อาจิกฺขิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ มนุสฺสา 
อิธ าเน อุปจรนฺติ อุปคนฺตฺวา จรนฺติ อิติ ภิกฺขุนา โจรา 
วตฺตพฺพา ฯ อุปฏาเกหีติ ปท คณฺหาเปนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ 
อฺานิป กุลานิ เตน กุเลน ฯ เอกสฺส ภิกฺขุโน อตฺถาย ฯ 
ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ อฺเนาติ ปท กตฺวาติ ปเท กมฺม ๑ ฯ 
นนฺติ มูลขาทนียาทึ ฯ 
                                        จตุตฺถ ฯ 
                  ปาฏิเทสนียกณฺฑวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                    ------------------ 
 ๑. อฺเนาติ ปท กตฺวา ทินนฺนฺติ ปททฺวเย กตฺตาติ เม มติ ฯ 

                                    [ส.๔๙๐..๔๙๑]  
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                   เสขิยกณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๑๗๐] เอว ปาฏิเทสนียานิ สวณฺเณตฺวา อิทานิ เสขิย- 
สวณฺณน ปฏิชานนฺโต อาห ยานิ สิกฺขิตสิกฺเขนาติอาทึ ฯ 
        สิกฺขิตสิกฺเขน ตาทินา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ยานิ สิกฺขาปทานิ 
เสขิยานีติ ภาสิตานิ อิทานิ เตสป เสขิยาน อย วณฺณนากโม 
ภวตีติ สมฺพนฺโธ ฯ สกิฺขิตา สิกฺขา เยน โส ภควา 
สิกฺขิตสิกฺโข ฯ 
        [๑๗๑] ตตฺถาติ เสขิเยสุ วินิจฺฉโย ฯ นิวาสนนฺติ อนฺตร- 
วาสก ฯ ตตฺริทนฺติ ตสฺส นิวาสนสฺส อิท ปมาณ ฯ มุฏ ิยา 
สหิต ปฺจม ยสฺส ต มุฏ ิปฺจม ฯ อฑฺเฒน ตติโย 
อฑฺฒเตยฺโย อฑฺฒเตยฺโย หตฺโถ ยสฺส ต อฑฺฒเตยฺยหตฺถ ฯ 
ตตฺถาติ เอกปฏฏทุปฏฏจีวเรสุ นิทฺธารณ ฯ โอลมฺเพนฺโต ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เย ปนฺเ นิวาสนโทสา ภควตา 
วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ เต สพฺเพ นิวาสนโทสา น โหนฺติ ฯ 
เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ ตตฺเถวาติ ขนฺธเก นิวาสนโทสา 
อาวิภวิสฺสนฺติ๑ ฯ อชานนฺตสฺสาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตสฺส 
นิวาสนวตฺตสฺส อนุคฺคหณเมว น อุคฺคหณเมว อสฺส ภิกฺขุโน 
 ๑. วิตฺถาโร ปน ตตฺเถว อาวภิวิสฺสตีติ วณณฺนาวจน ฯ 

                      [ปา.๕๓๒ ส.๔๙๒.๔๙๓]  
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อนาทริย ฯ ต ปน อนาทรยิ สฺจิจฺจ อนุคฺคณฺหนฺตสฺเสว 
น อุคฺคณฺหนฺตสฺเสว ภิกฺขุสฺส ยุชชฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อุคฺคหิต 
วตฺต เยน โส อุคฺคหิตวตฺโต ฯ อปสทฺโท อรุจิสูจนตฺโถ ฯ 
สุกฺขา ชงฺฆา ยสฺส โส สุกขฺชงฺโฆ ฯ มหาปณฺฑิก มส ยสฺส 
โส มหาปณฺฑิกมโส ฯ ปสฺุสเทวตฺเถโร อุปติสฺสเถโรติ เทฺว 
เถรา ลงฺกาทีเป นิวาสิโน เถรา ฯ 
                                          ปม ฯ 
        [๑๗๒]  อิธาติ สิกฺขาปเท ฯ อนฺตรฆเรติ อนฺตเร อนฺตเร 
ฆรานิ เอตฺถ เอตสฺสาติ วา อนฺตรฆรนฺติ ลทฺธนาเม คาเม ฯ 
                                          ทุติย ฯ 
        [๑๗๓] คณฺ ิก ปฏิมฺุจิตฺวาติ คณฺ ิกปาสเก ปฏิมฺุจิตฺวา ฯ 
อนุวาตนฺเตนาติ อนุวาตสฺส อนฺเตน ฯ อุโภ กณฺเณติ จีวรสฺส 
อุโภ กณฺเณ ฯ อนฺตรฆเรติ โคจรคาเม ฯ 
                                          ตติย ฯ 
        [๑๗๔] อิมินาป ภิกฺขุนา เอตฺตก าน เปกฺขนฺเตน คนฺตพฺพ ฯ 
ปริสหติ วิพาธตีติ ปริสฺสโย หตฺถิอสฺสาทิเยว ปริสฺสโย 
หตฺถิอสฺสาทิปริสิสโย ตสฺส อภาโว หตฺถิ...ภาโว ฯ อิตฺถ กฺจิ 
ปการ ภูโต ปตฺโต อิตฺถมฺภูโต ฯ ลกฺขิยติ เอเตนาติ ลกขฺณ ฯ 
อิตฺถมฺภูตสฺส ลกฺขณ ฯ อิตฺถมฺภูตลกฺขณ ฯ วุจฺจติ อเนนาติ 
                                  [ส.๔๙๓..๔๙๕]  
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วจน กรณสฺส วจน กรณวจน ฯ อนฺโตอินฺทขีลโต ปฏายาติ 
ปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส อนฺโตอุมฺมารโต ปฏาย ฯ อปริกฺขิตฺตสฺส 
ปน ทุติยเลฑฺทุปาตโต ปฏาย น คนฺตพฺพ ฯ 
                                      ปมวคฺโค ฯ 
        [๑๗๕] เอตฺถาติ อุชฺฌคฺคิกายาติ๑ ปเท ฯ อปฺปสทฺโท 
อนฺตรฆเรติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ นสิินฺเนสูติ นิทฺธารณ ฯ 
ตสฺสาติ สงฺฆตฺเถรสฺส ฯ สทฺทเมว สุณาตีติ อปริพฺยตฺตกฺขร- 
สทฺทมตฺตเมว สุณาติ เตนาห กถ น ววฏเปตีติ ฯ 
                                     ทติุยวคฺโค ฯ 
        [๑๗๖] อุกฺกุฏิกายาติ เอตฺถ วจเน ปณฺหิโย ฯ เป ฯ 
คมน อุกฺกุฏกิา อิติ ภควตา วุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อาโยคา 
เอว ปลฺลตฺถกิา อาโยคปลฺลตฺถิกา ฯ 
        [๑๗๗] ยตฺถาติ ปณฺฑปาเต ฯ จตุตฺถภาโค ปมาณ ยสฺส 
สูปสฺส  โส จตุตฺถภาคปฺปมาโณ ฯ โอโลณฺจ๒ สากสูเปยฺยฺจ 
มจฺฉรโส จ มสรโส จาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ อวลิยติ สาทิยตีติ 
โอโลณ ลิ  สาทเน ณปฺปจฺจโย ฯ สูปสสฺ อนุรูป สูเปยฺย 
สากฺจ ต สูเปยฺยฺจาติ สากสูเปยฺย ฯ ตตฺถาติ ถูปกตนฺติ 
 ๑. อุชฺชคฺฆิกายาติ อิทานิ ปเม ฯ  ๒. โอโลณี อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                   [ปา.๕๓๗..๕๔๑ ส.๔๙๕.๔๙๖]  
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วจเน ฯ ทสิกสุตฺตนฺติ ทสาย เปตพฺพสุตฺต ฯ เตส เถราน ฯ 
อย จูฬนาโค ฯ ยาวกาลิเกน ปริจฺฉินฺโน อาวุโส ฯ อามิส- 
ชาติกนฺติ อามิสภูต ฯ ตฺจ โข ยาคุภตฺต วา ผลาผล วา 
สมติตฺติกเมว อธิฏานุปเคน ปตฺเตน คเหตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิตเรน อธิฏานุปคเน ปตฺเตน ฯ ถูปกตานีติ ถูป วิย กตานิ ฯ 
ย ปูว...ผลาทติี สมฺพนฺโธ ฯ ปูโว จ อุจฺฉุขณฺฑฺจ ผลฺจ 
อผลฺจาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ 
        [๑๗๘] วฏสกมิวาติ วฏสก ปูว เอก วฏสก ปูววฏสก 
ตฺจ ตกฺโกลกฺจ กฏกผลฺจ ปูว...ผลานิ ตานิ อาทีนิ 
เยส เต ปูว...ทโย ปูว...ทโย วฏสกา จาติ ปูว...สกา๑ ฯ 
ตกฺโกลกนฺติ โกลิก ฯ กฏกผลนฺติ กปณามริจผลานิ ฯ มนุสฺสา 
ถาลเก วา ปณฺเณ วา ภตฺต ปกฺขิปตฺวา ต ถาลกปณณฺ 
ปตฺต ฯ เป ฯ วฏฏตีติ วจน กุรุนฺทิยป อาจริเยน วุตฺตนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิธ สิกฺขาปเท อนาปตฺติย อนาปตฺติวาเร คิลาโน 
น อาคโต วุตฺโต ฯ ตสฺมา ฯ เป ฯ น วฏฏติ ฯ สพฺพตฺถาติ 
ภาชเนสุ ฯ ปฏิคฺคหิต ปน ภาชเน สุปฺปฏิ ฯ เป ฯ ฺชิตุ วฏฏติ ฯ 
                                     ตติยวคฺโค ฯ 
 ๑. วณณฺนาย อิมสฺมึ ปทสมูเห ปุปฺผาฏสก...อิติ ทิสฺสติ  โน ปูววฏสก...อิติ ฯ 

                                  [ส.๔๙๖.๔๙๗]  
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        [๑๗๙] อุภย ปท ฯ น หนฺตพฺโพติ มาฆาโต มาฆาโต 
อิติ วตฺตพฺโพ สมโย มาฆาตสมโย ฯ อุชฺฌายติ เอเตนาติ 
อุชฺฌาน จิตฺต ตสฺมึ สฺา อุชฺฌานสฺา อุชฺฌานสฺา 
เอตสฺส อตฺถีติ อุชฺฌานสฺ ี ฯ เตส มยุรกุกฺกฏุณฺฑาน ฯ 
                                  จตุตฺถวคฺโค ฯ 
        [๑๘๐] จปุจปูติ เอว สทฺท กตฺวา กตฺวาติ จปุจปูติ 
เอว อนุกรณสทฺท กตฺวา ฯ 
                                 ปฺจมวคฺโค ฯ 
        [๑๘๑] เตนสฺสาติ เตน การเณน อสฺส ปาสาทสฺส ฯ เตน 
ปเทเสนาติ เตน เอกเทเสน หตฺเถน ฯ นนฺติ ภตฺตสิฏ ฯ 
        [๑๘๒] วตฺถปลิคุณฺ ิตนฺติ วตฺเถน ปลิเวฏ ิต ฯ วิลีเวน 
กต ฉตฺต วิลีวจฺฉตฺต ฯ ตานิ ตีณิ ฉตฺตานิ ฯ ยป 
เอกปณฺณจฺฉตฺต ฯ ตตฺถ ชาตกทณฺฑเกนาติ ตสฺมึ ตาลาทิมฺหิ 
ชาตกทณฺฑเกน ฯ เอเตสูติ เสตจฺฉตฺตาทีสุ ฯ อสฺสาติ ชนสฺส ฯ 
โส ชโน น ฉตฺตปาทุกาย วา ฉตฺต  ิต โหติ ฯ เอตฺถาติ 
สิกฺขาปเท ธมฺมปริจฺเฉโท ฯ อสินฺติ สตฺถ ฯ สนฺนยหฺิตฺวาติ๑ 

พนฺธิตฺวา ฯ อปสทฺโท สตฺถ อคฺคเหตฺวา  ิต อเปกฺขติ ฯ 
อาวุธปาณิสฺสาติ เอตฺถ วจเน อาวุ ฯ เป ฯ ทณฺโฑติ วจน 
 ๑. สนฺนหิตวฺาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๕๖๐ ส.๔๙๘..๕๐๑]  
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ภควตา กิฺจาป วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ปฏิมุกฺกนฺติ ปเวสิต 
ลคฺคิต ฯ 
                                        ฉฏวคฺโค ฯ 
        [๑๘๓] ฉตฺตทณฺฑเกติ ปาทุกสฺส ฉตฺตสทิสทณฺฑเก อปฺ- 
ปเวเสตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ องฺคุลนฺตรนฺติ ปท อปฺปเวเสตฺวาติ 
ปเท กมฺม ฯ เอตฺถาติ โอมุกฺโกติ วจเน วุจฺจตีติ ปเท 
อาธาโร ฯ ปณฺหิกพนฺธนฺติ ปณฺหิกาย พนฺธน ฯ ยานคตสฺสาติ 
เอตฺถ วจเน สงฺขย คจฺฉตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ชเนหีติ ปท คหิโตติ 
ปเท กตฺตา ฯ 
        หตฺถสงฺฆาเฏน คหิโต ชโน ยานคโตเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ 
สาฏเก วา ชน เปตฺวา อเสน ชโน วยหฺติ โส ชโน 
ยานคโตเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ อยุตฺเต วา ยาเน นิสินฺโน ชโน 
ยานคโตเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ วิสงฺขริตฺวา ฯ เป ฯ คจฺฉตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ วฏฏตีติ เอกสฺส เทเสตุ วฏฏติ ฯ ทุสฺสเวฏเนน๑ 

วา มาลาทีหิ วา เวฏ ิตสีสสฺสาติ๑ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๘๔] สพฺพ สพฺโพ อิท อย โลโก จ มริกต สงฺกร กโต๒ 

อิติ เอว วจน วตฺวา ตตฺเถว าเน ปริปติ ปริโต ปวตฺโต ฯ 
 ๑. ...เวเนน เว ิต...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. ปริคตนฺติ ฯ เป ฯ สงฺกร คโต 
 อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๕๖๑ ส.๕๐๐..๕๐๒]  
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        โย จ อย พฺราหฺมโณ รฺโ มนฺต วาเจติ โย จ ราชา 
อธมฺเมน มนฺต อธิยติ อุโภ ชนา ปาลิยา อตฺถ น ชานนฺติ 
เต อุโภ ธมฺม ปาลิธมฺม น ปสฺสเรติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๘๕] โภ ฉวก รฺโ สนฺตโก สาลีน โอทโน สุจิ- 
มสุปเสจโน มยา ยสฺมา ภุตฺโต ตสฺมา ธมฺเม อห น วตฺตามิ 
อย ธมฺโม อรเิยภิ วณฺณิโตติ อห ชานามีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๘๖] ตตฺถาติ คาถาปเทสุ ฯ กตเม อุโภติ ปุจฺฉา ฯ 
ตโตติ ตทนนฺตร ฯ ตสฺสตฺโถติ ตสฺสา คาถาย อตฺโถ ฯ มยาติ 
ปท ภุตฺโตติ ปเท กตฺตา ฯ อสฺสาติ โอทนสฺส ฯ อุทเร พทฺโธ 
หุตฺวา อห น วตฺตามิ น ธมฺม อชานนฺโต น วตฺตามีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อถ นนฺติ อนนฺตร น พฺราหฺมณ ฯ ธน เอว ลาโภ 
ธนลาโภ ฯ พฺราหฺมณ ต ธนลาภ ยสลาภฺจ ธิ อตฺถุ ฯ 
ลทฺธลาโภ ฯ เป ฯ เหตุนา วุตฺติ นาม โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
วินิปาตนเหตุนาติ ปตนสฺส เหตุนา ฯ 
        [๑๘๗] พฺราหฺมณ โย ธนลาโภ จ ยสลาโภ จ ตยา ลทฺโธ 
ต ธนลาภ ยสลาภ จ ธิ นนิฺทา อตฺถุ เอวรูปา ยา วุตฺติ 
วินิปาเตน อปาเยสุ วินิปาตนเหตุนา อิธ อธมฺมจรเณน วา 
นิปฺปชฺชติ ก ึตาย วุตฺติยาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๘๘] น เกวล ตฺว เจว ราชา จ ปจนฺติ เจว ภฺุชนฺติ 
                              [ส.๕๐๒.๕๐๓]  
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จาติ สมฺพนฺโธ ฯ อิโต เทสา อปริพฺพชิตฺวา อปลายิตฺวา ฯ ตโตติ 
ตทา โส อธมฺโม เอว ตยา อาจริโต ต ภิชฺชติ เตน การเณน 
ปริพฺพช ฯ เป ฯ ภิทาติ เอว มย ต วทามาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๑๘๙] มหาพฺรหฺเม ตฺว อิโต เทสา ปริพฺพช ปลายสสฺุ 
อฺเป ปาณิโน ปจนฺติ ตฺว อิโต มา ปริพฺพชิตฺวา อิม 
อธมฺม สเจ อาจริสฺสสิ อิว ยถา กุมฺภ อสฺมา ปาสาโณ ภินฺเท 
โส อธมฺโม เอว ตยา อาจริโต ต ภิทา ภิชฺชตีติ สมพฺนฺโธ ฯ 
        [๑๙๐] น ปจฺฉโต คจฺฉนฺเตนาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
น อุปฺปเถนาติ เอตฺถาป วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
        [๑๙๑] น หริเตติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ยป มูล 
คจฺฉติ ฯ ขนฺเธติ รุกฺขสฺส ขนฺเธ ฯ ติณณฺฑูปกนฺติ ติณฺจุมฺพิฏก ฯ 
เอตฺถาติ สิกฺขาปเท ฯ 
        [๑๙๒] น อุทเกติ เอต วจน ภควตา วุตฺต ฯ วจฺจกุฏี จ 
สมุทฺโท จ วจฺจกุฏีสมุทฺทา เต อาทโย เยส เต วจฺจ...ทโย 
เตสุ วิชฺชมานานิ อุทกานิ วจฺจ...กานิ ฯ อุทก นตฺถิ เอตฺถาติ 
อนุทก อนุทก เอว าน อนุทกฏาน ฯ 
                                  สตฺตมวคฺโค ฯ 
        [๑๙๓] สมฏุานาทิทีปนตฺถายาติ สมุฏานาทีน าปนตฺถ ฯ 
เอตฺถ เสขิยวณฺณนาธิกาเร อิท ปกิณฺณก โวมิสฺสกนย ฯ 
                   [ปา.๕๖๗..๕๗๐ ส.๕๐๓..๕๐๕]  
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สจิตฺตกนฺติ วตฺถุวิชานนจิตฺเตน จ อาปตฺติวิชานนจิตฺเตน จ 
สจิตฺตก อนาทริย ปฏิจฺจาติ วุตฺตตฺตา ฯ ยสฺมา อนาทริยวเสเนว 
อาปชฺชิตพฺพโต อิท สพฺพ เกวล อกุสลเมว ตฺจ ปกติยา 
วชฺช สฺจิจฺจ วีติกฺกมนฺจ โทมนสฺสิตสฺเสว โหติ ตสฺมา 
โลกวชชฺ อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ วุตฺต ฯ เสเสสุป เอเสว 
นโย ฯ คิลาโน นตฺถีติ คิลาโน น วุตฺโตติ อธิปฺปาโย ฯ 
                 เสขิยกณฺฑวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                              --------------- 
        [๑๙๔] อธิกรณสมเถสุ วินิจฺฉโย ฯ สงฺขฺยาปริจฺเฉโทติ 
คณนสฺส ปริจฺเฉโท ฯ เตส อธิกรณสมถาน ฯ ตสฺส วิตฺถาร- 
วจนสฺส อตฺถ ตตฺเถว ขนฺธกปริวาเรสุ มย วณฺณยิสฺสาม ฯ 
        [๑๙๕] อิทานิ สพฺพสตฺตาน อจฺจนฺตสุขาธิคมาย อตฺตโน 
ปฺุ ปริณาเมนฺโต อนนฺตราเยนาติอาทิมาห ฯ 
        ยถา อย วณฺณนา อนนฺตราเยน นิฏ ิตา ตถา ปาณิโน 
อนนฺตราเยน สนฺตึ ปปฺโปนฺตูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ภิกฺขูน วิภงฺโค ภิกฺขุวิภงฺโค ฯ 
                       ภิกฺขุวิภงฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
ทุติยสมนฺตโยชนา มยา ลขิิตา สาสนสฺส จิรฏ ิตตฺถาย สมตฺตา ฯ 
                                   ----------------- 
                                   [ส.๕๐๕.๕๐๖]  
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                          ภิกฺขุนีวิภงฺควณฺณนาย 
               ปาราชิกกณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๑๙๖] เอว ภิกฺขุวิภงฺค วณฺเณตฺวา อิทานิ ภิกฺขุนีวิภงฺค- 
วณฺณน ปฏิชานนฺโต อาห โย ภิกฺขูน วิภงฺคสฺสาติอาทึ ฯ 
        โย ภิกฺขุนีวิภงฺโค ภิกฺขูน วิภงฺคสฺส อนนฺตร สงฺคหิโต 
ธมฺมสงฺคาหเกหิ สงฺคห อาโรปโต ภิกขฺุนีน ตสฺส วิภงฺคสฺส 
สวณฺณนากโม ยโต ยสฺมา ปตฺโต ตโต ตสฺมา ตสฺส ภิกฺขุนี- 
วิภงฺคสฺส ปาราชิเก อปุพฺพปทวณฺณน กาตุ ตาว ปม อย 
สวณฺณนา โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สิกฺขาปทานิ วิภชิยนฺติ เอตฺถ เอเตนาติ วา วิภงฺโค ฯ 
ปาราชิเกติ ปท อปุพฺพปท อิติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๑๙๗] สาฬฺโหติ วจน ตสฺส มิคารนตฺตุโน นาม ฯ ปกาเรน 
เฑติ ปวตฺตตีติ ปณฺฑา ปณฺฑาย อิตา สมนฺนาคตา ปณฺฑิตา 
ปณฺฑิตสฺส ภาโว ปณฺฑิจฺจ ฯ วิยตฺตสฺส ภาโว เวยฺยตฺติย ฯ 
สติ ปุพฺพงฺคมา ปธานา ยสฺสา สา สติปุพฺพงฺคมา ฯ ปฺา 
ปุพฺพงฺคมา ยสฺสา สา ปฺาปุพฺพงฺคมา ฯ อุปปริกขฺน 
อุปปริกฺขา กตฺตพฺพกมฺมสฺส อุปปริกฺขา กตฺตพฺพกมฺมุปปริกฺขา ฯ 
สวิทหิตุปติ ปสทฺเทน น เกวล กาตุ สมตฺถาติ าเปติ ฯ 
                                         [ส.๕๐๗]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 140 

ภตฺตกิจฺจ ภชนฺติ ปาปุณนฺติ เอตฺถาติ ภตฺตคฺค ฯ นิกุเฏติ๑ 

ปริโยสานสทิเส ฯ วิรูโป สโร วิสฺสโร ฯ จรนฺติ เอเตหีติ 
จรณา ปาทา จรเณสุ ปวตฺตโรเคน คิลานา จรณคิลานา ฯ 
อสฺสาติ อวสฺสุตาติ ปทสฺส ฯ ตตฺถาติ สารตฺตาติอาทิปเทสุ ฯ 
รงฺคชาเตน ปเภทชนเนน สุฏุ รตฺต วตฺถ วิย ฯ อเปกฺขณ 
อเปกฺขา อเปกฺขา เอติสฺสา อตฺถีติ อเปกฺขวา ฯ ปฏิพทฺธ 
จิตฺต ยสฺสา สา ปฏิพทฺธจิตฺตา ฯ อกฺขาน อโธ อธกขฺก ฯ 
ชานุมณฺฑลาน อุพฺภ อุปร ิอุพฺภชานุมณฺฑล ฯ เอตฺถ จาติ 
อุปริชานุมณฺฑลนฺติ ปเท ฯ อุพฺภกปฺปุรปติ๒ ทุติยมหาสนฺธิโต 
อุทฺธ ฯ 
        [๑๙๘] สาธารณปาราชิเกหีติ เมถุนาทีหิ จตูหิ สาธารณ- 
ปาราชิเกหิ ปาราชิกาโย ปราชย อาปนฺนา จตสฺโส ภิกฺขุนิโย 
อุปาทาย ฯ สาธารณปาราชิเกหีติ ปท ปาราชิกาโยติ ปเท 
กรณ ฯ น วิจาริตนฺติ อุพฺภชานุมณฺฑลิกาติ อิท ปท ภควตา 
น วิจาริต ฯ ตตฺถาติ อุภโต อวสฺสุเตติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ยถาปริจฺฉินฺเนนาติ อธกฺขก อุพฺภชานุมณฺฑลนฺติ วุตฺตปริจฺฉินฺนปฺ- 
ปกาเรน ฯ อุภยถาปติ ภิกฺขุนิยา เจว ปุริสสฺส จ อามสน- 
ทฺวเยน ฯ อามสตีติ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ ตสฺส วาติ 
 ๑. นิกฺกฑฺุเฑ ฯ ๒. ...กุปฺปร อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๒..๗ ส.๕๙๗..๕๐๙]  
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ปุริสสฺส ฯ อามสตีติ อิธาป ปเท วินิจฺฉโย ฯ ตตฺราติ 
ภิกฺขุภิกฺขุนีสุ ฯ กายงฺค อโจปยมานาป ฯ เป ฯ ปาราชิเกน 
กาเรตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ เอว วินิจฺฉเย สติ อิมสฺส สกิฺขาปทสฺส 
กิริยาสมุฏานตา น ทิสฺสติ ตสฺมา ตพฺพหุลนเยน ตสฺส กิริยา- 
สมุฏานสฺเสว พหุลภาวสงฺขาเตน นเยน สา กิริยาสมุฏานตา 
อาจริเยหิ วุตฺตา อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถ 
จาติ อโธชานุมณฺฑลนฺติ ปเท ฯ เอกโต อวสฺสุเตติ เอตฺถ ปเท 
วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อวสฺสุเตติ กายสสคฺคราเคน อวสฺสุต- 
ภาเว ฯ ตตฺราติ สิกฺขาปเท ฯ เคหสิตปฺเปม วาติ กามคุณ- 
นิสฺสิตปฺเปม ฯ ยสฺส ยตฺถาติ ภิกฺขุนีสงฺขาตสฺส ปุคฺคลสฺส ยตฺถ 
อามสนาทีสุ สุทฺธจิตฺต ตสฺส ปุคฺคลสฺส ตตฺถ อามสนาทีสุ 
อนาปตฺติ ฯ อนาปตฺติ อสฺจิจฺจาติอาทีสุ ปเทสุ วินิจฺฉโย ฯ 
                                         ปม ฯ 
        [๑๙๙] ปตนฺติ อิท ปาราชิก สงฺคีติกาจริเยหิ ปต ฯ 
เอตฺถาติ สิกฺขาปเท วิตฺถารกถา เวทิตพฺพา ฯ ตตฺราปติ๑ ตสฺมึ 
ทุฏุลฺลสิกฺขาปเท ฯ อยเมว หีติ เอตฺถ หิสทฺโท ปทปูรณ ฯ 
อยเมว วิเสโสติ ปน ปาโย ฯ 
                                          ทุติย ฯ 
 ๑. ตตฺร หีติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๗..๑๐ ส.๕๐๔..๕๑๑]  
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        [๒๐๐] อสฺสาติ ธมฺเมน วินเยนาติ ปททฺวยสฺส ฯ อสฺสาติ 
สตฺถุสาสเนนาติ ปทสฺส ฯ สงฺฆ วา คณ วาติอาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ 
ตตฺถาติ สงฺเฆ ปริยาปนฺน ฯ สมาน ฯ เป ฯ นตฺถีติ เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ เอวรูปา ภิกฺขู สหายาติ ภควตา วุจฺจนฺติ ฯ 
สห อยนภาเวนาติ สห ปวตฺตนภาเวน ฯ สห อยนฺติ ปวตฺตนฺตีติ 
สหายา ฯ อิทานีติ ปท นตฺถีติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ เต 
ภิกฺขู ฯ ตสฺส อุกฺขิตฺตกภิกฺขุสฺส ฯ อตฺตโน สหายา สหายภูตา 
เต ภิกฺขู เตน อุกฺขิตฺตกภิกฺขุนา น กตา โหนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อกตา สหายา เยน โส อกตสหาโย ฯ 
                                              ตติย ฯ 
        [๒๐๑] กินฺตนฺติ อาห กายสสคฺคราเคนาติ ฯ ปุริส ฯ เป ฯ 
วาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ เกวล หตฺถสฺเสว คหณ 
อถโข อฺสฺสาป คหณนฺติ าเปนฺโต อาห เอตฺถ จาติอาทึ ฯ 
เอตฺถ จาติ หตฺถคฺคหณนฺติ ปเท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
อสฺสาติ หตฺถคฺคหณนฺติ ปทสฺส ปทภาชเน วุตฺต ฯ เอตฺถ จาติ 
อสทฺธมฺมสฺสาติ ปเท ฯ น หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ เอตฺถาติ 
อสทฺธมฺโมติ เอว กายสสคฺคสฺส คหเณ ฯ ปริวาเร ปน 
เมถุนธมฺมปฺปจฺจยาติ เอตฺถ ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ อิจฺฉิตพฺพาติ 
มนสิกตฺวา โจทโก อาห ติสฺสิตฺถิโยติอาทึ ฯ 
                        [ปา.๑๖..๒๐ ส.๕๑๑..๕๑๓]  
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        [๒๐๒] ยา ติสฺโส อิตฺถิโย ภควตา วุตฺตา ตาสุ อิตฺถีสุ 
ย ต เมถุน นาม อตฺถิ ปุคฺคโล ต น เสเว ตโย ปุริเส 
อุปคนฺตฺวา เมถุน น เสเว ตโย จ อนริยปณฺฑเก อุปคนฺตฺวา 
เมถุน น เสเว พฺยฺชนสฺมึ อตฺตโน นิมิตฺเต เมถุน จ น 
อาจเร เมถุนธมฺมปฺปจฺจยา กายสสคฺคสงฺขาตปฺปจฺจยา เฉชฺชา๑ 

ปาราชิก สิยา เอสา ปฺหา กุสเลหิ จินติฺตา อิติ เอว อิมาย 
คาถาย อสทฺธมฺโมติ กายสสคฺโค เวทิตพฺโพติ วุตฺต วจน 
วิรุชฺฌติ อิติ โจทโก จ วเทยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ อนรยิา จ 
ปณฺฑกา จ อนริยปณฺฑกา ฯ 
        [๒๐๓] วิสชฺเชนฺโต อาห น เมถุนธมฺมสฺสาติอาทึ ฯ 
อสทฺธมฺโมติ กายสสคฺโค เวทิตพฺโพติ วจน น วิรุชฌฺติ กสฺมา 
ทฺวยทฺวยสมาปตฺติสงฺขาตสฺส เมถุนธมมฺสฺส ปุพฺพงฺคตฺตา๒ ปุพฺพ- 
ภาคภูตตฺตา กายสสคฺคสฺสาติ สมฺพนฺโธ ฯ เมถุนธมฺมสฺส ปุพฺพ- 
ภาคตฺตาติ อิมินา เฉชฺชา สิยา เมถุนธมฺมปฺปจฺจยาติ เอตฺถ 
ปุพฺพภาคภูโต กายสสคฺโคเยว เมถุนธมฺมปฺปจฺจโยติ การิโยปจาเรน 
วุจฺจตีติ าเปติ ฯ 
        [๒๐๔] วุตฺตมตฺถ ทฬฺห กโรนฺโต อาห ปริวาเรเยว 
 ๑. เฉชฺช อิติ ปาลิ ฯ ๒. ปุพพฺภาคตฺตาติ วณฺณนาปาโ อิโต ปรเยเวโส 
 ทิสฺสติ ฯ 

                                              [ส.๕๑๓]  
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หึติอาทึ ฯ เอวสทฺโท อิตีติ ตสฺมา วุตฺตานีติ ปเท สมฺพนฺโธ๑ ฯ 
วณฺโณ อวณฺโณติ สุกฺกสฺส นีลปตาทิโก วณฺโณ พหุวณฺโณ 
อวณฺโณ ปจุรตฺโถ เหตฺถ อกาโร ฯ ตสฺมา วุตฺตตฺตา กายสสคฺโค 
ทฺวยทฺวยสมาปตฺติสงฺขาตสฺส เมถุนธมมฺสฺส ปุพฺพภาคตฺตา ปจฺจโย 
นาม โหติ ฯ อิตีติ เอว อิมินาติ ปทสฺส สรูป ฯ ปริยาเยนาติ 
นเยน ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ สิกฺขาปเท ฯ เทสิตคณน อุปคจฺฉตีติ 
คณนูปกา ฯ วุตฺต เหตนฺติ หิ สจฺจ เอต วจน ปริวาเร 
ภควตา วุตฺต ฯ ตตฺราติ เทสิตา คณนูปกาติอาทิวจเน ฯ 
ธุรนิกฺเขปนฺติ อุสฺสาหสฺส นิกฺเขปน ฯ 
                                       จตุตฺถ ฯ 
        [๒๐๕] ปาฏิโมกฺขุทเฺทสมตฺเตนาติ ปาฏิโมกฺขุทฺเทสสฺส 
ปพนฺเธน ฯ เอตฺถาติ อุทฺทิฏา โข อยฺยาโย อฏ ปาราชิกา 
ธมฺมาติ วจเน ฯ 
                 ปาราชิกกณฺฑวณฺณนาย นิฏ ิตา ฯ 
                                      ------------ 
 ๑. กิมิท ฯ เอวสทฺโท วุตฺตานีติ ปเท สมฺพนโฺธ อิตีติ ตสฺมา อิจฺเจว ภเวยยฺ ฯ  
 เหตุภูโต อิติสทฺโท ปน อิมสฺมึ ปโยเค น  ทิสฺสติ ฯ 

                          [ปา.๒๒ ส.๕๑๓..๕๑๕]  
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                  สตฺตรสกณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๒๐๖] เอว ปาราชิกกณฺฑวณฺณน กตฺวา อิทานิ สงฺฆาทิ- 
เสสกณฺฑวณฺณน ปฏิชานนฺโต อาห ปาราชิกานนฺตรสฺสาติ- 
อาทึ ฯ 
        ปาราชกิานนฺตรสฺส สงฺฆาทิเสสกณฺฑสฺส อย อนุตฺตานตฺถ- 
วณฺณนา อิทานิ ภวิสฺสติ ฯ 
        สงฺฆาทิเสสา กณฺฑยนฺติ ปริจฺฉิชฺชยนฺติ เอตฺถาติ สงฺฆาทิเสส- 
กณฺโฑ ฯ อนุตฺตานตฺถสฺส วณฺณนา อนุตฺตานตฺถวณฺณนา ฯ 
        [๒๐๗] ภณฺฑสาลนฺติ๑ ภณฺฑฏปนสาล ฯ ปาลิย ปน 
ภณฺฑกินิโยติ๒ เวสิยาโยติ อตฺโถ ฯ อจฺจาวทถาติ เอตฺถ อการสฺส 
พฺยฺชเน ทีโฆ ฯ อุสฺสยวเสน วทตีติ อุสฺสยวาทิกา๓ ฯ มานุสฺสย- 
วเสนาติ อติสยมานวเสน ฯ มานุสฺสยวเสน โกธุสสฺยวเสนาติ๓ 

พาหุลฺลวเสน วุตฺต เตเนว วกฺขติ ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ 
สา ภิกฺขุนี ฯ อตฺถโต สภาวโต ฯ เอตฺถ จาติ อฏฏการิกาติ 
ปเท ฯ โวหาเร นิยุตฺตา โวหาริกา โวหาริกาน วินิจฺฉโย  
โวหาริกวินิจฺฉโย ฯ ย วจน อธิกรณนติฺป ปพฺพชิตา วทนฺติ ฯ 
 ๑. ภณฑฺมาโลติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. พนฺธกนิิโยติ ปาลิ ฯ ๓. อุสุยฺย...อิต ิ
 ปาลิ อุสุย...มานุสูย โกธุสูย อิติ วณณฺนา ฯ 

                            [ปา.๒๔.๒๕ ส.๕๑๕]  
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ยตฺถาติ อุปสฺสยภิกฺขาจารมคฺคาทีสุ ยสฺมึ าเน  ิตาย ภิกฺขุนิยา 
จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ตโตติ ตโต านโต ปฏาย ฯ กถนฺติ 
ปุจฺฉา ฯ 
        [๒๐๘] เอตฺถาติ เอตสฺสา๑ อาโรเจตีติอาทิวจเน ฯ ยตฺถ 
กตฺถจิ าเน โวหาริเกติ สมฺพนฺโธ ฯ อถ สาติ สา ภิกฺขุนี 
อถ ยทิ อาโรเจติ ฯ กปฺปยการเกนาติ ปท กถาเปตีติ ปเท 
กมฺม ฯ ตตฺถาติ เตสุ กปฺปยการกอุปาสเกสุ นิทฺธารณ ฯ 
อิตโร อุปาสโก อตฺตโน กถ ฯ เป ฯ อาโรเจตูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ทุติเยติ ทุติยาโรจเน ฯ อาโรจิตนฺติ ปท กถนฺติ ปทสสฺ 
วิเสสน ฯ โวหาริเกหีติ ปท กเตติ ปเท กตฺตา ฯ โวหาริเกหิ 
สุตปุพฺพ อธิกรณ สเจ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อถาติ ยทิ เทนฺตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอตสฺสาติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ 
        [๒๐๙] เอตฺถาติ สห วตฺถาชฺฌาจาราย อาปชฺชติ อสมนุ- 
ภาสนายาติ๒ วจเน ฯ ตนฺติ สงฺฆาทิเสส ฯ น ตติยาย... 
ภาสนาย อาปชฺชติ ฯ ตตฺถาติ นิสฺสารณียนฺติ ปเท ฯ ย 
สงฺฆาทิเสส ฯ น หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ อาปตฺติ- 
สงฺขาโต โส เอว ธมฺโม ฯ เกนจีติ ปท นิสฺสารียตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ ธมฺเมนาติ ปท นิสฺสารียตีติ ปเท กตฺตา ฯ ตโตติ 
 ๑. เอกสฺส ฯ ๒. สห วตฺถชฺฌาจารา ฯ เป ฯ อิติ ปาลิ 

                     [ปา.๒๖ ส.๕๑๕..๕๑๗]  
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ตทนนฺตร ฯ อฏฏการโก ภิกฺขุนิยา วา กถ อาโรเจตูติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ยถาติ เยน ปกาเรน ฯ ตตฺถาติ อโนทิสฺส อาจิกฺขตีติ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ สาติ สา อุทฺทิสฺส อาจิกฺขนา ฯ ตนฺติ 
วจน ฯ เตส ชนาน ฯ คีวา โหตีติ ภณฺฑเทยฺย โหติ ฯ 
ตปติ ปริกฺขารคฺคหณ ฯ 
                                           ปม ฯ 
        [๒๑๐] คนฺธ กโรนฺตีติ คนฺธิกา คนฺธิกาน เสณิ คนฺธิก- 
เสณิ๑ ฯ ทุสฺสิกเสณีติ ทุสฺสิวาณิชฺชสมูโห ฯ ยตฺถ ยตฺถ าเน ฯ 
อิทนฺติ คณ วาติอาทิวจน ฯ เอตฺถ จาติ ราชาทีสุ นิทฺธารณ ฯ 
                                            ทุติย ฯ 
        [๒๑๑] อปริกฺขิตฺตสฺส ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อปเจตฺถาติ เอตฺสมฺึ ปริกฺเขป อภิกฺกเมนฺติยาตอาทิวจเน๒ อปจ 
วิตฺถารวจน เวทิตพฺพ ฯ ตโตติ คามนฺตรโต ฯ อิธาติ สิกฺขา- 
ปเท ฯ ปุน วิหาร ปวิสิตฺวา คนฺตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตโตติ อิตรคามโต ฯ ปจฺฉาคนฺตพฺพนฺติ๓ ปจฺฉา วิหาร อา- 
คนฺตพฺพ ฯ คามทฺวาเรนาติ อิตรคามสฺส ทฺวาเรน ฯ ปุน 
 ๑. อย ปาลิปาเน สโม วณณฺนาปาโ ปน...เสนิ อิติ ทิสฺสติ ฯ ๒. อติก-ฺ 
 กาเมนฺตยิาติ ปาลิ ฯ ๓. ปจฺจาคนฺตพฺพนฺต ิวณณฺนาปาโ ฯ 

                    [ปา.๒๖..๓๔ ส.๕๑๗..๕๒๑]  
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ปวิสนกาเลติ อฺ คาม ปจฺฉา ปวิสนกาเล ฯ อุสฺสารณาติ 
ราชาทีน อาคตกาเล คามมคฺคโต อปคมนกิริยา ฯ อิตรา 
ภิกฺขุนิโย ต ภิกฺขุนึ สหาย๑ สหสา คาม ปวิสนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
มชฺเฌติ คามมชฺเฌ ฯ ปจฺฉาติ อปรกาเล ฯ วิหารโต เอต 
คาม คนฺตุ วฏฏตีติ วิหารโต จตูสุ คาเมสุ ยงฺกฺจิ เอก 
คาม คนฺตุ วฏฏตีติ อธิปปฺาโย ฯ ตโตติ คตคามโต อปรนฺติ 
ปเท อปาทาน ฯ ...ทฺวาเรน วา วติจฺฉิทฺเทน วาติ คตคามสฺส 
ทฺวาเรน วา วติจฺฉิทฺเทน วา ฯ ปจฺฉาคนฺตุนฺติ๒ ปจฺฉา อาคนฺตุ ฯ 
ยตฺถาติ ยสฺส นทิย โอตาเรตฺวาติ๓ ปเท อาธาโร ฯ 
        อนฺตร มชฺเฌ กฏิปฺปเทเส วาโส วตฺถ อนฺตรวาโส อนฺตร- 
วาโส เอว อนฺตรวาสโก ฯ เอตฺถาติ เอตาสุ ตีสุ ภิกฺขุนีสุ ฯ 
อิตริสฺสาติ นิวตฺติตฺวา โอริมตีร อาคจฺฉนฺติยา ภิกฺขุนิยา- 
 ๑. ต ภิกฺขฺนึ สหายนฺติ เอตฺถ อฺตร ปท วณฺณนาย น  ทิสฺสติ เอตานิ โยชนา- 
 กาเรน ปกฺขิตตฺานิ ภเวยยฺ ฯ สหายนฺติ ปทโต ปร ปน ยงฺกฺิจิ กิริยาปท นฏ  
 ตสฺมา เอตานิ ปจฺฉาปเทหิป ปรปเทหีป น สมฺพทฺธานิ ฯ สเจ สหายนฺติ ปทโต 
 ปร ปหายาติ วา วชฺเชตฺวาติ วา กิริยาปท ปกฺขิปติ สมฺพนโฺธป ลพฺภติ อตฺโถป 
 ลพฺภติ ฯ  ๒. ปจฺจาคนฺตุนฺติ ว ณณฺนาปาโ ฯ  ๓. โอตริตฺวาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                 [ส.๕๓๑.๕๒๒]  
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ปกฺกนฺตฏาเนติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๑๒] สห อรุณุคฺคมนาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เอว๑ 

นิปาตสมุทาโย ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุนิยา ฯ หตฺถปาโสเยว หีติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ อิธาติ อิมสฺมึ สิกฺขาปเท ฯ อคามเก อรฺเติ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ นกิฺขมิตฺวาติ คามโต นิกฺขมิตฺวา 
 ิต พหิ อินฺทขีลา สพฺพ เอต าน ฯ ต ปเนต อรฺ 
อคามกนฺติ วจน๒ ภควตา วุตฺต ฯ น วิชฌฺาฏวีสทิสตาย 
อคามกนฺติ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ทสฺสนุปจาเร วิชหิเต อาปตฺตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ภิกฺขุนีสูติ นิทฺธารณ ฯ มหาโพธิองฺคณนฺติ ลงฺกาทีเป 
ทกฺขิณสาขามหาโพธิสฺส องฺคณ ฯ มหาเจติยนฺติ ลงฺกาทีเป 
มหาเจติเย วนฺทมานาทีสุ ภิกฺขุนีสุ๓ ฯ เอตฺถ จาติ ทสฺสนุปจารสฺ- 
สวนุปจาเรสุ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ าเน ฯ ธมฺมสฺสวนาโรจน- 
สทฺเทนาติ ธมฺมสฺสวนสฺส อาโรจนสงฺขาตสทฺเทน ฯ โส ทสฺสนุ- 
ปจาโร น รกขฺติ ฯ ติตฺถายตนนฺติ ติตฺถีน อาวาส ฯ สงฺกนฺตาติ 
ปกฺกนฺตา ฯ 
                                                 ตติย ฯ 
        [๒๑๓] ปาลิย เอว หิ ต๔ อยฺเย โหติ ยถา ต 
 ๑. เอวสทฺโท ฯ ๒. อติเรกมิท ฯ ๓. กิมิท ฯ มหาเจติยวนทฺนาทีสูติ 
 วณณฺนาปาโ ฯ  ๔. เอวเฺหตนฺติ ปาลิ ฯ 

                            [ปา.๓๔..๓๖ ส.๕๒๒..๕๒๔]  
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อนาถายาติ อยฺเย หิ สจฺจ ยถา เยน ปกาเรน ต วตฺต 
อนาถาย มยา อกต เอว ต วตฺต อกรณ โหตีติ อตฺโถ ฯ 
อปฺปฺาตาติ อปฺปากฏา ฯ ปฏิวตฺตาติ ปุน วตฺตา ฯ 
                                   จตุตฺถ ฯ 
        [๒๑๔] เอกโต อวสฺสุเตติ เอตฺถ วจเน ทฏพฺโพติ ปเท 
อาธาโร ฯ 
                                   ปฺจม ฯ 
        [๒๑๕] อุยฺโยเชติ ฯ เป ฯ โหนฺตีติ ปุจฺฉา ฯ อุยฺโยชิกาย 
อาปตฺติโย โหนฺติ ฯ 
        อุยฺโยชกิา ภิกฺขุนี น เทติ อุยฺโยชิกา ตาย อุยฺโยชิกาย๑ 

หตฺถโต น ปฏิคฺคณฺหาติ เตน การเณน อุยฺโยชิกาย๒ หตฺถโต 
อุยฺโยชิกาย ปฏิคฺคโห น วิชฺชติ อุยฺโยเชติ ครุก อาปชฺชติ 
ลหุก น อาปชฺชติ ตฺจ อาปตฺตึ อาปชฺชมานา ภิกฺขุนี 
อุยฺโยชิตาย ปริโภคปฺปจฺจยา อาปชฺชติ เอสา ปฺหา กุสเลหิ 
จินฺติตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อย หีติ๒ ทฬฺหีกรณ ฯ ปาลิย กุลานุทฺทตายาติ กุลานุ- 
กมฺปกตาย ฯ 
 ๑. อุยฺโยชิตาย ฯ ๒. อีทิเส าเน อาทิสทฺเทน ภวิตพฺพ ฯ 

                   [ปา.๓๖..๔๔ ส.๕๒๔.๕๒๕]  
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        [๒๑๖] โกฏฏนฺจ ปจนฺจ อนฺธปสนฺจ มาลาคณฺนฺจ 
โกฏฏน...คณฺนานิ ฯ สาสนฺจ ปฏิสาสนฺจ สาสนปฺปฏ-ิ 
สาสนานิ เตส หรณ สาสน...หรณ สาสน...หรณฺจ 
สฺจริตฺตฺจ สาสน...สฺจริตฺตานิ ฯ เอตาส ภิกฺขุนีน ฯ 
        [๒๒๗] พลวปฺปกาสเนนาติ๑ พลวภาวสฺส ปกาสเนน สมุตฺรา- 
สเนนาติ อุตฺราสเนน ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ อุยฺยายาติอาทีสุ๒ 

ปเทสุ ฯ สมจฺุจโย เอว อตฺโถ สมุจฺจยตฺโถ ฯ 
        [๒๑๘] อุทฺทิฏา โข ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺพาติ ปเท 
อาธาโร ฯ มหาวิภงฺคโตติ ปท ปกฺขิปตฺวาติ ปเท อปาทาน ฯ 
ปกฺขิปตฺวา นว ปมาปตฺติกา เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ 
อุทฺทิฏา โขติอาทิวจเน ฯ อฺตฺร ปกฺขมานตฺตาติ ปกฺขมานตฺต 
เปตฺวา เสส วจน อุตฺตานเมว ฯ ตนฺติ ปกฺขมานตฺต ฯ 
                   สงฺฆาทิเสสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                             ---------------------- 
 ๑. พลปฺปกาสนสมุตฺราสเนนาติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. อฺุายาติ ปาลิ ฯ 

                 [ปา.๕๙..๖๓ ส.๕๒๖.๕๒๗]  
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                     ตึสกกณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
 
        [๒๑๙] ตึส นิสฺสคฺคิยา นาม เย ธมฺมา ภิกฺขุนีน ภควตา 
ปกาสิตา อิทานิ เตส ตึสนิสฺสคฺคิยธมฺมาน อย สวณฺณนากโม 
ภวตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๒๐] อมนฺตอ หาลนฺตร ปวตฺตนฺตีติ อมตฺตานิ อมาที- 
หตฺโตติ สุตฺเตน อตฺตปฺปจฺจโย อมตฺตานิ เอว อามตฺตานิ ฯ 
เย ชนา ตานิ วิกฺกีณนฺติ เต ชนา อามตฺติกา อิติ ภควตา 
วุจฺจนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เตส ชนาน ฯ อาปณิยนฺติ พฺยวหริยนฺต 
เอตฺถาติ อาปโณ อาปุพฺโพ ปณธาตุ พฺยวหาเร ฯ อามตฺตานิ 
วิกฺกีณนฺตีติ อามตฺติกา อามตฺติกาน อาปโณ อามตฺติกาปโณ ฯ 
ตตฺถาติ มหาวิภงฺเค ฯ อิธ สิกฺขาปเท ฯ 
                                            ปม ฯ 
        [๒๒๑] อิท คณสฺส ฯ เป ฯ เปตฺวา วา ทินฺนป จีวรนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอต จีวร สพฺพป ฯ ยถาาเนเยวาติ๑ านานุรูเปเยว ฯ 
                                            ทุติย ฯ 
        [๒๒๒] พหูสุ จีวเรสุ พหูนิ นิสสฺคฺคิยานิ โหนฺติ ฯ 
                                             ตติย ฯ 
 ๑. ยถาทาเนเยวาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                    [ส.๕๒๗.๕๒๘]  
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        [๒๒๓] น เม ฯ เป ฯ อิท วจน อาห ฯ วิฺตฺตนฺติ ยาจิต ฯ 
ยมกนฺติ เอกโต ฯ วุตฺตตฺตาติ ปท โหตีติ ปเท เหตุ ฯ ตโตติ 
ตสฺมา วิฺาเปตีติ ปเท เหตุ ฯ เตนาปติ เตเลน ฯ 
        [๒๒๔] ปฺจเม ฯ สิกฺขมาเนติ อิท วจน อาห ฯ 
        [๒๒๕] ย สกฺโกถาติ ตุมฺเห ย ทาตุ สกฺโกถ ฯ เอตนฺติ 
ฉนฺทกนฺติ วจน ฯ ตถารูเปสูติ วิหารจฺฉฑฺฑนาทีน กรณภูเตสุ๑ 

เอวรูเปสุ ฯ 
        [๒๒๖] เอตเทเวตฺถาติ เอตฺถ สตฺตมสิกฺขาปเท สฺาจิเกนาติ 
เอต เอว ปท ฯ 
        [๒๒๗] เอตเทเวตฺถาติ เอตฺถ อฏมสิกฺขาปเท มหาชน- 
กาเยนาติ๒ เอตเทว ปท ฯ 
        [๒๒๘] อิโตติ มหาชนกาเยนาติ๒ ปทโต ฯ 
        [๒๒๙] ลหุ จ ต ปาปุรณฺจาติ ลหุปฺปาปุรณ ฯ จตฺตาโร  
กสา สมานา จตุกฺกส จตุกฺกส ปรม ยสสฺ ต จตุกฺกสปรม ฯ 
        [๒๓๐] อุทฺทิฏา โข ฯ เป ฯ ธมฺมาติ เอตฺถ วจเน 
เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ อปเนตฺวาติ ปมวคฺโค ปเูรตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ เอว ฯ เอตฺถาติ อุทฺทิฏา โขติอาทิวจเน ฯ 
                      นิสฺสคฺคิยวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 ๑. การณ... ฯ  ๒. มหาชนเิกนาติ ปาลิ ฯ 

                    [ปา.๗๓..๙๓ ส.๕๒๘..๕๓๒]  
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                    ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๒๓๑] ฉสฺสฏ ิสตสงฺคหา ฉสฺสฏ ิสตนฺติ ปริจฺฉินฺนา เย 
ธมฺมา ตึสกานนฺตร ธมฺมสงฺคาหเกหิ สงฺคหิตา๑ อิทานิ เตสป 
ธมฺมาน อย วณฺณนา โหติ ฯ 
        [๒๓๒] ตตฺถาติ นวสุ วคฺเคสุ ฯ โปฏฏลเกติ มิยฺชสงฺขาเต 
โปฏฏลเก ฯ สมฺปุณฺณ มิฺช เยสนฺเต สมฺปุณฺณมิฺชา ฯ 
เอตนฺติ ภณฺฑิเกติ วจน ฯ อถาติ ตทา ฯ ตนฺติ ต ปตฺต ฯ 
ตาปนฺจ ตาฬนฺจ เฉทนฺจ ตาปนตาฬนจฺเฉทนานิ เตสุ 
ขม อนุรูป ตาปน...นกฺขม ฯ ลสุณนฺติ กิฺจาป อวิเสเสน 
วุตฺต ตถาป มคเธสุ ชาตลสุณเมว อิธาธิปฺเปต  ตมฺป 
อิมสฺมึ สิกฺขาปเท ฯ ภณฺฑิกลสุณเมวาติ สมฺปุณฺณมิฺช- 
ลสุณเมว ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเรติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
        [๑๓๓] วณฺเณน ตาว นานตฺต เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ปณฺฑุ วณฺโณ ยสฺส โส ปณฺฑุวณฺโณ ฯ โลหิโต  วณฺโณ 
ยสฺส โส โลหิตวณฺโณ ฯ หรีตปณฺณสฺส วณฺโณ ยสสฺ โส 
หรีตปรฺณวณฺโณ ฯ 
 ๑. สงฺคีตาติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                   [ปา.๙๔..๙๖ ส.๕๓๒.๕๓๓]  
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        มิฺชาย ปน นานตฺต เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอกา 
เอว มิฺชา เอกมิฺชา ฯ นตฺถิ มิฺชา เอตสฺสาติ 
อมิฺชโก ฯ องฺกุรมตฺตเมว หีติ หิ สจฺจ ลสุณสฺส ตรมุตฺตเมว 
โหติ ฯ มาคธิกปติ ปสทฺเทน น เกวล ปลณฺฑกาทโย๑ 

วฏฏนฺตีติ าเปติ ฯ ต หีติ หิ สจฺจ ต มาคธิก ปกฺขิปตุ 
วฏฏติ ฯ 
        [๒๓๔] ตสฺสาติ ตสฺส ปฏิจฺฉนฺโนกาสสฺส ฯ วิภาค- 
ทสฺสนตฺถนฺติ ปเภทฺาปนตฺถ ฯ น โลมคณนาย ปาจิตฺติยานิ ฯ 
        [๒๓๕] ตลฆาฏเกติ มตฺถเก ปหารทาเน ฯ มุตฺต กโรติ 
เอเตนาติ มุตฺตกรณ ตเล มตฺถเก หนน ตลฆาฏก มุตฺต- 
กรณสฺส ตลฆาฏก มุตฺตกรณตลฆาฏก ฯ อนฺตมโส ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
        [๒๓๖] วตฺถุวเสนาติ สิกฺขาปทสฺส นิทานวเสเนว ชตุ- 
มฏเกติ เอต ปท ภควตา วุตฺต ฯ เอตป จาติ อุปฺปลปตฺต ฯ 
นนฺติ๒ อุปฺปลปตฺต ฯ 
        [๒๓๗] อาทาตุนฺติ ปเวเสตุ ฯ ปาลิย ปน ทุคฺคนฺโธ 
ภควา มาตุคาโมติ วตฺวา อโธวาเต อฏาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 ๑. ปลณฺฑุ...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. วณณฺนาย น ทิสฺสตาย ปาโ ฯ 

                  [ปา.๙๘...๑๐๐ ส.๕๓๓..๕๓๕]  
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        [๒๓๘] เคหสิตกถนฺติ เคหปฺปฏิพทฺธปฺเปมกถ ฯ ตกฺกฺจ 
ทธิ จ มธุ จ รโส จ ขีรฺจาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ รโสติ มสาทิ- 
รโส ฯ อนฺตมโส จีวรกณฺโณป วีชน ีนาม ฯ อิธาติ อิมสฺมึ 
สิกฺขาปเท ฯ 
        [๒๓๙] ตสฺมา น เกวล ปฏิคฺคหเณเยว ทุกฺกฏ โหติ 
ปฏิคฺคหิตฺวา ปน อรฺโต๑ อาหรเณป สุกฺขาปเนป ทุกฺกฏานีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ วทฺทลิทิวเสติ สตฺตาห อวิจฺฉินฺนวุฏ ิทิวเส ฯ 
โกฏฏนฺจ ปปฺโปฏนฺ๒ จ โธวนฺจาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ เอตฺถ 
จาติ สิกฺขาปเท ฯ อฺาย ภิกฺขุนิยา การาเปตฺวาติ ปเท 
กมฺม ฯ อฺาย อวิฺตฺติยา วา ลทฺธนฺติ๓ อฺาย ภิกฺขุนิยา 
วา ลทฺธ อามกธฺ สย ภชฺชนาทีนิ กตฺวา ภฺุชนฺติยามี 
ทุกฺกฏเมวาติ สมฺพนฺโธ ฯ อฺาย วิฺตฺติยา ลทฺธนฺติ อฺาย 
ภิกฺขุนิยา วิฺตฺติยา อามกธฺ ลทฺธ๔ ฯ อฺายาติ ปท 
ลทฺธนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตนฺติ อฺาย วิฺตฺติยา ลทฺธ 
อามกธฺ ฯ ตนฺติ ต ปนุป วุตฺตนฺติอาทิ วจน ปุพฺพาปร- 
วิรุทฺธ ฯ  น หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ อฺายาติ ปท 
 ๑. ปฏิคฺคณฺหติฺวา ปุน อฺโต ฯ เป ฯ อิติ วณณฺนาวจน ฯ ๒. ปปฺโผฏน อิติ 
 วณณฺนาปาโ ฯ  ๓. อวิฺตฺติยา ลทฺธนฺติ เอตฺตกเมว วณฺณนาวจน ฯ ๔. ลทฺธ 
 อามกธฺนฺติ ยุตฺตตร ฯ 

                               [ส.๕๓๕..๕๓๗]  
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วิฺตฺตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ วิฺตฺต ยาจิต ภตฺต ฯ ตนฺติ๑ 

มหาอฏกถาวจน ฯ 
        [๒๔๐] กิยตีติ เกณิ รฺโ ผาตพฺพอาโย กิ ทพฺพ- 
วินิมเย วิอาทิโต ณีติ สุตฺเตน มาณิ ฯ เอเตน พฺราหฺมเณน ฯ 
รฺโ ภตฺติ ราชภตฺติ นิพฺพิฏา คหิตา ราชภตฺติ เอเตนาติ 
นิพฺพิฏราชภตฺโต๒ ฯ ตโตติ านนฺตรโต ลทฺธอุทโยติ วุทฺธ- 
วยโน๓ ฯ ลทธฺ ธนาทีน อุทย เอเตนาติ ลทฺธอุทโย ฯ จตฺตาริ- 
ปติ อุจฺจารปฺปสฺสาวาทีนิ จตฺตาริป ฯ ปาลิย ปน อาสุมฺภีติ 
ปาเตสิ มุณฺฑพนฺธกิณิโยติ๔ สีสมุณฺฑเวสิยาโย มงฺคล เอตนฺติ 
เอต วจฺจปาตนมงฺคล ติโรกุฑฺเฑติ ฆรกุฑฺฑสฺส ปรภาเค 
ติโรปากาเรติ ปริกฺเขปปฺปาการสฺส ติโรภาเค ฯ สพฺพตฺถาติ 
สพฺเพสุ อุจฺจารปฺปสฺสาวาทีสุ ฯ 
        [๒๔๑] อุจฺฉิฏโทกฺจ จลกานิ จ อุจฺฉิฏโทกจลกานิ ฯ 
อุจฺฉิฏโทกนฺติ มุขวิกฺขาลนาทิอุทก ฯ จลกานีติ อุพฺพฏเฏตฺวา 
อปวิทฺธามิสานิ อฏ ิกานิ๕ ฯ มตฺถกจฺฉินฺนนาฬิเกรมฺปติ มตฺถเก 
 ๑. ปทมิท ฯ วณฺณนาย น ทิสฺสติ ฯ ๒. ภติ ...ภโฏตี วณณฺนาปาโ ฯ ๓. วฑฺุฒ- 
 อยโน ลทฺธอยโนติ วา ภเวยฺ ฯ ๕. มุณฺฑา พนฺธกินิโยติ ปาลี ฯ ๕. วิฆาส 
 นาม จลกานิ วา อฏิ ิกานิ วา อุจฺฉิฏโทก วา วจฺุจตีติ เอว ปาลิย วิกปฺปวเสน 
 ทิสฺสติ ฯ 

                     [ปา.๑๐๖.๑๐๗ ส.๕๓๗.๕๓๘]  
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ฉินฺน นาฬิเกรฯ นิกฺขิตฺต พีช ยสฺมึ ต นิกฺขิตฺตพีช ฯ อสฺชาต 
โรปต เยสุ ตานิ อสฺชาตโรปตานิ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ ฉฑฺฑิตกฺ- 
เขตฺเต ฯ ยตฺถ เขตฺเต ตตฺถ เขตฺเต ยถาวตฺถุกเมว วตฺถสฺุส 
อนุรูปเมว อาปตฺติ โหติ ฯ 
        [๒๔๒] ธมฺมภาณกคีตนฺติ อสฺตภิกฺขูน ต ต วตฺถุ 
ภินฺทิตฺวา อติทีฆ กตฺวา คีตสฺสเร ธมฺมภาณ ฯ ตนฺติยา 
พทฺธ ตนฺติพทฺธ ตนฺติพทฺธ อาทิ ยสฺส ต ตนฺติพทฺธาทิ ฯ 
วาทนีย เอว ภณฺฑ วาทนียภณฺฑ ฯ ตนฺติพทฺธาทิ จ ต 
วาทนียภณฺฑฺจาติ ตนฺติ...ภณฺฑ ฯ กฏูเภรีวาทิตนฺติ กุมฺภ- 
เภริยา วาทน ฯ อุทกเภรีวาทิตนฺติ อุทเก นิมุชชฺิตเภรีวาทน ฯ 
อถวา อุทกสฺส สงฺขาตเภรีวาทน๑ ฯ ยตฺถ  ิตาติ ยสฺมึ 
ปเทเส  ิตา ฯ สลากภตฺตาทีน วา อตฺถายาติ สลากภตฺตาทีน 
คหณตฺถาย ฯ 
                                      ลสุณวคฺโค ฯ 
        [๒๔๓] อสฺสาติ อปฺปทีเปติ ปทสฺส ฯ เคหสิตกถนฺติ 
กามคุณนิสฺสิตกถ ฯ 
        [๒๔๔] ปฺจเม ฯ กุลานีติ กุลฆรานิ ฯ ปลลฺงฺกสฺส 
โอกาโสติ อูรุพทฺธาสนสฺส โอกาโส ฯ อโนวสฺสกนฺติ๒ นิมฺพโกส ฯ 
 ๑. อุทกสงฺขาตเภรีวาทนนฺต ิภเวยยฺ ฯ  ๒. วสฺสิกนฺติ ปาลี ฯ 

                        [ปา.๑๑๑..๑๒๐ ส.๕๓๘..๕๔๑]  
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อชฺโฌกาเส อุปจารนฺติ อชฺโฌกาเส นสิีทิตฺวา๑ ทฺวาทสหตฺถปฺ- 
ปมาณปฺปเทส ฯ 
        [๒๔๕] นวเม ฯ มนสฺุสโทภคฺเคน วาติ กาณา โหมิ กุณี 
โหมิ อิตรา วา อีทิสา โหตูติอาทินา มนุสฺสวิรูปภาเวน ฯ 
        [๒๔๖] ทสเม ฯ าติพฺยสเนนาติ าตีน วินาสเนน ฯ 
โรคพฺยสเนนาติ โรคสงฺขาเตน พฺยสเนน ฯ 
                                    อนฺธการวคฺโค ฯ 
        [๒๔๗] ตุมหฺาก อุโภ อคฺคาติ๒ ตุมฺเหหิ อุโภ โกฏาสา 
ปริคฺคหิตา ฯ น อฺ จีวร สนฺธาย วุตฺต ฯ 
        [๒๔๗] ทุสฺสิตพฺพิตนฺติ๓ วิสิพฺเพมิ อยฺเย สิพฺเพสฺสสีติ ทุสฺ- 
สิพฺพิต อิติ ตสฺมา อยฺเย อห วิสิพฺเพมิ ตฺว สิพฺเพสฺสสีติ 
อตฺโถ ฯ วิสพฺิเพตฺวาติ วิชเฏตฺวา ฯ 
        [๒๔๙] ปริโภควเสน วา โอตาปนวเสน วาติ ปททฺวย 
สงฺฆาตตฺเถนาติ๔ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ปริโภควเสนาติ นิวสนปฺ- 
 ๑. นิสีทนฺติยาติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. อตฺถาติ ปาลิ ฯ  ๓. ปาลิย อิท เหฏ ิ- 
 มปฺปโยเค ถุลฺลนนฺทาย ภิกฺขุนิยา วจนวเสน ทิสฺสติ วิสิพฺเพมีติอาทีนิ ปน 
 อุปริมปฺปโยเค จีวรสฺสามินิยา อฺตรภิกขฺุนิยา ปฏิวจนวเสน ทิสฺสนฺต ิฯ  ๔. สงฺ- 
 ฆฏิตฏเนาติ วณณฺนาปาโฯ 

                      [ปา.๑๒๐..๑๓๒ ส.๕๔๓.๕๔๔]  
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ปารุปนวเสน ฯ โอตาปนวเสนาติ อาตาเป ตาปนวเสน ฯ 
สงฺฆาตตฺเถนาติ๑ ปฏิพทฺธสภาววเสน ลทฺธ อิติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ ลทฺธ นาม เยหิ ตานิ ลทฺธนามานิ ฯ 
        [๒๕๐] สงฺกเมตพฺพนฺติ สงฺกมนีย จีวรฺจ ต สงฺกมนียฺ- 
จาติ จีวรสงฺกมนีย ฯ 
        [๒๕๑] อฺายป๒ ภิกฺขุนิยา อาคมน ภิกฺขุนิโย อาคเมนฺติ ฯ 
ตตฺถาติ ตสฺมึ คนฺตพฺพฏาเน ฯ 
        [๒๕๒] วโส จ วรตฺตฺจ วสวรตฺต ฯ วรตฺตนฺติ รชชฺุ ฯ 
วสวรตฺต อาทิ เยส เต วสวรตฺตาทโย ฯ ฆฏเกนาติ กุมฺเภน ฯ 
พิพฺพิสกวาทกา อิติป๓ ชนา วทนฺติ ฯ พิพฺพิสก วาเทนฺตีติ 
พิพฺพิสกวาทกา ฯ 
        [๒๕๓] ทุพฺพลาย จีวรปฺปจฺจาสายาติ สเจ สกฺโกม ทสฺสามาติ 
เอตฺตกมตฺต สุตฺวา อุปฺปาทิตาย อาสายาติ อตฺโถ ฯ 
เตสนฺติ เตส มนุสฺสาน ฯ 
        [๒๕๔] ก ินุทฺธาร น ทสฺสนฺตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย  
เวทิตพฺโพ ฯ ยสฺส ก ินุทฺธารสฺส ฯ อตฺถาร มูล อาทิ ยสฺส 
โส อตฺถารมูลโก ฯ อุพฺภาร อุทฺธรณ มูล ยสฺส โส อุพฺภาร- 
 ๑. ๑๕๙ องฺเก อนฺตสฺาณ โอโลเกตพฺพ ฯ ๒. อฺาสปติ วณณฺนาปาโ ฯ 
 ๓. พิพฺพิสกวาทกาติปติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๑๕๕ ส.๕๔๔..๕๔๖]  
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มูลโก ฯ อปฺปานิสโส มหานิสโส สมานิสโสป ก ินุทฺธารณตฺถ 
สงฺเฆน ทาตพฺโพ ว ฯ ชณฺิณ จีวร ยสฺส โส ชิณฺณจีวโร ฯ 
ก ินสฺส อานิสโส ก ินานิสโส ก ินานิสโส มูล อาทิ ยสฺส 
โส ก ินานิสสมูลโก ฯ 
                                    นคฺควคฺโค ฯ 
        [๒๕๕] ตุวฏเฏยฺยุนติฺ ตุวฏฏธาตุ นิปชฺชาย ฯ 
        [๒๕๖] อตฺถริยตีติ อตฺถรณ อตฺถรณฺจ ปาปุรณฺจ 
อตฺถรณปฺปาปุรณ เอก อตฺถรณปฺปาปุรณ เอตาส ภิกฺขุนีนนฺติ 
เอกตฺถรณปฺปาปุรณา ฯ ปาวารตฺถรกกฏสารกาทีนนฺติ ปท 
อนฺตนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปาวาโร จ อตฺถรโก จ กฏ- 
สารโก จ ปาวา...กา ฯ เอก อนฺต อตฺถริตฺวา เอก ปารุปตฺวา 
ตุวฏเฏนฺตีนนฺติ ย จ อตฺถริตฺวา ตเยว ปารุปตฺวา นิปฺชชนฺตีนนติฺ 
อธิปฺปาโย ฯ เอตนฺติ เอกตฺถรณปฺปาปุรณาติ วจน ฯ 
        [๒๕๗] สมฺภาวิตาติ ปสสิตา ฯ สฺาปน สฺตฺติ ฯ 
วิวิเธหิ าปน วิฺตฺติ ฯ เหตุ จ อุทาหรณฺจ 
เหตูทาหรณ ฯ น ยาจนา วิฺตฺตีติ เวทิตพฺพานิ สมฺพนฺโธ ฯ 
ติฏติ วาติอาทีสุ วจเนสุ ปโยคคณนาย อาปตฺติโย เวทิตพฺพา ฯ 
อุทฺทิสติ วาติอาทีสุ วจเนสุ ปทาทิคณนาย อาปตฺติโย เวทิตพฺพาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
                  [ปา.๑๔๗..๑๕๑ ส.๕๔๖..๕๔๘]  
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        [๒๕๘] ทสวิเธติ ราชนฺตรายาทิเก ฯ 
        [๒๕๙] อฺ อาณาเปตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อถาติ ยทิ ฯ 
                                ตุวฏฏวคฺโค ฯ 
        [๒๖๐] ทสฺสนาย คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ ยตฺถ  ิตา ปสฺสตีติ เอตฺถ ปน 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ ราชาคาราทีสุ ฯ ตานิ 
จิตฺตาคาราทีนิ๑ ฯ 
        [๒๖๑] ทุติเย ฯ อาสนฺทีติ สุคตงฺคุเลน อติเรกฏงฺคุลปาทกานิ 
มฺจปานิ ฯ อติกฺกนฺตปฺปมาณาติ อฏงฺคุลโต อติกฺกนฺตปฺ- 
ปมาณปาทกา ฯ ปลลฺงฺโกติ ปาเทสุ วาฬรูปานิ๒ เปตฺวา 
กโต อกปฺปยรูปากุโล อกปฺปยมฺโจ ปลฺลงฺโกติ สา๓ สมาเส 
วุตฺต ฯ 
        [๒๖๒] อุชฺชวุชฺชเวติ อุคฺคิริตฺวา อุคฺคิริตฺวา เวเน ฯ 
ยตฺตก สุตฺต หตฺเถน อฺจิต๔ กสิต โหติ ตตฺตกมฺหิ สุตฺเต 
 ๑. ราชาคาราทีนีติ ยุตฺตตร ปาลิย ราชาคารสทฺทสฺส อาทึ กตตฺตา ฯ ๒. อาหริเมห ิ
 วาเลหิ กโต โหตีติ ปาลฺยานโุลมวเสน วาล...อิติ ภวิตพฺพ ฯ  ๓. กิมิท ฯ 
 อติเรก มฺเ ฯ ๔. อยฺฉิตนฺต ิวณณฺนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๑๕๕..๑๖๘ ส.๕๔๘..๕๕๐]  
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นิฏ ิเต๑ ฯ วากมฺหีติป ปาโ ฯ ทสิกสุตฺตาทินฺติ ทสาสุตฺตาทึ ฯ 
        [๒๖๓] รูปคณนายาติ ขาทนียาทีน รูปคณนาย ฯ มาตา- 
ปตโร ฯ เป ฯ การาเปตฺวา ฯ 
        [๒๖๔] ต อาคาริกสิกฺขาปท อิท สิกฺขาปท ฯ 
        [๒๖๕] หตฺถี จ อสฺโส จ รโถ จ ธนุ จ ถก ุจ หตฺถิ... 
ถรู ฯ ถรูติ ขคฺคมุฏ ิ ฯ หตฺถิอสฺสรถธนุถรูน ชานนสงฺขาต 
สิปฺป หตฺถิ...สิปฺป ฯ อตฺตโน วส กโรติ เอเตนาติ วสีกรณ ฯ 
อฺ ชน โสสเจตีติ โสสาจน๒ ฯ อาถพฺพนฺจ ชีลฺจ๓ วสี- 
กรณฺจ โสสาจนฺจ อาถพฺพ...จน ฯ อาถพฺพ... น เอว มนฺโต 
อาถพฺพ...นมนฺโต ฯ อคทสฺส ปโยโค อคทปฺปโยโค ฯ หตฺถิอสฺส- 
รถธนุถรุสิปปฺฺจ อาถพฺพ...นมนโฺต จ อคทปฺปโยโค จ หตฺถิ... 
โยคา เต อาทโย ยสฺส โส หตฺถิ...โยคาทิ หตฺถิ...โยคาทิ 
เอว เภโท หตฺถิ...เภโท ฯ ยกฺขาน นีวารณ ปริตฺต ยกฺข- 
ปริตฺต ฯ นาคาน สปฺปาน ปเวสนีวารณ มณฺฑล นาคมณฺฑล ฯ 
ยกฺขปริตฺตฺจ นาคมณฺฑลฺจ ยกฺข...ล ฯ 
                                จิตฺตาคารวคฺโค ฯ 
        [๒๖๖] ปริกฺเขปนฺติ ปริกฺเขปกรณฏาน ฯ 
 ๑. เว ิเตติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. โสสาปน อิติ วณณฺนาปาโ ฯ ๓. อถพฺพน 
 ขีลน อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๑๘๐ ส.๕๕๐..๕๕๓]  
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        [๒๖๗] อุพฺพาโฬฺหติ ปฬิโต ฯ อมฺหาก มนฺตนฺติ อมฺหาก 
วิตกฺก ฯ กาสาวโฏติ๑ วจน ฉพฺพคฺคินิโย ภิกฺขุนิโย อาหสุ ฯ 
นหาปโตติ กปฺปโก ฯ ตนฺติ กาสาว นิวาเสตฺวา กรณ ฯ 
กาสาวโฏติ นหาปโต วิย กาสาวนิวาสนวเสน อสติ คจฺฉตีติ 
กาสาวโฏ อส คติย ฯ มลมชฺชโนติ อุจฺจาราทิมลาน โสธโน ฯ 
        [๒๖๘] ฉฏเ๒ ฯ ยมปฺ มย อยฺเยติอาทีสุ อยฺเย มยมฺป 
ยสฺส โอวาทสฺส การณา คจฺเฉยฺยาม อยฺยา ฉพฺพคฺคิยา อิเธว 
อเมฺห เตน โอวาเทน โอวทนฺตีติ เวทิตพฺโพ ฯ เอตฺถาติ๓ 

สิกฺขาปเท ฯ อิมสฺสาติ๔ สิกฺขาปทสฺส ฯ 
        [๒๖๙] อโธกาโย หติี หิ สจฺจ อโธกาโย วุจฺจติ ฯ ตโตติ 
อโธกายโต ปภิชฺชิตฺวาติ ปเท อปาทาน ฯ อูรูติ ปท คตาติ 
ปเท กตฺตา ฯ คตาติ ปวตฺตา ฯ ภินฺทาติอาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ 
โส จ อุปาสโก ฯ อถาป ยทิป อาณาเปติ ฯ เอตฺถาติ 
 ๑. กสาวโฏติ ปาลิ ฯ  ๒. อิโต ปร ยมฺป มย อยฺเยติอาทิ ปาลิย อฏมสิกฺขา- 
 ปเท ทิสฺสติ โน ฉฏสิกฺขาปเท ฯ  ๓. อย เอตฺถสทฺโท ปน ฉฏสิกฺขาปท- 
 วณณฺนาย อยเมตฺถ สงฺเขโปติ เอตฺถ นูน โหติ ฯ ๔. อิมิสฺสาปติ วณณฺนาปาโ  
 โส สตฺตมอฏมนวเมสุ ทิสฺสติ  วณณฺนายาติ ปทสฺส วิเสสน  กโต ภเวยยฺ ฯ 

                   [ปา.๑๘๑..๑๙๕ ส.๕๕๓..๕๕๖]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 165 

อโธกาเย ฯ 
                                    อารามวคฺโค ฯ 
        [๒๗๐] อาปนฺโน ลทฺโธ สตฺโต ยาย สา อาปนฺนสตฺตา ฯ 
        [๒๗๑] ถเน ขีร ถฺ ขีร ฯ อุภยป ปมทุติยสิกฺขาปท ฯ 
        [๒๗๒] อสิกฺขิตฺวาติ อปูริตฺวา๑ ฯ ฉ นิตฺถริสสฺตีติ ทาเปสีติ๒ 

ฉ สิกฺขาโย สาเธสฺสติ อิติ มนสิกตฺวา ภควา ทาเปสิ ฯ 
ปาณาติปาตา ฯ เป ฯ สมาทิยามีติ ปทสฺส อตฺโถติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ปาณาติ ฯ เป ฯ ณีติ เอว ภควตา ปฺญตฺต ย ต สิกฺขาปท 
ต อห สมาทิยามีติ ฯ สมาทาตพฺพนฺติ สมาทาน ฯ อวี- 
ติกฺกมิตพฺพฺจ ต สมาทานฺจาติ อวีติกฺกมิตพฺพสมาทาน ฯ 
สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ อทินฺนาทานา เวรมณีอาทีสุ ฯ สฏ ิวสฺสายปติ 
อปสทฺเทน ปเคว โอนสฏ ิวสฺสาย ปพฺพชิตายาติ ายติ ฯ 
เอตาสุ ฉสุ สิกฺขาปเทสุ ฯ 
        [๒๗๓] ปาลิย ปน อนาปตฺติ อูนทฺวาทสวสฺส ปริปุณฺณ- 
สฺา วุฏาเปตีติ วุตฺตตฺตา อูนทฺวาทสวสฺสาย คิหิคตาย 
อุปสมฺปนฺนาย ภิวตพฺพนฺติ อาสงฺกาย๓ ตทาสงฺกานิวตฺตนตฺถมาห 
 ๑. อปูเรตฺวาต ิสุนฺทรตร ฯ ๒. ฯ เป ฯ น กลิมิสฺสติ นิตฺถริสฺสตีติ ทาเปสีติ 
 ฉสทฺทรหิต วณฺณนาวจน ฯ ๓. อาสงฺกา อย อิติ ปทจฺเฉโตติ เม มติ ฯ 

                [ปา.๑๙๗..๒๐๗ ส.๕๕๖..๕๕๗]  
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กิฺจาปติอาทึ ฯ อูนทฺวาทสวสฺส คิหิคต๑ ปริปุณฺณสฺาย 
ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสสฺาย วุฏาเปนฺติยา ภิกฺขุนิยา กิฺจาป 
อนาปตฺติ สา ปน คิหิคตา อนุปสมฺปนฺนา ว โหติ กสฺมา 
คิหิคตาย อปริปุณฺณทฺวาทสวสฺสตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๗๔] ฉฏสิกฺขาปท ปน กุมารวีคฺเค๒ ทุติยสิกฺขาปเทน 
สมาน ตสฺมา ตาย๓ ภิกฺขุนิยา กิฺจาป อนาปตฺติ สา ปน 
คิหิคตา อนุปสมฺปนฺนาว โหติ ฯ กสฺมาติ ฯ ตาย อฏารส- 
วสฺสาย กุมารีภูตายาติอาทิปาลิยา อนุรูป กตฺวา อาห ทสวสฺสาย 
คิหิคตายาติอาทึ ฯ ปาลิย ปน เทฺว วสฺสานีติ ปวารณาวเสน 
เทฺว สวจฺฉรานิ ฯ ปุริสนฺตรคตาติ อฺ ปุรส คตา ฯ 
        [๒๗๕] สพฺเพสุ ตติยาทิสิกฺขาปเทสุ สมุฏานาทีนิ ทุติเย 
วุตฺตสทิสาเนว ฯ ยตฺถ สิกขฺาปเท ฯ 
                                     คพฺภินีวคฺโค ฯ 
        [๒๗๖] อฏเม๔ อูนวีสติวสฺส ปริปุณฺณสฺาย วุฏา- 
เปนฺติยา กิฺจาป อนาปตฺติ สา ปน อนุปสมฺปนฺนาว โหติ 
กสฺมา อปริปุณฺณวสฺสตฺตา ฯ คิหิคตสิกฺขาปเทหีติ คพฺภินีวคฺเค 
 ๑. คิหินีคตนตฺิ ภวิตพฺพ อิตฺถีลิงฺคิกตฺตา ฯ เอว สพฺพตฺถ เวทิตพฺพ ฯ ๒. กุมารี- 
 ภูตวคฺเค ฯ ๓. ตสฺสา ฯ ๔. อฏมวคฺเคติ อธิปฺเปตมิท  โน อฏมสิกฺขา- 
 ปเทติ ฯ 

                        [ปา.๒๐๙ ส.๕๕๗..๕๕๙]  
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วุตฺเตหิ ปฺจมจฺฉฏสตฺตเมหิ คิหิคตสิกฺขาปเทหิ ฯ 
        [๒๗๗] มหาสิกฺขมานาทีน ปน ติสฺสนฺน วิเสส าเปนฺโต 
อาห ยา ปน ตาติอาทึ ฯ คพฺภินีวคฺเค สพฺพปฺปมา เทฺว ยา 
ปน ตา สิกฺขมานา วุตฺตา ตา อติกฺกนฺตวีสติวสฺสาติ ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพา หิ สจฺจ เทฺว มหาสิกฺขมานา คิหีคตา วา ปุริสนฺตร- 
คตา สามิกสฺส เคห ตถา วา อคิหิคตา วา โหนฺตุ สมมฺติ- 
กมฺมาทีสุ สิกฺขมานา อิจฺเจว สงฺเฆน วตฺตพฺพา สมฺมติกมฺมาทีสุ 
คิหิคตาติ วา กุมารีภูตาติ วา สงฺเฆน น วตฺตพฺพา กสฺมา 
ปาลยิ สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนามา อิตฺถนฺ- 
นามาย อยฺยาย สิกฺขมานาติ วุตฺตตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๗๘] คิหิคตาย ปน อุปสมฺปทากรณ าเปนฺโต คิหิ- 
คตายาติอาทิมาห ฯ คิหิคตาย อาทิโต วสฺส อคเณตฺวา ทส- 
วสฺสกาเล สิกฺขาสมฺมตึ ทตฺวา ทฺวาทสวสฺสกาเล อุปสมฺปทา 
สงฺเฆน กาตพฺพา เอกาทสวสฺสกาเล สิกฺขาสมฺมตึ ทตฺวา เตรส- 
วสฺสกาเล อุปสมฺปทา กาตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๗๙] คิหิคตาย อฏารสวสฺสกาลโต ปฏาย  วตฺตพฺพา- 
การ าเปนฺโต อาห อฏารสวสฺสกาลโตติอาทึ ฯ คิหิคตาย๑ 

อฏารสวสฺสกาลโต ปฏาย จ ปน อย คิหิคตา สมฺมติกมฺมาทีสุ 
 ๑. อติเรกมิท ฯ 

                                            [ส.๕๕๙]  
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คิหิคตาติ วา กุมารีภูตาติ วา วตฺตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ คิหิคตา ทฺวาทส- 
วสฺสกาลโต ปฏาย ยาว สตฺตรสวสฺสกาลา คิหีติ วตฺตพฺพา 
อฏารสวสฺสกาลโต ปฏาย ปน คิหิคตาติ วตฺตพฺพา กุมารี- 
ภูตาติ วตฺตพฺพา กสฺมา คิหิคตาย ปริปุณฺณวีสติวสฺสาย 
กุมารีภูตาย สมานภาวโตติ อธิปฺปาโย ฯ คิหิคตาปติ กุมาร-ี 
ภูตาติป วตฺตุ วฏฏตีติ ปาโ ทิสฺสติ โส น ยุตฺโต ฯ 
        กุมารีภูตา ปน สามเณรา๑ สมฺมติกฺกมฺมาทีสุ คิหิตตาติ สงฺเฆน 
น วตฺตพฺพา กุมารีภูตา อิจฺเจว วตฺตพฺพา สุณาตุ เม 
อยฺเย ฯ เป ฯ อฏารสวสฺสา กุมารีภูตาติ ปาลิยา ทสฺสนโตติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๘๐] ย ปน อฏกถาย มหาสิกฺขมานา ปน คิหิคตาติป 
วตฺตุ น วฏฏติ กุมารีภูตาติป วตฺตุ น วฏฏตีติ วุตฺต น 
วตฺตพฺพ กสฺมา คหฏา๒ คิหิคตาติ วา กุมารีภูตาติ วา 
น วตฺตพฺพาติ วจเนน มหาสิกฺขมานาน วุตฺตตฺตา ฯ อถวา 
มหาสิกฺขมานา ปน อติกฺกนฺตวีสติวสฺส สามเณรา๑ คิหิคตาติป 
 ๑. สามเณรี ฯ  ๒. คิหิคตาติ วา กุมารีภตูาติ วา น วตฺตพฺพาติ เอตฺตกเมว 
 เหฏา วุตฺตวจน ฯ คหฏาติ ปท กตฺถจิ น ทิสฺสติ ฯ  เหฏาติ ภวิตพฺพ 
 วจเนนาติ ปเท อาธาโร ฯ 

                        [ป.๒๒๑ ส.๕๕๙.๕๖๐]  
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วตฺตุ น วฏฏติ สิกฺขมานา อิจฺเจว วตฺตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สิกฺขาสมฺมติทานวเสน ปน มหาสิกฺขมานา คิหิคตา กุมารีภูตา 
จาติ ติสฺโสป สมฺมติกมฺมาทีสุ สิกฺขมานาติ วตฺตุ วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๒๘๑] ยฺเจตฺถาติ เอตฺถ ปฺจมสิกฺขาปเท สงฺเฆน 
ปริจฺฉินฺทิตพฺพาติ ยฺจ วจน ภควตา วุตฺต ตสฺส วจนสฺส 
อุปปริกฺขิตพฺพาติ อตฺโถ ฯ ย ปน เอตฺถ ฉฏเ ปริจฺ- 
ฉินฺทิตฺวาติ วจน วุตฺต ตสฺส วจนสฺส ฯ 
        [๒๘๒] สงฺเกต กตฺวา อคจฺฉมานา สิกฺขมานา ฯ ฆร วิย 
ฆรสฺสามิกาติ ฆร ปวิสมานา ฆรสฺสามิกา วิย ฯ อิตีติ เอว 
สิกฺขมานา ย โสก อาวิสติ โส โสโก อสฺสา สิกฺขมานาย 
อาวาโส โหติ อิติ ตสฺมา สิกฺขมานา โสกาวาสา นาม ฯ 
        [๒๘๓] ภิกฺขุนีห ทฺวิกฺขตฺตุ ปพฺพาชนกาเล๑ จ อุปสมฺปทา- 
กาเล จ อาปุจฺฉิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิทนฺติ๒ อิท ทสม- 
สิกฺขาปท ฯ อปุพฺพ สมุฏานสีส ยสฺส ต ...สมฏุานสีส อภิ- 
นวปฺปธานสมุฏานนฺติ อตฺโถ ฯ อพฺภานกมฺมาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ 
อิเธว ขณฺฑสีมาย น สิกฺขมาน ฯ ทฺวีสุป าเนสูติ อพฺภาน- 
 ๑. ปพฺพชฺชกาเลติ วณณฺนาปาโ ฯ ปพฺพชฺชากาเลติ ภเวยยฺ ฯ ๒. อิท ปท 
 วณณฺนาย น ทสฺสติ ฯ 

                                     [ส.๕๕๙..๕๖๓]  
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กมฺมาทีสูติอาทินา วุตฺเตสุ ทฺวีสุ าเนสุ กโรนฺติยาติ ปเท 
อาธาโร ฯ 
        [๒๘๔] ปริวสิตฺถนฺติ ปาริวาสิย ฯ ฉนฺทสฺส ทาน ฉนฺท- 
ทาน ฯ ปาริวาสิยฺจ ต ฉนฺททานฺจาติ ปาริวาสิยจฺฉนฺททาน ฯ 
ปาริวาสิเยน ฉนฺนทาเนนาติ วิคเตน ฉนฺททาเนน ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ 
ปาริวาสิยจฺฉนฺททาเนนาติ วจเน ฯ อถาปติ๑ ตสฺมึ กาเล ฯ อิท 
ปริสปาริวาสิย ปริสาย วิคต นาม ฯ ตสฺมึ ธมฺมกถิเก ฯ 
รตฺติปาริวาสิยนฺติ รตฺติยา วิคต นาม ฯ ตตฺราติ เตสุ ภิกฺขูสุ ฯ 
นกฺขตฺตปาโกติ นกฺขตฺต ชานนโก ฯ ทารุณนฺติ ปาป ฯ อถาติ 
ตสฺมึ กาเล ฯ อตฺโถ ปโยชน นกฺขตฺต ปฏิมาเนนฺต โอโลเกนฺต 
พาล อุปจฺจคา อติกฺกมติ ฯ 
        [๒๘๕] เอกนฺตริเกติ เอเกน อนฺตริเก ฯ 
                                 กุมารีภูตวคฺโค ฯ 
        [๒๘๖] สงฺฆาณินฺติ กฏิย อนุภวิตพฺพ อาภรณ ฯ มณโยติ๒ 

มณี ฯ อิธาปติ อิมสฺมึป วิปฺปกิริยึสูติ วจเน ฯ 
        [๒๘๗] วณฺณเกนาติ เลปเนน ฯ 
        [๒๘๘] วาสิตเกนาติ ปริภาวิเตน ฯ 
                                ฉตฺตวคฺโค ฯ 
 ๑. ปสทฺทรหิโต วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. มาลาโยติ วณฺณนาปาโ ฯ 

               [ปา.๒๓๙..๒๕๐ ส.๕๖๑..๕๖๔]  
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        [๒๘๙] อุทฺทิฏา โข ฯ เป ฯ ธมฺมาติ เอตฺถ วจเน 
เวทิตพฺพานีติ ปเท อาธาโร ฯ ตโตติ เตหิ อฏาสีติสเตหิ 
สิกฺขาปเทหิ อปเนตฺวาติ ปเท อปาทาน ฯ 
        [๒๙๐] ตตฺราติ ขุทฺทกวณฺณนาธิกาเร ฯ เอตฺถาติ เอเตสุ 
ทสสุ สิกฺขาปเทสุ ฯ 
                                        --------------- 
                            [ปา.๒๕๗ ส.๕๖๖.๕๗๖]  
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             ปาฏเิทสนียกณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๒๙๑] ปาฏิเทสนียา นาม เย อฏ ธมฺมา ขุทฺทกาน 
อนนฺตรา สงฺเขปเนว สงฺคห อารุฬฺหา ธมฺมสงฺคาหเกหิ 
อาโรปตา เตส ธมฺมาน สงฺเขปเนว เอสา วณฺณนา ปวตฺตเตติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        อฏมารุฬฺหาติ อฏ อารุฬฺหาติ เฉโท มกาโร อาคโม ฯ 
        [๒๙๒] เอตฺถาติ ปท ปาลิยนฺติ ปเทน ตุลฺยาธิกรณ ฯ 
เอตฺถาติ ปาฏิเทสนีเยสุ ฯ 
                                      ------------- 
        [๒๙๓] เย ปน ปฺจสตฺตติ เสขิยา ธมฺมา ธมฺมสงฺคาหเกหิ 
อุทฺทิฏา เย จ เตส เสขิยาน อนนฺตรา สตฺตาธิกรณวฺหยา 
สตฺตาธิกรณนามกา ธมฺมา ธมฺมสงฺคาหเกหิ อุทฺทิฏา มหา- 
วิภงฺเค เตส เสขิยาธิกรณธมฺมาน โย อตฺถวินิจฺฉโย มยา วุตฺโต 
ภิกฺขุนีน วิภงฺเคป ตาทิสเยว ต ยตฺถวินิจฺฉย วิทู ปณฺฑิตา  
วทนฺติ ยสฺมา ตสฺมา วิสุ เตส ธมฺมาน อตฺถวณฺณนา มยา 
น วุตฺตา หิ สจฺจ ตตฺถ ตสฺมึ มหาวิภงฺเค ยา อตฺถวณฺณนา 
มยา วุตฺตา สา อตฺถวณฺณนา อิธ ภิกฺขุนีวิภงฺเค วุตฺตาเยว 
นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                             [ส.๕๖๗.๕๖๘]  
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        [๒๙๔] อิทานิ สเทวกสฺส โลกสฺส อจฺจนฺตสุขาธิคมาย 
อตฺตโน ปฺุ ปริณาเมนฺโต อุภโตปาฏิโมกฺขานนฺติอาทิมาห ฯ 
        ชิโน อุภโตปาฏิโมกฺขาน ย วิภงฺค อาห ตสฺส วิภงฺคสฺส 
อย วณฺณนา อนนฺตราเยน นิฏ ิตา ยถา ตเถว สพฺเพป 
สตฺตา สพฺพาสวาปห มคฺค อนนฺตราเยน ปตฺวา นิพฺพุตี  ปสฺสนฺตูติ 
สมฺพนฺโธ ฯ สพฺพาสเว ปหตีติ สพฺพาสวาปโห ฯ 
                         ภิกฺขุนีวิภงฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
        [๒๙๕] อิติ อภินวปุราวฺหยนครสฺส ปจฺฉิมุตฺตรทิสาภาเค ปติฏ- 
 ิเต ปนสาราโมติ วิสฺสุเต อาราเม วสนฺเตน สกลพฺยากรณา- 
สงฺคฺาณจารินา สาฏกถตฺติปฏกธเรน าณกิตฺตีติ นาม- 
เธยฺยตฺเถเรน กตา ปาจิตฺติยอฏกถาย อตฺถโยชนา สมตฺตา ฯ 
                                        ------------- 
                                         [ส.๔๖๘]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 174 

                           มหาวคฺควณฺณนาย 
                มหาขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๒๙๖] อิทานิ อุภโตวิภงฺคานนฺตร สงฺคห อาโรปตสฺส มหา- 
วคฺคจุลฺลวคฺคสงฺคหิตสฺส ขนฺธกสฺส อตฺถสวณฺณน อารภิตุกาโม 
อูภินฺน ปาฏิโมกฺขานนฺติอาทิมาห ฯ 
        อูภินฺน ปาฏิโมกฺขวิภงฺคาน สงฺคีติสมนนฺตร ขนฺธโกวิทา มหา- 
เถรา ย ขนฺธก สงฺคายึสุ อทานิ ตสฺส ขนฺธกสฺส สวณฺณนา- 
กโม ยสฺมา สมฺปตฺโต ตสฺมา สมฺปตฺตตฺตา ตสฺส ขนฺธกสฺส 
อย อนุตฺตานตฺถวณฺณนา โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สงฺคีติยา สมนนฺตร สงฺคีติสมนนฺตร ฯ ขนฺธาน สมูโห ขนธฺโก 
สมูหตฺเถ กณฺณาติ สุตฺเตน โก ฯ ขนฺเธ กาเสติ ปกาเสตีติ วา 
ขนฺธโก กาส ปกาสเน อปฺปจฺจโย ฯ กุ วาจ วินฺทนฺตีติ 
โกวิทา ขนฺเธสุ โกวิทา ขนฺธโกวิทา ฯ อนุตฺตานาเอว อตฺถา 
อนุตฺตานตฺถา เตส วณฺณนา อนุตฺตานตฺถวณฺณนา ฯ 
        [๒๙๗] กสฺมา ปน อนุตฺตานตฺถวณฺณนาติ วุตฺต นนุ จ 
ปกาสิตา อตฺถา เจว อุตฺตานตฺถา จ วตฺตพฺพาติ ปุจฺฉ สนฺธาย 
เหฏา ปกาสิตตฺถานฺเจว อุตฺตานตฺถานฺจ อวจเน การณ 
าเปนฺโต ปทภาชนีเยติอาทิมาห ฯ 
                                           [ส.๑]  
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        ปทภาชนีเย เยส ปทาน อตฺถา เยหิ อฏกถานเยหิ มยา 
ปกาสิตา เต อฏกถานเย ปุน มย เจ วเทยฺยาม อถวา 
ปทภาชนีเย เยส ปทาน เย อตฺถา เหฏา มยา ปกาสิตา เต 
อตฺเถ ปุน มย เจ วเทยฺยาม สวณฺณนาย ปริโยสาน กทา 
ภเว ฯ เย อตฺถา ปุพฺเพ อปฺปกาสิตาป อุตฺตานา เจว เตส 
อตฺถาน สวณฺณนาย กึ ปโยชนนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ฏีกาย ปน หิสทฺโท ปทปูรเณ ทฏพฺโพติ วุตฺต ฯ 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณนฺติ อมฺหาก ขนฺติ ฯ เจวาติ นิปาตสมุทาโย ฯ 
        [๒๙๘] กสฺมา ปน อนุตฺตานตฺถา วตฺตพฺพาติ ปุจฺฉ สนฺธาย 
อนุตฺตานตฺถาน วจเน การณ าเปนฺโต อธิปฺปายานุสนฺธีหีติ- 
อาทิมาห ฯ 
        อธิปฺปายานุสนฺธีหิ พฺยฺชเนน จ เย ปนตฺถา อนุตฺตานา 
เต อตฺถา มยา อวณฺณิตา ปณฺฑิเตน าตุ ยสฺมา น สกฺกา 
ตสฺมา เตสเยว อนุตฺตานตฺถาน อย สวณฺณนานโย โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        อธิปฺปยเต อิจฺฉิยเตติ อธิปฺปาโย อธิปฺปาโย จ อนุสนฺธิ 
จ อธิปฺปายานุสนฺธิโย ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ สวณฺณนาย 
นโย สวณฺณนานโย ฯ 
        [๒๙๙] นนุ จ เตน สมเยนาติ เอตฺถ เตน สมเยน 
                                     [ปา.๑ ส.๑]  
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พุทฺโธ ภควา เวรฺชายนฺติอาทีสุ วจเนสุ วิย กรณวจเนน 
วิเสสการณ นตฺถิ ตสฺมา ตสฺมึ สมเยติ วจน วตฺตพฺพ 
เอว อวตฺวา กสฺมา เตน สมเยนาติ วุตฺตนฺติ โจทน สนฺธายาห 
เตน สมเยนาติอาทึ ฯ 
        เตน สมเยน ฯ เป ฯ สมฺพุทฺโธติ เอตฺถ วจเน นตฺถีติ ปเท 
อาธาโร ฯ เตน ฯ เป ฯ เวรฺชายนฺติอาทีสุ วจเนสุ วิชฺชมาน 
กรณวจเนน วิเสสการณ วิย การณ กฺิจาป นตฺถีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
กรณวจเนนาติ ปท นตฺถีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ วุจฺจติ อเนนาติ 
วจน กรณสฺส วจน กรณวจน ฯ วิเสโสเอว การณ วิเสส- 
การณ ฯ เตน สมเยนาติ อย อภิลาโป มหาเถเรหิ สงฺคห 
อาโรปโต อิติ ตสฺมา อาทิโต ฯ เป ฯ เอต เตน สมเยนาติ 
วจน มหาเถเรหิ วุตฺต อิติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ อิโตติ 
เตน สมเยนาติ วจนโต ฯ 
        [๓๐๐] ยทิ ปน วิเสสการณ นตฺถิ เตน สมเยนาติ ปทสฺส 
วจเน กึ ปโยชนนฺติ ปุจฺฉนฺโต กึ ปเนตสฺสาติอาทิมาห ฯ  
        ก ึปน เอตสฺส เตน สมเยนาติ ปทสฺส วจเน ปโยชน 
อิติ ปุจฺฉา  ฯ นิทานทสฺสนนฺติ การณสฺส ทสฺสน ปโยชน ฯ 
ยา หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ หิ สจฺจ ยา ปพฺพชฺชา เจว อุปสมฺปทา 
จ ภควตา อนฺุาตา ราชาคหาทีสุ ยานิ จ อุปชฺฌายวตฺต- 
                                [ปา.๑ ส.๑.๒]  
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อาจริยวตฺตาทีนิ ภควตา อนฺุาตานิ ตานิ ปพฺพชฺชาทีนิ 
ปฺตฺตานีติ สมฺพนฺโธ ฯ านนฺติ พาราณสีอาทิก าน ฯ 
วตฺถุสฺมินฺติ นิมิตฺตภูเต ฯ 
        [๓๐๑] ตตฺถาติ เตสุ อุรุเวลายนฺติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
ตตฺถาติ วา ตสฺมึ อุรุเวลายนฺติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ 
อุรุเวลายนฺติ วจเน ฯ ตาปสปฺปพฺพชฺชนฺติ ตาปสภาเวน ปพฺพชฺช ฯ 
ปพฺพชิตฺวาติ อุปคนฺตฺวา ฯ โยติ โย ตาปโส ฯ ปตฺตปูเฏนาติ 
ปณฺณปูเฏน ฯ อิท วาลิกาย อากิรณ อสฺส ตาปสสฺส ทณฺฑ- 
กมฺม อาณาย กรณ ฯ ตโตติ กติกากรณกาลโต ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ าเน ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ นนฺติ วาลกิราสึ ฯ ชนาน 
สมูโห ชนตา ฯ ต วาลิกราสึ สนฺธาย อุรุ ฯ เป ฯ อตฺโถติ 
วจน วุตฺต ฯ ตเมว วาลิกราสึ สนฺธาย อถวา ฯ เป ฯ 
ทฏพฺโพติ วจน อาจริเยหิ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๐๒] เอตฺถาติ เอตสฺมึ รุกฺเข ฯ พุชฺฌติ เอตฺถาติ โพธิ ฯ 
โพธิยา ปฏิลาภฏานตฺตา วา ผลโวหาเรน รกฺุโข โพธิ นาม ฯ 
โพธิ เอว รุกโฺข โพธิรุกโฺข ฯ อิติ เอวาติ เฉโท ยทนุป- 
ปนฺนาตฺยาทิสุตฺเตน อิสฺส โว ฯ 
        [๓๐๓] ยถาอาภุชิเตนาติ กรณานุรูเปน ฯ ปจฺจยากาโร หีติ 
หิ สจฺจ ปจฺจยากาโร ภควตา วุจฺจติ ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ 
                                 [ปา.๑ ส.๒.๓]  
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ขนฺธเก ฯ ตตฺถาติ อนุโลมปฺปฏิโลเมส ุนิทฺธารณ ฯ อตฺตนาติ 
ปท กตฺตพฺพ อิติ ปเท กตฺตา ฯ กตฺตพฺพกิจฺจกรณโตติ 
กตฺตพฺพกิจฺจสฺส กรณโต ฯ เสฺววาติ โส เอว ปจฺจยากาโร ฯ 
กโรติ ฯ อนุปฺปาทนิโรเธนาติ อนุปฺปาทสงฺขาเตน นิโรเธน ฯ 
อิติ ตสฺมา อกรณโตติ ปเท ตุลฺยาธิกรณ ฯ ตสฺสาติ 
กิจฺจสฺส ฯ ตสฺสาติ ตสฺสา ปวตฺติยา ฯ เอตฺถาติ อนุโลมป-ฺ 
ปฏิโลมนฺติ วจเน ฯ จสทฺโท อนฺตฺจ อาทิฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ปาเปตฺวา ว๑ ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส อวุตฺตตฺตา อิโต 
อตฺถโต อฺเน อตฺเถน ฯ เอตฺถ อนุโลมปฺปฏิโลมนฺติ วจเน ฯ 
        [๓๐๔] ตตฺถาติ อนุโลมปฺปฏิโลม๒ ฯ ยถาติ เยนา- 
กาเรน ฯ อิท อาการ ฯ ตตฺถาติ อวิชฺชาปจฺจยาติอาทิวจเน 
วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ ขนฺธเก ฯ ตตฺถาติ อวิชฺชาย เตฺววาติ 
อาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ อนุปฺปาทนิโรโธติ อนุปฺปาทสงฺขาต- 
นิโรโธ ฯ ทสฺเสตุนฺติ ญาเปตุ ฯ ตตฺถาติ เกวลสฺสาติอาทิ- 
ปเทสุ ฯ ยฺวายนฺติ โย อย อตฺโถ ภควตา วุตฺโต ฯ อิมนฺติ 
ปท อุทานนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตสฺม ึอตฺเถติ ปท อุทาเนสีติ 
ปเท เหตุ ฯ เหตุโน จ เหตุสมุปฺปนฺนธมฺมสฺส จาติ 
๑. วสทฺทรหิโต วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. พหุวจน กาตพฺพ ฯ 

                            [ปา.๑.๒ ส.๓..๕]  
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ปททฺวย ปชานตาย๑ อิติ ปเท กมฺม ฯ ปชานาตีติ ปชาน 
าณ ปชานสฺส ภาโว ปชานตา ฯ ปชานิยเต ปชาน 
ภาวสาธน าณ ปชาน เอว ปชานตา ฯ โสมนสฺสยตฺุตฺ- 
าณสมุฏานนฺติ๒ โสมนสฺสยุตฺเตน าเณน ปวตฺต ฯ อตฺตโน 
มโน ยสฺส โส อตฺตมโน อตฺตมนสฺส วาจา อตฺตมนวาจา ฯ 
        [๓๐๕] ตสฺสตฺโถติ ตสฺส อุทานสฺส อตฺโถ ฯ อนุโลมป-ฺ 
ปจฺจยาการสฺส ปฏิเวโธ อนุ...เวโธ อนุโลมปฺปจฺจยาการปฺปฏ-ิ 
เวธ สาเธนฺตีติ อนุ...สาธกา ฯ กิเลเส อาตาเปตีติ อาตาโป ฯ 
อุปคนฺตฺวา นิชฺฌาน อเปกฺขณ จินฺตน วา อุปนิชฺฌาน 
อารมฺมณสฺส อุปนิชฺฌาน อารมฺมณุปนิชฺฌาน อารมฺ...น เอว 
ลกฺขณ อา...ลกฺขณ ฯ พาหิต ปาป เยน โส พาหิตปาโป ฯ 
อถาติ ตทา ฯ อสฺส พฺราหฺมณสฺส ฯ เอวนฺติ อุปฺปชฺชนป-ฺ 
ปกาสนวเสน ฯ ปาตุภูโต ธมฺโม ยสสฺ โส ปาตุภูตธมฺโม ฯ 
ยา เอสา กงฺขา วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท อาทินา จ 
อาทินา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ปจฺจยากาเรติ ปท กงฺขาติ ปเท 
อาธาโร ฯ ยา จ โสฬส กงฺขา อาคตาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปจฺจยา- 
การสฺเสวาติ ปท อปฺปฏิวิทฺธตฺตาติ ปเท กมฺม ฯ วปยนฺตีติ 
 ๑. ปชานนายาติ วณณฺนาปาโ อตฺถโต เอก ฯ ๒. ...สมฺปยุตฺต...อิต ิ
 วณณฺนาปาโ ฯ 

                                [ปา.๒ ส.๕.๖]  
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วิ อปยนฺตีติ เฉโท อิธาตุ คติย ฯ 
        [๓๐๖] ตสฺมึ อตฺเถติ ปท อุทาเนสีติ ปเท เหตุ ฯ นิพฺพาน- 
สงฺขาตสฺสาติ อนุปฺปาทสงฺขาตสฺส ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ ทุติยอุทาเน ฯ 
ยา กงฺขา อุปฺปชฺเชยฺยุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๐๗] อารมฺมณกิริยาย จาติ อิท นิโรธสงฺขาต อตฺถ สนฺธาย 
วุตฺต ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ ตติยอุทาเน ฯ เตหิ วา อุปฺปนฺเนหิ 
โพธิปกฺขิยธมฺเมหิ มารเสห วิธูปย ติฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๐๘] เอตฺถาติ ตีสุ อุทาเนสุ ปม อุทาน ปจฺจ...วเสน 
อุปฺปนฺนนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อุทาเน ปน ธมฺมสงฺคาหเกหิ วุตฺต 
ต วจน สนฺธาย วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตทา หีติอาทิ ทฬฺห-ี 
กรณ ฯ ห ิสจฺจ ตสฺมึ กาเล ฯ ภควาติ ปท อกาสีติ ปเท 
กตฺตา ฯ วเสนาติ ปท อกาสีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิธาติ 
อิมสฺมึ ขนฺธเก ฯ วิโสเธสีติ ปวตฺเตสิ ปฏิลภิ ฯ อิทานิ อรุโณ 
อุคฺคมิสฺสตีติ๑ วตฺตพฺพกุขเณ สพฺพฺุต ปาปุณีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตโตติ ตทนนฺตร ฯ อิตีติ เอว ฯ ต สตฺตาหนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตตฺเถวาติ โพธิรุกฺขมูเล ฯ 
        [๓๐๙] อถโข ฯ เป ฯ งฺกมีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ภุตฺวา สยตีติ วจเน ชเนน วุตฺเต สติ อิจฺเจว วจน วุตฺต 
 ๑. อุคฺคจฺฉิสฺสตีติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                               [ปา.๔ ส.๖..๘]  
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น โหตีติ สมพฺนฺโธ ฯ โภช ฯ เป ฯ น น สยตีติ อิท วจน  
เอตฺถ ภุตฺวา สยตีติ วจเน ทีปต โหติ ฯ นนูติ ปาโ ทิสฺสติ 
โส น ยุตฺโต ฯ อิธาปติ อถโข ภควาติอาทิวจเน ฯ เอตฺถาติ 
อถโข ภควาติอาทิวจเน ฯ อนนฺตร ปน ฯ เป ฯ อกาสีติ ปุจฺฉา ฯ 
        ตตฺราติ โพธิสมีเป ติณฺณ สตฺตาหาน ตสฺมึ วีตินามเน 
ตตฺราติ วา ตีสุ สตฺตาเหสุ ฯ อนุปุพฺพีกถาติ อนุปุพฺเพน กถน ฯ 
นิสินฺเนติ ปท อุทปาทีติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ พุทฺธตฺตกราติ 
พุทฺธตฺตสาธกา ฯ อถาติ ตสฺมึ กาเล ฯ ตาส เทวตาน ฯ 
        [๓๑๐] จยิตพฺพ ปูชิตพฺพนฺติ เจติย ฯ อนิมฺมิเสหิ จกฺขูหิ 
โอโลกิตฏานเจติย อนิมฺมิสเจติย ฯ 
        อถาติ อนนฺตร ฯ ตโตติ รตนจงฺกมเจติยโต ฯ ตตฺถาติ 
รตนฆเร ฯ อภิธมฺมปฏก วิจินนฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ 
เอตสฺมึ อภิธมฺมปฏเก นิทธฺารณ ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส 
นิโครฺธสฺส ฯ 
        อเช ปเลนฺตีติ อชปาลา เตส นิสินฺโนกาโส นิโคฺรโธ 
อชปาลนิโคฺรโธ ฯ ตตฺราปติ อชปาลนิโคฺรธมูเล ฯ อปสทฺโท รตนฆร 
อเปกฺขติ ฯ เอตฺถาติ อชปาลนิโคฺรธมูเล ฯ เอว นิสินฺเน ภควติ ฯ 
        [๓๑๑] ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ หุหุนฺติ สทฺทสฺส 
กรณ หุหุก หุหุก ชาติ ปกติ ยสฺส โส หุหุกชาติโก ฯ 
                                  [ปา.๔ ส.๘.๙]  
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ทิฏมงฺคล อิติ วาเท นิยุตฺโต ทิฏมงฺคลิโก ฯ 
        เตนาติ พฺราหฺมเณน ฯ สิขาปตฺตนฺติ มตฺถกมฺปตฺต ฯ 
ตสฺสาติ อุทานสฺส ฯ พาหิตา อปนีตา ปาปธมฺมา เยน โส 
พาหิตปาปธมฺโม ตสฺส ภาโว พาหิตปาปธมฺมตา ฯ น อิติ 
ปท๑ ปฏิชานาตีติ ปเท สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ ทิฏมงฺคลิกตายาติ 
ปท ยุตฺโตติ ปเท เหตุ ฯ หุหุกาโร จ กสาวาทิปาปธมฺโม จ 
หุหุการกสาวาทิปาปธมฺมา เตหิ ยุตฺโต หุหุ...ยุตฺโต ฯ 
        [๓๑๒] ยตน วีริยกรณ ยต ยต อตฺตา สภาโว ยสฺส 
โส ยตฺตโต ฯ สีลสวเรนาติ สีลสงฺขาเตน สวเรน ฯ ยมติ 
สฺมตีติ ยต ยต จิตฺต ยสฺส โส ยตตฺโต ฯ 
        เวทาน วา อนฺตนฺติ มคฺคฺาณาน อนฺตภูต อรหตฺตผล ฯ 
ยสฺส พฺราหฺมณสฺส อิเม อุสฺสทา นตฺถีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
โลกสนฺนิวาเสติ ปท นตฺถติี ปเท อาธาโร ฯ สนฺนิวสติ เอตฺถาติ 
สนฺนิวาโส โลกสฺส สนฺนวิาโส ตถา ฯ เอการมฺมเณปติ 
อปสทฺโท สมฺภาวนตฺโถ ฯ ราคุสฺสโทติ อติสยราโค ฯ 
        [๓๑๓] วทฺทลิกาติ วุฏ ิ ฯ อุทกผุสิตสมฺมิสฺเสนาติ 
อุทกพินฺทูหิ สมฺมิสฺเสน ฯ สีตวาเตนาติ ปท ทูสิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
ปริพฺภมนฺเตนาติ ปท สีตวาเตนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ทูสิโต 
 ๑. นสทฺโท ฯ 

                                    [ส.๙.๑๐]  
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ทิวโส เอติสฺสา วทฺทลิกายาติ ทูสิตทิวสา วุฏ ิ ตสฺส ภาโว 
ทูสิตทิวสตฺต ฯ สีตวาเตน ทูสิต ทิน เอติสฺสา วทฺทลิกายาติ 
สีตวาตทุทฺทินี ฯ 
        [๓๑๔] ตสฺมินฺติ นาคราเช ฯ ตสฺสาติ นาคราชสฺส ฯ ภณฺฑา- 
คารสฺส คพฺโภ ภณฺฑาคารคพฺโภ เตน ปมาณ ยสสฺ ภณฺฑา- 
...มาณ ฯ ตสฺสาติ นาคราชสฺส ฯ กริตฺวา านสฺส การณ กริ... 
...การณ ตสฺส ปริทีปน กริตฺวา...ทีปน ฯ โส หีติ หิ สจฺจ 
โส นาคราชา ฯ อิติ มนสิกตฺวา ตถา เตน ปกาเรน กริตฺวา 
อฏาสิ ฯ ตตฺถาติ มา ภควนฺต สตีนฺติอาทิวจเน ยุตฺตนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ สตฺตาหวทฺทลิกาย สติยา ฯ ตป อุณฺห ฯ น 
ภควนฺต ฯ ตสฺส นาคราชสฺส จินฺเตตุ จินฺตน ยุตฺต ภาเวตุ ฯ 
        [๓๑๕] อุปธิวิเวโกติ กามาทิอุปธีหิ วิวิตฺโต ฯ ปกาสิโต 
ธมฺโม ยสฺส โส ปกาสิตธมฺโม ฯ เอเตนาติ อพฺยาปชฺฌนฺติ 
วจเนน ฯ เมตฺตาปุพฺพภาโคติ อกุปฺปนภาวสงฺขาโต เมตฺตาย 
ปวตฺตปุพฺพภาโค ฯ เอเตนาติ ปาณภูเตสุ สยโมติ วจเนน ฯ 
กรุณาปุพฺพภาโคติ อวิหีสนภาวสงฺขาโต กรุณาย ปวตฺตปุพฺพ- 
ภาโค ฯ เอเตนาติ สุขา วิราคตาติ วจเนน ฯ อสฺมิ อิติ 
อากาเรน ปวตฺโต มาโน อสมฺิมาโน เสยฺโยหมสฺมีติอาทินา 
นเยน ปวตฺโต มาโนติ อตฺโถ ฯ ปสฺสทฺธิ เอว วินโย ปสฺสทฺธ-ิ 
                                [ปา.๖ ส.๑๐.๑๑]  
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วินโย ฯ อิโตติ อรหตฺตสุขโต ฯ 
        [๓๑๖] โภชนกิจฺเจนาติ ปท ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
ปริภุตฺตสฺเสว๑ ภควโต สรรีกิจฺจ สรีรวลฺช อโหสิ ฯ ตปุสฺโส จ 
ภลฺลิโก จ ตปุสฺสภลฺลิกา ฯ ยสฺมึ เทเส ภควา วิหรติ ต 
เทส คนฺตุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ ต เทสนฺติ วจเน ฯ 
        โลหิเตน สมฺพนฺธา สาโลหิตา อการสฺส ทีโฆ ฯ 
        เตสนฺติ ทฺวินฺน วาณิชาน ฯ ตโตติ ตทา ฯ ทิสฺสมาเนเนว 
กาเยนาติ ทิสฺสมานกาโย หุตฺวา ฯ กาเยนาติ ปท อโวจาติ 
ปเท อิตฺถมฺภูตลกฺขณ ฯ อสฺสาติ ภควโต ฯ ปธานานุโยค- 
กาเล ปตฺโตติ พฺรหฺมุนา ทนิฺนปตฺโต ฯ สุชาตายาติ ปท 
อาคจฺฉนฺติยาติ ปเท ลกฺขณวนฺต ฯ เอวนฺติ ทาตุ อาคมนปฺปฏ-ิ 
พทฺเธน เอวาติป อตฺถิ ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส ภควโต ฯ 
อิโตติ กาลโต ฯ เอวนฺติ ปฏิคฺคหิตุกามภาเวน ฯ ตโตติ 
ตทนนฺตร ฯ เตส จตุนฺน ราชูน๒ ปสาทานุรกฺขนตฺถาย อคฺคเหสิ 
โน มหิจฺฉตาย อคฺคเหสีติ สมฺพนฺโธ ฯ คเหตฺวา จ ปน 
จตฺตาโร อธิฏหีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอว เอก กตฺวา อธิฏ ิต 
ปจฺจคฺเฆ เสลมเย ปตฺเต ภควา มนฺถฺจ มธุปณฺฑิกฺจ 
ปฏิคฺคเหสีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
๑. ปริภุตฺตมตฺตสฺเสวาติ วณณฺนาปาโ ฯ๒. มหาราชาน ฯ 

                           [ปา.๖ ส.๑๑..๑๓]  
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        [๓๑๗] เทฺว วาจา เอเตส วาณิชาน อเหสุ อิติ ตสฺมา 
วาณิชา เทฺววาจิกา ทณฺฑาทิโต อิกอีติ สุตฺเตน อิโก ฯ 
ทฺวีหิ วาจาหิ อุปาสกภาว ปตฺตาติ เทฺววาจิกา ตมธิเตตฺยาทิ- 
สุตฺเตน ณิโก ฯ 
        เต เกเส เตส วาณิชาน ฯ ปริหรถาติ รกฺขถ ปูเชถ ฯ 
อมเตเนวาภิสิตฺตาติ อมเตน อภิสตฺตา อิว ฯ 
        [๓๑๘] ตสฺมึ อชปาลนิโคฺรธมูเล นิสินฺนมตฺตสฺเสว ภควโต 
ปริวิตกฺโก อุทปาทีติ สมฺพนฺโธ ฯ สพฺพพุทฺธานนฺติ ปท 
อาจิณฺณสมาจิณฺโณติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อาจริตพฺโพติ อาจิณฺโณ 
สมฺมา อาจริตพฺโพติ สมาจิณฺโณ อาจิณฺโณ เอว สมาจิณฺโณ 
อาจิณฺณสมาจิณฺโณ ฯ 
        กสฺมา ปน อย วิตกโฺก ฯ เป ฯ อุปฺปชฺชตีติ ปจฺุฉา ฯ 
ปจฺจเวกฺขณายาติ โอโลกเนน วิจารณายาติ อตฺโถ ฯ ปจฺจกฺ- 
ขณายาติป ปาโ ฯ ยาจิเตนาติ ยาจน ยาจิต ภาวสาธน  
เตน วุตฺต ฏีกาย ยาจนานิมิตฺตนฺติ ฯ ตโตติ ตสฺมึ กาเล ฯ 
อิตีติ เอว ฯ 
        [๓๑๙] ตตฺถาติ เตสุ อธิคโต โขติอาทิปเทสุ วินิจฺฉโย ฯ 
เตติ ปฺจ กามคุณา ฯ ตสฺส ยทิทนฺติ ปทสฺส าน สนฺธาย 
วุตฺต ย อิทนฺทิ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อิเมสนฺติ 
                              [ปา.๘ ส.๑๓.๑๔]  
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สงฺขาราทีน ฯ 
        อิทปฺปจฺจยาติ อิมสฺสิทนฺติ โมคฺคลฺลานสุตฺเตน อิมสฺส อิท 
โหติ นิคฺคหิตโลโป ปสสฺ จ ทฺวิภาโว ฯ 
        ตณฺหาสงฺขาตโสตสฺส ปฏิปกฺข ปฏิโสต นิพฺพาน ฯ 
        [๓๒๐] อิโตติ๑ ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสีติ วจนโต ฯ 
อธิปฺปายา ฯ เป ฯ มชฺฌิมฏกถาย มชฌฺิมนิกายสฺส อฏกถาย 
วุตฺตนเยน สพฺพ วจน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ สุตฺตนฺตกถนฺติ 
สุตฺตนฺเต อาคตกถ ฯ อถโข อายสฺมโต จ วปฺปสฺสาติอาทิมฺหิ 
วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ ภทฺทิยตฺเถรสฺส ทุติยทิวเส 
ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ฯ เป ฯ จตุตฺถิย ธมฺมจกฺขุ อุปาทีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อุปสคฺคนฺติ๒ ทุกฺเขน สมฺมิสฺส สพฺพสคฺคกาย ชาตนฺติ อตฺโถ ฯ 
อุปสชฺชิยติ ทุกฺเขน มิสฺสิยตีติ อุปสคฺค สช สมฺมิสฺสเน ฯ 
 ๑. มหาขนฺธกวณฺณนาย ๑๙ องฺเก อิโต ปร สพฺพ ปทตฺถโต ฯ เป ฯ อิจฺเจตฺถ 
 อย อิโตสทฺโท โหตีติ มฺามิ ฯ ภควโต  ปุรโต ปาตุรโหสีติ อิท ปน ๑๕ องฺเก 
 ทิสฺสติ ฯ ยทิ เอว อิท โยชนาวจน น ยุตฺต กสฺมา สมฺพนฺโธป หิ น ขายติ 
 อตฺโถป น โชเตติ อิโตสทฺทสฺส ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสีติ วจนโต อติทูเร 
  ิตตฺตา ฯ อิโตติ จกฺขุกรณีตอิาทิโตติ เม มติ ฯ ๒. อิท ปท วณณฺนาย น 
 ทิสฺสติ ฯ 

                             [ปา.๙..๒๓ ส.๑๔..๑๙]  
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        [๓๒๑] ปเวณิวเสน โปราณานุโปราณานนฺติ ปเวณิสมฺ- 
พชฺฌเนน ปุเร ภวาน กุลาน ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ ยสอาทีน 
ปพฺพชฺชาธิกาเร อย ปุพฺพโยโค ปุพฺเพ กตวายาโม ฯ ตตฺราติ 
วา เตสุ เอกสฏ ิอรหนฺตชเนสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ มตสรีเร ฯ 
เตนาติ ตสฺมา ฯ อนฺตกาติ มาร อาลปติ ฯ ต หิ โสติ หิ 
สจฺจ โส ภควา ต ราคปาส มนฺตฺวา ชานิตฺวา อาห ฯ 
อถวา โส ราคปาโส ฯ 
        [๓๒๒] อนุชานามิ ฯ เป ฯ ปพฺพาเชถาติอาทิมฺหิ วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ ฯ ปพฺพาเชนฺเตนาติ ปท ปพฺพาเชตพฺโพติ ปเท 
กตฺตา ฯ เย ปรโต ปฏิกฺขิตฺตา ปุคฺคลาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺส 
กุลปุตฺตสฺส อนุชานนลกขฺณ วณฺณยิสฺสามาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
โอกาโสติ ปพฺพาเชตุ โอกาโส ฯ มาตุคาม ภิกฺขุนีโต อฺโ 
ปพฺพาเชตุ น ลภตีติ สมฺพนฺโธ ฯ สามเณรา ปน ฯ เป ฯ 
ลภนฺตีติ๑ สามเณรา อาณตฺติยา กาสายานิ ทาตุ ลภนฺติ 
สามเณรี วา อาณตฺติยา กายาสานิ ทาตุ ลภนฺติ ฯ 
        ภพฺพรูโปติ มคฺคผลาน อธิคมตฺถ ยุตฺตสภาโว ฯ สเหตุโกติ 
อุปนิสฺสยเหตุนา สหิโต ฯ มตฺติกามุฏ ินฺติ มตฺติกาย มุฏ ึ ฯ 
        [๓๒๓] วณฺณ...วเสนาติ ปท กโรนฺเตนาติ ปเท ตติยา- 
 ๑. วณณนาย กตฺตุปทป กิริยาปทป เอกวจนานิเยว ขายนตฺิ ฯ 

                             [ปา.๔๑ ส.๑๙..๒๓]  
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วิเสสน ฯ วณฺโณ จ สณฺานฺจ คนฺโธ จ อาสโย จ 
โอกาโส จ วณฺณ...กาสา เตส วโส วณฺณ...วโส ฯ มทฺทิตา 
วิจาริตา สงฺขารา เอเตนาติ มทฺทิตสงฺขาโร๑ ฯ ภาวิตา วฑฺฒิตา 
ภาวนา เอเตนาติ ภาวิตภาวโน ฯ กณฺฏกเวธาเปกฺโข ปริปกฺก- 
คณฺโฑ วิย สรุิยุคฺคมนาเปกฺข ปริณตปทุม วิย จาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อถสฺสาติ ตทา อสฺส กุลปุตฺตสฺส ฯ อินฺทาสนิ วิย ปพฺพเตติ 
ปพฺพเต จุณฺณิยมานา อินฺทาสนิ วิย ฯ ขุรคฺเคเยวาติ ขุรคฺค- 
ปริโยสาเน ฯ ทินฺนนย นิสฺสาย อรหตฺต ปตฺตา โน อนิสฺสาย 
อรหตฺต ปตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๒๔] กายาสานิ ติกฺขตฺตุ ฯ เป ฯ ปฏิคฺคหาเปตพฺโพติ สพฺพ- 
ทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถาย อิม กาสาว คเหตฺวาติ วา 
เอต กาสาว ทตฺวาติ วา วตฺวา ปพฺพาเชถ ม ภนฺเต อนุกมฺป 
อุปาทายาติ เอว กาสายานิ สมฺปฏิจฺฉาเปตพฺโพ ฯ สเจป ตสฺเสว 
ฯ เป ฯ อุปชฌฺายมูลเกติ ตสฺเสว กุลปุตฺตสฺส กาสาว สนฺตก สเจ 
โหติ ทินฺน กาสาว วฏฏติ อทินฺน น วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อุปชฺฌายมูลเก กาสาเว โก ปน วาโท ฯ อุปชฺฌาโย มลู 
ยสฺส กาสาวสฺส ต อุปชฺฌายมูลก ฯ โก ปน วาโทติ ทินฺนเมว 
กาสาว วฏฏติ อทินฺน น วฏฏตีติ อธิปปฺาโย ฯ (สเจ 
 ๑. ปริมทฺทิต...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                    [ส.๒๒.๒๓]  
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โอกาโสติอาทิโก๑ ปม เกส ฯ เป ฯ เปตฺวา อิติ เอตฺถ วจเน 
อย วินิจฺฉโยติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๒๕] ตตฺถาติ ปพฺพชฺชกรณฏาเน ฯ อถาติ วนฺทา- 
ปนานนฺตร ฯ เอว วเทหีติ วตฺตพฺโพตีมสฺส วิวรณ ยมห 
ฯ เป ฯ วตฺตพฺโพติ ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ ยถาวุตฺตปฺปฏิปาฏิยา ว 
ทาตพฺพานิ น อุปฺปฏิปาฏิยา ทาตพฺพานีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปุนาติ 
ปจฺฉา ฯ อิตเรสูติ ทฺวีสุ สรเณสุ ฯ สามเณรปฺปพฺพชฺชาติ 
สามเณรภาวสฺส ปพฺพชฺชา าปนา ฯ อุปสมฺปทายาติ ปท 
อาธาโร ฯ ตีณิ สรณานิ วตฺตพฺพานีติ สมฺพนฺโธ ฯ นาม 
สาเวตฺวา วุตฺตนฺติ สมพฺนฺโธ ฯ ตตฺถาติ ตาสุ ปพฺพชฺชา- 
อุปสมฺปทาสุ ฯ เอตฺตาวตา หีติ หิ สจฺจ เอตฺตเกน สรณ- 
มตฺเตเนว ฯ ภวติ เอตฺถาติ ภูมิ สามเณรสฺส ภูมิ ตถา ฯ 
มติมาติ พุทฺธิมา ฯ ปณฺฑิตชาติโกติ ปณฺฑิตสภาโว ฯ อถสฺสาติ 
ตทา อสฺส สามเณรสฺส ฯ กถนฺติ กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ 
        [๓๒๖] ยถา เยน ปกาเรน ทสสิกฺขาปทานิ ภควตา อุทฺทิฏานิ 
ตถา ทสสิกฺขาปทานิ อุทฺทิสิตพฺพานีติ สมฺพนฺโธ ฯ ยถาปาลิยา 
 ๑. อิมสฺมึ อทฺธจนฺททฺวเย ปททฺยสฺส สมฺพนฺโธ อิธ น ขายติ เตนสฺส โลโปป 
 ยุชฺชติ ฯ 

                             [ปา.๔๑.๔๒ ส.๒๒..๒๖]  
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วาติ ปาลิยา อนุรูป เอว ฯ อตฺถวเสนปติ อปสทฺเทน น 
เกวล สทฺทวเสน อาจิกฺขิตุ วฏฏตีติ าเปติ ฯ สงฺฆาฏิปตฺตา- 
จีวราน ธารณ สงฺฆาฏิ...ธารณ ตฺจ านฺจ นิสชฺชา จ 
สงฺฆาฏิ...สชชฺา ฯ สนฺติกาวจโรเยวาติ อตฺตโน สนฺติเก 
อวจโร เอว ฯ นิวาสนฺจ ปารุปนฺจ นิวาสนปฺปารุปน ฯ 
อภิสมาจาริเกสูติ เสฏกตฺตพฺพวตฺเตสุ ฯ เตนาติ สามเณเรน 
สิกฺขิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๒๗] อนุปฺปตฺตาติ เอตฺถ กตฺตุภาว สนฺธาย มยา โขติ 
อตฺโถติ วุตฺต ฯ ทุติยนเย มยฺหนฺติ อตฺเถ คยฺหมาเน 
อนุปฺปตฺตาติ เอตฺถ กตฺตา นตฺถิ ตสฺมา ปุน อนุปฺปตฺตาติ เอตฺถ 
ฯ เป ฯ วตฺตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ 
        [๓๒๘] วคฺเคน จรนฺตีติ วคฺคิยา ภทฺทา เอว วคฺคิยา 
ภทฺทวคฺคิยา ฯ ตุณฺฑิลชาตเกติ ฉกฺกนิปาเต ตุณฺฑิลชาตเก ฯ 
อถาติ ตทา ฯ เตส ตึสชนาน ฯ 
        ต กึ มฺถ โวติ โว ตุมฺเห ต คเวสน กึ มฺถ ฯ 
กตม ฯ เป ฯ ยฺยาถาติ ตุมฺเห อิตฺถึ คเวสยฺยาถ อตฺตาน 
คเวเสยฺยาถ ตุมฺหาก ต คเวสน กตม น ุโข วร ฯ 
        [๓๒๙] วินยคฺคณฺ ิปเท ปน ปตฺเตติ ปทุมปตฺเตติ วุตฺต ฯ 
เนรฺชราย ฯ เป ฯ คาถาโย ธมฺมสงฺคาหเกหิ ปจฺฉา ปกฺขิตฺตา ฯ 
                         [ปา.๔๒..๔๗ ส.๒๖.๒๗]  
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        ภนฺเต อาหร ฯ เป ฯ อาหรหตฺโถติ ตทฺธิตวิคฺคโห ฯ 
จิรปฏายาติ๑ จิรกาลโต ปฏาย ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺพตฺถ 
ชฏามิสฺสนฺติอาทิปเทสุ ฯ 
        [๓๓๐] ตสฺส วฏฏรกุขฺสฺส ฯ เอตนฺติ สุปฺปติฏเ เจติเยติ 
วจน ฯ เตสนฺติ พฺราหฺมณคหปติกาน ฯ กิสเก โอวทตีติ กิสโก- 
วทาโน ฯ ทติุยนเย กิสโกวทาโน จาติ วากฺย ฯ โอวาทา- 
จรโิยติ โอวาททายโก อาจริโย ฯ กาเม อิตฺถิโย จาติ ปททฺวย 
อภิวทนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ เอเต จ กาเม อิตฺถิโย จ ยฺา 
ยาคเหตุ อิชฺฌนฺตีติ ยฺการกา ชนา อภิวทนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สฺวาห ตฺวา น อรฺชินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อุปธียติ ขนฺธมูลก 
ทุกฺข อธิฏาติ เอตฺถาติ อุปธิ ขนฺธา เอว อุปธิ ขนฺธุปธิ ฯ 
อลคฺคตายาติ ปท อสตฺตนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ย กามภว 
ยฺา ยาคเหตุ อิชฺฌตีติ ชนา วทนฺติ ตสฺมึป ฯ เป ฯ อสตฺ- 
ตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อปสทโฺท เทฺว ภเว อเปกฺขติ ฯ มคฺเค- 
เนวาติ ปท อธิคนฺตพฺพนฺติ ปเท กรณ ฯ อุรุเวลกสสฺโป เตน 
ทิสฺวา ปทนฺติอาทิวจเนน กึ ทสฺเสติ ฯ โส อห กึ กถ วกฺขามิ 
เอตฺถ อิธ นาม เทวมนุสฺสโลเก เม มโน รโต อิติ๒ เอว 
 ๑. จีรปฏิกาติ ปาลิ ฯ  ๒. เอตฺถ นาม น เม ฯ เป ฯ อิติ วณณฺนาย นสทฺโท 
 ทิสฺสติ ฯ โยชนาวจนมฺปน เม ขมติ ฯ 

                          [ปา.๖๐..๖๗ ส.๒๘.๒๙]  
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สพฺพโลเก อนภิรติภาว ปกาเสตฺวา อถโข ฯ เป ฯ สาวกภาว 
ปกาเสสิ าเปสีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปกาเสตฺวาติ ปท ปกาเสสีติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตฺจ โข ภควโต สาวกภาว ปกาเสตุ 
อากาเส วิวิธานิ ปาฏิหาริยานิ ทสฺเสตฺวา โอตริตฺวา ภควนฺติ 
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทีติ สมพฺนฺโธ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ 
        [๓๓๑] อถโข อายสฺมา อุรุเวลกสฺสโป สาวโก ฯ เป ฯ 
สาวกภาว ปกาเสตฺุจ อากาเส วิวิธานิ ปาฏิหาริยานิ 
ทสฺเสตฺวาติป ปาโ ฯ ตตฺราย สมฺพนฺโธ อนภิรติภาว ปกาเสตฺวา 
สาวโกหมสฺมิ อิติ เอว วตฺวา สาวกภาว ปกาเสตฺุจ าเปตุ 
อากาเส ฯ เป ฯ ยานิ ทสฺเสตฺวา โอตริตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต นิสีทีติ ฯ ปกาเสตฺวาติ ปท ทสฺเสตฺวาติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา ฯ ปกาเสตุนฺติ ปท ทสฺเสตฺวาติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
จสทฺโท ทสฺเสตฺวา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ จสทฺโท อเปกฺขตฺโถ ฯ 
อถวา จสทฺโท เอวสทฺทสฺส อตฺเถ วตฺตติ ตสฺมา ปกาเสตุ 
เอวาติ อตฺโถ ฯ 
        [๓๓๒] อถโข อายสฺมา อุรุเวลกสฺสโป สาวโกหมสฺมีติ 
เอว ภควโต สาวกภาว ปกาเสสิ ตฺจ โข อากาเส วิวิธานิ 
ปาฏิหาริยานิ ทสฺเสตฺวาติ จ อถโข อายสฺมา อุรุเวลกสฺสโป 
สาวโกหมสฺมีติ เอว ภควโต สาวกภาว ปกาเสตฺุจ อากาเส 
                                        [ส.๒๙]  
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วิวิธานิ ปาฏิหาริยานิ ทสฺเสตฺวาติ เทฺว ปาา ฯ เตสุ ปุริมปาโ 
ยุตฺตตโร ฯ เตน มหานารทชาตกฏกถาย เจว อปทานอฏกถาย 
ชาตกนิทานกถาย จ รูเป จ สทฺเท จ อโ๔ รเส จ ฯ เป ฯ 
น หุเต อรฺชินฺติ๑ อิมา คาถา วตฺวา อตฺตโน สาวกภาว 
ปกาสนตฺถ ตถาคตสฺส ปาทปฏเ สีส เปตฺวา สตฺถา เม 
ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ วตฺวา เอกตาลทฺวิตาลติตาลนฺติ 
ยาว สตฺตตาลปฺปมาณ สตฺตกฺขตฺตุ เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา 
โอตริตฺวา ตถาคต วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทีติ วุตฺต ฯ 
        [๓๓๓] เอสาห ภนฺเตติ เอตฺถ ปน วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อสฺสาติ รฺโ ฯ ตตฺถ ปน สรณคมเน นิจฺฉยคมนเมว นิจฺฉเย 
คมนเมว คโต ราชา ฯ อตฺตโน สนฺนิยาตน อตฺตสนฺนิยาตน ฯ 
อยนฺติ ราชา ฯ นิยต สรณ เอตสฺสาติ นิยตสรโณ ตสฺส 
ภาโว นิยตสรณตา๒ ฯ ตนฺติ สรณคมน ฯ ปณิปาตสฺส ปณามนสฺส 
คมน ปณิปาตคมน ฯ เอวนฺติ เอสาห ภนฺเตติ วจน ฯ 
        วุตฺโถ วาโส เยน โส วุตฺถวาโส ฯ ทสธมฺเม วิทติ ชานาติ 
สีเลนาติ ทสธมฺมวิทู ฯ สพฺเพสุ จกฺขุอาทีสุ ฯ 
        [๓๓๔] เตหีติ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ สมชฺชฏ- 
าเน ฯ เนส สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาน ฯ อถาติ ตทา ฯ ตสฺสาติ 
 ๑. ชาตกฏกถา ๑๐/๑๓๙. ชาตกนิทานกถา ๑/๑๓๐. ๒. นิยต สรณคมนนฺต ิ
 วณณฺนาวจน ฯ 

                          [ปา.๖๙.๗๐ ส.๒๙..๓๑]  
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สฺชยสฺส ฯ เอตฺถาติ เอติสฺส ปพฺพชฺชาย ฯ อิท ปพฺพชน ฯ 
        อิตฺถ กฺจิ ปการ ภูโต ปตฺโต อิตฺถมฺภูโต ฯ ลกฺขิยติ 
เอเตนาติ ลกฺขณ ฯ อิตฺถมฺภูตสฺส ลกฺขณ อิตฺถมฺภูตลกฺขณ ฯ 
กรณสฺส วจน กรณวจน ฯ การณสฺส วจน การณวจน ฯ 
        [๓๓๕] ยสฺมา อิท ปฏ ิโต ปฏ ิโต อนุพนฺธน นาม 
อตฺถิเกหิ อิจฺฉนฺเตหิ ปุคฺคเลหิ อุปฺาต อุปคต โหติ เตหิ 
อุปฺาต มคฺค าโต เจว อุปคโต จ มคฺโค ตสฺมา 
ยนฺนูนาห อิม ภิกฺขุ ปฏ ิโต ปฏ ิโต อนุพนฺเธยฺยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อนุพนฺธนนฺติ ปท อุปฺาตนฺติ ปเท กมฺม ฯ อตฺถเิกหีติ ปท 
อุปฺาตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เตหีติ ปท าโต เจว อุปคโต 
จาติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ อุปคตนฺติ อิมสฺส วิวรณ าโต 
เจว อุปคโต จาติ ฯ มคฺโคติ อฏงฺคิกมคฺโค ฯ 
        [๓๓๖] วิมติวิโนทนิย ปน ยสฺมา ปฏ ิโต ปฏ ิโต อนุพนฺธ 
นาม อตฺถิเกหิ อุปฺาต อุปคต าต เจว โหติ เตหิ 
อุปคโต ปฏปินฺโน มคฺโค จ ตสฺมา ยนฺนูนาห อนุพนฺเธยฺยนฺติ 
วุตฺต มคฺค าโต เจวาติ อิมินา น สเมติ อฏกถาย จ 
าต เจวาติ น วุตฺต ตสฺมา ต วีมสิตฺวา คเหตพฺพ ฯ 
        [๓๓๗] อมฺเหหีติ ปท อุปฺาตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ นิพฺพาน 
นามาติ เอตฺถ นามสทฺโท อุปฺาต นาม นิพฺพานนฺติ 
                              [ปา.๗๓ ส.๓๑]  
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โยเชตพฺโพ ฯ ยนฺนูนาห ต นิพฺพาน มคฺคนฺโต ปริเยสนฺโต อิม 
ภิกฺขุ ปฏ ิโต ปฏ ิโต อนุพนฺเธยฺยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อุปตฺติยา๑ 

อนมาเน๒ ายตีติ อุปฺาต นิพฺพาน ฯ มคฺคนฺติ มคฺคธาตุ 
ปริเยสเน อนฺตปฺปจฺจโย ฯ เอตฺถาติ อตฺถิเกหิ อุปฺาต 
มคฺคนฺติ วจเน ฯ 
        [๓๓๘] กุฑฺฑมูลนฺติ ภิตฺติยา มูล ฯ เอตฺถ จาติ ตสฺมึ ธมฺเม 
ปฏิสมฺภิท อิติ๓ วิสยาธาโร ฯ อถวา เอตฺถ จาติ เอตสฺมึ 
นโว อจิรปฺปพฺพชิโตติอาทิวจเน อาหาติ ปเท อาธาโร ฯ 
เอตฺตก ธมฺม เทเสตุ น น สกฺโกติ อถโข สจฺจโต อิมสฺส 
ปริพฺพาชกสฺส ธมฺมคารว อุปฺปาเทสฺสามิ อิติ จินฺเตตฺวา สพฺพา- 
กาเรน พุทฺธวิสเย อตฺตโน อวิสยภาว คเหตฺวา น ตฺยาห 
สกฺโกมีติ วจน อาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ เตนสฺสาติ เตน เย 
ธมฺมา เหตุปฺปภวาติ วจเนน อสฺส ปริพฺพาชกสฺส ฯ เตนาติ 
เตสฺจ โย นโิรโธติ วจเนน ฯ เอตฺถาติ คาถาย ฯ ตสฺสาติ 
นิโรธสฺส ฯ เตสฺจ โย นิโรโธติ เอตฺถ วจเน ทสฺสิตานีติ 
ปเท อาธาโร ฯ เทฺว วาปติ อตฺถิ ฯ วาปติ นิปาตสมสุทาโย ฯ 
        [๓๓๙] อิโต อุตฺตรินฺติ อิโต มยา ลทฺธโสตาปตฺติผลโต 
 ๑. อุปปตฺติยาติ ภวิตพฺพ ฯ  ๒. อนุมาเนนาติ ภวิตพฺพ ฯ ๓. อิโต ปร วจเน 
 ปเทติ วา ภิวตพฺพ ฯ 

                         [ปา.๗๓.๗๔ ส.๓๑.๓๒]  
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อุตฺตรึ อิตรผลตฺตย สเจป นตฺถิ เอตฺตกเมว ฯ เป ฯ มยา 
ปตฺตพฺพ ตถาป เอโส เอว มยา คเวสิโต นิพฺพานสงฺขาโต 
ธมฺโมติ อตฺโถ ฯ เอเสว ธมฺโม ยท ิตาวเทวาติ สเจป เอตฺตกเมว 
เอโส เอว ธมฺโมติ อตฺโถ ฯ เอโสปติป อตฺถิ โส น ยตฺุโต ฯ 
ปตฺต ต ตุมฺเหหีติ ตุมฺเหหิ ต ปท ปตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ อพฺภตีตนฺติ 
อตีต ฯ อิตีติ เอว ฯ 
        [๓๔๐] สมฺมา ขียนฺติ เอตฺถาติ สงฺขย อุปธีน สงฺขย 
อุปธิสงฺขย ฯ ต นิพฺพาน อารมฺมณ เอติสฺสา วิมุตฺติยาติ 
ตทารมฺมณา ฯ คมฺภีเร าณวิสเย อนุตฺตเรติ ปทตฺตย 
อุปธิสงฺขเยติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อุปธิสงฺขเยติ ปท วิมุตฺเตติ ปเท 
เหตุ ฯ วิมุตฺเต อปฺปตฺเตติ ปททฺวย เนติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
เวฬุวนนฺติ ปท อปฺปตฺเตติ ปเท กมฺม ฯ อถ ตทา ฯ เอเต 
เทฺว ฯ เป ฯ ภทฺทยุคนฺติ วทนฺโต สตฺถา เน สหาเย พฺยากาสีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ สาวกปารมิฺาเณติ สาวกาน อุตฺตมภาวปฺปตฺตฺ- 
าเณ พฺยากาสีติ ปเท อาธาโร ฯ เตสติู ทฺวีสุ เถเรสุ ฯ 
ตสฺสาติ พุทฺธสฺส กตฺวาติ ปเท สมฺปทาน ฯ สรโตติป อตฺถ ิ
ทการสฺส โต ฯ ตตฺถาติ มณฺฑเป ฯ เตสุ ทฺวีสุ ตาปเสสุ๑ ฯ 
 ๑. อิท น ยุตฺต ฯ กสฺมา ฯ เตสุ สิริวฑฺฒเสฏ ิสฺส อตาปสภาเวน ฯ 

