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วินยปฏเก มหาวิภงฺคสฺส
ปโม ภาโค
_____________________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
เวรฺชกณฺฑ
[๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรฺชาย วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ ฯ
อสฺโสสิ โข เวรฺโช พฺราหฺมโณ สมโณ ขลุ โภ โคตโม
สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต เวรฺชาย วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ต โข ปน ภวนฺต
โคตม เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ โส อิม
โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ
อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน
เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ สาธุ โข ปน
ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ
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[๒] อถโข เวรฺโช พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข เวรฺโช
พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ สุตมฺเมต โภ โคตม น สมโณ
โคตโม พฺราหฺมเณ ชิณฺเณ วุฑฺเฒ ๑มหลฺลเก อทฺธคเต วโยอนุปฺปตฺเต อภิวาเทติ วา ปจฺจุฏเติ วา อาสเนน วา นิมนฺเตตีติ
ตยิท โภ โคตม ตเถว น หิ ภว โคตโม พฺราหฺมเณ ชิณฺเณ
วุฑฺเฒ มหลฺลเก อทฺธคเต วโยอนุปปฺ ตฺเต อภิวาเทติ วา ปจฺจุฏเติ
วา อาสเนน วา นิมนฺเตติ ตยิท โภ โคตม น สมฺปนฺนเมวาติ ฯ
นาหนฺต พฺราหฺมณ ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ยมห อภิวาเทยฺย
วา ปจฺจุฏเยฺย วา อาสเนน วา นิมนฺเตยฺย ย หิ พฺราหฺมณ
ตถาคโต อภิวาเทยฺย วา ปจฺจุฏเยฺย วา อาสเนน วา นิมนฺเตยฺย
มุทฺธาป ตสฺส วิปเตยฺยาติ ฯ อรสรูโป ภว โคตโมติ ฯ อตฺถิ
เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน
วเทยฺย อรสรูโป สมโณ โคตโมติ เย เต พฺราหฺมณ รูปรสา
สทฺทรสา คนฺธรสา รสรสา โผฏพฺพรสา เต ตถาคตสฺส ปหีนา
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาว กตา ๒ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา
อย โข พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน
#๑ ม. วุทฺเธ ฯ ๒ คตาติป ปาโ ฯ
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วเทยฺย อรสรูโป สมโณ โคตโมติ โน จ โข ย ตฺว สนฺธาย
วเทสีติ ฯ นิพฺโภโค ภว โคตโมติ ฯ อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ
ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย นิพฺโภโค
สมโณ โคตโมติ เย เต พฺราหฺมณ รูปโภคา สทฺทโภคา
คนฺธโภคา รสโภคา โผฏพฺพโภคา เต ตถาคตสฺส ปหีนา
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาว กตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา
อย โข พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน
วเทยฺย นิพฺโภโค สมโณ โคตโมติ โน จ โข ย ตฺว
สนฺธาย วเทสีติ ฯ อกิริยวาโท ภว โคตโมติ ฯ อตฺถิ เขฺวส
พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย
อกิริยวาโท สมโณ โคตโมติ อหฺหิ พฺราหฺมณ อกิริย วทามิ
กายทุจฺจริตสฺส วจีทุจฺจริตสฺส มโนทุจจฺ ริตสฺส อเนกวิหิตาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน อกิริย วทามิ อย โข พฺราหฺมณ
ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย อกิริยวาโท
สมโณ โคตโมติ โน จ โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสีติ ฯ
อุจฺเฉทวาโท ภว โคตโมติ ฯ อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโย
เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย อุจฺเฉทวาโท สมโณ
โคตโมติ อหฺหิ พฺราหฺมณ อุจฺเฉท วทามิ ราคสฺส โทสสฺส
โมหสฺส อเนกวิหิตาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อุจฺเฉท
วทามิ อย โข พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา
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วทมาโน วเทยฺย อุจฺเฉทวาโท สมโณ โคตโมติ โน จ
โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสีติ ฯ เชคุจฺฉี ภว โคตโมติ ฯ อตฺถิ
เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน
วเทยฺย เชคุจฺฉี สมโณ โคตโมติ อหฺหิ พฺราหฺมณ ชิคุจฺฉามิ ๑
กายทุจฺจริเตน วจีทุจฺจริเตน มโนทุจจฺ ริเตน อเนกวิหิตาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา ชิคุจฺฉามิ ๒ อย โข พฺราหฺมณ
ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย เชคุจฺฉี
สมโณ โคตโมติ โน จ โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสีติ ฯ เวนยิโก
ภว โคตโมติ ฯ อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม
ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย เวนยิโก สมโณ โคตโมติ ฯ
อหฺหิ พฺราหฺมณ วินยาย ธมฺม เทเสมิ ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส
อเนกวิหิตาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน วินยาย ธมฺม เทเสมิ
อย โข พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน
วเทยฺย เวนยิโก สมโณ โคตโมติ โน จ โข ย ตฺว สนฺธาย
วเทสีติ ฯ ตปสฺสี ภว โคตโมติ ฯ อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ
ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ตปสฺสี
สมโณ โคตโมติ ตปนียาห พฺราหฺมณ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม
วทามิ กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต ยสฺส โข พฺราหฺมณ
ตปนียา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
#๑-๒ อิเมสุ ทฺวีสุ าเนสุ เชคุจฺฉ วทามีติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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อนภาว กตา อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา ตมห ตปสฺสีติ วทามิ
ตถาคตสฺส โข พฺราหฺมณ ตปนียา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาว กตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา อย โข พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ตปสฺสี สมโณ โคตโมติ โน จ
โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสีติ ฯ อปคพฺโภ ภว โคตโมติ ฯ อตฺถิ
เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน สมฺมา วทมาโน
วเทยฺย อปคพฺโภ สมโณ โคตโมติ ยสฺส โข พฺราหฺมณ
อายตึ คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาว กตา อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา ตมห อปคพฺโภติ
วทามิ ตถาคตสฺส โข พฺราหฺมณ อายตึ คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ
ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาว กตา อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมา อย โข พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม ปริยาเยน
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย อปคพฺโภ สมโณ โคตโมติ โน จ
โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสีติ ฯ
[๓] เสยฺยถาป พฺราหฺมณ กุกฺกฏุ ยิ า อณฺฑานิ อฏ วา ทส
วา ทฺวาทส วา ตานสฺสุ กุกฺกุฏิยา สมฺมา อธิสยิตานิ สมฺมา
ปริเสทิตานิ สมฺมา ปริภาวิตานิ โย นุ โข เตส กุกฺกุฏจฺฉาปกาน
ปมตร ปาทนขสิขาย วา มุขตุณฺฑเกน วา อณฺฑโกส
ปทาเลตฺวา โสตฺถินา อภินิพฺพิชฺเฌยฺย กินฺติ สฺวาสฺส วจนีโย
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เชฏโ วา กนิฏโ วาติ ฯ เชฏโติสฺส โภ โคตม วจนีโย
โส หิ เนส เชฏโ โหตีติ ฯ เอวเมว โข อห พฺราหฺมณ
อวิชฺชาคตาย ปชาย อณฺฑภูตาย ปริโยนทฺธาย อวิชฺชณฺฑโกส
ปทาเลตฺวา เอโก ว โลเก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ
โสห พฺราหฺมณ เชฏโ เสฏโ โลกสฺส อารทฺธ โข ปน เม
พฺราหฺมณ วิริย อโหสิ อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมุฏา ๑
ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ สมาหิต จิตฺต เอกคฺค โส โข
อห พฺราหฺมณ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก
สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก
อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ปติยา
จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหาสึ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ
กาเยน ปฏิสเวเทสึ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา
สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ สุขสฺส จ ปหานา
ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพ ว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา
อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ
โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส
มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ๒ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย
จิตฺต อภินินฺนาเมสึ โส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
#๑ ยุ. ม. อสมฺมุฏา ฯ ๒ ยุ. ม. อานฺชปฺปตฺเต ฯ
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อนุสฺสรามิ เสยฺยถีท เอกป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสฺโสป
ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย วีสป
ชาติโย ตึสป ชาติโย จตฺตาฬีสป ชาติโย ปฺาสป ชาติโย
ชาติสตป ชาติสหสฺสป ชาติสตสหสฺสป อเนเกป สวฏฏกปฺเป
อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตรฺ อุทปาทึ ตตฺราปาสึ
เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ อิติ
สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรามิ ฯ อย โข เม
พฺราหฺมณ รตฺติยา ปเม ยาเม ปมา วิชฺชา อธิคตา อวิชฺชา
วิหตา วิชฺชา อุปฺปนฺนา ตโม วิหโต อาโลโก อุปปฺ นฺโน
ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ อย โข
เม พฺราหฺมณ ปมา อภินิพฺพิธา อโหสิ กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว
อณฺฑโกสมฺหา ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสทุ ฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมสึ ฯ โส ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสามิ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานามิ อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กาย-
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ทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา
เต กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน
สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา
อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก ๑ อุปปนฺนาติ ฯ
อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสามิ
จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต
ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานามิ ฯ อย โข เม พฺราหฺมณ
รตฺติยา มชฺฌิเม ยาเม ทุติยา วิชฺชา อธิคตา อวิชฺชา วิหตา
วิชฺชา อุปฺปนฺนา ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน ยถาต
อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ อย โข เม
พฺราหฺมณ ทุติยา อภินิพฺพิธา อโหสิ กุกฺกฏุ จฺฉาปกสฺเสว อณฺฑโกสมฺหา ฯ
โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมสึ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต
อพฺภฺาสึ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต อพฺภฺาสึ อย
ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต อพฺภฺาสึ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
#๑ สคฺคโลกนฺติป ปาโ ฯ
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ยถาภูต อพฺภฺาสึ อิเม อาสวาติ ยถาภูต อพฺภฺาสึ อย
อาสวสมุทโยติ ยถาภูต อพฺภฺาสึ อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต
อพฺภฺาสึ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต อพฺภฺาสึ
ตสฺส เม เอว ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจิตฺถ
ภวาสวาป จิตฺต วิมุจฺจิตฺถ ๑ อวิชฺชาสวาป จิตฺต วิมุจฺจิตฺถ วิมุตฺตสฺมึ
วิมุตฺตมิติ ๒ าณ อโหสิ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสึ ฯ อย โข
เม พฺราหฺมณ รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม ตติยา วิชชฺ า อธิคตา
อวิชฺชา วิหตา วิชฺชา อุปปฺ นฺนา ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน
ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ อย โข
เม พฺราหฺมณ ตติยา อภินิพฺพิธา อโหสิ กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว
อณฺฑโกสมฺหาติ ฯ
[๔] เอว วุตฺเต เวรฺโช พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ
เชฏโ ภว โคตโม เสฏโ ภว โคตโม อภิกฺกนฺต โภ
โคตม อภิกกฺ นฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ โคตม นิกฺกชุ ฺชิต
วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว ๓ โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน ธมฺโม
#๑ เยภุยฺเยน อิโต ปร ทิฏ าสวาปติ อตฺถิ ฯ ๒ วิมตุ ฺตมฺหีติป
#ปาโ ฯ ๓ สพฺพตฺถ เอวเมวาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณ คต อธิวาเสตุ จ เม ภว โคตโม เวรฺชาย วสฺสาวาส
สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข
เวรฺโช พฺราหฺมโณ ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๕] เตน โข ปน สมเยน เวรฺชา ทุพฺภิกฺขา โหติ
ทฺวีหิติกา เสตฏิกา สลากาวุตฺตา น สุกรา อฺุเฉน ปคฺคเหน
ยาเปตุ ฯ เตน โข ปน สมเยน อุตฺตราปถกา อสฺสวาณิชา
ปฺจมตฺเตหิ อสฺสสเตหิ เวรฺชาย วสฺสาวาส อุปคตา โหนฺติ ฯ
เตหิ อสฺสมณฺฑลิกาสุ ภิกฺขูน ปตฺถปตฺถปูลก ๑ ปฺตฺต โหติ ฯ
ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เวรฺชาย ๒
ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา ปณฺฑ อลภมานา อสฺสมณฺฑลิกาสุ ปณฺฑาย
จริตฺวา ปตฺถปตฺถปูลก อาราม หริตฺวา อุทุกฺขเล โกฏเฏตฺวา
โกฏเฏตฺวา ปริภฺุชนฺติ ฯ อายสฺมา ปนานนฺโท ปตฺถปูลก สิลาย
ปสิตฺวา ๓ ภควโต อุปนาเมติ ฯ ต ภควา ปริภฺุชติ ฯ อสฺโสสิ โข
ภควา อุทุกฺขลสทฺท ฯ ชานนฺตาป ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ ชานนฺตาป
น ปุจฺฉนฺติ กาล วิทิตฺวา ปุจฺฉนฺติ กาล วิทิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ
#๑ สพฺพตฺถ ปตฺถปตฺถมูลกนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ม. เวรฺช ฯ
#๓ ยุ. ม. ปสติ ฺวา ฯ
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อตฺถสฺหิต ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ โน อนตฺถสฺหิต อนตฺถสฺหิเต
เสตุฆาโต ตถาคตาน ฯ ทฺวีหากาเรหิ พุทฺธา ภควนฺโต ภิกฺขู
ปฏิปุจฺฉนฺติ ธมฺม วา เทเสสฺสาม สาวกาน วา สิกฺขาปท
ปฺาเปสฺสามาติ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ
กินฺนุ โข โส อานนฺท อุทุกฺขลสทฺโทติ ฯ อถโข อายสฺมา
อานนฺโท ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ สาธุ สาธุ อานนฺท
ตุเมฺหหิ อานนฺท สปฺปุริเสหิ วิชิต ปจฺฉิมา ชนตา สาลิมโสทน
อติมฺิสฺสตีติ ฯ
[๖] อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภควนฺต เอตทโวจ
เอตรหิ ภนฺเต เวรฺชา ทุพฺภิกฺขา ทฺวีหิติกา เสตฏิกา สลากาวุตฺตา
น สุกรา อฺุเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุ อิมิสฺสา ภนฺเต
มหาปวิยา เหฏิมตล สมฺปนฺน ๑ เสยฺยถาป ขุทฺทกมธุ ๒ อนีลก
เอวมสฺสาท สาธาห ภนฺเต ปวึ ปริวตฺเตยฺย ภิกฺขู ปปฺปฏโกช
ปริภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯ เย ปน เต โมคฺคลฺลาน ปวีนิสฺสิตา ปาณา
เต กถ กริสสฺ สีติ ฯ เอกาห ภนฺเต ปาณึ อภินิมฺมินิสฺสามิ
เสยฺยถาป มหาปวี เย ปวีนิสฺสิตา ปาณา เต ตตฺถ สงฺกาเมสฺสามิ
เอเกน หตฺเถน ปวึ ปริวตฺเตสฺสามีติ ฯ อล โมคฺคลฺลาน
#๑ ม. รา. รสสมฺปนฺน ฯ ๒ ยุ. ขุทฺทมธุ ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 12

มา เต รุจฺจิ ปวึ ปริวตฺเตตุ วิปลฺลาสป สตฺตา ปฏิลเภยฺยุนฺติ ฯ
สาธุ ภนฺเต สพฺโพ ภิกฺขสุ งฺโฆ อุตฺตรกุรุ ปณฺฑาย คจฺเฉยฺยาติ ฯ
เย ปน เต โมคฺคลฺลาน ภิกฺขู อนิทฺธิมนฺโต เต กถ กริสฺสสีติ ฯ
ตถาห ภนฺเต กริสฺสามิ ยถา สพฺเพ ภิกฺขู คจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯ
อล โมคฺคลฺลาน มา เต รุจฺจิ สพฺพสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส อุตฺตรกุรุ
ปณฺฑาย คมนนฺติ ฯ
[๗] อถโข อายสฺมโต สาริปุตฺตสฺส รโหคตสฺส ปฏิสลฺลนี สฺส
เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ กตเมสาน โข พุทฺธาน
ภควนฺตาน พฺรหฺมจริย น จิรฏิติก อโหสิ กตเมสาน พุทฺธาน
ภควนฺตาน พฺรหฺมจริย จิรฏิติก อโหสีติ ฯ อถโข อายสฺมา
สาริปุตฺโต สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา สาริปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
อิธ มยฺห ภนฺเต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลนี สฺส เอว เจตโส ปริวติ กฺโก
อุทปาทิ กตเมสาน โข พุทฺธาน ภควนฺตาน พฺรหฺมจริย น
จิรฏิติก อโหสิ กตเมสาน พุทฺธาน ภควนฺตาน พฺรหฺมจริย
จิรฏิติก อโหสีติ ฯ ภควโต จ สาริปุตฺต วิปสฺสิสฺส ภควโต
จ สิขิสฺส ภควโต จ เวสฺสภุสฺส พฺรหฺมจริย น จิรฏิติก อโหสิ
ภควโต จ สาริปุตฺต กกุสนฺธสฺส ภควโต จ โกนาคมนสฺส
ภควโต จ กสฺสปสฺส พฺรหฺมจริย จิรฏิติก อโหสีติ ฯ โก นุ
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โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน ภควโต จ วิปสฺสิสฺส
ภควโต จ สิขิสฺส ภควโต จ เวสฺสภุสฺส พฺรหฺมจริย น
จิรฏิติก อโหสีติ ฯ ภควา จ สาริปตุ ฺต วิปสฺสี ภควา จ
สิขี ภควา จ เวสฺสภู กิลาสุโน อเหสุ สาวกาน วิตฺถาเรน
ธมฺม ทสฺเสตุ อปฺปกฺจ เนส อโหสิ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ
คาถา อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภูตธมฺม เวทลฺล อปฺปฺตฺต
สาวกาน สิกฺขาปท อนุทฺทิฏ ปาติโมกฺข เตส พุทฺธาน
ภควนฺตาน อนฺตรธาเนน พุทฺธานุพุทฺธาน สาวกาน อนฺตรธาเนน
เย เต ปจฺฉิมา สาวกา นานานามา นานาโคตฺตา นานาชจฺจา
นานากุลา ปพฺพชิตา เต ต พฺรหฺมจริย ขิปฺปฺเว อนฺตรธาเปสุ
เสยฺยถาป สาริปุตฺต นานาปุปฺผานิ ผลเก นิกฺขิตตฺ านิ สุตฺเตน
อสงฺคหิตานิ ตานิ วาโต วิกิรติ วิธมติ วิทฺธเสติ ต กิสฺส เหตุ
ยถาต สุตฺเตน อสงฺคหิตตฺตา เอวเมว โข สาริปุตตฺ เตส พุทฺธาน
ภควนฺตาน อนฺตรธาเนน พุทฺธานุพุทฺธาน สาวกาน อนฺตรธาเนน
เย เต ปจฺฉิมา สาวกา นานานามา นานาโคตฺตา นานาชจฺจา
นานากุลา ปพฺพชิตา เต ต พฺรหฺมจริย ขิปฺปฺเว อนฺตรธาเปสุ
กิลาสุโน จ เต พุทฺธา ๑ ภควนฺโต อเหสุ สาวเก ๒ เจตสา
เจโต ปริจฺจ โอวทิตุ ภูตปุพฺพ สาริปตุ ฺต เวสฺสภู ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ อฺตรสฺมึ ภึสนเก วนสณฺเฑ สหสฺส ภิกฺขุสงฺฆ
#๑ อย ปาโ กตฺถจิ น ทิสสฺ ติ ฯ ๒ สาวกานนฺติป อตฺถิ ฯ
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เจตสา เจโต ปริจฺจ โอวทติ อนุสาสติ เอว วิตกฺเกถ มา
เอว วิตกฺกยิตฺถ เอว มนสิกโรถ มา เอว มนสากตฺถ อิท
ปชหถ อิท อุปสมฺปชฺช วิหรถาติ อถโข สาริปุตฺต เตส
ภิกฺขุสหสฺสาน ๑ เวสฺสภุนา ภควตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอว
โอวทิยมานาน เอว อนุสาสิยมานาน อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ
วิมุจฺจึสุ ตตฺร สุท สาริปตุ ฺต ภึสนกสฺส วนสณฺฑสฺส ภึสนกตสฺมึ
โหติ โย โกจิ อวีตราโค ต วนสณฺฑ ปวิสติ เยภุยเฺ ยน ๒
โลมานิ หสนฺติ อย โข สาริปุตฺต เหตุ อย ปจฺจโย เยน
ภควโต จ วิปสฺสิสฺส ภควโต จ สิขิสสฺ ภควโต จ เวสฺสภุสฺส
พฺรหฺมจริย น จิรฏิติก อโหสีติ ฯ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก
ปจฺจโย เยน ภควโต จ กกุสนฺธสฺส ภควโต จ โกนาคมนสฺส
ภควโต จ กสฺสปสฺส พฺรหฺมจริย จิรฏิติก อโหสีติ ฯ ภควา จ
สาริปุตฺต กกุสนฺโธ ภควา จ โกนาคมโน ภควา จ กสฺสโป
อกิลาสุโน อเหสุ สาวกาน วิตฺถาเรน ธมฺม เทเสตุ พหฺุจ เนส
อโหสิ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก
อพฺภูตธมฺม เวทลฺล ปฺตฺต สาวกาน สิกฺขาปท อุทฺทิฏ
ปาติโมกฺข เตส พุทฺธาน ภควนฺตาน อนฺตรธาเนน พุทฺธานุพุทฺธาน
สาวกาน อนฺตรธาเนน เย เต ปจฺฉิมา สาวกา นานานามา นานาโคตฺตา
นานาชจฺจา นานากุลา ปพฺพชิตา เต ต พฺรหฺมจริย
#๑ เตส ภิกฺขูนนฺติ อมฺหาก ขนฺติ ฯ ๒ ม. เยภูเยน ฯ
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จิร ทีฆมทฺธาน เปสุ เสยฺยถาป สาริปุตฺต นานาปุปฺผานิ ผลเก
นิกฺขิตฺตานิ สุตฺเตน สุสงฺคหิตานิ ตานิ วาโต น วิกิรติ น
วิธมติ น วิทฺธเสติ ต กิสฺส เหตุ ยถาต สุตฺเตน สุสงฺคหิตตฺตา
เอวเมว โข สาริปุตฺต เตส พุทฺธาน ภควนฺตาน อนฺตรธาเนน
พุทฺธานุพุทฺธาน สาวกาน อนฺตรธาเนน เย เต ปจฺฉิมา สาวกา
นานานามา นานาโคตฺตา นานาชจฺจา นานากุลา ปพฺพชิตา เต
ต พฺรหฺมจริย จิร ทีฆมทฺธาน เปสุ อย โข สาริปุตฺต เหตุ
อย ปจฺจโย เยน ภควโต จ กกุสนฺธสฺส ภควโต จ โกนาคมนสฺส
ภควโต จ กสฺสปสฺส พฺรหฺมจริย จิรฏิติก อโหสีติ ฯ
[๘] อถโข อายสฺมา สาริปุตฺโต อุฏายาสนา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา เยน ภควา เตนฺชลึ ปณาเมตฺวา ภควนฺต
เอตทโวจ เอตสฺส ภควา กาโล เอตสฺส สุคต กาโล ย
ภควา สาวกาน สิกฺขาปท ปฺาเปยฺย อุทฺทิเสยฺย ปาติโมกฺข
ยถยิท ๑ พฺรหฺมจริย อทฺธนิย อสฺส จิรฏิติกนฺติ ฯ อาคเมหิ ตฺว
สาริปุตฺต อาคเมหิ ตฺว สาริปุตฺต ตถาคโต ว ตตฺถ กาล
ชานิสฺสติ น ตาว สาริปุตฺต สตฺถา สาวกาน สิกฺขาปท ปฺาเปติ
อุทฺทิสติ ปาติโมกฺข ยาว น อิเธกจฺเจ อาสวฏานิยา
ธมฺมา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ ยโต จ โข สาริปุตฺต อิเธกจฺเจ
อาสวฏานิยา ธมฺมา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ อถ สตฺถา สาวกาน
#๑ ม. ยถายิท ฯ
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สิกฺขาปท ปฺาเปติ อุทฺทิสติ ปาติโมกฺข เตสฺเว อาสวฏานิยาน ธมฺมาน ปฏิฆาตาย น ตาว สาริปุตฺต อิเธกจฺเจ อาสวฏานิยา ธมฺมา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ ยาว น สงฺโฆ รตฺตฺุมหตฺต
ปตฺโต โหติ ยโต จ โข สาริปุตฺต สงฺโฆ รตฺตฺุมหตฺต
ปตฺโต โหติ อถ อิเธกจฺเจ อาสวฏานิยา ธมฺมา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ อถ สตฺถา สาวกาน สิกฺขาปท ปฺาเปติ อุทฺทิสติ
ปาติโมกฺข เตสฺเว อาสวฏานิยาน ธมฺมาน ปฏิฆาตาย น
ตาว สาริปุตฺต อิเธกจฺเจ อาสวฏานิยา ธมฺมา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ
ยาว น สงฺโฆ เวปุลฺลมหตฺต ปตฺโต โหติ ยโต จ โข สาริปุตฺต
สงฺโฆ เวปุลลฺ มหตฺต ปตฺโต โหติ อถ อิเธกจฺเจ อาสวฏานิยา
ธมฺมา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ อถ สตฺถา สาวกาน สิกฺขาปท ปฺาเปติ อุทฺทิสติ ปาติโมกฺข เตสฺเว อาสวฏานิยาน ธมฺมาน
ปฏิฆาตาย น ตาว สาริปุตฺต อิเธกจฺเจ อาสวฏานิยา ธมฺมา
สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ ยาว น สงฺโฆ ลาภคฺคมหตฺต ปตฺโต โหติ
ยโต จ โข สาริปุตฺต สงฺโฆ ลาภคฺคมหตฺต ปตฺโต โหติ อถ
อิเธกจฺเจ อาสวฏานิยา ธมฺมา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ อถ สตฺถา
สาวกาน สิกฺขาปท ปฺาเปติ อุทฺทิสติ ปาติโมกฺข เตสฺเว
อาสวฏานิยาน ธมฺมาน ปฏิฆาตาย นิรพฺพุโท หิ สาริปุตฺต
ภิกฺขุสงฺโฆ นิราทีนโว อปคตกาฬโก สุทโฺ ธ ปริโยทาโต สาเร
ปติฏิโต อิเมส หิ สาริปุตฺต ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน โย ปจฺฉิมโก
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ภิกฺขุ โส โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๙] อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ อาจิณฺณ
โข ปเนต อานนฺท ตถาคตาน เยหิ นิมนฺติตา วสฺส วสนฺติ
น เต อนปโลเกตฺวา ชนปทจาริก ปกฺกมนฺติ อายามานนฺท
เวรฺช พฺราหฺมณ อปโลเกสฺสามาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา
อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อายสฺมตา อานนฺเทน ปจฺฉาสมเณน เยน เวรฺชสฺส
พฺราหฺมณสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ ฯ อถโข เวรฺโช พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข เวรฺช พฺราหฺมณ ภควา เอตทโวจ นิมนฺติตมฺหา
ตยา พฺราหฺมณ วสฺส วุตฺถา อปโลเกม ๑ ต อิจฺฉาม มย
ชนปทจาริก ปกฺกมิตุนฺติ ฯ สจฺจ โภ โคตม นิมนฺติตตฺถ มยา
วสฺส วุตฺถา อปจ โย เทยฺยธมฺโม โส น ทินฺโน ตฺจ
โข โน อสนฺต โนป อทาตุกมฺยตา ต กุเตตฺถ ลพฺภา
พหุกิจฺจา ฆราวาสา พหุกรณียา อธิวาเสตุ เม ภว โคตโม
สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข ภควา เวรฺช พฺราหฺมณ ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุฏา#๑ ยุ. ม. อปโลกาม ฯ
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ยาสนา ปกฺกามิ ฯ อถโข เวรฺโช พฺราหฺมโณ ตสฺสา รตฺติยา
อจฺจเยน สเก นิเวสเน ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา
ภควโต กาล อาโรจาเปสิ กาโล โภ โคตม นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ
อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน
เวรฺชสฺส พฺราหฺมณสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ อถโข เวรฺโช
พฺราหฺมโณ พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา สมฺปวาเรตฺวา ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ
ติจีวเรน อจฺฉาเทสิ เอกเมกฺจ ภิกฺขุ เอกเมเกน
ทุสฺสยุเคน อจฺฉาเทสิ ฯ อถโข ภควา เวรฺช พฺราหฺมณ ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา เวรฺชาย ยถาภิรนฺต
วิหริตฺวา อนุปคมฺม โสเรยฺย สงฺกสฺส กณฺณกุชฺช เยน ปยาคปติฏาน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปยาคปติฏาเน คงฺค นทึ
อุตฺตริตฺวา เยน พาราณสี ตทวสริ ฯ อถโข ภควา พาราณสิย
ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน เวสาลี เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน
จาริก จรมาโน เยน เวสาลี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท
ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ
เวรฺชภาณวาร นิฏิต ฯ
______________________________
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ปมปาราชิกกณฺฑ
[๑๐] เตน โข ปน สมเยน เวสาลิยา อวิทูเร กลนฺทคาโม ๑
โหติ ฯ ตตฺถ สุทินฺโน นาม กลนฺทปุตฺโต ๒ เสฏิปุตฺโต โหติ ฯ
อถโข สุทินโฺ น กลนฺทปุตฺโต สมฺพหุเลหิ สหายเกหิ สทฺธึ เวสาลึ
อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควา
มหติยา ปริสาย ปริวุโต ธมฺม เทเสนฺโต นิสินโฺ น โหติ ฯ
อทฺทสา โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ภควนฺต มหติยา ปริสาย
ปริวุต ธมฺม เทเสนฺต นิสินฺน ฯ ทิสวฺ านสฺส เอตทโหสิ ยนฺนนู าหป
ธมฺม สุเณยฺยนฺติ ฯ อถโข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต เยน สา ปริสา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ สฺส
โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส เอตทโหสิ ยถา ยถา โข อห
ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ นยิท สุกร อคาร อชฺฌาวสตา
เอกนฺตปริปุณฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย จริตุ ยนฺนูนาห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ อถโข สา ปริสา ภควตา
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
#๑ ยุ. กลนฺทกคาโม นาม ฯ ม. กลนฺทคาโม นาม ฯ ๒ ยุ.
#กลนฺทกปุตโฺ ต ฯ
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อถโข สุทินโฺ น กลนฺทปุตฺโต อจิรวุฏ ิตาย ปริสาย เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
ยถา ยถาห ภนฺเต ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ นยิท สุกร
อคาร อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต
พฺรหฺมจริย จริตุ อิจฺฉามห ภนฺเต เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ ปพฺพาเชตุ
ม ภควาติ ฯ อนฺุาโตสิ ปน ตฺว สุทินฺน มาตาปตูหิ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ น โข อห ภนฺเต อนฺุาโต
มาตาปตูหิ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ น โข สุทนิ ฺน
ตถาคตา อนนฺุาต มาตาปตูหิ ปุตฺต ปพฺพาเชนฺตีติ ฯ โสห
ภนฺเต ตถา กริสฺสามิ ยถา ม มาตาปตโร อนุชานิสฺสนฺติ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ๑ฯ
[๑๑] อถโข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต เวสาลิย ต กรณีย ตีเรตฺวา
เยน กลนฺทคาโม เยน มาตาปตโร เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
มาตาปตโร เอตทโวจ อมฺม ตาต ยถา ยถาห ภควตา ธมฺม
เทสิต อาชานามิ นยิท สุกร อคาร อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณ
#๑ อิโต ปร กตฺถจิ อถโข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ภควโต ภาสิต
#อภินนฺทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
#ปกฺกามีติ ลิขิต ฯ
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เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย จริตุ อิจฺฉามห เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตุ อนุชานาถ ม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ
เอว วุตฺเต สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปตโร สุทินฺน กลนฺทปุตฺต
เอตทโวจุ ตฺว โขสิ ตาต สุทินฺน อมฺหาก เอกปุตฺตโก
ปโย มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต น ตฺว ตาต สุทินฺน กิฺจิ
ทุกฺขสฺส ชานาสิ มรเณนป มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม
กึ ปน มย ต ชีวนฺต อนุชานิสฺสาม อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺชายาติ ฯ ทุติยมฺป โข สุทินโฺ น กลนฺทปุตฺโต มาตาปตโร
เอตทโวจ อมฺม ตาต ยถา ยถาห ภควตา ธมฺม เทสิต
อาชานามิ นยิท สุกร อคาร อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณ
เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย จริตุ อิจฺฉามห เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตุ อนุชานาถ ม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ
ทุติยมฺป โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปตโร สุทินฺน กลนฺทปุตฺต
เอตทโวจุ ตฺว โขสิ ตาต สุทินฺน อมฺหาก เอกปุตฺตโก
ปโย มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต น ตฺว ตาต สุทินฺน กิฺจิ
ทุกฺขสฺส ชานาสิ มรเณนป มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม กึ
ปน มย ต ชีวนฺต อนุชานิสฺสาม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ ตติยมฺป โข สุทนิ ฺโน กลนฺทปุตฺโต มาตาปตโร เอตทโวจ
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อมฺม ตาต ยถา ยถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ นยิท
สุกร อคาร อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต
พฺรหฺมจริย จริตุ อิจฺฉามห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ อนุชานาถ
ม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ ตติยมฺป โข สุทินฺนสฺส
กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปตโร สุทินฺน กลนฺทปุตฺต เอตทโวจุ ตฺว
โขสิ ตาต สุทินฺน อมฺหาก เอกปุตฺตโก ปโย มนาโป สุเขธิโต
สุขปริหโต น ตฺว ตาต สุทินฺน กิฺจิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ
มรเณนป มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม กึ ปน มย ต
ชีวนฺต อนุชานิสฺสาม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ อถโข
สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต น ม มาตาปตโร อนุชานนฺติ อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ตตฺเถว อนนฺตรหิตาย ภูมิยา นิปชฺชิ
อิเธว เม มรณ ภวิสฺสติ ปพฺพชฺชา วาติ ๑ ฯ อถโข สุทินฺโน
กลนฺทปุตฺโต เอกป ภตฺต น ภฺุชิ เทฺวป ภตฺตานิ น ภฺุชิ
ตีณิป ภตฺตานิ น ภฺุชิ จตฺตาริป ภตฺตานิ น ภฺุชิ ปฺจป
ภตฺตานิ น ภฺุชิ ฉป ภตฺตานิ น ภฺุชิ สตฺตป ภตฺตานิ
น ภฺุชิ ฯ
[๑๒] อถโข สุทินนฺ สฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปตโร สุทินฺน
กลนฺทปุตฺต เอตทโวจุ ตฺว โขสิ ตาต สุทินฺน อมฺหาก เอกปุตฺตโก
#๑ ปพฺพชฺชายาติป ปาโ ฯ
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ปุตฺตโก ปโย มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต น ตฺว ตาต สุทนิ ฺน
กิฺจิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ มรเณนป มยนฺเต อกามกา วินา
ภวิสฺสาม กึ ปน มย ต ชีวนฺต อนุชานิสฺสาม อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชาย อุฏเหิ ตาต สุทินฺน ภฺุช จ ปว จ
ปริจาเรหิ จ ภฺุชนฺโต ปวนฺโต ปริจาเรนฺโต กาเม ปริภฺุชนฺโต
ปฺุานิ กโรนฺโต อภิรมสฺสุ น ต มย อนุชานาม อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ เอว วุตฺเต สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต
ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข สุทินฺนสฺส
กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปตโร สุทินฺน กลนฺทปุตฺต เอตทโวจุ ตฺว
โขสิ ตาต สุทินฺน อมฺหาก เอกปุตฺตโก ปโย มนาโป สุเขธิโต
สุขปริหโต น ตฺว ตาต สุทินฺน กิฺจิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ มรเณนป
มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม กึ ปน มย ต ชีวนฺต
อนุชานิสฺสาม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย อุฏเหิ ตาต
สุทินฺน ภฺุช จ ปว จ ปริจาเรหิ จ ภฺุชนฺโต ปวนฺโต
ปริจาเรนฺโต กาเม ปริภ
ุ ฺชนฺโต ปฺุานิ กโรนฺโต อภิรมสฺสุ
น ต มย อนุชานาม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ
ตติยมฺป โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ
[๑๓] อถโข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา เยน สุทินฺโน
กลนฺทปุตฺโต เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา สุทินฺน กลนฺทปุตฺต
เอตทโวจุ ตฺว โขสิ สมฺม สุทินฺน มาตาปตูน เอกปุตฺตโก ปโย
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มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต น ตฺว สมฺม สุทินนฺ กิฺจิ ทุกฺขสฺส
ชานาสิ มรเณนป เต มาตาปตโร อกามกา วินา ภวิสฺสนฺติ
กึ ปน ต ชีวนฺต อนุชานิสฺสนฺติ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย
อุฏเหิ สมฺม สุทินฺน ภฺุช จ ปว จ ปริจาเรหิ จ ภฺุชนฺโต
ปวนฺโต ปริจาเรนฺโต กาเม ปริภฺุชนฺโต ปฺุานิ กโรนฺโต
อภิรมสฺสุ น ต มาตาปตโร อนุชานนฺติ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺชายาติ ฯ เอว วุตฺเต สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ
ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข สุทนิ ฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส
สหายกา สุทินฺน กลนฺทปุตฺต เอตทโวจุ ตฺว โขสิ สมฺม สุทินนฺ
ฯเปฯ ตติยมฺป โข สุทินโฺ น กลนฺทปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ
อถโข สุทินนฺ สฺส กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา เยน สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปตโร เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา สุทินฺนสฺส
กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปตโร เอตทโวจุ อมฺม ตาต เอโส สุทินโฺ น
อนนฺตรหิตาย ภูมิยา นิปนฺโน อิเธว เม มรณ ภวิสฺสติ ปพฺพชฺชา
วาติ สเจ ตุเมฺห สุทินฺน นานุชานิสฺสถ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺชาย ตตฺเถว มรณ อาคมิสฺสติ สเจ ปน ตุเมฺห สุทินฺน
อนุชานิสฺสถ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย ปพฺพชิตป น
ทกฺขิสฺสถ สเจ สุทินฺโน นาภิรมิสฺสติ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺชาย กา ตสฺส อฺา คติ ภวิสฺสติ อิเธว ปจฺจาคมิสฺสติ อนุชานาถ สุทนิ ฺน อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ
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อนุชานาม ตาตา สุทินฺน อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ
[๑๔] อถโข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา เยน สุทินฺโน
กลนฺทปุตฺโต เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา สุทินฺน กลนฺทปุตฺต
เอตทโวจุ อุฏเหิ สมฺม สุทินฺน อนฺุาโตสิ มาตาปตูหิ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ อถโข สุทนิ ฺโน กลนฺทปุตฺโต
อนฺุาโตมฺหิ กิร มาตาปตูหิ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ
หฏโ อุทคฺโค ปาณินา คตฺตานิ ปริปฺุฉนฺโต วุฏาสิ ฯ
อถโข สุทินโฺ น กลนฺทปุตฺโต กติปาห พล คาเหตฺวา ๑ เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข สุทินโฺ น กลนฺทปุตฺโต ภควนฺต
เอตทโวจ อนฺุาโตมฺหิ ๒ อห ภนฺเต มาตาปตูหิ อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชาย ปพฺพาเชตุ ม ภนฺเต ภควาติ ฯ อลตฺถ โข
สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ
อจิรุปสมฺปนฺโน จ ปนายสฺมา สุทินฺโน เอวรูเป ธูตคุเณ สมาทาย
วตฺตติ อารฺิโก โหติ ปณฺฑปาติโก ปสุกูลิโก สปทานจาริโก
อฺตร วชฺชีคาม อุปนิสฺสาย วิหรติ ฯ
[๑๕] เตน โข ปน สมเยน วชฺชี ทุพฺภิกฺขา โหติ ทฺวีหิติกา
เสตฏิกา สลากาวุตฺตา น สุกรา อฺุเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุ ฯ
อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส เอตทโหสิ เอตรหิ โข วชฺชี
#๑ เยภุยฺเยน คเหตฺวาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ม. อนฺุาโต ฯ
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ทุพฺภิกฺขา ทฺวีหิติกา เสตฏิกา สลากาวุตฺตา น สุกรา อฺุเฉน
ปคฺคเหน ยาเปตุ พหู โข ปน เม เวสาลิย าตกา ๑ อฑฺฒา
มหทฺธนา มหาโภคา ปหูตชาตรูปรชตา ปหูตวิตฺตูปกรณา ปหูตธนธฺา ยนฺนูนาห าตกาน ๒ อุปนิสฺสาย วิหเรยฺย าตกาป ๓
ม นิสฺสาย ทานานิ ทสฺสนฺติ ปฺุานิ กริสฺสนฺติ ภิกฺขู จ
ลาภ ลจฺฉนฺติ อหฺจ ปณฺฑเกน น กิลมิสฺสามีติ ฯ อถโข
อายสฺมา สุทินฺโน เสนาสน สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน
เวสาลี เตน ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก ๔ จรมาโน ๕ เยน
เวสาลี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท อายสฺมา สุทินฺโน เวสาลิย วิหรติ
มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ อสฺโสสุ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส
าตกา สุทินฺโน กิร กลนฺทปุตฺโต เวสาลึ อนุปปฺ ตฺโตติ ฯ เต
อายสฺมโต สุทินฺนสฺส สฏิมตฺเต ถาลิปาเก ภตฺตาภิหาร อภิหรึสุ ฯ
อถโข อายสฺมา สุทินฺโน เต สฏิมตฺเต ถาลิปาเก ภิกฺขูน วิสฺสชฺเชตฺวา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย กลนฺทคาม
ปณฺฑาย ปาวิสิ กลนฺทคาเม สปทาน ปณฺฑาย จรมาโน เยน
สกปตุ นิเวสน เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต
สุทินฺนสฺส าติทาสี อาภิโทสิก กุมมฺ าส ฉฑฺเฑตุกามา โหติ ฯ
อถโข อายสฺมา สุทินฺโน ต าติทาสึ เอตทโวจ สเจ ต ภคินิ
#๑ ยุ. ม. าตี ฯ ๒-๓ ยุ. ม. าตี ฯ ๔-๕ ตีสุป โปตฺถเกสุ อิท
#ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ
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ฉฑฺฑนียธมฺม อิธ เม ปตฺเต อากิราติ ฯ อถโข อายสฺมโต
สุทินฺนสฺส าติทาสี ต อาภิโทสิก กุมฺมาส อายสฺมโต สุทินนฺ สฺส
ปตฺเต อากิรนฺตี หตฺถานฺจ ปาทานฺจ สรสฺส จ นิมิตฺต
อคฺคเหสิ ฯ อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส าติทาสี เยนายสฺมโต
สุทินฺนสฺส มาตา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมโต สุทนิ ฺนสฺส
มาตร เอตทโวจ ยคฺฆยฺเย ชาเนยฺยาสิ อยฺยปุตฺโต สุทินฺโน
อนุปฺปตฺโตติ ฯ สเจ เช สจฺจ ภณสิ อทาสึ ต กโรมีติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา สุทินโฺ น ต อาภิโทสิก กุมฺมาส
อฺตร กุฑฺฑมูล นิสสฺ าย ปริภฺุชติ ฯ ปตาป โข อายสฺมโต
สุทินฺนสฺส กมฺมนฺตา อาคจฺฉนฺโต อทฺทส อายสฺมนฺต สุทินนฺ  ต
อาภิโทสิก กุมฺมาส อฺตร กุฑฺฑมูล นิสฺสาย ปริภฺุชนฺต ทิสฺวาน
เยนายสฺมา สุทินฺโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
สุทินฺน เอตทโวจ อตฺถิ นาม ตาต สุทินฺน อาภิโทสิก กุมฺมาส
ปริภฺุชิสฺสสิ นนุ ๑ ตาต สุทินฺน สกเคห ๒คนฺตพฺพนฺติ ฯ อคมมฺหา
โข เต คหปติ เคห ตตาย ๓อาภิโทสิโก กุมฺมาโส มยา ลทฺโธติ ๔ฯ
อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปตา อายสฺมโต สุทนิ ฺนสฺส พาหาย
คเหตฺวา อายสฺมนฺต สุทนิ ฺน เอตทโวจ เอหิ ตาต สุทินฺน ฆร
คมิสฺสามาติ ฯ อถโข อายสฺมา สุทินฺโน เยน สกปตุ นิเวสน
#๑ ยุ. ม. นนุ นาม ฯ ๒ ยุ. ม. สก เคห ฯ ๓ ยุ. ตตฺราย ฯ
#๔ มยา ลทฺโธติ ปาทฺวย ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ ฯ
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เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข
อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปตา อายสฺมนฺต สุทินฺน เอตทโวจ ภฺุช
ตาต สุทินฺนาติ ฯ อล คหปติ กต เม อชฺช ภตฺตกิจฺจนฺติ ฯ
อธิวาเสหิ ตาต สุทินฺน สฺวาตนาย ภตฺตนฺติ ฯ อธิวาเสสิ โข
อายสฺมา สุทินฺโน ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข อายสฺมา สุทินฺโน
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๑๖] อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา ตสฺสา รตฺติยา
อจฺจเยน หริเตน โคมเยน ปวึ โอปฺุฉาเปตฺวา เทฺว ปฺุเช
การาเปสิ เอก หิรฺสฺส เอก สุวณฺณสฺส ตาว มหนฺตา
ปฺุชา อเหสุ โอรโต ิโต ปุริโส ปารโต ิต ปุริส น
ปสฺสติ ปารโต ิโต ปุรโิ ส โอรโต ิต ปุริส น ปสฺสติ
เต ปฺุเช กิลฺเชหิ ปฏิจฺฉาทาเปตฺวา มชฺเฌ อาสน ปฺาเปตฺวา
ติโรกรณีย ปริกฺขิปาเปตฺวา ๑ อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิก
อามนฺเตสิ เตนหิ วธุ เยน อลงฺกาเรน อลงฺกตา ปุตฺตสฺส สุทินฺนสฺส
ปยา อโหสิ มนาปา เตน อลงฺกาเรน อลงฺกราติ ฯ เอว อยฺเยติ
โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส
มาตุยา ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข อายสฺมา สุทินฺโน ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน สกปตุ นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข อายสฺมโต
#๑ เยภุยฺเยน ปริกฺขิปตฺวาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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สุทินฺนสฺส ปตา เยนายสฺมา สุทินฺโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
เต ปฺุเช วิวราเปตฺวา อายสฺมนฺต สุทินฺน เอตทโวจ อิทนฺเต
ตาต สุทินฺน มาตุมตฺติก อิตฺถิกาย อิตฺถีธน อฺ เปตฺติก
อฺ ปตามห ลพฺภา ตาต สุทินฺน หีนายาวตฺติตฺวา โภคา จ
ภฺุชิตุ ปฺุานิ จ กาตุ เอหิ ตฺว ตาต สุทินฺน หีนายาวตฺติตฺวา
โภเค จ ภฺุชสฺสุ ปฺุานิ จ กโรหีติ ฯ ตาต น อุสฺสหามิ
น วิสหามิ อภิรโต อห พฺรหฺมจริย จรามีติ ฯ ทุติยมฺป โข
ฯเปฯ ตติยมฺป โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปตา อายสฺมนฺต
สุทินฺน เอตทโวจ อิทนฺเต ตาต สุทนิ ฺน มาตุมตฺติก อิตฺถิกาย
อิตฺถีธน อฺ เปตฺติก อฺ ปตามห ลพฺภา ตาต
สุทินฺน หีนายาวตฺติตฺวา โภคา จ ภฺุชิตุ ปฺุานิ จ กาตุ
เอหิ ตฺว ตาต สุทินฺน หีนายาวตฺติตฺวา โภเค จ ภฺุชสฺสุ
ปฺุานิ จ กโรหีติ ฯ วเทยฺยาม โข ต คหปติ สเจ ตฺว
นาติกฑฺเฒยฺยาสีติ ฯ วเทหิ ตาต สุทินฺนาติ ฯ เตนหิ ตฺว
คหปติ มหนฺเต มหนฺเต สาณิปสิพฺพเก การาเปตฺวา หิรฺสุวณฺณสฺส
ปูราเปตฺวา สกเฏหิ นิพพฺ าหาเปตฺวา มชฺเฌ คงฺคาย
โสเต โอสาเทหิ ๑ ต กิสสฺ เหตุ ย หิ เต คหปติ ภวิสฺสติ
ตโตนิทาน ภย วา ฉมฺภติ ตฺต วา โลมหโส วา อารกฺโข วา
โส เต น ภวิสฺสตีติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมโต สุทนิ ฺนสฺส ปตา
#๑ ยุ. โอตาเรหิ ฯ ม. รา. โอสาเรหิ ฯ
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อนตฺตมโน อโหสิ กถ หิ นาม ปุตโฺ ต สุทินโฺ น เอว วกฺขตีติ ฯ
อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปตา อายสฺมโต สุทนิ ฺนสฺส ปุราณทุติยิก อามนฺเตสิ เตนหิ วธุ ตฺว ปยา จ มนาปา จ อปฺเปวนาม
ปุตฺโต สุทินโฺ น ตุยฺหป วจน กเรยฺยาติ ฯ อถโข อายสฺมโต
สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปาเทสุ คเหตฺวา
อายสฺมนฺต สุทินฺน เอตทโวจ กีทิสา นาม ตา อยฺยปุตฺต
อจฺฉราโย ยาส ตฺว เหตุ พฺรหฺมจริย จรสีติ ฯ น โข อห
ภคินิ อจฺฉราน เหตุ พฺรหฺมจริย จรามีติ ฯ อถโข อายสฺมโต
สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา อชฺชตคฺเค ม อยฺยปุตฺโต สุทินฺโน
ภคินิวาเทน สมุทาจรตีติ ตตฺเถว มุจฺฉิตา ปปตา ฯ อถโข
อายสฺมา สุทินฺโน ปตร เอตทโวจ สเจ คหปติ โภชน ทาตพฺพ
เทถ มา โน วิเหยิตฺถาติ ฯ ภฺุช ตาต สุทินฺนาติ ฯ อถโข
อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา จ ปตา จ อายสฺมนฺต สุทินฺน
ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสุ สมฺปวาเรสุ ฯ
อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา อายสฺมนฺต สุทินฺน ภุตฺตาวึ
โอนีตปตฺตปาณึ เอตทโวจ อิท ตาต สุทินฺน กุล อฑฺฒ มหทฺธน
มหาโภค ปหูตชาตรูปรชต ปหูตวิตฺตูปกรณ ปหูตธนธฺ ลพฺภา
ตาต สุทินฺน หีนายาวตฺติตฺวา โภคา จ ภฺุชิตุ ปฺุานิ จ กาตุ
เอหิ ตฺว ตาต สุทินฺน หีนายาวตฺติตฺวา โภเค จ ภฺุชสฺสุ
ปฺุานิ จ กโรหีติ ฯ อมฺม น อุสฺสหามิ น วิสหามิ
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อภิรโต อห พฺรหฺมจริย จรามีติ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป
โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา อายสฺมนฺต สุทนิ ฺน เอตทโวจ
อิท ตาต สุทินฺน กุล อฑฺฒ มหทฺธน มหาโภค ปหูตชาตรูปรชต
ปหูตวิตฺตูปกรณ ปหูตธนธฺ เตนหิ ตาต สุทินนฺ พีชกป
เทหิ มา โน อปุตฺตก สาปเตยฺย ลิจฺฉวิโน ๑ อติหราเปสุนฺติ ฯ
เอต โข เม อมฺม สกฺกา กาตุนฺติ ฯ กห ปน ตาต สุทินฺน
เอตรหิ วิหรสีติ ฯ มหาวเน อมฺมาติ ฯ อถโข อายสฺมา สุทินฺโน
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๑๗] อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส
ปุราณทุติยิก อามนฺเตสิ เตนหิ วธุ ยทา อุตุนี อโหสิ ปุปฺผ
เต อุปฺปนฺน โหติ อถ เม อาโรเจยฺยาสีติ ฯ เอว อยฺเยติ
โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส
มาตุยา ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา
น จิรสฺเสว อุตุนี อโหสิ ปุปฺผสา อุปปฺ ชฺชิ ฯ อถโข อายสฺมโต
สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตร เอตทโวจ
อุตุนิมฺหิ อยฺเย ปุปฺผ เม อุปฺปนฺนนฺติ ฯ เตนหิ วธุ เยน
อลงฺกาเรน อลงฺกตา ปุตฺตสฺส สุทินนฺ สฺส ปยา อโหสิ มนาปา เตน
อลงฺกาเรน อลงฺกราติ ฯ เอว อยฺเยติ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส
ปุราณทุติยิกา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตุยา ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข
#๑ สพฺพตฺถ โปตฺถเกสุ ลิจฺฉวิโยติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิก
อาทาย เยน มหาวน เยนายสฺมา สุทินฺโน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต สุทินฺน เอตทโวจ อิท ตาต สุทินฺน
กุล อฑฺฒ มหทฺธน มหาโภค ปหูตชาตรูปรชต ปหูตวิตฺตูปกรณ
ปหูตธนธฺ ลพฺภา ตาต สุทินฺน หีนายาวตฺติตฺวา โภคา จ
ภฺุชิตุ ปฺุานิ จ กาตุ เอหิ ตฺว ตาต สุทินฺน หีนายาวตฺติตฺวา
โภเค จ ภฺุชสฺสุ ปฺุานิ จ กโรหีติ ฯ อมฺม น อุสฺสหามิ
น วิสหามิ อภิรโต อห พฺรหฺมจริย จรามีติ ฯ ทุติยมฺป โข
ฯเปฯ ตติยมฺป โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส มาตา อายสฺมนฺต
สุทินฺน เอตทโวจ อิท ตาต สุทินฺน กุล อฑฺฒ มหทฺธน มหาโภค
ปหูตชาตรูปรชต ปหูตวิตฺตูปกรณ ปหูตธนธฺ เตนหิ ตาต
สุทินฺน พีชกป เทหิ มา โน อปุตฺตก สาปเตยฺย ลิจฺฉวิโน
อติหราเปสุนฺติ ฯ เอต โข เม อมฺม สกฺกา กาตุนฺติ ปุราณทุติยิกาย พาหาย คเหตฺวา มหาวน อชฺโฌคาเหตฺวา อปฺปฺตฺเต
สิกฺขาปเท อนาทีนวทสฺโส ปุราณทุติยิกาย ติกฺขตฺตุ เมถุน ธมฺม
อภิวิฺาเปสิ ฯ สา เตน คพฺภ คณฺหิ ฯ
[๑๘] ภุมฺมา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุ นิรพฺพุโท วต โภ
ภิกฺขุสงฺโฆ นิราทีนโว สุทินฺเนน กลนฺทปุตฺเตน อพฺพุท อุปปฺ าทิต
อาทีนโว อุปฺปาทิโตติ ฯ ภุมฺมาน เทวาน สทฺท สุตฺวา จาตุมฺมหาราชิกา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุ ตาวตึสา เทวา ยามา
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เทวา ตุสิตา เทวา นิมฺมานรตี เทวา ปรนิมฺมิตวสวตฺตี เทวา
พฺรหฺมกายิกา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุ นิรพฺพุโท วต โภ ภิกฺขสุ งฺโฆ
นิราทีนโว สุทินฺเนน กลนฺทปุตฺเตน อพฺพุท อุปปฺ าทิต อาทีนโว
อุปฺปาทิโตติ ฯ อิติห เตน ขเณน เตน มุหุตฺเตน ยาว พฺรหฺมโลกา
สทฺโท อพฺภคุ ฺคฺฉิ ฯ อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกา
ตสฺส คพฺภสฺส ปริปากมนฺวาย ปุตฺต วิชายิ ฯ อถโข อายสฺมโต
สุทินฺนสฺส สหายกา ตสฺส ทารกสฺส พีชโกติ นาม อกสุ อายสฺมโต
สุทินฺนสฺส ปุราณทุติยิกาย พีชกมาตาติ นาม อกสุ อายสฺมโต
สุทินฺนสฺส พีชกปตาติ นาม อกสุ ฯ เต อปเรน สมเยน อุโภ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต สจฺฉากสุ ฯ
[๑๙] อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส อหุเทว กุกฺกุจฺจ อหุ
วิปฺปฏิสาโร อลาภา วต เม น วต เม ลาภา ทุลฺลทฺธ
วต เม น วต เม สุลทฺธ โยห เอว สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย
ปพฺพชิตฺวา นาสกฺขึ ยาวชีว ปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จริตุนฺติ ฯ
โส เตเนว กุกฺกุจฺเจน เตน วิปฺปฏิสาเรน กิโส อโหสิ ลูโข
ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต อนฺโตมโน
ลีนมโน ทุกขฺ ี ทุมฺมโน วิปฺปฏิสารี ปชฺฌายิ ฯ อถโข อายสฺมโต
สุทินฺนสฺส สหายกา ภิกฺขู อายสฺมนฺต สุทินฺน เอตทโวจุ ปุพฺเพ
โข ตฺว อาวุโส สุทินฺน วณฺณวา อโหสิ ปนินฺทฺรโิ ย ปสนฺนมุขวณฺโณ วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต โสทานิ ตฺว เอตรหิ
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กิโส ลูโข ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต
อนฺโตมโน ลีนมโน ทุกขฺ ี ทุมฺมโน วิปฺปฏิสารี ปชฺฌายสิ กจฺจิ
โน ตฺว อาวุโส สุทินฺน อนภิรโต พฺรหฺมจริย จรสีติ ฯ น
โข อห อาวุโส อนภิรโต พฺรหฺมจริย จรามิ อตฺถิ เม ปาปกมฺม ๑ กต ปุราณทุติยิกาย เมถุโน ธมฺโม ปฏิเสวิโต ตสฺส
มยฺห อาวุโส อหุเทว กุกกฺ ุจฺจ อหุ วิปฺปฏิสาโร อลาภา วต
เม น วต เม ลาภา ทุลฺลทฺธ วต เม น วต เม
สุลทฺธ โยห เอว สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา นาสกฺขึ
ยาวชีว ปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย จริตุนฺติ ฯ อล หิ เต
อาวุโส สุทนิ ฺน กุกกฺ ุจฺจาย อล วิปฺปฏิสาราย ย ตฺว เอว
สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา น สกฺขิสฺสสิ ยาวชีว ปริปณ
ุ ฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จริตุ นนุ อาวุโส ภควตา อเนกปริยาเยน
วิราคาย ธมฺโม เทสิโต โน สราคาย วิสโยคาย ธมฺโม
เทสิโต โน สโยคาย อนุปาทานาย ธมฺโม เทสิโต โน
สอุปาทานาย ตตฺถ นาม ตฺว อาวุโส ภควตา วิราคาย ธมฺเม
เทสิเต สราคาย เจเตสฺสสิ วิสโยคาย ธมฺเม เทสิเต สโยคาย
เจเตสฺสสิ อนุปาทานาย ธมฺเม เทสิเต สอุปาทานาย เจเตสฺสสิ
นนุ อาวุโส ภควตา อเนกปริยาเยน ราควิราคาย ธมฺโม เทสิโต
มทนิมฺมทนาย ปปาสวินยาย อาลยสมุคฺฆาตาย วฏฏปจฺเฉทาย
#๑ ยุ. ปาป กมฺม ฯ ม. ปาปก ฯ
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ตณฺหกฺขยาย วิราคาย นิโรธาย นิพฺพานาย ธมฺโม เทสิโต นนุ
อาวุโส ภควตา อเนกปริยาเยน กามาน ปหาน อกฺขาต กามสฺาน
ปริฺา อกฺขาตา กามปปาสาน ปฏิวินโย อกฺขาโต
กามวิตกฺกาน สมุคฺฆาโต อกฺขาโต กามปริฬาหาน วูปสโม
อกฺขาโต เนต อาวุโส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย อถเขฺวต อาวุโส อปฺปสนฺนานฺเจว อปฺปสาทาย
ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน อฺถตฺตายาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
อายสฺมนฺต สุทินฺน อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ
[๒๐] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต สุทินฺน ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตฺว
สุทินฺน ปุราณทุติยิกาย เมถุน ธมฺม ปฏิเสวสีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ๒ โมฆปุริส อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป
อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส เอว
สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา น สกฺขิสฺสสิ ยาวชีว ปริปณ
ุ ฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จริตุ นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน
วิราคาย ธมฺโม เทสิโต โน สราคาย วิสโยคาย ธมฺโม เทสิโต
โน สโยคาย อนุปาทานาย ธมฺโม เทสิโต โน สอุปาทานาย
ตตฺถ นาม ตฺว โมฆปุรสิ มยา วิราคาย ธมฺเม เทสิเต สราคาย
#๑ ยุ. ปฏิเสวีติ ฯ ๒ เยภุยฺเยน อนนุจฺฉวิยนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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เจเตสฺสสิ วิสโยคาย ธมฺเม เทสิเต สโยคาย เจเตสฺสสิ อนุปาทานาย ธมฺเม เทสิเต สอุปาทานาย เจเตสฺสสิ นนุ มยา
โมฆปุริส อเนกปริยาเยน ราควิราคาย ธมฺโม เทสิโต มทนิมฺมทนาย ปปาสวินยาย อาลยสมุคฺฆาตาย วฏฏปจฺเฉทาย ตณฺหกฺขยาย
วิราคาย นิโรธาย นิพฺพานาย ธมฺโม เทสิโต นนุ มยา โมฆปุริส
อเนกปริยาเยน กามาน ปหาน อกฺขาต กามสฺาน ปริฺา
อกฺขาตา กามปปาสาน ปฏิวินโย อกฺขาโต กามวิตกฺกาน สมุคฺฆาโต อกฺขาโต กามปริฬาหาน วูปสโม อกฺขาโต วรนฺเต
โมฆปุริส อาสีวิสสฺส โฆรวิสสฺส มุเข องฺคชาต ปกฺขิตฺต น
เตฺวว มาตุคามสฺส องฺคชาเต องฺคชาต ปกฺขิตฺต วรนฺเต โมฆปุรสิ
กณฺหสปฺปสฺส มุเข องฺคชาต ปกฺขิตฺต น เตฺวว มาตุคามสฺส
องฺคชาเต องฺคชาต ปกฺขิตฺต วรนฺเต โมฆปุริส องฺคารกาสุยา
อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย สฺโชติภูตาย ๑ องฺคชาต ปกฺขิตฺต น
เตฺวว มาตุคามสฺส องฺคชาเต องฺคชาต ปกฺขิตฺต ต กิสฺส
เหตุ ตโตนิทาน หิ โมฆปุริส มรณ วา นิคจฺเฉยฺย มรณมตฺต
วา ทุกฺข น เตฺวว ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปร มรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย อิโตนิทานฺจ โข
โมฆปุริส กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺเชยฺย ตตฺถ นาม ตฺว โมฆปุริส ย ตฺว อสทฺธมฺม
#๑ เยภุยฺเยน สชฺโชติภูตายาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 37

คามธมฺม วสลธมฺม ทุฏ ุลฺล โอทกนฺติก รหสฺส ทฺวย ทฺวยสมาปตฺตึ
สมาปชฺชิสฺสสิ พหุนฺน โข ตฺว โมฆปุริส อกุสลาน ธมฺมาน
อาทิกตฺตา ปุพฺพงฺคโม เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย อถเขฺวต โมฆปุริส อปฺปสนฺนานฺเจว
อปฺปสาทาย ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน อฺถตฺตายาติ ฯ อถโข
ภควา อายสฺมนฺต สุทินนฺ  อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย
ทุปฺโปสตาย มหิจฺฉตาย อสนฺตุฏตาย สงฺคณิกาย โกสชฺชสฺส
อวณฺณ ภาสิตฺวา อเนกปริยาเยน สุภรตาย สุโปสตาย อปฺปจฺฉสฺส
สนฺตุฏสฺส สลฺเลขสฺส ธูตสฺส ปาสาทิกสฺส อปฺปจฺจยสฺส วิริยารมฺภสฺส วณฺณ ภาสิตฺวา ภิกฺขูน ตทนุจฺฉวิก ตทนุโลมิก ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกขฺ เว ภิกฺขูน สิกฺขาปท
ปฺาเปสฺสามิ ทส อตฺถวเส ปฏิจฺจ สงฺฆสุฏุตาย สงฺฆผาสุตาย
ทุมฺมงฺกูน ปุคฺคลาน นิคฺคหาย เปสลาน ภิกฺขูน ผาสุวิหาราย
ทิฏธมฺมิกาน อาสวาน สวราย สมฺปรายิกาน อาสวาน ปฏิฆาตาย
อปฺปสนฺนาน ปสาทาย ปสนฺนาน ภิยฺโยภาวาย สทฺธมฺมฏิติยา
วินยานุคฺคหาย เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ เมถุน ธมฺม ปฏิเสเวยฺย ปาราชิโก โหติ
อสวาโสติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
สุทินฺนภาณวาร นิฏิต ฯ
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[๒๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ เวสาลิย มหาวเน
มกฺกฏึ อามิเสน อุปลาเปตฺวา ตสฺสา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวติ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เวสาลึ ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
ภิกฺขู เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺตา เยน ตสฺส ภิกขฺ ุโน วิหาโร
เตนุปสงฺกมึสุ ฯ อทฺทสา โข สา มกฺกฏี เต ภิกขฺ ู ทูรโต ว
อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวาน เยน เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
เตส ภิกฺขูน ปุรโต กฏึป จาเลสิ เฉปฺปป จาเลสิ
กฏึป โอฑฺฑิ นิมิตฺตป อกาสิ ฯ อถโข เตส ภิกฺขนู  เอตทโหสิ
นิสฺสสย โข โส ภิกฺขุ อิมิสฺสา มกฺกฏิยา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวตีติ
เอกมนฺต นิลียึสุ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ เวสาลิย ปณฺฑาย จริตฺวา
ปณฺฑปาต อาทาย ปฏิกฺกมิ ฯ อถโข สา มกฺกฏี เยน โส
ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ ฯ อถโข โส ภิกขฺ ุ ต ปณฺฑปาต เอกเทส
ภฺุชิตฺวา เอกเทส ตสฺสา มกฺกฏิยา อทาสิ ฯ อถโข สา มกฺกฏี
ต ปณฺฑปาต ๑ ภฺุชิตฺวา ตสฺส ภิกฺขุโน กฏึ โอฑฺฑิ ฯ อถโข
โส ภิกฺขุ ตสฺสา มกฺกฏิยา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ต ภิกขฺ ุ เอตทโวจุ นนุ อาวุโส ภควตา สิกฺขาปท
ปฺตฺต กิสฺส ตฺว อาวุโส อิมิสฺสา ๒ มกฺกฏิยา เมถุน ธมฺม
ปฏิเสวสีติ ฯ สจฺจ อาวุโส ภควตา สิกฺขาปท ปฺตฺต ตฺจ
#๑ ยุ. ต ปณฺฑ ฯ ๒ ปายโตย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โข มนุสฺสิตถฺ ิยา โน ติรจฺฉานคตายาติ ฯ นนุ อาวุโส ตเถว ต
โหติ อนนุจฺฉวิก อาวุโส อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก
อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ตฺว อาวุโส เอว สฺวากฺขาเต
ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา น สกฺขิสฺสสิ ยาวชีว ปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ 
พฺรหฺมจริย จริตุ นนุ อาวุโส ภควตา อเนกปริยาเยน วิราคาย
ธมฺโม เทสิโต โน สราคาย ฯเปฯ กามปริฬาหาน วูปสโม
อกฺขาโต เนต อาวุโส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย อถเขฺวต อาวุโส อปฺปสนฺนานฺเจว อปฺปสาทาย
ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน อฺถตฺตายาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ต
ภิกฺขุ อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๒๒] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ต ภิกฺขุ ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ มกฺกฏิยา
เมถุน ธมฺม ปฏิเสวสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริส อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก
อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส เอว สฺวากฺขาเต
ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา น สกฺขิสฺสสิ ยาวชีว ปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ 
พฺรหฺมจริย จริตุ นนุ มยา โมฆปุรสิ อเนกปริยาเยน วิราคาย
ธมฺโม เทสิโต โน สราคาย ฯเปฯ กามปริฬาหาน วูปสโม
อกฺขาโต วรนฺเต โมฆปุรสิ อาสีวิสสฺส โฆรวิสสฺส มุเข องฺคชาต ปกฺขิตฺต น เตฺวว มกฺกฏิยา องฺคชาเต องฺคชาต ปกฺขิตฺต
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วรนฺเต โมฆปุริส กณฺหสปฺปสฺส มุเข องฺคชาต ปกฺขิตฺต น
เตฺวว มกฺกฏิยา องฺคชาเต องฺคชาต ปกฺขิตฺต วรนฺเต โมฆปุริส
องฺคารกาสุยา อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย สฺโชติภูตาย องฺคชาต
ปกฺขิตฺต น เตฺวว มกฺกฏิยา องฺคชาเต องฺคชาต ปกฺขิตฺต ต
กิสฺส เหตุ ตโตนิทาน หิ โมฆปุริส มรณ วา นิคจฺเฉยฺย
มรณมตฺต วา ทุกฺข น เตฺวว ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปร
มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินปิ าต นิรย อุปปชฺเชยฺย อิโตนิทานฺจ
โข โมฆปุรสิ กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺเชยฺย ตตฺถ นาม ตฺว โมฆปุริส ย ตฺว อสทฺธมฺม
คามธมฺม วสลธมฺม ทุฏ ุลฺล โอทกนฺติก รหสฺส ทฺวย ทฺวยสมาปตฺตึ
สมาปชฺชิสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
เมถุน ธมฺม ปฏิเสเวยฺย อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายป ปาราชิโก โหติ
อสวาโสติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
มกฺกฏีวตฺถุ ๑นิฏิต ฯ
[๒๓] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา เวสาลิกา วชฺชีปุตฺตกา
ภิกฺขู ยาวทตฺถ ภฺุชึสุ ยาวทตฺถ สุปส ุ ยาวทตฺถ นหายึสุ
ยาวทตฺถ ภฺุชิตฺวา ยาวทตฺถ สุปตฺวา ยาวทตฺถ นหายิตฺวา
อโยนิโส มนสิกริตฺวา สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา
#๑ ปายโต มกฺกฏีสิกฺขาปทนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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เมถุน ธมฺม ปฏิเสวึสุ ฯ เต อปเรน สมเยน าติพฺยสเนนป
ผุฏา โภคพฺยสเนนป ผุฏา โรคพฺยสเนนป ผุฏา อายสฺมนฺต
อานนฺท อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ น มย ภนฺเต อานนฺท
พุทฺธครหิโน น ธมฺมครหิโน น สงฺฆครหิโน อตฺตครหิโน มย
ภนฺเต อานนฺท อนฺครหิโน มยเมวมฺหา อลกฺขิกา มย
อปฺปปฺุา เย มย เอว สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา
นาสกฺขิมฺหา ยาวชีว ปริปุณฺณ ปริสทุ ฺธ พฺรหฺมจริย จริตุ อิทานิป
เจ ๑ มย ภนฺเต อานนฺท ลเภยฺยาม ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช
ลเภยฺยาม อุปสมฺปท อิทานิป มย วิปสฺสกา กุสลาน ธมฺมาน
ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต โพธิปกฺขิกาน ธมฺมาน ภาวนานุโยคมนุยุตฺตา
วิหเรยฺยาม สาธุ ภนฺเต อานนฺท ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจหีติ ฯ
เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา อานนฺโท เวสาลิกาน วชฺชีปุตฺตกาน
ปฏิสฺสุณิตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อฏานเมต อานนฺท อนวกาโส ย ตถาคโต
วชฺชีน วา วชฺชีปุตฺตกาน วา การณา สาวกาน ปาราชิก สิกฺขาปท
ปฺตฺต สมูหเนยฺยาติ ฯ
[๒๔] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ
กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ โย โข ๒ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย
ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวติ โส อาคโต น
#๑ ยุ. ม. อิทานิ เจป ฯ ๒ ยุ. ปน ฯ
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อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย จ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ๑ สิกขฺ  ปจฺจกฺขาย
ทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวติ โส อาคโต อุปสมฺปาเทตพฺโพ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขูน สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย
ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา เมถุน ธมฺม ปฏิเสเวยฺย อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายป
ปาราชิโก โหติ อสวาโสติ ฯ
[๒๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ยถายุตฺโต ยถาชจฺโจ ยถานาโม
ยถาโคตฺโต ยถาสีโล ยถาวิหารี ยถาโคจโร เถโร วา นโว วา
มชฺฌิโม วา เอโส วุจฺจติ โย ปนาติ ฯ
[๒๖] ภิกฺขูติ ภิกฺขโกติ ภิกฺขุ ฯ ภิกฺขาจริย อชฺฌูปคโตติ
ภิกฺขุ ฯ ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ ฯ สามฺาย ภิกฺขุ ฯ ปฏิฺาย
ภิกฺขุ ฯ เอหิภิกฺขูติ ภิกฺขุ ฯ ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปนฺโนติ
ภิกฺขุ ฯ ภทฺโรติ ๒ ภิกฺขุ ฯ สาโรติ ภิกฺขุ ฯ เสโขติ ภิกฺขุ ฯ
อเสโขติ ภิกฺขุ ฯ สมคฺเคน สงฺเฆน ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน อกุปฺเปน
านารเหน อุปสมฺปนฺโนติ ภิกฺขุ ฯ ตตฺร ยฺวาย ภิกฺขุ สมคฺเคน
สงฺเฆน ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน อุปสมฺปนฺโน
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ
[๒๗] สิกฺขาติ ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา
#๑ สพฺพตฺถาย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ อนุปุพฺเพน ภทฺโรตฺยาทีสุ จตูสุ
#ปาเสุ อิติสทฺทา สพฺพตฺถ น ทิสฺสนฺติ ฯ
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อธิปฺาสิกฺขา ตตฺร ยาย อธิสีลสิกขฺ า อย อิมสฺมึ อตฺเถ
อธิปฺเปตา สิกฺขาติ ฯ
[๒๘] สาชีว นาม ย ภควตา ปฺตฺต สิกขฺ าปท เอต
สาชีว นาม ตสฺมึ สิกฺขติ เตน วุจฺจติ สาชีวสมาปนฺโนติ ฯ
[๒๙] สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวาติ อตฺถิ ภิกฺขเว
ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกฺขา จ อปฺปจฺจกฺขาตา ฯ อตฺถิ
ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกขฺ า จ ปจฺจกฺขาตา ฯ
[๓๐] กถฺจ ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกฺขา จ
อปฺปจฺจกฺขาตา ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโต อนภิรโต สามฺา
จวิตุกาโม ภิกฺขุภาว อฏฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฺฉมาโน คิหิภาว
ปตฺถยมาโน อุปาสกภาว ปตฺถยมาโน อารามิกภาว ปตฺถยมาโน
สามเณรภาว ปตฺถยมาโน ติตฺถิยภาว ปตฺถยมาโน ติตฺถิยสาวกภาว
ปตฺถยมาโน อสฺสมณภาว ปตฺถยมาโน อสกฺยปุตตฺ ิยภาว ปตฺถยมาโน ยนฺนนู าห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ เอวป
ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกฺขา จ อปฺปจฺจกฺขาตา ฯ
อถวา ปน อุกฺกณฺิโต อนภิรโต สามฺา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาว
อฏฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฺฉมาโน คิหิภาว ปตฺถยมาโน ฯเปฯ
อสกฺยปุตฺติยภาว ปตฺถยมาโน ยนฺนูนาห ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ
วทติ วิฺาเปติ ฯเปฯ ยนฺนูนาห สงฺฆ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห สิกฺข ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
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ยนฺนูนาห วินย ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห
ปาติโมกฺข ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห อุทฺเทส
ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห อุปชฺฌาย ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ
วทติ วิฺาเปติ ฯ ยนฺนนู าห อาจริย ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห สทฺธิวิหาริก ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ยนฺนูนาห อนฺเตวาสิก ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ยนฺนูนาห สมานุปชฺฌายก ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ยนฺนูนาห สมานาจริยก ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห
สพฺรหฺมจารึ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห
คิหี อสฺสนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห อุปาสโก อสฺสนฺติ
วทติ วิฺาเปติ ฯ ยนฺนนู าห อารามิโก อสฺสนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ยนฺนูนาห สามเณโร อสฺสนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห
ติตฺถิโย อสฺสนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห ติตฺถิยสาวโก
อสฺสนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห อสฺสมโณ อสฺสนฺติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ ยนฺนูนาห อสกฺยปุตฺติโย อสฺสนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
เอวป ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกฺขา จ อปฺปจฺจกฺขาตา ฯ
อถวา ปน อุกฺกณฺิโต อนภิรโต สามฺา จวิตุกาโม
ภิกฺขุภาว อฏฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฺฉมาโน คิหิภาว ปตฺถยมาโน
ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาว ปตฺถยมาโน ยทิ ปนาห พุทฺธ
ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯเปฯ ยทิ ปนาห อสกฺยปุตตฺ ิโย
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อสฺสนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯเปฯ อถาห ๑ พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ
วทติ วิฺาเปติ ฯเปฯ อถาห อสกฺยปุตฺติโย อสฺสนฺติ วทติ
วิฺาเปติ ฯเปฯ หนฺทาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ
ฯเปฯ หนฺทาห อสกฺยปุตตฺ ิโย อสฺสนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯเปฯ
โหตุ เม พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯเปฯ โหตุ
เม อสกฺยปุตฺติโย อสฺสนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ เอวป ภิกฺขเว
ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกฺขา จ อปฺปจฺจกฺขาตา ฯ อถวา
ปน อุกฺกณฺิโต อนภิรโต สามฺา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาว อฏฏิยมาโน
หรายมาโน ชิคุจฺฉมาโน คิหิภาว ปตฺถยมาโน ฯเปฯ
อสกฺยปุตฺติยภาว ปตฺถยมาโน มาตร สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ปตร สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ภาตร สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ภคินึ สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ปุตฺต สรามีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ ธีตร สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ปชาปตึ สรามีติ
วทติ วิฺาเปติ ฯ าตเก สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ มิตฺเต
สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ คาม สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
นิคม สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ เขตฺต สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
วตฺถุ สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ หิรฺ สรามีติ
วทติ วิฺาเปติ ฯ สุวณฺณ สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ สิปฺป
สรามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ปุพฺเพ หสิต ลปต กีฬิต สมนุสสฺ รา#๑ ยุ. ม. อปาห ฯ
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มีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ เอวป ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว
โหติ สิกฺขา จ อปฺปจฺจกฺขาตา ฯ อถวา ปน อุกกฺ ณฺิโต อนภิรโต
สามฺา จวิตุกาโม ภิกขฺ ุภาว อฏฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฉฺ มาโน
คิหิภาว ปตฺถยมาโน ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาว ปตฺถยมาโน
มาตา เม อตฺถิ สา มยา โปเสตพฺพาติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ปตา เม อตฺถิ โส มยา โปเสตพฺโพติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ภาตา เม อตฺถิ โส มยา โปเสตพฺโพติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ภคินี เม อตฺถิ สา มยา โปเสตพฺพาติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ปุตฺโต เม อตฺถิ โส มยา โปเสตพฺโพติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ธีตา เม อตฺถิ สา มยา โปเสตพฺพาติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ปชาปตี เม อตฺถิ สา มยา โปเสตพฺพาติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
าตกา เม อตฺถิ เต มยา โปเสตพฺพาติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
มิตฺตา เม อตฺถิ เต มยา โปเสตพฺพาติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
เอวป ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกฺขา จ อปฺปจฺจกฺขาตา ฯ
อถวา ปน อุกฺกณฺิโก อนภิรโต สามฺา จวิตุกาโม
ภิกฺขุภาว อฏฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฺฉมาโน คิหิภาว ปตฺถยมาโน
ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาว ปตฺถยมาโน มาตา เม อตฺถิ
สา ม โปเสสฺสตีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ปตา เม อตฺถิ โส
ม โปเสสฺสตีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ภาตา เม อตฺถิ โส ม
โปเสสฺสตีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ภคินี เม อตฺถิ สา ม โปเสสฺส-
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ตีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ปุตฺโต เม อตฺถิ โส ม โปเสสฺสตีติ
วทติ วิฺาเปติ ฯ ธีตา เม อตฺถิ สา ม โปเสสฺสตีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ ปชาปตี เม อตฺถิ สา ม โปเสสฺสตีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ าตกา เม อตฺถิ เต ม โปเสสฺสนฺตีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ มิตฺตา เม อตฺถิ เต ม โปเสสฺสนฺตีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ คาโม เม อตฺถิ เตนปาห ๑ ชีวิสฺสามีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ นิคโม เม อตฺถิ เตนปาห ชีวิสฺสามีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ เขตฺต เม อตฺถิ เตนปาห ชีวิสฺสามีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ วตฺถุ เม อตฺถิ เตนปาห ชีวิสฺสามีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ หิรฺ เม อตฺถิ เตนปาห ชีวิสฺสามีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ สุวณฺณ เม อตฺถิ เตนปาห ชีวิสฺสามีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ สิปฺป เม อตฺถิ เตนปาห ชีวิสฺสามีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ เอวป ภิกขฺ เว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกฺขา
จ อปฺปจฺจกฺขาตา ฯ อถวา ปน อุกกฺ ณฺิโต อนภิรโต สามฺา
จวิตุกาโม ภิกฺขุภาว อฏฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฺฉมาโน คิหิภาว
ปตฺถยมาโน ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาว ปตฺถยมาโน ทุกฺกรนฺติ
วทติ วิฺาเปติ ฯ น สุกรนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ทุจฺจรนฺติ
วทติ วิฺาเปติ ฯ น สุจรนฺติ วทติ วิฺาเปติ ฯ น อุสฺสหามีติ
วทติ วิฺาเปติ ฯ น วิสหามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ น รมามีติ
#๑ เตน จาหนฺติป ปาโ ฯ
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วทติ วิฺาเปติ ฯ นาภิรมามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ เอวป โข
ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกขฺ า จ อปฺปจฺจกฺขาตา ฯ
[๓๑] กถฺจ ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกฺขา จ
ปจฺจกฺขาตา ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุกกฺ ณฺิโต อนภิรโต สามฺา
จวิตุกาโม ภิกฺขุภาว อฏฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฺฉมาโน คิหิภาว
ปตฺถยมาโน ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาว ปตฺถยมาโน พุทฺธ ปจฺจกฺขามีติ
วทติ วิฺาเปติ ฯ เอวป ภิกฺขเว ทุพพฺ ลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ
สิกฺขา จ ปจฺจกฺขาตา ฯ อถวา ปน อุกฺกณฺิโต อนภิรโต
สามฺา จวิตุกาโม ภิกขฺ ุภาว อฏฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฉฺ มาโน
คิหิภาว ปตฺถยมาโน ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยภาว ปตฺถยมาโน
ธมฺม ปจฺจกฺขามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ สงฺฆ ปจฺจกฺขามีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ สิกฺข ปจฺจกฺขามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ วินย
ปจฺจกฺขามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ปาติโมกฺข ปจฺจกฺขามีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ อุทฺเทส ปจฺจกฺขามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ อุปชฺฌาย
ปจฺจกฺขามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ อาจริย ปจฺจกฺขามีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ สทฺธิวิหาริก ปจฺจกฺขามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
อนฺเตวาสิก ปจฺจกฺขามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ สมานุปชฺฌายก
ปจฺจกฺขามีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ สมานาจริยก ปจฺจกฺขามีติ
วทติ วิฺาเปติ ฯ สพฺรหฺมจารึ ปจฺจกฺขามีติ วทติ วิฺาเปติ
ฯเปฯ คิหีติ ม ธาเรหีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ อุปาสโกติ ม
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ธาเรหีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ อารามิโกติ ม ธาเรหีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ สามเณโรติ ม ธาเรหีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
ติตฺถิโยติ ม ธาเรหีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ ติตฺถิยสาวโกติ ม
ธาเรหีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ อสฺสมโณติ ม ธาเรหีติ วทติ
วิฺาเปติ ฯ อสกฺยปุตตฺ ิโยติ ม ธาเรหีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
เอวป ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกฺขา จ ปจฺจกฺขาตา ฯ
อถวา ปน อุกฺกณฺิโต อนภิรโต สามฺา จวิตุกาโม ภิกฺขุภาว(
อฏฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฺฉมาโน คิหิภาว ปตฺถยมาโน ฯเปฯ
อสกฺยปุตฺติยภาว ปตฺถยมาโน อล เม พุทฺเธนาติ วทติ วิฺาเปติ
ฯเปฯ อล เม สพฺรหฺมจารีหีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ เอวป
ภิกฺขเว ฯเปฯ อถวา ปน ฯเปฯ กินฺนุ เม พุทฺเธนาติ วทติ
วิฺาเปติ ฯเปฯ กินฺนุ เม สพฺรหฺมจารีหีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
เอวป ฯเปฯ อถวา ปน ฯเปฯ น มมตฺโถ พุทฺเธนาติ วทติ
วิฺาเปติ ฯเปฯ น มมตฺโถ สพฺรหฺมจารีหีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
เอวป ฯเปฯ อถวา ปน ฯเปฯ สุมุตฺตาห พุทฺเธนาติ วทติ
วิฺาเปติ ฯเปฯ สุมุตฺตาห สพฺรหฺมจารีหีติ วทติ วิฺาเปติ ฯ
เอวป ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว โหติ สิกฺขา จ ปจฺจกฺขาตา ฯ
ยานิ วา ปนฺานิป อตฺถิ พุทฺธเววจนานิ วา ธมฺมเววจนานิ
วา สงฺฆเววจนานิ วา สิกฺขาเววจนานิ วา วินยเววจนานิ วา
ปาติโมกฺขเววจนานิ วา อุทฺเทสเววจนานิ วา อุปชฺฌายเววจนานิ
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วา อาจริยเววจนานิ วา สทฺธิวิหาริกเววจนานิ วา อนฺเตวาสิกเววจนานิ
วา สมานุปชฺฌายกเววจนานิ วา สมานาจริยกเววจนานิ
วา สพฺรหฺมจาริเววจนานิ วา คิหิเววจนานิ วา อุปาสกเววจนานิ
วา อารามิกเววจนานิ วา สามเณรเววจนานิ วา ติตฺถิยเววจนานิ
วา ติตฺถิยสาวกเววจนานิ วา อสฺสมณเววจนานิ วา อสกฺยปุตฺติยเววจนานิ
วา เตหิ อากาเรหิ เตหิ ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ
วทติ วิฺาเปติ ฯ เอวป โข ภิกฺขเว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺเจว
โหติ สิกฺขา จ ปจฺจกฺขาตา ฯ
[๓๒] กถฺจ ภิกฺขเว อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา ๑ เยหิ อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ เยหิ นิมิตฺเตหิ สิกฺขา
ปจฺจกฺขาตา โหติ เตหิ อากาเรหิ เตหิ ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ
อุมฺมตฺตโก สิกฺข ปจฺจกฺขาติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
อุมฺมตฺตกสฺส สนฺติเก สิกขฺ  ปจฺจกฺขาติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ
สิกฺขา ฯ ขิตตฺ จิตฺโต สิกฺข ปจฺจกฺขาติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ
สิกฺขา ฯ ขิตตฺ จิตฺตสฺส สนฺติเก สิกฺข ปจฺจกฺขาติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา
โหติ สิกฺขา ฯ เวทนฏโฏ สิกฺข ปจฺจกฺขาติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ
สิกฺขา ฯ เวทนฏฏสฺส สนฺติเก สิกฺข ปจฺจกฺขาติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา
โหติ สิกฺขา ฯ เทวตาย สนฺติเก สิกขฺ  ปจฺจกฺขาติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา
โหติ สิกฺขา ฯ ติรจฺฉานคตสฺส สนฺติเก สิกฺข ปจฺจกฺขาติ ฯ
#๑ ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสฺวาย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกขฺ า ฯ อริยเกน มิลกฺขกสฺส สนฺติเก สิกฺข
ปจฺจกฺขาติ ฯ โส เจ ๑น ปฏิวิชานาติ อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
มิลกฺขเกน อริยกสฺส สนฺติเก สิกฺข ปจฺจกฺขาติ ฯ โส เจ น
ปฏิวิชานาติ อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกขฺ า ฯ อริยเกน อริยกสฺส
สนฺติเก สิกขฺ  ปจฺจกฺขาติ ฯ โส เจ น ปฏิวิชานาติ อปฺปจฺจกฺขาตา
โหติ สิกฺขา ฯ มิลกฺขเกน มิลกฺขกสฺส สนฺติเก สิกขฺ  ปจฺจกฺขาติ ฯ
โส เจ น ปฏิวิชานาติ อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ ทวาย
สิกฺข ปจฺจกฺขาติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ รวาย สิกขฺ 
ปจฺจกฺขาติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ อสาเวตุกาโม สาเวติ ฯ
อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกขฺ า ฯ สาเวตุกาโม น สาเวติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา
โหติ สิกฺขา ฯ อวิฺุสฺส สาเวติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา
โหติ สิกฺขา ฯ วิฺุสฺส น สาเวติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ
สิกฺขา ฯ สพฺพโส วา ปน น สาเวติ ฯ อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ
สิกฺขา ฯ เอว โข ภิกฺขเว อปฺปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
[๓๓] เมถุนธมฺโม นาม โย โส อสทฺธมฺโม คามธมฺโม วสลธมฺโม
ทุฏุลฺล โอทกนฺติก รหสฺส ทฺวย ทฺวยสมาปตฺติ เอโส
เมถุนธมฺโม นาม ฯ
[๓๔] ปฏิเสวติ นาม โย นิมิตฺเตน นิมิตฺต องฺคชาเตน องฺคชาต
อนฺตมโส ติลผลมตฺตป ปเวเสติ เอโส ปฏิเสวติ นาม ฯ
#๑ ปายโต โส จาติ ลิขิต ฯ
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[๓๕] อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปติ ติรจฺฉานคติตฺถิยาป เมถุน
ธมฺม ปฏิเสวิตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย ปเคว มนุสฺสิตฺถิยา เตน วุจฺจติ อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปติ ฯ
[๓๖] ปาราชิโก โหตีติ เสยฺยถาป นาม ปุรโิ ส สีสจฺฉินโฺ น
อภพฺโพ เตน สรีรพนฺธเนน ชีวิตุ เอวเมว ภิกฺขุ เมถุน ธมฺม
ปฏิเสวิตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย เตน วุจฺจติ ปาราชิโก
โหตีติ ฯ
[๓๗] อสวาโสติ สวาโส นาม เอกกมฺม เอกุทฺเทโส สมสิกฺขาตา เอโส สวาโส นาม โส เตน สทฺธึ นตฺถิ เตน
วุจฺจติ อสวาโสติ ฯ
[๓๘] ติสฺโส อิตฺถโิ ย มนุสฺสิตฺถี อมนุสฺสิตฺถี ติรจฺฉานคติตฺถี ฯ
ตโย อุภโตพฺยฺชนกา มนุสฺสอุภโตพฺยฺชนโก อมนุสฺสอุภโตพฺยฺชนโก ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนโก ฯ ตโย ปณฺฑกา มนุสฺสปณฺฑโก อมนุสฺสปณฺฑโก ติรจฺฉานคตปณฺฑโก ฯ ตโย ปุริสา
มนุสฺสปุริโส อมนุสฺสปุรโิ ส ติรจฺฉานคตปุริโส ฯ มนุสฺสิตฺถิยา ตโย
มคฺเค เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส วจฺจมคฺเค
ปสฺสาวมคฺเค มุเข ฯ อมนุสฺสิตฺถิยา ฯเปฯ ติรจฺฉานคติตฺถิยา
ตโย มคฺเค เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
วจฺจมคฺเค ปสฺสาวมคฺเค มุเข ฯ มนุสสฺ อุภโตพฺยฺชนกสฺส ฯเปฯ
อมนุสฺสอุภโตพฺยฺชนกสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนกสฺส
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ตโย มคฺเค เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
วจฺจมคฺเค ปสฺสาวมคฺเค มุเข ฯ มนุสสฺ ปณฺฑกสฺส เทฺว มคฺเค
เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส วจฺจมคฺเค มุเข ฯ
อมนุสฺสปณฺฑกสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปณฺฑกสฺส ฯเปฯ อมนุสฺสปุริสสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปุริสสฺส เทฺว มคฺเค เมถุน ธมฺม
ปฏิเสวนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส วจฺจมคฺเค มุเข ฯ
[๓๙] ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺต อุปฏิเต มนุสฺสิตฺถิยา วจฺจมคฺค
องฺคชาต ปเวเสนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺต
อุปฏิเต มนุสฺสิตฺถิยา ปสฺสาวมคฺค องฺคชาต ปเวเสนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺต อุปฏิเต มนุสฺสิตฺถิยา มุข
องฺคชาต ปเวเสนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺต
อุปฏิเต อมนุสฺสิตฺถิยา ฯเปฯ ติรจฺฉานคติตฺถิยา มนุสฺสอุภโตพฺยฺชนกสฺส อมนุสฺสอุภโตพฺยฺชนกสฺส ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนกสฺส วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค มุข องฺคชาต ปเวเสนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺต อุปฏิเต มนุสฺสปณฺฑกสฺส
วจฺจมคฺค ฯเปฯ มุข องฺคชาต ปเวเสนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺต อุปฏิเต อมนุสฺสปณฺฑกสฺส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปณฺฑกสฺส มนุสฺสปุรสิ สฺส อมนุสสฺ ปุริสสฺส ติรจฺฉานคตปุริสสฺส
วจฺจมคฺค มุข องฺคชาต ปเวเสนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๔๐] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา
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วจฺจมคฺเคน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ
สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน
องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน น สาทิยติ ปวิฏ
สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน
องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน น สาทิยติ ปวิฏ น
สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน
องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน น สาทิยติ ปวิฏ น
สาทิยติ ิต น สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน
องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน น สาทิยติ ปวิฏ
น สาทิยติ ิต น สาทิยติ อุทฺธรณ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา ปสฺสาวมคฺเคน
ฯเปฯ มุเขน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ
ปวิฏ สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขปุ จฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ชาครนฺตึ
สุตฺต มตฺต อุมฺมตฺต ปมตฺต มต อกฺขายิต มต เยภุยฺเยน อกฺขายิต
ฯเปฯ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ มต เยภุยฺเยน ขายิต ภิกฺขุสฺส
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สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน ปสฺสาวมคฺเคน มุเขน องฺคชาต
อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต
สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ
อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา อมนุสฺสติ ฺถึ ฯเปฯ ติรจฺฉานคติตฺถึ
มนุสฺสอุภโตพฺยฺชนก อมนุสฺสอุภโตพฺยฺชนก ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนก ภิกฺขุสฺส สนฺตเิ ก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน ปสฺสาวมคฺเคน
มุเขน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ 
สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนก
ชาครนฺต สุตฺต มตฺต อุมฺมตฺต ปมตฺต มต อกฺขายิต มต เยภุยฺเยน
อกฺขายิต ฯเปฯ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ มต เยภุยฺเยน
ขายิต ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน ปสฺสาวมคฺเคน มุเขน
องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ
ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ
น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสปณฺฑก ฯเปฯ
อมนุสฺสปณฺฑก ติรจฺฉานคตปณฺฑก ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา
วจฺจมคฺเคน ฯเปฯ มุเขน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ
ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา
ติรจฺฉานคตปณฺฑก ชาครนฺต สุตฺต มตฺต ปมตฺต อุมฺมตฺต มต
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อกฺขายิต มต เยภุยฺเยน อกฺขายิต ฯเปฯ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
มต เยภุยฺเยน ขายิต ภิกฺขสุ ฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน ฯเปฯ
มุเขน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ 
สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ
น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสปุริส ฯเปฯ
อมนุสฺสปุริส ฯเปฯ ติรจฺฉานคตปุริส ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา
วจฺจมคฺเคน ฯเปฯ มุเขน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน
สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขปุ จฺจตฺถิกา
ติรจฺฉานคตปุริส ชาครนฺต สุตฺต มตฺต อุมฺมตฺต ปมตฺต มต อกฺขายิต
มต เยภุยฺเยน อกฺขายิต ฯเปฯ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ มต
เยภุยฺเยน ขายิต ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน ฯเปฯ
มุเขน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ 
สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส
ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ
[๔๑] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา
วจฺจมคฺเคน ปสฺสาวมคฺเคน มุเขน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ สนฺถตาย
อสนฺถตสฺส อสนฺถตาย สนฺถตสฺส สนฺถตาย สนฺถตสฺส อสนฺถตาย
อสนฺถตสฺส ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต
สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ
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อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ชาครนฺตึ สุตฺต มตฺต
อุมฺมตฺต ปมตฺต มต อกฺขายิต มต เยภุยฺเยน อกฺขายิต ฯเปฯ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ มต เยภุยฺเยน ขายิต ภิกฺขุสฺส
สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน ปสฺสาวมคฺเคน มุเขน องฺคชาต
อภินิสีเทนฺติ สนฺถตาย อสนฺถตสฺส อสนฺถตาย สนฺถตสฺส สนฺถตาย
สนฺถตสฺส อสนฺถตาย อสนฺถตสฺส ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ
สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส
ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขปุ จฺจตฺถิกา อมนุสฺสิตฺถึ ฯเปฯ
ติรจฺฉานคติตฺถึ มนุสฺสอุภโตพฺยฺชนก อมนุสฺสอุภโตพฺยฺชนก
ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนก ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน
ปสฺสาวมคฺเคน มุเขน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ สนฺถตสฺส
อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส
อสนฺถตสฺส ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต สาทิยติ
อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนก ชาครนฺต สุตฺต
มตฺต อุมฺมตฺต ปมตฺต มต อกฺขายิต มต เยภุยฺเยน อกฺขายิต ฯเปฯ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ มต เยภุยฺเยน ขายิต ภิกฺขุสฺส สนฺตเิ ก
อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน ฯเปฯ มุเขน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ สนฺถตสฺส
อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส
อสนฺถตสฺส ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต
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สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ
อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสปณฺฑก อมนุสฺสปณฺฑก ติรจฺฉานคตปณฺฑก มนุสฺสปุริส อมนุสฺสปุริส ติรจฺฉานคตปุริส ภิกฺขุสสฺ
สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน ฯเปฯ มุเขน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ
สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส
อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ
ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ น
สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ ภิกขฺ ุปจฺจตฺถิกา ติรจฺฉานคตปุริส ชาครนฺต
สุตฺต มตฺต อุมฺมตฺต ปมตฺต มต อกฺขายิต มต เยภุยฺเยน อกฺขายิต
ฯเปฯ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ มต เยภุยฺเยน ขายิต ภิกฺขุสฺส
สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน ฯเปฯ มุเขน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ
สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส
อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ
ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ น
สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ
[๔๒] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ มนุสฺสิตฺถิยา สนฺติเก อาเนตฺวา
องฺคชาเตน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค มุข อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ
ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา
ภิกฺขุ มนุสฺสติ ฺถิยา ชาครนฺติยา สุตฺตาย มตฺตาย อุมฺมตฺตาย
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ปมตฺตาย มตาย อกฺขายิตาย มตาย เยภุยฺเยน อกฺขายิตาย ฯเปฯ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ มตาย เยภุยฺเยน ขายิตาย สนฺติเก
อาเนตฺวา องฺคชาเตน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค มุข อภินิสีเทนฺติ ฯ
โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ
สาทิยติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ อมนุสฺสิตฺถิยา ฯเปฯ ติรจฺฉานคติตฺถิยา
มนุสฺสอุภโตพฺยฺชนกสฺส อมนุสฺสอุภโตพฺยฺชนกสฺส ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนกสฺส มนุสสฺ ปณฺฑกสฺส อมนุสฺสปณฺฑกสฺส ติรจฺฉานคตปณฺฑกสฺส มนุสฺสปุรสิ สฺส อมนุสสฺ ปุริสสฺส ติรจฺฉานคตปุริสสฺส
สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน วจฺจมคฺค มุข อภินิสีเทนฺติ ฯ โส
เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ ติรจฺฉานคตปุริสสฺส ชาครนฺตสฺส สุตฺตสฺส มตฺตสฺส
อุมฺมตฺตสฺส ปมตฺตสฺส มตสฺส อกฺขายิตสฺส มตสฺส เยภุยฺเยน อกฺขายิตสฺส ฯเปฯ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ มตสฺส เยภุยฺเยน
ขายิตสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน วจฺจมคฺค มุข อภินิสีเทนฺติ ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต สาทิยติ
อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ
อนาปตฺติ ฯ
[๔๓] ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ มนุสฺสิตฺถิยา สนฺติเก อาเนตฺวา
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องฺคชาเตน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค มุข อภินิสีเทนฺติ สนฺถตสฺส
อสนฺถตาย อสนฺถตสฺส สนฺถตาย สนฺถตสฺส สนฺถตาย อสนฺถตสฺส
อสนฺถตาย ฯ โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต
สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ
อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ มนุสฺสิตฺถิยา ชาครนฺติยา สุตฺตาย
มตฺตาย อุมฺมตฺตาย ปมตฺตาย มตาย อกฺขายิตาย มตาย เยภุยฺเยน
อกฺขายิตาย ฯเปฯ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ มตาย เยภุยฺเยน
ขายิตาย สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค
มุข อภินิสีเทนฺติ สนฺถตสฺส อสนฺถตาย อสนฺถตสฺส สนฺถตาย
สนฺถตสฺส สนฺถตาย อสนฺถตสฺส อสนฺถตาย ฯ โส เจ ปเวสน
สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขปุ จฺจตฺถิกา
ภิกฺขุ อมนุสฺสิตฺถิยา ฯเปฯ ติรจฺฉานคติตฺถิยา มนุสฺสอุภโตพฺยฺชนกสฺส อมนุสสฺ อุภโตพฺยฺชนกสฺส ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนกสฺส
มนุสฺสปณฺฑกสฺส อมนุสสฺ ปณฺฑกสฺส ติรจฺฉานคตปณฺฑกสฺส มนุสฺสปุริสสฺส อมนุสฺสปุริสสฺส ติรจฺฉานคตปุริสสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา
องฺคชาเตน วจฺจมคฺค มุข อภินิสีเทนฺติ สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส
อสนฺถตสฺส สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส ฯ
โส เจ ปเวสน สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ
สาทิยติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ
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ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุ ติรจฺฉานคตปุริสสฺส ชาครนฺตสฺส สุตฺตสฺส
มตฺตสฺส อุมฺมตฺตสฺส ปมตฺตสฺส มตสฺส อกฺขายิตสฺส มตสฺส
เยภุยฺเยน อกฺขายิตสฺส ฯเปฯ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
มตสฺส เยภุยฺเยน ขายิตสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา องฺคชาเตน วจฺจมคฺค
มุข อภินิสีเทนฺติ สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส สนฺถตสฺส
สนฺถตสฺส สนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส อสนฺถตสฺส ฯ โส เจ ปเวสน
สาทิยติ ปวิฏ สาทิยติ ิต สาทิยติ อุทฺธรณ สาทิยติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ น สาทิยติ อนาปตฺติ ฯ
[๔๔] ยถา ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา วิตฺถาริตา เอว ราชปจฺจตฺถิกา
โจรปจฺจตฺถิกา ธุตฺตปจฺจตฺถิกา อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
[๔๕] มคฺเคน มคฺค ปเวเสติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ มคฺเคน
อมคฺค ปเวเสติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ อมคฺเคน มคฺค ปเวเสติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ อมคฺเคน อมคฺค ปเวเสติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
[๔๖] ภิกฺขุ สุตฺตภิกฺขุมฺหิ วิปฺปฏิปชฺชติ ปฏิพุทฺโธ สาทิยติ
อุโภ นาเสตพฺพา ฯ ปฏิพุทฺโธ น สาทิยติ ทูสโก นาเสตพฺโพ ฯ
ภิกฺขุ สุตฺตสามเณรมฺหิ วิปฺปฏิปชฺชติ ปฏิพุทฺโธ สาทิยติ อุโภ
นาเสตพฺพา ฯ ปฏิพุทฺโธ น สาทิยติ ทูสโก นาเสตพฺโพ ฯ
สามเณโร สุตฺตภิกฺขุมฺหิ วิปฺปฏิปชฺชติ ปฏิพุทฺโธ สาทิยติ อุโภ
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นาเสตพฺพา ฯ ปฏิพุทฺโธ น สาทิยติ ทูสโก นาเสตพฺโพ ฯ
สามเณโร สุตฺตสามเณรมฺหิ วิปฺปฏิปชฺชติ ปฏิพุทฺโธ สาทิยติ
อุโภ นาเสตพฺพา ฯ ปฏิพุทฺโธ น สาทิยติ ทูสโก นาเสตพฺโพ ฯ
[๔๗] อนาปตฺติ อชานนฺตสฺส อุมฺมตฺตกสฺส ขิตฺตจิตฺตสฺส
เวทนฏฏสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สนฺถตภาณวาร นิฏิต ฯ
[๔๘] มกฺกฏี วชฺชิปุตตฺ า จ คิหี นคฺโค จ ติตฺถิยา
ทาริกุปปฺ ลวณฺณา จ พฺยฺชเนหิปเร ทุเว
มาตา ธีตา ภคินี จ ชายา จ มุทุลมฺพินา
เทฺว วณา เลปจิตฺตฺจ ทารุธีตลิกาย จ
สุนฺทเรน สห ปฺจ ปฺจ สีวถิกฏิกา
นาคี ยกฺขี จ เปตี จ ปณฺฑโกปหโต ฉุเป
ภทฺทิเย อรห สุตฺโต สาวตฺถิย จตุโรปเร
เวสาลิยา ตโย มลฺลา สุปโน ภารุกจฺฉโก
สุปพฺพา สทฺธา ภิกฺขุนี สิกฺขมานา สามเณริ จ
เวสียา ปณฺฑโก คิหี อฺมฺ วุฑฺฒปพฺพชิโต มิโคติ ฯ
[๔๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ มกฺกฏิยา เมถุน
ธมฺม ปฏิเสวิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ภควตา สิกฺขาปท ปฺตฺต
กจฺจิ นุ โข อห ปาราชิก อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
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[๕๐] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา เวสาลิกา วชฺชีปุตฺตกา
ภิกฺขู สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา เมถุน ธมฺม
ปฏิเสวึสุ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ภควตา สิกฺขาปท ปฺตฺต
กจฺจิ นุ โข มย ปาราชิก อาปตฺตึ อาปนฺนาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อาปตฺตึ ตุเมฺห ภิกฺขเว อาปนฺนา ปาราชิกนฺติ ฯ
[๕๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ เอว เม
อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ คิหิลิงฺเคน เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๕๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ เอว เม
อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ นคฺโค หุตฺวา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๕๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ เอว เม
อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ กุสจีร นิวาเสตฺวา ฯเปฯ วากจีร นิวาเสตฺวา
ผลกจีร นิวาเสตฺวา เกสกมฺพล นิวาเสตฺวา วาลกมฺพล นิวาเสตฺวา
อุลูกปกฺข นิวาเสตฺวา อชินกฺขิป นิวาเสตฺวา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน
ปาราชิกนฺติ ฯ
[๕๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปณฑ
ฺ จาริโก ภิกขฺ ุ
ปเก นิปนฺน ทาริก ปสฺสิตฺวา สารตฺโต องฺคุฏ องฺคชาต
ปเวเสสิ ฯ สา กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
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อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺสาติ ฯ
[๕๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร มาณวโก อุปฺปลวณฺณาย
ภิกฺขุนิยา ปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ ฯ อถโข โส มาณวโก
อุปฺปลวณฺณาย ภิกฺขุนิยา คาม ปณฺฑาย ปวิฏาย กุฏิก ปวิสิตฺวา
นิลีโน อจฺฉิ ฯ อุปฺปลวณฺณา ภิกฺขุนี ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา
ปาเท ปกฺขาเลตฺวา กุฏิก ปวิสิตฺวา มฺจเก นิสีทิ ฯ
อถโข โส มาณวโก อุปปฺ ลวณฺณ ภิกขฺ ุนึ อุคฺคเหตฺวา ทูเสสิ ฯ
อุปฺปลวณฺณา ภิกฺขุนี ภิกขฺ ุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขุนโิ ย
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขเว อสาทิยนฺติยาติ ฯ
[๕๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกขฺ ุโน อิตฺถลี งิ ฺค
ปาตุภูต โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ตเยว อุปชฺฌ ตเมว อุปสมฺปท ตานิ วสฺสานิ ภิกฺขุนีหิ สงฺกมิตุ
ยา อาปตฺติโย ภิกฺขูน ภิกฺขุนีหิ สาธารณา ตา อาปตฺติโย ภิกฺขุนีน
สนฺติเก วุฏาตุ ยา อาปตฺติโย ภิกฺขนู  ภิกฺขุนีหิ อสาธารณา
ตาหิ อาปตฺตีหิ อนาปตฺตีติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตริสฺสา
ภิกฺขุนิยา ปุริสลิงฺค ปาตุภูต โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ตเยว อุปชฺฌ ตเมว อุปสมฺปท ตานิ วสฺสานิ
ภิกฺขูหิ สงฺกมิตุ ยา อาปตฺติโย ภิกฺขนุ ีน ภิกฺขูหิ สาธารณา ตา
อาปตฺติโย ภิกฺขูน สนฺติเก วุฏาตุ ยา อาปตฺติโย ภิกฺขุนีน ภิกฺขูหิ
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อสาธารณา ตาหิ อาปตฺตีหิ อนาปตฺตีติ ฯ
[๕๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ เอว เม อนาปตฺติ
ภวิสฺสตีติ มาตุยา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯเปฯ ธีตยุ า เมถุน
ธมฺม ปฏิเสวิ ฯเปฯ ภคินิยา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อาปตฺตึ
ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ ปุราณทุติยิกาย เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๕๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ มุทุปฏิโก โหติ ฯ
โส อนภิรติยา ปฬโิ ต อตฺตโน องฺคชาต มุเขน อคฺคเหสิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ลมฺพี โหติ ฯ โส อนภิรติยา
ปฬิโต อตฺตโน องฺคชาต อตฺตโน วจฺจมคฺค ปเวเสสิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๕๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ มตสรีร ปสฺสิ ฯ
ตสฺมึ จ สรีเร องฺคชาตสามนฺตา วโณ โหติ ฯ โส เอว เม
อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ องฺคชาเต องฺคชาต ปเวเสตฺวา วเณน นีหริ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน
ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ มตสรีร
ปสฺสิ ฯ ตสฺมึ จ สรีเร องฺคชาตสามนฺตา วโณ โหติ ฯ โส
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เอว เม อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ วเณ องฺคชาต ปเวเสตฺวา องฺคชาเตน
นีหริ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ
อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๖๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สารตฺโต เลปจิตฺตสฺส
นิมิตฺต องฺคชาเตน ฉุป ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สารตฺโต ทารุธีตลิกาย นิมิตฺต
องฺคชาเตน ฉุป ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๖๑] เตน โข ปน สมเยน สุนทฺ โร นาม ภิกฺขุ ราชคหา
ปพฺพชิโต รถิกาย คจฺฉติ ฯ อฺตรา อิตฺถี ต ปสฺสิตฺวา
เอตทโวจ ๑ มุหุตฺต ภนฺเต อาคเมหิ วนฺทิสฺสามีติ ฯ สา วนฺทนฺตี
อนฺตรวาสก อุกฺขิปตฺวา มุเขน องฺคชาต อคฺคเหสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ สาทิยิ ตฺว ภิกฺขูติ ฯ นาห ภควา สาทิยินฺติ ฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ อสาทิยนฺตสฺสาติ ฯ
[๖๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา
เอตทโวจ เอหิ ภนฺเต เมถุน ธมฺม ปฏิเสวาติ ฯ อล ภคินิ เนต
กปฺปตีติ ฯ เอหิ ภนฺเต อห วายมิสฺสามิ ตฺว มา วายมิ
เอวนฺเต อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ โส ภิกฺขุ ตถา อกาสิ ฯ ตสฺส
#๑ ต ปสฺสิตฺวา เอตทโวจาติ ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ ฯ
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กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ
เอหิ ภนฺเต เมถุน ธมฺม ปฏิเสวาติ ฯ อล ภคินิ เนต กปฺปตีติ ฯ
เอหิ ภนฺเต ตฺว วายมาหิ อห น วายมิสฺสามิ เอวนฺเต
อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ โส ภิกฺขุ ตถา อกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ เอหิ
ภนฺเต เมถุน ธมฺม ปฏิเสวาติ ฯ อล ภคินิ เนต กปฺปตีติ ฯ
เอหิ ภนฺเต อพฺภนฺตร ฆฏเฏตฺวา พหิ โมเจหิ ฯเปฯ พหิ
ฆฏเฏตฺวา อพฺภนฺตร โมเจหิ เอวนฺเต อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ
โส ภิกฺขุ ตถา อกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ
ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๖๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สีวถิก คนฺตฺวา
อกฺขายิต ๑ สรีร ปสฺสิตวฺ า ตสฺมึ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สีวถิก คนฺตฺวา เยภุยฺเยน
อกฺขายิต สรีร ปสฺสิตฺวา ตสฺมึ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สีวถิก คนฺตฺวา เยภุยฺเยน
#๑ ยุ. ม. อกฺขยิต ฯ
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ขายิต ๑ สรีร ปสฺสิตฺวา ตสฺมึ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สีวถิก
คนฺตฺวา ฉินฺนสีส ปสฺสิตวฺ า วิวฏฏกเต ๒ มุเข ฉุปนฺต องฺคชาต
ปเวเสสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ
อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ
สีวถิก คนฺตฺวา ฉินฺนสีส ปสฺสิตฺวา วิวฏฏกเต มุเข อจฺฉุปนฺต
องฺคชาต ปเวเสสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ อฺตริสฺสา อิตฺถิยา ปฏิพทฺธจิตฺโต โหติ ฯ
สา กาลกตา ๓ สุสาเน ฉฑฺฑิตา ๔ฯ อฏิกานิ วิปฺปกิณฺณานิ โหนฺติ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ สีวถิก คนฺตฺวา อฏิกานิ สงฺกฑฺฒิตฺวา นิมิตฺเต
องฺคชาต ปฏิปาเทสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๖๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ นาคิยา เมถุน
ธมฺม ปฏิเสวิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว
ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ ยกฺขินยิ า เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯเปฯ เปติยา เมถุน ธมฺม
#๑ ยุ. ม. ขยิต ฯ ๒ ยุ. ม. วตฺตกเต ฯ ๓ ยุ. ม. รา. กาลงฺกตา ฯ
#๔ ยุ. ม. ฉฑฺฑิตานิ ฯ
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ปฏิเสวิ ฯเปฯ ปณฺฑกสฺส เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๖๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อุปหตินฺทฺริโย
โหติ ฯ โส นาห เวทิยามิ สุข วา ทุกฺข วา อนาปตฺติ ๑เม
ภวิสฺสตีติ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ เวทยิ วา โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส น วา เวทยิ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ ฯ
[๖๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อิตฺถิยา เมถุน
ธมฺม ปฏิเสวิสฺสามีติ ฉุปตมตฺเต วิปฺปฏิสารี อโหสิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๖๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ภทฺทิเย ๒ชาติยาวเน
ทิวาวิหารคโต นิปนฺโน โหติ ฯ ตสฺส องฺคมงฺคานิ วาตุปตฺถทฺธานิ
โหนฺติ ฯ อฺตรา อิตฺถี ปสฺสิตฺวา องฺคชาเต อภินิสีทิตฺวา
ยาวทตฺถ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ ภิกฺขุ กิลนิ ฺน ปสฺสิตฺวา ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ๓ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว อากาเรหิ องฺคชาต
กมฺมนิย ๔โหติ ราเคน วจฺเจน ปสฺสาเวน วาเตน อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏเน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหากาเรหิ องฺคชาต กมฺมนิย
#๑ ยุ. ม. เอว อนาปตฺติ ฯ ๒ ม. ภทฺทิยนคเร ฯ ๓ อยมตฺโถ
#ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสุ พหุวจนวเสน กโต ฯ ๔ ยุ. กมฺมณิย ฯ
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โหติ อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ตสฺส ภิกฺขุโน ราเคน
องฺคชาต กมฺมนิย อสฺส อรห โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนาปตฺติ
ภิกฺขเว ตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ
[๖๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สาวตฺถิย อนฺธวเน
ทิวาวิหารคโต นิปนฺโน โหติ ฯ อฺตรา โคปาลิกา ปสฺสิตวฺ า
องฺคชาเต อภินิสีทิ ฯ โส ภิกฺขุ ปเวสน สาทิยิ ปวิฏ สาทิยิ ิต
สาทิยิ อุทฺธรณ สาทิยิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ
ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ สาวตฺถิย อนฺธวเน ทิวาวิหารคโต นิปนฺโน โหติ ฯ อฺตรา
อชปาลิกา ปสฺสิตฺวา ฯเปฯ อฺตรา กฏหาริกา ปสฺสิตฺวา ฯเปฯ
อฺตรา โคมยหาริกา ปสฺสิตฺวา องฺคชาเต อภินิสีทิ ฯ โส ภิกฺขุ
ปเวสน สาทิยิ ปวิฏ สาทิยิ ิต สาทิยิ อุทฺธรณ สาทิยิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๖๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ เวสาลิย มหาวเน
ทิวาวิหารคโต นิปนฺโน โหติ ฯ อฺตรา อิตฺถี ปสฺสิตฺวา องฺคชาเต
อภินิสีทิตฺวา ยาวทตฺถ กตฺวา สามนฺตา หสมานา ิตา โหติ ฯ โส
ภิกฺขุ ปฏิพุชฌ
ฺ ิตฺวา ต อิตฺถึ เอตทโวจ ตุยฺหิท กมฺมนฺติ ฯ อาม
มยฺหิท ๑ กมฺมนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ ชานาสิ ๒ตฺว
ภิกฺขูติ ฯ นาห ภควา ชานามีติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อชานนฺตสฺสาติ ฯ
#๑ ยุ. ม. มยฺห ฯ ๒ ยุ. ม. สาทิยิ ฯ
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เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ เวสาลิย มหาวเน ทิวาวิหารคโต รุกฺข อปสฺสาย นิปนฺโน โหติ ฯ อฺตรา อิตฺถี
ปสฺสิตฺวา องฺคชาเต อภินิสีทิ ฯ โส ภิกฺขุ สหสา วุฏาสิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ สาทิยิ ตฺว ภิกฺขูติ ฯ นาห ภควา
สาทิยินฺติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อสาทิยนฺตสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ เวสาลิย มหาวเน ทิวาวิหารคโต รุกฺข อปสฺสาย
นิปนฺโน โหติ ฯ อฺตรา อิตฺถี ปสฺสิตฺวา องฺคชาเต อภินิสีทิ ฯ
โส ภิกฺขุ อกฺกมิตฺวา ปวฏเฏสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
สาทิยิ ตฺว ภิกฺขูติ ฯ นาห ภควา สาทิยินฺติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
อสาทิยนฺตสฺสาติ ฯ
[๗๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ เวสาลิย มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ทิวาวิหารคโต ทฺวาร วิวริตวฺ า นิปนฺโน โหติ ฯ
ตสฺส องฺคมงฺคานิ วาตุปตฺถทฺธานิ โหนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
สมฺพหุลา อิตฺถิโย คนฺธฺจ มาลฺจ อาทาย อาราม อคมสุ
วิหารเปกฺขิกาโย ฯ อถโข ตา อิตฺถิโย ต ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา องฺคชาเต
อภินิสีทิตฺวา ยาวทตฺถ กตฺวา ปุริสุสโภ วตายนฺติ วตฺวา คนฺธฺจ
มาลฺจ อาโรเปตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ ภิกขฺ ุ กิลินฺน ปสฺสิตฺวา ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ๑ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว อากาเรหิ องฺคชาต กมฺมนิย
โหติ ราเคน วจฺเจน ปสฺสาเวน วาเตน อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏเน
#๑ อิธาป าเน เตสุ วุตฺตโปตฺถเกสุ พหุวจนวเสน ปโยโค กโต ฯ
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อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหากาเรหิ องฺคชาต กมฺมนิย โหติ
อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ตสฺส ภิกฺขุโน ราเคน องฺคชาต
กมฺมนิย อสฺส อรห โส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ตสฺส
ภิกฺขุโน อนุชานามิ ภิกฺขเว ทิวา ปฏิสลฺลียนฺเตน ทฺวาร สวริตฺวา
ปฏิสลฺลียิตุนฺติ ฯ
[๗๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภารุกจฺฉโก ภิกฺขุ
สุปนนฺเตน ปุราณทุติยิกาย เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตฺวา อสฺสมโณ
อห วิพฺภมิสฺสามีติ ภารุกจฺฉ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค อายสฺมนฺต
อุปาลึ ปสฺสติ ฺวา เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อายสฺมา อุปาลิ เอวมาห
อนาปตฺติ อาวุโส สุปนนฺเตนาติ ฯ
[๗๒] เตน โข ปน สมเยน ราชคเห สุปพฺพา นาม อุปาสิกา
มุทุปฺปสนฺนา ๑ โหติ ฯ สา เอวทิฏิกา โหติ ยา เมถุน ธมฺม
เทติ สา อคฺคทาน เทตีติ ฯ สา ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ เอหิ
ภนฺเต เมถุน ธมฺม ปฏิเสวาติ ฯ อล ภคินิ เนต กปฺปตีติ ฯ เอหิ
ภนฺเต อูรุนฺตริกาย ๒ ฆฏเฏหิ เอวนฺเต อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ โส
ภิกฺขุ ตถา อกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ราชคเห สปพฺพา นาม อุปาสิกา มุทุปฺปสนฺนา โหติ ฯ สา เอวทิฏิกา
โหติ ยา เมถุน ธมฺม เทติ สา อคฺคทาน เทตีติ ฯ สา
#๑ เยภุยฺเยน พุทฺธปฺปสนฺนาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ม. อุรนฺตริกาย ฯ
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ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ เอหิ ภนฺเต เมถุน ธมฺม ปฏิเสวาติ ฯ
อล ภคินิ เนต กปฺปตีติ ฯ เอหิ ภนฺเต นาภิย ๑ ฆฏเฏหิ
ฯเปฯ เอหิ ภนฺเต อุทรวฏฏิย ๒ ฆฏเฏหิ ฯเปฯ เอหิ ภนฺเต
อุปกจฺฉเก ฆฏเฏหิ ฯเปฯ เอหิ ภนฺเต คีวาย ๓ ฆฏเฏหิ ฯเปฯ
เอหิ ภนฺเต กณฺณจฺฉิทฺเท ฆฏเฏหิ ฯเปฯ เอหิ ภนฺเต เกสวฏฏิย ๔ ฆฏเฏหิ ฯเปฯ เอหิ ภนฺเต องฺคุลนฺตริกาย ฆฏเฏหิ
ฯเปฯ เอหิ ภนฺเต หตฺเถน อุปกฺกมิตวฺ า โมเจสฺสามิ เอวนฺเต
อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ โส ภิกฺขุ ตถา อกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺสาติ ฯ
[๗๓] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย สทฺธา นาม อุปาสิกา
มุทุปฺปสนฺนา โหติ ฯ สา เอวทิฏิกา โหติ ยา เมถุน ธมฺม เทติ
สา อคฺคทาน เทตีติ ฯ สา ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ เอหิ
ภนฺเต เมถุน ธมฺม ปฏิเสวาติ ฯ อล ภคินิ เนต กปฺปตีติ ฯ
เอหิ ภนฺเต อูรุนฺตริกาย ฆฏเฏหิ เอวนฺเต อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ
โส ภิกฺขุ ตถา อกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺสาติ ฯ
[๗๔] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย สทฺธา นาม อุปาสิกา
#๑ ยุ. ม. นาภิยา ฯ ๒ ยุ. ม. อุทรวฏฏยิ า ฯ ๓ ยุ. ม. คีวาย ฯ
#๔ ยุ. ม. เกสวฏฏิยา ฯ
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มุทุปฺปสนฺนา โหติ ฯ สา เอวทิฏิกา โหติ ยา เมถุน ธมฺม เทติ
สา อคฺคทาน เทตีติ ฯ สา ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ เอหิ
ภนฺเต เมถุน ธมฺม ปฏิเสวาติ ฯ อล ภคินิ เนต กปฺปตีติ ฯ
เอหิ ภนฺเต นาภิย ฆฏเฏหิ ฯเปฯ เอหิ ภนฺเต อุทรวฏฏิย
ฆฏเฏหิ ฯเปฯ เอหิ ภนฺเต อุปกจฺฉเก ฆฏเฏหิ ฯเปฯ
เอหิ ภนฺเต คีวาย ฆฏเฏหิ ฯเปฯ เอหิ ภนฺเต กณฺณจฺฉิทฺเท
ฆฏเฏหิ ฯเปฯ เอหิ ภนฺเต เกสวฏฏิย ฆฏเฏหิ ฯเปฯ เอหิ
ภนฺเต องฺคุลนฺตริกาย ฆฏเฏหิ ฯเปฯ เอหิ ภนฺเต หตฺเถน
อุปกฺกมิตฺวา โมเจสฺสามิ เอวนฺเต อนาปตฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ โส
ภิกฺขุ ตถา อกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺสาติ ๑ฯ
[๗๕] เตน โข ปน สมเยน เวสาลิย ลิจฺฉวิกุมารกา ภิกฺขุ คเหตฺวา
ภิกฺขุนิยา วิปฺปฏิปาเทสุ ฯ อุโภ สาทิยึสุ อุโภ นาเสตพฺพา ฯ อุโภ
น สาทิยึสุ อุภินฺน อนาปตฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน เวสาลิย
ลิจฺฉวิกุมารกา ภิกฺขุ คเหตฺวา สิกฺขมานาย วิปฺปฏิปาเทสุ ฯเปฯ
สามเณริยา วิปฺปฏิปาเทสุ ฯ อุโภ สาทิยึสุ อุโภ นาเสตพฺพา ฯ
อุโภ น สาทิยึสุ อุภินฺน อนาปตฺติ ฯ
[๗๖] เตน โข ปน สมเยน เวสาลิย ลิจฺฉวิกุมารกา ภิกฺขุ
คเหตฺวา เวสิยา วิปฺปฏิปาเทสุ ฯเปฯ ปณฺฑเก วิปฺปฏิปาเทสุ
#๑ ยถา ปุริเมสุ วตฺถูสุ วิสทิสตา ทิสฺสติ ตถา อิเมสุป วตฺถูสุ ฯ
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ฯเปฯ คิหินิยา วิปฺปฏิปาเทสุ ฯ ภิกฺขุ สาทิยิ ภิกฺขุ นาเสตพฺโพ ฯ
ภิกฺขุ น สาทิยิ ภิกฺขุสฺส อนาปตฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
เวสาลิย ลิจฉฺ วิกุมารกา ภิกฺขุ คเหตฺวา อฺมฺ วิปฺปฏิปาเทสุ ฯ
อุโภ สาทิยสึ ุ อุโภ นาเสตพฺพา ฯ อุโภ น สาทิยึสุ
อุภินฺน อนาปตฺติ ฯ
[๗๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร วุฑฺฒปพฺพชิโต ภิกฺขุ
ปุราณทุติยิกาย ทสฺสน อคมาสิ ฯ สา เอหิ ภนฺเต วิพฺภมาติ
อคฺคเหสิ ฯ โส ภิกฺขุ ปฏิกฺกมนฺโต อุตฺตาโน ปริปติ ฯ สา
อุพฺภุชิตฺวา องฺคชาเต อภินิสีทิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ สาทิยิ ตฺว ภิกขฺ ูติ ฯ นาห ภควา
สาทิยินฺติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อสาทิยนฺตสฺสาติ ฯ
[๗๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อรฺเ วิหรติ ฯ
มิคโปตโก ตสฺส ปสฺสาวฏาน อาคนฺตฺวา ปสฺสาว ปวนฺโต มุเขน
องฺคชาต อคฺคเหสิ ฯ โส ภิกฺขุ สาทิยิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ
อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
ปมปาราชิก นิฏิต ฯ
____________________________
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ทุติยปาราชิกกณฺฑ
[๗๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฺฌกูเฏ
ปพฺพเต ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา สนฺทฏิ า สมฺภตฺตา
ภิกฺขู อิสิคิลปิ สฺเส ติณกุฏิโย กริตฺวา วสฺส อุปคจฺฉึสุ ฯ อายสฺมาป
ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต ติณกุฏิก กริตวฺ า วสฺส อุปคจฺฉิ ฯ อถโข
เต ภิกฺขู วสฺส วุตฺถา เตมาสจฺจเยน ติณกุฏิโย ภินฺทิตฺวา ติณฺจ
กฏฺจ ปฏิสาเมตฺวา ชนปทจาริก ปกฺกมึสุ ฯ อายสฺมา ปน
ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต ตตฺเถว วสฺส วสิ ตตฺถ เหมนฺต ตตฺถ
คิมฺห ฯ อถโข อายสฺมโต ธนิยสฺส กุมฺภการปุตฺตสฺส คาม ปณฺฑาย
ปวิฏสฺส ติณหาริโย กฏหาริโย ติณกุฏิก ภินฺทติ ฺวา ติณฺจ
กฏฺจ อาทาย อคมสุ ฯ ทุติยมฺป โข อายสฺมา ธนิโย
กุมฺภการปุตฺโต ติณฺจ กฏฺจ สงฺกฑฺฒิตฺวา ติณกุฏิก อกาสิ ฯ
ทุติยมฺป โข อายสฺมโต ธนิยสฺส กุมภฺ การปุตฺตสฺส คาม ปณฑ
ฺ าย
ปวิฏสฺส ติณหาริโย กฏหาริโย ติณกุฏิก ภินฺทติ ฺวา ติณฺจ
กฏฺจ อาทาย อคมสุ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา ธนิโย
กุมฺภการปุตฺโต ติณฺจ กฏฺจ สงฺกฑฺฒิตฺวา ติณกุฏิก อกาสิ ฯ
ทุติยมฺป โข อายสฺมโต ธนิยสฺส กุมภฺ การปุตฺตสฺส คาม ปณฑ
ฺ าย
ปวิฏสฺส ติณหาริโย กฏหาริโย ติณกุฏิก ภินฺทติ ฺวา ติณฺจ
กฏฺจ อาทาย อคมสุ ฯ อถโข อายสฺมโต ธนิยสฺส กุมฺภ-
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การปุตฺตสฺส เอตทโหสิ ยาวตติยก โข เม คาม ปณฺฑาย
ปวิฏสฺส ติณหาริโย กฏหาริโย ติณกุฏิก ภินฺทติ ฺวา ติณฺจ
กฏฺจ อาทาย อคมสุ อห โข ปน สุสิกฺขิโต อนวโย สเก
อาจริยเก กุมฺภการกมฺเม ปริโยทาตสิปฺโป ยนฺนูนาห สาม จิกขฺ ลฺล
มทฺทิตฺวา สพฺพมตฺติกามย กุฏิก กเรยฺยนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา
ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต สาม จิกฺขลฺล มทฺทิตฺวา สพฺพมตฺติกามย
กุฏิก กริตฺวา ติณฺจ กฏฺจ โคมยฺจ สงฺกฑฺฒิตฺวา ต กุฏกิ 
ปจิ ฯ สา อโหสิ กุฏิกา อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา โลหิตกา ๑
เสยฺยถาป อินฺทโคปโก ฯ เสยฺยถาป นาม กึกิณิกสทฺโท เอวเมว
ตสฺสา กุฏิกาย สทฺโท อโหสิ ฯ อถโข ภควา สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ
สทฺธึ คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส ต กุฏิก อภิรูป
ทสฺสนีย ปาสาทิก โลหิตก ทิสฺวาน ภิกฺขู อามนฺเตสิ กึ เอต
ภิกฺขเว อภิรูป ทสฺสนีย ปาสาทิก โลหิตก เสยฺยถาป อินฺทโคปโกติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ภิกฺขเว ตสฺส โมฆปุริสสฺส
อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ
นาม โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส สาม จิกฺขลฺล มทฺทติ ฺวา สพฺพมตฺติกามย
กุฏิก กริสฺสติ น หิ นาม ภิกฺขเว ตสฺส โมฆปุรสิ สฺส
ปาเณสุ อนุทฺทยา อนุกมฺปา อวิเหสา ภวิสฺสติ คจฺฉเถต ภิกฺขเว
#๑ ยุ. ม. โลหิติกา ฯ
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กุฏิก ภินฺทถ มา ปจฺฉิมา ชนตา ปาเณสุ ปาตพฺยต ๑ อาปชฺชิ น
จ ภิกฺขเว สพฺพมตฺติกามยา กุฏกิ า กาตพฺพา โย กเรยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปฏิสฺสุณติ ฺวา
เยน สา กุฏกิ า เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ต กุฏิก ภินฺทึสุ ฯ
อถโข อายสฺมา ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต เต ภิกฺขู เอตทโวจ
กิสฺส เม ตุเมฺห อาวุโส กุฏิก ภินฺทถาติ ฯ ภควา อาวุโส
เภทาเปตีติ ฯ ภินฺทถาวุโส สเจ ธมฺมสามี เภทาเปตีติ ฯ
[๘๐] อถโข อายสฺมโต ธนิยสฺส กุมฺภการปุตฺตสฺส เอตทโหสิ
ยาวตติยก โข เม คาม ปณฺฑาย ปวิฏสฺส ติณหาริโย กฏหาริโย
ติณกุฏิก ภินทฺ ิตฺวา ติณฺจ กฏฺจ อาทาย อคมสุ
ยาป มยา สพฺพมตฺติกามยา กุฏกิ า กตา สาป ภควตา เภทาปตา
อตฺถิ จ เม ทารุคเหคณโก สนฺทฏิ โ ยนฺนูนาห ทารุคเหคณก
ทารูนิ ยาจิตฺวา ทารุกุฏิก กเรยฺยนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา ธนิโย
กุมฺภการปุตฺโต เยน ทารุคเหคณโก เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ทารุคเหคณก เอตทโวจ ยาวตติยก โข เม อาวุโส คาม
ปณฺฑาย ปวิฏสฺส ติณหาริโย กฏหาริโย ติณกุฏิก ภินฺทิตฺวา
ติณฺจ กฏฺจ อาทาย อคมสุ ยาป มยา สพฺพมตฺติกามยา
กุฏิกา กตา สาป ภควตา เภทาปตา เทหิ เม อาวุโส ทารูนิ
อิจฺฉามิ ทารุกุฏิก กาตุนฺติ ฯ นตฺถิ ภนฺเต ตาทิสานิ ทารูนิ
#๑ ยุ. ปาตวฺยต ฯ
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ยานาห อยฺยสฺส ทเทยฺย อตฺถิ ภนฺเต เทวคหณทารูนิ ๑ นครปฏิสงฺขาริกานิ อาปทตฺถาย นิกฺขิตฺตานิ สเจ ตานิ ราชา ทาเปติ
หราเปถ ภนฺเตติ ฯ ทินฺนานิ อาวุโส รฺาติ ฯ อถโข ทารุคเหคณโก อิเม โข สมณา สกฺยปุตฺติยา ธมฺมจาริโน สมจาริโน
พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา ราชาปเมส
อภิปฺปสนฺโน น อรหติ อทินฺน ทินนฺ นฺติ วตฺตุนฺติ อายสฺมนฺต
ธนิย กุมฺภการปุตฺต เอตทโวจ หราเปถ ภนฺเตติ ๒ ฯ อถโข
อายสฺมา ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต ตานิ ทารูนิ ขณฺฑาขณฺฑิก
เฉทาเปตฺวา สกเฏหิ นิพพฺ าหาเปตฺวา ทารุกุฏิก อกาสิ ฯ
[๘๑] อถโข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต ราชคเห
กมฺมนฺเต อนุสฺายมาโน เยน ทารุคเหคณโก เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ทารุคเหคณก เอตทโวจ ยานิ ตานิ ภเณ เทวคหณทารูนิ นครปฏิสงฺขาริกานิ อาปทตฺถาย นิกขฺ ิตฺตานิ กห ตานิ
ทารูนีติ ฯ ตานิ สามิ ทารูนิ เทเวน อยฺยสฺส ธนิยสฺส กุมฺภการปุตฺตสฺส ทินฺนานีติ ฯ อถโข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธ#๑ ยุ. ม. รา. เทวคหทารูนิ ฯ ๒ เตสุ วุตฺตโปตฺถเกสุ วิสทิสตา
#โหติ ฯ ตตฺถ หิ เอว วุตฺต อถโข ทารุคเหคณกสฺส เอตทโหสิ
#อิเม โข สมณา สกฺยปุตฺติยา ฯเปฯ ทินฺนนฺติ วตฺตุนฺติ ฯ อถโข
#ทารุคเหคณโก อายสฺมนฺต ธนิย กุมฺภการปุตฺต เอตทโวจ หราเปถ
#ภนฺเตติ ฯ
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มหามตฺโต อนตฺตมโน อโหสิ กถ หิ นาม เทโว เทวคหณทารูนิ
นครปฏิสงฺขาริกานิ อาปทตฺถาย นิกขฺ ิตฺตานิ ธนิยสฺส กุมฺภการปุตฺตสฺส ทสฺสตีติ ฯ อถโข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต เยน ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ราชาน มาคธ เสนิย พิมฺพิสาร เอตทโวจ สจฺจ กิร ๑
เทเวน เทวคหณทารูนิ นครปฏิสงฺขาริกานิ อาปทตฺถาย นิกฺขิตฺตานิ
ธนิยสฺส กุมภฺ การปุตฺตสฺส ทินฺนานีติ ฯ โก เอวมาหาติ ฯ ทารุคเหคณโก เทวาติ ฯ เตนหิ พฺราหฺมณ ทารุคเหคณก อานาเปหีติ ฯ อถโข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต ทารุคเหคณก พนฺธ อานาเปสิ ฯ
[๘๒] อทฺทสา โข อายสฺมา ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต ทารุคเหคณก
พนฺธ นียมาน ๒ ทิสฺวาน ทารุคเหคณก เอตทโวจ กิสฺส ตฺว
อาวุโส พนฺโธ นียสีติ ๓ ฯ เตส ภนฺเต ทารูน กิจฺจาติ ฯ
คจฺฉาวุโส อหป คจฺฉามีติ ฯ เอยฺยาสิ ภนฺเต ปุราห หฺามีติ ฯ
อถโข อายสฺมา ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต เยน รฺโ มาคธสฺส
เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพสิ าโร
เยนายสฺมา ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
#๑ เตสุ ทฺวีสุ โปตฺถเกสุ เทวาติ อาลปน อตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ม.