                      [ปา.๗๖..๗๘ ส.๓๒.๓๓]  
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        [๓๔๑] อปุตฺตกตายาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ ยาส 
ปติกาติ๑ ยาส อิตฺถีน ปติโน ฯ อุภเยนาปติ อปุตฺตกตาย 
เวธพฺยายาติ อุภเยน ฯ 
        [๓๔๒] อุตฺติฏโ จ โส ปตฺโต จาติ อุตฺติฏปตฺโต 
อุจฺฉิฏปตฺโตติ อตฺโถ ฯ จรติ เอเตน ปตฺเตนาติ จรณโก 
จรณโก จ โส ปตฺโต จาติ จรณกปตฺโต ฯ จรตีติ วา 
จรณโก ภิกฺขุ จรณกสฺส ปตฺโต ฯ ตสฺมึ หีติ หิ สจฺจ 
ตสฺมึ จรณกปตฺเต ฯ อุจฺฉิฏโ อิติ สฺา อุจฺฉิฏสฺา 
สา เอเตส อตฺถีติ อุจฺฉิฏสฺ ิโน ฯ อุตฺติฏ อิติ อุฏหิตฺวาติ 
อตฺโถ ตฺวาปจฺจยนฺโต ฯ เอตฺถาติ อุตฺติฏปตฺตนฺติ ปเท ฯ 
        [๓๔๓] อุปชฺฌายนฺติ อุปชฺฌานภาว ฯ เคหสิตปฺเปมวเสนาติ 
เคเห นิสฺสิตปฺเปมปฺปฏิพทฺเธน ฯ ทุติยปเทปติ ปตุจิตฺต อุปฏ- 
เปสฺสตีติ ปเท ฯ อุปชฺฌายภาวนฺติ อุปชฺฌายสฺส อธิปฺปาย ฯ 
เอวนฺติ ปท อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหีติ ปเทน โยเชตพฺพ ฯ 
สเจ อุปชฺฌาโย วิฺาเปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปเทสูติ นิทฺธารณ ฯ 
วเสนาติ ปท วิฺาเปตีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ กาเยน วา 
วาจาย วา กายวาจาหิ วาติ ปทตฺตย วิฺาเปตีติ ปเท 
กรณ ฯ สทฺธวิิหาริเกน อุปชฺฌาโย คหิโต โหติ ฯ 
๑. ปติโนติเยว วณณฺนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๗๘..๘๐ ส.๓๓.๓๔]  
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        อิทเมว หิ ฯ เป ฯ วิฺาปนนฺติ หิ สจฺจ เอตฺถ อุปชฺฌายคฺ- 
คหเณ วาจาย วา ยทิท สาวน กาเยน วา ยทิท อตฺถ- 
วิฺาปน อิทเมว สาวน อตฺถวิฺาปน อุปชฺฌายคฺคหณนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ปเทสูติ นิทฺธารณ ฯ ปทสสฺาติ ปท สาวนนฺติ ปเท 
กมฺม ฯ 
        [๓๔๔] เกจิ ปน อาจริยา สทฺธิวิหาริกสฺส สาธูติ สมฺ- 
ปฏิจฺฉนฺน สนฺธาย กาเยน วิฺาเปตีติอาทิ วุตฺตนฺติ วทนฺติ ฯ 
ต วจน น ปมาณ ฯ อายาจนฺจ ทานฺจ อายาจนทานิ 
อายาจนทาน เอว มตฺต อายาจนทานมตฺต ฯ มตฺตสทฺเทน 
สมฺปฏิจฺฉนฺนวจน นีวาเรติ ฯ สทฺธิวิหาริเกนาปติ ปท าตุนฺติ 
ปเท ตติยกตฺตา ฯ 
        [๓๔๕] สมฺมาวตฺติตพฺพนฺติ ย วจน ภควตา วุตฺต ตตฺร 
วจเน อย สมฺมาวตฺตนา สมฺมา ว๑ ปวตฺติ ฯ สจสฺสาติ สเจ 
อสฺส สทฺธิวิหาริกสฺส ฯ โธตปาทปริหรณตฺถาย วาติ โธตปาทาน 
รกฺขนตฺถ ปฏิมุกฺกาติ ปเท วสิตา๒ ฯ ตาติ อุปาหนา ฯ 
ตโตติ ทนฺตกฏโต ฯ อถาติ ตทา ฯ ตโตติ อุทกโต ฯ 
ตสฺมึ อาสเน นิสินฺนสฺส เถรสฺส กาตพฺพ ฯ กจวโร กวจโรติ 
เทฺว สทฺทา เววจนา ฯ อุทกผุสิตาเนวาติ อุทกพินฺทูนิ ฯ 
 ๑. อติเรกมิท ฯ  ๒. กิมิท ฯ สมฺปทานนฺติ ภวิตพฺพ ฯ 

                           [ปา.๘๓ ส.๓๔..๓๖]  
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นาติทูเร คนฺตพฺพ นาจฺจาสนฺเนติ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺพนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ ปทโสธมฺมทุฏุลฺลาทิวเสนาติ ปท อาสนฺน อิติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ อาสนฺนวาจนฺติ อาปตฺติชนกาล๑ วาจ ฯ อาคจฺฉนฺโต 
นตฺถีติ อฺโ สทฺธิวิหาริโก อาคจฺฉนฺโต ฯ เตเนวาติ อุปชฺฌาเยน ฯ 
จีวเรน ปตฺต เวเตฺวาติ อิท ปตฺตถวิกสฺส อนนฺุาตกาล 
สนฺธาย วุตฺต ฯ เอวนฺติ เอว การเณน ฯ ตโตติ ตสฺมา ฯ 
ตนฺนีวารณตฺถเมตนฺติ๒ ตสฺส มชฺเฌ ภงฺคสฺส นีวารณตฺต จตุรงฺคุล 
กณฺณ อุสฺสาเทตฺวาติ เอต วจน ภควตา วุตฺต ฯ อุสฺสาเทตฺวาติ 
อติเรก กตฺวา ฯ 
        [๓๔๖] สเจ ปณฺฑปาโต โหตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
คาเม อภุตฺตสฺส ฯ เป ฯ ปณฺฑปาโต โหติ ฯ ลทฺธา ภิกฺขา 
เยน โส ลทฺธภิกฺโข ฯ ตสฺสาติ อุปชฺฌายสฺส ปณฺฑปาโต 
น โหติ ฯ อาหริยตูติ ปเท อตฺตโนปทสฺส ปรสฺสปทตฺต ฯ 
กาโลติ ภฺุชนสฺส กาโล ฯ 
        [๓๔๗] ตฏฏิกจมฺมขณฺฑาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ ตฏฏิกา จ 
จมฺมขณฺฑฺจ ตฏฏิกจมฺมขณฺฑ ฯ กาฬวณฺณกตา วาติ กาฬ- 
วณฺเณน กตา ฯ สุธาพทฺธา วาติ สุธาย เลปตา ฯ ปสุ จ 
 ๑. ...ชนก ฯ  ๒. ต นิวารณตฺถเมตนฺติ วณณฺนาปาโ ปาเฏกฺกปทวเสน ทิสฺสติ ฯ 

                         [ปา.๘๔ ส.๓๖..๓๘]  
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รโช จ สกฺขโร จ ปสุรชสกฺขรา ฯ ตตฺราติ เตสุ ปสุรช- 
สกฺขราทีสุ อาธารกนฺติ ปตฺตาธารก ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ ปตฺเต๑ 

วา อาธารเก วาติ ฯ 
        ปารโต ฯ เป ฯ โภคนฺติ อิท วจน ภควตา วุตฺต ฯ 
อภิมุเขนาติ เหฏา อปฺปเวสิเตน ฯ โภโคติ จีวรสฺส โภโค ฯ 
        นิทฺธูเมติ อคฺคิธูมรหิเต ฯ ปเทสุ ทุกฺกฏเมว โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๔๘] กวาฏฺจ ปฺจ กวาฏป๒ ฯ ปฏ ิสงฺฆาฏนฺติ๓ 

ทฺวารพนฺธน ฯ กีฏกลุาวกฺจ มกฏสุตฺตฺจ กีฏ...สตฺุต ฯ 
        อุทฺธ โลเกติ โอโลเกติ เอตฺถาติ อุลฺโลก อุทฺธ โอโลก 
อุทฺธ โยโลกฏาน อุปริภาคนฺติ อตฺโถ ฯ อาโลกสนธฺิ จ 
กณฺโณ จ อาโล...กณฺณา เตส ภาคา อาโล...ภาคา ฯ 
หิ สจฺจ เอตทตฺถเมว ปุริมปฺปฺาปนากาเรน ปฺาปนตฺถเมว 
ปุริมวตฺต ภควตา ปฺตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        เตน หีติ หิ สจฺจ เตน สทฺธิวิหาริเกน ยาจิตพฺพนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ อถาติ ตทา ฯ ตนฺติ อุปชฺฌาย รชนนฺติ รชนอุทก ฯ 
        น ทิสา ปกฺกมิตพฺพาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อสฺสาติ 
 ๑. ปณฺเณติ อธิปฺเปต ฯ   ๒. ...ปฏนฺติ ปาสิ ฯ  ๓. ปฏสงฺฆาตนฺติ 
 วณณฺนาปาโ ฯ 

                          [ปา.๘๕..๙๑ ส.๓๘..๔๑]  
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สทฺธิวิหาริกสฺส ฯ ตสฺสาติ อฺสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ 
        [๓๔๙] อุปชฺฌาเยน สทฺธิวิหาริกมฺหิ สมฺมาวตฺตนาย วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ ฯ อุปชฺฌาเยนาติ ปท วตฺตนาติ ปเท กตฺตา ฯ 
อสฺสาติ สทฺธิวิหาริกสฺส ฯ ตตฺถาติ อุทฺเทสาทีสุ ฯ อิติสทฺโท 
นามวาจโก ฯ อโนติณฺเณติ ปท วจนนฺติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
โอติณฺเณ วตฺถุสฺมึ อิท กโรหิ อิท มา กริตฺถาติ วจนนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิธาติ อิมสฺมึ สทฺธิวิหาริกวตฺเต ฯ นเยนาติ 
เหตุนา ฯ อุปฺปชฺชมานอุปายปริเยสนนฺติ ปตฺตาทีน อุปฺปชฺชนสสฺ 
อุปายปริเยสน ฯ อิโตติ อุสฺสุกฺกกรณโต ปร ฯ 
        [๓๕๐] เคหสิตปฺเปมนฺติ เมตฺตาเปม ฯ ปณาเมตุนฺติ นีหริตุ ฯ 
นสมฺมาวตฺตนาย จ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ปตฺตทานโต 
ปฏาย อาปตฺติ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺสาติ วตฺตสมฺปนฺนสฺส 
ภิกฺขุสฺส ฯ เตส สทฺธิวิหารกิาน ฯ 
        [๓๕๑] ราธพฺราหฺมณวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ อายสฺมา 
สารีปุตฺโต กิฺจาป ชานาตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อถสฺสาติ ตทา อสฺส 
ภควโต ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลนาติ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ ตสฺมินฺติ วินยปฏเก ฯ กาโส จ โสโส๑ จ เสมฺโห จ 
กาสโสสเสมฺห ฯ วาสทฺโท เคลฺเน วาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
 ๑. สาส อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๑๐๓ ส.๔๑..๔๓]  
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เทฺว วาสทฺทา อสมฺปตฺติยา วา อกตปริจยตฺตา วาติ 
โยเชตพฺพา ฯ อกโต ปริจโย เยน โส อกตปริจโย ตสฺส 
ภาโว อกตปริจยตฺต ฯ ตโตติ สงฺโฆ าเปตพฺโพติ วจนโต ฯ 
ปรนฺติ ปท อาหาติ ปเท อาธาโร ฯ ตนฺติ าปนาการ ฯ 
        [๓๕๒] อุปสมฺปนฺนสมนนฺตราติ เอตฺถ อุปสมฺปนฺโน 
สมนนฺตราติ เฉโท ฯ อุปสมฺปนฺโนติ รูเป  ิต กตฺวา โลปฺจ 
ตตฺรากาโกติ สุตฺเตน โอการสฺส โลป กตฺวา สุตฺตฏาเน 
อการาคม กตฺวา อุปสมฺปนฺน อิติ รูปสทิฺธิ เวทิตพฺพา ฯ 
        สามเณรสีลสฺส อติขิปฺปวินาสตฺตา อกุสลา วุฏาเปตฺวา 
กุสเล ปติฏาเปตูติ ปมนโย วุตฺโต สามเณรปฺปพฺพชฺชาธิ- 
การตฺตา สามเณรภาวา วา อุทฺธริตฺวา ภิกฺขุภาเว ปติฏา- 
เปตูติ ทุติยนโย วุตฺโต ฯ ภวนฺติ พุทฺธิสทฺธา เอตสฺมาติ ภาโว 
ภิกฺขุกิจฺจ ฯ ภิกฺขุโน ภาโว ภิกฺขุภาโว ฯ อฏ ิตาติ อาปุพฺโพ 
าธาตุ รสฺส กตฺวา อฏ ิตาติ วุตฺต ฯ เตติ จตฺตาโร 
ปจฺจยา ฯ 
        [๓๕๓] พชฺฌน พนฺโธ คเณ พนฺโธ คณพนฺโธ ฯ โส 
ปริพฺพาชโก ฯ เตน อุทายิตฺเถเรน ฯ ตสฺสาติ อุทายิตฺเถรสฺส 
อนุ ฯ เป ฯ อาทิมฺหิ วจเน วุตฺโต พฺยตฺโต ฯ โย ปน ภิกฺขุ 
อนฺเตวาสิโน วา ฯ เป ฯ อุปฏานาทีนิ กาตุ สกฺโกติ ฯ อิธาติ 
                      [ปา.๑๐๓..๑๑๐ ส.๔๓..๔๕]  
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พฺยตฺเตน ภิกฺขุนาติอาทิวจเน ฯ 
        [๓๕๔] อาจาโร จ สมาจาโร จ อาจารสมาจารา เตส 
สิกฺขาปนก อาจาร...ปนก เสขิยวตฺตจุทฺทสกฺขนฺธกวตฺตาน 
สิกฺขาปนกนฺติ อตฺโถ ฯ อาจริโย ฯ เป ฯ กมฺหีติอาทิ วจน สพฺพ 
ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ เอตฺถาติ อาจาริโยติอาทิวจเน เอตฺถาติ 
วา อาจริยวตฺเต ฯ อนฺเตวาสิกา อาจริเยสุ น สมฺมา วตฺตนฺตีติ 
เอตฺถ ปน วจเน เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ ย ปุพฺเพ 
นสมฺมาวตฺตนาย ลกฺขณ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๕๕] โปตฺถเกสุ ปน เตเนว ลกฺขเณน นิสฺสยอนฺเต- 
วาสิกสฺส อาปตฺติ เวทิตพฺพาติ ปาโ ทสิฺสติ ฯ โส ว ยุตฺโต ฯ 
กสฺมา ฯ อมุตฺตกสฺสาป อาปตฺติเยวาติ เอกจฺจ ลพฺภมาน 
วตฺตลกฺขณ สนฺธาย วุตฺตตฺตา เตเนวาห นิสฺสยนฺตเวาสิเกน 
หีติอาทึ ฯ 
        เตเนว ลกฺขเณนาติ อมุตฺตกสฺสาป อาปตฺติเยวาติ วุตฺต- 
ลกฺขเณนาติ อตฺโถ คเหตพฺโพ ฯ อมุตฺตกสฺสาป อาปตฺติเยวาติ 
วุตฺตลกฺขเณน อาปตฺติภาเว คยฺหมาเน นิสฺยนฺเตวาสิเกน หิ 
ยาว อาจริย นิสฺสาย วสติ ตาว สพฺพ อาจริยวตฺต กาตพฺพนฺติ 
อิท น วิรชฺุฌติ ฯ อิท หิ วจน นิสฺสยนฺเตวาสิกสฺส อมุตฺต- 
นิสฺสยสฺเสว วตฺต อกโรนฺตสฺส อาปตฺตีติ าเปติ ตสฺมา 
                             [ปา.๑๑๒ ส.๔๕]  
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ปริคฬิตนการ๑ อาเนตฺวา สทฺธิวิหาริกสฺส วตฺตลกฺขเณน นิสฺสยนฺเต- 
วาสิกสฺส อาปตฺติ น เวทิตพฺพาติ เอว วิมติวิโทนิย วุตฺโต 
อตฺโถ น คเหตพฺโพ ฯ 
        อนา ฯ เป ฯ ทานาทิมฺหีติ นิมิตฺต ฯ เอเตสนฺติ ปพฺพชฺชา- 
อุปสมฺปทาธมฺมนฺเตวาสิกาน ฯ เอเตสุ นิสฺสยนฺเตวาสิกปฺปพฺพชฺชนฺเต- 
วาสิกาทีสุ ฯ ตาวเทว อาจริยสฺส ภาโรติ สมฺพนฺโธ ฯ เตสุ 
นิสฺสยนฺเตวาสิกาทีสุ ฯ อาจริยนฺเตวาสิเกสูติ นิทฺธารณ ฯ 
        [๓๕๖] อุปชฺฌายมฺหา นิสฺสยปฺปฏิปฺปสฺสทฺธสีูติ ปท วินิจฺฉโยติ 
ปเท อาธาโร ฯ ตสฺมินฺติ อุปชฺฌาเย ฯ สเจ วิหาเร นิสฺสยทายโก 
อตฺถิ ตสฺส สนฺติเก นิสฺสโย คเหตพฺโพ ฯ ยสฺส สนฺติเก 
อฺทาป อฺสฺมึ กาเลป นิสฺสโย คหิตปุพฺโพ โหติ ตสฺส 
สนฺติเก นิสฺสโย คเหตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สมฺมา ภฺุชนฺติ เอตฺถ เอกกมฺมาทิเกติ สมฺโภโค เอก- 
กมฺมาทิโก สวาโส ฯ ปจฺจยาน ภฺุชน ปริโภโค ฯ สมฺโภโค จ 
ปริโภโค จ สมฺโภคปริโภคา เอกา สมานา สมฺโภคปริโภคา 
ยสฺส โส เอก...โภโค ฯ 
        ปริหาโรติ อาปตฺติรกฺขน ฯ ตาทิโสติ ยสฺส สนฺติเก นิสฺสโย 
คหิตปุพฺโพ โย จ เอกสมฺโภคปริโภโค ตาทิโส ฯ เปสโตติ 
 ๑. ปริขลิต นการ อิติ ภเวยยฺ ฯ 

                                        [ส.๔๕.๔๖]  
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ปยสีโล ฯ อุปชฺฌาเยน จ ตถา วุตฺตนฺติ อุปชฺฌาเยน ลหุก 
อาคมิสฺสามีติ ต วจน เจ วุตฺต ฯ อถาป น ตตฺถาติ ตสฺมึ 
คตฏาเน น อุปชฺฌาย สเจป วาเสนฺติเยว ฯ เตนาติ 
อุปชฺฌาเยน ฯ อาคจฺฉโต๑ อุปชฺฌายสฺส ฯ อุทโกสกฺกนฺติ๒ 

อุทกสฺส โอโรหณ ฯ 
        [๓๕๗] นิสฺสเยน ปณามนา นิสฺสยปฺปณามนา ฯ ปณามิโตติ 
นีหริโต ปพฺพาชิโตติ อตฺโถ ฯ เตนาติ ภิกฺขุนา ฯ อปฺเปว 
นาม ฯ เป ฯ ตฺวาป อุปชฺฌาโย ขเมยยฺาติ มนสิกาเรน 
วสิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺเรว วสิตพฺพนฺติ ตตฺร สภาคฏาเน 
เอว เตน ภิกฺขุนา วสิตพฺพ ฯ ตตฺราติ สภาคฏาเน ฯ ตเยว 
วิหารนฺติ ปุราณวิหาร ฯ 
        [๓๕๘] อาจริยมฺหา นิสฺสยปฺปฏปิฺปสฺสทฺธีสุ วิชฺชมาเน 
อาจริโย ปกฺกนฺโต วา โหตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ โกจิ อนาปุจฺฉิตฺวาติ โกจิ อาจริโย อนาปุจฺฉิตฺวา 
ปกฺกมติ ฯ ตตฺราติ เตสุ อาจริยนฺเตวาลิเกสุ นิทฺธารณ ฯ 
ตตฺร สเจ อนฺเตวาสิโก อาจริย อาปุจฺฉตีติ วจน ปจฺจาสตินฺยาเยน๓ 

วุตฺต ฯ  อาจริโยติ ปท วทตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
 ๑. อาคจฺฉนฺโตติ วณณฺนาปาโ ฯ โยชนาปาโ ยุตฺตตโร ฯ ๒. ...สกฺกน อิติ 
 วณณฺนาปาโ ฯ ๓. กิมิท ฯ ปจฺจาสตฺตินฺยาเยนาติ  มเ ฯ 

                                   [ส.๔๖..๔๘]  
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        อาจริโย อสุกสฺมึ นาม คาเม ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉา 
ชานิสฺสสีติ วทตีติ จ อาจริโย อสุกสฺม ึนาม คาเม ปณฺฑาย 
จริตฺวา ปจฺฉา ชานิสฺสามีติ จ เทฺว ปาา ฯ เตสุ ปุริมปาโเยว 
ยุตฺโต ฯ กสมฺา ฯ ตโต เจ คโตติ อิมินา สมานตฺตา ฯ 
        ตโตติ คตคามโต อนฺเตวาสิโก เจ คโต สุคโต อาปตฺติ 
น โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ ตโตติ สีมาพหิภูตคตฏานโต ฯ 
        อาณตฺติย ปน วินิจฺฉโย ฯ ปณาเมตีติ นีหรติ ฯ อถโขติ 
สจฺจโต ฯ ปณามิเตน อนฺเตวาสิเกน ฯ 
        สเจ หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ทรูโตติป อตฺถิ ชานาตีติ ปเท 
เหตุ ฯ นิสินฺนมฺป ตนฺติ นิสินฺนมฺป ต อุปชฺฌาย ฯ สวนวเสน 
ปน สโมธาน เวทิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๕๙] อิทานีติ ปท อาหาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ ย 
ปุพฺเพ ลกฺขณ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ต ลกขฺณ ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ ปฺจหิ ภิกฺขเวติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ โส หีติ หิ สจฺจ 
โส ภิกฺขุ ฯ เอตฺถ ปนาติ เอเตสุ ปฺจเกสุ นิทฺธารณ ฯ น 
อาปตฺติองฺควเสน ปฏิกฺเขโป กโต ฯ 
        อยุตฺตภาว าเปนฺโต โย หีติอาทิมาห ฯ ตตฺถาติ 
สีลกฺขนฺธาทีสุ ฯ เตนาติ เตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ 
                         [ปา.๑๓๑ ส.๔๘..๕๑]  
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        อาปตฺติองฺคาภาว าเปนฺโต น หีติอาทิมาห ฯ ตสฺเสวาติ 
ขีณาสวสฺเสว ฯ สเจ ฯ เป ฯ อาทึ วจน ภควา น วเทยฺย ฯ 
        [๓๖๐] อธิสีเล สีลวิปนฺโนติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
อนฺตโกฏาส คณฺหาตีติ อนฺตคฺคาหิโก ฯ ปริส ปรหิรนฺตสฺสาติ 
ปริส ปริหรนฺเตน ยตฺตก สุต อิจฺฉิตพฺพ เตน สุเตน ฯ 
ตสฺสาติ อาปตฺตาทิสฺส ฯ วุตฺเตติ ปท น ชานาตีติ ปเท 
ลกฺขณกิริยา ฯ วิเนตุ น ปฏิพโลติ ปทสฺส สพฺพตฺถ สิกฺขาเปตุ 
น สกฺโกติ อิติ อตฺโถ ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ ขนฺธกวตฺตาทีสุ ฯ 
        เกสุจิ โปตฺถเกสุ ตตฺถ อุภยานิ โข ปน ฯ เป ฯ วิภงฺคโต 
จ น สุฏุวินิจฺฉิตานีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ 
        ตตฺถาติ อาปตฺตึ น ชานาตีติอาทิปฺจเก วินิจฺฉโย ฯ 
อุภยานิ ปาฏิโมกฺขานิ อุภโตวิภงฺควเสน วุตฺตานีติ โยชนา ฯ 
        [๓๖๑] ฉกฺเกสุ วินิจฺฉโย ฯ ต สพฺพตฺถาติ ต อูนทส- 
วสฺสปท สพฺเพสุ ฉกฺเกสุ อาปตฺติกร อาปตฺติยา ชนก ฯ เสส 
วจน วุตฺตนเยเนว ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ 
        [๓๖๒] อฺติตฺถิยปุพฺพวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ อิธาติ สาสเน ฯ 
ตสฺมินฺติ ติตฺถิเย กตฺตพฺพ ย กมฺม อตฺถิ ต กมฺม ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ อฺโปติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ อย ปน อปฺปฏิจฺฉนฺน- 
ปริวาโส นคฺคปริพฺพาชกสฺเสว  นคฺคปริพฺพาชกสฺส เอว อาชี ฯ เป  ฯ 
                      [ปา.๑๓๔..๑๔๓ ส.๕๑..๕๓]  
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สงฺเฆน ทาตพฺโพ ฯ โสปติ อาชีวกาทิโก ฯ ปณฺฑรงฺโค 
เสตวตฺถวสโน ฯ อาทินาสฺสาติ๑ อาทินา นเยน อสฺส อฺ- 
ติตฺถิยปุพฺพสฺส ฯ เอว ปพฺพาเชนฺเตหิ ปน ภิกฺขู น วตฺตพฺพาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺมึ อฺติตฺถิยปุพฺเพ ฯ เอว วุตฺตา หีติ หิ 
สจฺจ เอว วุตฺตา ภิกฺขู น สมฺปฏิจฺฉนฺติ ฯ ตสฺส อฺติตฺถิย- 
ปุพฺพสฺส ฯ ตสฺเสวาติ๒ ตสฺสา เอว มาติกาย ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ 
กถฺจ ภิกฺขเวติอาทิปาลิย ฆณิตพฺโพติ๓ ปเท อาธาโร ฯ 
ฆณิตพฺโพติ ฆเฏตพฺโพ ลกฺขณิตพฺโพ ๔ ฯ น อฺเส อนิคฺคณฺ- 
ชาติกาน ติตฺถิยปริวาโส ฆณิตพฺโพ ฯ ตตฺเถวาติ กุลฆเรสุ ฯ 
ภฺุชิตฺวา ปท อาคจฺฉนตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        [๓๖๓] เวสิยโคจโร วาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ อามิส 
จ ต กิฺจิกฺขฺจาติ อามิสกิฺจิกฺข ตสฺส สมฺปทาน อามิส... 
ทาน ฯ สุลโภ อชฺฌาจาโร ยาส ตา สุลภชฺฌาจารา ฯ 
มโน ปติ ยาส ตา มตปติกา ฯ ปวุตฺโถ ปติ ยาส ตา 
ปวุตฺตถปติกา๕ ฯ ปุริสาธปิฺปายา วาติ ปุริเส อธิปฺปาโย ยาส 
ตา ปุริสาธิปฺปายา ฯ อุสฺสนฺโน กิเลโส เยส เต อุสฺสนฺนกฺ- 
 ๑. อาทินา ตสฺส อิติ วณณฺนาวจน ฯ  ๒. ตสฺสา อิติ เอวสทฺทรหิโต วณณฺนาปาโ ฯ 
 ๓. อิท ปท วณฺณนาย น ทิสฺสติ ฯ ทาตพฺโพติเยว ทิสฺสติ ฯ ๔. กิมิท ฯ  
 ๕. วิปฺปวตฺุถ...อิติ วณณฺนาปาโ  ฯ 

                            [ปา.๑๔๕ ส.๕๓..๕๕]  
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กิเลสา ฯ อวูปสนฺโต ปรฬิาโห เยส เต อวูปสนฺตปริฬาหา ฯ เต 
ปณฺฑกา ฯ ปริฬาหเวคาภิภูตาติ ปริฬาหเวเคน ปฬิตา ฯ สมานา 
ปพฺพชฺชา ยาส ตา สมานปฺปพฺพชฺชา ฯ ตโตติ วิสฺสาสเหตุ ฯ 
        ตตฺถาติ เวสิยโคจราทีสุ นิทฺธารณ ฯ อปทิสิตฺวาติ 
ปกาเสตฺวา ฯ สิเนเหน สนถฺโว สิเนหสนฺถโว ฯ อปทิสิตฺวาติ 
สิเนหสนฺถวชาต ฯ หทเยนาติ ปท กามตายาติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ ทสฺสนฺจ สลฺลาโป จ ทสสฺนสลฺลาโป๑ อภิณฺห 
ทสฺสนสลฺลาป อภิณฺหทสฺสนสลฺลาป ต กาเมตีติ อภิณฺห... 
กาโม ตสฺส ภาโว อภิณฺห...มตา ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ 
วิธวโคจราทีสุ ฯ ตถาติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ คมนาทิปฺปกาเรน ฯ 
        [๓๖๔] ตตฺถาติ อุจฺจาวเจสุ กมฺเมสุ ฯ จสทฺโท จีวร...ทีน ิ
จ อคฺคิ...ทีนิ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ สมีเปเนวาติ สมีเปเยว ฯ 
อิธาติ สาสเน ฯ สาเยว ลทฺธีติ๒ ปท วุจฺจตีติ ปเท กมฺม ฯ 
สาเยว ลทฺธิ ขมติ เจว รุจฺจติ ฯ จ คหิตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
โนปคฺคหิต จิตฺต ยสฺส โส โนปคฺคหิตจิตฺโต๓ ฯ ยทิก อนตฺต- 
 ๑. ...สลฺลาป ฯ  ๒. สทฺธึ อิติ วณณฺนาปาโ วิรุทฺโธ เวโส ฯ ๓. โน 
 ปคฺคหิตจิตฺโตติ วณณฺนาปาโ ปาเฏกฺกปทวเสน ทิสฺสติ ฯ โยชนาปาโ ปน เม 
 ขมติ ฯ น อุปคฺคหิต...อิติ เฉโท ฯ ตสฺสตฺโถ หิ อนภิรทฺโท อปริปุณฺณ- 
 สงฺกปฺโปติ ปาทฺวยตฺเถน สเมติ ฯ 

                                      [ส.๕๕..๕๗]  
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มนตฺต อตฺตมนตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺเสวาติ ตสฺส สตฺถุโน ฯ 
จสทฺโท สตฺถุโน จ ลทฺธยิา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ พุทธฺาทีนฺจาติ 
จสทฺโท อตฺตมนตฺตฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ ยฺจ อตฺตมนตฺตา- 
นตฺตมนตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺเสวาติ สตฺถุโน ฯ อิโตติ อิเมหิ 
องฺเคหิ ฯ นาติกาเล คามปฺปเวสนฺจ นาติทิวา ปฏิกฺกมฺจ 
นเวสิยาทิโคจรตา น นาติ...โคจรตา๑ ฯ ภิกฺขูนนฺติ ปท ปร-ิ 
โตสโกติ ปเท สมฺปทาน ฯ ภินฺนา สิกขฺา ยสฺสา สา ภินฺน- 
สิกฺขา ฯ สิกขฺาสมฺมติ จ ทียตีติ สิกฺขาสมฺมติ ภิกฺขุนีสงฺเฆน 
กมฺมวาจ วตฺวา ทิยฺยติ ฯ เอว นยิมสฺสาติ เอว สงฺเฆน 
กมฺมวาจ วตฺวา อิมสฺส ติตฺถิยปุพฺพสฺส กิฺจิ ปุน ทาตพฺพ 
น อตฺถิ ฯ ปูรติ วตฺต เยน โส ปูริตวตฺโต ฯ ปตฺตป ตเถว 
ปริเยสิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ วิโลมาติ ปฏิปกฺขา ฯ ตสฺสาติ 
อุปชฺฌายสฺส ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส ติตฺถิยปุพฺพสฺส ฯ เอว 
ทิฏ ิ เยส เต เอวทิฏ ิกา ฯ ปพฺพชิตฺวาติ อุปคนฺตฺวา ฯ เต 
หีติ หิ สจฺจ เต ชฏลิา ฯ 
 ๑. วณณฺนาย ปาเฏกฺกปทวเสน มุทฺทิยติ ฯ นาติกาเลคามปฺปเวสนนาติทิวาปฏิกฺกม- 
 นนฺติ เอตฺตกเมว สมาสกรณ ยุตฺตตร  อิธ ภิกฺขเว อฺติตถิฺยปุพฺโพ นาติกาเลน 
 คาม ปวิสติ นาติทิวา ปฏิกฺกมติ ฯ เป อิจฺเจว ปาลิย เอกปพฺเพ วุตตฺตฺตา ฯ 

                                     [ส.๕๗..๕๙]  
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        [๓๖๕] อมนุสฺสานฺจาติ โคมหิสาทีน ฯ ผาติปฺปตฺตาติ 
วิตฺถารปฺปตฺตา ฯ ตตฺถาติ กุฏาทีสุ ฯ กิฏิพฺจ๑ ททฺทุ จ 
กณฺฑุ จ กจฺฉุ จ กิฏิพททฺทกุณฺฑกจฺฉ ฯ กิฏิพนฺติ รโชกุฏ ฯ 
ททฺทูติป อตฺถิ ฯ โคธาย ปฏ ิ โคธาปฏ ิ โคธาปฏ ิยา สทิส 
โคธาปฏ ิสทิส เตน จุณฺณ โคธา...จุณฺณ เตน โอกิรณก 
โคธา...ณก ต สรีร ยสฺส โส โคธา...สรโีร ฯ โคถนิกาติ 
คาวีน ถนา ฯ เอเตป อุณฺณิคณฺฑา ฯ เตสุ อุณฺณิคณฺเฑสุ ฯ 
ตา ขรปฬกา ฯ ตาสุ ขรปฬกาสุ ฯ ตา ขรปฬกาทโย ฯ 
ตาสุ ขรปฬกาทีสุ ฯ เยน กิลาเสน ฯ ตสฺมึ กิลาเส วินิจฺฉโย  
ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถาติ ปตฺตุมฺมาทยกฺขุมฺมาเทสุ ฯ 
ปาลิย ตตฺถาติ๒ ตสฺมึ ปพฺพชฺชาเหตุมฺหิ ฯ 
        [๓๖๖] อุปชฺฌายสฺส เทว สีส ฉินทฺิตพฺพนฺติอาทึ๓ สพฺพ 
วจน อาหสูติ สมฺพนฺโธ ฯ ปพฺพชฺชายาติ ปท เสฏโติ ปเท 
อาธาโร ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ อิท วจน โวหา...อาคต 
อิติ เอว มหามตฺตา อาหสุ ฯ น ภิกฺขเว ฯ เป ฯ ตพฺโพติ 
เอตฺถ วจเน คจฺฉตีติ ปเท อาธาโร ฯ ภตฺตเวตนภโฏติ ภตฺต- 
 ๑. กิติพ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. ตตฺถ ภิกฺขู เจว อุปฏหิสฺสนฺตีติ เอตฺถาย 
 ตตฺถสทฺโท โหตีติ มฺามิ ฯ ๓. เฉเทตพฺพนฺติ ปาลิ ฯ 

                     [ปา.๑๔๘..๑๕๒ ส.๕๙..๖๑]  
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สงฺขาเตน เวตเนน อตฺตาน โปสโก ฯ อถวา ภตฺเตน เจว 
เวตเนน จ ภโฏ ฯ 
        [๓๖๗] โจรวตฺถูสุ วินิจฺฉโย ฯ เยหิ มนุสฺเสหิ องฺคุลีมาโล 
คิหิกาโล ทิฏปุพฺโพ เย จ มนุสฺสา อย โส องฺคุลีมาโล 
อิติ เอว อฺเส มนุสฺสาน วจน สุณนฺติ เต มนุสฺสา 
ปสฺสิตฺวา อุพฺพิชฺชนฺติป๑ ฯ เป ฯ ทฺวารป ถเกนฺติ ฯ เอวนฺติ น 
ภิกฺขเวติ วจน ฯ ตตฺถาติ น ภิกฺขเวติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ 
มูลเทวาทโยติ อาทิภูตเทวาทโย ฯ เอวนฺติ ปากโฏ โจโรติ- 
อาทินา นเยน ฯ 
        [๓๖๘] อภยูวราติ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ ภเยนาติ 
ภยเหตุ ฯ เอเต สมณา ฯ ลทฺธ อภย เยหิ เต ลทฺธาภยา 
เตส ภาโว ลทฺธาภยตฺต ฯ เอตฺถาติ อภยูวรติ ปเท ฯ 
        [๓๑๙] อิธาติ อิมสฺมึ อธิกาเร โหตูติ ปเท อาธาโร ฯ 
อนฺทติ เอเตนาติ อนฺทุ อทิ พนฺธเน ฯ อนฺทุยา พนฺธน 
อนฺทุพนฺธน ฯ สทฺทนีติย ปน อทฺทูติ วุตฺต ฯ สงฺขลิก- 
พนฺธนนฺติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ เอเตสูติ อนฺทุพนฺธนาทีสุ ฯ 
ปสฺสมานาน วา อปสฺสมานาน วาติ มนุสฺเสสุ ปสฺสมาเนสุ วา 
อปสฺสมาเนสุ วา ฯ หตฺถกมฺมนฺติ หตฺเถน กตฺตพฺพ กมฺม ฯ 
 ๑. อุตฺตสนฺติปติ ภวิตพฺพ ฯ 

                         [ปา.๑๕๓ ส.๖๑..๖๓]  
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เอว พนฺธเน สติ โน อมฺหาก อปลายนฺโต กมฺม กรสิฺสตีติ 
วา วตฺวา ราชุยฺยุตฺตาทีหิ พทฺโธ ฯ คาโม จ นิคโม จ 
ปฏฏนฺจ คามนิคมปฏฏน ฯ เกณิยาติ สุงฺเกน ฯ ตนฺติ 
เกณึ ฯ นิธานนฺติ สุวณฺณาทินิธิ ฯ ต ตตฺเถวาติ ต ปุริส 
ตตฺเถว พนฺธนฏาเน ฯ 
        [๓๗๐] น ภิกฺขเว ลิขิตโกติ เอตฺถ วจเน ยตฺถ ปสฺสิตฺวา 
ตตฺถ ปหนฺตพฺโพติ๑ เอว ลิขิตโก ปุรโิส เกวล ลิขิตโก นาม 
น โหตีติ โยชนา ฯ นนฺติ ปุริส ลิขาเปตีติ ปเท กมฺม ฯ 
กสาหโต กตทณฺฑกมฺโมติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ วจนฺจ 
เปสนฺจ วจนปฺเปสน ฯ วเณติ ปท กตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
ลกฺขณาหโต ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺโพ ฯ สเจปสฺสาติ 
สเจป อสฺส ปุริสสฺส ฯ อปฺปฏิจฺฉนฺโนกาเส จาติ อปฺปฏิจฺฉนฺโน- 
กาเส ลกฺขณ เจ โหติ ปพฺพาเชตุ น วฏฏติ ฯ 
        ย วา อาเปตฺวาติ ย ปุตฺต ธนสฺสามิกสฺส ววฏเปตฺวา 
นิยฺยาเทตฺวา ฯ น หิ เตติ หิ สจฺจ เต าตกา ต ปุริส 
อาเปตุ น อิสฺสรา ฯ อิตรนฺติ มาตาปตูหิ อาปต ปุตฺต ฯ เตสุ 
าติสาโลหิเตสุ ฯ อย ตตฺถ วจเน วุตฺต๒ ฯ คีวาติ อิณ ฯ 
 ๑. ยตฺถ ปสฺสิตพฺโพ ตตฺถ หนฺตพฺโพติ วณณฺนาวจน ฯ ๒. อย ตตฺถ วุตฺตวจเนต ิ
 ยุตฺตตร ฯ 

                     [ปา.๑๕๔.๑๕๕ ส.๖๓..๖๕]  
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        [๓๑๗] ตตฺถาติ เตสุ จตูสุ ทาเสสุ ฯ สนฺติกาติ ปท 
กีโตติ ปเท อปาทาน ฯ ตโต จาติ คามโต ฯ ตตฺถาติ 
อิตฺถีปุริเส๑ ฯ เยหิ ปุริเสหิ ฯ อสฺตาติ สยมรหิตา ฯ 
ตาส ภุขิสฺสิตฺถีน ฯ ภทฺทิปุตฺตกคณาทีน ทาสาปติ ภทฺทิปุตฺตก- 
คณาทีน ทาสา ภทฺทิปุตฺตกคโณ นาม กุมารภตฺติกคโณ๒ ฯ 
อาทิสทฺเทน มลฺลธมฺมคณาทโย สงฺคณฺหนฺติ ฯ เตหีติ ภทฺทิ- 
ปุตฺตกคณาทีหิ ฯ ตกฺกนฺติ ปท อาสิตฺตก อิติ ปเท กมฺม ฯ 
อตฺตโน วาสฺสาติ อสฺส ภิกฺขุโน ฯ นตฺถิ สามิโก ยสสฺ โส 
นิสฺสามิโก โส เอว ทาโส นิสฺสามิกทาโส ฯ จตูหิ ปจฺจเยหิ 
ปฏิชคฺคนฺตา เต ชนา วสาเปสุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๓๓๒] ตมฺพสุวณฺณาทีน ตุล ธาเรตีติ ตุลาธาโร สุวณฺณ- 
กาโร ตุลาธารสฺส ปุตฺตภูโต มุณฺโฑ ตุลาธารมุณฺฑโก ฯ 
ตตฺราติ ภณฺฑูกมฺมาธิกาเร ฯ ตตฺถาติ สีมาย เอตฺถ จาติ 
เกโสโรปนาธิกาเร วฏฏตีติ ปเท อาธาโร ฯ ปเควาติ ปฏ-ิ 
ปาฏิยา อาปุจฺฉิตุ อาปุจฺฉน กึ วตฺตพฺพ ฯ ทฺวงฺคุลาติริตฺตเกโสติ 
ทฺวงฺคุเลหิ อธิกเกโส ฯ 
        [๓๗๓] ยตฺร หีติ ห ิสจฺจ ยสฺมึ กุเล ฯ ตถา เจตฺถาติ ตถา 
ภิตฺติจฺฉทนภินฺทนาทิปฺปกาเรน เอตฺถ กุเล ฯ อุฑฺฑาเปตฺวาติ ปท 
 ๑. มานุสเกสูติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. ...ภฏิก... ฯ 

                                     [ส.๖๕..๗๐]  
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ภฺุชิตุนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ภฺุชิตุนฺติ ปท สกฺโกตีติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ 
        [๓๗๔] ปริหีโน คโณ ยสฺส โส ปริหีนคโณ ฯ อพฺยตฺเตน 
ยาวชีวนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ปฺจกจฺฉกฺเกสุ จ เอตฺถ 
อธิกาเร เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ยตฺตก ฯ เป ฯ อิจฺฉิตพฺพนฺติ๑ 

วจน มยา วุตฺต ฯ 
        [๓๗๕] อนุปุพฺพีกถาติ อนุปุพฺเพน กถน ฯ โอหต โสต 
เยน โส โอหิตสฺโสโต ฯ อถสฺสาติ ตทา อสฺส อมจฺจสฺส ฯ 
ตโตติ ตทนนฺตร ฯ ตตฺเถวาติ ราชคเห ฯ สมฺภเตสูติอาทีสุ 
ลกฺขเณ ภุมฺม ฯ วิสฺสฏ กมฺมนฺต เยหิ เต วิสฺสฏกมฺมนฺตา ฯ 
ชนปเท วสนฺตา มนุสฺสา ชานปทมนุสฺสา ฯ สฏ ิมตฺตาหิ คาถาหีติ 
เถรคาถาย วุตฺตาหิ องฺคาริโนทานิ ทุมา ภทนฺเตติอาทิกาหิ๒ 

สฏ ิมตฺตาหิ คาถาหิ ฯ คมนวณฺณนฺติ คมเน คุณ ฯ ภนฺเต 
ฯ เป ฯ ตุนฺติ เถโร อาห ฯ เตนหิ สงฺฆ ฯ เป ฯ ปูเรสสฺนฺตีติ 
ภควา อาห ฯ สาธุ ภนฺเต อิติ วตฺวา ฯ นิกฺขมิตฺวา อิติ 
มนสิกตฺวา ปกฺกามิ ฯ สฏ ิโยชนาน ิอติกฺกมิตฺวา  ิต กปล- 
วตฺถุ คจฺฉนฺโต อหนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อุตฺตมโภชนสฺสาติ อุตฺตม- 
 ๑. อย อิติสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ อย โยชนา วิรุชฺเฌยฺย ฯ ๒. ขุ. เถร. 
 ๒๖/๓๔๖ ฯ 

                              [ปา.๑๖๒ ส.๗๐..๗๓]  
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โภชเนน ฯ เตเนว นนฺติ ตสฺมา น กาฬุทายิตฺเถร ฯ ตตฺถาติ 
อาราเม ฯ คนฺธปุปฺผานิ หตฺเถสุ เยส เต คนฺธปุปฺผหตฺถา ฯ 
        [๓๗๖] น คจฺฉตีติ นาค นคร อการสฺส ทีโฆ ฯ นาเค 
ทารกา นาคทารกา นคเร สฺชาตกาติ อตฺโถ ฯ สีหลกฺขร- 
โปตฺถเก ปน นาคทารเก จ นครทารกิาโย จาติป ปาโ๑ ฯ 
        [๓๗๗] ตโตติ ตทนนฺตร ฯ ราชกุมาริกาโย จ ปหิณึสุ ฯ 
เตสนฺติ ราชกุมาริกาน๒ ฯ อนฺตราติ๓ ปท ปูชยมานาติ ปเท 
อาธาโร ฯ ตตฺถาติ๔ นิโคฺรธาราเม ฯ มานชาติกาติ มานปฺ- 
ปกติกา ฯ เต สากิยา ฯ เตสุ สากิเยสุ ฯ เตส สากิยาน ฯ 
เนติ๕ าตโย ฯ อภิฺาปาทกนฺติ อภิฺาณ การณ ฯ 
สิขาปตฺโตติ มตฺถกปฺปตฺโต นิมฺมานภาว ปตฺโตติ อธิปฺปาโย ฯ 
เอก อคฺค อารมฺมณ เอเตสนฺติ เอกคฺคา ฯ ตโตติ ตทา ฯ 
เหฏาติ ปวิยา เหฏา ฯ อจฺฉริยพฺภุต ชาต เอเตสนฺติ 
อจฺฉริยพฺภุตชาตา ฯ อตฺถุปฺปตฺติยา การณุปฺปตฺติยา ฯ ตโตติ 
ตทนนฺตร ฯ อทิสฺวา มยาป ฯ เป ฯ นฺตีติ มนฺตฺวา ฯ โกฏิย 
 ๑. นาครทารเก จ นาครทารีกาโย จาติ วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺโต ฯ  ๒. ราช- 
 กุมาราชกุมารีน ฯ  ๓. อนนตฺราติ วณณฺนาปาโ อยเมว ยตฺุโต คนฺตฺวาติ ปเท 
 กาลสตฺตมีติ เม มติ ฯ  ๔. ตตฺร  ๕. เตติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                                   [ส.๗๓..๗๕]  
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นิวิฏเคหโตติ โกฏิย ปติฏ ิตเคหโต ฯ อิติ วตฺวา ฯ อิติ 
มนสิกตฺวา ฯ นานาวิราคสมุชฺชาลายาติ นานารสีหิ สมุชชฺลาย ฯ 
        [๓๗๘]         นรสีหคาถาหิ นาม อฏหิ คาถาหีติ 
                        สฺนิทฺธนลีมุทุกฺุจิตเกโส 
                        สูรนิมฺมลตลาภินลาโฏ 
                        ยุตฺตตุงฺคมุทุกายตนาโส 
                        รสิชาลวิคโต นรสีโห ฯ 
                        อฺชนวณฺณสุนีลสุเกโส 
                        กาญจนปฏฏวิสุทฺธนลาโฏ 
                        โอสธิปณฺฑรสุทฺธสุอุณฺโณ 
                        เอส หิ ตุยหฺ ปตา นรสีโห ฯ 
                        อายตยุตฺตสุสณฺ ิตนาโส 
                        โคปขุโม อภินีลสุเนตฺโต 
                        อินฺทธนูอภินีลภมูโก 
                        เอส หิ ตุยหฺ ปตา นรสีโห ฯ 
                        สฺนิทฺธสุคมฺภิรมฺชุสุโฆโส 
                        หิงฺคุลพนฺธกรตฺตสุชิวฺโห๑ 

 ๑. หิงฺคุลพทฺธสุรตฺตสุชิวฺโหติ ปุชาวลียนามสิหลโปตฺถเก มุทฺทิยติ ฯ อย เม 
 ขมตี ฯ 

                                          [ส.๗๕]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 218 

                        วีสติวีสติเสตสุทนฺโต 
                        เอส หิ ตุยหฺ ปตา นรสีโห ฯ 
                        วฏฏสุวฏฏสุสณฺ ิตคีโว 
                        สีหหนู มคิราชสรีโร 
                        กาฺจนสุจฺฉวิ อุตฺตมวณฺโณ 
                        เอส หิ ตุยหฺ ปตา นรสีโห ฯ 
                        ปุณฺณสสิสนฺนิภมุขวณฺโณ๑ 

                        เทวนราน ปโย นรนาโค 
                        มตฺตคชินทฺวิลาสิตคามี 
                        เอส หิ ตุยหฺ ปตา นรสีโห ฯ 
                        สกฺยกุมารวโร สุขุมาโล 
                        ลกฺขณจิตฺติตปุณฺณสรีโร 
                        โลกหิตาย คโต นรวีโร 
                        เอส หิ ตุยหฺ ปตา นรสีโห ฯ 
                        จกฺกวรงฺกติรตฺตสุปาโท 
                        ลกฺขณมณฺฑิตอายตปณฺหี 
                        จามรฉตฺตวิภูสิตปาโท 
 ๑. ปุณฺณสสงกฺนิโภ มุขวณฺโณติ ปูชา...มุทฺทิยติ ฯ อยเมว ยุตฺตตโร ฯ ฉนฺทาน-ุ 
 รกฺขนมฺป หึ ลพฺภติ อตฺโถป ยุชฺชติ ฯ  
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                        เอส หิ ตุยหฺ ปตา นรสีโหติ 
อิมาหิ อฏคาถาหิ ฯ 
        [๓๗๙]        ขตฺติยสมฺภวอคฺคกุลีโน 
                        เทวมนุสฺสนมสฺสิตปาโท 
                        สลีสมาธิปติฏ ิตจิตฺโต 
                        เอส หิ ตุยหฺ ปตา นรสีโห ฯ 
                        คจฺฉติ นีลปเถ วิย จนฺโท 
                        ตารคณาปริเว ิตรูโป 
                        สาวกมชฌฺคโต สมณินฺโท 
                        เอส หิ ตุยหฺ ปตา นรสีโหติ๑ 

เทฺว คาถา ปจฺฉา ปกฺขิตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ 
        [๓๘๐]        ตุมฺเห เอวสฺ ิโน กึ อหุวตฺถาติ โยชนา ฯ 
 ๑. อิมาสุ ปน ทสสุ คาถาสุ ปมคาถา ตสฺมึ สีหลโปตฺถเก นตฺถิ อวเสสาสุปจ 
 อิธ ทุติยา สี...อฏมา โหติ ตติยา ปฺจมา จตุตฺถา สตฺตมา ปฺจมา ฉฏา 
 ฉฏา ตติยา สตฺตมา ทุติยา อฏมา ปมา นวมา จตุตฺถา อนฺติมา ปน 
 เอกสมา อิจฺเจว คาถาปฏิปาฏิยา นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ อหมฺปน อิธ ปฏิปาฏึ 
 โรเจมิ ฯ อย หิ อุณฺหีสโต ปฏาย ยาว ปาทตลา ฯ เป ฯ อภิตฺถวิตวฺาติ 
 วณณฺนาวจเน สเมติ ฯ 

                                         [ส.๗๖]  
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วส ฯ เป ฯ กนฺติ ภควา อาห ฯ นนุ ฯ เป ฯ นตฺถีติ ราชา 
ปุจฺฉิ ฯ ตตฺถ จาติ ตสฺมึ มหาสมฺมตกฺขตฺติยวเส ฯ จรณ 
จาโร ปณฺฑาย จาโร ปณฺฑจาโร ปณฺฑจาเร นิยุตฺตา 
ปณฺฑจาริกา ฯ อิติ วตฺวา ฯ 
        [๓๘๑] มหาราช โย ปุคฺคโล อุตฺติฏเ อุตฺติฏตฺวา ปเรส 
ฆรทฺวาเร อุทฺทิสฺส ตฺวา คเหตพฺพปณฺเฑ นปฺปมชฺเชยฺย ธมฺม 
ภิกฺขาจริยธมฺม สุจริต จเร จเรยฺย โส ปคฺุคโล ธมฺมจารี 
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ โลเก สุข เสติ 
        [๓๘๒] ธมฺมปาลชาตกนฺติ ทสกนิปาเต มหาธมฺมปาลชาตก ฯ 
ปธานานุโยคกิจฺจนฺติ วีริยสฺส อนุยฺุชเนน กิจฺจ ฯ สจฺฉิกตฺวา 
เอวนฺติ สจฺฉิกตฺวา เอว๑ ฯ เปตฺวา ราหุลมาตรนฺติ ราหุล- 
มาตร เปตฺวา สพฺพ อิตฺถาคาร อาคนฺตฺวา ภควนฺต วนฺทิ ฯ 
สา ปน ราหุลมาตา น อคมาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ สิเนโห จ 
พหุมาโน จ สิเนหพหุมาน ฯ อตฺตาน ต รกฺขิต รกฺขน 
อนจฺฉริยนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เป ฯ อตฺตาน รกฺขีติ วตฺวา ปกิณฺณก- 
นิปาเต จนฺทกินฺนรีชาตก กเถสิ ฯ 
        [๓๘๓] เกสสฺส วิสสฺชฺชน เกสวิสฺสชฺชน กุมารกาเล พนฺธิต- 
 ๑. กิมตฺถาย ลิขิตมิท ฯ วิเสสตฺโถ หิ นตฺถิ ฯ วณณฺนาย ปน  สจฺฉิกตฺวา 
 เอวาติ ทิสฺสติ อยเมว ยุตฺโต ฯ 

                                       [ส.๗๖.๗๗]  
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สิขาเวณิโมจนนฺติ อตฺโถ ฯ ปฏฏสฺส พนฺโธ ปฏฏพนฺโธ อสุก- 
ราชาติ นลาเฏ สุวณฺณปฏฏสฺส พนฺธนนฺติ อตฺโถ ฯ ชนปทมฺหิ 
กลฺยาณี ชนปทกลฺยาณี ฯ ตนฺติ นนฺท ฯ อิตีติ เอว ฯ 
        [๓๘๔] พฺรหฺมรูปวณฺณนฺติ พฺรหฺมรูปสมานรูป ฯ ตฺยสฺสาติ๑ 

เต นิธโย อสฺส ปตุโน ฯ ทายชฺชนฺติ ปตุนา ทาตพฺพธน ฯ 
กต ภตฺตกิจฺจ เยน โส กตภตฺตกิจฺโจ ฯ เตน วุตฺตนฺติ ตสฺมา 
อนุปุพฺเพน ฯ เป ฯ เทหีติ อถาติ ตทา ฯ อาราม คนฺตฺวา อิติ 
มนสิกตฺวา ฯ ย อยนฺติ อย กุมาโร ย ธน ฯ อสฺสาติ 
กุมารสฺส ฯ โลกุตฺรทายชชฺสฺสาติ โลกตฺุตรภูตสฺส ทาตพฺพ- 
ธนสฺส ฯ นนติฺ กุมาร ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ น กุมาร ฯ 
        [๓๘๕] อิทานีติ ปท อาหาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ ยา สา 
ปพฺพชฺชา จ อุปสมฺปทา จ ภควตา อนฺุาตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตโตติ ปจฺฉา อนฺุาตาติ ปเท กาลสตฺตมี ตโตติ วา 
ตาสุ ปพฺพชฺชาอุปสมฺปทาสุ นิทฺธารณ ฯ วิทิตฺวาติ ปน 
อนุชานิตุกาโมติ ปเท ปพฺุพกาลกิริยา ฯ ต อชฺฌาสย ฯ 
โอวาทาจริโยติ โอวาททายกาจริโย ฯ ตตฺถาติ ปพฺพชฺชูปสมฺปทาสุ ฯ 
        [๓๘๖] สตฺุวาติ ปท อุปฺปนฺน อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
 ๑. ตสฺสาติ วณฺณนาปาโ ฯ โยชนาปาโ ปน เม ขมติ ฯ 

                      [ปา.๑๖๗.๑๖๘ ส.๗๗..๗๙]  
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อุปฺปนฺนสเวเคน หทเยน อุปลกฺขิโต สทฺุโธทโน สกฺโกติ สม-ฺ 
พนฺโธ ฯ อุปปฺนฺโน สเวโค ยสฺมึ ต อุปปฺนฺนสเวค ฯ ตตฺถาติ 
ปาลิย วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ปพฺพชติสฺสาติ ปท อปฺปฏิ- 
รูปนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ อวิเสเสนาติ วรนฺติ สามฺเน 
วุตฺเตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ น จ พุทฺธาน ยาจสฺสูติ วจน 
อาจิณฺณ ฯ มมาติ ปท สมฺปฏิจฺฉนฺน อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ยเถว กิร โพธิสตฺต มงฺคลทิวเส เนมิตฺตกา จกฺกวตฺติ ภวิสฺสตีติ 
พฺยากรึสุ เอว นนฺทป ฯ เป ฯ พฺยากรึส ุฯ อถาติ ตทา ฯ 
อุสฺสาโห ชาโต ยสฺส โส อุสฺสาหชาโต ฯ อิจฺฉ วิหนตีติ 
อิจฺฉาวิฆาต ทุกฺข ฯ ตโตติ ตทา ฯ ตมฺป นนฺท ฯ อิตีติ 
เอว ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส รฺโ ทกฺุข อุปฺปชฺช ิฯ 
อิโตติ ราหุลกุมารสฺส ปพฺพชนโต ปจฺฉา ฯ สาธุ ภนฺเต อยฺยาติ 
วจน อาห ฯ โสติ ราชา ฯ ยตฺร หิ นามาติ โย นาม อห ฯ 
อิตีติ ปท จินฺเตสีติ ปเท อากาโร ฯ 
        [๓๘๗] ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ อิติ มนฺตฺวา๑ ฯ ปตาสฺสาติ 
ปตา อสฺส ฯ รตฺตจิตฺตเกฬิยนฺติ๒ รตฺตจิตฺเตน เกฬิย ฯ เอตฺถาปติ 
ปตรา ปพฺพาเชถาติ วุตฺเต ปุตฺเต ฯ ตสฺมินฺติ ทารเก ฯ 
ขียนฺติ วาติ ครหนฺติ ฯ เตสุปติ โปสนกมาตาปตูสุ ฯ อตฺตานนฺติ 
 ๑. วตฺวา ฯ ๒. จิตฺตเกฬิยนฺติ รตฺตสทฺทรหิโต วณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๑๖๙ ส.๗๙..๘๑]  
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ภิกฺขุสงฺขาต อตฺตาน ฯ น มาตาปตโร นิสฺสาย ชีวติ สเจป 
โส ปตฺโต ราชา โหติ มาตาปตโร ภิกฺขุนา อาปุจฺฉิตฺวา ว 
ปพฺพาเชตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อิมสฺสาติ ปท อาปุจฺฉนาติ ปเท 
กมฺม ฯ ต ปุตฺต ปพฺพาเชตุ ฯ ตสฺเสวาติ๑ ปุตฺตสฺส ฯ วิเทสนฺติ 
ปรเทส ฯ โน เจติ โน อาปุจฺฉิตฺวา เจ คโต ฯ อติทูรฺจาติ๒ 

กุล อติทูรเมว โหติ ฯ 
        [๓๘๘] ยตฺตเก สามเณเร โอวทิตุ สกฺโกติ ฯ สกิฺขา- 
ปเทสูติ นิทฺธารณ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ เสนาสเน ฯ อุภเยนาปติ 
ปททฺวเยน ฯ ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหีติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท กตฺตา 
ตปติ อุทกาทิอาหราปน ฯ ตฺจ โข ทณฺฑกมฺม โอร ฯ เป ฯ 
อนุกมฺปาย กาตพฺพ นสฺสิสฺสติ ฯ เป ฯ ปาปชฺฌาสเยน น 
กาตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ทณฺฑกมฺม กโรมีติ มนสิกตฺวา อุณฺห 
ฯ เป ฯ น วฏฏติ ฯ น ภิกฺขเว อุปชฺฌาย อนาปุจฺฉาติ เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ ยถา จ สามเณราน ทณฺฑกมฺม กาตุ 
วฏฏติ ฯ น ภิกฺขเว ฯ เป ฯ ตพฺพาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ตยา ทุสฺสีล นิสฺสาย วิหรนฺเตน นฺหายิตุ อาคเตน ชเนน คูถ- 
มกฺขน วิย กตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตยาติ ปท กตนฺติ ปเท 
 ๑. ชีวิตสฺเสวาติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. อติทูรฺเจติ  วณฺณนาปาโ อยเมว 
 ยุตฺโต ฯ 

                         [ปา.๑๗๒ ส.๘๑..๘๕]  
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กตฺตา ฯ วิหรนฺเตนาติ ปท ตยาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๓๘๙] อนุ ฯ เป ฯ นาเสตุนฺติ เอตฺถ วจเน อธิปฺเปตา ฯ 
โย สามเณโร ฯ นานาอาปตฺติโยติ มนุสฺส มาเรนฺตสฺส ปาราชิก 
ยกฺข มาเรนฺตสฺส ถลฺุลจฺจย ติรจฺฉานคต มาเรนฺตสฺส ปาจิตฺติ- 
ยนฺติอาทินา อาปตฺติโย เวทิตพฺพา ฯ น ตถา สามเณราน นานา- 
อาปตฺติโย โหนฺติ ฯ มงฺกุณณฺฑกมฺปติ มงฺกุณสฺส อณฺฑก ฯ 
อปสทฺโท สมฺภาวนตฺโถ ฯ อสฺส สามเณรสฺส ฯ อิตีติ อิติ 
วตฺวา ฯ ภิกฺขุนา วิยาติ ภิกฺขุนา จตุปฺปาริสุทฺธิสีล สมาทินฺน 
วิย ฯ อิมินาปติ สามเณเรน ฯ เอวนฺติ สิกฺขาปทาน วิวริตุ 
คมเนน อิชฺฌเน ฯ ทฬฺหีกรณตฺถนฺติ ปทสฺส อธิปฺปาย วิวริตุ 
อายตึ ฯ เป ฯ นตฺถนฺติ วุตฺต ฯ คหิตานีติ สรณานิ คหิตานิ ฯ 
        [๓๙๐] อทินฺนาทาเน ติณ... วตฺถนุา อสฺสมโณ โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ มคฺเคสูติ นิทฺธารณ ฯ น อชานิตฺวาติ สามเณโร 
สุราติ อชานิตฺวา ปวนฺโต สีลเภท น อาปชฺชติ ฯ อิตรานีติ 
วิกาลโภชนา เวรมณีอาทีนิ ฯ ปาราชิกวตฺถูติ สาสนโต ปรา- 
ชยสฺส การณ ฯ อวณฺณภาสเน ปน วินิจฺฉโย ฯ อรห ฯ เป ฯ 
พุทฺธสฺส วา อวณฺณ ภาสนฺโต สามเณโรติ สมฺพนฺโธ ฯ มา 
เอว อวจ อิติ นีวาเรตพฺโพ ฯ อิธาติ อธิกาเร ฯ สสฺสตุจฺเฉทาน 
หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ เอตฺถาติ ปาลิย ฯ 
                           [ปา.๑๗๓ ส.๘๕..๘๗]  
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        [๓๙๑] ตตฺถาติ เตสุ ปฺจสุ ปณฺฑเกสุ ฯ อุสฺสุยฺยาย 
อุปฺปนฺนายาติ อุสฺสุยฺยาวเสน อตฺตโนป เสเวตุกามตาราเค อุปฺ- 
ปนฺเน อสุจิมุตฺติยา ปริฬาโห วูปสมฺมติ ฯ อสฺสาติ ปกฺข- 
ปณฺฑกสฺส ฯ เตสูติ ปฺจสุ มณฺฑเกสุ ฯ เตสุปติ ตีสุ 
โอปกฺกมิยปณฺฑกาทีสุ ฯ ปกฺขปณฺฑกสฺส ปณฺฑโก ปณฺฑก- 
ภาโว ฯ ยสฺส เจตฺถาติ เอเตสุ ปณฺฑเกสุ ยสฺส ปณฺฑกสฺส 
ปพฺพชฺชา ภควตา วาริตา ต ปณฺฑก ยสฺส ปณฺฑกสฺส 
ตพฺโพติ อิท วจน ภควตา วุตฺต ฯ อิโตติ ปณฺฑกนาสนโต ฯ 
        [๓๙๒] ปาริชฺุปฺปตฺตสฺสาติ๑ ปริหีนภาวปฺปตฺตสฺส ฯ มาติ- 
ปกฺโข จ ปติปกฺโข จ มาติปกฺขปติปกฺขา ฯ กุล ชานนฺตีติ 
โกลฺา าตกา ฯ มาติปกฺขปติปกฺขา จ เต โกลฺา 
จาติ มาติ...ลฺา๒ ฯ เกสมสฺสุโอโรปนฺจ กาสายปฺปฏิคฺ- 
คหณฺจ สรณคมนฺจ อุปชฺฌายคฺคหณฺจ กมฺมวาจานิสฺสย- 
ธมฺโม จ เกส...นิสฺสยธมฺมา ฯ 
        [๓๙๓] เถยฺเยน สวาโส เอเตสนฺติ เถยฺยสวาสกา ฯ ตตฺถาติ- 
อาทิ วิตฺถาโร ฯ ตตฺถาติ เตสุ ตีสุ เถยฺยสวาสเกสุ ฯ น ภิกฺขุ- 
วสฺสานิ คเณตีติ อห ทสวสฺโส วา สีสติวสฺโส วาติ มุสา วตฺวา 
 ๑. ปาริชฺฺ ปตฺตสฺส  ๒. มาติ...ปกฺขโต โกลฺาติ วณณฺนาปาโ ปาเฏกฺก- 
 ปทวเสน ทิสฺสติ ฯ 

                                [ปา.๑๗๔ ส.๘๗.๘๘]  
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ภิกฺขุวสฺสานิ น คเณติ ฯ น ยถาวุฑฺฒ วนฺทน สาทิยตีติ 
อตฺตนา มุสาวาท กตฺวา ทสฺสิตวสฺสานุรูเปน ยถาวุฑฺฒ วนฺทน 
นาธิวาเสติ ฯ น อาสเนน ปฏิพาหตีติ อเปหิ มเมต ปาปุณาตีติ 
อาสเนน น ปฏิพาหติ ฯ ลิงฺคมตฺตสฺเสวาติ เอวสทฺเทน สวาส 
นิวตฺเตติ ฯ สมาโนติ สนฺโต ฯ 
        นน ุสวาโส นาม เอกกมฺม เอกุทฺเทโส สมสิกขฺาตาติ 
อาห ภิกฺขุวสฺสคณนาทิโก หีติอาทึ ฯ อิมินา น เกวล 
เอกกมฺมาทิโก ว กริิยปฺปเภโท๑ สวาโสติ อิธาธิปฺเปโต อถโข 
ตทฺโ ภิกฺขุวสฺสคณนาทิโกปติ ทสฺเสติ ฯ อิมสฺมึ อตฺเถติ 
สวาสกตฺเถนกตฺเถ ฯ 
        [๓๙๔] เอตฺถ จาติ เถยฺยสวาสกาธิกาเร ฯ ราชทุพฺภิกฺข... 
ภเยน วา จีวราหรณตฺถ วา โย ชโน อิธ สาสเน ลิงฺค เวส 
อาทิยติ คณฺหาติ โส สุทธฺมานโส ยาว สวาส นาธิวาเสติ 
ตาว เอโส ชโน เถยฺยสวาสโก นาม อิติ ปณฺฑิเตน น วุจฺจติ ฯ 
        ราช...ภเยนาติ ราชภเยน ทุพฺภิกฺขภเยน กนฺตารภเยน โรค- 
ภเยน เวริภเยนาติ อตฺโถ ฯ สุทฺธ มานส ยสฺส โส สุทธฺ- 
มานโส ฯ คิหี ม สมโณติ ชานนฺตูติ วฺจนจิตฺเต สติป 
ภิกฺขูน วฺเจตุกามตาย อภาวโต สุทฺธมานโสติ อธิปฺปาโย ฯ 
 ๑. กิริยเภโทติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                      [ส.๘๘.๘๙]  
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        [๓๙๕] ตตฺราติ คาถาย ฯ อิธาติ โลเก ฯ เอวนฺติ ลิงฺคคฺ- 
คหเณน ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ น ตนฺติ ต ปพฺพชิตภูต ชน 
กิฺจิ กาตุ กรณ อมฺเหหิ น ลพฺภา อิติ วตฺตา ฯ อิติ 
มนสิกตฺวา ฯ อโนสริตฺวา วาติ อปฺปวิสิตฺวา ฯ เขมนฺตนฺติ 
นิพฺภยฏาน ฯ นนฺติ น ชน ฆาเตตุกาโม เวริโก วิจรติ ฯ 
        ตณฺหาทิฏ ิสงฺขาต ปาส เฑนฺติ โอเฑนฺตีติ ปาสณฺฑา 
ปริพฺพาชกาทโย สพฺเพ ปาสณฺฑา สพฺพปาสณฺฑา สพฺพ- 
ปาสณฺฑาน ปฺตฺตานิ สพฺพปาสณฺฑิยานิ สพฺพปาสณฺฑิยานิ 
จ ตานิ ภตฺตานิ จาติ สพฺพ...ภตฺตานิ ฯ 
        กมฺมนตฺานุฏาเนนาติ กมฺม เอว กมฺมนฺต ตสฺส อนุฏาน 
กมฺมนฺตานุฏาน กสิกมฺมาทิกรณ ฯ อุพฺพาโฬฺหติ อภิภูโต ฯ 
อิติ มนสิกตฺวา ฯ นาห ฯ เป ฯ มีติ เอว วิตกฺกน ฯ อิเม น 
ชานนฺติ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ เตนาติ เตน ชเนน อาจิกฺขิตพฺพ ฯ 
วีมสนตฺถนฺติ ปท นิวาเสตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ ปาลิยมฺปติ ภิกฺขูน 
ปนฺติย ฯ เสโน วิยาติ มสเปสึ คเหตฺวา คโต เสโน วิย ฯ 
        [๓๙๖] ติตฺถิย ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตตฺราติ 
ตสฺมึ ติตฺถิยปฺปกฺกนฺตโกติ วจเน ฯ เตหิ วา ติตฺถิเยหิ 
โอวทิโตติ ปเท กตฺตา ฯ อตฺตนา วา ทิสฺวา ฯ สเจ ปน 
ลฺุจาเปติ ฯ ปพฺพชฺชายาติ ปท อุกฺกฏนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
                        [ปา.๑๗๕ ส.๘๙..๙๕]  
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ปุจฺฉิตฺวา ติตฺถิเยหิ วุตฺโต ภิกฺขุ ฯ กุสจีราทีนีติ อาทิสทฺเทน 
ผลกขณฺฑชฏาทีน คหณ ฯ ขาริกาช วาติ ปริกฺขารหรณกาช ฯ 
อยฺจ ติตฺถิยปฺปกฺกนฺตโก นาม ฯ เป ฯ ลภตีติ วจน กุรุนฺทิย 
อาจริเยน วุตฺต ฯ ปุรโิมติ เถยฺยสวาสโก ภิกฺขเวติอาทินา 
วุตฺโต ปุริโม ฯ อุปสมฺปนฺโนติ อิมินา อนุปสมฺปนฺโน ติตฺถิยป-ฺ 
ปกฺกนฺตโก น โหตีติ ทสเฺสติ ฯ เตนาห กุรุนฺทิย อยฺจ 
ติตฺถิยปฺปกฺกนฺตโก นามาติอาทึ ฯ 
        [๓๙๗] นาคโยนิยา อฏฏิยตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
โส นาโค ฯ อุทกสฺจาริมณฺฑูกภกฺขนฺติ๑ ปท นาคสรีรนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ อุทเก สฺจรติ สีเลนาติ อุทกสฺจารี อุทก- 
สฺจารี จ โส มณฺฑูโก จาติ อุทกสฺจาริมณฺฑูก อุทก- 
สฺจาริมณฺฑูก ภกฺขตีติ อุทก...ภกฺข ฯ ปฏิปชฺชีติ โอกฺกมิ ฯ 
เอตฺถาติ ตุเมฺห ขฺวตฺถ นาคา อวิรูฬฺหิธมฺมาติ วจเน ฯ เอตฺถ 
จาติ ปาลิย วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ สภาวปาตุกมฺมทสฺสน- 
วเสนาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน นาคสรีรสฺส สภาเวน 
ปาตุกรณสฺส ทสฺสนวเสนาติ อตฺโถ ฯ ติรจฺฉานคโต ภิกฺขเวติ 
เอตฺถ วจเน เวทิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ อมนุสฺเส ชาติ 
 ๑. อุทกสฺจาริก มฺฑูกภกขฺนฺติ วณฺณนาปาโ  ปาเฏกฺกปทวเสน ทิสฺสติ ฯ 

                    [ปา.๑๗๕..๑๗๗ ส.๙๕.๙๖]  
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อมนุสฺสชาติ อมนุสฺสชาติ เอตสฺสาติ อมนุสฺสชาติโย ฯ 
        [๓๙๙] มาตุฆาตกาทิวตฺถูสุ วินิจฺฉโย ฯ อปวาหนนฺติ 
โสธน ฯ อปปุพฺโพ วหธาตุ ฯ มาตุฆาตโก ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ สตาติ สวิชฺชมาเนน ฯ สฺจิจฺจาติ ปาโณติ 
สฺาย สทฺธึ วธกเจตนาย เจเตตฺวา ฯ สมฺภเวนาติ สุกฺเกน ฯ 
โส จ อเนนาติ โส จ ปตา อเนน ปุตฺเตน ฯ ผุสตีติ ลภติ ฯ 
        [๓๙๙] หิ สจฺจ มนุสฺสชาติย อรหนฺต๑ โวโรเปนฺโต ฯ 
อวเสสนฺติ อรหนฺตโต อวเสส โสตาปนฺนาทิก อริยปุคฺคล ฯ 
เอตฺถาติ อรหนฺตฆาตกวตฺถุมฺหิ ฯ โอนียนฺตีติ นียนฺติ ฯ 
        ตสฺสาติ สจา จ มยนฺติ ปทสฺส ฯ เอตฺถาติ ปาลิย ฯ 
สจา จ อิติ นิปาโต สเจ จ อิติ นิปาเตน สมานตฺโถ ฯ 
ตตฺถาติ สเจ จ อิติ ทฺวีสุ นิปาเตสุ ฯ สมฺภาวนตฺเถติ 
อธิกตฺเถ ฯ จ อิติ นิปาโต ปทปูรณมตฺเต วตฺตติ ฯ 
ตสฺสาติ ตสฺส ปาสฺส ฯ 
        [๔๐๐] ภิกฺขุนีทูสโก ภิกฺขเวติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ปกตตฺต ภิกฺขุนินฺติ ปริสุทฺธสีล อุภโตสงฺเฆน อุปสมฺปนฺน- 
ภิกฺขุนี ฯ มคฺคานนฺติ นิทฺธารณ ฯ โอทาตวตฺถวสนนฺติ โอทาต- 
 ๑. วณณฺนาย อิมสฺมึ ปโยเค อิท ปท นตฺถิ ขีณาสวนฺติเยว ทิสฺสติ ฯ 

                          [ปา.๑๗๗..๑๘๐ ส.๙๗.๙๘]  
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วตฺถสฺส วสน ฯ 
        [๔๐๑] สงฺฆเภทโก ภิกฺขเวติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ธมฺมโต อุคฺคต อปคต อุทฺธมฺม ฯ อุพฺพินยนฺติ เอตฺถาป เอเสว 
นโย ฯ จตุนฺน กมฺมานนฺติ อปโลกนตฺติตฺติทุติยตฺติ- 
จตุตฺถสงฺขาตาน จตุนฺน กมฺมาน ฯ อิเมส อฺตร สงฺฆกมฺม 
เอกสีมาย วิสุ กโรนฺเตน สงฺโฆ ภินฺโน นาม โหติ เตน 
วุตฺต จตุนฺน กมฺมาน อฺตรวเสน สงฺฆ ภินฺทตีติ ฯ 
        [๔๐๒] โลหิตุปฺปาทโก ภิกฺขเวติ เอตฺถาป วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ขุทฺทกมกฺขิกายาติ ปท ปวนกมตฺตมฺปติ ปเท กตฺตา ฯ โลหิต 
อุปฺปาเทตีติ อนฺโตสรีเรเยว โลหิต อุปฺปาเทติ สฺจิต กโรตีติ 
อธิปฺปาโย ฯ 
        [๔๐๓] อิตฺถีนิมิตฺตุปฺปาทนกมฺมโต จ ปุริสนิมตฺิตุปฺปาทน- 
กมฺมโต จาติ ปททฺวย อุภโตติ ปทสฺส สรูป ฯ อุภโต สมุฏ ิต 
พฺยฺชน อสฺส ปุคฺคลสฺส อตฺถิ อิติ ตสฺมา โส ปุคฺคโล อุภโต- 
พฺยฺชนโก นาม อลุตฺตสมาโส ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ ทุวิเธ อุภโต- 
พฺยฺชนเก นิทฺธารณ ฯ อิเมสนฺติ๑ ทฺวินฺน อุภโตพฺยฺชนกาน ฯ 
ยทิ ปฏิสนฺธยิ ปุริสลิงฺค นิพฺพตฺตตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ 
ลิงฺคทฺวยสฺส นิพฺพตฺตเน ฯ อิธาติ อิมสฺมึ ปพฺพชฺชาธิกาเร ฯ 
 ๑. เอเตสนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๑๘๐ ส.๙๘..๑๐๐]  
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        [๔๐๔] หตฺเถสุ ปณฺฑายาติ หตฺเถสุ ลทฺธพฺพาย ปณฺฑาย ฯ 
ตทตฺถายาติ ตสฺส ปณฺฑสฺส อตฺถาย ฯ หิ เตติ หิ สจฺจ เต 
ติตฺถิยา ฯ อฺเหิ วา ภิกฺขูหิ ทาตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ฏีกาย 
ปน อฺเ วา ภิกฺขู ทาตุกามา โหนฺตีติ สมฺพนฺโธติ วุตฺต ฯ 
น อามสิยติ น คณฺหิยตีติ อนามฏโ อนามฏโ จ โส 
ปณฺฑปาโต จาติ อนามฏปณฺฑปาโต ฯ 
        [๔๐๕] กมฺปุเร วา กปฺปุเร วาติ๑ เทฺว ปาา ฯ กณฺณ- 
สกฺขลิกายาติ กณฺณจูฬิกาย ฯ กณฺณสกลิกายาติป ปาโ ฯ 
กณฺณวิโทติ๒ กณฺณาน ปาสสงฺขาตวิโท ฯ อชฺปทเก อชปท- 
สทิเส นาสิกฏ ิโกฏิย ฯ 
        [๔๐๖] จตูสุ องฺคุฏเกสูติ นิทฺธารณ ภุมฺม หตฺถปาทาน  
จตูสุ องฺคุฏนาเมสุ องฺคุลีสูติ อตฺโถ ฯ 
              กรสาขางฺคุลี ตา ตุ         ปฺจางฺคุฏโ จ ตชฺชน ี
              มชฌฺิมานามิกา              จาป  กนฏิาติ กมา สิยุนฺติ 
อภิธานปฺปทีปกา ฯ 
        [๔๐๗] ขุชฺชสรีโรติ วงฺกสรีโร ฯ มหาปุริโส เอว หีติ หิ 
สจฺจ มหาปุริโส เอว ภควา พฺรหฺมุชุคตฺโต พฺรหฺมา วิย 
 ๑. กปฺปเรติ วณฺณนาปาโ ฯ ๒. อิท ปท วณฺณนาย น ทิสฺสติ ฯ ตตฺถ 
 กณณฺพุนฺเธติ ปทเมว ทิสฺสติ ฯ 

                           [ปา.๑๘๑ ส.๑๐๐..๑๐๓]  
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อุชุสรีโร ฯ พฺรหฺมุโน วิย อุชุ คตฺต สรรี ยสฺส ภควโต โส 
พฺรหฺมุชุคตฺโต ฯ 
        [๔๐๘] ชงฺฆวามโนติ ชงฺฆาย วามโน ฯ อุภย ฯ เป ฯ กายา 
รสฺสา โหนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เยส กายาน รสฺสตฺตา ภูตาน 
อตฺตภาโว วิย ปริวฏโม สมนฺตโต วโฏ มหา ฯ เป ฯ ภาโว 
โหติ ฯ มหนฺโต กุจฺฉิ ยสสฺ โส มหากจฺุฉิ มหากุจฺฉิ จ โส 
ฆโฏ จาติ มหากุจฺฉิฆโฏ เตน สทิโส ฯ ตนฺติ วามน ฯ 
        [๔๐๙] คเล คณฺโฑ คลคณฺโฑ โส เอตสฺส อตฺถีติ 
คลคณฺฑี ฯ เอตนฺติ ต คลคณฺฑีติ วจน ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ 
คลคณฺฑีติ วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ 
        [๔๑๐] สฺชาตา ปฬกา ยสฺมึ ปาเท โส สฺชาตปฬโก ฯ 
สกฺกา โหติ ฯ เป ฯ มลิาเปตุนฺติ อุปนาห วตฺเถน พนฺธน พนฺธิตฺวา 
อุทกอาวาเฏ ปเวเสตฺวา อุทกวาลิกาย อุทเกน เตมนวาลิกาย 
ปูเรตฺวา ยถา สิรา นหารู ปฺายนฺติ ชงฺฆา จ เตลนาฬิกา 
วิย โหติ เอว มิลาเปตุ สกฺกา โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปเูรตฺวาติ 
ปท สกฺกาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อุปนาห พนฺธิตฺวา ฯ เป ฯ 
มิลาเปตุ สกฺกา โหตีติป ปาโ ฯ กิฺจิ๑ ปน โปตฺถเก สกฺกา 
โหติ อุปนาห ฯ เป ฯ มิลาเปตุ สกฺกา โหตีติ ปาโ ทิสฺสติ 
 ๑. อตฺถจิ ฯ 

                               [ปา.๑๘๔ ส.๑๐๓]  
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โส น ยุตฺโต ฯ 
        [๔๑๑] อริสฺจ ภคนฺทโร จ ปตฺตฺจ เสมฺโห จ กาโส จ 
โสโส๑ จ อรสิ...โสสา เต อาทโย เยส เต อริส...โสสาทโย ฯ 
นิจฺจ อาตุร ยสฺส โส นิจฺจาตุโร ฯ อเตกิจฺโจ โรโค ยสฺส 
โส อเตกิจฺฉโรโค ฯ 
        [๔๑๒] อติทีโฆ วา โหติ อฺเส สีสปฺปมาณนาภิปฺ- 
ปเทโสติ ชโน อตีทีโฆ โหติ กถ อฺเส ชนาน สสีป-ฺ 
ปมาโณ นาภิยา ปเทโส ฯ ฌาปตกฺเขตฺตขานุโกติ ฌาปโต 
เขตฺตวิชฺชมาโน ขานุโก ฯ ปมชชฺิตปตฺตมฺพโลเหน สมานวณฺโณ 
ยสฺส โส ปมชฺชิต...วณฺโณ ฯ มนฺทมสโลหิโตติ อปฺปมสโลหิโต ฯ 
        [๔๑๓] กุฏกุฏสโีสติ๒ อเนเกสุ าเนสุ ปณฺฑิมสสีโส ฯ 
ปาณเกหีติ ปท ขายิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ ชาติปลิเตหีติ 
ชาติโต ปลิเตหิ ทหรกาลโต ปลิเตหีติ อตฺโถ ฯ อาทตฺิเตหีติ 
อคฺคินา อาทิตฺเตหิ วิย ฯ ชาลพทฺเธนาติ ชาเลน พทฺเธน ฯ 
วาสิโกเณนาติ วาสิยา โกเณน ฯ 
        [๔๑๔] ชตุกกณฺโณติ วคฺคุลิกณฺณสทิสกณฺโณ ฯ โยนก- 
ชาติโกติ วิตฺถารวิทฺธกณฺณวนฺโต๓ โยชนกชาติโก ฯ สภาโวเยว 
หิ โส ตสฺสาติ หิ สจฺจ โส กณฺโณ ตสฺส โยนกชาติกสฺส 
 ๑. สาส.  ๒. กุฏกุฏก...อิถิ วณณฺนาปาโ ฯ  ๓. ...กณณฺวา ฯ 

                                  [ส.๑๐๓..๑๐๕]  
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สภาโวเยว ฯ วงฺกิตกณฺโณ วาติ อิมสฺส วิวรณ โคภตฺต- 
นาฬิกายาติอาทิ ฯ โคภตฺตนาฬิกาย อคฺคสทิเสหีติ โคณสฺส 
ภฺุชาปนนาฬิกาย โกฏิสทิเสหิ ฯ 
        [๔๑๕] อติปงฺคลกฺขีติ วิฬารกฺขี ฯ มธุปงฺคลนฺติ๑ มธุ- 
วณฺณปงฺคล ฯ นิปฺปขุมกฺขีติ นิลฺโลมกขีฺ ฯ อกฺขิปาเกนาติ 
อกฺขิทลสฺส ปาเกน ฯ 
        วิปฏนาสิโกติ อนุนนฺตนาสิโก ฯ สุกตุณฺฑสทิสายาติ๒ สุวสฺส 
ตุณฺฑสทิสาย ฯ 
        ขรกมณฺฑูกสฺเสวาติ มหามุขมณฺฑูกสฺส อิว ฯ อุปกฺก 
อติปกฺก มุข ยสฺส โส อุปกฺกมุโข ฯ ทคฺุคนฺธ กุณป วิย มุข 
ยสฺส โส ทุคฺคนฺธกุณปมุโข ฯ 
        [๔๑๖] อสุรเปตสฺส ทนฺตา วิย ทนฺตา ยสฺส โส อสุร- 
ทนฺโต ฯ กเถนฺตสฺเสว นิกฺขนฺตทนฺโต ปฺายาติ โน อกเถนฺตสฺส 
ปฺายติ ฯ นตฺถิ ทนฺตา ยสฺส โส นิททฺนฺโต ฯ 
        นตฺถ ิมสฺสุทา ิกา ยสฺส โส นิมฺมสฺสุทา ิโก ฯ ภฏ 
อสกูฏ ยสฺส โส ภฏอสกูโฏ ฯ โคธา วิย คตฺต ยสฺส โส 
โคธาคตฺโต ฯ 
 ๑. มธุปงฺคลกฺขินฺติ วณฺณนาปาโ ฯ  ๒. สูกร...อิติ วณณฺนาปาโ อยเมว 
 ยุตฺตตโร ฯ 

                                  [ส.๑๐๕.๑๐๖]  
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        สพฺพ จ เอต กจฺฉุคตฺโต วาติอาทิ วจน ภควตา วุตฺต ฯ 
วินิจฺฉโย ปเนตฺถาติ เอตฺถ กจฺฉุตตฺตาทีสุ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ 
มหาอานิสโทติ มหากฏิมโส ฯ 
        [๔๑๗] ปสนฺนนฺโธติ ปสนฺนภาววิคเมน อนฺโธ ฯ อุปหโต 
ปสาโท ยสฺส โส อุปหตปปฺสาโท ฯ อุภยมฺปติ มหาปจฺจรี- 
มหาอฏกถาสุ วุตฺตวจน ฯ 
        สงฺกุฏโิต ปาโท ยสสฺ โส สงฺกฏุติปาโท ตสฺส ภาโว 
สงฺกุฏิตปาทตฺต ฯ พาหิรนฺเตนาติ๑ พาหิโร จ โส อนฺโต จาติ 
พาหิรนฺโต ฯ จงฺกมนขฺโชติ คมเนน ขฺโช ฯ 
        ปุคฺคโล อปฺปตฺโต โอสารณนฺติ ปุคฺคโล โอสารณ ปเวสน 
อปฺปตฺโต อนารโห ฯ ตนฺติ ปุคฺคล ฯ ตสฺสาติ ตสฺส อตฺถ ิ
ภิกฺขเวติอาทิวจนสฺส ฯ 
        [๔๑๘] ปริหาโร นตฺถีติ รกฺขน นตฺถิ อาปตฺติ โหตีติ 
อธิปฺปาโย ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ ลทฺโธ ปริหาโร เยน โส 
ลทฺธปริหาโร ฯ นิสฺสโย กรณีโย เยน โส นิสฺสยกรณีโย ฯ 
คเหตฺวาติ ปท วุตฺถ อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ปวิสตีติ 
ปเท วา ฯ วสนฺเตนาปติ อปสทฺโท สมานตฺโถ ฯ สตฺถ วาติ 
ชงฺฆสตฺถาทิสตฺถ ฯ วสฺสาเน อาคเตปติ นาวาย คจฺฉนฺตสฺส 
 ๑. พาหิรตฺเตนาติ วณฺณนาปาโ ฯ                                 

                         [ปา.๑๘๕ ส.๑๐๗..๑๑๐]  
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ภิกฺขุสฺส วสฺสาเน สมฺปตฺเตป ฯ คิลาเนนาติ ปท ยาจิยมาเนนาติ 
ปเท กตฺตา ฯ คิลานุปฏาเกน วุจฺจมาโนป คิลาโน ฯ 
        อิมฺหิ ปริหารนฺติ หิ สจฺจ อิม อาปตฺติรกฺขน เนว 
โสตาปนฺโน ลภติ โสตาปนฺโน นิสฺสย อคฺคเหตฺวา อาปตฺติโต 
มุตฺโต นาม นตฺถีติ อธิปฺปาโย ฯ น ถามคตสฺสาติ ถามคตสฺส 
ฯ เป ฯ ลาภี ปุคฺคโล อิม ปริหาร น ลภติ ฯ กถา วาติ กถน ฯ 
        [๔๑๙] ปวารณาสงฺคโหป เอตสฺเสวาติ ปจฺฉิมกตฺติกปุณฺณมาย 
ปวารณา กาตพฺพาติ ปวารณาย ปริจฺฉินฺน ปจฺจุกฺกฑฺฒน เอตสฺเสว 
ตรุณสมถวิปสฺสนสฺส ปุคฺคลสฺส ภควตา อนฺุาต ฯ นิสฺสย- 
ทายเก อาจริเย ปวาเรตฺวา อฺตฺถ คเต โส ปุคฺคโล คจฺฉิสฺสติ 
ตทา สมาธิ น สณฺาติ ตสฺมา ตรุณสมถวิปสฺสเนน ปุคฺคเลน 
วสฺส วุตฺเถนาป อปฺปวาเรตฺวา ปจฺฉิมกตฺติกปุณฺณมาย ปวาเร- 
ตพฺพนฺติ ภควตา อนฺุาตาติ อธิปฺปาโย ฯ 
        [๔๒๐] เอเกน เอกสฺส อฺเน อิตรสฺสาติ เอเกน อาจริเยน 
เอกสฺส อุปสมฺปทาเปกฺขสฺส อฺเน อาจริเยน อิตรสฺส 
อุปสมฺปทาเปกฺขสฺส กมมฺวาจ อนุสฺสาเวนฺเตน อุปสมฺปาเทตุ 
อนุชานามิ ฯ อิตรสฺสาปติป ปาโ โส น ยุตฺโต กสมฺา 
ฏีกาย ปุริมนเยเนว ฯ เป ฯ เอเกน เอกสฺส อฺเน อิตรสฺสาติ- 
อาทินาติ วจนโต ฯ ทฺวีหิ วา ตีหิ วา อาจริเยหิ วิสุ ฯ เป ฯ เทฺว 
                                      [ส.๑๑๐.๑๑๑]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 237 

ติสฺโส วา กมมฺวาจา กาตพฺพาติ เอเกน อาจริเยน เอกสฺส 
อุปสมฺปทาเปกฺขสฺส กมมฺวาจา กาตพฺพาติ เอว เอกปฺปหาเรเนว 
เทฺว ติสฺโส วา กมฺมวาจา กาตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ สเจ ปน 
นานาอุปชฺฌาติ อุปชฺฌายสทฺเทน สมานตฺโถ อาการนฺโต 
อุปชฺฌาสทฺโทติ ทสฺเสติ ฯ อิท สนฺธาย หีติ หิ สจฺจ นานาอุปชฺฌา 
เอโก อาจริโยติ อิท วจน สนฺธาย น เตฺวว 
นานูปชฺฌาเยนาติ เอโส ปฏิกฺเขโป ฯ ปม ฯ เป ฯ ตพฺโพติ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
        [๔๒๑] สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโมติ 
เอตฺถายมธิปฺปาโย ฯ อุปสมฺปทากมฺม วตฺถุตฺติอนุสฺสาวน- 
สีมาปริสสมฺปตฺติวเสน อกุปฺป โหติ ฯ วิตฺถารกถา ปน กงฺขา- 
วิตรณิย พุทฺธโฆสาจริเยน วุตฺตนเยน เวทิตพฺพา ฯ อย อิตฺถนฺ- 
นาโมติ เอตฺถ อยสทฺโท อุปสมฺปทาเปกฺขสฺส ทูรโต สมีปมาคต- 
ภาวเยว สนฺธาย วุตฺโต ฯ ตถา หิ วุตฺต อมุมฺหิ โอกาเส 
ติฏาหีติ ฯ อย โข ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสมฺินฺติ- 
อาทีสุ หตฺถปาเส อฏ ิต ภควนฺต สนฺธาย วุตฺโต โหติ ฯ 
        [๔๒๒]   วตฺถุโต กมมฺโต เจว        อนุสฺสาวนสีมโต 
                           ปริสโตติ ปฺเจว             กมฺมโทสา ปกาสิตาติ 
วินยวินิจฺฉยปาโ ฯ 
                             [ปา.๑๘๗..๑๙๑ ส.๑๑๑]  
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        [๔๒๓] วินยวินิจฺฉยฏีกายฺจ ปฺเจวาติ เอวกาเรน กมฺม- 
โทสาน เอต ปรมตฺต ทสฺเสติ ฯ ยถานกิฺขิตฺตกมฺมโทสมาติกา- 
นุกฺกเมน กมมฺวิปตฺตึ วิภชิตฺวา ทสฺเสตุมาห สมฺมุขาติอาทึ ฯ 
        สงฺฆธมฺมวินยปุคฺคลสมฺมุขตาสงฺขาต จตุพฺพิธ สมฺมุขาวินย 
อุปเนตฺวา กาตพฺพ กมฺม สมฺมุขากรณีย นาม ฯ 
        ตตฺถ ยาวติกา ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา ตตฺตกา อาคตา 
โหนฺติ ฉนฺทารหาน ฉนฺโท อาหโฏ โหติ สมฺมุขีภูตา น 
ปฏิกฺโกสนฺติ อย สงฺฆสมฺมุขตา ฯ 
        เยน ธมเฺมน เยน วินเยน เยน สตฺถสุาสเนน สงฺโฆ ต กมฺม 
กโรติ อย ธมมฺสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา ฯ ตตฺถ ธมฺโมติ 
ภูตวตฺถุ ฯ วินโยติ โจทนา เจว สารณา จ ฯ สตฺถุสาสน 
นาม ตฺตสมฺปทา เจว อนุสฺสาวนสมฺปทา จ ฯ 
        ยสฺส สงฺโฆ กมฺม กโรติ ตสฺส สมฺมุขภาโว ปุคฺคล- 
สมฺมุขตา ฯ 
        เอว จตุพฺพิเธน สมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา๑ ฯ 
        ตตฺถ เอว จตุพฺพิเธน สมฺมุขาวินเยน สงฺฆกมฺม กรณียนฺติ 
วุตฺต ฯ ต อสมฺมุขา กโรติ จตุพฺพิธลกฺขณโต เอกมฺป ปร-ิ 
หาเปตฺวา กโรติ ต กมฺม วตฺถุวิปนฺน สมฺมุขาวินยสงฺขาเตน 
วตฺถุนา วิกลก อธมฺมกมฺมนฺติ วุตฺต ฯ ตสฺมา อุปสมฺปทา- 
 ๑. สมฺมุขาวินโยติ ภเวยยฺ ฯ  
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เปกฺขสฺส หตฺถปาเส  ิตสฺสาป อฏ ิตสฺสาป อุปสมฺปทา รุหตีติ 
คเหตพฺพ ฯ 
        [๔๒๔] ย ปน วิมติวิโนทนิย เตน จ หตฺถปาเส  ิตสฺเสว 
อุปสมฺปทา รุหตีติ๑ สิชฺฌติ หตฺถปาสโต พหิ  ิตสฺส อยนฺติ 
น วตฺตพฺพโตติอาทิ วุตฺต ต วิมติวิโนทนีการกาจริยสฺเสว มต 
ยฺจ อุปสมฺปทาเปกฺขวิรหิตาน อุโปสถกฺขนฺธเก ปฏิกฺขิตฺตาน 
คหฏาทิอนุปสมฺปนฺนานฺเจวาติ วุตฺต ต น คเหตพฺพ กสฺมา 
อุโปสถกฺขนธฺเก สามฺเน อนุปสมฺปนฺนาน วุตฺตตฺตาติ อมฺหาก 
ขนฺติ ฯ วีมสิตฺวา คเหตพฺพ ฯ 
        [๔๒๕] เมตพฺพาติ คณิตพฺพา ปริจฺฉินฺทิตพฺพา ฯ เอตฺถ 
จาติ อุตุปฺปมาณนฺติ ปเท ฯ ยสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ โส จ โขติ 
โส อุตุ ฯ ส เอกโต คียติ กถิยตีติ สงฺคีติ กมฺมสาธน ฯ 
กตฺวาติ ปท อาจิกฺขิตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตฺว 
ปฏโ วเทยฺยาสิ ฯ 
        ตสฺส ภิกฺขุโน ฯ เสส สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ ปเทสุ เสส วจน ฯ 
        [๔๒๖] วินยมฺหิ มหตฺเถ๒ จ ฯ เป ฯ ปฏิปชฺชติ โยนิโสติ 
ปาปจฺเฉ ภิกฺขู นิคฺคเห เจว๓ นิคฺคหกรเณ ลชชฺีน ภิกฺขูน 
 ๑. อย อิติสทฺโท อติเรโก วิย ขายติ สิชฺฌตีติ ปท หิ ววิรณนฺติ เม มติ ฯ 
 ๒. มหตฺเถสุ  ๓. นิคฺคหานฺจ ปาปจฺเฉ ฯ 

                           [ปา.๑๙๒ ส.๑๑๒.๑๑๓]  
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ปคฺคเหปจ๑ เปสลาน ปยสีลาน ภิกฺขูน สุขาวเห สุขชนเก มหตฺเถ 
จ วินยมฺหิ ยถาตฺถการี สภาวานุรูป กโรนฺโต สาสนาธารเณ เจว 
สาสนสฺส อาธารณภูเต สพฺพฺุชินโคจเร สพฺพฺุชินสฺส 
อารมฺมณภูเต อนฺวิสเย อฺเส อวิสเย สุปฺปฺตฺเต อสสเย 
มหาวคฺคจุลฺลวคฺคสงฺขาเต ขนฺธเก วินเย เจว ปริวาเร จ ปาราชิก- 
กณฺฑปฺปาจิตฺติยสงฺขาเต มาติเก กุสโล ภิกฺขุ ยสฺมา โยนิโส 
าเณน ปฏิปชฺชติ นาม โหติ ตสฺมา อุทฺทาน ปวกฺขามีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        นิคฺคเห เจว ปคฺคเหปจาติ ปททฺวย สุขาวเหติ ปเท อาธาโร ฯ 
               มหาขนฺธกสฺส อตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 ๑. ปคฺคเหสุ จ อิติ ปาลิ ฯ 

                                  [ปา.๑๙๗.๑๙๘]  
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                อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๔๒๗] อุโปสถกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ เอตฺถ 
ปเท ฯ เอเตส ปุคฺคลาน ฯ เตส ติตฺถิยาน ฯ 
        นน ุจ สมฺปชานมุสาวาเท ปาจิตฺติเยน ภวิตพฺพ อถ กถ 
ทุกฺกฏาปตฺติ โหตีติ อาห สา จ โข น มสุาวาทลกฺขเณ- 
นาติอาทึ ฯ อกิริยโต สมฏุานา อกิริยสมุฏานา ฯ 
        วุตฺตเมวตฺถ ปาลิยา สาเธตุ วกฺขติ หีติอาทิมาห ฯ 
อนาลปนฺโต ฯ เป ฯ จินฺติตาติ วจน ปริวาเร เสทโมจนคาถาสุ 
อุปาลิตฺเถโร วกฺขติ ฯ 
        [๔๒๘] เกนจิ มนุเชน วาจาย อนาลปนฺโต ภิกขฺุ ปเร 
ปุคฺคเล สนฺธาย คิร สทฺท โน จ ภเณยฺย วาจสิก วาจโต 
สมุฏ ิต อาปตฺตึ อาปชฺเชยฺย กายิก อาปตฺตึ น อาปชฺเชยฺย 
เอสา ปฺหา กุสเลหิ จินฺติตา ฯ 
        อุทฺทิสิยติ สรูเปน กถยิตีติ อุทฺเทโส ปาฏิโมกฺข เอว 
อุทฺเทโส ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส ฯ 
        [๔๒๙] ปกติจาริตฺตวเสนาติ พหุตราวาสิกาทิปฺปจฺจเยน วินา 
ปกติยา กาตพฺพวเสน ฯ จริตพฺพ กาตพฺพนฺติ จาริตฺต ปกติยา 
จาริตฺต ปกติจาริตฺต ฯ สกินฺติ เอกสฺมึ วาเร ฯ ตถารูเป ปจฺจเย 
                          [ปา.๒๐๗ ส.๑๑๔.๑๑๕]  
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สตีติ อฺสฺมึป จาตุทฺทเส อุโปสถ กาตุ อนุรูเป อาวาสิกา 
พหุตรา โหนฺตีติเอวมาทิเก ปจฺจเย สติ ฯ อาวาสิกาน 
อนุวตฺติตพฺพนฺติ อาวาสิเกหิ อชฺชโุปสโก จาตุทฺทโสติ ปุพฺพกิจฺเจ 
กยิรมาเน อนุวตฺติตพฺพ น ปฏิกโฺกสติพฺพ ฯ วจนโตป จาติ 
อปสทฺโท สกึ ปกฺขสฺส จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วาติ วจน 
อเปกฺขติ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ เอต เวทิตพฺพนฺติ ยสฺมึ 
ตสฺมึ จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วาติ เอต อตฺถชาต ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพ ฯ 
        [๔๓๐] วินยธเรนาติ ปท ปุจฺฉิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ปุจฺฉิ- 
ตพฺพนฺติ ปท ภาววาจก ฯ ปพฺพโต ภนฺเตติ อุปสมฺปนฺนาทีสุ 
เยน เกนจิ ปพฺพโต ภนฺเตติ วุตฺเต ปุน วิยนธเรน ฯ เป ฯ 
ปุรตฺถิมาย อนุทิสายาติอาทีสุ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย กึ นิมิตฺต ฯ เป ฯ 
อุตฺตราย อนุทิสาย กึ นิมตฺิตนฺติ วินยธเรน ปุจฺฉิตพฺพ อุทก 
ภนฺเตติ วุตฺเต เอต อุทก นมิิตฺตนฺติ นิมิตฺต กิตฺเตตพฺพนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถ อุตฺตราย อนุทิสาย อฏตฺวา ปุน ปุรตฺถิมาย 
ทิสาย กึ นิมตฺิตนฺติ ปุจฺฉิตพฺพ ปพฺพโต ภนฺเตติ วุตฺเต 
เอโส ฯ เป ฯ เปตพฺพ ฯ 
        เอวฺหีติ หิ สจฺจ เอว กิตฺตเนน ฯ อนนฺตรนฺติ ปท 
อถาติ ปทสฺส  อตฺโถ อถาติ วา ปจฺฉา ฯ สมฺมนฺนิตพฺพาติ 
                        [ปา.๒๐๗ ส.๑๑๕.๑๑๖]  
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พนฺธิตพฺพา ฯ ตตฺถาติ เตสุ สีมานิมิตฺเตสุ นิทฺธารณ ตตฺถาติ 
วา ติสฺส สีมาย อาธาโร ฯ กิตฺติตานิปติ อปสทฺเทน น เกวล 
พหุกฺขตฺตุ กิตฺติตานิ นิมิตฺตานิ กิตฺติตานิ นามาติ าเปติ ฯ 
        [๔๓๑] ติกฺขตฺตุ สีมามณฺฑล สมฺพนฺธนฺเตนาติ พุทธฺ สรณ 
คจฺฉามิ ธมฺม สรณ คจฺฉามิ สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ ทุติยมฺป 
พุทฺธ ธมฺม สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ ตติยมฺป พุทฺธ ธมฺม 
สงฺฆ สรณ คจฺฉามีติ ติกฺขตฺตุ กถน วิย วินยธเรน สย 
เอกสฺมึเยว าเน ตฺวา ติกฺขตฺตุ นิมิตฺตกิตฺตนาวจเนเนว 
สีมามณฺฑล พนฺธนฺเตนาติ อตฺโถ ฯ สมีามณฺฑลนฺติ ปท 
สมฺพนฺธนฺเตนาติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๔๓๒] อิตโรปติ๑ วาลิการาสิโต อิตโรป สุทฺธปสุปพฺพตาทิโก 
ปพฺพโต ฯ โอมกตโรติ๒ ขุทฺทกตโร ฯ ปพฺพโต เอว นิมิตฺต 
ปพฺพตนิมิตฺต ฯ ตฺหีติ หิ สจฺจ ต เอกาพทฺธ ปพฺพต กิตฺเตนฺ- 
เตนาปติ ปเท กมฺม ฯ ตสฺมาติ เอเกน วฏฏนตฺเถน ฯ ตนฺติ 
ปพฺพต ฯ ปมกิตฺติตนิมิตฺตา พหิทฺธา กตฺวา ฯ ตสฺสาติ 
ตสฺส ปเทสฺส ปรโต ปรภาเค ฯ ปพฺพเตติ ปท ชาต อิติ 
ปเท อาธาโร ฯ ชาตรุกฺขวมฺมิกาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ 
        [๔๓๓] ทฺวตฺตึสปลคุฬปณฺฑปฺปมาณตา สณฺานโต คเหตพฺพา 
 ๑-๒ อิท ปททฺวย วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                                [ส.๑๑๖.๑๑๗]  
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น ตุลคณนาวเสน ภารโต ปลปริมาณฺจ มคธตุลาย 
คเหตพฺพ สา จ โลกิยตุลาย ทฺวิคุณาติ วทนฺตีติ วิมติวิโนทนิย 
วุตฺต ฯ 
        สณฺานโตติ ทฺวตฺตึสปลคุฬปณฺเฑน สทิสโต ฯ ตุลายาติ 
คณนาตุลาย น สงฺขฺยาตุลาย ฯ 
        [๔๓๔] วินยตฺถมฺชุสาย นาม กงฺขาวิตรณีฏีกาย ปน 
ทฺวตฺตึสปลคุฬปณฺฑปริมาโณติ ถูลตาย น ตุลาคณนาย ตตฺถ 
เอกปล นาม ทสกฬฺชนติฺ วทนฺตติ พุทฺธนาคตฺเถเรน วุตฺต ฯ 
        ถูลายาติ รสฺสกา อณุกถูลาติอาทีสุ วิย มหนฺตตาย ฯ 
        [๔๓๕]     จตฺตาโร วีหโย คฺุชา         เทฺว คฺุชา มาสโก ภเว 
                             เทฺว อกฺขา มาสกา ปฺจ    อกฺขาน ธรณมฏก 
                                        ฯ เป ฯ              ธรณานิ ปล ทสาติ 
อภิธานปฺปทีปกาย โมคฺคลฺลานตฺเถเรน วุตฺต ฯ 
        เทฺวปฺจ มาสกา อกฺขา นาม อกฺขาน อฏก ธรณ 
นาม ทส ธรณานิ ปล นาม ฯ 
        [๔๓๖] ตโตติ ทฺวตฺตึสปลคุฬปณฺฑปริมาณปาสาณโต ฯ 
อิฏกา วา มหนฺตาป น วฏฏตีติ เอเตน ปาสาโณ อิฏกปฺ- 
ปมาโณ มหนฺโต วฏฏตีติ าเปติ ฯ นิมิตฺต น อุปคจฺฉตีติ 
อนิมิตฺตุปโค อนิมิตฺตารโหติ อตฺโถ ฯ ...สงฺขฺยเยว คจฺฉตีติ 
                                        [ส.๑๑๗]  
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คณนโวหาร คจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ 
        [๔๓๗] วนนิมิตฺเต วินิจฺฉโย ฯ ตโจ สาโร เยส เต 
ตจสารา ฯ สาโก จ สาโล จ สากสาลา ฯ อนฺโต สาโร เยส 
เต อนฺโตสารา อมฺพชมฺพุปนสาทโย ฯ อนฺโตสาเรหิ มิสฺสกา 
อนฺโตสารมิสฺสกา ฯ ตฺจ โข วน เหฏ ิม ฯ เป ฯ มตฺตมฺป 
วฏฏติ ฯ ตโต จตุปฺปฺจรุกฺขมตฺตโต โอร วน น วฏฏติ ฯ 
ตโตติ จตุปฺปฺจรุกฺขมตฺตโต ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ วเน ฯ 
        [๔๓๘] รุกฺขนิมิตฺเต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ วโส จ นฬโก 
จ สราโว จ วสนฬกสราวา ฯ ตโตติ วสนฬกสราวาทิโต ฯ 
นวมูลสาขาน อนิคฺคเม กิตฺตน วฏฏตีติ อธิปฺปาโย ฯ โรปเตติ 
ปท ยุชชฺตีติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ สากรกฺุโข สาลรุกโฺขติป 
วตฺตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๔๓๙] ชงฺฆมคฺโคติ ปาเทน คนฺตพฺพมฺโค ฯ สกฏสฺส 
มคฺโค สกฏมคฺโค ฯ เอตนฺติ เอต นิมิตฺต ฯ มชฺเฌติ สมีาย 
มหาทิสาน อนฺโต เอก มคฺค อปร มคฺค ฯ โกณนฺติ สมีาย 
โกณ ฯ 
        [๔๔๐] นทีนิมิตฺเต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ ยสสฺาติ ยสฺสา 
นทิยา โสต ปจฺฉิชฺชตีติ สมฺพนฺโธ ฯ กาเลติ อุปฺปนฺนกาเล 
                                [ส.๑๑๘..๑๒๐]  
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วสฺสนฺเตติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ อนุ อนุ อฑฺฒมาส อนฺวฑฺฒมาส 
อฑฺฒมาเส อฑฺฒมาเสติ อตฺโถ ฯ เอว อนุทสาหนฺติอาทีสุ ฯ 
ยสฺสาติ ยสฺสา นทิยา โสตนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เทเวติ 
เมเฆ ฯ วลาหเกสุ วิคตมคตฺเตสูติ ภาเวน ภาวลกฺขเณ ภุมฺม ฯ 
โสตนฺติ อุทกปฺปวาโห ฯ อีทิเสสูติ อนฺวฑฺฒมาส อนุทสาห 
อนุปฺจาหนฺติ เอว อนติกฺกมิตฺวา วสฺสนสภาเวสุ ฯ วุฏ ิกาเลสูติ 
ปท น ปจฺฉิชชฺตีติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ จาตุมฺมาเสติ ปท น 
ปจฺฉิชฺชตีติ ปเท อาธาโร อจฺจนฺตสโยโค วา ฯ 
        ยตฺถ กตฺถจิ อุตฺตรนฺติยา ภิกฺขุนยิา อนฺตรวาสโก จ เตมิยตีติ 
ติมณฺฑล ปฏจฺิฉาเทตฺวา ยตฺถ กตฺถจิ อุตฺตรนฺติยา ภิกฺขุนิยา 
อนฺตรวาสโก เตมิยตีติ จ เทฺว ปาา ฯ อนฺตรวาสโก ติมณฺฑล 
เตมิยตีติป ปาโ โส น ยตฺุโต ฯ 
        นทีปารคมเนปติ นทิยา ปารสฺส คมเนป ฯ อุโปสถาท.ิ.. 
เณปติ อุโปสถาทิกสฺส สงฺฆกมฺมสฺส กรเณป ฯ ปารยติ นทึ 
อชฺโฌตฺถริยตีติ ปารา นทิยา ปารา นทีปรา นทีปารา จ 
สา สีมา จาติ นทีปารสีมา นทีปารสีมาย สมฺมนฺนน นทีปาร- 
สีมาสมฺมนฺนน ฯ ยา ปน นที คตาติ สมฺพนฺโธ ฯ อปฺปวตฺต- 
มานา นทีติ อสนฺทมานา นที ฯ นทีติ ปท ลิงฺคตฺโถ ฯ ยา 
ปน มาติกา ฯ นีตมคฺเคนาติป ปาโ ฯ นทึ ภนฺทิตฺวาติ นทีกูล 
                                   [ส.๑๒๐.๑๒๑]  
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ภินฺทิตฺวา ฯ คจฺฉนฺตีติ ปท นทีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๔๔๑] ปาฏิอาทีสูติ ปาฏิอาทีสุ ภาชเนสุ ฯ อาวาโฏ จ 
โปกฺขรณี จ ตฬาโก จ ชาตสโร จ โลณิสมุทฺโท จ อาวา- 
...สมุทฺโท ฯ อฏ ิตนฺติ สนฺทมาน ฯ อุทก วหตีติ อุทกวาหกา 
อุทกวาหกา จ สา มาติกา จาติ อุทกวาหกมาติกา ฯ โอฆนที 
จ อุทกวาหกมาติกา จ โอฆ...มาติกา ฯ 
         ิต ปน อุทก วฏฏติ อนฺตมโส สูกรขตายป  ิต อุทก 
คามทารกาน กีฬนวาปยป  ิต อุทก สเจ ยาวกมฺมวาจา- 
ปริโยสาน ติฏติ อปฺป วา ฯ เป ฯ อุทก วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สูกเรน ขตา สูกรขตา วาป ฯ 
        ตนฺติ ปาสาณราสิอาทิก ฯ กาตฺุจ กาเรตฺุจาติ ปททฺวย 
วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ภาเว ตุปจฺจโย ฯ ลาภสีมาย ปาสาณ- 
ราสิอาทิกรณ น วฏฏติ ฯ กสฺสจีติ กสฺสจิ ชนสฺส ฯ เอตฺถาติ 
สมานสวาสกสีมาย ปาสาณราสิอาทิกรณ วฏฏติ ฯ 
        [๔๔๒] สีมา สมฺมนนฺิตุนฺติ สีมาย พนฺธน ฯ สา ตีหีติ สา 
สีมา ตีหิ นิมิตฺเตหิ พทฺธา ฯ จตูหีติ สา สีมา จตูหิ นิมิตฺเตหิ 
พทฺธา ฯ ตโตติ เตหิ จตูหิ นิมิตฺเตหิ ฯ ตนฺติ สีม ฯ พนฺธิตุ- 
กาเมหิ ภิกฺขูหิ เปเสตพฺพ สนฺนิปาเตตพฺพาติ ปททฺวเย๑ กตฺตา ฯ 
 ๑. น เกวล อาหราเปตพฺโพติ ปเทป ฯ 

                               [ส.๑๒๑.๑๒๒]  
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สามนฺตวิหาเรสูติ ปท ภิกฺขูนนฺติ๑ ปเท อาธาโร ฯ ปจฺุฉิตฺวา 
เปตฺวาติ ปททฺวย พนฺธิตุกามาติ ปเท ปพฺพกาลกิริยา ฯ 
        พทฺธา สีมา เยสุ เต พทฺธสีมา พทฺธสีมา จ เต วิหารา 
จาติ พทฺธสีมวิหารา ฯ ทิสาสุ จรณ ทิสาจาโร ทิสาจารา 
นิยุตฺตา ทิสาจาริกา ทิสาจาริกา จ เต ภิกฺขู จาติ ทิสาจาริก- 
ภิกฺขู ฯ 
        นิสฺสฺจารสมเยติ ปท พนฺธิตุ อิติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ 
ขิปนฺติ เอตฺถาติ เขตฺต คาโม เอว เขตฺต คามกฺเขตฺต ฯ 
ตตฺถาติ เตสุ วิหาเรสุ นิทฺธารณ๒ ฯ พทฺธสีมา เย วิหารา ฯ 
เตสุ วิหาเรสุ ฯ พทฺธา สีมา เยสุ วิหาเรสุ เต พทฺธสีมา ฯ 
        [๔๔๓] เตหิป ภิกฺขูหิ อาคนฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา 
ภาววาจโก ตพฺพปฺปจฺจโย ฯ ตโตติ นานาคามกฺเขตฺตโต ฯ 
        สมานสวาสตฺถ สมฺมตา สีมา สมานสวาสกสีมา ฯ 
อวิปฺปวาสตฺถ สมฺมตา สีมา อวิปฺปวาสสีมา ฯ 
        สนฺนิปติเตสุ อาหเฏสูติ ปททฺวย เปตฺวาติ ปเท ลกฺขณ- 
กิริยา ฯ มคฺเคสุ นทีติตฺถคามทฺวาราทีสุ จาติ ปททฺวย เปตฺวาติ 
ปเท อาธาโร ฯ อาคนฺตุกภิกฺขูนนฺติ ปท อานยนตฺถ กรณตฺถนฺติ 
ปททฺวเย กมฺม ฯ 
 ๑. ภิกฺขูติ ฯ ๒. ตตฺถาติ คามกฺเขตฺเตติ เม มติ ฯ 

                             [ส.๑๒๒.๑๒๓]  
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หตฺถปาโส นาม ทิยฑฺฒหตฺถปฺปมาโณ ฯ ปาสาณนิมิตฺตาทีหิ นิมิตฺต 
กตฺวา สิยติ พนฺธิยตีติ สีมา สิ พนฺธเน ฯ 
        [๔๔๔] ขณฺฑสีมาติ ขุทฺทกสีมา ฯ สมนฺตโต ขณฺฑยติ 
อฺาหิ พทฺธสีมาหิ อสงฺกรณกาเวน ปริจฺฉิชฺชิยตีติ ขณฺฑา 
ขณฺฑา เอว สีมา ขณฺฑสมา ฯ 
        ตนฺติ ขณฺฑสีม ฯ สเจ หีติอาทิ ปากฏกรณ ฯ ปติฏา- 
เปตฺวาติ ปท กต อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ กโต วิหาโร 
กตวิหาโร ตสฺมึ ฯ สลฺลกฺเขตฺวาติ ปท พนฺธิตพฺพาติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เหฏ ิมปริจฺเฉเทนาติ ปท คณฺหาตีติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ ตโตติ เอกวีสติภิกฺขุคฺคหณโต ฯ นิมตฺิต 
อุปคจฺฉนฺตีติ นิมิตฺตุปคา นิมิตฺตารหาติ อตฺโถ ฯ 
        [๔๔๕] ตตฺราติ ตาสุ สีมาสุ ตตฺราติ วา ตสฺมึ สีมา- 
พนฺธนาธิกาเร ฯ สมนฺตาติ ปท กิตฺเตตฺวาติ ปเท อปาทาน ฯ 
อถาติ อนนฺตร ฯ ตสฺสา เอว สีมาย ฯ เอวฺหีติอาทิ ทฬฺหี- 
กรณ ฯ ห ิสจฺจ เอว อวิปฺปวาสกมฺมวาจากรเณ สติ ฯ อิติ 
มนสิกาเรน ฯ 
        อนฺตร เอว อนฺตริกา ภูมิ สีมาย อนฺตริกา สีมนฺตริกา 
สีมนฺตริกาย ปตา ปาสาณา สีมนฺตริกปาสาณา ฯ อนุปริ- 
ยายนฺเตหีติ ปทกฺขิณโต อนุปริยายนฺเตหิ ฯ สีมนฺตริกปาสาณาติ 
                                  [ส.๑๒๑.๑๒๔]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 250 

สีมนฺตริกาย ภูมิยา ปตปาสาณา ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ ตสฺสาติ 
สมานสวาสกสีมาย ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ เอวนฺติ พนฺธนสฺส 
วฏฏนภาเว ฯ คามกฺเขตฺตนฺติ คามกฺเขตฺตภาว ฯ ภชตีติ 
คจฺฉติ ฯ 
        [๔๔๖] ตตฺถาติ ปฏ ิปาสาณาทีสุ ฯ เอตมฺปติ ปมุข ฯ 
เอว สมฺมตายาติ เอว วุตฺตนเยน สีมาย พทฺธาย ฯ ถมฺเภสูติ ปท 
ตุลานนฺติ ปเท อาธาโร ตุลานนฺติ ปท อุปรีติ ปเท สมฺพนฺโธ  
อุปรีติ ปท กต อิติ ปเท อาธาโร กตปฺปาสาทสฺสาติ ปท 
ตเลติ ปเท สมฺพนฺโธ เหฏ ิมตเลติ ปท กุฑฺโฑติ ปเท อาธาโร ฯ 
กุฑฺโฑ อนฺโต โหติ กุฑฺโฑ เอกสมฺพทฺโธ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อสฺสาติ อสฺสา สีมาย ฯ ภิตฺติลคฺเคติ ภิตฺตินิสฺสิตเก ฯ 
        [๔๔๗] ปพฺพตมตฺถเก ตลนฺติป ปาโ ฯ ตตฺถาติ ปพฺพต- 
มตฺถเก ฯ เอวนฺติ ปท เหฏา น โอตรตีติ ปเทน โยเชตพฺพ ฯ 
อสฺสาติ อกาสปฺปพฺภารสฺส ฯ อถาปสสฺาติ ยทิป อสฺส 
สปฺปผณสิทสปพฺพตสฺส ฯ เหฏา เลนสฺสาติ อากาสปฺปพฺภาเร 
กตเลนสฺส กฑฺุโฑติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        ตเมว ปนุ เลน ปฺจหิ ปพฺภาเรหิ  วิกปฺเปตฺวา โอตรณา- 
โนตรณวินิจฺฉย ทสฺเสตุมาห สเจ ปน เหฏาติอาทึ ฯ เหฏาติ 
                                [ส.๑๒๔..๑๒๗]  
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ปท โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ สีมาปริจฺเฉทสฺสาติ ปท ปารโตติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ปารโตติ ปท อนฺโตติ ปเท อปาทาน อนฺโตติ 
ปท โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ อนฺโตติ ปพฺพตสฺส อนฺโต 
ปพฺพตมูเลติ อตฺโถ ฯ พหิ สีมา น โอตรตีติ เลนสฺส พหิภูเต 
อุปริ สีมาปรจฺิเฉทสฺส เหฏาภาเค สีมา น โอตรติ ฯ พหีติ ปท 
เหฏาภาเคติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อสฺสาติ สปฺปผณปพฺพตสฺส 
อุปริมสฺสาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อถาปติ อตฺถิ ฯ โอรโตติ ปท 
พหีติ ปเท อปาทาน พหีติ ปท โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
พหีติ ปพฺพตสิส พหิ ฯ อนฺโต สีมาติ เลนสฺส จ ปพฺพต- 
ปาทสฺส จ อนฺโต ฯ โอตรมานา เหฏา เลเน น โอตรติ ฯ 
อนฺโตติ ปท น โอตรตีติ ปเท อาธาโร ฯ ตนฺติ เลน ฯ 
ตโตติ สปฺปผณปพฺพตโต ฯ อุปฑฺฒ สีมาาน พหิ ปติต 
สีมาปมาณฺเจป โหติ พหิ ปติต อสีมาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๔๔๘] นีจ วตฺถุ ยสสฺา สา นีจวตฺถุกา ฯ ตตฺถาติ อุมฺมงฺค- 
นทิย ฯ สีมามาลเกติ ขณฺฑสีมามาลเก ฯ ตโตติ สาขาโต ฯ 
ตตฺถาติ มหาสีมาย ฯ เอวนฺติ ขณฺฑสีมาย วุตฺตนเยน ชาต 
อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ มาลกสฺสาติ ขณฺฑสีมางฺคณสฺส ฯ 
ปวิสิตฺวาติ ปท อากาสฏ ิต๑ อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อสฺส 
 ๑. เวหาส  ิตสาขายาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                               [ส.๑๒๗..๑๒๙]  
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ภูมิคตาติ อสฺส ภิกฺขุโน ภูมิย  ิตา ฯ อิทฺจ ลกฺขณนฺติ 
สีมามาลเก กมฺเม กยิรมาเนติอาทินา วุตฺตลกฺขณ ฯ ปุริมนเยปติ๑ 

สีมามาลเก วฏฏรกฺุโข โหติ ตสฺส สาขา วาติอาทิเก 
ปุริมนเย ฯ 
        ตตฺราติ ขณฺฑสีมาย ฯ ตตฺรฏโติ ตสฺมึ ปพฺพเต  ิโต ฯ 
กสฺมา ปน ปพฺพตฏโ ภิกฺขุ หตฺถปาส อาเนตพฺโพติ อาห 
พชฺฌมานา เอว หีติอาทึ ฯ ชาต ยงฺกิฺจิ วตฺถุ คจฺฉตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ ยตฺถ กตฺถจีติ ยสฺมึ กิสฺมฺิจิ ปเทเส คตนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ คตนฺติ ปท วตฺถูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๔๔๙] ติโยชนปรมนฺติ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ เอติสฺสา 
สีมาย ฯ สมมฺนฺนนฺเตน ปน มชฺเฌ ตฺวา สมฺมนฺนิตพฺพาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ฉโยชนา สีมา โหติ ฯ อิติ๒ ตสฺมา ต การณ น 
วฏฏติ ฯ จตุรสฺส วา ติโกณ วา สมฺมนฺนนฺเตน สมฺมนฺนิตพฺพาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๔๕๐] นทีปารนฺติ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ ยา สีมา 
ปารยติ อชฺโฌตฺถรติ อิติ ตสฺมา สา สีมา ปารา นาม ฯ 
นทิยาติ ปท ปาราติ ปเท กมฺม ฯ เอตฺถ ปนาติ เอตสฺมึ 
 ๑. ...นเยนปต ิวณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อย อิติสทฺโท วณฺณนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                        [ปา.๒๑๐ ส.๑๒๔.๑๓๐]  
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นทีปารนฺติ วจเน นทิยา ลกฺขณ ฯ 
        [๔๕๑] ยา นาวา วหติ ฯ ปริจฺเฉเทนาติ ปท วหตีติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ สเจ ปน สา นาวา ชเนน นีตา วา เถเนหิ 
โจเรหิ วา หตา หริตา อวสฺส ลพฺภเนยฺยา ยา ปน นาวา 
ธุวนาวา ว โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ วาเตนาติ ปท ฉินฺน อิติ 
ปเท กรณ ฯ ฉินฺน พนฺธน ยสฺสา สา ฉินฺนพนฺธนา ฯ วีจีหีติ 
ปท นีตาติ ปเท กตฺตา ฯ โอคเตติ ขย คเต ฯ อุสฺสาทิตาปติ 
อุกฺขิตฺตาป ฯ วิสงฺขต วิทฺธสิต ปทร ยสฺสา สา วิสงฺขตปทรา ฯ 
มหาปทุมตฺเถโร มหาสุมตฺเถโรติ เทฺว เถรา ลงฺกาทีปวาสิโน ฯ 
ตตฺราติ ตสฺมึ ธุวนาวาติ วจเน ฯ 
        [๔๕๒] ยตฺถาติ ยสฺส นทิย อตฺถีติ ปเท อาธาโร ฯ 
รุกฺขสงฺฆาฏมโย วา ปทรพทฺโธ วาติ ปททฺวย ชงฺฆสตฺถเสูติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ รกฺุขสงฺฆาฏมโยติ รกฺุขสงฺฆาเฏน กโต ฯ 
ชงฺฆสตฺถเสตุ วาติป ปาโ ฯ สฺจรณโยโคติ๑ สฺจรณสฺส 
อนุรูโป ฯ เตน สฺจริตุนฺติ เตน กตเสตุนา สฺจริตุ น สกฺกา 
โหติ ฯ ยถายนฺติ จ ยตฺถายนฺติ จ เทฺว ปาา เตสุ 
ปุริมปาโ น ยุตฺโต ฯ ยสสฺ นทิย อย ธวุนาวา ฯ เป ฯ ตุ 
วา ฯ ยถาวุตฺตปฺปการาติ ปน ยุชชฺติ ฯ คาวุตมตฺตพฺภนฺตเรป 
 ๑. ...โยคฺโคติ วณณฺนาปาโ  ฯ 

                         [ปา.๒๑๑ ส.๑๓๐..๑๓๑]  
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วิชฺชมานา ธุวนาวา ธุวเสตุ วา วฏฏติ เอวป นาวาเสตุมฺหิ 
วิชฺชมาเน สีมาสมฺมนฺนน วฏฏติ ฯ 
        [๔๕๓] สมฺมนฺนนฺเตน อตฺตาน ปริกฺขิปนฺเตน ภิกฺขุนา นิมิตฺต 
กิตฺเตตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตโตติ อุปริโสเต นิมิตฺตกิตฺตนโต ฯ 
ตสฺสาติ ปริจฺเฉทสฺส ฯ ตโตติ ปรตีเร นมิิตฺตกิตฺตนโต ฯ 
วเสนาติ ปท กิตฺเตตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ยาว อุปริโสเต 
ปมกิตฺติตนิมิตฺตสฺส สมฺมุขาตีเร๑ นิมิตฺต อตฺถิ ตาว กิตฺเตตฺวาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ยาว อุปริโสเตติ อุปริโสตโต ยาว ฯ อถาติ 
อนนฺตร ฯ เปตฺวา นทินฺติ นที เปตฺวา ฯ วิสุนทีสีมา เอว 
หิ สาติ หิ สจฺจ สา นที วิสุนทีสีมาเอว ฯ 
        [๔๕๔] อตฺตนาติ ปท  ิต อิติ ปเท กตฺตา ฯ อถาติ 
อนนฺตร ฯ ปรตีเรติ ปท สมฺมุขฏาเนติ ปเท อาธาโร โอริมตีเรติ 
ปท นิมิตฺตสฺสาติ ปเท อาธาโร ฯ ตโตติ สมฺมุขฏาเน 
นิมิตฺตกิตฺตนโต ฯ ปรุิมนเยเนวาติ ปท กิตฺเตตพฺพนฺติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ ยาว อุปรโิสเต ปมกิตฺติตนิมิตฺตสฺส สมฺมุขา 
นิมิตฺต อตฺถิ ตาว กิตฺเตตพฺพ ฯ 
        อถ วิหารสีมาปริจฺเฉทนิมิตฺตสฺสาติ อถ ตทา วิหารสีมา- 
ปริจฺเฉทสฺส นิมิตฺตสฺส ฯ อุชุกเมวาติ ปท สมฺมุขีภูเตติ ปทสฺส 
 ๑. สมฺมุขา นทีตีเรติ วณณฺนาวจน ฯ 

                                   [ส.๑๓๑.๑๓๒]  
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กิริยาวิเสสน สมฺมุขีภูเตติ ปท โอริมนฺเตติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ตโตติ โอริมนฺเต นิมิตฺตกิตฺตนโต ฯ โอริมนฺเตติ นิมิตฺต- 
สมฺมุเขติ๑ ปเท อาธาโร ฯ นิมิตฺตสมฺมุเขติ  นิมิตฺตสฺส สมฺมุขภูเต 
ปาริมนฺเตติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตโต ปาริมนฺเต นิมิตฺตกิตฺตนโต 
ปร ปุริมนเยเนว กิตฺเตตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปรตีเรติ นทิยา 
ปรตีเร ฯ สพฺพปฺปเมน นเยนาติ สเจ อนฺโตนทิย ทีปโก โหติ 
ต อนฺโตสีมายนฺติอาทินา วุตฺเตน สพฺพปฺปเมน นเยน ฯ 
        [๔๕๕] อสฺสาติ เตน ภิกฺขุนา ฯ อิทฺจาติ ยโต ปาฏ-ิ 
โมกฺข สุณาตีติ วจน ฯ อสฺสุณนฺตสฺสาปติ อสฺสุณนฺเตนป ฯ 
ปาสาโณ จ อิฏกา จ ทารุขณฺโฑ จ ทณฺฑโก จ ปาสาณ... 
ทณฺฑกา ฯ นิมิตฺตุปกานิ วา นิมิตฺตุปคานิ วาติ จ เทฺว ปาา ฯ 
เถเรหิ ฯ เป ฯ นฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ สพฺเพเหว ฯ เป ฯ 
กาตพฺโพติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ โปราณกา- 
วาเส ฯ ตตฺถาติ อาวาเส ฯ ตตฺถาติ ปจฺฉา อุฏ ิตาวาเส ฯ 
ยตฺถ วา ปน ฯ เป ฯ ติ เอตฺถาป วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ 
เถรสฺส วิหาเร ฯ โส วิหาโร ฯ เถรสฺสาติ ปท วตฺตพฺพนฺติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ เอตฺถาติ ตุมฺหาก วิหาเร ฯ ตตฺถ อาวาเส ฯ 
คนฺตุ คมน ฯ 
 ๑. นิมิตฺตสฺส สมฺมุเขติ วณณฺนาวจน ฯ 

                [ปา.๒๑๓.๒๑๔ ส.๑๓๒.๑๓๓]  
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        [๔๕๖] ตนฺติ อนฺธกวินฺท ฯ ตโตติ อนฺธกวินฺทา ฯ อุโปสถนฺติ 
อุโปสถกรณตฺถ ฯ อฏารสาติ อนฺธกวินฺทวิหาราทโย อฏารส ฯ 
ธมฺมเสนาปตินาติ สารีปุตฺตตฺเถเรน เนส เตสุ วิหาเรสุ พทฺธา ฯ 
อีสกนฺติ ปท วุฬฺห อิติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ อปฺปตฺโต วุฬฺห- 
ภาโว เยน โส อปฺปตฺตวุฬฺหภาโว อถวา ตีร อปฺปตฺโต 
หุตฺวา วุฬฺหภาโว ยสฺส โส อปฺปตฺตวุฬฺหภาโว ฯ วหตีติ 
สนฺทติ ฯ ตตฺถาติ นทิย ฯ อมนสิกโรนโฺตติ มนสิ อกโรนฺโต ฯ 
น ปน วุฬโฺหติ อธิกวุฬฺโห น โหติ ฯ อุทกพฺภาหตานิสฺสาติ 
อสฺส เถรสฺส อุทเกน อภิภูตานิ ฯ 
        [๔๕๗] ปุริมกมฺมวาจาติ ยา สา สงฺเฆน สีมา สมฺมาตา 
สมานสวาสา เอกุโปสถา ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺถกลฺล สงฺโฆ 
ต สีม ติจีวเรน อวิปฺปวาส สมฺมนฺเนยฺย เอสา ตฺตีติอาทิกา 
ปุริมกมฺมวาจา ฯ อยเมวาติ สมฺมตา สา สีมา ฯ เป ฯ 
เปตฺวา คามฺจ คามุปจารฺจาติ อย กมฺมวาจา ฯ ยทิ เอว 
สิยาติ ภิกฺขุนีน ปุริมกมฺมวาจา น วฏฏติ อยเมว ปจฺฉา- 
กมฺมวาจา วฏฏตีติ เอว วจน ยทิ สิยา ฯ โสติ ภิกฺขุนีสงฺโฆ ฯ 
เอตาย กมฺมวาจายาติ ปุริมาย เอตาย กมฺมวาจาย ติจีวรปริหาร 
ติจีวรสฺส รกขฺนิ น ลเภยฺย ฯ อตฺถ ิจสฺสาติ ติจีวรสฺส ปริหาโร 
อสฺส ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส อตฺถิ ฯ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส หีติอาทิ ทฬฺห-ี 
                        [ปา.๒๑๕.๒๑๖ ส.๑๓๔]  
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กรณ ฯ เทฺวปติ สมานสวาสกอวิปฺปวาสสีมาโย ฯ ตตฺถาติ 
ภิกฺขุภิกฺขุนีน สีมาสุ ฯ อชโฺฌตฺถริตฺวาป  ิต สีมนฺติ ปาเสโส ฯ 
ตสฺสาติ ภิกฺขูน สีมาย ฯ สมฺมนฺนิตุนฺติ พนฺธน ฯ ภิกขฺูนป 
ภิกฺขุนีสีมายาติ ภิกฺขุนีน สีมาย อชฺโฌตฺถริตาย ภิกฺขูน สีมาย 
สมฺมนฺนเน ฯ ภิกฺขุนีนป ภิกฺขูน สีมายาติป ปาโ ฯ น หิ 
เตติ หิ สจฺจ เต ภิกฺขุภิกฺขุนีสงฺฆา ฯ น หิ เตติอาทินา เอก- 
สีมาย  ิตานป ภิกฺขุนีน หตฺถปาส ชหาเปตฺวา๑ ภิกฺขูหิ อุโปสถ- 
กมฺม กาตุ วฏฏตีติ ญาเปติ ฯ กมฺมวาจาวคฺคนฺติ กมฺมวาจาย 
วคฺค ฯ 
        [๔๕๗] เอตฺถ จาติ เปตฺวา คามฺจ คามูปจารฺจาติ 
วจเน ฯ อปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส ปริกฺเขโปกาโส คามูปจาโรติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เตสูติ อุปจาเรสุ ฯ อธิฏ ิต ติจีวร อธิฏ ิตตฺ- 
ติจีวร อธิฏ ิตตฺติจีวร ธาเรตีติ อธิฏ ิตตฺเตจีวริโก ฯ ปริหาร 
น ลภตีติ  ติจีวรอวิปฺปวาส น ลภติ ฯ เอตฺถาติ คามคามู- 
ปจาเรสุ ฯ ธมฺมตายาติ ปกติยา ฯ น ห ิตสฺสาติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ ตสฺสา อวิปฺปวาสสีมาย ฯ ตตฺถาติ ตาสุ สมาน- 
สวาสกอวิปฺปวาสสีมาสุ นิทฺธารณ ฯ คาโม อตฺถิ ต สาติ 
ปุพฺเพ คาโม อตฺถิ ต คาม สา อวิปฺปวาสา ฯ สมฺมตาย 
 ๑. อหาเปตฺวาติ ภเวยยฺ ฯ 

                         [ปา.๒๑๖ ส.๑๓๔.๑๓๕]  
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สีมายาติ อวิปฺปวาสสีมาย พทฺธาย ฯ โสป คาโม ฯ ยถา จ 
ปจฺฉา นิวิฏโ คาโม สีมาสงฺขฺยเมว คจฺฉติ เอว ปม 
นิวิฏสฺส คามสฺส ปจฺฉา ฯ เป ฯ คจฺฉติ ฯ เคหานิ กตานีติ 
สีมาสมฺมติโต ปุพฺเพ เคหานิ มนุสฺเสหิ กตานิ ฯ มนสฺุสา ปน 
อปฺปวิฏา อคาโมเยว เอโสติ สมฺพนฺโธ ฯ เอโสติ เอโส 
เทโส ฯ สีมาติ อวิปฺปวาสสีมา ฯ 
        [๔๕๙] เอวฺจ ฯ เป ฯ ตพฺโพติ เอตฺถ วจเน ชานิตพฺพนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ สมูหนเน ฯ อวิปฺปวาสสีมาติ 
มหาสีมา ฯ ตถาติ น สมูหนิตพฺพา ฯ ตถา สมูหนิตพฺพา 
อิตราย อวิปฺปวาสสีมาย  ิเตน ภิกฺขุนา อิตรา อวิปฺปวาสสีมา ฯ 
ตตฺถาติ ขณฺฑสีมาอวิปฺปวาสสีมาสุ ฯ อวิหารนฺติ อสีม กเรยฺยุ ฯ 
น สมูหนิตพฺพาติ ขณฺฑสีม อชานนฺเตหิ อวิปฺปวาสา น 
อุทฺธริตพฺพา ฯ เย ปน ภิกขฺู อุโภป สีมาโย น ชานนฺติ เต 
ภิกฺขู ฯ 
        [๔๖๐] สมาโน สวาโส สมานสวาโส ฯ เอโก อุโปสโถ 
เอติสฺส สีมายนฺติ เอกุโปสถา เอกุโปสถาย ภาโว เอกุ... 
ภาโว ฯ ตนฺติ สมานสวาสกฺจ เอกุโปสถฺจ ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ อฏปตายาติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ เอตฺถาติ คาม วา 
นิคม วาติ วจเน ฯ ตตฺถาติ คามนครนิคมสีมาสุ ฯ สา จ 
                [ปา.๒๑๗.๒๑๘ ส.๑๓๕..๑๓๗]  
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อิตรา จาติ สา จ อภินวสีมา อิตรา จ ปกติคามนครนิคม- 
สีมา ฯ อิตรา จาติ จสทฺโท ปกติ...นิคมสีมา จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ อิตรา จ ปกติคามสีมาติป ปาโ ฯ เกวล ปน 
ติจีวร...หาร คามนครนิคมสีมา น ลภนฺติ ฯ คามนฺตวาสีนนฺติ 
คาเม วาสีน อถวา คามสมีปวาสนี ภิกฺขูน ฯ 
        [๔๖๑] อรฺ ิกาน๑ สีมาปริจฺเฉท ทสฺเสนโต ภควา อคามเกติ- 
อาทิวจน อาห ฯ ตตฺถาติ อคามเกติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อคามเกติ คามสีมาหิ อปริจฺฉินฺเน ฯ อคามเกติ ปทสฺส วิวรณ 
คามนิคมนครสีมาหิ อปรจฺิฉินฺเน อฏวีปเทเสติ ฯ อคามเก คาม 
ฯ เป ฯ อฏวีปเทเส สตฺตพฺภนฺตรา เจ อตฺถีติ อตฺโถ ฯ คาม- 
นิคมนครสีมาหิ อปริจฺฉินฺโน อฏวีปเทโสติป ปาโ ฯ เอว สติ 
อคามเกติ ปทสฺส คาม ฯ เป ฯ อฏวีปเทโสติ ปมนฺตวเสน 
วิวรณ คเหตพฺพ ฯ วิชฺฌาฏวีสทิเสติ อคฺคินาชฺฌาปนรหิตอฏวีสทิเส ฯ 
วิชฺฌาฏวีสทิเส อรฺเ ภิกฺขุ วสติ ฯ อถ ตทา ฯ อสฺส 
ภิกฺขุสฺส ฯ ตตฺถาติ เตสุ สตฺตพฺภนฺตเรสุ ฯ สมนฺตา สตฺตพฺภนฺตรา 
วินิ... จุทฺทส โหนฺติ ฯ 
        [๔๖๒] นทีลกฺขณปปฺตฺตาติ นทิยา ลกฺขณปฺปตฺตา ยสฺสา 
 ๑. อรฺกานนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ อารฺ ิกาน อารฺกานนฺติ วา ภวิตพฺพ ฯ 

                                 [ปา.๒๑๙ ส.๑๓๗]  
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ปน อีทิเสสุ วุฏ ิกาเลสูติอาทินา ปุพฺเพ๑ วุตฺตลกฺขณาติ อธิปฺปาโย ฯ 
อสีมา วาติ พทฺธสีมา ว น โหติ ฯ สาติ นทีสีมา ฯ เอตฺถาติ 
นทิย ฯ เอตฺถ จาติ สมุทฺทชาตสเรสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ 
นทีสมุทฺทชาตสเรสุ ฯ 
        ตตฺถาติ นทิยา วา ภิกฺขเวติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ตตฺถาติ 
วา เตสุ ปเทสุ ฯ ยนฺติ าน ฯ อุทกุกฺเขปาติ กรณตฺเถ 
นิสฺสกฺกวจนนฺติ อาห อุทกุกฺเขเปนาติ ฯ ยตฺถาติ ยสมฺึ โอกาเส ฯ 
ตสฺสาติ อุทกุกฺเขปปริจฺฉินฺนฏานสฺส ฯ  
        ยทา ปน ปริสา วฑฺฒติ ตทา ปริสปริยนฺตโต 
อุทกวาลิกา ขิปตพฺพาติ อาห ปริส ฯ เป ฯ ปมาณนฺติ ฯ อุกฺเขปน 
อุกฺเขโป อุทกสฺส อุกฺเขโป อุทกุกฺเขโป อุทก อุกฺขิปตฺวา 
ขิปยติ เอตฺถาติ วา อุทกุกฺเขโป ฯ 
        [๔๖๓] เอตฺถ จาติ นทีชาตสรสมุทฺเทสุ ฯ ปม ภวติ 
เอตสฺมาติ ปภโว ฯ อุทกสฺส อุกฺเขโป อุทกุกฺเขโป กรณ 
กมฺม สีมาย กมมฺ สีมากมฺม อุทกุกฺเขเปน สีมากมฺม อุทกุกฺ- 
เขปสีมากมฺม ฯ ปวตฺตมานาเยวาติ สนฺทมานา ฯ ตตฺราป นทิย ฯ 
ตนฺติ ต วจน ฯ สุตฺตสฺสาติ ติมณฺฑล ปฏิจฺฉาเทตฺวาติอาทิ- 
ปาลิยา ฯ เอตฺถาติ นทิย ฯ สพฺเพหิ ภิกฺขูหีติ ปท เปตพฺโพติ 
 ๑. มหาวคฺควณฺณนาย ๑๒๐ องฺเก ฯ 

                           [ปา.๒๑๙ ส.๑๓๗..๑๓๙]  
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ปเท กตฺตา ฯ ตโตติ อุทกกฺุเขปโต ฯ อธิก สีมนฺตริโกปจาร ฯ 
วุตฺตนฺติ มหาอฏกถาย วุตฺต ฯ 
        [๔๖๔] อิติ มนสิกาเรน ฯ คเตหิ ภิกฺขูหีติ ปท กาตพฺพนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ ตนฺติ สีม ฯ เอวนฺติ อติกฺกมเน สติ ฯ 
        อนฺโตนทิย ชาตรกฺุเข วาติ อุทกกุกฺเขปปริจฺเฉทสฺส พหิ  ิเต 
รุกฺเขป วาติ วิมติวิโนทนิย วุตฺต ฯ 
         ิเตหิ ภิกฺขูหีติ ปท กาตุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ รุกฺขสฺสาติ 
อนฺโตอุทกุกฺเขปฏสฺส รกฺุขสฺส ฯ ตโตติ สาขาโต ฯ วิหาร- 
สีมาย วาติ วิหาเร พทฺธสีมาย ฯ ฉินฺทิตฺวาติ ปท นาเสตพฺโพติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อสฺสาติ สาขาปาโรหสฺส ฯ ตตฺถาติ 
ขานุเก กมฺม กาตุ น วฏฏติเยว ฯ อถ เสตุปาทา อนฺโตติ 
เสตุปาทา อนฺโตนทิย ยทิ โหนฺติ ฯ 
        [๔๖๕] ตนฺติ อาวรณ ฯ อาวรเณน วาติ ทารุอาทึ 
นิกฺขนิตฺวา อุทกนีวารเณน ฯ โกฏกสมฺพทฺเธน วาติ๑  มตฺติกาทีหิ 
ปูเรตฺวา กตเสตุพทฺเธน ฯ ตตฺถาติ อุทเกน อชฺโฌตฺถเฏ 
อาวรณปฺปเทเส ฯ โสติ อาวรณปฺปเทโส ฯ เอตฺถาติ ตฬาเก ฯ 
อุปริ ปวตฺตนฏาเน เหฏา จาติ ปททฺวย ฉทฺฑิตนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ อุทกนฺติ ปท วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ โอตฺถริตฺวาติ 
 ๑. โกฏกพนธฺเนนาติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                                 [ส.๑๓๙.๑๔๐]  
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ปท สนฺทน อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ สุกฺขนทิยาปติ ปุพฺเพ 
วุตฺตลกฺขณาย นิรุทกนทิยาป กมฺมกรณ วฏฏติ ฯ สาติ มาติกา จ 
อุพฺพตฺติตฺวาติ๑ อุทฺธ วตฺติตฺวา ฯ อุพฺพฏิตฺวาติป ปาโ ฯ 
        [๔๖๖] กโรนฺเตหิ ภิกฺขูหีติ ปท กาตุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
ตตฺถาติ ปเทเส ฯ โอสริตฺวาติ นิพฺพตฺติตฺวา ฯ โส ปเทโส ฯ 
ตตฺถ ปเทเส ฯ เตสูติ นาวาอฏฏเกสุ ฯ ต ปฏ ิปาสาณ ฯ 
ตตฺถ ปฏ ิปาสาเณ ฯ โส ปฏ ิปาสาโณ ฯ โสติ ทปีกาทิ ฯ 
มจฺฉพนฺธานนฺติ เกวฏฏาน อคมน อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
อนาคมนปเถติป ปาโ  ตทเหว คนฺตฺวา นิวตฺติตุ 
อสกฺกุเณยฺยาติ อตฺโถ ฯ ตตฺถาติ ทีปกปพฺพเตสุ ฯ ตตฺถาติ 
โอตฺถรณสมุทฺเท ฯ 
        [๔๖๗] กมฺม กโรนฺเตหิป ภิกฺขูหีติ ปท น กาตพฺพนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ สเร (ปกติยา มจฺฉพนฺธาน คมนปเถ)๒ 

น โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ ตสฺส สรสฺส ฯ ตตฺถาติ ปเทเส ฯ 
สเจ คมฺภีร อุทกนฺติ สเจ คมฺภีร อุทก โหติ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ 
ปเทเส๓ ฯ  ิเตหิป กาตุ วฏฏติ ฯ อนฺโตติ ปท ชาต อิติ ปเท 
 ๑. อุปฺปติตฺวาติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อิมสฺมึ อทฺธจนฺททฺวเย ปทตฺตย อติเรกนฺต ิ
 มฺามิ วณณฺนาย เหต มิสฺมึ ปโยเค นตฺถิ อตฺโถป จ ตพฺภาว น โชเตติ ฯ 
 ๓. อฏฏเกติ ภวิตพฺพ ฯ 

                                    [ส.๑๔๐..๑๔๒]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 263 

อาธาโร ฯ ตตฺถาติ๑ ชาตสเร ฯ ปฏ ิ ฯ เป ฯ ปเนตฺถาติ เอตสฺมึ 
ชาตสเร วิชฺชมาเนสุ ปฏ ิปาสาณทีปเกสุ วินิจฺฉโย ฯ 
        สมวสฺสเทวกาเลติ ปท ปโหนก อิติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ 
ทุพฺพุฏ ิกาเล วาติ วสฺสน สนฺธาย วุตฺต ฯ ตตฺถาติ ปโหนก- 
ชาตสเร ฯ เอตฺถาติ ชาตสเร ฯ อวาฏ อาวาฏนฺติ เทฺว อฺ- 
มฺปริยายา ฯ ต านนฺติ อาวาฏาทิกตฏาน ฯ ลาพุ 
จ ติปุสโก จ ลาพุติปุสกา เต อาทิ๒ ยสฺส วปฺปสฺส โส 
ลาพุติปุสกาทิ ลาพุติปุสกาทิ จ โส วปฺโป จาติ ลาพุ...วปโฺป ฯ 
นนฺติ๓ ชาตสร ฯ สพฺพเมว นนฺติ๓ สพฺพเมว น ชาตสร ฯ 
โลณีติ สมุทโฺททกสฺส อุพฺพตฺติเวคนินฺโน มาติกากาเรน ปวตฺตนโก 
เทโส ฯ โลณ เอตฺถ อตฺถีติ โลณิ ฯ 
        [๔๖๘] สสคฺคา วิฏปา เยส เต สสคฺควิฏปา๔ ฯ เตสูติ 
อมฺพชมฺพูสุ ฯ พทฺธา โหตีติ ปจฺฉิมทิสาภาเค พทฺธา โหติ ฯ 
อถ ปจฺฉา ยทิ พนฺธนฺติ๕ ฯ นนฺติ ต อมฺพ๖ ฯ ตสฺสา ปเทสนฺติ 
ตสฺสา พทฺธสีมาย เอกเทส ฯ สีมนฺตรกิ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน 
 ๑. กุโต อย ตตฺถสทฺโท วณฺณนาย หิ อิมสฺมึ ปโยเค อนฺโตติ  ปทโต ปร 
 ตตฺถสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ  ๒. อาทโย ฯ  ๓. สสฏ...อิติ วณฺณนา- 
 ปาโ ฯ  ๕. อถ ยทิ ปจฺฉา พนฺธนฺตีติ  ภเวยยฺ ฯ ๖. ต อมฺพนฺติเยว 
 วณณฺนาวจน ฯ 

                            [ปา.๒๑๙ ส.๑๔๒.๑๔๓]  
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วินิจฺฉโย ฯ กรุุนฺทิย วิทตฺถิมตฺตป วฏฏตีติ วุตฺตนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ทฺวินฺนป๑ สีมานนฺติ ทฺวินฺน พทฺธสีมาน ฯ นิมิตฺต 
โหตีติ นิมิตฺตสฺส สีมาโต พาหิรตฺตา พนฺธนกาเล ตาว 
สมฺเภทโทโส นตฺถีติ วิมติวิโนทนิย วุตฺต ฯ 
        [๔๖๙] จาตุทฺทสิโก ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วตฺตพฺพนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ ปพฺุพกิจฺเจติ ปุพฺพกิจฺเจ กเต ฯ อธมฺเมน วคฺคนฺติ- 
อาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
        อิม นิทาน อุทฺทิสิตฺวา ฯ เป ฯ เอวเมต ธารยามีติ วตฺวา 
สาเวตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต ฯ เป ฯ ผาสุ 
โหตีติ อิม นทิาน อุทฺทิสิตฺวา อุทฺทิฏ โข อายสฺมนฺโต นิทาน 
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามีติอาทิ อุทฺเทสกาเล วตฺตพฺพเมว ฯ เตน 
วุตฺต กงฺขาวิตรณิย ต ปเนต ปาราชิกาทีน อวสาเน ทิสฺสติ 
นิทานาวสาเน กิฺจาป น ทิสฺสติ อถโข อุทฺเทสกาเล อาวิกตา 
หิสฺส ผาสุ โหตีติ วตฺวา อุทฺทิฏ โข อายสฺมนฺโต นิทาน 
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามีติอาทินา นเยน วตฺตพฺพเมวาติอาทิ ฯ 
        อวเสสนฺติ อวสิฏ ปาราชิกุทฺเทสาทิจตุกฺก ฯ สุเตนาติ 
สุต อิติ ปเทน สุตวเสนาติ วา อตฺโถ ฯ ราชนฺตราโยติ- 
อาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ ราชาเอว อุโปสถกรณสฺส อนฺตราโย 
 ๑. ปสทฺทรหิโต วณณฺนาปาโ ฯ 

               [ปา.๒๒๐..๒๒๒ ส.๑๔๓.๑๔๔]  
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ราชนฺตราโย ฯ นนฺติ๑ ภิกขฺุ ฯ ชีวิตสฺส อนฺตราโย ชวิีตนฺ- 
ตราโย ฯ พฺรหฺมจริยสฺส อนฺตราโย พฺรหฺมจริยนฺตราโย ฯ เอตฺถ 
จาติ เอเตสุ ปฺจสุ อุทฺเทเสสุ นิทฺธารณ ฯ อุทฺเทเสสูติ 
นิทฺธารณ ฯ 
        [๔๗๐] อนาณตฺตาติ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เถเรหิ อนาณตฺตา ฯ 
เอตฺถาติ อชฺเฌสนาธิกาเร ฯ สงฺเฆน สมฺมตธมฺมชฺเฌสกายตฺตา 
วาติ สงฺเฆน สมฺมตธมฺมชฺเฌสเกน อายตฺตา ฯ สงฺเฆน สมฺมตาติป 
ปาโ ฯ เอว สติ สมฺมตาติ ปท อชฺเฌสนาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ เตนาติ สงฺฆตฺเถเรน ฯ สงฺฆตฺเถเรนาปติ ปท 
วตฺตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ กเถตุเมวาติ อตฺถมตฺตเมว กเถตุ 
ลภติ ฯ สรภฺนฺติ สเรน ภณน ฯ สรภฺเมว ลภตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอตนฺติ๒ สทฺธิวิหาริก วทตีติ ปเท กมฺม ฯ 
เอตฺถาติ อุปชฺฌายสนฺติเก ฯ เตสนฺติ ทหรภิกฺขูน ภณามีติ 
มนสิกาเรน ภณิตพฺพ ฯ อฺเหิ วตฺตพฺโพติ อฺเหิ ภิกฺขูหิ 
สงฺฆตฺเถโร วตฺตพฺโพ ฯ กเถนฺตสฺส ปุน อาคเตปติ กเถนฺตสฺส 
กถนกาเล สงฺฆตฺเถเร อาคเตป ฯ 
        อุปนิสนิฺนกถายปติ สงฺฆตฺเถรสฺส สมีเป นิสนิฺนมนุสฺสาน 
ธมฺมกถเน ฯ โน จ โข อุจฺจตเร อาสเน นิสินฺเนน สงฺฆตฺเถเรน 
 ๑-๒ ตนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                    [ส.๑๔๕.๑๔๖]  
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ภิกฺขุ กเถหีติ วตฺตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อตฺตโนติ ปท ชานน อิติ 
ปเท กตฺตา สามี วา ฯ เตนาติ ภิกฺขุนา ฯ อิเม มนุสฺสา ฯ 
ลทฺธกปฺปยนติฺ ลทฺธานุรูปภาโว อาปตฺติ น โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ วิหาราทีสุ ฯ สชฌฺายนฺตสฺสาติ สชฺฌายนฺเต ฯ 
อารทฺธาติ๒ อารภิตฺวา ฯ สงฺฆตฺเถเรนาปติ๓ ปท อนฺุาเตนาติ 
ปเท กตฺตา ฯ อนฺุาเตน ภิกฺขุนาติ ปท สชฺฌายิตุนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ 
        [๔๗๑] อตฺตานนฺติ ปท สมฺมนฺนติพฺพนฺติ ปเท กมฺม 
สมฺมนฺนิตพฺพนฺติ ปท ภาววาจก ฯ อตฺตา สมฺมนฺนิตพฺโพติป ปาโ ฯ 
วินย ปุจฺฉนฺเตน ปน ปริส โอโลเกตฺวา ปุจฺฉิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิโตติ ปุคฺคลโต ฯ เตส ภิกฺขูน ฯ เอตฺถาติ ปาฏิโมกฺขชฺเฌสนา- 
ธิกาเร ฯ โส น ชานาติ อุโปสถ วาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
โย ตตฺถ ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน อนฺุาโตติ ปเท อาธาโร ฯ 
เอตฺถาติ โย ตตฺถ ภิกฺขุ พฺยตฺโต ปฏิพโลติ วจเน ฯ 
นาคจฺฉนฺตีติ ปคุณา น โหนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
        [๔๗๒] นวก ภิกฺขุ อาณาเปตุนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
 ๑. อตฺตโน ชานนก ภิกฺขุนฺติ วณณฺนาวจน ฯ  ๒. อารทฺธนฺติ วณฺณนาปาโ 
 ทุติยาวภิตฺตวิเสน อยเมว ยุตโฺต ฯ ๓. อปสทฺทรหิโต วณณฺนาปาโ ฯ 

                   [ปา.๒๒๗..๒๒๙ ส.๑๔๖..๑๔๘]  
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กตมี ภนฺเตติ เอตฺถ ปเท อิติ อธิปฺปาโย ฯ กตีน ติถีน ฯ 
อยฺเยหิ อายตฺต ปฏิพทฺธ อยฺยายตฺต ฯ อยฺยามตฺตนฺติป ปาโ 
อยฺยา มตฺต ปมาณ ยสฺส ต อยฺยามตฺต ฯ ปเค วาติ ปาโต 
ว ฯ ย กาล สรตีติ เอตฺถ วจเน วฏฏตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
เถเรน ฯ เป ฯ ติ เอตฺถาป วจเน วินิจฺฉโย ฯ กิฺจิ กมฺม 
กโรนฺโต วาติ กิฺจิ สงฺฆกมฺม กโรนฺโต ภิกฺขุ น อาณาเป- 
ตพฺโพ ฯ สทากาลเมว เอโก ภิกฺขุ น อาณาเปตพฺโพ ฯ 
อาณตฺโตติ เถเรน อาณตฺโต ภิกฺขุ ฯ ตมฺปติ กปฺปยการก ฯ 
อาสน...นาณตฺติยมฺปติ ปท อาณาเปตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ 
อาณตฺเตน จ ภิกฺขุนา อาหริตพฺพานิ ฯ (กฏสารเกป ตฏฏิกาโยป)๑ 

อาณาเปนฺเตน จ เถเรน วตฺตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ ตนฺติ 
เตลาทึ ฯ 
        [๔๗๓] อาคตตฺถาติ อาคตา อตฺถ ฯ อิธ าเน ฯ อิธ 
อธิกาเร เนว เถรา น ทหรา อาปตฺติโต มุจฺจนฺติ ฯ สพฺเพหิ 
ภิกฺขูหิ วาเรน พหุสฺสุโต อุปฏาเปตพฺโพ ฯ เตนาติ พหุสฺสุเตน 
ภิกฺขุนา น สาทิตพฺพานีติ ปเท กตฺตา ฯ มหาเถรานนฺติ ปท 
ปริเวณสมฺมชฺชน...ทานาทีนีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เอวปติ 
 ๑. อิมสฺมึ อทฺธจนฺททฺวเย ปทฺทวย อิธ น อิจฺฉิตพฺพ เอตสฺส หิ สมฺพนฺโธ น 
 ขายติ ฯ 

                 [ปา.๒๒๙..๒๓๑ ส.๑๔๘.๑๔๙]  
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อสาทิยเน ฯ เตนาติ พหุสฺสุเตน ภิกฺขุนา ตฺวา คนฺตพฺพนฺติ 
ปททฺวเย กตฺตา ฯ เตส มหาเถราน ฯ 
        อุปคนฺตฺวา ติฏนฺติ เอตฺถาติ อุปฏาน ฯ สจสฺสาติ สเจ 
อสฺส พหุสฺสุตสฺส ฯ สทฺธ ึจรนฺตีติ สทฺธิฺจรา ฯ วตฺตพฺพนฺติ 
พหุสฺสุเตน วตฺตพฺพ ฯ อถาปสฺสาติ ยทิป อสฺส พหุสฺสุตสฺส ฯ 
โส จ โข อาวาโส อุตุวสฺเสเยว เหมนฺตคิมฺหสงฺขาเตสุ มาเสสุ 
คนฺตพฺโพ ฯ ย กมฺม ฯ ตตฺถาติ อพฺยตฺตาติอาทิปเทสุ ฯ 
ปาฏิโมกฺขุทฺเทสเกน วินาติ ปาฏิโมกฺขุทฺเทสก วชฺเชตฺวา ฯ โส 
ปาฏิโมกฺขุทฺเทสโก ฯ อฺสฺมินฺติ ปาฏิโมกฺขุทฺเทสเก ฯ อฺตฺถ 
คนฺตพฺพนฺติ ปจฺฉิมิกาย วสิตุ อฺสฺมึ อาวาเส คนฺตพฺพ ฯ 
สเจ ปน ปาฏิโมกฺขุทฺเทสโก ปจฺฉิมิกาย ฯ เป ฯ ติ มาสทฺวย 
ภิกฺขูหิ วสิตพฺพ ฯ 
        [๔๗๔] อุภยถาป สกฺโกนฺโต กายวาจาหิ วิฺาเปติ ฯ 
อิติสทฺโท ปริสมาปนฺโน ฯ สงฺเฆนาติ ปท กาตพฺพาติ ปเท 
กตฺตา ฯ สเจ ทูเร โหนฺตีติ สเจ คิลานา ทูเร าเน โหนฺติ ฯ 
ตตฺเถวาติ ปทสฺส วิวรณ ตโต วาติ ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ 
สิกฺข ปจฺจกฺขาตโก ปฏิชานาตีติอาทีสุ ปเทสุ ฯ ปริจฺเฉเทนาติ 
ปท จตุนฺนนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อุโปสถตฺถายาติ อุโปสถ- 
กรณตฺถาย ฯ สพฺพตฺถาติ สงฺฆปฺปตฺโต วิพฺภมตีติอาทีสุ ปเทสุ ฯ 
                 [ปา.๒๓๓..๒๓๖ ส.๑๔๙..๑๕๑]  
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เอตฺถ จาติ เอเตสุ ปาริสุทฺธึสุ อถวา เอตฺถ จ ปาริสทฺุธิ- 
ทาเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ พหุนฺนมฺปติ๑ ปท ปาริสุทฺธีติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ โส ปาริสุทฺธหิารโก ทิสฺวา เทติ ฯ เยส ภิกฺขูน 
เตน ปาริสุทฺธิหารเกน ภิกฺขุนา ฯ ตสฺเสวาติ ปาริสุทฺธิหารกสฺส ฯ 
อิตราติ อฺเส ปาริสุทฺธ ฯ 
        [๔๗๕] วิฬาราน สงฺขลิกา วิฬารสงฺขลิกา วิฬารพนฺธน ฯ 
วิฬารสงฺขลิกา วิยาติ วิฬารสงฺขลิกา วิฬารสงฺขลิกา เอว ปาริสุทฺธิ 
วิฬารสงฺลิกาปาริสุทฺธิ ฯ วิฬารสงฺขลิกปาริสุทฺธีติป ปาโ๒ ฯ 
        ปาริสุทธฺิ ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อสฺสาติ 
ปาริสุทฺธิหารกสฺส ฯ ฉนฺททาเนปติ ปท วินิจฺฉโยติ ปเท อาธาโร ฯ 
ปาริสุทฺธึ ฯ เป ฯ ทาตุนฺติ เอตฺถ วุจฺเน วินิจฺฉโย ฯ ต อกตนฺติ 
ต กมฺม สงฺเฆน อกต ฯ อุโปสถ อธิฏหิตฺวาติ อุโปสถ กตฺวา ฯ 
        [๔๗๖] สมฺมติทานกิจฺจนฺติ อุมฺมตฺตกสมฺมติยา ทาเนน กรณ ฯ 
อุปโยคตฺเถติ กมฺมตฺเถ ฯ เอตนฺติ ปานีย ปริโภชนียนติฺอาทิวจน ฯ 
อุโปสถสฺส...ทสฺสนตฺถ เอต ปานียนฺติอาทิวจน ภควตา วุตฺต ฯ 
        อุทก อาสเนน จาติ อาสเนน สห ปานีย ปริโภชนีย 
อุทกฺจ ฯ ต ต กิริย อตติ วตฺเตตีติ อุตุ อุตุโน อกฺขาน 
อุตุกฺขาน อุตุอาจิกฺขนนฺติ อตฺโถ ฯ โอวาโทติ ภิกฺขุนีน อฏ- 
 ๑. พหูนมฺป ฯ ๒. พิลาล...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ                         

                   [ป.๒๓๖..๒๔๔ ส.๑๕๑.๑๕๒]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 270 

ครุธมฺเมหิ โอวทน ฯ วตฺถุวเสน สมาโน ภาโค โกฏาโส 
เอตาสนฺติ สภาคา สภาคา จ ตา อาปตฺติโย จาติ สภาคา- 
ปตฺติโย ฯ 
        เตหีติ อาคนฺตุเกหิ ภิกฺขูหิ ฯ สทฺธนิฺติ ปท กาตพฺโพติ ปเท 
กิริยาวิเสสน ฯ อชฺช เม อุโปสโถติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ปสทฺโท อชชฺ เม อุโปสโถติ วจน อเปกฺขติ ฯ 
        [๔๗๗] ภควตา ฯ เป ฯ กาตพฺโพติ อิท วจน ภควตา 
ปฺตฺต โหตีติ สนฺนิฏาน ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ ปริสุทฺธ ิ
เอว ปาริสุทฺธิ ปาริสุทฺธิยา ทาน ปาริสุทฺธิทาน ปาริสุทฺธิ- 
ทานสฺส ปฺาปน ปาริ...ปฺาปน ฯ ต ปฏิเทเสมีติ อิท 
วจน วุตฺตมฺป สุวุตฺตเมว โหติ ฯ ตุมฺหมูเลติ ตุยฺห สนติฺเก ฯ 
อายตึ สวเรยฺยาสีติ เอตฺถ ปน วจเน วตฺตพฺโพติ ปเท 
อาธาโร ฯ ภิกฺขุนาติ ปท วตฺตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ เอว 
วุตฺเตน ปนาติ อายตึ สวเรยฺยาถาติ เอว นวเกน ภิกฺขุนา 
วุตฺเตน วุฑฺฒตเรน สาธุ ฯ เป ฯ มีติ วจน วตฺตพฺพเมว ฯ 
วุตฺเตนาติ ปท วตฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เอว วุตฺเต ปนาติป 
ปาโ ฯ 
        [๔๗๘] ยทา นิพฺเพมติโกติ เอตฺถ วจเน วุตฺตนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ วิมติย นิยุตฺโต เวมติโก นตฺถิ เวมติโก นพฺิเพ- 
                   [ปา.๒๔๕.๒๔๖ ส.๑๕๒]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 271 

มติโก ฯ วตฺถุ กิตฺเตตฺวาปติ อห ภนฺเต นิพฺเพมติโก 
วิกาเล ภฺุชึ สมฺพหุลา ปาจิตฺติยาปตฺติโย อาปนฺโนมฺหีติ วตฺถุ 
กเถตฺวา ฯ อปสทฺเทน น เกวล วตฺถุ อกิตฺเตตฺวา เทเสตุ 
วฏฏตีติ วิฺาเปติ ฯ 
        ตตฺราติ ตสฺมึ อาปตฺติเทสนาธิกาเร ฯ เมฆจฺฉนฺเน สุริเย 
สติ ฯ เตน ภิกฺขุนาติ ปท กิตฺเตตฺวา วตฺตพฺพนฺติ ปททฺวเย 
กตฺตา ฯ วตฺถุสฺมินฺติ ปท อาปนฺโนติ ปเท นิมิตฺต ฯ 
        [๔๗๙] สภาคาปตฺติ จ นาเมสา ทุวิธา วตฺถุสภาคา 
อาปตฺติสภาคาติ ตตฺถ อิธ วตฺถุสภาคา อธิปฺเปตา เนตราติ 
ทสฺเสนฺโต น ภิกฺขเว สภาคาปตฺตีติ เอตฺถาติอาทิมาห ฯ น 
ภิกฺขเว ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วุจฺจนฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ 
ย อาปตฺตึ ฯ สภาควตฺถุนาติ สมานโกฏาสวตฺถุนา ฯ 
วตฺถุสภาคาติ วตฺถุวเสน สมานโกฏาสา อาปตฺติ ฯ 
        วตฺถุภาค ปน อาปตฺตึ อฺมฺสฺส เทเสตุ วฏฏตีติ 
ทสฺเสนฺโต วิกาลโภชนปปฺจฺจยาติอาทิมาห ฯ เทเสตุนฺติ เทสนา ฯ 
ยาปจาย อาปตฺติ ฯ อฺนฺติ ปท ทุกฺกฏนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
เทสนาปจฺจยา เทสโก อาปชฺชติ ฯ ตนฺติ ต ทุกฺกฏ ฯ สามนฺโต 
ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วตฺตพฺโพติ ปเท อาธาโร วุตฺตนฺติ 
ปเท วา อาธาโร ฯ วิสภาคสฺส หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ตสฺสาติ 
                  [ปา.๒๔๖.๒๔๗ ส.๑๕๓.๑๕๔]  
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วิสภาคสฺส ฯ อิโตติ อุโปสถกรณฏานโต ฯ 
        [๔๘๐] อนาปตฺติปณฺณรสเก วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ สีม 
โอกฺกนฺตาติ วา โอกฺกมนฺตีติ วา เต อาวาสิกา ภิกฺขู น ชานีสุ ฯ 
เตสนฺติ ปาฏิโมกฺข อุทฺทสิมานาน ฯ วคฺคา ฯ เป ฯ รสเก 
วินิจฺฉโย ฯ 
        กุกกฺุจฺจปฺปกตปณฺณรสเกติ ปท เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ 
ปุพฺพภาเคสูติ๑ กรณกาลโต ปุพฺพภาเคสุ ฯ กปฺปเตว ฯ เป ฯ 
น กปฺปตีติ สนฺนิฏาน ฯ กตฺวาปติ ปท อภิภูตาติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อปสทฺโท อรุจิสูจนตฺโถ ฯ กุกฺกุจฺเจนาติ ปท 
อภิภูตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
        อาวาสิเกน...เลติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
อฏกถาย ปน ปุริเมนาติป ปาโ ทิสสฺติ โส น ยุตฺโต ฯ 
ปุริเมติ ปน ยชฺุชติ ฯ สพฺพ วจน ฯ อาคนฺตุเกน ...เปยฺยาเล 
ปน อาเนตพฺพ ฯ 
        [๔๘๑] อาวาสิกาน ฯ เป ฯ ปณฺณรโสติ เอตฺถ วจเน 
เวทิตพฺพา ฯ เยส อาคนฺตุกาน ฯ เต อาคนฺตุกาติ ปท เวทิตพฺพาติ 
ปเท กมฺม ฯ น อนิจฺฉายาติ อาวาสิเกหิ สามคฺคี อกาเมน 
น ทาตพฺพา ฯ สพฺพตฺถาติ อาวาสิกลิงฺคนฺติอาทีสุ ฯ 
 ๑. เอกวจนวเสน วณณฺนาปาโ ทิสฺสติ ฯ 

                [ปา.๒๕๘..๒๖๑ ส.๑๕๔..๒๕๖]  
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        อาการาทีน อตฺถวิเสส าเปนูโต อากาโร นามาติอาทิ- 
มาห ฯ เยน สภาเวน คยฺหนฺติ๑ ชานนฺติ อาคนฺตุกา ฯ ย 
ธมฺมชาต เต อาวาสิเก ตตฺถ ตตฺถ าเน ลีเน อปฺปากเฏ 
คมยติ โพเธติ ฯ อทิสฺสมาเนป ภิกฺขู ฯ อาคนฺตุกา ย ธมฺมชาต 
ทิสฺวา อาวาสิกา อตฺถีติ ายนฺติ ต ธมฺมชาต นิมิตฺต 
นาม ฯ เยน สภาเวน เต อาวาสิกา อุทฺทิสนฺติ ฯ 
        สพฺพเมตนฺติ สพฺพ เอต อากาโรติอาทิวจน ฯ ยถาโยคมฺปน 
สพฺพเมต อากาโรติอาทิวจน มฺจปาทีหิ เจว ปทสทฺเทหิ จ 
ปณฺฑิเตน โยเชตพฺพ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ อุทกนิสฺเสกนฺติ 
อุทกสฺส สิฺจน ฯ พหุวจนสฺส สนฺตก โธตนฺติ เอตฺถ เอกวจน 
พหุตฺเถ เอกวจน โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ โธวนฺจ ต อุทกฺจาติ 
โธวนอุทก ตสฺส นิสฺเสก โธวนอุทกนิสฺเสก ฯ 
        [๔๘๒] สมานสวาสกา เอเตติ ทิฏ ินฺติ สมานสวาสกา 
เอเต ภิกฺขู อิติ ทิฏ ึ ฯ สมานสวาสกา เอเต ทิฏ ีติป ปาโ 
โส น ยุตฺโต ฯ ยนฺติ ย อาวาส ตทเหว คนฺตุ น สกฺโกติ ฯ 
ปริจฺเฉเทนาติ ปท อตฺตจจตุตฺเถนาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
อตฺตจตุตฺเถนาติ ปเท คนฺตุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อตฺตจตุตฺเถน วา 
อตฺตปฺจเมน วา คนฺตุ วฏฏติ อนฺตราเย วา สติ ภิกฺขุนา 
 ๑. เอกวจนวเสน วณณฺนาปาโ ทิสฺสติ ฯ 

                                 [ส.๑๕๖.๑๕๗]  
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คนฺตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ สีมานทีสุ ฯ วิสฺสฏโ 
อุโปสโถ ยสมฺึ โส วิสฺสฏอุโปสโถ ฯ ตตฺถาติ วิหาเร ฯ 
ตตฺถาติ อาวาเส ฯ กโรนฺเตนาปติ ปสทฺเทน น เกวล ตตฺถ 
อคนฺตฺวา อิธ อุโปสถ กโรนฺเตน อิมินา อตฺตโน อุโปสถนฺตราโย 
น กโตติ าเปติ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ อิมินา ภิกขฺุนา เนว 
กโต ภวิสฺสติ ฯ อิติสทฺโท ปริสมาปนฺโน ฯ 
        [๔๘๓] หตฺถปาโสติ ทิยฑฺฒหตฺถปาโส ฯ อิท หีติ หิสทฺโท 
นิปาตมตฺต ทฬฺหีกรณ วา ฯ ตสฺสาติ ปาริวาสิยปาริสุทฺธิทานสฺส ฯ 
ยา สงฺฆสามคฺคีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตทา จาติ ตสฺมึ สมคฺคกาเล ฯ 
อปฺปมตฺตเกติ ปตฺตจีวราทีน อตฺถาย อปฺปมตฺตเก วิวาทการเก ฯ 
อุโปสโถเยว กาตพฺโพติ จาตุทฺทสีปณฺณรสีอุโปสถทิวเสเยว อุโปสโถ 
กาตพฺโพ น อนฺตรา สามคฺคีอุโปสโถ กาตพฺโพ ฯ 
        เตน วินยมฺชุสาย นาม กงฺขาวิตรณีฏีกาย ยตฺร ปน 
ปตฺตจีวราทีน อตฺถาย อปฺปมตฺตเกน การเณน วิวิทนฺตา อุโปสก 
วา ปวารณ วา เปนฺติ ตตฺถ ตสฺมึ อธิกรเณ วินิจฺฉิเต 
สมคฺคา ชาตมฺหาติ อนฺตรา สามคฺคีอุโปสถ กาตุ น ลภนฺติ 
กโรนฺเตหิ อนุโปสเถ อุโปสโถ กโต นาม โหตีติ วุตฺต ฯ 
              อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                              -------------- 
                                [ส.๑๕๗]  
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            วสฺสปุนายิกกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๔๘๔] วสฺสุปนายิกกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ วสฺสนฺติ 
วุฏ ิ ฯ อิธ ปน วสฺสกาล วสฺสนฺติ อุปจาเรน คเหตฺวา ตตฺถ 
วาโส อุปจาเรเนว วสฺสนฺติ วุจฺจติ ฯ วสฺสสฺส อุปนายิกา 
วสฺสุปนายิกา วสฺสาวาสสฺส วจีเภทวเสน วา อาลยกรณวเสน 
วา อุปคมนนฺติ อตฺโถ ฯ 
        [๔๘๕] อปรชชฺุคตายาติ เอตฺถ วจเน อิติ อตฺโถ ฯ 
อปรชฺช ุอปร ทิน คตาย อติกฺกนฺตาย อสฺสา อาสาฬฺหิ- 
ปุณฺณมิยา อิติ ตสฺมา สา อาสาฬฺหิปุณฺณมี อปรชชฺคุตา นาม ฯ 
อปรชฺชูติ ปท ลิงฺคตฺโถ ฯ อสฺสาติ ปท อปรชชฺูติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        ทุติยนเยป อตฺโถติ สมฺพนฺโธ ฯ มาโส คตาย อติกฺกนฺตาย 
อสฺสา อาสาฬฺหิปุณฺณมิยา อิติ ตสฺมา สา อาสาฬฺหิปุณฺณมี 
มาสคตา ฯ 
        [๔๘๖] ตสฺมา ปฏิชคฺคิตฺวา ฯ เป ฯ อุปคนฺตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
โย ปกฺกเมยฺยาติ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺพา ฯ วสฺส อุปกฑฺฒิตุกาโมติ๑ 

ปทสฺส อาสาฬฺหมาส กตฺวา สาวนมาส อกตฺวา ปุน อาสาฬฺหเมว 
 ๑. อุกฺกฑฺฒิตกุาโมติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๒๗๒.๒๗๓ ส.๑๕๙.๑๖๐]  
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กตฺตุกาโมติ อตฺโถ ฯ อาสาธกเมวาติป ปาโ ฯ อาคเมติ 
อาคจฺฉิยตีติ อาคโม ฯ ชุคติ ทิปฺปตีติ ชณฺุโห ชุต ทิตฺติย ฯ 
อนุ ฯ เป ฯ วตฺติตุนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ วสฺสกฺุกฑฺฒเนติ 
วสฺสสฺส อุทฺธ กฑฺฒเน ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ กสฺสจีติ ปท 
อนุวตฺติตพฺพนฺติ ปเท กมมฺ ฯ 
        [๔๘๗] สตฺตาหกรณีเยสูติ ปท ปริหีนานีติ ปเท อาธาโร ฯ 
เอตฺถาติ ปาลิย ฯ สหธมฺมกิานนฺติ ปท อปฺปหิเตปติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ เอวมาทินาติ ปท การเณนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ทสฺสิเตนาติ ปท การเณนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ทสฺสโิตติป 
ปาโ น ยุชชฺติ ฯ อปฺปหิเตปติ อปสทฺโท สมฺภาวนตฺโถ ฯ 
มาตาปตูน อนฺุาตฏาเนปติ มาตาปตูน สนฺติก คนฺตุ 
อนฺุาตฏาเน ฯ 
        [๔๘๘] สงฺฆกรณีเยนาติ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ ยงฺกิฺจิ 
กมฺม กตฺตพฺพ ฯ ฉตฺตฺจ เวทิกา จ ฉตฺตเวทิกา เจติยสฺส 
ฉตฺตเวทิกา เจติยจฺฉตฺตเวทิกา ฯ สพฺพ สงฺฆกรณียเมวาติ สพฺพ 
กมฺม สงฺเฆน กตฺตพฺพเมว ฯ ตสฺสาติ กมฺมสฺส ฯ 
        [๔๘๙] เอตฺถาติ สตฺตาหกรณียาธิกาเร ฯ รตฺติยา เฉทโก 
รตฺติจฺเฉทโก สตฺตาหกรณีเยน คนฺตฺวา พหิทฺธา อรุณุฏาปน- 
สงฺขาโต รตฺติจฺเฉโทติ อตฺโถ ฯ รตฺติจฺเฉทกสฺส วินิจฺฉโย  
                          [ปา.๒๗๓ ส.๑๖๐.๑๖๑]  
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รตฺติจฺเฉทกวินิจฺฉโย ปาลิมุตฺตโก จ โส รตฺติจฺเฉทกวินิจฺฉโย  
จาติ ปาลิ...วินิจฺฉโย ฯ คนฺตุ วฏฏตีติ อนฺโต อุปจารสีมาย 
 ิเตเนว สตฺตาหกรณียนิมิตฺต สลฺลกฺเขตฺวา อิมินา นิมิตฺเตน 
คนฺตฺวา อนฺโตสตฺตาเห อาคมิสฺสามีติ อาโภค กตฺวา คนฺตุ 
วฏฏติ ฯ 
        [๔๙๐] ปุริมกฺขเณ อาโภค กตฺวา คมนกฺขเณ วิสฺสริตฺวา 
คเตป โทโส นตฺถิ สกรณีโย ปกฺกมตีติ วุตฺตตฺตา สพฺพถา 
ปน อาโภค อกตฺวา คตสฺส วสฺสจฺเฉโทติ วทนฺตีติ วิมติ- 
วิโนทนิย วุตฺต ฯ 
        [๔๙๑] ย ปน สารตฺถทีปนิย สเจ อาโภค อกริตฺวา 
อุปาจรสีม อติกฺกมติ ฉินฺนวสฺโส ว โหตีติ วทนฺตีติ วุตฺต ตตฺถาย 
อธิปฺปาโย สเจ อนฺโตอุปจารสีมาย อาโภค อกตฺวา อุปจารสีม 
อติกฺกมิตฺวา คนฺตฺวา อฺตฺถ อรุณ อุฏาเปติ ฉินฺนวสฺโสว 
โหติ สเจ ปน วิสฺสริตฺวา ปุน อาคนฺตฺวา อุปจารสีมาย 
อาโภค กตฺวา ปุน คจฺฉติ ฉินฺนสฺโสว น โหตีติ ฯ 
        ตตฺถ คนฺตฺวาติ อห ตสฺมึ วิหาเร คนฺตฺวา อชฺเชว 
อาคมิสฺสามีติ มนสิกตฺวา ภิกฺขุ อตฺตโน อาวาส สมฺปาปุณิตุ น 
สกฺโกติ ฯ นนฺติ ภิกฺขุ ฯ 
        [๔๙๒] เยน คาโม เตน คนฺตุนฺติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
                           [ปา.๒๙๓ ส.๑๖๑.๑๖๒]  
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น สกฺกา เจ โหตีติ ภิกฺขุนา สตฺตาหวาเรน อรุโณ อุฏาเปตพฺโพ 
น สกฺกา เจ โหติ ฯ ตตฺเรวาติ ตสฺมึ คาเม น มนุสฺสา 
ยถาปวตฺตานีติ ตสฺมึ คาเม มนุสฺสา ปุพฺเพ ยถาปวตฺติตานิ ฯ 
ตสฺมึ วิหาเรติ ตสฺมึ อตฺตโน วสนวิหาเร ฯ เตสเยว ต 
ปาปุณาตีติ เตสเยว ภิกฺขูน ต สลากภตฺตาทิก ปาปุณาติ ฯ 
เอวสทฺเทน วิหาเร วสนฺตาน อฺเส ภิกฺขูน น ปาปุณาตีติ 
าเปติ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ วิหาเร ฯ วสฺสคฺเคน ปาปุณาเปตฺวาติ 
ทสวสฺสาทิโกฏาเสน ภิกฺขูน สลากภตฺตานิ ปาปุณาเปตฺวา ฯ 
ฉินฺนวสฺเสหีติ ปท วตฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺถาติ วิหาเร ฯ 
ปาปตนฺติ ภิกฺขูหิ ปาปต ฯ 
        [๔๙๓] วิหาเร อุปนิกฺขิตฺตก จีวราทิภณฺฑ มา วินสฺสติ๑ 

อิติ มนสิกาเรน อิธ วิหารโต พหิ อาคตฏาเน อาหฏ อานีต 
จีวราทิ ย ปน เวภงฺคิยภณฺฑ๒ อตฺถิ ต เวภงฺคิภณฺฑ ตตฺเถว 
วิหาเร ภิกฺขูหิ คนฺตฺวา อปโลเกตฺวา ภาเชตพฺพ วิหารเมว 
สนฺธาย ทียมานตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ อิโตติ เขตฺตวตฺถุอาทิโต ฯ 
เขตฺตวตฺถุอาทิเกติ ปท ตตฺรุปฺปาเทติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ตตฺรุปฺปาเทปติ วิหาเร สนฺตกวเสน อุปฺปชฺชนภณเฺฑป ฯ อปสทฺโท 
 ๑. มา วินสฺสีติ วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺตตโร ฯ ๒. จวีราทิเวภงฺคิยภณฑฺนฺต ิ
 วณณฺนาปาโ สมาสปทวเสน มุทฺทิยติ ฯ 

                                      [ส.๑๖๒]  
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วิหารโต พหิ อานีต จีวราทึ อเปกฺขติ ฯ 
        สงฺฆิก หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ พหิวิหาเรติป อตฺถิ ต น 
ยุชฺชติ ฯ พหิสีมาย  ิตานนฺติ วิหารโต คนฺตฺวา พหิสีมาย 
 ิตาน ภิกฺขูนนฺติ อตฺโถ เตนาห อิโต อยฺยาน ฯ เป ฯ 
เอเสว นโยติ ฯ  ิตานนฺติ ปท ภาเชตุนฺติ ปเท สมฺปทาน 
อถวา  ิตานนฺติ ปท ภาเชตุนฺติ ปเท กตฺตา  ิเตหิ ภิกฺขูหีติ 
อตฺโถ ฯ ภาเชตุ น วฏฏตีติ สงฺฆิก เวภงฺคิยภณฺฑ พหิฏ ิเตหิ 
ภาเชตุ น วฏฏติ วิหารเมว สนฺธาย ทียมานตฺตา เจว สมฺมุขี- 
ภูเตหิ ภาเชตพฺพนฺติ วจนโต จาติ อธิปฺปาโย ฯ อุภยตฺรฏ ิตนฺติ 
อนฺโตวิหาเร  ิต พหิวิหาเร จ  ิต สงฺฆิก เวภงฺคิยภณฺฑ ฯ 
อนฺโตสีมาย  ิตานนฺติ อนฺโตวิหาเร  ิเตหิ ภาเชตุ ภาชน ฯ 
        [๔๙๔] สงฺโฆ ภินฺโนติ เอตฺถ วจเน นตฺถิ ฯ โย ปน สงฺโฆ 
ภิชฺชิสฺสตีติ ภิกฺขูหิ อาสงฺกิโต ฯ ต สงฺฆ ฯ เอตา ปนาติ เอตา 
ภิกฺขุนิโย ฯ เอตา อนุพลนฺติ เอตา ภิกฺขุนิโย อนุพล อนุรูปพล 
กตฺวา ฯ เอตนฺติ สมฺพหุลาหิ ภิกฺขุนีหิ สงฺโฆ ภินฺโนติ วจน ฯ 
        [๔๙๕] สตฺเถ วสฺส อุปคนฺตุนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ตตฺถาติ กุฏิกาย ฯ อิธ าเน ฯ สาลาสงฺเขเปนาติ สาลาสทิเสน ฯ 
ตมฺปติ สกฏสฺส เหฏาภาค ฯ ตตฺเถวาติ สตฺเถเยว ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ ปตฺถิตฏาเน ฯ ตโต คามโต ฯ 
                    [ปา.๒๙๖..๒๙๘ ส.๑๖๒..๑๖๓]  
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        ตตฺเถวาติ นาวาย ฯ อยฺจ ภิกฺขุ ฯ นาวายาติ ปท 
ลทฺธ อิติ ปเท กตฺตา ฯ อฺตฺถ าเน ฯ ตตฺเถว ปม 
ลทฺธคาเม ฯ 
        อิติ เอว วเช สตฺเถ นาวายนฺติ ตีสุ าเนสุ นตฺถิ 
วสฺสจฺเฉเท อาปตฺติ ฯ ปวาเรตฺุจ ลภตีติ เอตฺถ จสทฺโท 
สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ อิติสทฺโท ปริสมาปนฺโน ฯ 
        [๔๙๖] เอตฺถาติ อิติ วเช ฯ เป ฯ ปวาเรตฺุจ ลภตีติ 
โปราณฏกถาวจเน ฯ ปวาเรตฺุจ ลภตีติ เอตฺถ อยมธิปฺ- 
ปาโยติป ปาโ ฯ นาวายาติ เอตฺถ กรเณ ตติยา น ฉฏ ีติ 
าปนตฺถ มชฺเฌ นาวายาติ ปท วุตฺต ฯ สเจ ภิกฺขุโน 
คนฺตพฺพ คมน โหตีติ สมพฺนฺโธ ฯ ภิกขฺุโนติ ปท คนฺตพฺพนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ คมน คนฺตพฺพ ภาวสาธน ฯ ภิกฺขุ วสฺสจฺเฉโท 
วิย ทิสฺสติ กสฺมา อฺตฺร อิจฺฉิตปฺปเทสโต อฺาย 
วสฺสุปคตฏานสงฺขาตาย อุปจารสีมาย จิตฺตุปฺปาเท จิตฺตสฺส 
อุปฺปาเท สติ อฺวสิตตฺวา วสฺสุปคตฏานโต อิจฺฉิตปฺปเทส- 
สงฺขาเต อฺสฺมึ าเน วสิตภาวโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        วสฺสจฺเฉโท เอตสฺส อตฺถีติ วสฺสจฺเฉโท ตทฺธิตวิคฺคโห 
โณ ฯ อฺตฺราติ ปท อุปจารสีมายาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
อฺวสิตตฺตาติ ปท ทิสฺสาตีติ ปเท เหตุ ฯ วสตีติ วสิโต 
                                     [ส.๑๖๔]  
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กตฺตริ โต ฯ อฺสฺมึ วสิโต อฺวสิโต อฺวสิตสฺส 
ภาโว อฺวสิตตฺต ฯ 
        [๔๙๗] เตน วุตฺต สุมงฺคลปฺปสาทนิยา นาม ขุทฺทกสิกฺขา- 
ฏีกาย วเช สตฺเถ นาวายนฺติ ตีสุ าเนสุ นตฺถิ วสฺสจฺเฉเท 
อาปตฺติ ปวาเรตฺุจ ลภตีติ หิ อฏกถาย วุตฺต วสฺสจฺเฉเทติ 
จ อนุชานามิ ภิกฺขเว เยน วโช เตน คนฺตุนฺติ วุตฺตตฺตา 
สตฺถสฺส นาวาย จ คมนสภาเวเนว  ิตตฺตา จ วสฺสุปคตฏาเน 
อวสิตฺวา สทฺธึ๑ อฺตฺถ คมนตฺต สนฺธาย วุตฺตนฺติ 
เวทิตพฺพนฺติ ฯ 
        [๔๙๘] เกสุจิ ปน โปตฺถเกสุ กสฺมา อฺตฺร อุปจาร- 
สีมาย จิตฺตุปฺปาโท อฺ วสิตตฺตาติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ 
อิจฺฉิตปฺปเทสโต วสฺสุปคตฏานสงฺขาตาย อุปจารสีมาย อฺตฺร 
อิธ วสฺส อุเปมีติ จิตฺตสฺส อุปฺปาโท โหติ วสฺสุปคตฏานโต 
อฺ อิจฺฉิตปฺปเทส ภิกฺขุนา วสิตภาวโต วสฺสจฺเฉโท วิย 
ทิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อฺนฺติ ปท วสิต อิติ ปเท กมฺม ฯ 
ตสฺมาติป ปาโ โส น ยุตฺโต ฯ น จ วสฺสจฺเฉโท ยทิ 
วสฺสจฺเฉโท ภเวยฺย ฯ 
        ปุริเมสูติ เยน วโช เตน คนฺตุนฺติอาทิวตฺถุโต ปุริเมสุ ฯ 
 ๑. อิโต ปุเร เยน เกนจิ สหตฺถตติยาปเทน ภวิตพฺพ ฯ 

                            [ปา.๒๙๘ ส.๑๖๔]  
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        [๔๙๙] น ภิกฺขเว รุกขฺสุสิเรติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อุปคนฺตุ น วฏฏติ ฯ กุฏกิ กตฺวาปติ กุฏิก กตฺวาป อุปคนฺตุ 
วฏฏติเยว ฯ วิฏภิ วิฏโปติ จ เทฺว ปริยายา ฯ ตตฺถาติ 
อฏเฏ ฯ โยชติ ทฺวารพนฺธ ยสฺมึ ต โยชติทฺวารพนฺธ ฯ ฉเว 
สุสาเน กตา กุฏิกา ฉวกุฏกิา ฯ ตตฺถาติ ฉวกุฏิกาย ฯ เอสา 
กุฏิกา ฯ เอวรูปา กติกาติ เอตฺถ ปเท อตฺโถ ฯ ตสฺสา 
อธมฺมิกกติกาย ลกฺขณ มหาวิภงฺค มยา วุตฺต ฯ 
        [๕๐๐] ปฏิสฺสเว จ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
น เกวลนฺติ น เอตฺตกเมว ฯ อิม ฯ เป ฯ วสถ อิติ วุตฺตสฺส 
เอตสฺเสว วจนสฺส ปฏิสฺสเว อาปตฺติ ฯ เอตสฺเสวาติ ปท 
ปฏิสฺสเวติ ปเท กมฺม ฯ เอวมาทินาป นเยน ตสฺส ตสฺส 
วจนสฺส ฯ อิม เตมาส ภิกฺข คณฺหถ อิติ เอวมาทินา ฯ 
อปสทฺโท อิม ฯ เป ฯ สถ อิติ วจน อเปกฺขติ ฯ ปฏสิฺสเวติ 
สมฺปฏิจฺฉนฺนนิมิตฺเต ปฏิปุพฺโพ สุ สวเน ฯ ตฺจ โข ทุกฺกฏ ฯ 
ปสทฺโท ปม สุทฺธจิตฺตสฺสาติ วจน อเปกฺขติ ฯ โส ตทเหว ฯ เป ฯ 
อาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ สตฺตาห ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ คนฺตุ วฏฏตีติ สตฺตาหกรณีเยน คนฺตุ วฏฏติ ฯ 
            วสฺสปุนายิกกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                ----------------- 
                 [ปา.๒๙๘..๓๐๓ ส.๑๖๔..๑๖๖]  
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               ปวารณาขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๕๐๑] ปวารณาขนฺธเก วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ เนว ฯ เป ฯ 
เอตฺถ ปเท อาลาโป นาม ฯ อฏกถาย ปน ยถา ห ิปสโว 
ยถา หิ มูคา จ ตถา เอเตปติ ปาโ ทิสฺสติ โส น 
ยุตฺโต ฯ วต วตฺตนฺติ จ เทฺว ปริยายา ฯ เอสา กติกา ฯ 
วตฺตุ อนุโลมภาโวติ วตฺตุ อนุรูปภาโว ฯ 
        วุตฺตมตฺถ สมตฺเถนฺโต วทนฺตูติอาทิมาห ฯ หิ สจฺจ 
วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโตติ วจน วทนฺต ภิกฺขุ อฺเน ภิกฺขุนา 
กิฺจิ วตฺตุ สกฺกา โหติ อิตร วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโตติ 
วจน อวทนฺต ภิกฺขู  อฺเน ภิกฺขุนา กิฺจิ วตฺตุ น สกฺกา 
โหติ ฯ วทตุ มนฺติป อตฺถิ ต น ยุตฺต ฯ 
        กตฺวาติ ปท จรณ อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ จรณภาโวติ 
วิหรณภาโว เตนาห วิหรตีติ ฯ เทสนาปฏิจรกภาโวติป ปาโ 
วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโตติ เทสนาวเสน วทนวเสน วิหรณภาโวติ 
อตฺโถ ฯ กตฺวา จรณภาโวติป อตฺถิ โสเยว อตฺโถ ฯ สพฺพ 
วินย ปรโต กโรติ วิหรตีติ วุตฺต น วุตฺต วิหริสฺสตีติ ฯ 
        [๕๐๒] สพฺพสงฺคาหิกาปติ๑ สพฺเพส เตวาจิกาทีน ปวารณาน 
 ๑. ปสทฺทรหิโต วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺโต ฯ 

                     [ปา.๓๐๙..๓๑๔ ส.๑๖๗]  
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สงฺคาหกา ฯ าเปติ เอตายาติ ตฺติ ฯ เอว หีติอาทิ ทฬฺหี- 
กรณ ฯ ห ิสจฺจ เอว สุณาตุ ฯ เป ฯ เรยยฺาติ วจเน วุตฺเต ฯ 
เตวาจิกนฺติอาทิ ปวาเรตุนฺติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ วทน วาจิก 
ติกฺขตฺตุ วาจิก เตวาจิก ฯ ปวาเรตุ วฏฏตีติ สพฺพสงฺคาหิกตฺตา 
ปวาเรตุ วฏฏติ ฯ สมานวสฺสิก น วฏฏตีติ สุณาตุ ฯ เป ฯ 
ปวาเรยฺยาติ เอตฺถ สมานวสฺสิกนฺติ ปทสฺส อวุตฺตตฺตา สมาน- 
วสฺสิก ปวาเรตุ น วฏฏติ ฯ อฺ น วฏฏตีติ เตวาจิกนฺติ 
วจเนน อสมานตฺตา อฺ เทฺววาจิกาทิก น วฏฏติ ฯ 
เตวาจิกฺจ วฏฏตีติ เทฺววาจิกโต อธิกตฺตา เตวาจิก วฏฏติ ฯ 
เทฺววาจิกโต หีนตฺตา เอกวาจิกฺจ น วฏฏติ ฯ เอกวาจิกโต 
อธิกตฺตา เทฺววาจิกเตวาจิกานิ วฏฏนฺติ ฯ เตวาจิกาทีน อวุตฺตตฺตา 
สพฺพ เตวาจิกาทิ วฏฏติ ฯ 
        จาตุ ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ จาตุทฺทสิกา 
ปวารณา ฯ จาตุทฺทสิกายาติป อตฺถิ ปุพฺพกิจฺจนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ ปณฺณรสิกา ปวารณา อชฺช ฯ เป ฯ รสีติ 
ปุพฺพกิจฺจ กาตพฺพ ฯ 
        กิสฺมิฺจ ปน โปตฺถเก ตีสุ ปวารณากมฺเมสูติ ปาโ 
ทิสสฺติ ฯ ปวารณากมฺเมสูติ ปาโ ปน ยุตฺโต นิทฺธารณ ฯ 
ภิกฺขูสูติ นิทฺธารณ ฯ 
                   [ปา.๓๑๔.๓๑๕ ส.๑๖๗.๑๖๘]  
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        [๕๐๓] ทินฺนา โหติ ปวารณาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
เอว ทินฺนายาติ เอว กายาทินา ปวารณาย ทินฺนาย ติสฺโส 
ฯ เป ฯ กริสสฺตีติ เอว ปวาเรตพฺพ ฯ สเจ ปน วุฑฺฒตโร 
โหตีติ สเจ ปน ปวารณาทายโก วุฑฺฒตโร โหติ ฯ 
เอวฺหีติ เอว ติสฺโส ภนฺเตติอาทิวจเน วุตฺเต เตน ปวารณา- 
หารเกน ตสฺส ปวารณาทายกสฺส อตฺถาย ปวาริต โหติ ฯ 
ปวาร ฯ เป ฯ ทาตุนฺติ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺพ ฯ อิธาป 
จาติ อิมสฺมึ ปวารณาขนฺธเก ฉนฺททาน อวเสสสงฺฆกมฺมตฺถาย 
โหติ ฯ ติสฺโส ภนฺเตติอาทินา วุตฺตนเยน ฯ เตน จ ภิกฺขุนา 
สงฺเฆน จาติ ปททฺวย ปวาริตเมวาติ ปเท กตฺตา ฯ เตน 
จ ภิกฺขุนาติ ปวารณาทายเกน ภิกฺขุนา ฯ ตสฺส จาติ 
ปวารณาทายกสฺส ฯ จสทฺโท อาโรจิตาย จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
สงฺเฆน จาติ จสทฺโท ปวาริเต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ เตน 
ปน ภิกฺขุนาติ ปวารณาทายเกน ภิกฺขุนา ฯ เตนาติ ฉนฺท- 
ทาเนน ฯ 
        [๕๐๔] อสฺสาวสาเนติ อาวาสิเกหิ นิสฺสีม คนฺตฺวา ปวาเร- 
ตพฺพนฺติ อสฺสา ปาลิยา อวสาเน ฯ อิทฺเจตฺถาติ เอตฺถ 
ปวารณาธิกาเร อิท วุจฺจมานวจน ลกฺขณ ฯ อิท เหตฺถ 
ลกฺขณนฺติป ปาโ ฯ จตุนฺนนฺติ ปท น วฏฏตีติ ปเท 
                    [ปา.๓๑๗ ส.๑๖๙..๑๗๑]  
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สมฺปทาน ฯ ปวาเรตุนฺติ ปวารณ๑ ฯ โส คณปูรโกติ เอโส 
เอโก ภิกฺขุ คณปูรโก โหติ ฯ อิตเรน เอเกน ฯ เอโก วาติ 
เอเสว นโยติ๒ เอโก วา อิติ เอตฺถ วจเน เอเสว นโย ฯ 
อิตีติ๓ ตสฺมา ฯ อุทฺทิสิตฺวาติ ปท ปวาเรตพฺพนฺติ ปเท เหตุ ฯ 
        จตุนฺน มาสาน ปริโยสานา จาตุมฺมาสินี กตฺติกา จ สา 
จาตุมฺมาสินี จาติ กตฺติกจาตุมฺมาสินี ฯ กตฺติก... ปวารณายาติ 
ปท ปวาเรตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๕๐๕] โกสมิพิ...วาติ โกสมฺพิกภิกฺขูน สมคฺคภาวสทิสา ฯ 
เอวฺเจตฺถาติ เอตฺถ สามคฺคีปวารณากรณกาเล เอว จ ปุพฺพ- 
กิจฺจ ฯ สามคฺคีปวารณาทิวส ทสฺเสนฺโต สามคฺคีปวารณ 
กโรนฺเตหิ จาติอาทิมาห ฯ กโรนฺเตหิ เปตฺวา สามคฺคีปวารณ 
กาตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปาฏิปททิวสโตติ๔ ปุพฺพกตฺติกมาสสฺส 
กาฬปกฺขปฺปาฏิปททิวสโต ปฏาย ยาว อปรกตฺติกปุณฺณนา ตาว 
เอกูนตฺตึสรตฺตินฺทิโว ตสฺส อพฺภนฺตเร ฯ 
        [๕๐๖] กงฺขาวิตรณีฏีกาย ปน เย ปน กิฺจิป อปฺป- 
มตฺตเก ปวารณ เปตฺวา สมคฺคา โหนฺติ เตหิ ปวารณายเมว 
 ๑. เยภุยฺเยน อิตฺถีลิงฺคิโก อย สทฺโท ฯ ๒. ฯ เป ฯ เอโก วา โหติ เอเสว นโยติ 
 วณณฺนาวจน ฯ ๓. อย อิติสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ ๔. ปาฏิปทโตติ 
 วณณฺนาปาโ ฯ 

                                    [ส.๑๗๑.๑๗๒]  
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ปวารณา กาตพฺพา ตาวเทว น กาตพฺพา กโรนฺเตหิ 
อปฺปวารณาย ปวารณา กตา โหตีติ วุตฺต ฯ 
        [๕๐๗] เอตฺถ วจเน วตฺตพฺพ ฯ เปนฺเตนาปติ อปสทฺเทน 
น เกวล ปวาเรนฺเตน เทฺววาจิก ปวาเรตพฺพนฺติ าเปติ ฯ 
เอกวาจิเก ฯ เป ฯ เรยฺยาติ วตฺตพฺพ ฯ เอตฺถ จาติ สมาน- 
วสฺสเิก ฯ 
        ตตฺถาติ สพฺพสงฺคาหิกปุคฺคลิเกสุ ฯ ตโตติ ยการโต ฯ 
เอตาสุป หีติ หิ สจฺจ เอตาสุป เทฺววาจิกาทีสุ ฯ ฏิการาวสาเน- 
เยวาติป อตฺถิ ฯ เอตานิ วจนานิ ฯ วจโนมทฺทนา หีติ หิ สจฺจ 
วจนสฺส โอมทฺทนา ฯ อิธาติ โอมทฺทิตฺวาติ ปเท ฯ อิตเรหิ 
ถลุลฺจฺจยปฺปาจิตฺติยาทีหิ ฯ อสุกาติอาทิ เอวสทฺทสฺส ผล ฯ 
เอตฺหีติ หิ สจฺจ เอต อสุกา นาม อาปตฺตีติ วจน กลหสฺส 
มุข การณ โหติ ฯ 
        [๕๐๘] อิท วตฺถุ ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
กมฺเมนาติ ปท ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เอวนฺติ อิท วตฺถุนฺติ- 
อาทิ วจน ฯ เอตฺถาติ วตฺถุ เปตฺวา สงฺโฆ ปวาเรยฺยาติ 
วจเน ฯ อุปปริกฺขิตฺวา ชานิสฺสามาติ วตฺวา ปวาเรตพฺพ ฯ 
อย ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน ตทนุรูโป 
เตส มาลาทีน อนุรูโป ฯ เอวนฺติ อย ฯ เป ฯ น วตฺถนฺุติ 
               [ปา.๓๔๘..๓๕๕ ส.๑๘๒..๑๗๔]  
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วจน ฯ อิตีติ อตฺโถ ฯ อถ ยทิ น อห ชานามิ อิติ วทติ ฯ 
ปุริมนเยเนวาติ ปท ทิสฺวา มฺมาโนติ ปททฺวเย ตติยาวิเสสน ฯ 
โจเรหีติ ปท ปริภุตฺต นหานาติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ อุภยนฺติ 
วตฺถุปุคฺคล ฯ อวินิจฺฉิตตฺตาติ วตฺถุสฺส อวินิจฺฉิตตฺตา ปวารณาโต 
ปจฺฉา ทิสฺวา ปุคฺคลสฺส โจทิตตูตา โจเทตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
จสทฺโท อวินิจฺฉิตตฺตา จ โจทิตตฺตา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อิติสทฺโท ปริสมาปนฺโน ฯ อิทฺหีติ หิ ยสฺมา วตฺถุปุคฺคลสงฺขาต 
อิท อุภย ปวารณาย ปุพฺเพ ทิสฺวา ฯ ต ปวารณ ฯ 
อุกฺโกเฏนฺตสฺส ติ นีวาเรนฺตสฺส ฯ 
        [๕๐๙] เทฺว ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน จตุตฺถปฺจมา อุโปสถา 
เทฺว จาตุทฺทสิกา ฯ ตติโย ปนุโปสโถ ฯ ตโย ปนาติป 
ปาโ โส น ยุตฺโต ฯ ปกติยาปติ อปสทฺเทน น เกวล 
กตฺตพฺโพ จาตุทฺทสิโกติ าเปติ ฯ อถาติ จตุตฺเถ ปณฺณรสิกุ- 
โปสเถ อาวาสิเกหิ กเต อมฺหาก ปวารณ เปสฺสนฺตีติ 
อาวาสิกา ยทิ สุณนฺติ ฯ เทวฺติ ตติยปกฺเข จาตุทฺทสี ปฺจเม 
จาตุทฺทสึ จ ฯ 
        เอว กโรนฺตา ภณฺฑนการกาน เตรเส วา จาตุทฺทเส วา 
อิเม ปณฺณรสีปวารณ ปวาเรสฺสนฺตีติ เอว ตติยจตุตฺถาติ- 
อาทินา วุตฺตนเยน กโรนฺตา อิเม อาวาสิกา ภิกฺขู ภณฺฑน- 
                       [ปา.๓๕๖ ส.๑๗๔.๑๗๕]  
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การกาน ภิกฺขูน เตรเส วา จาตุทฺทเส วา ปรฺณรสีปวารณ  
ปวาเรสฺสนฺตีติ อิมินา ยถาสก อุโปสถกรณโต ปฏาย ภิกฺขูน 
จาตุทฺทสีปณฺณรสีโวหาโร น จนฺทคติสิทฺธาย ติถิยา วเสนาติ 
ทสฺเสตีติ วิมติวิโนทนิย วุตฺต ฯ 
        ปวาเรนฺเตหีติ ปท ปวาเรตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เปตฺวาติ 
ปท สุตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เตติ ภณฺฑนการถา ฯ 
สวิทหน สวิทหิต นตฺถิ สวิทหิต เอเตสนฺติ อสวิทหิตา ฯ 
อาคมนชานนตฺถายาติ ภณฺฑนการกาน อาคมนสฺส ชานนตฺถาย ฯ 
อกต สวิทหน เยหิ เต อกตสวิทหนา ฯ กิลนฺตตฺถาติ ตุเมฺห 
กิลนฺตา อตฺถ ฯ ภณฺฑนการกานนฺติ ปท สามเณเรหิ เจว 
ทหรภิกฺขูหิ จาติ ปททฺวเย สมฺพนฺโธ ฯ สามเณเรหิ เจว ทหร- 
ภิกฺขูหิ จาติ ปททฺวย อนุพทฺธา วาติ ปเท กตฺตา ฯ อาวาสิกา 
อนุพนฺธาว ฯ ยนฺติ อาคมชุณฺห ฯ 
        [๕๑๐] กุย ปวิย โมทนฺตีติ กุมุทา กุมทุาน สมูโห 
โกมุโท สมหูตฺเถ โณ โกมุโท เอตฺถ อตฺถีติ โกมุท ีทณฺฑา- 
ทิโต อิกอีติ สุตฺเตน อี ฯ 
        จตุนฺน มาสาน ปริปูริภูตา จาตุมฺมาสี จาตุมมาสีเอว 
จาตุมฺมาสินี ปจฺฉิมกตฺติกปุณฺณามาสินีติ อตฺโถ ฯ ตนฺติ 
จาตุมฺมาสินึ ฯ 
                       [ปา.๓๕๖.๓๕๗ ส.๑๗๕]  
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        [๕๑๑] ผาสุ วิหรติ        เอตฺถ เอเตน วาติ ผาสุวิหาโร สมถ- 
วิปสฺสนา ฯ รตฺติฏานฺจ ทิวาานฺจ รตฺติ...าน ต อาทิ 
เยส ตานิ รตฺติฏานทิวาานาทีนิ อนิพทฺธานิ จ ตานิ รตฺติฏ- 
านทิวาานาทีนิ จาติ อนิ...านาทีนิ เตส เภโท อนิพทฺธ- 
...เภโท ฯ พาหิราติ ตรุณสมถวิปสฺสนา พาหิรภูตา ฯ สงฺฆสฺสาติ 
ปท สมคฺคกรณ อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ติณวตฺถารกสมโถ 
ปน จุลฺลวคฺเค อาวิภวิสฺสติ ฯ วิสฺสฏ กมฺมฏาน เยหิ เต 
วิสฺสฏกมฺมฏานา ฯ ถามภาว คตา ถามคตา ถามคตา 
สมถวิปสฺสนา เยส เต ถามคตสมถวิปสฺสนา ฯ อนฺโตวสฺส 
ปริหาโร วาติ อนฺโตวสฺเส ลทฺธรกฺขน ฯ ปริหาร สรูเปน 
าเปนฺโต อาห อาคนฺตุกาติอาทึ ฯ เตหิปติ ปวารณาทายก- 
ภิกฺขูหิ น ภิวตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อปสทฺโท ลทธฺปฺปวารณา- 
สงฺคหภิกฺขุ อเปกฺขติ ฯ ปวารณาสงฺคหทายกภิกฺขู ลภนฺติ ฯ 
                 ปวารณาขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                   ------------ 
                      [ปา.๓๕๘ ส.๑๗๕.๑๗๖]  
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               จมฺมกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๕๑๒] จมฺมกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ อิสฺสรสฺส 
ภาโว อิสฺสริย อธิปติสฺส ภาโว อาธิปจฺจ อิสฺสริยฺจ 
อาธิปจฺจฺจ อิสฺสริยาธิปจฺจ เตน สมนฺนาคต อิสฺสริยาธิปจฺจ  ฯ 
รฺโญ ภาโว รชชฺ ฯ ตสฺสาติ เสฏ ิปุตฺตสฺส ฯ โสติ โสโณ ฯ 
สสฺสิริก อุณฺณปฺปาวารกนฺติ อุตฺตม อุณฺณามย โลมานิ 
อุฏาเปตฺวา กต อุณฺณามยปฺปาวารก ฯ ตสฺส จาติ โสณสฺส ฯ 
 น ปนสฺสาติ ตสฺส โสณสสฺ ทสฺสน วชฺเชตฺวา อสฺส รฺโ 
 กิฺจิ กรณีย น ปน อตฺถ ิฯ สนฺนิปาตาเปนฺโต ราชา อิติ 
มนสิกาเรน สนฺนิปาตาเปสิ ฯ เอวนฺติ สนฺนิปาตาปเนน อปร-ิ 
สงฺกนฺโตติ ปเท ตติยาวิเสสน อปริสงฺกนฺโตติ ปท โสโณติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        อฑฺโฒ จ โส จนฺโท จาติ อฑฺฒจนฺโท อฑฺฒจนฺโท 
วิย ปาสาโณ อฑฺฒจนฺทปาสาโณ  โสปาณมูเล อุปฑฺฒ 
อนฺโต ปเวเสตฺวา ปโต วฏฏปาสาโณ ฯ อฺวจนมตฺเตนาติ๑ 

อรหตฺตวจนมตฺเตน น วิชฺชมานภาเวน ฯ อสีติ ฯ เป ฯ เอตฺถ 
วจเน เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ 
 ๑. อฺ วจนมตฺเตนาติ วณณฺนาวจน ฯ 

                        [ปา.๑..๑๒ ส.๑๗๗..๑๘๐]  
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        [๕๑๓] ตตฺถ จาติ นีลกาทีสุ ฯ อฬาริฏ ิกวณฺณาติ๑ 

อภินวาริฏ ิกผลวณฺณา ฯ มหารงฺเคน รตฺตา มหารงฺครตฺตา ฯ 
มหานาเมน รตฺตา มหานามรตฺตา ฯ สมฺภินฺนวณฺณาติ นานา- 
วณฺณา ฯ เอตาสุ อุปาหนาสุ ยงฺกิฺจิ อุปาหน ฯ รชนนฺติ 
อุปลิตฺตนีลาทิรชน มฺุจิตฺวาติ๒ ปเท กมฺม ฯ อปฺปมตฺตเกป 
วณฺเณ ภินฺเน ฯ นลีา วทฺธา ยาส ตา นีลวทฺธิกา ฯ ยาส 
วทฺธาเยว นีลาติ ยาส อุปาหนาน พนฺธาเยว นีลา ฯ สพฺพตฺถาติ 
ปติกวทฺธิกาทีสุ๓ เอตาโย อุปาหนาโย ฯ ตเลติ ปณฺหิยา 
อุปริภาเค ฯ 
        ปณฺหิปธานตฺถ ตเล ขลฺลก ปณฺหิปธานจมฺม พทฺธ ยาส 
ตา ขลฺลกพทฺธา ฯ ชงฺฆโต สพฺพปาท ปฏิจฺฉาทก ปูฏพทฺธ 
ยาส ตา ปูฏพทฺธา ฯ ปรคุิเณฺหตีติ ปริคุโณฺห อุปริปาทตล- 
ปตฺตปฺปฏิจฺฉาทนกพทฺโธ ฯ ปริคุเณฺห โยเชตฺวา กตา ปาลิ- 
คุณฺ ิกา๔ ฯ วิจิตฺรา หิ ตทฺธิตวุตฺติ ฯ ติตฺติรปตฺตสทิโส วิจิตฺโต 
วณฺโณ ติตฺติรปตฺตสทฺเทน คหิโต ฯ ติตฺติรปตฺต เอตาสมตฺถีติ 
ติตฺติรปตฺติกา ฯ เมณฺฑสฺส วิสาณ เมณฺฑวิสาณ เมณฺฑ- 
 ๑. อฬาริฏก...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. ปฺุฉิตฺวาติ วณณฺนาปาโ อยเมว 
 ยุตฺโต ฯ ๓. ปตก...อิติ ปาลิ ฯ  ๔. ปาลิคุณฺ ิมาติ สวณณฺนา ปาลิ ฯ 

                             [ปา.๑๓.๑๔ ส.๑๘๑]  
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วิสาณสทิสา พทฺธา ยาส ตา เมณฺฑวิสาณพทฺธิกา ฯ กณฺณิกฏ- 
าเนติ ปาทสฺส ปฏิมุกฺกฏานภูเต กณฺณิกฏาเน โยเชตฺวาติ 
ปเท อาธาโร ฯ ตตฺเถวาติ กณฺณิกฏาเน ฯ วิจิตฺราติ ฯ 
สณฺานโต วิจิตฺรา ฯ เอตาสุ อุปาหนาสุ ฯ เตสุ ขลฺลกาทีสุ ฯ 
ปริยนฺเตสูติ ปท โยเชตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ อปริภุตฺตา 
คณงฺคณุปาหนา ฯ 
        [๕๑๔] อาจริเยสูติอาทิมฺหิ วินิจฺฉโย ฯ อิธาติ อาจริเยสูติ 
ปเท ฯ ฉ วสฺสานิ ยสฺส โส ฉพฺพสฺโส ฯ โส หีติ หิ สจฺจ 
โส อวสฺสิโก จตุพฺพสฺสกาเล ต ฉพฺพสฺส นิสฺสาย วจฺฉติ 
วสิสฺสติ ฯ อุปชฺฌา ฯ เป ฯ สหายกา ภิกฺขู อุปชฺฌามตฺตา 
นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๕๑๕] ปชฺชติ ยาติ เอตายาติ ปาทุกา ปท คมเน 
กมปทา ณุโกติ สุตฺเตน ณุโก ฯ ติเณน กตา ปาทุกา ติณ- 
ปาทุกา ฯ อุณฺณาหีติ เอฬกาทิโลเมหิ ฯ สงฺกมนติฺ คจฺฉนฺติ 
เอตาหีติ สงฺกมนียาโย น สงฺกมนียาโย อสงฺกมนียาโย ฯ 
        [๕๑๖] ภิกฺขู อตฺตโน องฺคชาเตเนว คาวิยา องฺคชาต 
ฉุปนฺติ ฯ คเหตฺวาติ วจฺฉตร คเหตฺวา ฯ คงฺคามหีกีฬิกายาติ๑ 

คงฺคามหิย กีฬนตฺถ ฯ เสยฺยถาป คงฺคามหิยายาติ อิตฺถึปุริสา วิย 
 ๑. คงฺคามหิกฬีิกาติ ยการรหิโต วณฺณนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๑๔..๒๔ ส.๑๘๑..๑๘๓]  
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คงฺคามหีอุทกกีฬนตฺถ ยาเนหิ  คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
        กิสฺมิฺจิ ปน โปตฺถเก อิตฺถีสารถ ีวา โหตุ วฏฏติ 
ปุริสสารถี วา วฏฏตีติ ปาโ ทิสฺสติ โส น ยุตฺโต ฯ 
อิตฺถีสารถี วา โหตุ ปุริสสารถี วา วฏฏตีติ ปน ปาโ 
ยุชฺชติ ฯ ยานุคฺฆาเฏนาติ เอตฺถ ปมตฺเถ ตติยา ฯ ยาน- 
สฺจลมยนฺติ๑ ยานสฺส สฺจลเนน ชาต อผาสุ ฯ 
        [๕๑๗] ปมาณาติกฺกนฺตนฺติ สุคตงฺคุเลน อติเรกฏงฺคุลปาทก 
มฺจ ฯ อาสนฺทิปลฺลงฺกา อุจฺจาสยน เสสา มหาสยนนฺติ 
ขุทฺทกสิกฺขาฏีกา ฯ ปมาณาติกฺกนฺตาสนนฺติ สุคตงฺคุเลน อฏงฺ- 
คุลปาทกปฺปมาณ อติกฺกนฺตาสนมฺจป ฯ 
        ควติ สทฺท กโรตีติ โคณโก คุ สทฺเท ยุ สกตฺเถ 
โก อุสฺส โอตฺต ฯ กุย ปวิย ชวติ คจฺฉตีติ โกชโว ช ุ
คติย โณ มหนฺโตเอว โกชโว มหาโกชโว ฯ ตสฺสาติ 
มหาโกชวสฺส ฯ 
        จีตฺตรูป อสฺสาติ จิตฺตโก ฯ วาฬจิตฺตนฺติ วาเฬน สสิพฺพเนน 
สฺชาต จิตฺตรูป อสฺสาติ วาฬจิตฺต ฯ โลมปุณฺณตาย ชาติ 
อุณฺณามย ตปฺปกติวจเน มโยติ สุตฺเตน มโย ฯ สยนสุขาที 
ปฏิจฺจ อตฺถริยตีติ ปจฺจตฺถรณ ฯ อุณฺณามยเอว ปจฺจตฺถรณ 
 ๑. อิท ปท ปาลิยมฺป วณณฺนายมฺป น ทิสฺสติ ฯ 

                             [ปา.๒๕ ส.๑๘๓]  
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อุณฺณามยปฺปจฺจตฺถรณ๑ อุณฺณาติ เอฬกโลม ฯ 
        ปฏติ คจฺฉตีติ ปฏิกา ปฏ คมเน ฯ ปฏล เอติสฺสา 
อตฺถีติ ปฏลกิา ทณฺฑาทิโต อิกอีติ อิโก ฯ ฆน สนธฺิภูต 
ปุปฺผรูป เอตฺถาติ ฆนปุปฺผโก ฯ ฆนปุปฺผโกติ พหลราโคติ 
เกจิ ฯ โยนกา เอว ทมิฬา โยนกทมิฬา เตส ปโฏ โยนก- 
ทมิฬปโฏ ฯ ตูล เอติสฺสา อตฺถีติ ตูลิกา ฯ 
        กฏิสฺเสหิ สุวณฺณสุตฺเตหิ ปกต กฏิสฺส ฯ โกเสยฺยสุตฺตาน 
อนนฺตร กฏสิฺสสุวณฺณมย สุตฺต ปเวเสตฺวา วีต โกเสยฺยกฏิสฺส- 
มย อถวา โกเสยฺยสุตฺเตน สห กฏิสฺเสน สุวณฺณสุตฺเตน วีต 
โกเสยฺยกฏิสสฺมย ฯ โกสยิสุตฺเตน ปกต โกเสยฺย ฯ กโรนฺติ 
เอตฺถ นจฺจนฺติ กุฏก๒กร กรเณ อสฺส อุ ฯ 
        อตฺถรณกอตฺถรกาเอวาติ ปตฺถิรตอตฺถรณา เอว ฯ หตฺถตฺ- 
ถรณอสฺสตฺถรณาติ อฏกถาปาโ ฯ ปาลิย ปน หตฺถตฺถร 
อสฺสตฺถรนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ อตฺถรสทฺทโต อตฺถรณสทฺทสฺส 
อภินฺนตฺต สนฺธาย หตฺถตฺถรณอสฺสตฺถรณาติ อฏกถาย วุตฺต 
สิยา ฯ 
        ...ปเวณีติ อชินจมฺมาน ตนฺติ ฯ กทลิมิคสฺส อิท กทลิมิค 
 ๑. วาฬจิตฺตอุณฺณามยตฺถรโกติ วณฺณนาปาโ ฯ ๒. กุตฺตกนฺติ สวณฺณนา ปาลิ ฯ 

                               [ปา.๒๕ ส.๑๘๓.๑๘๔]  
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กินฺต จมฺม ฯ ปวรฺจ ต ปจฺจตฺถรณฺจาติ ปวรปฺปจฺจตฺถรณ 
กทลิมิคฺจ ต ปวรปฺปจฺจตฺถรณฺจาติ กทลิมิคปฺปวรปฺปจฺจตฺ- 
ถรณ ฯ เตนาติ กทลิมิคจมฺเมน ฯ ตนฺติ ปจฺจตฺถรณ กโรนฺตีติ 
ปเท กมฺม ฯ 
        ฉาเทติ เอเตนาติ ฉท อุตฺตร อุปริพทฺธ ฉท อุตฺตรจฺฉท 
สห อุตฺตรจฺฉเทน วตฺตตีติ สุตฺตรจฺฉท๑ ฯ เสตวิตานป น 
วฏฏติ ฯ ปสทฺเทน รตฺตวิตาน อเปกฺขติ ฯ อสติ ปน วฏฏตีติ 
เหฏา อกปฺปยปฺปจฺจตฺถรเณ อสติ เสตวิตาน วฏฏติ ฯ 
        ปสฺเสสูติ ปท รตฺต วา ปทุมวณฺณ วาติอาทิปเท อาธาโร ฯ 
สเจ ปมาณยุตฺตนฺติ ต อุปธาน สเจ ปมาณยุตฺต วฏฏติ ฯ 
ตตฺริท ปมาณ วิตฺถารโต ตีสุ กณฺเณสุ ทฺวินฺน กณฺณาน 
อนฺตร วิทตฺถิจตุรงฺคุล มชฺเฌสุ มุฏ ิรตน ทีฆโต ปน 
ทิยฑฺฒรตน วา ฯ มหาอุปธานนฺติ ปมาณาติกฺกนฺต อุปธาน ฯ 
        [๕๑๘] เอเตนาติ กุรรฆเรติ วจเนน ฯ อสฺสาติ กจฺจานสฺส ฯ 
เอเตน ปปาเต ปพฺพเตติ วจเนน ฯ ตสฺสาติ อุปาสกสฺส ฯ 
โกฏิอคฺฆนกปลนฺธนธาริโน กณฺณา ยสฺส โส โกฏกิณฺโณ จ 
ปสาท ชเนตีติ ปาสาทิโก ภควา ฯ ตสฺเสวาติ ปาสาทิกนฺติ 
ปทสฺส ฯ 
 ๑. สอุตฺตรจฺฉทนฺติ ปาลิ ฯ 

                       [ปา.๒๕..๓๑ ส.๑๘๔.๑๘๕]  
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        อุตฺตม ทมถฺจ สมถฺจ ภควตา อนุปฺปตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ทมถฺจ สมถฺจาติ ทฺวินฺน ปทาน วิวรณ ปฺฺจ สมาธิฺจาติ ฯ 
ทมกฺจาตีมสฺส วิวรณ กายูปสมฺจาติ กายสฺส อุปสม ฯ 
        วิสูกายกิวิปฺผนฺทิตานนฺติ ปท อุปจฺฉินฺน อิติ ปเท กมฺม ฯ 
วิปฺผนฺทนฺติ สตฺตา เอเตหิ กิเลเสหีติ วิปฺผนฺทีตา วิสูกายิกา 
ปฏิปกฺขภูตา จ วิปฺผนฺทิตา จาติ วิสูกายิกวิปฺผนฺทิตา ฯ 
        สวรคุตฺติยาติ จกฺขุนฺทฺริยาทีน รกขฺนสงฺขาตาย คุตฺติยา ฯ 
ยปน ยต ยต อินฺทฺริย เยน โส ยตินฺทฺรโิย ต ฯ 
        อาคจฺฉนฺติ ปฏิสนฺธคฺิคหณวเสน สตฺตา เอเตน กิเลเสนาติ 
อาคู๑ นตฺถิ อาคู เอตสฺสาติ นาโค ฯ อาคูวิรหิตนฺติ โทส- 
วิรหิต ฯ 
        [๕๑๙] กณฺหา จ สา มตฺติกา จาติ กณฺหมตฺติกา กณฺห- 
มตฺติกา อุตฺตรา อธิกา ยสสฺา สา กณฺหมตฺติกุตฺตรา ฯ อุปร ิ
วฑฺฒิตา กณฺหมตฺติกา ยสฺส ภูมิย สา อุปริวฑฺฒิตกณฺห- 
มตฺติกา ฯ ขุเรหีติ ปท อกฺกนฺต อิติ ปเท กรณ ฯ 
โคกณฺฏเกหีติ คุนฺน กณฺฏเกหิ อุปหตาติ ปเท กตฺตา ฯ อุปหตาติ 
ปฬิตา ฯ เต โคกณฺฏเกติ ปท รกฺขิตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
 ๑. อาคุ อิติป ฯ 

                           [ปา.๓๑.๓๒ ส.๑๘๕]  
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อุปาหนาติ ปท น สกโฺกนตีฺติ ปเท กตฺตา ฯ เอว ขรา โหตีติ 
เอว ภูมิ ขรา ถทฺธา โหติ ฯ เอรคุ โมรคุ มชฺชาร ุชนฺตุ ฯ 
ติณชาติโยติ ติณปฺปกติโย ฯ เอเตหิ เอรคุอาทีหิ ชนา กโรนฺติ ฯ 
ตตฺถาติ เอรคุอาทีสุ ฯ ต เอรคุติณ ฯ ตมฺพ สีส ยสฺส ต 
ตมฺพสีส ฯ เตนาติ โมรคุติเณน กตา ตฏฏิกา ติฏติ ฯ 
อานนฺโท ภิสี เอว ย สาสน เม มม อุปชฌฺาโย ชานาเปสิ 
ตสฺส สาสนสฺส อย กาโล อาโรจนกาโล ภเวยฺย ฯ เอตฺถาติ 
อย ขฺวสฺส กาโล ปริทสฺสติี วจเน ฯ 
        คณคณุปาหนนฺติ วตฺตพฺเพ นิคฺคหิตาคม กตฺวา คณงฺคณุ- 
ปาหนนฺติ วุตฺต ฯ อุปาหนโกสโก จ สตฺถโกสโก จ กฺุจิก- 
โกสโก จ อุปา...โกสกา ฯ เอฬกจมฺมนฺติ เมณฺฑจมฺม ฯ 
อชจมฺมนฺติ ฉกลกจมฺม๑ ฯ 
        [๕๒๐] มิคจมฺเม วินิจฺฉโย ฯ เอนิมิโค วาตมิโค ปสทมิโค 
กุรุงฺคมิโค มิคมาตุโก โรหิตมิโค ฯ อฺเสนฺติ อฺเส มิคาน 
นิทฺธารณ๒ 

        มกฺกโฏ กาฬสีโห สรโภ กทลีมิโค ฯ เย จ วาฬมิคา 
 ๑. ฉคลก อิติป ฯ  ๒. วณณฺนาปาานุสาเรเนว อฺเสนตฺิ ปท จมฺมานตีิ 
 ปทสฺส สามีสมฺพนฺโธติ ภวิตพฺพ ฯ 

                           [ปา.๓๒..๓๕ ส.๑๘๕..๑๘๗]  
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เกจีติ...เกจิ เย จ วาฬมิคา ฯ เตส สตฺตาน ฯ 
        ตตฺถาติ เตสุ มกฺกฏาทีสุ นิทฺธารณ ฯ น เกวลฺจ 
เอเตเยวาติ เกวล เอเตเยว สีหพฺยคฺฆอจฺฉตรจฺฉา วาฬมิคา นาม 
น โหนฺติ เยส ปน จมฺม น วฏฏติ อิติ วุตฺต ฯ เตติ 
ยถาวุตฺเต มกฺกฏาทโย เต สตฺเต ฯ เต เปตฺวาติ เอตฺถ 
มกฺกฏกาฬสีหา พาลมิคา นาม น โหนตีฺติ อธิปฺปาโย ฯ 
เปตฺวาติ ปท อวเสสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เอเตสนฺติ 
โคมหิสาทีน ฯ ปริหาร ลภตีติ ภิกฺขุ จีวรสฺส รกฺขน ลภติ ฯ 
                   จมฺมกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                            [ปา.๓๕ ส.๑๘๗]  
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                 เภสชฺชกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
 
        [๕๒๑] เภสชฺชกฺขนธฺเก วินิจฺฉโย ฯ สรติ ปฬิยตีติ สรโต ฯ 
สรโตติ วตฺตพฺเพ ตสฺส ทาเทส กตฺวา สรโทติ วุตฺต ฯ สา 
สุนขา รมนฺติ เอตฺถาติ วา สรโท มสฺส โท ฯ โปทปาท- 
กาฬปกฺขโต๑ ปภูติ เทฺว มาสา สรโท นาม ฯ สรเท อุปฺปนฺโน 
สารทิโก ฯ 
        ปตฺตาพาเธนาติ ปตฺตโต สมุฏานาพาเธน ฯ ตสฺมึ หีติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ ตสฺมึ กาเล สรทกาเล ภิกฺขู วสฺโส- 
ทเกนป เตเมนฺติ ฯ เกสุจิ โปตฺถเกสุ มตฺติก เตเมนฺตีติ 
ปาโ ทิสฺสติ ฯ โส น ยุชชฺติ ฯ วสฺโสทเกนป เตเมนฺติ 
กทฺทมมฺป มทฺทนฺตีติ ปน ยุชฺชติ ฯ เตนาติ ตสฺมา เตส ภิกฺขูน 
ปตฺต พหิสรีเร พฺยาปตฺวา อพทฺธปตฺต โกฏพฺภนฺตรคต โกฏสสฺ 
อนฺตสฺส อพฺภนฺตเร คจฺฉนฺต โหติ ฯ อาหาเร อตฺโถ ปโยชน 
อาหารตฺโถ อาหรกิจฺจ ฯ 
        [๕๒๒] อจฺฉวสนฺติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ มูลเภสชฺชาทิ- 
วินิจฺฉโยปติ มูลเภสชฺชาทีน วินิจฺฉโยป ฯ อิธาติ เภสชฺชกฺขนฺธเก 
ย ย ปท ฯ 
๑. โปฏปท อิติ เยภยฺุเยน ทิสฺสติ ฯ ภทฺทปท อิติป อตฺถิ ฯ 

                             [ปา.๓๘..๔๑ ส.๑๘๘]  
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        หิงฺคุ จ หิงฺคุชตุ จ หิงฺคุสิปาฏิกา จ หิงฺคุ...ฏิกา ฯ 
หิงฺคุชาติโยเยวาติ หิงฺคุสฺส ปกติเยว หิงฺคุภูตา ปกติโย วา ฯ 
ตกฺกฺจ ตกฺกปตฺติ จ ตกฺกปณฺณิ จ ตกฺก...ปณฺณิโย ฯ 
        อสฺสาทีน กายคนฺโธ วิย กสฺสจิ ภิกฺขุสฺส กายคนฺโธ 
โหติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส วฏฏนฺติ ฯ อปสทฺโท กณฺฑาทิ- 
อาพาเธน สมนฺนาคต ภิกฺขุ อเปกฺขติ ฯ สิรีโส จ โกสมฺโพ จ 
สิรีสโกสมฺพา เต อาทโย เยส เต สิรีสโกสมฺพาทโย เตส 
จุณฺณานิ สิรีส...จุณฺณานิ ฯ คนฺธานิเอว จุณฺณานิ คนฺธ- 
จุณฺณานิ ฯ รชนกสฏนฺติ รชนนิโรช รชนจฺฉลฺลิ ฯ เอตมฺปติ 
ปากติกจุณฺณ ฯ 
        น ตนฺติ ภิกฺขุ ต อามกมส น ขาทิ ต อามกโลหติ 
น ปวิ ฯ 
        [๕๒๓] สพฺพสงฺคาหิกวจนนฺติ สพฺเพส อฺชนาน สงฺคหณ- 
วจน ฯ อฺชติ มกฺขติ เอเตนาติ อฺชน อฺช มกฺขเน 
 ุยุ ฯ กาฬฺจ ต อฺชนฺจาติ กาฬฺชน ฯ รเสหิ กต 
อฺชน รสฺชน ฯ นทีอาทีน โสเต อุปฺปนฺนมฺชน โสตฺชน ฯ 
        สลติ ยาตีติ สลากา สล คติย อากปฺปจฺจโย ฯ ธาเรนฺติ 
ปกฺขิปนฺติ เอตฺถาติ ธานิย สลากาย ธานิย สลากธานิย๑ ฯ 
 ๑. สลาโกธานิยนฺติ สวณณฺนา ปาลิ ฯ 

                      [ปา.๔๓..๔๗ ส.๑๘๘.๑๙๘]  
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ยตฺถาติ ยสฺมึ สิรสุทณฺฑกาทิมฺหิ ฯ โอทหนฺตีติ ปกฺขิปนฺติ ฯ 
อฺชนตฺถวิกายาติ ปท อสวทฺธโกติ ปเท สามี ฯ 
        นตฺถุ กโรนฺติ เอเตนาติ นตฺถุกรณีย ฯ ยมถาหิ ทฺวีหิ 
ปนาฬิกาหิ๑ ยุตฺต นตฺถุกรณีย ยมกนตฺถุกรณีย๒ ฯ สม โสต 
ยสฺสา สา สมโสตา ฯ ปนาฬิกาหีติ นตฺถุโน นิกฺขมนมคฺเคหิ 
ปนาฬิกาหิ ยุตฺต เอก นตฺถุกรณียนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๕๒๔] สพฺพนฺติ เตลปาก ฯ อติกฺขิตฺต มชฺช เยสุ ตานิ 
อติกฺขิตฺตมชฺชานิ๓ ฯ ภฺชิตพฺพนฺติ ภงฺค ปณฺณ ภงฺเคน 
เสโท ภงฺคเสโท ฯ อาวาฏ อวาฏนฺติ จ เทฺว ปริยายา ฯ 
องฺคารานนฺติ องฺคาเรหิ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ อาวาเฏ ฯ วาตหรณ- 
ปณฺณานีติ วาตสฺส หรณปณฺณานิ ฯ นานาปณฺณภงฺคกุฏ ิตนฺติ 
นานาปณฺณภงฺเคน สทฺธึ กุฏ ิต ฯ อฺเน ภิกฺขุนา คิลาโน 
เสเทตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อโกสยีติ โกฏ อุทกนิสสฺย กุส 
อโกเส ฏปฺปจฺจโย ฯ อุทกสฺส โกฏ อุทกโกฏ๔ ฯ ปาฏ ึ
วา โทณึ วาติ ปททฺวย อุทกโกฏนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ ปาฏ ึ
โทณินฺติ ปททฺวย ปูเรตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ อุโณฺหทกสฺสาติ 
 ๑. ทฺวีหิป นาฬิกาหีติ วณฺณนาวจน ฯ   ๒. ยมก นตฺถุกรณินฺติ สวณณฺนา ปาลิ ฯ 
 ๓. อติปฺปกฺขิตฺตมชฺชานีติ ปาลิ ฯ  ๔. ...โกฏกนฺติ สวณณฺนา ปาลิ ฯ 

                            [ปา.๔๗..๔๙ ส.๑๙๐]  
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อุโณหทเกน ฯ ตตฺถ ตตฺถาติ๑ ปาฏิอาทิเก ตสฺมึ ตสฺม ึ
าเน ฯ 
        ปพฺเพติ หตฺถาทีน ปพฺเพ ฯ เยนาติ เภสชฺเชน ฯ ต 
มชฺชนฺติ๒ สมพฺนฺโธ ฯ นาฬิเกราทีสูติ นิทฺธารณ ฯ เตลรุทฺธน- 
ปโลติกนฺติ๓ เตเลน รุทฺธนปโลติก ฯ 
        อิท วจน น เกวล สปฺปทฏสฺเสว ภิกฺขุสฺส อนฺุาตนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ทฏวิเสติ ทฏาน สตฺตาน วิเส ฯ อฺเสูติ 
สปฺปทฏาทิกาลโต๔ อฺเสุ ฯ ภูมิยมฺปตฺโต๕ คูโถติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๕๒๕] ฆเรน ทินฺน ฆรทินฺน อิตฺถิยา ทินฺน เภสชฺชนฺติ 
อตฺโถ ฯ ฆรทินฺเนน สมุฏ ิโต ฆรทนิฺนโก ฆรทนิฺนโก จ โส 
อาพาโธ จาติ ฆรทินฺนกาพาโธ ฯ 
        วสิกรณปานกสมุฏ ิโตติ อตฺตโน วเส กรณตฺถ ทินฺเนหิ 
เภสชฺชปานเกหิ สมุฏ ิโต ฯ 
 ๑. วณณฺนาย เอกโกว ตตฺถสทฺโท โหติ ฯ ๒. วณฺณนาปาโป อีทิโส ปาลิย 
 ปน ปชฺชนฺติ ทิสฺสติ อยเมว ยุตฺโต ฯ ปชฺชนฺติ ปาทหิตเภสชฺชสฺเสต อธิวจน 
 เตน วณฺณนาย ปาทาน สปฺปายเภสชฺช ปจิตุนฺติ อตฺโถติ วุตฺต ฯ  
 ๓. ...รุนฺธน...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๔. ...การณโตติ ภเวยยฺ ฯ ๕. ภูมิปฺ- 
 ปตฺโตติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๕๐.๕๑ ส.๑๙๐.๑๙๑]  
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        สิตาโลฬินฺติ๑ สิตาย ผาเล ลคฺคมตฺติกาย อาลุลิตอุทก ฯ 
        วิปนฺนา คหณี ปาจคฺคิ เอตสฺสาติ วิปนฺนคฺคหณิโก ฯ 
อุสฺสนฺโน พหโล โทโส ยสฺมึ โส อุสฺสนฺนโทโส อุสฺสนฺนโทโส 
กาโย เอตสฺสาติ อุสฺสนฺนโทสกาโย ฯ 
        ปฏิจฺฉาเทติ รุจึ อุปฺปาเทตีติ ปฏิจฺฉาทนีย ฉนฺท อิจฺฉาย 
อนีโย ฯ มเสน ปฏิจฺฉาเทตพฺพนฺติ วา ปฏิจฺฉาทนีย ฉาท 
สวรเณ ฯ 
        [๕๒๖] เตติ ปกฺกมุคฺคา ฯ สาม ปกฺกนฺติ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ ตมฺปติ ตุลสิปณฺณาทิกวตฺถุ ฯ 
ยาคุ นิพฺพาเปมีติ ปน มนสิกาเรน จาเลตุ วฏฏติ ฯ 
        ปากโต อุกฺกนฺต ตณฺฑุล อุตฺตณฺฑุล ต ตสฺมึ อตฺถีติ 
อุตฺตณฺฑุล อุตฺตณฺฑุล เอว ภตฺต อุตฺตณฺฑุลภตฺต อปกฺก- 
ตณฺฑุลมิสฺสกนฺติ อตฺโถ ฯ 
        มา นิพฺพายตูติ มนสิกาเรน ฯ วิฬาโร จ มูสิโก จ โคธา จ 
มงฺคุโส จ วิฬาร...คุสา ฯ ทเมตพฺพาติ ทมกา ทมุ ทมเน ฯ 
วิฆาส อทนฺตีติ วิฆาสาทา อท ภกฺขเน ฯ ยตฺถ าเน ฯ 
ตโต ภฺุชนฏานโต ฯ ยสฺส ผลสฺส ต ผล ฯ 
        [๕๒๗] โอกาเสติ ปท ฉินฺทน วาติอาทิปเทสุ อาธาโร ฯ 
 ๑. สีตาโลฬินตฺิ ปาลิ สิตาโลลินฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๕๑..๖๑ ส.๑๙๑.๑๙๒]  
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สพฺพ เหตนฺติ หิ สจฺจ เอต ฉินฺทนาทิกมฺม ฯ 
        วสิยติ อจฺฉาทิยตีติ วตฺถิ นาภิยา อโธ วส นิวาเส 
ถิปฺปจฺจโย ฯ 
        หตฺเถน วตฺถิยา ปฬน วตฺถิปฬน ฯ เอตนฺติ จมฺมาทินา 
วตฺถิปฬน ฯ เอตฺถ ปาลิย ฯ สมฺพาธสฺส สามนฺตา ทฺวงฺคุลา 
อิติ วจน ภควตา สนฺธาย วุตฺต ฯ ตตฺถาติ สมฺพาเธ ฯ เตนาติ 
ชารทาเนน วา รชฺชุพนฺธเนน วา ฯ อณฺฑก ยทิ ฉิชชฺติ ฯ 
อคฺคิตาปนฺจ เภสชฺชเลปนฺจ อคฺคิตาปนเภสชฺชเลปนานิ ฯ 
ยาย ขารกมฺม วา ชนา กโรนฺติ อาทานวฏฏ ิวา วฏฏติ 
ยาย เตล วา ปเวเสนฺติ เวฬุนาฬิกา วา วฏฏตีติ 
อธิปฺปาโย ฯ อาทานวฏฏีติ ปกฺขิปตพฺพวตฺถุวฏฏิ ฯ ยายาติ ปต 
กโรนฺติ ปเวเสนฺตีติ ปททฺวเย อาธาโร ฯ 
        [๕๒๘] สุนขมสนฺติ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ โย ปน 
สุนโข อุปฺปนฺโน ตสฺส สนุขสฺส ฯ อุภยนฺติ คามสุนขโกล- 
สุนขนาม ฯ เอตฺถ จาติ เอเตสุ มเสสุ ฯ สชาติกตายาติ 
สมานชาติกตาย ฯ ราชงฺคตายาติ รฺโ องฺคตาย ฯ 
สีหมสาทีนิ ฯ เป ฯ วตฺถาย ปฏิกฺขิตฺตานิ ฯ อิตีติ เอว ฯ น 
วฏฏตีติ ปริภฺุชิตุ น วฏฏติ ฯ ยงฺกิฺจิ มสาที ฯ อุทฺทสิฺส 
กตนฺติ ภิกฺขุ อุทฺทิสิตฺวา กต มส ฯ 
                      [ปา.๖๘..๗๓ ส.๑๙๒.๑๙๓]  
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        [๕๒๙] โสติ พฺราหฺมโณ ฯ วย กตฺวาติ วลฺชน กตฺวา ฯ 
โภชยาคุยาติ๑ ย อุณฺห วว สีตล วา ภฺุชนฺตาน โภชนกาเล 
คหิตฏาเน โอธิ ปฺายติ สา โภชยาคุ ฯ โสติ คุโฬ ฯ 
เอวนฺติ นาหนฺต กจฺจานาติ วจน ภควา อาห ฯ 
        [๕๓๐] อคฺคิโต วาติอาทีสุ ปเทสุ สมุจฺจยตฺเถ วาสทฺโท 
วตฺตติ น วิกปฺปนตฺเถ ฯ ตตฺถาป สมุจฺจยตฺถ ปากฏ กาตุ 
ตตฺร หีติอาทิมาห ฯ ตตฺราติ โกฏาเสสุ นิทฺธารณ ฯ เอกสฺส 
โกฏาสสฺส อคฺคิโต ภวิสฺสติ ฯ โกฏาสสฺสาติ ปท อนฺตราโยติ 
ปทสฺส สมฺปทาน ฯ ปสุณวาจาวเสนาป ภินฺนาน มนุสฺสาน 
อฺมฺเภเทนาติ อตฺโถ ฯ 
        [๕๓๑] เอตนฺติ อณฺณวนฺติ วจน ฯ สรนฺติ อิธ ปเท นที 
ภควตา อธิปฺเปตา ฯ อนามสิตฺวาติ ปท วิสฺสชฺชาติ ปทสฺส 
อตฺโถ ฯ เต ชนา ปลฺลลานิ อปฺปตฺวา ตรนฺตีติ อตฺโถ ฯ หิ 
สจฺจ อปฺปมตฺตก อิท อุทก ตริตุกาโมป๒ อย ปน ชโน กลฺุล 
ปพนฺธิตุ อายาส อาปชฺชติ ฯ เมธาวิโน ชนา พุทฺธา จ ปน 
พุทฺธสาวกา จ วินา เอว กุลฺเลน อีทิเสน กุลฺเลน วินา เอว 
อีทิส อุทก ติณฺณาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 ๑. โภชฺช...อิต ิสวณฺณนา ปาลิ ฯ ๒. อุตฺตริตุกาโมติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๗๖..๙๓ ส.๑๙๔.๑๙๕]  
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        [๕๓๒] กริยิตฺถาติ กมฺม ฯ อตฺตาน ปฏิจฺจ อุทฺทิสฺส กมฺม 
ปฏิจฺจกมฺม ฯ นิมิตฺตกมฺมสฺสาติ นิมิตฺตภาเวน ลทฺธพฺพกมฺมสฺส ฯ 
วิมติวิโนทนิย ปน นิมิตฺตกมฺมสฺสาติ มสขาทนนิมิตฺเตน อุปฺปนฺน- 
ปาณาติปาตกมฺมสฺสาติ วุตฺต ฯ เอตฺถาติ มเส ฯ กิรนฺติ ชีรนฺตีติ 
จ เทฺว ปาา ฯ 
        [๕๓๓] ธูรวิหาโรปติ สมีเป วิหาโรป ฯ อปวิฏอามิส- 
ขาทนตฺถายาติ ฉทฺฑิตสฺส อามิสสฺส ขาทนตฺถาย ฯ กปลสุตฺต 
สุตฺตนิปาเต วุตฺต ฯ 
        [๕๓๔] อุสฺสาวนนฺติกนฺติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ ถมฺภาน 
วา ภิตฺติปาทาน วา อุคฺคมน อุทฺธ กตฺวา ปน กปฺปยกุฏ ึ
กโรมาติ วาจาย สาวนฺจ อนฺต ยสฺสา สา อุสฺสาวนนฺติกา ฯ 
        ถมฺภาน วา อุปริ โย วิหาโร ชเนน กริยติ ภิกติฺปาเท 
วา นิขนิตฺวา โย วิหาโร กริยติ ตสฺส วิหารสฺส เหฏาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ถมฺภปฺปฏิจฺฉกาติ ถมฺภาน สมฺปฏิจฺฉกา ฯ ภูมิคติกา 
เอวาติ ภูมิย  ิตตฺตา ภูมิคติกาเยว นาม ฯ ปติฏเปนฺเตหิ 
พหูหิ ภิกฺขูหิ สมฺปริวาเรตฺวา นิจฺฉาเรนฺเตหิ วทนฺเตหิ อามสิตฺวา 
วา สย อุกฺขิปตฺวา วา ปติฏเปตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ต 
ปนาติ สงฺฆสฺส กปฺปยกฏุึ อธิฏามีติ วจน ฯ เอตฺถาติ 
อุสฺสาวนนฺติกากรณาธิกาเร ฯ วจนปรโิยสานฺจาติ กปฺปยกุฏ ึ
                     [ปา.๑๐๗..๑๑๐ ส.๑๙๗.๑๙๘]  
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กโรมาติ วจนสฺส ปริโยสาน ฯ ตสฺมึ ถมฺเภ ฯ ตตฺถาติ เตสุ 
ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ 
        เหฏา จยนฺติ เหฏา อธิฏาน อุจฺจวตฺถุ ปติฏานภูต 
อุจฺจวตฺถุ ฯ อิฏกาทโยติ ภิตฺติยา ปมิฏกาทีน เหฏา ภูมิย 
ปติฏาปยมานา อิฏกาทโย ภิตฺติยา ภูมิคติกตฺตา กปฺปยกุฏ ึ
ถมฺภา ปน อุปริ อุคฺคจฺฉนฺติ อาโรหนฺติ ตสฺมา ภูมิย 
นิขนิตฺวา ปติฏาปยมานา ถมฺภา กปฺปยกุฏึ กโรมาติ วตฺวา 
ปติฏาเปตุ วฏฏนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ ถมฺเภ หีติ หิ สจฺจ 
ถมฺเภ มนุสเฺสหิ กริยมาเน จตูสุ โกเณสุ จตฺตาโร ถมฺภา 
อธิฏาตพฺพาติ โยชนา ฯ ตถา ปนาติ เตน อนฺธกฏกถาย 
วุตฺตปฺปกาเรน อกตายป กุฏิยา ฯ 
        [๕๓๕] ตาสุ ทุวิธาสุ โคนิสาทิกาส ยตฺถ กุฏิย อาราโม 
อุปจารสีมาปริจฺฉินฺโน สกโล วิหาโร เนว ปริกฺขิตฺโต เสนาสนานิ 
น ปริกฺขิตฺตานิ โหนฺติ ฯ อย กุฏ ีอารามโคนิสาทิกา นาม ฯ 
        นิสาทน ปติฏาปน สนฺนิเวสน นิสาโท คุนนฺ วิย นิสาโท 
เอติสฺสาติ โคนิสาทิกา อปริกฺขิตฺเตน อาราเมน อุปลกฺขิตา 
โคนิสาทิกา อารามโคนิสาทิกา ฯ 
        วิหารโคนิสาทิกา นามาติ เสนาสนโคนิสาทิกา นาม ฯ อิตีติ 
                            [ปา.๑๑๐ ส.๑๙๘.๑๙๙]  
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เอว อุภยตฺราป โคนิสาทิกาสุ อารามสฺส อปริกฺขิตฺตภาโวเยว 
ปมาณ ฯ ปรกิฺขิตฺตกาเยวาติป ปาโ โส น ยุตฺโต ฯ 
เอตฺถาติ อุปฑฺฒาทิปริกฺขิตฺเต๑ อาราเม ฯ กปฺปยกฏุนิฺติ โคนิสาทิกาย 
เสสกปฺปยกุฏึ ลทฺธุ วฏฏติ ฯ 
        [๕๓๖] กาตุ เทมาติ อตฺเถ มนุสฺเสหิ วุตฺเตป กาตุ 
วฏฏติเยว ฯ หตฺถโต ปฏคฺิคโห ภิกฺขุสฺส วฏฏติ ฯ สนฺนิธิ จ 
อนฺโตวุตฺถฺจ เตส สหธมฺมิกาทีน สนตฺก วตฺถุ ภิกขฺุสฺส วฏฏตีติ 
โยชนา ฯ สนฺนิธิ จ อนฺโตวุตฺถฺจาติ ปททฺวย วฏฏตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ สนฺตกนฺติ ปท สนฺนิธิ จ อนฺโตวุตฺถฺจาติ ปททฺวยสฺส 
วิเสสน ฯ 
        สมฺมา นิธิยตีติ สนฺนิธิ ฯ ภิกฺขุสสฺ อนฺโตอาวาเส วาสิยตีติ 
อนฺโตวุตฺถ ฯ 
        เตสนฺติ สหธมฺมิกเทวมนุสฺสาน ฯ เตหีติ สหธมฺมิกาทีหิ ฯ 
อารามิกาน วา ติตฺถิยาน วา อุปสฺสโย เทวตาน วา นาคาน 
วา อุปสฺสโย พฺรหฺมาน วา วิมาน กปฺปยกุฏี นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
สงฺฆสนฺตกเมว หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ 
        [๕๓๗] อิตีติ เอว ฯ ย อิมาสุ ฯ เป ฯ อามิส ฯ ย 
อามิส วุตฺถ ฯ ย ปน อามิส วุตฺถ สงฺฆิก วา ปุคฺคลิก วา 
 ๑. เอตฺถาย อาทิสทฺโท น อิจฺฉิตพฺโพ ฯ 

                               [ปา.๑๑๐ ส.๑๙๙]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 310 

ฯ เป ฯ สนฺตก เอกรตฺตป  ปต ต อนฺโตวุตฺถ นาม โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        อกปฺปยภูมิยนฺติ ปท เคเหติ ปเท อาธาโร เคเหติ ปท 
วุตฺถนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ปคฺุคลิก วาติ ปทสฺส อธิปฺปายวเสน 
วิวรณ ภิกฺขุสฺส ภิกฺขุนิยา สนฺตกนฺติ ฯ 
        ตตฺถาติ อกปฺปยภูมิย เคเห ปกฺกฺจ วตฺถุ ฯ สตฺตาห- 
กาลิก ปน ยาวชีวิกฺจ อกปฺปยภูมิย นกิฺขิปตุ ปจิตฺุจ วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๕๓๘] ตตฺราติ ย อิมาสุ จตูสูติอาทินา เหฏา วุตฺต- 
วจเน ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ ปจิตภตฺตาทิเก อามิเส ปกฺขิปตฺวาติ 
ปเท อาธาโร ฯ นิกฺขิตฺตสปฺปอาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ มุขสนฺนิธีติ 
อนฺโตสนฺนิหิตโทโส ฯ โส หิ มุขปฺปเวสนิมิตฺตปฺปาจิตฺติยาปตฺตึ 
กโรติ ตสฺมา มุขสนฺนิธีติ วุตฺโต ฯ มุเข ปเวโส นิมิตฺต 
ยสฺสา สา มุขปฺปเวสนิมิตฺตา ฯ มุขปฺปเวสนิมิตฺตตาปตฺติยา ชนโก 
สนฺนิธิโทโสติ อตฺโถ ฯ อนฺโตวุตฺถนฺติ มุขสนฺนิธิสฺเสต นาม ฯ 
ตตฺถาติ มุขสนฺนิธิ อนฺโตวุตฺถนฺติ วจนทฺวเย นานากรณ ฯ 
ยาวชีวิกปณฺณฺจาติ ปโตลปณฺณาทิก ฯ สพฺพสสคฺคาติ สพฺเพส 
ยาวกาลิกาทิวตฺถูน สสคฺคา ฯ สพฺพสงฺคหิตาติป ปาโ๑ 

๑. สพฺพสงฺคหาติป อตฺถิ ฯ 

                               [ปา.๑๑๐ ส.๑๙๙.๒๐๐]  
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โสเยวตฺโถ ฯ 
        [๕๓๙] อิทานิ อิมาส กปฺปยกฏุีน สพฺพกา อาคมนกาล 
ปุจฺฉิตฺวา วิสฺสชฺเชนฺโต อิมาติอาทิมาห ฯ อิมา ฯ เป ฯ โหนฺตีติ 
ปุจฺฉา ฯ ชหิตา วตฺถุ กุฏีภูมิ ยาหิ ตา ชหิตวตฺถุกา ฯ 
อุสฺสาวนนฺติกา ตาว เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ ยา อุสฺสาวนนฺติกา 
ถมฺภาน อุปร ิกตา ภิตฺติปาเท วา นิขนิตฺวา กตา สา กุฏ ี
ชหิตวตฺถุกา โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ชหิตา วตฺถุ กุฏีภูมิ ยาย 
สา ขหิตวตฺถุกา ฯ สเจ ปน ถมฺเภ วา ภิตฺติปาเท วา ชนา 
ปริวตฺตนฺติ อปเนนฺติ ฯ โย โย ถมฺโภ วา ภิตฺติปาโท วา 
 ิโต อนปนีโต ฯ ตตฺถ ตตฺถ ถมฺเภ วา ภิตฺติปาเท วา 
เหตุภูเต อุสฺสาวนนฺติกา ปติฏาติ ชหิตวตฺถุกา น โหตีติ 
อธิปฺปาโย ฯ จยสฺสาติ อธิฏานอุจฺจวตฺถุสฺส ฯ กตฺวาติ ปท 
วินาสิต อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ วินาสิตกาเลติ สพฺเพส 
ภิตฺติอตฺถาย ปตอิฏกาทีน วินาสิตกาเล ฯ 
        [๕๔๐] อิทานิ ภิตฺติอตฺถาย ปตอิฏกาทีสุ เอกจฺเจสุ 
อปนีเตสุป กุฏี ชหิตวตฺถุกา น โหตีติ ทสฺเสนฺโต เยหิ 
ปนาติอาทิมาห ฯ อิฏกาทีหีติ อิฏกาสิลามตฺติกาปณฺเฑหิ ฯ 
อธิฏ ิตาติ ปติฏ ิตา ฯ เตสุ อปนีเตสุปติ เตสุ อิฏกาทีสุ 
เอกจฺเจสุ อปนีเตสุป ฯ ตทฺเสูติ เตหิ อปนีตอิฏกาทีหิ 
                            [ปา.๑๑๐ ส.๒๐๐]  
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อฺเสุ อปนีเตสุ อิฏกาทีสุ เหตุภูเตสุ กุฏ ีปติฏาติ ฯ 
อชหิตวตฺถุกา ว โหตีติ อท ปติฏาตีติ ปทสฺส อธิปปฺาโย ฯ 
ตสฺมึ อาราเมติ ปาการาทีหิ ปริกฺขิตฺเต ตสฺมึ อาราเม ฯ ตตฺถ 
ตตฺถ ขณฺฑา โหนฺตีติ อุปฑฺฒโต อธิกขณฺฑา โหนฺติ ฯ ตโต 
ตโต านโต ฯ ฉทเน วินฏเติ ติณปณฺณาทิเก ฉทเน นฏเ ฯ 
        ปกฺขปาสกมณฺฑลนฺติ เอกสฺมึ ปสฺเส ติณฺณ โคปานสีน 
อุปริ  ิตติณปณฺณาทิจฺฉทน วุจฺจติ ฯ ทฺวิปกฺขาน พนฺธนโต 
ปาโส วิยาติ ปกฺขปาโส ตสฺส มณฺฑล ปกฺขปาสมณฺฑล ฯ 
        [๕๔๑] ยตฺร ฯ เป ฯ ตตฺถ กึ กาตพฺพนฺติ ปุจฺฉา ฯ 
ยตฺราติ อาราเม ฯ ตตฺราติ ตสฺมึ อนุปสมฺปนฺนสฺส ทตฺวา ตสฺส 
สนฺตก กตฺวา ปริภฺุชเน อิท สาธก วตฺถุ ฯ วินยธรปฺ- 
ปาโมกฺโขติ วินยธราน ปธาโน ฯ ลูขทิวเสติ อปฺปโภชนทิวเส ฯ 
สปฺปนา ภฺุชนตฺถาย อาภโฏ ฯ ตโตติ ตทนนฺตร ฯ น 
มหาสิวตฺเถร ฯ ตนฺติ สปปฺกุมฺภ ฯ เปตุนฺติ ปน ฯ 
        [๕๔๒] อปเจตฺถาติ เอตฺถ เมณฺฑกวตฺถุสฺมึ วตฺตพฺพนฺตร- 
มตฺถีติ อตฺโถ ฯ ปริภฺุชิตุปติ ปสทฺเทน อฺเน วตฺถุนา 
สห ปริภฺุชตุิ อนุชานามีติ าเปติ ฯ ปาเถยฺย ปริเยสิตุนฺติ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ เกจิ ชนา ฯ ตถาติ ปริเยสเนน ฯ 
คมนีเย มคฺเค สติ ฯ ยตฺตเกน ปาเถยฺเยน ฯ 
                    [ปา.๑๑๑..๑๒๐ ส.๒๐๐.๒๐๑]  
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        [๕๔๓] ปาน อปวนฺตา ตุเมฺห น อุปฺปาทยิตฺถาติ ปเท 
กตฺตา ฯ ปจฺจยพาหุลฺลิกาติ ปจฺจยาน พาหุลภาเว นิยุตฺตา ฯ 
มยิ จาติ จสทฺโท น อุปฺปาทยิตฺถ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
มม จ ตุเมฺหสูติ ตุเมฺหสุ มม จ คารว ชนยิตฺถ ฯ มมาติ 
ปท คารวนฺติ ปเท สามี ฯ จสทฺโท อกตฺถ จ ชนยิตฺถ 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิตีติ เอว ฯ โวติ ปท ปสนฺโนติ ปเท 
กมฺม ฯ 
        [๕๔๔] ตตฺถาติ อฏ ปานานีติอาทิวจเน วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ 
เตสุ อามกปกฺเกสุ อมฺเพสุ นิทฺธารณ ฯ อนุปสมฺปนฺเนหิ กต 
ลภิตฺวา ปน ปุเรภตฺต ปฏิคฺคหิต อมฺพปาน วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อปสทฺโท นริามิสปริโภค อเปกฺขติ ฯ เตสุ ปนาติ ชมฺพุปานาทีสุ ฯ 
ชาติรเสนาติ ปกติรเสน ฯ ตมฺปน มธุกปาน ฯ มุทฺทกิาติ ปท 
มทฺทิตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
        โมทนฺติ เอตายาติ มุทฺทิกา ผลวิเสโส มุท โตเส 
ณิกปฺปจฺจโย ทสฺส ทฺวิตฺต ฯ 
        สลติ โคจรตฺตมุปคจฺฉตีติ สาลุก อุปฺปลกนฺทาทิ สล 
คมเน ณุกปฺปจฺจโย ฯ 
        ผารุสกปานนฺติป อตฺถิ ฯ อคฺคิปากานิ น วฏฏนฺตีติ ภิกฺขุนา 
สย กตานิ อคฺคิปากานิ ปานานิ น วฏฏนฺติ ฯ ยาวกาลิก- 
                       [ปา.๑๒๓ ส.๒๐๒.๒๐๓]  
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ปตฺตานฺหีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ ยาวกาลิกปตฺตาน 
ปกฺกาน รโส ปุเรภตฺตเมว กปฺปติ ยาวชีวิกาน ปกฺกาน รโส 
สตฺตาห กปฺปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ปฏิคฺคเหตฺวาติ ปท ปต อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
สทฺธินฺติ ปท ปกฺกานนฺติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ 
        สุทฺธอุทเกน ยาวชีวิกปคฺค ปจฺจติ ฯ ขีราทีหิ สทฺธึ ยาว- 
ชีวิกปคฺต ภิกฺขุนา ปจิตุ น วฏฏติ ฯ อฺเหิ ปกฺกมฺปติ 
อฺเหิ อนุปสมฺปนฺเนหิ ขีราทีหิ สทฺธี ปกฺกมฺป ยาวชีวิกปตฺต 
ฑากรสสงฺขฺยเมว คจฺฉติ ฯ อฺเหีติ ปท ปกฺกมฺปติ ปเท 
กตฺตา ฯ เปตฺวา มธุกปุปฺผรสนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ย ปาก มธุกปุปฺผรส คเหตฺวา มชฺช ชโน กโรติ๑ โส ปาโก 
ปุเรภตฺตมฺป น วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เตนาติ มธุกปุปฺเผน ฯ 
ยโตติ กาลโต ฯ ตนฺติ อลลฺาทิมธุกปุปฺผ เตน กตผาณิตฺจ ฯ 
จตฺตาโร รสาติ ผลปตฺตปุปฺผอุจฺฉุรสา ฯ 
        [๕๔๕] ตตฺถาติ โรชวตฺถุมฺหิ ฯ อาวปนฺติ ปกฺขิปนฺติ เอตฺถาติ 
อาวาปโก ถวิกา อาปุพฺโพ วปธาตุ ฯ น ภิกฺขเว ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ นหาปตปุพฺเพน ขุรภณฺฑ คเหตฺวา ฯ 
สนฺตเกน ขุรภณฺเฑน ฯ ต วา อฺ วา ขุรภณฺฑ ฯ 
 ๑. วณณฺนาปาโ พหุวจน กโต ฯ 

                    [ปา.๑๒๓..๑๓๐ ส.๒๐๓.๒๐๔]  
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        [๕๔๖] นยคฺคหณตฺถายาติ อวุตฺตาน นเยน ชานนตฺถาย ฯ 
นยคฺคหณ าเปนฺโต อาห ตตฺถาติอาทึ ฯ ตตฺถาติ ย 
ภิกฺขเวติอาทิวจเน ปริมทฺทนฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ สตฺุตนฺติ 
เปตฺวา ธฺผลรสนฺติอาทิก ปาลึ ฯ อิทนฺติ ปท วุจฺจมานา- 
เปกฺข ฯ เปตฺวา ธฺผลรสนฺติ วจเนน ภควตา ปฏิกฺขิตฺตานิ ฯ 
        ตาโล จ นาฬิเกโร จ ปนโส จ ลพุโช จ อลาพุ จ 
กุมฺภณฺโฑ จ ปุสผลฺจ ติปุสฺจ เอลาลุกฺจาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ 
สพฺพฺจาติ จสทฺโท มหาผลานิ จ อปรนฺนฺจาติ๑ โยเชตพฺโพ ฯ 
ธฺคติกเมวาติ ธฺาน อนุโลมเมว ฯ ตนฺติ ธฺคติก- 
มหาผลาปรนฺน๑ ฯ อิตีติ ปริสมาปนฺน ฯ 
        เวตฺต จ ตินฺติณิโก๒ จ มาตุลุงฺโค จ กปฏโ จ โกสมฺโพ 
จ กรมนฺโท จาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ อาทิสทฺเทน ทาฑิ๓มาทีน คหณ ฯ  
ตานีติ ขุทฺทกผลปานานิ ฯ เปตฺวา หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ 
สานุโลมนฺติ อปรนฺน๑สหิต ธฺผลรส ฯ 
        [๕๔๗] ฉ จีวรานีติ 
              โขม โกเสยฺย กปฺปาส-     สาณภงฺคานิ กมฺพล 
              กปฺปยานิ ฉเฬตานิ            สานุโลมานิ ชาติโตติ 
ขุทฺทกสิกฺขา ฯ เตสนฺติ เตส ฉนฺน จีวราน อนุโลมานิ 
อนุกุลานิ ฯ ทุกุลนฺติ ทุกลุสงฺขาเตน เกนจิ วากวิเสเสน วายิต 
๑. อปรณฺณนตฺิ วณณฺนาวจน.  ๒. ตินฺตนิกิ อิติ วณฺณนาวจน. ๓. ฑาฒิม อิติ  
 ภเวยยฺ. 

                         [ปา.๑๓๑ ส.๒๐๔.๒๐๕]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 316 

จีวร ฯ ปตฺตุณฺณเทเส ชาต ปตฺตุณฺณ๑ ฯ จีนเทเส ชาต ปฏ 
จีนปฏ ฯ โสมารเทเส ชาต ปฏ โสมารปฏ ฯ ตตฺถาติ 
ทุกุลาทีสุ ฯ เทวฺ ปฏาติ จีนปฏ โสมารปฏนฺติ เทฺว ฯ ตีณีติ 
ปตฺตุณฺณา๑ทีนิ ตีณิ โกเสยฺยสฺส อนุโลมานิ ปาณเกหิ กตฺสุตฺต- 
มยตฺตา ฯ ทุกุล สาณสฺส อนุโลม วากมยตฺตา ฯ เทฺวติ 
อิทฺธิมย๒ เทวทตฺตินฺติ เทฺว กปฺปาสิกสฺส วา สพฺเพส วา 
อนุโลมานิ ฯ 
        [๕๔๗] เอกาทสปตฺเตติ 
              สุวณฺณมณิปตฺตา จ             เวฬุริยผลิกุพฺภโร 
              กาจกสมโย ปตฺโต              ติปุสมโยปจ๓ 

              ตถา ทารุมโย                       ปตฺโต    ตมฺพสชฺฌุมโยปจ 
              เอกาทสวิธา ปตฺตา             วตฺุตา ทุกฺกฏวตฺถุโตติ 
เอกาทส ฯ เตสเยวาติ เตส ทฺวินฺน ปตฺตาน ฯ กฺจนโกติ 
อาหริมอุทกฆโฏ ฯ อิติ อิเม ตโย ฯ เตสเยวาติ เตส ติณฺณ 
ตุมฺพาน ฯ เอเตส ตุมฺพาน ฯ เอกปณฺณจฺฉตฺตนฺติ ตาล- 
ปณฺณจฺฉตฺต ฯ อิตีติ ปท อิมินาติ ปทสฺส สรูป ฯ อฺานีป 
อนุโลมานิ ฯ 
 ๑. ปตฺตุนฺน ฯ ๒. อิทฺธิมยิกนตฺิ วณณฺนาปาโ ฯ ๓. อิมสฺมึ ปาเท เอกกฺขร 
 นฏ ติปุสก...อิติ ภวิตพฺพ ฯ 

                                [ส.๒๐๕.๒๐๖]  
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        [๕๔๙] ตทหุ ฯ เป ฯ อาทีสุ๑ วจเนสุ วุตฺต ฯ สพฺพ 
กาลิก สมฺภินนฺรส สนฺธาย ภควตา วุตฺต ฯ สมฺภินฺนรส สนฺธาย 
วุตฺตนฺติ วจน พฺยติเรเกน โสเธนฺโต สเจ หีติอาทิมาห ฯ 
ฉลฺลิมฺปติ ตจ ฯ อนปเนตฺวาติ ปท สกเลเนวาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ปานกนฺติ อมฺพปานาทิปานก ฯ ตนฺติ ปานก ฯ 
อุปรีติ ปายาสสฺส อุปริ ฯ ย สปฺป ต สปฺป อป ฯ เป ฯ 
วฏฏติ ฯ ตานีติ ตกฺโกลชาติผลาทีนิ  ฯ ย ย กาลิก ต ต 
กาลิก ตสฺส ตสฺส กาลิกสสฺ ฯ กาลวเสน กาลปฺปฏพิทฺเธน ฯ 
สมฺภินฺนรส กาลิก ฯ ยาวกาลิก หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ 
อตฺตนาติ ยาวกาลิกสงฺขาเตน อตฺตนา ฯ ยามกาลิกาทีนีติ ปท 
อุปเนตีติ ปเท กมฺม ฯ สภาวนฺติ ปกตึ ฯ เตน ตทหุปฺปฏิคฺ- 
คหิเตน สทฺธินฺติ ตสฺมึเยว ทิเน ปฏิคฺคหิเตน เตน สตฺตาหกาลิเกน 
สทฺธึ ฯ ปุเร ปฏิคฺคหิต วาติ ปรุิมทิวเส ปฏิคฺคหิต ฯ ทฺวีหปฺ- 
ปฏิคฺคหิเตน สตฺตาหกาลิเกน สทฺธึ ปฏคฺิคหิต ยาวชีวิก ฉาห 
กปฺปตีติอาทิ โยเชตพฺพ ฯ ตสฺมาเยว หีติ เอตฺถ หิสทฺโท 
ปทปูรณ ฯ กาล...เจตฺถาติ กาลยามสตฺตาหาติกฺกเมสุ จ สนฺเตสุ 
เอเตสุ ยาวกาลิกยามกาลิกสตฺตาหกาลิกวตฺถูสุ วิกาล ฯ เป ฯ 
 ๑. อาทิ อิติ วณฺณนาปาโ อยเมว ยุตฺตตโร วุตฺตนฺติ ปเท  วุตฺตกมฺม ฯ 

                            [ปา.๑๓๒ ส.๒๐๖.๒๐๗]  
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อาปตฺติโย ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพา ฯ เอตฺถาติ ปท เวทิตพฺพาติ 
ปเท อาธาโร ฯ 
        ตตฺถ ยาวกาลิก อตฺตโน กาลาติกกฺนฺต วิกาลโภชนสิกฺขา- 
ปเทน ปาจิตฺติย ชนยติ ฯ ยามกาลิก ยามาติกฺกนฺต สนฺนิธิ- 
สิกฺขาปเทน ปาจิตฺติย ชนยติ ฯ สตฺตาหกาลิก สตฺตาหาติกฺกนฺต 
เภสชฺชสิกฺขาปเทน นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ชนยติ ฯ 
        กาลิเกสูติ นิทฺธารณ ฯ อิทเมว ทฺวย กาลิก ฯ อนฺโต- 
วุตฺถกฺเจว สนฺนิธิกรณฺจาติ อนฺโตวุตฺถตฺตกรณฺเจว สนฺนิธิ- 
การกฺจ ฯ สนฺนิธิมฺป สนฺนิธิภาวมฺป ภาวปฺปธาโนยนฺนิท- 
เทโส ฯ 
                   เภสชฺชกขฺนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                       ------------- 
                                 [ปา.๑๓๒ ส.๒๐๗]  
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               ก ินกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
 
        [๕๕๐] ก ินกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ ปเวยฺยกาติป๑ ปาโ ฯ 
ตตถาติ รฏเ ฯ โกสลรฺโติ ปท ภาตูนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
เอโก ปตา เอเตสนฺติ เอกปตโร เอกปตโร จ เต ภาตโร 
จาติ เอกปตุภาตโร ฯ เอตนฺติ ปาเวยฺยกาติ วจน ฯ เตสูติ 
ภทฺทวคฺคิยตฺเถเรสุ ฯ น อรฺวาสมตฺเตน อารฺกาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ สสีวเสนาติ ปธานวเสน ฯ เอต อารฺกาติ วจน 
ภควตา วุตฺต ฯ อุกฺกปุณฺเณ๑หีติป ปาโ ฯ ฆนานีติ ถูลานิ ฯ 
เตสูติ จีวเรสุ ฯ อวิวทมานา วสฺส วสิมฺหาติ เอตฺถ วจเน 
น อโวจุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อนมตคฺคิยกถนฺติ อนมตคฺเค 
สสาเร นิยุตฺตกถ ฯ ตนฺติ เอต เอวรูป กถ ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
ภควาติ ปท จินฺเตตฺวา อามนฺเตสติี ปททฺวเย กตฺตา ฯ สเจ 
กฐินตฺถาโร มยา ปฺญตฺโต ฯ สนฺตรตฺุตเรนาติ สห อนฺตร- 
วาสเกน อุตฺตราสงฺเคน ฯ น เอวนฺติ เอว น กลิมนฺตา๓ ฯ 
        [๕๕๑] ตตฺถาติ ตสฺมึ อนุชานามิ ภิกฺขเวติอาทิวจเน 
วินิจฺฉโย ฯ เอว หีติ หิ สจฺจ เอว อตฺเถ สติ ฯ โส เนส 
 ๑. ปาเยยฺกาติ อิทานิ สนฺนฏิาน ฯ  ๒. โอกปุณฺเณหีติ ยตฺถกตฺถจิ ทิสฺสติ ฯ 
 ๓. กิลนฺตาติ ตปฺปจฺจยิโก วณฺณนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๑๓๕.๑๓๖ ส.๒๐๘.๒๐๙]  
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ภวิสฺสตีติ วจน ฯ โส เนสนฺติ เอตฺถ ปน ปเท อิติ อตฺโถ ฯ 
ตตฺถาติ เตสุ อนามนฺตจาราทีสุ ฯ 
        อนามนฺเตตฺวา จรณนฺติ ปฺจนฺน โภชนาน อฺตเรน 
นิมนฺติตสฺส สโต สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา กุเลสุ จาริตฺต- 
มาปชฺชน ฯ 
        จีวร๑ อสมาทาย จรณนฺติ นาเมน อธิฏ ิตจีวรสฺส อสมาทาย 
จรณ นาเมนาธิฏ ิตาน ติณฺณ จีวราน อฺตร จีวร ยตฺถ 
กตฺถจิ นิกฺขิปตฺวา อฺตฺถ อรุณุฏาปนนฺติ อตฺโถ ฯ 
        คณสฺส โภชน คณโภชน คโณติ เจตฺถ จตฺตาโร วา 
ตทุตฺตริ วา ภิกฺขู เตส วิฺตฺติโต วา นิมนฺตนโต วา ลทฺธสฺส 
โอทนาทีน ปฺจนฺน อฺตรสฺส โภชนสฺส คหณนฺติ อตฺโถ ฯ 
        อนธิฏ ิต อวิกปฺปตนฺติ จีวรธารณ ทสาหมติกฺกมิตฺวา จีวรฏ- 
ปนนฺติ อธิปฺปาโย ฯ 
        อนตฺถตก ินา ปน อิเมสุ ปฺจสุ อานิสเสสุ จีวรมาเส 
อสมาทานจาร เปตฺวา เสสานิสเส ลภนฺตีติ กงฺขาวิตรณีฏีกาย 
วุตฺต ฯ 
        มตกจีวรนติ มตภิกฺขุอาทิกสฺส สนฺตกจีวร ฯ ตตฺรุปฺปาเทนาติ 
ตสฺมึ วิหาเร สนฺตเกน อุปฺปาทเนน เขตฺตวตฺถุอาทินา ฯ 
 ๑. ติจีวรนตฺิ วณฺณนาปาโ  ฯ 

                                 [ปา.๑๓๖ ส.๒๐๙]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 321 

        [๕๕๒] เอวฺจ ฯ เป ฯ ตพฺพนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
คณนวเสนาติ ปเท ลภนตีฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ปจฺฉิมโกฏิยา 
ปฺจ ชนา ลภนฺตีติ ปจฺฉิมโกฏิยา จตฺตาโร ก ินทุสฺส ทายกา 
เอโก ปฏิคฺคาหโกติ ปฺจ ชนา ลภนฺติ ฯ ปจฺฉิมโกฏยิาติ ปท 
ปฺจาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ วุตฺถวสสฺวเสนาติ ปท ลภนฺตีติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ฉินนฺ วสฺส เยส เต ฉินฺนวสฺสา ฯ 
อานิสสฺจ ลภตีติ อนามนฺตจาราทิก ก ินานิสส ลภติ กสฺมา 
เหฏา อฏกถาย อถ จตฺตาโร ภิกฺขู วสฺส อุปคตา เอโก 
ปริปุณฺณวสฺโส สามเณโร สเจ ปจฺฉิมิกาย อุปสมฺปชฺชตีติอาทิ- 
วจนโต เจว กงฺขาวิตรณีฏีกาย อานิสเสติ อนามนฺตจาราทิเก 
ก ินานิสเส อถ ปน จตฺตาโร ภิกฺขู วสฺส อุปคตา เอโก 
ปริปุณฺณวสฺโส สามเณโรติอาทิวจนสฺส ทสฺสนโต จ ฯ อิติ 
เอตฺถาปติ อิติ เอว เอตสฺมึ วจเน ฯ 
        [๕๕๓] ตนฺติ วตฺต ฯ ตสฺส ก ินทายกสฺส ฯ วตฺถนฺติ ปท 
ทาตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ ตสฺสาติ ก ินจีวรสฺส ฯ 
        ขลิมกฺขิตสาฏโกติ ภตฺตกฺชิเกน มกฺขิตสาฏโก ฯ มลีน- 
สาฏโกปติ กลิิฏสาฏโก ฯ 
        ตทตฺถายาติ ตสฺส ชณฺิณจีวรสฺส อตฺถาย ฯ ทปุปฺฏฏ จีวร 
ยสฺส โส ทุปฏฏจีวโร ฯ สเจปสฺสาติ อสฺส เถรสฺส ฯ 
                      [ปา.๑๓๖ ส.๒๑๐..๒๑๒]  
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เอกปฏฏจีวร ฆนฺนติอาทินา ก ินสาฏโก ฆโน เอกปฏฏปฺปโหนก 
ทาตพฺพนฺติ าเปติ ฯ เปลวาติ วิรฬตนุกา ฯ อลภนฺโตติ 
ทุปฺปฏฏปฺปโหนก อลภนฺโต อห ฯ เตนาปติ ปฏิคฺคาหเกน ภิกฺขุนา ฯ 
อิติ มนสิกาเรน น คเหตพฺพ ฯ วิสิพฺเพตฺวาติ วิชเฏตฺวา ฯ ต 
ทสฺเสตุนฺติ ต วิธี าเปตุ ฯ เอวนฺติ ทานกมฺมวาจาย ฯ นฏิ ิต 
ปริกมฺม อสฺสาติ นิฏ ิตปริกมฺม ฯ ตสฺสาติ ปทุมุตฺตรสฺส ฯ 
ตนฺติ ก ินวตฺต อกาสิ ฯ 
        [๕๕๔] อตฺถารเกน ภิกฺขุนา ก ิน อตฺถริตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อตฺถริตพฺพนฺติ อตฺถรณ กาตพฺพ ฯ ตฺจ โข ตถาวจีเภท- 
กรณเมวาติ ทฏพฺพ ฯ อตฺถริตฺวา จ ปน อนุโมทาเปตพฺพนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิตเรหิ จาติ อนุโมทเกหิ ฯ เอวนฺติ อตฺถรณ- 
อนุโมทเนน ฯ สพฺเพสนฺติ อตฺถรกอนุโมทกาน ฯ สงฺฆสฺส อนุ- 
โมทนายาติอาทีสุ สงฺฆสฺส อนุโมทนาย สงฺฆสฺส อตฺถต โหติ 
ก ิน คณสฺส อนุโมทนาย คณสฺส อตฺถต โหติ ก ิน ปุคฺคลสฺส 
อตฺถราย๑ ปุคฺคลสฺส อตฺถต โหติ ก ินนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เสสจีวรานิปติ ปจฺจุทฺธริตจีวรโต เสสจีวรานิป ทุพฺพลานิ ชิณฺณานิ ฯ 
เตสปติ ทุพฺพลาน เสสจีวราน ฯ วสฺสาวาสิกฏ ิติกายาติ วสฺสา- 
วาสิกาน  ิติกาย ฯ เอกสีมาย พหู วิหารา โหนฺตีติ เอกาย 
 ๑. อตฺถาราติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                              [ปา.๑๓๖ ส.๒๑๒..๒๑๔]  
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อุปจารสีมาย อนฺโต กตา นานูปจารา พหู วิหารา โหนฺติ ฯ 
เตน จีวรกฺขนฺธกวณฺณนาย วกฺขติ อิทฺจ ปน นานาลาเภหิ 
นานูปจาเรหิ เอกสีมาวิหาเรหิ กถิตนฺติ ฯ 
        [๕๕๕] ยถา จาติ เยน วิธินา ฯ ทสฺเสตุนฺติ าเปตุ 
วตฺวาติ ปเท สมฺปทาน ฯ มหนฺตา๑ ภูมิ ยสฺส ต มหาภูมิก ฯ 
ตโตติ จตุวีสติอาการทสฺสนโต ฯ ปรวิาเรปติ ปสทฺโท อิท 
ก ินกฺขนฺธก อเปกฺขติ ฯ 
        ตตฺถาติ อุลฺลิขิตมตฺเตนาติอาทิปเทสุ ฯ โมฆสุตฺตกานุสาเรนาติ 
ปท สิพฺพิต อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ทีฆสิพฺพิตมตฺเตนาติ 
ทีฆสิพฺพินิยา สิพฺพิตมตฺเตน ฯ มุทฺธิยปฏพนฺธนมตฺเตนาติ มุทฺธิปฺ- 
ปตฺตสฺส ฆฏิตพฺพปฏสฺส พนฺธนมตฺเตน ฯ 
        เทฺว จิมิลิกาโยติ อโธ อุทฺธ จิลิมกิาโย ฯ ก ินสาฏกนฺติ 
ปท กตฺวาติ ปเท ปกติกมฺม ฯ ตสฺสาติ ปมจิมิลิกาย ฯ 
กุจฺฉิจิมิลิกนฺติ อนฺโต จิมิลิกกมฺม ฯ 
        ปกติจีวรสฺสาติ ปท ทาเนนาติ ปเท สมฺปทาน ฯ อุปสฺสย- 
ทาเนนาติ นิสฺสยาทาเนน ฯ ปกติ...จีวรนฺติ ปกติยา เอกปฏฏ- 
 ๑. มหตี ฯ 

                        [ปา.๑๓๗ ส.๒๑๔.๒๑๕]  
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พนฺธจีวร๑ กาตุนฺติ ปเท ปกติกมฺม ฯ ปฏ ิยา อนุวาโต 
ปฏ ิอนุวาโต ปฏิ ิอนุวาตสฺส อาโรปนมตฺต ปฏ ิ...ตฺต ฯ 
ปริกถายาติ ปริยาเยน กถเนน ภิกฺขุนา อุปฺปาทิเตน ทุสฺเสน ฯ 
        มาตรป วิฺาเปตุนฺติ อตฺตโน ก ินทาปนตฺถาย ก ิน- 
ทายโก พหุ ปฺุ ปสวตีติ เอว อตฺตโน มาตรป วิฺาเปตุ 
ภิกฺขุ๒ น วฏฏติ ฯ อปสทโฺท สมฺภาวโน ปรสฺส ก ินทาปนตฺถาย 
มาตรป วิฺาเปตุ วฏฏตีติ อธิปฺปาโย ฯ อากาสโต...เมว 
ก ิน วฏฏติ ฯ เอวสทฺเทน ปริกถาย อุปฺปาทิต ทุสฺส น 
วฏฏตีติ วิฺาเปติ ฯ 
        ตตฺถาติ ตสฺมึ ทุวิเธ สนฺนิธิมฺหิ นิทฺธารณ ฯ รตฺติ- 
นิสฺสคฺคิเยนาติ รตฺติยา นิสฺสชฺชเนน อติกฺกนฺเตน ฯ อุทฺริยตีติ 
นิกฺขมติ ฯ กปฺโป เอว พินฺทุ กปฺปพินทฺุ อนาทินฺโน๓ กปฺปพินทฺุ 
ยสฺมึ โส อนาทินฺนกปฺปพินฺทุ ฯ อฺตฺร ฯ เป ฯ อาทีสุ ปเทสุ 
อิติ อตฺโถ ฯ มหามณฺฑลอฑฺฒมณฺฑลานีติ ปฺจกาทีนิ มหา- 
มณฺฑลขุทฺทกมณฺฑลานิ ฯ ทสฺเสตฺวาติ ปากฏ กตฺวา กเตเนวาติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ กเตเนว จีวเรน อตฺถต ก ิน วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
 ๑. ...พทฺธ...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. ภิกฺขุนาติ ภวิตพฺพ ฯ  ๓. อนาทินนฺ ฯ 

                   [ปา.๑๓๗.๑๓๘ ส.๒๑๖.๒๑๗]  
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        กสฺมา ปน มณฺฑลานิ ทสฺเสตฺวา กตนฺติ อาห เอวนฺติ- 
อาทึ ฯ เอว หีติ หิ สจฺจ เอว มหามณฺฑลาทีนิ ทสฺเสตฺวา 
กรเณ สติ จีวร สมณฺฑลีกต นาม โหติ ฯ สห มณฺฑเลน 
วตฺตตีติ สมณฺฑล สมณฺฑลฺจ ต กตฺจาติ สมณฺฑลึกต ฯ 
ตนฺติ ปฺจก วา อติเรกปฺจก วา ฯ เปตฺวาติ ปท อฺตฺราติ 
ปทสฺส วิวรณ ฯ อฺเน ขณฺเฑน วา อตฺถต ก ิน น 
วฏฏติ ฯ 
        [๕๕๖] คตวตฺถุกสาฏเกนาติ ชิณฺณสาฏเกน ฯ คต อตีต 
อฆตสงฺขาต วตฺถุ เอตสฺมาติ คตวตฺถุโก คตวตฺถุโก จ โส 
สาฏโก จาติ คตวตฺถุกสาฏโก ฯ เขตฺเตสูติ าเนส ุฯ โจลกภิกฺขนฺติ 
โจลกยาจน ฯ ตนฺติ สห ก ินสฺส ฯ เป ฯ ชายนฺตีติอาทิ วจน ฯ 
ตตฺถาติ ปริวาเร ฯ วุตฺตมตฺถ สมตฺเถนโฺต น หีติอาทิมาห ฯ 
หิ สจฺจ เตน ปริวาราคตปาเน อิธ ก ินกฺขนฺธเก อวุจฺจมาเนน 
ก ินตฺถารสฺส น กิฺจิ ปริหายตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ก ินตฺถารสฺสาติ 
ปท น ปริหายตีติ ปเท สมฺปทาน กิฺจีติ ปท น ปรหิายตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ อุพฺภารนฺติ อุทฺธรณ ฯ 
        [๕๕๗] ตตฺถาติ ตสฺมึ กถฺจ ฯ เป ฯ ก ินนฺติอาทิวจเน 
วินิจฺฉโย ฯ ตาสูติ มาติกาสุ ฯ อสฺสาติ มาติกาย ฯ เสสาปติ 
นิฏานนฺติกาทโย ปฺจ ฯ 
                     [ปา.๑๓๘.๑๓๙ ส.๒๑๖.๒๑๗]  
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        อาสาย อวจฺเฉโท เอติสฺสาติ อาสาวจฺเฉทิกา ฯ สห 
อุพฺภาเรนาติ สหุพฺภาโร ฯ 
        เอตฺจาห วิสฺสขฺชิสฺสนฺติ อห เอต จ อาวาส วิสฺสขฺชิสฺส 
ปริจฺจขิสฺสามิ อิติ เอว ปกฺกมโต จีวรปลิโพโธ ปม ฉิชฺชติ ฯ 
เอว โหตีติ เอว วิตกฺกน โหติ ฯ จีวเร นิฏ ิเต ฯ เป ฯ ฉิชฺชตีติ 
เอตฺถ อิติสทฺโท ปริสมาปนฺน๑ ฯ เอตฺถาติ สนฺนิฏานนฺติเก๒ ฯ 
เอว วุตฺตนเยน ฯ นาสนนฺติกาทีสุ สพฺพก ินุทฺธาเรสุ ฯ 
        ปลิโพธปุจฺเฉทสฺส วิตฺถารโต อวจเน เหตุ าเปนฺโต โสติ- 
อาทิมาห ฯ โสติ ปลิโพธปุจฺเฉโท ชานิตุ สกฺกา ปณฺฑิเตน 
ตสฺมา มยา น วุตฺโต ฯ 
        เอตฺถาติ นาสนนฺติกาทีสุ จตูสุ ก ินุทฺธาเรสุ ฯ ตสฺส สห 
สวเนนาติ วิหาเร ภิกฺขูหิ อนฺตรุพฺภาร กตนฺติ ตสฺส ภิกฺขุโน 
สวเนน สห ฯ 
        [๕๕๘] อาสาวจฺเฉทิกสฺส สวนนฺติกานนฺตร อวจเน เหตุ 
าเปนฺโต อยนฺติอาทิมาห ฯ อย ปน อาสาวจฺเฉทิโก ก ินุทฺธาโร 
อเนกปฺปเภโท โหติ ตสฺมา วิตฺถาเรตฺวา ภควตา วุตฺโต อย 
อาสาวจฺเฉทิโก อิธ น วุตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 ๑. น เอว ภวิตพฺพ เอตนฺติ ปเท สรูปนฺติ ภวติพฺพ ฯ ๒. สนฺนิฏานนฺตกิาทีสูติ 
 ยุตฺตตร ฯ 

                                    [ปา.๑๓๙ ส.๒๑๘]  
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        ยสฺมาติ ปท โหตีติ ปเทน สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ อนาสายาติ 
จีวราสาย อนุปฺปนฺนฏาเน ลภติ ฯ อาสายาติ อาสิตฏาเน น 
ลภติ ฯ นเยนาติ ปท อเนก อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        โวมิสฺสา เทสนา ยสฺส อาสาวจฺเฉทิกสฺส โส โวมิสฺสเทสโน ฯ 
อเนกา ปเภทา ยสฺส โส อเนกปฺปเภโท ฯ 
        อิธ น วุตฺโตติ อย อาสาวจฺเฉทิโก อิธ สวนนฺติกานนฺตเร 
ภควตา น วุตฺโต ฯ อิธ ปนาติ อิมสฺมึ สวนนฺติกานนฺตเร ฯ 
ตตฺถาติ สีมาติกฺกนฺติเก ฯ 
        [๕๕๙] สมาทายวาเรปติ ปท ทสฺสติาติ ปเท อาธาโร ฯ 
วิปฺปกตจีวรสฺสาติ กมฺม ฯ เตเยวาติ สตฺต ก ินุทฺธารา ฯ 
ตโตติ สมาทายวารโต ฯ อนามสิตฺวา วาติ อคฺคเหตฺวา เอว ฯ 
อิมเมว วิธี ฯ อามสิตฺวา จาติ๑ คเหตฺวา ทสฺสิตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
จสทฺโท สมุจฺจยตฺโถ ฯ นเยน จาติ ปท ทสฺสิตาติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ เย เย ก ินุทฺธารา ฯ นเยนาติ ปท ทสฺเสตฺวาติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิตเรหิ อุทฺธาเรหิ ฯ โวมิสฺสกนเยนาติ 
ปท อเนก อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ทิสงฺคมิยวเสน จาติ 
ทิสงฺคมิยภิกฺขุปฺปฏิพทฺเธน ฯ ทสฺเสตฺวาติ ทสฺเสนฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เย เย ปลิโพธา ภควตา วุตฺตา เตส เตส ปลิโพธาน ฯ 
 ๑. อามสิตฺวา วาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๑๓๙..๑๖๔ ส.๒๑๘.๒๑๙]  
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ตตฺถาติ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ จิตฺเตนาติ ปท จตฺโตติ ปเท 
กรณ ฯ จตฺโตติ ภิกฺขุนา ปริจฺจตฺโต 
                ก ินกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                  ----------- 
                           [ปา.๑๖๔ ส.๒๑๙]  
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                  จีวรกฺขนธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๕๖๐] จีวรกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ อภิคตาติ อุปคตา ฯ 
เกหีติ ปท อภิคตาติ ปเท กตฺตา ฯ มนุสฺเสหิ อภิคตาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ มนุสฺเสหีติ กตฺวตฺเถ สติ กสฺมา ปาลิย มนุสฺสานนฺติ 
วุตฺตนฺติ อาห กรณตฺเถติอาทึ ฯ กตฺวาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท 
เหตุ ฯ นาครา เทฺว สตสหสฺสานิ เทนฺติ ราชา ตีณิ สตสหสฺสานิ 
เทติ ฯ ปฏิสเตนาติ รตฺตึ นิสฺสาย สเตน ฯ 
        [๕๖๑] กา เม เทว มาตาติ ชีวโก กสฺมา ปุจฺฉิ ฯ 
ตนฺติ ชีวก วทนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ ตสฺสาติ ชวีกสฺส ฯ 
อิตีติ ตสฺมา ฯ โสติ ชีวโก ฯ ตนฺติ การณ ฯ อปจาติ 
อฺ วจน วตฺตพฺพ อตฺถิ ฯ อย ชีวโก ทิสฺวา ปตฺถนมกาสีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อุปฏากนฺติ ปท เวชฺชนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
อิติสทฺโท ทิสฺวาติ ปเท อากาโร ฯ ปตฺถตคุณ เวชฺชนฺติ 
ปตฺถโต คุโณ เยน โส ปตฺถตคุโณ ฯ ปุริมปฺปตฺถนายาติ 
ปท โจทิยมาโนติ ปเท กตฺตา ฯ ตนฺติ ชวีก ฯ อิธ 
ตกฺกสิลาย ฯ ตโต โสติ ตทนนฺตร โส ชีวโก ฯ เอว สนฺเตปติ 
เอว การเณ สนฺเตป ฯ อสฺสาติ ชีวกสฺส ฯ น ปมุสฺสตีติ น 
วินสฺสติ ฯ 
                 [ปา.๑๖๘..๑๗๒ ส.๒๒๐..๒๒๒]  
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        สตฺต ฯ เป ฯ ปฺายตีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ยตฺตก 
สิปฺป ฯ น ชวีก ฯ อชฌฺาวสิตฺวาติ ปท สิกฺขาเปสีติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ น ชีวก ฯ อิติ มนสิกาเรน วิสฺสฏ อิติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สกฺเกนาติ ปท วิสฺสฏาติ ปเท กตฺตา ฯ 
วิสฺสฏมตฺโต ชีวโก ฯ เอว สตฺต จ เมติอาทึ ฯ อิมินา 
ชีวเกน ฯ จสทฺโท๑ น อุคฺคหิตนฺติ จ อุคฺคหิตนฺติ จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ตสฺสาติ อาจริยสฺส ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ ขีณ 
ปาเถยฺย เอตสฺสาติ ขีณปาเถยฺโย ฯ อิตีติ ตสฺมา 
        [๕๖๒] กึป เม อยนฺติ อย อิตฺถี เม กึป ทสฺสติ ฯ 
นนฺติ ชีวก ฯ เอวนฺติ สพฺพาการ ตุยฺห โหตูติ เอว ฯ 
สตสหสฺสอุฏานกนฺติ สตสหสฺส ธน อุฏาปนก ฯ อุปนยเมตสฺส 
อธิปฺปาโยติ ปาโ ทิสฺสติ น ยุตฺโต ฯ สตฺต สตฺต ทิวเสติ 
อจฺจนฺตสโยโค ฯ ปสทฺโท มาส อเปกฺขติ ฯ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ 
เอว สกฺขสีติอาทึ ฯ น คหปตึ ฯ ตสฺส คหปติสฺส ฯ จสทฺโท 
เภสชฺชฺจ ปฏิกูลฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิติ วตฺวา ฯ ตนฺติ 
ปตฺต ฯ โส ปรุิโส ฯ 
        สีวถกินติฺ๒ สุสาเน ฉฑฺฑิต ฯ ตตฺถาติ อุตฺตรกุรูสุ ฯ อถาติ 
ตทา ฯ อิทนฺติ สิเวยฺยก ฯ อสูหีติ โลเมหิ ฯ เอตนฺติ สิเวยฺยก ฯ 
๑. อย จสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ  ๒. สีวตฺถิกนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                [ปา.๑๗๒..๑๗๗ ส.๒๒๒..๒๒๕]  
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สิเนเหถาติ สินิทฺธ ปริสุทธฺ กโรถ ฯ ก ึปน ภควโต กาโย 
ลูโขติ ปุจฺฉา ฯ น ลูโขติ ภควโต กาโย ลูโข น ฯ 
สิเนหปานนฺติ ทิพฺโพชสสฺ สิเนหสงฺขาต ปาน ฯ สพฺพตฺถาติ 
สกลสรีเร ฯ สิราติ ปท กโรตีติ ปเท กมฺม ฯ เตนายนฺติ 
ตสฺมา อย ชีวโก ฯ เอก อุปฺปลหตฺถ โอฬาริกโทสหรณตฺถ 
ปริภาเวตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ ขีโรทกเสจนสวฑฺฒานนฺติ 
ขีโรทกสฺส สิฺจเน สวฑฺฒาน ฯ ตโตติ านโต ฯ อุพฺพตฺติตฺวาติ 
ปริภาเวตฺวา ฯ ภฺุชิสฺสติ อิติ จินฺเตตฺวา ฯ ยฺจ จุนฺโท 
กมฺมารปุตฺโต อทาสิ ฯ อฺเสุ กพเฬสุ กพเฬสูติ๑ เทวดา 
อฺเสุ ปณฺฑปาเตสุ กพเฬ ทิพฺโพช ปกฺขิปนฺติ ฯ น มหาราช 
อุตฺตรกุรุโต อาหฏ โภชนนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตนฺติ สมปฺตฺตึ ฯ 
เตติ กุลปุตฺตา ฯ เอตทตฺถเมวาติ กุลปุตฺตาน โสตาปนฺนาทิภาวตฺถ 
เอว ฯ ปฏาย ยาว อิท วตฺถุ อตฺถีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
หิ ยสฺมา อเหสุ เตน ตสฺมา อย ชีวโก เอว ภควาติ- 
อาทิมาห ฯ 
        [๕๖๓] เอโก ปตา ยสฺส โส กาสิกราชา เอกปติโก เอก- 
ปติโก จ โส ภาตา จาติ เอกปติกภาตา ฯ เอกปติโก ภาตาติป 
ปาโฐ ฯ กาสึ สหสฺส อคฺฆตีติ กาสิโย ฯ เตติ ภิกฺขู ฯ 
 ๑. อฺเสุ กวเฬ กวเฬติ วณฺณนาวจน ฯ 