#นิยฺยมาน ฯ ๓ ยุ. ม. นิยฺยสีติ ฯ
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อายสฺมนฺต ธนิย กุมฺภการปุตฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร อายสฺมนฺต
ธนิย กุมฺภการปุตฺต เอตทโวจ สจฺจ กิร มยา ภนฺเต เทวคหณทารูนิ นครปฏิสงฺขาริกานิ อาปทตฺถาย นิกขฺ ิตฺตานิ อยฺยสฺส
ทินฺนานีติ ฯ เอว มหาราชาติ ฯ มย โข ภนฺเต ราชาโน นาม
พหุกิจฺจา พหุกรณียา ทตฺวาป น สเรยฺยาม อิงฺฆ ภนฺเต
สราเปหีติ ฯ สรสิ ตฺว มหาราช ปมาภิสิตฺโต เอวรูป วาจ
ภาสิตา ทินฺนฺเว สมณพฺราหฺมณาน ติณกฏโทก ปริภฺุชนฺตูติ ฯ สรามห ภนฺเต สนฺติ ภนฺเต สมณพฺราหฺมณา ลชฺชิโน
กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา เตส อปฺปมตฺตเกป กุกฺกุจฺจ อุปฺปชฺชติ
เตส มยา สนฺธาย ภาสิต ตฺจ โข อรฺเ อปริคฺคหิต
โส ตฺว ภนฺเต เตน เลเสน ทารูนิ อทินฺน หริตุ มฺสิ กถ
หิ นาม มาทิสา สมณ วา พฺราหฺมณ วา หเนยฺยุ วา พนฺเธยฺยุ วา
ปพฺพาเชยฺยุ วา ๑ คจฺฉ ภนฺเต โลเมน ตฺว มุตฺโตสิ มา
ปุนป เอวรูป อกาสีติ ฯ
[๘๓] มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ ๒ วิปาเจนฺติ อลชฺชิโน อิเม
สมณา สกฺยปุตฺติยา ทุสฺสีลา มุสาวาทิโน อิเม หิ นาม ธมฺม#๑ ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสุ กถ หิ นาม มาทิโส สมณ วา พฺราหฺมณ
#วา วิชิเต วสนฺต หเนยฺย วา พนฺเธยฺย วา ปพฺพาเชยฺย วาติ เอกวจนวเสน
#ปโยโค กโต ฯ ๒ เยภุยเฺ ยน ขิยฺยนฺตีติ ปนฺติ ฯ
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จาริโน พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา ปฏิชานิสฺสนฺติ นตฺถิ อิเมส สามฺ นตฺถิ อิเมส
พฺรหฺมฺ นฏ อิเมส สามฺ นฏ อิเมส พฺรหฺมฺ
กุโต อิเมส สามฺ กุโต อิเมส พฺรหฺมฺ อปคตา อิเม
สามฺา อปคตา อิเม พฺรหฺมฺา ราชานป อิเม วฺเจนฺติ
กึ ปน อฺเ มนุสฺเสติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน ๑ วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
สนฺตุฏา ลชฺชิโน กุกฺกจุ ฺจกา สิกฺขากามา เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต รฺโ
ทารูนิ อทินนฺ  อาทิยิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต ธนิย กุมภฺ การปุตฺต ปฏิปุจฺฉิ
สจฺจ กิร ตฺว ธนิย รฺโ ทารูนิ อทินฺน อาทิยสีติ ๒ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริส อนนุโลมิก
อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ตฺว
โมฆปุริส รฺโ ทารูนิ อทินฺน อาทิยิสฺสสิ เนต โมฆปุริส
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย อถเขฺวต
โมฆปุริส อปฺปสนฺนานฺเจว อปฺปสาทาย ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน
อฺถตฺตายาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปุราณ#๑ เยภุยฺเยน ขิยฺยนฺตานนฺติ ปนฺติ ฯ ๒ ยุ. อาทิยีติ ฯ
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โวหาริโก มหามตฺโต ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต ภควโต อวิทูเร นิสินโฺ น
โหติ ฯ อถโข ภควา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ กิตฺตเกน นุ โข
ภิกฺขุ ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร โจร คเหตฺวา หนติ
วา พนฺธติ วา ปพฺพาเชติ วาติ ฯ ปาเทน วา ภควา ปาทารเหน
วา อติเรกปาเทน วาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชคเห ปฺจมาสโก
ปาโท โหติ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต ธนิย กุมภฺ การปุตฺต
อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ฯเปฯ วิริยารมฺภสฺส วณฺณ
ภาสิตฺวา ภิกฺขูน ตทนุจฺฉวิก ตทนุโลมิก ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกขฺ ู
อามนฺเตสิ ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทิเยยฺย ยถารูเป อทินฺนาทาเน
ราชาโน โจร คเหตฺวา หเนยฺยุ วา พนฺเธยฺยุ วา ปพฺพาเชยฺยุ
วา โจโรสิ พาโลสิ มูโฬฺหสิ เถโนสีติ ตถารูป ภิกฺขุ อทินฺน
อาทิยมาโน อยมฺป ปาราชิโก โหติ อสวาโสติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๘๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู รชกตฺถรณ
คนฺตฺวา รชกภณฺฑิก อวหริตฺวา อาราม อวหริตฺวา ภาเชสุ ฯ
ภิกฺขู เอวมาหสุ มหาปฺุตฺถ ตุเมฺห อาวุโส พหุ ตุมฺหาก
จีวร อุปฺปนฺนนฺติ ฯ กุโต อาวุโส อมฺหาก ปฺุ อิทานิ มย
รชกตฺถรณ คนฺตฺวา รชกภณฺฑิก อวหริมฺหาติ ฯ นนุ อาวุโส
ภควตา สิกขฺ าปท ปฺตฺต กิสฺส ตุเมฺห อาวุโส รชกภณฺฑกิ 
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อวหริตฺถาติ ฯ สจฺจ อาวุโส ภควตา สิกฺขาปท ปฺตฺต ตฺจ
โข คาเม โน อรฺเติ ฯ นนุ อาวุโส ตเถว ต โหติ
อนนุจฺฉวิก อาวุโส อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย
อกรณีย กถ หิ นาม ตุเมฺห อาวุโส รชกภณฺฑิก อวหริสฺสถ
เนต อาวุโส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย
อถเขฺวต อาวุโส อปฺปสนฺนานฺเจว อปฺปสาทาย ปสนฺนานฺจ
เอกจฺจาน อฺถตฺตายาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู
อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว รชกตฺถรณ
คนฺตฺวา รชกภณฺฑิก อวหริตฺถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริสา อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป
อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา
รชกภณฺฑิก อวหริสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน อฺถตฺตายาติ ฯ
อถโข ภควา ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย
ฯเปฯ วิริยารมฺภสฺส วณฺณ ภาสิตฺวา ภิกฺขูน ตทนุจฺฉวิก
ตทนุโลมิก ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ คามา
วา อรฺา วา อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทิเยยฺย ยถารูเป
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อทินฺนาทาเน ราชาโน โจร คเหตฺวา หเนยฺยุ วา พนฺเธยฺยุ วา
ปพฺพาเชยฺยุ วา โจโรสิ พาโลสิ มูโฬฺหสิ เถโนสีติ ตถารูป
ภิกฺขุ อทินฺน อาทิยมาโน อยมฺป ปาราชิโก โหติ อสวาโสติ ฯ
[๘๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ เอโส วุจฺจติ โย
ปนาติ ฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ
คาโม นาม เอกกุฏิโกป คาโม ทฺวิกุฏโิ กป คาโม ติกุฏิโกป
คาโม จตุกฺกุฏิโกป คาโม สมนุสฺโสป คาโม อมนุสฺโสป คาโม
ปริกฺขิตฺโตป คาโม อปริกฺขิตฺโตป คาโม โคนิสาทินิวิฏโป คาโม
โยป สตฺโถ อติเรกจตุมฺมาสนิวิฏโ โสป วุจฺจติ คาโม ฯ คามูปจาโร
นาม ปริกฺขติ ฺตสฺส คามสฺส อินฺทขีเล ิตสฺส มชฺฌิมสฺส
ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโต ๑ อปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส ฆรูปจาเร ิตสฺส
มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโต ฯ อรฺ นาม เปตฺวา
คามฺจ คามูปจารฺจ อวเสส อรฺ นาม ฯ อทินฺน นาม
ย อทินฺน อนิสฺสฏ อปริจตฺต รกฺขิต โคปต มมายิต ปรปริคฺคหิต
เอต อทินฺน นาม ฯ เถยฺยสงฺขาตนฺติ เถยฺยจิตฺโต อวหรณจิตฺโต ฯ
[๘๖] อาทิเยยฺยาติ อาทิเยยฺย หเรยฺย อวหเรยฺย อริยาปถ
วิโกเปยฺย านา จาเวยฺย สงฺเกต วีตินาเมยฺย ฯ
[๘๗] ยถารูป นาม ปาท วา ปาทารห วา อติเรกปาท
วา ฯ ราชาโน นาม ปพฺยา ราชา ปเทสราชา มณฺฑลิกา
#๑ เลณฺฑุปาโตติป ปาโ ฯ
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อนฺตรโภคิกา อกฺขทสฺสา มหามตฺตา เย วา ปน เฉชฺชเภชฺช
อนุสาสนฺติ เอเต ราชาโน นาม ฯ โจโร นาม โย ปฺจมาสก
วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทิยติ
เอโส โจโร นาม ฯ หเนยฺยุ วาติ หตฺเถน วา ปาเทน วา
กสาย วา เวตฺเตน วา อทฺธทณฺฑเกน วา เฉชฺชาย วา หเนยฺยุ ฯ
พนฺเธยฺยุ วาติ รชฺชุพนฺธเนน วา อนฺทุพนฺธเนน วา สงฺขลิกพนฺธเนน
วา ฆรพนฺธเนน วา นครพนฺธเนน วา คามพนฺธเนน วา นิคมพนฺธเนน วา พนฺเธยฺยุ ปุริสคุตฺตึ วา กเรยฺยุ ฯ ปพฺพาเชยฺยุ
วาติ คามา วา นิคมา วา นครา วา ชนปทา วา ชนปทปเทสา
วา ปพฺพาเชยฺยุ ฯ โจโรสิ พาโลสิ มูโฬฺหสิ เถโนสีติ ปริภาโส
เอโส ฯ
[๘๘] ตถารูป นาม ปาท วา ปาทารห วา อติเรกปาท
วา ฯ อาทิยมาโนติ อาทิยมาโน หรมาโน อวหรมาโน อิริยาปถ
วิโกปยมาโน านา จาวยมาโน สงฺเกต วีตินามยมาโน ฯ
[๘๙] อยมฺปติ ปุริม อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ปาราชิโก โหตีติ
เสยฺยถาป นาม ปณฺฑุปลาโส พนฺธนา ปวุตฺโต ๑ อภพฺโพ หริตตฺตาย
เอวเมว ภิกฺขุ ปาท วา ปาทารห วา อติเรกปาท วา อทินฺน
เถยฺยสงฺขาต อาทิยิตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตตฺ ิโย เตน
วุจฺจติ ปาราชิโก โหตีติ ฯ อสวาโสติ สวาโส นาม เอกกมฺม
#๑ ปมุตฺโตติป ปาโ ฯ
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เอกุทฺเทโส สมสิกฺขาตา เอโส สวาโส นาม โส เตน สทฺธึ
นตฺถิ เตน วุจฺจติ อสวาโสติ ฯ
[๙๐] ภุมฺมฏ ถลฏ อากาสฏ เวหาสฏ อุทกฏ นาวฏ
ยานฏ ภารฏ อารามฏ วิหารฏ เขตฺตฏ วตฺถุฏ คามฏ
อรฺฏ อุทก ทนฺตโปณ วนปฺปติ หรณก อุปนิธิ สุงฺกฆาต
ปาโณ อปท ทฺวิปท จตุปปฺ ท พหุปฺปท โอจรโก โอณิรกฺโข
สวิธาวหาโร สงฺเกตกมฺม นิมิตฺตกมฺมนฺติ ฯ
[๙๑] ภุมฺมฏ นาม ภณฺฑ ภูมิย นิกฺขิตฺต โหติ ๑ปฏิจฺฉนฺน ฯ
ภุมฺมฏ ภณฺฑ อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ
กุทฺทาล วา ปฏก วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ตตฺถ ชาตก กฏ วา ลต วา ฉินฺทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปสุ ขณติ วา วิยูหติ ๒ วา อุทฺธรติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
กุมฺภึ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ อตฺตโน
ภาชน ปเวเสตฺวา ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก
เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ อตฺตโน ภาชนคต วา กโรติ มุฏึ วา ฉินฺทติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ สุตฺตารูฬฺห ภณฺฑ ๓ ปามงฺค วา กณฺ#๑ อิโต ปร ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสุ นิขาตนฺติป อตฺถิ ฯ ๒ ยุ. วฺยูหติ
#ม. รา. พฺยูหติ ฯ ๓ อิโต ปร ยุโรปยโปตฺถเก วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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สุตฺตก วา ๑ กฏิสุตฺตก วา สาฏก วา เวน วา เถยฺยจิตฺโต
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ โกฏิย คเหตฺวา อุจฺจาเรติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
ฆสนฺโต นิหรติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ อนฺตมโส เกสคฺคมตฺตมฺป
กุมฺภีมุขา โมเจติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ สปฺป วา เตล วา
มธุ วา ผาณิต วา ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก
เถยฺยจิตฺโต เอเกน ปโยเคน ปวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
ตตฺเถว ภินฺทติ วา ฉฑฺเฑติ วา ฌาเปติ วา อปริโภค วา กโรติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๙๒] ถลฏ นาม ภณฺฑ ถเล นิกฺขิตฺต โหติ ฯ ถลฏ
ภณฺฑ อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ
วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ
[๙๓] อากาสฏ นาม ภณฺฑ อากาสคต โหติ โมโร วา
กปฺชโร วา ติตฺติโร วา วฏฏโก วา สาฏก วา เวน วา
หิรฺ วา สุวณฺณ วา ฉิชฺชมาน ปตติ ฯ อากาสฏ ภณฺฑ
อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา อาปตฺติ
#๑ อิโต ปร ตตฺถ จ มรมฺมโปตฺถเก จ กณฺณสุตฺตก วาติ ปาโ
#อตฺถิ ฯ
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ทุกฺกฏสฺส ฯ คมน อุปจฺฉินฺทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา
จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๙๔] เวหาสฏ นาม ภณฺฑ เวหาสคต โหติ มฺเจ วา
ปเ วา จีวรวเส วา จีวรรชฺชยุ า วา ภิตฺติขีเล วา นาคทนฺเต
วา รุกฺเข วา ลคฺคิต โหติ อนฺตมโส ปตฺตาธารเกป ฯ เวหาสฏ
ภณฺฑ อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๙๕] อุทกฏ นาม ภณฺฑ อุทเก นิกฺขิตฺต โหติ ฯ อุทกฏ
ภณฺฑ อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิมุชฺชติ วา อุมฺมุชฺชติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ตตฺถ
ชาตก อุปฺปล วา ปทุม วา ปุณฺฑรีก วา ภิส วา มจฺฉ วา
กจฺฉป วา ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก
เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๙๖] นาวา นาม ยาย ตรติ ฯ นาวฏ นาม ภณฺฑ นาวาย
นิกฺขิตฺต โหติ ฯ นาวฏ ภณฺฑ อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต
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ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา
จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ นาว อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต
ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ พนฺธน
โมเจติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ พนฺธน โมเจตฺวา อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ อุทฺธ
วา อโธ วา ติริย วา อนฺตมโส เกสคฺคมตฺตมฺป สงฺกาเมติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๙๗] ยาน นาม วยฺห รโถ สกฏ สนฺทมานิกา ฯ ยานฏ
นาม ภณฺฑ ยาเน นิกฺขิตฺต โหติ ฯ ยานฏ ภณฺฑ อวหริสฺสามีติ
เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ยาน อวหริสฺสามีติ
เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๙๘] ภาโร นาม สีสภาโร ขนฺธภาโร กฏิภาโร โอลมฺพโก ฯ
สีเส ภาร เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ขนฺธ โอโรเปติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
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ขนฺเธ ภาร เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ กฏึ โอโรเปติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
กฏิยา ภาร เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ หตฺเถน คณฺหาติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
หตฺเถ ภาร เถยฺยจิตฺโต ภูมิย นิกฺขิปติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
เถยฺยจิตฺโต ภูมิโต คณฺหาติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๙๙] อาราโม นาม ปุปฺผาราโม ผลาราโม ฯ อารามฏ
นาม ภณฺฑ อาราเม จตูหิ าเนหิ นิกฺขิตฺต โหติ ภุมฺมฏ
ถลฏ อากาสฏ เวหาสฏ ฯ อารามฏ ภณฺฑ อวหริสฺสามีติ
เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ตตฺถ ชาตก
มูล วา ตจ วา ปตฺต วา ปุปฺผ วา ผล วา ปฺจมาสก วา
อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ อาราม อภิยฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ สามิโก
น มยฺห ภวิสฺสตีติ ธุร นิกฺขิปติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺม
จรนฺโต สามิก ปราเชติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺม จรนฺโต
ปรชติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
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[๑๐๐] วิหารฏ นาม ภณฺฑ วิหาเร จตูหิ าเนหิ นิกฺขิตฺต
โหติ ภุมฺมฏ ถลฏ อากาสฏ เวหาสฏ ฯ วิหารฏ ภณฺฑ
อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ วิหาร
อภิยฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ สามิโก น มยฺห ภวิสฺสตีติ ธุร นิกขฺ ิปติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺม จรนฺโต สามิก ปราเชติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺม จรนฺโต ปรชติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
[๑๐๑] เขตฺต นาม ยตฺถ ปุพฺพณฺณ วา อปรณฺณ วา
ชายติ ฯ เขตฺตฏ นาม ภณฺฑ เขตฺเต จตูหิ าเนหิ นิกฺขิตฺต
โหติ ภุมฺมฏ ถลฏ อากาสฏ เวหาสฏ ฯ เขตฺตฏ ภณฺฑ
อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ตตฺถ
ชาตก ปุพฺพณฺณ วา อปรณฺณ วา ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ เขตฺต อภิยฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ สามิโก
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น มยฺห ภวิสฺสตีติ ธุร นิกฺขิปติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺม
จรนฺโต สามิก ปราเชติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺม จรนฺโต
ปรชติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ขีล วา รชฺชุ วา วตึ วา
มริยาท วา สงฺกาเมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เอก ปโยค
อนาคเต อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ตสฺมึ ปโยเค อาคเต อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๐๒] วตฺถุ นาม อารามวตฺถุ วิหารวตฺถุ ฯ วตฺถฏุ  นาม
ภณฺฑ วตฺถุสฺมึ จตูหิ าเนหิ นิกฺขิตฺต โหติ ภุมฺมฏ ถลฏ
อากาสฏ เวหาสฏ ฯ วตฺถุฏ ภณฺฑ อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต
ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา
จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ วตฺถุ อภิยฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
สามิโก น มยฺห ภวิสฺสตีติ ธุร นิกขฺ ิปติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
ธมฺม จรนฺโต สามิก ปราเชติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺม
จรนฺโต ปรชติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ขีล วา รชฺชุ วา
วตึ วา ปาการ วา สงฺกาเมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เอก
ปโยค อนาคเต อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ตสฺมึ ปโยเค อาคเต
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๐๓] คามฏ นาม ภณฺฑ คาเม จตูหิ าเนหิ นิกฺขิตฺต
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โหติ ภุมฺมฏ ถลฏ อากาสฏ เวหาสฏ ฯ คามฏ
ภณฺฑ อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ
วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๐๔] อรฺ นาม ย มนุสฺสาน ปริคฺคหิต โหติ เอต ๑
อรฺ ฯ อรฺฏ นาม ภณฺฑ อรฺเ จตูหิ าเนหิ นิกฺขิตฺต
โหติ ภุมฺมฏ ถลฏ อากาสฏ เวหาสฏ ฯ อรฺฏ
ภณฺฑ อวหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต ทุติย วา ปริเยสติ คจฺฉติ
วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ ตตฺถ ชาตก กฏ วา ลต วา ติณ วา ปฺจมาสก
วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๐๕] อุทก นาม ภาชนคต วา โหติ โปกฺขรณิย ๒ วา
ตฬาเก วา ฯ เถยฺยจิตฺโต อามสติ ๓ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ
#๑ ยุ. ม. ต ฯ ๒ ยุ. ม. โปกฺขรณิยา ฯ ๓ ยุ. ม. ต เถยฺยจิตฺโต
อามสติ ฯ
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ปาราชิกสฺส ฯ อตฺตโน ภาชน ปเวเสตฺวา ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก อุทก เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ อตฺตโน
ภาชนคต กโรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ มริยาท ฉินฺทติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ มริยาท ฉินฺทติ ฺวา ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก อุทก นิกฺขาเมติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
อติเรกมาสก วา อูนปฺจมาสก วา อคฺฆนก อุทก นิกฺขาเมติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ มาสก วา อูนมาสก วา อคฺฆนก อุทก
นิกฺขาเมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๐๖] ทนฺตโปณ นาม ฉินฺน วา อจฺฉินฺน วา ฯ ปฺจมาสก
วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๐๗] วนปฺปติ นาม โย มนุสสฺ าน ปริคฺคหิโต โหติ รุกฺโข
ปริโภโค ฯ เถยฺยจิตฺโต ฉินฺทติ ปหาเร ปหาเร อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ เอก ปหาร อนาคเต อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
ตสฺมึ ปหาเร อาคเต อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๐๘] หรณก นาม อฺสฺส หรณก ภณฺฑ ฯ เถยฺยจิตฺโต
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ สหภณฺฑหารก
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เนสฺสามีติ ปม ปาท สงฺกาเมติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
ทุติย ปาท สงฺกาเมติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ปติต ภณฺฑ
คเหสฺสามีติ ปาตาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปติต ภณฺฑ
ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๐๙] อุปนิธิ นาม อุปนิกฺขิตฺต ภณฺฑ ฯ เทหิ เม ภณฺฑนฺติ
วุจฺจมาโน นาห คณฺหามีติ ภณติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ สามิโก
น มยฺห ทสฺสตีติ ธุร นิกฺขิปติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺม
จรนฺโต สามิก ปราเชติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺม จรนฺโต
ปรชติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
[๑๑๐] สุงฺกฆาต นาม รฺา ปต โหติ ปพฺพตขณฺเฑ
วา นทีติตฺเถ วา คามทฺวาเร วา อตฺร ปวิฏสฺส สุงฺก คณฺหนฺตูติ ฯ ตตฺร ปวิสิตฺวา ราชคฺฆ ภณฺฑ ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ปม ปาท สุงฺกฆาต
อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ทุติย ปาท อติกฺกาเมติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ อนฺโตสุงฺกฆาเต ิโต พหิสุงฺกฆาต ปาเตติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ สุงฺก ปริหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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[๑๑๑] ปาโณ นาม มนุสฺสปาโณ วุจฺจติ ฯ เถยฺยจิตฺโต
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ปทสา เนสฺสามีติ
ปม ปาท สงฺกาเมติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ ทุติย ปาท
สงฺกาเมติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๑๒] อปท นาม อหิ มจฺฉา ฯ ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๑๓] ทฺวิปท นาม มนุสฺสา ปกฺขชาตา ฯ เถยฺยจิตฺโต อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา
จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ปทสา เนสฺสามีติ ปม ปาท
สงฺกาเมติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ ทุติย ปาท สงฺกาเมติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๑๔] จตุปฺปท นาม หตฺถี อสฺสา โอฏา โคณา คทฺรภา
ปสุกา ฯ เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
ปทสา เนสฺสามีติ ปม ปาท สงฺกาเมติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
ทุติย ปาท สงฺกาเมติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ ตติย ปาท
สงฺกาเมติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ จตุตฺถ ปาท สงฺกาเมติ
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อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๑๕] พหุปฺปท นาม วิจฺฉิกา สตปที อุจฺจาลิงฺคปาณกา ฯ
ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ปทสา เนสฺสามีติ
สงฺกาเมติ ปเท ปเท อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ปจฺฉิม ปาท
สงฺกาเมติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๑๖] โอจรโก นาม ภณฺฑ โอจริตฺวา อาจิกฺขติ อิตฺถนฺนาม
ภณฺฑ อวหราติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต ภณฺฑ อวหรติ
อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๑๗] โอณิรกฺโข นาม อาหฏ ภณฺฑ โคเปนฺโต ฯ ปฺจมาสก
วา อติเรกปฺจมาสก วา อคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๑๘] สวิธาวหาโร นาม สมฺพหุลา สวิทหิตฺวา เอโก ภณฺฑ
อวหรติ อาปตฺติ สพฺเพส ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๑๙] สงฺเกตกมฺม นาม สงฺเกต กโรติ ปุเรภตฺต วา
ปจฺฉาภตฺต วา รตฺตึ วา ทิวา วา เตน สงฺเกเตน ต ภณฺฑ
อวหราติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เตน สงฺเกเตน ต ภณฺฑ
อวหรติ อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ ต สงฺเกต ปุเร วา
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ปจฺฉา วา ต ภณฺฑ อวหรติ มูลฏสฺส อนาปตฺติ อวหารกสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๒๐] นิมิตฺตกมฺม นาม นิมิตฺต กโรติ อกฺขึ วา นิกฺขนิสฺสามิ
ภมุก วา อุกขฺ ิปสฺสามิ สีส วา อุกฺขิปส ฺสามิ เตน นิมิตฺเตน ต
ภณฺฑ อวหราติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เตน นิมิตฺเตน ต ภณฺฑ
อวหรติ อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ ต นิมิตฺต ปุเร วา
ปจฺฉา วา ต ภณฺฑ อวหรติ มูลฏสฺส อนาปตฺติ อวหารกสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๒๑] ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม ภณฺฑ อวหราติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต มฺมาโน ต อวหรติ อาปตฺติ
อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม
ภณฺฑ อวหราติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต มฺมาโน
อฺ อวหรติ มูลฏสฺส อนาปตฺติ อวหารกสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ ภิกขฺ ุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม ภณฺฑ
อวหราติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส อฺ มฺมาโน ต
อวหรติ อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ ภิกขฺ ุ อาณาเปติ
อิตฺถนฺนาม ภณฺฑ อวหราติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส อฺ
มฺมาโน อฺ อวหรติ มูลฏสฺส อนาปตฺติ ฯ อวหารกสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนามสฺส
ปาวท อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตุ อิตฺถนฺนาโม
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อิตฺถนฺนาม ภณฺฑ อวหรตูติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส อิตรสฺส
อาโรเจติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อวหารโก ปฏิคฺคณฺหาติ
มูลฏสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ โส ต ภณฺฑ อวหรติ
อาปตฺติ สพฺเพส ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตุ อิตฺถนฺนาโม
อิตฺถนฺนาม ภณฺฑ อวหรตูติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส อฺ
อาณาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อวหารโก ปฏิคฺคณฺหาติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต ภณฺฑ อวหรติ มูลฏสฺส อนาปตฺติ
อาณาปกสฺส จ อวหารกสฺส จ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ
ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม ภณฺฑ อวหราติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส คนฺตฺวา ปุน ปจฺฉาคจฺฉติ นาห สกฺโกมิ ต
ภณฺฑ อวหริตุนฺติ ฯ โส ปุน อาณาเปติ ยทา สกฺโกสิ ตทา
ต ภณฺฑ อวหราติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต ภณฺฑ
อวหรติ อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ ภิกขฺ ุ อาณาเปติ
อิตฺถนฺนาม ภณฺฑ อวหราติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต
อาณาเปตฺวา วิปฺปฏิสารี น สาเวติ มา อวหรีติ โส ต
ภณฺฑ อวหรติ อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ ภิกฺขุ
อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม ภณฺฑ อวหราติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
โส ต อาณาเปตฺวา วิปฺปฏิสารี สาเวติ มา อวหรีติ โส
อาณตฺโต อห ตยาติ ต ภณฺฑ อวหรติ มูลฏสฺส อนาปตฺติ ฯ
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อวหารกสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ
อิตฺถนฺนาม ภณฺฑ อวหราติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต
อาณาเปตฺวา วิปฺปฏิสารี สาเวติ มา อวหรีติ สาธูติ โอรมติ
อุภินฺน อนาปตฺติ ฯ
[๑๒๒] ปฺจหากาเรหิ อทินฺน อาทิยนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
ปรปริคฺคหิตฺจ โหติ ปรปริคฺคหิตสฺี จ ครุโก จ โหติ
ปริกฺขาโร ปฺจมาสโก วา อติเรกปฺจมาสโก วา เถยฺยจิตฺตฺจ
ปจฺจุปฏิต โหติ ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
ปฺจหากาเรหิ อทินฺน อาทิยนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ปรปริคฺคหิตฺจ โหติ ปรปริคฺคหิตสฺี จ ลหุโก จ โหติ ปริกฺขาโร
อติเรกมาสโก วา อูนปฺจมาสโก วา เถยฺยจิตฺตฺจ ปจฺจุปฏิต
โหติ ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ ปฺจหากาเรหิ
อทินฺน อาทิยนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ปรปริคฺคหิตฺจ โหติ
ปรปริคฺคหิตสฺี จ ลหุโก จ โหติ ปริกฺขาโร มาสโก วา
อูนมาสโก วา เถยฺยจิตฺตฺจ ปจฺจุปฏิต โหติ ฯ อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ านา
จาเวติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๒๓] ฉหากาเรหิ อทินฺน อาทิยนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
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น จ สกสฺี น จ วิสสฺ าสคาหี น จ ตาวกาลิก ครุโก
จ โหติ ปริกฺขาโร ปฺจมาสโก วา อติเรกปฺจมาสโก วา
เถยฺยจิตฺตฺจ ปจฺจุปฏิต โหติ ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ ฉหากาเรหิ อทินฺน อาทิยนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส
น จ สกสฺี น จ วิสสฺ าสคาหี น จ ตาวกาลิก ลหุโก
จ โหติ ปริกฺขาโร อติเรกมาสโก วา อูนปฺจมาสโก วา
เถยฺยจิตฺตฺจ ปจฺจุปฏิต โหติ ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ฉหากาเรหิ อทินฺน อาทิยนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
น จ สกสฺี น จ วิสสฺ าสคาหี น จ ตาวกาลิก ลหุโก
จ โหติ ปริกฺขาโร มาสโก วา อูนมาสโก วา เถยฺยจิตฺตฺจ
ปจฺจุปฏิต โหติ ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๒๔] ปฺจหากาเรหิ อทินฺน อาทิยนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
น จ ปรปริคฺคหิต โหติ ปรปริคฺคหิตสฺี จ ครุโก จ
โหติ ปริกฺขาโร ปฺจมาสโก วา อติเรกปฺจมาสโก วา เถยฺยจิตฺตฺจ
ปจฺจุปฏิต โหติ ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปฺจหากาเรหิ อทินฺน อาทิยนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
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น จ ปรปริคฺคหิต โหติ ปรปริคฺคหิตสฺี จ ลหุโก จ
โหติ ปริกฺขาโร อติเรกมาสโก วา อูนปฺจมาสโก วา เถยฺยจิตฺตฺจ ปจฺจุปฏิต โหติ ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปฺจหากาเรหิ อทินฺน อาทิยนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
น จ ปรปริคฺคหิต โหติ ปรปริคฺคหิตสฺี จ ลหุโก จ
โหติ ปริกฺขาโร มาสโก วา อูนมาสโก วา เถยฺยจิตฺตฺจ
ปจฺจุปฏิต โหติ ฯ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ผนฺทาเปติ
อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ านา จาเวติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๒๕] อนาปตฺติ สกสฺิสฺส วิสฺสาสคาเห ตาวกาลิเก เปตปริคฺคเห ติรจฺฉานคตปริคฺคเห ปสุกูลสฺิสฺส อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อทินฺนาทานมฺหิ ปมภาณวาร นิฏิต ฯ
[๑๒๖] รชเกหิ ปฺจกฺขาตา จตุโรตฺถรเณหิ จ
อนฺธกาเรน เว ๑ปฺจ ปฺจ หารณเกน จ
นิรุตฺติยา ปฺจกฺขาตา วาเตหิ อปเร ทุเว
อสมฺภนิ ฺเน กุสาปาโต ชนฺตาฆเรน ๒สหา ทส
วิฆาเสหิ ปฺจกฺขาตา ปฺจ เจว อมูลกา
ทุพฺภิกฺเข กูรมสฺจ ปูวสกฺขลิโมทกา
#๑ เตติป ปาโ ฯ ๒ ยุ. ม. ชนฺตคฺเฆน ฯ
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สปริกฺขารถวิกา
ภิสิวสา ๑ น นิกฺขม ๒
ขาทนียฺจ วิสฺสาส
สสฺายปเร ทุเว
สตฺต นาวหรามาติ
สตฺต เจว อวาหรุ
สงฺฆสฺส อวหรุ สตฺต ปุปฺเผหิ อปเร ทุเว
ตโย จ วุตฺตวาทิโน
มณี ตีณิ อติกฺกเม
สูกรา จ มิคา มจฺฉา
ยานฺจาป ปวตฺตยิ
ทุเว เปสี ทุเว ทารู
ปสุกูล ทุเว ทกา
อนุปุพพฺ วิธาเนน
ตทฺโ น ปริปูรยิ
สาวตฺถยิ า จตุโร มุฏ ี เทฺว วิฆาสา ทุเว ติณา
สงฺฆสฺส ภาชเย สตฺต สตฺต เจว อสามิกา
ทารูทกา มตฺติกา เทฺว ติณานิ
สงฺฆสฺส สตฺต อวหาสิ เสยฺย
สสฺสามิก น จาป นีหเรยฺย
หเรยฺย สสฺสามิก ตาวกาลิก
จมฺปา ราชคเห เจว เวสาลิยา จ อชฺชุโก
พาราณสี จ โกสมฺพี สาคลา ทฬฺหิเกน จาติ ฯ
[๑๒๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู รชกตฺถรณ
คนฺตฺวา รชกภณฺฑิก อวหรึสุ ฯ เตส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ภควตา
สิกฺขาปท ปฺตฺต กจฺจิ นุ โข มย ปาราชิก อาปตฺตึ
#๑ รา. ภิสิวโส ฯ ๒ ยุ. ม. น นิกฺขเม ฯ
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อาปนฺนาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อาปตฺตึ ตุเมฺห
ภิกฺขเว อาปนฺนา ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๒๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ รชกตฺถรณ
คนฺตฺวา มหคฺฆ ทุสฺส ปสฺสิตฺวา เถยฺยจิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห ปาราชิก อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ จิตฺตุปฺปาเทติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ รชกตฺถรณ คนฺตวฺ า มหคฺฆ ทุสฺส
ปสฺสิตฺวา เถยฺยจิตฺโต อามสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ รชกตฺถรณ คนฺตฺวา มหคฺฆ ทุสฺส
ปสฺสิตฺวา เถยฺยจิตฺโต ผนฺทาเปสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ รชกตฺถรณ คนฺตฺวา มหคฺฆ ทุสฺส
ปสฺสิตฺวา เถยฺยจิตฺโต านา จาเวสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๒๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ
มหคฺฆ อุตฺตรตฺถรณ ปสฺสิตฺวา เถยฺยจิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ จิตฺตุปฺปาเทติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อฺตโร ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ มหคฺฆ อุตฺตรตฺถรณ
ปสฺสิตฺวา เถยฺยจิตฺโต อามสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส
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อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯเปฯ เถยฺยจิตโฺ ต ผนฺทาเปสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯเปฯ
เถยฺยจิตฺโต านา จาเวสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๓๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ทิวา ภณฺฑ
ปสฺสิตฺวา นิมิตฺต อกาสิ รตฺตึ อวหริสฺสามีติ ฯ โส ต มฺมาโน
ต อวหริ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ
อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯเปฯ ต มฺมาโน อฺ อวหริ ฯเปฯ
อฺ มฺมาโน ต อวหริ ฯเปฯ อฺ มฺมาโน อฺ
อวหริ ฯเปฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ
อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ
ทิวา ภณฺฑ ปสฺสิตฺวา นิมิตฺต อกาสิ รตฺตึ อวหริสฺสามีติ ฯ
โส ต ๑ มฺมาโน อตฺตโน ภณฺฑ อวหริ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๓๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อฺสฺส ภณฺฑ
หรนฺโต สีเส ภาร เถยฺยจิตฺโต อามสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯเปฯ เถยฺยจิตโฺ ต ผนฺทาเปสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯเปฯ
เถยฺยจิตฺโต ขนฺธ โอโรเปสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน
#๑ ยุ. ม. อฺ ฯ
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ปาราชิกนฺติ ฯเปฯ ขนฺเธ ภาร เถยฺยจิตฺโต อามสิ ฯเปฯ
เถยฺยจิตฺโต ผนฺทาเปสิ ฯเปฯ เถยฺยจิตฺโต กฏึ โอโรเปสิ ฯเปฯ
กฏิยา ภาร เถยฺยจิตฺโต อามสิ ฯเปฯ เถยฺยจิตฺโต ผนฺทาเปสิ
ฯเปฯ เถยฺยจิตฺโต หตฺเถน อคฺคเหสิ ฯเปฯ หตฺเถ ภาร เถยฺยจิตฺโต
ภูมิย นิกฺขิป ฯเปฯ เถยฺยจิตฺโต ภูมิโต อคฺคเหสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๓๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อชฺโฌกาเส จีวร
ปตฺถริตฺวา วิหาร ปาวิสิ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ มายิท จีวร นสฺสตี ิ
ปฏิสาเมสิ ฯ โส นิกฺขมิตฺวา ต ภิกฺขุ ปุจฺฉิ อาวุโส มยฺห
จีวร เกน อวหฏนฺติ ฯ โส เอวมาห มยา อวหฏนฺติ ฯ โส
ต อาทิยิ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ นิรุตฺติปโถ อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
นิรุตฺติปเถติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ปเ จีวร
นิกฺขิปตฺวา ฯเปฯ ปเ นิสีทน นิกฺขปิ ตฺวา ฯเปฯ เหฏาปเ
ปตฺต นิกฺขิปตฺวา วิหาร ปาวิสิ ฯ อฺตโร ภิกขฺ ุ มาย ปตฺโต
นสฺสีติ ปฏิสาเมสิ ฯ โส นิกฺขมิตฺวา ต ภิกฺขุ ปุจฉฺ ิ อาวุโส
มยฺห ปตฺโต เกน อวหโฏติ ฯ โส เอวมาห มยา อวหโฏติ ฯ
โส ต อาทิยิ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ นิรุตฺติปเถติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
ภิกฺขุนี วติยา จีวร ปตฺถริตฺวา วิหาร ปาวิสิ ฯ อฺตรา ภิกฺขุนี
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มายิท จีวร นสฺสีติ ปฏิสาเมสิ ฯ สา นิกฺขมิตฺวา ต ภิกฺขุนึ
ปุจฺฉิ อยฺเย มยฺห จีวร เกน อวหฏนฺติ ฯ สา เอวมาห มยา
อวหฏนฺติ ฯ สา ต อาทิยิ อสฺสมณีสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺสา กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯ อถโข สา ภิกขฺ ุนี ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว นิรุตฺติปเถติ ฯ
[๑๓๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ วาตมณฺฑลิกาย
อุกฺขิตฺต สาฏก ปสฺสิตฺวา สามิกาน ทสฺสามีติ อคฺคเหสิ ฯ สามิกา
ต ภิกฺขุ โจเทสุ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขตู ิ ฯ อเถยฺยจิตฺโต อห ภควาติ ฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ อเถยฺยจิตฺตสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ วาตมณฺฑลิกาย อุกขฺ ิตฺต เวน ปุเร สามิกา
ปสฺสนฺตีติ เถยฺยจิตฺโต อคฺคเหสิ ฯ สามิกา ต ภิกขฺ ุ โจเทสุ
อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ กึจิตฺโต
ตฺว ภิกฺขูติ ฯ เถยฺยจิตฺโต อห ภควาติ ฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ
อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๓๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สุสาน
คนฺตฺวา อภินฺเน สรีเร ปสุกูล อคฺคเหสิ ฯ ตสฺมึ จ สรีเร
เปโต อธิวตฺโถ โหติ ฯ อถโข โส เปโต ต ภิกขฺ ุ เอตทโวจ
มา ภนฺเต มยฺห สาฏก อคฺคเหสีติ ฯ โส ภิกฺขุ อนาทิยนฺโต
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อคฺคเหสิ ๑ ฯ อถโข ต สรีร อุฏหิตฺวา ตสฺส ภิกฺขุโน ปฏิโต
ปฏิโต อนุพนฺธิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ วิหาร ปวิสิตฺวา ทฺวาร
ถเกสิ ฯ อถโข ต สรีร ตตฺเถว ปริปติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส น จ ภิกฺขเว
อภินฺเน สรีเร ปสุกูล คเหตพฺพ โย คเณฺหยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๓๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สงฺฆสฺส จีวเร
ภาชิยมาเน เถยฺยจิตฺโต กุส สงฺกาเมตฺวา จีวร อคฺคเหสิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๓๖] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อานนฺโท ชนฺตาฆเร
อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อนฺตรวาสก อตฺตโน มฺมาโน นิวาเสสิ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ กิสฺส เม ตฺว
อาวุโส อานนฺท อนฺตรวาสก นิวาเสสีติ ฯ สกสฺี อห อาวุโสติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว สกสฺิสฺสาติ ฯ
[๑๓๗] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา
โอโรหนฺตา สีหวิฆาส ปสฺสิตฺวา ปจาเปตฺวา ปริภฺุชึสุ ฯ เตส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขเว สีหวิฆาเสติ ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู
คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺตา พฺยคฺฆวิฆาส ปสฺสิตฺวา ฯเปฯ
#๑ ยุ. ม. อคมาสิ ฯ
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ทีปวิฆาส ปสฺสิตฺวา ฯเปฯ ตรจฺฉวิฆาส ปสฺสิตฺวา ฯเปฯ
โกกวิฆาส ปสฺสิตฺวา ปจาเปตฺวา ปริภฺุชึสุ ฯ เตส กุกฺกุจฺจq
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตปริคฺคเหติ ฯ
[๑๓๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สงฺฆสฺส โอทเน
ภาชิยมาเน อปรสฺส ภาค เทหีติ อมูลก อคฺคเหสิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ
สมฺปชานมุสาวาเท ปาจิตฺติยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ สงฺฆสฺส ขาทนีเย ภาชิยมาเน ฯเปฯ สงฺฆสฺส
ปูเว ภาชิยมาเน ฯเปฯ สงฺฆสฺส อุจฺฉุมฺหิ ภาชิยมาเน ฯเปฯ
สงฺฆสฺส ติมฺพรูสเก ภาชิยมาเน อปรสฺส ภาค เทหีติ อมูลก
อคฺคเหสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ สมฺปชานมุสาวาเท ปาจิตฺติยสฺสาติ ฯ
[๑๓๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ทุพฺภิกฺเข โอทนิยฆร
ปวิสิตฺวา ปตฺตปูร โอทน เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ 
อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ทุพภฺ ิกฺเข สูนฆร ปวิสิตฺวา
ปตฺตปูร มส เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ทุพฺภิกฺเข ปูวฆร ปวิสิตวฺ า ปตฺตปูร ปูว
เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯเปฯ ปตฺตปูรา สกฺขลิโย เถยฺยจิตฺโต อวหริ
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ฯเปฯ ปตฺตปูเร โมทเก เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๔๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ทิวา ปริกฺขาร
ปสฺสิตฺวา นิมิตฺต อกาสิ รตฺตึ อวหริสฺสามีติ ฯ โส ต มฺมาโน
ต อวหริ ฯเปฯ ต มฺมาโน อฺ อวหริ ฯเปฯ อฺ
มฺมาโน ต อวหริ ฯเปฯ อฺ มฺมาโน อฺ อวหริ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน
ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ทิวา
ปริกฺขาร ปสฺสิตฺวา นิมิตฺต อกาสิ รตฺตึ อวหริสฺสามีติ ฯ โส
ต ๑ มฺมาโน อตฺตโน ปริกฺขาร อวหริ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๔๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ปเ ๒ถวิก
ปสฺสิตฺวา อิโต คณฺหนฺโต ปาราชิโก ภวิสฺสามีติ สห ปเกน
สงฺกาเมตฺวา อคฺคเหสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ
ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๔๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สงฺฆสฺส ภิสึ
เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ
ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๔๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ จีวรวเส จีวร
#๑ ยุ. ม. อฺ ฯ ๒ ยุ. ม. ปเ ปต ฯ
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เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ
ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๔๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ วิหาเร จีวร
อวหริตฺวา อิโต นิกฺขมนฺโต ปาราชิโก ภวิสฺสามีติ วิหารา น
นิกฺขมิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ นิกฺขเมยฺย วา โส
ภิกฺขเว โมฆปุริโส น วา นิกฺขเมยฺย อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ ฯ
[๑๔๕] เตน โข ปน สมเยน เทฺว ภิกฺขู สหายกา โหนฺติ
เอโก ๑ คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ ทุติโย ๒สงฺฆสฺส ขาทนีเย ภาชิยมาเน
สหายกสฺส ภาค คเหตฺวา ตสฺส วิสสฺ าสนฺโต ปริภฺุชิ ฯ โส
ชานิตฺวา ต โจเทสิ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขตู ิ ฯ วิสฺสาสคาโห อห ภควาติ ฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ วิสฺสาสคาเหติ ฯ
[๑๔๖] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกขฺ ู จีวรกมฺม
กโรนฺติ ฯ สงฺฆสฺส ขาทนีเย ภาชิยมาเน สพฺเพส ปฏิวิสา อาหริตฺวา
อุปนิกฺขิตฺตา โหนฺติ ฯ อฺตโร ภิกขฺ ุ อฺตรสฺส ภิกฺขุโน
ปฏิวิส อตฺตโน มฺมาโน ปริภฺุชิ ฯ โส ชานิตฺวา ต โจเทสิ
อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ สกสฺิสฺสาติ ๓ ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู
#๑ ยุ. เอโก ภิกฺขุ ฯ ๒ สพฺพตฺถ ทุติโย ภิกฺขูติ อาคต ฯ ๓ ยุ.