                  [ปา.๑๘๘..๑๙๒ ส.๒๒๕..๒๒๗]  
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อิตริตเรน จีวเรนาติ เอตสฺส๑ ปทสฺส อตฺถ สลลฺกฺขยสึู ฯ อิธาติ 
สุสาเน ฯ อิติ วตฺวา เทนฺติ ฯ สฺาณนฺติ อกฺขรลิขนาทิก ฯ 
อิตีติ ปท สฺาณนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ เยนาติ เยน ภิกฺขุนา 
ปสุกูล คหิต ฯ 
        [๕๖๔] โย น ฉนฺทาคตึ คจฺฉตีติอาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ จีวรป-ฺ 
ปฏิคฺคาหเกสูติ นิทฺธารณ ฯ าตกาทีน จีวร ฯ สนฺตสนฺโตติ 
ภายนฺโต ฯ ทายกาน ปสาท ชเนตุ สกโฺกตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
วาจายาติ ปท ชเนตุนฺติ ปเท กรณ ฯ 
        เอวฺจ ฯ เป ฯ ตพฺโพติ เอตฺถ ปน วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อนฺโตวิหาเรติ ปท สพฺพสงฺฆมชฺเฌปติ ปเท อาธาโร ฯ 
        โย น ฉนฺทาคตินฺติอาทีสุ เจตฺถาติ เอตฺถ จีวรปฺปฏิสามนก- 
สมฺมนฺนนาธิกาเร โย น ฉนฺทาคตินฺติอาทีสุ จ อิโต วจนโต 
ปรฺจ ปรสฺมึ จ ภณฺฑาคาริกจีวรภาชกสมฺมนฺนนาธิกาเร โย 
น ฉนฺทาคตินฺติอาทีสุ สพฺพตฺถ สพฺเพสุ วินิจฺฉโย วุตฺตนเยเนว 
ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ 
        วิหาร วาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ โย วิหาโร วา 
อฑฺฒโยโค วา โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อารามมชฺเฌติ ปท 
อวิวิตฺโตติ ปเท อาธาโร ฯ สพฺเพสนฺติ อารามิกสามเณราทีน 
 ๑. เอกสฺสาติ วณณฺนาปาโ โยชนาปาโ ปน เม รุจฺจติ ฯ 

                   [ปา.๑๙๓..๑๙๗ ส.๒๒๗..๒๒๙]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 333 

        คุตฺตาคุตฺตฺจ ขาเนยฺยาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ยสฺส ภรฺฑาคารสฺส ฯ เยน โอวสฺสติ๑ วาติ เยน ฉิทฺเทน 
ภณฺฑาคาร โอวสฺสติ ฯ ภิกฺติอาทีสุ วาติ นิทฺธารณ ฯ ตนฺติ 
ภณฺฑาคาร ฯ 
        ตตฺถาติ ตึสุ จีวรปฺปฏิคาหกาทีสุ นิทฺธารณ ฯ จีวรปฺ- 
ปฏิคฺคาหเกน อิติ ปท น คณฺหิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ มนุสฺสา 
ย ย จีวร เทนติฺ ต ต จีวร ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
        อิตีติ เอว ฯ น พาหุลลฺิกตายาติ ปจฺจยพหุลีภาวาย น 
ภณฺฑาคาริโก อนฺุาโต อสนฺตุฏ ิยา น อนฺุาโต อปจ 
โข สจฺจโต สงฺฆานุคฺคหาย๒ อนฺุาโต ฯ อาหฏาหฏ เถราสเน 
วา สเจ ทเทยฺยุ ฯ เป ฯ สเจ คณฺเหยฺยุ เอว ทาเน คหเณ จ 
สติ ฯ เปตฺวา ทสฺสนฺติ ฯ 
        [๕๖๕] น ภิกฺขเว ฯ เป ฯ ตพฺโพติ เอตฺถ วจเน ชานิ- 
ตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ อปสทฺโท ภณฺฑาริก อเปกฺขติ ฯ 
ลทฺธ เสนาสน เอเตนาติ ลทฺธเสนาสโน ฯ ตตฺถาติ จตูสุ 
วุฑฺฒเตราทีสุ ฯ ภณฺฑาคาริโก ฯ เป ฯ ทินฺนตาย น วุฏาเปตพฺโฑ 
คิลาโน ฯ เป ฯ นตาย น วุฏาเปตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ น 
 ๑. อวสฺสตีติ วณณฺนาปาโ วิรุทฺโธเวโส ภเวยยฺ ฯ ๒. สงฺฆสฺสานุคฺคหายาต ิ
 วณณฺนาปาโ สนฺธิปทวเสน ทิสฺสติ อตฺถโต ปเนโก ฯ 

                        [ปา.๑๙๘ ส.๒๒๙..๒๓๑]  
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คณฺหาตีติ นปฺปโหติ ฯ 
        [๕๖๖] จีวรภาชกงฺเคสุ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ วณฺณาวณฺณ 
กตฺวาติ ปเท๑ ขุทฺทกมหนฺตสณฺาน สพฺพโกฏาส สม กตฺวา ฯ 
วณฺณาวณฺณ กตฺวาติ ปทสฺส อตฺโถติ สมฺพนฺโธ ฯ สพฺเพส 
ภิกฺขูน ฯ เอเกกเมว จีวร ฯ อิจฺเจต ปาปุณน ฯ ยนฺติ วตฺถ 
อคฺฆตีติ ปเท กตฺตา ฯ นว วา อฏ วาติ ปททฺวย อคฺฆตีติ 
ปเท กมฺม ฯ เตหิป ภิกฺขูหีติ เตหิป ทสหิ ภิกฺขูหิ ฯ 
        [๕๖๗] สามเณราน อุปฑฺฒปฺปฏิวิสนฺติ๒ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ อตฺตา อิสฺสโร เยส เต อตฺติสฺสรา ฯ อตฺติสฺสรภาว 
าเปตุ ภิกฺขุสงฺฆสฺสาติอาทิ วุตฺต ฯ อิทฺจาติ ปท กถิตนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ ตตฺรุปฺปาทวสฺสาวาสิกนฺติ๓ ปท คเหตพฺพนฺติ ปเท 
กมฺม ฯ 
        ตตฺรุปฺปาโท จ วสฺสาวาสิกฺจ ตตฺรุปฺปาทวสฺสาวาสิก ฯ 
อถวา ตตฺรุปฺปาทฺจ ต วสฺสาวาสิกฺจาติ ตตฺรุ...สกิ ฯ 
อถวา นาฬิเกรอารามาทิโต ตตฺรุปฺปาทโต อุปฺปนฺน วสฺสา- 
 ๑. อติเรกมิท ฯ ๒. ปฏิวึสนตฺิป ปาโ ฯ ๓. ตตฺรูปฺปาท วสฺสาวาสิกนฺติ 
 วณณฺนาปาโ ปาเฏกฺกปทวเสน ทิสฺสติ ฯ ตถาป ตตฺรุปฺปาท อิติ อาราเม 
 อุปฺปนฺนรุกฺขผลาทีนเมต อธิวจน น วสฺสาวาสิกนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 

                        [ปา.๑๙๙ ส.๒๓๒.๒๓๓]  
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วาสิก ตตฺรุปฺ...สิก ฯ         
        ผาติกมฺมนฺติ วุฑฺฒิกมฺม ฯ ภิกฺขูหิ สามเณเรหิ จ 
คเหตพฺพ ฯ เอต เหตฺถ สพฺเพส วตฺตนฺติ หิ สจฺจ เอต สมฺมฺุช- 
นิพนฺธนาทิหตฺถกมฺมกรณ เอตฺถ ตตฺรุปฺปาทวสฺสาวาสิกคฺคหเณ 
ตตฺรุปฺปาทวสฺสาวาสิก คณฺหนฺตาน สพฺเพส ภิกฺขูน สามเณรานฺจ 
วตฺต ปกติ ฯ ภณฺฑาคาริกจีวเรปติ ภณฺฑาคาเร ปเต 
อกาลจีวเรป เอต หตฺถกมฺมกรณ สพฺเพส วตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อปสทฺโท วสฺสาวาสิก อเปกฺขติ ฯ รงฺคจฺฉลฺลินฺติ รชนตจ ฯ 
เอตนฺติ อุกฺกฏ ิยา กตาย สมภาคทาน วุตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
เย จ วิรชฺฌิตฺวา กโรนฺตีติ เย จ สามเณรา กตฺตพฺพกาเลสุ 
อกตฺวา ยถารุจิตกฺขเณน กโรนฺติ ฯ 
        โปตฺถเก ปน เย วาติป ปาโ โส น ยุชชฺติ เย 
จาติ ปน ยุชฺชติ ฯ 
        [๕๖๘] สตฺถนฺติ ชนสมูห ฯ สก ภาค ทาตุนฺติ อิท 
วจน วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อตฺถนฺติ อธิปฺปาย ฯ วาสทฺโท 
วิกปฺปตฺโถ ฯ ปหริตฺวาติ ปท ตกฺเกตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา สนฺนิปติเตติ ปเท วา เหตุ ฯ ตุลายาติอาทิ ทฬฺหี- 
กรณ ฯ เอวนฺติ อิมสฺส ภิกขฺุโนติอาทินา ฯ อติริตฺตนฺติ กฺิจิ 
อธิก ฯ 
                       [ปา.๒๐๐ ส.๒๓๓.๒๓๔]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 336 

        เตสุ สาฏเกสุ ฯ สพฺเพสุ สาฏเกสุ ฯ เอตฺตเกน มม จีวร 
ปโหตีติ ทฺวาทสคฺฆนเกเนว มม จีวร ปริปุณฺณ โหติ น 
ตโต โอเนน อิติ มนสิกตฺวา อติเรกภาเคน ฯ เป ฯ โม โหติ ฯ 
ต วจน สุตฺวา ภควา อาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ 
สงฺฆิกคณสนฺตเกสุ ฯ สยมน สยโม จิตฺตรกฺขน ฯ คณฺหนฺเตนาติ 
ปท กุกฺกุจฺจายิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ อนุกฺเขเป 
ทินฺเนติ ปเท อิติ อตฺโถ ฯ 
        อนุกฺขิปตพฺโพ  อนปฺุปทาตพฺโพติ อนุกฺเขโป อนุปุพฺโพ 
ขิปธาตุ ฯ ตสฺสาติ ภิกฺขุโน ฯ ทนิฺเนติ อฺเส ภิกฺขูน 
โอนปฺปฏิวิเส ปกฺขิตฺเต ฯ วิกลเก โตเสตฺวาติ เอตฺถ วจเน เทฺว 
วิกลกา ฯ จีวรวิกลกนฺติ อปฺปโหนกจีวร ฯ เอเกก ปน วตฺถ 
น ปาปุณาติ ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ วิกลเก โตเสตฺวาติ วจเน ฯ 
โตสิตนฺติ ต จีวร วิกลกปปฺกฺขิตฺต นาม ฯ อถาติ ตทนนฺตร ฯ 
ตตฺถาติ โกฏาเส ฯ เปตฺวา ทตฺวา กาตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เตน ภาเคน ฯ อิทป วิกล ฯ เตส ภิกฺขูน ฯ โกฏาสา 
ทาตพฺพา ฯ ตนฺติ ปุคฺคลวิกลก ฯ โตสิต ปตึ อุปฺปาทยิต ฯ 
โตเสตฺวาติ ปตึ ชนยิตฺวา ฯ 
        ทุติยนเย วิกลเก โตเสตฺวาติ โอนเก จีวรภาเค สมก 
กตฺวาติ อตฺโถ ฯ 
                      [ปา.๒๐๐ ส.๒๓๔.๒๓๕]  
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        [๕๖๙] มูลรชนาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ รชติ เอเตนาติ รชน ฯ 
มูลฺจ ต รชนฺจาติ มูลรชน ฯ มฺเชฏฺจ ฯ ตุงฺคหารนฺติ 
สกณฺฏกลตาปนส ฯ โลทฺทฺจ กณฺฑล ฯ อลลฺิปตฺต นิลิปตฺต ฯ 
คิหิปริภุตฺตก วตฺถ อลฺลิ ฯ เป ฯ วฏฏติ ภิกฺขุ ฯ เอว หิ กเตติ 
วฏฏาธารกอนฺโต รชโนทก กตฺวา พหิ ฉลฺลึ กตฺวา วิโยชิเต ฯ 
ตเมว อุทก๑ ฯ ปาลิย จุลฺลนฺติ๒ อุทฺธน ฯ 
        [๕๗๐] เกทารกสฺส พทฺธ เกทารกพทฺธ จตุรสฺส เกทารกพทฺธ 
เอตสฺสาติ จตุ...พทฺธ ฯ ทฆีมริยาทพทฺธนฺติ ทีฆาย มริยาทาย 
พทฺธ ฯ สิงฺฆาฏก อิว พทฺธ สิงฆฺฆาฏกพทฺธ ฯ จตุกฺก สณฺาน 
เอตสฺสาติ จตุกฺกสณฺาน ฯ กุสิมฺป นามาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺ- 
ฉโย ฯ เอตนฺติ กุสีติ วจน ฯ  อายามโต จ วิตฺถารโต จาติ 
ปททฺวย อนุวาต อิติ ปเท อปาทาน ฯ อาทิสทฺเทน ทฺวินฺน 
ขณฺฑาน อนฺตรา มาติกาสณฺาเนน ปตปฏฺจ ทีฆปฏฺจ 
ทฏพฺพ ฯ อนฺตรนฺตราติ ทีฆปฏาน อนฺตรนฺตรา ปฺจมหา- 
มณฺฑล ปฺจขุทฺทกมณฺฑล ฯ ตสฺสาติ วิวฏฏสฺส ฯ คีว... เนติ 
ปท สสิพฺพิตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ตเถวาติ ทฬฺหีกรณตฺถ ฯ 
เอตนฺติ คีเวยฺยก ชงฺเฆยฺยกนฺติ วจนทฺวย ฯ อิตีติ เอว 
 ๑. อุทกนฺติ วรุิทฺธ ภเวยยฺ. อุลุงฺกนฺติ ยุตฺตตร วณณฺนายมฺป สทรฺฑกนฺติ ปท 
 ตสฺเสว วิเสสน ทิสฺสติ.  ๒. ทิสฺสมานปาลิย อีทิส ปท นตฺถิ จูฬรชนกุมฺภินฺต ิ
 ปทเมว ทิสฺสติ ฯ 

             [ปา.๒๐๐..๒๐๓ ส.๒๓๕..๒๓๗]  
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อายามโต จาติอาทินา วุตฺตนเยน ฯ เอตนฺติ กุสิมฺป นามาติอาทิวจน 
อาจริเยหิ วิจาริต ฯ 
        สปฺปมาณนฺติ๑ ปมาเณน สหิต ฯ พหิมุข เยส อนฺตาน เต 
พหิมุขา ฯ เตสนฺติ อุภินฺน อนฺตาน ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ 
        [๕๗๑] จีวเรหีติ ปท กเตติ ปเท เหตุกตฺตา ฯ อุกฺขิตฺต 
ภณฺฑ เยหิ ภิกฺขูหิ เต อุพฺภณฺฑา เตส ภาโว อุพฺภณฺฑภาโว 
อุพฺภณฺฑภาว กตา อาปาทิตา อุพฺภณฺฑิกตา ภาวปฺปธาโน 
เตน วุตฺต อุกฺขิตฺตภณฺฑิกภาวนฺติ ฯ อุพฺภณฺเฑ กเตติป ปาโ 
โส อุกฺขิตฺตภณฺฑิกภาวนฺติ ปเทน น สเมติ ฯ กเตตีมสฺส 
วิวรณ อาปาทิเตติ ฯ ปาลิย ปน อุพฺภณฺฑิกเตติป อตฺถิ ฯ 
อุกฺขิตฺต ภณฺฑ เยหิ เต อุกฺขิตฺตภณฺฑา อุกฺขิตฺต ภณฺฑก 
เยหิ เต อุกฺขิตฺตภณฺฑิกา เตส ภาโว อุกฺขิตฺตภณฺฑิกภาโว ฯ 
        จีวรภิสนิฺติ เอตฺถ ปเท วุตฺตานิ ฯ ภิสีสงฺเขเปนาติ 
ภิสีสทิเสน ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ ตตฺถ ทกฺขิณาคิริมฺหิ ฯ ภควา 
ราชคห อาคมิสฺสตีติ มฺมานา เต ภิกฺขู จีวรานิ อาทาย 
เวสาลึ ปกฺกมึสูติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        จสทฺโท อปฺปกตึ อเปกฺขติ ฯ อถวา ปกติยา จาติ 
ปกติยาเอว ฯ ปกติยา วาติป ปาโ ฯ 
 ๑. สุปฺปมาณ...อิติ วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตตฺตโร ฯ 

                         [ป.๒๐๓ ส.๒๓๗]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 339 

        เอตมตฺถนฺติ สีตาลุกา ฯ เป ฯ ติจีวเรน ยาเปตุนฺติ เอตมตฺถ 
น ชานาติ ฯ เอวนฺติ อชฺโฌกาเส นิสีทน ฯ เอกจฺจิยนฺติ นิปาต- 
ปท ฯ อิตีติ เอว วุตฺตนเยน อนุชานาตีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
ภควา ฯ เป ฯ อนุชานาตีติ ปท วจนสฺสาติ ปทสฺส สรูป ฯ 
ยาเปตีติ อตฺตาน รกฺขติ ฯ เอกจฺจิเก อิตเร อนุชานาติ ฯ 
เอวนฺติ เอว อนุชานเนน ฯ เนส ภิกฺขูน จตฺตาริ จีวรานิ ฯ 
        [๕๗๒] ปริจฺเฉโท ปน นตฺถีติ ปสุกูเล ปริจฺเฉโท ปน 
นตฺถิ ฯ ปฏฏสตมฺป ปสุกูล ฯ สพฺพมิทนฺติ ปาลิย วุตฺต สพฺพ 
อิท จีวร ภิกขฺุโน ภควตา วุตฺต ฯ สสิพฺพิตนฺติ สสิพฺพน ฯ 
        ตโต ปร ปุพฺเพ วินิจฺฉิตเมวาติ ตโต วิสาขาวตฺถุโต ปร 
อสุจิมุจฺจนาทิวตฺถุ ปุพฺเพ มยา วินิจฺฉิต ฯ 
        เตเนวาห โสวคฺคิกนฺติ ปาโ ทิสฺสติ โส อยตฺุโต วิย 
ทิสฺสติ ฯ เกสุจิ โปตฺถเกสุ ปน โสก นุทติ อปเนตีติ 
โสกนุท ฯ 
        [๕๗๓] อิเมหิ คหิตวิสฺสาโส รุหตีติ ปาโ ทิสฺสติ โส 
คเหตพฺโพ ฯ 
        ปสุกูโล จ โส กโต จาติ ปสุกูลิกโต ฯ อฺฉิตฺวาติ๑ 

กฑฺเฒตฺวา ฯ ปริภณฺฑนฺติ กุจฺฉิอนุวาต ฯ ตโตติ คลนฏ- 
 ๑. อจฺเฉตฺวาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                  [ปา.๒๐๔..๒๑๙ ส.๒๓๘.๒๓๙]  
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านโต ฯ ลุชชฺนฺตีติ วินสฺสนฺติ ฯ อฏปทกจฺฉนฺเนนาติ๑ 

ชุตผลกสทิเสน ฯ 
        อนุ ปจฺฉา อาธิยติ ปยตีติ อนฺวาธิก จีวรสฺโสปริ 
สงฺฆาฏิอากาเรน อาโรเปตพฺพ ฯ อิทนฺติ อาคนฺตุกปฏ ฯ สเจ 
ปโหตีติ วตฺถ ปจฺฉิมจีวรปฺปมาณก สเจ ปโหติ ฯ น วฏฏตีติ 
อาโรเปตุ น วฏฏติ ฯ ฉินฺทิตพฺพเมวาติ ภิกฺขุนา ปโหนก- 
วตฺถ ฉินฺทิตพฺพเมว กสฺมา น ภิกฺขเว สพฺพอจฺฉินฺนก 
ธาเรตพฺพนฺติ วุตฺตตฺตา ฯ น จ ภิกฺขเว สทฺธาเทยฺยนฺติ เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
        [๕๗๔] เอเตสุ คิลาน...อตฺถตก ินภาเวสูติ ปท ปมาณนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ คิลาโน จ วสฺสิกสงฺเกตฺจ นทีปารคมนฺจ 
อตฺถตก ิโน จ คิลาน...อตฺถตก ินา เตส ภาโว คิลาน... 
ภาโว ฯ อคฺคฬคุตฺติเยวาติ วิหารสฺส ทฬหฺทฺวารเมว ฯ น 
อคุตฺเต วิหาเร นิกฺขิปตฺวา พหิ คนฺตุ วฏฏตีติ โยชนา ฯ 
เตนาติ อารฺ ิเกน ภิกฺขุนา ฯ ภณฺฑุกฺขลิยนฺติ จีวรสงฺขาต- 
ภณฺฑสฺส ปนอุกฺขลิย ฯ 
        [๕๗๕] เอวฺจ ปนาติ ตุยฺเหว ภิกฺขุ ตานิ จีวรานีติ- 
อาทึ ฯ นตฺถิ กุกฺกุจฺจ เยส เต นิกฺกุกฺกุจฺจา ฯ ปฺจ มาเสติ 
 ๑. ...ฉนฺเทนาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                  [ปา.๒๑๙..๒๒๒ ส.๒๓๙.๒๔๐]  
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ตสฺเสว ตานิ จีวรานิ ปฺจ มาเส สนฺตกานิ ฯ เอก 
จีวรมาสเมว ตสฺเสว ตานิ จีวรานีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        มตกจีวร อวิภชิตฺวาติ มนุสฺสา มตกจีวร อสุกสฺส ภิกฺขุโน 
เทมาติ วิสุ วิภาค อกตฺวา สงฺฆสฺส ทานวเสน ต วิหาร สเจ 
ปวิสนฺตีติ อตฺโถ คเหตพฺโพ กสฺมา อฏกถาย อิท หิ 
เอตฺถ ลกฺขณ เยน เตนากาเรน สงฺฆสฺส อุปฺปนฺนวตฺถนฺติ 
วุตฺตตฺตา เจว ฏีกาย มตกจีวรวเสน วา สงฺฆ อุทฺทิสฺส 
อุปฺปนฺนจีวรนฺติ วุตฺตตฺตา จ ตสฺมา มตกจีวรนฺติ เอตฺถ 
มตาน มนุสฺสาน สนฺตกจีวร อธิปฺเปต ฯ 
        สพฺพ ตสฺเสว ภิกฺขุโนติ สงฺฆสฺส เทมาติอาทินากาเรน 
สงฺฆ อุทฺทิสฺส อุปฺปนฺน สพฺพ จีวร ตสฺเสว อตฺถตก ินสฺส 
ภิกฺขุโน โหติ ฯ ตสฺเสวาติ เอตฺถ เอวสทฺโท ก ินตฺถารภิกฺขุนิยม 
กโรติ ตสฺมา เตน ภิกฺขุนา สพฺพเมว จีวร ลทฺธ 
อฺเหิ น ลทฺธนฺติ ทสฺเสติ ฯ ยป วสฺสาวาสิก คณฺหาตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ โสติ อตฺถตก ิโน ภิกฺขุ ฯ ปตฺจ ต 
อุปนิกฺเขปฺจาติ ปตอุปนิกฺเขป รชฏาทิ ฯ 
        อิท หิ เอตฺถ ลกฺขณนฺติ หิ สจฺจ เอตฺถ ตสฺเสว ตานิ 
จีวรานิ ยาว ก ินสฺส อุพฺภารายาติ วจเน อิท ลกฺขณ ฯ เยน 
เตนากาเรนาติ วสฺสาวาสิกลาภาทินา เยน เตน อากาเรน ฯ 
                           [ปา.๒๒๒ ส.๒๔๐]  
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ปฺจ มาเสติ ปจฺฉิมกตฺติกมาโส จตฺตาโร เหมนฺตมาสาติ 
ปฺจ มาเส ฯ ยนฺติ วตฺถ ฯ 
        อิทานิ เกสุจิ โปตฺถเกสุ อุทาหุ อนาคตวสฺเสติ อิมสฺสา- 
นนฺตร กสฺมา ปฏ ิสมเย อุปฺปนฺนตฺตาติ อิท ลิขนฺติ ฯ 
        [๕๗๖] ตานิ จีวรานิ ฯ เป ฯ คนฺตฺวาติ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ สงฺฆิกาเนวาติ สงฺฆสฺส เทมาติ วตฺวา สามฺเน 
ทินฺนานิ ตานิ จีวรานิ สงฺฆสฺส สนฺตกาเนว น อตฺตสนฺตกานิ 
คตคตฏาเน ตานิ จีวรานิ ปสฺสนฺเตเหว ภิกฺขูหิ เจว เตน 
ภิกฺขุนา จ ภาเชตฺวา คเหตพฺพานิ น อปสฺสนฺเตหีติ อธิปฺปาโย 
เตนาห ภิกฺขูหิ ทิฏมตฺตเมเวตฺถ ปมาณนฺติ ฯ 
        ภิกฺขูหีติ ปท ทิฏ อิติ ปเท กตฺตา ฯ มตฺตสทฺโท อทิฏ 
นิวตฺเตติ ฯ เอวสทฺโท สนฺนิฏานกรณ ฯ เอตฺถาติ ตานิ 
จีวรานิ อาทาย สาวตฺถึ คนฺตฺวาติ วจเน เอตฺถาติ วา 
จีวรคฺคหเณ ฯ 
        วิหาร วา อาสนสาล วา ปวิสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺร จ 
นนฺติ เตสุ วิหาราทีสุ น คตภิกฺขุ ฯ อธิฏาตุนฺติ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ เตน หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ภิกฺขุนาติ 
ปท ภาเชตพฺพานีติ ปเท กตฺตา ฯ อาคเมตฺวาติ ปท 
ภาเชตพฺพานีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อธิฏาตพฺพานีติ 
              [ปา.๒๒๒.๒๒๓ ส.๒๔๐.๒๔๑]  
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มนสิกาตพฺพานิ ฯ เอตฺถาติ อิมสฺมึ าเน อหเมว ฯ อถาติ ยทิ 
คณฺหาติ ฯ น อกามา๑ ภาโค ทาตพฺโพติ อนิจฺฉาย ภาโค 
น ทาตพฺโพ ฯ อนุภาเคปติ ปุนวาเร ทาตพฺพภาเคป ฯ 
        [๕๗๗] อิโต วาติ ปท ทสฺสามาติ ปเท สหตฺถตติยา 
เถราน ทาตพฺพโต ว สทธฺินฺติ อตฺโถ ฯ วิสุ สชชฺิยมาเนติ 
วิสุ กาลจีวเร อเมฺหหิ สชชฺิยมาเน ฯ ...จิรนฺติ๒ ปท โหตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ อิติ วตฺวา ขิปฺปเมว ฯ เป ฯ มนุสฺสา อกสุ ฯ 
        ทฺวีสุ วตฺถูสูติ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ 
เอโก วสฺส วสีติ จ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ 
อุตุกาล เอโก วสฺส วสีติ จ ทฺวีสุ ฯ ปจฺฉินฺน ทาน เยหิ 
มนุสฺเสหิ เต ปจฺฉินฺนทานา ปจฺฉินฺนทานาน ภาโว ปจฺฉินฺน- 
ทานตา๓ ฯ สทฺธึ ปุริเมน เทฺวภาตุกวตฺถุนา๔ สทฺธึ ฯ ทสฺสน 
ทิฏ ทิฏ ปุพฺเพ เอเตหิ ทิฏปุพฺพา ฯ ตถาคตนฺติ ปท 
ทิฏ อิติ ปเท กมฺม ฯ วตฺถูสูติ ปท ปฺตฺติ อิติ ปเท 
อาธาโร ฯ ธมฺมสงฺคาหกตฺเถรา กเถสุ ฯ 
        [๕๗๘] เอตฺถ จาติ เอตสฺมึ วตฺถุสฺมึ อาหสติู ปเท 
 ๑. นากามาติ ปาลิ สนฺธิวเสน ลิขิยติ ฯ ๒. ...จีวรนฺติ วณณฺนาปาโ โยชนา- 
 ปาโ ปน ยุตตฺตโรติ เม มติ ฯ  ๓. ปริจฺฉินนฺ...  ๔. ทฺวภิาติก... อิต ิ
 วณณฺนาปาโ ฯ 

            [ปา.๒๒๓..๒๒๔ ส.๒๔๑.๒๔๒]  
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อาธาโร ฯ ตสฺสาติ อุปนนฺทสฺส ฯ มุข เอตสฺส อตฺถีติ มุขโร ฯ 
อิติ วตฺวา ฯ เอตฺถ ปน วจเน ลหุกาปตฺติ ปฺจาป โหติ ฯ 
คหิตานีติ คหิตานิ วตฺถานิ ทาตพฺพานิ ฯ เทหีติ วุตฺเตติ เทหิ 
อิติ วจเน วตฺถสฺสามิเกหิ ภิกฺขูหิ วุตฺเต ฯ ยถา โสติ เยน 
อากาเรน โส เอกปุคฺคลปฺปฏิวึโส ทาตพฺโพ ฯ ต อาการ 
ทสฺเสตุ าเปตุ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ ย ภาค ตโต 
ตโต ภาคโต ฯ เอกาธิปฺปาโยติ เอกปุคฺคลปฺปฏิวึโส ฯ อิตรสฺม ึ
วิหาเร สตฺตมทิวเส อรุณ อุฏาเปตีติ อธิปฺปาโย ฯ ตสฺสาติ 
ภิกฺขุโน ฯ อิทฺจ ปนาติ๑  เอกาธิปฺปายทาน ภควตา กถิต ฯ 
นานาลาเภหิ นานูปจาเรหีติ ปททฺวย เอกสีมาวิหาเรหีติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ เอกาย อุปจารสีมาย อนฺโต กเตหิ ทฺวีหิ วิหาเรหีติ 
อตฺโถ ฯ เอกสีมาย วิหารา เอกสีมาวิหารา ฯ นานาลาเภหีติ- 
อาทินา วิสุ วิสุ ก ิน อตฺถริตุ น วฏฏตีติ าเปติ  กสฺมา 
เสนาสนคฺคาหสฺส อปฺปฏปิฺปสฺสทฺธตฺตา ฯ นานาสีมาวิหาเรติ 
นานาอุปจารสีมาย กตวิหาเร ฯ เสนาสนคฺคาโหติ ปม คหิโต 
เสนาสนคฺคาโห ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ เสนาสนปฺปฏิปฺปสฺสทฺธฏาเน 
วิหาเร ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ เอกสีมาวิหารนานาสีมาวิหาเรสุ ฯ 
 ๑. ปนสทฺทรหิโต วณฺณนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๒๒๖ ส.๒๔๒.๒๔๓]  
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        [๕๗๙] ภควา เจว อานนฺโท จ นิปชฺชาเปสุ ฯ ปริภณฺฑนฺติ 
หริเตน อุปลิตฺต ฯ เอตฺถาติ โย ภิกฺขเว ฯ เป ฯ อุปฏเหยฺยาติ 
วจเน ฯ ชคฺคนฺเตสูติ นิทฺธารณ ฯ วาเรติ ปท น ชคฺคตีติ ปเท 
อาธาโร ฯ อภิกฺกมนฺต วา อภิกฺกมตีติอาทีสุ วจเนสุ อตฺโถ 
เวทิตพฺโพติ๑ สมฺพนฺโธ ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุโน ฯ คิลานุปฏากาน 
ทาตุนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ย ตตฺถ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน 
วุตฺตาน ลหุ...ภณฺฑาน ฯ ปรโตติ จุลฺลวคฺเค ฯ สามิกาติ 
ปตฺตจีวรสฺส สามิกา ฯ อถาติ ยทิ กาล กโรติ ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺส เอว กาลกิริยาย ฯ เชฏโก ภาโคติ อธิกภาโค ฯ 
สามเณโร ปจิตฺวา ป...เมว สเจ กโรติ ฯ ภิกฺขุนาติ ปท 
อานีต อิติ ปเท กตฺตา ฯ เอตฺถาติ เอเตสุ อุปฏหนฺเตสุ 
พหุภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ เอโก ปจฺจาสาย ชคฺคติ ฯ อิติ วจเนน 
คโต ฯ ปตฺตจีวร สเจป สหสฺส อคฺฆติ คิลานุปฏากานเยว 
ทาตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อฺนฺติ ติจีวรปตฺตโต อฺ ฯ 
เตติ คิลานุปฏากา ฯ ตโตติ อวเสสปริกฺขารโต ฯ ติจีวร- 
ปริกฺขาโรติ ติจีวรสฺส ปริกฺขาโร ฯ สพฺพฺเจตนฺติ สพฺพฺจ 
เอต ปตฺตติจีวรฺจ สงฺฆิกโต ว คิลานปุฏาเกหิ ลพฺภติ ฯ 
วิสฺสาสนฺติ กิริยาวิเสสน ฯ ตสฺสาติ คิลานสฺส ฯ ตตฺถ ตตฺถาติ 
 ๑. ทฏพฺโพติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                 [ปา.๒๒๗.๒๓๒ ส.๒๔๓..๒๔๖]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 346 

ตสฺมึ ตสฺมึ วิหาเร ฯ เตสูติ อุปชฺฌายาทีสุ ฯ 
        กุสจีราทีสุ วินิจฺฉโย ฯ เตสูติ กุสจีราทีสุ 
        [๕๘๐] คณฺหามีติ คณฺหาตีติ คณฺหามิ อิติ วตฺวา คณฺหาติ ฯ 
สตฺต ชนาติ สามเณราป ปฏิชานนฺติ อุมฺมตฺตกาป ขิตฺต- 
จิตฺตาป เวทนฏฏาป อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิตฺตกาป 
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺขิตฺตกาป ปาปกาย ทิฏ ิยา 
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิตฺตกาป ปฏิชานนฺตีติ สตฺต ฯ เอกสฺมึ จีวรานีติ 
สงฺฆสฺส เทม อิติ วจเน เอกสฺมึ ปกฺเข จีวรานิ ชนา เทนฺติ ฯ 
สงฺฆสฺเสเวตนฺติ สงฺฆสฺสเอว เอต จีวร ฯ สงฺฆสฺสาติ ปท 
โกฏาสานนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อถวา สกลสฺส สงฺฆสฺสาติ 
ปทสฺส อธิปฺปายวเสน วิวรณ ทฺวินฺนมปฺ โกฏาสานนฺติ ฯ 
เอโก จีวรานเมว ลทฺธตฺตา จีวรานิ ลภตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ 
ตสฺมา ฯ เอตฺถ ปน วจเน ฯ 
        [๕๘๑] ปุคฺคลาธิฏานนเยนาต ปุคฺคลาน อธิฏานนเยน ฯ 
เอตฺถ จาติ เอตาสุ มาติกาสุ ฯ ตตฺถาติ สีมาย เทตีติอาทีสุ 
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ กติกาย เทติ 
ภิกฺขาปฺตฺติยา เทตีติอาทีสุ ฯ 
        สีมาย ฯ เป ฯ อาทิมฺหีติ ปท...นิทเฺทเสติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
...นิทฺเทเส วิชฺชมาเน สีมาย เทตีติ เอตฺถ วจเน ตาว สีมา 
                 [ปา.๒๓๖..๒๔๐ ส.๒๔๖.๒๔๘]  
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เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ ตาสุ ปณฺณรสฺสุ สมีาสุ ฯ 
วิหารสฺส ปรกิฺเขเปน ปริจฺฉินฺนา โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อาวาเสสุ วฑฺฒนฺเตสุ วฑฺฒตีติ สเจ อุปจารโต อพหิภูโต 
หุตฺวา อาวาโส วฑฺฒตีติ อธิปฺปาโยติ กงฺขาวิตรณีฏีกาย วุตฺต ฯ 
        ลาภตฺถาย ปตา สีมา ลาภสีมา ฯ สมนฺตโตติ วิหารสฺส 
สมนฺตโต ฯ นิขนิตฺวา เปนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ยนฺติ สงฺกสฺสสาทิ- 
ธน ฯ ตตฺถาติ เตสุ พหูสุ ชนปเทสุ ฯ โกวลโภโค เกรฏ- 
โภโคติ จ เทฺว ปาา ฯ 
        ทฺวิธา อาโป คโต เอตฺถาติ ทีโป โอเฆน อโนตฺถโฏ 
ภูมิภาโค ฯ ทีโป เอว สีมา ทีปสีมา ฯ 
        ตนฺติ ต จีวร ปาปุณาติเยวาติ ปเท กตฺตา ฯ ขณฺฑสีมา 
สีมนฺตริกาสุ  ิตาน น ปาปุณาติ กสฺมา สมานสวาสกสีมาย 
อภาวโตติ อธิปฺปาโย ฯ อพฺภนฺตรสีมาอุทกุกฺเขปสีมาสุ ทินฺนนฺติ 
ตตฺถ อุโปสถาทิอตฺถ๑ สนฺนิปติเต ทิสฺวา อิมิสฺสา อพฺภนฺตร- 
สีมาย เทมาติอาทินา ทินฺน ฯ ตตฺถาติ อพฺภนฺตรสีมาอุทกุกฺเขป- 
สีมาสุ ฯ เอโกป คนฺตฺวา สพฺเพส คณฺหิตุ ลภตีติ เอโกป 
คนฺตฺวา อิธ วสฺสคฺเคน ภาเชตฺวา คเหตฺวา ตมฺพปณฺณิทีป 
อาคนฺตุ ลภตีติ อตฺโถ ฯ ตตฺเรวาติ ชมฺพุทีเป ภิกฺขูติ ปเท 
 ๑. ...อตฺถาย ฯ 

                   [ปา.๒๔๐ ส.๒๔๘..๒๕๐]  
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อาธาโร ฯ สภาคภิกฺขูติ ตมฺพปณฺณิทีเป ภิกฺขูน สหายกภิกฺขุ ฯ 
อวิปฺปวาสสีมาย ภาเชตพฺพ ฯ ตโต นนฺติ ตทนนฺตร น มหา- 
สิวตฺเถร ฯ ปาริวาสิเกนาติ ปท อุฏาเปตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
สพฺพฺเจตนฺติ๑ สพฺพฺจ เอต ลาภคฺคหณาทิ ฯ 
        [๕๘๒] สมาโน ลาโภ เอติสฺสาติ สมานลาภา สมานลาภา 
จ สา กติกา จาติ สมานลาภกติกา ฯ ตเตฺรวาติ๒ เตสุ ทฺวีสุ๓ 

วิหาเรสุ ฯ ภิกฺขูหีติ ปท คเหตฺวา วตฺวา สาเวตพฺพนฺติ ปทตฺตเย 
กตฺตา ฯ สมานลาภ ย วิหาร ตสฺส วิหารสฺส ฯ เอตฺตาวตา 
กติกากรเณน ฯ 
        [๕๘๓] ปริจฺจาคปฺปฺาปนฏาเนติ ปริจฺจาคสฺส ทินฺนฏ- 
าเน ฯ ตสฺสาติ ยตฺถ ฯ เป ฯ กริยนฺตีติ ปทสฺส ฯ ปาก- 
วฏฏนฺติ โอทนทาน ฯ ภิกฺขุนฺติ๔ ปท กตฺวาติ ปเท ปกติกมฺม ฯ 
ยตฺถ วาติ ยสฺมึ วิหาเร ฯ เตน ทายเกน ฯ ยตฺถ วาเนนาติป 
ปาโ ฯ ตตฺถาติ วิหาเร ฯ อิเมติ ปากวฏฏาทโย ฯ 
        กริยนฺตีติ การา ปากวฏฏาทโย ทกฺขิณา ธุว การา 
ธุวการา ฯ 
 ๑. สพฺพเมต ฯ  ๒. ตเตฺรวนฺต ิวณณฺนาปาโ ฯ ๓. กิมิท อติเรก มฺเ ฯ  
 ๔. ภิกฺขูติ วณณฺนาปาโ  โภเชตีติ ปเท การิตกมฺม ภเวยยฺ ฯ 

                      [ปา.๒๔๐ ส.๒๕๐.๒๕๑]  
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        สพฺพตฺถาติ วิหาเรสุ ฯ ธุวกาเรติ ปท เอกตฺถาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ธุวการา เอตฺถ วิหาเร อตฺถีติ ธุวกาโร ฯ ธวุการา 
ธุวกาโรติ จ เทฺว ปาา อตฺถิ น ยุตฺตา ฯ เอตฺถ จาติ 
เอตสฺมึ ภิกฺขุคณนาย คณฺหถาติ วจเน ภาชิยตีติ ปเท 
วิสยาธาโร ฯ ต ทายก ปุจฺฉิตฺวา ทาตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
วิหารสฺสาติ ปท วิจาเรตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ โส ทายโก ฯ 
ธุวกาเรติ ปท เทถาติ ปเท อาธาโร ฯ วิจาเรตุนฺติ วิจารณ ฯ 
        [๕๘๔] อสมฺปตฺตสฺสาปติ จีวรภาชนฏาน อสมฺปตฺตสฺสาป ฯ 
อสุกวิหาเร กิร พหุ จีวร อุปฺปนฺนนฺติ อิท ก ินานิสสกฺเขตฺตา- 
ติกฺกมน สนธฺาย วุตฺต ฯ คตคตฏาเน สงฺฆิกาเนว กสฺมา 
วิหาร ปวิสิตฺวา สงฺฆสฺส เทมาติ วตฺวา สามฺเน ทินฺนตฺตา ฯ 
ยทิ ปน วิหารโต อฺญสฺมึ คามาทิเก ฐาเน สงฺหสฺส เทมาติ 
วตฺวา ย เยส เทติ ต เตสเยว สนฺตก น คตคตฏาเน 
สงฺฆิก โหติ กสฺมา อฏกถาย วิหาร ปวิสิตฺวาติ เอว 
านนิยมโต ฯ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนวาติ คณฺฑึ ปหริตฺวา กาล 
โฆเสตฺวา โถก อาคเมตฺวาติอาทินา ปุพฺเพ วุตฺตนเยน ฯ ตตฺถาติ๑ 

ทฺวีสุ อฏ ิตฏ ิตาสุ  ิติกาสุ นิทฺธารณ ฯ น ปน อกปฺปยตฺตา 
น วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอว สนฺเตปติ เอว ปสุกูลิกตฺตาภาเว 
 ๑. อิท ปท วณฺณนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                      [ปา.๒๔๐ ส.๒๕๒..๒๕๔]  
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สนฺเตป ฯ อิมินา วตฺเถน ฯ ตโตติ ปตฺตตฺถวิกาทีน อตฺถาย 
ทินฺนวตฺถโต ฯ ภาชิตาติริตฺตานีติ ภาชิตโต อวเสสานิ ฯ สามิเกหิ 
ฯ เป ฯ วฏฏตีติ หิ สจฺจ วตฺถสฺสามิเกหิ อุปาหนตฺถวิกาทิ วิจาริตเมว 
ปสุกูลิกาน วฏฏติ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ธมกรกปฏาทีน อตฺถาย 
ทินฺนวตฺเถสุ โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ ปวิสิตฺวา ทินฺเนสุ จีวเรสุ ฯ 
        [๕๘๕] อุภโตสงฺฆสฺส ทมฺมีติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
อิธาติ อิมสฺมึ อุภโต สงฺฆสฺส จ เจติยสฺส จ ทมฺมีติ วจเน ฯ 
ตตฺถาติ ปุคฺคลเจติเยสุ นิทฺธารณ ฯ 
        ปุพฺเพ ฯ เป ฯ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ปุจฺฉา ฯ มาลาติอาทิ 
วิสฺสชฺชน ฯ 
        พุทฺธาน เทมาติ วตฺวา ตตฺถ ปตฺเต ปม ย ขาท.. ...ย 
เทนฺติ อาหาร๑ วา ฯ เป ฯ เทม อิติ วตฺวา ปณฺฑ ฯ เป ฯ 
เทนฺติ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ขาทนียาทีสุ กถ ภิกฺขุนา ปฏิปชฺชิตพฺพ 
อิติ ปุจฺฉา ฯ ปณฺฑปาตมธุผาณิตาทีนิ ทาตพฺพานิ ฯ อาหฏปตฺต 
เปตฺวาติ จ อาหฏภตฺต เปตฺวาติ จ เทฺว ปาา ฯ อาหฏ- 
ภตฺต เปตฺวาติ อตฺตนา อาหฏ เจติยสฺส ทินฺนภตฺต อภฺุชิตฺวา ฯ 
วตฺต สมฺมชฺชนาทิก ฯ ภิกขฺุสงฺฆสฺส หราติ วุตฺเตปติ ภิกฺขุ- 
สงฺฆสฺส ปณฺฑปาต หร อิติ วุตฺเตป ภิกฺขุนา หริตพฺพ ฯ 
 ๑. วิหารนฺติ วณฺณนาปาโ อยเมว ยุตฺโต ฯ 

                     [ปา.๒๔๐ ส.๒๕๕..๒๕๘]  
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        [๕๘๖] อนฺโตเหมนฺเตติ ปท วตฺวา ทินฺนนฺติ ปททฺวเย 
อาธาโร ฯ เอวฺจาติ อิมานิ จีวรานิ วสฺส วุตฺถสงฺฆสฺส 
ทมฺมีติ เอว วจน ฯ เอวฺจ ปน วตฺวาติป ปาโ ฯ เอตนฺติ 
อนตฺถเต ปนาติอาทิวจน ฯ ตตฺราติ วจเน ฯ อตีตวสฺสนฺติ 
อนนฺตราตีต วสฺส ฯ มาติกาติ มูลภูตา กถา อาโรเปตพฺพา 
เปตพฺพาติ อธิปฺปาโย ฯ วสฺสาวาสิย วสฺสาวาสิกนฺติ จ เทฺว 
ปาา๑ ฯ 
        [๕๘๗] ตตฺราติ เตสุ ยาคุยา วาติอาทีสุ ปเทสุ ฯ ยาคุ 
ทตฺวา ปตาย ยาคุยา เทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปุพฺเพป เยน ทายเกน 
ทินฺนปุพฺพ โหติ ฯ 
        [๕๘๘] เปตฺวา เทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท อาคโต จ 
คจฺฉนฺโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
                     จีวรกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                      ------------ 
 ๑. วสฺสาวาสีนนฺติ ปทเมว วณณฺนาย ทิสฺสติ ฯ 

                        [ปา.๒๔๐ ส.๒๕๘.๒๖๑]  
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              จมฺเปยฺยกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
 
        [๕๘๙] จมฺเปยฺยกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ กตฺตพฺพฺจ 
อกตฺตพฺพฺจ กตฺตพฺพากตฺตพฺพ กตฺตพฺพากตฺตพฺพ เอว กตฺตพฺพา- 
กตฺตพฺพตา สกตฺเถ ตาปจฺจโย ฯ กตฺตพฺพากตฺตพฺพตาย ตนฺติ 
พฺยาปาโร กตฺตพฺพา...ตาตนฺติ กตฺตพฺพากตฺตพฺพตาตนฺติย 
ปฏิพทฺโธ กตฺตพฺพา...พทฺโธ ฯ กตฺตพฺพตาตนฺติปฺปฏิพทฺโธติป 
ปาโ๑ ฯ 
        อุสฺสุ ฯ เป ฯ อาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ มนุสฺเสหีติ ปท 
วุตฺต อิติ ปเท กตฺตา ฯ น อวุตฺตฏาเน อุสฺสุกฺก กาตุ 
วฏฏติ ฯ เตเนวาหาติ เตเนว การเณน ภควา คจฺฉ ตฺว 
ภิกฺขูติ อาห ฯ 
        [๕๙๐] เอตฺถ จาติ๒ เอเตสุ วินยสตฺถุสาสเนสุ ฯ ปฏิก-ฺ 
โกสิตพฺพนฺติ ปฏิกฺกฏุ ฯ ยนฺติ ย กมฺม ฯ อฺเสุ ภิกฺขูสุ ฯ 
เอตฺถาติ เอตสฺมึ อธิกาเร ฯ โส จ โข วิตฺถาโร ตฺติ... 
วเสน อาคโตติ สมฺพนฺโธ ฯ กสฺมา ปน ปาลิย ตฺติกมฺม- 
อปโลกนกมมฺานิ น วุตฺตานีติ อาห ยสฺมา ปนาติอาทึ ฯ 
๑. วณณฺนาย ปน กตฺตพฺพตตฺา ตนฺติปฺปฏิพทฺโธติ ทิสฺสติ ฯ ๒. วณณฺนาย 
 ปนสทฺโท ว โหติ ฯ 

               [ปา.๒๔๔..๒๕๔ ส.๒๖๒.๒๖๓]  
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ตฺติกมฺเมติ ปท นตฺถีติ ปเท อาธาโร ฯ ตานิ ตฺติกมฺม- 
อปโลกนกมมฺานิ ฯ 
        ต เยหีติ ต กมฺม เยหิ สงฺเฆหิ ฯ ทสฺสนตฺถนฺติ าปนตฺถ ฯ 
ตตฺถาติ ตสฺมึ ภิกฺขุนีจตุตฺโถติอาทิวจเน ฯ เตสนฺติ ปริวาสาทิ- 
กมฺมาน ฯ อวิปนฺน อวินฏ สีล ยสฺส โส อวิปนฺนสีโต ฯ 
        [๕๙๑] ตตฺถาติ เทฺวมา ภิกฺขเวติาอทิวจเน ฯ ตนฺติ 
ปพฺพาชนียกมฺม ฯ นิสฺสาริยติ เอเตนาติ๑ นิสฺสารณา ฯ ตฺจาติ 
ปพฺพาชนียกมฺม อปฺปตฺโตติ ปเท กมฺม ฯ เอโส พาโลติอาทินา 
นิทฺทิฏปุคฺคโล อปฺปตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ อสฺส อา ฯ เป ฯ 
เรยฺยาติ วจน กมฺมกฺขนฺธเก ภควตา ยสฺส วุตฺต ตสฺมา 
เอโส สุนิสฺสาริโต โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อสฺสาติ ปุคฺคลสฺส 
กาเรยฺยาติ ปเท สมฺปทาน ฯ ตตฺถาติ ตชฺชนียาทิกมมฺวเส 
อนฺุาตาติ ปเท อาธาโร ฯ ยสฺมา นสิฺสารณา กมฺมกฺขนฺธเก 
อนฺุาตา ตสฺมาโส ปุคฺคโล สุนิสฺสาริโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอเกนปติ ปสทฺเทน น เกวล ตีหิ องฺเคหีติ าเปติ ฯ 
        ตตฺถาติ เตสุ โอสารณาธิกาเร วุตฺตปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
สาติสาโรติ สโทโส ฯ 
        [๕๙๒] อิธ ปน ภิกฺขเว ฯ เป ฯ อาทีติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท 
 ๑. เอตายาติ ฯ 

                     [ปา.๒๕๙..๒๖๕ ส.๒๖๓..๒๖๕]  
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กมฺม ฯ น โหติ อาปตฺติ ทฏพฺพาติ ทฏพฺพา อาปตฺติ ฯ 
โหติ ฯ จสทฺโท อธมฺมกมมฺฺจ ธมฺมกมฺมฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ทสฺเสตุนฺติ าเปตุ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ 
        อุปาลิปฺเหสุปติ ปสทฺเทน น เกวล อิธ ปน 
ภิกฺขเว ฯ เป ฯ ทฏพฺพาติอาทิวตฺถุวเสน วุตฺตนฺติ าเปติ ฯ 
ตตฺถาติ อุปาลิปฺเห ฯ เอก มูล เอตสฺสาติ เอกมูลโก ฯ 
        ทฺวิมูลโกติ โย น ุโข ภนฺเต สมคฺโค สงฺโฆ สติวินยา- 
รหสฺส อมูฬหฺวินย เทติ อมูฬฺหวินยารหสฺส สติวินย เทติ 
ธมฺมกมฺม นุ โข ต ภนฺเต วินยกมฺมนฺติอาทินา วุตฺโต ทฺวิ- 
มูลโก 
        ทฺวิมูลเกติ ปท กตาติ ปเท อาธาโร ฯ สติวินเยติ๑ ปท 
กตาติ ปเท อาธาโร ฯ อมูฬฺเห ฯ เป ฯ ทีหิ สทฺธึ กตาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อวสาเนติ ทฺวิมูลกสฺส สพฺพปทาวสาเน ฯ ปรโตติ 
ทฺวิมูลกสฺส ปรโต ฯ ภิกขฺูนปติ ปท โยชิตานีติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
อปสทฺโท อุปาลิตฺเถร อเปกฺขติ ฯ กตฺวาติ ปท เอเกเกนาปติ๒ 

ปเท วิเสสน โยชิตานีติ ปเท วา ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เสสปทานีติ 
อมูฬฺหวินยาทีนิ เสสปทานิ โยชิตานิ วุตฺตานิ ฯ 
 ๑. ...วินโยติ วณฺณนาปาโ ฯ โชนาปาโ ยตฺุตตโรติ เม มติ ฯ  ๒. อปสทฺทรหิโต 
 วณณฺนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๒๖๕..๒๗๖ ส.๒๖๕]  
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        [๕๙๓] อิธ ปน ฯ เป ฯ รโกติอาทีติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท 
กมฺม ฯ อิเมส ปทาน ฯ วเสนาติ ปท พนฺธิตฺวาติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ พนฺธิตฺวาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
กมฺเมสูติ ปท วิปตฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ สปฺปฏิปปฺสฺสทฺธีสูติ 
ปท กมฺเมสูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ สห ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา วตฺตนฺตีติ 
สปฺปฏิปฺปสสฺทฺธิ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปเทสุ ฯ ตโตติ ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา 
วิปตฺติทสฺสนโต ฯ ตตฺถาติ ตสฺส ปาลิย ฯ กิฺจิ วจน ฯ 
                       จมฺเปยฺยกฺขนฺธก นิฏ ิต ฯ 
                                   ------------ 
                     [ปา.๒๗๘..๒๙๔ ส.๒๖๕]  
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        โกสมฺพิกกฺขนฺธกวณฺณนาย๑ อตฺถโยชนา 
 
        [๕๙๔] โกสมฺพิกกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ อนุปุพฺเพน 
กถา อนุปุพฺพิกถา ฯ เตสูติ ภิกฺขูสุ ฯ อาจมนอุทกาวเสสนฺติ 
อวเสส โสธนอุทก ฯ อาม อาวุโสติ สุตฺตนฺติโก อาห ฯ 
เอตฺถาติ อุทกฏปเน ฯ เต คนฺตวา ฯ เป ฯ มุสาวาทีติ อาหสุ ฯ 
เอว อฺมฺ กลห ภิกฺขู วฑฺฒยึสุ ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
โอกาสนฺติ อุกฺเขปนียกมฺมกรณสฺส โอกาส ฯ 
        [๕๙๕] ภินฺโน ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเนสุ วุตฺตนฺติ ปเท 
อาธาโร ฯ เทเว วุฏเ อิทานิ สสฺส นิปฺผนฺนนฺติ วจน ชเนน 
วุจฺจติ หิ สจฺจ ต สสฺส อวสฺส นิปฺผชฺชสิฺสติ อิติ๒ วจน 
โหติ ยถาติ สมฺพนฺโธ ฯ โส จ โข สงฺโฆ กลหวเสน ภิชฺชิสฺสติ 
น สงฺฆเภทวเสน ภิชฺชิสฺสติ ตสฺมา ภินฺโนติ วจน ภควตา 
วุตฺต ฯ เอตฺถาติ ภินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ ภินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆติ 
วจเน ฯ 
        ปาลิย สมฺปฏิภาติ๓ โนติ มย ปฺวนฺโต อิติ มนสิ- 
กตฺวา ยสฺมึ วา ตสฺมึ วา การเณ อุกฺขิปตพฺพ ภิกฺขุ มา 
 ๑. โกสมฺพิกฺขนฺธกนฺติ ปาลิ ฯ  ๒. อิติสทฺโท วณณฺนาย น โหติ ฯ ตสฺสาภาโว ว 
 ยุตฺโต ฯ ๓. สอุปสคฺคหิตา ปาลิ ฯ 

                   [ปา.๓๑๓.๓๑๕ ส.๒๖๖.๒๖๗]  
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มฺ ิตฺถ ฯ 
        สเจ หิ ภควา อุกฺเขปเก วาติ อการเณ๑ ตุมฺเหหิ โส 
ภิกฺขุ อุกฺขิตฺโตติ อุกฺเขปเก วา ภิกฺขู ภควา สเจป วเทยฺย 
ตุเมฺห อาปตฺตึ อาปนฺนาติ อุกฺขิตฺตานุวตฺตเก วา ภิกฺขู ภควา 
สเจ วเทยฺยาติ โยชนา ฯ 
        [๕๙๖] อตฺตนาว๒ อตฺตานนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
สงฺเฆนาติ ปท กตานนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อุกฺเขปนียกมฺม กต 
เยส เต อุกฺเขปนียกมฺมกตา๓ ฯ อธมฺมวาทีน ปกฺเข นิสินฺโนติ 
ธมฺมวาทีหิ สทฺธึ นิสินฺนาน อธมฺมวาทีน ปกฺเข นิสินฺโนติ 
อธิปฺปาโย ฯ เตนาห ปริวารฏกถาย เอกสีมาย ทฺวีสุ สงฺเฆสุ 
นิสินฺเนสุ เอกสฺมึ ปกฺเข นิสีทิตฺวา อิตรปกฺขสฺส ลทฺธึ คณฺหนฺ- 
โตติอาทึ ฯ อิติ ปุจฺฉิตฺวา ฯ อิตเรสฺจาติ ธมฺมวาทีน ฯ 
กมฺม โกเปตีติ ต วินา คณสฺส อปูรณปกฺข สนฺธาย วุตฺต ฯ 
อิตเรสมฺป ธมฺมวาทีน หตฺถปาส อนาคตตฺตา กมฺม โกเปตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
 ๑. วณณฺนาปาโ ตติยาวภิตตฺิรูปวเสน ทิสฺสติ ฯ ๒. ปาลิย วาสทฺโท อาคโต ฯ 
 ๓. อุกฺเขปนียกมฺมานนฺติ วณฺณนาปาโ กตสทฺทรหิโต เอว สนฺเต สงฺเฆนาติ 
 ปทสฺส สมฺพนฺโธ กตฺถ โหติ เตเนส นูน  อสุทฺโธ ฯ 

                        [ปา.๓๒๐ ส.๒๖๗]  
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        สมานสวาสกนฺติ เอตฺถาป วจเน เวทิตพฺโพ ฯ น ปกฺเขติ 
เอตฺถ นสทฺโท น ยุตฺโต ฯ อิติ ตฺวา เตส ธมฺมวาทีน 
มชฺเฌ ปวิสติ ฯ ยตฺถ วา ตตฺถ วาติ ธมฺมวาทีน ปกฺเข วา 
อธมฺมวาทีน ปกฺเข วาติ อตฺโถ ฯ 
        กาย ฯ เป ฯ นฺติ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺพา ฯ อุปฑเสนฺตีติ๑ 

ปวตฺเตนฺติ ฯ เอตฺตาวตา น อฺมฺนฺติ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ 
        [๕๙๗] มา ภณฺฑนนฺติอาทีสุ ปเทสุ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ 
อสฺสาติ ภิกฺขุโน ฯ โกธาภิภูตาติ โกเธน อภิภูตา ฯ เอวนฺติ 
อาคเมสุ ภนฺเตติอาทิวจน ฯ อิติ มนสิกตฺวา ฯ ตตฺถาติ เตสุ 
ปเทสุ ฯ 
        อนตฺถโตติ อนตฺโถ อโตติ เฉโท ฯ อโตติ ปทสฺส 
วิวรณ เอตสฺมาติ ฯ อนตฺโถ กโตติป ปาโ โส น 
ยุตฺโต ฯ ทุติยนเย อนตฺถโทติ เอตฺถ โท ธสฺส จาติ 
จสทฺเทน ทการสฺส โต ฯ 
        [๕๙๘] ปุถุสทฺโทติอาทิคาถาสุ ปน วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ ชนนิกาเย นิทฺธารณ ฯ พาโลติ จาติ จสทฺโท อุปริ 
วุจฺจมานาเปกฺโข ฯ ภิยโฺย  จาติ ปท น มฺ ิตฺถาติ ปเท 
 ๑. ...ทเสนฺตีต ิสวณฺณนา ปาลิ ฯ 

               [ปา.๓๒๐..๓๓๕ ส.๒๖๗..๒๖๙]  
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ตติยาวิเสสน ฯ ภิชชฺมาเนติ ปท น มฺ ิตฺถาติ ปเท ลกฺขณ- 
กิริยา ฯ อฺป เอกนฺติ ปททฺวย การณนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
วาจาโคจรา จาติ๑ กลหชนนวเสน ปวตฺตวาจาโคจรา เอว ฯ 
วาจา โคจโร เอเตสนฺติ วาจาโคจรา ฯ กลเหนาติ ปท นีตาติ 
ปเท กตฺตา ฯ ต น ชานนฺตีติ เอว สาทีนโว อย กลโหติ 
เอว ชนา ต กลห  น ชานนฺติ ฯ 
        [๕๙๙] ปุถุสทฺโทติอาทิคาถาสุ ปน ทฺวีสุ อย โยชนา 
ปุถุสทฺโท มหาสทฺโท สมชโน สมาโน ชโน โหติ ตตฺถ ชนกาเย 
โกจิ ชโน อห พาโล อิติ น มฺถ สงฺฆสฺมึ ภิชฺชมานสฺมึ 
มยฺห การณา สงฺโฆ ภิชฺชตีติ อิท อฺ พฺยากรณ๒ อตฺตโน 
พาลภาวสฺส อชานนโต ภิยฺโย น อมฺรุ น ชานึส ุชนาติ 
โยชนา ฯ ปรมิุฏา มุฏสฺสติโน ชนา ปณฺฑิตาภาสา ปณฺฑิต- 
สทิสา วาจาโคจรา กลหวเสน ปวตฺตวาจารมฺมณา ยาว 
มุขายาม ยาว มุขสฺส ปสารณ อิจฺฉนฺติ ยาว ปสาเรตฺวา กถ 
ภาณิโน เยน กลเหน กตฺตุภูเตน อิม นิลฺลชฺชภาว นตีา 
ชนา เอว สาทีนโว อย กลโหติ ต กลห น ชานนฺตีติ 
โยชนา ฯ 
 ๑. วณณฺนาย ปน นสทฺโท โหติ เอโส ว ยุตโฺต ปรโต ปเท ปฏิเสโธ ฯ  
 ๒. การณ ฯ 

                  [ปา.๓๓๕ ส.๒๖๘.๒๖๙]  
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        [๖๐๐] ตโตติ เตหิ ปณฺฑิเตหิ ฯ ยมามฺหเสติ เอตฺถ เสติ 
นิปาโต ฯ สมิตนฺติ ปุริมสฺส เววจน ฯ ตตฺถาติ สงฺฆมชฺเฌ ฯ 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ 
        เยส โว เยส ตุมฺหาก เยหิ ตุเมฺหหิ เนว มาตาปตูน ฯ เป ฯ 
หฏานิ กสฺมา เตส ตุมฺหาก สงฺคติ น โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        เยส โวติ ปท ฉินฺนานีติอาทีสุ ปเทสุ กตฺตา ฯ โปตฺถเกสุ 
ปน เยส เตติ ปาโ ทิสฺสติ โส น ยุตฺโต ว ฯ เนวาติ 
ปท ฉินฺนาทีติอาทีสุ ปฏิเสโธ ฯ 
        อฏ ิจฺฉิทาติ๑ คาถาย โยชนา เย ชนา มาตาปตูน อฏ ิจฺฉิทา 
ปาณหรา ควาสฺสธนหาริโน เอว รฏ วิลุมฺปมานาน เตสป 
ชนาน สงฺคติ โหติ กสฺมา ตุมฺหาก สงฺคติ โน สิยา น 
โหตีติ ฯ 
        วณฺณาวณฺณทีปนตฺถนฺติ คุณโทสฺญาปนตฺถ ฯ ยถา 
ปาลิเลยฺยโก ๒ นาโค อรฺเ เอโก จริ น จ ปาปานิ อกาสีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๖๐๑] ปาลิเลยฺยเกติ กมฺมตฺเถ สตฺตมี ปาลิเลยฺยกคาม ฯ 
 เตหิ หตฺถีติ ฉินฺน อิติ ปเท กตฺตา ฯ เอตสฺสาติ หตฺถิ- 
นาคสฺส ฯ เต หตฺถิโน ฯ เตหิ หตฺถีหิ อาลุลิตานีติ ปเท 
 ๑. อฏ ิจฺฉิทฺทาติ ปาลิ ฯ  ๒. ปาริ...อิติ สวณฺณนา ปาลิ ฯ 

                  [ปา.๓๓๖..๓๔๑ ส.๒๖๙.๒๗๐]  
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กตฺตา ฯ ติตฺถโต สร โอติณฺณสฺส ฯ พุทฺธนาเคนาติ สามีอตฺเถ 
ตติยา พุทฺธนาคสฺสาติ อตฺโถ ฯ นาคสฺสาติ หตฺถินาคสฺส ฯ 
เอกภาวรติยาติ๑ เอกภาเวน อุปฺปนฺนรติยา ฯ 
        เอต นาคสฺสาติ คาถาย ปน อย โยชนา ย ยสฺมา 
พุทฺธนาโค วิย อยป หตฺถินาโค จ วิจิตฺตวเน รมติ ตสฺมา 
เอต นาคสฺส อีสาทนฺตสฺส หตฺถิโน จิตฺต นาเคน พุทฺธนาคสฺส 
จิตฺเตน สเมตีติ ฯ 
        ยถาภิรนฺต วิหริตฺวาติ เอตฺถ วจเน อิติ อธิปฺปาโย  
เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ วนสณฺเฑ ฯ เอตฺตาวตาติ เตน รกฺขิตฺตวนสณฺเฑ 
เตมาส วสนมตฺเตน ปตฺถฏาติ ปเท กรณ ฯ โกสมฺพิเกหิ 
ภิกฺขูหิ อุพฺพาฬฺโหติ ปเท กตฺตา ฯ อุพฺพาฬฺโหติ ปฬิโต ฯ 
สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ าเนสุ ฯ 
        [๖๐๒] มูลา มูล อคนฺตฺวา อมูลา มูล คนฺตฺวาติ สมาโส 
วุตฺโต ฯ อมูลาติ ยทนุปปนฺนาตฺยาทิสุตฺเตน นการสฺส อการ 
กตฺวา วุตฺต ฯ น มลูา มูล คนฺตฺวาติ วตฺถุสฺส มลูโต มูล 
น คนฺตฺวา ฯ 
        [๖๐๓] วินยมนฺตนาสูติ วินยวิจารณาสุ ฯ มหนฺโต เอว 
อตฺโถ มหตฺโถ มหตฺโถ เอตสฺสาติ มหตฺถิโก ฯ มหนฺต อุปการ 
 ๑. เอกี...อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๓๔๒..๓๕๔ ส.๒๗๑]  
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เอตสฺสาติ มหาอุปกาโร ฯ ปคฺคห อรหตีติ ปคฺคหารโห ฯ 
        อนานุวชฺโชติ ปเรหิ อครหิโต ฯ อเปกฺขิโต อาจาโร  
เอตสฺสาติ อเปกฺขิตาจาโร ฯ ปฏิจฺฉาเทตพฺโพติ ปฏิจฺฉนฺโน 
ปฏิจฺฉนฺโน อาจาโร ปฏิจฺฉนฺนาจาโร นตฺถิ ปฏิจฺฉนฺนาจาโร  
เอตสฺสาติ อปฺปฏิจฺฉนฺนาจาโร ฯ อนุยยฺุตฺตนฺติ การเณน ยตฺุต 
ยการสฺส ทฺวิภาโว ฯ อนปคตนฺติ การณโต อนเปต ฯ 
อนุปคตนฺติป อตฺถิ การเณน อุเปตนฺติ อตฺโถ ฯ อนุยฺยุตฺต  
ภณนฺติ วจเนน ยสฺมา หิ ฯ เป ฯ รโหติ อธิปฺปาย ทสฺเสติ 
าเปติ ฯ อุสุยฺยาย วา อคติมนวเสน วาติ ปททฺวย น 
ภณตีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        กิฺจิ ภิยฺโยติ กิฺจิ วจน ภิยฺโย วตฺตพฺพ อตฺถิ ฯ 
ตสฺสา คาถาย ฯ อาเจรสฺส อาจริยสฺส อย วาโท อาเจรโก 
ตสฺมึ อาเจรกมฺหิ ฯ กต ปรจิย เยน โส กตปริจโย ฯ 
ลทฺธ อาเสวน ปคุณ เยน โส ลทฺธาเสวโน ฯ 
        เอตฺถาติ คาถาย ฯ ตทนุจฺฉวิกนฺติ๑ ตสฺส วตฺถุสสฺ 
อนุจฺฉวิก ฯ อนุปฆาตกรนฺติ วตฺถุสฺส น อุปหนนกร ฯ อาหูติ- 
ปณฺฑนฺติ ทาตพฺพปณฺฑ ฯ น ชปฺเปตีติ น ปวตฺเตติ ฯ วุฏ ิตีติ 
วุฏาน วุฏ ิติ ภาวสาธน ฯ อาปตฺติยาติ ปท วุฏานนฺติ 
 ๑. ตทนุรูปนตฺิ วณณฺนาปาโ ฯ 

               [ปา.๓๕๔.๓๕๕ ส.๒๗๑..๒๗๓]  
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ปเท อปาทาน ฯ เอเต วิภงฺคา อุภโยติ อาปชฺชนวุฏาน- 
สงฺขาตาน อตฺถาน โชตกภาเวน อุภโย เอเต วิภชฺชนกถา 
อสฺส ภิกฺขุโน สาคตา สุฏุ อาคตา สุฏุ ปคุณา ฯ อาปตฺติ- 
วุฏานปทสฺสาติ อาปตฺติวุฏานการเณ ฯ ภณฺฑนการการกาทีนีติ๑ 

ภณฺฑนการณาทีนิ ฯ วุสิตสฺสาติ กตฺตสฺส๒ ฯ ชนฺตุโนติ ภิกฺขุโน ฯ 
เอตปติ โอสารณ ฯ ปสทโฺท น เกวล อุภโยวิภงฺเค 
นิสฺสารณ จ ชานาตีติ าเปติ ฯ 
        [๖๐๔] สงฺฆสฺส กิจฺเจสูติอาทิคาถาสุ ปน อย โยชนา สงฺฆสฺส 
กิจฺเจสุ จ สงฺฆสฺส กรณีเยสุ ชาเตสุ อุปฺปนฺเนสุ มนฺตนาสุ 
วินยมนฺตนาสุ อตฺเถสุ วินยอตฺเถสุ วินิจฺฉเยสุ จ เตสเยว 
อตฺถาน วินิจฺฉเยสุ ชาเตสุ อุปฺปนฺเนสุ อิธ สาสเน กถปฺปกาโร๓ 

มหตฺถิโก มหาอุปกาโร อิธ สาสเน ปคฺคหารโห ปคฺคณฺหิตุ 
ยุตฺโต ภิกฺขุ กถ โหติ อิติ อุปาลิ ปุจฺฉติ ฯ 
        ชาเตสูติ ภาวลกฺขเณ สตฺตมี ฯ วินิจฺฉเยสุ จาติ จสทฺโท 
อตฺเถสุ จ วินิจฺฉเยสุ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ โก ปกาโร เอตสฺสาติ 
 ๑. ภณฑฺนการกาทีนีติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. กตฺตุสฺส กตสฺส อิติ วา ภเวยยฺ 
 กตฺตุโนติ อตฺโถ ฯ  ๓. กถมฺปกาโรติ ปาลิ ฯ 

                  [ปา.๓๕๔..๓๕๕ ส.๒๗๓.๒๗๔]  
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กถปฺปกาโร ฯ 
        อนานุวชฺโช ปเมน สีลโต ฯ เป ฯ น หิสฺส ต โหติ 
วเทยฺยุ เยน นนฺติ สาสนปฺปคฺคหารโห ภิกฺขุ ปเมน อาทิมฺหิเยว 
สีลโต สีเลน อนานุวชฺโช อเปกฺขิตาจาโร สุสวุตินฺทฺริโย ตาทิส 
ภิกฺขุ ปจฺจตฺถิกา ธมฺมโต ธมฺเมน น อุปวทนฺติ หิ สจฺจ เยน 
โทเสน น ภิกฺขุ ปจฺจตฺถิกา วเทยฺยุ ต โทส อสฺส ภิกขฺุโน 
น โหติ ฯ 
        วเทยฺยนฺุติ วตฺตพฺเพ นิคฺคหิตโลป กตฺวา วเทยฺยุ อิติ 
วุตฺต ฯ 
        โส ตาทิโส ฯ เป ฯ อนุยฺยุตฺต ภณนฺติ โส ภิกฺขุ ตาทิโส 
สีลวิสุทฺธิยา  ิโต วิสารโท โหติ โส ภิกฺขุ วิสยฺห ปจฺจตฺถิเก 
อภิภวิตฺวา ภาสติ โส ภิกขฺุ ปริสคโต ปริสาสุ  ิโต น ฉมฺภติ 
น เวธติ อนุยฺยุตฺต การเณน ยุตฺต นิทฺโทส วจน ภณ 
ภณนฺโต โส ภิกฺขุ อตฺถ น หาเปติ ฯ 
        ตเถว ปฺห ฯ เป ฯ วิจกฺขโณติ ยถา จ อนุยฺยุตฺต วจน 
ภณนฺโต ภิกฺขุ อตฺถ น หาเปติ ตเถว ปริสาย มชฺเฌ ปเรหิ 
ปฺห ปุจฺฉิโต สมาโน น เจว ปชฺฌายติ น จ มงฺกุ โหติ 
น เตโช น โหติ กาลาคต กเถตพฺพยุตฺตกาเล อาคต พฺยา- 
กรณารห พฺยากรณานุจฺฉวิก วจน วโจ วทนฺโต วิจกฺขโณ ภิกฺขุ 
                               [ปา.๓๕๔]  
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วิฺุปริส รฺเชติ โตเสติ ฯ 
        สคารโว ฯ เป ฯ วิสนฺธิโกวิโทติ๑ วุฑฺฒตเรสุ ภิกฺขูสุ สคารโว 
ภิกฺขุ โหติ อาเจรกมฺหิ จ สเก อตฺตโน อาจริยวาเท วิสารโท 
ปเมตุ ต ต การณ ปฺาย ตุลยิตุ อล สมตฺโถ กเถตเว 
กเถตพฺเพ วจเน ปคุโณ ปจฺจตฺถิกานฺจ วิสนฺธิโกวิโท วิรุทฺธสนธฺีสุ 
กุสโล ฯ 
        ปจฺจตฺถิกา เยน ฯ เป ฯ ปฆาติกนฺติ เยน ยาทิเสน กถิเตน 
วจเนน ปจฺจตฺถิกา วิคฺคห นิคฺคห วชนฺติ คจฺฉนฺติ มหาชโน 
สฺญาปนฺจ๒ อวโพธน คจฺฉติ อย สาสนปฺปคฺคหารโห ภิกฺขุ 
กเถนฺโต สก อตฺตโน อาทาย อาจริยวาท น ริฺฉติ๓ น หาเปติ 
อนุปฆาติก อุปฺปนฺนวตฺถุสฺส อนุปฆาตกรณ ปฺห พฺยากรณ๔ 

พฺยากรมาโน ตาทิเส กเถตพฺโพติ อาทาโย ฯ 
        อาทาตพฺโพ คเหตพฺโพติ อาทาโย ฯ 
        ทูเตยฺยกมฺเมสุ ฯ เป ฯ น เตน มฺตีติ ทูเตยฺยกมฺเมสุ 
สงฺฆสฺส ทูเตยฺยกมฺเมสุ อล สมตฺโถ ยถา ภิกฺขู อาหุน ปณฺฑ 
สมุคฺคณฺหนฺติ เอว ตถา ปติโสมนสฺสชาเตเนว เจตสา สงฺฆสฺส 
 ๑. วิรทฺธิโกวโิท ฯ  ๒. ปฺาปนฺจ ฯ ๓. น ริฺจตีติ ปาลิ ฯ ๔. เวยยฺากรนฺต ิ
 ปาลิ อยเมว สุทฺโธ พุยากรมาโนติ วิวรณปเทน ยุชฺชติ ฯ 

                                    [ปา.๓๕๕]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 366 

กิจฺเจสุ จ กิจฺจาน สมุคฺคโห ปฏิคฺคาหโก ภิกฺขุคเณน เปสิโต 
วโจ วาน กร กโรนฺโต ภิกขฺุ เตน วจนกรเณน อห กโรมิ 
อิติ เอว น มฺติ น มานาติมาน ชปฺเปติ ฯ 
        ภิกฺขูน คโณ ภิกฺขุคโณ ฯ 
        อาปชฺชติ ยาวตเกสุ ฯ เป ฯ โกวิโทติ ยาวตเกสุ ยตฺตเกสุ 
วตฺถูสุ อาปตฺตึ ภิกฺขุ อาปชฺชติ ยถา จ เยน ปกาเรน 
อาปตฺติยา อาปตฺติโต วุฏ ิติ วุฏาน โหติ อิเมส อตฺถาน 
โชตกา เอเต อุภโย วิภงฺคา วิภชฺชนกถา อสฺส ภิกฺขุโน สาคตา 
สุฏุ อาคตา อาปตฺติวุฏานปทสฺส อาปตฺติโต วุฏานการเณ 
โกวิโท กุสโล ฯ 
        นิสฺสารณ คจฺฉติ ยานิ วา จร ฯ เป ฯ วิภงฺคโกวิโทติ 
ยานิ ภณฺฑนกรณาทีนิ๑ จร จรนฺโต ภิกขฺุ นิสฺสารณ คจฺฉติ 
ตาทิโส ภิกฺขุ เตน ภิกฺขุนา ยถาปวตฺตนา๒ อนุรูป ปวตฺตเนน 
นิสฺสาริโต โหติ ต วตฺต วุสิตสฺส กตฺตสฺส๓ ชนฺตุโน โอสารณ 
ยา โอสารณา สงฺเฆน กาตพฺพา วิภงฺคโกวิโท เอตมฺป 
โอสารณ ชานาติ ฯ อถวา ยถาปวตฺตนา อนุรูปปฺปวตฺตเนน ต 
วตฺต วุสิตสฺส ชนฺตุโน โอสารณ ยา โอสารณา กาตพฺพาติ 
 ๑. ...การณาทีนีติ ปุริมปเทน น สเมติ ฯ ๒. ยถา จ วตฺถุนาติ ปาลิ ฯ 
  ๓.  ๓๔๑ องฺเก เหฏาอตฺถปาเท โอโลเกตพฺพ ฯ 

                                  [ปา.๓๕๕]  
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อตฺโถ ฯ 
        ยานิ จาจรนฺติป ปาโ อาจร อาจรนฺโตติ อตฺโถ ฯ 
ยถาปวตฺตนาติป๑ ปาโ อนุรูปปฺปวตฺตมาเนนาติ อตฺโถ ฯ 
        สคารโว ฯ เป ฯ ปคฺคหารโหติ วุฑฺฒตเรสุ นเวสุ มชฺฌิเมสุ 
จ ภิกฺขูสุ สคารโว มหาชนสฺส อตฺถจโร หิตกฺกโร อิธ สาสเน 
ปณฺฑิโต ตาทิโส โส ภิกขฺุ อิธ สาสเน ปคฺคหารโห ปคฺคณฺหิตุ 
ยุตฺโตติ ฯ 
                โกสมฺพิกกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
        [๖๐๕] อิทานิ ปตฺถน กโรนฺโต อาห ยถา จาติอาทึ ฯ 
ยถา จ นิรุปททฺวา เอสา วณฺณนา ปรินิฏาน สมฺปตฺตา เอว 
สพฺเพ ชนา สตฺตา นิรุปทฺทว สนฺตึ ปปโฺปนฺตุ ปาปุณนฺตูติ 
อตฺโถ ฯ 
                  มหาวคฺคสฺส วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
        [๖๐๖] อิตฺยย อภินวปุราวฺหยนครสฺส ปจฺฉิมุตฺตรทิสาภาเค 
ปติฏ ิเต ปนสาราโมติ วิสฺสุเต อาราเม วสนฺเตน สกลพฺยา- 
กรณาสคฺคฺญาณจารินา๒ สาฏกถตฺติปฏกธเรน าณกิตฺตีติ 
นามเธยฺเยน เถเรน กตา มหาวคฺคฏกถาย อตฺถโยชนา สมตฺตา ฯ 
                                ------------------------ 
 ๑. กิมิท อยมฺป หิ ปุริมสทิโสเยว ฯ  ๒. ...สงฺคฺ...อิติป ฯ 

                                      [ปา.๓๕๕]  
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                                จุลลฺวคฺควณฺณนาย 
                     กมฺมกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
                                    นโม ตสฺสตฺถุ ฯ                         
        [๖๐๗] เอว มหาวคฺควณฺณน กตฺวา อิทานิ จุลฺลวคฺควณฺณน 
กโรนฺโต อาห จุลฺลวคฺคสฺสาติ๑ ฯ จุลฺลวคฺคสฺส ปเม 
กมฺมกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย ตาว ปม ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        อิตีติ ปท เทฺวาติ ปเท สรูปนิทสสฺน ฯ ฉพฺพคฺคิเยสูติ 
นิทฺธารณ ฯ เตสนฺติ ทฺวินฺน ชนาน ฯ อปสทฺโท เทฺว ชเน 
อเปกฺขติ ฯ 
        พล เอตสฺส วจนสฺสาติ พลว พลวฺจ ต พลวฺจาติ 
พลวาพลว อติวิยพลวนฺติ อตฺโถ อการสฺส ทีโฆ ฯ 
        [๖๐๘] เกสุจิ ปน โปตฺถเกสุ อสมฺมุขา กตนฺติอาทีสุ 
สงฺฆธมฺมวินยปุคฺคลสมฺมุขาน วินา กต จุทิตก อปฺปฏิปุจฺฉิตฺวา 
กต ตสฺเสว อปฺปฏิฺาย กตนฺติ ปาโ นตฺถิ ฯ ยตฺถ ปน 
อตฺถิ โส ปาโ คเหตพฺโพ ฯ 
 ๑. อีทิเส าเน อาทิสทฺโท ปกฺขิตฺตปุพฺโพเยว ฯ 

                            [ปา.๑..๖ ส.๒๗๕]  
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        ปาราชกิาปตฺติยา วา สงฺฆาทิเสสาปตฺติยา วาติ อฏกถาย 
วุตฺต ฯ ย ปน ปรโต อธิสีเล สลีวิปนฺโน โหติ ฯ เป ฯ 
ตชฺชนียกมฺม กเรยฺยาติ วุตฺต ต ลหุกาปตฺตึ สนฺธาย วุตฺต 
น สงฺฆาทิเสส ตสฺมา ปาปฏตร ลหุกาปตฺตึ อาปนฺโน อิธ 
อธิสีเล สีลวิปนฺโนติ วุตฺโต เตเนว ปรโต อฏกถาย สตฺตสุ 
หิ อาปตฺตีสุ ทุพฺภาสิตาปตฺติ ปาปฏา ทุกฺกฏาปตฺติ ปาปฏตรา 
ทุกฺกฏาปตฺติ ปาปฏา ปาฏิเทสนียาปตฺติ ปาปฏตราติอาทึ 
วกฺขติ ฯ 
        [๖๐๙] เกสุจิ โปตฺถเกสุ เอตฺถ ปุรเิมสุ ตีสุ ติเกสุ นวปทา 
อธมฺเมน กต วคฺเคน กตนฺติ อิเมหิ สทฺธึ เอเกก คเหตฺวา๑ 

นวตฺติกา วุตฺตา เอว สพฺเพป ทฺวาทสตฺติกา โหนฺติ ปฏ-ิ 
ปกฺขวเสน สุกฺกปกฺเขสุป เอเตเยว ทฺวาทสตฺติกา วุตฺตาติ ปาโ 
นตฺถิ ฯ ยตฺถ ปน อตฺถิ โส ปาโ คเหตพฺโพ กสฺมา 
ปรโต อฏถาย ติกา วุตฺตปฺปการา เอวาติ ทสฺสนโต ฯ 
        เอตฺถาติ ติเกสุ นทิฺธารณ ฯ ติเกสูติ ปท นวปทาติ 
ปเท อาธาโร ฯ ปุริเมสุ ตีสุ ติเกสูติ ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ 
สมนฺนาคต ตชฺชนียกมฺม อธมฺมกมฺมฺจ โหติ อวินยกมฺมฺจ 
ทุวูปสนฺตฺจ อสมฺมุขา กต โหติ อปฺปฏิปุจฺฉา กต โหติ 
๑. กตฺวาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                              [ปา.๗.. ส.๒๗๕]  
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อปฺปฏิฺาย กต โหติ อิเมหิ ฯ เป ฯ ทุวูปสนฺตฺจาติ เอโก 
อปเรหิป ฯ เป ฯ อนาปตฺติยา กต โหติ อเทสนาคามินิยา 
อาปตฺติยา กต โหติ เทสิตาย อาปตฺติยา กต โหติ อิเมหิ 
ฯ เป ฯ ทุวูปสนฺตฺจาติ เอโก อปเรหิป ฯ เป ฯ อโจเทตฺวา 
กต โหติ อสาเรตฺวา กต โหติ อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวา กต 
โหติ อิเมหิ ฯ เป ฯ ทุวูปสนฺตฺจาติ เอโกติ ตีสุ ติเกสุ  ฯ 
        สห โสโก เอเตสมตฺถีติ สหโสกโิน สหโสกีน ภาโว 
สหโสกิตา สหโสกิตา อาทิ เยส สตฺตาน เต สหโสกิตาทโย ฯ 
        [๖๑๐] ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูนนฺติอาทิ วจน เอเก ฯ เป ฯ 
วฏฏตีติ อตฺถสฺส ทสฺสนตฺถ าปนตฺถ ภควตา วุตฺตนฺติ สมฺ- 
พนฺโธ ฯ อปสทฺโท น เกวล ติณฺณ เอว องฺคาน สโมธาเนน 
ตชฺชนียกมฺม กาตพฺพนฺติ าเปติ ฯ 
        นน ุจ ภณฺฑนการกตฺตาทีนิ ตชฺชนียาทีน วิสุ วุตฺตานิ 
ตสฺมา ภณฺฑนการกตฺเตน ตชฺชนียกมมฺ กต ยุตฺต อภิณฺหา- 
ปตฺติกตฺตกุลทูสกตฺตสงฺขาเตน องฺเคน ตชฺชนียกมฺม น กาตพฺพนฺติ 
โจทน สนฺธาย ตชฺชนียสฺส หิ ฯ เป ฯ วฏฏตีติ อาห ฯ 
        หิ สจฺจ ตชฺชนียสฺส วิเสเสน ภณฺฑนการกตฺต องฺค ตชฺชนีย- 
กมฺเม ภควตา วุตฺต นิยสสฺส วิเสเสน อภิณฺหาปตฺติกตฺต องฺค 
นิยสกมฺเม ภควตา วุตฺต ปพฺพาชนียสฺส วิเสเสน กุลทูสกตฺต 
                     [ปา.๑๒.๑๓.. ส.๒๗๕.๒๗๖]  
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องฺค ปพฺพาชนียกมฺเม ภควตา วุตฺต ปน ตถาป อิเมสุ ตีสุ 
องฺเคสุ เยน เกนจิ องฺเคน สพฺพานิป ตชฺชนียนิยสปปฺพฺพาชนีย- 
กมฺมานิ กาตุ วฏฏตีติ สมพฺนฺโธ ฯ 
        ภณฺฑน กโรตีติ ภณฺฑนการโก ตสฺส ภาโว ภณฺฑน- 
การกตฺต ฯ อภิณฺหาปตฺติ ยสฺส โส อภิณฺหาปตฺติโก ตสฺส 
ภาโว อภิณฺหาปตฺติกตฺต ฯ กุล ทูเสตีติ กุลทูสโก ตสฺส 
ภาโว กุลทูสกตฺต ฯ ปนสทฺโท อรุจิสูจนตฺโถ 
        เยน เกนจิ สพฺพานิป กาตุ วฏฏตีติ เอว วจเน ยทิ สติ 
ตชฺชนีย ฯ เป ฯ โหตีติ ย วจน จมฺเปยฺยกฺขนฺธเก ภควตา 
วุตฺต อิท วจน ติณฺณ ภิกฺขเว ภิ ขูนนฺติอาทิวจเนน วิรุชฺฌติ 
อิติ โจทนา สิยาติ สมฺพนฺโธ ฯ อิทฺจาติ ตชฺชนียกมฺมารหสฺส 
ฯ เป ฯ สาติสาโร โหตีติ อิท วจน ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ 
        อถวา เยน เกนจิ สพฺพานิป กาตุ วฏฏตีติ เอว วจเน 
ยทิ สติ ตชชฺนีย ฯ เป ฯ โหตีติ ย วจน จมฺเปยฺยกฺขนฺธเก 
ภควตา วุตฺต ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูนนฺติอาทิก อิท วจน 
เตน จมฺเปยฺยกฺขนฺธเก วุตฺตวจเนน วิรุชฺฌติ อิติ โจทนา สิยาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิทฺจ ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูนนฺติอาทิก อิท 
วจน เตน จมฺเปยฺยกฺขนฺธเก วุตฺตวจเนน น วิรชฺุฌติ ฯ จสทฺโท 
อปสทฺทตฺโถ เตน น เกวล จมฺเปยฺยกฺขนฺธเก วุตฺต วจน 
                             [ปา.๑๓.. ส.๒๗๖]  
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ติณฺณ  ภิกฺขเว ภิกฺขูนนฺติอาทิเกน อิมินา กมฺมกฺขนฺธเก วุตฺต- 
วจเนน น วิรุชฺฌตีติ าเปติ ฯ 
        [๖๑๑] วจนตฺถนานตฺตโตติ สทฺทตฺถสฺส นานตฺตโต ฯ 
วจนตฺถนานตฺต าเปนฺโต ตชฺชนียาติอาทิมาห ฯ หิสทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ กมฺมสนฺนิฏานนฺติ อิท นาม กมฺม กโรมาติ 
กมฺมสฺส ววฏาน ฯ ..สมฺภโว๑ ภณฺฑนการกตฺตาทีน องฺคาน 
สมฺภโว อตฺโถติ โยเชตพโฺพ ฯ ตสฺมาติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท 
เหตุ ฯ สงฺเฆน สนฺนิปติตฺวา กต โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺสาติ๒ 

ภิกฺขุโน ลกฺขเณนาติ อิท นาม กมฺม กโรมาติ สนฺนฏิ- 
านสงฺขาเตน สภาเวน อรหสฺาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
นิยสกมฺมาทิกรณนฺติ ปท เวทิตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ ภณฺฑน- 
การกาทีสูติ ภณฺฑนการณาทีสุ ภาวปฺปธาโน วา การกสทฺโท 
ภณฺฑนการกตาทีสูติ อตฺโถ ฯ ยถานฺุาเตสูติ ติณฺณ ภิกฺขเว 
ภิกฺขูนนฺติอาทินา นเยน อนฺุาตานุรูเปสุ ฯ องฺคเสุ จ กมฺเมสุ 
จาติ นิทฺธารณ ฯ เอตฺถาติ ตชฺชนียกมมฺารหสฺส ฯ เป ฯ สาติ- 
สาโร โหตีติ จ ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูนนฺติอาทิ จ อิติ เอตสฺมึ 
วจนทฺวเย ฯ เอว วินิจฺฉเยสุ คยฺหมาเนสุ ปุพฺเพน จมฺเปยฺยกฺ- 
 ๑. ..สภาโวติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. ตสฺมาติ ปทเมว วณณฺนาย อาคต ฯ 

                      [ปา.๑๓.. ส.๒๗๖.๒๗๗]  
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ขนฺธเก วุตฺตวจเนน อปร ติณฺณ ภิกฺขเว ภิกฺขูนนฺติอาทิ 
วจน สเมติ ฯ 
        [๖๑๒] ปาลิยฺจ ภณฺฑนการกวเสน เอกาเยว กมฺมวาจา 
วุตฺตา ตสฺมา อาปตฺติพหุลสฺส ตชฺชนียกมฺม กโรนฺเตน อพฺยตฺตสฺส 
วเสน อภินวกมฺมวาจา น กาตพฺพาติ โจทน สนฺธายาห 
ตตฺถาติอาทึ ฯ ตตฺถาติ ติสฺส ปาลิย วุตฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ 
กิฺจาป ภควตา วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตชฺชนียกมฺเมติ ปท 
วุตฺตาติ ปเท วิสยาธาโร ฯ ภณฺฑนการกวเสนาติ ปท วุตฺตาติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ วเสนาติ ปฏิพทฺเธน ฯ 
        นน ุจ พาลาพฺยตฺตวเสน กมฺมวาจากรเณน สติ ตชฺชนียกมฺม 
อภูเตน วตฺถุนา กตนฺติ โจทน สนฺธายาห เอว หีติอาทึ ฯ 
หิ สจฺจ เอว พาลอพฺยตฺตวเสน กมฺมวาจากรเณ สติ ฯ วตฺถุนาติ 
พาลอพฺยตฺตตาสงฺขาเตน วตฺถุนา ฯ วสติ เอตฺถ ปติฏหติ 
กมฺมนฺติ วตฺถุ การณ ฯ กมฺมนฺติ ตชฺชนียกมฺม ฯ 
        นน ุจ ตชฺชนียกมฺม นิยสาทิกมฺมสฺส วตฺถนุา กตนฺติ โจทน 
สนฺธายาห น จาติอาทึ ฯ ตชฺชนียโต อฺสฺส นิยสาทิกมฺมสฺส 
วตฺถุนา ตชฺชนียกมฺม น จ กต ฯ 
        การณมาห กสฺมาติอาทึ ฯ อิทมฺป ตชฺชนียกมฺม พาล- 
อพฺยตฺตตาสงฺขาเตน วตฺถุนา กาตุ ภควตา ยสฺมา อนฺุาต 
                               [ปา.๑๓.. ส.๒๗๗]  
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ตสฺมา น จ อฺสฺส กมฺมสฺส วตฺถุนา กตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิทมฺปติ ปสทฺเทน น เกวล นิยสาทิกมฺม อนฺุาต อถโข 
ตชฺชนียกมฺมมฺป พาลอพฺยตฺตตาสงฺขาเตน วตฺถุนา กาตุ อนฺุ- 
าตนฺติ าเปติ ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ 
นิยสาทิกมฺเมสุ ฯ 
        [๖๑๓] วสนฺติ ภิกฺขู เอตฺถาติ วตฺถูนิ ฯ สมฺมา วตฺตน 
ปูรณ สมฺมาวตฺตน สมฺมาวตฺตนสฺส วตฺถูนิ สมฺมาวตฺตน- 
วตฺถูนิ ฯ 
        ปตตีติ ปนฺโน ปต ปตเน ฯ ปนฺโน ปติโต มานสงฺขาโต 
โลโม เอเตสนฺติ ปนฺนโลมา ฯ 
        นิตฺถรนฺตาน ภิกขฺูน เอต อิติ ตสฺมา วตฺต เนตฺถาร ตทฺธิต- 
วิคฺคโห ณปฺปจฺจโย ฯ 
        เยน ฯ เป ฯ ริตุนฺติ เยน นิตฺถารวตฺเตน นิสฺสารณา สงฺฆมฺหา 
นิกฺขม นิตฺถริตุ นิตฺถราเปตุ ภิกฺขูหิ สกฺกา ฯ นิสฺสารยิติ เอเตนาติ๑ 

นิสฺสารณา ฯ วตฺตนฺตีติ ปูเรนฺติ ฯ กิตฺตก ฯ เป ฯ ตพฺพนฺติ 
ปุจฺฉา ฯ ทส วา ฯ เป ฯ วสานิ วตฺต ปูเรตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ทิวสานีติ ปท อจฺจนฺตสโยโค ฯ อิมสมฺึ หีติอาทึ ทฬฺหีกรณ ฯ 
เอตฺตเกน ทิวเสน ฯ 
 ๑. เอตายาติ ฯ 

                            [ปา.๑๔..๑๗ ส.๒๗๗]  
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        [๖๑๔] เสยฺยสกวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ กายิเกน 
ฯ เป ฯ เนตฺถาติอาทีสุ วจเนสุ เอตฺถ อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุสฺมึ 
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ กาเย ปวตฺโต กายิโก ฯ กาเยน กีฬา 
กายกีฬา ฯ อนาจาโรติ อกตฺตพฺพาจาโร ฯ กายทฺวาเรติ ปท 
ปฺตฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ ปฺ...กกฺโมติ ปฺตฺตสิกฺขา- 
ปทสฺส วีติกฺกมน ฯ อุปหนน อุปฆาติก ฯ อสิกฺขนภาเวนาติ 
อปูรณกภาเวน ฯ มิจฺฉา อาชีวนฺติ เอเตนาติ มิจฺฉาชีโว ฯ 
ปฏิ...วเสนาติ ปท ปจน อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        เวชฺชสสฺ กมฺม เวชฺชกมฺม ปฏิกฺขิตฺตฺจ ต เวชฺชกมฺมฺ- 
จาติ ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺม ต อาทิ เยส กมฺมาน ตานิ ปฏิก-ฺ 
ขิตฺตเวชฺชกมฺมาทีนิ เตส วโส ปฏิพนฺธน ปฏ.ิ..วโส ฯ เตล- 
ปจนฺจ อริฏปจนฺจ เตลปนาริฏปจน ฯ อริฏนฺติ โลณ- 
โสจิรก ฯ สมฺปฏิจฺฉนฺนฺจ อาโรจนฺจ สม.ฺ..จน สาสนสฺส 
สมฺปฏิจฺฉนฺนาโรจน สาส...จน ฯ 
        [๖๑๕] สุธมฺมวตฺถุสฺมึ ปน วินิจฺฉโย ฯ กึ เต ฯ เป ฯ 
ยตฺตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา สพฺพ ทิสฺวา เอต ปหูต โข เตติอาทิ- 
วจน อโวจ ฯ 
        ติเลหิ มสิฺสา สงฺกุลา ติลสงฺกุลา ติลมิสฺสา ขชฺชวิเสสาติ 
อตฺโถ ฯ ติลสงฺกุลา เอว ติลสงฺกุลิกา สกตฺเถ ณิกปปฺจฺจโย ฯ 
                       [ปา.๔๙..๕๙ ส.๒๗๗.๒๗๘]  
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อฺตฺถ ปน ติลสงฺคุฬิกาติป อตฺถิ ฯ 
        ปูว กโรตีติ ปูวิโย๑ ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ เต ปูวิเยน๒ ฯ 
น คหปตึ ฯ ขเสตุกาโมติ อกฺโกเสตุกาโม ฯ เอวนฺติ ปหูต 
โข เตติอาทิวจน ฯ เอวนฺติ พหุมฺหิ พุทฺธวจเน วิชฺชมาเน ฯ 
ยงฺกิฺจิเทวาติ ปท ยเทว กิฺจีติ ปทสฺส วิวรณ ฯ กกฺุกุฏ... 
เณนาติ คหปติ กุกฺกุฏโปตกสฺส อาหรเณน๓ อิท อธิปฺปาย ทสฺเสติ 
าเปติ ฯ โสติ กุกฺกุฏโปตโก ฯ กากวสฺสิตนฺติ กากสฺส สทฺท ฯ 
อิติสทฺโท อิทนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๖๑๖] วุตฺตปฺปการาเยวาติ เอตฺถ ปุริเมสุ ตีสุ ติเกสุ 
นวปทาติอาทินา เหฏา วุตฺตปฺปการาเอว ฯ องฺคสมนฺนาคโม๔ 

ปุริเมหิ อสทิโสติ ปฏิสารณียกมฺเม องฺคสมนฺนาคโม คิหีน 
อลาภาย ปริสกฺกนาทินา องฺเคน สมนฺนาคโม ตชฺชนียาทีสุ วุตฺเตหิ 
ปุริเมหิ องฺเคหิ อสทิโส ฯ ตตฺถาติ องฺเคสุ นิทฺธารณ ฯ 
ตตฺถาติ อนตฺถาทีสุ นิทฺธารณ ฯ อตฺถภงฺโคติ  ปโยชนสฺส 
วินาโส ฯ 
        ปฏิสฺสวน ปฏิสสฺโว สุ สวเน โณ ฯ น สจฺจาเปตีติ 
 ๑. อิท ปท วณฺณนาย น ทิสฺสติ ปูววิกตตีิ ปทเมว ทิสฺสติ ฯ ๒. เตน 
 การเณน ฯ  ๓. อุทาหรเณน ฯ  ๔. ..สมนฺนาคโตติ วณณฺนาปาโ ฯ วจิาเรตฺวา 
 คเหตพฺพ ฯ 

                    [ปา.๕๙..๖๘ ส.๒๗๘.๒๗๙]  
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น สทฺทหาเปติ ฯ ยถา สจฺโจ โหตีติ ยถา ปฏิสฺสโว สจฺโจ 
โหติ ฯ สจฺจ เอตสฺมึ อตฺถีติ สจฺโจ ฯ 
        อฺ วาติ ธมฺมสฺสวนาทิก อฺ กมฺม ฯ เอวรปูนฺติ 
อนิมฺมิตกสภาว ฯ เสสเมตฺถาติ เอตฺถ ปฏิสารณียกมฺเม เสส 
วจน ฯ 
        [๖๑๗] ฉนฺนวตฺถุสมฺึ วินิจฺฉโย ฯ อาวาสาน ปรมฺปร อาวาส- 
ปรมฺปร ฯ ภณฺฑนการโกติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ ตสฺสาติ 
อาปตฺติยา ฯ สมฺมา... ปเนตฺถาติ เอตฺถ ฉนฺนวตฺถุสฺมึ สมฺมา- 
วตฺตนาย สมฺมาวตฺตนาธิกาเร ฯ ตตฺถาติ วตฺถูสุ นิทฺธารณ ฯ 
อาปตฺติยาติ ปท อปฺปฏิกมฺเมติ ปเท กมมฺ ฯ อปฺปฏกิมฺเมติ 
ปท อุกฺเขปนียาติ ปเท เหตุ ฯ อิมินาติ อาปตฺติยา อทสฺสเน 
อุกฺเขปนียกมฺเมน ฯ ภณฺฑนการโกติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
สมฺมาวตฺตนายมฺปติ อปสทฺโท อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนีย- 
กมฺเม วุตฺต สมฺมาวตฺตน อเปกฺขติ ฯ อิธาติ อิมสฺม ึทิฏ ิยา 
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺเม ฯ 
                    กมฺมกฺขนฺธกวณฺณนา ทิฏ ิตา ฯ 
                                       --------- 
                     [ปา.๘๐..๑๑๕ ส.๒๗๙.๒๘๐]  
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            ปาริวาสิกกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๖๑๘] ปาริวาสิกกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ ปริวาส ปริวสนฺตาติ 
ปริวาสวตฺต คณฺหนฺตา ฯ ปริวาส วสนฺตีติ ปาริวาสิกา ฯ 
ปริวาสเภท ทสฺเสนฺโต ตตฺถาติอาทิมาห ฯ ตตฺถาติ ปาริ- 
วาสิกาติ วจเน ฯ เตสูติ จตุพฺพิธปริวาเสสุ ฯ ตตฺถาติ 
อปฺปฏจฺิฉนฺนปริวาเส ย วจน ฯ อิธาติ ปาริวาสิกกฺขนฺธเก ฯ 
เสสา ตโย ทาตพฺพาติ โยชนา ฯ เยน ภิกฺขุนา อาปนฺนา เจว 
ปฏิจฺฉาทิตา จาติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ เตสูติ ตีสุ ปริวาเสสุ 
ย วจน ฯ เอเต ปน ตโย ปริวาสา ฯ อิธ ปาริวาสิกกฺขนฺธเก ฯ 
เอเตสูติ ตีสุ ปริวาเสสุ ฯ 
        [๖๑๙] นวกตร ปารวิาสิก เปตฺวา อวเสสาน ปกตตฺตาน 
ภิกฺขูน ฯ มูลา...รหาทีนมปฺติ อาทิสทฺเทน นานตฺตารหมานตฺต- 
จาริกอพฺภานารเห สงฺคณฺหาติ ฯ อปสทฺโท อวเสสานนฺติ ปเทน 
วุตฺเต ปกตตฺเต ภิกฺขู อเปกฺขติ ฯ เตติ ปกตตฺตา ภิกฺขู ฯ 
        ตตฺถาติ อภิวาทนาทิปเทสุ๑ นิทฺธารณ ฯ สามีจิกมฺมนฺติ 
เอต ปท อธิวจน นาม ฯ วีชนวาตทานาทิโนติ วีชเนน วาตสฺส 
ทานาทิโน ฯ อภิสมาจาริกสฺสาติ เสฏปูริตวตฺตสฺส๒ ฯ 
 ๑. อภิวาทนนตฺิอาทิปเทสูติ ยุตฺตตร ฯ ๒. ...ปูริตพฺพ... อิติ  ภเวยยฺ ฯ 

                                [ปา.๑๒๘ ส.๒๘๑]  
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        อภิหรณ อภิหาโร อาสนสฺส อภิหาโร อาสนาภิหาโร ฯ 
อภิหรณฺจ อภิคมน ปฺาปนนฺติ ทุวิธ โหตีติ าเปตุ 
อาสน ฯ เป ฯ เมวาติ วุตฺต ฯ อภิคมนนฺติ อุปคมน ฯ 
        โธวนฺติ เอเตนาติ โธวน ปาทาน โธวน ปาทโธวน ฯ 
เปนฺติ เอตฺถาติ ปนก โธตปาทาน ปนก โธตปาทฏปนก ฯ 
        [๖๒๐] สทฺธิวิหาริกาทีนมฺปติ อาทิสทฺเทน อนฺเตวาสิก 
สงฺคณฺหาติ ฯ อปสทฺเทน สทฺธิวิหาริกาทีหิ อฺเ ปกตตฺเต ภิกฺขู 
อเปกฺขติ ฯ เตติ สทฺธิวิหาริกาทโย ฯ สทฺธาย ปพฺพชิตา สทฺธา- 
ปพฺพชิตา๑ ฯ โย  โย วุฑฺโฒ ยถาวุฑฺฒ ฯ อฺมฺนฺต 
ปท มิถูติ ปทสฺส วิวรณ ฯ เตน เตนาติ ปททฺวย สาทิยิตุนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ วุฑฺฒาน ปฏิปาฏิยา ยถาวุฑฺฒ ฯ ปกตตฺเตหิปติ 
อปสทฺเทน น เกวล ปาริวาสิกา เอว ปฺจาติ าเปติ ฯ 
ปาลิยาติ ปาลิย ฯ ตตฺเถวาติ สงฺฆนวกฏาเน ฯ 
        โอโณชยิติ วิสฺสชฺชิยตีติ โอโณชน ฯ อสฺสาติ ปาริ- 
วาสิกสฺส ฯ ปุคฺคลิกภตฺตปฺปจฺจาสาติ ปุคฺคลสฺส สนฺตก อิจฺฉิตพฺพ- 
ภตฺต ฯ ตสฺส ปาริวาสิกสฺส ฯ หิ ยสฺมา ปาปุณนฺติ วา 
น วา ปาปุณนฺติ ฯ โส ปาริวาสิโก ภิกขฺุ ฯ เป ฯ ตฺถาติ 
 ๑. สทฺธา ปพฺพชิตาติ ปาเฏกฺกปทวเสน วณฺณนาปาโ ทิสฺสติ โยชนาปาโ ปน เม 
 รุจฺจติ ฯ 

               [ปา.๑๒๘.๑๒๙ ส.๒๘๑..๑๘๓]  
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มนสิกตฺวา อิท โอโณชน อสฺส ปาริวาสิกสฺส สงฺคหกรณตฺถ 
อุทฺทิสฺส อุทฺทิสิตฺวา ภควตา อนฺุาต ฯ อาคตาคเตหีติ ปท 
คนฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        จตุสฺสาลภตฺตนฺติ ลงฺกาทีเป มหาวิหาเร เอกา โภชนสาลา 
จตุสฺสาลา นาม ตสฺส โภชนสาลาย ทยีมานภตฺต จตุสฺสาล- 
ภตฺต นาม ฯ 
         ิเตนาติ ปท คณฺหิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ หตฺถ ปสาเรตฺวา 
คณฺหิตพฺพนฺติ โยชนา ฯ อารา...เสหีติ ปท อาหราเปตุนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ สเจ สยเมว อาหรนฺตีติ อารามิกสมณุทฺเทสา 
สย เอว สเจ อาหรนฺติ ต ภตฺต วฏฏติ ฯ มหาเปฬภตฺเตปติ 
มหนฺเต...ภตฺเต ปจฺฉิอาทิภาชเน เปตฺวา ทียมาเน ภตฺเตป ฯ 
ปริวิสนฺตีติ ภฺุชาเปนฺติ ฯ 
        [๖๒๑] อิทานิ ยา สมฺมาวตฺตนา ภควตา วุตฺตา ตตฺถ 
สมฺมาวตฺตนาย วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ น อุป- 
สมฺปาเทตพฺพนฺติ อุปริภาว ภิกฺขุภาว น สมฺปาเทตพฺพ ฯ 
        ภิกฺขุโนวาทกสมฺมตีติ ภิกฺขุนีน โอวาททายกภิกฺขุสฺส 
สมฺมนฺนน ฯ อธิปติสฺส าน อธิปจฺจฏาน อธิปฺจจฏาน หุตฺวา  
ภวตีติ อธิปจฺจฏานภูตา ฯ อถวา อธิปจฺจฏานภาเวน ภูตา 
อธิปจฺจฏานภูตา ฯ ภิกฺขุนิโยติ ปท วตฺตพฺพาติ ปเท กมฺม ฯ 
 ๑. อาธิปจฺจ อิติ ภเวยยฺ ฯ 

                          [ปา.๑๒๙ ส.๒๘๓.๒๘๔]  
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        ตโต วาติ สงฺฆาทิเสสาปตฺติโต ฯ ตโตติ อปาทานภูต ปท 
อเปกฺขิตฺวา ปาปฏตราติ ปเทน ปาราชิกาปตฺติ คเหตพฺพาติ 
มนสิกตฺวา ตโต วา ปาปฏตราติ อาห ฯ สงฺฆาทิเสสาปตฺตึ 
อเปกฺขิตฺวา ปาราชิกปตฺติ ปาปฏตราติ วุตฺตาติ วจน 
ทฬฺห กโรนฺโต อาห สตฺตสูติอาทึ ฯ อิติสทฺโท๑ สมาปนฺโน ฯ 
ตาสนฺติ ทุพฺภาสิตาปตฺติอาทีน อาปตฺตีน ฯ 
        ปริวาสกมฺม วุจฺจติ เอตายาติ ปริวาสกมฺมวาจา ฯ 
        วุจฺจิตพฺพนฺติ วจนีย โทสภูวจน สห วจนีเยน วตฺตตีติ 
สวจนีโย อายสฺมา มม อธิกรณ นิฏาเปตุ อุปตฺถมฺภตูติ 
อธิปฺปาโย ฯ ปลิโพธนตฺถาย หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ อิมสฺมินฺติ๒ 

อธิกรเณ ฯ สวจนยนฺติ โทสภูวจเนน สห ปวตฺต ฯ 
        เชฏกฺจ ต านฺจาติ เชฏกฏาน ฯ เตรสสูติ ภตฺตุทฺ- 
เทสนจีวรภาชนาทีสุ เตรสสุ ฯ เอกสมฺมติวเสนปติ ปท อิสฺสรยิาติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ ปกโต ปกติภูโต 
อตฺตา เอตสฺสาติ ปกตตฺโต ฯ 
        [๖๒๒] อาสน ปริยนฺโต อาสนปริยนฺโต ฯ ภตฺต คสนฺติ 
คณฺหนฺติ เอตฺถาติ วา ภตฺตคฺค คส อทเน กฺวิ กฺวิมฺห ิ
โลโปนฺตพฺยฺชนสฺสาติ สุตฺเตน อนฺตพฺฺชนโลโป ฯ 
 ๑. วณณฺนาย เอตฺถนฺตเร อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒. วตฺถุสฺมินตฺิ ฯ 

                        [ปา.๑๓๐ ส.๒๘๕.๒๘๖]  
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        สฺวาสฺสาติ โส อาสนปริยนฺโต อสฺส ปาริวาสิกสฺส ฯ ตตฺถาติ 
อาสนปริยนฺเต ฯ มงฺกุณคูถภริตาติ มงฺกุณาน คูเถน ปูริตา ฯ 
เวตฺตวากาทิวินทฺธาติ เวตฺตวากาทีหิ วินทฺธา ฯ เวตฺตฺจ วาโก 
จ เวตฺตวากา ฯ อสฺสาติ ปาริวาสิกสฺส ฯ รโชหตาภูมึติป ปาโ 
อการสฺส ทีโฆ ฯ ชตุกมูสกิภริตาติ ชตุเกหิ มูสิเกหิป ปูริตา ฯ 
ชตุกาติ วคฺคุลิโย ฯ รกฺุขมูเล วสนฺตีติ รกฺุขมูลิกา ฯ ฉนฺน น 
อุเปนฺตีติ ฉนฺนฏาน น อุปคจฺฉนฺติ ฉนฺนฏาเน น วสนฺตีติ 
อธิปฺปาโย ฯ สพฺเพป อาวาสา ฯ เอเตหิ ภิกฺขูหิ วิสฺสฏาติ 
ปเท กตฺตา ฯ เตสุ อาวาเสสุ นิทฺธารณ ฯ นิพทฺธวสฺสา- 
วาสิกนฺติ นิจฺจวสฺสาวาเส วิชฺชมาน ฯ 
        กิสฺมิฺจิ โปตฺถเก โส ว โส อาสนปริยนฺโต ฯ โส 
เอว สาทิตพฺโพติ ปาโ อตฺถิ ฯ โส เอว สาทิตพฺโพติ ปน 
 ุยุชฺชติ ฯ 
        [๖๒๓] าติปฺปวาริตฏาเนติ ปท นิมนฺติเตน น คนฺตพฺพนฺติ 
ปททฺวเย อาธาโร ฯ นิมนฺติเตน ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา สวิธาย 
กตฺวา น คนฺตพฺพนฺติ ปทตฺตเย กตฺตา ฯ ภิกฺขูติ ปท กตฺวาติ 
ปเท กมฺม ฯ ปุเรสมเณน วาติ ปท กตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน  
ปุเรสมณภาเวนาติ อตฺโถ ฯ สาธุ วตาติ อติวิย สุนฺทร ฯ 
เอวฺจาติ นิปาตสมุทาโย ฯ ปนสทโฺท วิเสสตฺโถ ฯ 
                     [ปา.๑๓๐ ส.๒๘๖.๒๘๗]  
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        ปาลิย วิปฺปวาโสติ รตฺติจฺเฉทสฺส วุตฺตตฺตา น จ 
เอกเกน คนฺตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ ตถาสทฺโท อุปสหรณตฺโถ ฯ 
นิสชฺชายาติ ปท หรายมาเนนาติ ปเท ตติยาวิเสสน เหตุ วา ฯ 
ปฏิเสโธติ ปณฺฑปาติกธูตงฺคสฺส ปฏิเสโธ ฯ 
        อิมินา การเณนาติ ปท ตปฺปจฺจยาติ ปทสฺส วิวรณ ฯ 
นีหฏ ภตฺต เอเตนาติ นีหฏภตฺโต ฯ นวกมฺมฺจ อาจริยุ- 
ปชฺฌายาทิกิจฺจานิ๑ จ นวกมฺม...ทิกิจฺจานิ นวกมฺม...กิจฺจาทีสุ 
ปสุโต นว...สุโต๒ ฯ อจฺฉิตุนฺติ อจฺฉน วสน ภาเว ตุ ฯ 
คามกาวาสนฺติ ชนปทคาเม อาวาส ฯ สภาคฏาเนติ อเวริ- 
สภาคฏาเน ฯ 
        [๖๒๔] ตตฺถาติ อาคตวิหาเร ฯ วตฺตเภเท ทุกฺกฏ วตฺต- 
เภททุกฺกฏ ฯ วตฺตเภเท ทุกฺกฏนฺติป อตฺถิ ฯ วุตฺตนเยเนวาติ 
สเจ สพฺเพ เอกฏาเน  ิเต ปสฺสตีติอาทินา วุตฺตนเยน ฯ 
เอตฺถาติ อาคนฺตุกาโรจนาธิกาเร ฯ ตสฺส อชานนฺตสฺเสวาติ 
อนาทเร ฉฏ ี ตสฺมึ ปาริวาสิเก อชานนฺเตเยว อาคนฺตุกา 
คจฺฉนฺติ๓ ฯ อปณฺณกปฺปฏิปทาติ อวิรุทฺธปฺปฏิปทา ฯ ทิสฺวาติ 
 ๑. อย อาทิสทฺโท วณณฺนาปาโ นตฺถิ ฯ ๒. วณณฺนาย นวกมฺม...กิจจฺาทีสุ  
 ปสุตสฺสาติ เอว อนุปท กตฺวา มุทฺทิยติ ฯ  ๓. อิโต ปร อิติ อธิปฺปาโยติ ปกฺขิปตพฺพ ฯ 

                    [ปา.๑๓๐ ส.๒๘๗..๒๘๙]  
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ปท ววฏานนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา๑ ฯ วิสยาวิสยวเสนาติ 
อาโรจนสฺส วิสยาวิสยวเสน รตฺติจฺเฉทวตฺตเภท กเถติ ฯ สงฺฆ- 
เสนาภยตฺเถรสฺส อธิปฺปาย ปากฏ กาตุกาโม วิสเยติอาทิ- 
มาห ฯ วิสเยติ อาโรเจตุ อนุรูปฏาเน ฯ อิติสทฺโท ปริ- 
สมาปนฺโน ฯ อวิสโยติ อาโรเจตุ อวิสโย ฯ หีติ ยสมฺา 
อาคจฺฉนฺติ ฯ คจฺฉนฺตาปติ๒ อปสทฺโท อเปกฺขติ ฯ ทูเตนาติ 
เอตฺถาป วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
        [๖๒๕] ตตฺถาติ สฺุวิหาเร ฯ ปกตตฺเตน ปน สทฺธ ึ
วฏฏตีติ ปารวิาสิโก ปกตตฺเตน สทฺธึ วสิตุ วฏฏติ ฯ คณนู- 
ปกาติ คณน อุปคตา ฯ คณนูปคาติป อตฺถิ โสเยวตฺโถ ฯ 
นานาสวาสเกหีติ กมฺมนานาสวาสกลทฺธินานาสวาสเกหิ ฯ อภิกขฺุ- 
กาวาสสทิสเมวาติ อภิกฺขุกาวาเส วสนสทิสเมว วสน ฯ 
        [๖๒๖] เอกจฺฉนฺเน อาวาเสติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
อนาวาโส นาม เอวมาทีติ โยชนา ฯ เอเตสูติ เสนาสนเจติย- 
ฆราทีสุ โอกาเสสุ นิทฺธารณ ฯ ยตฺถ กตฺถจิ เอกจฺฉนฺเน 
อุทก...ปริจฺฉินฺเนติ ปทตฺตย โอกาเสติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เอก 
 ๑. อิท น ยุตฺต คนฺตฺวา กตวฺา อนุพนฺธิตฺวา อาโรเจตพฺพนฺต ิปทจตุกฺเก ปุพฺพ- 
 กาลกิริยาติ ภวิตพฺพ ฯ ๒. คนฺตวาปติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                   [ปา.๑๓๐..๑๓๔ ส.๒๘๙.๒๙๐]  
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ฉนฺน ยสฺส โส เอกจฺฉนฺโน ฯ ฉทนโตติ ปท ปตน อิติ ปเท 
อปาทาน ฯ 
        ปตติ เอตฺถาติ ปตน อุทกสฺส ปตน อุทกปตน ตฺจ 
ต านฺจาติ อุทก... เตน ปริจฺฉินฺโน อุทก...ปริจฺฉนฺโน ฯ 
        อุกฺขิตฺตโกติ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิตฺตกาทิโก ติวิโธ 
อุกฺขิตฺตโก ฯ อนฺโตอาวาเสเยวาติ อาวาสสฺส อนฺโตเยว วสิตุ 
น ลภติ ฯ 
        อวิเสเสน อุทกปาเตน วาริตนฺติ ปาริวาสิกุกฺขิตฺตกาน 
สามฺเน อุทกปาเตน าเนน วสนสฺส นีวารณ ฯ อวิเสเสนาติ 
ปท วาริตนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อุทกปาเตนาติ ปท 
วาริตนฺติ ปเท กรณ ฯ อุทก ปตติ เอตฺถาติ อุทกปาต ฯ 
        เกจิ ปน อุทกปาเตน วาริตนฺติ อุทกปาเต าเน น 
วาริต ปฏิเสธิตนฺติ อตฺถ วิตกฺเกนฺติ ต น ยุชชฺติ ฯ 
        เอเตสุ ฯ เป ฯ สทฺธนิฺติ เอเตสุ เอตฺตเกสุ ปฺจปฺปการจฺ- 
ฉทเนหิ ฉนฺนฏาเนสุ ปาริวาสิกสฺส จ อุกขิฺตฺตกสฺส จ ปกตตฺเตน 
สทฺธึ วสน อุทกปาเตน วาริต นีวาริต ฯ ปฺจวณฺณจฺ- 
ฉทนพทฺธฏาเนสูติ สิลาอิฏกติณปณฺณสุธาสงฺขาเตหิ๑ ปฺจปฺ- 
ปการจฺฉทเนหิ ฉนฺนฏาเนสุ ฯ ปฺจ... าเนสูติ ปท วสนนฺติ 
 ๑. เยภุยฺเยนป อิฏกา อิติ อิตฺถีลิงฺครูป ทิสฺสติ ฯ 

                            [ปา.๑๓๔ ส.๒๙๐]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 386 

ปเท อาธาโร อถวา วาริตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ปาร ิฯ เป ฯ 
กสฺส จาติ ปททฺวย วสนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        นานูปจาเรปติ อปสทฺโท ปเคว เอกุปจาเรติ าเปติ ฯ 
น วฏฏตีติ วสิตุ น วฏฏติ ฯ เอตฺถาติ เอกจฺฉนฺโนกาเส 
นิปนฺเนติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๖๒๗] อุฏาย๑ จาติ ปท น คนฺตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ อิมินาติ ปท วุฏาปโตติ ปเท กตฺตา ฯ อิตีติ เอว 
มนสิกตฺวา ฯ ปรมฺมุเขน น คนฺตพฺพนฺติ ปฏ ึ ทตฺวา น 
คนฺตพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ น วตฺตพฺพนฺติป ปาโ ฯ โอพทฺธนฺติ 
ปฬิต ฯ 
        สมาน วสฺส เยส เต สมานวสฺสิกา สมานวสฺสิกาน อาสน 
สมาน... ฯ อิตเรนาติ ปท น นิสีทิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
เอตฺถาติ ฉมาย จงฺกมนฺเตติ วจเน ฯ อกโต ปริจฺเฉโท 
เอติสฺสนฺติ อกตปริจฺเฉโท ฯ โยเชตฺวาติ ปท กตาติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ สเจ ปน ปาการปริกขิฺตฺโต ทฺวารโกฏกยุตฺโต 
จงฺกโม โหติ ปพฺพตนฺตราทีสุ วา จงฺกโม สเจ โหตีติ โยชนา ฯ 
        [๖๒๘] วุฑฺฒตเรนาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ภิกฺขเว 
 ๑. วุฏายาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๑๓๔ ส.๒๙๐.๒๙๑]  
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ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา ปาริวาสิเกน วุฑฺฒตเรน ภิกฺขุนา สทฺธินฺติ 
ปาลิย วุตฺตตฺตา อิตรสฺส วตฺตเภโทปติ วุตฺต ฯ กสฺมา ปน 
ทฺวินฺน ปาริวาสิกาน สหเสยฺยา ปฏิกฺขิตฺตาติ อาห สเจ 
หีติอาทึ ฯ ปาปฏตร วาติ เอตฺถ วาสทฺโท อาปชฺเชยฺยุ วา 
วิพฺภเมยฺยุ วาติ โยเชตพฺโพ ฯ เอตฺถาติ ปาริวาสิกวตฺตา- 
ธิกาเร อถวา เอตฺถ มูลาย ปฏิกสฺสนารเหน ภิกฺขุนา 
สทฺธินฺติอาทิวจเน วุตฺตา มูลาย ปฏิกสฺสนารหาทโย จ ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพา ฯ 
        ปาริ ฯ เป ฯ วาสนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ปริวาส- 
ทานาทีนีติ อาทิสทฺเทน มูลาย ปฏิกสฺสนมานตฺตทานอพฺภานาน 
คหณ ฯ เอเตเสฺวว ปริวาสทานาทีสุ ฯ 
                   ปาริวาสิกวตฺตกถา นิฏ ิตา ฯ 
        [๖๒๙] ตตฺถาติ๑ สหวาโสติอาทิปเทสุ ฯ ยฺวาย เอกโตวาโส 
โส วาโส สหวาโสติ สหวาโส นาม ฯ อิติสทฺโท นามวาจโก ฯ 
อถวา ยฺวาย วาโส ปก ฯ เป ฯ วุตฺโต โส วาโส 
เอกโตวาโส นาม ฯ เอกโตวาโสติ อิท สหวาโสตีมสฺส วิวรณ ฯ 
เอเตสุ การเณสุ ฯ 
        สมาทินนฺ คหิต วตฺต เยน โส สมาทินนฺวตฺโต ฯ จิณฺณ 
 ๑. อิท ปท วณฺณนาย น ปฺายติ ฯ 

                    [ปา.๑๓๔.๑๓๕ ส.๒๙๑..๒๙๓]  
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กต ปรินิฏาปต มานตฺต เยน โส จิณฺณมานตฺโต ฯ อพฺเภตพฺโพติ 
อพฺภานกมฺมวเสน อวฺหาตพฺโพ ฯ เอวนฺติ ปริวาสาทิกรเณน 
อนาปตฺติโกติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ นตฺถิ อาปตฺติ ยสฺส โส 
อนาปตฺติโก ฯ สุทฺธนฺเตติ อาปตฺติโต สุทฺธภาเว ฯ อนฺตสทฺโท 
ตพฺภาเว วตฺตติ สุตฺตนฺตนฺติ ยถา ฯ อนฺตนฺถิ ขย ฯ 
                        ปริวาสกถา นิฏ ิตา ฯ 
        [๖๓๐] อิเมสฺหีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ อิเมส ปฺจน ภิกฺขูน 
ปกตตฺตา เอวาติ สมฺพนฺโธ ฯ เปตฺวาติ ปท เสสาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ อนฺุาตตฺตาติ ปท ปกตตฺตา เอวาติ ปเท าปก- 
เหตุ ฯ มูลา ฯ เป ฯ ลกฺขณนฺติ เนส ภิกฺขูน มูลา ฯ เป ฯ 
ลกฺขณ ฯ เสสเมตฺถ อิโต ปเรสุ๑ มานตฺตารหาทิวตฺเตสุ จาติ 
เอตฺถ มูลาย ปฏิกสฺสนารหวตฺเต เสส วจน อิโต มูลาย 
ปฏิกสฺสนารหวตฺตโต ปเรสุ มานตตฺตารหาทิวตฺเตสุ จ เสส วจน ฯ 
มูลา... อาทีสุป วินิจฺฉโย ฯ ยเถว ปารวิาสิโก ปริวาสทานาทิ- 
วินยกมฺเมสุ คณปูรโก น โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอเตปติ มูลาย 
ปฏิกสฺสนารหาทโย ฯ มาน... วตฺเตสูติ ปท วิเสโสติ ปเท 
อาธาโร ฯ รตฺติจฺเฉเทสุ วิชฺชมาเน โอโณคเณติ๒ เอตฺถ วจเน 
 ๑. ปเรสุป อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อูเน ตเณติป ปาโ อยเมว สวณณฺนา 
 ปาลิ ฯ 

                        [ปา.๑๓๕ ส.๒๙๓.๒๙๔]  
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คโณติ คโณ นาม ฯ อิติสทฺโท นามวาจโก ฯ รตฺติโย ฉิชฺชนฺติ 
เอเตหิ การเณหีติ รตฺติจฺเฉทา ฯ 
                ปาริวาสิกกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                       ---------- 
                              [ปา.๑๓๕.. ส.๒๙๔]  
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                สมุจฺจยกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๖๓๑] สมุจฺจยกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถาติ 
อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺตาทีสุ ฯ อปฺปฏิจฺฉนฺนาย อาปตฺติยา สติ ย 
มานตฺต สงฺเฆน ทียติ ต มานตฺต อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺต นามาติ 
โยชนา ฯ 
        เตสูติ จตูสุ อปฺปฏจฺิฉนฺนมานตฺตาทีสุ อิท มานตฺต 
เวทิตพฺพ ฯ ต อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺต เทนฺเตน ภิกฺขุนา ทาตพฺพนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิธาติ สมุจฺจยกฺขนฺธเก ฯ นานาวตฺถุกาโยป 
อาปตฺติโย ฯ ตาสนฺติ นานาวตฺถุกาน อาปตฺตีน ฯ ทินฺเนติ ปท 
สมาทาตพฺพนฺติ ปเท ลกขฺณกิริยา ฯ กมฺมวาจาปริโยสาเนติ ปท 
สมาทาตพฺพนฺติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ 
        ตตฺเถวาติ มาฬกสีมายเมว ฯ เอวสทฺโท ธาเรตูติ เอตฺถ 
อิติสทฺเทน โยเชตพฺโพ ฯ อตฺถนฺติ อธิปฺปาย ฯ ภิกขฺูสุ 
นิกฺขนฺเตสูติ ภาวลกฺขเณ สตฺตมี ฯ สหคจฺฉนฺตสฺสาติ อตฺตนา 
สห คจฺฉนฺตสฺส ฯ โสปติ อตฺตนา สห คจฺฉนฺโต ภิกฺขุ ฯ 
ปกตตฺตฏาเนติ สงฺฆกมฺมาน อรหฏาเน ฯ โสเธตุนฺติ 
มานตฺต โสเธตุ ฯ จตูหิ ปฺจหิ วา ภิกฺขูหิ สทฺธึ นิสทีิตพฺพนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อถ ทฺวาทสหตฺถ อุปจาร ฯ เป ฯ คจฺฉตีติ 
                      [ปา.๑๖๐ ส.๒๙๕..๒๙๗]  
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อิมินา๑ ฯ สเจ ทฺวาทสหตฺถ อุปจาร โอกกฺมิตฺวา อชานนฺตสฺเสว 
คจฺฉตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        จสทฺโท อาโรเจตฺวา จ สลฺลกฺเขตฺวา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส มานตฺตจาริกสฺส ฯ คณสฺส วตฺต 
อาโรเจตฺวา วสิ ตสฺมา โอเน คเณ มานตฺตสฺส จรณโทโส 
น โหติ วิหาเร ภิกฺขูน อตฺถิภาว สลฺลกฺเขตฺวา วสิ ตสฺมา 
วิปฺปวาสโทโส น โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
        [๖๓๒] นิกฺขิตฺตวตฺตสฺส ปริหาโรติ วตฺต นิกฺขิปตฺวา 
ปริวสนฺตสฺส ลกฺขณนฺติ อตฺโถ วตฺต นกิฺขิปตฺวา ปจฺจูสสมเย 
จตูหิ ปฺจหิ วา ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปริกฺขิตฺตสฺส วิหารสฺส ปริกฺเขปโต 
อปริกฺขิตฺตสฺส ปริกฺเขปารหฏานโต เทฺว เลฑฺฑุปาเต อติกฺกมิตฺวา 
มหามคฺคโต โอกฺกมฺม คุมเฺพน วา วติยา วา ปฏิจฺฉนฺนฏาเน 
นิสีทิตฺวา อนฺโตอรุเณเยว วตฺต สมาทิยิตฺวา ปริวสนฺเตน 
ภิกฺขุนา ทฏิรูปาน สุตสทฺทาน ภิกฺขูน มานตฺต อาโรเจตพฺพ 
มานตฺตจาริเกน อทิฏาสุตานมฺป อนฺโตทฺวาทสหตฺถคตานเยว 
อาโรเจตพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ 
        ทฏิรูปาน สุตสทฺทานนฺติ มานตฺตจาริเกน ทิฏ รูป เตส 
 ๑. อิท ปท วณฺณนาย นตฺถิ ฯ เนว หิ ภวิตพฺพ กถ กิมตฺถาย จ ภวิตพฺพ อห 
 น ชานามิ ฯ 

                                          [ส.๒๙๗]  
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เต ทิฏรูปา ฯ สุโต สทโฺท เยส เต สุตสทฺทา ฯ 
        เอวนฺติ สเจ  อปฺปภิกฺขุโก วิหาโรติอาทินา นเยน ฯ 
จริตฺวา อพฺเภตพฺโพติ สมฺพนฺโธ  ฯ เตนาปติ มานตฺตจาริเกน ฯ 
ตตฺรายนฺติ ตสฺมึ อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺตาธิกาเร อย อพฺภานวิธิ 
ภควตา วุตฺโต ฯ อยฺจาติ อพฺภานวิธิ ฯ ตาส วเสนาติ 
ตาส อาปตฺตีน ปฏิพทฺเธน ฯ 
        [๖๓๓] ปริวุตฺโถ ปรวิาโส เยน โส ปริวุตฺถปรวิาโส ฯ 
ตนฺติ ปฏิจฺฉนฺนมานตฺต กถยิสฺสามาติ ปเท กมฺม ฯ ตสฺสาติ 
ปริวาสมานตฺตทฺวยสฺส ฯ อติวิตฺถารวินิจฺฉโย สุเขน ปริคฺคเหต 
ชานิตุ ปณฺฑิเตน น จ สกฺกา โหติ ฯ นนติฺ๑ ปริวาสมานตฺตทฺวย ฯ 
อิเธวาติ อิมสฺมึ อธิกาเร ฯ อิธาติ ปาลิย ฯ อย หีติอาทิ 
วิตฺถาโร ฯ 
        ปฏิจฺฉนฺนาย อาปตฺติยา สติ ทาตพฺโพ ปริวาโส ปฏิจฺฉนฺน- 
ปริวาโส ฯ สทฺุธนฺตโต ปฏาย ทาตพฺโพ ปริวาโส สุทฺธนฺต- 
ปริวาโส ฯ สโมธยิตฺวา ทาตพฺโพ ปริวาโส สโมธานปริวาโส ฯ 
        [๖๓๔] อิทานิ ติวิเธ ปริวาเส สรูปโต ทสฺเสตุ ตตฺถาติ- 
อาทิมาห ฯ ตตฺถาติ ติวิเธสุ ปริวาเสสุ๒ ฯ ยถาปฏิจฺฉนฺนายาติ 
ปฏิจฺฉนฺนานุรูปาย ฯ หีติ ยสฺมา ฯ 
 ๑. ตนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. เอกวจน กาตพพฺ ฯ 

                                 [ส.๒๙๗..๒๙๙]  
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        ยถาติ กตมา ฯ อย อุทายิตฺเถรสฺสาติ อุทายิตฺเถรสฺส อย 
อาปตฺติ ฯ ยถา ฯ เป ฯ เถรสฺเสวาติ กตมา อุทายิตฺเถรสฺเสว 
อาปตฺติ ปรโต อาคตา ฯ ยถา อยนฺติ กตมา อย อาปตฺติ ฯ 
        อย หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ทสหากาเรหีติ ทสหิ การเณหิ ฯ 
ตตฺราติ ตสฺมึ อาปตฺติปฺปฏิจฺฉนฺเน ฯ 
        [๖๓๕] อาปตฺติ อิติ สฺา อาปตฺติสฺา สา อสฺสา 
อตฺถีติ อาปตฺติสฺ ี ฯ ปกโต สภาวภูโต อตฺตา อสฺสาติ 
ปกตตฺโต ปกตตฺโต อิติ สฺา ปกตตฺตสฺา สา อสฺส 
อตฺถีติ ปกตตฺตสฺ ี ฯ นตฺถิ อนฺตราโย อสฺสาติ อนนฺตราโย 
อนนฺตราโย เอว อนนฺตรายิโก สกตฺเถ อิโก อนนฺตรายิโก 
อิติ สฺา อนนฺตรายิกสฺา สา อสฺส อตฺถีติ อน...สฺ ี ฯ 
ปหุโน ภาโว ปหุตฺต ปหุตฺต อิติ สฺา ปหุตฺตสฺา สา 
อสฺส อตฺถีติ ปหุตฺตสฺ ี ฯ กมน ปตฺถน กาโม ฉาเทตุ 
กาโม ฉาเทตุกาโม ฯ 
        ตตฺถาติ มาติกาปเทสุ นิทฺธารณ ฯ โสป ภิกฺขุ ตตฺถ 
อาปตฺติย ฯ อิตีติ เอว ฯ อถ ปนาย ตตฺถาติ สเจ อย ภิกฺขุ 
ตตฺถ อาปตฺติย ฯ 
        [๖๓๖] อาปชฺชติ ฯ เป ฯ จินฺติตาติ ปุคฺคโล สาวเสส 
ภิกฺขุภาวสฺส อวเสสหิต ครกุ สงฺฆาทิเสส อาปชฺชติ อนาทริย 
                                  [ส.๒๙๙.๓๐๐]  
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อนาทรภาว ปฏิจฺจ นิสฺสาย ฉาเทติ โส ปุคฺคโล ภิกฺขุนี 
น จ โหติ วชชฺ โทส โน จ ผุเสยฺย น ลเภยฺย เอสา 
ปฺหา กุสเลหิ จินติตา ฯ อย หิ ปฺหา อุกฺขิตฺตเกน 
กถิตาติป ปาโ ฯ 
        [๖๓๗] ทสสูติ ราชโจรอคฺคิอุทกมนุสฺสอมนุสฺสวาฬสิรึสปฺป- 
ชีวิตพฺรหฺมจริยนฺตราเยสุ ฯ ภีรุกชาติกตายาติ ปท ภเยนาติ ปเท 
เหตุ ฯ อนฺธกาเรติ ปท ภเยนาติ ปเท อาธาโร ฯ 
        โปตฺถเก ปน ตาวตฺตเกน ปน เนว วตฺถุ สกฺโกติ น 
คนฺตุนฺติ ปาโ ทิสฺสติ โส น ยุตฺโต ฯ เนว วตฺตุ น สกฺโกติ 
น คนฺตุนฺติ ปน ยุชชฺติ ฯ 
        อิท อุตฺตานเมวาติ อิท องฺคทฺวย อุตฺตานเมว ฯ ธุร- 
นิกฺเขปนฺติ อาโรจเน อุสฺสาหสฺส นิกฺขิปน ฯ อยมฺปติ อปสทฺโท 
สเจ ปน ฉาเทสฺสามีติอาทิมฺหิ วุตฺตอาปตฺตึ อเปกฺขติ ฯ อิธาติ 
อาปตฺติอาโรจเน ฯ 
        เวร อสฺส อตฺถีติ เวรี น เวรี อเวรี ฯ สมาโน ภาโค 
โกฏาโส อสฺสาติ สภาโค ฯ อเวรี เอว สภาโค อเวริ- 
สภาโค ฯ 
        สุตฺวา ปกาเสตุกาโมติ ปท วิสภาโคติ ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ 
ตตฺถาติ ปุเรภตฺตาทิกาเลสุ นิทฺธารณ ฯ 
                                    [ส.๓๐๐.๓๐๑]  
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        [๖๓๘]         อาปตฺตนุกฺขิตฺตมนนฺตราย- 
                        ปหุตฺตตาโย ตถสฺ ิตา จ 
                        ฉาเทตุกาโม อถ ฉาทนาติ 
                        ฉนฺนา ทสงฺเคหรุณุคฺคมมฺหีติ 
ขุทฺทกสิกฺขาย ธมฺมสิรีเถเรน วุตฺต ฯ 
        [๖๓๙] ตโตติ ปฏิจฺฉนฺนภาวชานนโต ปจฺฉา ฯ สลลฺกฺเขตฺวาติ 
ปท ยาจาเปตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอกาห ปฏจฺิฉนฺนา 
เอกาหปฺปฏิจฺฉนฺนา ฯ อิธาติ ปาลิย ฯ ตโตติ ปกฺขโต ปฏาย ฯ 
อติเรกปกฺขปฺปฏิจฺฉนฺนนฺติ โยชนา กาตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อติเรกปกฺขปฺปฏิจฺฉนฺนนฺติ ปกฺขสฺส อติเรโก อติเรกปกฺโข ต 
ปฏิจฺฉนฺนนฺติ อตฺโถ ฯ ตโตติ อติเรกปกฺขโต ปฏาย ฯ 
เอกสวจฺฉรปฺปฏิจฺฉนฺนนฺติ โยชนา กาตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตโตติ 
เอกสวจฺฉรโต ปร ฯ อติเรก...ปฏิจฺฉนฺนนฺติ เอว ยาว 
สฏ ิสวจฺฉรนฺติ โยชนา กาตพฺพา ฯ อติเรก...ปฏจฺิฉนฺนนฺติ วา 
ตโต วา อติเรกสฏ ิสวจฺฉรโต ภิยฺโยป วตฺวา กมฺมวาจาทิกสฺส 
โยชนา ปณฺฑิเตน กาตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๖๔๐] นานาวตฺถุกาสุปติ ปท กาตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ 
วตฺถุกิตฺตนวเสนาติ วตฺถุสฺส กถนวเสน ฯ ตตฺถาติ วตฺถุนาเมสุ ฯ 
        ชายนฺติ พุทฺธิสฺสทฺธา เอตฺถาติ ชาติ สมานา ชาติ เอตาส 
                                    [ส.๓๐๒..๓๐๔]  
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อาปตฺตีนนฺติ สฺชาติโย สฺชาตีน สาธารณ สฺชาติสาธารณ ฯ 
สพฺพาส สาธารณ สพฺพสาธารณ ฯ 
        ตตฺถาติ ตสฺมึ ทุวิเธ นาเม นิทฺธารณ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ 
นาม สฺชาติสาธารณ ฯ สพฺพ...วเสนาป โยชน กาตุ วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิท หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ตตฺถาติ วตฺถุโคตฺต- 
นามอาปตฺตีสุ ฯ สุกฺกวิสสฺฏ ีติ สุกฺกวิสฺสฏ ินาม ฯ อิติสทฺโท 
วจนียมตฺต นิทฺทสฺเสติ ฯ วตฺถุ เจว โคตฺตฺจาติ วีติกฺกมิตพฺพตฺตา 
วตฺถุ เจว อนฺสาธารณตฺตา โคตฺตฺจ ฯ 
        พุทฺธวจนสงฺขาต ค ตายตีติ โคตฺต สฺชาติโต อฺตฺร 
กายสสคฺคาทีสุ คนฺตุ อทตฺวา พุทฺธวจนฺจ รกฺขตีติ อตฺโถ ฯ 
        สงฺฆาทิเสโส นามาปตฺติย อิติสทฺโท วจนวจนียสมุทาย 
นิทฺทสฺเสติ เตนาห นามฺเจว อาปตฺติ จาติ สฺชาติ- 
สาธารณตฺตา นามฺเจว เตน เตน วีติกฺกเมน อาปชฺชิตพฺพตฺตา 
อาปตฺติ จาติ อตฺโถ ฯ 
        ตยิท กมฺมวาจาย เกน วจเนน คหิตนฺติ อนุโยค สนฺธาย๑ ฯ 
ตตฺถาติ วตฺถุอาทีสุ สุกฺกวิสฺสฏ ิอาทีสุ วา ฯ อาปตฺติ สพฺพ- 
สาธารณนามตฺตา วีติกฺกเมน อาปชฺชิตพฺพตฺตา จ นามฺเจว อาปตฺติ 
 ๑. อิโต ปร ตตฺถาติอาทิมาหาติ ปาโ นฏโ ภเวยยฺ ตสฺส ปกฺขิปน ยุชฺชติ ฯ 

                                          [ส.๓๐๔]  
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จ โหตีติ อาห อาปตฺติโยติ วจเนนาปติ ฯ กสฺมาติ ฯ อิมสฺส 
ปริวาสาทิวินยกมฺมสฺส วตฺถุโคตฺตนามอาปตฺตวเสน กาตพฺพตฺตา ฯ 
        อิธาติ ปาลิย ฯ เตน ภิกฺขุนาติ ปท สมาทาตพฺพนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ เอวนฺติ อหมฺภนฺเต ฯ เป ฯ ธาเรตูติ เอว 
อาโรเจตพฺพ ฯ 
        ติณฺณ๑ วา อาโรเจนฺเตนาติ เอตฺถ วาสทฺโท อตฺถิ โส 
น ยุตฺโต ฯ ติณฺณ อาโรเจนฺเตนาติ ปน ยุชชฺติ ฯ 
        อถ น สกฺกา โสเธตุนฺติ สเจ ปริวาโส โสเธตุ น สกฺกา ฯ 
ตตฺตกานิ ทิวสานิ ฯ ตโต ตตฺตกทิวสโต ฯ อธิกานิ๒ วา ทิวสานิ 
ปริวสิตฺวาติ ปเท อจฺจนฺตสโยโค ฯ นกิฺขิตฺตวตฺเตนาติ ปท 
ปริวุตฺถตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ ปริวุตฺตถตฺตาติ ปท มานตฺตารโหติ 
ปเท เหตุ ฯ 
        [๖๔๑] ต เทนฺเตน จาติ ต ปฏิจฺฉนฺนมานตฺต เทนฺเตน 
ภิกฺขุนา ทาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ทาตุ วฏฏตีติ มานตฺต 
ทาตุ วฏฏติ ฯ กถนฺติ ปุจฺฉา ฯ ปฏิจฺฉนฺนายาติ ปท วสิตฺวาติ 
ปเท เหตุ ฯ วสิตฺวา อหมฺภนฺเต ฯ เป ฯ ยาจามีติ 
ยาจิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อถสฺสาติ อถ ยาจนานนฺตร อสฺส 
ปาริวาสิกสฺส ฯ ตทนุรูปนฺติ ตสฺสา ยาจนาย อนุรูป ฯ สพฺพตฺถาติ 
 ๑. ทฺวินนฺ ฯ  ๒. อธิกตรานตีิ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                 [ส.๓๐๔..๓๐๗]  
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สพฺพาสุ ปฏิจฺฉนฺนอปฺปฏิจฺฉนฺนาทีสุ อาปตฺตึสุ ฯ ตทนุรูปเมวาติ 
ตสฺส มานตฺตสฺส อนุรูปเมว ฯ อิธ ปน ปาลิย เอกาปตฺติวเสน 
อพฺภาน ภควตา วุตฺต ฯ อิตีติ เอว ฯ ย มานตฺต สงฺเฆน 
ทียติ อิท มานตฺต ฯ เอว วุตฺตนเยน เอตฺถ ปาลิย 
เอกาปตฺติวเสน เอเกเนว ฯ เป ฯ มานตฺต จ ภควตา วุตฺต อิติ 
เอว ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพ ฯ โยชนามุเขนาติ อฺาย โยชนาย 
อุปายภูเตน โยชนาติ อตฺโถ ฯ อวเสสปริวาสกถาวสาเนติ 
อวเสสปริวาสาน กถาวสาเน ฯ 
        อวเสสนฺติป ปาโ ต ปท ปกฺขมานตฺต สโมธาน- 
มานตฺตฺจาติ ปททฺวยสฺส วิเสสน ฯ อถวา อวเสสนฺติ ปาโ 
น ยุตฺโต วิย ทิสฺสติ กสฺมา เทฺว ปริวาสา อวเสสาติ 
อิมินา อสมานโต ฯ 
        [๖๔๒] กตมา ปน อวเสสา ปริวาสาติ อาห สุทฺธนฺตา- 
ตฺยาทึ ฯ ตตฺถาติ ทฺวีสุ ปริวาเสสุ ฯ สุทฺธนฺตปริวาโส นาม 
อนฺุาตปริวาโสติ สมฺพนฺโธ ฯ ปรโต อธมฺมิกมานตฺตจารา- 
วสาเนติ ปททฺวย อนฺุาตาติ ปเท อาธาโร ฯ วตฺถุสฺมินฺติ 
ปท อนฺุาตาติ ปเท วิสยาธาโร ฯ ทวิุโธป เจส ปริวาโส 
ทาตพฺโพติ สมฺพนฺโธ  ฯ ตตฺถาติ รตฺติปริจฺเฉเท ฯ อาปตฺติ- 
ปริยนฺตนฺติ ปท ชานาตูติ ปเท กมฺม ฯ อการณเมตนฺติ อาปตฺติ- 
                               [ส.๓๐๗.๓๐๘]  
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ปริยนฺตสฺส ชานนาชานน สุทฺธนฺตปริวาสทานสฺส อการณ ฯ 
        [๖๔๓] ตตฺถาติ ทฺวีสุ สุทฺธนฺตปรวิาเสสุ ฯ โย ภิกฺขุ วินยธเรน 
ปุจฺฉิยมาโน วทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ปฏายาติ ปท อนุโลมาติ 
ปเท วิเสสน ฯ อนุโลมกกฺเมน วา ปฏิโลมกฺกเมน วาติ ปททฺวย 
ปุจฺฉิยมาโนติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ต จูฬสุทฺธนฺต คเหตฺวา 
ปริวสนฺเตน ปริวสิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิทมสฺส ลกฺขณนฺติ อิท 
อาโรหนโอโรหน อสฺส สทฺุธนฺตปริวาสสฺส สภาโว ฯ อิตีติ๑ เอว ฯ 
        สุทฺธนตฺปริวาเสน อาปตฺติวุฏานโต อฺ อาปตฺติวุฏาน 
าเปตุ อฺสฺมึ ปนาติอาทึ วุตฺต ฯ วุฏหน วุฏาน 
อาปตฺติโต วุฏาน อาปตฺติวุฏาน ฯ อิทนฺติ ปวุจฺจมาน 
วินยกมฺม ฯ ลกฺขิยติ อาปตฺติวุฏาน เอเตน วินยกมฺเมนาติ 
ลกฺขณ ฯ อปฺปฏิจฺฉนฺนนฺติ ปท วินยกมฺมนฺติ ปทสฺส วิเสสน๒ ฯ 
อภาวโตติ ปท วุฏาตีติ ปเท เหตุ ฯ 
        [๖๔๔] ต มหาสุทฺธนฺต คเหตฺวา ภิกฺขุนา ปริวสิตพฺพ ฯ 
สนฺนิฏาน ฯ เป ฯ อาปนฺนสฺสาติ อาปตฺตึ อาปนฺนสฺส มยฺห 
มาโส วา สวจฺฉโร วา อิติ สนฺนิฏาน กโรติ ฯ ปริวาส... 
ปเนตฺถาติ เอตฺถ สุทฺธนฺตปริวาเส ปริวาสยาจนทานาน ลกฺขณ ฯ 
 ๑. อย อิติสทฺโท วณณฺนาย น ปฺายติ ฯ ๒. น เอว ภวิตพฺพ อาปตฺตินฺติ 
 ปทสฺส วิเสสนนฺติ ภวิตพฺพ ฯ 

                                    [ส.๓๐๘..๓๑๐]  
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อาคนเยเนวาติ เตน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส 
อุตฺตรสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก 
นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อหมฺภนฺเต ฯ เป ฯ 
สุทฺธนฺตปริวาโส ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺห ีเอวเมต 
ธารยามีติ เอว อาคเตน นเยน ฯ กมฺมวาจาปริโยสาเน จาติ๑ 

ปท สมาทานาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ 
        [๖๔๕] โอธุนิตฺวา มกฺเขตฺวา สโมธาโน โอธานสโมธาโน ฯ 
จิรปฺปฏิจฺฉนฺนาน อคฺเฆน สโมธาโน อคฺฆสโมธาโน ฯ มิสฺสกาน 
สโมธาโน มสิฺสกสโมธาโน ฯ 
        อิทานิ ต ติวิธมฺป ปริวาส ทสฺเสนฺโต ตตฺถาติอาทิมาห ฯ 
ตตฺถาติ ตีสุ สโมธานปริวาเสสุ ฯ อนฺตราปตฺตึ๒ อาปชฺชิตฺวา 
ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺสาติ โย ปริวาส คเหตฺวา อนิกฺขิตฺตวตฺโต หุตฺวา 
อปรินิฏ ิเตเยว ปริวาเส อนฺตรา เวมชฺเฌ สงฺฆาทิเสสาปตฺตึ 
อาปชฺชิตฺวา ปฏิจฺฉาเทติ ตสฺส ฯ ปริวุตฺถทิวเสติ ลกฺขณเมต 
เตน มานตฺตจิณฺณทิวเส จาติ วุตฺตเมว โหติ ฯ มกฺเขตฺวาติ 
ปท โอธุนิตฺวาติ ปทสฺส วิวรณ ฯ มกฺเขตฺวาติ ตฺติจตุตฺเถน 
กมฺเมน มูลาย ปฏิกฺสฺสน มกฺเขตฺวา ฯ อาปตฺติยาติ ปท 
 ๑. อย จสทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ ฯ  ๒. วณฺณนาย อนฺตรา อาปตฺตินฺติ อนฺปท 
 กตฺวา มุทฺทิยติ ฯ 

                                        [ส.๓๑๐]  
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มูลทิวสปริจฺเฉเทติ         ปเท สมฺพนฺโธ ฯ มลูทิวสปริจฺเฉเทติ ปท 
สโมทหิตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ สโมทหิตฺวาติ มูลาปตฺติฏาเน เปตฺวา 
ปกฺขิปตฺวาติ อตฺโถ ฯ ทาตพฺพปริวาโสติ สุณาตุ เม ภนฺเต 
สงฺโฆติอาทินา ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน ทาตพฺพปริวาโส ฯ 
        [๖๔๖] โส โอธานสโมธาโน ปรโต อาคโตติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอตฺถาติ โอธานสโมธาเน ฯ อทิวเส กตฺวาติ ปท โอธุนิตฺวาติ 
ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ สโมธายาติ ปกฺขิปตฺวา ฯ เตนาติ 
ปาริวาสิเกน ภิกฺขุนา ปริวสิตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ สฏ ิวสฺสานิ 
ฯ เป ฯ หุตฺวาป หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน 
หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ สเจ ปน ฯ เป ฯ ตพฺพนฺติ วจเน ภิกฺขูหิ 
วุตฺเต ปุพฺเพ๑ มหา ฯ เป ฯ ตพฺโพติ อาหาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ตตฺถาติ มูลาปตฺติโต อติเรกปฺปฏิจฺฉนฺนาย อาปตฺติยา ฯ นตฺถ ิ
ติกิจฺฉ อสฺสาติ อเตกิจฺโฉ ฯ อาวิการาเปตฺวาติ อเตกิจฺฉภาว 
อาวิการาเปตฺวา ฯ เอตฺถาติ อาปตฺติยา ติกิจฺฉกรเณ ฯ ตนฺติ 
อติเรกปฺปฏิจฺฉนฺนาปตฺตึ ฯ ตตฺถาติ อติเรกปฺปฏิจฺฉนฺนาย 
อาปตฺติยา ฯ 
        [๖๔๗] ตาสนฺติ สพฺพจิรปฺปฏิจฺฉนฺนาน อาปตฺตีน ฯ 
สโมธายาติ ปท ทียตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ รตฺติปริจฺเฉท- 
 ๑. อิท ปท วณฺณนาย น อาคต ฯ 

                                [ส.๓๑๐.๓๑๑]  
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วเสนาติ ปท ทียตีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ โส อคฺฆสโมธาโน 
ปรโต อาคโตเยวาติ สมฺพนฺโธ ฯ เตน ภิกฺขุนา กึ กาตพฺพนฺติ 
ปุจฺฉา ฯ สพฺพา อาปตฺติโย สโมทหิตฺวา ปกฺขิปตฺวา ฯ 
ทิวสสตมฺปติ อปสทฺโท ทวิเส อเปกฺขติ ฯ 
        ภิกฺขุ ทสสต สหสฺส อาปตฺติโย รตฺติสต ฉาทยิตฺวา 
ทสรตฺติโย ปริวาส วสิตฺวาน อาปตฺติโต มุจฺเจยฺยาติ โยชนา ฯ 
        [๖๔๘] อิทานิ มิสฺสกสโมธาน ทสฺเสนฺโต มิสฺสกสโมธาโน 
นามาติอาทิมาห ฯ โย ปรวิาโส นานา ฯ เป ฯ กตฺวา สงฺเฆน 
ทียติ โส มิสสฺกสโมธาโน นามาติ โยชนา ฯ ตตฺถาติ๑ 

มิสฺสกสโมธาเน ฯ ตทนุรูปายาติ ตสฺสา ยาจนาย อนุรูปาย ฯ 
เอตฺถาติ มิสฺสกสโมธาเน กาตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ เอวนฺติ ปท 
โยเชตฺวาติ ปเท อากาโร ฯ เอว ปุพฺเพติ อิทฺหิ สพฺพมฺป 
ปริวาสาทิก วินยกมฺมนฺติอาทีเก ปุพฺเพ๒ ฯ วุตฺตนเยเนวาติ ปท 
โยเชตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ วตฺถุวเสนาปติอาทิก ปท 
โยเชตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สพฺพ...วสาเนติ ปท นิกฺขิตฺตาติ 
ปเท กาลสตฺตมี ฯ สพฺพปริวาสกมฺมวาจาวสาเนติ เหฏา 
ทสฺสิตาน ทฺวินฺน สุทฺธนฺตปริวาสาน ติณฺณ สโมธานปริวาสานฺจาติ 
อิเมส สพฺเพส ปริวาสาน กมฺมวาจาย ปริโยสาเน ฯ 
 ๑. ตตฺราติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. จุลฺลวคฺควณฺณนาย ๒๙๖ องฺเก ฯ 

                                  [ส.๓๑๑..๓๑๓]  
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ปุริมนเยเนวาติ ปฏิจฺฉนฺนปริวาเส วุตฺตนเยน ฯ 
                              ปริวาสกถา นิกฺ ิตา ฯ 
        [๖๔๙] อิทานิ ฯ เป ฯ วุจฺจตีติ ปกฺข ฯ เป ฯ กถยิสฺสามีติ๑ 

ย วจน มยา วุตฺต ตสฺส วจนสฺส โอกาโส อิทานิ สมฺปตฺโต 
ตสฺมา ต วจน มยา วุจฺจติ ฯ 
        ตนฺติ ปกฺขมานตฺต ฯ ต ปนาติ ปกขฺมานตฺต ทาตพฺพนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ ภิกฺขุนีหีติ ปท โสเธตฺวา ทาตพฺพนฺติ ปททฺวเย 
กตฺตา ฯ วิหารสีมาย วาติ ปท ทาตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
วิหารสีมาย วาติ วิหาเร มหาสีมาย ฯ วิหารสีม โสเธตุ 
อสกฺโกนฺตีหิ ภิกฺขูนีหิ สนนฺิปาตาเปตฺวา ทาตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ขณฺฑสีมาย วาติ ปท สนฺนิปาตาเปตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ 
ปริจฺเฉเทนาติ ปท จตุวคฺคนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอกิสฺสา 
วเสน โยชนา กาตพฺพา ฯ ตาส อาปตฺตีน วเสน โยชนา 
กาตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ วตฺถุ...ปตฺตีสูติ นิทฺธารณ ฯ 
        [๖๕๐] ตตฺถาติ๒ มานตฺตาธิกาเร ฯ มุขมตฺตทสฺสนนฺติ 
สงฺเขเปเนว ทสฺสน ฯ ภิกขฺุนยาติ ปท วจนีโยติ๓ ปเท กตฺตา ฯ 
 ๑. วณณฺนาปาโ พหุวจนิโก ทิสฺสติ ฯ  ๒. ตตฺราติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๓. วจนยีาติ 
 วณณฺนาปาโ อิมสฺส กึ ปธานปทนฺติ วจิาเรตพฺพ ฯ 

                                       [ส.๓๑๓]  
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เอวมสฺส วจนีโยติ อห อยฺเย ฯ เป ฯ มติี เอว ภิกฺขุนีสงฺโฆ 
วจนีโย อสฺส ภเวยฺย ฯ 
        นิกฺขิตฺตวตฺต วสิตุกามตายาติ๑ วตฺต นิกฺขิปตฺวา วสิตุ- 
กมฺยตาย ฯ อถวา นิกฺขิตฺตวตฺตนฺติ ปท วสิตูติ ปเท กิริยา- 
วิเสสน ฯ ตตฺเถวาติ สีมายเมว ฯ หีติ ยสฺมา ฯ วุตฺตนฺติ 
ภิกฺขุนีขนฺธเก ภควตา วุตฺต ฯ อสฺสา มานตฺตจาริกาย ภิกฺขุนิยา 
อาจริยุปชฌฺายาติ วิหาร คนฺตฺวา วตฺตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถ๒ 

โนติ ตสฺมึ วินยกมฺมกรณฏาเน อมฺหาก ฯ อิติสทฺโท วตฺตพฺโพติ 
ปเท อากาโร ฯ ปกตตฺตภิกฺขุนีหีติ ปท คเหตฺวา นีสีทิตพฺพนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ ...ภิกฺขูหิปติ อปสทฺโท ภิกฺขุนิโย อเปกฺขติ ฯ 
ตตฺถาติ ตสฺมึ ภิกฺขุนีน นิสนิฺนฏาเน ฯ มฺุจิตุนฺติ มฺุจน 
ภาเว ตุ ฯ คามสฺสาติ น วุตฺตนฺติ คามสฺส อุปจาร มฺุจิตุ 
วฏฏตีติ น วุตฺต ฯ ตสฺมา คามูปจาเรป ภิกฺขุนีหิ นิสีทิตฺวา 
กมฺม กาตุ วฏฏตีติ อธิปปฺาโย ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ อิธาปติ 
ปกฺขมานตฺเต ฯ อปสทฺโท เหฏา วุตฺต มานตฺต อเปกฺขติ ฯ 
คนฺตุนฺติ คมน วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ สาสงฺกนฺติ ต าน 
อาสงฺกสหิต ฯ ตตฺเถว านนฺติ ตสฺมึเยว าเน ภิกฺขูน าน ฯ 
 ๑. ...กามายาติ วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺโต นิกฺขิปตพฺพนตฺิ ปเท อนภหิติกตฺตา 
 น เหตุ ฯ  ๒. ตตฺราติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                             [ส.๓๑๓..๓๑๕]  
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าตพฺพนฺติ ภิกฺขูหิ าตพฺพ ฯ เอตีติ อาคจฺฉติ ฯ ปเควาติ 
ปมเมว ฯ 
        รตฺติ...นตฺถนฺติ รตฺติวิปฺปวาโส จ คณโอหียนฺจ๑ คามนฺตรา 
จ รตฺติ...คามนฺตรา รตฺติวิปฺปวาสคณโอหียนคามนฺตราเอว 
อาปตฺติโย รตฺติ...ปตฺติโย รตฺติวิปฺ...ปตฺตีน รกฺขน รตฺติ- 
วิปฺ...รกฺขน ตสฺส ฯ รตฺติวิปฺปวาสาปตฺติอาทโย จ ภิกฺขุนี- 
วิภงฺคโต คเหตพฺพา ฯ 
        ตายาติ ภิกฺขุนิยา นิกฺขิปตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ รตฺติโยติ 
ปท จริตพฺพนฺติ ปเท อจฺจนฺตสโยโค ฯ อนิกฺขิตฺตวตฺตาย 
ภิกฺขุนิยา สมฺมา วตฺติตพฺพ สมฺมา ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ อนิกฺชิตฺต 
วตฺต เอตายาติ อนิกฺขิตฺตวตฺตา ฯ 
        [๖๕๑] อาคนฺตุ... ...ตพฺพนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
กุรุนฺทิยาทีสุ ฯ เป ฯ ทิสฺสตีติ กุรุนฺทิอาทีสุ ปน ภิกฺขุนิยา 
อนิกฺขิตฺตวตฺต ภิกฺขูน วตฺเต วุตฺตนเยเนว ปณฺฑิเตน กเถตพฺพ 
อิติ วจน อาจริเยหิ วุตฺต ต วจน ยุตฺตร ทิสฺสติ ฯ 
อนิกฺขิตฺตวตฺต ภิกฺขูน วุตฺตนเยเนวาติ สเจ อปฺปภิกฺขุโก วิหาโร 
โหติ สภาคภิกฺขู วสนฺติ วตฺต อนิกฺขิปตฺวา อนฺโตวิหาเรเยว 
รตฺติโย คเณตพฺพาติ เอว วุตฺตนเยน อุปจารสีมาย ปวิฏานเยว 
 ๑. ...โอหายน อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                           [ส.๓๑๖]  
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ภิกฺขุภิกฺขุนีน วตฺต นาม อาโรเจตพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ ปริวาส- 
วตฺตาทีนนฺติ ปท ปริจฺฉินฺนตฺตาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อุปจาร- 
สีมายาติ ปท ปริจฺฉินฺนาติ ปเท กรณ ฯ ภิกฺขาจาโรติ 
ภิกฺขาคหณตฺถาย จรณ ฯ ตตฺเถว คาเม ฯ ตตฺราติ คาเม ฯ 
ทสฺเสตฺวาติ อาโรเจตุ ทสฺเสตฺวา ฯ ตาหิ ภิกฺขุนีหิ อานีตานนฺติ 
ปเท กตฺตา ฯ สาสงฺโกติ ปท วิหาโรติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
อสฺสาติ๑ ภิกฺขุนิยา ฯ วสนตฺถายาติ ปท ทาตพฺพาติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ จริตฺวาติ ปท กาตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
วีสติคเณ ภิกฺขุสงฺเฆ วุตฺตนเยเนวาติ วีสติคณสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
อพฺภาเน วุตฺตนเยนาติ อธิปฺปาโย คเหตพฺโพ กสฺมา อพฺภานสฺส 
ภิกฺขุนีหิเอว กตฺตพฺพตฺตา ฯ ยถา ห ิอุภโตสงฺเฆ ปกฺขมานตฺต 
จริตพฺพนฺติ วุตฺตตฺตา อุภโตสงฺเฆ ปกฺขมานตฺต จริตพฺพ เอว 
อพฺภาน กาตพฺพนฺติ ฯ 
        [๖๕๒] ตตฺถาติ ตีสุ สโมธานมานตฺเตสุ ฯ ยเทต ปรโต 
มานตฺต อนฺุาตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อุทายิตฺเถรสฺสาติ ปท 
อนฺุาตนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ อาปตฺติยาติ ปท ปริวสนฺตสฺสาติ 
ปเท เหตุ ฯ ปริวสนฺตสฺส ปฏิกสฺสิตสฺสาติ ปททฺวย อุทายิตฺ- 
เถรสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปริวาเส จ มานตฺตารหฏาเน  
 ๑. ตสฺสาติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                                 [ส.๓๑๖.๓๑๗]  
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จาติ ปททฺวย อาปชฺชิตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ อาปชฺชตฺิวาติ 
ปท ปฏิกสฺสติสฺสาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ติสฺสนฺนนฺติ 
มูลาปตฺติยา สห ทฺวินฺน อนฺตราปตฺตีน ฯ 
        กสฺมา ปน อิท มานตฺต โอธานสโมธาน นามาติ อาห 
อิท หีติอาทึ ฯ อิท มานตฺต หิ ยสฺมา ทนิฺน ฯ ปฏิกสสฺเนนาติ 
ปท โอธุนิตฺวาติ ปเท กรณ วิเสสน วา ฯ สโมธายาติ 
อนฺตราปตฺติโย ปกฺขิปตฺวา ฯ 
        โอธุนิตฺวา สโมธาย ทินฺน โอธานสโมธาน ธุ กมฺปเน 
อวปุพฺโพ ฯ อถวา โอธานฺจ ต สโมธานฺจาติ โอธาน- 
สโมธาน ฯ 
        ตมฺปติ กุรุนฺทิย วุตฺตวจน ฯ ปสทฺโท อิท หีติ วจน 
อเปกฺขติ ฯ สโมธานปริวาส วุตฺถสฺส ทาตพฺพมานตฺต สโมธาน- 
มานตฺต ฯ โอธุนิตฺวา สโมธาน โอธานสโมธาน ฯ ตนฺติ 
อคฺฆสโมธานมิสฺสกสโมธานทฺวย ฯ เอตฺตาวตาติ เอตฺตเกน 
วุตฺตวจเนน สมฺปาทิตนฺติ ปเท กรณ ฯ ต อิท วจน 
อตฺถโต อธิปฺปายโต สมฺปาทิต มยา นิปฺปาทิต โหติ ฯ 
        [๖๕๓] อิทานิ ยา อย ปาลิ ตาว ภควตา วุตฺตาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิทานีติ ปท วุตฺตาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ ตาวาติ 
ปรโต วุตฺต ปาลึ อเปกฺขิตฺวา วุตฺต ฯ ตโต ปฏิจฺฉนฺนาย 
                               [ส.๓๑๗.๓๑๘]  
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เอกิสฺสาติอาทิปาลิโต ปร ปาลิย ปริวาส วตฺวา ทตฺวา ทสฺสิตาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อถวา ปาลิยนฺติ ปาลึ อวจนสฺส ยมาเทโส ฯ 
ปฺจาหปฺปฏิจฺฉนฺนายาติ ปท ปริวาสโตติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
อาปนฺโน อุทายิ ฯ อสฺสาติ อุทายิสฺส ฯ ตตฺถาติ ตาสุ ปฺจาหปฺ- 
ปฏิจฺฉนฺนาสุ อาปตฺตีสุ อนฺุาตนฺติ ปเท วิสยาธาโร ฯ 
นิกฺขิตฺตวตฺโตติ นิกฺขิตฺตปริวาสวตฺโต อุทายิ ฯ โสติ อุทายิ ฯ 
ปริวสนฺโตติ ปริวาส ปริวสนฺโต ฯ วิสนฺุติ มูลาย ปฏิกสฺสนโต 
วิสุ มูลาย ปฏิกสฺสน อกตฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ สเจ ปฏิจฺฉนฺนาติ 
นิกฺขิตฺตวตฺเตน อาปนฺนา อาปตฺติ ปฏิจฺฉนฺนา ฯ ปรวิาโสปติ 
อปสทฺโท มานตฺต อเปกฺขติ ฯ อิตีติ เอว ฯ ตสฺมึปติ๑ มูลาย 
ปฏิกสฺสเน ฯ 
        [๖๕๕] ตโตติ มานตฺตารหสฺส มูลาย ปฏิกสฺสนโต ปร ฯ 
ตโตติ สโมธานมานตฺตโต ฯ ตโตติ มานตฺตจาริกสฺส มูลาย 
ปฏิกสฺสนโต ฯ ตโตติ อพฺภานารหสฺส มูลาย ปฏิกสฺสนโต ฯ 
ตโตติ อพฺภานกมฺมทสฺสนโต ปร ทสสฺิตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อาปตฺติยาติ ปท อนฺโตปริวาสโตติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถ จาติ 
สโมธานปริวาสสโมธานมานตฺตาธิกาเร กเตติ ปเท อาธาโร ฯ 
มานตฺต...กาเลปติ อปสทโฺท ปริวาสวสนกาล อเปกฺขติ ฯ ยสฺมา 
 ๑. ตสฺมึ หีติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๑๖๖.. ส.๓๑๘.๓๑๙]  
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ปฏิจฺฉนฺนา อนฺตราปตฺติ ตสฺมา มกฺขิตา ว โหนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เตเนวาติ ตสฺมา เอว ฯ ตโตติ มานตฺตจาริกมานตฺตารหกาเลป 
อาปนฺนาปตฺติยา มูลาย ปฏิกสฺสนโต ฯ ตโตติ สุกกฺวิสฏ ิยา 
วตฺถุนิฏาปนโต ปร ฯ 
        เอกาปตฺติ มูล เอตสฺส นยสฺสาติ เอกาปตฺติมูลิโก ฯ 
อาปตฺติยา วฑฺฒน เอตสฺมินฺติ อาปตฺติวฑฺฒนโก ฯ 
        [๖๕๕] ตโตติ อคฺฆสโมธานปริวาสโต ปร ฯ ทสฺเสตฺวา 
ปาลิ ปตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สฺจิจฺจ อนาโรจิตา จ สา อาปตฺติ จาติ สฺจิจฺจ...ปตฺติ 
สฺจิ...ปตฺติยา วตฺถุ สฺจิ...วตฺถ ุฯ 
        ทสฺเสตฺวาติ ปท ปตาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ สฺจิจฺจ- 
อชานนอสฺสรณเวมติกภาเวหีติ ปท อนาโรจิตายาติ ปเท กรณ ฯ 
        สฺเจตน สฺจิจฺจ ภาเว ตฺวาปจฺจโย ฯ สฺจิจฺจ 
อชานนฺจ อสฺสรณฺจ เวมติกา จ สฺจิจฺจจอชานนอสฺสรณ- 
เวมติกา ฯ ภวน ปวตฺตน ภาโว ฯ สฺจิจฺจอชานนอสฺสรณ- 
เวมติกาน ภาโว สฺจิจฺจ...กภาโว ฯ 
        อสฺจิจฺจาติป๑ อตฺถิ ต น สุนฺทร ปาลิยา อสมานโต ฯ 
...เวมติกาภาเวหีติป อตฺถิ อการสฺส ทีโฆ ฯ 
 ๑. อยเมว วณณฺนาปาโ ฯ 

                                 [ส.๓๑๙.๓๒๐]  
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        อาปตฺติยาติ ปท กาตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ปจฺฉาติ 
ปท อุปฺปนฺเนสูติ ปเท กาลสตฺตมี ลชชฺิ ฯ เป ฯ ภาเวสุ วาติ 
ปททฺวย อุปฺปนฺเนสูติ ปเท ลกฺขณวนฺต อุปฺปนฺเสตูติ ปท 
กาตพฺพนฺติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
        าณฺจ สรณฺจ นิพฺเพมติกา จ าณ...มติกา าณ- 
...มติกาน ภาโว าณ๑...ภาโว ฯ 
        ยนฺติ ย กมฺม ฯ ทสฺเสตุนฺติ าเปตุ ฯ ตโตติ อิธ 
ปนาติอาทิปาลิโต ฯ อชานน...นนฺติ อชานนอสฺสรณเวมติกาหิ 
ปฏิจฺฉนฺนาน อาปตฺตีน ฯ อชานนฺจ อสฺสรณฺจ เวมติกา จ 
อชานน...ติกา ตาหิ ปฏิจฺฉนฺนา อชานน...ปฏิจฺฉนฺนา ฯ 
ตเถวาติ อิธ ปน ภิกฺขเวติอาทินา นเยน ฯ ตโตติ ปาลิโต 
ปร ฯ เอกมาส...วตฺถุนฺติ เอกมาสปริวาสยาจนสฺส วตฺถุ ฯ 
อสฺจิจฺจ...เวมติกภาเวหีติ ปท อนาโรจิเตติ ปเท กรณ ฯ 
อนาโรจิเต อิตรสฺมินฺติ ปททฺวย มาเสติ ปทสฺส วิเสสน ฯ มาเสติ 
ปท กาตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อชานน...สฺส จาติ๒ จสทฺโท 
ต ทสฺเสตฺุจ อปฺปฏิจฺฉนฺนภาว ทสฺเสตฺุจาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ปุริมนเยเนวาติ อิธ ปน ภิกฺขเวติอาทินา นเยน ฯ ตโต 
 ๑. ชานน...อิต ิวณณฺนาปาโ ฯ  ๒. อย จสทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ ตสฺส 
 ภาโว ว ยุตฺตตโร ฯ 

                                         [ส.๓๒๐]  
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ปาลิโต ฯ ตโตติ สุทฺธนฺตปริวาสทสฺสนโต ปร ปตา ฯ 
        ปาริวาสิกนฺติ ปท กตฺวาติ ปเท ปกติกมฺม อาทินฺติ ปท 
กตฺวาติ ปเท วิกติกมฺม กตฺวาติ ปท ...ทสฺสนตฺถนฺติ ปเท วิเสสน 
วิพุภมิตฺวาติ ปท อุปสมฺปนฺนาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        [๖๕๖] ตตฺถาติ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปริวสนฺโต 
อนฺตรา สมฺพหุลาติอาทิปเทสุ ฯ อนฺตรา ฯ เป ฯ ติอาทีสุ ปเทสุ 
อิติ อตฺโถ ฯ ตโตติ วิพฺภมิตฺวา ปุน อุปสมฺปนฺนาทีสุ ปฏิปตฺติ- 
ทสฺสนตฺถ ปตปาลิโต ฯ ตตฺถาติ เทฺว ภิกฺขติอาทิปเทสุ ฯ 
ตโตติ เทฺว ภิกฺขูติอาทิปาลิโต ฯ ตตฺถาติ อิธ ปน ภิกขฺเว 
ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสาติอาทิวจเน วิชฺชมาน กิฺจิ ปท ฯ 
ตฺจาติ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสาติอาทิ- 
วจน ฯ อิโตติ อิธ ปน ภิกขฺเว ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิ- 
เสสาติอาทิวจนโต ฯ 
               สมจฺุจยกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                  ------------- 
                   [ปา.๒๕๔.. ส.๓๒๐.๓๒๑]  
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                สมถกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๖๕๗] สมถกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ นิกฺขิปตฺวาติ ปท วุตฺโตติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตตฺถาติ สฺาเปตีติอาทิปเทสุ 
นิทฺธารณ ฯ การณปฺปฏิรปูกานีติ การณสทิสานิ วจนานิ วตฺวา 
ธมฺมวาที ปริโตเสตฺวา ชานาเปติ อธมฺมวาที ฯ โสติ ธมฺมวาที ฯ 
อตฺถนฺติ อย ธมฺโม อย วินโยติอาทิก อตฺถ ฯ ทสฺเสติ 
อนุทสฺเสตีติ ปทานิ เตสเยว เปกฺขติ อนุเปกฺขตีติ ปทาน ฯ 
โส อธมฺมวาที ฯ ต อธมฺมวาทึ๑ โมเหตฺวา อธมฺมเมว ยสฺมา 
ทสฺเสติ ตสฺมา เอต อธิกรณ อธมฺเมน วูปสมติ นาม ฯ 
        [๖๕๘] ปฺจิ ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน ปฺจ ทานานิ 
โหนฺตีติ โยชนา ฯ ทานนฺติ สติวินยสฺส ทาน ฯ อนุวทิตสฺสาติ 
ปเรน โจทิยมานสฺส ขีณาสวสฺส ทาน ฯ ยาจิตสฺสาติ ยาจนฺ- 
ตสฺส ฯ สงฺเฆนาติ ปท ทานนฺติ ปเท กตฺตา ฯ สมคฺคทานนฺติ๒ 

สมคฺเคน สงฺเฆน ทาน ฯ เอตานิ ทานานิ ฯ เอตนฺติ ปฺจ- 
มานีติอาทิ วจน ฯ เอตฺถาติ ปฺจิมานีติอาทิวจเน ฯ ตตฺถ จาติ 
ปฺจิมานีติอาทิวจเน วิชฺชมานสฺส อนุวทนฺตีติ ปทสฺส อตฺโถ ฯ 
 ๑. ธมฺมวาทึ ฯ  ๒. สมคฺเคน ทานนฺติ เอวเมว วณฺณนาย อาคต ฯ 

                     [ปา.๓๐๐..๓๑๕ ส.๓๒๒.๓๒๓]  
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อถวา ตตฺถ จาติ ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ สติวินโย ขีณาสวสฺเสว 
ทาตพฺโพ น อฺสฺสาติ าเปนฺโต อย ปนาติอาทิ- 
มาห ฯ อนฺตมโส อนาคามิโนป น ทาตพฺโพ ฯ โส จ โข 
สติวินโย อฺเน โจทิยมานสฺเสว ขีณาสวสฺส ทาตพฺโพ น 
อโจทิยมานสฺส ทาตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺมนิฺติ สติวินเย ฯ 
โจเทนฺโตป ปุคฺคโล อาปชฺชติ ฯ สติวินโย ลทฺโธ เอเตนาติ 
สติวินยลทฺโธ ฯ 
        [๖๕๙] ภาสิยตีติ ภาสิต วจน ฯ ปรกฺกมิตฺวา กริสฺสตีติ 
ปริกนฺต กมมฺ ฯ ภาสิตฺจ ปริกนฺตฺจ ภาสิตปริกนฺต ฯ สรตา 
ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน อยมตฺโถ ฯ อาปตฺตินฺติ ปท สรตูติ 
ปเท กมฺม ฯ ตุปฺปจฺจยโยเค กมฺมนิ ฉฏ ีติ กตฺวา อาห 
อายสฺมา ฯ เป ฯ ปตฺติยาติ ฯ ตสฺสาติ ปาสฺส ฯ 
        [๖๖๐] เยภุยฺย ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน นามาติ ปเท 
อาธาโร ฯ กริิยายาติ คูฬหฺกวิวิฏกาทินา สลากคฺคาหาปกกิริยาย ฯ 
        ธมฺมวาทีน เยภุยฺยภาว นิสฺสิตา สมถกิริยา เยภุยฺยสิกา 
ตทฺธิตวิคฺคโห ยทนุปปนนฺา นิปาตนา สิชฺฌนฺตีติ สตฺุเตน อิโก 
สาคโม จ ฯ เยภุยฺยิสิกาติป ปาโ เอว สติ อิสิกปฺปจฺจโย ฯ 
        อธมฺมิกสลากคฺคาเหสุ วินิจฺฉโย ฯ คนฺตพฺพาติ คติโย 
อาวาสา ฯ คจฺฉตีติ คต อธิกรณ ฯ คตีสุ คต คติคต ฯ 
                     [ปา.๓๑๕..๓๒๔ ส.๓๒๓]  
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ตตฺเถวาติ อาวาเส ฯ อวินิจฺฉิตนฺติ ปท น คตนฺติ ปทสฺส 
วิวรณ ฯ 
        คมิยติ วินิจฺฉิยตีติ คต ฯ สรยิตีติ สริต อธิกรณ ฯ 
สาราปยตีติ สาริต ฯ สริตฺจ ต สาริตฺจาติ สริตสฺสาริต ฯ 
        ภิกฺขูหีติ ปท สริตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อฺเหีติ ปท 
สาริตนฺติ ปเท การิตกมฺม ฯ เอวนฺติ อิมินา สลากคฺคาหเณน ฯ 
เทฺวติ ปท ธมฺมวาทิโนติ ปทสฺส วิเสสน ธมฺมวาทิโนติ ปท 
คณฺหนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ เอกนฺติ ปท สลากนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ธมฺมวาทิโนติ ปท สลากนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
ธมฺมวาทิสลากนฺติป อตฺถิ ฯ เอวนฺติ สลากคฺคาหเณ สติ น 
ภวิสฺสนฺตีติ มฺมานา ธมฺมวาทิโน วคฺคา หุตฺวา คณฺหนฺตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ น จ ยถาทิฏ ิยาติ ลทฺธิยา อนุรูป น จ คณฺหนฺติ ฯ 
พลวปกฺขนฺติ ปท ภวิสฺสามาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ ธมฺมิ...เหสูติ 
ปท เวทิตพฺโพติ ปเท อาธโร ฯ คเหตฺวาติ ปท วูปสมิตพฺพนฺติ๑ 

ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เตติ ธมฺมวาทิโน ฯ เอตฺถาติ สมถก-ฺ 
ขนฺธเก ฯ ปรโตปติ อปสทฺโท สมถกขฺนฺธก อเปกฺขติ ฯ 
        [๖๖๑] อสุจีหิ สมนฺนาคโต  อสุจิ ฯ อลชฺชลิกขฺเณน สมนฺ- 
นาคโต อลชชฺี ฯ ลกฺขิยติ เอเตนาติ ลกขฺณ อลชฺชโิน ลกฺขณ 
 ๑. วูปสเมตพฺพนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                  [ปา.๓๒๕..๓๒๗ ส.๓๒๓.๓๒๔]  
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อลชฺชลิกฺขณ ฯ อุปวทน โจทน อนุวาโท สห อนุวาเทน 
วตฺตตีติ สานุวาโท ฯ อิตีติ เอว  ติณฺณนฺติ ปเท สรูป ฯ 
อิเมสฺจาติ จสทฺโท ตีณิ การณานิ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อิมานิ จาติ จสทฺโท อิมานิ เทฺว จาติ โยเชตพฺโพ ฯ กริิยติ 
เอเตหีติ การณานิ ฯ เอตฺถาติ ตสฺสปาปยสิกากมฺเม ฯ เสส 
ตีหิ ภิกฺขเว ฯ เป ฯ ตสฺสปาปยสิกากมฺม อธมฺมกมมฺฺจ โหตีติอาทิ 
วจน ฯ เอตฺถาติ ตสฺสปาปยสิกาติ ปเท ฯ อิท หีติ 
ปากฏกรณ ฯ หิ สจฺจ อิท กมฺม วุจฺจตีติ ปเท กมฺม ฯ 
        ปาป อุสฺสนฺน พหุล อสฺสาติ ปาปุสฺสนฺโน ตสฺส ภาโว 
ปาปุสฺสนฺนตา ฯ อติสเยน ปาโป ปาปโย ปุคฺคโล ปาปโย 
เอว ปาปยสิโก ยทาตฺยาทินา สิกปฺปจฺจโย ฯ ปาปยิสิกาติป 
อตฺถิ อิสิกปปฺจฺจโย ฯ ตสฺส ปาปยสิกสฺส กตฺตพฺพ กมฺม 
ตสฺสปาปยสิกากมฺม อลุตฺตสมาโส ฯ ตสฺส...กกมฺมนฺติ วตฺตพฺเพ 
อการสฺส ทีฆ กตฺวา ตสฺส...กากมฺมนฺติ วุตฺต ฯ 
        [๖๖๒] ภวน ภาโว กกฺขฬสฺส ภาโว กกฺขฬภาโว ฯ 
ตตฺเถวาติ สนฺนิปาตฏาเน ฯ ติณ ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน 
วุตฺต ฯ ยถา หีติอาทิ ปากฏกรณ ฯ อสฺสาติ คูถมุตฺตทฺวยสฺส ฯ 
ย อธิกรณ สวตฺตตีติ โยชนา ฯ มูลานมุูล คนฺตฺวาติ อธิกรณสฺส 
มหนฺตขุทฺทกมูล ปาปุณิตฺวา วูปสมิยมาน ฯ คูถ วิย ฯ เป ฯ 
                   [ปา.๓๒๗..๓๓๑ ส.๓๒๔.๓๒๕]  
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ปฏิจฺฉนฺนนฺติ ต อธิกรณ อิมินา กมฺเมน วูปสนฺต ติณวตฺถารเกน 
ปฏิจฺฉนฺน คูถ วิย วูปสนฺต โหติ ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ คิหีนนฺติ 
ปท ขุสนวมฺภนาติ ปเท กมฺม ฯ หีเนน วจเนน ขุสนวมฺภนาติ 
ปเท กรณ ฯ ขุสน...เวสูติ ปท อาปนฺนนฺติ ปเท นิมิตฺต ฯ 
        ธมฺเม ยตฺุตการเณ นิยุตฺโต ธมฺมิโก ฯ ปฏิสฺสวน 
สมฺปฏิจฺฉน ปฏิสฺสโว ส ุสวเน ฯ ธมฺมิโก จ โส ปฏสิฺสโว จาติ 
ธมฺมิกปฺปฏิสสฺโว ฯ วสฺสาวาส ปฏิสฺสุณิตฺวา น คจฺฉติ อฺ 
วา เอวรปู น กโรตีติ เหฏา วุตฺตวจน ฯ ขุสน จ วมฺภน จ 
ธมฺมิกปฺปฏิสสฺโว จ ขุ...สสฺวา ฯ 
        กตายาติ ปท วุฏ ิตาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ ...ปริโยสาเนติ 
ปท วุฏ ิตาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ ติณวตฺถารก- 
กมฺมวาจากรณฏาเน ฯ สนนฺิปติตาติ ปท ภิกฺขูติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ สมาปนฺนาติ สมาปตฺติสมาปนฺนา ฯ อฺวิหิตาติ๑ 

อฺสฺมึ อารมฺมณสฺมึ มนสิกตา ฯ ภิกฺขูติ ปท โหนฺตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ ยาติ๒ ปท อาปตฺติโยติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปฏายาติ 
ปท อาปนฺนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เปตฺวาติ ปท อวเสสาติ 
ปเท วิเสสน ฯ อาปนฺนาติ ปท ภิกฺขูติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        เย ปน ภิกฺขู ทิฏาวิกมฺม ลทฺธิอาวิกรณ กโรนฺติ ฯ เย 
 ๑. อฺาวิหติาปติ วณณฺนาวจน.  ๒. ยาวาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                          [ปา.๓๓๑..๓๓๕ ส.๓๒๕]  
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ปน ภิกฺขู เตหิ วา ภิกฺขูหิ สทฺธึ ฯ เป ฯ อนาคตา เย ปน 
ภิกฺขู อาคนฺตฺวา วา ฯ เป ฯ นิสินฺนา เต ภิกฺขู น วุฏหนฺตีติ๑ 

สมฺพนฺโธ ฯ เย น ตตฺถาติ เย ภิกฺขู ตสฺมึ กมฺมวาจากรณฏาเน 
น โหนฺติ ฯ 
        [๖๖๓] วิปจฺจตายาติ จิตฺตสฺส วิรูปวิปริณามตาย ฯ วิรูป 
ปจฺจติ วิปริฌามตีติ วิปจฺจ จิตฺต วิปจฺจสฺส ภาโว วิปจฺจตา ฯ 
จิตฺตสฺส ทุกฺข จิตฺตทุกฺข ฯ 
        อนุวทนฺเตสูติ โจเทนฺเตสุ อุปวาโทติ ปเท อาธาโร ฯ 
อนุวทนฺตาน อุปวาโท โจทนาติ อธิปฺปาโย ฯ ตตฺเถวาติ 
อนุวทเน ฯ 
        กิจฺจ ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ กตฺตพฺพนฺติ 
กิจฺจ สงฺฆกิจฺจ ฯ กิจฺจ เอว กิจฺจย สกตฺเถ ณฺโย ฯ 
กิจฺจยสฺส ภาโว กิจฺจยตา กมฺมสฺส กตฺตพฺพภาโว ตาปจฺจเยน 
วุจฺจติ ฯ กรณียตาติ ปเทป เอเสว นโย ฯ 
        อปโลกนกมฺมนฺติอาทิ ปน วจน ตสฺเสว กิจฺจยสฺส ปเภท- 
ทสฺสนตฺถ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ปเภททสฺสนนฺติป อตฺถิ ฯ 
ตตฺถาติ อปโลกนกมฺมาทีสุ ฯ วุตฺตนเยเนวาติ สีมฏกสงฺฆ 
โสเธตฺวาติอาทินา วุตฺตนเยน กตฺตพฺพนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
 ๑. น วุฏ ิตา โหนฺตีติ วณณฺนาวจน ฯ 

                       [ปา.๓๓๕.๓๓๖ ส.๓๒๔.๓๒๖]  
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อนุมติยาติ ปท กตฺตพฺพนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เอกาย จาติ 
จสทฺโท ตฺติยา จ อนุสฺสาวนาย จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตีหิ 
จาติ จสทฺโท ตฺติยา จ อนุสฺสาวนาหิ จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๖๖๔] ตตฺถาติ อปโลกนกมฺมาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ 
อปโลเกตฺวา กตฺตพฺพากตฺตพฺเพสุ ตฺติทุกติยกมฺเมสุ นิทฺธารณ ฯ 
อวเสสา เตรสสมฺมติโยติ ฉหิ ครุกกมฺเมหิ อวเสสา ผลภาชกาทโย 
เตรสสมฺมติโย ฯ อปโลเกตฺวาปติ สงฺฆ าเปตฺวา โลก 
เปกฺขเณ อปปุพฺโพ ฯ อปสทฺโท น เกวล กมฺมวาจ สาเวตฺวา 
กตฺตพฺพานีติ าเปติ ฯ ติสฺโส จาติ สทฺโท กมฺมวาจาโย 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ เอตฺถาติ สมถกฺขนฺธเก ฯ 
        วิตฺถาโร ปน กตฺถ อาคโตติ อาห วิตฺถารโต ปนาติ- 
อาทึ ฯ วิตฺถารโตติ ปท อาคโตเยวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ นเยนาติ ปท อาคโตติ ปเท กรณ ฯ 
เอเตสนฺติ จตุนฺน กมฺมาน ฯ 
        อิมานิ จตฺตาริ กมฺมานีติอาทเิก ปน วิชฺชมาน อนุตฺตาน 
ปท กมฺมวคฺเค วณฺณยิสฺสามาติ าเปนฺโต อาห ย ปนาติ- 
อาทึ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ อิมานิ จตฺตาริ ฯ เป ฯ วิปชชฺนตีฺติ- 
อาทิเก นเย ย ปท อนุตฺตาน ต ปท ฯ 
        กมฺมวคฺเคเยว วณฺณนา กิมฺปโยชนาติ อาห เอว หีติ- 
                        [ปา.๓๓๖ ส.๓๒๖.๓๒๗]  
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อาทึ ฯ หิ สจฺจ เอว กมฺมวคฺเค วณฺณนาย สติ อฏาเน 
อโนกาเส วณฺณนา น ภิวสฺสติ ฯ ปฏายาติ ปท 
วิฺาตตฺตาติ ปเท วิเสสน ฯ สุวิฺเยฺโยติ วินิจฺฉโย 
สุวิฺเยฺโย ภวิสฺสติ ฯ 
        [๖๖๕] วิวาทาชิ ฯ เป ฯ นฺติอาทีสุ ปเทสุ อตฺโถ ปณฺฑิเตน 
ทฏพฺโพติ๑ โยชนา ฯ เยน จ จิตฺตุปฺปาเทน ปุคฺคลา วิวทนฺติ ฯ 
สมเถหีติ ปท อธิกรณตายาติ ปเท กรณ ฯ เยน จ สมเถหิ 
จาติ เอตฺถ จสทฺททฺวย วิวาโท อธิกรณนฺติ นามลาเภน๒ เหตุ 
าเปติ ฯ โส จิตฺตุปฺปาโท อธิกรณนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        วิวทนฺติ เอเตนาติ วิวาโท ฯ อธิกรยิติ วูปสมิยตีติ อธิกรณ 
วิวาโท เอว อธิกรณ วิวาทาธิกรณ ฯ 
        [๖๖๖] อาปตฺตาธิกรณ ฯ เป ฯ กสุลนฺติ เอตฺถ วจเน 
สนฺธาย ภาสิตวเสน สนฺธาย ภาสิตสมฺพชฺฌเนน อตฺโถ อธิป-ฺ 
ปาโย ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ ฯ หิ สจฺจ ปฐวีชนนาทิเก ยสฺม ึ
อาปตฺตาธิกรเณ กุสลจิตฺต การณ โหติ ตสฺมึ อาปตฺตาธิกรณ- 
ภูเต กุสลจิตฺเต อาปตฺติภาเวน คหิเต สติ นตฺถิ อาปตตา- 
ธิกรณ กุสลนฺติ ภควตา วตฺตุ น สกฺกา ตสฺมา นตฺถิ 
อาปตฺตา... กสุลนฺติ วจน วตฺตุ อสกฺกุเณยฺยตฺตา อาปตฺตา- 
๑. เวทิตพฺโพต ิวณณฺนาปาโ ฯ  ๒. ...ลาเภ ฯ 

                   [ปา.๓๔๓.๓๔๔.. ส.๓๒๗]  
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ธิกรณ สิยา อกุสล สิยา อพฺยากต นตฺถิ อาปตฺตาธิกรณ 
กุสลนฺติ อิท วจน องฺคปฺปโหนกจิตฺต อาปตฺติยา การณภูตจิตฺต 
สนฺธาย ภควตา น วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ยสฺม ึปวีชนนาทิเกติ ปททฺวย อาปตฺตาธิกรเณติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ หิสทโฺท ตสฺมาติ อตฺเถ น 
วา๑ วตฺตติ กสฺมา ฏีกาย ตสฺมาติ ยสฺมา ตสฺมึ กุสล- 
จิตฺเต อาปตฺติภาเวน คหิเต สติ นตฺถิ อาปตฺตาธิกรณ กุสลนฺติ 
น สกฺกา วตฺตุ ตสฺมาติ วจนสฺส น ทสสฺนโต ฯ 
        ปวีขนนาทิเกติ เอตฺถ อาปตฺติเยว อธิปฺเปตา น ปวี- 
ขนนาทิกิริยา ฯ 
        ปวีขนน อาทิ ยสฺส ภูตคามปาตพฺยตาทิอาปตฺตาธิกรณสฺส 
ต ปวีขนนาทิก ฯ 
        อาปตฺติ เอว อธิกรณ อาปตฺตาธิกรณนฺติ วิคฺคโห ฯ 
อาปตฺติยา อธิกรณ อาปตฺตาธิกรณนฺติ วิคฺคโห น กาตพฺโพ 
อฏกถาวิโรธิโต ฯ 
        อาปตฺตาธิกรเณติ ปท โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ กุสล- 
จิตฺตนฺติ ปท โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ องฺคนฺติ ปท โหตีติ 
ปเท วิกติกตฺตา ฯ 
 ๑. อยมติเรโก ฯ 

                                       [ส.๓๒๘]  
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        [๖๖๗] ตสฺมึ สตีติ ตสฺส อาปตฺตาธิกรณสฺส องฺคภูเต 
ตสฺมึ กุสลจิตฺเต อาปตฺติภาเวน คหิเต สตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
        ย ปน ฏกีาย ตสฺมึ สตีติ ตสฺมึ กุสลจิตฺเต อาปตฺติ- 
ภาเวน คหิเต สตีติ วุตฺต ต ยุชชฺเตว ฯ ยสฺมินติฺ ยสทฺเทน 
ปรามฏสฺเสว อาปตฺตาธิกรณสฺส ตสทฺเทน อปรามสิตพฺพโต 
ตสฺมินฺติ เอตฺถ ตสทฺโท ยสทฺทสฺส นิยมาน น โหตีติ อธิปฺ- 
ปาโย ฯ 
        ย ปน วิมติวิโนทนิย สารตฺถทีปนิย ปน ตสฺมึ สตีติ 
อิมสฺส ตสฺมึ กุสลจิตฺเต อาปตฺติภาเวน คหิเต สตีติ อตฺโถ 
วุตฺโต ต น ยชฺุชตีติ วุตฺต ต กุสลจิตฺต องฺคนฺติ ปเท 
น วุตฺต กุสลจิตฺต ตสทฺเทน ปรามสิยตีติ กตฺวา วุตฺต ฯ 
        องฺคสฺส ปโหนก อนุรูป องฺคปฺปโหนก องฺคปฺปโหนก 
เอว จิตฺต องฺคปฺปโหนกจิตฺต ฯ 
        [๖๖๘] อิท ปน สนฺธาย วุตฺตนฺติ วุจฺจมาน วิกปฺปภาว 
สนฺธาย อาปตฺตาธิกรณ สิยา อกุสล ฯ เป ฯ กุสลนฺติ อิท วจน 
ภควตา วุตฺต ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ ย โลกวชชฺ ต 
โลกวชชฺ ฯ ตตฺถาติ โลกวชฺเช นตฺถีติ ปเท อาธาโร ฯ ต 
ปณฺณตฺติวชฺช ยสฺมา อกุสล  โหติ อพฺยากต โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สฺจิจฺจาติ ปท วีติกฺกมนฺตสฺเสวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา 
                                    [ส.๓๒๘]  
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อิตีติ ปท วีติกฺกมนฺตสฺเสวาติ ปเท อากาโร วีติกฺกมนฺตสฺเสวาติ 
ปท อกุสลนติฺ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อชานนฺตสฺสาติ ปท อพฺยา- 
กตนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ ปณฺณตฺติวชฺเช วิกปฺป- 
ภาวนฺติ ปเท อาธาโร ฯ สฺจิจฺจาสฺจิจฺจวเสนาติ ปท วิกปฺป- 
ภาวนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อิท วุตฺตนฺติ อาปตฺตา ฯ เป ฯ 
กุสลนฺติ อิท วจน ภควตา วุตฺต ฯ 
        [๖๖๙] อิทานิ ปริกปฺปวจน อตฺตนา สมุฏาเปตฺวา 
วิสชฺเชนฺโต สเจ ปนาติอาทิมาห ฯ ย อธิกรณ กุสล อิท 
อธิกรณ ฯ เป ฯ อิติ วจน โกจิ ปุคฺคโล สเจ วเทยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
กุสล จิตฺต อสฺส อตฺถีติ กสุลจิตฺโต ฯ อจิตฺตกาน ชานนจิตฺต- 
วิรหิตาน เอฬก...นานป กุสลตฺต๑ กุสลนาม อาปชฺเชยฺย ฯ 
        เอฬกโลโม จ ปทโสธมฺโม จ เอฬกโลมปทโสธมฺมา๒ เต 
อาทโย เยส ตานิ เอฬก...ทีนิ เอฬก...ทีหิ สมุฏานานิ 
เอฬก...ทิสมฏุานานิ ฯ 
        อปสทฺเทน น เกวลเมว สจิตฺตกสมุฏานาน กุสลตฺต 
อาปชฺเชยฺยาติ าเปติ ฯ กุสลตฺตนฺติ ปท อาปชฺเชยฺยาติ ปเท 
กตฺตา ฯ 
 ๑. กุสลจิตฺตนตฺิ วณณฺนาปาโ วิจาเรตวฺา คเหตพฺโพ ฯ ๒. ...ปทโสธมฺมเทสนา... 
 อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                          [ส.๓๒๘]  
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        ตสฺมึ ปน ติโยชนาติกฺกมนาทิกฺขเณ วิชฺชมานกุสลจิตฺต 
อาปตฺตีติ เจ วเทยฺยาติ มนสิกตฺวา อาห น จาติอาทึ ฯ 
ตตฺถ ตสฺมึ ติโยชนาติกฺกมนกฺขเณ ปทโสธมฺมวาจนกฺขเณ จ 
วิชฺชมานมฺป กุสลจิตฺต อาปตฺติยา องฺค การณ น จ โหติ ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ อปสทโฺท สมภฺาวนตฺโถ ฯ อาปตฺติยา 
องฺค น โหตีติ กุสลจิตฺต อาปตฺติยา การณ น โหติ ตสฺมึ 
สย อาปตฺติ น โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
        กิมฺปน อาปตฺติยา การณนฺติ อาห กายาติอาทึ ฯ จลิโต 
จ ปวตฺโต จ จลิตปฺปวตฺตา ฯ อฺตรเมว องฺคนฺติ กายวาจา 
อาปตฺติยา การณ โหติ ตสฺมา กายวาจาหิ อาปตฺติ นามาติ 
อธิปฺปาโย ฯ 
        ต ปน องฺค อพฺยากตเมวาติ าเปนฺโต อาห ตฺจาติ- 
อาทึ ฯ ตนฺติ องฺค ฯ ฏีกาย ปน ตฺจ รปูกฺขนฺธปริยา- 
ปนฺนตฺตา กาโย วาจาติ อพฺยากตนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ตฺจ 
องฺคนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ รูป...นฺนตฺตาติ ปท อพฺยากตนฺติ ปเท 
เหตุ ฯ อิตีติ ปท อพฺยากตนฺติ ปทสฺส สรูปนิทสฺสน ฯ 
        [๖๗๐] ย ชานนฺโตติอาทิมฺหิ ปน วจเน อยมตฺโถ เวทิตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เตน วตฺถุนฺติ เตน จิตฺเตน วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุ ฯ 
จสทฺโท น เกวลเมว วตฺถุ ชานาติ อถโข วีติกฺกมาการป 
                                      [ส.๓๒๘]  
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ชานาตีติ าเปติ ฯ จสทฺโท วีติกฺกมากาเรน จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ปกปฺเปตฺวาติ ปท เจเตตฺวาติ ปทสฺส วิวรณ ฯ 
นิราสงฺกจิตฺต เปเสตฺวาติ ปท อภิวิตริตฺวาติ ปทสฺส วิวรณ ฯ 
อาปชฺชตีติ ปท วีติกฺกมตีติ ปทสฺส วิวรณ ฯ ตสฺส เอว 
วีติกฺกมโตติ ตสฺส ภิกฺขุสฺส เอว วตฺถุชานนาทิปฺปกาเรน วีติกฺ- 
กมนฺตสฺส ฯ อิทนฺติ วีติกฺกมน ฯ อพฺยากตวาเรป อยมตฺโถ 
เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺสาติ จิตฺตสฺส ฯ สฺจิจฺจาติ ปท 
มทฺทนสฺสาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิติสทฺโท อยมตฺโถติ 
ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๖๗๑] อย วิวาโท ฯ เป ฯ ติอาทีสุ ปเทสุ อตฺโถ ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺโพ ฯ 
        ยาวติกา ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺพาติ ปเท 
อาธาโร ฯ จตุวคฺคกรเณติ จตุวคฺเคน กตฺตพฺเพ ฯ 
        ปฏิจฺฉิตฺวาติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ฯ ภณฺฑกนฺติ จีวร ฯ 
        ภาสิยนฺตีติ ภาสานิ ฯ ปรโต ฯ เป ฯ กมฺมวาจาย สมฺมนฺนิ- 
ตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ เอวนฺติ อปโลกเนน ตฺติทุติยกมฺมวาจา- 
สมฺมนฺนเนน จ ฯ สมฺมเตหีติ สงฺเฆน สมฺมเตหิ ฯ ภิกฺขูหีติ ปท 
สาเวตฺวา วินิจฺฉิตพฺพนฺติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ นิสีทิตฺวาติ ปท 
วินิจฺฉิตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตสฺสาเยว วา ปริสาย 
                   [ปา.๓๕๐..๓๕๓ ส.๓๒๘.๓๒๙]  
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สาเวตฺวา วินิจฺฉิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อฺเหีติ ปท น 
กเถตฺพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๖๗๒] ปริสตีติ ปรสิาสทฺทโต สฺมึวิภตฺตึ กตฺวา ติ สภา- 
ปริสายาติ สุตฺเตน สฺมึโน ติอาเทส กตฺวา รูปสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ 
        ชาตรูป...ณาทีสูติ ปท การิยมาเนติ ปเท นิมิตฺต ฯ ภิกฺขูหีติ 
ปท การิยมาเนติ ปเท กตฺตา ฯ การิยมาเน ภิกฺขู ทิสฺวา วทติ 
ธมฺมกถิโกติ สมฺพนฺโธ ฯ ตุมฺเห อิเม ภิกฺขู อาปตฺติยา กึ 
กาเรถ ฯ สุตฺเตติ ปาลิย ฯ เอตฺถาติ สุตฺเต ฯ อปโร ธมฺม- 
กถิโก วทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อาคตตฺตาติ ปท อาโรปยมานายาติ 
ปเท เหตุ ฯ อาโรปยมานายาติ ปท วทตีติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
เอตฺถาติ สุตฺเต ฯ 
        ยถา พหุตรา ภิกฺขูติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ โก ปน 
วาโท ทฺวีหิ ตีหีติ ทฺวีหิ ตีห ิอธิเกสุ โก วาโท ฯ 
        [๖๗๓] คูฬฺหกนฺติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ อลชชฺี อุสฺสนโฺน 
ยสฺมึ๑ สา อลชฺชุสฺสนฺนา ฯ สลากาโยติ ปท กาตพฺพาติ ปเท 
กมฺม ฯ อฺมฺวิสาภาคาติ อฺมฺอสทิสสภาวา ฯ ตโตติ 
ปจฺฉา ฯ ตาติ สลากาโย ฯ กตฺวาติ ปกฺขิปตฺวา ฯ วุตฺต- 
นเยนาติ ปาลิย วุตฺตนเยน ฯ อิติสทฺโท ปริสมาปนฺโน ฯ อถาติ 
 ๑. ยสฺส ฯ 

                     [ปา.๓๕๕..๓๖๐ ส.๓๒๙.๓๓๐]  
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สเจ ฯ อกาโลติ อยุตฺตกาโล ฯ เสฺว ชานิสฺสามาติ วตฺวาติ 
ปาเสโส ฯ 
        สกณฺณชปฺปเก ปน วิชฺชมาเน คหิเต วตฺตพฺโพติ เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ วโย อนุปฺปตฺตาติ วย อนุปฺปตฺตา ฯ ตสฺสาติ 
สงฺฆตฺเถรสฺส ฯ ตนฺติ ธมมฺวาทิสลาก ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ 
วิวฏตฺโถเยวาติ ปากฏสภาโวเยว ฯ 
        [๖๗๔] ปาราชิกสามนฺต วาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
นิพฺเพ ิยมานนฺติ วิสฺสชชฺิยมาน ฯ อติเว ิยตีติ นิคฺคณฺหติ ฯ 
เตนาติ ภิกฺขุนา อติเว ิยมาโนติ ปเท กตฺตา ฯ สพฺพตฺถาติ 
าเนสุ เสส วจน ฯ 
                   สมถกฺขนฺธกวณฺณา นิฏ ิตา ฯ 
                              ------------------ 
                  [ปา.๓๓๕..๓๖๗ ส.๓๓๑]  
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            ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๖๗๕] ขุทฺทกวตฺถุกขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ มฏุ ินา ยุชฺฌนฺตีติ 
มุฏ ิกา มลฺลา จ เต มุฏ ิกา จาติ มลฺลมุฏ ิกา ฯ รชน 
ราโค ฉวิยา ราโค ฉวิราโค ฉวิราโค จ มณฺฑนฺจ ฉวิราค- 
มณฺฑน ฉวิราคมณฺฑเน อนุยุตฺตา ฉวิราคมณฺฑนานุยุตฺตา ฯ 
นคเร วสนฺตีติ นาคริกา นาคริกา จ เต มนุสฺสา จาติ 
นาคริกมนุสฺสา ฯ ฉิวราคมณฺฑนานุยุตฺตา จ เต นาคริกมนุสฺสา 
จาติ ฉวิ...มนุสฺสา ฯ 
        นหายนฺติ เอตฺถาติ นหาน ฯ ตรนติฺ เอตฺถาติ ติตฺถ ฯ 
นหาน เอว ติตฺถ นหานติตฺถ ฯ 
        อิฏกสิลาทารุกุฑฺฑานนฺติ อิฏกสิลาทารุภิตฺตีน นิทฺธารณ ฯ 
อิฏกา จ สิลา จ ทารุ จ อิฏก...ทารูนิ เตส๑ กุฑฺฑานิ 
อิฏก...กุฑฺฑานิ ฯ 
        เอตฺถาติ ปท อฏาน นามาติ ปเท อาธาโร ฯ ตตฺถาติ 
อฏาเน ฯ ทารุมยหตฺเถนาติ ทารุนา กตหตฺเถน ฯ เตนาติ 
ทารุมยหตฺเถน ฯ 
        สุตฺเตน อาวุตา คุลิกาวลิ สุตฺติ กุรวิุทนฺทกสฺส สุตฺติ 
 ๑. เตหิ กตานีติ ยุตฺตตร ฯ 

                              [ปา.๑..๔ ส.๓๓๓]  
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กุรุวินฺทสุตฺติ ฯ กตคุลิกากลาปโกติ๑ กตคุลิกาวลิตนฺติ กตคุลิกา- 
กลาปก ฯ 
        วิคฺคยฺห ปริกมฺมนฺติ อฺมฺสฺส ปริกมฺม ฯ อิทนฺติ 
กตมลฺลก ฯ อปสทฺเทน อคิลานสฺส น วฏฏตีติ ญาเปติ ฯ 
อิฏกาย ขณฺฑ อิฏกขณฺฑ ฯ กปาลสสฺ ขณฺฑ กปาลขณฺฑ ฯ 
วฏฏตีติ สพฺเพส วฏฏติ ฯ 
        วตฺถสฺส วฏฏ ิวตฺถวฏฏ ิฯ ตสฺมาติ ปท วฏฏตีติ ปเท เหตุ ฯ 
        ปถุุนา ปาณิ ปุถุปาณิ ปุถุปาณินา กตฺตพฺพ กมฺม ปุถ-ุ 
ปาณิก ฯ สพฺเพสนฺติ คิลานาน วฏฏตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
กาตุนฺติ กรณ ฯ 
        [๖๗๖] กณฺณโต นิกขฺนฺตา กณฺณนิกฺขนฺตา กณฺณนิกฺขนฺตา 
มุตฺตา กณฺณ...มุตฺตา กณฺณนิกฺขนฺตมุตฺตา จ สา โอลมฺพกา 
จาติ กณฺณ...ลมฺพกา สา อาทิ เยส กุณฺฑลาทีน เต กณฺณ- 
...ทโย๒ ฯ น เกวลฺจ วลฺลกิา เอว น วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ปลมฺพฺจิ๓ ต สุตฺตฺจาติ ปลสุตฺต๔ ฯ คีวูปกนฺติ คีวาย อุปค 
 ๑. ...คุฬิก... อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. วณณฺนาย กณณฺโต  นิกฺขนฺตมุตฺโตลมฺพิกาทีนนฺต ิ
 อนุปท กตฺวา มุทฺทิยติ ฯ ๓. นิปฺผนฺนปเทน น สเมติ ฯ  ๔. อิท ปท วณณฺนาย 
 น ทิสฺสติ ปามงฺคสุตฺตนฺติ ปทเมว ทิสฺสติ ฯ 

                                 [ปา.๔.๕ ส.๓๓๓.๓๓๔]  
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ปเวสิต ฯ คีวูปคนฺติป ปาโ ฯ 
        [๖๗๗] ทุมาสิก วา ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ทฺวงฺคุเล หีติ๑ หิ สจฺจ ฯ ทมุาสิก วา ทฺวงฺคุล วาติ อุภเยนป 
วจเนน อย อุกฺกฏปริจฺเฉโท ภควตา วุตฺโต ฯ อุกฺกฏ- 
ปริจฺเฉโท จาติป อตฺถิ จสทฺโท เอวสทฺทตฺโถ ฯ ตโตติ 
มาสทฺวงฺคุลโต๒ ฯ 
        [๖๗๘] โลิชิตฺวาติ๓ โอลิยิตฺวา ฯ หตฺถเมว ผณ หตฺถ- 
ผณ ฯ สพฺพตฺถาติ โกจฺเฉน เกสาน สนฺนิสีทาปนาทีสุ ฯ 
อทฺธโลเมนาติ๔ ปท ปฺุฉิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อุทฺธ- 
คโต โลโม ยสฺส โส อุทฺธโลโม ฯ อนุโลมนิปาตนตฺถนฺติ อนุ- 
โลเมน ปฏิปาฏิยา ปตตฺถ ฯ สีสนฺติ ปท ปฺุฉิตพฺพนฺติ ปเท 
กมฺม ฯ วินยสงฺคเห ปน หตฺถ เตเมตฺวา สีส ปฺุฉิตุนฺติ 
ปาโ ทิสฺสติ ฯ อุณฺเหน อภิตตฺตา อุณฺหาภิตตฺตา ฯ รเชน 
โอกิณฺณ สิร เยส เต รชสสฺิรา ฯ อุณฺหาภิตตฺตา จ เต 
รชสฺสิรา จาติ อุณฺหา...รา ฯ อปสทฺโท อุทฺธโลม ภิกฺข 
อเปกฺขติ ฯ 
 ๑. อิท สทฺททฺวย วณณฺนาย น ปฺายติ ฯ  ๒. ทฺมาส... ฯ  ๓. โอลกฺขิตฺวาติ 
 วณณฺนาปาโ ฯ ๔. อิท ปท วณณฺนาย น อาคต ฯ 

                        [ปา.๖ ส.๓๓๔.๓๓๕]  
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        [๖๗๙] น ภิกฺขเว ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
เยสุ วตฺถูสุ มขุนิมิตฺต มุขรูป ปฺายติ ฯ กสปตฺตาทีนิป 
สพฺพานิ อาทาสสงฺขเมว คจฺฉนฺติ กฺชิยาทีนิป จ อุทก- 
ปตฺตสงฺขเมว คจฺฉนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ กสปตฺตาทีนิปติ อปสทฺโท 
อเปกฺขติ ฯ กฺชิยาทีนิป จาติ อปสทฺโท อุทกปตฺต อเปกฺขติ ฯ 
จสทฺโท วิเสสารมฺโภ ฯ 
        วุตฺตนฺติ ปุราณฏกถาย วุตฺต ฯ สมฺปนฺนา ฉวิ ยสฺส 
วณสฺส โส สฺฉวิ ฯ ชานนตฺถ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ โอโลก- 
นตฺถมฺปติ อปสทฺโท ชานน อเปกฺขติ ฯ 
        [๖๘๐] วิปฺปสนฺนา ฉวิ วิปฺปสนฺนจฺฉวิ วิปฺปสนฺนจฺฉวิยา 
ภาโว วิปฺปสนฺนจฺฉวิภาโว ต กโรนฺตีติ ปสนฺนจฺฉวิภาวกรา ฯ 
มุข อาลิมฺปนฺติ เอเตหิ เภสชฺเชหีติ มุขาเลปนานิ๒ ฯ ตานีติ 
ติลกาทิลฺฉนานิ ฯ อปสทฺโท มโนสลิ อเปกฺขติ ฯ สพฺพตฺถาติ 
สพฺเพสุ มุขลิมฺปนาทีสุ๓ ฯ 
        [๖๘๑] น ภิกฺขเว ฯ เป ฯ ติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
นฏสฺส คีต นฏคีต ฯ สาธุ เอว คีต สาธุคีต ฯ ทนฺตคีตป 
น วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ทนฺเตน คีต ทนฺตคีต ฯ มย คายิสฺสาม 
 ๑. อย จสทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ ฯ ๒. อาอุปสคฺครหิโต วณฺณนาปาโ ฯ 
 ๓. ปุริมปเทน น สเมติ ฯ 

                               [ปา.๖..๘ ส.๓๓๕]  
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อิติ เอว ปุพฺพภาเค โอกุชนฺตา ภิกฺขู กโรนฺติ ฯ เอตมฺป โอกุชน- 
กรณ น วฏฏติ ฯ ยนฺติ ปท กิริยาปรามสน ตสฺมา ย โปเถติ 
ย ปหรตีติ โยเชตพฺพ ฯ อจฺฉริก วาติ๑ อจฺฉร ฯ ตตฺถาติ 
อจฺฉรโปถนปาณิปฺปหรเณสุ ฯ สพฺพนฺติ นจฺจาทิก สพฺพ ฯ 
        [๖๘๒] อิติสทฺโท ทฏิาติ ปเท อากาโร ฯ ทสสฺน ทิฏ ิ 
อนุคมน อนุคติ ทิฏ ิยา อนุคติ ทิฏานุคติ ฯ ตเถว คายตีติ 
ปท ทิฏานุคตึ อาปชฺชตีติ ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ น ภิกฺ ฯ เป ฯ 
ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ สุตฺตนฺเต วตฺต สุตฺตนฺตวตฺต ฯ 
ตนฺติ วตฺต ฯ 
        ตรงฺค วิย ภณน ตรงฺควตฺต ฯ คาวิยา ขีร ทุหน วิย 
ภณน โทหนวตฺต๒ ฯ คลิตวตฺถุ วิย ภณน คลิตวตฺต ฯ เตสูติ 
วตฺเตสุ ฯ สพฺเพส ตรงฺควตฺตาทีน ลกฺขณ สามฺลกฺขณนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๖๘๓] อุณฺณปฺปาวารนฺติ เอฬกโลมกตปฺปาวาร ฯ 
        [๖๘๔] อหิ...ทีส ุอฺาพาธปฺปจฺจยา วาติ ปททฺวย โมเจนฺ- 
ตสฺส ฉินฺทนฺตสฺสาติ ปททฺวเย เหตุ ฯ อหิ จ กีโฏ จ อหิกีฏา 
อหิกีฏาน ทฏ อหิกีฏทฏ ฯ อฺโ อาพาโธ อฺาพาโธ 
 ๑. อจฺฉรนฺติ ปทเมว วณณฺนาย อาคต ฯ  ๒. โทหก...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                       [ปา.๘..๑๒ ส.๓๓๕.๓๓๗]  
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โส เอว ปจฺจโย อฺาพาธปฺปจฺโย ฯ อฺ อาพาธปฺ- 
ปจฺจยา วาติป วากฺยภูตปาโ อตฺถิ โส น ยชฺุชติ สเจ 
นิคฺคหิต นตฺถิ โส ยุตฺโต ฯ โลหิต วาติ เอตฺถ วาสทฺโท 
โมเจนฺตสฺส วาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๖๘๕] โสติ ราชคหโก เสฏ ี ฯ เอตฺถาติ ปท ปฏิก-ฺ 
ขิตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ปกติวณฺณ วิชหิตฺวา นานาวณฺณ 
กโรติ เอตายาติ วิกุพฺพนา วิกุพฺพนา เอว อิทฺธิ วิกุพฺพน- 
อิทฺธิ วิกุพฺพนอิทฺธิ เอว ปาฏิหาริย วิกุพฺ...ริย ฯ อธิฏาน- 
วเสน นิปฺปนฺนา อิทฺธิ อธิฏานอิทฺธิ ฯ 
        น ภิกฺ ฯ เป ฯ ติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ สเจ หิ 
อุปนาเมนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อามสิตุมฺปติ ปสทฺโท ปริภฺุชิตุ 
น วฏฏตีติ าเปติ ฯ คิหิวิกฏานีติ คิหิสนฺตกานิ ฯ 
        [๖๘๖] ปตฺตาธารกนฺติ เอตฺถ ปเท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
ภูมิอาธารเกติ ภูมิยา สมฺพนฺเธ อาธารเก ฯ ตโย เปตุ วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ทารุอาธารเกติ ทารุนา กตอาธารเก ฯ สุสชฺชิเตสูติ 
สุฏุ สชชฺิเตสุ ฯ 
        ภมนฺติ ลิขนฺติ ธมกรกาทึ เอตฺถาติ ภม ภมสฺส โกฏ ิ
ภมโกฏิ ภมโกฏิยา สทิโส ภมโกฏิสทโิส ฯ 
        ตตฺถาติ ภมโกฏิสทิสอาธากาทีสุ ฯ อิติ วจน มหาอฏ- 
                       [ปา.๑๒..๑๙ ส.๓๓๗.๓๓๘]  
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กถาย วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        มิฒสฺส อนฺโต มิฒนฺโต ฯ อาลินทฺกสฺส ปมุขสฺส มิฒิกา 
อาลินฺทกมิฒิกา ฯ ตตฺเถวาติ มิฒนฺเต ฯ วิตฺถิณฺณายาติ 
วิตฺถาราย ฯ เอตฺถาปติ ปริภณฺฑนฺเต ฯ 
        ย วตฺถ ปตฺถริตฺวา ปตฺโต ภิกฺขุนา ปยติ ต วตฺถ 
โจฬก นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺมินฺติ โจฬเก ฯ มตฺติกปร-ิ 
ภณฺฑกตายาติ มตฺติกายาลิมฺปกาย ฯ ภูมิยา วา เปตุ วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ยตฺถ น ทุสฺสตีติ ยสฺมึ าเน ปตฺโต น ทุสฺสติ ฯ 
        ภณฺฑกกฺุขลิกาติ ภณฺฑฏปนอุกฺขลกิา ฯ 
        [๖๘๗] กต มฺจปนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อฺเน ปน 
ภณฺฑเกน สทฺธึ พนฺธิตฺวา มฺจปเ เปตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อุปรีติ มฺจปสฺส อุปริ ฯ มฺจ วา ป วาติ ปท 
อุกฺขิปตฺวาติ ปเท กมฺม โหตีติ ปเท กตฺตา ฯ อุกฺขิปตฺวาติ 
ปท ปตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ จีวรวสาทีสูติ ปท 
ปตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อฏฏกจฺฉนฺเนนาติ อฏฏกสทิสากาเรน ฯ 
ตตฺถาติ ตสฺมึ มฺจปเ ฯ อสกูเฏติ ปท ลคฺคิตาติ ปเท 
อาธาโร ฯ 
        ภณฺฑเกน สทฺธึ พนฺธตฺิวา๑ วา ฉตฺเต โยโกจิ ภตฺตปูโรป 
 ๑. อิโต ปร ปเตติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ 

                     [ปา.๑๙.๒๐ ส.๓๓๘.๓๓๙]  
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ตุจฺฉปตฺโตป เปตุ วฏฏติ อฏฏก กตฺวา๑ ปเต วา ฉตฺเต 
โยโกจิ เปตุ วฏฏตีติ สมพฺนฺโธ ฯ ปเตติ ปท ฉตฺเตติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        ปตฺตหตฺเถนาติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อปาปุริตุ 
อวาปุริตุนฺติ จ เทฺว ปาา ฯ 
        [๖๘๘] อลาพุกฏาห ลาพุกฏาหนฺติ จ เทฺว ปาา ฯ ฆฏีติ 
ฆโฏเยว ฯ สพฺพ... เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
        ฉทฺเทตฺวาติ ปาโ น ยุชชฺติ ฉฑฺเฑตฺวาติ ปน ยุชฺชติ 
เตน  วุตฺต ฏกีาย ฉฑฺเฑตฺวาติ ฯ อปวิฏามิสานีติ ฉฑฺเฑ- 
ตพฺพามิสานิ ฯ เอเตสูติ จลกอฏ ิกอุจฺฉิฏโทเกสุ ฯ อากิริตฺวาติ 
ปกฺขิปตฺวา ฯ เอตฺถาติ สุทฺธปตฺเต ฯ อุทกคณฺฑสนฺติ คณฺเฑ 
ปนอุทก มุเขน ธารณอุทก ฯ เอกอุทกคณฺฑสคฺคหณมตฺเตน 
โส ปตฺโต อุจฺฉิฏโ น โหตีติ โจทน สนฺธายาห เอตฺตาวตา- 
ปติอาทึ ฯ อปสทฺโท อามิเสน อุจฺฉิฏปตฺต อเปกฺขติ ฯ โสติ 
โส ปตฺโต ฯ ตตฺถาติ ปตฺเต วิชฺชมาน ฯ ตนฺติ อฏ ิจลก ฯ 
ปฏิขาทิตุกาโมติ ปุน ขาทิตุกาโม ฯ 
        [๖๘๙] กิณฺเณนาติ สุราพีเชน ฯ กณฺิณ ตุ มทิราพีเชติ 
หิ อภิธานปฺปทีปกา ฯ 
 ๑. พนฺธิตฺวาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                    [ปา.๒๑..๒๓ ส.๓๓๙..๓๔๑]  
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        ตตฺถาติ ตสฺส นิสฺเสณิย อตฺถริตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
นิสฺเสณิยา อุปริ อตฺถริตพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ อตฺถรติพฺพนฺติ 
ปท อฺตรมฺปติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ก ิเนน จีวรสฺส พนฺธนา 
รชฺช ุก ินรชชฺุ ฯ ยสฺสาติ๑ รชฺชยุา พนฺธนฺตีติ ปเท กรณ ฯ 
ก ินนฺติ ปท นปฺปโหตีติ ปเท กมฺม ฯ 
        ตตฺถ รสฺสสฺสาติป ปาโ๒ โส น ยุชชฺติ ตสฺส รสฺสสฺสาติ 
ปน ยุชชฺติ ฯ 
        จีวรนฺติ ปท นปฺปโหตีติ ปเท กตฺตา ฯ อนฺโตเยวาติ จีวร 
ทณฺฑกสฺส อนฺโต โหติ ฯ ทณฺฑเก น ปาปุณาตีติ ปท อนฺโตเยว 
โหตีติ ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ ทณฺฑเกติ ปท น ปาปุณาตีติ 
ปเท กมฺม ฯ ตสฺสาติ ทีฆก ินสฺส ฯ ตตฺถาติ นิสฺเสณิยา ฯ 
ปมาณสฺส สฺญา ปมาณสฺา ฯ กริยติ เอเตนาติ กรณ ฯ 
ปมาณสฺาย กรณ ปมาณสฺากรณ ฯ กาฬสุตฺเตน วิยาติ 
กาฬสุตฺเตน สฺากรณ วิย ฯ 
        เตนาติ อนฺโต ปวิสิเตน เวฬุรุกฺขทณฺฑเกน ฯ 
        [๖๙๐] ปาเทสูติ ปท พทฺธาติ ปเท อาธาโร ฯ มชฺเฌ- 
ทณฺฑเกติ ทณฺฑกสฺส มชเฺฌ ฯ ตนฺติ อุทก ฯ ย ปริสสฺาวน 
 ๑. ยายาติ วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺโต กรณวจนตฺตา ฯ ๒. อยเมว วณณฺนา- 
 ปาโ ฯ อยเมว ยุชฺชตีติ เม มติ ฯ 

                  [ปา.๒๔..๒๙ ส.๓๔๑.๓๔๒]  
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อุทเก คณฺหนฺติ ต ปริสฺสาวน โอตฺถรกิ นาม ฯ ต หิ เตสุ 
พนฺธิตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปฏนฺติ๑ ปริสฺสาวน พนฺธิตฺวาติ ปเท 
กมฺม ฯ เตสูติ ขานุเกสุ ฯ 
        [๖๙๑] อภิสนฺโน เสมฺหาทินา นิจิโต กาโย เยส เต อภิ- 
สนฺนกายา ฯ 
        ยตฺถาติ ถมฺเภ ฯ ตตฺถาติ ทฺวารพาหาย ฯ ตตฺถาติ ตสฺส 
อคฺคฬปาสสฺส มชฺเฌ ฯ อุปรีติ อคฺคฬปาสสฺส อุปริ ฯ ธูม 
เนตีติ ธูมเนตฺต ฯ 
        อาธิยติ เอตฺถาติ อาธาน อุทกสฺส อาธาน อุทกาธาน๒ ฯ 
อุทกสฺส ปนตฺถาย ปริจฺฉินฺทิตฺวา กต าน อุทกฏาน๓ มชฺเฌ- 
โลปสมาโส ฯ ตตฺถาติ อุทกฏาเน ฯ 
        [๖๙๒] ติสฺโส...ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ปฏจฺิฉาเทตีติ 
ปฏิจฺฉาทิ ชนฺตามฆรเอว ปฏิจฺฉาทิ ชมฺตาฆรปฺปฏิจฺฉาทิ ฯ 
อุทกเอว ปฏิจฺฉาทิ อุทกปฺปฏิจฺฉาทิ ฯ ปริกมฺมนฺติ อุปชฺฌา- 
ยาทีน กตฺตพฺพ หตฺถปริกมฺมาทิก ปริกมฺม ฯ อภิวาทนาทีสูติ 
อภิวาทนาทิวิสเยสุ ฯ วตฺถ เอว ปฏิจฺฉาทิ วตฺถปฺปฏจฺิฉาทิ ฯ 
 ๑. อิท ปท วณฺณนาย น ทิสฺสติ วตฺถนฺติ ปทเมว ทิสฺสติ อิทเมว วา ภเวยฺย ตนตฺ ิ
 ปท วา ฯ  ๒. อุทกนิธานนฺต ิปาลิ ฯ  ๓. อุทกฏปนฏานนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๒๙..๓๕ ส.๓๔๓]  
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สุมงฺคลปฺปสาทนิยา นาม ขุทฺทกสิกิขาฏีกาย ปน ปฏิจฺฉาเทนฺติ 
เอตายาติ ปฏิจฺฉาทิ วตฺถสฺส ปฏิจฺฉาทิ วตฺถปฺปฏิจฺฉาทีติ 
วุตฺต ฯ 
        [๖๙๓] ปณฺณิกาน วิยาติ ธนวิกฺกีณฏาน ตุล วิย ฯ 
อุทฺธ วาหติ อาโรปยตีติ อุพฺพาหนกา อุทกสฺส อุพฺพาหนกา 
อุทกอุพฺพาหนกา อุทกอุพฺพาหนกา ตุลา อุทก...ตุลา ฯ อุทกนฺติป 
อตฺถิ ฯ โยเชตฺวา คเหตฺวาติ ปททฺวย อากฑฺเฒน อิติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        ยาติ คจฺฉตีติ ยนฺต อากฑฺฒน ยนฺต อากฑฺฒนยนฺต ฯ 
        อเรสุ หฏา พนฺธิตา อรหฏา อรหฏา ฆฏิโย ยสฺมึ ต 
อรหฏฆฏิ อรหฏฆฏ ิจ ต ยนฺตฺจาติ อรหฏฆฏิยนฺต อเร 
อเร ฆฏิกานิ พนฺธิตฺวา เอเกน ทฺวีหิ วา ปริพฺภมิยมาน วณฺณ- 
สกฺขานยนฺต ฯ 
        อรหตฺถฆฏิยนฺตนฺติป ปาโ อรสงฺขาเตสุ หตฺเถสุ ฆฏโิย 
พนฺธิตฺวา ปริพฺภมิยมานยนฺตนฺติ อตฺโถ ฯ 
        [๖๙๔] อุทก ปฺุฉติ เอตายาติ อุทกปฺปฺุฉนี ฯ อุทกป-ฺ 
ปฺุฉนี อุทกปฺปฺุจีนิติ จ เทฺว ปาา ฯ ตสฺสาติ อุทกปฺ- 
ปฺุฉนิยา ฯ ปจฺจุทฺธริตุนฺติ ปฺุฉิตุ ฯ 
        อายคติ อาคจฺฉติ เอเตนาติ อายคติก อุทกสฺส อายคติก 
                   [ปา.๓๖..๓๘ ส.๓๔๓.๓๔๔]  
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อุทกายคติก๑ ฯ 
        ทฺวินฺน ปกฺขาน อปตนตฺถ พนฺธนโต ปาโส วิยาติ ปกฺข- 
ปาโส อา สมนฺตา วิทฺโธ ปโต ปกฺขปาโส ยสฺม ึชนตฺาฆเร 
ต อาวิทฺธปกฺขปาสก ฯ เปตฺวาติ ปท กต อิติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา ฯ กูเฏ อุปร ิฉทน กูฏจฺฉทน กต กูฏจฺฉทน ยสฺส 
ต กตกูฏจฺฉทน ฯ เอตนฺติ นิลฺเลข ชนฺตาฆรนฺติ วจน ฯ 
        มาเสติ ปท อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
        [๖๙๕] อาสิตฺตกุปธาเน ภฺุชนฺตีติ ปาลิ ตมฺพโลเหน 
วา รชเตน วา กตาย อาสิตฺตกุปธานสงฺขาตาย เปลาย ปตฺต 
เปตฺวา ภฺุชนฺตีติ อตฺโถ ฯ น ภิกฺขเว อาสิตฺตกุปธาเน 
ภฺุชิตพฺพนฺติ ปฏิกฺขิตฺตตฺตา ทารุมยาป เปลา น วฏฏติ ฯ 
        ทณฺเฑน กโต อาธารโก ทณฺฑาธารโก ฯ ยฏ ิยา กโต 
อาธารโก ยฏ ิอาธารโก ฯ ปณฺเณน กโต อาธารโก ปตฺตา- 
ธารโก ฯ ปจฺฉิ เอว ปจฺฉิกา ฯ ปฏนฺติ ภาชนสงฺขาต ปฏก ฯ 
ยฏ ิอาธารโก จ ปณฺณาธารโก๒ จ ปจฺฉิกา จ ปฏฺจ ยฏ ิ- 
อาธารก...ปฏานิ ฯ อาธารสงฺเขปคมนโต หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ 
 ๑. อิท ปท ปาลิยมฺป วณณฺนายมฺป น ทิสฺสติ อุทกมาติกนตฺิ ปาลิปทฺเจว อุทกสฺส 
 อาคมนมาติกนฺติ วณฺณนาวจนฺจ เอตฺถนตฺเร ทิสฺสนฺติ ฯ  ๒. ปตฺตา... ฯ 

                            [ปา.๓๘.๓๙ ส.๓๔๔]  
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อาธาร...โตติ อาธารสฺส ปาปุณโต ปฏาย ฯ ฉิทฺท อาวิทฺธมฺป 
อาทิวตฺถุ วฏฏติ ฯ อวิทฺธมฺปติป ปาโ ฯ 
        [๖๙๖] เอกภาชเนติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ภฺุชิตุนฺติ 
ปท วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ภฺุชนนฺติ อตฺโถ ภาเว ตุ ฯ 
อิตรสฺสาปติ อปสทฺเทน น เกวล ปุริโม เอโก ภิกฺขุ คเหตุ 
วฏฏติ อถโข อิตโรป คเหตุ วฏฏตีติ าเปติ ฯ 
        [๖๙๓] สมนฺนาคตสฺส อุปาสกสฺส วฏฏติเยวาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อนฺโตสีมาย วาติ ปท นิกฺกุชฺชิตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ นิสฺสีมนฺติ 
พหิสีม ฯ อฺเสปุ วิหาเรสูติ ปสทฺเทน น เกวล ตสฺมึ 
วิหาเร ตสฺส เคเห โกจิ เทยฺยธมฺโม น คเหตพฺโพ อถโข 
อสุกสฺส เคเห ภิกฺข มา คณฺหิตฺถาติ วจนนฺติ าเปติ ฯ 
หตฺถปาส วิชหาเปตฺวาติ อุปาสก ภิกฺขูน หตฺถปาส อาปตฺติโต 
มุจฺจนตฺถาย วิชหาเปตฺวา ฯ 
        [๖๙๘] สหรนฺตูติ ปท ทุสฺสานีติ ปท อเปกฺขิตฺวา กมฺม- 
วาจกนฺติ อาห สหรนฺตูติ๑ สหริยนฺตูติ ฯ ภควโต เจลสนฺถรสฺส 
อนกฺกมเน การณ าเปนฺโต อาห โสติอาทึ ฯ โสติ โพธิ- 
ราชกุมาโร สนฺถรีติ ปเท กตฺตา ฯ อภพฺโพ เจสาติ เอโส 
กุมาโร ปุตฺตลาภาย อนนุรูโป ฯ สิกฺขาปทปฺปฺาปเน การณ  
 ๑. ปาลิย ปน สหรตูติ เอกวจนวเสน ปฺายติ ฯ 

                          [ปา.๓๙..๔๙ ส.๓๔๕]  
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าเปนฺโต อาห ยสฺมาติอาทึ ฯ ภิกฺขูปติ อปสทฺโท อเปกฺขติ ฯ 
อชานนฺตาติ เจลสนฺถรเณ การณ อชานนฺตา ฯ คิหีนนฺติ คิหีหิ 
ปริภูตาติ ปเท กตฺตา ฯ ภิกฺขูติ ปท โมเจตุนฺติ ปเท กมฺม  ฯ 
        อปคโต คพฺโภ เอตายาติ อปคตคพฺภา ฯ มงฺคลตฺถายาติ 
ปท ยาจิยมาเนนาติ ปเท สมฺปทาน ฯ ยาจิยมาเนน ภิกฺขุนา 
อกฺกมิตุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๖๙๙] พาหุลิกานุโยคตฺตาติ พาหุลิเกน ภิกฺขุนา อนุยฺุชิ- 
ตพฺพตฺตา ฯ พหุเล ปจฺจเย นิยุตฺโต พาหุลิโก๑ ฯ อนุยฺุชิ- 
ตพฺพนฺติ อนุโยค ฯ พาหุลิเกน อนุโยค พาหุลิกานุโยค ตสฺส 
ภาโว พาหุลิ...คตฺต ฯ 
        เวฬุทนตฺวิลีเวหีติ เวฬุวิลีวทนฺตวิลีเวหิ ฯ จมฺมวิกตีหิ วาติ 
จมฺมเภเทหิ วา กต โหตุ ฯ 
        ทนฺตมยวิสาณมย ทณฺฑ ยสฺสา สา ทนฺต...ทณฺฑกา ฯ 
เกตกสฺสา ปาโรโห เกตกปาโรโห ฯ กณฺฑฬสฺส ปณฺณ กณฺฑฬ- 
ปณฺณ๒ ฯ เกตกปาโรโห จ กณฺฑฬปณฺณฺจ  เก...ปณฺณ 
ต อาทิ ยสฺส โส เกต...ปณฺณาทิ เกตก...ทินา กตา เกต- 
...ทิมยา ฯ อปสทฺโท วาเกน กตวีชนึ อเปกฺขติ ฯ 
        [๗๐๐] คิลานสฺส ฉตฺตนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ กาเย 
 ๑. ยตฺถ กตฺถจ ิพาหุลฺลิโกติป ทิสฺสติ ฯ ๒. กณฺฑล... อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๔๙..๕๓ ส.๓๔๕.๓๔๖]  
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อุปฺปนฺโน ทาโห กายทาโห ฯ จิตฺตสฺส โกโป จิตฺตโกโป ฯ 
วินา ฉตฺเตนาติ ฉตฺต วินา ฯ อตฺตคุตฺตตฺถปติ ปสทฺโท จีวร- 
คุตฺต อเปกฺขติ ฯ เอกปณฺเณน กต ฉตฺต เอกปณฺณจฺฉตฺต ฯ 
        [๗๐๑] ทณฺฑสมฺมตินฺติ เอตฺถ ปเท วินิจฺฉโย ฯ ตโตติ 
จตุหตฺถโต ฯ อูนาติริตฺโตติ อูโน เจว อธิโก จ ฯ วินาป 
สมฺมติยาติ สมฺมตึ วินาป ฯ คิลานสฺสาปติ อปสทฺโท 
สมฺภาวนตฺโถ ฯ 
        โรมฏกสฺสาติ เอตฺถ วินิจฺฉโย ฯ ปรคลนฺติ อนฺโตคล ฯ 
        นน ุจ นขาทีหิ นขจฺเฉทเน อาปตฺติ นตฺถิ กิมตฺถ นขจฺ- 
เฉทน อนฺุาตนฺติ อาห นขาทีหิอาทึ ฯ อนุรกฺขนตฺถนฺติ 
ทุกฺขเวทนาย อนุปฺปาทวเสน สรีรสฺส รกฺขนตฺถ ฯ นข ฉินฺทตีติ 
นขจฺเฉทน๑ ฯ 
        [๗๐๒] คณฺโฑ จ วโณ จ รุจิ จ คณฺฑวณรุจิโย ตา 
อาทโย เยส เต คณฺฑวณรุจิอาทโย คณฺฑ...อาทโย จ เต 
อาพาธา จ๒ คณฺฑ...พาธา เต เอว ปจฺจยา คณฺฑ...ปจฺจยา ฯ 
        คณฺโฑ จ วโณ จ รุจิ จ สีสโรโค จาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ 
        น ภิกฺขเว ฯ เป ฯ นฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ย โลม 
 ๑. กรณสาธน กาตพฺพ ฯ  ๒. อีทิเส าเน อิติสทฺโท  ปกฺขิตฺตปุพฺโพ ฯ 

                      [ปา.๕๓..๖๒ ส.๓๔๖.๓๔๗]  
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วิภจฺฉ วิรูป  ิตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺเทน๑ น เกวล คหณ 
วฏฏตีติ าเปติ ฯ 
        กส ปตฺถรนฺติ วิกฺกณีนฺตีติ กสปตฺถริกา ฯ 
        [๗๐๓] น ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ วิหารโต 
นิกฺขมนฺเตน พนฺธิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ อิติ มนสิกตฺวา 
คาม คนฺตุ วฏฏติ ฯ 
        พหุ รชชฺุ ยสฺม ึต พหุรชฺชกุ ฯ มรุชฺชวฏฏสณฺานนฺติ ปท 
เวเตฺวาติ ปเท กิริยาวิเสสน มุรชชฺสฺส วฏิยา๒ สทิสนฺติ 
อตฺโถ ฯ อีทสิ หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ อปสทฺโท สมภฺาวน ฯ 
ปฏฏ ิฯ เป ฯ นฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ สูกราน อนฺต 
สูกรนฺต ฯ ปกติวีตา วาติ ปกติยา วายิตา ฯ มจฺฉกณฺก- 
วายิตา วาติ มจฺฉาน กณฺากาเรน สทิสา วายิตา ฯ 
กฺุชรจฺฉิกาทิเภทา หตฺถิสทิสาทิเภทา ฯ อาทิสทฺเทน กกฺกฏจฺฉิอาทึ 
สงฺคยฺหติ ฯ ทสาสุเยวาติ เอวสทฺเทน น กายพนฺธเน อนฺุ- 
าตนฺติ าเปติ ฯ ปามงฺคทสา เอตฺถ มุรชฺชมทฺทวิณสงฺขาตาสุ 
ทสาสุ จตุนฺน ทสาน อุปริ อธิกา น วฏฏติ ฯ เอตฺถาติ ปท 
นิทฺธารณ ฯ มุขวฏฏิสิพฺพนนฺติ มุขสฺส วฏฏิย สิพฺพน ฯ หิสทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ 
 ๑. อย อปสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ ๒. วฏฏิยา (?) ฯ 

                          [ปา.๖๓.๖๔ ส.๓๔๘]  
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        [๗๐๔] โจฬกอิตฺถีนนฺติ โจฬนามรฏเ วสนฺตีน อิตฺถีน ฯ 
มจฺฉวาฬกนฺติ มจฺฉสฺส วาฬสทิส ฯ 
        สพฺพนฺติ นิวาสน ฯ อิตีติ เอว ฯ ยฺจ นิวาสน อิธ 
ขุทฺทกกฺขนฺธเก ภควตา ปฏิกฺขิตฺต ยฺจ นิวาสน เสขิย- 
วณฺณนาย อาจริเยน ปฏิกขิฺตฺต ฯ ปริมณฺฑล นิวาเสตพฺพนฺติป 
อตฺถิ ฯ ตนฺติ ปริมณฺฑลปปฺารุปน ฯ ตตฺถาติ คิหิปปารุตปริ- 
มณฺฑลปฺปารุเตสุ นิทฺธารณ ฯ ยงฺกิฺจิ อฺถา ปารุตนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        เสตปฏปฺปารุตฺตนฺติ เสตวตฺถปฺปารุต นิคฺคณฺสฺส ปารุปน ฯ 
ปริพฺพาชกาน ปารุต ปรพฺิพาชกปฺปารุต ฯ เอก สาฏก เยส เต 
เอกสาฏกา เอกสาฏกาน ปารุต เอก...รุต ฯ โสณฺฑาน 
ปารุต โสณฺฑปฺปารุต ฯ อนฺเตปุริกาน อิตฺถีน ปารุต อนฺเต- 
ปุริกปฺปารุต ฯ มหาเชฏกปฺปารุตนฺติ ฆเร วสนฺตาน คหปตีน 
ปารุต ฯ กุฏปิฺปเวสกปฺปารุตนฺติ เขตฺตกุฏ ึปวิสนตฺาน กสกาน 
ปารุต ฯ พฺราหฺมณาน ปารุต พฺราหฺมณปฺปารุต ฯ ปาลิการกปฺ- 
ปารุตนฺติ ปาลิการกภิกฺขุสฺส ปารุต ฯ 
        เอวมาทีติ ปท ปารุตนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เอตนฺติ 
ปารุต ฯ ตสฺมาติ ปท อปฺปารุปตฺวาติ ปเท เหตุ ฯ เสตปฏ 
เยส เต เสตปฏา ฯ 
                     [ปา.๖๖.๖๗ ส.๓๔๙.๓๕๐]  
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        อฑฺฒผาลิกนิคฺคณฺาติ๑ วตฺถสฺส อุปริ ปฏิจฺฉาทิอปฺปารุต- 
นิคฺคณฺาติ อตฺถ เกจิ วทนฺติ ฯ อถวา อฑฺฒวตฺถ ผาเลตฺวา 
ปารุปนฺตีติ อฑฺฒผาลิกา ฯ 
        ตสฺเสวาติ ทีฆสาฏกสฺส ฯ ตสฺเสวาติ สาฏกสฺส ฯ ปาล-ิ 
การโกติ สงฺฆสฺส ยถาวุฑฺฒปนฺตึ การโก ฯ จสทฺโท เอเต 
จ ปารุปนโทเส อฺเ จ เอวรูเป ปารุปนโทเสติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๗๐๕] จกฺขูน หิต จกฺขุสฺส จกฺขาทิโต โสฺสติ สุตฺเตน 
สฺสปฺปจฺจโย ฯ น จกฺขุสฺส อจกฺขุสฺส ฯ อฏงฺคุลานิ ปรมานิ 
ยสฺส ต อฏงฺคุลปรม ฯ ปาลิย อติมนฺทาหกนฺติ อติรสฺส ฯ 
        [๗๐๖] ปริตฺตาณนฺติ รกฺขน ฯ เอตฺถ ปนาติ ปริตฺตนฺติ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตถาติ อคฺคิทานาทินา ฯ กปฺปเยเนวาติ 
สตฺตรหิเตน ฯ 
        [๗๐๗] กลฺยาณ วากฺกรณ เอเตสนฺติ กลฺยาณวากฺกรณา ฯ 
เอตฺถาติ ปท นิรุตฺติ นามาติ ปเท อาธาโร ฯ มคเธ ปวตฺโต 
มาคธิโก ฯ 
        [๗๐๘] โลกายต นาม ติตฺถิยสตฺถนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ โลเกน 
อายต ปฏิพทฺธ โลกายต ฯ สพฺพ วตฺถุ ชเนน อุจฺฉิฏ ปริจฺจตฺต 
สพฺพ วตฺถุ อนุจฺฉิฏ อิมินา จ การเณน เสโต กาโก อิมินา 
 ๑. อฑฺฒปาลิกา นิคฺคณฺาต ิวณณฺนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๖๗..๗๑ ส.๓๕๐..๓๕๒]  
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จ การเณน กาโฬ พโก น เอวมาทีติ ปท ติตฺถิยสตฺถนติฺ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ 
        [๗๐๙] กต ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ธนิยสฺเสวาติ 
ธนิยสฺส อิว ฯ ธนิยสฺสาติป ปาโ โส น ยุตฺโต ฯ 
                   ขุทฺทกวตุถุกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                          ------------ 
                                   [ปา.๗๘ ส.๓๕๒]  
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               เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๗๑๐] เสนาสนกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ วิหรนฺติ เอตฺถาติ 
วิหาโร ฯ อฑฺเฒน ยุชฺชน ฉทน เอตสฺสาติ อฑฺฒโยโค เอก- 
ปสฺเส ฉทนเคห ฯ สุข อาหรตีติ หมฺมิย หร หรเณ หทยา- 
ทโยติ สุตฺเตน ยปฺปจฺจโย ยมฺหิ มิอาคโม ฯ ปสีทนฺติ เอตฺถาติ 
ปาสาโท ฯ กเูฏน ยุตฺโต อคาโร กูฏาคาโร ปติฏ ิโต กูฏา- 
คาโร ยสฺมึ โส ปติฏ ิตกูฏาคาโร ฯ อิฏกคุหา จ สิลาคุหา 
จ ทารุคุหา จ ปสุคุหา จ อิฏ...คุหาโย ฯ อาคโต จ 
อนาคโต จ อาคตานาคโต ฯ จตุทฺทิเส วสนฺโต จาตุทฺทิโส ฯ 
อาคตานาคโต จ โส จาตุทฺทิโส จาติ อาคตา...ทฺทโิส๑ ฯ 
        [๗๑๑] อนุโมทนคาถาสุ วินิจฺฉโย ฯ สิส ิฯ เป ฯ เอตฺถ 
ปเท วุจฺจตีติ ปเท อาธาโร ฯ สมฺผุสิตกวาโตติ สมฺผุสิตเกน 
 ีสีเตน อุทกพินฺทุนา สมฺมิสฺสวาโตติ อตฺโถ ฯ เอตานีติ สีต 
อุณฺฑ วาฬมิคานิ จ สิริสเป จ มกเส สสิเิร จาป วุฏ ิโยติ 
ปทานิ ฯ ปฏหินฺตีติ ปท เอกวจน ฯ วิหาเรนาติ ปท ปฏ-ิ 
หฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ ปเทนป ปรปเทนปติ เอตฺถ อปสทฺท- 
ทฺวย อฺาเปกฺข ฯ สุขตฺถฺจาติ ปท ทานนฺติ ปเท 
 ๑. อาคตานาคตสฺส จาตุทฺทิสสฺสาติ ปาลิ อนุปท กตฺวา มุทฺทิตา ฯ 

                        [ปา.๗๕..๘๘ ส.๓๕๓]  
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สมฺปทาน ฯ กตม สุขตฺตนฺติ กตม สุขตฺถ วิหารทาน ฯ ฌายิตุ 
วิปสฺสิตุ จาติ ปททฺวย สุขนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ ตทตฺถนฺติ 
ต สุขตฺถ ฯ ฌายิตุ วิปสฺสิตุ จ ย สุข อตฺถิ ต สุขตฺถ 
วิหารทานนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ฌายิตุ จ วิปสฺสิตุนฺติ อิทมฺป 
ปททฺวย ปรปเทนป โยเชตพฺพ ฯ ฌายิตฺุจ วิหารทานนฺติ โยชนา- 
การทสฺสน ฯ อิธ วิหาเร ภิกฺขู ฌายิสฺสนฺติ วิปสฺสิสฺสนฺติ อิติ 
มนสิกตฺวา ททโต ชนสฺส วิหารทาน ฯ สงฺฆสฺสาติ ปท ทานนฺติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ วุตฺตเฺหตนฺติ หิ สจฺจ โส จ สพฺพ ฯ เป ฯ 
อุปสฺสยนฺติ เอต วจน ภควตา สยุตฺตนิกายสคาถวคฺเค วุตฺต ฯ 
ยสฺมา จ อคฺค วณฺณิตนฺติ ยสฺมา จ วิหารทาน อคฺค พุทฺเธน 
วณฺณิต ตสฺมา หิ ตสฺมา เอว ปณฺฑิโต โปโส อิติ คาถา 
พนฺธิตพฺพา  ฯ ปริ ฯ เป ฯ เวธพหุสฺสุเต จาติ ปริยตฺติวเสน 
พหุสฺสุเต จ ปฏิเวธวเสน พหุสฺสุเต จ ฯ ย เตส อนุจฺฉวิยนฺติ๑ 

เตส พหุสฺสุตาน อนุจฺฉวิย ย อนฺนฺจ ฯ ตนฺติ อนฺนาทิก ฯ 
ตฺจ โข วิปฺปสนฺเนน เจตสาติ ตฺจ อนฺนาทิก วิ... ...ตสา 
ทเทยฺย ฯ น จิตฺตปฺปสาท วิราเธตฺวาติ ปท วิปฺปสนฺเนน เจตสาติ 
ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ จิตฺตปฺปสาท น วิราเธตฺวา ทเทยฺยาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอว วิปฺปสนฺนจิตฺตสฺส หีติ หิ สจฺจ เอว 
 ๑. อนุจฺฉวกินตฺิ วณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๘๘ ส.๓๕๓.๓๕๔]  
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วิปฺปสนฺนจิตฺตสฺส ตสฺส ชนสฺส เต พหุสฺสุตา ธมฺม เทเสนฺติ ฯ 
วิปฺปสนฺน จิตฺต ยสฺส โส วิปฺปสนฺนจิตฺโต ฯ 
        [๗๑๒] อาวิฺจนจฺฉิทฺท อาวิฺจินจฺฉิทฺทนฺติ เทฺว ปาา๑ ฯ 
เอตฺถาติ ปท รชฺช ุนามาติ ปเท อาธาโร ฯ กาจีติ กาจิ รชชฺุ ฯ 
        ยนฺตก สูจิกนฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ต ต ยนฺตก 
กาตุ วฏฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺสาติ ยนฺตกสฺส ฯ 
        เวทิเยน สทิส วาตปาน เวทิยวาตปาน๒ ชาเลน พทฺธ 
วาตปาน ชาลวาตปาน ฯ สลาเกน ถมฺเภน กต วาตปาน 
สลากวาตปาน ฯ จกฺกสิกนฺติ เอตฺถ ปเท อิติ อตฺโถ ฯ 
        ปฺุฉติ อเนนาติ ปฺุฉน ปาทสฺส ปฺุฉน ปาทปฺปฺุฉน 
ปาทปฺปฺุฉน วิยาติ ปาทปฺปฺุฉน โจฬกฺจ ต ปาทปฺ- 
ปฺุฉนฺจาติ โจฬกปาทปฺปฺุฉน ฯ 
        ภิสีติ๓ เอตฺถ ภิสีสทฺทโต ทุติเยกวจน กตฺวา ยทนุป- 
ปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺตีติ สุตฺเตน โลป กตฺวา ภิสีติ รูป- 
สิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ 
        [๗๑๓] เวตฺเตหิ กต มฺจ เวตฺตมฺจ๔ ฯ วีตนฺติ  วายิกต ฯ 
 ๑. อาวิฺฉน...  ๒. เวทิกา... อิติ ปาลิ ฯ  ๓. ทิสฺสมานปาลิวณณฺนาย ...ภิสิก 
 ภิสึ อิติ อาคต ภิสีติ ปน ปมาทลิขิตปาโ ภเวยยฺ ฯ  ๔. เวฏ... อิติ 
 วณณฺนาปาโ ฯ 

                               [ปา.๘๙.๙๐ ส.๓๕๔]  
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        วจนโตติ ปท วฏฏติ เวทิตพฺโพติ ปททฺวเย เหตุ ฯ เอตฺถาติ 
ปาธิกาเร ฯ เอตฺถาติ ปท องฺคุลนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๓๑๔] เอเตหีติ รุกฺขวลฺลิติณฺตูเลหิ ฯ มฺูจิตฺวาติ วชฺเชตฺวา 
อฺโติ ปเท วิเสสน ฯ พิมฺโพหเนติ พิมฺโพหนกรเณ ฯ เอตนฺติ 
ตูล ฯ เกวลฺจ ตูลเมว วฏฏติ โลมป วฏฏติ พิมฺโพหเนติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ปุปฺผ น วฏฏติ พิมฺโพหเน ฯ ภิสีนนฺติ ปท 
อนฺุาตนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
        อุปฑฺฒกาเยน ปมาณ เยส ตานิ อุปฑฺฒกายปฺปมาณานิ ฯ 
เยสูติ พิมฺโพหเนสุ อุปทหนฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ สสีนฺติ ปท 
อุปทหนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ ยสฺสาติ พิมฺโพหนสฺส วิตฺถารโตติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ วิตฺถารโตติ ปท ตีสุ กณฺเณสูติ ปเท 
อปาทาน ฯ ตีสุ กณฺเณสูติ นิทฺธารณ ฯ กณฺณานนฺติ ปท 
อนฺตรนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ อนฺตรนฺติ ปท โหตีติ ปเท กตฺตา 
มินิยมานนฺติ ปเท อนฺตรนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ มุฏ ินา สหิต 
รตน มุฏ ิรตน ฯ อิโตติ อุกฺกฏปริจฺเฉทโต ฯ เตหีติ 
กปฺปยตูเลหิ กต ฯ วินยธรอุปติสฺสตฺเถโรติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
กโรนฺตสฺส พิมฺโพหน ปมาณเมว ปมาณยุตฺตเม วฏฏติ ฯ 
        [๓๑๕] ปฺจหิ อุณฺณาทีหิ ปูริตภิสิโย ปฺภิสิโย ฯ เอว 
                       [ปา.๙๑..๙๔ ส.๓๕๕..๓๕๖]  
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ปน วิคฺคเห กเต ปฺจสทฺโท ตูลสทฺทสฺส วิเสสน ฯ กสฺมา 
ภิสีน คณนา น วุตฺตาติ มนสิกตฺวา อาห ตูลคณนาย 
หีติอาทึ ฯ เอตาส ภิสีน คณนาว สงฺขา อว ภควตา 
วุตฺตา ฯ ตตฺถาติ อุณฺณาทีสุ นิทฺธารณ ฯ กปฺปยากปฺปยมสชาติ 
...มสปปฺกติ เอเตสนฺติ กปฺปยากปฺปยมสชาติโย ฯ อิธาติ 
ภิสีอธิกาเร ฯ ฉนฺน จีวราน ฉนฺน อนุโลมจีวรานนฺติ 
        โขมโกเสยฺยกปฺปาส ๑-        สาณภงฺคานิ กมฺพล 
        กปฺปยานิ ฉเฬตานิ                        สานุโลมาน ิชาติโต 
        ทุกุล เจว ปตฺตุณฺณ                        ปฏ โสมารจีนช 
        อิทฺธิช เทวทินฺนฺจ                        ตสฺส ตสฺสานุโลมิกนฺติ 
ขุทฺทกสิกฺขา ฯ อฺตเรน จีวเรน ฯ ภิสีฉวีติ เอตฺถ ทุติยา- 
โลโป ฯ ภิสนี ฉวิ ภิสีฉวิ ฯ ตนฺติ ปกฺขิอาทีน โลม ฯ จตุคฺคุณ 
วาติ จตุปฺปฏล ฯ โจฬภิสอีาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ สตฺถริตฺวา๒ 

วาติ เอตฺถ วาสทฺโท สตฺถริตฺวา วา อนฺโต ปกฺขิปตฺวา วาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ สนฺถริตฺวา สนฺถริตฺวาติ จ เทฺว ปาโ ทิสฺสนฺติ ฯ 
อนฺโต ปกฺขิปตฺวา กตา ภิสี โจฬภิสีติ เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 ๑. เภสชฺชกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนาย ๒๙๗ องฺเก ๕๔๗ ปพฺเพ โขม โกเสยฺย 
 กปฺปาส อิติ ลิขิเตน น สเมติ ฯ ๒. สหริตฺวาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                          [ปา.๙๔ ส.๓๕๖.๓๕๗]  
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อฺตฺร สุทฺธตมาลปตฺตาติ สุทฺธตมาลปตฺต เปตฺวา ฯ 
        มฺเจ อตฺถริตพฺพา ภิสี มฺจภิสี ฯ ปเ อตฺถริตพฺพา 
ภิสี ปภิสี ฯ ภูมิย อตฺถรณา ภิสี ภูมตฺถรณภิสี๑ ฯ จงฺกมเน 
อตฺถริตพฺพา ภิสี จงฺกมนภิสี ฯ ปาทปฺปฺุฉนา ภิสี ปาทปฺ- 
ปฺุฉนภิสี ฯ 
        เอตาสนฺติ ภิสีน ฯ เอเตนาติ กุรุนฺทิย วุตฺตวจเนน สิทฺธนฺติ 
ปเท กรณ ฯ อิตีติ อิท วจน สิทฺธ โหติ ฯ 
        อิติป อตฺโถ ฯ ภิตฺติกมฺมนฺติ เลปนกรณ ฯ ปฺจงฺคุลิ- 
ภิตฺตินฺติ ปฺจงฺคุลีหิ เลปน ฯ 
        ปฏขลินฺติ ปฏกฺชิก ฯ 
        [๗๑๖] น ภิกฺขเว ฯ เป ฯ นฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ติรจฺฉานรูปปติ ปท กาตุ วา กโรหีติ ปททฺวเย กมฺม ฯ 
ภิกฺขุโนติ ปท น วฏฏตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ กาตุนฺติ กรณ 
วตฺตุนฺติ วจน ภาเว ตุ ฯ ทฺวารปาลนฺติ ทฺวารปาลรูป ฯ 
ชาตก เอว ปกรณ ชาตกปฺปกรณ คนฺโถ ฯ อิธ ปน ชาตกปฺ- 
ปฏิสยุตฺต อิตฺถีปุริสาทิ ยงฺกิฺจิ รูป ชาตกปฺปกรณนฺติ อธิปฺ- 
เปต ฯ ชาตกปฺปกรณฺจ อสทิสทานฺจ ชาตกปฺปกรณอสทิส- 
ทานานิ ตานิ อาทีนิ เยส ตานิ ชาตก...ทานาทีนิ ฯ ปสาท 
 ๑. ภุมฺมตฺถรณ...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๙๔..๙๖  ส.๓๕๗.๓๕๘]  
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ชเนนฺตีติ ปสาทนียานิ๑ ฯ ชาต... ...ยาน ิวตฺถูนิ นิพฺพิทา- 
ปฏิสยุตฺตานิ วา วตฺถูนิ ฯ 
        [๗๑๗] ตโย คพฺเภติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ สวิิกาย 
สทิโส คพฺโภ สิวิกาคพฺโภ ฯ จตุโร อสฺสา โกณา เอตสฺสาติ 
จตุรสฺโส จตุรสฺโส คพฺโภ จตุรสฺสคพฺโภ ฯ นาฬิกาย สทิโส 
คพฺโภ นาฬิกาคพฺโภ ฯ สุข อาหรตีติ หมฺมิย หมฺมิย เอว 
คพฺโภ หมฺมิยคพฺโภ ฯ มณฺุโฑ ฉทนเมตสฺสาติ มุณฺฑจฺฉทโน 
ตสฺมึ คพฺโภ มุณฺฑจฺฉทนคพฺโภ ฯ 
        ตตฺถาติ วิชฺฌนฏาเน ฯ ภิตฺติปาทนฺติ ปท ปติฏเปตุนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ ปริตฺตาณตฺถ อนฺุาต กิฏิก ปริตฺตาณกิฏิก ฯ 
        ยนฺติ ย ปเทส หนนฺตีติ ปเท กมฺม ฆเฏนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
ตสฺสาติ ปท กตปฺปเทสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เอตนฺติ ฆนนฺติ๒ 

วจน ฯ โส ปเทโส ปฆนนฺติป วุจฺจติ ฯ วส ทตฺวาติ ปุริสป-ฺ 
ปมาณปาเท นิขนิตฺวา เตส อุปริ ปฏ ิวสสทิส วส เปตฺวา ฯ 
ตโตติ วสโต โอสาเรตฺวาติ ปเท อปาทาน ฯ โอสาเรตฺวาติ 
ปสาเรตฺวา ฯ 
        [๗๑๘] อามุตฺตา ปฏิมุตฺตา มณิกุณฺฑลา เยส ตานิ อามุตฺต- 
 ๑. านตทฺธิตวเสน วิคฺคโห กาตพฺโพ ฯ  ๒. ปลิฆนนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๙๗..๑๐๕ ส.๓๕๘.๓๕๙]  
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มณิกุณฺฑลา นิโลโป ฯ วยกรณนฺติ วสนสฺส ปริจฺจชฺชนการณ๑ ฯ 
สห อตฺถิ ธน เยส เต สธนา ฯ อิตีติ เอว ฯ โส เสฏ ี 
ทตฺวา กตฺวา สาวตฺถึ อคมาสิ ฯ 
        ปฺจ...นิเกสูตคิ อทฺธาเนสูติ ปทสฺส วิเสสน อทฺธาเนสูติ 
ปท โยชเนติ ปเท อาธาโร โยชเนติ เอเกกสฺมึ โยชเน 
ปติฏานนฺติ ปเท อาธาโร ฯ กหาปเณติ๒ ปท ปฏิปาเทตฺวาติ 
ปเท กมฺม ฯ ปฏิปาเทตฺวาติ ปาเปตฺวา สนฺถริตฺวาติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        ตตฺถาติ เชตวเน ฯ นิธานนฺติ นิหิตธน ฯ เอตนฺติ วิตกฺกน ฯ 
ทฺวารโกฏกปฺปาสาทนฺติ ทฺวารโกฏกภูตปฺปาสาท ฯ ภูมิยาติ 
ปท การาเปสีติ ปเท อาธาโร ฯ วิปสฺสสิฺส หีติอาทิ ทฬฺหี- 
กรณ ฯ ภควโตติ ปท การาเปสีติ ปเท สมฺปทาน ฯ สุวณฺณ- 
ยฏ ิสนฺถเรน กีณิตฺวา วิหาร การาเปสิ สุวณฺณผาลสนฺถเรน 
กีณิตฺวา วิหาร การาเปสิ สุวณฺณหตฺถิปทสนฺถเรน กีณิตฺวา 
วิหาร การาเปสิ สุวณฺณิฏกสนฺถเรเนว กีณิตฺวา วิหาร 
การาเปสิ สุวณฺณกจฺฉปสนฺถเรน กีณิตฺวา วิหาร การาเปสีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิติ เอว อนุปุพฺเพน สมฺปตฺติโย ปริหายนฺติ อิติ 
 ๑. กิมิท ฯ ๒. อีทิส ปท วณณฺนาย น ทิสฺสติ กหาปณโกฏิยาติ ปทเมว ทิสฺสติ 
 วิจาเรตวฺา คเหตพฺพ ฯ 

                    [ปา.๑๐๘..๑๑๒ ส.๓๕๙.๓๖๐]  
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ตสฺมา สพฺพสมฺปตฺตีสุ วิรชฺชิตุ อลเมว ยุตฺต วิมุจฺจิตุ ยุตฺตนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๗๑๙] ลทฺธ นวกมฺม เยน โส ลทฺธนวกมฺโม ฯ อิทมสฺส 
จาริตฺตนฺติ อิท วตฺต อสฺส เถรสฺส ปกติ ฯ อคฺคาสนนฺติ 
ปมาสน ฯ อคฺโคทกนฺติ อคฺคโต อาทิมฺหิ อุปนยน ทกฺขิโณทก ฯ 
สงฺฆตฺเถรปณฺฑนฺติ สงฺฆตฺเถรสฺส ทาตพฺพปณฺฑ ฯ 
        [๗๒๐] วุตฺเตน ภิกฺขุนา ปวิสิตพฺพ ฯ สภาคฏาเนติ ยุตฺตฏ- 
าเน ฯ โอกาเสติ นิสีทโนกาเส ฯ กเตติ ปท วุตฺเตนาติ ปเท 
ลกฺขณกิริยา ฯ อิตีติ ปท วุตฺเตนาติ ปเท อากาโร ฯ วุตฺเตนาติ 
ชเนน วุตฺเตน ภิกฺขุนา ปวิสิตพฺพ ฯ ตสฺสาติ ปจฺฉา อาคตสฺส 
ภิกฺขุสฺส ฯ ตตฺถาติ อาสเน ฯ ต ภิกฺขุ ฯ ยาคุ...ทีสูติ 
นิทฺธารณ ฯ ปวิตฺวา วา ขาทิตฺวา วาติ ปททฺวย นิสินฺนนฺติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ นิสินฺน ภิกฺขุ ฯ ริตฺโต หตฺโถ เอตสฺสาติ 
ริตฺตหตฺโถ ฯ อปสทฺเทน ปเคว อตุจฺฉหตฺเถติ าเปติ ฯ 
อุฏาเปตุ อวฏฏเน การณ าเปนฺโต วิปฺปกตโภชโนติอาทิมาห ฯ 
วิปฺปกตโภชโนเยวาติ อนิฏ ิตโภชโน ฯ 
        ภฺุชเต โภชน ภาวสาธน ฯ วิปฺปกต โภชน เอตสฺสาติ 
วิปฺปกตโภชโน ฯ 
        อติกฺกมิตฺวาปติ เอตฺถ อปสทฺโท อภฺุชนฺตสฺส นิสินฺนสฺส 
                    [ปา.๑๑๓..๑๒๓ ส.๓๖๐.๓๖๑]  
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ภิกฺขุสฺส อุฏาปนกาเล อาปตฺตึ อนติกฺกมิตฺซา วุฏาเปติ นามาติ 
าเปติ ฯ ย โสติ ย ภฺุชนตฺ ภิกฺขุ โส ปจฺฉา อาคโต 
ภิกฺขุ ฯ อย ภิกฺขุ ปวาริโต เจ โหติ ฯ ปวาริโตติ 
        อสน โภชนฺเจว                อภหิาโร สมีปโค 
        กายวาจาปฏิกฺเขโป                ปฺจองฺคา ปวารณาติ 
วุตฺตลกฺขเณน โภชนนิเสธโก ฯ ปวาริโตติ เอตฺถ อตีตตฺเถ 
ตปฺปจฺจโย ฯ เตน ปวาริเตน ภฺุชนฺเตน ภิกฺขุนา คจฺฉ ฯ เป ฯ 
หีติ วุฑฺฒตโร ภิกฺขุ วตฺตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ อาณาเปตุนฺติ 
ปท านนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ อิทเมวาติ ปวาริตสฺส ภิกฺขุสสฺ 
อนิฏ ิตภฺุชนสงฺขาต อิทเมว าน ฯ อุทกมฺปติ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ ย กมฺม ฯ ตนฺติ กมฺม ฯ 
        [๗๒๑] คิลาน ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ กาโส 
จ ภคนฺทรา จ อติสาโร จ กาสภคนฺทราติสารา๑ ฯ เหฏา... 
ทีสูติ นิทฺธารณ ฯ ยสฺมินฺติ คิลาเน ฯ โยปติ โย ภิกฺขุ ฯ 
สิเน...ทีสูติ นิทฺธารณ ฯ สิเนหปานฺจ วิเรจนฺจ นตฺถุกมฺมฺจ 
สิเนหปานวิเรจนนตฺถุกมฺมานิ ฯ โสติ เภสชฺชการโก ภิกฺขุ ฯ 
ตสฺสาปติ เอตฺถ อปสทฺโท เหฏา วุตฺตกาสภคนฺทราทิการณ 
อเปกฺขติ ฯ 
 ๑. ...คณฺฑสา...อิติ วณณฺนาปาโ อสุทฺโธ มฺเ ฯ 

                    [ปา.๑๒๓.๑๒๔ ส.๓๖๒]  
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        [๗๒๒] สยนฺติ เอตฺถาติ เสยฺยา ฯ มฺจฏานนฺติ มฺจสฺส 
ปติฏ ิตฏาน ฯ อติมนฺเทสุ หีติ หิ สจฺจ ฯ เยน๑ คหิโตติ 
เยน ภิกฺขุนา อนุภาโค คหิโต ฯ 
         ิตสฺสาปติ อปสทฺโท อาสนฺเน  ิเต ภิกฺขู อเปกฺขติ ฯ 
อุตุกาเลปติ เหมนฺตคิมฺหกาเล ฯ อปสทฺโท วสฺสกาล อเปกฺขติ ฯ 
        [๗๒๓] เสนาสนคฺคาเหสูติ นิทฺธารณ ฯ ปุริมโกติ ปุริม- 
วสฺสูปนายิกทิวเส เสนาสนคฺคาโห ฯ ปจฺฉิมโกติ ปจฺฉิมวสฺสู- 
ปนายิกทิวเส เสนาสนคฺคาโห ฯ เทฺวาติ เทฺว คาหา ฯ ถาวราติ 
นิจฺจา อวิปรีตา ฯ อุปฏหิตฺวาติ ปท เทนฺตีติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา ฯ ปวา... ...เลติ ปวาเรตฺวา ภิกฺขุสฺส คมนกาเล ฯ 
ตนฺติ เสนาสน ฯ เอตฺถาติ เสนาสเน ฯ อิติ วตฺวา ฯ 
ปลุชชฺนฺตป เสนาสน ฯ ภควา ตสิส ปฏิชคฺคนตฺถาย๒ อาหาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺสาติ เสนาสนสฺส ฯ ตนฺติ อนฺตรามุตฺตกเสนาสน ฯ 
โน เจติ สงฺฆตฺเถโร โน จ คณฺหติ ฯ อุปาเยนาติ ปท กตฺวาติ 
ปเท ตติยาวิเสสน กตฺวาติ ปท ทาตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ ตสฺสาติ ปท ทาตพฺพนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ เตน หีติ๓ 

๑. นเยน อิติ วณฺณนาปโ ฯ โยชนาปาโ ยตฺุตตโร ฯ  ๒. ปฏิชคฺคนตฺถนฺติ 
 วณณฺนาปาโ ฯ  ๓. เตนปติ วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺโต ฯ 

                   [ปา.๑๒๔..๑๒๘ ส.๓๖๒.๓๖๔]  
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หิ สจฺจ เตน เสนาสนคฺคหเณน ฯ อฏมาเสติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
ฉทน...สูติ นทิฺธารณ ฯ ตตฺถาติ เสนาสเน ฯ วสฺสูปนายิกทิวเส ฯ เป ฯ 
เจ๑ วทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ น ลพฺภตีติ จ เสนาสน สงฺฆตฺเถเรน 
น ลพฺภติ ฯ อฏมาเส ฯ เป ฯ คหิต โหตีติ อิท อทาเน 
การณฺาปน ฯ ตนฺติ เสนาสน ฯ ฉมฺมาสจฺจเยน ฉมฺมาสจฺ- 
จเยนาติ ปททฺวย เทนฺตีติ ปเท ตติยาวิเสสน๒ ฯ จตุมฺมาสจฺจเยน 
จตุมฺมาสจฺจเยนาติ ปททฺวย เทนฺตีติ ปเท ตติยาวิเสสน๓ ฯ ตนฺติ 
เสนาสน ฯ อนฺโตวสฺเสติ ปท คาหาติ ปเท อาธาโร ฯ 
วสฺสู...วเสนาติ ปท คาหาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อาคต- 
เสนาสนคฺคาหกสฺส กถา อาคตเสนาสนคฺคาหกกถา ฯ 
        [๗๒๔] ตตฺถาติ ทุวิเธ เสนาสนคฺคาเห นิทฺธารณ ฯ 
อุตุคฺคาโห ตาว เวทิตพฺโพติ๔ สมฺพนฺโธ ฯ เกจิ ปจฺฉาภตฺต 
ปจฺฉิมยาม วา อาคจฺฉนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๗๒๕] คมนาการ าเปนฺโต สกฏานโต จาติอาทิมาห ฯ 
ตตฺถาติ ตสฺมึ อฺฏาเน ฯ ตตฺถาติ อตฺตโน วสนฏาเน ฯ 
 ๑. อย เจสทฺโท วณณฺนาย น อาคโต ฯ ๒-๓. วณณฺนานสุาเรน ปเนต น 
 คาเหตพฺพนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน  วิย ทิสฺสติ ฯ  ๔. อุตุกาเล ตาวาติ วณณฺนาปาโ 
 ยทิ เอว อุตุกาเล เสนาสนคฺคาโห ตาว เวทิตพฺโพติ โยเชตพฺพ ฯ 

                          [ปา.๑๒๘ ส.๓๖๔..๓๖๖]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 458 

วสฺสาวาสิย วสฺสาวาสิกนฺติ จ เทฺว ปาา ฯ สมฺปฏิจฺฉถ ตุมฺหาก 
วิหารนฺติ ตุมฺหาก วิหาร สมฺปฏิจฺฉถ ฯ อิติสทฺโท วตฺตพฺพาติ 
ปเท อากาโร ฯ คจฺฉนฺเตนาติ ภิกฺขุนา น คนฺตพฺพนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ ทหเรหีติ ปท อุกฺขิปาเปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ สุทฺธ- 
จิตฺเตน ภิกฺขุนา คนฺตพฺพ ฯ คมนวตฺเตน วาติ วา ปาโ น 
ยุตฺโต คมนวตฺเตเนวาติ ปท ปน ยชฺุชติ ฯ อิตีติ อิติ วตฺวา 
อุปธาวิตฺวา วทนฺติ ฯ เตสูติ ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ อย 
กาโล ฯ ยตฺถาติ าเน ฯ ลพฺภตีติ ภิกฺขูหิ ลพฺภติ ฯ ตสฺสาติ 
ปณฺฑิตปุริสสฺส๑ วจน ฯ เจสทฺโท ยาจนฺตีติ ปเทน โยเชตพฺโพ ฯ 
สุตฺวาติ ปท วตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ นิพทฺธภตฺตนฺติ 
นิจฺจภตฺต ฯ สพฺพนฺติ สพฺพ นิพทฺธภตฺตาทึ ฯ วฏฏนการณมาห 
สพฺพ เหตนฺติอาทึ ฯ วุตฺเตติ ปท วตฺวาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
อสุฏานนฺติ จ อสุกฏานนฺติ จ เทฺว ปาฐา ฯ วุตฺเตน 
ภิกขุนา ฯ อุภยมฺปเนตนฺติ อสุกฏาเน คจฺฉามาติ วจนฺเจว 
การณาจิกฺขนฺจาติ เอต อุภย ฯ 
        [๗๒๖] ปฏิกจฺเจว หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ปฏกิจฺเจวาติ 
ปมเมว ฯ ขณฺฑผุลฺลปฺปฏิสงฺขรณฺจ ปริภณฺฑฺจ ขณฺฑ... 
 ๑. ภิกฺขุสฺส ฯ ๒. สพฺพเปตนฺติ วณณฺนาปาโ โยชนาปาโ ปน ยุตฺตตโร ฯ 

                          [ปา.๑๒๘ ส.๓๖๗.๓๖๘]  
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ภณฺฑานิ ฯ ติฏติ เอตฺถาติ าน ปสฺสาวสฺส าน ปสฺสาวฏ- 
าน ฯ อิทป กมฺม ฯ วสิสสฺนฺตีติ อิติ มนสิกาเรน ปฏิชคฺคิ- 
ตพฺพานิ กาตพฺพนฺติ ปททฺวเย ตติยาวิเสสน ฯ กตปริกมฺเมหิ 
อาวาสิเกหิ ปุจฺฉิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ กต ปรกิมฺม เยหิ เต 
กตปริกมฺมา ฯ กตฺถ ปุจฺฉิตพฺพนฺติ กสฺมึ าเน วสฺสาวาสิก 
ปุจฺฉิตพฺพ ฯ ยโต านโต ปกติยา วสฺสาวาสิก ภิกฺขูหิ ลพฺภติ 
ตตฺถ าเน ปุจฺฉิตพฺพ ฯ เยหิ ปน มนุสฺเสหิ วสฺสวาสิก 
น ทินฺนปุพฺพ เต มนุสฺเส ปจฺุฉิตุ น วฏฏติ ฯ ทุพฺภิกขฺาทีหีติ 
ปท อุปทฺทูตาติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺถาติ มนุสฺเสสุ นิทฺธารณ ฯ 
อปุจฺฉิตฺวาติ ปท คาหิเตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ลาภสฺส 
อนฺตราโย ลาภนฺตราโย ฯ ปุจฺฉนเตน ภิกฺขุนา อิติ วจน วตฺตพฺพ ฯ 
อิม สวจฺฉรนฺติ ปท อุปทฺทตูาติ ปเท อจฺจนฺตสโยโค ฯ อิติ 
วาติ ปท วทนฺตีติ ปเท อากาโร ฯ ตนฺติ วจน ฯ ตทนุรูเปนาติ 
ตสฺส วจนสฺส อนุรูเปน ฯ นเยนาติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ เตสนฺติ มนุสฺสาน ฯ ภิกฺขูนนฺติ ปท คาเห- 
ตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ อิติสทฺโท วทนฺตีติ ปเท อากาโร ฯ 
ยสฺส ภิกฺขุสฺส ต๑ วสฺสาวาสิก ฯ โยชนทฺวิโยชนนฺตเร โหตีติ 
ปท ปฏิกฺกมฺมาติ ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ ตตฺถาติ๒ คาเม ฯ 
 ๑. อิท ปท วณฺณนาย น ทิสฺสติ ฯ ๒. ตตฺราติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๑๒๘ ส.๓๖๘.๓๖๙]  
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 ุอุปนิกฺขิปตนฺติ อุปนิกฺเขป ฯ เปตฺวาติ กปฺปยการกาน หตฺเถ 
เปตฺวา ฯ อปุจฺฉิตฺวาปติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ อปสทฺโท น เกวล ปุจฺฉิตฺวาติ าเปติ ฯ เตส 
กุลาน ฯ กตฺวาติ ปท วสนฺตสฺสาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
วสนฺตสฺสาติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ เตส กลุาน ฯ 
ปสุกูลธารณ อสฺส อตฺถีติ ปสุกูลิโก ฯ นนฺติ ปสุกูลกิ ฯ กลุานิ 
ทิสฺวา วทนฺติ ฯ เตนาติ ปสุกูลิเกน ฯ สภาโต ภิกฺขุ ปสุกูลิเกน 
วตฺตพฺโพ ฯ เอต วสฺสาวาสิก ฯ 
        [๗๒๗] อิตีติ เอว วุตฺตนเยน ปุจฺฉิตพฺพาติ ปเท กรณ ฯ 
สทฺธาเทยฺยาติ สทฺธาย ทาตพฺพวสฺสาวาสิกลาเภ ปจฺฉิพฺพาติ 
ปเท อาธาโร ฯ สทฺธาเทยฺยทายกมนุสฺสาติป ปาโ๑ สทฺธาย 
ทาตพฺพวสฺสาวาสิกลาภสฺส ทายกมนุสฺสาติ อตฺโถ ฯ ทฺวีสุ ปน 
ปาเสุ สทฺธาเทยฺเยติ ปาโ ว ยุตฺตตโร กสฺมา อุปร ิ
วุจฺจมานตฺตา ฯ 
        [๗๒๘] ตตฺรุปฺปาเทติ ตสฺมึ วิหาเร อุปฺปนฺเน จีวเร ฯ 
ปฏิจฺฉาเทติ เอเตนาติ ปฏิจฺฉาทน ภณฺฑ เอว ปฏิจฺฉาทน 
ภณฺฑปฺปฏิจฺฉาทน ฯ วตฺถุนฺติ รูปยาทวิตฺถุ ฯ คาหเณ การณมาห 
กปฺปยการกาน หีติอาทึ ฯ หตฺเถติ ปท ทินฺนาติ ปเท อาธาโร ฯ 
 ๑. อยเมว วณณฺนาปาโ ฯ 

                                [ปา.๑๒๘ ส.๓๖๙]  
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ย ปน ตณฺฑุลาทิวตฺถุ เอตฺถ วิหาเร อุททฺิสิตฺวา ทินฺน ต 
วตฺถุ ฯ กโรนฺเตหีติ ปท กาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปุคฺคล- 
วเสเนวาติ ปุคฺคลปฺปฏิพทฺเธน ฯ ชาตรูป...นาปติ อปสทฺโท 
วาสทฺทตฺโถ ฯ ตนฺติ อปโลกนกมฺม ฯ รุจฺจตีติ ปททฺวเย 
อิติปททฺวย เอวนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๗๒๙] สลลฺกฺเขตฺวาติ ปท โฆสิเตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
กาเลติ คาหณกาเล ฯ โฆสิเตติ ปท สนฺนิปติเตติ ปเท ลกฺขณ- 
กิริยา ฯ เตส สมฺมตีติ เตส ภิกฺขูน สมฺมนฺนน ฯ เสนาสนสฺส 
สลฺลกฺขเณ การณ าเปนฺโต อาห เจติยฆรนฺติอาทึ ฯ อิตีติ๑ 

ตสฺมา ฯ ตานิ เสนาสนานิ ฯ คาเหนฺเตน จาติ ปท คาเห- 
ตพฺพานีติ ปเท กตฺตา ฯ จีวรปฺปจฺจยาติ จีวรสงฺขาตา ปจฺจยา ฯ 
เตสูติ จีวรปฺปจฺจเยสุ ย จีวรปฺปจฺจย ฯ ตสฺสาติ จีวรปฺ- 
ปจฺจยสฺส ฯ อิตโร จีวรปปฺจฺจโย ฯ อปฺปตายาติ ปท คาหิย- 
มาเนติ ปเท เหตุ ฯ ภิกฺขูนนฺติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
ภิกฺขูหีติ ปท ปวิสิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ 
มหาลาเภ ปริเวเณ ฯ เอตฺถาติ มหาลาเภ ปริเวเณ ฯ ตสฺสาติ 
มหาเถรสฺส ฯ อฏตฺวาติ ปท สฺาเปตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ มนโฺทติ อปฺปโก ฯ อิตีติ เอว ฯ ตนฺติ มหาเถร ฯ 
 ๑. เสนาสนานีติ อิติ ปเท ฯ 

                         [ปา.๑๒๘ ส.๓๗๐.๓๗๑]  
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อสุก ฯ เป ฯ อาวุโสติ เถโร อาห ฯ ปาปุณาติ ฯ เป ฯ นนฺติ 
คาหโก ภิกฺขุ อาห ฯ คหิต โหตีติ เสนาสน เถเรน คหิต 
โหติ ฯ สเจ ปน มหาเถโร วทตีติ สมพฺนฺโธ ฯ 
        [๗๓๐] สตุปฺปาทมตฺตฺจ อาลยกรณมตฺตฺจ สตุปฺปาท- 
มตฺตอาลยกรณมตฺต ฯ เสนาสน คณฺหามีติ จิตฺตุปฺปาโทเยเวตฺถ 
อาลโย นาม ฯ มตฺตสทฺโท คณฺหามีติอาทิวจีเภท นิวตฺเตติ ฯ 
เอวสทฺโท สนฺนิฏานกรณ ฯ จสทฺโท วิเสสารมฺโภ ฯ อถวา 
เอวจสทฺโท นิปาตสมุทาโย ฯ สตุปฺปาทมตฺตนฺติป ปาโ เอว สติ 
จสทฺโท สตุปฺปาทมตฺตฺจ อาลยกรณมตฺตเมว จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
เอตฺถาติ เสนาสนคฺคหเณ ฯ 
        [๗๓๑] โยปติ อปสทฺโท ปนสททฺตฺเถ วตฺตติ ฯ อยมฺปติ 
อปสทฺโท น เกวลเมว มหาลาภปริเวเณ จีวรปฺปจฺจโย อฺเสุ 
อาวาเสสุ นิกฺขิปตพฺโพติ าเปติ ฯ อฺสฺสาติ ปท คาเหตุนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ อิตีติ อิติ มนสิกตฺวา ฯ อิตโร ปจฺจย คณฺหามีติ 
เสนาสน ชคฺคิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อิธ เสนาสเน ฯ โส ปจฺจโย 
เตน ปสุกูลิเกน ฯ อฺนฺติ ปท คาหาเปตีติ ปเท กมฺม ฯ เป ฯ 
ปาปุณาตีติ วจน มหาปจฺจริย วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ตสฺส ถปูสฺส ฯ รกุเฺข วา  มณฺฑเป วาติ ปททฺวย 
อุปนิพนฺธิตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ อุปนพินฺธิตฺวาติ ปฏิพทฺธ กตฺวา ฯ 
                        [ปา.๑๒๘ ส.๓๗๑.๓๗๒]  
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โพธิรุกฺโข จ โพธิฆรฺจ อาสนฆรฺจ สมฺมฺุชนิอฏโฏ จ 
ทารุอฏโฏ จ วจฺจกุฏิ จ ทฺวารโกฏโก จ ปานียกุฏิ จ ปานีย- 
มาฬโก จ ทนฺตกฏมาฬโก จาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ เสนาสนคฺ- 
คาหาปเกนาติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อิท หีติ หิ สจฺจ 
อิท เอตฺตก กาลปริจฺเฉทน ฯ รกฺุขมูลาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ 
        [๗๓๒] วสฺสูปคเตหีติ ปท วตฺตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ 
อนฺโตวสฺเสติ ปท เปตฺวาติ ปเท อาธาโร  นิพทฺธวตฺตนฺติ 
ปเท วา อาธาโร ฯ นิพทฺธวตฺตนฺติ สชฺฌาย กโรถาติอาทินา 
อุปริ วุจฺจมาน สชฺฌายมนสิการาทิก นิรนฺตร กตฺตพฺพวตฺต ฯ 
เปตฺวาติ กตฺวา วสฺสูปคตาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ สุลภา 
เจวาติป ปาโ สุลภา เจติ ปน ยุชชฺติ ฯ วาสทฺโท จสทฺทตฺเถ 
วตฺตติ ฯ 
        มฏุ ินา คเหตพฺพา สมฺมฺุชนิโย มุฏ ิสมฺมฺุชนิโย ฯ ยฏ ินา 
สยุตฺตา สมฺมฺุชนิโย ยฏ ิสมฺมฺุชนิโย ฯ 
        กโรนฺเตหิ จาติ ปท น กาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ สพฺเพว 
หิ เอเตติ หิ สจฺจ สพฺเพ เอเต มย ฯ 
        ตณฺหามานทิฏ ิสงฺขาตา ปปฺจา เอเตสนฺติ ปปฺจา 
สทฺธาทิโต ณาติ สุตฺเตน โณ ฯ สปปฺจาติป อตฺถิ ฯ 
นตฺถิ ปปฺจา เอเตสนฺติ นิปฺปฺจา ฯ 
                       [ปา.๑๒๘ ส.๗๗๒.๗๓๓]  
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        คตาปติ อปสทฺเทน น เกวล อาคตา ลภนฺตีติ าเปติ ฯ 
ลภนฺตูติ อปโลกนวเสน ลภนฺตุ ฯ 
        โสเธตฺวา ปพฺพชฺชนสฺส เจว อุปสมฺปาทนสฺส จ การณ 
าเปนฺโต อาห เอโกป หีติอาทึ ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ 
เอตนฺติ วสฺส๑ ฯ สกลทิวสนฺติ ปท อปฺปมตฺเตหีติ ปเท อจฺจนฺต- 
สโยโค ฯ ภสฺเส วจเน ฯ ภาสิตพฺพนฺติ ภสฺส ฯ มตฺตนฺติ 
ปมาณ ฯ 
        [๗๓๓] ทสอสุภา จ มรณานุสฺสติ จ อฏตฺตึสารมฺมณานิ 
จ ทส...รมฺมณานิ ทสอสุภ...รมฺมณาน กถา ทส...กถา๒ ฯ 
ทฺวินฺน ปน อสุภมรณานุสฺสตีน สพพตฺถกกมฺมฏานภาวโต ทส- 
อสุภมรณานุสฺสตีติ วิสุ วุตฺต ฯ สพฺพตฺถ อตฺถยิตพฺพ อิจฺฉิ- 
ตพฺพนฺติ สพฺพตฺถก ฯ อฏตฺตึสารมฺมณานีติ จตฺตาฬีสกมฺมฏ- 
าเนสุ ปาลิย อนาคตตฺตา อาโลกากาสกสิณทฺวย วชฺเชตฺวา 
เสสานิ อฏตฺตึส ฯ อิมานิ ปน จริตานุกุล ปริหรติพฺพตฺตา 
ปาริหาริยานิ นาม ฯ โปตฺถเกสุ ทสอสุภทสอนุสฺสติโยติ จ 
ปาโ ทิสฺสติ โส ยุชชฺติ ฯ ทุติยปาราชิกฏกถาย ฏกีาย 
 ๑. ทิสฺสมานวณฺณนานุสาเรน ปน เอตนฺติ ปท อนฺโตวสฺสนฺติ ปทสฺส วิเสสนเมว ฯ 
 ๒. ทิสฺสมานวณณฺนายนฺตฺ ทสวตฺถุกถาทสอสุภทสานุสฺสติโย อฏตฺตึสารมฺมณกถฺจ 
 อิจฺเจว อาคต ฯ 

                     [ปา.๑๒๘ ส.๗๗๓.๗๗๔]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 465 

ทสอสุภทสานุสฺสติอฏตฺตึสารมฺมณ กาตุ วฏฏตีติ วุตฺตวจนสฺส 
ทสฺสนโต ทสอสุภมรณานุสฺสติอฏตฺตึสารมฺมณกถฺจาปติ 
ยุชฺชติ ฯ 
        วิคฺคห สวตฺเตติ ชเนตีติ วิคฺคาหิก วิคฺคาหิกฺจ ปสุณฺจ 
ผรุสฺจ วิคฺคาหิกปสุณผรุสานิ ตานิเยว วจนานิ วิคฺคาหิก... 
วจนานิ ฯ รกฺขิต อินฺทฺริย เยน โส รกฺขิตินฺทฺริโย ฯ พหุกาปติ 
อปสทฺโท สกฺกจฺจ อุทฺทิสถาติอาทึ อเปกฺขติ ฯ 
        [๗๓๔] คาหิตนฺติ สมฺมเตน ภิกฺขุนา คาหิต สาฏก ฯ 
ปมวสฺสูปคตาติ ปม ปจฺฉิมิกาย วสฺสูปนายิกาย วสฺสูปคตา 
อลตฺถุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ลทฺธ ลทฺธนฺติ ปุนปฺปุน ทายกาน 
สนฺติกา อาคตาคตสาฏก วิสฺสชฺชาเปตฺวาติ ปเท กมฺม 
วิสฺสชฺชาเปตฺวาติ ปท ทาตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เตนาติ 
อาคนฺตุเกน ฯ เต ภิกฺขู ฯ ตตฺถ าติปฺปวาริตฏาเนสุ ฯ 
เตสูติ ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ เย ภิกฺขู ตตฺถ าติปฺปวาริตฏ- 
าเนสุ ฯ สาทิยนฺตาปติ อปสทฺโท สมภฺาวน ฯ เตติ ฉินฺน- 
วสฺสา ภิกฺขู ฯ ตนฺติ วจน ฯ เป ฯ น ลภตีติ วจน กุรุนฺทิย 
วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ สเจ ฯ เป ฯ เตสเมว ทาตพฺพนฺติ วจน 
ปุนป กุรุนฺทยิ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ วสฺสูปคเตสูติ นิทฺธารณ ฯ 
เอกจฺจานนฺติ อลทฺธวสฺสาวาสิกาน เอกจฺจาน ภิกฺขูน อปาปุณนฺเตติ 
                     [ปา.๑๒๘ ส.๓๗๔..๓๗๖]  
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ปเท สมฺปทาน ฯ ฉินฺนวสฺสานนฺติ ปท วสฺสาวาสิกฺจาติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ฉินฺน วสฺส เยส เต ฉินฺนวสฺสา ฯ อิทานีติ 
ปท อุปฺปชฺชนกนฺติ ปเท กาลสตฺตมี อุปฺปชฺชนกนฺติ ปท 
วสฺสาวาสิกนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อิเมสนฺติ อลทฺธวสฺสาวาสิกาน 
เอกจฺจาน อิเมส ภิกฺขูน ทาตุนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ เตสเมวาติ 
วสฺสูปคเตสุ อลทฺธวสฺสาวาสิกาน เอกจฺจาน ฯ 
        โพธิยงฺคณานีติป อตฺถิ ยกาโร อาคโม ฯ ภตินิวิฏ๑ หิ 
เตน ตนฺติ หิ สจฺจ ต วสฺสาวาสิก เตน ภิกฺขุนา ภตึ กตฺวา 
วิย นิวิฏ ลทฺธ ฯ เตนาติ ปท นิวิฏนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        สงฺฆิกนฺติ ปท ลภเตวาติ ปเท กมฺม ฯ กตฺวาติ ปท 
คาหิตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ คาหิตนฺติ ปท สงฺฆิกนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ อนฺโตวสฺเสติ ปท วิพฺภนฺโตปติ ปเท อาธาโร ฯ 
อปสทฺโท สมฺภาวน ปเคว ฉินฺนวสฺโสติ อธิปฺปาโย ฯ 
        มนุสฺเสติ ปท สมฺปฏจฺิฉาเปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ ลภตีติ 
อาวาสิโก ลภติ ฯ ยสฺส คาหิตนฺติ ทายเกหิ ยสฺส ภิกขฺุสฺส 
คาหิต ฯ ยสฺสาติ ปท คาหิตนฺติ ปเท กมฺม ฯ ตตฺถาติ 
เสนาสเน ฯ นิสฺสายาติ ปท อุปฺปนฺเนนาติ ปเท ปุพฺพกาล- 
 ๑. อตินิวิฏ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ โยชนาปาโ ปน เม ขมติ ต หิ ปานียุปฏปนาทีน ิ
 ภตึ วยิ กตฺวา ลทฺธเมว ฯ 

                      [ปา.๑๒๘ ส.๓๗๖.๓๗๗]  
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กิริยา ฯ ทุติยภาโค เถราสเน คาหิโต ฯ โสติ อุปาสโก ฯ 
ปตฺตนฺติ ปท วสฺสาวาสิกนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อิโตติ เหฏา 
วุตฺตวจนโต ฯ เตสนฺติ มนุสฺสาน ฯ 
        [๗๓๕] อุปนฺนทวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ มุกกฺนฺติ ปริจฺจตฺต ฯ 
อิติสทฺโท อยนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ เอตฺถาติ ตตฺถ ตยา 
โมฆปุริสาติอาทิวจเน ฯ อิเธกจฺโจติ อิธ สาสเน เอกจฺโจ  
ภิกฺขุ ฯ ตตฺราปติ สามนฺตวิหาเร ฯ ตสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ 
อิจฺจสฺสาติ อิติ เอว อสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ สเจ ฯ เป ฯ อาคมิสฺสามีติ 
วิตกฺกน ยทิ ปน โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺส๑ ตตฺถาติ ตสฺส 
เม ตตฺถ วิหาเร ฯ โน เจติ โน เจ ผาสุ ภวิสฺสติ ฯ วฏฏตีติ 
ปจฺฉา อาคมน วฏฏติ เสนสนคฺคาโห น ปฏิปฺปสสฺมฺภตีติ 
อธิปฺปาโย ฯ 
        [๗๓๖] เอตฺถาติ ปท ติวสฺสนฺตโร นามาติ ปเท อาธาโร ฯ 
โย ภิกฺขุ ทฺวีหิ วสฺเสหิ ฯ เป ฯ โหติ โส ภิกฺขุ ติวสฺสนฺตโร  
นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ ติณฺณ วสฺสน อนฺตร เอตสฺสาติ 
ติวสฺสนฺตโร ฯ วสฺเสหีติ ปท มหนฺตตโร วา ทหรตโร วาติ 
ปททฺวเย ตติยาวิเสสน ฯ ตตฺถาติ ภิกฺขุสฺมึ ฯ ยนฺติ อาสน ฯ 
ตถารูเป อาสเน นิสีทิตุนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อป ผลกขณฺเฑติ 
 ๑. อย วณณฺนาย น อาคโต ฯ 

                     [ปา.๑๒๘..๑๓๐ ส.๓๗๗..๓๗๙]  
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ผลกขณฺเฑ อป ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ 
        [๗๓๗] เอว กตสฺสาติ หตฺถิกุมฺเภ ปติฏ ิตากาเรน กตสฺส 
ปาสาทสฺส ฯ เอตนฺติ หตฺถินขกนฺติ วจน ฯ ยงฺกิฺจีติ ยงฺกิฺจิ 
ภณฺฑ ฯ 
        [๗๓๘] โคณกาทีนีติ อาสนฺทิ ปลฺลงฺโก โคณโกติอาทิ- 
ปาลิกฺกเม อาสนฺทาทิทฺวย อาทโิต หิตฺวา โคณกาทีนิ ฯ มฺจ- 
ปเกสูติ มฺจปเสุ ฯ ธมฺมาสเนติ ยตฺถกตฺถจิ ธมฺมาสเน ฯ 
        [๗๓๙] ปฺจาติ ปฺจ ครุภณฺฑานิ ฯ เอตานีติ 
ครุภณฺฑานิ ฯ ตตฺถาติ อารามาทีสุ นิทฺธารณ ฯ เตสนฺติ 
อารามาน ฯ ตสฺสาติ วิหารสฺส ฯ มฺจานนฺติ นิทฺธารณ ฯ 
เอตฺถาติ โลหภาณกาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ทูวิฺเยฺย นามาติ ปท 
นตฺถีติ ปเท กตฺตา ฯ เอวนฺติ ปาลิย วุตฺตนเยน ปกาสยีติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        ทฺวิสงฺคหานิ ทฺวีหิ คณิตานิ ปริจฺฉินฺนานิ ครุภณฺฑานิ 
เทฺว โหนฺติ ตติย ครุภณฺฑ จตุสฺสงฺคห จตูหิ ปริจฺฉินฺน 
จตุตฺถ ครุภณฺฑ นวโกฏาส นวโกฏาสวนฺต ปฺจม 
ครุภณฺฑ อฏเภทน อฏปฺปเภทวนฺต อิติ เอว ปฺจหิ ราสีหิ 
ปฺจวีสวิธ ครุภณฺฑ ปฺจนิมฺมลโลจโน นาโถ ปกาสยีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
                   [ปา.๑๓๑..๑๓๓ ส.๓๗๙.๓๘๐]  
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        นว โกฏาสา ยสฺส ต นวโกฏาส ฯ อฏ เภทา ยสฺส 
ต อฏเภทน ฯ นิมฺมลานิ โลจนานิ นิมฺมลโลจนานิ ปฺจ 
นิมฺมลโลจนานิ เอตสฺสาติ ปฺจนิมฺมลโลจโน ฯ 
        [๗๔๐] ตตฺราติ ครุภณฺเฑ ฯ อิธาติ เสนาสนกฺขนฺธเก 
อวิสฺสชฺชนีย๑ อิติ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิท ครุภณฺฑ อเวภงฺคิยนฺติ 
ภควตา วุตฺต ฯ ปริวาเร ปน อาคต อิท ครุภณฺฑนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺมาติ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท เหตุ ฯ มูลจฺเฉชฺช- 
วเสน ฯ เปน ฯ ภงฺคิยฺจ๒ อิท ครุภณฺฑนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ 
อวิสฺสชฺชนีย อเวภงฺคิยนฺติ วจเน ฯ 
        [๗๔๑] ตตฺราติ ครุภณฺเฑ ฯ อนุปุพฺพกถาติ อนุปุพฺเพน 
กถา ฯ อนุปพฺุพีกถาติป อตฺถิ อนุปุพฺพิยา ปฏิปาฏิยา กถาติ ฯ 
ถาวเรน๓ จ ถาวรนฺติ อารามอารามวตฺถุวิหารวิหารวตฺถุนา อาราม- 
มฺจปาทินา มฺจปาทึ ฯ ถาวเรติ นิทฺธารณ ฯ ถาวเรนาติป 
อตฺถิ เอว สติ ถาวเรนาติ ปท วิจาเรตุ วาติอาทีสุ กรณ ฯ 
เอวรูป ถาวร ฯ กปฺป...เหวาติ ปท วิจาริตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
 ๑. ปาลิย ปน อวิสฺสชฺชิย อิติ สพฺพตฺถ มุทฺทิต ฯ ๒. อเวภงฺคิยนฺติ อิต ิ
 วณณฺนาปาโ ฯ  ๓. ถาวเรต ิวณณฺนาปาโ อสุทฺโธ ฯ 

                              [ปา.๑๓๓ ส.๓๘๑]  
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อาราเมนาติ ปท ปริวตฺเตตุนฺติ ปเท กรณ ฯ 
        [๗๔๒] ตตฺราติ อารามาทีสุ จตูสุ ฯ อฺเสนฺติ ปท 
มนุสฺสานนฺติ ปทสฺส วิเสสน มนุสฺสานนฺติ ปท อาราโมติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เตติ มนสฺุสา ฯ สงฺเฆนาติ ปท สมฺปฏิจฺฉิ- 
ตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ รุจฺจติ สงฺฆสฺสาติ อาราโม สงฺฆสฺส 
รุจฺจติ ฯ อายนฺติ๑ ปณฺณากาเร๒ ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ เอเตเนว 
นเยน อารามวตฺถุนา จ ...วิหารวตฺถุ ปริวตฺเตตพฺพนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ เคเห ฯ โหตูติ อมฺหาก เคห มหคฺฆ 
โหตุ ฯ 
        ครุภณฺเฑน ครุภณฺฑปริวตฺตเน ปน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ 
สมฺพนฺโธ ฯ คามทารเกหีติ ปท กตมฺปติ ปเท กตฺตา ฯ ปสุ 
จ อคารโก จ ปสฺวาคารกานิ จ กตป มฺจป ครุภณฺฑ 
โหติ ฯ สมฺปฏิจฺฉิตฺวาติ ปท ทาตพฺพาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
สงฺฆิกปริโภเคนาติ สงฺฆสฺส สนฺตเกน ปริโภเคน ฯ ปุคฺคลิก- 
วเสนาติ ปุคฺคลสฺส สนฺตกปฺปฏิพทฺเธน ฯ ตตฺถาติ เถรสฺส 
 ๑. วณณฺนายนฺตุ อย อิติ อิมสทฺทวเสน มุทฺทิต ฯโยชนาปาโ ยุตฺตตโรติ 
 มฺามิ ฯ  ๒. อิท ปน อตฺถโตป  พฺยฺชนโตป ภาชนียปเทน น สเมติ ฯ ปณณฺผล  
 ปณฺณผเลติวา เจ ภเวยฺย อตฺถโต ว ยุชฺชติ ฯ 

                       [ปา.๑๓๓ ส.๓๘๑..๓๘๓]  
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วสนฏาเน ฯ         ตตฺถาติ ตสฺส ภิกฺขุโน ตสฺมึ วสนฏาเน ฯ 
ตสฺสาติป ปาโ ฯ น เกวล มฺเจน มฺโจเยว ปริวตฺเตตุ 
วฏฏตีติ๑ สมพฺนฺโธ ฯ เอเตสุ หีติ๒ มฺจปภิสีพิมฺโพหเนสุ  ฯ 
วตฺตนยเมวาติ อาสนฺทิตูลิอาทิวินิจฺฉเย วุตฺตนยเมว ฯ ตตฺราติ๓ 

มฺจปภิสีพิมฺโพหเนสุ นิทฺธารณ ฯ วุตฺตวตฺถูนีติ มฺจาทีนิ 
วตฺตวตฺถูนิ ฯ อครุภณฺฑุปคนฺติ ครุภณฺฑภาว อนุปคต ฯ 
กาฬโลหตมพฺโลหกสโลหวฏฏโลหานนฺติ นิทฺธารณ ฯ 
        ติปุตมฺเพ มิสฺสิตฺวา กต กสโลห ฯ สีสตมฺเพ นิสฺเสตฺวา 
กต วฏฏโลห ฯ 
        [๗๔๓] ภิงฺคาโร จ ปฏิคฺคโห จ อุฬุโก จ ทพฺพิ จ กฏจฺฉุ 
จ ปาฏิ จ ตฏฏิโก จ สราโก จ สมุคฺโค จ องฺคารกปลฺลฺจ 
ธูมกฏจฺฉุ จ ภิงฺคาร...กฏจุฉุ๔ ฯ 
        กสโลเหน กต ภาชน กสโลหภาชน วฏฏโลเหน กต 
ภาชน วฏฏโลหภาชน กสโลหภาชน จ วฏฏโลหภาชน จ 
กส...ภาชน กส...ภาชน เอว วิกฏิ กส...วิกฏิ ฯ สงฺฆิก- 
 ๑. อย โยชนา อยุตฺตา มฺโจติ ปทสฺส อนวุตฺตกมฺมตฺตา ฯ เป ฯ มฺโจเยว 
 ปริวตฺเตตพฺโพ ปริวตฺเตตฺวา คเหตพฺโพติ วา  โยเชตพฺพ ฯ  ๒. วรฺณนาย 
 ปสทฺโท โหติ ฯ ๓. ตตฺถ ฯ  ๔. ภิงกฺาร...อุฬุงฺก...ตฬุฏก... อิติ 
 วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๑๓๓ ส.๓๘๓.๓๘๔]  
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ปริโภเคน วา วฏฏติ คิหิวกฏา วา คิหิสนฺตกา วา กสโลห- 
กาชนวฏฏโลหภาชนวิกฏิ วฏฏติ ฯ 
        เปตฺวาติ ปท อฺสฺมิมฺปติ ปเท วิเสสน ฯ ภาชนวิกฏินฺติ 
ปท เปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ กปฺปยโลหภณฺเฑติ นิทฺธารณ ฯ 
อฺชนีติอาทีนิ ภาชนียนฺติ ปเทน สมฺพนฺธติพฺพานิ ฯ 
        กณฺณาน มล กณฺณมล ต หรตีติ กณิณมลหรณี ฯ 
ปณฺณเลขกา สูจิ ปณฺณสูจิ ฯ ปปฺผลโิกติ กตฺตริ ฯ 
อารกรฺฏกนฺติ สูจิเวธนก ฯ กตฺตรยฏ ิเวธโกติ กตฺตยฏ ิวลย ฯ 
โลหกฏฏีติ โลหกติ๑ ฯ วิปปฺกตโลหภณฺฑนฺติ อนิฏ ิตโลห- 
ภณฺฑ ฯ อิตฺถี จ ปุริโส จ ติรจฺฉานคโต จ อิตฺถีปุริส- 
ติรจฺฉานคตา อิตฺถีปุริสติรจฺฉานคตาน รูปก โลหปณฺฑ อิตฺถี- 
ปุริสติรจฺฉานคตรูปก ฯ ธูมเนตฺตฺจ โลหถาลฺจ ทีปรุกฺขกฺจ 
ทีปกปลฺลกฺจ โอลมฺพกทีปกฺจ อิตฺถีปุริสติรจฺฉานคตรูปกฺจ 
ธูมเนตฺต...รปูกานิ ฯ 
        อฺานิ วา โลหภณฺฑานิ ฯ ภิตฺติ จ ฉทนฺจ กวาโฏ 
จาติ ทฺวนฺโทฺว ฯ โลหขีลก อุปาทายาติ โลหขีลก อาทึ กตฺวา ฯ 
ปริหริตฺวา นาติ เอตฺถ นสทฺโท ปริภฺุชิตพฺพานีติ ปเทน 
สมฺพนฺธติพฺโพ ฯ ปริหริตฺวา ปุคฺคลิกปริโภเคน น ปริภฺุชิตพฺพานีติป 
 ๑. โลหฏ ิ อิติ วณณฺาปาโ ฯ 

                          [ปา.๑๓๓ ส.๓๘๔.๓๘๕]  
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ปาโ ฯ ขีรปาสาณมยานีติ มุทุกกฺขีรวณฺณปาสาณมยานิ ฯ 
        สุวณฺณฺจ รชตฺจ อารกูฏฺจ ชาติผลิกฺจ สุวณฺณ... 
ผลิกานิ เตหิ กตานิ ภาชนานิ สุวณฺณ...ภาชนานิ ฯ คิหิวิกฏานิป 
น วฏฏนฺติ อนามาสตฺตา ฯ ปเคว ฯ เป ฯ วาติ วจน ปสทฺทสฺส 
อตฺถ าเปติ ฯ สพฺพนฺติ สพฺพ ภณฺฑ ฯ 
        [๗๔๔] วาสีอาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ วาสิยาติ ปท น สกฺกาติ 
ปเท กรณ ฯ ผรสูสูติ๑ นิทฺธารณ ฯ สิราย เวธน สิราเวธน 
สิราเวธน เอว ผรสุ สิรา...ผรสุ ฯ กุธาริยนฺติ ปท วินิจฺฉโยติ 
ปเท อาธาโร ฯ ยา ปนาติ ยา ปน กุธาร ิฯ 
        สงฺขิปน อนฺโตกรณ สงฺเขโป อาวุเธสุ สงฺเขโป อาวุธสงฺเขโป 
อาวุธสทิโสติ อธิปฺปาโย ฯ 
        สมฺมฺุชนยิา ทณฺฑโก สมฺมฺุชนีทณฺฑโก ตสฺส เวธน 
สมฺมุ...ธน ฯ สมฺมฺุชนีทณฺฑกสฺส ขนนก สมฺ...นก ฯ นตฺถ ิ
ทณฺโฑ เอตสฺสาติ อทณฺฑก ฯ 
        ย นิขาทน ฯ สิปาฏกิายาติ ขุรโกเส ฯ สิขร ปน ทณฺฑพทฺธ 
นิขาทน อนุโลเมตีติ อาห สิขรป นิขาทเนเนว สงฺคหิตนฺติ ฯ 
มนุสฺเสหีติ ปท ทินฺนานีติ ปเท กตฺตา ฯ อุปกรเณติ วาสีอาทิ- 
ภณฺฑานิ ฯ 
        กมฺมาโร จ ตฏฏากาโร จ จุนฺทกาโร จ นฬกาโร จ 
 ๑. ผรสุ อิติ ปท วณณฺนาย ทิสฺสติ ฯ 

                     [ปา.๑๓๓.. ส.๓๘๕.๓๘๖]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 474 

มณิกาโร จ ปตฺตพนฺธโก จาติ ทฺวนฺโทว ฯ กมฺมาโรติ อยกาโร ฯ 
ตฏฏกาโรติ ตจฺฉโก ฯ จุนฺทกาโรติ ภมกาโร ฯ นฬกาโรติ 
เวโน ฯ ปตฺตพนฺธโกติ ปตฺตสฺส คณฺฑิกาทิการโก๑ ฯ 
        อธิกรณี จ มุฏ ิโก จ สณฺฑาโส จ ตุลา จ อธิ...ตุลา ฯ 
        ติปุโกฏฏโก จ สุวณฺณกาโร จ จมฺมกาโร จ ติป.ุ.. 
จมฺมการา ติปุโกฏฏก...การาน อุปกรณานิ ติปุ...รณานิ ฯ 
ติปุโกฏฏกาทีน อุปกรเณสุ วิเสส าเปนฺโต อาห อย ปน 
วิเสโสติอาทึ ฯ ติปุโกฏฏกอุปกรเณสูติ นิทฺธารณ ฯ ปเรส 
ทฺวีสุป เอเสว นโย ฯ 
        นหา...เณสุปติ นิทฺธารณ ฯ นหาปโต จ ตุนฺนกาโร จ 
นหา...การา เตส อุปกรณานิ นหา...ณานิ ฯ ปสทฺเทน 
น เกวล ติปุโกฏฏกาทีน ติปุจฺเฉทนสตฺถกาทิก อุปกรณ ภาชนียนติฺ 
าเปติ ฯ มหากตฺตริอาทีนีติ อาทิสทฺเทน มหาสณฺฑาสมหาปปฺผลิกาน 
คหณ ฯ 
        [๗๔๕] วลฺลีอาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ รกขิฺตา จ สา โคปตา จาติ 
รกฺขิตโคปตา ฯ สุตฺตฺจ มกจิ จ วาโก จ นาฬิเกรหีรฺจ 
จมฺมฺจ สุตฺต...จมฺมามิ สตฺุตมกจิ...จมฺเมหิ กตา สุตฺต... 
จมฺมมยา ฯ 
๑. คณฺ ิ...อิติ ภเวยฺย ฯ 

                              [ปา.๑๓๓.. ส.๓๘๖]  
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        โยตฺตานีติ จมฺมรชฺชกุา ฯ รชฺชุกา วา โยตฺตานิ วา 
ครุภณฺฑ โหติ วาเก จ ฯ เป ฯ เอกวฏฏา วา รชฺช ุครภุณฺฑ 
โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เยหีติ มนุสฺเสหิ ฯ อุปาหนาย ทณฺโฑ 
อุปาหนทณฺโฑ ฯ เอตฺถาติ เวฬุภณฺเฑ ฯ ทฑฺฒ เคห เยส เต 
ทฑฺฒเคหา ฯ น วาเรตพฺพาติ มา คณฺหิตฺวา คจฺฉถาติ น 
นิเสเธตพฺพา ฯ สมก วา อติเรก วา ถาวร ผาติกมฺม กตฺวา 
คเหตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ตอคฺฆนกวาลิกายปติ ตสฺส เวฬุสฺส 
อคฺฆนกวาลิกาย ฯ อนฺตมโส หีติป ปาโ โส น ยตฺุโต ฯ 
อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ ผาติกมฺมนฺติ วฑฺฒนกมฺม ฯ อิตีติ เอว ฯ 
มฺุชาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ ริตฺตโปตฺถโกติ อลิขิตปณฺณสงฺขาโต 
โปตฺถโก ฯ 
        ปฺจวณฺณาติ เสตรตฺตาทิปฺจวณฺณา ฯ หิงฺคุ จ หิงฺคุลโก 
จ หริตาลฺจ มโนสิลา จ อฺชนฺจ หิงฺคุ...ลาฺชนานิ ฯ 
        [๗๔๖] มหาอฏกถายนฺติ ปท วุตฺโตติ ปเท อาธาโร ฯ 
ทารุ...วิกฏินติฺ ปท สงฺคณฺหิตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ สงฺคณฺหิตฺวาติ 
ปท วุตฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิโตติ วจนโต ฯ 
        ตตฺราติ มหาอฏกถาย ฯ อตฺถสฺส อุทฺธรณ อตฺถุทฺธาโร ฯ 
อิเมสูติ อาสนฺทิกาทีสุ นิทฺธารณ ฯ เอตฺถาติ อาสนฺทิกาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ ทณฺฑมุคฺคโร นาม เยน รชติจีวร โปเถนฺติ ฯ 
                    [ปา.๑๓๔.. ส.๓๘๗.๓๘๘]  
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เคหสมฺภารูปคนฺติ เคหสฺส สมฺภาโร๑ ฯ เตลจมฺมนฺติ มฺจาทีสุ 
อตฺถริตพฺพมหาจมฺม ฯ เอฬกจมฺมนฺติป อตฺถิ ฯ กปฺปยจมฺมานีติ 
มิคาเชฬกจมฺมานิ ฯ 
        ตุริเวมภสฺตาทีติ ปท เปสการาทิภณฺฑนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ตุริ จ เวโม จ ภสฺตา จ ตุริเวมภสฺตา ฯ ภสฺตาติ ปสิพฺพก ฯ 
ตุริเวมภสาทีติป อตฺถิ ฯ ภสาติ รุกฺขวิเสโส ฯ 
        จกฺกยุตฺตกยานนฺติ รถสกฏาทิก จกฺกยุตฺตยาน ฯ อาทินฺโน 
ทณฺโฑ เอติสฺสาติ อาทินฺนทณฺฑา๒ ฯ เอเตสูติ มฺจปาทาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ วิปฺปกต อปรินิฏ ิต ตจฺฉนกมฺม เอตสฺสาติ 
วิปฺปกตตจฺฉนกมฺม ฯ ตจฺฉิตฺจ ต มฏฺจาติ ตจฺฉิตมฏ ฯ 
อนฺุาตวาสิยาติ ปท ทณฺโฑติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อนฺุาต- 
วาสี นาม ยา สิปาฏิกาย ปกฺขิปตฺวา ปฏิหริตุ สกฺกาติ 
วุตฺตา ฯ มุฏ ินา คเหตฺวา จริตพฺพ ปณฺณ มุฏ ิปณฺณ ฯ 
อรณีสหิตนฺติ อุตฺตรารณี อธารณีติ ทฺวย ฯ เตหีติ หตฺถิ- 
ทนฺตาทีหิ ฯ ฆโฏ จ ปถโร จ ฆฏปถร ต อาทิ ยสฺส 
๑. อีทิเส าเน วิคฺคเหน ภวิตพฺพ อิโต ปรกฺขรานิ ปน นฏานิ ภเวยฺยุ เตเนว 
 วิคฺคโห กาตพโฺพ เคหสฺส สมฺภาโร เคหสมฺภาโร ตสฺส ภาโว เคหสมฺภารภาโว 
 ต อุปคจฺฉตีติ เคหสมฺภารูปคนฺติ ฯ  ๒. วาสีผรสุอาทีน ทณฺฑาติ วณณฺนาปาโ 

                     [ปา.๑๓๔ ส.๓๘๙.๓๙๐]  
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ต ฆฏปถราทิ๑ ฯ ฆฏปตฺตนฺติป อตฺถิ ฯ กฺจนโกติ๒ 

มหามุขกุณฺฑิกา ฯ เอตฺถาติ ทารุภณฺเฑ ฯ กุณฺฑิกาติ 
อโยกุณฺฑิกาเจว ตมฺพกุณฺฑิกา จ ฯ ภาชนียโกฏาสเมว ภชตีติ 
ภาชนียปฺปกฺเขปเมว ภชติ น ครุภณฺฑนฺติ อตฺโถ ฯ เอตฺถาติ 
ครุภณฺเฑ ฯ 
        [๗๔๗] กโปตภณฺฑิกโยชนมตฺเตนาติ กโปตาน นิวาสนฏ- 
านปหิตวตฺถสฺส กรณมตฺเตน ฯ โคมยปริภณฺฑกสาวปริภณฺฑ- 
กรณมตฺเตนาติ โคมเยน เลปนสฺส เจว กสาเวน สิฺจนสฺส จ 
กรณมตฺเตน ฯ 
        ธูมกาเล อปโลเกตฺวา ทาตพฺโพ ธูมกาลิโก ฯ อิทนฺติ ปท 
วิหารนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อสฺสาติ วิหารสฺส ฯ อสฺสาติ ปท 
จิตฺตกธูโมติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ จิตฺตกสฺส ธูโม จิตฺตกธูโม ฯ 
เอตสฺเสว ภิกฺขุสฺส สนฺตโก ฯ อิติ เอวนฺติ ปท อปโลเกตฺวาติ 
ปเท อากาโร ฯ ธูมกาเลติ จิตฺตกสฺส ธูมปฺปฏิพทฺธ กาเล ฯ 
อปโลเกตฺวาติ ปท เทนฺตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ กโต จ 
โส ปรโิยสิโต จาติ กตปริโยสิโต ฯ 
        เอตฺถาติ ปท วิปฺปกโต นามาติ ปเท อาธาโร ฯ ยาว 
ฯ เป ฯ หนฺตีติ วิหาโร วิปปฺกโต นาม ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ 
 ๑. ฆฏปธานาทิ ฯ ๒. กฺจุโกติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๑๓๗..๑๓๙ ส.๓๙๐.๓๙๑]  
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ตโตติ โคปานสีน อารุหนกาลโต ฯ น ทาตพฺโพติ ภิกฺขุสฺส 
กาตุ น ทาตพฺโพ ฯ โก ปน ต วิหาร กริสฺสตีติ อาห 
กิฺจิเทวาติอาทึ ฯ จตุวสฺสิก ทาตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ 
อฑฺฒโยเค ฯ โสติ อฑฺฒโยโค ฯ ตโตติ ทฺวาทสหตฺถวิหารโต ฯ 
โลห...ปติ อปสทฺโท สมภฺาวน ฯ ตโตติ ทฺวาทสวสฺสิกโต ฯ 
        ตสฺสาติ อาวาสสฺสามิกสฺส ฯ อา ฯ เป ฯ ส๑ อิติสทฺโท 
กเถตพฺพนฺติ ปเท อากาโร ฯ โสติ ชโน ฯ เตปติ าติ- 
อุปฏากา ฯ ตสฺมึปติ สงฺฆิกปฺปจฺจเย ฯ ตโตติ วิสฺสชฺชิต- 
อาวาสโต ฯ 
        [๗๔๘] ทตฺวาปติ อปสทฺโท น เกวล เอก มฺจฏาน 
ทตฺวา ชคฺคาเปตพฺโพติ าเปติ ฯ อถ น อิจฺฉตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เอตฺถาติ อาวาเส ฯ อิตีติ เอว วตฺวา ฯ เอวปติ ปุคฺคลสนฺตกสฺส 
กรเณ ฯ ภณฺฑสฺส ปน ภณฺฑฏปน ฯ จสทฺโท ภณฺฑ...นฺจ 
วสนฏานฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ ภณฺฑ...ปน วส...นนฺติ ปททฺวย 
ลภิสฺสตีติ ปเท กตฺตา ฯ ลภิสสฺตีติ ตสฺมึ ตยา ชคฺคิเต อาวาเส 
ลภิสฺสติ ฯ ภวิสฺสตีติป ปาโ โสป ยุตฺโต ฯ อิตีติ อิติ 
วตฺวา ฯ เอว ชคฺคิโต อาวาโส โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺมินฺติ 
ชคฺคนกภิกฺขุสฺมึ ฯ สเจ ฯ เป ฯ ทาตุกาโม โหตีติ สงฺฆภณฺฑฏ- 
 ๑. อาวาโส ฯ เป ฯ อาวาสนตฺีติ ฯ 

                          [ปา.๑๓๙.. ส.๓๙๑.๓๙๒]  
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ปนฏานฺเจว อฺเส ภิกฺขูน วสนฏานฺจ ทาตุ น อิจฺฉตีติ 
อธิปฺปาโย ฯ เอวนฺติ ชคฺคเนน ฯ อสตีติ ปท ชคฺคาเปตพฺโพติ 
ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
        โปตฺถเกสุ กุรุนฺทิย ปน วุตฺตนฺติ ชคฺคาเปตพฺโพติ วุตฺตนฺติ 
จ วุตฺตสทฺททฺวย อตฺถิ ฯ เอกสฺเสว วุตฺตสทฺทสฺส อตฺถิภาโว 
ยุตฺโต ฯ 
        [๗๔๙] อิทป จาติ วุจฺจมานวจน ฯ ตตฺเถวาติ กุรุนฺทิย ฯ 
โสเยวาติ ปม คหิโต ภิกขฺุ ฯ อิตโรติ ปจฺฉา คหิโต ภิกฺขุ ฯ 
อฺนฺติ สงฺฆิกเสนาสนฏานโต อฺ กโรนฺโตป ปจฺฉา คหิโต 
ภิกฺขุ ปม คหิตภิกฺขุนา น วาเรตพฺโพ ฯ อปสทฺโท น 
เกวล สงฺฆิก กโรนฺโต น วาเรตพฺโพติ าเปติ ฯ ตาทิเสติ 
ปุคฺคลิก กาตุ อนุรูเปติ อธิปฺปาโย ฯ ตนฺติ ปุคฺคลิก กโรนฺต 
ภิกฺขุ ฯ ตสฺสาติ สงฺฆิก กโรนฺตสฺส ฯ ตตฺถาติ สงฺฆิกาวาส- 
กรณฏาเน กตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ วยกมฺม กตนฺติ ทพฺพ- 
สมฺภาราทิก อุปโภคกมฺม ปวตฺต ฯ 
        ฉาย อุปคจฺฉนฺตีติ ฉายูปกา ฯ ผล อุปคจฺฉนฺตีติ ผลูปากา ฯ 
ฉายูปกา จ ผลูปกา จ ฉา...ปกา คการสฺส กาเทโส ฯ 
        ปุคฺคลิกา เจติ รุกฺขา ปุคฺคลสนตฺกา จ โหนฺติ ฯ อิตีติ 
เอว วตฺวา ฯ วลฺลิมตฺตมฺปติ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ อาหริเมนาติ 
                             [ปา.๑๓๙.. ส.๓๙๒]  
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อาหเฏน รุกฺขาทินา อุปกรเณน ฯ ตสฺส โหตีติ เหฏา- 
ปาสาโท ตสฺส ภิกฺขุสฺส โหติ ฯ ตติยนฺติ ตติยภาค ฯ อุปฑฺฒ 
ตสฺสาติ อุปฑฺฒฏาน ตสฺส ภิกฺขุสฺส โหติ ฯ อปเท ปท 
ทสฺเสตฺวาติ ปทรหิเต าเน ปท ปากฏ กตฺวา ฯ ตตฺถาติ 
มหนฺต วิสม สม ปูเรตฺวา กตฏาเน ฯ 
        เอก วรเสยฺยนฺติ เอตฺถ วจเน อตฺโถติ ปเท อาธาโร ฯ 
ตนฺติ เสนาสน ฯ 
        [๗๕๐] ตตฺถาติ อาวาเส ฯ ตนฺติ มฺจปาทึ ฯ อโรคนฺติ 
มฺจปาทิ อวินฏ ฯ ตสฺมึ วิหาเร ฯ ตโตติ สงฺฆิกาวาสโต ฯ 
อุทฺธาเรเยวาติ อุทฺธารกฺขเณเยว น อฺสฺมึ ขเณ ฯ 
อาวาสิกกาเลติ อาวาสิกาน ภิกฺขูน อาคมนกาเล ฯ อิตีติ 
มนสิกาเรน ฯ ตโตติ ฉฑฺฑิตวิหารโต ฯ ปฏิทาตพฺพานิเยวาติ 
ปุน ทาตพฺพานิ ฯ 
        เอตฺถาติ ผาติกมฺมตฺถายาติ วจเน ฯ 
        [๗๕๑] ปริภณฺเฑน กตา ปริภณฺฑกตา สา เอว ภูมิ 
ปริ...ภูมิ ฯ น อุทก วฏฏตีติ อุทก น ปฺายติ อกฺกมน 
วฏฏติ ฯ ปาเท ปฺุฉติ เอตายาติ ปาทปฺปฺุฉนี ฯ สอุปาหเนน 
ภิกฺขุนา โธตปาเทหิ อกฺกมิตพฺพฏาเนเยว อกฺกมิตุ น วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ สอุปาหเนนาติ ปท อกฺกมตุินฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
                          [ปา.๑๔๐ ส.๓๙๓.๓๙๔]  
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โธตปาเทหีติ ปท อกฺกมิตพฺพาติ ปเท กรณ ฯ 
        [๗๕๒] สุธาภูมิย วา ปริ...ย วาติ ปททฺวย นตฺถีติ ปเท 
อาธาโร ฯ ปาทาติ มฺจปาทา ฯ ตสฺมินฺติ โจฬเก ฯ ตตฺถาติ 
อาวาเส เนวาสิกาติ ปเท อาธาโร ฯ อนตฺถตายปติ๑ 

อปสทฺโท อตฺถต อเปกฺขติ ฯ เปนฺตีติ มฺจปาทา๒ เปนฺติ ฯ 
วลฺเชตุนฺติ วลฺชน ฯ 
        [๗๕๓] น เกวลฺจ ภิตฺติเมว อปสฺสยิตุ น ลภตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        โธตา ปทา เยหิ เต โธตปาทา โธตปาเทหิ อกฺกมิตพฺพฏ- 
าน โธตปาทก ฯ นิทฺทายโตปติ ปท ปจฺจตฺถรเณติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ ปริโภคสีเสนาติ ปธานปริโภเคน ฯ 
อปสฺสยนฺตสฺสาปติ ปท นโยติ ปเท สมพฺนฺโธ  อถวา อปสฺ- 
สยนฺตสฺสาป ภิกฺขุสฺส อาปตฺติย นโย เอโสเอว ฯ 
        [๗๕๔] อุทฺเทสภตฺตนฺติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ ตเถวาติ 
เอก วา เทฺว วาติอาทินา ปกาเรน ฯ อปเร สลากาโย  
ปริจฺฉินฺทิตฺวา เอกสฺส วา ทฺวินฺน วา ภตฺต กาตุ อิจฺฉนฺตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ เอว ฯ โวหารนฺติ นาม ฯ เตติ มนสฺุสา ฯ 
ตปติ อปสทฺโท อุทฺเทสภตฺตาทีนิ อเปกฺขติ ฯ 
        [๗๕๕] ตตฺถาติ สงฺฆภตฺตาทีสุ นิทฺธารณ ฯ สงฺฆภตฺเต 
 ๑. อตฺถตายปติ วณณฺนาปาโ วิรุทฺโธ มฺเ ฯ ๒. ...ปเท ฯ 

                      [ปา.๑๔๕.๑๔๖ ส.๓๙๔..๓๙๖]  
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 ิติกา นาม นตฺถิ กสฺมา สกลสฺส สงฺฆสฺส ทาตพฺพตฺตา ฯ 
ตสฺมาติ  ิติกาย อภาวโต น วตฺตพฺพนฺติ ปเท เหตุ ฯ 
อมฺหากนฺติ ปท ทิวสานีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ภฺุชนฺตานนฺติ 
ปท อมฺหากนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตตฺถาติ สงฺฆภตฺเต ฯ 
ตนฺติ สงฺฆภตฺต ฯ อมฺหากนฺติ ปท คาเหถาติ ปเท กมฺม ฯ 
การณ าเปนฺโต อาห ต หีติอาทึ ฯ ตนฺติ สงฺฆภตฺต ฯ 
        [๗๕๖] รฺา วา ราช...เตน วาติ ปททฺวย ปหิเตติ ปเท 
กตฺตา ฯ ปหิเต ปุริเส ฯ  ิติกาติ ปฏิปาฏิ ฯ าปน โน เจ 
 ิติ เอว  ิติกา ฯ ตโตติ  ิติกโต ฯ โน เจติ  ิติกา โน เจ 
อตฺถิ ฯ อุทฺเทสเกนาติ ปท น อติกฺกเมตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        ปณฺฑาย ปติตุ จริตุ วตฺต เอเตสนฺติ ปณฺฑปาติโน ปณฺฑ- 
ปาติโน เอว ปณฺฑปาติกา ฯ 
        อปสทฺโท ปณฺฑปาติเกหิ อฺเ ภิกฺขู อเปกฺขติ ฯ เตติ 
ปณฺฑปาติกา ฯ 
        กิเลเส ธูนาตีติ ธูต าณ ธูตฺจ ต องฺคฺจาติ 
ธูตงฺค ฯ 
        วีสติวสฺสานนฺติ ปท คาหิยตีติ ปเท กมฺม ฯ  ิติกนฺติ 
ปฏิปาฏึ ฯ เตสนฺติ มหาเถราน คาเหตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
โยช...โตปติ อปสทฺโท น เกวล อาสนฺนวิหารโต อาคจฺฉนฺตีติ 
                        [ปา.๑๔๖ ส.๓๙๖.๓๙๗]  
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าเปติ ฯ อสมฺปตฺตานมฺปติ ปท อนฺเตวาสิกาทีสูติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท สมฺปตฺตภิกฺขุ อเปกฺขติ ฯ ปวิฏานนฺติ 
ปท อสมฺปตฺตานมฺปติ ปทสฺส วิเสสน ฯ  ิตานนฺติ ปท 
คาเหถาติ ปเท กมฺม ฯ โอกฺกนฺเตหีติ ปวิสนฺเตหิ ฯ อาคตานนฺติ 
ปท คาเหตพฺพเมวาติ ปเท กมฺม ฯ วสฺสคฺเคนาติ วสฺเสน 
ปริจฺเฉเทน ฯ 
        [๗๕๗] ภตฺต อุทฺทิสิยติ เอตฺถาติ ภตฺตุทฺเทส ภตฺตุทฺเทสฺจ 
ต านฺจาติ ภตฺตุทฺเทสฏาน ฯ 
        ปริจฺฉินทฺิตฺวาติ ปท อาโรจิตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
อปสทฺโท อปฺปก อุปจารสีม อเปกฺขติ ฯ อุปจารสีมายาติ 
อุปจารภูตมริยาทาย อาโรจิตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ยตฺถ 
กตฺถจีติ ปท อาโรจิตนฺติ ปเท สามฺาธาโร ฯ อาโรจิตนฺติ 
ทายเกน อาโรจิต อุทฺเทสภตฺตนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อุทฺเทส- 
ภตฺตนฺติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ ตสฺมึเยวาติ เอวสทฺเทน 
อฺสฺมึ ภตฺตุทฺเทสฏาเน น คาเหตพฺพนฺติ าเปติ ฯ 
        [๕๗๘] เอโกติ เอโก ทายโก ฯ เตนาติ ภิกฺขุนา ฯ โส 
อตฺโถติ โส อธิปฺปาโย ฯ ตาวาติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท 
กิริยาวิเสสน ฯ ตสฺสาเยวาติ ปกติฏ ิติกาย ฯ วเสนาติ 
ปฏิพทฺเธน ฯ สเจป...อติกกฺนฺโตติ โส ภิกฺขุ อุปจารสีม สเจป 
                              [ปา.๑๔๖ ส.๓๙๗]  
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อติกฺกนฺโต ฯ ภิกฺขู วาติ๑ ปท โหนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
อฺมฺ ฯ เป ฯ คจฺฉนฺตีติ วจน เอกาพทฺธา โหนฺตีติ 
ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ ตาทิเสติ ทฺวาทสหตฺถพฺภนฺตร๒ อวิชหิเต ฯ 
นว  ิติกนฺติ นว ปฏิปาฏึ ฯ อคฺคาหเณ การณ าเปนฺโต 
อาห น หีติอาทึ ฯ เอตนฺติ ภตฺต ฯ 
        โกจีติ โกจิ ทายโก ฯ สทฺธินฺติ ปท เอกาพทฺธาติ ปเท 
กิริยาวิเสสน ฯ วุตฺตนเยนาติ ปท เอกาฬทฺธาติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ ทินฺนนติฺ ทินฺน อุทฺเทสภตฺต คาเหตพฺพนฺติ ปเท 
กมฺม ฯ สมฺปตฺตสมฺปตฺตานนฺติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
ตตฺถาติ พหิอุปจาเร อวิชหิตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ สงฺฆุทฺเทสนฺติ 
สงฺฆโต อุทฺทิสิตพฺพภตฺต ฯ 
        [๗๕๙] ฆรูปจาโร จาติ ปท เวทิตพฺโพติ ปเท กมฺม ฯ 
เอตฺถาติ คามทฺวารวีถิจตุกฺกอนฺตรฆราน อุปจาเรสุ นิทฺธารณ ฯ 
เอโก อุปจาโร ยสฺส ต เอกูปจาร ฯ อิเมสนฺติ ฆราน ฯ ตตฺถาติ 
เอกูปจารฆราทีสุ นิทฺธารณ ฯ อนฺโตติ ปท นามาติ ปเท 
อาธาโร ฯ ตตฺถาติ ฆเร ฯ อุทฺเทสลาโภติ อุทฺทิสิตพฺพลาโภ ฯ 
ภิกฺขา...นปติ อปสทฺโท น เกวล ปฏิคฺคหณวตฺเตน  ิตานนฺติ 
๑. วณณฺนาย จสทฺโท โหติ ฯ ๒. ...หตฺถนฺตรนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๑๔๖ ส.๓๙๗.๓๙๘]  
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าเปติ ฯ ภิตฺติอนฺตริกสฺสาติ ภิตฺติยา กตฺตุภูตาย อนฺตริกสฺส 
ภิกฺขุสฺส ฯ ปฏิวิสฺสกฆรานีติ สมีเป สนฺตมนุสฺสาน ฆรานิ ฯ 
        [๗๖๐] คามทฺวาร... สูติ นิทฺธารณ ฯ เตนาติ ภิกฺขุนา 
คาเหตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตสฺสาติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท 
กมฺม ฯ โกจีติ๑ โกจิ อุปาสโก จ สงฺฆุทฺเทสปตฺต เทถาติ 
สงฺฆโต อุทฺทิสิตพฺพ ปตฺต อมฺหาก เทถ ฯ ปตฺต เทถาติ 
ตุเมฺห ปตฺต อมฺหาก เทถ ฯ สงฺฆิก ปตฺต เทถาติ สงฺฆโต 
อุทฺทิสิตพฺพ ปตฺต อมฺหาก เทถ ฯ 
        เกสุจิ ปน โปตฺถเกสุ สงฺฆุทฺเทสภตฺต เทถ สงฺฆโต 
อุทฺทิสิตฺวา ภตฺต เทถ สงฺฆิก ภตฺต เทถาติป ปาโ อตฺถิ ฯ 
สงฺฆุทฺเทสภตฺต สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวา ทาตพฺพภตฺต ภิกฺขูน เทถ 
สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวา ภตฺต ภิกฺขูน เทถ สงฺฆิก สงฺฆโต 
อุทฺทิสิตพฺพภตฺต ภิกฺขูน เทถาติ อตฺโถ ฯ 
        สงฺฆุทฺเทสภิกฺขู เทถาติ สงฺฆโต อุทฺทิสิตพฺพ ภิกฺขุ อมฺหาก 
เทถ ฯ สงฺฆิก ภิกฺขุนฺติ สงฺฆโต อุทฺทิสิตพฺพ ภิกฺขุ อมฺหาก 
เทถ ฯ 
        [๗๖๑] เอตฺถาติ ภตฺตุทฺเทสนาธิกาเร อิจฺฉิตพฺโพติ ปเท 
อาธาโร ฯ เปสโลติ ปยสโีล ฯ เตนาติ อุทฺเทสเกน 
 ๑. โกจิ อาคนตฺฺวา ฯ เป ฯ อิจฺเจตฺถาย โกจสิทฺโท ฯ 

                       [ปา.๑๔๖ ส.๓๙๙.๔๐๐]  
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คาเหตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปุจฺฉิตฺวาติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ทสวสฺเสน ลทฺธนฺติ ทสวสฺเสน ต ภตฺต 
ลทฺธ ฯ ตสฺสาติ อุทฺเทสกสฺส วจน สุตฺวา ฯ อิตีติ เอว วตฺวา ฯ 
เอตฺตเก นามาติ เอตฺตเก ภิกฺขู อิจฺฉามิ ฯ ฉายายปติ ปท 
ปุจฺฉิยมานายาติ ปเท ลกฺขณวนฺต ฯ อถ ยทิ อาคจฺฉติ ฯ 
วุฑฺฒตโร น ลภตีติ สมฺพนฺโธ ฯ กถาปปฺเจน หีติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ กถาปปฺเจนาติ กถาย อติวิตฺถาเรน นิสินฺนสฺสาปติ 
ปเท ตติยาวิเสสน ฯ นิสนิฺนสฺสาป นิทฺทายนฺตสฺสาปติ ปททฺวย 
คาหตินฺติ ปเท อนาทรจฺฉฏ ี ฯ คาหิตนฺติ นวกสฺส คาหิต ฯ 
ตตฺถาติ าเน ฯ ตสฺมินฺติ อุปจาเร ฯ อิตีติ ตสฺมา๑ ฯ 
        [๗๖๒] โกจิ ทายโก ฯ สตฺตปณีตโภชนานนฺติ สตฺต 
ปตฺเต ปณีตโภชเนหิ ปูเรตฺวา เอก ปตฺต อุทกสฺส อุทเกน 
ปูเรตฺวา อา... ปหิณติ ฯ คเหตฺวา อาคตา มนุสฺสา กิฺจิ 
วจน อวตฺวา ฯ เป ฯ ปกกฺมนฺติ ฯ เยน ยนฺติ เยน ภิกขฺุนา ย 
ภตฺต๒ ฯ ตฺจาติ อฺ อุทฺเทสภตฺต ลูข วา โหตุ ฯ ลภตูติป 
อตฺถิ ฯ ติจีวรานิ ปริวารานิ ยสฺส ต ติจีวรปริวาร ฯ ตสฺเสวาติ 
อุทกปตฺตลาภิโน ภิกฺขุสฺส ต อุทฺเทสภตฺต โหติ ฯ อีทิโส หีติอาทิ 
 ๑. อย สมาปนฺโน น เหตุ ฯ  ๒. น เกวล ภตฺต อถโข ปณีตโภชนอุทเกสุ 
 ยงฺกิฺจิ ฯ 

                               [ปา.๑๔๖ ส.๔๐๐.๔๐๑]  
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ทฬฺหีกรณ ฯ อสฺสาติ อุทกปตฺตลาภิโน ภิกฺขุสฺส ฯ ลภตีติ 
อุทกปตฺตลาภี ภิกฺขุ ลภติ ฯ สเจ เต มนุสฺสา คเหตฺวา อาคตา 
วตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ สพฺเพหีติ ปท ปาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
วทนฺตสฺสาติ ปท วตฺวาติ ปเท สมฺปทาน ฯ เตสนฺติ ภิกฺขูน ฯ 
        ทหร...หีติ ปท ลทฺเธสูติ ปเท กตฺตา ลทฺเธสูติ ปท 
วตฺตพฺพนฺติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ อุทฺเทสภตฺเตติ ปท ปม- 
ภาโคติ ปเท อาธาโร ฯ อนุภาโค มหาเถราน ปาปุณาตีติ 
สมฺพนฺดธ ฯ อนุภาโคติ ทุติยภาโค ฯ ตตฺถาติ อุทฺเทสภตฺเต 
คนฺตุนฺติ ปเท อาธาโร เหตุ วา ฯ อิตีติ เอว วตฺวา ฯ 
อฺตราปติ๑ อฺสฺมึ กาเลป ฯ อถาติ ยทิ อาหรติ ฯ 
อคฺคาหิเตเยว ปตฺเตติ อุทฺเทสเกน ปตฺเต อคฺคาหิเต ฯ คเหตฺวาติ 
ชโน คเหตฺวา ฯ 
        [๗๖๓] เอโก ชโน ตฺว สงฺฆุทฺเทสปตฺต อาหร อิติ เปสิโต 
วทติ ฯ โส เจ ภิกฺขูหิ วุตฺโต ภณตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตฺวาติ 
ปท วุตฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ภิกขฺูหีติ ปท วุตฺโตติ ปเท 
กตฺตา ฯ น นมินฺตนภตฺตนฺติ นิมนฺตนภตฺต น โหติ ฯ 
        โย ปน ชโน อฺเน ชเนน วุตฺโต ฯ โยติ ปท วตฺวา 
อาคจฺฉตีติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ วุตฺโตติ ปท โยติ ปทสฺส 
 ๑. อฺถาปติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๑๔๖ ส.๔๐๑.๔๐๒]  
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วิเสสน ฯ กนิฺติ อห กึ วตฺวา อาหรามิ ฯ วตฺวาติ ปท 
อาคจฺฉตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ยถา เต รุจฺจตีติ ย วจน 
เต รุจฺจติ ต วตฺวา อาหราหิ อิติ ชเนน วุตฺโต ฯ วิสฺสฏโ 
จ โส ทูโต จาติ วิสฺสฏทูโต ฯ อุทฺเทสปตฺตนฺติ อุทฺทิสิตพฺพ- 
ปตฺต ฯ ปฏิปาฏิยา ปตฺตนฺติ๑ สงฺฆสฺส ปฏิปาฏิยา ทาตพฺพ- 
ปตฺต ฯ ปุคฺคลิกปตฺตนฺติ ปุคฺคลสฺส สนฺตก ปตฺต ฯ ย อิจฺฉตีติ 
วิสฺสฏทูโต ย ปตฺต อิจฺฉติ ฯ 
        โสติ อพฺยตฺตทูโต น วตฺตพฺโพติ ปเท กมฺม ฯ อวทเน 
การณ ญาเปนฺโต อาห เอว หีติอาทึ ฯ ปุจฺฉาสภาเคนาติ 
ปท วเทยฺยาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ตโตติ ตสฺมา วทน- 
การณา ฯ น โอ...ปติ อปสทฺโท ปเคว อลฺลาปสลฺลาปานีติ 
ญาเปติ ฯ ตสฺสาติ ปท ทาตพฺโพติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
        [๗๖๔] กูฏฏ ิติกาติ กูฏปฺปฏิปาฏ ิฯ กฏูา จ สา  ิติกา 
จาติ กูฏฏ ิติกา ฯ เอก วิสุ จาริเกหิ คเหตพฺพานิ ภตฺตานิ 
เอกจาริกภตฺตานิ๒ ฯ อิตีติ ปท สลฺลกฺเขตฺวาติ ปเท อากาโร ฯ 
ปณีตภตฺตปตฺเตติ ปณีตปฺปกฺขิปนปตฺเต ฯ ราชเคเห ปณีตภตฺต 
 ๑. วณณฺนาย ปฏิปาฏิปตฺตนฺติ สมาสวเสน อาคต ฯ ๒. เอกวาริก...อิต ิ
 วณณฺนาปาโ ฯ 

                                     [ปา.๑๔๖ ส.๔๐๒]  
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คาเหม อิติ อาคนฺตุกา วทนฺติ ฯ ราชเคเหติ รฺโ เคเห ฯ 
กติวสฺสโต ปฏาย คาเหถ อิติ  ิติก ชานนภิกฺขู วทนฺติ ฯ 
เอตฺตกวสฺสโต นาม คาเหม อิติ อาคนฺตุกา วทนฺติ ฯ คาหิเต 
อาคเตหิป  ิติก ชานนภิกฺขูหิ มา ภฺุชถาติ วาเรตฺวา  ิติกายเมว 
คาเหตพฺพ ปตฺตทานกาเล อาคเตหิป  ิติก ชานนภิกฺขูหิ มา 
ภฺุชถาติ วาเรตฺวา  ิติกายเมว คาเหตพฺพนฺติอาทินา สมฺพนฺโธ 
กาตพฺโพ ฯ คาหิเตติ อาคนฺตุเกหิ ปณีตภตฺเต คาหิเต ฯ 
ปูเรตฺวาติ ปท อาหฏ อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อาคเตหิปติ 
ปท ชานนภิกฺขูหีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ คเหตฺวาติ ปท อาคต 
อิติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อถาติ ยทิ เทติ ฯ เนติ อาคนฺตุเก ฯ 
ปตฺเตปติ อปสทฺโท น เกวล ภิกฺขูหิ ยาวทตฺถ ภุตฺตภตฺตนฺติ 
าเปติ ฯ เตสนฺติ๑ อาคนฺตุกาน ฯ อิตีติ เอว วตฺวา ฯ 
เตหีติ อาคนฺตุเกหิ ภุตฺตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เอตฺถาติ ปณีตภตฺต- 
ภฺุชเน ฯ อชานนฺเตหีติ ปท  นิสีทิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
นิสีทิตพฺพนฺติ ปท สิยาติ ปเท กตฺตา ฯ เอวนฺติ ภฺุชเน ฯ 
อิทานีติ ปท ปตฺต อิติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ  น คาเหตพฺพนฺติ๒ 

อฺ ภตฺต น คาเหตพฺพ ฯ 
        [๗๖๕] อถาติ ยทิ อุปฺปนฺโน ฯ อยนฺติ ปณฺฑปาโต ฯ 
 ๑. เนส ฯ ๒. คาหาเปตพฺพนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๑๔๖ ส.๔๐๓]  
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อิตีติ อิติ ปุจฺฉา สิยา ฯ สฏ ิวสฺสฏ ิติกายาติ วุตฺตนฺติ อย 
ปณฺฑปาโต สฏ ิวสฺสฏ ิติกาย คาเหตพฺโพ อิติ วจน อฏกถาสุ 
วุตฺต ฯ การณ าเปนฺโต อาห อย หีติอาทึ ฯ อิตีติ ตสฺมา 
ปริปุณฺณวสฺสตฺตา๑ ฯ อุปสมฺปชฺชตีติ อุปริภาว ปาปุณาติ ฯ 
ปตฺตนฺติ ลทฺธ ฯ อสฺสาติ ภิกฺขุสฺส ฯ อฺสฺสาติ ปท ปตฺตนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ สมีเปติ อตฺตโน สมีเป ฯ นิสินฺนสฺสาติ ปท 
อฺสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ตนฺติ ปตฺต ฯ โส ภิกขฺูติ 
โส ปตฺตสฺสามิโก ภิกฺขุ มยฺห ฯ เป ฯ อิติ วตฺวา สยเมว จ 
เทติ ฯ อถาปติ ยทิป วทติ ฯ อลนฺติ ต ภตฺต อยุตฺต ฯ 
        เตสูติ ทสสุ ภิกฺขูสุ ฯ สาทิยนโกติ อุทฺเทสภตฺต คหณโก ฯ 
ภิกฺขุ...เมตนฺติ เอต ภตฺต ภิกฺขุนา ทินฺน นาม ฯ โส จ ภิกฺขุ 
คจฺฉตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เต ภิกฺขู อิติ วตฺวาติ โยเชตพฺพ ฯ 
ตสฺสาติ อุปาสกสฺส ฯ ตตฺถาติ ฆเร ฯ ตสฺเสวาติ ภิกฺขุสฺส ฯ 
อิตเรติ ปณฺฑปาติกา ฯ เตนาติ ภิกฺขุนา ทินฺนนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ อิตเรส วฏฏตีติ ยาคุอาทิ อิตเรส ปณฺฑปาติกาน 
วฏฏติ ฯ ภตฺตานนฺติ ภตฺเตหิ ฯ ปูเรตฺวาติ ปท เทนฺตีติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ คณฺหิตฺวาติ ปท คมน อิติ ปเท ปพฺุพกาล- 
กิริยา ฯ เตนาติ ปท ทินฺนนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ยทิ ปน เต 
 ๑. อิท ปท อิธ น อิจฺฉิตพฺพ ฯ 

                        [ปา.๑๕๖ ส.๔๐๓..๔๐๕]  
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วุตฺตา คจฺฉนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ วิหาเรเยวาติ ปท วุตฺตาติ ปเท 
อาธาโร ฯ ภิกฺขุนาติ ปท วุตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ ย ภตฺต 
ตตฺถ ฆเร ฯ อถาป เตน ภิกฺขุนาว อวุตฺตา มนุ ฯ เป ฯ 
อิติ วุตฺตา คจฺฉนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺราติ ภิกฺขูสุ นิทฺธารณ ฯ 
ปุพฺเพ ชเนน อกโฏ ภาโค อกฏภาโค ตการสฺส โฏ๑ ฯ 
        [๗๖๖] อิตีติ เอว วตฺวา ฯ สงฺฆุทฺเทสนฺติ สงฺฆสฺส ทาตพฺพ- 
อุทฺเทสภตฺต ฯ โอโลเกตพฺพมฺปติ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ 
ลชชฺิภิกฺขุนาติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ กึ ภตฺต ตยา 
อาหริยติ อิติ อวตฺวา ทายก อปุจฺฉิตฺวา อุทฺเทสภตฺตสฺส 
ปกติฏ ิติกายเอว อุทฺเทสเกน คาเหตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        รโส เอตสฺส อตฺถีติ รโส รโสเอว ปณฺฑปาโต 
รสปณฺฑปาโต ฯ อาเวณิกฏ ิติกาติ วิสุ ิติกา ฯ ตถาติ ปเทน 
อาเวณิกฏ ิติกา กาตพฺพาติ อากฑฺฒติ ฯ จสทฺโท ยาคุยา จ 
ผลานฺจ ขชฺชกานฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ ภตฺตฺจ ยาคุ จ 
ผลฺจ ขชฺชกฺจ ภตฺต...กานิ ปกติภูตานิ ภตฺตยาคุผลขชฺชกาน ิ
ปกติ...กานิ ฯ สปฺป มธ ุอิติ ปททฺวเย อวิภตฺติโลโป ฯ 
ปณฺฑ ฯ เป ฯ น วฏฏตีติ ปุจฺฉา สิยา ฯ อามิสสฺเสวาติ 
เอวสทฺเทน คนฺธมาลา ปณฺฑปาติเกน น ปฏิกฺขิตฺตาติ าเปติ ฯ 
 ๑. อิทานิ อกต อิติ วลฺชียติ ฯ 

                         [ปา.๑๔๖ ส.๔๐๕.๔๐๖]  
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ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ 
        [๗๖๗] เอตฺถาติ นิมนฺตนาธิกาเร ฯ ราชคเหติ รฺโ ฆเร ฯ 
ราชเคเหติป อตฺถิ ฯ คาเหนฺเตนาติ ปท วุตฺเตปติ ปเท กตฺตา ฯ 
อิตีติ เอว วตฺวา คนฺตพฺพ ฯ สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวา ตุเมฺห 
เอถาติ วุตฺเต ปน  ิติกาย คาเหตพฺพนฺติ ปาโ ฯ  ิติกายาติ 
อุทฺเทสภตฺตสฺส  ิติกายาติ อตฺโถ ฯ สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวา ตุเมฺห 
เอถาติ ปุพฺเพ วุตฺเต วิย  ิติกาย คาเหตพฺพนฺติ ปาโ อตฺถิ ฯ 
สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวา ตุเมฺห เอถาติ วุตฺเตติ ปุพฺเพ วิย  ิติกาย 
คาเหตพฺพนฺติ ปน ยุชชฺติ ฯ สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวา ตุเมฺห เอถาติ 
วุตฺเต วินยฏ ิติกาย คาเหตพฺพนฺติป ปาโฐ กิสฺมิฺจิ โปตฺถเก 
ทิสฺสติ ฯ วินยฏ ิติกายาติ อุทฺเทสภตฺตวุตฺตฏ ิติกายาติ อตฺโถ 
คเหตพฺโพ ฯ อาคตสฺสาติ ปท ทาตพฺโพติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
        ปฏิปาฏยิา ปตฺตนฺติ ปฏิปาฏิยา ปตฺต เทถ ฯ อิธาปติ 
นิมนฺตนภตฺเต น วตฺตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ อปสทฺโท 
อุทฺเทสภตฺต อเปกฺขติ ฯ อสฺสาติ ภวเยฺย ฯ ตสฺสาติ ปท 
ทาตพฺโพติ ปเท สมฺปทาน ฯ ปฏิปาฏยิาติ ปท คาเหตฺวาติ๑ 

ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ภตฺตฏ ิติกายาติ ภตฺตสฺส  ิติกาย ฯ 
ภตฺตฏ ิติกายาติ จ ปตฺตฏ ิติกายาติ จ ปาา อตฺถิ ฯ 
 ๑. คเหตฺวาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๑๔๖ ส.๔๐๗.๔๐๘]  
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ภตฺตาหรณกปตฺตนฺติ ภตฺตสฺส อาหรณกปตฺต ฯ 
        [๗๖๘] คนฺถธูตงฺควเสนาติ คนฺถสฺส จ ธูตงฺคสฺส จ 
ปฏิพทฺเธน ฯ อิติสทฺโท ปหิณตีติ ปเท อากาโร ฯ เปสิตนฺติ สาสน 
เปสิต ฯ อิเม ตโย ชนาติ สงฺฆตฺเถรสฺส ฯ เป ฯ ภตฺตุทฺ- 
เทสกสฺสาติ ตโย ฯ ปุจฺฉิตุ น ลภนฺตีติ สงฺฆโต คณฺหามิ อุทาหุ 
เย ชานามิ เตหิ สทฺธึ อาคจฺฉามีติ ทายเก ปุจฺฉิตุ น ลภนฺติ ฯ 
กิมฺปน กโรนฺตีติ อาห อารูฬฺหาเยว มาติกาติอาทึ ฯ เยหิ 
ภิกฺขูหิ นิมนฺตนภตฺตสฺส มาติกา  ิติวเสเนว อารุฬฺหา สงฺฆโต 
เต อฏ ภิกฺขู อุทฺทิสาเปตฺวา อตฺตนวเมหิ คนฺตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ 
มาติกาติ ปท อารุฬฺหาติ ปเท กมฺม ฯ 
อารุฬฺหาเยว มาติกนฺติป ปาโ ฯ เย นมินฺตนภตฺตสฺส มาติก 
 ิติวเสเนว อารุฬฺหา สงฺฆโต เต อฏ ภิกฺขูติ โยเชตพฺพ ฯ 
        อตฺตนวเมนาติ วตฺตพฺโพ ตโย ชเน อเปกฺขิตฺวา อตฺต- 
นวเมหีติ พหุวจน วุตฺต ฯ อตฺตา นวโม เอเตสนฺติ อตฺตนวมา ฯ 
        ตสฺมาติ ปท อาโรเปตฺวาติ ปเท เหตุ ฯ เตนาติ 
อนภิฺาเตน ภิกฺขุนา อาโรเปตฺวา ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ ปททฺวเย 
กตฺตา ฯ อิตีติ เอว มาติกนฺติ ปทสฺส สรปู ฯ อาโรเปตฺวาติ 
ทายกสฺส วิฺาเปตฺวา ฯ อาโรเปตฺวาติ ปท ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
                               [ปา.๑๔๖ ส.๔๐๘.๔๐๙]  
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        [๒๖๙] ตตฺราติ อาสนสาลาย ฯ ทาตุนฺติ ปตฺตสฺส ทาน ฯ 
อุสฺสวาทีสูติ อุสฺสวาทิกาเลสุ คนฺตฺวาติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ 
ปธานฆรานีติ วีริยกรณฆรานิ ปธานนามกานิ ฆรานิ วา ฯ 
เตหีติ ติปฏกธมฺมกถิเกหิ คนฺตุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ คเหตฺวาติ 
ปท คนฺตุนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกริิยา ฯ คนฺตุนฺติ ปท วฏฏตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ มหาภิกฺขุสงฺเฆนาติ สามฺเน มหนฺเตน ภิกฺขุ- 
สงฺเฆน ฯ สนฺนิปาตฏานโต วาติ ภิกฺขูน สนฺนิปาตฏานโต ฯ 
        เอกวารนฺติ เอกวาร ภิกฺขู โภชิตา โหนฺติ เย ชานนฺติ 
เต คเหตฺวา คนฺตพฺพ ฯ เยติ ปท ชานนตีฺติ ปเท กมฺม ฯ 
ยตฺตกา ปน ภิกฺขู ตสฺมึ อาวาเส วสนฺติ เต สพฺเพ เอกสฺมึ 
ทิวเส คหิตภิกฺขู อฺทา อคฺคเหตฺวา เอกวาร สพฺเพ ภิกฺขู 
โภชิตา โหนติฺ สงฺฆตฺเถราทโย ชนา เย ชานนฺติ เต คเหตฺวา 
คนฺตพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ คหิตภิกฺขูติ ปท อคฺคเหตฺวาติ ปเท 
กมฺม ฯ อคฺคเหตฺวาติ ปท โภชิตาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ปฏิพทฺธกาลโต ปฏายาติ ตตฺเถว อาวาเส วาสสฺส นิพทฺธ- 
กาลโต ปฏาย ฯ ตตฺราติ าติอุปฏากกุเล ฯ เนสนฺติ 
อภินวอาคนฺตุกาน ฯ ตตฺถ ปนาติ ตตฺถ อาวาเส อภินวอาคนฺตุกา 
เย ภิกฺขู ชานนฺติ ฯ สพฺพตฺถาติ าเน ฯ สพฺพปโฺหติ สพฺโพ 
าตุ อิจฺฉิตพฺพตฺโถ ฯ 
                              [ปา.๑๔๖ ส.๔๐๙.๔๑๐]  
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        [๗๗๐] สลากภตฺเต ปน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ  วจนโตติ 
ปท อุปนิพนฺธิตฺวาติ ปเท เหตุ ฯ สลากาย วา ปฏิกาย วาติ 
ปททฺวย อุปนิพนฺธิตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ ภตฺตุทฺเทสเกนาติ ปท 
ทาตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ  ิติกโต ปฏาย สลากา ทาตพฺพาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอวนฺติ คามวเสน ฯ เตสนฺติ๑ ทฺวินฺน ติณฺณ 
สลากภตฺตาน ฯ สเจ เอก ฯ เป ฯ ภตฺตานิ โหนฺติ ฯ 
สลฺลกฺเขตฺวาติ ตานิ ภตฺตานิ ปมาณวเสน สลลฺกฺเขตฺวา ฯ ตสฺมึ 
จาติ อฺสฺมึ คาเม ฯ ตมฺปติ สลากภตฺต ฯ อปสทฺโท 
อฺ สลากภตฺต อเปกฺขติ ฯ ภิกฺขูสูติ นิทธฺารณ ฯ โอริม- 
คาเมติ อาสนฺนคาเม ฯ สลากภตฺเตสุ อคฺคาหิเตเสฺววาติ ภตฺตุทฺ- 
เทสเกน สลากภตฺเตสุ ภิกฺขุสฺส อคฺคาหิเตเสฺวว ภิกฺขุ คหิต- 
สฺาย๒ สเจ คจฺฉติ ฯ ปรภาคคาเมติ ทูรคาเม ฯ อิตรานิ 
คาเหตฺวาติ ภตฺตุทฺเทสเกน อิตรานิ สลากภตฺตานิ คาเหตฺวา 
โอริมคาโม เตน ภิกฺขุนา คนฺตพฺโพ ฯ ภตฺตุทฺเทสเกนาติ ปท 
คาเหตฺวาติ ปเท กตฺตา ฯ การณ าเปนฺโต อาห น 
หีติอาทึ ฯ คาเหตุนฺติ กตฺตุทฺเทสเกน คาเหตุ ฯ น หิ พหิสีมาย 
ฯ เป ฯ ลพฺภตีติ วจเนน โส ภิกฺขุ อนฺโตสีมาย วา พหิสีมาย 
วา อตฺตนา ลทฺธลาภ ปฏิคฺคเหตุ ลภตีติ าเปติ ฯ วีถอิาทีสุ 
 ๑. เนส ฯ  ๒. คาหิต...อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๑๔๖ ส.๔๑๐.๔๑๑]  
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จาติ นิทฺธารณ ฯ ตตฺถาติ ปท คาเหตพฺพานีติ ปเท อาธาโร ฯ 
คาเมติ ปท วุตฺต อิติ ปเท อาธาโร ฯ ภิกฺขูนนฺติ ปท 
คาเหตพฺพานีติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๗๗๑] เตนาติ สลากทายเกน วุฏายาติอาทีสุ กตฺตา ฯ 
อุปฏเปตฺวาติ๑ ปท สลลฺกฺเขตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ปหริตฺวาติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตตฺราติ 
วารคาเม ตฺว คจฺฉ ฯ ตโตติ สลากคฺคหณกาลโต ฯ สฏ ิโต 
วา ปฺาสโต วาติ อุทกฆฏสฺส สฏ ิโต วา ป ฺาสโต วา 
ทณฺฑกมฺม น ปริหาเปตพฺพ ฯ สลากาติ ปท ภวนฺตีติ ปเท 
ปกติกตฺตา ฯ ผาติกมฺมเมวาติ ปท ภวนฺตีติ ปเท วิกติ- 
กตฺตา ฯ ผาติกมฺมเมวาติ วฑฺฒิกมฺมเมว ฯ วิหารรกฺขนฺถาย 
สงฺเฆน ทาตพฺพา อติเรกสลากา โหนตีฺติ อธิปฺปาโย ฯ ลภนฺติ- 
เยวาติ วิหารโคปกา ลภนติฺ ฯ อติเรก อุตฺตริภงฺค ยสฺส ต 
อติเรกอุตฺตริภงฺค ฯ ต ทิวสนฺติ ตสฺมึ ทิวเส ฯ เอวมฺปติ 
ภตฺตสฺเสวส ลทฺธกาเล ฯ สงฺฆนวเกนาติ ปท ลทฺธ อิติ ปเท 
กตฺตา ฯ อลทฺธสฺสาปติ ปท คาเหตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๗๗๒] เอโก สมฺโภโค เอเตสนฺติ เอกสมฺโภคา ฯ ทิวาติ 
มชฺฌนฺติก อนติกฺกนฺเต ทิวากาเล ฯ ปรสิฺสาเวตฺวา ทาตพฺพนฺติ 
 ๑. อุปฏาเปตฺวาติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๑๔๖ ส.๔๑๒.๔๑๓]  
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สมฺพนฺโธ ฯ ผลสลากา จ ปูวสลากา จ เภสชฺชคนฺธมาลาสลากา 
จ ผล...มาลาสลากาโย ฯ เอตฺถาติ ผลสลากาทีสุ นิทฺธารณ ฯ 
        สลากวเสน คาหิตตฺตา ปน น สาทิตพฺพาติ เอตฺถ สลากป-ฺ 
ปฏิพทฺเธน คาหิตตฺตา อสารุปฺปเมว โหติ ยทิ ปน คณฺหติ 
ธูตงฺค น ภิชฺชติ ตสฺมา สลากวเสน ฯ เป ฯ ตพฺพาติ วจน 
สพฺพาจริยมเตน วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
        [๗๗๓] อคฺคโต อาทิโต ทาตพฺพา ภิกฺขา อคฺคภิกฺขา ฯ 
โน เจติ ตาทิสานิ ภตฺตานิ พหูนิ โน เจ โหนฺติ ฯ คตายาติ 
สลากาย คตาย ฯ อลภิตฺวาติ ปุพฺพทิวเส อลภิตฺวา ฯ ตตฺถ 
ลทฺธนฺติ ตสฺมึ คาเม มยา ลทฺธ ฯ วฏฏตีติ เอว ปาปน 
วฏฏติ ฯ อปาปตนฺติ ปท ต ภตฺตนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ต 
ภตฺตนฺติ นฏสลากภตฺต ฯ ตตฺเถวาติ อาสนสาลาย ปาเปตฺวา 
ภฺุชิตุ น วฏฏติ กสฺมา วิหารเมว สนฺธาย ทียมานตฺตา ฯ 
        [๗๗๔] ตตฺถาติ ปท ลทฺธาติ ปเท อาธาโร ฯ อฺเนาติ 
ปท ลทฺธาติ ปเท กตฺตา ฯ วารคาเมติ ปท สลากาติ ปเท 
อาธาโร ฯ ต คเหตฺวาติ ทิสงฺคมิโก วารคามสลาก อตฺตโน 
คเหตฺวา ฯ คเหตฺวาติ ปท วฏฏตีติ ปเท๑ ปุพฺพกาลกิรยิา ฯ 
อิตร ภิกฺขุนฺติ อฺเนาติ วุตฺต อฺ ภิกฺขุ ฯ มยฺหนฺติ 
 ๑. คนฺตุนฺติ ปเทติ ยุตฺตตร ฯ 

                          [ปา.๑๔๖ ส.๔๑๔..๔๑๖]  
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ทิสงฺคมิกภิกฺขุสงฺขาตสฺส มยฺห ฯ เตนาติ ปท คเหตพฺพาติ ปเท 
กตฺตา ฯ ตสฺสาติ ทิสงฺคมิกสฺส สลากาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        วสิตฺวาติ ปท ปฏเปนฺตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ มนุสฺสาติ 
ปท ปฏเปนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺถาติ ฉฑฺฑิตวิหาเร ฯ 
วฏฏตีติ ภฺุชน วฏฏติ ฯ เตสูติ ภตฺต ภุตฺเตสุ ภิกฺขูสุ ฯ 
คเตสูติ สกฏาน คเตสุ ฯ ธูรคาเมติ๑ สมีปคาเม ฯ อิตีติ 
มนสิกาเรน ฯ ตนฺติ สลากภตฺต ฯ ตา จาติ สลากา น ปาปตา 
โหนฺติ ฯ สลากาโยติ ปท อากิริตพฺพาติ ปเท กมฺม ฯ ตตฺถาติ 
ปจฺฉิย ฯ เอโตติ านโต ฯ อิตีติ เอว ฯ ปาเปตฺวาติ ปท 
วตฺตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ กตฺวา วนฺทิตฺวาติ ปททฺวย 
 ิเตหีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ วิตกฺกมาฬเกติ วิตกฺกสฺส 
มาฬเก ฯ ภิกขฺูหีติ ปท วุตฺเตหิ ปเท กตฺตา ฯ ปาปตาติ 
ตยา อมฺหาก ปาปตา ฯ 
        [๗๗๕] ตตฺถาติ อฺสฺมึ วิหาเร ฯ อิตีติ เอว วตฺวา ฯ 
อิธาติ วิหาเร ฯ เตหีติ ปท น ทาตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ 
อภฺุชิตฺวา วาติ ปท อนุปฺปตฺเตหีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
อนุปฺปตฺเตหีติ ปท เตหีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ กสฺมา ภนฺเต 
น เทถ อิติ มนุสฺสา ปุจฺฉนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ วิหารกภตฺตนฺติ๒ 

 ๑. ทูร... ๒. วหิารฏก ภตฺตนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๑๔๖ ส.๔๑๖.๔๑๗]  
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วิหาร สนฺธาย ทียมาน ภตฺต วิหารกภตฺต นาม ฯ วิหาร 
ฯ เป ฯ วุฏาติ เถรา อาหสุ ฯ วิหารสีมายาติ ปท น เทมาติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ 
        เทถ ภนฺเต น๑ มย ฯ เป ฯ อมฺหาก ภิกฺขนฺติ วุตฺเต ปน 
วฏฏตีติ อิมนิา ทายกา ภตฺต คเหตฺวา วิหาร อาคตา สเจ 
ปน วิหาเร ภิกฺขู มนฺทา สลากา พหุกา ภิกฺขูหิ ทายกา 
ปุจฺฉิตพฺพา สลากา พหุกา อฺสฺมึ วิหาเร ภิกฺขูน ปตฺตา 
ก ึอาหราเปตพฺพาติ สเจ ทายกา อฺวิหารโต ปตฺเต 
อาหราเปตุ วฏฏตีติ วทนฺติ ทายกาน วจเนเนว อฺวิหารโต ปตฺตา 
อาหราเปตพฺพา เอว ทินฺนมฺป ภตฺต สลากภตฺตเยว นามาติ 
าเปติ ฯ 
        [๗๗๖] ปกฺขิกาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ ยนฺติ ภตฺต ทียตีติ 
ปเท กมฺม ฯ อภิลกฺขิเตสูติ ปท ปกฺเขสูติ ปทสฺส วิเสสน  
ปกฺเขสูติ ปท ทียตีติ ปเท อาธาโร ฯ กมฺมปฺปสุเตหีติ ปท 
ทียตีติ ปเท กตฺตา ฯ กาตุนฺติ ปท กรณ อิติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ สลากภตฺตคติกเมวาติ สลากภตฺตสทิสเมว ฯ ตสฺสาติ 
ปกฺขิกสฺส ฯ สลากภตฺต วา คเหตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺสาติ 
สลากภตฺตสฺส ฯ มนฺทาติ อปฺปกา ฯ ตนฺติ สลากภตฺต ฯ 
 ๑. น อิติ วณณฺนาปาโ วิรุทฺโธ ว ฯ 

                           [ปา.๑๔๖ ส.๔๑๗.๔๑๘]  
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อิตีติ เอว วตฺวา ฯ เสฺว ปกฺโขติ ปกฺขิย น คาเหตพฺพ 
กสฺมา ปกฺขิกสฺส ทานวเสน อนิยมิตตฺตา ตฺหิ เอกสฺมึ 
ปกฺเข เทติ เอกสฺมึ น เทตีติ ฯ ลูขภตฺตนฺติ เอตฺถ ปณีต- 
ภตฺต วา โหตุ อปฺปณีต วา ทายเกหิ ทียมาน สพฺพ ลขูภตฺต 
นาม ลูขจีวโรติ ยถาติ อมฺหาก ขนฺติ ฯ วิมติวิโนทนิย ปน 
อฺถา อตฺโถ วุตฺโต ฯ 
        ปาฏิปทกิ นาม ทียมานทานนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ เอว ฯ 
        [๗๗๗] จีวรกฺขนฺธเกติ ปท อาคตาเนวาติ๑ ปเท อาธาโร ฯ 
วิสาขายาติ ปท ทินฺนานีติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺถาติ อาคนฺตุกาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ เอตฺถาติ อาคนฺตุกภตฺตาทีสุ นิทฺธารณ ฯ 
สพฺเพสนฺติ อาคนฺตุกาน คาเหตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ เตนาติ ปม 
อาคนฺตุเกน ฯ เตนาปติ๒ ปม อาคนฺตุเกน ฯ อุฬารสฺส ภาโว  
อุฬารตา๓ ฯ อวุตฺเตติ ทายเกหิ อวุตฺเต ภฺุชน น วฏฏติ ฯ 
        [๗๗๘] กถามคฺโคติ กถาปพนฺโธ ฯ คมิโก อาคนฺตุกภตฺตมฺป 
ลภตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท น เกวล อาคนฺตุกภตฺตเมว 
ลภตีติ าเปติ ฯ คมิโก อาคนฺตุกภตฺตมฺป คมิยภตฺตมฺปติป 
ปาโ ฯ ยถา ปน อาคนฺตุกภตฺต เทฺว ตีณิ สตฺต วา ทิวสานิ 
อาคนฺตุเกน ลพฺภติ เอว อิท คมิยภตฺต เทฺว ตีณิ สตฺต วา 
 ๑. อาคตานิเยว ฯ ๒. เตนป  ๓. โอฬารตา อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๑๔๖ ส.๔๑๘..๔๒๐]  
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ทิวสานิ คมิเกน น ลพฺภติ กสฺมา คมิกสฺส คตตฺตา ฯ 
อสทิสูปมา ฯ 
        เทฺว ตีณิ ทิวสานีติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ เทฺว ตีณิ ทิวสานีติ 
อิท อนฺตรนฺตรา เจ อาคจฺฉนฺติ เทฺว ตีณิ ทิวสานิ 
ภฺุชิตพฺพนฺติ วจนานุรูเปน วุตฺต ฯ สตฺต ทิวสานีติ อิท 
มหาปจฺจริย วุตฺตวจนานุรูเปน วุตฺต ฯ 
        ยถา ปน อาคนฺตุกภตฺต ลพฺภติ เอวมิท เทฺว ตีณิ สตฺต 
วา ทิวสานิ น ลพฺภตีติป ปาโ โสป ยตฺุโต ฯ 
        ยถา ปน อาคนฺตุกภตฺตุ ลพฺภติ เอวมิท เทฺว ตีณิ สตฺต 
วา ทิวสานิ ลพฺภตีติ ปาโ โส น ยุตฺโต คมิโก หิ ทิส 
คนฺตฺวา อนาคโต ตสฺมา เอวมิท ฯ เป ฯ ลพฺภตีติ น วตฺตพฺพ ฯ 
        ยถา ปน อาคนฺตุกภตฺต น ลพฺภติ เอวมิท เทฺว ตีณิ 
สตฺต วา ทิวสานิ น ลพฺภตีติ ปาโ โสป น ยุตฺโต เหฏา 
วจนสฺส อนนุรูปตฺตา ฯ 
        คมิสฺสามีติ ภุตฺโตติ อห คมิสฺสามิ อิติ มนสิกาเรน 
ภุตฺโต ฯ สอุสฺสาหตฺตาติ คมเน สอุสฺสาหภาวโต ฯ สตฺโถติ 
ชนสมูโห ฯ สอุสฺสาเหนาติ คมเน สอุสฺสาเหน ภิกฺขุนา ฯ 
        [๗๗๙] โน เจติ คิลานภตฺต โน เจ ปโหติ ฯ อโรค- 
รูโปติ อโรคสภาโว ฯ มหาคิลานุปฏากสฺสาติ ปท คาเหตพฺพนฺติ 
                                 [ปา.๑๔๖ ส.๔๒๐]  
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ปเท กมฺม ฯ อนา...กสฺสาติ ปท เทตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
ตตฺถาติ กุเล ฯ ตทุปฏากสฺสาปติ อนาถคิลานสฺส อุปฏากสฺส 
คาเหตพฺพนฺติ ปเท กมฺม ฯ ตตฺเถวาติ กุเล ฯ อิตีติ เอว ฯ 
สเจ ปน เอว ทินฺนานิ โหนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ นิพทฺธาเปสินฺติ 
อห นิยเมสี ฯ  นิพทฺธาเปมีติป อตฺถิ ฯ นิพทฺธาเปตีติ ปาโ 
น ยุชชฺติ ฯ มม ภตฺต คณฺหนฺตูติ เอว ทินฺนาทิ โหนฺติ ปณฺฑ- 
ปาติกาน น วฏฏตีติ วจเนน มม ภตฺต คณฺหนฺตูติ วุตฺเตป 
ต อปณฺฑปาติกาน วฏฏติเยวาติ าเปติ ฯ 
        [๗๘๐] ตตฺถาติ ธุรภตฺตาติอาทีสุ สงฺฆสฺส สนฺตก สงฺฆิก ฯ 
ตตฺถาติ ตสฺมึ ทุวิเธ นิจฺจภตฺเต นิทฺธารณ ฯ ปุคฺคลิเกปติ ปท 
วุตฺเตติ ปเท ปฏิพทฺธวเสน อาธาโร ฯ สาสเน วสตีติ ยถา ฯ 
มูเล สุฏุ ปฏิจฺฉิตตฺตาติ อาทิมฺหิ สุฏุ สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา ฯ 
ยนฺติ ย ภตฺต ฯ ธูรเคหโตติ สมีปเคหโต ฯ ทินฺน ภตฺต 
วารภตฺต๑ นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตมฺปติ วารภตฺต ฯ อิตีติ 
เอว ฯ สตฺตาติ สตฺต ภตฺตานิ ฯ ตานิ ภตฺตานิ ฯ 
        [๗๘๑] ตตฺถาติ วิหารภตฺตาทีสุ ฯ ตตฺรุปฺปาทกภตฺตนฺติ 
ตสฺมึ วิหาเร เขตฺตวตฺถุอาทิอุปฺปาเทน อุปฺปนฺนภตฺต ฯ สงฺคหิตนฺติ 
ปริจฺฉินฺน ฯ ต ปนาติ วิหารภตฺต วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ 
 ๑. วารก... อิต ิวณณฺนาปาโ ฯ 

                           [ปา.๑๔๖ ส.๔๒๑.๔๒๒]  
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ติสฺสมหาวิหารจิตฺตลปพฺพตาทีสูติ ปท ขีณาสเวหีติ ปเท อาธาโร 
วสนฺเตหีติ วา อชฺฌาหริตพฺพ ฯ 
        ติสฺสราเชน กโต มหาวิหาโร ติสฺสมหาวิหาโร ติสฺสมหา- 
วิหาโร จ จิตฺตลปพฺโต จ ติสฺส...ปพฺพตา ฯ เต จ ลงฺกาทีเป 
โรหณชนปเท อตฺถิ ฯ 
        ขีณาสเวหีติ ปท ปฏคฺิคหิตตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ ยถา 
เยน ปกาเรน ต วิหารภตฺต ปณฺฑปาติกานมฺป ปริภฺุชิตุ สกฺกา 
อนุรูป โหติ ตถา เตน ภิกฺขุนาเมน ปฏิคฺคหิตตฺตา วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ปณฺฑ...นมฺปติ ปท ปริภฺุชิตุนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        มหาภิสงฺขริเตนาติ มหนฺเตน อภิสงฺขรเณน ยุตฺเตน ฯ 
อติมธุโร รโส ยสฺมึ ต อติรสก อติรสกฺจ ต ปูวฺจาติ 
อติรสกปูว ฯ คุฬเกน ปณฺฑปูเวน มิสฺสิต ภตฺต คุฬกภตฺต ฯ 
        อิธาติ โลเก ฯ กาเรตฺวาติ ปท เทนฺตีติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ อิตีติ เอว วตฺวา เทนฺติ ฯ คุฬเกติ คุเฬ ฯ 
        [๗๘๒] อิตีติ เอว ฯ จีวรภาชนีย วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ เภสชฺเชสูติ นิทธฺารณ ฯ สปปฺสฺสาติ 
ปท กุมฺภ อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เตสนฺติ มหาเถราน ฯ เอกา- 
พทฺธาติ เอกภาเวน อาพทฺธา ฯ สพฺพนฺติ สพฺพ สปฺป ฯ ฯ เป ฯ 
อวเสส อมฺหาก ปาปุณาติ อิติ เอว คหิตมฺป สปฺป สคฺุคหิต ฯ 
                         [ปา.๑๔๖ ส.๔๒๒..๔๒๔]  
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วุตฺตปริจฺเฉทโตติ ทส ภิกขฺู ทเสว จ สปฺปกุมฺภาติอาทินา 
วุตฺตปริจฺเฉทโต ฯ วิปฺปสนฺนฺจ ต ติลเตลฺจาติ วิปฺปสนฺน- 
ติลเตส๑ ฯ สิงฺคเวร สิคเวรนฺติ จ เทฺว ปาา๒ ฯ อวเสสนฺติ 
ปท สิงฺค...สชฺชปติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อวเสสปตฺต...ปติ 
อตฺถิ ฯ นเยนาติ ปท สลฺลกฺเขตฺวา ภาเชตพฺโพติ ปททฺวเย 
ตติยาวิเสสน ฯ 
        วิจกฺขโณ อปฺปมตฺโต ภิกฺขุ ปาลึ อฏกถฺเจว โอโลเกตฺวา 
สงฺฆิเก ปจฺจเย เอว ปาลิอฏกถาสุ วุตฺตนเยน วิภาชเย ฯ 
        [๗๘๓] สมฺมนฺนิตฺวาติ ปท ปต อิติ ปเท ปุพฺพกาล- 
กิริยา ฯ ปต...ทีหีติ ปท ทาตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ 
อปุจฺฉิตฺวา วาติ สงฺฆ อปุจฺฉิตฺวา ฯ อปฺป...เกนาติ ปท 
ทาตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ กโรนฺตสฺสาติ ปท ทาตพฺพาติ ปเท 
สมปฺทาน ฯ วทโตติ วทนฺตสฺส ฯ กสฺมา ปน สูจิโย ทาตพฺพา นนุ 
ปุจฺฉิตพฺพนฺติ อาห อวิภตฺตนฺติอาทึ ฯ สงฺฆิก ภณฺฑ อวิภตฺต 
วิภชนสฺส อนนุรูป อิติ กกฺุกุจฺจ มนสิกตฺวา สงฺฆ ปุจฺฉิตพฺพกิจฺจ 
นตฺถิ ฯ ปปฺผลิกตฺถิกสฺส เอโก ปปฺผลโิก ทาตพฺโพ ฯ กนฺตาร 
ฯ เป ฯ ยุคล ทาตพฺพนฺติอาทิ โยเชตพฺพ ฯ อิตีติ เอว วจเนน ฯ 
กุสิยา จ อฑฺฒกุสิยา จาติ ปททฺวย ปโหนกนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
 ๑. วิปฺปสนฺเน ติลเตลาทิมฺหิ ฯ ๒. สิงฺคิเวร อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                      [ปา.๑๔๗..๑๕๐ ส.๔๒๔.๔๒๕]  
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อนุวาโต จ ปริภณฺฑ จ อนุ...ณฺฑ  เตน อตฺถิโก อนุ... 
ตฺถิโก ฯ เภสชฺชนาฬิมตฺตนฺติ เภสชฺชสสฺ นาฬิกตฺต ฯ ตโตติ 
เอกนาฬิโต ตติย อิติ ปเท อปาทาน ฯ ทิวสานีติ อจฺจนฺต- 
สโยโค ฯ ปรปิุณฺณายาติ ปท ปุจฺฉิตฺวาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
คุฬปณฺเฑปติ ปท ตติยภาโคติ ปเท อาธาโร อถวา 
ทาตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ นฏิ ิเตติ ปท ปุจฺฉิตฺวาติ ปเท 
ลกฺขณกิริยา ฯ ตโตติ ตีหิ ทิวเสหิ ฯ 
               เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                ------------ 
             [ปา.๑๔๗..๑๕๐ ส.๔๒๕.๔๒๖]  
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               สงฺฆเภทกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๗๘๔] สงฺฆเภทกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ กาฬุทายิปฺปภูตโยติ 
กาฬุทายิอาทโย ฯ อเมฺหสูติ นิทฺธารณ ฯ อห ตยา ฯ เป ฯ ติ 
เอตฺถ วจเน อตฺโถ เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ รชชฺสฺสิรีโลเภนาติ 
ปท ปริกฑฺฒิยาติ ปเท กตฺตา ฯ ปรกิฑฺฒิยมาน หทย 
เอตสฺสาติ ปริกฑฺฒิยมานหทโย ฯ เสสนฺติ สทฺธึ ปพฺพชิสฺสามีติ 
วจน ฯ 
        ภโวติ ภโว นาม อิติสทฺโท นามวาจโก ฯ เอตนฺติ 
วิภโว อภโวติ วจนทฺวย ฯ ตสฺมาติ ปท ทฏพฺโพติ ปเท 
เหตุ ฯ อิติ ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน ทฏพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ 
ยา เอสา ภวาภวตา วุจฺจติ ฯ อเนกปฺปการาติ ปท อิตีติ 
ปทสฺส วิวรณ ฯ ตาปจฺจโย สกตฺเถ วตฺตติ ฯ มคฺเคหีติ ปท 
วีติวตฺโตติ ปเท กรณ ฯ ยถาสมฺภวนฺติ มคฺคานุรูป ฯ นเยนาติ 
ปหานนเยน วีติวตฺโตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ตสฺสาติ ปุคฺคลสฺส 
ทสฺสนติฺ ปเท กมฺม ฯ 
        [๗๘๕] โสติ ปท ตุโมติ ปทสฺส วิวรณ ฯ ตตฺเถวาติ 
ราชคเห ฯ คโตติ คยาสีส คโต ฯ เตเนตนฺติ ตสฺมา อถโข 
เทวทตฺโต สงฺฆ ภินฺทิตฺวาติ เอต วจน สงฺคายนฺเตหิ เถเรหิ 
                   [ปา.๑๕๕..๑๙๖ ส.๔๒๗..๔๒๙]  
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วุตฺต ฯ อนุสนฺธิวเสน โยเชตฺวาติ ปท นิสฺสนฺเทโห หุตฺวาติ 
ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ โยเชตฺวา อกฺขาตาติ สมฺพนฺโธ ฯ โย 
เทวทตฺโต อปาเย นิพฺพตฺติสฺสติ อิติ ตสฺมา โส อาปายิโก ฯ 
อิทานีติ สงฺฆเภทกาเล ฯ พุทฺธ...นาปติ ปท น สกฺกาติ ปเท 
กตฺตา ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ 
        ตเทวาติ ภควตา สุตวจน ฯ อิทนฺติ ชลว ยสสา อฏาติ 
อิท วจน สงฺคายนฺเตหิ คเหตฺวา วุตฺต ฯ นนฺติ ตถาคต ฯ 
อวีจินิรย ปตฺโตติ อิท ปน ปท อาสึสาย๑ อวสฺสภาวิสฺส นิรยุป-ฺ 
ปตฺติสงฺขาตสฺส อตฺถสฺส สิทฺธิย อตีตวจน โหติ ฯ อาสีสายาติ๒ 

ปท โหตีติ ปเท อาธาโร ฯ อตีตสฺส วจน อตีตวจน ฯ 
        [๗๘๖] อิตีติ มนสิกาเรน ฯ อธมฺมวาทีติ ปท สาเวตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ อนุนยนฺโตติ ปท อนูติ ปทสฺส วิวรณ ฯ น 
ตุมฺหาก ฯ เป ฯ สาเวตีติ อตฺโถติ จ วจน อนุนยนฺโต สาเวตีติ 
ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ นเยนาติ ปท สาเวตีติ ปเท กรณ ฯ 
เอวนฺติ สลากคฺคาหาปนมตฺเตน สงฺฆราชี โหติ สงฺฆเภโท น 
โหติ ฯ เอตฺตาวตาติ สลากคฺคาหาปนมตฺเตน ฯ 
        ภิกฺขุ โข อุปาลิ ฯ เป ฯ ภินฺทตีติ เอตฺถ วจเน เอว 
สงฺฆเภทสภาโว กถ ก ึเทวทตฺโต ปกตตฺโตติ ปกตตฺโต นาม 
 ๑-๒ อาสึสายนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                    [ปา.๒๐๑..๒๐๖ ส.๔๒๙.๔๓๐]  
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กถ กึ เทวทตฺโต ตาว ปม ปกตตฺโต น โหติ เทวทตฺเตน 
รฺโ ฆาตาปตตฺตา รุหิรุปฺปาทสฺส จ กตตฺตา อิติ ปุจฺฉา 
สิยาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        เอว เทวทตฺโต กถนฺติ เอวรูโป เทวทตฺโต กถ กึ ฯ 
ปกตตฺโตติ กถนฺติ เทวทตฺโต ปกตตฺโต นาม กึ ฯ อิติ- 
สทฺโท นามวาจโก ฯ ฆาตาปตตฺตา กตตฺตาติ ปททฺวย นาติ 
ปเท เหตุ ฯ จสทฺโท ฆาตาปตตฺตา จ กตตฺตา จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ 
        วิสฺสชชฺมานมาห เอตฺถาติอาทึ ฯ เอตฺถาติ ปุจฺฉาย วิสฺสชฺชน 
วทามิ ฯ อาณตฺติยาติ ปท วิรุทฺธตฺตาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
รฺโติ ปท ฆาตาปนนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
        อาณตฺติยา วิรุทฺธภาว ปาลิยา โสเธนฺโต เตนหีติอาทิ- 
มาห ฯ หิ ตสฺสาติ หิ สจฺจ ตสฺส เทวทตฺตสฺส ฯ กตมตฺเต- 
เยวาติ ปท น วุตฺตาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ อภพฺพตาติ 
อภพฺพสงฺขาตา ปาราชิกตา ฯ 
        กามฺจ ภควตา อภพฺพตา ฯ วุตฺตา นนุ สา 
อาโรเปตพฺพาติ อาห น จาติอาทึ ฯ ตสฺสาติ เทวทตฺตสฺส ฯ 
        ยท ิปน รุหิรุปฺปาทโกติอาทิก สงฺฆเภทโต ปุพฺเพ วุตฺต 
เทวทตฺโต ปกตตฺโต น ภเวยฺยาติ อาสงฺก สนฺธายาห รุหิรุป-ฺ 
                         [ปา.๒๐๖ ส.๔๓๐.๔๓๑]  
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ปาทโกติอาทึ ฯ เตนาติ๑ เทวทตฺเตน ฯ อิติสทฺโท ปริสมาปนฺโน ฯ 
        [๗๘๗] อธมฺม ฯ เป ฯ วตฺถูสุ วินจฺิฉโย ฯ ตถาสทฺโท 
อุปสหรณตฺเถ วตฺตติ ฯ ตตฺถาติ ธมฺมาธมฺเม๒ นิทฺธารณ ฯ 
คเหตฺวาติ ปท กถยนฺตาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิตีติ มนสิ- 
กาเรน กถยนตฺาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ต อธมฺมนฺติ ปท 
กถยนฺตาติ ปเท กมฺม ฯ วิน...เยนาติ ปท นามาติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ อตฺถุปฺปตฺติวเสนาติ การณสฺส อุปฺปตฺติปปฺฏิพทฺเธน ฯ 
ชาตกสฺส กถา ชาตกกถา ฯ นิมนฺติตสฺส ภควโต ปกฺกมนนฺติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ จาริยสฺส ปกฺกมน จาริยปฺปกฺกมน ฯ ตตฺถ 
ตตฺถาติ สิกฺขาปเท๓ ฯ ปุรมินเยเนวาติ ปท กถยนฺตาติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ เอตฺถาติ วินยปริยาเยน วุตฺเตสุ ธมฺมาธมฺมาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ วุตฺตปฺปการนฺติ ภูเตน วตฺถุนาติอาทินา วุตฺตปฺ- 
ปการ ฯ เต ภิกฺขู ฯ เป ฯ อาทติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
ตตฺถาติ อปกสฺสนฺตีติอาทิปเทสุ ฯ อุสฺสาเรนฺตีติ ปาเปนฺติ๔ ฯ 
อจฺจปฺปกาเสนฺตีติ๕ อติ ปกาเสนฺตีติ เฉโท สพฺโพจนฺตีติ สุตฺเตน 
ติสทฺทสฺส โจ ฯ วาติ๖ อปโร นโย ฯ เภทกรวตุถูสูติ นิทฺธารณ ฯ 
 ๑. อิท ปท วณฺณนาย นตฺถิ ฯ  ๒-๓. พหวุจน กาตพฺพ ฯ ๔. อุสฺสาเทนฺติ ฯ 
 ๕. อวปฺปกาสนฺติ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ ๖. อย วาสทฺโท วณฺณนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                      [ปา.๒๐๖.๒๐๗ ส.๔๓๑..๔๓๔]  
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ตสฺสาติ ปฺจหิ อุปาลีติอาทิวจนสฺส นานากรณนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ อิธาติ สงฺฆเภทกฺขนฺธเก ฯ สงฺฆ...เณนาติ ปท 
อตฺถโตติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อสฺสาติ ปฺจหิ อุปาลีติ- 
อาทิวจนสฺส ฯ ตตฺเถวาติ ปริวาเร ฯ 
              สงฺฆเภทกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                ------------ 
                     [ปา.๒๐๗.. ส.๔๓๔]  
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                   วตฺตกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๗๘๘] วตฺตกฺขนฺธกา วินิจฺฉโย ฯ อุปาหนสฺส โอมฺุจน 
อุปาหนโอมฺุจน ต อาทิ ยสฺส ต อุ...นาทิ ฯ สพฺพ 
วตฺต ฯ ปริจฺฉินฺนา ภิกฺขา ยสฺมึ โส ปรจฺิฉินฺนภิกฺโข ฯ ยตฺถาติ 
คาเม ฯ ภิกฺขา น ทียติ โสป ปุจฺฉิตพฺโพติ ปาโ น ยุชฺชติ 
ภิกฺขา ทียติ โสป ปุจฺฉิตพฺโพติ ปน ยชุชฺติ ฯ สพฺพนฺติ วิหาร ฯ 
สกฺโกนฺตสฺสาติ ปท วตฺเตติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ทสฺสิเตติ ภควตา 
ปาลิย ทสฺสิเต ฯ 
        [๗๘๙] อาวาสิกวตฺเต วินิจฺฉโย ฯ ตสฺสาติ วุฑฺฒตรสฺส ฯ 
ปุจฺฉนฺเตนาติ ปท ปุจฺฉิตพฺโพเยวาติ ปเท กตฺตา ฯ วุตฺเตนาติ ฯ 
วุฑฺฒตเรน วุตฺเตน ภิกฺขุนา วีชิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
ปุจฺฉิเตนาติ วุฑฺฒตเรน ปุจฺฉิเตน ภิกฺขุนา ฯ ปปฺโผเฏตฺวาติ 
มฺจปาทึ ปปฺโผเฏตฺวา ฯ 
        นวกสฺส วตฺเต วินิจฺฉโย ฯ 
        [๗๙๐] คมิกวตฺเต วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ เสนาสนกฺขนฺธเก ฯ 
ตนฺติ ทารุภณฺฑมตฺติกาภณฺฑ ฯ เสนา...นฺติ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ ยตฺถาติ เสนาสเน ฯ จตูสุ...อาทิ ภควตา วุตฺต ฯ 
กตฺตพฺพาการทสฺสนตฺถนติฺ กตฺตพฺพสฺส อาการสฺส าปนตฺถ ฯ 
                  [ปา.๒๒๔..๒๒๓ ส.๔๓๕..๔๓๗]  
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ปตมฺหิ อานิสโสติ ปเต เสนาสเน อานิสโส ปตสฺส 
เสนาสนสฺส คุโณติ อตฺโถ ฯ โอว...เหติ ปท ติเณสุ จ มตฺติกา- 
ปณฺเฑสุ จาติ ปททฺวเย อาธาโร ฯ อุปรติี มฺจปาน อุปริ ฯ 
        [๗๙๑] อนุโมทนวตฺถุสฺมึ วินิจฺฉโย ฯ จตูหีติ ปท 
นิสีทติพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ คจฺฉาม อาวุโส อจฺฉามาติ อาวุโส 
มย คจฺฉาม กึ อุทาหุ อจฺฉามาติ อธิปฺปาโย ฯ อาโภค 
กตฺวาป คนฺตุ วฏฏติเยวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺสาติ อนุโมทกสฺส ฯ 
รุจิเตนาติ ปท กาเรนฺตีติ ปเท ตติยาวิเสสน๑ ฯ เอเกน ภิกฺขุนา 
กาเรนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ น มหาเถรสฺส ภาโร โหตีติ อนุโมทก 
อาคเมตุ ภาโร น โหติ ฯ เนว ตสฺส อนุโมทโน อาปตฺตีติ 
วุตฺตมตฺถ ทฬฺห กโรนฺโต อุปนิสินฺนาติอาทิมาห ฯ อุป... 
ยเมวาติ ปท อาปุจฺฉิตพฺโพติ ปเท วิสยาธาโร ฯ 
        อุป สมีเป นิสินฺเนสุ กถน อุปนิสินฺนกถา ฯ พหูสุ สนฺนิ- 
ปติเตสุ ปริยาเยน กถาย กถน อุปนิสีทนกถา นาม ฯ 
        เอวสทฺโท อนุโมทนาทิก นิวตฺเตติ ฯ มนุสฺเสสูติ ปท 
กถาเปนฺเตสูติ ปเท ลกฺขณวนฺต ฯ กถาเปนฺเตสูติ ภิกฺขุ กถาเปนฺเตสุ 
อาปุจฺฉิตพฺโพติ ปเท ลกขฺณกิริยา ฯ อชฺฌิฏโติ อาณตฺโต ฯ 
 ๑. วณณฺนานสุาเร ปเนว น ภวิตพฺพ รุจิเตนาติ ปท หิ  กริิยากิตปท กมฺมวาจก 
 อถเขฺวต ภิกฺขุนาติ ปทสฺส  วิเสสนเมว ฯ 

                       [ปา.๒๒๓.๒๒๔ ส.๔๓๗.๔๓๘]  
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เอตฺถาติ อนุโมทนาธิกาเร ฯ สฺชาต วจฺจ ยสฺส โส สฺชาต- 
วจฺโจ ฯ วจฺเจน ปฬิโต วจฺจปฬิโต ฯ 
        [๗๙๒] ภตฺตคฺควตฺเต วินิจฺฉโย ฯ คจฺฉนฺเตนาติ ปท พนฺธน- 
เมวาติ ปเท กตฺตา ฯ คเณตฺวาติ ปท ปฺตฺต อิติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ มหาเถเรนาติ ปท วุตฺเตนาติ ปเท กตฺตา ฯ 
วุตฺเตน ภิกฺขุนา นิสีทิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เถโร อนนุ- 
ชานนฺโต อาปชฺชตีติ สมพฺนฺโธ ฯ อุโภหิ หตฺเถหีติ ปตฺตโธวน- 
อุทก สนฺธาย วุตฺต กสฺมา นีจ๑ สาธุก อปริฆสนฺเตน 
ปตฺโต โธวิตพฺโพติ วุตฺตตฺตา ฯ ยตฺถาติ ภตฺตคฺเค ฯ น 
ตาว ฯ เป ฯ หตฺถโธวนอุทก สนฺธาย วุตฺต กสฺมา ยาว น 
สพฺเพ ภุตฺตาวิโน โหนฺตีติ ปาลิย วุตฺตตฺตา ฯ ปาลิย ปน 
วุตฺตตฺตา หตฺถสฺส อโธวเน การณ อตฺถีติ ญาเปนฺโต อาห 
อนฺตราติอาทึ ฯ ภฺุชนสฺส อนฺตรา ปปาสิเตน ปน คเล 
วิลคฺคามิเสน วา เถเรน ปานีย ปวิตฺวา หตฺถา  น โธวิตพฺพา 
กสฺมา ภฺุชนสฺส อปริโยสิตตฺตาติ อธิปฺปาโย ฯ วิลคฺค อามิส 
ยสฺส โส วิลคฺคามิโส ฯ 
        สารตฺถทีปนิย ปน หตฺถา โธวิตพฺพาติ ปาเน ภวิตพฺพนฺติ 
วุตฺต ต น ยุตฺต ภฺุชเน อปริโยสิเต หตฺถสฺส โธวิตพฺพา- 
 ๑. นีจ กตฺวาติ ปาลิ ฯ 

                       [ปา.๒๒๕..๒๒๘ ส.๔๓๘.๔๓๙]  
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ภาวโต หตฺถา น โธวิตพฺพาติ ปาโ ยุชฺชเตว ฯ 
        วทนฺตีติ นิฏ ิตภตฺต นิสินฺนตฺเถร วทนฺติ ฯ วฏฏตีติ เถโร 
หตฺเถ โธวิตุ วฏฏติ ฯ กถนฺติ ปุจฺฉา ฯ นวเกหีติ สพฺพ 
ทฏพฺพนฺติ วิสฺสชฺชน ฯ สพฺพ วจน ปณฺฑิเตน ทฏพฺพ ฯ 
สมฺพาเธสุ หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ เอวนฺติ นวเกหีติ วจน ฯ 
นวเกหีติ ปท คนฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ตฺวาติ ปท 
คนฺตพฺพนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ นิกขฺมนฺเตสูติ ปท คนฺตพฺพนฺติ 
ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ นวกา อนฺโตเคเห สเจ นิสินฺนา โหนฺตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อฆเฏนฺเตหีติ ปท คนฺตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        ปณฺฑิจาริกวตฺเต วินิจฺฉโย ฯ 
        [๗๙๓] อารฺกวตฺเต วินิจฺฉโย ฯ ปตฺต ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ 
วจเน วินิจฺฉโย ฯ อนฺโตคาเมเยว ภตฺตกิจฺจ กตฺวา ปตฺโต โธวิตฺวา 
ถวิกาย ปกฺขิปตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ตมฺปติ เวฬุนาฬิก ฯ 
อลภนฺตสฺสาติ อลภนฺเตน กาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ยถา จ 
อารฺกสฺส อรณิสหิต อิจฺฉิตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ คเณ สมูเห 
วสติ สีเลนาติ คณวาสึ ฯ เตนาติ อรณิสหิเตน วินาป วสน 
วฏฏติ ฯ 
        [๗๙๔] เสนาสนวตฺเต วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ ทฺวาเร ฯ 
เอวมฺป สมฺปฏิจฺฉนฺเน วทเน จ สุขวิหรณ วฏฏติ ฯ 
                     [ปา.๒๒๘..๒๓๙ ส.๔๓๙..๔๔๑]  
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        [๗๙๕] ชนฺตาฆรวตฺเต วินิจฺฉโย ฯ อาจมนวตฺถุสฺมึ วิชชฺมาเน 
สติ อุทเกติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อิติ มนสิกาเรน ฯ 
        [๗๙๖] วจฺจกุฏีวตฺเต วินิจฺฉโย ฯ อย ปฏิกฺเขโป ฯ เอตนฺติ 
น อาจมนสราวเกติ วจน ฯ ตตฺราติ สพฺพสาธารณฏาเน ฯ 
ย ปน นพิทฺธคมนตฺถาย กต าน โหติ ปุคฺคลิกฏาน วา 
ตสฺมึ าเน อุทก เสเสตุ วฏฏติ ฯ โอหตาติ๑ หนธาตุ 
วจฺจวิสฺสชฺชเน ทฏพฺโพ ฯ 
                          วตฺตกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                            ---------- 
 ๑. อูหตาติ สวณฺณนา ปาลิ ฯ 

                          [ปา.๒๔๐..๒๔๔ ส.๔๔๑.๔๔๒]  
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            ปาฏโิมกฺขฏปนกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๗๙๗] ปาฏิโมกฺขฏปนกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ ยาว ฯ เป ฯ 
นามาติ วจเนน อิติ อธิปฺปาย ภควา ทสฺเสตีติ าเปติ ฯ 
หีติ สจฺจ ฯ เตนาติ โมฆปุริเสน ฯ อปกกฺมิตฺวาติ ปท 
อาคเมสฺสตีติ๑ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อิทนฺติ อาคมน ฯ 
ฉนฺนมติวสฺสตีติ วจน ภควตา วุตฺต ฯ อิทเมวาติ๒ อธิปฺปาย 
สนฺธายาติ ปเท กมฺม ฯ 
        ปต ฯ เป ฯ นฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ตสฺมาติ ปท 
เปตพฺพนฺติ ปเท เหตุ ฯ เอตฺถ วจเน วิชฺชมาน เรการ ฯ ปุเร 
วา ปจฺฉา วา ปน ปากฏ กาตุ ยกาเร ปนาติอาทิมาห ฯ 
        [๗๙๘] เตนาติ ตสฺมา ฯ อิจฺจสฺสาติ เอว อสฺส ปุคฺคลสฺส ฯ 
เอตฺถาติ วจเน เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ มคฺเคน...ทีสูติ 
ปท อาการาทิสฺาติ ปเท อาธาโร ฯ อากาโร อาทิ เยส 
ลิงฺคนิมิตฺตาน เต อาการาทโย อาการาทโย เอว สฺา 
อาการาทิสฺา ฯ เตน ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วุตฺต ทิฏฺจ 
สุตฺจ ฯ ตนฺติ ปริสงฺก ฯ ตาย ปริสงฺกายาติ ปท วุตฺตนฺติ 
ปเท กมฺม ฯ 
 ๑. อาคมิสฺสติ ฯ ๒. อิทเมตนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                [ปา.๒๘๕..๓๐๘ ส.๔๔๓.๔๔๔]  
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        [๗๙๙] เอตฺถ วจเน วุจฺจตีติ ปเท อาธาโร ฯ อกาโล ฯ เป ฯ 
นฺติ เอตฺถ วจเน อย กาโล ฯ อนตฺถ ฯ เป ฯ นฺติ เอตฺถ 
วจเน อนตฺถสฺหิต นาม ฯ ยนฺติ อตฺตาทาน ฯ หีติ สจฺจ ฯ 
ตนฺติ อลภน ฯ น ลภิสฺสามีติ ปท วุตฺต ฯ ตนฺติ ลภน ฯ 
โกสมฺพิกาน วิยาติ โกสมฺพิกาน ภณฺฑน วิย ฯ นิคฺคเหตฺวาติ ปท 
กโรนฺตสฺสาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ มหากสฺสปตฺเถรสฺเสวาติ 
มหากสฺสปตฺเถรสฺส ปจฺฉา สมนุสฺสรณกมฺม อิว ฯ อธิกรเณติ 
ปท นิคฺคเหตฺวาติ ปเท เหตุ อาธาโร วา ฯ ยสสฺเสวาติ ยสสฺส 
ปจฺฉา สมนุสฺสรณกมฺม อิว ฯ สาสนสฺสาติ ภาวโยเค ฉฏ ี ฯ 
        วิคตา อุปกฺกิเลสา เอเตหีติ วิคตุปกกิเลสา เต เอว 
จนฺทิมสุริยา วิคตุ...ริยา ฯ สห  สิริยา วตฺตตีติ สสฺสิริก 
สาสน ฯ วิคตุปกฺกิเลสจนฺทิมสุริยา วิย สสฺสริิก วิคตุ...ริก 
ตสฺส ภาโว วิคตุ...กตา ฯ 
        [๘๐๐] อจฺฉิทฺเทน...ติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ เยนาติ 
ปุคฺคเลน ปหโฏ กตานีติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ คหฏปฺปพฺพชิเตสูติ 
นิทฺธารณ ฯ กายสมาจาโร ฉิทฺโท จ สมฺปฏิมโส จ โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อากฑฺฒิตุนฺติ ปท ปฏิมสิตุนฺติ๑ ปทสฺส วิวรณ ฯ 
วิปรีโตติ อฺโ กายสมาจาโร ฯ 
 ๑. ปฏิมาสิตุนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๓๐๙..๓๑๒ ส.๔๔๕.๔๔๖]  
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        อมูลเกน อนุทฺธสน อมูลกานุทฺธสน ฯ มุสาวาโท จ โอมสวาโท 
จ เปสฺฺุจ อมูลกานุทฺธสนฺจ มุสา...สนานิ ฯ 
        ฉินฺทิตฺวาติ ปท อธิคตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        กมฺมฏานสฺส ภาวนา กมฺมฏานภาวนา ตสฺสา อนุโยโค 
กมฺมฏาน...โยโค ฯ เมตฺเตน สมฺปยตฺุต จิตฺต เมตฺตจิตฺต ฯ 
วิคโต อาฆาโต เอตสฺมาติ วิคตาฆาต ฯ 
        [๘๐๑] กาเลน วกฺขามีติอาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ เอกนฺติ ปุคฺคล ฯ 
        สลากา จ ยาคุ จสลากยาคุโย ฯ อคฺคนฺติ คเหตุ 
อจฺฉนฺติ เอตฺถาติ อคฺค าน ฯ สลากยาคูน อคฺค สลาก- 
ยาคุอคฺค ฯ สงฺฆมชฺโฌ จ คณมชฺโฌ จ สลากยาคุอคฺคฺจ 
วิตกฺกมาโฬ จ ภิกฺขาจารมคฺโค จ อาสนสาลา จ สงฺฆ...อาสน- 
สาลาโย ฯ 
        อุปฏาเกหีติ ปท ปริวาริต อิติ ปเท กตฺตา ฯ วาสทฺโท 
สงฺฆ...ทีสุ วา ปริ...เณ วาติ โยเชตพฺโพ ฯ ปริวาสจราติ ตฺว 
ปริสาสุ อวจร ฯ มหลฺลกตฺถาติ ตุเมฺห มหลฺลกา อตฺถ ภวถ ฯ 
        เมตฺเตน สหคต เมตฺต เมตฺต จิตฺต ยสฺส โส เมตฺต- 
จิตฺโต ฯ โทส อนฺตร จิตฺต ยสฺส โส โทสนฺตโร ฯ 
        [๘๐๒] กรุณาย ภาโว การฺุ การฺุ เอว การฺุตา ฯ 
กรุณาย ปุพฺพภาโค กรุณาปุพฺพภาโค อปฺปนาปตฺตกรุณาย 
                     [ปา.๓๑๒..๓๑๖ ส.๔๔๖.๔๔๗]  
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ปุพฺพภาเค ปวตฺตกรุณาติ อตฺโถ ฯ หิต เอสติ สีเลนาติ หิเตสี 
หิเตสิโน ภาโว หิเตสิตา ฯ ทฺวีหิปติ หิเตสิตา อนุกมฺปตาติ 
ทฺวีหิ ฯ จุทิตเกน หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ 
              ปาฏิโมกฺขฏปนกฺขนฺกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                    -------------- 
                               [ปา.๓๑๖ ส.๔๔๗]  
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                   ภิกฺขุนีขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๘๐๓] ภิกฺขุนีขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ อล ฯ เป ฯ โหนฺตีติ 
ปุจฺฉา ฯ อล ฯ เป ฯ รุจิ อิติ เอว ภควา กสฺมา ปฏิกฺขิปติ ฯ 
กาม โหนฺตีติ จตสฺโส ปรสิา กิฺจาป โหนฺติ ฯ 
        กลิเมตฺวาติ ปท กตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อเนกกฺ- 
ขตฺตุนฺติ ปท ยาจิเตนาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ ยาจิเตนาติ 
อิตฺถีติ ยาจิเตน มยา อนฺุาตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ปพฺพชฺชนฺติ 
ปท ปริปาเลสฺสนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ 
        ทุกฺข ลทฺธา อย อเมหฺหีติ อเมฺหหิ อย ปพฺพชชฺา ทุกฺข 
ลทฺธา อิติ มนสิกตฺวา อิตฺถิโย สมฺมา ปริปาเลสฺสนฺติ อิติ 
เอว ครุก กตฺวา อนุชานิตุกาโม ภควา ปฏิกฺขิปติ ฯ 
        [๘๐๔] เยนาติ ปาณเกน วิทฺธ อิติ ปเท กตฺตา ฯ 
วิทฺธตฺตาติ ปท น สกโฺกตีติ ปเท เหตุ ฯ ปฏิกจฺเจว 
ปฏิคจฺเจวาติ จ เทฺว ปาา ฯ ทสฺเสตีติ าเปติ ฯ อพทฺธายปติ 
ปท ติฏเยฺยาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ อปสทฺโท สมภฺาวน ฯ 
ปท ติฏเยฺยาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ อปสทฺโท สมภฺาวน ฯ 
ตปติ อุทก ฯ เย อิเม ครุธมฺมา ปฺตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
เตสูติ ครุธมฺเมสุ ฯ อปฺปฺตฺเตสุปติ ปท ติฏเยฺยาติ ปเท 
ลกฺขณกิริยา ฯ ปฺจ...นีติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ อิติ เอวนฺติ 
                     [ปา.๓๒๐..๓๒๗ ส.๔๔๘]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 521 

อิติสทฺโท เอวสทฺเทน สมานตฺโถ ฯ เอวนฺติ อตฺโถ ฯ ปม 
วุตฺตนฺติ วสฺสสหสฺส สทฺธมฺโม ติฏเยฺยาติ เอว ปาลิย ปม 
ภควตา วุตฺต ฯ วุตฺตนฺติ ปท วสฺส...เมวาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
สทฺธมฺโม วสฺส...เมว สฺสติ ฯ อิตีติ ปท เอตมตฺถนฺติ ปทสฺส 
สรูป ฯ 
        ปฏิสมภิฺทาน ปเภโท ปฏิสมฺภิทปฺปเภโท ปฏ.ิ..เภท ปตฺตา 
ปฏิ...ปตฺตา ปฏิสมฺภิทปฺปเภทปฺปตฺตา จ เต ขีณาสวา จาติ 
ปฏิ...สวา เตส วโส ปฏิพทฺโธ ปฏ.ิ..วโส ฯ ตโตติ 
วสฺสสหสฺสโต ฯ 
        สุกฺขา ลขูา อสินิทฺธา วิปสฺสกา เอเตสนฺติ สุกฺขวิปสฺสกา 
สุกฺขวิปสฺสกา จ เต ขีณาสวา จาติ สุกฺข...สวา ฯ สกฺุข...วเสน 
วสฺสสหสฺส สทฺธมฺโม สฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๘๐๕] วสฺสสหสฺสนฺติ เจท๑ ปฏิสมฺภิทปฺปเภทปฺปตฺตกฺขีณาสว- 
วเสเนว วุตฺตนฺติอาทินา จ ย วุตฺต ต เยภุยฺยวเสน วุตฺตนฺติ 
ทฏพฺพ ฯ ปเม หิ วสฺสสหสฺเส ปฏสิมฺภิทปฺปเภทปฺปตฺตกฺ- 
ขีณาสวา ฉฬภิฺา เตวิชฺชา สุกฺขวิปสฺสกา อนาคามิโน สกทา- 
คามิโน โสตาปนฺนา จาติ สตฺต ปุคฺคลา โหนฺติ ฯ ทติุเย 
ปน วสฺสสหสฺเส ฉฬภิฺา เตวิชฺชา สุกฺขวิปสฺสกา อนาคามิโน 
 ๑. เจตนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                                   [ปา.๓๒๗ ส.๔๔๙]  
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สกทาคามิโน โสตาปนฺนา จ โหนฺติ ฯ ทุติเย วสฺสสหสฺเส จ 
ฉฬภิฺาน อตฺถิภาโว ทาฒาธาตุวเสน ทีเปตพฺโพ ฯ ต หิ 
วุตฺต 
                        อถ สุคตสโุต โส จินฺติต สวิทิตฺวา 
                        อคม ิสวิธเมส โสกนีธานนาน (?) 
                        อสุณ ิจ ชนิธาตุ วาลุการาสิมชฺเฌ 
                        นิหิตมป อทิฏ ปูชิตุ ชมฺปตีหิ ฯ 
                        สยิตมถ ยตี โส ทิพฺพจกฺขุปฺปภาวา 
                        รตนคิรินกิฺุเช นาคราช อปสฺสิ 
                        วิหคปติสรีร มาปยี ตมฺมุหุตฺเต 
                        วิคตปุถุลปกฺขเนนฺตลิกฺข ถเกนฺตนฺติ ฯ 
สตฺถุโน ห ิปรินิพฺพานโต ปฏาย ยาว กิตฺติสฺสิรีเมฆรฺโ 
ราชภาวกาลา ปม วสฺสสหสฺส อตีต ทุติย วสฺสสหสฺส สมฺปตฺต 
ตสฺมา ทุติเย วสฺสสหสฺเส ฉฬภิฺาน อตฺถิภาโว เวทิตพฺโพ ฯ 
ตติเย ปน วสฺสสหสฺเส เตวิชฺชา สุกฺขวิปสฺสกา อนาคามิโน 
สกทาคามิโน โสตาปนฺนา จ โหนฺติ ฯ จตุตฺเถ วสฺสสหสฺเส 
สุกฺขวิปสฺสกา อนาคามโิน สกทาคามิโน โสตาปนฺนา จ โหนฺติ ฯ 
ปฺจเม วสฺสสหสฺเส โสตาปนฺนา โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต นาป 
ปริยตฺติย สติ ปฏิเวโธ น โหตีติ ฯ 
                                 [ปา.๓๒๗ ส.๔๔๙]  
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        [๘๐๖] ทีฆนิกายฏกถาย ปน ปฏิสมฺภิทปฺปตฺเตหิ วสฺส- 
สหสฺส อฏาสิ ฉฬภิฺเหิ วสฺสสหสฺส เตวิชฺเชหิ วสฺส- 
สหสฺส สุกฺขวิปสฺสเกหิ วสฺสสหสฺส ปาฏิโมกฺเขน วสฺสสหสฺส 
อฏาสีติ วุตฺต ฯ ตป เยภุยฺยวเสน วุตฺต ฯ ปาฏิโมกฺเขน 
วสฺสสหสฺสนฺติ เจท ปฺจวสฺสสหสฺเส ปาฏิโมกฺขมตฺเตป ติฏนฺเต 
สาสนมฺป ติฏเตวาติ เอต ปาฏิโมกฺขสฺเสว ปธานภาว สนฺธาย 
วุตฺต น โสตาปนฺนาน นตฺถิภาวนฺติ ฯ เตน วุตฺต ฏกีาย 
อุโปสถกฺขนธฺกมตฺตเมว ธาเรนฺติ ตทาป ปริยตฺติ อนนฺตรหิตา 
ว โหตีติ ฯ 
        [๘๐๗] องฺคุตฺตรนิกายฏกถาย ปน พุทธฺาน ปรินิพฺพานโต 
วสฺสสหสฺสเมว ปฏิสมฺภิทา นิพฺพตฺเตตุ น สกฺโกนติฺ ตโต ปร 
ฉ อภิฺา ตโตป อสกฺโกนฺตา ติสฺโส วิชฺชา นิพฺพตฺเตนฺติ 
คจฺฉนฺเต กาเล ตาป นิพฺพตฺเตตุ อสกฺโกนฺตา สุกฺขวิปสฺสกา 
โหนฺติ เอเตเนว อุปาเยน อนาคามิโน สกทาคามิโน โสตา- 
ปนฺนาติ วุตฺต ฯ ตตฺถ พุทฺธาน ปรินิพฺพานโต วสฺสสหสฺสเมว 
ปฏิสมฺภิทา นิพฺพตฺเตตุ น สกฺโกนฺตีติ อิท ปมวสฺสสหสฺส 
สนฺธาย วุตฺต ฯ ตโต ปร ฉ อภิฺา ตโตป อสกฺโกนฺตา 
ติสฺโส วิชฺชา นิพฺพตฺเตนฺติ คจฺฉนฺเต กาเล ตาป นพฺิพตฺเตตุ 
อสกฺโกนฺตา สุกฺขวิปสฺสกา โหนฺตีติ ทิติยวสฺสสหสฺส สนฺธาย 
                                 [ปา.๓๒๗ ส.๔๔๙]  
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วุตฺต ฯ เอเตเนว อุปาเยน อนาคามิโน สกทาคามิโน โสตาปนฺนาติ 
ตติยจตุตฺถปฺจมวสฺสสหสฺสานิ สนฺธาย อนาคามิอาทีน อนุกฺกเมน 
วุตฺต ฯ 
        [๘๐๘] สยุตฺตนิกายฏกถายมฺปน ปมโพธิย ภิกฺขู 
ปฏิสมฺภิทาปตฺตา อเหสุ อถ กาเล คจฺฉนฺเต ปฏิสมฺภิทา ปาปุณิตุ 
นาสกฺขึสุ ฉฬภิฺา อเหสุ ตโต ฉ อภิฺา ปตฺตุ 
อสกฺโกนฺตา ติสฺโส วิชฺชา ปาปุณึสุ อิทานิ กาเล คจฺฉนฺเต 
ติสฺโส วิชฺชา ปาปุณิตุ อสกฺโกนฺตา อาสวกฺขมตฺต ปาปุณิสฺสนฺติ 
ตมฺป อสกฺโกนฺตา อนาคามิผล ตมฺป อสกฺโกนฺตา สกทา- 
คามิผล ตมฺป อสกฺโกนฺตา โสตาปตฺติผล คจฺฉนฺเต กาเล 
โสตาปตฺติผลมฺป ปตฺตุ น สกฺขิสฺสนฺตีติ วุตฺต ฯ ตมฺป 
เยภุยฺเยน วุตฺต ฯ ตตฺถ ปมโพธิย ภิกฺขู ปฏิสมฺภิทปปฺตฺตาติ 
อิท ปมวสฺสสหสฺส สนฺธาย วุตฺต ฯ ปฐมโพธิยนฺติ ปม- 
วสฺสสหสฺเส โพธิยนฺติ อตฺโถ ฯ อถ กาเล คจฺฉนฺเต ปฏิสมฺภิทา 
ปาปุณิตุ น สกฺขึสุ ฉฬภิฺา อเหสุ ตโต ฉ อภิฺา 
ปตฺตุ อสกฺโกนฺตา ติสฺโส วิชฺชา ปาปุณึสุ อิทานิ กาเล คจฺฉนฺเต 
 ิติสฺโส วิชฺชา ปาปุณิตุ อสกฺโกนฺตา อาสวกฺขยมตฺต ปาปุณิสฺสนฺตีติ 
อิท ทุติวสฺสสหสฺส สนฺธาย วุตฺต ฯ ติสฺโส วิชชฺา 
ปาปุณิตุ อสกฺโกนฺตาติ เอตฺถ ติสฺโสเยว วิชฺชา นิพฺพตฺเตตุ น 
                             [ปา.๓๒๗ ส.๔๔๙]  
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สกฺโกนฺติ อาสวกฺขยมตฺต นิพฺพตฺเตตุ สกฺโกนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
ตมฺป อสกฺโกนฺตา อนาคามิผล ตมฺป อสกฺโกนฺตา สกทาคามิผล 
ตมฺป อสกฺโกนฺตา โสตามปตฺติผล คจฺฉนฺเต กาเล โสตาปตฺติผลมฺป 
ปตฺตุ น สกฺขิสฺสนฺตีติ อิท ตติยจตุตฺถปฺจมวสฺสสสหสฺสานิ สนฺธาย 
อนาคามิอาทีน อนุกฺกเมน วุตฺต ฯ 
        เอวฺจ อธิปฺปาเย คยฺหมาเน เอว ต สพฺพ อฺมฺเ 
สมานเมว ตสฺมา สพฺเพส อาจริยาน สมานมตเมว พุทฺธ- 
โฆสาจริเยน ตตฺถ ทสฺสิตนฺติ คเหตพฺพ ฯ 
        ปฏิเวโธ เอว สทฺธมฺโม ปฏิเวธสทฺธมฺโม ฯ ปริ...ปติ 
อปสทฺโท ปฏิเวธ อเปกฺขติ ฯ ตานิเยวาติ ตานิเยว ปฺจวสฺส- 
สหสฺสานิ สฺสติ ฯ ตานิเยวาติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
        [๘๐๙] อนฺุตฺติยาติ อนุชานามีติอาทิกาย อนฺุาย 
อุปสมฺปาเทสุนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อนุชานน อนฺุตฺติ ฯ 
ภิกฺขูติ ปท อุปสมฺปาเทสุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ สากิยานิโยติ ปท 
กตฺวาติ ปเท ปกติกมฺม ฯ อิตีติ เอว ฯ ตาติ สากิยานิโย ฯ 
        [๘๑๐] น กริยตีติ ภิกฺขูหิ น กริยติ ฯ ขมาเปนฺตีติ 
ภิกฺขุนิโย ขมาเปนฺติ ฯ อนุ ฯ เป ฯ นฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
ตชฺชนียาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ ตทานีติ ต กมฺม อิทานิ ฯ 
เอตฺถาติ ปท วุตฺต อิติ ปเท อาธาโร ฯ อาปชฺชนฺตีติ ภิกฺขุนิโย 
                        [ปา.๓๒๗.๓๒๘ ส.๔๔๙]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 526 

อาปชฺชนฺติ ฯ 
        [๘๑๑] กทฺท ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ น 
เกวล กทฺทโมทเกน โอสฺิจนฺตสฺส ทุกฺกฏเมวาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
วิปฺป...สุปติ นิทฺธารณ ฯ วิปฺปสนฺนอุทกฺจ รชนฺจ กทฺทโม 
จ วิปฺป...ทฺทมา ฯ สนฺนิปติตฺวาติ ปท สาเวตพฺพนฺติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอตฺตาวตาติ ติกฺขตฺตุ สาวนมตฺเตน อวนฺทนีโย 
เอโส อยฺโย ภิกฺขุนีหิ กโต โหติ ฯ ตโตติ กาลโต ปฏาย 
น วนฺทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ ภิกฺขุนาติ ปท ขมาเปตพฺพนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ เอตฺถาติ ภิกฺขุนีขนฺธเก ฯ 
        [๘๑๒] โอภาสนฺตีติ ภาสนฺติ ฯ อวนฺทิยกรณนฺติ น 
ภิกฺขเว ภิกฺขุนา กาโย วิวริตฺวา ภิกฺขุนีน ทสฺเสตพฺโพติอาทิ 
วุตฺต อวนฺทิยกรณ ภิกฺขุนอุีปสฺสเย สนฺนิปติตฺวาติอาทินา วุตฺต- 
นยเมว ฯ 
        โอวาท เปตุนฺติ เอตฺถ วจเน วินจฺิฉโย ฯ ภิกฺขุนิโย จาติ๑ 

ภิกฺขุนิโยเอว ฯ อถวา จสทฺเทน น เกวล ทณฺฑกมฺมกตา 
สา ภิกฺขุนี วนฺทิตพฺพาติ าเปติ ฯ กายวิวรณาทีสุปติ น  
ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา กาโย วิวริตฺวา ทสฺเสตพฺโพติอาทีสุ วุตฺเตสุ 
กายวิวรณาทีสุป ฯ 
 ๑. อย จสทฺโท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ 

                     [ปา.๓๓๖..๓๓๘ ส.๔๔๙.๔๕๐]  
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        [๘๑๓]  คิหิ ฯ เป ฯ เกนาติ ถนปฏเกน ถนพนธฺนวตฺเถน 
ผาสุเก พนฺธนฺติโย คิหิทาริกาโย วิย ฯ จิตฺตลงฺกโรนฺตีติ๑ จิตฺต 
อลงฺกโรนฺตีติ เฉโท ฯ จิตฺตาลงฺกโรนฺตีติป ปาโ โสเยว 
เฉโท ฯ อวงฺคเทเสติ อกฺขิโกฏิเทเส ฯ อวงฺโค ตฺวกฺขิโกฏีสูติ 
อภิธานปฺปทีปกา ฯ มุขสฺส อโธ อโธมุข ฯ อาโลเกนฺติ เอเตน 
วาตปาเนนาติ อาโลกน สห อาโลกเนน วตฺตตีติ สาโลโก 
อุกาโส๒ ฯ สห นจฺเจน วตฺตตีติ สนจฺจ สมชฺช ฯ วุฏาเปนฺตีติ 
เปนฺติ๓ ฯ เตนาติ ทาเสน ฯ ปกฺกฺจาติ ปกฺกผล ฯ 
ปณิกาปณนฺติ๔ ปณิกาน อาปณ ฯ กถติาเยวาติ มหาวคฺคฏกถาย 
กถิตา ฯ 
        [๘๑๔] สหธมฺมิเกสูติ นิทฺธารณ ฯ สห จริตพฺโพ ธมฺโม 
สีลสฺสทฺธาปฺาสงฺขาโต สหธมฺโม โส เอเตสมตฺถีติ สหธมฺมกิา ฯ 
โย โกจิ กาล กโรนฺโต วทตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เตสนฺติ 
อุปชฺฌายาทีน ฯ อจฺจยทานนฺติ อจฺจเย ทาน ฯ คิหีน  ปน 
อจฺจยทาน รุหติ ฯ 
        [๘๑๕] มลฺลสฺส ภริยา มลฺล ิปุราเณ มลฺล ิปุราณมลฺลิ๔ ฯ 
 ๑. จิตฺตก กโรนฺตีติ วณฺณนาปาโ ฯ ๒. โอกาโส ฯ  ๓. อุปสมฺปาเทนฺตีติ 
 อธิปฺปาโย ฯ ๔. ปกิณณฺกาปณนฺติ ๕. ...มลฺลี อิติ ปาลิ ฯ 

                  [ปา.๓๔๓..๓๔๘ ส.๔๕๐.๔๕๒]  
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อุปนิชฺฌายตีติ โอโลเกติ ฯ 
        [๘๑๖] ตนฺติ ทาน ฯ อามิส ททโต สพฺพสฺส๑ ฯ อคฺคนฺติ 
กิฺจิ โกฏาส ฯ ปฏิ... ...มิสนฺติ ภิกฺขูหิ ปฏิคฺคเหตฺวา ปตา- 
มิส ฯ ภิกฺขูหติี ปท ปฏิคฺคหาเปตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ ภิกฺขูหีติ 
ปท ปฏิคฺคหิตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ ภิกฺขูนป ภิกฺขุนีสูติ ภิกขฺูน 
อปฺปฏิคฺคหิตกฏาเน ภิกฺขุนีหิ ปฏิคฺคหิตสฺส ปติฏ ิตภาเว ฯ 
        อฏนนฺ ฯ เป ฯ นฺติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ธูเรติ 
สมีเป ฯ อพฺภนฺตเร ปวตฺตา อพฺภนฺตริมา ฯ 
        [๘๑๗] อนฺตรายานนฺติ นิทฺธารณ ฯ ทูตภิกฺขุนิยาติ ปท 
อาจิ...นีติ ปเท สมฺปทาน ฯ อาจิ...นีติ ภิกฺขุสงฺเฆน 
อาจิกฺขิตพฺพานิ ฯ 
        [๘๑๗] ธมฺมตายาติ ปกติยา ฯ ยถา อฺสฺมึ ปุริเสติ 
ยถา ทารกโต อฺสฺมึ ปริเส ทุติยิกาย ภิกฺขุนิยา ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ 
ภิกฺขุนิยาติ ปท ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
        [๘๑๙] อภิวาทนนฺติอาทีสุ อิติ อตฺโถ ฯ ตตฺเถเกติ๒ ตสฺมึ 
อภิวาทนนฺติอาทิวจเน เอเก อาจริยา วทนฺติ ฯ เอกโต วาติ 
ภิกฺขุนิโต ฯ อุภโต วาติ ปุริสโต ภิกฺขุนโิต จ ฯ อวสสฺุตาติ 
 ๑. ต อฺสฺส ททโต ทุกฺกฏนฺติ วณฺณนาวจน ฯ ๒. ตตฺร เกจีติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๓๕๐..๓๗๑ ส.๔๕๒..๔๕๔]  
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ราเคน อวสฺสุตา ฯ สารตฺตาติ สราคา ฯ ยถาวตฺถุกเมวาติ 
สงฺฆาทิเสโส โหติ ฯ เอตฺถาติ อภิวาทนาทีสุ ฯ อิทนฺติ 
อภิวาทนาทิก ภิกฺขุนีน อนฺุาต ฯ ตนฺติ อฏกถาวจน ฯ ตนฺติ 
ปุริเสหิ อภิวาทนาทิก ฯ 
        [๘๒๐] เหฏา ฯ เป ฯ ติ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ 
        กุณฺฑกฺเจวาติ สาสโป ฯ 
                 ภิกฺขุนีขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                       ------- 
                       [ปา.๓๗๑.๓๗๒ ส.๔๕๔]  
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               ปฺจสติกกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๘๒๑] ปฺจสติกกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ เอวมาทีติ ปท 
วุตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ สพฺเพส สิกฺขาปทาน ฯ ปริยาเยน 
วุตฺตนฺติ สงฺคายนฺเตหิ เถเรหิ ปริยาเยน วุตฺต น นิปฺปริ- 
ยาเยน ฯ ปท...กาโรติ ปทปูรณมตฺเต โวสทฺโท วตฺตติ ฯ 
อิตีติ ปท ครหนฺเตหีติ ปเท อากาโร ฯ น อาปตฺตึ สนฺธายาติ 
อาปตฺตึ สนฺธาย น วุตฺต ฯ น หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ เตติ 
มหากสฺสปาทโย เถรา ฯ อิทาเนว  เหตนฺติ หิ สจฺจ อิทป 
เต ฯ เป ฯ ทกฺุกฏนฺติ เอต วจน อิทาเนว เถเรหิ อนุสฺสาวิต 
น ปุพฺเพ ภควตา วุตฺต ฯ อปฺปฺตฺตนฺติ ภควตา 
อฏปต ฯ อิติสทฺโท ปรสิมาปนฺโน ฯ เทเสหิ ฯ เป ฯ นฺติ อิทป 
วจน วุตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ ตนฺติ อปุจฺฉน ฯ ปฏิชานาหิ 
ต ทุกฺกฏนฺติ ตฺว ต ทุกฺกฏ สมฺปฏิจฺฉาหิ ฯ อิทนฺติ อิท 
อธิปฺปาย ฯ น ...นนฺติ อาปตฺติเทสน สนฺธาย น วุตฺต ฯ 
น อนาทเรนาติ น ภควนฺต อนาทเรน น ปุจฺฉิ ฯ ตตฺถาติ 
อปุจฺฉเน ฯ อปสทฺโท สุฏุ กตภาว อเปกฺขติ ฯ สทธฺายาติ 
อายสฺมนฺตาน วจน สทฺทหิตฺวา ฯ เอตฺถาติ ปฺจสติกกฺขนฺธเก ฯ 
นิทานวณฺณนายเมวาติ ปาราชิกฏกถาย ฯ 
                   ปฺจสติกกฺขนฺธวกณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                          ---------- 
                      [ปา.๓๘๕..๓๙๔ ส.๔๕๕.๔๕๖]  
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                  สตฺตสติกกฺขนฺธกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๘๒๒] สตฺตสติกกฺขนฺธเก วินิจฺฉโย ฯ กเลวรนิกฺขิปมาน- 
ภูมินฺติ กเลวรสฺส นิกฺขิปฏานภูมิ ฯ นิกฺขิปตยิ เอตฺถาติ นิกฺขิป- 
มานา อธิกรเณ มานปฺปจฺจโย ฯ กเลวรสฺส นิกฺขิปมานา 
กเล...นา กเล...นา จ สา ภูมิ จาติ กเล...ภูมิ ฯ กต ฯ เป ฯ 
ติ เอตฺถ วจเน วิชฺชมาน ภูมีติ๑ เอต ปท ฯ วิหรนฺติ เอตฺถาติ 
วิหาโร๒ อุตฺตาโน เอว วิหาโร อุตฺตานวิหาโร ฯ 
        [๘๒๓] สาวตฺถิยาติ ปท ปฏิกฺขิตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
วิภชฺชิยติ เอเตนาติ วิภงฺค สุตฺตสฺส มาติกาปทสฺส วิภงฺค 
สุตฺตวิภงฺค ฯ ตตฺร หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ ตตฺร สุตฺต- 
วิภงฺเค ปฏิกขิฺตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ วทนฺเตน ปฏิกขิฺตฺตนฺติ 
วทนฺเตน ภควตา สิงฺคิโลณ ปฏิกฺขิตฺต ฯ 
        ตตฺเรเกติ ตสฺมึ สุตฺตวิภงฺเค เอเก อาจริยา ฯ ยป ฯ เป ฯ 
มิสนฺติ เตน โลเณน สทฺธ ึอโลณิก ยป อามิส ฯ ตนฺติ อามิส ฯ 
ตทหูติ ตสฺมึ อหนิ ฯ ตสฺมาติ ปท ภวิตพฺพนฺติ ปเท สภาวเหตุ ฯ 
วจนโตติ ปท ภวิตพฺพนฺติ ปท าปกเหตุ ฯ ทุกฺกเฏนาติ ปท 
ภวิตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ เอตฺถาติ ปุเร ปฏิคฺคหิตโลเณ ฯ 
 ๑. กุมฺมีติ สวณฺณนา ปาลิ ฯ  ๒. กรณสาธน กาตพฺพ ฯ 

                 [ปา.๔๐๐..๔๑๙ ส.๔๕๗.๔๕๘]  
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อิติสทฺโท มฺนฺตีติ ปเท อากาโร ฯ 
        เต วตฺตพฺพาติ เต อาจริยา สกวาทินา วตฺตพฺพา ฯ 
อปสทฺเทน น เกวล ปาจิตฺติเยน น ภวิตพฺพนฺติ าเปติ ฯ 
ทุกฺกฏาภาว ทฬฺห กโรนฺโต อาห น หติีอาทึ ฯ เอตฺถาติ 
สิงฺคิโลณอโลณามิเสสุ นิทฺธารณ ฯ ยาวชีวิก สิงฺคิโลณ ตทหุปฺ- 
ปฏิคฺคหิต ฯ กึ ปน ปฏิคฺคหิตนฺติ อาห ยาวกาลิกเมวาติอาทึ ฯ 
ยาวกาลิกเมว อโลณามิส ตทหุปฺปฏิคฺคหิต ฯ วิกาเล ยาวกาลิก 
น จ ปริภุตฺต ฯ ยทิ วาติ วา อปโร นโย ยทิ มฺตฺถ๑ ฯ 
วจเนนาติ วจนมตฺเตน ฯ วิกาลโภชนาปฺปาจิตฺติยป น ภเวยฺย 
กสฺมา วิกาเล น กปฺปตีติ วจน ทุกฺกฏเมว สนฺธาย วุตฺตนฺติ 
เอว ตุมฺหาก มต ตสฺมา น ภเวยฺยาติ อธิปฺปาโย ฯ อปสทฺโท 
น เกวล สนฺนิธิโภชนปฺปาจิตฺติย น ภเวยฺยาติ าเปติ ฯ 
        อุปปริกขฺณาการ าเปนฺโต อาห อย เหตฺถาติอาทึ ฯ 
เอตฺถาติ วิกาเล น กปฺปตีติ วจเน ฯ น อิธาติ เอตฺถ 
นสทฺโท โหตีติ ปเท ปฏิเสโธ ฯ อิธาติ กาเล กปฺปติ วิกาเล 
น กปฺปตีติ วจเน วจนมตฺเตนาติ ปเท อาธาโร ฯ เอตฺถาติ 
ยาวกาลิเกน สมฺภินฺนรเส ยาวชีวิเก ฯ วิกาล...วหนฺติ วิกาล- 
โภชนปฺปาจิตฺติยสฺส ชนก ฯ อชฺช ปฏคฺิคหิตปติ อชฺช ปฏิคฺ- 
 ๑. มฺเถ อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                             [ปา.๔๑๙ ส.๔๕๘]  
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คหิตมฺป ยาวชีวิก ฯ ตนฺติ สนฺนิธิการก อชานนฺโตปติ ปเท 
กมฺม ฯ น มุจฺจตีติ อาปตฺติโต น มุจฺจติ ฯ อาปตฺติโต 
อมุจฺจนภาว ปาลิยา สาเธนฺโต อาห วุตฺต เหตนฺติอาทึ ฯ 
ปุจฺฉายาติ ปท พฺยากรณนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ พฺยากรณนฺติ 
วิสฺสชฺชน ฯ อิติสทฺโท พฺยากรณนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๘๒๔] อิท วจน วุตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ กตฺวาติ ปท 
อาคตนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ หีติ ยสฺมา ฯ สุคตวิทตฺถีนนฺติ 
ปท อุปรีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ วิทตฺถิมตฺตาติ วิทตฺถิปฺปมาณา ฯ 
กโรนฺตสฺสาติ ปท อาคตเมวาติ ปเท สมฺปทาน ฯ อิทนฺติ ต 
อติกฺกามยโต เฉทนก ปาจิตฺติยนฺติ อิท วจน อาคตเมว โหติ ฯ 
ปุฏโติ เรวตตฺเถเรน ปุฏโ อายสฺมา สพฺพกามี อาห ฯ 
สพฺพตฺถาติ าเนสุ เสส วจน ฯ 
              สตฺตสติกกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                               --------------- 
               [ปา.๔๑๙.๔๒๒ ส.๔๕๘.๔๕๙]  
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        [๘๒๕] อิทานิ ปตฺถน กโรนฺโต อาห ทฺวิวคฺคสงฺคหาติ- 
อาทึ ฯ ทฺวิวคฺคสงฺคหา ทฺวีหิ วคฺเคหิ สงฺคหิตา ปริจฺฉินฺนา 
ทฺวาวีสติปฺปเภทกา เย ขนฺธกา สาสเน วินยปริยตฺติสาสเน ปฺจกฺ- 
ขนฺธทุกฺขปฺปหายินา ภควตา วุตฺตา เตส ขนฺธกาน เอสา 
วณฺณนา อนฺตราย วินา วชฺเชตฺวา ยถา สิทฺธา เอว ปาณีม 
กลฺยาณา อาสาป ปตฺถนาป สิชฺฌนฺตูติ โยชนา ฯ 
        ทฺวาวีสติ ปเภทา เยส เต ทฺวาวีสติปฺปเภทกา ฯ สาสเนติ ปท 
วุตฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ ปฺจ จ เต ขนฺธา จาติ ปฺจกฺขนฺธา 
ปฺจกฺขนฺธา เอว ทุกฺขา ปฺจกฺขนฺธทุกฺขา ปฺจกฺขนฺธทุกฺเข 
ปชหติ สีเลนาติ ปฺจกฺขนฺธทุกฺขปฺปหายี ฯ อปสทฺโท วณฺณน 
อเปกฺขติ ฯ 
                 จุลฺลวคฺควณฺณนาย อตฺถโยชนา นิฏ ิตา ฯ 
        [๘๒๖] อิติ อภินวปุราวฺหยนครสฺส ปจฺฉิมุตฺตรทิสาภาเค 
ปติฏ ิเต ปนสาราโมติ วิสฺสุเต อาราเม วสนฺเตน สกลพฺยากรณา- 
สงฺคฺาณจารินา สาฏกถตฺติปฏกธเรน าณกิตฺตีติ 
นามเธยฺเยน เถเรน กตา จุลฺลวคฺคฏกถาย อตฺถโยชนา สมตฺตา ฯ 
                                           ----------- 
                                          [สา.๔๕๙]  
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                                  ปรวิารวณฺณนาย 
                 โสฬสมหาวารวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๗๒๗] อิทานิ ปริวารสฺส วณฺณน กตฺตุกาโม อตฺตโน 
กรณปฺปการ าเปตุ วิสูทฺธปริวารสฺสาติอาทิมาห ฯ 
        วิสุทฺธปริวารสฺส ธมมฺกฺขนฺธสรีรสฺส ภควโต สาสเน 
วินยปริยตฺติสาสเน ขนฺธกาน อนนฺตรา ปริวาโรติ ปริวาโร อิติ 
โย วินโย สงฺคห คณน สมารุฬฺโห เถเรหิ อาโรปโต ปุพฺพา- 
คต ปุพฺเพ อาคต นย วินิจฺฉยนย หิตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา อิทานิ 
ตสฺส ปริวารวินยสฺส อนุตฺตานตฺถวณฺณน อปฺปากฏตฺถวณฺณน 
คมฺภีรตฺถวณฺณน กริสฺสามิ อหนฺติ โยชนา ฯ 
        วิสุทฺโธ ปริวาโร อสฺสาติ วิสุทฺธปริวาโร ฯ ธมมฺาน สีลาทิ- 
คุณาน ขนฺโธ สมูโห ธมมฺกฺขนฺโธ โส สรีร อสฺสาติ ธมฺมกฺ- 
ขนฺธสรีโร ฯ ส อารุหยิตฺถาติ สมารุฬฺโห ฯ น อุตฺตาโน 
อนุตฺตาโน อนุตฺตาโน อตฺโถ อนุตฺตานตฺโถ ตสฺส วณฺณนา 
อนุตฺตานตฺถวณฺณนา ฯ 
        วิสุทฺธปริวารสฺส ธมมฺกฺขนฺธสรรีสฺสาติ ปททฺวย ภควโตติ 
ปทสฺส คนฺถานุรูปโต วิเสสน ฯ ตตฺถ ปมปเทน ปริสาวเสน 
ภควโต วิเสสน กต ทุติยปเทน คุณวเสน วิเสสน  กต ฯ 
                                          [ส.๔๖๑]  
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ภควโตติ ปท สาสเนติ สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท สงฺคหนฺติ 
ปเท อากาโร ฯ สาสเนติ ปท สงฺคหนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
อนนฺตราติ ปท สงฺคหนฺติ ปเท กาลสตฺตมี ฯ สงฺคหนฺติ ปท 
สมารุฬฺโหติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๘๒๘] อิทานิ อนุตฺตานตฺถวณฺณน กโรนฺโต ตตฺถาติอาทิมาห ฯ 
ตตฺถาติ ปริวาเร ฯ ยนฺเตน ภควตา ฯ เป ฯ ปฺตฺตนฺติอาทินา 
นเยน ปวตฺตา ยนฺเตน ฯ เป ฯ ยปฺปวตฺตา ฯ สาสนสฺสาติ 
วินยปริยตฺติสาสนสฺส ฯ 
        ครุโน ภาโว คารว ฯ พหุ มานิยเต พหุมาน ภาวสาธน ฯ 
คารวฺจ พหุมานฺจ คารวพหุมาน ฯ ทฺวนฺโทฺว กาจพฺโพ กสฺมา 
ครุก กโรติ มาเนติ ปูเชตีติ ปาลิทสฺสนโต ฯ สทฺธมฺเม คารวพหุ- 
มาน สทฺธมฺมคารวพหุมาน วินยปริยตฺติสงฺขาเต สทฺธมฺเม คารว- 
พหุมานนฺติ อตฺโถ ตสฺส เวโค สทฺธมฺมคารวพหุมานเวโค เตน 
สมุสฺสิโต อุกฺขิตฺโต สทฺธมฺมคารวพหุมานเวคสมุสฺสิโต ฯ 
        อตฺถวเสติ ปโยชนเภเท หิตวิเสเส ฯ ปฺเปสีติ เปสิ ฯ 
ปฺตฺติยา กาโล ปฺตฺติกาโล ฯ อปจาติ อปโร นโย ฯ 
สพฺพตฺถาติ ธมฺเมสุ ฯ 
        สมนฺตโต จกฺขติ ปสฺสตีติ สมนฺตจกฺขุ ฯ สพฺพธมฺมาน 
ชานน สพฺพธมฺมชานน สพฺพธมฺมชานเน สมตฺถา สพฺพธมฺม- 
                                    [ปา.๑ ส.๔๖๑]  
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ชานนสมตฺถา ฯ จกฺขุสฺส วิสโย จกฺขุวิสโย ต อตีตานิ 
จกฺขุวิสยาตีตานิ ฯ ติโรกฑฺุฑาทีสุ คตานิ ปวตฺตานีติ 
ติโรกุฑฺฑาทิคตานิ ฯ 
        จาปติ อเปกฺขตฺโถ นปิาตสมุทาโย น เกวล ติโรกุฑฺฑาทิ- 
คตรูปาน ทสฺสนนฺติ อธิปฺปาโย ฯ มสจกฺขุนาติ ปสาทจกฺขุนา ฯ 
จสทฺโท ทิพฺพจกฺขุสมนฺตจกฺขูนิ อเปกฺขติ ฯ 
        อตฺตโน หิต อตฺตหิต อตฺตหิตสฺส สาธิกา อตฺตหิต- 
สาธิกา ฯ สมาธิ ปทฏาน อาสนฺนการณ ยสฺสา สา สมาธิ- 
ปทฏานา ฯ สพฺพธมฺเม ปฏิวิชฺฌตีติ ปฏิเวโธ ปฏิเวโธ เอว 
ปฺา ปฏิเวธปฺปฺา ฯ ปเรส หิต ปรหติ ปรหิตสฺส 
สาธิกา ปรหิตสาธิกา ฯ กรุณา ปทฏาน ยสฺสา สา กรุณา- 
ปทฏานา ฯ ทสฺเสตพฺพาติ เทสนา สทฺโท เทสนาย สมุฏาปกา 
ปฺา เทสนาปฺา ฯ 
        อตฺถ ิตตฺถ ปฺตฺตีติ ตสฺมึ ปมปาราชิเก ปฺตฺติ 
กึ อตฺถิ ฯ 
        [๘๒๙] โย โสติ ปท ภควาติ ปทสฺส วิเสสน ภควาติ 
ปท ปฺเปสีติ ปเท กตฺตา ฯ สาสนสฺสาติ ปท จิรฏ- 
 ิติกตฺถนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ จิรฏ ิติกตฺถนฺติ ปท ยาจิโตติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ ธมฺมเสนาปตินาติ ปท ยาจิโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
                              [ปา.๑ ส.๔๖๑]  
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ชานนสมตฺถา ฯ จกฺขุสฺส วิสโย จกฺขุวิสโย ต อตีตานิ 
จกฺขุวิสยาตีตานิ ฯ ติโรกฑฺุฑาทีสุ คตานิ ปวตฺตานีติ 
ติโรกุฑฺฑาทิคตานิ ฯ 
        จาปติ อเปกฺขตฺโถ นปิาตสมุทาโย น เกวล ติโรกุฑฺฑาทิ- 
คตรูปาน ทสฺสนนฺติ อธิปฺปาโย ฯ มสจกฺขุนาติ ปสาทจกฺขุนา ฯ 
จสทฺโท ทิพฺพจกฺขุสมนฺตจกฺขูนิ อเปกฺขติ ฯ 
        อตฺตโน หิต อตฺตหิต อตฺตหิตสฺส สาธิกา อตฺตหิต- 
สาธิกา ฯ สมาธิ ปทฏาน อาสนฺนการณ ยสฺสา สา สมาธิ- 
ปทฏานา ฯ สพฺพธมฺเม ปฏิวิชฺฌตีติ ปฏิเวโธ ปฏิเวโธ เอว 
ปฺา ปฏิเวธปฺปฺา ฯ ปเรส หิต ปรหติ ปรหิตสฺส 
สาธิกา ปรหิตสาธิกา ฯ กรุณา ปทฏาน ยสฺสา สา กรุณา- 
ปทฏานา ฯ ทสฺเสตพฺพาติ เทสนา สทฺโท เทสนาย สมุฏาปกา 
ปฺา เทสนาปฺา ฯ 
        อตฺถ ิตตฺถ ปฺตฺตีติ ตสฺมึ ปมปาราชิเก ปฺตฺติ 
กึ อตฺถิ ฯ 
        [๘๒๙] โย โสติ ปท ภควาติ ปทสฺส วิเสสน ภควาติ 
ปท ปฺเปสีติ ปเท กตฺตา ฯ สาสนสฺสาติ ปท จิรฏ- 
 ิติกตฺถนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ จิรฏ ิติกตฺถนฺติ ปท ยาจิโตติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ ธมฺมเสนาปตินาติ ปท ยาจิโตติ ปเท กตฺตา ฯ 
                                 [ปา.๑ ส.๔๖๑]  
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        ตีหีติ ปท วิชฺชาหีติ ปทสฺส วิเสสน วิชฺชาหีติ ปท 
ชานตาติ ปเท กรณ ฯ ฉหีติ ปท อภิฺาหีติ ปทสส วิเสสน ฯ 
วาสทฺโท อปรนย าเปติ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ อภิฺาหีติ 
ปท ชานตาติ ปเท กรณ ชานตาติ ปท ภควตาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ สพฺพตฺถาติ ปท อปฺ...นาติ ปเท อาธาโร อปฺ... 
นาติ ปท สมนฺตจกฺขุนาติ ปทสฺส วิเสสน สม...นาติ ปท 
ปสฺสตาติ ปเท กรณ ฯ 
        สพฺพธมฺม...ยาติ ปท ปฺายาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ สพฺพ- 
สตฺตานนฺติ ปท จกฺขูติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ จกฺขู...ตาติ ติโร... 
จาปติ ปททฺวย รูปานีติ ปทสฺส วิเสสน รูปานีติ ปท ปสฺสตาติ 
ปเท กมฺม ฯ อติวิสุทฺเธนาติ ปท มสกจกฺขุนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ปสฺสตาติ ปท ภควตาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        อตฺต... ...นายาติ ปททฺวย ปฏิ...ยาติ ปทสฺส วิเสสน  
ปฏิ...ยาติ ปท ชานตาติ ปเท กรณ ชานตาติ ปท ภควตาติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ ปร... ....ฏานายาติ ปททฺวย เทส...ยาติ 
ปทสฺส วิเสสน เทส...ยาติ ปท ปสฺสตาติ ปเท กรณ ปสฺสตา 
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ ปทตฺตย ภควตาติ ปทสฺส ปสฺสตา 
        ย ปมนฺติ ปททฺวย ปาราชิกนฺติ ปทสฺส วิเสสน ปารา- 
ชิกนฺติ ปท ปฺตฺตนฺติ ปเท กมฺม ปฺตฺตนฺติ กมฺมวาจก 
                             [ปา.๑ ส.๔๖๑.๔๖๒]  
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กิตฺตปท ฯ อาภฏนฺติ อิติสทฺโท อยนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๘๓๐] ปุจฺฉาวิสฺสชฺชเนติ ปท ปจฺจุทฺธรณาติ ปเท อาธาโร ฯ 
ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ อิติสทฺโท ปจฺจุทฺธรณาติ ปเท อากาโร ฯ 
เกวลนฺติ ปท ปจฺจุทฺธรณาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ปุจฺฉายาติ 
ปท อาคตสฺสาติ ปเท อาธาโร อาคตสฺสาติ ปท อาทิปทสฺสาติ 
ปทสฺส วิเสสน อาทิปทสฺสาติ ปท ปจฺจุทฺธรณาติ ปเท กมฺม 
ปจฺจุ...มตฺตเมวาติ ปท ลิงฺคตฺโถ ฯ มตฺตสทฺโท วิสฺสชฺชน 
นิวตฺเตติ เอวสทฺโท สนฺนฏิานตฺโถ ฯ 
        กตฺถ ปฺตฺตนฺติ ฯ เป ฯ เอวมาทินาติ ปท นเยนาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ นเยนาติ ปท วิสฺสชฺชิตพฺพนฺติ 
ปเท กรณ ฯ ปุนปติ เอตฺถ อปสทฺโท ปม ปาราชิก กตฺถ 
ปฺตฺตนฺติอาทิก ปุพฺพวุตฺตปุจฺฉ อเปกฺขติ ฯ เอตฺถาติ ปท 
ปุจฺฉิตฺวา ว วิสฺสชฺชิตพฺพนฺติ ปทฺทวเย อาธาโร ฯ 
        [๘๓๑] เอตฺตาวตาติ เทฺว อนุปฺปฺตฺติโยติ วจเนน 
วิสฺสชฺชิตาติ ปเท กรณ ฯ ปุจฺฉายาติ ปท โกฏาสาติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        ตติยนฺติ อนุปฺปนฺนปฺปฺตฺตีติ ตติยปท ฯ ปมปาราชิเก 
อนุปฺปนฺนปฺปฺตฺติยา อภาว สาเธนฺโต อย หีติอาทิมาห ฯ 
อนุปฺปนฺเน โทเสติ โทเส อนุปฺปนฺโน ฯ สาติ อนุปฺปนฺนปฺ- 
                               [ปา.๑.๒ ส.๔๖๒]  
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ปฺตฺติ ฯ 
        [๘๓๒] วินยธราติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ วินยธโร ปฺจโม 
ยสฺส โส วินยธรปฺจโม ฯ คเณนาติ ปท อุปสมฺปทาติ ปเท 
กตฺตา ฯ อุปสมฺปทาติ อุปริภาว ภิกฺขุภาว สมฺปาปนนา ฯ 
คณงฺคณุปาหนา จตุปฺปฏลโต ปฏาย วุจฺจติ ฯ ธุวนหานนฺติ 
นิจฺจนหาน ฯ อตฺถริยตีติ อตฺถรณ จมฺม เอว อตฺถรณ 
จมฺมตฺถรณ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีโชตโก ฯ สิกฺขาปทานิ มชฺฌิม- 
เทเสเยว ปฺตฺติ นาม โหติ ฯ สิกฺขาปทานีติ ปท โหตีติ 
ปเท ปกติกตฺตา ฯ 
        มชฺฌิมเทเสเยว ปฺตฺตานิ เอตฺเถว เอเตหิ อาปตฺติ 
โหตีติ ปาโ ฯ เอตฺเถวาติ มชฺฌิมเทเส เอว ฯ เอเตหีติ 
จตูหิ สิกฺขาปเทหิ ฯ 
        [๘๓๓] สุทฺธภิกฺขูนเมว หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ  อิทมฺปน ภิกฺขู 
อารพฺภ อุปฺปนฺเน วตฺถุสฺมึ ภิกฺขุนีนมฺป ปฺตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิทมฺปน ปม ปาราชิก ปฺตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ อารพฺภาติ 
ปท ปฺตฺตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา๑ ฯ อุปฺปนฺเน วตฺถุสฺมินฺติ 
ภิกฺขุนีน๒ วตฺถุสฺมึ อุปฺปนฺเน ฯ อุปฺปนฺเนติ ปท ปฺตฺตนฺติ 
 ๑. อุปฺปนฺเนติ ปเท กิริยาวิเสสนนฺติ เม มติ ฯ ๒. ภกิฺขูนนตฺิ เม มติ ฯ 

                                         [ปา.๒ ส.๔๖๓]  
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ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ ภิกฺขุนนีมฺปติ ปท ปฺตฺตนฺติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ อปสทฺโท ภิกฺขุ อเปกฺขติ ฯ วินีตกถามตฺตเมว 
หิ ตาส นตฺถีติ หิ สจฺจ วินีตกถามตฺตเมว ภควตา สย วินิจฺฉิต- 
กถามตฺต ตาส ภิกฺขุนีน นตฺถิ ฯ สิกฺขาปท ปน อตฺตีติ สิกฺขา- 
ปทานิ ตาส ภิกฺขุนีน อตฺถิ ฯ 
        หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ เอตฺถาติ อุภโตปฺตฺติย ฯ อตฺถสฺส 
ปน เภโท นตฺถีติ ปฺาเปนฺโต ภิกฺขูนมฺปติอาทิมาห ฯ 
        [๘๓๔] เอตฺถาติ วจเน อนุปฺปวิฏนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
นทิานปริยาปนฺนมฺปติ ปท นิทาโนคธนฺติ ปทสฺส เววจน ฯ 
อปสทฺโท อรุจิสูจนตฺโถ ฯ อิท ปม ปาราชิก นิทานปริยาปนฺนมฺป 
สมาน อุทฺเทส อาคจฺฉตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สลีวิปตฺติอาทีนนฺติ สีลวิปตฺติอาทีน จตุนฺน วิปตฺตีนนฺติ 
อตฺโถ ฯ ปมา หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ 
        ทฺวงฺคิเกนาติ วุตฺตตฺตา ปน กายจิตฺเตสุ กตม องฺคนฺติ อาห 
เอตฺถ หีติอาทึ ฯ เอตฺถาติ ทฺวีสุ องฺเคสุ นิทฺธารณ ฯ 
        ต ปุคฺคล อปเนตฺวา อุโปสโถ วา ปวารณา วา กาตุ 
สกฺกา จ โหตีติ โยชนา ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ ตปฺปจฺจยาติ 
ตสฺส ปุคฺคลสฺส อปนยการณา ฯ กตเมน สมเถน สมฺมตีติ 
ย ปน วจน ภควตา วุตฺต ต วจน สนฺธาย วุตฺตนฺติ 
                         [ปา.๒ ส.๔๖๓.๔๖๔]  
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สมฺพนฺโธ ฯ 
        ปฺาปยติ ปยตีติ ปฺตฺติ ปฺตฺติภูโต วินโย 
ปฺตฺติวินโย๑ ฯ วิภชฺชติ เอตายาติ วิภตฺติ ฯ ปท ภาเชติ 
เอเตน วจเนนาติ ปทภาชน ฯ 
        สวรณ สวโร น สวโร อสวโร ฯ วีติกฺกมน วีติกฺกโม ฯ 
        เยส ปน วินยปฏกฺจ อฏกถา จ สพฺพา ปคุณา เตส 
มหาเถราน เตติ ปเทน ปรามฏตฺตา เต เอต ฯ เป ฯ 
ธาเรนฺตีติ วุตฺตมตฺต ทฬฺห กโรนฺโต น หีติอาทิมาห ฯ 
เอตสฺสาติ ปมปาราชิกสฺส ฯ 
        [๘๓๕] ตนฺติ ปรมฺปร ฯ ปตาติ โปตฺถกาโรหนกาเล 
วฏฏคามณิรฺโ กาเล ปตา ฯ เตน วุตฺต มหาวเส 
        ปฏกตฺตยปาลิฺจ                ตสฺสา อฏกถมฺป จ 
        มุขปาเน อาเนสุ                ปุพฺเพ ภิกฺข ูมหามตี ฯ 
        หาน ึทสิฺวาน สตฺตาน        ตทา ภิกฺขู มหามตี ฯ 
        หาน ึทสิฺวาน สตฺตาน         ตทา ภิกฺขู สมาคตา 
        จิรฏ ิตตฺถ ธมฺมสฺส                โปตฺถเกสุ ลิขาปยุ ฯ 
        วฏฏคามณิยโย โส                 ราชา รชฺชมการยิ 
        อิติ ทฺวาทส วสฺสานิ        ปฺจมาเสสุ อาทิโตติ ฯ 
ตตฺถาติ คาถาสุ ฯ ทุติเย ฯ เป ฯ สุปติ ทติุยปาราชิกาทีน 
 ๑. เอว นิพฺพจน กาตุ น ยุชฺชติ อิทฺหิ น สมาสปท ฯ 

                       [ปา.๒.๓ ส.๔๖๔.๔๖๕]  
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ปุจฺฉาย วิสฺสชฺชเนสุ ฯ อปสทฺโท ปมปาราชิกสฺส ปุจฺฉาย 
วิสฺสชฺชน อเปกฺขติ ฯ 
        [๘๓๖] อิโต ปรนฺติ อิโต ปฺตฺติวารโต ปร วุตฺตา อิเม 
สตฺต วารา อุตฺตานตฺถา เอวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตทนนฺตโรติ ตสฺส 
สมถวารสฺส อนนฺตโร ฯ จสทฺโท กตาปตฺติวาโร จ วิปตฺติ- 
วาโร จาติอาทินา โยเชตพฺโพ ฯ ตโต สตฺตวารโต ปร อฏ 
วารา วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ ...อาทินา นเยน ปุน ปจฺจยวเสน 
ปจฺจยปฺปฏิพทฺเธน วุตฺโต เอโก ปฺตฺติวาโร ตสฺส ปจฺจยสฺส 
วเสน ปฏิพทฺเธน ปุริม ฯ เป ฯ สตฺต วารา วุตฺตาติ โยชนา ฯ 
เตปติ อฏ วารา ฯ 
        ตโตติ อฏวารโต ฯ น เหตฺถาติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ห ิ
สจฺจ เอตฺถ เอเตสุ ทฺวตฺตึสวาเรสุ กิฺจิ วจน ฯ กิฺจีติ ปท 
น อตฺถีติ ปเท กตฺตา ฯ 
                   โสฬสมหาวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                        ----------- 
                           [ปา.๘๐.. ส.๔๖๕.๔๖๖]  
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                 สมุฏานสีสวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๘๓๗] ตทนฺนตราย ปน เตส โสฬสวาราน อนนฺตราย 
สมุฏานกถาย วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ นิพฺพานปฺ- 
ปฺตฺติธมฺมา นิจฺฉิยนฺตีติ นิจฺฉยา กมฺมสาธน ฯ อสงฺขตา 
นิพฺพานฺเจว ปฺตฺติ อนตฺตา อตฺตวิรหิตา อิติ วินิจฺฉยาติ 
อตฺโถ ฯ อนิจฺจาการาทีหีติ อาทิสทฺเทน ทุกฺขานตฺตาการาน 
คหณ ฯ สภาคานนฺติ สทิสาน ฯ นามมตฺตมฺปติ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ 
        ยา จาติ เฉท กตฺวา รสฺสนฺติ สุตฺเตน อาการสฺส รสฺส 
กตฺวา ยจาติ รูปสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ ยาติ ปท มาติกาติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ จสทฺโท วิภงฺคา จ มาติกา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        สมฏุาน นิยโต กตนฺติ วตฺตพฺเพ นิคฺคหิตโลป กตฺวา 
สมุฏานนิยโต กตนฺติ วุตฺต ฯ อฏกถายมฺปน นิยโตกตนฺติ 
ทสฺสนโต นยิตกตนฺติ วตฺตพฺเพ อการสฺส โอการ กตฺวา 
นิยโตกตนฺติ วุตฺต อนุยนฺติ ทิโสทิสนฺติอาทีสุ วิย ฯ นิยต อิติ 
กต ภาสิต นิยโตกต ฯ นยิโตกตนฺติ ปท สมุฏานนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ นิยตฺจ ต สมุฏานฺจาติ นิยตสมุฏาน ฯ 
        เอเตนาติ สมุฏานนิยโต กตนฺติ วจเนน ฯ ปจฺเจตพฺโพติ 
                                  [ปา.๒๒๔ ส.๔๖๗]  
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สทฺทหิตพฺโพ ฯ เอตาเนว หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ นยิต สมุฏาน 
เอเตสนฺติ นิยตสมุฏานานิ ฯ สมฺเภทฺจ นิทานฺจ สมฺเภท- 
 ินิทาน ฯ จสทฺโท สมุฏานฺจ สมฺเภทนิทานฺจาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ อฺนฺติ ปท สมฺเภทนิทานนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
อปสทฺโท สมุฏาน อเปกฺขติ ฯ 
        ปาลิย ตสฺเสว ปริวารสฺส ตสฺมึเอว ปริวาเร นิยโตกต 
กตนิยมิต สมุฏาน จ อฺ สมฺเภทนิทานฺจ เหฏา วุตฺเต 
สุตฺวา เจว อุปริ สุตฺเต ปรวิารปาลิยฺจ ทิสฺสนฺติ ตสฺมา 
ธมฺมกาโม สเุปสโล ภิกฺขุ ปริวาร สิกฺเขยฺยาติ โยชนา ฯ 
        ตตฺถาติ สมฺเภทนิทานนฺติ ทฺวีสุ วจเนสุ ฯ สมุฏานสฺส 
สมฺเภโท สมุฏานสมฺเภโท ฯ นิทานนฺติ เทสวเสน ปากฏ 
กตฺวา นิทสฺเสตีติ นิทาน ฯ สมุฏานสฺส นิยโม สมุฏานนิยโม ฯ 
ตตฺถาติ สมุฏานนิยมสมฺเภทนิทาเนสุ นิทฺธารณ ฯ อิตร ปน 
นิทาน นาม อุปริ ทิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตสฺสาติ สิกฺขาปทสฺส ฯ 
ยถาายนฺติ ยถาอนุรูป สกิฺขาปทานุรูปนฺติ อตฺโถ ฯ อิติสทฺโท 
อยนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ ก ินนฺติ อิมินา ก ินภตฺต อติเรกจีวร 
นิวตฺเตติ ฯ สมุฏาเนสูติ นิทฺธารณ ฯ 
        [๘๓๘] ตตฺถาติ เมถุนนฺติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ สมุฏาน- 
สีสนฺติ สมานสมุฏานาน อิตเรส สิกขฺาปทาน ปุพฺพงฺคมนภาวโต 
                      [ปา.๒๒๔.๒๒๕ ส.๔๖๗.๔๖๘]  
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ปธานสมุฏาน ฯ เสสานิ สมุฏานานิ เตน ปมปาราชิเกน 
สทิสานิ ฯ ตตฺถาติ สุกฺกสสคฺโคติอาทิปเทสุ ฯ กายจิตฺตสมุฏานา 
อิติ ปกาสิตา๑ ฯ 
        เตนาติ อทินฺนาทาเนน ฯ ตตฺถาติ อทินฺน วิคฺคหุตฺตรินฺติ- 
อาทิปเทสุ ฯ 
        เอฬกโลมสิกฺขาปทวตฺถุสฺมึ ภิกฺขุนิโย เอฬกโลมานิ โธวนติฺโย 
รชนฺติโย วิชฏนฺติโย ริฺจนฺติ อุทฺเทส ปริปุจฺฉนฺติ อาคตตฺตา 
วิภงฺเค ริฺจนฺติ อุทฺเทสนฺติ อาคตนฺติ วุตฺต ฯ วิภงฺเคติ เอฬก- 
โลมสิกฺขาปทสฺส ภาชนีเย อาคตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ รยิฺจนฺตีติ 
ปชหนฺติ ฯ เอตนฺติ สมณจีวเรน จาติ เอต วจน ฯ 
        ตทนนฺตรเมวาติ ตสฺส อจฺเจกจีวรสิกฺขาปทสฺส อนนฺตร ฯ 
        อิโตติ ลสุณนฺติฏเ๒ นจฺจนาติ วจนโต ฯ ปาลึ วิรชฺฌิตฺวา 
ลิขนฺตีติ ปาลิย สทฺทานุรูป อลิขิตฺวา อฺปาลึ ลิขนฺตีติ 
อธิปฺปาโย ฯ เอตฺถาติ นหาน อตฺถรณ เสยฺยาติอาทิวจเน ฯ 
ภิกฺขุนีติอาทินาติ ปท วุตฺตานีติ ปเท กรณ ฯ 
        เอตนฺติ ตถา อฏงฺคเตน จาติ วจน ฯ เอตนฺติ 
อโนกาเส จ ปุจฺฉนาติ วจน ฯ 
 ๑. กายจิตฺตสมุฏานิกา กตาติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. ลสุณตฺุติฏเติ สวณณฺนา 
 ปาลิ ฯ 

                     [ปา.๒๒๕..๒๒๙ ส.๔๖๘.๔๗๙]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 548 

        ตทนนฺตรเมวาติ ตสฺส รตฺติ ฉนฺนฺจ โอกาสนฺติ 
สิกฺขาปทตฺตยสฺส อนนฺตร ฯ 
        ตนฺติ นยิตสมุฏาน ฯ ตนฺติ ภูต กาเยน ชายตีติอาทิ- 
วจน ฯ 
        เนติ วิเนติ กายวจีทุจฺจริตนฺติ เนตฺติ เนตฺติ เอว ธมฺโม 
เนตฺติธมฺโม เนตฺติธมฺมสฺส อนุโลมิก เนตฺติ...มิก ฯ 
วินยปาลิธมฺมสฺสาติ วินยปาลิสงฺขาตสฺส ธมฺมสฺส ฯ 
               สมฏุานสีสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                ------------ 
                   [ปา.๒๓๐ ส.๔๗๙.๔๘๐]  
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                  กติปุจฺฉาวารวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๘๓๙] ...โกฏาเสสูติ ปท โกสลลฺาติ ปเท อาธาโร ฯ 
โกสลลฺชานนตฺถนฺติ ปท วุตฺโตติ ปเท สมฺปทาน ฯ ตตฺถาติ 
กติ อาปตฺติโยติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ กึ ปน วิเสโส อตฺถีติ 
อาห เกวล เหตฺถาติอาทึ ฯ หิ สจฺจ เกวล วิเสโส เอตฺถ 
ทุติยสิกฺขาปเท ฯ วินยปุจฺฉาติ สุวูปสมสฺส ปุจฺฉา ฯ นนุ จ 
วินีตวินยสทฺทาน นานตฺตา อตฺโถป นาน ภเวยฺย ตสฺมา 
วินยปุจฺฉาติ น วตฺตพฺพนฺติ อาสงฺก สนฺธายาห วินีต วินโยติอาทึ ฯ 
        วิเนติ อาปตฺตึ อปเนติ เอเตหิ วิรติอาทิธมฺเมหีติ วินีตานิ ฯ 
วสนฺติ อวิปฺปฏิสาราทิธมฺมา เอตฺถาติ วตฺถูนิ อวิปปฺฏิสาราทิ- 
ธมฺมาน การณนฺติ อธิปฺปาโย ฯ วินีตานิ เอว วตฺถูนิ 
วินีตวตฺถูนิ ฯ 
        เอตฺถาติ วินีตวตฺถูนีติ ปเท ฯ เยสูติ อคารวาทีสุ ฯ 
ปุจฺฉาทฺวย วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ อภาวกรณธมฺมปุจฺฉาติ อภาวสฺส 
กรณธมฺมาน ปุจฺฉา ฯ สตีติ ปท อุปฺปชชฺนกาติ ปเท 
ลกฺขณกิริยา ฯ เตสเยวาติ อธิกรณาน ฯ 
        [๗๔๐] อาคตวเสน วุตฺตา วุตฺตนฺติ จ เทฺว ปาา ฯ 
วิภงฺเค อาคตวเสน วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
                    [ปา.๒๓๒ ส.๔๘๑.๔๘๒]  
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        [๘๔๑] ยา ธมฺมชาติ เอเตหิ อาปตฺติกฺขนฺเธหิ อารกา รมติ 
อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ อารติ กตฺตุสาธน ฯ ยา ธมฺมชาติ 
เอเตหิ อาปตฺติกฺขนฺเธหิ วนา รมติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ 
วิรติ ฯ ตสฺสาติ กรณสฺส ฯ น กรณ อกรณ กรณปฺปฏ-ิ 
ปกฺขนฺติ อธิปฺปาโย ฯ น อชฺฌาปตฺติ อนชฺฌาปตฺติ ฯ ธมฺมชาติ 
เวลนโต เวลา นาม ฯ เวลนโตติ ปทสฺส อตฺถ วิวรนฺโต 
จลนโตติอาทึ อาห ฯ หฺติ เอตายาติ ฆาโต เสตุโน 
ฆาโต เสตุฆาโต ฯ 
        [๘๔๒] พุทฺเธ อคารโวติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ 
นตฺเถตสฺสาติ นตฺถิ เอตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ สรภฺนฺติ สเรน 
ภณน ฯ ธมฺมสฺสวนคฺค ภินฺทิตฺวาติ ธมฺมสฺสวนสมาคม โกเปตฺวา ฯ 
        ธมฺมสสฺวน คจฺฉติ ปวตฺตติ เอตฺถ าเนติ ธมฺมสฺสวนคฺค ฯ 
ปคพฺภสฺส ภาโว ปาคพฺภิย กาเยน ปวตฺต ปาคพฺภิย กายปฺ- 
ปาคพฺภิย ฯ 
        อสิกฺขมาโนติ อปูรยมาโน ฯ อพฺรูหยมาโนติ อวฑฺฒย- 
มาโน ฯ ตถาสทฺโท อุปสหรณตฺโถ ฯ 
        [๘๔๓] ตนฺติ วิวาทมูล ฯ วุตฺตมตฺถ ปากฏ กาตุ ย 
อตฺตนาติอาทิ วุตฺต ฯ 
        นน ุจ อนุวาทมูลนิทฺเทโส วิวาทมูลนิทฺเทเสน สมาโน ตสฺมา 
                     [ปา.๒๓๓..๒๓๕ ส.๔๘๒.๔๘๓]  
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อนุวาทมูลนิทฺเทโส น วตฺตพฺโพติ โจทน สนฺธายาห อนุวาท- 
มูลนิทฺเทโสติอาทึ ฯ อถโชติ สจฺจโต วิเสโสติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ นิสฺสายาติ ปท วิวทนฺตานนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
วิวทนฺตาน ภิกฺขูน โก...ทโยติ ปเท สมพฺนฺโธ ฯ ตถา 
วิวทนฺตาติ เตน เภทกรนิสฺสยากาเรน วิวทนฺตา ภิกฺขู 
อนุวทนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ สีล...สูติ นิทธฺารณ ฯ อาปชฺชิตฺวาติ 
ปท อนุวทนฺตีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อนุวทนฺตีติ โจเทนฺติ ฯ 
เอตฺถาติ วิวาทมูลานุวาทมูลนิทฺเทเสสุ ฯ 
        [๘๔๔] สาราณียธมฺมนิทฺเทเส วินิจฺฉโย ฯ ตตฺถาติ สมฺมุขา- 
ปรมฺมุขาวเสน ทฺวีสุ กายกมฺเมสุ นิทฺธารณ ฯ นวกานนฺติ ปท 
จีวรกมฺมาทีสูติ ปเท  สมพฺนฺโธ ฯ สหายภาวคมนนฺติ สหายภาวสฺส 
คมน เถรสฺสาติ อาหริตพฺพ ฯ 
        วีชเนน วาตสฺส ทาน วีชนวาตทาน ปาทโธวนฺจ 
วีชนวาตทานฺจ ปาท...ทาน ฯ 
        อุภเยหิปติ นวกตฺเถเรหิ ทุนฺนิกฺขิตฺตานนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
ทารุภณฺฑาทีนนฺติ ปท ปฏิสามนนฺติ ปเท กมฺม ฯ เตสูติ นวกตฺ- 
เถเรสุ อวฺนฺติ ปเท อาธาโร ฯ อวฺนฺติ อวมานน ฯ 
อกตฺวาติ ปท ปฏิมานนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อตฺตนา 
ทุนฺนิกฺขิตฺตาน ทารุภณฺฑาทีน ปฏิสามน วิย ฯ โย นนฺติ โย 
                  [ปา.๒๓๕..๒๓๗ ส.๔๘๓.๔๘๔]  
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ปุคฺคโล น เมตฺต กายกมฺมสงฺขาต ธมฺม ฯ ต ปุคฺคลนฺติ ปท 
อนุสฺสรนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ เยส กโตติ เยส ปุคฺคลาน เตน 
ปุคฺคเลน เมตฺตากายกมฺมสงฺขาโต กโต ฯ สพฺรหฺมจารีนนฺติ 
ปท ปยนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ ปย กโรติ สาราณียธมฺโมติ 
สมฺพนฺดธ ฯ สงฺคหายาติอาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ สพฺรหฺม- 
จารีหีติ ปท สงฺคเหตพฺพาติ ปเท กตฺตา ฯ 
        เมตฺต ...ทีสุ วินิจฺฉโย ฯ วิหาเรติ ปท อสนฺเตติ ปเท 
อาธาโร ฯ อสนฺเตติ เถเร อวิชฺชมาเน ฯ ตนฺติ เถร ฯ 
ปฏิปุจฺฉนฺตสฺส ปุคฺคลสฺส วจนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ มมายน- 
วจนนฺติ เปมวเสน วจน ฯ 
        เมตฺตาสิเนหสินิทฺธานีติ เมตฺตาสงฺขาตสิเนเหน สินิทฺธานิ ฯ 
สมนฺนาหรณนฺติ สมานมนสิกรณ ฯ 
        [๗๔๕] เนวาติ ปท ภฺุชตีติ ปเท ปฏเสโธ ฯ น ปุคฺคลนฺติ 
ปุคฺคล ปฏิวิภชิตฺวา น ภฺุชติ ฯ อามิส ปุคฺคลปฺปฏิวิภาค 
าเปตุ เอตฺตก วา อสุกสสฺ จาติอาทิ วุตฺต ฯ จสทิโท 
ปเรส ทสฺสามีติ วุตฺตวจน อเปกฺขติ ฯ อหิตาวเสสนฺติ คหิตโต 
อวเสส ปณฺฑปาต ฯ อทาตุปติ อทาน ฯ ปสทฺโท ทาตุป 
วฏฏตีติ าเปติ ฯ สพฺเพสนฺติ สีลวนตฺานฺจ ทุสฺสีลานฺจ ฯ 
วุตฺตนฺติ อฏกถาสุ วุตฺต ฯ 
                      [ปา.๒๓๗.๒๓๘ ส.๔๘๔.๔๘๕]  
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        คิลาโน จ คิลานุปฏาโก จ อาคนฺตุโก จ คมิโย จ 
จีวรกมฺมาทิปฺปสุโต จ คิลา...ปสุตา ฯ 
        วิเจยฺย ทานปติ วิจินิตฺวา ทาน ฯ ปสทฺโท สพฺเพส ปทาน 
อเปกฺขติ ฯ ยทิ ปน วิเจยฺย ทาน วฏฏติ สาราณียธมฺม- 
ปูรโก ปุคฺคลวิภาโค นาม โหติ นนูติ อาห น หีติอาทึ ฯ 
เอเตติ คิลานาทโย ฯ ปุคฺคลวิภาคสฺส อการเณ เหตุ าเปนฺโต 
อาห อีทิสาน หีติอาทึ ฯ อีทิสาน คิลานาทีน หิ ยสฺมา 
กาตพฺโพเยว อิติ ตสฺมา อย สาราณียธมฺมปูรโก วิจินิตฺวา 
ทาน กโรติ ฯ 
        กิจฺเฉท ทกฺุเขน ลาโภ เอเตสนฺติ กิจฺฉลาโภ เตส ภาโว 
กิจฺฉลาภตฺต  
        [๘๔๖] อขณฺฑานีติอาทีสุ วินิจฺฉโย ฯ ยสฺส ภิกขฺุสฺส สิกฺขา- 
ปทนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อา...สูติ นิทธฺารณ ฯ ภินนฺ ตสฺสาติ 
สิกฺขาปท ภินฺน ตสฺส สีล ฯ เทฺว ตีณิ สกิฺขาปทานิ ภินฺนานิ 
ตสฺส สีล สพล นาม โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ วิสภาควณฺเณนาติ 
ปท วิยาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ กาฬรตฺตาทีนนฺติ นิทฺธารณ ฯ 
        อฺตโร สรีรวณฺโณ ยสฺสา สา อฺตรสรีรวณฺณา ฯ 
วิสภาโค อสทิโส วณฺโณ ยสฺสา สา วิสภาควณฺณา ฯ พินฺทุ 
วิจิตฺร ยสฺสา สา พินฺทุวิจิตฺรา ฯ 
                               [ปา.๒๓๘ ส.๔๘๕]  
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        ตานิ ปเนตานิ สีลาน วุจฺจนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ ตณฺหา- 
ทิฏ ีหีติ ปท อปรามฏตฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ อปรามฏตฺตาติ 
อคฺคเหตพฺพตฺตา ฯ สวตฺตยนฺตีติ ชเนนฺติ ฯ 
        กลฺยาณ สีล เยส เต กลฺยาณสีลา ฯ สมานภาว อุปคต 
สีล ยสฺส โส สมานภาวูปคตสีโล ฯ 
        [๘๔๗] ยา สมฺมาทิฏ ิ วฏฏทุกฺขโต นิยฺยาติ นิสฺสรติ อิติ 
ตสฺมา สา สมฺมาทิฏ ิ นิยฺยานิกา นาม อนิยปฺปจฺจโย กตฺตุ- 
วาจโก ฯ ยา สตฺถุ อนุสิฏ ิ ต กโรตีติ ตกฺกโร ตสฺส 
ยถานุสิฏปฺปฏิปชชฺนกสฺสาติ อตฺโถ ฯ ตถา ต สาราณียธมฺมปูรณ 
กโรติ สีเลนาติ ตถาการี ฯ 
                     กติปุจฺฉาวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                   --------------- 
                              [ปา.๒๓๘ ส.๔๘๖]  
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                 ขนฺธกปุจฺฉาวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๘๔๘] ตตฺถาติ อุปสมฺปทกฺขนฺธเก วุตฺตานีติ ปเท 
อาธาโร ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ นน ุอาปตฺติโย นาม 
ปุคฺคลานฺเว โหนฺติ น ปทาน กสฺมา ปน สมุกฺกฏปทาน 
กติ อาปตฺติโยติ สามีวเสน นิทฺเทโส กโตติ อาห เยน เยนาติ- 
อาทึ ฯ เสเสสูติ อภพฺพปุคฺคลปริสทูสกาทิทีปเกสุ เสเสสุ ฯ 
        นสฺสนตฺุ เอเตติ ปทจฺเฉโท ฯ วทโตติ วทนฺตาน 
พหุวจนตฺเถ เอกวจน ฯ วทตนฺติป ปาโ ฯ เสเสสูติ อสวาสกาทิ- 
ทีปเกสุ ปฏิกเฺขปปเทสุ ฯ 
        เอกา ทกฺุกฏาปตฺติเยวาติ วสฺส อนุปคมนาทิปฺปจฺจยา เอกา 
ทุกฺกฏาปตฺติ วุตฺตา ฯ 
        ปวารณ...ปติ อปสทโฺท อุโปสถกขฺนฺธก อเปกฺขติ ฯ 
        วจฺฉตรึ อุคฺคเหตฺวาติ วจฺฉตรึ คเหตฺวา มาเรนฺตาน 
ฉพฺพคฺคิยาน ปาจิตฺติย ฯ องฺคชาตจฺฉุปเนติ คาวีน องฺคชาตสฺส 
อตฺตโน องฺคชาเตน พหิ ฉุปเน ฯ เสเสสูติ คาวีน วิสาณาทีสุ 
คหเณ ปฏาทิรหุเณ จ ยถาห ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อจิรวติยา 
นทิยา คาวีน ตรนฺตีน วิสาเณสุป คณฺหนฺตีติอาทึ ฯ 
        สมนฺตา ทฺวงฺคุเลติ วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺคาน สมนฺตา 
                  [ปา.๒๘๙.๒๙๐ ส.๔๘๗.๔๘๘]  
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ทฺวงฺคุลมตฺเต ปเทเส สตฺถกมฺม กโรนฺตสฺส กุลลฺจฺจย ยถาห น 
ภิกฺขเว สมฺพาธสฺส สมนฺตา ทฺวงฺคุเล สตฺถกมฺม วา วตฺถิกมฺม 
วา การาเปตพฺพ โย การาเปยฺย อาปตฺติ ถลฺุลจฺจยสฺสาติ ฯ น 
ภิกฺขเว อฺตฺร นิมนฺติเตน อฺสฺส โภชยาคุ ปรภุิฺชิตพฺพา 
โย ปริภฺุเชยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ วุตฺตตฺตา อาห 
โภชยาคุยา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ โภชยาคูติ ย อุณฺห วา สีต 
ภฺุชนฺตาน โภชกาเล คหิตฏาเน โอธิ ปฺายติ สา โภชยาคุ 
คหณยาคุ ฯ ปาจิตฺติยนฺติ ปรมฺปรโภชนปฺปวารณาสิกฺขาปทา 
ปาจิตฺติย ฯ เสเสสูติ อนฺโตวุตฺถอนฺโตปกฺกสยมฺปกกฺปริโภคาทีสุ 
ยถาห น ภิกขฺเว อนฺโตวุตฺถ อนฺโตปกกฺ สามปกฺก 
ปริภฺุชิตพฺพ โย ปริภฺุเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติอาทึ ฯ 
        ตตฺถาติ ก ินกฺขนฺธเก ฯ 
        โรมฏเติ ภุตฺตสฺส ลหุปาตตฺถาย กุจฺฉิคต มุข อาโรเปตฺวา 
สณฺหกรณวเสน หนุปาลเน ฯ 
        สงฺฆเภเทติ สงฺฆเภทกฺขนฺธเก ฯ เภทานุวตฺตกานนฺติ 
สงฺฆเภทานุวตฺตกาน ฯ 
        ตตฺถาติ ปฺจสติกสตฺตสติเกสุ ฯ 
                   ขนฺธกปุจฺฉาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                      ---------- 
                        [ปา.๒๙๐..๒๙๓ ส.๔๘๘]  
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                  เอกุตฺตริกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๘๔๙] เอกุตฺตริกนเย วินิจฺฉโย ฯ เอกุตฺตริกนเยติ 
เอเกกองฺคาติเรกตาย เอกุตฺตรสงฺขาเต เอกกทุกาทินเย ฯ 
        เอเกน อุตฺตโร อธิโก เอกุตฺตโร เอกุตฺตโร เอว 
เอกุตฺตริโก ณิโก สกตฺเก ฯ อถวา เอกุตฺตร อสฺส อตฺถีติ 
เอกุตฺตริโก อิกปฺปจฺจโย เอกุตฺตริโก เอว นโย เอกุตฺตริกนโย ฯ 
        [๘๕๐] อชานนฺเตนาติ ปท วีติกฺกนฺตาติ ปเท กตฺตา ฯ 
อาปนฺนสฺสาปติ อปสทฺโท อนาปนฺน อเปกฺขติ ฯ จสทฺโท 
สุทฺธิปฺปตฺตสฺส จ สามเณรภูมิย  ิตสฺส จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        ปาล.ิ..หีติ ปท อาปนฺนาติ ปเท กตฺตา ฯ มูลวิสุทฺธิยาติ 
ปท อนฺตราปตฺตีติ ปเท สมฺพนฺโธ  มูเล อาทิมฺหิ ทินฺนปริวาส- 
มานตฺตสงฺขาตวิสุทฺธิยาติ อตฺโถ ฯ วิสชฺุฌติ เอตายาติ วิสุทฺธิ 
มูเล อาทิมฺหิ ทินฺนา วิสุทฺธิ มูลวิสุทฺธิ ฯ อคฺฆวิสุทฺธิยาติ 
อคฺฆสโมธานสงฺขาตวิสุทฺธิยา ฯ อิทมฺปติ กุรุนฺทวีจน ฯ 
        น อาปชฺชิสฺสามีติ มนสิกาเรน เทสิตา โหติ สา อาปตฺติ 
คณนูปกา นามาติ สมฺพนฺโธ ฯ เทสิตาปติ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ 
เทสิตคณน น อุเปตีติ อาปตฺติ น วุฏาตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
ธุรนิกฺเขป อกตฺวา อาปชฺชเน สิขาปตฺต โทส ทสฺเสนฺโต 
                       [ปา.๒๙๔ ส.๔๘๙.๔๙๐]  
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อาห อฏเม วตฺถุสฺมึ ภิกฺขุนิยา ปาราชิกเมว โหตีติ ฯ อฏเมติ 
อฏวตฺถุกสงฺขาเต อฏเม วตฺถุสฺมึ ฯ วตฺถุสฺมินฺติ ปท โหตีติ 
ปเท อาธาโร ฯ 
        อาทีสุ ... ปเทสูติ ปท วินิจฺฉโยติ ปเท อาธาโร ฯ 
        ยา จ อาปตฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อสจฺจาปเนติ วิสวาทาปเน ฯ 
        อานนฺตริยกมฺมสงฺขาตา อาปตฺติ อานนฺตริยกมฺมาปตฺติ ฯ 
กรหจีติ ปท กทาจีติ ปทสฺส เววจน ฯ 
        เอวนฺติ วตฺถุอาปตฺหีติ ฯ เตนาติ อธมฺมโจทเกน ฯ ตถาติ 
อธมฺเมน ฯ 
        อุกฺเขปนียกมฺเมน กโต อุกฺเขปนียกมฺมกโต ฯ อวเสสจตุพฺ- 
พิธตชฺชนียาทิกมฺเมน กโต อวเสส...กโต ฯ อย หีติ อย 
ตชฺชนียาทิกมฺมกโต ปุคฺคโล ฯ ลิงฺคฺจ ทณฺฑกมฺมฺจ 
สวาสนาสนา จ ลิงฺค...สนา ฯ 
        กมฺมนานาสวาสโกติ กมฺมนานาสวาสกสงฺขาโต อาปตฺติยา 
อทสฺสนาปฏิกมฺเม ปาปกาย ทิฏ ิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิตฺตโก ฯ 
ลทฺธินานาสวาสโกติ อุกฺขิตฺตานุวตฺตกสงฺขาโต ลทฺธินานาสวาสโก ฯ 
อุกฺขิตฺเตสุ ธมฺมวาทิโน เอเตติ อุปฺปนฺนาย ลทฺธิยา นานากโต 
สวาโส เอตสฺสาติ ลทฺธินานาสวาสโก ฯ 
        [๘๕๑] ทุเกสุ วินิจฺฉโย ฯ ภูตาโรจนาปตฺตีติ ภูตสฺส อุตฺตริ- 
                        [ปา.๒๙๔.๒๙๕ ส.๔๙๐.๔๙๑]  
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มนุสฺสธมฺมสฺส อนุปสมฺปนฺนสฺส อาโรจเน อาปตฺติ ฯ อภูตา- 
โรจนาปตฺตีติ อตฺตนิ อสนฺตสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส อาโรจเน 
จตุตฺถปาราชิกาปตฺติ ฯ ปทโสธมฺมาทิกาติ อาทิสทฺเทน อุตฺตรึ- 
ฉปฺปฺจวาจาธมฺมเทสนาทิอาปตฺตีน คหณ ฯ สปริกขฺารปฺปฏิส- 
ยุตฺตาติ อตฺตโน ปรกิฺขารพทฺธา ฯ สงฺฆิกมฺจปาทีนนฺติ 
อาทิสทฺเทน ภิสีอาทีน คหณ ฯ ...คมนาทีสูติ อาทิสทฺเทน 
อนุทฺธริตฺวา วา อนุทฺธราเปตฺวา วา คมน สงฺคณฺหาติ ฯ 
        ครุกนฺติ ทุฏุลลฺวาจาสงฺฆาทิเสโส ฯ มุสา ภณนฺโต ครุกนฺติ 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺตึ อาปชฺชติ ฯ ภูตาโรจเนติ ภูตสฺส 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส อนุปสมฺปนฺนสฺส อาโรจเน ฯ 
        อิตีติ มนสิกาเรน ฯ นิสีทนฺโตติ หตฺถปาส วิชหิตฺวา 
นิสีทนฺโต ฯ ตนฺติ มฺจป ฯ อติคมฺภีรนฺติ ทฺวงฺคุลปพฺพปรมา- 
ติกฺกมน ฯ อุทกสุทฺธิกนฺติ มุตฺตกรณสฺส โธวน ฯ เตติ 
ปาริวาสิกาทิเก ฯ 
        เวชฺชกมฺมฺจ ภณฺฑาคาริกกมฺมฺจ จิตฺตกมฺมฺจ เวชฺช... 
กมฺมานิ ฯ ภณฺฑาคาริกกมฺมนฺติ คหฏาน ภณฺฑปฺปฏิสามน ฯ 
จิตฺตกมฺมนฺติ อิตฺถีปุริสาทิจิตฺตกมฺม ฯ 
        โอวาท น คณฺหนฺโตติ ภิกฺขุนีหิ โอวาทตฺถาย วตฺต 
อคฺคณฺหนฺโต ฯ ปฺจาหิก สงฺฆาฏิวารนฺติ ปฺจม ทิวส ปฺจ- 
                     [ปา.๒๙๖.๒๙๗ ส.๔๙๒.๔๙๓]  
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จีวรานิ เนว นิวาเสติ น ปารุปติ น โอตาเปติ ฯ ปฺจม 
ทิวส อติกฺกมยมานา ภิกฺขุนี ฯ อรุณคฺเคติ อรุณโต อาทิมฺหิ ฯ 
อรุณุคฺเคติป ปาโ อรุณสฺส อุคฺคมเนติ อตฺโถ ฯ 
        [๘๕๒] สงฺเฆสูติ ปท นิสินฺเนสูติ ปเท ลกฺขณวนฺต นิสินฺเนสูติ 
ปท นิสีทิตฺวาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ เตสนฺติ อตฺตนา 
นิสินฺนเก เตส ภิกฺขูน ฯ เตสนฺติ ปท คณ อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
เตส คณปูรโกติ วจเนน เยส สนฺติเก นิสินฺโน เตส กมฺม 
โกเปตีติ าเปติ ฯ อิตเรสนฺติ ปท หตฺถปาสนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ อนาคตตฺตาติ ปรปกฺขสฺส ลทฺธ ึคณฺหนฺตสฺส ภิกฺขุโน 
น อาคตตฺตา อิตเร กมฺม โกเปติ เตน มหาวคฺคฏกถาย 
โย สงฺเฆน อุกฺเขปนียกมฺมกตาน อธมฺมวาทีน ปกฺเข นิสินฺโน 
ตุเมฺห กึ ภณถาติ เตส อิตเรสฺจ ลทฺธึ สุตฺวา อธมฺม- 
วาทิโน อิเม อิตเร ธมฺมวาทิโนติ จิตฺต อุปฺปาเทติ อยนฺเตส 
มชฺเฌ นิสินฺโน ว เตส นานาสวาสโก โหติ กมฺม โกเปติ 
อิตเรสมฺป หตฺถปาส อนาคตตฺตา โกเปตีติ วุตฺต ฯ เอเสว 
นโยติ อติเทสตฺถ วิตฺถารโต ทสฺเสนฺโต เยส หีติอาทิมาห ฯ 
        [๘๕๓] อิตีติ เอว ฯ กมฺเมน ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน 
วินิจฺฉโย ฯ อุทฺเทโสติ ปฺจสุ ปาฏิโมกขฺุทฺเทเสสุ โย โกจิ 
อุทฺเทโส ฯ กมฺมนฺติ ยงฺกิฺจิ อปโลกนาทิกมฺม ฯ ปุพฺพภาคาติ 
                       [ปา.๒๙๗.๒๙๘ ส.๔๙๔.๔๙๕]  
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สงฺฆเภทโต ปุพฺพปฺปวตฺตโกฏาสา ฯ ปมาณนฺติ สงฺฆเภท- 
นิปฺปตฺติยา ปมาณ ฯ 
        [๘๕๔] เถยฺยสวาสกาทโยติ อาทิสทฺเทน ปตุฆาตกมาตุฆาตก- 
อรหนฺตฆาตกโลหิตุปฺปาทก สงฺฆเภทกภิกฺขุนีทูสกติตฺถิยปฺปกฺกนฺตกาน 
คหณ ฯ ทุกฺกฏ กิริย เอเตสนฺติ ทุกฺกฏกริิยา ฯ อุโภปติ 
อลชฺช ีจ พาโล จาติ อุโภ ปุคฺคเล นิสฺสายาติ ปเท กมฺม ฯ 
พาลสฺส จ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อาณายปติ อป- 
สทฺเทน น เกวล ยาจนาย นิสฺสโย ทาตพฺโพติ าเปติ ฯ 
ลชชฺิสฺส ปน ยาจนฺตสฺเสว นิสฺสโย ทาตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        ตตฺถาติ สิกฺขูปฆาติกโภคุปฆาติกาสุ ฯ 
        วินเย สทิฺธา อตฺถา เวนยิกา ฯ เสตุสฺส จิตฺตสฺส หนน 
อนุปฺปาทน เสตุฆาโต ฯ จิตฺตสฺสาปติ อปสทฺเทน ปเคว กาเยน 
คหณาทีสูติ าเปติ ฯ 
        พิชชฺนคฺคาโห จ ธมฺมชฺเฌสน จ พิชฺชนคฺคาหธมฺมชฺเฌสน๑ ฯ 
        [๘๕๕] ตตฺถาติ รุหิรปฺุปาทาปตฺติอาทีสุ นิทฺธารณ ฯ อิตีติ 
มนสิกาเรน ฯ พาโลติ ปทสฺส อตฺถปท อพฺยตฺโตติ ฯ เสสนฺติ 
ปริสุปฏาปกาปตฺติโต อฺ อาปตฺตึ ฯ อสฺจิจฺจฺจ 
สหคารเสยฺยฺจ อสฺจิจฺจสหคารเสยฺย ฯ 
 ๑. วิชฺชน...อิต ิวณณฺนาปาโ ฯ วิชนี... อิติ ภวิตพฺพ ฯ 

                    [ปา.๒๙๘..๓๐๕ ส.๔๙๕..๔๙๘]  
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        พฺยตฺโตมฺหิ อิติ มนสิกตฺวา ฯ ชุเณฺหติ ปุริมปกฺเข ฯ อนฺุ- 
าตนฺติ สพฺพ สงฺฆกิจฺจ ฯ กตฺติกปุณฺณมาสิยาติ อปรกตฺติก- 
ปุณฺณมาสิยา ฯ กตฺติกปุณฺณมีทิวเสติ ปจฺฉิมกตฺติกปุณฺณมีทิวเส 
วสฺสิกสาฏิกจีวร อปฺปจฺจุทฺธริตฺวา ปาฏิปเท อรุณ อุฏเปนฺโต 
อปฺปจฺจุทฺธรปฺปจฺจยา อาปตฺตึ เหมนฺเต อาปชฺชติ ฯ ตปติ 
กุรุนฺทฏกถาวจน ฯ กุรุนฺทฏกถาวจนสฺส ปน ปาลิยา 
อวิรุชฺฌนภาว าเปนฺโต จาตุมฺมาสนฺติอาทิมาห ฯ สติยา 
วสฺสิกสาฏิกายาติ วสฺสิกสาฏิกจีวเร วิชฺชมาเน ฯ 
        [๘๕๖] โอติณฺเณนาปติ อปสทฺโท ชนฺตาฆเร  ิต อเปกฺขติ ฯ 
เอตเทว ปริกมฺม กาตุ วฏฏติ ฯ อุภยตฺถาติ ชนฺตาฆรอุทเกสุ ฯ 
สพฺพตฺถ กปปฺยาติ สพฺพกมฺเมสุ อนุรูปา ฯ ตายาติ ปฏิจฺ- 
ฉาทิยา ฯ ยนฺตีติ คจฺฉนฺติ ฯ นิยฺยนฺตีติ นิคฺคจฺฉนฺติ ฯ 
        อพฺภา จ มหิกา จ ธูโม จ รโช จ ราหุ จ อพฺภา...ราหู 
เตหิ วิมุตฺต อพฺภา...มุตฺต ฯ 
        น เตสุ อพฺภามหิกาธูมรชราหูสุ อฺตเรน ปฏิจฺฉนฺน 
จนฺทมณฺฑล วิโรจติ ฯ 
        กรณีเยติ กตฺตพฺเพ อตฺเถ สติ ฯ อฺนฺติ อฺ เภสชฺช ฯ 
        อนุปขชฺชาติ อนุปปฺวิสิตฺวา ฯ 
        สติ วุฑฺฒตเรติ วุฑฺฒตเร สติ อนชฌฺิฏโ นวโก ฯ 
                  [ปา.๓๐๕..๓๐๗ ส.๔๙๘..๕๐๑]  
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        [๘๕๗] ตชฺชนีย...กตสฺสาติ ตชฺชนียกมฺมาทินา กตสฺส 
ภิกฺขุสฺส ฯ อลชชฺี จ  ฯ เป ฯ เอตฺถา วจเน อิติ อตฺโถ ฯ อย 
ธมฺมาธมฺม น ชานาตีติ ปท พาโลติ ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ 
อาปตฺตานาปตฺตึ น ชานาตีติ ปท อปฺปกตฺตโต วาติ ปทสฺส 
อธิปฺปาโย ฯ 
        นตฺถ ิปกตตฺโต ปกติสภาโว เอตสฺสาติ อปฺปกตตฺโต วินเย 
อปฺปกตฺูติ อตฺโถ ฯ 
        เอตฺตาวตาติ พาลภาวอปฺปกตตฺตภาเวน ฯ พาลภาโว มูล 
เอติสฺสา อาปตฺติยาติ พาลภาวมูลกา ฯ อปฺปกตฺตภาโว มูล 
เอติสฺสาติ อปฺ...มูลกา ฯ เตสนฺติ สีลวิปนฺนาทีน ติณฺณ ภิกฺขูน ฯ 
จสทฺโท อปสฺสนฺตานฺจ อปฺปฏิกโรนฺตานฺจ อนิสฺสชฺชนฺตาน- 
เยว จาติ โยเชตพฺโพ ฯ ปาสกาทีหีติ ปท กีฬนาติ ปเท กรณ ฯ 
ชุตสฺส กีฬน ชุตกีฬน ฯ 
        มุข เอว อาลมฺพโร มขุาลมฺพโร มขุาลมฺพรสฺส กรณ 
วาทน มุขาลมฺพรกรณ ต อาทิ ยสฺส โส มุขา...ณาทิ 
มุขา...ทิ เอว เภโท มุขา...เภโท๑ มุขเภรีวาทนาทิเภโทติ 
อตฺโถ ฯ อภิธานปฺปาทีปกาย ปน อาลมฺพโร จ ปณฺฑโวติ๒ 

วุตฺต ฯ นจฺจน จ คายนฺจ นจฺจนคายน ฯ 
 ๑. มุขาฬมฺพร...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. ปณโวติป ฯ 

                    [ปา.๓๐๙.๓๑๐ ส.๕๐๑.๕๐๒]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 564 

        โย หิ ตนฺติ หิ สจฺจ โย ภิกฺขุ ต สิกขฺาปท ฯ อุปหนน 
อุปฆาติก ฯ คณฺฑุ...ทินา วาติ เอตฺถ วาสทฺโท เวชฺชกมฺเมน 
วาติ โยเชตพฺโพ ฯ อุคฺคณฺหณฺจ อาโรจนฺจ อุคฺค...จน 
สาสนสฺส อุคฺคณฺหณอาโรจน สาสน...จน ฯ ว  ีชนคีาหาทิเกติ 
จิตฺตวีชนี คเหตฺวา อนุโมทนาทิกรเณ ฯ เอกสฺมีปติ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ กตฺตพฺพ กมฺม โอกาโส เอว กมฺม โอกาสกมฺม ฯ 
วจนมฺปติ พาลสฺส วจน ฯ อปสทฺโท ปเคว สงฺคหคมนาทีสูติ 
าเปติ ฯ พาโล ยตฺถ าเน คเหตฺวา คนฺตุกาโม โหติ ฯ 
โสติ พาโล ฯ โส วินโย ฯ ปุจฺฉนฺตสฺส พาลสฺส ฯ ปจฺุฉายาติ 
ปท โอกาโสติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อฺนฺติ ปุคฺคล ฯ โยป 
ตนฺติ โย ภิกขฺุ ต พาล ภิกขฺุ ปุจฺฉติ ฯ โส ภิกฺขุ อฺ 
ภิกฺขุ อิติ เอว ปณฺฑิเตน ภิกฺขุนา วตฺตพฺโพ ฯ อิติ ตสฺมา 
โส พาโล อฺเน ภิกฺขุนา เนว ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ อสฺส พาลสฺส 
ปุจฺฉา ปณฺฑิเตน ภิกฺขุนา น โสตพฺพา อิติ อตฺโถ ฯ 
        [๘๕๘] ปาตพฺยภาวนฺติ ปทสฺส อตฺถวิวรณ ปฏิเสวนนฺติ 
ภาวปฺปจฺจโย สกตฺเถ ฯ ขีณาสวนฺติ ปท ขมาเปตฺวาติ ปเท 
กมฺม ฯ คนฺตพฺพา อุปฺปชฺชิตพฺพาติ คติ คติยา วิโสธน 
คติวิโสธน ฯ อกุสลานิ เจว มูลานิ จาติ อกุสลมลูานิ กมฺม- 
ธารโย ฯ 
                    [ปา.๓๑๐..๓๑๓ ส.๕๐๒.๕๐๓]  
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        [๘๕๙] ตโต ปเรสูติ ตโต ปมจตุกฺกโต อฺเสุ ทุติยาทิ- 
จตุกฺเกสุ วินิจฺฉโย ฯ ติณวตฺถารเกนาติ ปท วุฏาตีติ ปเท 
เหตุ ฯ ตเมวาติ ต เอว กายทฺวาริก ปฺจมฺยตฺเถ ทุติยา 
ตโต กายทฺวาริกโตติ อตฺโถ วุฏาตีติ ปเท อปาทาน ฯ 
ตเมวาติ วจีทฺวาริก เทเสนฺโตติ ปเท กมมฺ ฯ สงฺฆิ...สสฺาติ 
ปท ผุสเนติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อนตฺถโตติ๑ ปท สงฺฆิ...สฺสาติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ กาย...เนติ ปท อาปชชฺิตพฺพาติ ปเท นิมิตฺต ฯ 
โลม...ยาติ ปท อาปชฺชิตพฺพาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ชคฺคนฺโตติ 
นิทฺท วิโนเทนฺโต ฯ อจิตฺตกาปตฺตินฺติ วิกาลโภชนาปตฺตึ ฯ 
อจิตฺตโกติ วีติกฺกมิสฺสามีติ จิตฺตภาเวน อจิตฺตโก ฯ สภาคนฺติ 
วิกาลโภชนาทิวตฺถุนา โกฏาส ฯ ตฺจาติ อฺตรนฺติ วุตฺต- 
อาปตฺตึ ฯ ตนฺติ ทุกฺกฏ ฯ อิตีติ เอว ฯ 
        [๘๖๐] โสติ คิหิปริกขฺาโร ฯ ปตฺโต จ จีวรฺจ นวกมฺมฺจ 
เภสชฺชฺจ ปตฺต...สชชฺานิ ฯ อปาปุรณ ทาตุนฺติ คพฺภ วิวริตฺวา 
อนฺโต ปริกฺขารฏปนตฺถาย วิวิรณกฺุจิก ทาตุ ฯ อนฺโต 
วสาเปตฺุจาติ สงฺฆตฺถาย อุปฺปนฺนปริกฺขาร สยเมว อนฺโต 
ปฏิสาเมตฺุจ วฏฏติ ฯ 
        [๘๖๑] อิทเมวาติ ลิงฺคปาตุภาเวนาติ วจน วุตฺตนฺติ ปท 
 ๑. อิท ปมปทเมว กถ ฉฏ ีปทสฺส วิเสสน ฯ 

                       [ปา.๓๑๕.๓๑๖ ส.๕๐๔.๕๐๕]  
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กมฺม ฯ ตนฺติ สหคารเสยฺยาปตฺตึ ฯ ปณฺณตฺติโยติ นามานิ ฯ 
สาติ ภิกฺขุนี ฯ วุตฺตปฺปกาเรนาติ ปมอุปฺปนฺนเสฏภาวสงฺขาเตน 
วุตฺตปฺปกาเรน ฯ เต หีติ หิ สจฺจ เต มหาปเทสา วุจฺจนฺตีติ 
ปเท กมฺม ฯ ภควตาติ ปท อุกฺก ฯ เป ฯ ปเต อิติ ปทตฺตเย 
กตฺตา ฯ อนุ... ...สฺมินฺติ ปท ปตาติ ปเท อาธาโร ฯ  
อุกฺกสิตฺวาตีมสฺส วิวรณ อุกฺขิปตฺวาติ ฯ อปฺปฏิคฺคหิตก ปน 
อุทก อชฺโฌหริตุ วฏฏตีติ อาสงฺกา สิยา ตนฺนิวตฺตนตฺถ อุทก 
ปนาติอาทิ วุตฺต ฯ อกาลิกตฺตาติ ยาวกาลิกาทินามสฺส อภาวโต ฯ 
วฏฏตีติ ธมกรกาทินา สยเมว คเหตฺวา อชฺโฌหริตุ วฏฏตีติ ฯ 
อกาลิกตฺตา อปฺปฏิคฺคหิตก วฏฏตีติ วุตฺตมตฺถ ทฬหฺ กโรนฺโต 
อาห ยาวาติอาทึ ฯ ยาว...นติี อชฺโฌหรตุินฺติ ปเท กมฺม ฯ 
อชฺโฌหริตุนติฺ อชฺโฌหรณ ภาเว ตุ น วฏฏตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ น วฏฏนฺตีติป ปาโ เอว สติ ยาวกาลิกาทีนีติ 
ปท น วฏฏนตีฺติ ปเท กตฺตา ฯ กาโลทิสสฺตฺตาติ กาล อุทฺทิสิตฺวา 
อนฺุาตตฺตา ฯ ยถาวุตฺตกาเลติ ปาจิตฺติยสิกฺขาปเท วุตฺตปฺ- 
ปกาเร สปฺปทฏาทิกาเล ฯ 
        [๘๖๒] สจฺฉตฺตุปาหโนติ ฉตฺตุปาหนสหิโต ฯ ตตฺถาติ 
วิหาเร ฯ วิจรนฺโต จาติ สทฺโท ปวิสนโฺต จ วิจรนฺโต จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ปวิสนฺโต จ ตตฺถ วิจรนฺโต จาติป ปาโ  ฯ 
                   [ปา.๓๑๗.๓๑๘ ส.๕๐๖.๕๐๗]  
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อสาธารณ อาปตฺตินฺติ ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีห อสาธารณ อาปตฺตึ ฯ 
        [๘๖๓] สพฺพาป ปาราชิกาปตฺติ ฯ กายสสคฺเคติ กาย- 
สสคฺเค สติ อาปตฺตินานตฺตตาว โหติ ฯ ตถาสทฺเทน 
ภิกฺขุสฺส จ ภิกฺขุนิยา จาติ ปท อากฑฺฒติ ฯ ลสุณขาทเน 
สติ ปาจิตฺติย โหติ ฯ อปสทฺโท กายสสคฺเค ภิกฺขุสฺสาติ- 
อาทินย อเปกฺขติ ฯ เอตฺถาติ อาปตฺตินานตฺตตา น วตฺถุ- 
นานตฺตตาติ วจเน ฯ เอวสทฺเทน วตฺถุนานตฺตตา เจว อาปตฺติ- 
นานตฺตตา จาติ ปท อากฑฺฒติ ฯ วิสุ อา...สุปติ อาทิโต 
ปฏาย จตฺตาริ ปาราชิกานิ วิสุ อาปชชฺนฺเตสปุ ฯ เสสา 
สาธารณาปตฺติโยติ อาทิโต ปฏาย จตูหิ ปาราชิเกหิ อฺา 
สาธารณาปตฺติโย ฯ 
        กายสสคฺเคติ ปท อาธาโร ฯ ทุติยจตุกฺกสฺส ปน ปุริม- 
จตุกฺกโต วิเสโส ก ึอตฺถติี อาห โย หติีอาทึ ฯ อิธาติ 
ทุติยจตุกฺเก ฯ โย จาติ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ ตตฺถาติ 
ปุริมจตุกฺเก ฯ ตติยจตุตฺโถ จ ตตฺถ อิธ จตุตฺโถติ นานา- 
กรณ นตฺถ ิฯ 
        [๘๖๔] อาทิยนฺโตติ คณฺหนฺโต ฯ ปโยเชนฺโตติ อาณา- 
เปนฺโต ฯ ลหุกนฺติ ถุลลฺจฺจย ทุกฺกฏฺจ ฯ ภิกฺขุนีนนฺติ ปท 
นวมาติ จ อภิวาทนาติ ปททฺวเย สมฺพนฺโธ ฯ ภตฺตคฺเคติ ปท 
                      [ปา.๓๑๙.๓๒๐ ส.๕๐๗.๕๐๘]  
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นวมภิกฺขุนิโตติ ปเท อาธาโร ฯ ปฏายาติ ปท อุปชฺฌายาปติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ปเคว อฺาสุ ภิกขุนีสูติ 
อธิปฺปาโย ฯ อวิเสเสน จาติ ปท วิปฺปกตโภชนสฺสาติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ นวมภิกฺขุนิโตติอาทึ วิเสสวจน อเปกฺขิตฺวา 
อวิเสเสนาติ วุตฺต ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ วิปฺปกตโภชนสฺสาติ 
อปริโยสิตโภชนสฺส ฯ วิปฺปกต โภชน ยสฺส โส วิปฺ...โน ฯ 
ภิกฺขุสฺส โยโกจิ วุฑฺฒตโร ภิกฺขุ อภิวาทนารโห ปจฺจุปฏา- 
นารโหติ สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ ปา...กสฺสาติ 
ปท สมีป ปจฺจุปฏานาติ ปททฺวเย สมฺพนฺโธ ฯ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ ทุติยปทฺจาติ จสทฺโท ทติุยปเทน จ ปมปเทน 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๘๖๕] ภฺุชนฺโตติ อนติริตฺต ภฺุชนฺโต ฯ อสาธารณนฺติ 
ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีน อสาธารณ อาปตฺตึ ฯ ปานกนฺติ วิกาเล ปฏิคฺ- 
คหิตก ปานก ฯ ปุนทิวสมฺหิ โน กาเลติ ต ปานก ปนุทิวเส 
กาเล โน กปปฺติ ฯ จสทฺโท ยาว...ยฺจ...มสฺจ อุค- 
คหิต...กฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ โน มชฌฺิเมสูติ มชฌฺิมเทเส 
สมุทฺทสฺสาคาเวน สีมาพนฺธาภาวโต มชฺฌิเมสุ โน อาปชฺชติ ฯ 
คเณนาติ ปท อุป...นฺโตติ ปเท กรณ เหตุ วา ฯ อุป- 
สมฺปาเทนฺโตติ อุปสมฺปท กโรนฺโต ฯ คณงฺคณุปาหนธุวนหาน- 
                    [ปา.๓๒๐.๓๒๑ ส.๕๐๘.๕๐๙]  
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จมฺมตฺถรณานิ จ ธาเรนฺโต อาปชฺชตีติ สมฺพนฺโธ ฯ คณฺงฺคณุ- 
ปาหนณฺจ ธุวนหานฺจ จมฺมตฺถรณฺจ คณงฺ...รณานิ ฯ คณงฺ- 
คณุปาหน ธุวหานจมฺมตฺถรณานีติป ปาโ เอว สติ ...จมฺมตฺ- 
ถรณฺจาติ วตฺตพฺพ ตสฺมา ปุริโมเยว ยตฺุตตโร ฯ จสทฺโท 
อุปสมฺปาเทนฺโต จ คณงฺ...น ิธาเรนฺโต จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
จตฺตารีติ ปฺจวคฺเคน คเณน อุปสมฺปทาทีนิ จตฺตาริ วตฺถูนิ ฯ 
อิธาติ ปจฺจนฺติเมสุ ฯ วทนฺโตปติ อปสทฺเทน น เกวล เอว 
อิธ มชฺฌิเมสุ กปฺปนฺตีติ วทนฺโต อาปชฺชตีติ าเปติ ฯ 
ทีเปตุมฺปติ กถน ภาเว ตุ กปปฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ อปสทฺเทน 
น เกวล ปจฺจนฺติเมสุ ปฺจวคฺเคน คเณน อุปสมฺปทกรณฺจ 
คณงฺคณุปาหนาทิธารณฺจาติ าเปติ ฯ ตตฺเถวาติ ปจฺจนฺติเมสุ ฯ 
อิทนฺติ จตุพฺพิธ วตฺถุ ฯ ทเีปตุนฺติ กถน ฯ สพฺพตฺถาป 
อสาธารณนฺติ ปเท ภิกฺขุนีน อาปชฺชติพฺพา น กตฺถจิ อาปชฺชตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ อนฺตรฆรปฺปฏิสยุตฺตนฺติ สุสวุโต อนฺตรฆเร 
คมิสฺสามีติอาทินา นเยน วุตฺเตน อนฺตรฆเรน ปฏิพทฺธ ฯ 
เสขปฺปฺตฺตินฺติ เสขิยา ธมฺมาติ วุตฺต อาปตฺตึ ฯ 
        [๘๖๖] วุตฺตนฺติ อฏกถาสุ วุตฺต ตานิ สมฺมชฺชนีอาทีนิ 
อิธ ปริวาเร น อุทฺธฏานีติ อธิปฺปาโย ฯ อิธาธิปฺเปตานิ ปน 
กิจฺจานิ าเปนฺโต ฉนฺทปาริสุทฺธีติอาทิมาห ฯ อิตีติ เอว ฯ 
                      [ปา.๓๒๐..๓๒๒ ส.๕๐๙.๕๑๐]  
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วุตฺตานีติ ปท จตฺตารีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๘๖๗] เอวสทฺเทน ลทฺธมตฺตาน นิยตปุคฺคลาน คหณนฺติ 
าเปติ ฯ เอตนฺติ ปฺจ ปุคฺคลา นิยตาติ วจน ฯ อิตีติ 
เอว ฯ อิมสฺสาติ ปท จารสฺสาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ วุตฺตนฺติ 
ปท สมยนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อธิฏหิตฺวาติ ปท โภชนนฺติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        เตหีติ ปท อุสฺ... ...กิโตติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ ขีณาสโวป 
สมาโน อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิโตติ สมฺพนฺโธ ฯ ปริหริตพฺพาติ 
ภิกฺขูหิ วชฺเชตพฺพา ฯ เอเตสูติ เวสิยาทิอโคจเรสุ ฯ 
        อุตฺตริมนุสฺสธมฺเมติ จตุตฺถปาราชิเก ฯ ตตฺเถวาติ อนฺตร- 
เปยฺยาเล ฯ ติวิธกมฺมสฺส อุกฺเขปนียภาเวน สทิสตฺตา เอกนฺติ 
วุตฺต ฯ ย วา ปนฺป ฯ เป ฯ โภชน ต อกปฺปยนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        อุสภ...นนฺติ อุสภสฺส มฺุจน ฯ ตตฺถาติ อาวาเส ฯ จิตฺต- 
กมฺมนฺติ กตฺตพฺพจิตฺตรูป กาเรตุ๑ วฏฏติ ทายโกติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิท ปน จิตฺตกมฺมทานนฺติ วจน ปฏิภานจิตฺตทาน อิตฺถีปุริส- 
สโยคาทิกสฺส กิเลสปฺปวตฺตนเหตุกสฺส ปฏิภานจิตฺตกมฺมสฺส ทาน 
สนฺธาย วุตฺต  น อาวาเส จิตฺตกมฺมกรณ สนฺธาย วุตฺต ฯ 
 ๑. กาตุนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                     [ปา.๓๒๔..๓๒๖ ส.๕๑๑..๕๑๓]  
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สกจิตฺต ปสีทตีติ สมฺมชฺชนีอานิสเสสุ  วินิจฺฉยตฺถโยชนา หนา 571 
 
อิมานิ มชฺชทานาทีนิ ฯ 
        น สุปฺปฏิ...นีติ อุปาเยน ปน กาเณนาติ ปาโ ฯ น 
สุ...ยา อุปาเยน การเณน อนุรูปาหิ ปจฺจเวกฺขณอนุสาสนาทีหิ 
สกฺกา ปฏิวิโนเทตุนฺติ เอว ปาโ ว ยุตฺโต ฯ อุปาเยน การเณน 
สกฺกา ปฏิวโนเทตุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ กิมปฺน การณนฺติ อาห 
อนุรูปาหีติอาทึ ฯ 
        [๘๖๘] สกจิตฺต ... เอตฺถ วจเน อิมานิ วตฺถูนิ 
เวทิตพฺพานีติ สมฺพนฺโธ ฯ กาฬนฺธกาฬวาสีติ๑ ลงฺกาทีเป กาฬนฺธ- 
กาฬนามวิหาเร วสนสีโล ฯ สินฺธ...มิวาติ๒ สินฺธวารสงฺขาเตน 
กุสุเมน สนฺถต อิว ฯ วิปฺปกิณฺณา วาลิกา ยสฺมึ ต วิป-ฺ 
ปกิณฺณวาลิก ฯ วิปฺปกิณฺณวาลุกนฺติป ปาโ โสป ยุตฺโต 
วาลุก วาลิกนฺติ หิ สทฺทเภทา ฯ 
        ชรนฺโต จ โส โค จาติ ชรคฺคโว นการสฺส โลป ตการสฺส 
คการ กตฺวา เจว โคสทฺทสฺโสการสฺส อวาเทส จ กตฺวา 
สสฺส โจติ๓ เอตฺถ จสทฺเทน สิสฺส โออาเทโส กตฺตพฺโพ ฯ 
        อาม ฯ เป ฯ อสกฺขินติฺ มาโร อาห ฯ ทฏิ ฯ เป ฯ คโตติ 
เถโร ปุจฺฉิ ฯ อาม ...ปุพฺโพติ มาโร อาห ฯ มาโร ฯ เป ฯ 
 ๑. กาฬนฺท... อิติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. สินทฺวาร...อิติ  วณฺณนาปาโ 
 เยภยฺุเยน ปน สินฺทุวาร อิติ ทิสฺสติ ฯ ๓. สิสฺส โอ อิติ สทฺทนีติสุตฺต ฯ 

                        [ปา.๓๒๖.๓๒๗ ส.๕๑๓.๕๑๔]  
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นิมฺมินาหีติ เถโร อาห ฯ ตสริกฺขกปฺปฏิรูปกนฺติ เตน พุทฺธรูเปน 
สทิสรูป ฯ อิตีติ อิติ วตฺวา ฯ ก ึอตฺถิ ชรมาร ตาทิส 
วฺเจตุนฺติ โภ ชรมาร ตาทิส ตว วฺเจตุ วฺจน กึ อตฺถีติ ฯ 
        โลกนฺตรวิหาเรติ ลงฺกาทีเป โลกนฺตรนามวิหาเร ฯ โสณ- 
กนฺทรวิหาเรติป ปาโ ฯ อปสทฺโท กาฬวิหาร อเปกฺขติ ฯ ตโตติ 
ปจฺฉา ฯ 
        [๘๖๙] ชมฺพุโกลเจติยงฺคณนฺติ ชมฺพุโกลปฏฏเน วิชฺชมานสฺส 
เจติยสฺส องฺคณ ฯ สงฺการ ฉฑฺเฑติ เอตายาติ สงฺการจฺฉฑฺฑนี ฯ 
ภาวิตจิตฺเตนาติ ปท สมฺมชฺชาติ ปเท กตฺตา ฯ ภาวิต วุฑฺฒิต 
จิตฺต เยน โส ภาวิตจิตฺโต ฯ ปริจฺฉินฺทีติ ฉินฺทติ นิฏเปสีติ 
อธิปฺปาโย ฯ 
        เทวตา อิติ มนสิกตฺวา ปสนฺนจิตฺตา อาคนฺตฺวา อฏสุ ฯ 
ปุปฺผ หตฺเถสุ เอตาสนฺติ ปุปฺผหตฺถา ฯ กตรคามวาสิกา อตฺถาติ 
เฉโท ฯ 
        [๘๗๐] อิติสทฺโท อยนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ เนติ อมจฺจปุตฺต- 
อภยตฺเถเร ฯ เตติป อตฺถิ ฯ อิตีติ เอว มนสิกตฺวา ฯ มหา- 
เจติยนฺติ ลงฺกาทีเป ทุฏคามณิรฺา กต มหาเจติย ฯ อิตีติ 
วตฺวา ฯ ภิกฺขุสงฺเฆน ปริวุโต ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ฯ อิติสทฺโท 
ปหิณีติ ปเท อากาโร ฯ เตนาติ อมจฺจปุตฺเตน ฯ มห... 
                     [ปา.๓๒๗ ส.๕๑๔...๕๑๖]  
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รสฺสาติ ปท สมฺมชฺชาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ยุคฺคหาหนฺติ ยมก- 
ภูตคฺคหณ ฯ กาชรคาเม โคจรคาเมติ จ เทฺว ปาา ฯ 
        [๘๗๑] ตตฺราติ สมฺมชฺชนวตฺต กโรนฺตสฺส สตฺถุสาสนกรเณ ฯ 
ปติฏาย อิติ มนสิกตฺวา คนฺตฺวา นิสีทีติ สมฺพนฺโธ ฯ อสมฺ- 
มชฺชิตฺวาติ ปท นสิินฺนาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ อสมฺม ฯ เป ฯ 
อฺาสีติ สตฺถา เม อสมฺมชฺชิตฺซา นสิินฺนภาว วต เอกนฺเตน 
อฺาสิ ฯ โจทน กาเรสฺสามีติ มยฺห โทโสโรปน กริสฺสามิ 
อตฺตาน นิคฺคณฺหาเปสฺสามีติ อธิปฺปาโย ฯ น ปฏริูปทานิ เต 
มยฺห อนนฺตเร าเน ตฺวา วิจรนฺตสฺส อสมฺมชฺชิตฺวา นิสีทิตุนฺติ 
อสมฺมชฺชิตฺวา นิสีทน มยหฺ อนนฺตเร าเน ตฺวา วิจรนฺตสฺส 
เต ตว อิทานิ น ปฏิรูป ฯ วิยูเหตฺวาติ อปเนตฺวา ฯ 
        [๘๗๒] ภาสิตปริยนฺตนฺติ ภาสิตพฺเพ วจนปฺปมาณ ฯ เอตฺตโก 
วินิจฺฉโย อิมสฺมึ วตฺถุสฺมึ อุปลพฺภตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ 
โจทกจุทิตเกน วุตฺตวจเนสุ นิทฺธารณ ฯ คยฺหุปคนฺติ อธิกรณ- 
วูปสมตฺถา คเหตพฺพวจน ฯ อนุคฺคณฺหนฺโตติ น อุคฺคณฺหนฺโต 
อคฺคณฺหนฺโตติ อตฺโถ ฯ อย วุฏาเนนาติ อย อาปตฺติ 
วุฏาเนน นิรุชฺฌติ ฯ ตานีติ มูลานิ ฯ อนุวาทาธิกรณนฺติอาทีสุ 
อนุวาทาธิกรณ ... วิปตฺติโย นิสฺสาย อุปฺปชฺชตีติอาทินา 
โยชนา กาตพฺพา ฯ มูลามูล คนฺตฺวาติ อธิกรณสฺส มูลโต มลู 
                    [ปา.๓๒๗.๓๒๘ ส.๕๑๖..๕๑๘]  
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ปาปุณิตฺวา ฯ นครานนฺติ นิทฺธารณ ฯ เอตฺถาติ นคเร ฯ 
        อนุสนธฺาน อนุสนฺธิ กถาย อนุสนฺธิ กถานสุนฺธิ โจทก- 
จุทิตกาน วจนปฺปฏิวจนานุรูปนฺติ อตฺโถ ฯ วินิจฺฉยสฺส อนุสนฺธิ 
วินิจฺฉยานุสนฺธิ สุตฺตกถาวิภงฺควินีตวตฺถุสงฺขาตสฺส วินิจฺฉยานุ- 
รูปนฺติ อตฺโถ ฯ กถานุสนฺธิ จ วินิจฺฉยานุสนฺธิ จ กถา... 
สนฺธิโย เตส วโส ปฏิพทฺโธ กถา...วโส ฯ 
        ตฺติกาลนฺติ ตฺติกรณกาล ฯ ตฺติกฺเขตฺตนฺตีมสฺส วิวรณ 
ตฺติโอกาสนฺติ ฯ ตฺติกาลมฺป  ตฺติกฺเขตฺตมฺป ตฺติโอกาสมฺ- 
ปติป ปาโ๑ เอโส น ยุตฺโต ฯ 
        [๘๗๓] มนฺทตฺตา โมมูหตฺตาติ เอตฺถ กรณตฺเถ ปฺจมี ฯ 
อุปธีติ อุปธโร ฯ อิทมฏ ิตนฺติ เอตฺถ มกาโร อาคโม ฯ 
ปฏิปตฺติยาติ ปเท อตฺโถติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อตฺโถ ปโยชน 
เอตสฺส อรฺวาสสฺส อตฺถิ อิติ ตสฺมา โส อรฺวาโส 
อิทมฏ ิ ฯ 
        พหุตร กาล กุเลส ุวิหรโต อปฺป กาล วิหาเร วิหรโต ฯ 
        [๘๗๔] อิติ ฉหิ การเณหีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ เตสุ 
ฉสุ อากาเรสุ นิทฺธารณ ฯ สติสมฺโมเสนาติ สติยา วินาเส ฯ 
นว ปน ฯ เป ฯ ธาเรตพฺพนฺติ เอกมาติกาย ปรมตา น วุตฺตา 
 ๑. อยเมว วณณฺนาปาโ ฯ 

                   [ปา.๓๒๘..๓๓๖ ส.๔๑๘..๕๒๐]  
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ตสฺมา ฉพฺพสฺสปรมตา ธาเรตพฺพนฺติ ปทภาชน วุตฺต ฯ ตตฺถาติ 
จุทฺทสฺส ปรเมสุ ฯ ตโตติ ฉกฺกโต ฯ เสเสสูติ อฏสุ ปรเมส ุ
นิทฺธารณ ฯ ทฺวย ปน อาปตฺติวเสน สมาน ตสฺมา ทฺวย 
เอกนฺติ วุตฺต ฯ 
        [๘๗๕] ตตฺเถวาติ สมถกฺขนฺธเก ฯ ตานีติ สตฺตกานิ ฯ 
        [๘๗๖] ตมฺป หีติ หิ สจฺจ ต ทุติย อฏก ฯ อิเมหิ 
อฏหิ ทูเสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อฏ มาติกา จีวรกฺขนฺธเก วุตฺตา 
อปรา อฏ มาติกา ก ินกฺขนฺธเก ภควตา วุตฺตา ฯ ทุกฺขนฺต- 
คุนาติ ทุกฺขสฺส ขย ปตฺเตน ฯ อาสนมฺปติ อปสทฺเทน น 
เกวล ปจฺจุฏานกรณนฺติ าเปติ ฯ ตาสเยวาติ วุฑฺฒภิกฺขุนีน ฯ 
ปฺจสูติ ปท ปกฺขิปตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ 
        [๘๗๗] ทณฺฑาทานฺจ สตฺถาทานฺจ กลโห จ วิคฺคโห จ 
วิวาโท จ ตุวตุว จ เปสฺฺุจ มุสาวาโท จ ทณฺฑาทาน... 
มุสาวาทา ฯ เสยฺยสฺส ...มสฺมีติ มาโน อาทิ เยส มานาน เต 
เสยฺยสฺส...มานาทโย ฯ ตตฺเถวาติ สมถกฺขนฺธเก ฯ 
        [๘๗๘] นว อาฆาตวตฺถูนิ ทส โหนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อฏาเน 
วาติ อโนกาเส ฯ ตตฺถาติ นวเก ฯ วุตฺตา นว ทส เวทิตพฺพาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ สมฺมาทิฏ ิ เวทิตพฺพา ฯ ราชนฺเตปุรปฺปเวสเนติ 
ปท อาทีนวาติ ปเท อาธาโร ฯ ...เวฬรุยิาทีนีติ อาทิสทฺเทน 
                    [ปา.๓๓๖..๓๕๐ ส.๕๒๐..๕๒๖]  
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สงฺขสิลาปวาฬรชตเหมโลหิตงฺคมสารคลฺลาน คหณ ฯ 
        เอเตสุ ปสุกูเลสุ ฯ วุตฺตวเสนาติ ปท ทสาติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ อุตฺตรตฺถรณ ตฏฏิกาติ เอท ฉฏ ฯ วิสาชา อฏ 
วเร ยาจีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๘๗๙] ติณปาทุกา จ มฺุชปาทุกา จ ปพฺพชปาทุกา จาติ 
ทฺวนฺโทฺว ฯ เอตาเนวาติ เอกาทส จีวรานิ ฯ เตติ คณฺ ิกา 
เว ิกา๑ ฯ เตติ อวนฺทิยปุคฺคลา ฯ สีมาโทสา ฯ เป ฯ อาคมิสฺสนฺติ ฯ 
พฺยสนานนฺติ นิทฺธารณ ฯ นิคจฺเฉยฺยาติ ปาโ ยุชฺชติ ฯ 
น คจฺเฉยฺยาติป น ยชฺุชติ ฯ เอตฺถ จาติ สทฺธมฺมสฺสาติ 
ปเท ฯ ยถา เยน ปกาเรน เมตฺตา ปติฏา โหติ ฯ 
        เอกาทสกวณฺณนา ปริโยสานา ยสฺส สา เอกา...สานา ฯ 
                    เอกุตฺตริกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                     -------- 
 ๑. วีถาติ ปาลิ ฯ 

               [ปา.๓๕๐..๓๕๓ ส.๕๒๖..๕๒๙] 
999 
                อุโปสถาทิปุจฺฉาวิสฺสชฺชนวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๘๘๐] วิสฺสชฺชเน วินิจฺฉโย ฯ กายสามคฺคีติ กาเยน 
สมคฺคภาโว ฯ 
                อุโปสถาทิปุจฺฉาวิสฺสชฺชนวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                        ----------- 
                                [ปา.๓๕๔.๓๕๕ ส.๕๓๐]  
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     อุโปสถาทิปุจฺฉาวิสฺสชฺชนวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๘๘๐] วิสฺสชฺชเน วินิจฺฉโย ฯ กายสามคฺคีติ กาเยน 
สมคฺคภาโว ฯ 
        อุโปสถาทิปุจฺฉาวิสฺสชฺชนวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                        ----------- 
                          [ปา.๓๕๔.๓๕๕ ส.๕๓๐]  
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              อตฺถวเสปกรณวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๘๘๑] อตฺถวเสปกรเณติ อตฺถวเสปกรเณ วิชชฺมาเนสุ ทส 
อตฺถวเสติอาทีสุ วจเนสุ ย วจน วตฺตพฺพ ฯ ย สงฺฆ ฯ เป ฯ 
อาทีสุ ปเทสุ วิชฺชมาน อุปริม...ปท ฯ อตฺถสต...อาทมิฺหีติ 
ปท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ยเทต ปทสต ภควตา วุตฺต ฯ 
ปเทสูติ๑ นิทฺธารณ ฯ เอเกกนฺติ ปท กตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ 
มูลนฺติ ปท กตฺวาติ ปเท วิกติกมฺม ฯ กตฺวาติ ปท กตายาติ 
ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ทสกฺขตฺตุนฺติ ปท โยชนายาติ ปเท 
กิริยาวิเสสน ฯ โยชนาย กตายาติ สมฺพนฺโธ ฯ กตายาติ ปท 
วุตฺตนฺติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ ตตฺถาติ ปท ปทสฺสาติ ปเท 
นิทฺธารณ ฯ เย ปุพฺเพ ปมปาราชิกวณฺณนาย๒ วณฺณิตา มยา 
วิวริตาติ สมฺพนฺโธ ฯ เย อตฺถา วณฺณิตาติ ปเท กมฺม ฯ 
ปม...ยาติ ปท วณฺณิตาติ ปเท สมฺปทาน๓ ฯ อสมฺปฏิจฺฉนฺเน 
อาทีนว สมฺปฏิจฺฉนฺเน จ อานิสส ทสฺเสตฺวา ปฺเปสฺสามิ 
พลกฺกาเรน อภิภวิตฺวา น ปฺเปสฺสามีติ สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท 
อาทีนวฺจ อานิสสฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ เตสนฺติ อตฺถาน ฯ อิธ 
 ๑. ทสสุ ทสสูติ วณณฺนาปาโ ฯ  ๒. ...วณณฺนาย อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 
 ๓. อาธาโร ฯ 

                          [ปา.๓๕๗..๓๕๙ ส.๕๓๑]  
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ปริวาเร ฯ จสทฺโท อตฺถสตฺจ ธมฺมสตฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
อิมานิ เทฺว นิรุตฺติสตานิ เวทิตพฺพานีติ สมฺพนฺโธ ฯ ...ปกรเณติ 
อิติ หิ ยนฺติ หิ สจฺจ ...ปกรเณ อิติ เอว ย วจน ภควตา 
วุตฺต อิท วจน เอต อตฺถาทึ ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ 
                  อตฺถวเสปกรณวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                   ------------- 
                           [ปา.๓๕๙ ส.๕๓๒]  
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             ปมคาถาสงฺคณิกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๘๘๒] ทส...ลนฺติ ทสนขาน สโมธาน ทส...ธาน ทส- 
นขสโมธาเนน สมุชชฺล ทส...สมุชชฺล ฯ เอวนฺติ เอกส 
จีวร กตฺวาติอาทิ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อาห ก ปุคฺคล อาห 
อายสฺมนฺต อุปาลึ อาห ฯ อิตีติ เอว ฯ อถาติ อนนฺตร ฯ 
อสฺสาติ อุปาลิสฺส ฯ ต กถ ฯ สพฺพตฺถ ปเฺหสุ ฯ อิตีติ 
เอว ฯ ต๑ ปฺห ฯ ตตฺถาติ คาถาปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
อุมฺมุชฺชิตฺวา คจฺฉติ ปวตฺตตีติ อุมฺมงฺโค ฯ สม.ฺ..ตฺเถ วาติ 
วา ตคฺฆาติ นิปาโต สมฺปฏจฺิฉนตฺเถ วตฺตติ ฯ ตคฺฆาติ หิ 
อิมินาติ หิ สจฺจ ตคฺฆาติ อิมินา วจเนน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาติ 
ปเท กรณ ฯ สมาทหิตฺวาติอาทิก ปท ปาราชิกานิ จตฺตารีติ- 
อาทินา วุจฺจมานปเทน สทฺธึ สมฺพนฺธิตพฺพนฺติ มนสิกตฺวา อาห 
สมาทหิตฺวา ฯ เป ฯ ภคฺเคสุ ปฺตฺตานีติ ฯ 
        [๘๘๓] ยนฺตนฺติ๒ เอตฺถ ตสทฺโท ตุมฺหสทฺทปริยาโย น 
สพฺพนามกโต ตสทฺโทติ อาห ย ตฺวนฺติ ฯ ตมฺมฺจ นวาติ๓ 

สุตฺเตน อวิภตฺติสหิตสฺส ตุมฺหสฺส ตอาเทโส ฯ 
 ๑. อิท ปท วณฺณนาย นตฺถิ ฯ ๒. ยนฺตฺวนฺติ เอว ทิสฺสมานปาลิ ฯ 
 ๓. ตวมฺมมฺจ นวาติ ทิสฺสมานสุตฺต ฯ 

                      [ปา.๓๖๐..๓๖๓ ส.๕๓๓.๕๓๔]  
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        ปุจฺฉาย ปน สีลวิปตฺติ อุปาลิตฺเถเรน ปุจฺฉิตา๑ ตสฺมา 
เย ทุฏุลฺลา สา สีลวิปตฺตีติ อิท น วตฺตพฺพนฺติ โจทน 
สนฺธายาห เย ทุฏุลลฺาติอาทึ ฯ เย ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน 
นตฺถีติ ปเท อาธาโร ฯ เอตนฺติ เย ทุฏุลฺลา สา สลีวิปตฺตีติ 
วจน ฯ ทุฏุลฺลฺจ กา วิปตฺติ นามาติ อาห จตูสูติอาทึ ฯ 
หีติ ยสฺมา ฯ สงฺคหิตนฺติ คณิต ปริจฺฉินฺน ฯ ตเมวาติ 
สีลวิปตฺตึ ฯ วเสนาติ ปฏิพทฺเธน ฯ ตตฺถ ถลฺุลจฺจยนฺติอาทีสุ 
ปเทสุ นิทฺธารณ ฯ อิตีติ เอว ฯ 
        [๘๘๔] เอตฺตาวตาติ ถลฺุลจฺจยนฺติอาทิวจเนน ฯ เหฏา 
ปน อปุจฺฉิตพฺพตฺตา กตี เฉทนกาติอาทิ๒ ปฺหา น ปุจฺฉิตพฺพา 
กสฺมา ปุจฺฉิตาติ อาห ยสฺมา ปนาติอาทึ ฯ สงฺขา...เนวาติ 
เอกาทสาติ คณนสฺส อนุสนฺธิวเสเนว น ปฺหาวเสน ฯ เตส 
อนฺตรปฺหาน ฯ ตตฺถาติ เฉทนกาติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
ตตฺถาติ อปุพฺพวจเน นิทฺธารณ ฯ โสรสาติ  เอตฺถ โสสทฺโท 
ตสทฺทปริยาโยติ อาสงฺกา สิยา ตนฺนิวตฺตนตฺถ โสรสาติ 
โสฬสาติ อาห ฯ เต สิกฺขาปทา ฯ เอว วุจฺจมานนเยน ฯ 
อิติสทฺโท สรูปนิทสฺสน ฯ 
        [๘๘๕] ตตฺถาติ สาธารณาสาธารเณสุ สิกฺขาปเทสุ 
 ๑. น ปุจฺฉิตาติ ภวิตพฺพ ฯ  ๒. เฉทนกานตีิ ปาลิ ฯ 

               [ปา.๓๖๔..๓๖๖ ส.๕๓๔.๕๓๕]  
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นิทฺธารณ ฯ อสาธารเณสูติ นิทฺธารณ ฯ ฉ สงฺฆาทิเสสาติ 
วิสฺสฏ ิ ฯ เป ฯ วิหาโรติ เอว สงฺฆาทิเสสา นาม ฯ อิติสทฺโท 
นามวาจโก ฯ อถวา ภิกฺขุนีหิ อสาธารเณสุ วินิจฺฉโย ฯ 
ฉ สงฺฆาทิเสสาติ อิติสทฺโท ปนกิริยาวาจโก ฯ วิสฺสฏ ิ ฯ เป ฯ 
โร จาติ ฉ ฯ ขุทฺทเกสุ ปกาสิตาติ เทฺววีสติ๑ ขุทฺทกาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        ภิกฺขูหิ อสาธาณเณสุป วินิจฺฉโย ฯ อปสทฺโท น เกวล 
ภิกฺขุนีหิ อสาธารเณสุ วินิจฺฉโย เวทิตพิโพติ าเปติ ฯ วุตฺตา 
ทสาติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺถาติ ภิกฺขุนีวิภงฺเค ฯ 
        [๘๘๖] ตตฺถาติ อฏ ปาราชิกาติอาทิปเทสุ ฯ เตส 
ปาราชิกาน ฯ สห ปฏิภเยน วตฺตนฺตีติ สปฺปฏิภยา เตส ภาโว  
สปฺปฏิภยตา ฯ ทสฺเสตีติ าเปติ ฯ กณฺหสปฺปาติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ เอเต ปาราชิกา ฯ ทุราสทาตีมสฺส อตฺถวิวรณ 
ทุรูปคมนา ...สชชฺนาติ ฯ ทุกฺเขน อุปคมิยนฺตีติ ทุรูปคมนา ฯ 
ทุกฺเขน อาสชฺชิยนฺติ ปาปุณิยนฺตีติ ทุราสชฺชนา ฯ ปคฺุคเลน 
อาปชฺชิยมานา ฯ ตาลสฺส วตฺถุ ตาลวตฺถุ ตาลวตฺถุนา สมูปมา 
ตาลวตฺถุสมูปมา ฯ อุทฺธริตฺวาติ ปท กรเณนาติ ปเท ปุพฺพ- 
 ๑. อย ปาลิปาเน สเมติ ตตฺถ ตตฺถ ปน ทฺวาวีสาติ อิติ เยภยฺุเยน วลฺชียติ ฯ 

                    [ปา.๓๖๖.๓๖๗ ส.๕๓๕.๕๓๖]  
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กาลกิริยา ฯ วตฺถุมตฺเตน กโต วตฺถุมฺตกโต ฯ วุตฺตอุปมนฺติ 
ปาราชิกกณฺเฑ วุตฺตอุปม ฯ อวิรุโฬฺห๑ ธมฺโม สภาโว เอเตสนฺติ 
อวิรุฬฺหิธมฺมา ฯ เอตฺตาวตาติ อวิรุฬฺหิ ภวนฺติ เตติ วจเนน 
ทสฺสิตนฺติ ปเท กรณ ฯ เอตฺถาติ ปท ทสฺสิตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        เอตนฺติ เอต วจน ฯ ตตฺถาติ สงฺฆาทิเสสาติอาทิปเทสุ 
นิทฺธารณ ฯ สพฺพสงฺคาหิกวจนนฺติ สพฺเพส สมถาน สงฺคหวจน น 
สงฺฆาทิเสสาทีน ตีหิ เอว สมเถหิ วูปสมนจนนฺติ อธิปฺปาโย ฯ 
สพฺพสงฺคาหิกวจนนฺติ วุตฺตวจน ทฬฺห กโรนฺโต สงฺฆาทิเสสา 
หีติอาทิมาห ฯ เสสา อนิยตาทโย  ฯ 
        [๘๘๗] วเสนาติ ปฏิพทฺเธน ฯ ตีหิ สมเถหิ สมฺมนฺติ จาติ๒ 

ปทสฺส อนนฺตร เทฺว อุโปสถาติอาทิวจนสฺส วุตฺตตฺตา เทฺว 
อุโปสถา ฯ เป ฯ รณาติ วจน สมเถหิ วูปสมนทสฺสนวเสน วุตฺต 
ภเวยฺยาติ อาสงฺกา สิยา ตนฺนิวตฺตนตฺถ วิภตฺติมตฺตทสฺสน- 
วเสเนว เจตนฺติอาทิ วุตฺต ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ เอตนฺติ 
เทฺว อุโปสถา เทฺว ปวารณาติ วจน วูปสมนวเสน น วุตฺต ฯ 
วิภตฺติมตฺตทสฺสน ฯ เป ฯ วุตฺตนฺติ วุตฺตวจน ทฬฺห กโรนฺโต 
ภิกฺขุ อุโปสโถติอาทิมาห ฯ อิมาป วิภตฺติโย ฯ อปสทฺโท 
น เกวล อาปตฺติ วิภตฺติ นามาติ าเปติ ฯ หิสทฺโท 
 ๑. อวิรุฬหฺิ ฯ  ๒. อย จสทฺโท ปาลิย น อาคโต ฯ 

              [ปา.๓๖๗.๓๖๘ ส.๕๓๖.๕๓๗]  
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ทฬฺหีกรณ ฯ วิภชิยนฺตีติ๑ วิภตฺติ ฯ กสฺมา ปน วิภตฺติ นามาติ 
อาห วิภชนานีติ อตฺโถติ ฯ วิภชนาตีติ วิภชิตพฺพานิ ฯ อปราปติ 
อปสทฺโท เหฏา วุตฺตอุโปสถาทิวิภตฺติโย อเปกฺขติ ฯ 
        อุโปสถาทิวิภตฺติโย ปน อาปตฺตีน สมถทสฺสนตฺถ วุตฺตาติ 
ทสฺเสนฺโต อถวาติอาทิมาห ฯ อิมาปติ อปสทฺโท สงฺฆาทิเสสาทิ- 
วิภตฺติโย อเปกฺขติ ฯ นิสสฺายาติ ปท อุปฺปชฺชนฺตีติ ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตา วิภตฺติโย มูล เอตาสนฺติ ตมฺมูลิกา ฯ 
อปสทฺเทน น เกวล วิภตฺติทสฺสนตฺถ เอต วุตฺตนฺติ าเปติ ฯ 
        [๘๘๘] ตตฺถาติ ตาสุ คาถาสุ ฯ ยทิก อาปตฺติปาราชิก 
นาม ภควตา วุตฺต ต อาปตฺติปาราชิก ฯ ปคฺค...เกสูติ 
นิทฺธารณ ฯ ปุคฺคโล จ อาปตฺติ จ สิกฺขาปทฺจ ปุคฺค...ปทานิ 
ตานิเยว ปาราชิกานิ ปุคฺค...กานิ ฯ ต อาปตฺติปาราชิก ฯ 
อนีหเฏ ตสฺมึ ปคฺุคเลติ ตสฺมึ ปุคฺคเล อนีหเฏ อนปนีเต ฯ 
อนีหเฏติ ลกขฺณกิริยา ฯ 
        เตเนต อิติ วุจฺจติ อิติสทฺทรหิต ปนปท วุตฺตินโย 
อิติวุจฺจตินโย ฯ 
        เอตฺถาติ ปาราชิกนฺติ ปเท ฯ ปุคฺคโล เอเตน อาปตฺติ- 
ปาราชิเกน ปาราชิโก ยสมฺา โหติ ตสฺมา เอต อาปตฺติ- 
 ๑. เอกวจน กาตพฺพ ฯ 

                     [ปา.๓๖๘ ส.๕๓๗.๕๓๘]  
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ปาราชิก ปาราชิก อิติ ปณฺฑิเตน วุจฺจติ ฯ 
        [๘๘๙] ทุติ...ยปติ ปท อนาทยิตฺวาติ ปเท อาธาโร๑ ฯ 
อปสทฺโท ปมคาถ อเปกฺขติ ฯ อตฺถมตฺตเมวาติ อธิปฺปาย- 
มตฺตเมว น สทฺทตฺถ ฯ โก ปน สทฺทตฺโถติ อาห อย 
ปเนตฺถาติอาทึ ฯ เอตฺถาติ สงฺฆาทิเสโสติอาทิปเท ฯ อาปชฺชิตฺวาติ 
ปท วุฏาตูติ ปเท๒ ปุพฺพกาลกิริยา ฯ วุฏาตุกามสฺสาติ ปท 
วุฏานนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ยนฺต อาปตฺติวุฏาน ตสฺส 
อาปตฺติวุฏานสฺส อาทิมฺหิ เจว เสเสติ สมฺพนฺโธ ฯ กงฺขาวิตรณิย 
ปน ยนฺต อาปตฺติวุฏาน ตสฺส อาทิมฺหิ เจวาติ ปาโ 
ทิสฺสติ ฯ อาปตฺติวุฏานนฺติ อาปตฺติโต วุฏาน ฯ 
        อาทิมฺหิ เจวาติ ปท อิจฺฉิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ ปร.ิ..ยาติ 
ปท อิจฺฉิตพฺโพติ ปเท สมฺปทาน ฯ อาทิโตติ ปท เสเสติ ปเท 
อปาทาน เสเสติ ปท อิจฺฉิตพฺโพติ ปเท อาธาโร ฯ มชฺเฌ 
อวสาเนติ ปททฺวย เสเสติ ปทสฺส วิวรณ ฯ อพฺภา...ย จาติ 
จสทฺโท มชฺเฌ จ อวสาเน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิจฺฉิตพฺโพติ 
วุฏาตุกาเมน ภิกฺขุนา อิจฺฉิตพฺโพ ฯ เอตฺถาติ ปริวาสกมฺมาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ อิตีติ ตสฺมา ฯ อสฺสาติ 
 ๑. น เอว ภวิตพฺพ วจนนฺติ ปเท อาธาโรติ ภวิตพฺพ ฯ ๒. กามสฺสาติ ปเทติ 
 ยุตฺตตร ฯ 

                                 [ปา.๓๖๘ ส.๕๓๘]  
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ปท อาทิมฺหิ เจว เสเส จาติ ปททฺวเย สมฺพนฺโธ ฯ อสฺสาติ 
อาปตฺตินิกายสฺส ฯ 
        นน ุวุฏานสฺส อาทิเสโส นาม โหติ น อาปตฺติยา 
ตสฺมา อาทิมฺหิ เจว เสเส จ สงฺโฆ อิจฺฉิตพฺโพ อสฺสาติ 
สามีวเสน นิทฺเทโส กโต น ยุตฺโตติ โจทนาย สติ อาปตฺติโต 
วุฏานสฺส อาทิมฺหิ เจว เสเส จ อิจฺฉิโต สงฺโฆ อาปตฺติยา ว 
อิจฺฉิโต นาม โหตีติ ปริหาโร วตฺตพฺโพ ฯ 
        [๘๙๐] ตติยคาถาย อตฺโถ ฯ กตนฺติ ภาสิต ฯ กถ 
อเนกเสนาติ กถ อิท สิกฺขาปท อเนกเสน กต ฯ ติณฺณ ฯ เป ฯ 
ตพฺโพติ วจน ตตฺถ อนิยตสิกฺขาปเท วุตฺต ฯ ยถา จ ฯ เป ฯ 
าน วุตฺต เอว ยตฺถ อาปตฺติกฺขนฺเธ วุตฺต ฯ โสป 
อาปตฺติกฺขนฺโธ ฯ 
        [๘๙๑] เตนาติ กุลฺลจฺจเยน ฯ ถูโล อจฺจโย เอตฺถาติ 
ถุลลฺจฺจโย ลสฺส ทฺวิตฺต ฯ 
        [๘๙๒] สฺจิจฺจาปชฺชนฺตสฺส ปุคฺคลสฺส ฯ ตสฺมา ปาเตติ 
จิตฺตนฺติ ตสฺมา ปาจิตฺติย จิตฺต ปาเตติ อิติ ตสฺมา ต ปาจิตฺติย 
นาม ฯ 
        ปาเตตีติ ปาจิตฺติ ปต ปตเน อิตฺถิยมติยโว วาติ 
สุตฺเตน ตปฺปจฺจโย ฯ อการสฺส ทีฆ ตการสฺส จการ อิการาคม 
                  [ปา.๓๖๘.๓๖๙ ส.๕๓๘.๕๓๙]  
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ทฺวิตฺตฺจ กตฺวา รูปสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ ปาจิตฺติ เอว ปาจิตฺติย 
สกตฺเถ โย ฯ 
        ย ปนาติ ย ปาจิตฺติย ฯ ต ปาจิตฺติย อปรชฌฺติ โหตีติ 
ปททฺวเย กตฺตา ฯ ตนฺติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๘๙๓] วุตฺตคารยฺหภาวสฺส กรณ วุตฺต...กรณ ตสฺส 
ทสฺสน วุตฺต...ทสฺสน ฯ เอวสทฺโท น สทฺทตฺถทสฺสนตฺถนฺติ 
าเปติ ฯ โก ปน สทฺทตฺโถติ อาห ปฏิเทเสตพฺโพติอาทึ ฯ 
        [๘๙๔] สพฺพเมต ปริยายวจนนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ย หีติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ ย กมมฺ ฯ ต ปเนต ทุกฺกฏ อปรทฺธนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ยถา วจน สตฺถารา วุตฺต ฯ อสฺสาติ ทุกฺกฏสฺส๑ ฯ 
ตสฺสาติ ย มนุสฺโส กเรติ วจนสฺส ฯ ต ปาป ทุกฺกฏ 
อิติ ปณฺฑิตา ปเวเทนฺติ ฯ อิทมฺป ทุกฺกฏ ปาป นาม ฯ 
พุทฺธปฺปฏิกฺกฏุเนาติ ปท ลามกาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๘๙๕] กิฺจิ ภิยฺโยติ กิฺจิ วจน เยภุยฺเยน วตฺตพฺพ 
อตฺถิ สงฺกิลิฏฺจ ย ปท วุตฺตินโย ฯ สงฺกิลิฏ ยสฺมา ต 
ปทนฺติ ต ปท สงฺกิลิฏ ยสฺมา โหติ ฯ ยนฺติ ปท ยสมฺาติ 
อตฺเถ วตฺตติ ฯ ตถาสทฺโท อุปสหรณตฺโถ ฯ ยฺจาติ ยสฺมา ฯ 
น ปท ฯ อปจาติ นปิาตสมุทาโย ฯ 
 ๑. วจนสฺสาติ ยุตฺตตร ฯ 

                   [ปา.๓๖๙ง.๓๗๐ ส.๕๓๙.๕๔๐]  
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        [๘๙๖] เอตฺถาติ เสขิยนฺติ ปเท ฯ อิท ครุกลหุก๑ จาปติ- 
อาทีติ ปท๒ วุตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ 
ทีปนตฺถนฺติ าปนตฺถ ฯ 
        [๘๙๗] ตตฺถาติ ฉนฺนมติวสฺสตีติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ 
เอวฺเจตนฺติ เอว จ เทสนาวุฏาเนน เอต อาปตฺติสงฺขาต เคห ฯ 
พฺยคฺฆาทีหีติ ปท ปฏิปาติยมานานนฺติ ปเท กตฺตา ฯ รุกฺขาทิ- 
คหนนฺติ รุกฺขาทีหิ ปฏิจฺฉนฺน พหุลนฺติ อธิปฺปาโย ฯ ต 
อรฺ ฯ เต มิคา อสฺสาสนฺติ ปติ ลภนติฺ ฯ นเยนาติ ปท 
คตีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อุปคมนฏเนาติ ปาปุณนสภาเวน 
คตีติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ เตติ สงฺขตธมฺมา ฯ อปสทฺโท 
ปเคว อจิร  ิเตติ าเปติ ฯ ตฺวาติ ปท อรหโตติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ 
        เต เต อตฺถา คาถาหิ สงฺคเหตฺวา คณิยนฺติ กถิยนฺติ เอตฺถาติ 
คาถาสงฺคณิก ฯ 
               ปมคาถาสงฺคณิกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                        ------- 
 ๑. ครุก ลหุก จาปติ  ฯ  ๒. เสขิยนฺติ ปทนตฺิ เม มติ ฯ 

                       [ปา.๓๗๐ ส.๕๔๐.๕๔๑]  
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               อธิกรณเภทวณฺณนายน อตฺถโยชนา 
        [๘๙๘] อธิกรณเภเทติ ปท วตฺวาติ ปเท อาธาโร ฯ 
อุกฺโกเฏนาติ ปฏิเสธเนน ฯ ทสฺเสตุนฺติ าเปตุ ฯ ตตฺถาติ 
อุกฺโกเฏตีติอาทิปเทสุ ฯ 
        วิสฺสชชฺเนติ ปท อุกฺโกเฏสูติ ปเท อาธาโร ฯ อุกฺโกเฏสูติ 
นิทฺธารณ ฯ 
        [๘๙๙] อิมินา ภิกฺขุนา คหิโตติ ปเท กตฺตา ฯ นเยนาติ 
ปท อุปฺปนฺนนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ตสฺมึเยวาติ วิหาเร 
วูปสเมนฺตีติ ปเท อาธาโร ฯ วจนนฺติ๑ มยฺห ปตฺโต อิมินา 
คหิโตติอาทิ วจน วูปสเมนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ วิหาเรติ ปท 
สนฺนิปติตฺวาติ ปเท อาธาโร อถวา ตสฺมึเยว วิหาเร วจน๒ 

วมสเมนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อตฺถปฺปจฺจตฺถิเกติ๓ อตฺเถน ธนการเณน 
ปจฺจตฺถิเก ฯ เอวสทฺเทน วินยลกฺขณ ปฏิเสเธติ ฯ เยนาปติ 
อปสทฺโท ปาลิย อาคตวินิจฺฉย อเปกฺขติ ฯ สมิตนฺติ อธิกรณ 
สมิต ฯ โสปติ อปสทฺโท ฉ สมเถ อเปกฺขติ ฯ อปสทฺโท 
น เกวล เอกนฺตสมถ อุกโฺกเฏนฺตสฺส ปาจิตฺติยนฺติ าเปติ ฯ 
 ๑-๒ อิท ปท วณณฺนาย น ทิสฺสติ ฯ  ๓. อตฺต... อิติ วณณฺนาปาโ  เอว 
 สพฺพตฺถ เวทิตพฺพ ฯ 

                [ปา.๓๗๒.๓๗๓ ส.๕๔๒.๕๔๓]  
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อถาติ ตทา ฯ  ิตาติ อปฺปวตฺติตา ฯ เตหิ จาติ เนวาสิเกหิ ฯ 
เต อตฺถปฺปจฺจตฺถิกา อิติ วตฺวา สฺาเปนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
มยนฺติ มย เอตสฺส วินยธรสฺส วินิจฺฉเย น ติฏาม ฯ อฺเติ 
ปท นิชฺฌาเปนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ นิชฺฌาเปนฺตีติ การณาการณ 
โอโลกาเปนฺติ ฯ อุกฺโกเฏติ โยติ โย ภิกฺขุ อุกฺโกเฏติ ฯ 
สภาคภิกฺขุนิชฺฌาปเนนาติ สภาคภิกฺขูน โอโลกาปเนน ฯ ก ึตตฺถ 
คเตนาติ ตตฺถ คาเม คเตน กึ ปโยชน อิติ วตฺวา วูปสเมติ ฯ 
อฺเนาติ ปท วุจฺจมานาปติ ปเท กตฺตา ฯ ตตฺเถว คาเม ฯ อิติ 
วตฺวา ฯ สนฺนิปาเตตฺวาติ ปท อาโรจิตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
อาโรจิต อธิกรณ ฯ สงฺเฆนาติ ปท วูปสมิเตติ ฯ วูปสมิเตติ ปท 
วทนฺโตปติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ อาปตฺติ นาม วุฏาติ ฯ ย 
ปเนต อาปตฺติวุฏาน ฯ เอต อาปตฺติวุฏาน ฯ 
        [๙๐๐] อุกฺโกเฏสูติ นิทฺธารณ ฯ เยน เกนจิ อุกโกฏเนน ฯ 
อตฺถปฺปจฺจตฺถิเกสูติ นิทฺธารณ ฯ เอกสฺมินฺติ ปท  สมุปฺปนฺนาติ 
ปเท อาธาโร ฯ นเยนาติ ปท สมุปฺปนนฺาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
สมฺปฺปนฺโน อาฆาโต ยสฺส วินยธรสฺส โส สมุปฺปนนฺาฆาโต ฯ 
ตสฺสาติ อตฺถปฺปจฺจตฺถิกสฺส ปราชย อาโรปนาติ ปททฺวเย 
สมฺปทาน ฯ โมมูหตฺตา เอวาติ อตฺตโน อตฺตโน อติสยโมหตฺตา 
                        [ปา.๓๗๓ ส.๕๔๓..๕๔๕]  
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เอว น อุปชฌฺายาทีน อตฺถาย เจว ปราชยมาโรปนตฺถฺจ ฯ 
วุตฺตนเยเนวาติ ปุพฺเพ วินิจฺฉิต อธิกรณ ทฺวาทสสุ อุกฺโกเฏสุ 
เยน เกนจีติ วุตฺตนเยน ฯ สเจ ปน เอโก วุตฺต๑ ฯ เป ฯ 
นิสฺสิโต จ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ อตฺ...สติู นิทฺธารณ ฯ คหณ- 
มิจฺฉาทิฏ ินฺติ คหณสงฺขาต มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ พลวนฺเต จาติ จสทฺโท 
กายกมฺมาทีนิ จ คหณมิจฺฉาทิฏ ิฺจ ภิกฺขู จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ปทตฺตย นิสฺสิตตฺตาติ ปเท กมฺม ฯ ปกฺขนฺตเร ภวา ปกฺขนฺ- 
ตริยา ฯ จสทฺโท วุตฺต๒...โต จ คหณนิสฺสิโต จ พล...โต จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ ตสฺสาติ ตสฺมา อตฺถปฺปจฺจตฺถิกโต ภเยนาติ 
ปเท อปาทาน อปาทาเน ฉฏ ี ฯ ภเยนาติ ปท ทีเปตฺวาติ 
ปเท กรณ เหตุ วา ฯ 
        [๙๐๑]  มงฺกุภูตตฺถาติ มงฺกุภูตา อตฺถ ภวถ ฯ เต ภิกฺขู 
ตสฺส สารเณรสฺส ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ เกนาติ ปท สนฺนิปาติโตติ 
ปเท กตฺตา ฯ มยาติ วทตีติ มยา สงฺโฆ สนฺนิปาติโตติ 
สามเณโร วทติ ฯ กสฺมา ฯ เป ฯ โตติ ภิกฺขู ปุจฺฉนฺติ ฯ 
หิยฺโย ฯ เป ฯ มีติ สามเณโร วทติ ฯ ตฺว ปน ฯ เป ฯ คโตติ 
ภิกฺขู ปุจฺฉนฺติ ฯ อนุ ฯ เป ฯ สมฺปนฺโนมฺหีติ สามเณโร วทติ ฯ 
 ๑-๒ อีทิโส สทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ วิสมนิสฺสิโตติ ปทเมว อิมสฺมึ าเน ทิสฺสติ ฯ 

                    [ปา.๓๗๓ ส.๕๔๕.๕๔๖]  
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โส นวกอุปสมฺปนฺโน ภิกฺขุหิ วตฺตพฺโพ ฯ ตทหุ ฯ เป ฯ 
ปาจิตฺติยนฺติ อิท สิกฺขาปท ภควตา ปฺตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิติสทฺโท วตฺตพฺโพติ ปเท อากาโร ฯ เอก๑ ปริเวณคต ฯ 
สทฺธินฺติ ปท วินิจฺฉินิตฺวาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ กสิฺสาติ 
กสฺมา ฯ โส ภิกฺขุ อิติ วตฺวา อุกฺโกเฏติ ฯ เสฺว ฯ เป ฯ อิติ 
วตฺวา สงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขูหิ วุตฺโต หิยฺโย ฯ เป ฯ มีติ 
วทติ ฯ หิยฺโย ฯ เป ฯ  โตติ ภิกฺขู ปุจฺฉนฺติ ฯ ฉนฺท ฯ เป ฯ 
มฺหีติ ภิกฺขุ วทติ ฯ 
        [๙๐๒] วิวาทา ฯ เป ฯ อาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ อสฺสาติ 
อธิกรณสฺส ฯ เอตานิ นิทานาทีนิ ฯ วิวาทนิทานนฺติอาทีสุป 
วินิจฺฉโย ฯ อปสทฺโท กึนทิานนฺติอาทีสูติ วจน อเปกฺขติ ฯ เอตสฺส 
วิวาทาธิกรณสฺส ฯ นิสฺสายาติ ปท อุปฺปชฺชนกาติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา ฯ เอตนฺติ วิวาทนิทานนฺติ วจน ฯ อิทมฺปติ อนุวาท- 
นิทานนฺติ วจน วุตฺตนฺติ ปเท กมฺม ฯ อปสทฺโท เหฏา 
วุตฺต เอตนฺติ ปท อเปกฺขติ ฯ อนุวาทวเเนตนฺติป ปาโ ฯ 
เอตนฺตา ปท น ยุตฺต กสฺมา อิทมฺปติ ปทสฺส วิชฺชมา- 
นตฺตา ฯ เอตนฺติ อาปตฺตินิทานนฺติ วจน ฯ กิจฺจเมว กิจฺจย 
ยปฺปจฺจโย สกตฺเถ ฯ ภิกฺขุนิยาติ ปท ยาว...ทีนนฺติ ปเท 
 ๑. เอวนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

               [ปา.๓๗๓.๓๗๔ ส.๕๔๖.๕๔๗]  
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สมฺพนฺโธ ฯ ยาวตติย ...ทนีนฺติ ปท อุปปฺชฺชนกกิจฺจานนฺติ 
ปทสฺส วิเสสน ฯ เอตนฺติ กิจฺจยนิทานนฺติ วจน ฯ อย เอกปท- 
โยชนาติ สมพฺนฺโธ ฯ เอกปทโยชนาติ วิวาทนิทานนฺติอาทิกสฺส 
เอกปทสฺส โยชนา ฯ สพฺพปทานีติ วิวาทนิทาน อนุวาทนิทาน 
อาปตฺตินิทาน กิจฺจยนทิานนฺติ จตูหิ ปเทหิ เสสานิ วิวาทสมุทยนฺติ- 
อาทีนิ ปทานิ ฯ วิสฺสชชฺเนติ ปท เวทิตพฺพาติ ปเท อาธาโร ฯ 
นวนฺนนฺติ ปท กุส...เหตูนนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ วิสฺสชฺชเนน 
วุตฺตนฺติป ปาโ โส น ยุตฺโต อาทิมฺหีติ ปเทน อสมานตฺตา ฯ 
เหตุนิทานาทติาติ เหตุนิทานาทิ นาม ฯ มตฺตสทฺเทน นานตฺถ 
นิวตฺเตติ ฯ อตฺถนานตาภาว าเปนฺโต อาห เหตุเยว 
หีติอาทึ ฯ เอตฺถาติ ตติยปุจฺฉาย ฯ ปจฺจโยติ เหตุเยว หีติป 
ปาโ โส น ยุตฺโต ฯ 
        [๙๐๓] ตาเนวาติ ทฺวาทส มูลานิ ฯ ต หีติ หิ สจฺจ ต 
วิวาทาธิกรณ ฯ เตนสฺเสตานีติ ตสฺมา อสฺส วิวาทาธิกรณสฺส 
เอตานิ อฏารส เภทกรวตฺถูน ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ จิตสฺโส 
วิปตฺติโย สมุฏานาติ๑ ปเทสุ ฯ 
        [๙๐๔] วิวาทาธิกรณ อาปตฺตีติอาทิเภเท นเย วุตฺตนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ เอเกน ฯ เป ฯ นาติ อิทนฺติ ปท วุตฺตนฺติ 
 ๑. อิธ อาทิสทฺเทน ภวิตพฺพ ฯ 

                 [ปา.๓๗๔..๓๘๐ ส.๕๔๗.๕๔๘]  
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ปเท กมฺม ฯ อธิกรเณสูติ นิทฺธารณ ฯ สมฺมนฺตีติ ตา 
อาปตฺติโย สมฺมนฺติ ฯ น ปเนตานีติ เอตานิ อาปตฺตินิกายานิ ฯ 
อถวา ลิงฺควิปลฺลาโส เอตา อาปตฺติโยติ อตฺโถ ฯ น หีติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ น สมฺมติ อนวเสสาปตฺติ ฯ สาติ อนวเสสาปตฺติ ฯ 
ตโต อนวเสสาปตฺติโต ฯ 
        [๙๐๕] ตโต อนุวาทาธิกรณนฺติอาทินยโต ฯ ตาส ยมกปุจฺฉาน ฯ 
เอวสทฺเทน วณฺณน นิเสเธติ ฯ ปกาสิโตติ ปากโฏติ อตฺโถ ฯ 
        เตสนฺติ สมฺมุขาวินยสฺสติวินยาน ฯ วินิพฺภุชิตฺวาติ วิสุ กตฺวา ฯ 
สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ สมฺมุขาทิวินโย จาติ๑ วา อมูฬฺหวินโยติ วา 
อิเม ธมฺมา สสฏาติอาทิปเทสุ ฯ 
        อสฺสาติ สมฺมุขาวินยสฺส ฯ ตตฺถาติ เตสุ นิทาเนสุ 
นิทฺธารณ ฯ ลทฺโธ อุปวาโท เยน โส ลทฺธุปวาโท ฯ 
        สมฺมุขาวินยสฺสาติ ปท สมุฏานาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
กมฺมสงฺคหาภาเวนาติ ปท อภาโวติ ปเท วิเสสนเหตุ ฯ 
ตตฺถาติ เตสุ กมฺมสฺสาติอาทิปเทสุ ฯ อิตีติ เอว ฯ 
        อธิกรณียตายาติ สเมตพฺพตาย ฯ 
                อธิกรณเภทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                        -------------------- 
 ๑. จสทฺทรหิตา ปาลิ ฯ 

         [ปา.๓๘๐..๓๘๘.. ส.๕๔๘..๕๕๐]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 595 

           ทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๙๐๖] ทุติยคาถสงฺคณิกาย๑ วินิจฺฉโย ฯ มนตฺคฺคหณนฺติ 
เถราน อธิปฺปาย คหณ ชานน ฯ จุทิตกปุคฺคเลนาติ ปท 
กตาติ ปเท กตฺตา ฯ ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ ตตฺถาติ วินิจฺ- 
ฉยฏาเน ฯ ยาติ กถา ฯ อนุยฺุชนวตฺตนฺติ อนุวิชฺชนปฺปกตึ ฯ 
าณปารมิปฺปตฺเตนาติ าณมตฺถกปฺปตฺเตน ฯ เอตฺถาติ สเจ 
อนุวิชฺชโก ตุวนฺติอาทิวจเน ฯ โย หิ ตนฺติ หิ สจฺจ โย ภิกฺขุ 
ต อนุโยควตฺต ฯ ทสฺเสตุนฺติ าเปตุ ฯ 
        [๙๐๗] ตตฺถาติ หิเตสีติอาทิปเทสุ ฯ ตฺว อนุยฺุช ฯ เอเตส 
จุทิตกโจทกาน ฯ สหสา โวหาโรติ ปทสฺส วิวรณ สหสา 
ภาสิตนฺติ ฯ ต โวหาร ตฺว มา คณฺหิตฺถ ฯ คณฺหีติป ปาโ 
โส น ยุตฺโต ฯ ปฏิฺา จ อนุสนฺธิ จ ปฏิฺานุสนฺธิ ฯ 
ลชชฺิโน ปฏฺิา ลชฺชิปปฺฏิฺา๒ ฯ อลฺชฺช ี...นาติ๓ อลชฺชโิน 
อาจาเรน สทฺธึ สเมนฺติยา ปฏิฺาย ฯ ตตฺถาติ คาถาปเทสุ ฯ 
 ๑. อปร คาถาสงฺคณิกนฺติ ปาลิวจนโต อปรคาถาสงฺคณิเกติ ภวิตพฺพ ฯ 
 ๒-๓ วณณฺนายนฺตฺ ลชฺชี ปฏิฺาย การเย อลชฺชี วตฺตานสุนฺธินาติ เอว อนุปท 
 กตฺวา มุทฺทิต ฯ วิจาเรตวฺา  คเหตพฺพ ฯ 

                 [ปา.๓๙๒.๓๙๓ ส.๕๕๑..๕๕๓]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 596 

ยา อสฺส วตฺเตนาติ อสฺส อลชฺชโิน อาจาเรน สทฺธึ ยา ปฏิฺา 
สนฺธิยติ สเมติ ฯ 
        ย วจน ฯ ต วจน สจฺจ ฯ น วจน ฯ ตนฺติ อิมินา 
ภควนฺต นิทฺทิสติ ภควนฺตนฺติ อตฺโถ ฯ วจนเมวาติป ปาโ ฯ 
กถานุสนฺธิวจนนฺติ จุทิตกสฺส อนุวิชชฺกาน กถาย อนุสนฺธิยุตฺต- 
วจน ฯ วินิจฺฉยานุสนฺธิวจนฺจาติ อนุวิชฺชกาน อาปตฺตานาปตฺติ- 
วินิจฺฉยสฺส อนุคุณสมฺพนฺธวจน ฯ 
                   ทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                      ------------ 
                            [ปา.๓๙๓.. ส.๕๕๓]  
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               โจทนากณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๙๐๘] เอวนฺติ ปาลิยา วุตฺตนเยน ฯ โจทนายาติ ปท 
กตฺตพฺพ อิติ ปเท อาธาโร ฯ วินยธเรนาติ ปท กตฺตพฺพ อิติ 
ปเท กตฺตา ฯ ตตฺถาติ อนุวิชฺชเกนาติอาทิวจเน วิชฺชมานาย 
คาถาย อตฺโถ ฯ โส โจทโก ฯ ต จุทิตก ฯ อิตโร จุทิตโก ฯ 
ตสฺสาติ โจทกสฺส ทสฺสนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เอตฺถาติ 
โจทกจุทิตกาน วจเนสุ นิทฺธารณ ฯ ย กมฺม เตน โจทเกน 
ทิฏ ฯ ตนฺติ กมฺม สเมตีติ ปเท กตฺตา ฯ ตสฺสาติ โจทกสฺส 
ทิฏวจเนนาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        สุทฺโธ เกวโล ปริสงฺกิโต สุทฺธปรสิงฺกิโต น สทฺุธปริ- 
สงฺกิโต อสุทฺธปริสงฺกิโต ฯ มูเลน ปริสงฺกิโต มูลปรสิงฺกิโต 
น มูลปริสงฺกโิต อมูลปริสงฺกิโต ฯ 
        [๙๐๙] โอติรฺโณติณฺณนฺติ ปาโ น ยุชชฺติ ฯ โอติณฺณา- 
โนติณฺณนฺติ ปน ยุชชฺติ โอติรฺณอโนติณฺณนฺติ ปา ฯ 
ตตฺราติ โอติรฺณาโนติณฺณนฺติ วจเน ฯ ชานนวิธีติ ชานนป-ฺ 
ปกาโร ฯ ชานิตพฺพาติ สงฺเฆน ชานิตพฺพา ฯ สมนฺนาหริตฺวาติ 
สม อาหริตฺวา สุฏุ มนสกิตฺวา ฯ เอวนฺติ วุตฺตนเยน ฯ เยน 
ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ ธมฺโมติ ธมฺโม นาม ฯ 
                 [ปา.๓๙๖..๓๙๙ ส.๕๕๔.๕๕๕]  
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        [๙๑๐] อวสานคาถาสุ วินิจฺฉโย ฯ อวมฺนฺติ อวมานน ฯ 
จสทฺโท ฉนฺทาทิคามิตาย จ ปริภาสเนน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
สทฺธาทีนฺจาติ เอตฺถ จสทฺโท ชโต จ อุป...โย จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ 
        อตฺตาน ขนตีติ ขโต ฯ อุปหตานิ อินฺทฺริยานิ เยน โส 
อุปหตินฺทฺริโย ฯ 
        ตสฺมาติ ปท ตถา กเรติ ปทโต ปร วุตฺตนฺติ ปท อาหริตฺวา 
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ ตสฺสาติ น จามิสนฺติอาทิวจนสฺส ฯ จุทิ...สูติ 
นิทฺธารณ ฯ อฺตเรนาติ ปท ทินฺนนฺติ ปเท กตฺตา ฯ น 
จาติ เนว กเรยฺย ฯ น จ นสิฺสาย ปุคฺคล กเรติ สมฺพนฺโธ ฯ 
อิติสทฺโท ปริสมาปนฺโน ฯ อย เมติอาทิ วิตฺถาโร ฯ หิสทฺโท๑ 

วิตฺถารโชตโก ฯ อุโภเปเตติ อามิสปุคฺคลนิสฺสยสงฺขาเต เอเต 
อุโภ ฯ อิติสทฺโท อตฺโถติ ปทสฺส สรูป ฯ 
                         โจทนากณฺฑวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                            ---------- 
 ๑. อย หิสทฺโท วณณฺนาย นตฺถิ ฯ 

                        [ปา.๔๐๐..๔๐๓ ส.๕๕๕.๕๕๖]  
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                     จูฬสงฺคามวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๙๑๑] จูฬสงฺคาเม วินิจฺฉโย ฯ สงฺฆสนฺนิปาโต สงฺคาโมติ 
วุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺราติ สนฺนิปาเต สโมสรนฺตีติ ปเท 
อาธาโร ฯ หติี หิ สจฺจ ฯ อตฺตโน ปจฺจตฺถิกา อตฺตปฺ- 
ปจฺจตฺถิกา ฯ สาสนสฺส ปจฺจตฺถิกา สาสนปฺปจฺจตฺถิกา ฯ สก- 
วาททีปนตฺถายาติ สกวาทฺาปนตฺถาย ฯ ตตฺถาติ สนฺนิปาเต ฯ 
อชฺโฌคาเหตฺวาติ ปวิสิตฺวา ฯ รโชหรณสฺสาติ ปท เนว โหตีติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ รช หรติ เอเตนาติ รโชหรณ ฯ 
ปฺุฉิยมาเนติ ลกฺขณกิริยา ฯ 
        ยถาปฏริูเป อาสเนติ เอตฺถ กมฺมตฺเถ สตฺตมี ตสฺมา 
ยถาปฏิรูป อาสน ตฺวาติป ปาโ ฯ ปาปุณฏาเนติ ปท 
นิสีทิตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        มุตมฺปติ อปสทฺโท ทิฏมฺป สุตมฺปติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ทิฏสฺสุตมุตมฺปติ ปาโ เอว สติ อปสทฺโท สมฺภาวนตฺโถติ 
คเหตพฺโพ ฯ อาทิสทฺเทน โจราทิกถา เจว อนฺนาทิกถา จ 
สงฺคหิตา ฯ 
        รูปารูปาน ปริจฺเฉโท รูปารูปปรจฺิเฉโท ฯ จรณ ปวตฺตน 
จาโร สมถสสฺ จาโร สมถจาโร สมถภาวนากโม ฯ 
                      [ปา.๔๐๔ ส.๕๕๗.๕๕๘]  
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วิปสฺสนาย จาโร วิปสฺสนาจาโร ฯ รูปารูปปริจฺเฉโท จ สมถจาโร 
จ วิปสฺสนาจาโร จ านฺจ นิสชฺชา จ วตฺต จ รูปารูป... 
วตฺตานิ ตานิ อาทีนิ เยส อปฺปจฺฉตาทีน เต รูปารูป...วตฺตา- 
ทโย รูปา...ทนี นิสฺสิตา รปูา...นิสฺสิตา รูปา...ทีห ิ
ปฏิพทฺธา กถาติ อตฺโถ ฯ 
        อิตีติ เอว ฯ กมฺม...วเสนาติ ปท ตุณฺหีติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ 
        [๙๑๒] สพฺพตฺถาติ น อาจริโย ปจฺุฉิตพฺโพติอาทิปเทสุ ฯ 
ขตฺติยสฺส ชาติ เอตสฺสาติ ขตฺติยชาติโย ฯ การณานนฺติ 
นิทฺธารณ ฯ 
        ปริสานวิุธายเกนาติ ปริส อนุคนฺตฺวา กโรนฺเตน ฯ 
        วินิจฺฉยสฺสาติ ปท ปฏิเวธเมวาติ ปเท กมฺม ฯ วินิจฺฉยปฺปฏิ- 
เวธเมวาติป อตฺถิ ฯ สลฺลกฺขเนฺเตนาติ ปทสฺส วิวรณ ปริตุล- 
ยนฺเตนาติ ฯ สหสา กโรติ สีเลนาติ สหสาการี ฯ ทุรตฺุตวจนนฺติ 
ทุฏุ อุตฺตวจน ฯ ปททวฺเยปติ การุณิเกน หิตปริสกกฺินาติ 
ปททฺวเย ฯ ตตฺถ การุณิเกนาติ อิมินา กรุณาปุพฺพภาโค วุตฺโต ฯ 
อปสทฺเทน น เกวล เมตฺตจิตฺเตน หิตานุกมฺปนาติ ปททฺวเยน 
เมตฺตา จ เมตฺตาปุพฺพภาโค จ วุตฺโตติ าเปติ ฯ สุนฺทร 
อุตฺต วจน สุรุตฺต น สุรุตฺต อสุรุตฺต ฯ 
                    [ปา.๔๐๔.๔๐๕ ส.๕๕๘.๕๕๙]  
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        ปริคฺคเหตพฺโพติ าเปตพฺโพ ฯ เสเสสุปติ อธมฺมจุทิตโกติ- 
อาทิปเทสุ ฯ 
        อโนสฏนฺติ  อโนติณฺณ ฯ อุตฺเตเชตฺวาติ ติกฺขาเปตฺวา ฯ 
ตสฺสาติ โมมูหสฺส อนุโยโคติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อโนสฏ- 
ปุพฺพตฺตาติ ปุพฺโพ อโนติรฺณภาวโต ฯ สารทสฺส ภาโว สารชฺช ฯ 
วตฺวาปติ อปสทฺเทน น เกวล นนุ ตว กลุปุตฺโตติ 
อุตฺเตเชตฺวา อนุโยควตฺตสฺส กถาปนนฺติ าเปติ ฯ อลชชฺีติ ปท 
เทสาเปตพฺโพติ ปเท กมฺม ฯ 
        อุปจริตพฺโพติ กาเรตพฺโพ วตฺตพฺโพติ อธิปฺปาโย ฯ ธมฺเมสุ 
จ ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน เวทิตพฺโพ ฯ ธมมฺครุโกติ ธมมฺ 
อนติกกฺนฺโตติ อธิปฺปาโย ฯ น ปุคฺคลครุโกติ ปุคฺคล อนุวตฺตา 
น โหติ ฯ เอวสทฺโท ธมมฺ อนติกฺกนฺโต ธมฺเมสุ มชฺฌตฺโต 
นาม โหตีติ าเปติ ฯ 
        [๙๑๓] สุตฺต ฯ เป ฯ อาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ เตน 
อนุวิชฺชเกนาติ สมฺพนฺโธ ฯ จสทฺโท วากยฺารมฺโภ ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ ฯ เอวนฺติ ปโย จ โหตีติอาทินา ปาลิย 
วุตฺตนเยน ฯ 
        ปโย จ โส มนาโป จาติ ปยมนาโป ปยมนาโป จ 
โส ครุ จาติ ปย...ครุ ปย...ครุ จ โส ภาวนีโย จาติ 
                [ปา.๔๐๕.๔๐๖ ส.๕๕๙.๕๖๐]  
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ปย...นีโย๑ ฯ 
        อนุวิชชฺเกนาติ ปท สมุ...สูติ ปเท กตฺตา ฯ สุตฺตาทีสูติ 
นิทฺธารณ ฯ สุตฺต สสนฺทนตฺถาย วุตฺต ฯ อตฺถทสฺสนตฺถายาติ 
อาปตฺตีติ อุปเมยฺยตฺถสฺส วิภาวนตฺถ ฯ อตฺโถ ชานาปนตฺถายาติ 
 ุอุปเมยฺยตฺโถ โจทกจุทิตกสงฺฆาน าปนตฺถาย ฯ ปคฺุคลสฺสาติ 
โจทกจุทิตกสงฺขาตสฺส ปุคฺคลสฺส ฯ าปนตฺถายาติ อตฺตโน 
ปฏิฺาย เอว ปริปฺปฏาปนตฺถาย ฯ สวจนีย ปลิโพธตฺถาย 
โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เอกปทมฺปติ ปท ปกฺกมีติ ปเท กริิยาวิเสสน ฯ 
อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ 
        ติฏติ เอตฺถ สีลวินาโสติ าน อาปตฺติ ฯ าน ฯ 
อฏาน จ านาาน านาานสฺส คมน านาานคมน 
านา...น เอว อตฺโถ ปโยชน านา...นตฺโถ ฯ สมฺปริคฺคโห จ 
สมฺปฏิจฺฉนฺจ สมฺ...จฺฉน เอต เอว อตฺโถ สมฺปริ...นตฺโถ ฯ 
ปจฺเจกสฺมึ ติฏนฺตีติ ปจฺเจกฏายิโน ฯ อวิสวาทกสฺมึ ติฏนฺตีติ 
อวิสวาทากฏายิโน ฯ อิสฺสริย จ อาธิปจฺจฺจ อิสฺสริยาธิปจฺจ 
เตน เชฏก อิสฺส...ฏก อิสฺส...เชฏก เอว าน อิสฺส... 
าน ฯ อวิสวาทก เอว าน อวิ...าน ฯ เตติ ปุคฺคลา ฯ 
 ๑. ทฺวนฺโทฺว กาตพฺโพ ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ ปาลิวจนโต ฯ 

                      [ปา.๔๐๖ ส.๕๖๐.๕๖๑]  
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        [๙๑๔] ตตฺถาติ วินโยติอาทิปเทสุ ฯ วินยปฺปฺตฺตีติ         วินย- 
ภูตา ปฺตฺติ ฯ อาชีวปาริสุทฺธิ ปรโิยสาน ยสฺส ต อาชี... 
สาน ฯ อิธ อุปนิสฺสยสทฺโท ปจฺจยตฺถปริยาโยติ คเหตพฺโพติ 
อาห ปจฺจโย โหตีติ อตฺโถติ ฯ สพฺพตฺถาติ สวโร อวิปฺปฏ-ิ 
สารตฺถายาติอาทีสุ ฯ อปเจตฺถาติ เอเตสุ อวิปฺปฏิสาราทีสุ อฺ 
วจน วตฺตพฺพ อตฺถิ ฯ ปาป...นนฺติ ปท กตากต อิติ ปเท 
กมฺม ฯ กตา...นาติ ปท วิปปฺฏิสาร อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
จิตฺตสฺส วิปฺปฏิสาราภาโว จิตฺต...ภาโว ฯ พลวา พหลปฺปตีติ 
อติวิย พลวปฺปติ ฯ กาย...ปสฺสทฺธีติ กายจิตฺตาน ทรถสฺส 
ปฏิปฺปสฺสทธฺิ ฯ ตนฺติ สุข ฯ เอตนฺติ ยถาภูตฺาณทสฺสนนฺติ 
วจน ฯ อปฺปจฺจยปรินิพฺพานตฺถายาติ อายตึ ปฏิสนฺธิยา อการณ- 
ภูตปรินิพฺพานตฺถาย ฯ อถวา นตฺถิ ปจฺจโย เอตสฺสาติ อปฺ- 
ปจฺจโย อปฺปจฺจโย เอว ปรินิพฺพาน อปฺ...พฺพาน อปฺ...พฺพาน 
เอว อตฺโถ อปฺ...นตฺโถ ฯ ตปฺปจฺจโยติ๑ ต ปจฺจโยติ ปทจฺ- 
เฉโท ตนฺติ วิมุตฺติฺาณทสฺสน ฯ ตสฺมึ อนุปฺปตฺเตติ ตสฺมึ 
วิมุตฺติฺาณทสฺสเน ปุคฺคเลน ลทฺเธ ฯ ปร.ิ..โตติ ปท ปจฺจโยติ 
ปเท เหตุ ฯ อิติสทฺโท ปรสิมาปนฺโน ฯ 
        [๙๑๕] วินยมนฺตนา เอวาติ วินยจินฺตนา...วิจารณา น 
 ๑. ต ปจฺจโยติเยว วณฺณนาปาโ อยเมว ยุตโฺต ฯ 

                            [ปา.๔๐๖ ส.๕๖๑.๕๖๗]  
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อฺมนฺตนา ฯ ปรมฺ...ปติ อปสทฺโท น เกวล กถา เจว 
มนฺตนา จ อปฺปจฺจยปรินิพฺพานตฺถายาติ าเปติ ฯ เอตทตฺถายาติ 
อปฺปจฺจยปรินิพฺพานตฺถาย ฯ เอต อตฺโถ ปโยชน เอติสฺสา 
กถายาติ เอตทตฺถา ฯ ปรมฺ...กถายาติ ปท อวธานนฺติ ปเท 
กมฺม ฯ โสเตน อวธาน ววฏาน โสตาวธาน ฯ กถนฺติ๑ 

ปรมฺปรปฺปจฺจยกถ ฯ ย าณ อุปฺปชฺชติ ตมฺป าณ ฯ 
อปสทฺโท วินยกถาทึ อเปกฺขติ ฯ โย อย วิโมกฺโข ฯ 
อนุปาทิยิตฺวาติ ปท วิโมกฺโขติ ปทสฺส วิเสสน ฯ โสป 
วิโมกฺโข ฯ อปสทฺโท เหฏา วุตฺต กถาทึ อเปกฺขติ ฯ 
        [๙๑๖] อนุ...สติู นิทธฺารณ ฯ วตฺถุ ฯ เป ฯ น ชานาตีติ 
วจเน วิชฺชมานาน วตฺถุนฺติอาทีน ปทาน ฯ เอตฺถาติ วตฺถุนฺติ- 
อาทิวจเน ฯ สเมน จาติ ปเทน อิติ วจน วุตฺต โหติ ฯ 
        เตเนวาติ ปท อฺาเณนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ปุ...รนฺติ 
ปท อ...สฺสาติ ปเท กมฺม อชานนฺตสฺสาติ ปท สเมนาติ 
ปเท สมฺพนฺโธ สเมนาติ ปท อฺาเณนาติ ปทสฺส วิเสสน 
อฺาเณนาติ ปท น ชานาตีติ ปเท กรณ ฯ 
        อาการอโกวิโทติ ย เอต วจน ภควตา วุตฺต ฯ ตตฺถาติ 
ตสฺมึ อาการอโกวิโทติ วจเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ 
 ๑. อตฺถ อิติ วณฺณนาปาโ ฯ 

                         [ปา.๔๐๖.๔๐๗ ส.๕๖๒]  
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อิตีติ เอว ฯ ยฺวาย โย อย ภิกฺขุ ฯ อิเมสมฺปติ อปสทฺเทน 
น เกวล วตฺถุนฺติอาทีน น ชานาตีติ ปเทน สมฺพนฺโธติ 
าเปติ ฯ เอวสทฺเทน อโกวิโทติ ปเทน สมฺพนฺธ นิเสเธติ ฯ 
เอตฺถาติ กมฺมฺจาติอาทิวจเน ฯ ภเยน ภยา คจฺฉตีติ โส ภิกฺขุ 
ภเยน ภยา คจฺฉติ นาม ฯ 
        สฺาปน สฺตฺติ สฺตฺติย กุสโล สฺตฺติกุสโล ฯ 
นิชฺฌาปน ทสฺสน นิชฺฌตฺติ ฯ 
        อตฺตโน สทิสายาติ ยถาวุตฺตโทเสหิ สมนฺนาคตาย อตฺตนา 
สทิสาย ฯ 
        ลทฺโธ ปกฺโข เยน โส ลทฺธปกโฺข ฯ นตฺถิ หริ ีเอตสฺสาติ 
อหิริโก ฯ กณฺห เอว กมฺม กณฺหกมฺม กณฺหกมฺเมหิ 
สมนฺนาคโต กณฺหกมฺโม ฯ อาทรสฺส ภาโว อาทริย ธมฺเม 
อาทริย ธมฺมาทริย ปุคฺคเล อาทริย ปุคฺคลาทริย ธมฺมาทริยฺจ 
ปุคฺคลาทริยฺจ ธมฺมา...ทริยานิ ฯ นตฺถิ อาทโร เอตสฺสาติ 
อนาทโร ฯ นปฺปฏิกฺขิตพฺโพติ อปฺปฏิกฺโข อกฺข ปฏิปุพฺโพ ฯ 
น เปกฺโขติป อตฺถิ ฯ อปฺปฏิกฺโขติ ปทสฺส อตฺถ วิวริตุ นป-ฺ 
ปฏิกฺขิตพฺโพติอาทิ วุตฺต ฯ อปสทฺโท กณฺหปกฺขคาถ อเปกฺขติ ฯ 
โยชนาย นโย โยชนานโย ฯ 
                         จูฬสงฺคามวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                              [ปา.๔๐๗ ม.๕๖๓]  
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                 มหสงฺคามวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๙๑๗] มหาสงฺคาเม วินิจฺฉโย ฯ อย ภิกฺขู เวทิตพฺโพติ 
ปเท กมฺม ฯ เอเสว ภิกฺขุ ฯ วณฺโณ อวณฺโณ อิติ เอว 
วุตฺต ฯ นีลาทิวณฺโณ จ อวณฺโณ จ นีลาทิวณฺณาวณฺโณ 
เตส วโส ปฏพิทฺโธ นีลา...วโส ฯ อวณฺโณติ อาโรคฺยตฺถาทิ 
วณฺโณ ปจุรวณฺโณติ อตฺโถ ฯ วณฺณนฺติ ยาจน ฯ อิตีติ 
เอว ฯ อิมานิ ปฺจ สิกฺขาปทานิ เวทิตพฺพานิ ฯ วินยธเรนาติ 
ปท วินิจฺฉิเตติ ปเท กตฺตา ฯ โอวาท อุปนิสฺสาย ชีวนฺตีติ 
โอวาทุปชีวินิโย ฯ เตส สงฺฆาทีน ฯ ตโตติ ปจฺฉา ฯ ภุมฺม- 
เทวตาติ ปท กตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ กตฺวาติ ปท ยาวาติ ปเท 
วิเสสน ฯ อก...โน เทวตา ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ ต ภิกฺขุ ฯ 
        โย อตฺโถ ยอตฺโถติ สมาโส กาตพฺโพ น วากยฺนฺติ 
อาห ยอตฺถายาติ ยทตฺถายาติ ฯ ต อตฺถนฺติ เอตฺถ ปมา 
วิภตฺติ โหตีติ มนสิกตฺวา อาห ต อตฺถนฺติ โส อตฺโถติ ฯ 
                  มหาสงฺคามวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                    --------- 
                [ปา.๔๑๑..๔๑๙ ส.๕๖๔.๕๖๕]  
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                      ก ินเภทวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๙๑๘] ก ิเน วินิจฺฉโย ฯ อนาคตวเสนาติ อนาคตภาวปฺ- 
ปฏิพทฺเธน หุตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อุเปเตนาติ 
อุปคตตเรน ฯ 
        เอวนฺติ ปาลิย วุตฺตนเยน ฯ ยฺจ ปุพฺพกรณาทิก ปจฺจย- 
ภาเวน ลพฺภติ ยฺจ ปโยคาทิก ปจฺจยภาเวน น ลพฺภติ ฯ 
ปุจฺฉิตฺวาติ ปท ทสฺเสนฺโตติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ย ปุพฺพ- 
กรณาทิก ยสสฺ ปโยคาทิกสฺส ปจฺจยภาเวน ลพฺภติ ฯ ตสฺสาติ 
วิสฺสชฺชนสฺส ฯ ปโยคสฺส กตเม ธมฺมาติอาทิ ย วจน ภควตา 
วุตฺต ตตฺถ วจเน ปริหาโร มยา วุจฺจเต ฯ ปโยคสฺส 
หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ ห ิสจฺจ ฯ ปโยคสฺสาติ ปท ปจฺจโยติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ สตฺตวิธมฺป ปุพฺพกรณ ปจฺจโย โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ การณมาห ยสฺมาติอาทึ ฯ ปุเรชาตปฺปจฺจเยติ ปโยค- 
สงฺขาตสฺส อตฺตโน ปุเรชาตปฺปจฺจยภาเว น ลพฺภตีติ ปเท 
อาธาโร ฯ เอสาติ เอโส อุทกาหรณาทิปฺปโยโค น ลภตีติ 
ปเท กตฺตา ฯ อุทฺทิฏธมฺเมสูติ นิทฺธารณ ฯ วิมติวิโนทนิย 
ปน ปุเรชาตปฺปจฺจเยติ ปุเรชาตปฺปจฺจยสฺส วิสเยติ วุตฺต เอว 
สติ ปุเรชาตปฺปจฺจเยติ ปท อุทฺทิฏ อิติ ปเท อาธาโร ฯ 
                 [ปา.๔๒๘..๔๓๐ ส.๕๖๖.๕๖๗]  
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เอกธมฺมมฺปติ เอก อตฺตโน ปุเรชาตปฺปจฺจยภูต ธมฺม น ลภติ ฯ 
อฺทตฺถุ เอกเสน เอโส ปโยโค ปุพฺพ ฯ เป ฯ ปจฺจโย โหติ ฯ 
นิปฺปชฺชนโตติ ปท ปุเร...โยติ ปเท เหตุ ฯ ปจฺฉาชาตปฺปจฺจย 
ปน ลภติ ปโยโคติ สมฺพนฺโธ ฯ สหชาตปฺปจฺจยนฺติ ปท น 
ลภตีติ ปเท กมฺม ฯ อฺโติ ปณฺณรสธมฺเมหิ อฺโ ฯ 
อิตีติ ตสฺมา ฯ 
        [๙๑๙] ปโยโค ฯ เป ฯ เนสูติ วินิจฺฉโย ฯ เหตุ ฯ เป ฯ 
เอตฺถ วจเน เวทิตพฺพานิ ฯ ตานิเยวาติ ฉ จีวรานิ ฯ น หีติอาทิ 
ทฬฺหีกรณ ฯ ตสฺสาปติ อปสทฺเทน น เกวล นวนฺน กุสลา- 
กุสลาพฺยากตเหตูน วเสน เหตุนิทานาทิตา วุตฺตาติ าเปติ ฯ 
กตฺถจิ ปน โปตฺถเก อปสทฺโท นตฺถ ิฯ 
        เตส รูปาทิธมฺมาน ฯ นาม นามกมฺมนฺติอาทินา ปน วจเนน 
อธิปฺปาย ทสฺเสติ าเปติ ฯ ก ินนฺติ อิทนฺติ ปท นามมตฺตนฺติ 
ปทสสฺ วิเสสน ฯ ธมฺเมสูติ ปท นามมตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ 
        สพฺเพป ป ินุทฺธารา ฯ เอตฺถาติ ก ินุทฺธาเร๑ นิทฺธารณ ฯ 
ปุริมา เทฺวติ เอกุปฺปาทา เอกนิโรธาติ ปาลิย๒ ปม วุตฺตา 
อนฺตรุพฺภารสหุพฺภารา เทฺว ฯ อุทฺธารภาว ปาปุณนฺตีติ ปท 
 ๑. พหวุจน กาตพฺพ ฯ  ๒. ปาลิยาติ ยุตฺตตร ปมนฺติ ปเท อปาทาน ฯ 

                   [ปา.๔๓๐..๔๔๒ ส.๕๖๘.๖๗๙]  
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นิรุชฺฌนฺตีติ ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ อตฺถารสฺส หีติอาทิ ทฬฺห-ี 
กรณ ฯ ห ิสจฺจ อตฺถาเร สติ ฯ เอเตสฺจาติ อนฺตรุพฺภาร- 
สหุพฺภาราน ปุริมาน ทฺวินฺน ฯ จสทฺโท นิโรโธ จ อุทธฺารภาโว 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิตเรติ อนฺตรุพฺภารสหุพฺภาเรหิ อิตเร 
ปกฺกมนนฺติกาทโย อตฺถารสฺส นิโรธโต นานา นิรุชฌฺนฺติ ฯ อิตเร 
นานา นิรุชฺฌนฺตีติ วุตฺตมตฺถ นิโรธโต นานา นิรุชฺฌนฺติ ฯ อิตเร 
เตสูติ ปกฺกมนนฺติกาทีสุ ฯ อปสทฺโท ปเคว ปกฺกมนนฺติกาทีสุ 
อุทฺธารภาว อปฺปตฺเตสูติ สมฺภาวนตฺโถ ฯ 
                        ก ินเภทวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                    ---------------- 
 ๑. อตฺถารสฺสาติ ปท นิโรโธติ ปเท สมฺพนโฺธ  อิจฺเจว อวสฺส ภวิตพฺพ กสฺมา 
 ตถา โยชนมกาสิ ฯ 

                              [ปา.๔๔๒ ส.๕๖๙]  
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                    อุปาลิปฺจกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๙๒๐] อุปาลิปฺเหสุ วิชฺชมานาย ปุจฺฉาย ฯ อาวชฺชิตฺวา 
ปาเปสฺสามีติ จินเตตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปุจฺฉิตฺวาติ ปท ปา- 
...มีติ ปเท ปพฺุพกาลกิริยา ฯ อิเมส ภิกขฺูน ฯ นิสฺสาย ...นนฺติ 
ปท อิเมสนฺติ ปทสสฺ วิเสสน ฯ เตส ปฺหาน วิสฺสชฺชเน 
วินิจฺฉโย ฯ 
        ตปฺปจฺจยาติ อาปชฺชนปฺปจฺจยา ฯ 
        [๙๒๑] อนุโลมวตฺเตติ๑ อนุรูปวตฺเต ฯ สรชฺชโุกวาติ รชฺช- 
สหิโต อิว๒ ฯ สห รชฺชุยา วตฺตตีติ สรชฺชุโก ฯ สารชชฺุโกติป 
อตฺถิ อการสฺส ทีโฆ ฯ สรชฺชโกติป ปาโ โส น ยุตฺโต ฯ 
วิสฺสชฺเชตพฺโพติ มฺุจิตพฺโพ ฯ 
        [๙๒๒] สมคฺเคหิ กรณียานีติ วิวาทาธิกรเณหิ ปุพฺเพ 
อสมคฺคา หุตฺวา ปจฺฉา สามคฺคึ อุปคเตติ กาตพฺพานิ ฯ ลชชฺิโน 
สามคฺคึ กโรนฺตีติ อาห อุโปสถปฺปวาราณาทีสุ หีติอาทึ ฯ 
 ิตาสูติ อปฺปวตฺตนฺตีสุ ฯ อุปตฺถมฺโภติ มยมฺป อุโปสถ น 
 ๑. อนุโลมวคฺเคน วตฺตตีติ วณฺณนาปาโ ฯ อนุโลมวตฺเต น วตฺตตีติ ภวติพฺพ ฯ 
 ๒. อวธารณตฺโถเยเวตฺถ วสทฺโท น  อุปมาติ มฺามิ ฯ 

                 [ปา.๔๔๓..๔๕๐ ส.๕๗๐.๕๗๑]  
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กริสฺสามาติอาทินา กลหสฺส อุปตฺถมฺโภ น ทาตพฺโพ ฯ สเจ 
หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ เอวรูป กมฺม ฯ ภิกฺขุโนติ ปท นกฺขมตีติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ นกฺขมตีติ เกสุจิ ปุคฺคเลสุ อปฺปมตฺตกตฺตา 
โทเสน น รุจฺจติ ฯ ทิฏาวิกมฺมป กตฺวาติ น เมต ขมตีติ 
สภาคสฺส ภิกฺขุโน อตฺตโน ทิฏ ึ อาวิกตฺวาป ฯ ปาลิย อป 
ทิฏาวิกมฺมนฺติ เอตฺถ อปสทฺโท ทิฏาวิกมฺมมฺปติ โยเชตฺวา 
วุตฺโต ฯ วโลมคฺคาโหติ วิรุทฺธคฺคหณ ฯ ยตฺราติ กมเฺม ฯ 
        [๙๒๓] อุสฺสิตสทฺโท อุสฺสาทปริยาโยติ กตฺวา อาห 
อุสฺสทมนฺตีติ ฯ ชปฺปตีติ ภาสติ ฯ ยถาธมฺเม ยถาวินเยติ เอตฺถ 
ตติยตฺเถ สตฺตมี ฯ น โจเทตา โหติ ฯ อุสฺสาเทตีติ อุกฺขิปติ ฯ 
อนธิกาเรติ อโนกาเส ฯ น โอกาสกมฺม กาเรตฺวา อโนกาส- 
กมฺม กาเรตฺวา๑ อลุตฺตสมาโส ฯ ยาสฺส อตฺตโน ทิฏ ีติ อสฺส 
ภิกฺขุสฺส อตฺตโน ยา ทิฏ ิ อถวา อตฺตโน ยา ทฏิ ิ อสฺส 
ภเวยฺย ฯ ยสสฺาติป อตฺถิ ยา อสฺสาติ เฉโท ฯ ต ปุรกฺขิตฺวาติ 
ต ทิฏ ึ ปธาน กตฺวา ฯ น พฺยากตาติ น กถิตา ฯ วุตฺตมตฺถ 
ปากฏ กโรนฺโต ลทฺธ ึนิกขิฺปตฺวาติอาทิมาห ฯ ลทธฺึ 
นิกฺขิปตฺวาติ อตฺตโน ธมฺมาทีสุ ธมฺมาทิลทฺธึ ฉฑฺเฑตฺวา ฯ 
นิกฺขิปตฺวาติ ปท ลทฺธิโกติ ปเท วิเสสน ฯ ยถาภุจฺจนฺติ๒ ยถาภูต 
 ๑. การาเปตฺวาติ ปาลิ ฯ  ๒. อยถาภุจฺจนฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                   [ปา.๔๕๐..๔๕๒ ส.๕๗๑.๕๗๒]  
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ยถาสภาว กถยิตาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ อธมฺมาทีสูติ ปท 
อธมฺมา...โกติ ปเท อาธาโร ฯ อธมฺมาทิ ลทฺธ ิยสฺส โส 
อธมฺมาทิลทฺธิโก ฯ อธมฺมาทีสุ อธมฺมาทิลทฺธิโก วิย๑ หุตฺวาติ 
อธิปฺปาโย ฯ กตฺถจิ ปน โปตฺถเก อธมฺมาทีสุ ธมฺมาทิลทฺธิโก 
หุตฺวาติ ปาโ ทิสฺสติ เอว สติ ลทฺธ ึนกิฺขิปตฺวาติ เอตฺถ 
อตฺตโน ธมฺมาทีสุ ธมฺมาทิลทฺธึ ฉฑฺเฑตฺวาติ อย เหฏา วุตฺโต 
อตฺโถ คเหตพฺโพ กสฺมา ยสฺสาติอาทิกสฺส เหฏิา วุตฺต- 
วจนสฺส อนุรูปภาวโต ฯ อยถาภุจฺจนฺติ เอตฺถ กิฺจาป 
อธมฺมาทโย ธมฺมาทโยติ กเถติ ตถาป อยถาภุจฺจ กถน นาม 
โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
        [๙๒๔] อิม จตสฺโส วิปตฺติโยติ อิม๒ อธิกรณ จตสฺโส 
วิปตฺติโย นิสฺสาย สมุฏาติ ฯ ทฺวาทส มูลานิ ปโยโค เอตสฺสาติ 
ทฺวาทสมูลปฺปโยค ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ นีหาเรนาติ นเยน ฯ 
อิท นิยสาทีน วตฺถุ ฯ กมเฺมสูติ นิทฺธารณ ฯ เหฏาติ ปท 
จตุนฺนนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ติวิธสฺส จาติ จสทฺโท กมมฺานฺจ 
อุกฺเขปนียกมฺมสฺส จาติ โยเชตพฺโพ ฯ เหฏา จ อุปริ จ 
เหฏูปริ เหฏูปริโน ภาโว เหฏูปรยิ๓ ฯ ตตฺถาติ ทุวิธาสุ 
 ๑. อิธาย น อิจฺฉิตพฺโพ ฯ  ๒. อิท ฯ  ๓. เหฏุปฺปริยนฺต ิวณณฺนาปาโ ฯ 

                  [ปา.๔๕๒..๔๕๖ ส.๕๗๒.๕๗๓]  
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ตฺตีสุ๑ ฯ เอวนฺติ เอสา ตฺตีติ เอว ฯ 
        กมฺมภูตา ตฺติ กมฺมฺตฺติ อนุสฺสาวนรหิตา ตฺติ 
กมฺมฺตฺติ นาม ฯ กมฺมสฺส ปาทภูตา ตฺติ กมฺมปาทฺตฺติ 
ตฺติกมฺมาทีสุ อนุสฺสาวกมฺมสฺส ปาทภูตา อธิฏานภูตา ตฺติ 
กมฺมปาทฺตฺติ นาม ฯ 
        สพฺเพน สพฺพนฺติ สพิพปฺปกาเรน ฯ ต สมถ ชานาติ ฯ 
ตฺติยา สมโถ ตฺติสมโถ ฯ ตสฺสาติ อธิกรณสฺส ฯ ต วูปสม 
น ชานาติ ฯ สุตฺตนฺติเกติ สุตฺตนฺเต อาคเต ฯ เอตฺถาติ วินย 
น ชานาตีติ ปเท ฯ อสงฺคหิตาติ มหาอฏกถาย วุตฺตนเยน 
อสงฺคหิตา ฯ ตสฺมา วินยนฺติ ฯ เป ฯ ชานาตีต ย วจน กุรุนฺทิย 
อาจริเยน วุตฺต ต วจน ปณฺฑิเตน คเหตพฺพ ฯ วินย น 
ชานาตีติ ขนฺธกปริวาร น ชานาตีติ เหฏา วุตฺตนยานุรูปโต ปน 
อิธมหาอฏกถาย วนย น ชานาตีติ ขนฺธกปริวารเมว น 
ชานาตีติ วุตฺต ฯ จสทฺโท วิฺเยฺยตฺตา จ ปกาสิตตฺตา จาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๙๒๕] ทิฏาวิกมฺมวคฺเค วินิจฺฉโย ฯ ทิฏาวิกมฺมาติ เอตฺถ 
นิสฺส อาการาเทโสติ กตฺวา อาห อาวิกมฺมานีติ ฯ ลทฺธิ...นนฺติ 
ปท วิน...นนติฺ ปทสฺส วิเสสน ฯ เอตนฺติ ทิฏาวิกมฺมาติ วจน ฯ 
 ๑. เอกวจน กาตพฺพ ฯ 

                     [ปา.๔๕๖..๔๕๗ ส.๕๗๔.๕๗๕]  
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ลหุกาปตฺติยาปติ ปท อาวิกโรตีติ ปเท อาธาโร ฯ อปสทฺโท 
ครุกาปตฺตึ อเปกฺขติ ฯ จตูหิ ปฺจหีติ ปท อาวิกตาติ ปเท 
กตฺตา ฯ 
        มนส ินยิุตฺต มานสนฺติ อิมินา วจนตฺเถน มานสสทฺทสฺส 
เจตสิกสฺสป วาจกตฺตา มานสสทฺทสฺส วิเสสนตฺถ มโนติ วุตฺต ฯ 
         ิเตนาติ ปท เทเสตุนฺติ ปเท กตฺตา เทเสตุนฺติ ปท น 
วฏฏตีติ ปเท กตฺตา ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ อิติสทฺทรหิโต 
ปาโป อตฺถิ ฯ 
        นาลนฺตีมสฺส วิวรณ น ปริยตฺตนฺติ ฯ อิธาปติ พาโล 
จ อปฺปกตตฺโต จาติ อิมสฺมึ ปเท อปฺปกตตฺโต นาม ฯ ปตา 
อุโปสถปฺปวารณา เยส เต ปตอุโปสถปฺปวารณา ฯ จาวเน 
อธิปฺปาโย ยสฺส โส จาวนาธิปฺปาโย ฯ 
        มนฺทตฺตา โมมูหตฺตาติ เอตฺถ ตติยตฺเถ ปฺจมี ฯ เกวล 
ฯ เป ฯ ปุจฺฉติ กิมิว อุมฺมตฺตโก วิย ฯ สมฺภาเวสฺสตีติ 
ปสสิสฺสติ ฯ ปริภวาติ ปริภเวน ฯ 
        [๙๒๖] ตตฺถาติ ปฺจสุ มุสาวาเทสุ นิทฺธารณ ฯ อสนฺต- 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส อาโรจน อสนฺต...โรจน เตน ปวตฺโต 
มุสาวาโท อสนฺต...วาโท ฯ ปาราชิเกนาติ ปท อนุทฺธสน อิติ 
ปเท กรณ ฯ อนุทฺธสเนน ปวตฺโต มุสาวาโท อนุทฺธสนมุสา- 
                    [ปา.๔๕๙..๔๗๖ ส.๕๗๕.๕๗๖]  
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วาโท ฯ ปริยาเยนาติ ปท วุตฺต อิติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
ชานนฺตสฺส ปุคฺคลสฺศ วุตฺต อิติ ปเท สมฺปทาน ฯ อชานนฺตสฺส 
วุตฺตมุสาวาโท ทุกฺกฏคามีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ ตนฺติ วินยธร ฯ อปสทโฺท กปฺปย 
อเปกฺขติ ฯ อสฺสวเสนาติ เอตฺถ สสฺส ทวิฺภาโว ฯ อปสทฺโท 
สมฺภาวน ฯ ปนสทฺโท ปกฺขนฺตโร ฯ อปุจฺฉิตฺวา วา อฺเส 
วา วุจฺจมาน อสฺสุณนฺโต อาปชฺชติ เอวาติ อปุจฺฉิตฺวา วา 
อาปชฺชติ อฺเส ปุคฺคลาน วุจฺจมาน วจน อสฺสุณนฺโต วา 
อาปชฺชติ ฯ อฺเส วาติ เอตฺถ วาสทฺโท อสฺสุณนฺโต วาติ 
โยเชตพฺโพ ฯ วิมติวิโนทนิย ปน ปุจฺฉิตฺวา วา วุจฺจมาน  
อสฺสุณนฺโตติ ปา ทิสฺวา ปุจฺฉิตฺวา อสฺสุณนฺโต วา วุจฺจมาน 
อสฺสุณนฺโต วาติ ปจฺเจก โยเชตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ 
        [๙๒๗] ภิกฺขุนิโย น ลภนฺติ ฯ ภิกขฺุ ปริสกฺกติ ฯ อนตฺถ 
กลิสาสนนฺติ อนตฺถชนก โทสวจน ฯ กถามคฺโคติ กถาย ปพนฺโธ ฯ 
โวหารนิรุตฺติยนฺติ สทฺทสงฺขาตนิรุตฺติย ฯ เตสุ าเณสุ ฯ ยถา 
อนุรูเปหิ วิมุตฺต ยถาวิมุตฺติ ฯ ผลสงฺขาตา วิมุตฺติ ผลวิมุตฺติ ฯ 
วเสนาติ ปท ยถาวิมุตฺตีติ ปเท สรูปทสสฺนวเสน ตติยาวิเสสน ฯ 
ยถาวิมุตฺตนฺติ วตฺตพฺเพ มคฺโคป วิมุตฺต นาม โหติ อิธ ปน 
ผลจิตฺต อธิปฺเปตนฺติ อาห ยถาวิมุตฺตีติ เตนาห จตุนฺน 
              [ปา.๔๗๖..๔๘๔ ส.๕๗๖..๕๗๘]  
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ผลวิมุตฺตีน วเสนาติ ฯ ยถาวิมุตฺตีติ อนุรูปวิมุตฺติ ฯ กิสฺมิฺจิ 
ปน ปาลิย ยถาวิมุตฺติจิตฺตนฺติป ปาโ อตฺถิ๑ ฯ จิตฺตนฺติ ปท 
ปจฺจ...ตาติ ปเท กมฺม ฯ ปจฺจเวกฺขณายาติ ปท น ปจฺจ...ตาติ 
ปเท กรณ ฯ 
        [๙๒๘] น ปาลิสูโรติ ปาลิย สูโร น โหติ ฯ ภาสนฺตร- 
โวหาเรติ สทฺทนฺตรสงฺขาตโวหาเร ฯ สิถิ...นาติ ปท ปริมณฺฑล 
อิติ ปเท ตติยาวิเสสน อาโรปเนติ ปเท วา วิเสสน ฯ 
ปริมณฺฑลภูต พฺยฺชน ปริ...ฺชน ตสฺส อาโรปน ปริ...ปน ฯ 
โกธโนติอาทีนีติ ปท วุตฺตานีติ ปเท กมฺม ฯ โกธาทีหีติ ปท 
อภิภูโตติ ปเท กตฺตา ฯ เอตฺถาติ ปท อุพฺพาหิกวคฺเคติ อิมินา  
 ุตุลฺยาธิกรณ ฯ 
        [๙๒๙] อธิ...วคฺเค วินิจฺฉโย ฯ ตานีติ จีวราทีนิ ฯ กมฺเมน 
ฯ เป ฯ เอตฺถ วจเน วินิจฺฉโย ฯ อุปปตฺตีหีติ การเณหิ ฯ อิตีติ 
เอว ฯ จิตฺตมฺปติ อปสทฺโท ปเคว วาจ ภาสเนติ าเปติ ฯ 
อุปฺปาเทตุนฺติ อุปฺปาทน ตุมฺหาก นนุ ยุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
กณฺณมูเลติ กณฺณสมีเป ฯ อนุสฺสาวเนนาติ ปุนปฺปุน กถเนน ฯ 
เอวนฺติ นนุ ตุเมฺหติอาทินา นเยน ฯ เตส ภิกฺขูน ฯ อปสทฺโท๒ 

 ๑. ทิสฺสมานปาลิย ปน น ยถาวิมุตฺต จิตฺต ปจฺจเวกฺขตีติ ปาโ อาคโต ฯ 
 ๒. อย วณณฺนาย นตฺถิ ฯ 

                    [ปา.๔๘๔..๔๙๕ ส.๕๗๘.๕๗๙]  
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กาย อเปกฺขติ ฯ อนิวตฺติธมฺม กตฺวาติ ปท อุปตฺถมฺเภตฺวาติ 
ปทสฺส อธิปปาโย ฯ อนิ...ธมฺมนฺติ อนิวตฺติสภาว ฯ อนิวตฺติ- 
ธมฺเมติป อตฺถิ อนิวตฺติสภาเว ภิกฺขู ฯ อนิวตฺติ ธมฺโม 
เอเตสนฺติ อนิวตฺติธมฺมา ฯ กตฺวาติ ปท คาเหนาติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา ฯ เอตฺถ จาติ กมฺมอุทฺเทสโวหารานุสฺสาวนสลากคฺ- 
คาเหสุ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ เอวสทฺโท อุทฺเทสรหิต 
กมฺมเมว สงฺฆเภทนิปฺปตฺติยา ปมาณนฺติ อวธารณตฺโถ ฯ 
ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ ฯ อฏา...นาติ ปท โวหรนฺเตนาติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ หิสทฺโท ทฬฺหีกรณ ฯ ตตฺถาติ โวหรเณ รุจีติ 
ปเท อาธาโร ฯ อนุสฺสาเวตฺวาติ ปท คาหิตายปติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา ฯ คา...ปติ  ปท อภินฺโนติ ปเท ลกฺขณกิรยิา ฯ 
อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ เอวนฺติ นนุ ตุมฺเหติอาทินา นเยน 
คาเหตฺวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ จตฺตาโร วา อติเรเก 
วาติ ปท คาเหตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ จตฺตาโร วา อติเรกา 
วา สลาก ฯ เป ฯ กโรนฺตีติป ปาโ โส น ยุตฺโต ฯ 
อาเวณีติ วิสุ ฯ อิตีติ เอว ปกาสิโตติ ปเท นิทสฺสน ฯ 
เอว อฏา ฯ เป ฯ มาติ ย อตฺถ สงฺฆเภทกฺขนฺธกวณฺณนาย 
อโวจุมฺห อิติ เอว สฺวาย อตฺโถ มยา ปกาสิโต โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
                         [ปา.๔๙๕ ส.๕๘๐]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 618 

        [๙๓๐] กฺว กิสฺมึ าเน ฯ วตฺตกฺขนฺธเก วุตฺต๑ ปฺตฺต ฯ 
ตตฺราติ วตฺตกฺขนฺธเก ฯ หสิทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ เอตฺตาวตา หีติ 
อาคนฺตุกาน อาคนฺตุกวตฺตาน อปูรเณน ฯ ยถาเถรนฺติ เถรา- 
นุรูป ฯ ภวน ภาโว ววฏานกิริยา ฯ กมมฺฺจ อกมฺมฺจ 
กมฺมากมฺมานิ ฯ อุปาทายาติ ปท ขุทฺทกานิ มหนฺตานีติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ เอตฺถาปติ อปสทฺโท อุพฺพาหิกวคฺค อเปกฺขติ ฯ 
        [๙๓๑] สงฺฆ...ทฺวเย วินิจฺฉโย ฯ อธมฺมาทีสูติ ปท ทิฏ ิโกติ 
ปเท อาธาโร ฯ เอว ทิฏ ิ ยสฺส โส เอวทิฏ ิโก สมาโส ฯ 
วินิธายาติ เปตฺวา ฯ เตติ อธมฺมาทโย ฯ ทีเปตฺวาติ ปท 
วินิธายาติ ปทสฺส อธิปฺปาโย ฯ อิตีติ เอว ฯ เตน วินิธาย 
ทิฏ ิกมฺเมนาติ สมฺพนฺโธ ฯ สพฺพปฺจกานิ วินิธาย ทิฏ ี 
อุทฺเทเสนาติอาทีนิ ฯ เอตฺถาป จาติ สงฺฆเภทวคฺเค ฯ อปสทฺโท 
อธิกรณวูปสมวคฺค อเปกฺขติ ฯ จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ นตฺถ ิ
เตกิจฺฉ เอตสฺสาติ อเตกิจฺโฉ ตสฺส ภาโว อเตกิจฺฉตา ฯ ห ิ
สจฺจ ย วจน ปุพฺเพ อวุตฺตนย เอตฺถ สงฺฆเภทวคฺคทฺวเย กิฺจิ 
วจน น อตฺถีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๙๓๒] ตนฺติ อนฺธการคต ภิกฺขุ ฯ วนฺทนฺตสฺส นลาฏ ฯ 
อปสทฺโท ปาทานิ๒ อเปกฺขติ ฯ อสมนฺนาหรนฺโต อมนสิกโรนฺโต ฯ 
 ๑. เอตนฺติ ยตุตฺตร ฯ  ๒. กิสฺส เอตานิ ฯ ปปาทานีติ ภวติพฺพ ฯ 

                     [ปา.๔๙๕..๕๐๖ ส.๕๘๐.๕๘๑]  
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เอกโต อาวตฺโตติ สปตฺตสงฺขาเต เอกสฺมึ ปกฺเข อาวตฺโต 
 ิโต ฯ เตหีติ ตชฺชนียาทิกมฺมกเตหิ ฯ อวนฺทิเยสูติ นิทฺธารณ ฯ 
อิตเรสนฺติ อนฺตรฆรปฺปวิฏาทีน วนฺทนาติ ปเท กมฺม ฯ 
อสารุปฺปตฺเถน จาติ อสารุปฺปสภาเวน ฯ อนฺตรา วุตฺตการเณน 
จาติ ต หิ วนฺทนฺตสฺสาติอาทินา เหฏา อนฺตรา มยา วุตฺต- 
การเณน ฯ อิโตติ เตรสปุคฺคลโต ฯ ทสปติ อปสทฺโท นคฺค- 
อุกฺขิตฺตเก อเปกฺขติ ฯ อาปตฺติวตฺถุภาเวเนวาติ อาปตฺติยา 
การเณน ฯ เต ทส ปุคฺคเล ฯ อิตีติ เอว ฯ ปฺจเกสุ 
วุตฺตตฺเตรสชเน ฯ 
                อุปาลิปฺจกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                    ---------- 
                     [ปา.๕๐๖ ส.๕๘๑.๕๘๒]  
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                    สมุฏานวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๙๓๓] อจิตฺตโก ... อาทีสุ วจเนสุ วินิจฺฉโย ฯ ปุพฺเพ 
วุตฺตเมว สหเสยฺยาทิปฺปณฺณตฺติวชฺช อาปชฺชนฺโต ติณวตฺถารเกน 
วุฏหนฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ อิตีติ อิติ มนสิกตฺวา ฯ นิทฺทาคโต 
นิทฺท โอกฺกนฺโต ฯ ภึสาปนาทีนิ กตฺวา อิติ มนสิกตฺวา 
เทเสนฺโต ฯ วุตฺตนเยเนวาติ นิทฺโทกฺกเมเนว ฯ วุตฺตนเยเนว 
ปนาติ พุทฺธาน ... กโรมีติ วุตฺตนเยน เวทิตพฺพนฺติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ เอตฺถาติ สหคารเสยฺยาปชฺชเน เวทิตพฺพนฺติ 
ปเท อาธาโร ฯ กุสลจิตฺโถ วุฏาตีติอาทิ วจน ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพ ฯ ...อาทีสุ วจเนสุ วุตฺตเมวาติ ปเท อาธาโร ฯ 
อุกฺ...โตติ ปท วุตฺตเมวาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ยสฺส ยสฺส 
อาปตฺติสงฺขาตธมฺมสฺส ฯ 
                     สมุฏานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                       -------- 
                    [ป.๕๐๙..๕๑๓ ส.๕๘๓.๕๘๔]  
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                   ทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๙๓๔] วิสฺสชฺชเน วินิจฺฉโย ฯ อนฺตรเปยฺยาเลติ ปท วุตฺตาติ 
ปเท อาธาโร ฯ เอตา อาปตฺติโย ฯ ตสฺมึเยว ...เลติ ปท 
วุตฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ 
        อุทฺธเสฺตติ อุคฺคเต ฯ ปฺตฺติวเสนาติ ปฺตฺติปฺปฏิ- 
พทฺเธน ฯ อิติสทฺโท เทฺวติ ปทสฺส สรปู ฯ 
        โส เจ เตนาติ โส มนุสฺโส เตน วิเสน เจ มรติ ฯ เต 
ยกฺขปฺเปตา ฯ โส ติรจฺฉานคโต ฯ 
        สวาสสฺส ภูมิโย อวตฺถา สวาสภูมิโย ฯ สมคฺโค วา นนฺติ 
น ภิกฺขุ อุกฺขิตฺตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อุภินฺนนฺติ ภิกฺขุภิกฺขุนีน ฯ อิตรถาติ อุภินฺน ปฺตฺติโต 
อิตเร อธิปฺปาเย คยฺหมาเน อฏารส โหนฺติ ฯ ทฺวีสุ กมฺม... 
ติฏติ ตฺติกิจฺฉนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        โอปาตนฺติ อาวาฏ ฯ อิตีติ เอว ตโย ฯ อาณตฺติยาติ 
ปท อาทาเน มรเณติ ปททฺวเย ตติยาวิเสสน ฯ 
        อาทิสฺสาติ อารพฺภ ฯ อธกฺขกนฺติ อธกฺขกโต อโธ ฯ 
อุพฺภชานุมณฺฑลนฺติ ชานมุณฺฑลโต อุทฺธ ฯ อุพฺภกขฺกนฺติ 
อกฺขกโต อุทฺธ ฯ 
                  [ปา.๕๑๖..๕๑๘ ส.๕๘๕.๕๘๙]  
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        [๙๓๕] เตส อทฺธานหีนาทีน ฯ อปจาติ อฺ วจน วตฺตพฺพ 
อตฺถิ ฯ เอตฺถาติ อทฺธานหีนองฺคหีนวตฺถุวิปนฺเนสุ นิทฺธารณ ฯ 
อิเมปติ๑ อปสทฺโท องฺคหีเน อเปกฺขติ ฯ กรณทุกกฺฏกา มาตุ- 
ฆาตกาทโย จ สงฺคหิตาติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ กรณ ทุกฺกฏ เยส เต กรณทกฺุกฏา ฯ 
เอส หีติ หิ สจฺจ เอส นโย กุรุนฺทิย อาจริเยน วุตฺโต น 
มหาอฏกถายนฺติ อธิปฺปาโย ฯ 
        สงฺคยฺหนฺติ เอเตหีติ สงฺคหิตา๒ ฯ ตตฺถาติ ตีสุ ตฺติ- 
กปฺปนาทีสุ ฯ ทเทยฺย ฯ เป ฯ นาติ ตฺติกาเล ทเทยฺย 
กเรยฺยาติอาทิเภทา ตฺติกปฺปนา ตฺติกิริยา ฯ เทติ ฯ เป ฯ 
ปจฺจตฺตนฺติ กมฺมวาจากาเล เทติ กโรตีติอาทิเภท วจน กมฺมสฺส 
อนิฏ ิตตฺตา วิปฺปกตปฺปจฺจตฺต อนิฏ ิตปฺปจฺจุปฺปนฺน นาม ฯ 
ทินฺน ฯ เป ฯ นามาติ กมฺมวาจาย นิฏ ิตาย ทินฺน กตนฺติ- 
อาทิเภท วจน อตีตกรณ นาม ฯ 
        ลิงฺคสวาสทณฺฑกมฺเมหิ นาสนา ลิงฺค...สนา ลงฺิคสวาส... 
นาย วโส ปฏิพทฺโธ ลิงฺค...วโส ฯ 
        ชานนฺติ ปท วฏฏตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ เอกานุสฺสาวนาติ 
เอตฺถ กาตุนฺติ ปท อาหริตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ 
 ๑. อิเมหีติ วณณฺนาปาโ อสุทฺโธ มฺเ ฯ  ๒. สงฺคหา ฯ 

                          [ปา.๕๑๘ ส.๕๘๙.๕๙๐]  
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        [๙๓๖] อกฺขายิเตติ สตฺเตหิ อขาทิเต ฯ วตฺตกเตติ๑ วิวริเต ฯ 
ชตุมฏเกติ ชตูน กเต มฏกทณฺเฑ ฯ เสขิเยสุ วุตฺต ทุกฺกฏนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        กตา เอวาติ วุตฺตา ฯ 
        กถนฺติ ปุจฺฉา ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ 
        [๙๓๗] ปฺจ เภสชฺชานีติ สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิ- 
ตนฺติ ปฺจ ฯ อิม อาปตฺตึ ฯ น วตฺตพฺโพติ โส ภิกฺขุ น 
วตฺตพฺโพ ฯ 
        นว ปณีตโภชนานีติ สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิต 
มจฺโฉ มส ขีร ทธีติ นว ฯ 
        ตุมฺหมูเลติ ตุมฺห สนติฺเก นิคฺคหิตโลโป ฯ ทุติ...เนติ 
ปท วตฺตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร ฯ กิตฺเตตฺวาติ กเถตฺวา ฯ 
ยถาวตฺถุก ตาติ ตา อาปตฺติโย วตฺถุอนุรูป ปฏิเทเสมิ ฯ 
        ยถาวตฺถุก ตนฺติ ปท อตฺถิ ต น ยตฺุต ฯ ยทิ ปน 
ยถาวตฺถุก ตนฺติ สิยา ต อาปตฺตึ วตฺถุอนุรูปนฺติ อตฺโถ 
คเหตพฺโพ ฯ 
        [๙๓๘] ปยุตฺตวาจาปจฺจยาติ ปจฺจยุปฺปาทนตฺถ ปยุตฺตวาจา- 
การณา ฯ อวสฺสุตา ภิกฺขุนี อชฺโฌหรมานา อาปชฺชตีติ 
 ๑. วฏฏ...อิติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                   [ปา.๕๑๘..๕๒๐ ส.๕๙๐..๕๙๒]  
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สมฺพนฺโธ ฯ คเหตฺวาติ ปท ปกฺขิปตฺวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
ตเถวสทฺโท อุปสหรณตฺโถ ฯ มนุสฺสมสลสุณนฺติ ปท ปกฺขิปตฺวาติ 
ปเท กมฺม ฯ วิฺญาเปตฺวาติ ปท คหิต อิติ ปเท ปุพฺพ- 
กาลกิริยา ฯ อวเสสฺจาติ จสทฺโท มนสฺุสมสลสุณฺจ คหิตปฺ- 
ปณีตโภชนานิ จ อกปฺปยมสฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ ปกฺขิปตฺวาติ 
ปท โอมทฺทตฺิวาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ โวมิสฺสกนฺติ ปท 
โอมทฺทิตฺวาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ โอ...ตฺวาติ ปท อชฺโฌหร- 
มานาติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ 
        [๙๓๙] ตตฺถาติ ปฺจสุ สหธมฺมิเกสุ ฯ ทฺวินฺน ภิกฺขุ- 
ภิกฺขุนีน ฯ สกิฺขมานาสามเณรีสามเณราน๑ อาปตฺติ ฯ เตติ 
สิกฺขมานาสามเณรีสามเณรา๒ ฯ กึ ปน กาตพฺพนฺติ อาห ทณฺฑ- 
กมฺม ปนาติอาทึ ฯ ทณฺฑกมฺมนฺติ อาณากรณ ฯ เตส 
สิกฺขมานาทีน ฯ 
        อธิกรเณน จาติ เอตฺถ ปมตฺเถ ตติยาติ กตฺวา อาห 
อธิกรณ จาติ ฯ ก ึปน อธิกรณนฺติ อาห เอเตสเยว 
หีติอาทึ ฯ เอเตสเยวาติ ปท โวหาโรติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ อตฺถายาติ 
ปท วินิจฺฉยาติ ปเท สมฺปทาน ฯ วินิจฺฉยโวหาโรติ วินิจฺฉย- 
 ๑-๒ อุปฺปฏิปาฏิยา ลิขิตมิท สามเณรสามเณรี อิจฺเจว สพฺพตฺถ ทิสฺสติ ฯ 

                        [ปา.๕๒๐ ส.๕๙๓.๕๙๔]  
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วจน ฯ 
        คิหีนนติฺ ปท อฏฏกมฺมนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ เอเตสนฺติ 
ปฺจนฺน สหธมฺมิกาน กาตพฺพนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ เกสุจิ 
ปน โปตฺถเกสุ คิหีน ปน อฏฏกมฺม ปน เตส กาตพฺพนฺติป 
ปาโฐ ทิสฺสติ โส น ยชฺุชติ ฯ คิหีน ปน อฏฏกมฺม เตส 
กาตพฺพนฺติ ปน ยุชชฺติ๑ ฯ 
        กโต วีติกฺกโม เยน โส กตวีติกฺกโม ฯ หิสทฺโท 
ทฬฺหีกรณ ฯ อภิ อติเรก อุณฺห อพฺภุณฺห ต สีล ยสสฺ โส 
อพฺภุณฺหสีโล อภินวสีโลติ อธิปฺปาโย ฯ อพฺภุณฺหนสีโลติป 
ปาโ น ยุชชฺติ ฯ 
        [๙๔๐] กปฺปยมานาติ กริมานา ภิกฺขุนี อาปชฺชตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ นิชฺฌนฺตสฺสาติ โอโลเกนตฺสฺส ฯ สามเณรสฺสาปติ 
อปสทฺเทน น เกวล ภิกฺขาทายิกาย มุข โอโลเกนฺตสฺส ทุกฺกฏนฺติ 
าเปติ ฯ หิสทฺโท ทฬฺหกีรณ ฯ 
        [๙๔๑] ปาปกาย จาติ จสทฺโท อทสฺสเน จ อปฺปฏิกมฺเม 
จ อปฺปฏินิสฺสคฺเค จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิตีติ เอว ตโย 
อุกฺขิตฺตกา ฯ 
 ๑. ทิสฺสมานวณฺณนายนตฺุ คิหีน ปน อฏฏกมฺม นาม โหตีติ อาคต ฯ 

                    [ปา.๕๒๐.๕๒๑ ส.๕๙๔.๕๙๕]  
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        [๙๔๒] ทสาหปรมาทินเยนาติ๑ ปท วุตฺตนฺติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ ทสาหปรมาทิ เอว นโย ทสา...นโย ฯ เหฏา 
วุตฺตนฺติ ฉกฺกวณฺณนาย ปรม มยา วุตฺต ฯ อจฺจยเทสนายาติ 
โทสปฺปกาสนาย ฯ กตมา ปน สาติ ปุจฺฉา สา จตุพฺพิธา 
อจฺจยเทสนา กตมา ฯ เทวทตฺเตนาติ ปท ปโยชิตานนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ อภิมาเรสฺสนฺตีติ อภิมารา ธนุคฺคหา ฯ อภิมารานนฺติ 
ปท เทสนาปติ๒ สมฺพนฺโธ ฯ อุปฏายิกายาติ สหเสยฺยสิกฺขาปเทสุ 
อาคตาย ฯ วาส...รสฺสาติ ปท กตฺวาติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
        [๙๔๓] กตฺวาติ ปท ปริโยสาเนหีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๙๔๔] อฏนฺน ภิกฺขุนีนนฺติ เถราสนโต ปฏาย อฏหิ 
ภิกฺขุนีหิ ฯ ภิกฺขุนีนนฺติ ปท ปจฺจุฏาย ทาตพฺพนฺติ ปททฺวเย 
กตฺตา ฯ อิตราหีติ วุฑฺฒตราหิ อิตราหิ ภิกฺขุนีหิ การณภูตาหิ ฯ 
อิตราหีติ ปท ปจฺจุฏายาติ ปเท เหตุ การณตฺเถ ตติยา ฯ 
ภตฺตคฺเค วสฺสคฺเคเนว อุปฺปฏิปาฏิยา ปม นิสินฺนาหิ อฏหิ 
ภิกฺขุนีหิ ปจฺฉา อาคตาน วุฑฺฒตราน ภิกฺขุนีน อาสน ทาตพฺพนฺติ 
อธิปฺปาโย ฯ 
        อถวา อฏนฺน ภิกฺขุนีนนฺติ เถราสนโต ปฏาย อฏนฺน 
 ๑. ทสาหปรมาทินา นเยนาติ วณณฺนาปาโ ฯ ๒. อปสทฺทรหิโต วณณฺนาปาโ ฯ 

                            [ปา.๕๒๑ ส.๕๙๕.๕๙๖]  
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วุฑฺฒตราน ภิกฺขุนีน ฯ ภิกฺขุนีนนฺติ ปท ทาตพฺพนฺติ ปเท 
สมฺปทาน ฯ อิตราหีติ นวกตราหิ อิตราหิ ภิกฺขุหีติ ปท 
ปจฺจุฏาย ทาตพฺพนฺติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ ภตฺตคฺเค เถราสนโต 
ปฏาย ปฏิปาฏิยา นิสีทิตพฺพาน ปจฺฉา อาคตาน วุฑฺฒตราน 
อฏนฺน ภิกฺขุนีน ปม วสฺสคฺเคน อุปฺปฏิปาฏิยา นสิินฺนาหิ 
นวกตราหิ ภิกฺขุนีหิ ปจฺจุฏาย อาสน ทาตพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ 
        ทฺวีสุ อตฺเถสุ อยเมว ปจฺฉา วุตฺโต อตฺโถ ยุตฺตตโรติ 
อมฺหาก ขนฺติ ฯ วิมติวิโนทนิย ปน อิตรายาติป ปาโ 
ทิสฺสติ ฯ อิทานิ ปน สพฺพโปตฺถเกสุ อิตราหีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ 
        [๙๔๕] เอกสฺส เฉชฺชนฺติ คาถาย วินิจฺฉโย ฯ สพฺเพส 
นวนฺน ชนาน อาปตฺติโย จ อนาปตฺติโย จาติ ปททฺวเย 
สมฺพนฺโธ ฯ สงฺฆเภโท วตฺถุ การณ เอตาสนฺติ สงฺฆเภท- 
วตฺถุกา ฯ 
        [๙๔๖] การณาติ เอตฺถ นิสฺส อาการาเทโส ฯ กมฺมานิ 
นวาติ โอสารณาทีนิ เมว ฯ 
        [๙๔๗] ปานียฺจ ปุจฺฉนฺจ๑ ตาลวณฺฏคฺคหณฺจ ปานีย- 
...ณ ต อาทิ ยสฺส ต ปานี...ณาทิ ฯ ขนฺธเก วุตฺต วตฺต 
ขนฺธกวตฺต ฯ ปานีย...ณาทิ จ ต ขนฺธกวตฺต จาติ ปานีย- 
 ๑. ปานียปุจฺฉนฺจาติ สมาสปเทน ภวิตพฺพ ฯ 

                           [ปา.๕๒๒ ส.๕๙๖]  
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...วตฺต ฯ เตสเยว ปุคฺคลาน กโรนฺตสฺสาติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
เอวนฺติ อฺชลิอาทิก ฯ ทส ... นีติ อจฺจนฺตสโยโค ฯ 
        [๙๔๘] ติณฺณฺจาติ จสทฺโท ทิสา...นฏฏานฺจ อุกฺขิตฺต- 
กานฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ สนฺเต ปฏิรูเป คาหเกติ ปฏิรูเป คาหเก 
สนฺเต ฯ อปสทฺเทน สมฺมุขาป ทาตพฺพนฺติ าเปติ ฯ 
        [๙๔๙] เอตฺถาติ ทสสต รตฺติสตนฺติอาทิวจเน ฯ เตน 
ภิกฺขุนา ปฏิจฺฉาทิตนฺติ ปเท กตฺตา ฯ โส ปาริวาสโก ยาจิตฺวา 
มุจฺเจยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ อิติสทฺโท อยนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ 
        [๙๕๐] เอตฺถาติ ฉสุ กมเฺมสุ นิทฺธารณ ฯ กตนฺติ วุตฺต ฯ 
ทุติย...เนปติ จตฺตาริ กมฺมานิ วุตฺตานิ ฯ เป ฯ เอเกตฺถ ธมฺมิกา 
กตาติ ทุติยคาถาย วิสฺสชฺชเนป ฯ เอตเมว ธมฺมิก วุตฺตนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๙๕๑] ยานิ อาปตฺติกฺขนฺธานิ ฯ อนนฺต...อาทีสุ วจเนสุ 
วินิจฺฉโย ฯ ปริจฺฉิชฺชตีติ ปริจฺเฉโท ธมฺโม ฯ อุปาทาทิวเสน 
ปริยนฺโต จ โส ปริจฺเฉโท จาติ ปริ...โท ตสฺส ภาโว 
ปริ...ภาโว ปริยนฺต...ภาวโต รหิต ปริ...รหิต ปริยนตฺ- 
ปริจฺเฉทภาวรหิตสฺส ภาโว ปริยนฺต...รหิตตฺต ฯ อถวา ภวน 
ภาโว ปริจฺเฉโท เอว ภาโว ปริจฺเฉทภาโว ปริยนโฺต ปริยาทภูโต 
ปริจฺเฉทภาโว ปริ...ภาโว ฯ 
                   [ปา.๕๒๒..๕๒๔ ส.๕๙๖..๕๙๘]  
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        อนนฺต ฯ เป ฯ นนฺติ นิพฺพาน อนนฺต อิติ วุจฺจติ ฯ อนฺตโต 
รหิต อนนฺต ฯ ตนฺติ นิพฺพาน ชิตนฺติ ปเท กมฺม ฯ ภควตาติ 
ปท อภิมทฺทิตฺวา ชิตนฺติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ รฺา สปตฺตคณ 
ริปุสมูห อภิมทฺทิตฺวา รชชฺ อธิคต วิย ฯ อนนฺต ชิต อธิคต 
เยน โส อนนฺตชิโน ฯ เสฺววาติ โส เอว ภควา ฯ นตฺถิ วิกาโร 
เอตสฺสาติ นิพฺพิกาโร ตสฺส ภาโว นิพฺพิการตา ฯ 
        วิกฺขมฺภนฺจ ตทงฺคฺจ สมุจฺเฉโท จ ปฏิปปสสฺทฺธิ จ 
นิสฺสรณฺจ วิกฺขมฺภน...นสิฺสรณ วิกฺขมฺภน...นิสฺสรณ เอว 
วิเวโก วิกฺขมฺภ...วิเวโก๑ ฯ 
        เอเกตฺถาติ เอโก เอตฺถาติ เฉโท เอตฺถาติ สมฺมุขาวินยาทีสุ 
นิทฺธารณ ฯ เอตฺถาติ ย เทสิตนฺติอาทิวจเน ฯ ตตฺถาติ สตฺตสุ 
อาปตฺติกฺขนฺเธสุ นิทฺธารณ ฯ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ น สมฺมตีติ 
น วูปสมฺมติ ฯ สมฺมนฺตีติ ปทสฺส วิวรณ สมฺมาโยค คจฺฉนฺตีติ ฯ 
เอตฺถ ปนาติ สมฺมุขาวินยาทีสุ นิทฺธารณ ฯ ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ ฯ น หีติ ทฬฺหกีรณ ฯ ตสฺสาติ สมฺมุขาวินยสฺส ฯ 
มยมฺปน คเหตฺวา โรจยามาติ สมฺพนฺโธ ฯ ปฏิเสธมตฺตนฺติ ปท 
อตฺถนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ คเหตฺวาติ ปท โรจยามาติ ปเท 
 ๑. อิท อุปฺปฏิปาฏิ สพฺพฺถ หิ ตทงฺควิกฺขมฺภน...อิจฺเจว ลิขิต ตถา 
  วณณฺนายมฺป ฯ 

                             [ปา.๕๒๔ ส.๕๙๘]  
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ปุพฺพกาลกิริยา ฯ เอเกตฺถ ฯ เป ฯ สมฺมตีติ ปทสฺส อตฺถนฺติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ วินา สมเถหีติ ปทสฺส อตฺถวิวรณ น สมเถหีติ ฯ 
อตฺตนา อธิปฺเปต อตฺถ ปาลิยา สาเธนฺโต วุตฺตมฺปเจตนฺติ- 
อาทิมาห ฯ 
        [๙๕๒] ยานิ อฏกานิ ฯ วเสนาติ ปท อฏารสาติ ปเท 
ตติยาวิเสสน ฯ เตส อฏกาน ฯ ฉหิ โอน ฉโอน ฯ อฑฺเฒน 
ทุติย ทิยฑฺฒ ทิยฑฺฒฺจ ต สตฺจาติ ทิยฑฺฒสต ฯ ฉโอน 
จ ต ทิยฑฺฒสตฺจาติ ฉโอนทิยฑฺฒสต ฯ 
        [๙๕๓] เอเกกสฺมึ เภทกรวตฺถุสฺมึ ฯ เอเกก ปุคฺคล ฯ 
กตฺวาติ ปท อฏารสาติ ปเท วิเสสน ฯ อฏารส อฏกา 
วุตฺตาเยว ฯ 
                ทติุยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                       ------------ 
                     [ปา.๕๒๔.๕๒๕ ส.๕๙๘.๕๙๙]  
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                  เสทโมจนคาถาวณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๙๕๔] เสทโมจนคาถาสุ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ จินฺเตนฺตาน 
เสทา โมเจนฺตีติ เสทโมจา ฯ นตฺถิ สวาโส เอตสฺสาติ 
อสวาโส ฯ นหาปน...นนฺติ นหาปนโภชนาทินา ปฏิชคฺคน 
รกฺขน ฯ ปฺหาสทฺโท อิธ อิตฺถีลิงฺโค ฯ ภิกฺขุนิยาติ ภิกฺขุนิยา 
วเสน เวทิตพฺพ ฯ ตสฺสาติ ภิกฺขุนิยา ฯ เอตนฺติ วิสฺสชฺชน ฯ 
อสฺสา คาถาย ฯ 
        [๙๕๕] เย ปุคฺคลา วุตฺตา เต ปุคฺคเล ฯ อปสทฺโท 
ทส ปุคฺคเล อเปกฺขติ 
        ปริหริตุนฺติ เนตุ ฯ อฺเ ปน ลภนฺตีติ อฺเ ภิกฺขู 
ขุรภณฺฑ ปริหริตุ ลภนฺติ ฯ สิกฺขาย อสาธารโณติ นหาปตปุพฺพโก 
ภิกฺขุ นหาปตสิกฺขาย วเสน อสาธารโณ วิเสโส นาม ฯ 
        อย ปฺหา ต สนฺธาย วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๙๕๖] ย ต อสีสก กพนฺธนฺติ อสีสก ย กพนฺธ ฯ 
ยนฺตสทฺโท อนิยมวาจโก ตสฺสานิยม สนฺธายาติ เอตฺถ ตสทฺเทน 
เวทิตพฺพ ฯ นยนฺตนฺติ ปท อตฺถิ ต ยุตฺต๑ ฯ ยสฺสาติ ยสฺส 
กพนฺธสฺส ฯ อุเร อกฺขีนิ เจว ฯ ต กพนฺธ ฯ 
 ๑. อยุตฺตนฺติ ภวิตพฺพ ฯ 

                    [ปา.๕๒๘.๕๒๙ ส.๖๐๐.๖๐๑]  
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        เตติ ปณฺฑกาทโย ฯ 
        [๙๕๗] วาจาติ เอตฺถ กรณตฺเถ ปมา ฯ อิติ เอว เม 
มม วจน ชนา โสสฺสนฺติ อิติ มนสิกตฺวา น นิจฺฉาเรยฺย ฯ 
อย ปฺหา มุสวาท สนฺธาย วุตฺตา ฯ เตนสฺสาติ ตสฺมา อสฺส 
ภิกฺขุสฺส ฯ 
        [๙๕๘] สา หิ นิกขฺมิตฺวา โอกฺกนฺตมตฺตา ว อาปชฺชตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ สา ภิกฺขุนี ฯ รตฺติวิปฺปวาโส จ คามนฺตรฺจ 
นทีปารฺจ คณมฺหาโอหียนฺจ รตฺติ...ยน ฯ ลกฺขิตพฺพาติ 
ลกฺขณา รตฺติวิปฺปวาส...ยน อิติ ลกฺขณา รตฺติ...กฺขณา ฯ 
เอกปฺปหาเรเนวาติ เอกกฺขเณเยว ฯ 
        ตาสูติ ทฺวีสุ ภิกฺขุนีสุ นิทฺธารณ ฯ 
        [๙๕๙] ตโย จาติ จสทฺโท อนฺเตวาสิกา จาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
สสฺส อตฺตโน หตฺโถ สหตฺโถ สหตฺเถน อวหฏา สาหตฺถิกา 
อาณตฺติยาป ตโย วาติ อาณตฺติยาป ตโย มาสกา อวหฏา ฯ 
เอตฺถาติ จตุโร ชนาติ คาถาย ฯ 
        [๙๖๐] จสทฺโท ทุสสฺ...ทีนิ จ สนฺถ...ลฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
ปริณาเมตีติ ปเท กมฺม ฯ อิติสทฺโท เอกปฺปโยเคนาติ ปเท 
นิทสฺสน ฯ 
                    [ปา.๕๓๐.๕๓๑ ส.๖๐๑.๖๐๒]  
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        อสฺสาติ๑ คาถาย ฯ         
        ภิกฺขุนิยาติ ปท โธวาปนนฺติ ปเท กมฺม ฯ จีวรานนฺติ ปท 
กณฺณนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ กากาทีหีติ๒ ปท โอหนนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ กายคตาเนวาติ กาย สมฺปตฺตาเนว จีวรานิ ฯ 
        ตสฺสาติ ปุคฺคลสฺสา ฯ อย ปฺหา วุตฺตา ฯ 
        ลิงฺค...เนนาติ ปท ภูตนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ จสทฺโท 
ปตรฺจ มาตรฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        [๙๖๑] มิค...ทีน มาตาปตโร วิย ฯ ติรจฺฉาน...ตโรติ 
ติรจฺฉานภูตมาตาปตโร ฯ มิคสิงฺคตาปสสฺส วตฺถุ ปฺาสนิปาเต 
นฬินิกาชาตกฏกถาย พุทฺธโฆสาจริเยน เวทิตพฺพ๓ ฯ วุตฺต หิ ตตฺถ 
เอกา มิคี อุตุนิกาเล เอกสฺส ตาปสสฺส ปสฺสาวฏาน อาคนฺตฺวา 
ตาปสสฺส สมฺภวมิสฺสิต ปสฺสาว ปวิ เตน ปสฺสาวสมฺภเวน 
อิสิสิงฺโค ตาปโส นิพฺพตฺโตติ ฯ สีหกมุารสฺส วตฺถุ ปน มหาวเส 
มหานามาจริเยน เวทิตพฺพ๔ ฯ วุตฺต หิ ตตฺถ 
        วงฺเคสุ วงฺคนคเร                วงฺคราชา อหู ปุเร 
 ๑. จ สาติ วณณฺนาปาโ จสฺสาติ ภเวยฺย ฯ ๒. วณฺณนาย กากโอหนนฺต ิ
 สมาสปท ทิสฺสติ ฯ ๓. วุตฺตนฺติ ภวิตพฺพ อถวา อิโต ปุเร วุตฺตนเยนาติ 
 ปท ปกฺขิปตพฺพ พุทฺธโฆสาจริเยน วตฺุตนเยน เวทิตพฺพนฺต ิฯ  ๔. อิทมฺป ตถา 
 เวทิตพฺพ ฯ 

                      [ปา.๕๓๑.๕๓๒ ส.๖๐๒.๖๐๓]  
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              กาลงฺิครฺโ ธีตาสิ               มเหสี ตสฺส ราชิโน 
              โส ราชา เทวิยา ตสฺสา           เอก อลภิ ธีตร 
              เนมตฺิตา พฺยากรุ ตสฺสา          สวาส มิคราชินา ฯ 
              อตีว รูปนี อาสิ                       อตีว กามคิทฺธินี 
              เทเวน เทวิยา จาป                  ลชฺชายาสิ ชิคุจฺฉิตา 
              เอกากินี สา นิกขฺมมฺ               เสริจารสุขตฺถินี 
              สตฺเถน สห อฺาตา              อคา มคธคามินา ฯ 
              ลาฬรฏเ อฏวิยา                     สีโห สตฺถมภิทฺทวิ 
              อฺตฺถ เสสา ธาวึสุ               สีหาคตทิส ตุ สา ฯ 
              คณหฺิตฺวา โคจร สีโห                คจฺฉ ทิสฺวา ตมารกา 
              รตฺโต อุปาค จาเลนฺโต              นงฺคุฏ ปตฺตกณฺณโก ฯ 
              สา ต ทิสฺวา สรตฺิวาน                 เนมิตฺตวจน ปุเร๑ 

              อภตีา ตสฺส องฺคานิ                    รฺชยนฺตี ปรามสิ ฯ 
              ตสสฺา ผสฺเส ราครตฺโต๒          ปฏ ึ อาโรปย สก 
              สีโห สกคูห เนตฺวา                    ตาย สวาสมาจริ ฯ 
              เตส สวาสมนฺวาย                       กาเลน ยมเก ทุเว 
              ปุตฺตฺจ ธีตรฺจาติ                     ราชธีตา ชเนสิ สา ฯ 
              ปุตฺตสฺส หตฺถปาทาสุ                  สีหาการา ตโต อกา 
              นาเมน สีหพาหุ ต                        ธีตร สีหสิมฺพลึ๓ ฯ 
 ๑. สุตนฺติป ฯ ๒. ผสฺเสนาติรตฺโตติป ฯ ๓. สีหสีวลินฺติป ฯ  
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              ปุตฺโต โสฬสวสฺโส โส           มาตร ปุจฺฉิ สสย 
              ตฺว ปตา จ โน อมฺมาติ              อิติ สพฺพ อโวจ สา 
              ตาต ปตา มิคราชา                    อหฺจ ตว มาตุยา ฯ 
              ปุตฺโต จ สสย กตฺวา                 มาตร อพฺรวี อิติ 
              ยทิ ปตา มิคราชา                      กสมฺา อฺาทิโส อิติ ฯ 
              สา สพฺพ อพฺรวี ตสฺส               ก ึน ยามาติ โสพฺรวิ  
              คูห ถเกสิ ตาโต เต                   ปาสาเณนาติ สาพฺรวิ ฯ 
              มหาคูหาย เสลนฺต                    กฑฺฒยิตฺวาน ถามสา 
              ขนฺเธนาทาย อตฺตโน               โยชนานิ คโต คโต 
              เอกาเหเนว ปฺาส                 สกฏาเน เปสิ โส 
              โคจราย คเต สีเห                      ทกขฺิณสมฺหิ มาตร 
              วาเม กนิฏ กตฺวาน                         ตโต สีฆ อปกฺกมติี ฯ 
        [๙๖๒] อสมฺมุขากมฺมานีติ ทูเตนอุปสมฺปทาปตฺตนิกฺกุชฺชนาทีนิ 
กมฺมานิ สนฺธาย วุตฺตา ฯ อฺเส วาติ๑ วาสทฺโท ฉาเทนฺตสฺส 
วา อฺเส วา อาปตฺตึ๒ 

        สจฺจ...คาถาย วินิจฺฉโย ฯ จสทฺโท สิขิริณี ฯ อุภโต- 
พฺยฺชนฺจาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิท ปททฺวย ภณนฺโตติ ปเท 
 ๑. อิท ทิสฺสมานวณฺณนาย น อาคต ฯ ๒. อีทิเส าเน อิติ สมฺพนฺโธติ วจน 
 ปกฺขิตฺตปุพฺพ ฯ 

                        [ปา.๕๓๒.๕๓๓ ส.๖๐๓]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 636 

กมฺม ฯ 
        เถยฺย ... ... ชิก อาปชฺชติ ปร ฯ เป ฯ ชิก อาปชชฺติ ฯ 
ปรนฺติ ปท เจเตนฺโตติ ปเท กมฺม ฯ โส สงฺฆเภทโก ฯ อสฺส 
สงฺฆเภทกสฺส ฯ โหติ เฉชฺชนฺตีมสฺส วิวรณ ปาราชิก โหตีติ ฯ 
อิติสทฺโท อยนฺติ ปทสฺส สรูป ฯ ทุฏุลลฺภาณึ๑ ฯ 
        [๙๖๓] ตาสุ อิตฺถีสุ น เสวตีติ ปเท อาธาโร ฯ ยนฺต 
เมถุน นาม อตฺถิ ต เมถุน ฯ อนริยา จ ปณฺฑกา จ 
อนริยปณฺฑกา ฯ อฏวตฺถุกนฺติ เอวนามก ปาราชิก ฯ ตสฺมา หติี 
ทฬฺหีกรณ ฯ ตสฺสา ภิกฺขุนิยา โหตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
        [๙๖๔] ปฏ ิสมเยติ คิมฺหาน ปจฺฉิมมาสสฺส ปมทิวสโต 
ปฏาย ยาว เหมนฺตสฺส มาสสฺส ปมทิวสา เอตฺถนฺตเร 
สตฺตมาสมตฺตา ปฏ ิสฺ ิเต สมเย ฯ วสฺสิกสาฏิกตฺถนฺติ 
วสฺสิกสาฏิกลาภตฺถ ฯ สตุปฺปาทกรณนฺติ สติยา อุปฺปาทกรณ ฯ 
อสฺสาติ มาตร จีวรนฺติ วจนสฺส๒ ฯ 
        [๙๖๕] ติตฺถิโย อาราธโก โหติ ติตฺถิโย คารยฺโฆ โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ น ภฺมาเนติ๓ ปเรน อภาสิยมาเน ฯ อาราธโกติ 
ติตฺถิยาน จิตฺตสฺส โตสโก ฯ วณฺเณ ภฺมาเนติ คุเณ ปเรน 
 ๑. อติเรกมิท ฯ ๒. คาถาย ฯ ๓. นสทฺทรหิโต วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺโต ฯ 

                     [ปา.๕๓๓..๕๓๕ ส.๖๐๔.๖๐๕]  
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ภาสิยมาเน ฯ คารยฺโหติ ครหิตพฺโพ ฯ อิตีติ เอว ฯ ตติเถวาติ 
 ิติตฺถยวตฺเต มหาชนฺธเก ติตฺถิยวตฺเตติ อธิปฺปาโย ฯ อสฺสาติ 
กุทฺโธ อาราธโก โหตีติ วจนสฺส ฯ ตเมวาติ ติตฺติยวตฺต ฯ 
        [๙๖๖] สงฺฆาทิเสสนฺติอาทิ คาถา วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ 
มนุสฺสมสฺจ ลสุณฺจ ปณีตโภชนฺจ เสสอกปฺปยมสฺจ 
มนุ...สานิ ฯ ต ภิกฺขุนี ฯ 
        สงฺเฆนาปติ ปท กาตพฺพนฺติ ปเท กตฺตา ฯ อปสทฺโท 
ภูมิคต อนุปสมฺปนฺน อเปกฺขติ ฯ 
        [๙๖๗] อจฺฉินฺน จีวร ยสฺส โส อจฺฉินฺนจีวรโก ฯ 
ตสฺมึเยว จ สิกฺขาปเทติ ตสฺมึ วสฺสิกสาฏิกจีวรสิกฺขาปเท ฯ 
อสฺสา อกปฺปกตนฺติ คาถาย ฯ อสฺสาติ ปท วิตฺถาโรติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ สิกฺขาปเทติ ปท วุตฺโตติ ปเท อาธาโร ฯ 
อปสทฺโท วิตฺถาโรป วินจฺิฉโยปติ โยเชตพฺโพ ฯ วินิจฺฉโยติป 
ปาโ โส น ยุตฺโต ฯ 
        [๙๖๘] นาปติ อปสทฺโท น อุยโฺยชิตาติ เอตฺถ นการ 
อเปกฺขิตฺวา วุตฺโต อิทมฺป พุทฺเธ รตนนฺติอาทีสุ วิย ฯ 
อุยฺโยเชตีติ อุยฺโยชิกา ฯ อุยฺโยเชตพฺพาติ อุยฺโยชิตา ฯ ตสฺสาติ 
อุยฺโยชิกาย ฯ เอวนฺติ อาทายนอปฺปฏิคฺคหเณ๑ สนฺเตปติ ปท 
 ๑. อทาน... อิติ ภวิตพฺพ ฯ 

                         [ปา.๕๓๕.๕๓๖ ส.๖๐๕]  
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อาปชฺชตีติ ปเท ลกฺขณ ฯ ปณฺฑปาตคฺคหเณติ อุยฺโยเชตพฺพาย 
ภิกฺขุนิยา ปณฺฑปาตสฺส คหเณ อาปชฺชตีติ ปเท เหตุ ฯ 
อาปชฺชมานา อุยฺโยชกิา ภิกฺขุนี ฯ ตสฺสา อุยฺโยชิตายาติ 
อุยฺโยชิตพฺพาย ตสฺสา ภิกฺขุนิยา ปริโภค อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
กตฺตริ ฯ ตสฺสาเยว ภิกฺขุนิยา อุยฺโยชนนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๙๖๙] สตฺตรสเกสูติ นิทฺธารณ ฯ อย ปน ปุคฺคโล 
ภิกฺขุนีป น โหติ ฯ ปนสทโฺท วิเสสตฺโถ ฯ อปสทฺโท น 
เกวล อย ปุคฺคโล อนุกฺขิตฺตกภิกฺขุ น โหตีติ ญาเปติ ฯ เตน 
หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ เตน อุกขิฺตฺตเกน โส อุกฺขิตฺตกภิกฺขุ ฯ 
             เสทโมจนคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                 ----------- 
                   [ปา.๕๓๖  ส.๖๐๕.๖๐๖]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 639 

                    ปฺจวคฺควณฺณนาย อตฺถโยชนา 
        [๙๗๐] กมฺมวคฺเค วินิจฺฉโย ฯ ปฏาย เอตฺถาติ เฉโท 
วกาโร อาคโม เอตฺถาติ กมฺมวคฺเค ฯ ปฏาเยวตฺถาติป 
ปาโ ฯ คณ...จนนฺติ คณนสงฺขาตปริจฺเฉทสฺส วจน ฯ ปร.ิ.. 
นนฺติ ปริจฺฉินฺทิตพฺพกมฺมาน ปกาสน ฯ กยริมาน ตฺติทุติย- 
กมฺม ฯ ตสฺสาติ กมฺมสฺส ฯ อิท ปุนปฺปนุ วจน ฯ อิท 
กุปฺปกมฺเม กมฺม หุตฺวา ติฏตีติ เอว อิทนฺติ ปท อาหริตฺวา 
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ กุปฺปกมฺเมติ ปท ติฏตีติ ปเท อาธาโร  
กุปฺปกมฺม กปฺุปเมว โหตีติ อธิปปฺาโย ฯ วิปชฺชนฺตีติ น 
สมฺปชฺชนฺติ ฯ 
        [๙๗๑] เอตฺถาติ ปท อตฺถีติ ปเท อาธาโร ฯ ตตฺถาติ 
ทฺวีสุ กมฺเมสุ ฯ อสมฺมุขากรณีย นาม อฏวิธ โหตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ เอวนฺติ สมฺมุขาวินย อุปนยเนน กตานิ กมฺมานิ ฯ 
วินาติ ปท กตตฺตาติ ปเท วิเสสน ฯ ปฏิ...ทีสุปติ ปท 
เวทิตพฺพาติ ปเท๑ อาธาโร ฯ อปสทโฺท สมฺมุขากรณีย อเปกฺขติ ฯ 
ปฏิ...เมวาติ ปท วตฺถุนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เตสมฺป 
ปฏิปุจฺฉากรณียาทีน ฯ อปสทฺโท สมมฺุขากรณีย อเปกฺขติ ฯ 
 ๑. วตฺถุนฺติ ปเทติ มฺามิ ฯ 

                     [ปา.๕๓๘ ส.๖๐๗..๖๐๙]  
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วตฺถุนา วิปนฺนา วตฺถุวิปนฺนา วตฺถุวิปนฺนาน ภาโว วตฺถุ- 
วิปนฺนตา ฯ อิท วจนตฺถมตฺต สทฺทสฺส อตฺถมตฺต ฯ ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ ฯ เอตฺถาติ ปฏิปุจฺฉากรณียนฺติอาทิวจเนสุ ฯ 
ปฏิปุจฺฉา...สปุติ ปท กาตพฺพนฺติ ปเท อาธาโร๑ ฯ อปฺปฏิฺาย 
กโรติ ฯ กนทฺนฺตสฺส วิลปนฺตสฺสาติ ปททฺวย เววจน ฯ 
กโรนฺตสฺสาติป อตฺถิ ต น ยุตฺต ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ 
ตชฺชนียกมฺมาหสฺสาติอาทีสุ ฯ เปตฺวาติ ปท อวเสเสสูติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ มาเสสูติ ปท สามคฺคีทิวโสติ ปเท อาธาโร ฯ 
ภินนฺสฺส สงฺฆสฺส สามคฺคีทิวโสติ วุตฺตตฺตา อปฺปมตฺตเกน วิวาเทน 
สามคฺคีอุโปสโถ กาตพฺโพ ภเวยฺยาติ กสฺสจิ สงฺกา๒ สิยา 
ตนฺนิวตฺตนตฺถ ยตฺร หีติอาทิมาห ฯ ยตฺราติ ยสฺมึ วิหาเร ฯ 
วินิจฺฉิเตติ ปท น ลภนฺตีติ ปเท ภาวลกฺขณ ฯ ชาตา อมฺห 
อิติ วตฺวา น ลภนฺติ ฯ เทฺว จาติ จสทฺโท ปุณฺณมาสิโย 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิธาปติ อิมสฺม ึปวารณาธิกาเร น ลภนฺตีติ 
ปเท อาธาโร ฯ วูปสเมนาติ วูปสมเหตุ ฯ วูปสเมติป 
อตฺถิ วูปสเม สตีติ อตฺโถ นิมิตฺตตฺเถ วา สตฺตมี วูปสม- 
นิมิตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ อปจาติ อฺ วจน วตฺตพฺพ อตฺถิ ฯ 
อุปสมฺปาเทนฺตสฺสาป กมฺม วตฺถุ ฯ เป ฯ โหติ ฯ อปสทฺเทน 
 ๑. น เอว ภวิตพฺพ ฯ  ๒. อาสงฺกาติ เยภุยฺเยน ทิสฺสติ ฯ 

                   [ปา.๕๓๘.๕๓๙ ส.๖๐๙.๖๑๐]  
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สมฺมุขากรณีย กมฺม อสมฺมุขา กโรนฺตสฺส วตฺถุกมฺม วตฺถุวิปนฺน 
อธมฺมกมฺมนฺติอาทึ าเปติ ฯ เอวนฺติอาทิ นิคมน ฯ 
        [๙๗๒] ตฺติโต วิปตฺติย ปน วินิจฺฉโย ฯ วิปตฺติยนฺติ 
กมฺมสฺส วิปตฺติย ฯ อุปสมฺปทาติ กมฺม วสติ เอตฺถ ปุคฺคเลติ 
วตฺถุ ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส ฯ น คณฺหตีติ น วทตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
เอสา ตฺตีติ อนุสฺสาวนฺตเมว สกลฺตฺตึ วตฺวา ปริโยสาเน 
เอสา ตฺตีติ วตฺวา เปติ ฯ 
        [๙๗๓] เนสนฺติ วตฺถุอาทีน ฯ ปมา... ...นาสุ วาติ 
ปททฺวย วตฺตพฺเพติ ปเท อาธาโร ฯ ปท วา ฉฑฺเฑติ ฯ 
ตสฺมาติ ปเท อุปลกฺขิตพฺโพติ๑ ปเท เหตุ ฯ ภิกฺขุนาติ ปท 
อุปลกฺขิตพฺโพติ ปเท กตฺตา ฯ ยฺวาย พฺยฺชนปฺปเภโท 
อาจริเยหิ วุตฺโต ฯ อย พฺยฺชนปฺปเภโท ฯ พฺยฺชนพุทฺธิยาติ 
ปท ปเภโทติ ปเท กรณ ฯ 
        ยถาธิปฺเปตตฺถ พฺยฺชยนฺติ ปกาเสนฺตีติ พฺยฺชนานิ ฯ 
อกฺขราน พุชฺฌน พุทฺธิ กาสาปฺา๒ ฯ พฺยฺชนาน ชนกา 
พุทฺธิ พฺยฺชนพุทฺธิ อกฺขรชนกปฺปฺาติ อตฺโถ ฯ 
        อิตีติ เอว วุตฺโต ฯ อิติสทฺโท สมาปนฺโน ฯ เอตฺถาติ 
สิถิลาทีสุ ฯ วคฺเคสูติ ปท ปมตฺตติยนฺติ ปเท อาธาโร ฯ ย 
 ๑. อุปลกฺเขตพฺโพ วณฺณนาปโ ฯ  ๒. ภาสาปฺาติ ภวิตพฺพ ฯ 

                        [ปา.๕๓๙ ส.๖๑๐..๖๑๒]  
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วา อกฺขร ปณฺฑิเตน กตฺวา วุจฺจติ ฯ ปจฺฉิมปเท ตุณฺหี 
อสฺสาติ ทีฆปาโ ฯ ตตฺถาติ สิถิลาทีสุ นิทฺธารณ ฯ กตฺวาติ 
ปท วจนนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ ตถาสทฺโท อุปสหรณตฺโถ ฯ 
มุเขนาติ ปท วจนนฺติ ปเท กรณ ฯ อิตีติ เอว ฯ ธนิต วทตีติ 
อาหริตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ วทนฺโต ปคฺุคโล วุจฺจตีติ ปเท 
กมฺม ฯ ฉสุ พฺยฺชเนสูติ นิทฺธารณ ฯ ทีฆฏาเน ทีฆเมว 
ภาสติ ฯ ยถาาเนติ อนุรูเป าเน ฯ อนุ... ปเวณินฺติ 
อนุกฺกเมน อาคต กมฺมวาจาย สนฺตาน ฯ 
        ทีเฆ วตฺตพฺเพ รสฺสนฺติ ภิกฺขูนนฺติ ทีเฆ วตฺตพฺเพ ภิกฺขุนนฺติ 
รสฺส วทติ ฯ รสฺเส วา วตฺตพฺเพ ทีฆนฺติ พหุสูติ รสฺเส 
วตฺตพฺเพ พหูสูติ ทีฆ วทติ ฯ ครุเก วตฺตพฺเพ ลหุกนฺติ 
นกฺขมตีติ ครุเก วตฺตพฺเพ น ขมตีติ ลหุก วทติ ฯ ลหุเก 
วา วตฺตพฺเพ ครุกนฺติ อุปสมฺปทาเปโขติ ลหุเก วตฺตพฺเพ 
อุปสมฺปทาเปกฺโขติ ครุก วทติ ฯ เอว อนุรูปฏาเนสุ ทีฆรสฺสาทึ 
รสฺสทีฆาทิวเสน ปริวตฺเตตุ วฏฏติ ฯ 
        น ปน นาโคติ ทีเฆ วตฺตพฺเพ นโคติ รสฺส วตฺตุ 
วฏฏติ สงฺโฆติ รสฺเส วตฺตพฺเพ สาโฆติ ทีฆ ติสฺโสติ 
ครุเก วตฺตพฺเพ ติโสติ ลหุก ยาจตีติ ลหุเก วตฺตพฺเพ 
                   [ปา.๕๓๙ ส.๖๑๓.๖๑๔]  
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ยาจนฺตีติ ครุก วตฺตุ วฏฏติ๑ ฯ 
        วุตฺเตปติ อปสทฺโท สมฺภาวน ฯ หิสทฺโท ทฬหฺีกรณ ฯ 
สุตฺตนฺติกตฺเถราติ๒ ปท วทนฺตีติ ปเท กตฺตา ฯ ทกาโร ฯ เป ฯ 
วิรุชฺฌตีติ ย วจน วทนฺติ ต วจน ฯ ปนสทฺโท ปกฺขนฺตโร ฯ 
สุตฺตนฺต ชานนฺตีติ สุตฺตนฺติกา ฯ เนว ทกาโร ตกาโรติ ทกาโร 
ตการภูโต เนว กาตพฺโพ ฯ น กกาโร ยกาโรติ กกาโร 
ยการภูโต น กาตพฺโพ ฯ ยถา... นริุตฺตนฺติ๓ ปาลิยา อนุรูป 
สปท ฯ พฺยฺชนนิรุตฺติยาติ พฺยฺชนสงฺขาตาย นิรุตฺติยา ฯ 
อิตรถาติ วุตฺตโทสานิ อปริหรณสงฺขาเตน อิตเรน ปกาเรน ฯ 
        [๙๗๔] สีมโต...ย ปน วินิจฺฉโย ฯ เอกวีสติ ภิกฺขู น 
คณฺหตีติ ...ภิกฺขูน น คณฺหตีติ จ เทฺว ปาา ฯ เอกวีสติ- 
ภิกฺขูน นิสีทน น คณฺหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ ยตฺถ เอกวีสติ ภิกฺขู 
นิสีทิตุ น สกโฺกนฺตีติ ยสฺส สีมาย เหฏ ิมปริจฺเฉเทน กมฺมาเหน 
สทฺธึ เอกวีสติ ภิกฺขู ปริมณฺฑลากาเรน นิสีทิตุ น สกฺโกนฺติ ฯ 
สมฺมตาปติ พทฺธาป ฯ เสสสีมาสุปติ อติมหตีอาทีสุ ทสสุป ฯ 
 ๑. อิมินาป ปเทน นสทฺโท อาหริตฺวา สมฺพนฺธิตพฺโพ ฯ ๒. วณณฺนาปาโ 
 เอกวจนิโก ทิสฺสติ โส อยุตฺโต วทนฺตีติ กริิยาปเทน อสมานตฺตา ฯ 
 ๓. นิรุตฺตินฺติ วณณฺนาปาโ ฯ 

                        [ปา.๕๓๙ ส.๖๑๔.๗๑๕]  
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เอตฺถ ปนาติ อติมหตีอาทีสุ นิทฺธารณ ฯ อฆฏิตา นิมิตฺตา 
ยสฺสา สา อฆฏตนิมิตฺตา ฯ ตตฺเถวาติ อุตฺตรทิสาย ฯ นิมิตฺต 
น อุปคจฺฉตีติ อิมิตฺตุปโค๑ ฯ ต อนิมิตฺตุปค อนิมิตตารหนฺติ 
วุตฺต โหติ ฯ ตจสารรุกฺขนฺติ ตาลนาฬิเกราที ฯ ปสุปฺุชวาลิก- 
ปฺุชาน วา อฺตรนฺติ ปสุราสิวาลิกราสีน มชฺเฌ นิทฺธารเณ 
เจต สามีวจน ฯ วาสทฺโท อฺตร วาติ โยเชตพฺโพ ฯ 
        ปสุปฺุช วาลุกปฺุช วา อฺตรนฺติป ปาโ โส ยชฺุชติ ฯ 
อฺตรนฺติ ปท ปสุ... ...ปฺุช วาติ ปททฺวยสฺส วิเสสน ฯ 
        อนฺตราติ อนิมิตฺตุปคนิมิตฺตานมนฺตรา๒ ฯ เอก นิมิตฺต กตฺวา 
สมฺมตา โหติ สา อปราป ขณฺฑนิมิตฺตา นาม ฯ สพฺเพน 
สพฺพนฺติ สพฺพปฺปกาเรน ฯ เอว สมฺมตาปติ นิมิตฺตานิ กิตฺเตตฺวา 
กมฺมวาจาย สมฺมตา อสมฺมตา ว โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ สพฺพาป๓ 

ภิกฺขเว นที อสีมาติ ยา กาจิ นทีลกฺขณปฺปตฺตา นทีนิมิตฺตานิ 
กิตฺเตตฺวา เอต พทฺธสีม กโรมาติ กตาป อสีมา พทฺธสีมา 
น โหตีติ อตฺโถ ฯ อตฺตโน สภาเวเนว ปน สา พทฺธสีมาสทิสา 
สพฺพตฺถ สงฺฆกมฺม กาตุ วฏฏติ ฯ สมทฺุทชาตสฺสเรสุป เอเสว นโย ฯ 
 ๑. อนิมิตฺตูปคตนฺติ วณฺณนาปาโ ฯ ๒. นมิิตฺตุปค...อิติ อสทฺทรหิเตน 
 ภวิตพฺพ นิมิตฺตุปคนิมิตฺตาน อนฺตรา เอก อนิมิตฺตุปคนิมิตตฺ กตฺวา สมฺมตาติ 
 อตฺโถ ฯ  ๓. ปสทฺทรหิตา ปาลิ ฯ 

                      [ปา.๕๓๙.๕๔๐ ส.๖๑๕]  
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        [๙๗๕] ย กมฺม...ลกขฺณ ฯ ตตฺถาติ๑ ปรโต กมมฺวิปตฺติย ฯ 
กมฺม...ลกฺขณนฺติ กมฺมปฺปตฺตสฺส ฉนฺทารหสฺส จ ลกฺขณ ฯ ตมฺป 
กมฺมปฺปตฺตจฺฉนฺทารหลกฺขณ วุตฺตเมว ฯ ตตฺถาติ จตฺตาโร 
ภิกฺขู ปกตตฺตาติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ เตหีติ จตูหิ ภิกฺขูหิ ฯ 
เนว กมฺมปฺปตฺโตติ กมฺมารโห ภิกฺขุ ปริวาสาทิกมฺมสฺส เนว 
อนุจฺฉิวโก อตฺตนา อตฺตโน ว กมฺม น กาตพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ 
นป ฉนฺทารโหติ กมฺมารโห ฉนฺท ทตฺวา อนาคโต น ยุตฺโต ฯ 
วตฺถุนฺติ อธิฏาน ฯ 
        อวตฺถุภาวทสฺสนตฺถนฺติ อาวตฺถุภาวฺาปนตฺถ ฯ เอตฺถาติ 
จตฺตาร ิกมฺมานีติอาทินเย ฯ 
        [๙๗๖] ตตฺถาติ อปโลกนกมฺม กตี านานีติอาทิปเทสุ 
นิทฺธารณ ฯ เอตฺถาติ ปท วุตฺตนฺติ ปเท อาธาโร ฯ โอสารณนฺติ 
เอต วจน ฯ ปทสฺส สิลฏิ ปทสิลิฏ ตสฺส ภาโว 
ปทสิลิฏตา ฯ ตตฺถาติ นิสฺสารณโอสารเณสุ ฯ ยา สา 
ทณฺฑกมฺมนาสนา สา เวทิตพฺพา ฯ มิจฺฉาทิฏ ิโกตีมสฺส วิวรณ 
อนฺตคฺคาหิกาย ฯ เป ฯ คโตติ ฯ ปเรติ อปลามก ฯ 
        พฺรหฺมทณฺโฑติ ขุรทณฺโฑ อุกฺกฏอาณา ฯ เอโสติ 
พฺรหฺมทณฺโฑ ฯ 
 ๑. ตตฺถ ปกตตฺตา ฯ เป ฯ อิจฺเจตฺถาย ตตฺถสทฺโท ฯ 

                [ปา.๕๔๑..๕๔๔ ส.๖๑๖..๖๑๘]  
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        ย ตนฺติ ปท อวนฺทิยกมฺมนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ภควตาติ 
ปท ปฺาเปตฺวา อนฺุาตนฺติ ปททฺวเย กตฺตา ฯ ภิกฺขุนี- 
ขนฺธเกติ ปท ปฺาเปตฺวา อนฺุาตนฺติ ปททฺวเย อาธาโร ฯ 
ปฺาเปตฺวาติ ปท อนฺุาตนฺติ ปเท ปุพฺพกาลกิรยิา ฯ ตนฺติ 
อวนฺทยิกมฺม โหตีติ ปเท ปกติกตฺตา ฯ กมฺมลกฺขณฺเจว 
ปฺจมนฺติ ต อิติสหิโต ปาโป อตฺถิ๑ ฯ กมฺม... ...มนฺติ 
ปททฺวย ตนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ านนฺติ ปวตฺติฏาน โหตีติ 
ปเท วิกติกตฺตา ฯ ตสฺส หีติ ทฬฺหีกรณ ฯ ตสฺส อปโลกน- 
กมฺมสฺส ลกขฺณนฺติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ กมฺมฺเว ลกฺขณนฺติ 
ต อวนฺทิยกมฺม กมฺมฺเว ลกฺขณ ฯ โอสารณาทีนิ กมฺมฺเว 
ลกฺขณ น โหนฺติ ตสฺมา ต อวนฺทิยกมฺม กมฺมลกฺขณนฺติ 
วุจฺจติ ฯ ตสฺสาติ อวนฺทิยกมฺมสฺส ฯ ตตฺเถวาติ ภิกฺขุนีขนฺธเก ฯ 
นนฺติ อวนฺทิยกมฺม ฯ อิธาป กมฺมวคฺเค ฯ 
        [๙๗๗] เอตฺถาติ๒ กมฺมวคฺเค ฯ อปสทฺโท ปาลิวุตฺตกมฺม- 
ลกฺขณวินิจฺฉย อเปกฺขติ ฯ อิท หีติอาทิ วิตฺถาโร ฯ ภิกฺขุนี- 
สงฺโฆ มูล เอตสฺสาติ ภิกฺขุนีสงฺฆมูลก ฯ อปสทฺโท ภิกฺขุนีสงฺฆ 
อเปกฺขติ ฯ ลพฺภติเยวาติ กมฺมลกฺขณ ลพฺภติ ฯ ยฺหีติอาทิ 
 ๑. ต กมฺมลกขฺณฺเว ปฺจมนฺติ วณณฺนาวจน ฯ ๒. อย ปเนตฺถ ปาลิมุตฺตโกปติ 
 เอตฺถาย เอตฺถสทฺโท ฯ 

                       [ปา.๕๔๔ ส.๖๑๙..๖๒๑]  



ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 647 

ลภนาการฺาปน ฯ ย อปโลกนกมฺม ฯ 
        สลาก คณฺหนฺติ เอตฺถาติ สลากคฺค คห อุปาเทเน ฯ 
อุโปสถ คณฺหนฺติ กโรนฺติ เอตฺถาติ อุโปสถคฺค ฯ สลากคฺคฺจ 
ยาคุคฺคฺจ ภตฺตคฺคฺจ อุโปสถคฺคฺจ สลาก...สถคฺคานิ ฯ 
ยาคอคฺค อิติป อตฺถิ อคฺคสทฺโท านวาจโก ฯ 
        เอตมฺปติ เอตป อปโลกนกมฺม กมฺมลกฺขณ นาม ฯ 
        อจฺฉินฺน จีวร ยสฺส โส อจฺฉินฺนจีวโร ฯ ชิณฺณ จีวร 
ยสฺส โส ชิณฺณจีวโร ฯ นฏ จีวร ยสฺส โส นฏจีวโร ฯ 
อจฺฉินฺนจีวโร จ ชิณฺณจีวโร จ นฏจีวโร จ อจฺฉินฺน... 
นฏจีวรา ฯ 
        ยท ิลปโลเกตฺวา จีวร ทาตพฺพ กี๑ อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชกสฺส 
ทาตพฺพสมฺมติ กึปโยชนาติ อาห อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชเกน ปนาติ- 
อาทึ ฯ อปฺป...เกนาติ ปท ทาตพฺพานีติ ปเท กตฺตา ฯ กโรนฺ- 
ตสฺสาติ ปท ทาตพฺพานีติ ปเท สมฺปทาน ฯ เตส สูจิอาทีน ฯ 
โสเยว อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชโก ฯ ตโตติ วุตฺตปฺปมาณโต ฯ 
ตตฺถาติ เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนาย ฯ 
        [๙๗๘] นตฺถิ พล เอตสฺสาติ ทุพฺพโล ฯ ฉินฺโน อิริยาปโถ 
ยสฺส โส ฉินฺนิริยาปโถ ฯ ภิกฺขาจรณ ภิกฺขาจาโร ตสฺส ปโถ 
 ๑. อติเรกมิท ฯ 

                             [ปา.๕๔๔ ส.๖๒๑]  
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ภิกฺขาจารปโถ ปจฺฉินฺโน ภิกฺขาจารปโถ ยสฺส โส ปจฺฉินฺน... 
ปโถ ฯ มหนฺโต คิลาโน มหาคิลาโน ฯ 
        ฉินฺนิริยาปโถ วาติ เอตฺถ วาสทฺโท ปจฺฉินฺน...ปโถ วา 
มหาคิลาโน วาติ โยเชตพฺโพ ฯ ตสฺส ภิกฺขุสฺส เทนฺเตนาติ 
ปเท สมฺปทาน ฯ มหาวาเสสูติ ปท ตตฺรุปฺปาทโตติ ปเท 
อาธาโร ฯ ตตฺรุปฺปาทโตติ เตสุ มหาวาเสสุ อุปฺปาทวตฺถุโต 
เทนฺเตตาติ ปเท อปาทาน ฯ นาฬี วา อุปฑฺฒนาฬี วาติ 
ปททฺวย เทนฺเตนาติ ปเท กมฺม ฯ 
        ภิกฺขุโนติ ปท ทาตุนฺติ ปเท สมฺปทาน ฯ ตตฺรุปฺปาทโตติ 
ปท ทาตุนฺติ ปเท อปาทาน ฯ อิณปลโิพธมฺปติ อิณวตฺถ 
ทาตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ ภตฺตเวตฺตนมฺปติ ภตฺตเมว เวตฺตน ฯ 
        [๙๗๙] จตุ...นาติ ปท ทินฺนาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
ทินฺน...โตติ ปท ชคฺคาเปตุนฺติ ปเท อปาทาน ฯ อกตนฺติ ปท 
ฉตฺต วา ฯ เป ฯ ฆร วาติ จตุปฺปทสฺส วิเสสน ฯ อุปนกิฺเขปโตติ 
เจติย ปฏิชคฺคนตฺถาย วฑฺฒ๑ ปโยเชตฺวา กปฺปยการเกหิ ปต- 
วตฺถุโต ฯ วิมติวิโนทนิย ปน สงฺฆิเกนปติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ 
อนปโลเกตฺวาปติ๒ อปสทฺโท อปโลกน อเปกฺขติ ฯ ปฏิปฺปากติกนฺติ 
 ๑. วฑฺฒึ อิติ ภวิตพฺพ ฯ ๒. อปโลเกตฺวาปติ วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺตตโร ฯ 

                           [ปา.๕๔๔ ส.๖๒๑.๖๒๒]  
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ปุน ปากติก ฯ กโรนฺเตหีติ ปท กาตุนฺติ ปเท 
กตฺตา ฯ อลภนฺเตหีติ ปท กโรนฺเตหีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
กาตุนฺติ กรณ วฏฏตีติ ปน กตฺตา ฯ วตฺต กโรมาติ 
ฯ เป ฯ กาตุ น วฏฏตีติ มย วตฺต กโรมาติ วตฺวา ภิกฺขูหิ 
มหาทาน ททนฺเตหิ มนุสฺเสหิ มจฺฉมสาทีหิ กยิรมาน สงฺฆภตฺต 
กาตุ น วฏฏติ ฯ ภิกฺขูหีติ ปท กาตุนฺติ ปเท กตฺตา ฯ 
มนุสฺเสหีติ ปท กาตุนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
        [๙๘๐] ปริคฺคหิตาติ รกฺขิตา ฯ วฏฏติเยวาติ อปโลกนกมฺม 
กาตุ วฏฏติ ฯ ตตฺถ หีติอาทิ ทฬฺหีกรณ ฯ หิ สจฺจ ตตฺถ 
อุโปสถคฺเค ฯ อปสทฺโท อาคเต ภิกฺขู อเปกฺขติ ฯ ตนฺติ 
อปโลกนกมมฺ ฯ กโรนฺเตน ปน ผลวาเรน กาตุป วฏฏตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ ผลวาเรติป อตฺถิ ฯ ปริจฺฉินฺเนติ จตฺตาโร 
มาเสติ เอว ปริจฺฉินฺเน สติ ฯ อปริจฺฉินฺเน สติ ปริภฺุชน 
วฏฏติ ฯ เยป รุกฺขา ฯ เตสมฺป รุกฺขาน ฯ สา เอว กติกาติ 
วิสุ กติกา น กาตพฺพาติ อตฺโถ ฯ เตส รกฺุขาน สงฺโฆ สามี ฯ 
เยป รุกฺขา โรปตา ฯ ปุริมวิหาเรติ ปุริเม ยถาสุข ปรโิภคตฺถาย 
กตกติเก วิหาเร ฯ เตสนฺติ รุกฺขาน ฯ เอตฺถาติ ปุริมวิหาเร ฯ 
เตหีติ ชคฺคนเกหิ ฯ สมฺภาวนียสฺส ภิกฺขุโนติ ปสสิยสฺส ภิกฺขุโน 
อาหรนฺตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ ตตฺถาติ วิหาเร ฯ มูเลติ ปท 
                     [ปา.๕๔๔ ส.๖๒๒..๖๒๔]  
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วิหาสีติ ปเท อาธาโร ฯ เอตฺถาติ วิหาเร ฯ ตนฺติ ขียน ฯ 
ขียิตมตฺตเมวาติ เอวสทฺโท เตน ขียเนน พหุ ขาทนฺตาน โทโส 
นตฺถีติ าเปติ ฯ กปฺปยการเกสุ อาคนฺตฺวา รกฺขนฺเตสุ ฯ 
        [๙๘๑]  วิหาเร ผลา...อตฺถิ อิติ มนสิกตฺวา สามนฺตคาเมหิ 
อาคตา๑ ยาจนฺติ ฯ ทาตพฺพ น ทาตพฺพนฺติ ปุจฺฉา สิยา ฯ 
อทียมาเนติ ภิกฺขูหิ ผเล อทียมาเน เต มนุสฺสา โทมนสฺสิตา 
โทมนสฺส อิตา คตา หิ ยสฺมา โหนฺติ ตสฺมา ทาตพฺพนฺติ 
สมฺพนฺโธ ฯ คณฺหนฺตานนฺติ ปท อนีวารณนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
อสุกรุกขฺโต จาติ จสทฺโท คณฺหนฺตานฺจ ผล คณฺหนฺตานฺ- 
จาติ โยเชตพฺโพ ฯ อิโตติ อมฺพโต ฯ อุปฑฺฒภาโคติ 
เอกภิกฺขุโน ปฏิวึสโต อุปฑฺฒภาโค ฯ 
        ขีณ ปรพฺิพย ยสฺส โส ขีณปริพฺพโย ฯ มคฺค คจฺฉตีติ 
มคฺคคมิโย มคฺคคมิโย จ โส สตฺถวาโห จาติ มคฺคคมิย- 
สตฺถวาโห ฯ ยาจนฺโตติ ปท วตฺตพฺโพติ ปเท กมฺม ฯ ปุพฺเพ 
วุตฺตเมเวตฺถาติ กุทฺโธ ห ิโส รุกฺเขป ฉินฺเทยฺยาติอาทิ ปุพฺเพ 
วุตฺต เอตฺถ พลกฺกาเรน คหเณ การณ ฯ 
        [๙๘๒] น ลภตีติ ผลาราโม น ลภติ ฯ ตนฺติ ผลาราม ฯ 
เอตฺตเกนาติ ตติยภาคอุปฑฺฒภาเคน ฯ อนิจฺฉโต วตฺตพฺโพติ 
 ๑. อาคนฺตฺวาติ วณณฺนาปาโ อยเมว ยุตฺโต ฯ 

                    [ปา.๕๔๔ ส.๖๒๔..๖๒๖]  
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สมฺพนฺโธ ฯ ครุภณฺฑตฺตา ฯ เป ฯ น ทาตพฺพนฺติ ชีวรุกฺขาน 
อารามฏานิยตฺตา ทารูน จ เคหสมฺภารุปคโต สพฺพนฺตเมว 
คณฺหาติ ทาตุ น วฏฏตีติ วุตฺต ฯ โส ภิกขฺุ ฯ มูลภาคนฺติ 
ทสมภาค ฯ เตหิปติ นิสฺสิตเกหิ ฯ น ผาติกมฺเมนาติ วฑฺฒิกมฺเมน 
ชคฺคนฺโต น อตฺถิ ฯ อิตีติ เอว ฯ อิม อปโลกนกมฺม ฯ 
        [๙๘๓] ตฺติกมฺมฏานเภเท วินิจฺฉโย ฯ อาคจฺเฉยฺยาติ 
เอตฺถ อิติ ตสฺมา ฯ อุพฺพาหิกวินิจฺฉเย วุตฺตา นิสฺสารณา ฯ 
อนุสาเสยฺยนฺติอาทีสุ อฏ อิติสทฺทา เอวนฺติ ปเทน โยเชตพฺพา ฯ 
สมฺมนิตฺวาติป อตฺถิ ฯ สมมฺนฺนิตุนฺติ ปน ยุชชฺติ ฯ ต กาลนฺติ 
ปท อนุวเสยฺยุนฺติ ปเท กมฺม ฯ กตาติ ภาสิตา ฯ สพฺพ...ตฺตีติ 
สพฺพาส ตฺตีน สงฺคหฺตฺติ ฯ สถาสทฺเทน กมฺมลกฺขณ 
นามาติ อากฑฺฒติ ฯ ตโต สพฺพสงฺคาหิกฺญตฺติโต ปรา เทฺว 
ตฺติโย ฯ เอเกก ตฺตึ ฯ อิตีติ เอว ฯ ยถาวุตฺตปฺปเภท 
ตฺติกมฺมนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        [๙๘๔] ภตฺตุทฺเทสกสมฺมติ จ เสนาสนคฺคาหาปกสมฺมติ จ 
ฯ เป ฯ สามเณรปฺเปสกสมฺมติ จ ภตฺตุทฺ..สมฺมติ ฯ ยา ปน 
เทฺว ตฺติทุติยกมฺมวาจา วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ ติณวตฺถารก- 
สมเถติ ปท วุตฺตาติ ปเท อาธาโร ฯ เปตฺวาติ ปท เทฺวติ 
ปเท วิเสสน ฯ ปุนาติ ปท วุตฺตาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ 
                      [ปา.๕๔๔ ส.๖๒๖..๖๓๐]  
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        [๙๗๕] อิตีติ เอว วุตฺตนเยน ทสฺเสตฺวาติ ปเท ตติยา- 
วิเสสน ฯ านสฺส ปเภโท านปฺปเภโท ตสฺส คมน 
านปฺปเภทคมน ฯ กมฺมานนฺติ ปท การกสฺสาติ ปเท กมฺม ฯ ปนุาติ 
ปท อาหาติ ปเท กิริยาวิเสสน ฯ ตสฺสาติ จตุวคฺคกรเณ 
กมฺเมติอาทิวจนสฺส ฯ 
        [๙๘๖] วตฺถภูุตานีติ การณภูตานิ ฯ เตส สิกฺขาปทาน ฯ 
...อาทิมารทฺธนฺติป ปาโ อาทิ อารทฺธนฺติ เฉโท มกาโร 
อาคโม ฯ อาทิ อารทฺธนฺติ ปน ยชฺุชเตว ฯ ตตฺถาติ ทฏิ- 
ธมฺมิกานนฺติอาทิปเทสุ นิทฺธารณ ฯ กสฺมา ปน วิปากทุกฺขานิ 
วชฺชานีติ วุตฺตานีติ อาห วิปากทุกฺขาเนว หีติอาทึ ฯ วชฺชนีย- 
ภาวโตติ ปณฺฑิเตน ปริวชฺเชตพฺพภาวโต ฯ อุปวาโทติ โจทนา ฯ 
อกิตฺติ...กมฺมนฺติ อกิตฺติยา ปกาสสฺส กรณ ฯ ปฺจเวรานิ จ 
ทสอกุสลกมฺมปถา จ ปฺจ...ปถา ปฺจ...ปถา เอว ปเภโท 
ปฺจ...เภโท ฯ วิปากทุกฺขาเนวาติ ปท วุจฺจนฺตีติ ปเท กมฺม ฯ 
อกฺเขมฏเนาติ นิพฺภยสภาเวน๑ ฯ สทฺธารกฺขนวเสนาติ 
สทฺธานุรกฺขนวเสน ฯ คณพนฺธนเภทนตฺถายาติ คณพนฺธสฺส 
เภทนสงฺขาตาย อตฺถาย ฯ กสฺมา ปน เสส อุตฺตานนฺติ อาห ย 
เหตฺถาติอาทึ ฯ หิ สจฺจ ฯ เอตฺถาติ อปฺปสนฺนาน ปสาทา- 
 ๑. อนิพฺภย... ฯ 

                   [ปา.๔๕๔.๕๔๖ ส.๖๓๐..๖๓๒]  
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ยาติอาทิวจเน ฯ 
        อตฺถวเสนาติ ปท วณฺณนาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
อตฺถสวณฺณนาติป อตฺถิ๑ ฯ 
        [๙๘๗] ปาฏิโมกฺขาทีสูติ นิทฺธารณ ฯ ปร.ิ..สูติ นิทฺธารณ ฯ 
โอสริยตีติ ภิกฺขุ ปเวสิยติ ฯ 
        [๙๘๘] อปฺปฺตฺเตติอาทีสุ๒ นิทฺธารณ ฯ สตฺตาป อาปตฺติกฺ- 
ขนฺธาติ ปท ปฺตฺต นามาติ ปเท สฺ ี ฯ เปตฺวาติ ปท 
เกนจีติ ปเท วิเสสน ฯ อนฺตราติ กกุสนฺธาทีน ติณฺณ พุทฺธาน 
อนฺตรา ฯ เกนจีติ ปท อปฺปฺตฺเตติ ปเท กตฺตา ฯ สิกฺขา- 
ปเทติ ปท ปฺตฺตนฺติ ปเท วาจกวเสน อาธาโร ฯ มกฺก... 
...คาถา อนุปฺปฺตฺต นาม ฯ 
        [๙๘๙] สพฺพ...นนฺติ ปท สงฺคหนฺติ ปเท กมฺม ฯ 
อากาเรนาติ ปท นวธาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ตตฺถาติ 
วตฺถุสงฺคโหติอาทิปเทสุ ฯ สงฺคโหติ คณน ฯ เสเสสุปติ 
 ๑. อยเมว วณณฺนาปาโ ฯ อตฺถวสวคฺโค นิฏ ิโต  ทุติโยติ ปาลิทสฺสนโต ปน 
 อตฺถวสวณณฺนาติ ภวิตพฺพ อตฺถวสวคฺควณฺณนาติ วา ยถา ปุรโต กมฺมวคฺค- 
 วณณฺนาติ  ปรโต อานิสสวคฺควณณฺนา สงฺคหวคฺควณณฺนาติ จ ฯ ๒. อิธ อิติสทฺโท 
 ปกฺขิปตพฺโพ ฯ 

              [ปา.๕๔๗..๕๔๙ ส.๖๓๒.๖๓๓]  
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วิปตฺติสงฺคโหติอาทิปเทสุ ฯ เอตฺถาติ วตฺถุสงฺคโหติอาทิปเทสุ ฯ 
หิสทฺโท วิตฺถารโชตโก ฯ เอตฺถาติ ขนฺธสงฺคโหติอาทิปเทสุ ฯ 
                        ปฺจวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                         นิฏ ิตา จ ปริวารวณฺณนา ฯ 
                                           --------- 
                                 [ปา.๕๔๙ ส.๖๓๓]  
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                       วินยฏกถาวสาเน อตฺถโยชนา 
        [๙๙๐] อิทานิ อยมาจริโย อฏกถาย นิฏ ิตภาว าเปนฺโต 
เอตฺตาวตา จาติอาทิมาห ฯ เอตฺตาวตาติ เอตฺตเกน วจนกฺกเมน 
สมตฺตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ อุภโตติอาทิ คาถา อริยา คาถา 
นาม ฯ 
        นาโถ เวเนยฺย วิเนตพฺพปุคฺคล วิเนนฺโต ชโิน อุภโตวิภงฺคกฺ- 
ขนฺธกปริวารวิภตฺตเทสน ย วินยปฏก อาห ตสฺส วินยปฏกสฺส 
สมธิกสตฺตวีสติสหสฺสมตฺเตน สมธิกสตฺตวีสติสหสฺสปฺปมาเณน 
คนฺเณน สมนฺตปฺปาสาทิกา นาม สวณฺณนา สมตฺตาติ โยชนา ฯ 
        [๙๙๑] อุภโตวิภงฺคา จ ขนฺธกา จ ปริวารา จ อุภโต.... 
วารา ฯ วิภชิตพฺพาติ วิภตฺตา  ฯ อุภโต...ขนฺธกปริวาเรหิ 
วิภตฺตา อุภโต...ภตฺตา อุภโตวิภงฺคกฺขนฺธกปริวารวิภตฺตา 
เทสนา ยสฺมึ วินยปฏเก ต อุภ...เทสน ฯ 
        สห คนเฺถหิ อธิก สมธิก สหสฺส โส มกาโร อาคโม ฯ 
อถวา สห อธิเกน วตฺตตีติ สมธิก สหตฺโถ เหตฺถ 
สมสทฺโท ฯ สมธิกฺจ ต สตฺตวีสติสหสฺสฺจาติ สมธิ...หสฺส 
สมธิกสตฺตวีสติสหสฺส มตฺต ปมาณ เอตสฺส คนฺถสฺสาติ สมธิก... 
สฺสมตฺโต ฯ 
                                     [ส.๖๓๔]  
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        [๙๙๒] อุภโต...สน ยนฺติ ปททฺวย วินยปฏกนฺติ ปทสฺส 
วิเสสน ฯ นาโถ วิเนนฺโตติ ปททฺวย ชโินติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
ตสฺสาติ ปท สวณฺณนาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ คนฺเถนาติ ปท 
สมตฺตาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ ส...นาติ ปท สมตฺตาติ ปเท 
กตฺตา สมตฺตาติ กตฺตุวาจก กิตฺตปท ฯ ส... นามาติ ปท 
สวณฺณนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ 
        [๙๙๓] สมนฺตปฺปาสาทิกายาติ วุตฺตตฺตา สมนฺตปฺปาสาทิกาติ 
นามลาเภ เหตุ าเปนฺโต ตตฺริทนฺติอาทิมาห ฯ 
        สมนฺตปฺปาสาทิกาย วินยสวณฺณนายาติ ย วจน วุตฺต ตตฺร 
วจเน ยา สา สมนฺตปฺปาสาทิกาติ วณฺณนา วุตฺตา ตสฺสา 
สมนฺตปฺปาสาทิกาย สวณฺณนาย สมนฺตปฺปาสาทิกตสฺมึ๑ สมนฺตปฺ- 
ปาสาทิกภาเว สพฺพโส ปสาทชนนกตฺเตติ๒ อิท วุตฺต โหติ 
อาจริยปรมฺปรโต อุปาลิ ทาสโกติอาจริยปรมฺปรโต นิทาน- 
วตฺถุปฺปเภททีปนโต พาหิรนิทานาทินิทานปฺปเภทสฺส เจว เถรวาท- 
สงฺขาตวตฺถุปฺปเภทสฺส จ ทีปนโต ปรสมยวิวชฺชนโต ปเรส ลทธฺิ- 
นิรากรณโต สกสมยวิสุทฺธิโต เจว อตฺตโน สมยสฺส วิสุทฺธิโต 
พฺยฺชนปริโสธนโต ปทตฺถโต ปาลิโยชนากมโต สิกฺขาปทวินิจฺ- 
 ๑. ...ปาสาทิกตฺถสฺมึ อิติ ทิสฺสมานาณฺณนาปาโ ฯ   ๒. อย อิติสทฺโท น 
 ภเวยยฺ ฯ 

                                             [ส.๖๓๔]  
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ฉยโต สิกฺขาปเทสุ วินิจฺฉิตพฺพสฺส วินิจฺฉนโต วิภงฺคนยเภททสฺสนโต 
ติสฺโส อิตฺถิโยติอาทิภาชนสฺส อนุรูปวเสน นยเภททสฺสนโต สมฺปสฺสต 
าณจกฺขุนา สมฺมา ปสฺสนฺตาน อุปปริกฺขนฺตาน วิฺูน 
อปฺปาสาทิก อปฺปสาทาวห กิฺจิ วจน เอตฺถ สมนฺตปฺปาสาทิกาย 
ยโต ยสฺมา น ทิสฺสติ ตสฺมา วินยทมนกุสเลน โลกานุกมฺมปมาเนน 
โลก อนุกมปฺมาเนน โลกนาเถน อิติ เอว ปาลิย วุตฺตนเยน 
วุตฺตสฺส วินยสฺส อย สวณฺณนา สมนฺตปฺปาสาทิกาเตฺวว 
ปวตฺตาติ โยชนา ฯ 
        [๙๙๔] สมนฺตโต ปสาท ชเนตีติ สมนฺตปฺปาสาทิกา ตสฺสา 
กาโว สมนฺต...กตฺต ฯ 
        อาจริยาน ปรมฺปรา อาจริยปรมฺปรา ฯ 
        นิทานฺจ วตฺถุ จ นิทานวตฺถุ ตสฺส ปเภโท นทิา... 
ปเภโท นิทานวตฺถุปฺปเภทสฺส ทีปน นิทาน...ทีปน ฯ 
        ปเรส สมโย ปรสมโย ตสฺส วิวชชฺน ปร...วิวชฺชน ฯ 
สกสฺส สมโย สกสมโย ตสฺส วิสุทฺธิ สก...สุทฺธิ ฯ 
        สิกฺขาปเทสุ วินิจฺฉโย สิกฺขา...จฺฉโย ตสฺส วินจฺิฉน 
สิกฺขา...จฺฉน ฯ 
        วิภชิยติ เอเตนาติ วิภงฺโค ปทภาชน ฯ วิภงฺคสฺส นยเภโท 
วิภงฺค...เภโท วิภงฺคนยเภทสฺส ทสฺสน วิภงฺค...ทสสฺน ฯ 
                                      [ส.๖๓๔]  
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        อิติ เอวาติ ปทจฺเฉโท วิติสฺเส เจวาติ๑ โมคฺคลฺลานสุตฺเตน 
อิการสฺส วกาโร ฯ 
        วิเนตพฺโพติ วินโย วินยสฺส ทมน วิน...มน ตสฺมึ 
กุสโล วินยทมนกุสโล ฯ 
        [๙๙๕] อาจริยปรมฺปรโต ฯ เป ฯ วิภงฺคนยเภททสฺสนโตติ นว 
ปทานิ สมฺปสฺสตนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ สมฺปสฺสตนฺติ ปท 
วิฺูนนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ กิฺจีติ ปท น ทิสฺสตีติ ปเท 
กตฺตา ฯ อปฺปาสาทิกนฺติ ปท กิฺจีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ ยโตติ 
ปท น ทิสฺสตีติ ปเท กิริยาปรามสน ฯ เอตฺถาติ ปท น ทิสฺสตีติ 
ปเท อาธาโร สมฺปสฺสตนฺติ ปเท๒ อาธาโร ฯ ยตฺถาติป อตฺถ ิ
ต น ยุตฺต ฯ วิฺูนนฺติ ปท น ทิสฺสตีติ ปเท สมฺปทาน ฯ 
อิตีติ ปท วุตฺตสฺสาติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๙๙๖] อิทานิ อตฺตโน นิสฺสยภูต เถร าเปนฺโต มหา ฯ เป ฯ 
สนฺติเกติ คาถาทฺวยมาห ฯ 
        มหาอฏกถฺเจว มหาปจฺจริยเมว จ กุรุนฺทิฺจ อิติ ติสฺโส 
อิมา สีหลฏกถา พุทฺธมิตฺโตติ นาเมน วิสฺสุตฺส ปากฏสฺส 
ยสสฺสิโน วินยฺุสฺส ธีรสฺส เถรสฺส สนฺติเก สุตฺวา มยา 
อารทฺธาติ โยชนา ฯ 
 ๑. ...โมคฺคลฺลาเน วีติสฺเสเว วาติ สุตฺต ทิสฺสติ ฯ ๒. อิธ วาสทฺเทน ภวติพฺพ ฯ 

                                       [ส.๖๓๔]  
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        กรุุนฺทิยนฺติ เอตฺถ อวิภตฺติยา ยมาเทโส ฯ สีหลฏกถาติ 
ปท สุตฺวาติ ปเท กมฺม ฯ สีหเล สีหลทีเป อาจริเยหิ 
กตา อฏกถา สีหลฏกถา ฯ สุตฺวาติ ปท อารทฺธาติ ปเท 
ปุพิพกาลกิริยา ฯ มหาอฏกถฺเจวาติอาทินา อตฺตโน๑ าปเนน 
กรณปฺปกาโรป าปโต ฯ 
        [๙๙๗] อตฺตโน นิวาสนฏาน าเปนฺโต มหาเมฆวนุยฺยาเน- 
ติอาทิมาห ฯ 
        สตฺถุมหาโพธิวิภูสิโต โย มหาวิหาโร มหาเมฆวนุยฺยาเน 
มหาเมฆวนนามเก อุยฺยาเน วิชฺชมาเน ภูมิภาเค ปติฏ ิโต ตสฺส 
มหาวิหารสฺส ทกฺขิเณ ภาเค สุจิจาริตฺตสีเลน ภิกฺขุสงฺเฆน เสวิต 
อุตฺตม ย ปธานฆร อุฬารกุลสมฺภูโต สทา สงฺฆุปฏายโก 
อนากุลาย สทฺธาย รตนตฺตเย สมฺปนฺโน มหานิคมสฺสามีติ นาเมน 
วิสฺสุโต อุปาสโก ตตฺถ ตสฺมึ ปธานฆเร จารุปฺปาการสฺจิต 
มโนรม สีตจฺฉายตรูเปต สมฺปนนฺนสลิลาสย ย ปาสาท การยิ 
มหานิคมสฺสามิโน ตตฺร ตสฺมึ ปาสาเท วสตา วนสฺเตน มยา 
สุจิสีลสมาจาร พุทฺธสฺสิร ึพุทฺธสฺสิริวฺหย เถร อุทฺทิสิตฺวา อิทฺธา 
ยา วินยวณฺณนา อารทฺธาติ โยชนา ฯ 
        [๙๙๘] อุทฺธ โอโลเกนฺตา ยนฺติ คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ อุยฺยาน 
 ๑. เอตฺถนฺตเร เยน เกนจิ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ 

                                         [ส.๖๓๔]  
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มหาเมฆวน อิติ อุยฺยาน มหา...นุยฺยาน ฯ อุยฺยานฏานคฺคหณ- 
ทิวเส มหาเมโฆ วสฺสิ ตสฺมา ต อุยฺยาน มหาเมฆวนนฺติ นาม 
ลภติ เตน วุตฺต 
              อุยยฺานฏานคฺคหเณ               มหาเมโฆ อกาลโช 
              วสฺสิ เตเนว อุยฺยาน                  มหาเมฆวน อหูติ ฯ 
        [๙๙๙] วิหรนฺติ เอตฺถาติ วิหาโร มหนฺโต จ โส วิหาโร 
จาติ มหาวิหาโร  
        พุชฌฺติ เอตฺถาติ พุทฺธิ๑ มหนฺโต โพธิ มหาโพธิ 
ทกฺขิณสาขา ฯ สตฺถุนา ปริภุตฺโต มหาโพธิ สตฺถุมหาโพธิ 
สตฺถุมหาโพธินา วิภูสิโต สตฺถุ...สิโต ฯ 
        จรนฺติ เอเตนาติ จาริตฺต จาริตฺต เอว สีล จาริตฺตสีล 
สุจิ ปริสุทฺธ จาริตฺตสีล ยสฺส โส สุจิ...สีโล ฯ 
        อุฬารฺจ ต กุลฺจาติ อุฬารกุล อุฬารกุเล สมภฺูโต 
ชาโต อุฬาร...โต ฯ สงฺฆ อุปฏาตีติ สงฺฆุปฏายโก ฯ มหนฺโต 
นิคโม มหานิคโม ตสฺส สามี มหานิคมสฺสามี ฯ 
        [๑๐๐๐] จารุ จ โส ปากาโร จาติ จารุปฺปากาโร เตน 
สฺจิโต ปริกฺขิตฺโต จารุ...โต ฯ ปสาทนฺติ๒ เอตฺถาติ ปาสาโท 
อการสฺส ทีโฆ ฯ มน รมยตีติ มโนรโม ฯ สีตา ฉายา 
 ๑. โพธีติ ยุตฺตตร ปจฺฉิมวิคฺคห อเปกฺขตฺตา ฯ  ๒. ปสีทนฺต ิฯ 

                                 [ส.๖๓๔.๖๓๕]  
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เอเตสนฺติ สีตจฺฉายา สีตจฺฉายา จ เต ตรู จาติ สีตจฺฉายตรู 
เตหิ อุเปโต สีต...โต ฯ อาสยนฺติ ปติฏหนฺติ เอตฺถาติ อาสยา 
สลิลาน อาสยา สลิลาสยา สมฺปนฺนา สลิลาสยา อสฺสาติ 
สมฺปนฺนสลลิาสโย  ฯ 
        สมฺมา จรณ สมาจาโร สีลฺจ สมาจาโร จ สีลสมาจาร 
สุจิ สีลสมาจาร อสฺสาติ สุจิสีลสมาจาโร ฯ 
        วณฺณิยติ อตฺโถ เอตายาติ วณฺณนา วินยสฺสา วณฺณนา 
วินยวณฺณนา ฯ 
        [๑๐๐๑] อารทฺธกาล าเปนฺโต ปาลยนฺตสฺสาติอาทิมาห ฯ 
        นิรพฺพุท อุปทฺทวรหิต สกล ลงฺกาทีป ปาลยนฺตสฺส 
รกฺขนฺตสฺส สิรีนิวาสสฺส สิรีปาลยสสสฺิโน ปริวารสมฺปนนฺสฺส 
สิรีปาลนามกสฺส รฺโ สมวีสติเม เขเม นิพฺภเย ชยสวจฺฉเร 
สตฺตูน ชยยุตฺตสวจฺฉเร เม มยา อารทฺธา อย วินยวณฺณนา 
เอกวีสมฺหิ สวจฺฉาเร สมฺปตฺเต ปรินิฏ ิตาติ โยชนา ฯ 
        นตฺถ ิอพฺพุโท เอตสฺสาติ นิรพฺพุโท ฯ นิวสติ เอตฺถาติ 
นิวาโส สริิยา นิวาโส สิรนีิวาโส ฯ สิร ึปาเลตีติ สิรีปาโล ฯ 
ยโส เอตสฺส อตฺถีติ ยสสฺสี ฯ สิรีปาโล จ โส ยสสสฺี จาติ 
สิรีปาลยสสสฺี ฯ 
        รฺโติ ปท วีสติเมติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ชย...เรติ ปท 
                                        [ส.๖๓๕]  
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อารทฺธาติ ปเท อาธาโร ฯ เอกวีสมฺหีติ ปท สมิปตฺเตติ ปเท 
ลกฺขณวนฺต สมฺปตฺเตติ ปท ปรินิฏ ิตาติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
        [๑๐๐๒] ปตฺถน กโรนฺโต อุปทฺทวาติอาทิมาห ฯ 
        อุปทฺทวากุเล อุปทฺทเวหิ อากุเล โลเก นริุปทวฺโต 
เอกสวจฺฉเรเนว อย วณฺณนา นิฏ นฏิ ิต อุปคตา สมฺปตฺตา 
ยถา วิย เอว สพฺพสฺส โลกสฺส สตฺตโลกสฺส ธมฺมปุสฺหิตา 
นิรุปทฺทวา อุปทฺทวรหิตา สพฺเพป อารมฺภา สีฆ นิฏ คจฺฉนฺตูติ 
โยชนา ฯ 
        โลเกติ ปท นิฏนฺติ ปเท อาธาโร ฯ นิร.ุ..โต เอก... 
เนวาติ ปททฺวย นิฏนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน ฯ 
        [๑๐๐๓] อิทานิ สเทวกสฺส โลกสฺส อจฺจนฺตสุขาธิคมาย 
อตฺตโน ปฺุ ปริณาเมนฺโต จิรฏ ิตตฺถ ธมฺมสฺสาติอาทิมาห ฯ 
        ธมฺมวินยสงฺขาตธมฺมสฺส จิรฏ ิตตฺถ อิม วินยสวณฺณน 
กโรนฺเตน สทฺธมฺมพหุมาเนน มยา ยฺจ ปฺุ สมาจิต อุปจิต 
สพฺพสฺส ตสฺส ปฺุสฺส อานุภาเวน เตเชน สพฺเพ ว ปาณิโน 
ธมฺมราชสฺส สทฺธมฺมรสเสวิโน ภวนฺตุ สทฺธมฺโม จิร ติฏตุ 
กาเล วสฺสิ๑ วสฺสนสีโล เทโว เมโฆ ปช สตฺต จิร ตปฺเปตุ 
ปณยตุ ราชา ธมฺเมน เมทนึ รกฺขตูติ โยชนา ฯ 
 ๑. กาเล วสฺส อิติ ทิสฺสมานวณฺณนาปาโ ฯ 

                                      [ส.๖๓๕]  
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        สทฺธมมฺ พหุมาโน ครุ กโรตีติ สทฺธมฺมพหุมาโน ฯ จสทฺโท 
กโรนฺเตน จ สทฺธมฺมพหุมาเนน จาติ โยเชตพฺโพ ฯ สทฺธมฺมสสฺ 
รโส สทฺธมฺมรโส ต เสวนฺติ สีเลนาติ สทฺธมฺมรสเสวิโน ฯ 
วสฺสติ สีเลนาติ วสฺสิ อีการสฺส รสฺโส ฯ 
        [๑๐๐๔] อยมาจริโย อตฺตโน คุณ นามฺจ าเปนฺโต 
ปรมวิสุทฺธาติอาทิมาห ฯ 
        สทฺธา จ พุทฺธิ จ วีริยฺจ สทฺธาพุทฺธิวีริย วิสุทธฺฺจ ต 
สทฺธาพุทฺธิวีริยฺจาติ วิสุ...รยิ ปรม เอว๑ วิสุ...ริย ปรม... 
ริย เตน ปฏิมณฺฑิโต ปรม...มณฺฑิโต ฯ 
        [๑๐๐๕] อุชุโน ภาโว อาชฺชว ฯ มุทุโน ภาโว มทฺทว ฯ 
สีลฺจ อาจาโร จ อาชวฺจ มทฺทวฺจ สีลา...ทฺว ต อาทิ 
เยส เต สีลา...ทโย สีลาจาราชฺชวมทฺทวาทโย จ เต คุณา 
จาติ สีลา...ทคุิณา เตส สมุทโย สมูโห สีลา...คุณสมุทโย ฯ 
สมุทิยน๒ อุปฺปชฺชน สมุทติ ฯ สีลาจาราชฺชวมทฺทวาทิคุณสมุทยสฺส 
สมุทิต ยสฺมึ โส สีลา...ทโิต ฯ 
        [๑๐๐๖] สสฺส เอโส สโก สโก จ โส สมโย จาติ 
สกสมโย ฯ สมโย จ โส อนฺตโร จาติ สมยนฺตโร ฯ 
สกสมโย จ สมยนฺตโร จ สก...นฺตรา เต คหน๓ สก...คหน 
 ๑. อย เอวสทฺโท น อิจฺฉิตพฺโพ ฯ ๒. สมุทยน ฯ  ๓. เต เอว คหณ ฯ 

                                   [ส.๖๓๕.๖๓๖]  
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ตสฺมึ  อชฺโฌคาหณ  สก...คาหณ  สก..คาหเณ สมตฺโถ 
สก...สมตฺโถ ฯ 
        วิยตฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ภาโว  เวยฺยตฺติย ป ฺาย  เวยฺยตฺติย 
ป ฺาเวยฺยตฺติย  เตน  สมนฺนาคโต  ป ฺา...คโต ฯ 
        [๑๐๐๗]  ปฏิยติ  ภควตา  สทฺทิยติ  กถยิตีติ  ปฏก ปฏธาตุ 
สทฺเท  ฯ  ตีณิ  ปฏกานิ  ติปฏก  ฯ  ปริยาปุณิตพฺพาติ ปริยตฺติ ฯ 
ติปฏก เอว  ปริยตฺติ  ติป..ยตฺติ  ตสฺสา  ปเภท  ติปฏก- 
ปริยตฺติปฺปเภท  ฯ  อถวา  ปภิชชฺน  ปเภโท  ติปฏกปริยตฺติยา 
ปเภโท  ยสฺม ึ ต  ติปฏ..เภท  ฯ  สห  อฏกถาย  วตฺตตีติ 
สาฏกถ  ฯ  สาสติ  สตฺเต  อเนนาติ  สาสน  สตฺถุโน  สาสน 
สตฺถุสาสน  ฯ 
        [๑๐๐๘]  น  ปฏิหต  อปฺปฏิหต  อปฺปฏิหต ฺจ  ต  าณฺจาติ 
อปฺ...ณ  ตสฺส  ปภาโว  ยสฺมึ  โส  อปปฺฏิหต ฺาณปฺปภาโว  ฯ 
อถวา  อปฺปฏิหต ฺาณสฺส  ปภาโว  อปฺปฏิหต ฺาณปฺปภาโว 
โส  อสฺส  อตฺถีติ  อปฺปฏ.ิ..ภาโว ฯ 
        [๑๐๐๙]  พฺยากรณ  ชานาตีติ  เวยฺยากรโณ  สทฺทสตฺถ- 
ชานนโกติ  อตฺโถ  ฯ  มหนฺโต  จ  โส  เวยฺยากรโณ  จาติ  มหา 
...โณ  ฯ  อถวา  มหนฺต  พฺยากรณ  มหาพฺยากรณ  ต 
ชานาตีติ  มหาเวยฺยากรโณ  ฯ 
                                         [ส.  ๖๓๖ ]  
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        [๑๐๑๐]  กริยนฺติ  อกขฺรา  อุจฺจาริยนฺติ  เอเตนาติ  กรณ 
กณฺาทิ  าน  ฯ สมฺปชชฺน  ปริปูรณ  สมฺปตฺติ  กรณสฺส 
สมฺปตฺติ  กรณสมฺปตฺติ  ฯ  ชนิยตีติ  ชนิต  กรณสมปฺตฺติยา 
ชนิต  กรณสมฺปตฺติชนิต  ฯ  สุเขน  อกจฺิเฉน  วินิคฺคต  สุข- 
วินิคฺคต  ฯ  วจน ฺจ  ต  ลาวณฺณ ฺจาติ  วจนลาวณฺณ  โสภน- 
วจนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อุฬาร ฺจ  ต  วจนลาวณฺณ ฺจาติ  อุฬาร- 
วจนลาวณฺณ  อุตฺตมโสภนวจนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  มธุร ฺจ  ต 
อุฬาร...วณฺณ ฺจาติ  มธุโรฬารวจนลาวณฺณ  ฯ  สุขวินิคฺคต  จ 
ต  มธุโรฬารวจนลาวณฺณ ฺจาติ  สุข...วณฺณ  ฯ  กรณสมฺปตฺติ- 
ชนิต ฺจ  ต  สุข...วณฺณ ฺจาติ  กรณ...ลาวณฺณ  เตน  ยุตฺโต 
กรณ...ยุตฺโต  ฯ 
        [๑๐๑๑] ยุตฺเต  กาเล  มุตฺต  มุจฺจิตพฺพ  วจน  วทติ  สีเลนาติ 
ยุตฺตมุตฺตวาที  ฯ  วทนฺติ  สีเลนาติ  วาทิโน  วาทีสุ  วาทีน  วา 
วโร  วาทิวโร  ฯ  กวติ  กเถตีติ  กวิ  กุ  สทฺเท  อิปฺปจฺจโย 
มหนฺโต  จ  โส  กวิ  จาติ  มหากวิ ฯ 
        [๑๐๑๒]  อตฺถาทีสุ  ปภิชฺชติ  ปเภท  คจฺฉตีติ  ปภินฺนา  ฯ 
ปฏิ  วิสุ  สมมฺา  ภิชฺชติ  ชวนาตีติ  ปฏิสมฺภิทา  ปภินฺนา  จ 
สา  ปฏิสมฺภิทา จาติ  ปภินฺนปฺปฏิสมภิฺทา  ปภินฺ...ทา  ปริวาโร 
ยสฺส  โส  ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาโร  ฯ 
                                      [ ส.  ๖๓๖]  
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        ฉ จ เต อภิฺา จาติ ฉฬภิฺา ฉฬภิฺา จ 
ปฏิสมฺภิทา จ ฉฬ...ทา ฉฬ...ทา อาทโย เยส เต ฉฬ...ทโย 
ฉฬ...ทโย จ เต ปเภทา จาติ ฉฬภิฺาปฏิสมฺภิทาทิปฺปเภทา 
ฉฬ...ทา จ เต คุณา จาติ ฉฬ...คุณา เตหิ ปฏิมณฺฑิโต 
ฉฬ...ณฺฑิโต ฯ 
        อุตฺตริ จ เต มนุสฺสา จาติ อุตฺตริมนุสฺสา เตส ธมฺโม 
อุตฺตริ...มโฺม ฯ อถวา มนสฺุสาน ธมฺโม มนุสฺธมฺโม อุตฺตริ 
จ โส มนุสฺสธมฺโม จาติ อุตฺต...มฺโม ฯ 
        สฏุุ ปติฏ ิตา สุปติฏ ิตา ฯ พุชฌฺติ เอตายาติ พุทฺธิ 
พุชฺฌน วา พุทฺธิ ฯ สุปติฏ ิตา พุทฺธิโย เยส เต สุปติฏ- 
 ิตพุทฺธิโน ฯ 
        [๑๐๑๓] สีลาทิคุเณหิ ถิรนฺตีติ เถรา มหากสฺสปาทโย 
เถรา ฯ เถราน วโส เถรวโส เถรวส ปทีปนฺติ๑ โชเตนฺตีติ 
เถรวสปฺปทีปา ฯ 
        วิหรนฺติ เอตฺถาติ วิหาโร มหนฺโต จ โส วิหาโร จาติ 
มหาวิหาโร ตสฺมึ วสนฺติ สีเลนาติ มหาวิหารวาสิโน ฯ 
        วส อล กโรตีติ วสาลงฺกาโร วสาลงฺกาโร หุตฺวา ภวตีติ 
วสาลงฺการภูโต ฯ 
        สุนฺทรา ปสฏา วา วิปุลา สุวิปุลา ฯ วิสุทฺธา เอว พุทฺธิ 
 ๑. ปทีเปนฺติ ฯ 

                                         [ส.๖๓๖]  
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วิสุทฺธพุทฺธิ ฯ สุวิปุลา วิสุทฺธพุทฺธิ ยสฺส โส สุวิ...พุทฺธิ ฯ 
        [๑๐๑๔] พุทฺธสฺส วิย โฆโส ยสสฺ โส พุทฺธโฆโส ฯ 
วินยวินิจฺฉยฏีกาย 
        พุทฺธสสฺ วิย คมฺภีร-                โฆสตฺตา ต วิยากรุ 
        พุทฺธโฆโสติ โย โส หิ        พุทโฺธ วิย มหีตเลติ 
หิ วุตฺต ฯ 
        ครนฺติ อุตฺตมภาว คจฺฉนฺตีติ ครุโน คร อุคฺคเม ฯ 
คหิต นามเธยฺ เยน โส คหิตนามเธยฺโย ฯ กริยิตฺถาติ กตา ฯ 
วินยสฺส สวณฺณนา วินยสวณฺณนา ฯ 
        [๑๐๑๕] ติปฏกปริยตฺติปฺปเภเท สาฏกเถติ ปททวฺย สตฺถ-ุ 
สาสเนติ ปทสฺส วิเสสน  สตฺถุสาสเนติ ปท อปฺปฏหิต อิติ 
ปเท อาธาโร ฯ ปภินฺน...วาเร ฉฬ...ณฺฑิเตติ ปททฺวย อุตฺตริ- 
...มฺเมติ ปทสฺส วิเสสน ฯ อุตฺตริ...มฺเมติ ปท สุปติฏ ิต 
อิติ ปเท อาธาโร ฯ สุปติฏ ิตพุทฺธีน เถรวสปฺปทีปาน มหา- 
วิหารวาสีนนฺติ ปทตฺตย เถรานนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ เถรานนฺติ 
ปท วส อิติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ปรมวิสทฺุธ...มณฺฑิเตน 
สีลา...สมุทิเตน สก...สมตฺเถน ปฺา...คเตน อปฺปฏิหต...เวน 
มหา...เณน กรณสมฺปตฺติ...ยุตฺเตน ยุตฺตา...ทินา วาทิวเรน มหา- 
กวินา วสาลงฺการภูเตน วิ...พุทฺธินา คหิตนามเธยฺเยนาติ เตรสปท 
                                            [ส.๖๓๖]  
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เถเรนาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ พุทฺธโฆโสติ ปท ลิงฺคตฺโถ ฯ อิตีติ 
คหิต อิติ ปเท อากาโร ฯ ครูหีติ ปท คหิต อิติ ปเท 
อปาทาน ฯ เถเรนาติ ปท กตาติ ปเท กตฺตา ฯ อย สมนฺต... 
นามาติ ปททฺวย วินย...นาติ ปทสฺส วิเสสน ฯ วินยสวณฺณนาติ 
ปท กตาติ ปเท กมฺม ฯ กตาติ ปท กมฺมวาจก กิตฺตปทนฺติ ฯ 
               วินยฏกถาวสาเน อตฺถโยชนา นิฏ ิตา ฯ 
[๑๐๑๖]        ย ปรม ปุรุตฺตม                อภินวปุราวหฺย 
                โย ตสฺส ปจฺฉิมตฺุตร-        ทิสาภาเค ปติฏ ิโต 
                ปนสารามนาเมน                อาราโม อิติ วิสฺสุโต 
                นานารุกฺเขหิ สฺฉนโฺน นานาทิชคณาจเร 
                        โย สหีสูโร อติทุปฺปสยฺโห 
                        อุฬารปโฺ จตุเสนิภินฺโน 
                        สุสฺตาน จตุปจฺจยาน 
                        ทาตา ปสนฺโน รตนตฺตยมฺห ิ
                        การาปโต ตตฺถ มหายเสน 
                        ลงฺกาภิธาเนน๑ สุวสเชน 
                        ราชาธิราเชน มหาทเยน 
                        โย เตน ราเชน คโห สุรมฺุโม 
 ๑. ลกา...อิติป ฯ 

                                       [ส.๖๓๖]  
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                   วสนฺเตเนตฺถ ธีเรน              เถเรน าณกิตฺตินา 
                   วินยฏกถายตฺถ-                 โยชนา สาธุ สงฺขตา ฯ 
[๑๐๑๗]     ยถา วีตมโล สูโร                  ทีป โชเตติ รสินา 
                   ตเถวิม อฏกถ                      จิร โชเตตุ สา อย ฯ 
                   เอสา สุรจิตา สารา                เขรพินฺทวปากฏา 
                  โชเตตุ โสตุกามาน                 จิร สุคตสาสเน ฯ 
                   มยา อมิ กโรนฺเตน                 ปฺุ ย ปจิต พหุ 
                   เตน ปฺุเน สพฺเพป             สุขเมธนตฺุ ปาณิโน ฯ 
                   อหนฺตุ อุตฺตม โพธึ                 ปาปุเณยฺยมนาคเต 
                   ต ปตฺวา อขิเล สตฺเต               โมเจยฺย ภวพนฺธนาติ ฯ 
        [๑๐๑๘] อิติ อภินวปุราวฺหยนครสฺส ปจฺฉิมุตฺตรทิสาภาเค 
ปติฏ ิเต ปนสาราโมติ วิสฺสุเต อาราเม วสนฺเตน สกลพฺยา- 
กรณาสงฺคฺาณจารินา สาฏกถตฺติปฏกธเรน าณกิตฺตีติ 
นามเธยฺเยน เถเรน กตา วินยฏกถาย อตฺถโยชนา สมตฺตา ฯ 
        [๑๐๑๙] อย ปฺจมสมนฺตวินยฏกถาย อตฺถโยชนา มหา- 
รตนปาเลน ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน เถเรน สพฺพฺฺุาณ 
ปตฺเถนฺเตน พุทฺธสาสนโชตนตฺถาย ลขิาปตา ฯ 
                      สพฺพปฺปตฺถนา สมิชฺฌนฺตุ ฯ 
                                ----------------- 