#ม. สสฺิสฺสาติ ฯ
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จีวรกมฺม กโรนฺติ ฯ สงฺฆสฺส ขาทนีเย ภาชิยมาเน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน ปตฺเตน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน ปฏิวิโส อาหริตฺวา อุปนิกฺขิตฺโต
โหติ ฯ ปตฺตสามิโก ภิกฺขุ อตฺตโน มฺมาโน ปริภฺุชิ ฯ โส
ชานิตฺวา ต โจเทสิ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สกสฺิสฺสาติ ฯ
[๑๔๗] เตน โข ปน สมเยน อมฺพโจรกา อมฺพ ปาเตตฺวา
ภณฺฑิก อาทาย อคมสุ ฯ สามิกา เต โจรเก อนุพนฺธึสุ ฯ โจรกา
สามิเก ปสฺสิตฺวา ภณฺฑิก ปาเตตฺวา ปลายึสุ ฯ ภิกขฺ ู ต
ปสุกูลสฺิโน ปฏิคฺคหาเปตฺวา ปริภฺุชึสุ ฯ สามิกา เต ภิกฺขู
โจเทสุ อสฺสมณาตฺถ ตุเมฺหติ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ กึจิตฺตา ตุเมฺห ภิกฺขเวติ ฯ ปสุกูลสฺิโน
มย ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปสุกูลสฺิสฺสาติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน ชมฺพุโจรกา ฯเปฯ ลพุชโจรกา ฯเปฯ ปนสโจรกา
ฯเปฯ ตาลปกฺกโจรกา ฯเปฯ อุจฺฉุโจรกา ฯเปฯ ติมฺพรูสกโจรกา
ติมฺพรูสเก อุจฺจินิตฺวา ภณฺฑิก อาทาย อคมสุ ฯ สามิกา เต
โจรเก อนุพนฺธึสุ ฯ โจรกา สามิเก ปสฺสิตฺวา ภณฺฑิก ปาเตตฺวา
ปลายึสุ ฯ ภิกฺขู ต ปสุกูลสฺิโน ปฏิคฺคหาเปตฺวา ปริภฺุชึสุ ฯ
สามิกา เต ภิกฺขู โจเทสุ อสฺสมณาตฺถ ตุเมฺหติ ฯ เตส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปสุกูลสฺิสฺสาติ ฯ
[๑๔๘] เตน โข ปน สมเยน อมฺพโจรกา อมฺพ ปาเตตฺวา
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ภณฺฑิก อาทาย อคมสุ ฯ สามิกา เต โจรเก อนุพนฺธึสุ ฯ
โจรกา สามิเก ปสฺสิตฺวา ภณฺฑิก ปาเตตฺวา ปลายึสุ ฯ ภิกฺขู ปุเร
สามิกา ปสฺสนฺตีติ เถยฺยจิตฺตา ปริภ
ุ ฺชึสุ ฯ สามิกา เต ภิกขฺ ู
โจเทสุ อสฺสมณาตฺถ ตุเมฺหติ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อาปตฺตึ ตุเมฺห ภิกฺขเว อาปนฺนา ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน ชมฺพุโจรกา ฯเปฯ ลพุชโจรกา ฯเปฯ ปนสโจรกา
ฯเปฯ ตาลปกฺกโจรกา ฯเปฯ อุจฺฉุโจรกา ฯเปฯ ติมฺพรูสกโจรกา
ติมฺพรูสเก อุจฺจินิตฺวา ภณฺฑิก อาทาย อคมสุ ฯ สามิกา เต
โจรเก อนุพนฺธึสุ ฯ โจรกา สามิเก ปสฺสิตฺวา ภณฺฑิก ปาเตตฺวา
ปลายึสุ ฯ ภิกฺขู ปุเร สามิกา ปสฺสนฺตีติ เถยฺยจิตฺตา ปริภฺุชึสุ ฯ
สามิกา เต ภิกฺขู โจเทสุ อสฺสมณาตฺถ ตุเมฺหติ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตุเมฺห ภิกฺขเว อาปนฺนา ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๔๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สงฺฆสฺส อมฺพ
เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯเปฯ สงฺฆสฺส ชมฺพพ ฯเปฯ สงฺฆสฺส ลพุช
ฯเปฯ สงฺฆสฺส ปนส ฯเปฯ สงฺฆสฺส ตาลปกฺก ฯเปฯ สงฺฆสฺส
อุจฺฉุ ฯเปฯ สงฺฆสฺส ติมฺพรูสก เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๕๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ปุปฺผาราม คนฺตฺวา
โอจิต ปุปฺผ ปฺจมาสคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจจฺ 
อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 115

โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ปุปผฺ าราม คนฺตฺวา ปุปฺผ
โอจินิตฺวา ปฺจมาสคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ 
อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๕๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ คามก คจฺฉนฺโต
อฺตร ภิกฺขุ เอตทโวจ อาวุโส ตุยหฺ  อุปฏากกุล วุตฺโต
วชฺเชมีติ ฯ โส คนฺตฺวา เอก สาฏก อาหราเปตฺวา อตฺตนา
ปริภฺุชิ ฯ โส ชานิตฺวา ต โจเทสิ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส น จ ภิกขฺ เว
วุตฺโต วชฺเชมีติ วตฺตพฺโพ โย วเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คามก คจฺฉติ ฯ
อฺตโร ภิกฺขุ ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อาวุโส มยฺห อุปฏากกุล
วุตฺโต วชฺเชหีติ ฯ โส คนฺตฺวา ยุคสาฏก อาหราเปตฺวา เอก
อตฺตนา ปริภฺุชิ เอก ตสฺส ภิกฺขุโน อทาสิ ฯ โส ชานิตฺวา
ต โจเทสิ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส น จ ภิกฺขเว วุตฺโต วชฺเชหีติ
วตฺตพฺโพ โย วเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คามก คจฺฉนฺโต อฺตร ภิกฺขุ เอตทโวจ
อาวุโส ตุยฺห อุปฏากกุล วุตฺโต วชฺเชมีติ ฯ โสป เอวมาห
วุตฺโต วชฺเชหีติ ฯ โส คนฺตฺวา อาฬฺหก สปฺป ตุล คุฬ โทณ
ตณฺฑุล อาหราเปตฺวา อตฺตนา ปริภฺุชิ ฯ โส ชานิตฺวา ต
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โจเทสิ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส น จ ภิกฺขเว วุตฺโต วชฺเชมีติ
วตฺตพฺโพ น จ วุตฺโต วชฺเชหีติ วตฺตพฺโพ โย วเทยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๕๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปุรโิ ส มหคฺฆ มณึ
อาทาย อฺตเรน ภิกฺขุนา สทฺธึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ ฯ
อถโข โส ปุริโส สุงฺกฏาน ปสฺสติ ฺวา ตสฺส ภิกฺขุโน อชานนฺตสฺส
ถวิกาย มณึ ปกฺขิปตฺวา สุงฺกฏาน อติกฺกมิตฺวา อคฺคเหสิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ นาห
ภควา ชานามีติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อชานนฺตสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตโร ปุริโส มหคฺฆ มณึ อาทาย
อฺตเรน ภิกฺขุนา สทฺธึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ ฯ อถโข
โส ปุริโส สุงฺกฏาน ปสฺสิตฺวา คิลานาลย กริตฺวา อตฺตโน
ภณฺฑิก ตสฺส ภิกฺขุโน อทาสิ ฯ อถโข โส ปุรโิ ส สุงฺกฏาน
อติกฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อาหร เม ภนฺเต ภณฺฑิก นาห
อกลฺลโกติ ฯ กิสฺส ปน ตฺว อาวุโส เอวรูป อกาสีติ ฯ อถโข
โส ปุริโส ตสฺส ภิกฺขุโน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ 
อโหสิ ฯเปฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ นาห ภควา ชานามีติ ฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ อชานนฺตสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ สตฺเถน สทฺธึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ ฯ อฺตโร
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ปุริโส ต ภิกฺขุ อามิเสน อุปลาเปตฺวา สุงฺกฏาน ปสฺสิตฺวา
มหคฺฆ มณึ ตสฺส ภิกฺขุโน อทาสิ อิม ภนฺเต มณึ สุงฺกฏาน
อติกฺกาเมหีติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ต มณึ สุงฺกฏาน อติกฺกาเมสิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน
ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๕๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ปาเส พทฺธ สูกร
การฺุเน มฺุจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ กึจิตฺโต ตฺว
ภิกฺขูติ ฯ การฺุาธิปฺปาโย อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
การฺุาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ
ปาเส พทฺธ สูกร ปุเร สามิกา ปสฺสนฺตีติ เถยฺยจิตฺโต มฺุจิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน
ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ปาเส
พทฺธ มิค การฺุเน มฺุจิ ฯเปฯ ปาเส พทฺธ มิค ปุเร
สามิกา ปสฺสนฺตีติ เถยฺยจิตฺโต มฺุจิ ฯเปฯ กุมิเน พทฺเธ มจฺเฉ
การฺุเน มฺุจิ ฯเปฯ กุมิเน พทฺเธ มจฺเฉ ปุเร สามิกา
ปสฺสนฺตีติ เถยฺยจิตฺโต มฺุจิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๕๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ ยาเน ภณฺฑ
ปสฺสิตฺวา อิโต คณฺหนฺโต ปาราชิโก ภวิสฺสามีติ อกฺกมิตฺวา
ปวฏเฏตฺวา อคฺคเหสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ
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ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๕๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ กุลเลน อุกขฺ ิตฺต
มสเปสึ สามิกาน ทสฺสามีติ อคฺคเหสิ ฯ สามิกา ต ภิกฺขุ โจเทสุ
อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ อเถยฺยจิตฺตสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ กุลเลน อุกฺขิตฺต มสเปสึ ปุเร สามิกา ปสฺสนฺตีติ เถยฺยจิตฺโต
อคฺคเหสิ ฯ สามิกา ต ภิกฺขุ โจเทสุ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส:
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๕๖] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา อุลุมฺป พนฺธิตฺวา อจิรวติยา
นทิยา โอสาเรนฺติ ฯ พนฺธเน ฉินฺเน กฏานิ วิปปฺ กิณฺณานิ
อคมสุ ฯ ภิกฺขู ปสุกูลสฺิโน อุตฺตาเรสุ ฯ สามิกา เต ภิกขฺ ู
โจเทสุ อสฺสมณาตฺถ ตุเมฺหติ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปสุกูลสฺิสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
มนุสฺสา อุลมุ ฺป พนฺธิตฺวา อจิรวติยา นทิยา โอสาเรนฺติ ฯ พนฺธเน
ฉินฺเน กฏานิ วิปฺปกิณณ
ฺ านิ อคมสุ ฯ ภิกฺขู ปุเร สามิกา
ปสฺสนฺตีติ เถยฺยจิตฺตา อุตฺตาเรสุ ฯ สามิกา เต ภิกฺขู โจเทสุ
อสฺสมณาตฺถ ตุเมฺหติ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ
ตุเมฺห ภิกฺขเว อาปนฺนา ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๕๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร โคปาลโก รุกฺเข สาฏก
อาลคฺเคตฺวา อุจฺจาร อคมาสิ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ ปสุกูลสฺี

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 119

อคฺคเหสิ ฯ อถโข โส โคปาลโก ต ภิกฺขุ โจเทสิ อสฺสมโณสิ
ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปสุกูลสฺิสฺสาติ ฯ
[๑๕๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน นทึ ตรนฺตสฺส
รชกาน หตฺถโต มุตฺต สาฏก ปาเท ลคฺค โหติ ฯ โส ภิกฺขุ
สามิกาน ทสฺสามีติ อคฺคเหสิ ฯ สามิกา ต ภิกฺขุ โจเทสุ อสฺสมโณสิ
ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อเถยฺยจิตฺตสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกขฺ ุโน นทึ
ตรนฺตสฺส รชกาน หตฺถโต มุตฺต สาฏก ปาเท ลคฺค โหติ ฯ โส
ภิกฺขุ ปุเร สามิกา ปสฺสนฺตีติ เถยฺยจิตฺโต อคฺคเหสิ ฯ สามิกา ต
ภิกฺขุ โจเทสุ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๕๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สปฺปกุมฺภึ
ปสฺสิตฺวา โถก โถก ปริภฺุชิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๖๐] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู สวิทหิตฺวา อคมสุ
ภณฺฑ อวหริสฺสามาติ ฯ เอโก ภณฺฑ อวหริ ฯ เต เอวมาหสุ
น มย ปาราชิกา โย อวหโฏ โส ปาราชิโกติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อาปตฺตึ ตุเมฺห ภิกฺขเว อาปนฺนา ปาราชิกนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู สวิทหิตฺวา ภณฺฑ อวหริตฺวา
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ภาเชสุ ฯ เตหิ ภาชิยมาเน เอกเมกสฺส ปฏิวิโส น ปฺจมาสโก
ปูริ ฯ เต เอวมาหสุ น มย ปาราชิกาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อาปตฺตึ ตุเมฺห ภิกฺขเว อาปนฺนา ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๖๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สาวตฺถิย ทุพฺภิกฺเข
อาปณิกสฺส ตณฺฑุลมุฏึ เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สาวตฺถิย ทุพฺภิกฺเข อาปณิกสฺส มุคฺคมุฏึ
ฯเปฯ มาสมุฏึ ฯเปฯ ติลมุฏึ เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ'
[๑๖๒] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย อนฺธวเน โจรกา คาวึ
หนฺตฺวา มส ขาทิตฺวา เสสก ปฏิสาเมตฺวา อคมสุ ฯ ภิกฺขู
ปสุกูลสฺิโน ปฏิคฺคหาเปตฺวา ปริภฺุชึสุ ฯ โจรกา เต ภิกฺขู
โจเทสุ อสฺสมณาตฺถ ตุเมฺหติ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปสุกูลสฺิสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
สาวตฺถิย อนฺธวเน โจรกา สูกร หนฺตฺวา มส ขาทิตฺวา เสสก
ปฏิสาเมตฺวา อคมสุ ฯ ภิกฺขู ปสุกูลสฺิโน ปฏิคฺคหาเปตฺวา
ปริภฺุชึสุ ฯ โจรกา เต ภิกฺขู โจเทสุ อสฺสมณาตฺถ ตุเมฺหติ ฯ
เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปสุกูลสฺิสฺสาติ ฯ
[๑๖๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ติณกฺเขตฺต คนฺตฺวา
ลุต ติณ ปฺจมาสคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ
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อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๖๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ติณกฺเขตฺต คนฺตฺวา
ติณ ลายิตฺวา ปฺจมาสคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๖๕] เตน โข ปน สมเยน อาคนฺตุกา ภิกฺขู สงฺฆสฺส อมฺพ
ภาชาเปตฺวา ปริภฺุชึสุ ฯ อาวาสิกา ภิกฺขู เต ภิกขฺ ู โจเทสุ
อสฺสมณาตฺถ ตุเมฺหติ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ กึจิตฺตา ตุเมฺห ภิกฺขเวติ ฯ ปริโภคตฺถาย มย
ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปริโภคตฺถายาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อาคนฺตุกา ภิกฺขู สงฺฆสฺส ชมฺพพ ฯเปฯ สงฺฆสฺส ลพุช ฯเปฯ
สงฺฆสฺส ปนส ฯเปฯ สงฺฆสฺส ตาลปกฺก ฯเปฯ สงฺฆสฺส
อุจฺฉุ ฯเปฯ สงฺฆสฺส ติมฺพรูสก ภาชาเปตฺวา ปริภฺุชึสุ ฯ
อาวาสิกา ภิกฺขู เต ภิกฺขู โจเทสุ อสฺสมณาตฺถ ตุเมฺหติ ฯ
เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปริโภคตฺถายาติ ฯ
[๑๖๖] เตน โข ปน สมเยน อมฺพปาลกา ภิกฺขูน อมฺพผล
เทนฺติ ฯ ภิกขฺ ู โคเปตุ อิเม อิสฺสรา นยิเม ทาตุนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺตา
น ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว
โคปกสฺส ทาเนติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ชมฺพปุ าลกา ฯเปฯ
ลพุชปาลกา ฯเปฯ ปนสปาลกา ฯเปฯ ตาลปกฺกปาลกา ฯเปฯ
อุจฺฉุปาลกา ฯเปฯ ติมฺพรูสกปาลกา ภิกฺขูน ติมฺพรูสเก เทนฺติ ฯ
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ภิกฺขู โคเปตุ อิเม อิสฺสรา นยิเม ทาตุนฺติ กุกฺกุจจฺ ายนฺตา น
ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว
โคปกสฺส ทาเนติ ฯ
[๑๖๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สงฺฆสฺส ทารุ
ตาวกาลิก หริตฺวา อตฺตโน วิหารสฺส กุฑฺฑ อุปตฺถมฺเภสิ ฯ ภิกฺขู
ต ภิกฺขุ โจเทสุ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขตู ิ ฯ ตาวกาลิโก
อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ตาวกาลิเกติ ฯ
[๑๖๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สงฺฆสฺส อุทก
เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯเปฯ สงฺฆสฺส มตฺติก เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯเปฯ
สงฺฆสฺส มฺุชกติณ ๑ เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สงฺฆสฺส มฺุชกติณ เถยฺยจิตฺโต ฌาเปสิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๖๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สงฺฆสฺส มฺจ
เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว
ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ สงฺฆสฺส ป ฯเปฯ สงฺฆสฺส ภิสึ ฯเปฯ สงฺฆสฺส พิมฺโพหน
#๑ ยุ. ม. ปฺุชกิต ติณ ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 123

ฯเปฯ สงฺฆสฺส กวาฏ ฯเปฯ สงฺฆสฺส อาโลกสนฺธึ ฯเปฯ สงฺฆสฺส
โคปานสึ เถยฺยจิตฺโต อวหริ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๑๗๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อฺตรสฺส อุปาสกสฺส
วิหารปริโภค เสนาสน อฺตฺร ปริภฺุชนฺติ ฯ อถโข โส
อุปาสโก อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา
อฺตฺร ปริโภค อฺตฺร ปริภฺุชิสสฺ นฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อฺตฺร ปริโภโค อฺตฺร ปริภฺุชิตพฺโพ
โย ปริภฺุเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ภิกฺขู อุโปสถคฺคป ๑ สนฺนิสชฺชมฺป หริตุ กุกกฺ ุจฺจายนฺตา ฉมาย
นิสีทนฺติ ฯ คตฺตานิป จีวรานิป ปสุกิตานิ โหนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตาวกาลิก หริตุนฺติ ฯ
[๑๗๑] เตน โข ปน สมเยน จมฺปาย ถุลฺลนนฺทาย ภิกขฺ ุนิยา
อนฺเตวาสี ภิกฺขุนี ถุลฺลนนฺทาย ภิกฺขุนิยา อุปฏากกุล คนฺตฺวา
อยฺยา อิจฺฉติ เตกฏลฺลยาคุ ปาตุนฺติ ปจาเปตฺวา หริตฺวา อตฺตนา
ปริภฺุชิ ฯ สา ชานิตฺวา ต โจเทสิ อสฺสมณีสิ ตฺวนฺติ ฯ ตสฺสา
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯ อถโข สา ภิกฺขนุ ี ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปาราชิกสฺส อาปตฺติ สมฺปชาน#๑ รา. อุโปสถคฺเคป ฯ
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มุสาวาเท ปาจิตฺติยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชคเห
ถุลลฺ นนฺทาย ภิกฺขุนิยา อนฺเตวาสี ภิกฺขุนี ถุลฺลนนฺทาย ภิกฺขุนิยา
อุปฏากกุล คนฺตฺวา อยฺยา อิจฺฉติ มธุโคฬก ขาทิตุนฺติ ปจาเปตฺวา
หริตฺวา อตฺตนา ปริภฺุชิ ฯ สา ชานิตฺวา ต โจเทสิ อสฺสมณีสิ
ตฺวนฺติ ฯ ตสฺสา กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ สมฺปชานมุสาวาเท ปาจิตฺติยสฺสาติ ฯ
[๑๗๒] เตน โข ปน สมเยน เวสาลิย อายสฺมโต อชฺชกุ สฺส
อุปฏากสฺส คหปติโน เทฺว ทารกา โหนฺติ ปุตฺโต จ ภาคิเนยฺโย
จ ฯ อถโข โส คหปติ อายสฺมนฺต อชฺชุก เอตทโวจ อิม ภนฺเต
โอกาส โย อิเมส ทฺวินฺน ทารกาน สทฺโธ โหติ ปสนฺโน ตสฺส
อาจิกฺเขยฺยาสีติ ฯ โส กาลมกาสิ ๑ ฯ เตน โข ปน สมเยน ตสฺส
คหปติโน ภาคิเนยฺโย สทฺโธ โหติ ปสนฺโน ฯ อถโข อายสฺมา
อชฺชุโก ต โอกาส ตสฺส ทารกสฺส อาจิกฺขิ ฯ โส เตน สาปเตยฺเยน
กุฏมฺพฺจ สณฺเปสิ ทานฺจ ปฏเปสิ ฯ อถโข ตสฺส คหปติโน
ปุตฺโต อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต อานนฺท
ปตุโน ทายชฺโช ปุตโฺ ต วา ภาคิเนยฺโย วาติ ฯ ปุตฺโต โข
อาวุโส ปตุโน ๒ ทายชฺโชติ ฯ อย ภนฺเต อยฺโย อชฺชุโก อมฺหาก
#๑ ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสุ อยมตฺโถ น ทิสฺสติ ฯ อมฺหากมฺปน
#โปตฺถเก รามฺโปตฺถเก จ ปฺายเตว ฯ ๒ มาตาปตูนนฺติป
#ปาโ ฯ
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สาปเตยฺย อมฺหาก เมถุนกสฺส อาจิกฺขีติ ฯ อสฺสมโณ อาวุโส
อายสฺมา อชฺชุโกติ ฯ อถโข อายสฺมา อชฺชโุ ก อายสฺมนฺต อานนฺท
เอตทโวจ เทหิ เม อาวุโส อานนฺท วินิจฺฉยนฺติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อายสฺมา อุปาลิ อายสฺมโต อชฺชุกสฺส ปกฺโข โหติ ฯ
อถโข อายสฺมา อุปาลิ อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ โย นุ โข
อาวุโส อานนฺท สามิเกน อิม โอกาส อิตฺถนฺนามสฺส อาจิกฺขาหีติ ๑
วุตฺโต ตสฺส อาจิกฺขติ กึ โส อาปชฺชตีติ ฯ น โส ๒ภนฺเต กิฺจิ
อาปชฺชติ อนฺตมโส ทุกกฺ ฏมตฺตมฺปติ ฯ อย อาวุโส อายสฺมา
อชฺชุโก สามิเกน อิม โอกาส อิตฺถนฺนามสฺส อาจิกฺขาหีติ วุตฺโต
ตสฺส อาจิกฺขิ อนาปตฺติ อาวุโส อายสฺมโต อชฺชกุ สฺสาติ ฯ
[๑๗๓] เตน โข ปน สมเยน พาราณสิย อายสฺมโต ปลินทฺ วจฺฉสฺส
อุปฏากกุล โจเรหิ อุปทฺทุต โหติ เทฺว จ ทารกา นีตา โหนฺติ ฯ
อถโข อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ เต ทารเก อิทฺธิยา อาเนตฺวา ปาสาเท
เปสิ ฯ มนุสฺสา เต ทารเก ปสฺสิตฺวา อยฺยสฺสาย ปลินฺทวจฺฉสฺส
อิทฺธานุภาโวติ อายสฺมนฺเต ปลินฺทวจฺเฉ อภิปฺปสีทึสุ ฯ ภิกฺขู
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ
โจเรหิ นีเต ทารเก อาเนสฺสตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขเว อิทฺธิมนฺตสฺส อิทฺธิวิสเยติ ฯ
#๑ ยุ. ม. อาจิกฺขาติ ฯ ๒ เตสุ ทฺวีสุป โปตฺถเกสุ อย ปาโ
#นตฺถิ ฯ
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[๑๗๔] เตน โข ปน สมเยน เทฺว ภิกฺขู สหายกา โหนฺติ ปณฺฑโก
จ กปโล จ ฯ เอโก คามเก วิหรติ เอโก โกสมฺพิย ฯ อถโข
ตสฺส ภิกฺขุโน คามกา โกสมฺพึ คจฺฉนฺตสฺส อนฺตรามคฺเค นทึ
ตรนฺตสฺส สูกริกาน หตฺถโต มุตฺตา เมทวฏฏิ ปาเท ลคฺคา โหติ ฯ
โส ภิกฺขุ สามิกาน ทสฺสามีติ อคฺคเหสิ ฯ สามิกา ต ภิกฺขุ
โจเทสุ อสฺสมโณสิ ตฺวนฺติ ฯ ต อุตฺตณ
ิ ฺณ อฺตรา โคปาลิกา
ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ เอหิ ภนฺเต เมถุน ธมฺม ปฏิเสวาติ ฯ โส
ปกติยาปาห อสฺสมโณติ ตสฺสา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตฺวา โกสมฺพึ
คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว อทินฺนาทาเน ปาราชิกสฺส อาปตฺติ
เมถุน ธมฺม สมาโยเค ปาราชิกสฺสาติ ฯ
[๑๗๕] เตน โข ปน สมเยน สาคลาย อายสฺมโต ทฬฺหกิ สฺส
สทฺธิวิหาริโก ภิกฺขุ อนภิรติยา ปฬิโต อาปณิกสฺส เวน อวหริตฺวา
อายสฺมนฺต ทฬฺหิก เอตทโวจ อสฺสมโณ อห ภนฺเต วิพฺภมิสฺสามีติ ฯ
กึ ตยา อาวุโส กตนฺติ ฯ อาปณิกสฺส เวน คณฺหามิ ภนฺเตติ ๑ฯ
อาหราเปตฺวา อคฺฆาเปสิ ฯ ต อคฺฆาเปนฺต น ปฺจมาสก ๒
#๑ ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสุ อิมสฺส อตฺถสฺส วิสทิสตา โหติ ฯ ตตฺถ หิ
#โส เอตมตฺถ อาโรเจสีติ วุตฺต ฯ อมฺหากมฺปน โปตฺถเก รามฺ#โปตฺถเก จ อีทิโสเยวตฺโถ ปฺายติ ฯ ๒ ยุ. ปฺจมาสเก ฯ
#ม. ปฺจมาสโก ฯ
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อคฺฆติ ฯ อนาปตฺติ อาวุโส ปาราชิกสฺสาติ ธมฺมึ กถ อกาสิ ฯ
โส ภิกฺขุ อภิรมีติ ฯ
ทุติยปาราชิก นิฏิต ฯ
______________________
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ตติยปาราชิกกณฺฑ
[๑๗๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควา ภิกฺขูน อเนกปริยาเยน
อสุภกถ กเถติ อสุภาย วณฺณ ภาสติ อสุภภาวนาย วณฺณ ภาสติ
อาทิสฺส อาทิสฺส อสุภสมาปตฺติยา วณฺณ ภาสติ ฯ อถโข ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ อิจฺฉามห ภิกฺขเว อทฺธมาส ปฏิสลฺลียิตุ นมฺหิ
เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ อฺตฺร เอเกน ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปฏิสฺสุณิตฺวา นาสฺสุธ โกจิ
ภควนฺต อุปสงฺกมติ อฺตฺร เอเกน ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ ภิกฺขู
ภควา โข อเนกปริยาเยน อสุภกถ กเถติ อสุภาย วณฺณ ภาสติ
อสุภภาวนาย วณฺณ ภาสติ อาทิสฺส อาทิสฺส อสุภสมาปตฺติยา
วณฺณ ภาสตีติ เต ๑ อเนกาการโวการ อสุภภาวนานุโยคมนุยุตฺตา
วิหรนฺติ ฯ เต สเกน กาเยน อฏฏิยนฺติ หรายนฺติ ชิคุจฺฉนฺติ เสยฺยถาป
นาม อิตฺถี วา ปุริโส วา ทหโร ยุวา มณฺฑนกชาติโก สีส
นหาโต อหิกุณเปน วา กุกฺกุรกุณเปน วา มนุสสฺ กุณเปน วา
กณฺเ อาลคฺเคน ๒ อฏฏเิ ยยฺย หราเยยฺย ชิคุจฺเฉยฺย เอวเมว เต
ภิกฺขู สเกน กาเยน อฏฏยิ นฺตา หรายนฺตา ชิคุจฺฉนฺตา อตฺตนาป
อตฺตาน ชีวิตา โวโรเปนฺติ อฺมฺป ชีวิตา โวโรเปนฺติ
#๑ อติเรกปาเน ภวิตพฺพ ๒ ยุ. ม. อาสตฺเตน ฯ รา. อาสฏเน ฯ
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มิคลณฺฑิกป สมณกุตฺตก อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ ๑ สาธุ โน
อาวุโส ชีวิตา โวโรเปหิ อิท เต ปตฺตจีวร ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข
มิคลณฺฑิโก สมณกุตฺตโก ปตฺตจีวเรหิ ภโฏ สมฺพหุเล ภิกฺขู
ชีวิตา โวโรเปตฺวา โลหิตก ๒ อสึ อาทาย เยน วคฺคุมุทา นที
เตนุปสงฺกมิ ฯ อถโข มิคลณฺฑิกสฺส สมณกุตฺตกสฺส โลหีตก
ต ๓ อสึ โธวนฺตสฺส อหุเทว กุกฺกุจฺจ อหุ วิปฺปฏิสาโร อลาภา
วต เม น วต เม ลาภา ทุลฺลทฺธ วต เม น วต เม สุลทฺธ
พหุ วต มยา อปฺุ ปสุต โยห ภิกฺขู สีลวนฺเต กลฺยาณธมฺเม
ชีวิตา โวโรเปสินฺติ ฯ อถโข อฺตรา มารกายิกา เทวตา
อภิชฺชมาเน อุทเก อาคนฺตฺวา มิคลณฺฑิก สมณกุตฺตก เอตทโวจ
สาธุ สาธุ สปฺปุริส ลาภา เต สปฺปรุ ิส สุลทฺธ เต สปฺปุริส
พหุ ตยา สปฺปุริส ปฺุ ปสุต ย ตฺว อติณฺเณ ตาเรสีติ ฯ
อถโข มิคลณฺฑิโก สมณกุตฺตโก ลาภา กิร เม สุลทฺธ กิร เม
พหุ กิร มยา ปฺุ ปสุต อติณฺเณ กิราห ตาเรมีติ ติณฺห ๔
อสึ อาทาย วิหาเรน วิหาร ปริเวเณน ปริเวณ อุปสงฺกมิตฺวา
เอว วเทติ โก อติณฺโณ ก ตาเรมีติ ฯ ตตฺถ เย เต ภิกฺขู
อวีตราคา เตส ตสฺมึ สมเย โหติเยว ภย โหติ ฉมฺภิตตฺต
โหติ โลมหโส ฯ เย ปน เต ภิกฺขู วีตราคา เตส ตสฺมึ สมเย น
#๑ ยุ. ม. วทนฺติ ฯ ๒ ยุ. ม. โลหิตคต ฯ ๒ เตสุ โปตฺถเกสุ
#นตฺถิ อย ปาโ ฯ ๔ ยุ. ม. รา. ติกฺข ฯ
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โหติ ภย น โหติ ฉมฺภิตตฺต น โหติ โลมหโส ฯ อถโข
มิคลณฺฑิโก สมณกุตฺตโก เอกป ภิกฺขุ เอกาเหเนว ชีวิตา โวโรเปสิ
เทฺวป ภิกฺขู เอกาเหน ชีวิตา โวโรเปสิ ตโยป ภิกฺขู เอกาเหน
ชีวิตา โวโรเปสิ จตฺตาโรป ภิกฺขู เอกาเหน ชีวิตา โวโรเปสิ
ปฺจป ภิกฺขู เอกาเหน ชีวิตา โวโรเปสิ ฯเปฯ ทสป ภิกฺขู
เอกาเหน ชีวิตา โวโรเปสิ วีสป ๑ภิกฺขู เอกาเหน ชีวิตา โวโรเปสิ
ตึสป ภิกฺขู เอกาเหน ชีวิตา โวโรเปสิ จตฺตาฬีสป ๒ภิกฺขู เอกาเหน
ชีวิตา โวโรเปสิ ปฺาสป ภิกฺขู เอกาเหน ชีวิตา โวโรเปสิ
สฏึป ภิกฺขู เอกาเหน ชีวิตา โวโรเปสิ ฯ
[๑๗๗] อถโข ภควา ตสฺส อทฺธมาสสฺส อจฺจเยน ปฏิสลฺลานา
วุฏิโต อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ กินฺนุ โข อานนฺท ตนุภูโต
วิย ภิกฺขุสงฺโฆติ ฯ ตถา หิ ปน ภนฺเต ภควา ภิกฺขูน อเนกปริยาเยน
อสุภกถ กเถติ อสุภาย วณฺณ ภาสติ อสุภภาวนาย วณฺณ
ภาสติ อาทิสฺส อาทิสฺส อสุภสมาปตฺติยา วณฺณ ภาสติ เต จ
ภนฺเต ภิกฺขู ภควา โข อเนกปริยาเยน อสุภกถ กเถติ อสุภาย
วณฺณ ภาสติ อสุภภาวนาย วณฺณ ภาสติ อาทิสฺส อาทิสฺส
อสุภสมาปตฺติยา วณฺณ ภาสตีติ อเนกาการโวการ อสุภภาวนานุโยคมนุยุตฺตา วิหรนฺติ เต สเกน กาเยน อฏฏิยนฺติ หรายนฺติ
ชิคุจฺฉนฺติ เสยฺยถาป นาม อิตฺถี วา ปุริโส วา ทหโร ยุวา
#๑ ยุ. วีสตึ ฯ ม. รา. วีสติป ฯ ๒ ยุ. จตฺตารีสป ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 131

มณฺฑนกชาติโก สีส นหาโต อหิกุณเปน วา กุกฺกุรกุณเปน วา
มนุสฺสกุณเปน วา กณฺเ อาลคฺเคน อฏฏิเยยฺย หราเยยฺย ชิคุจฺเฉยฺย
เอวเมว เต ภิกฺขู สเกน กาเยน อฏฏยิ นฺตา หรายนฺตา ชิคุจฺฉนฺตา
อตฺตนาป อตฺตาน ชีวิตา โวโรเปนฺติ อฺมฺป ชีวิตา โวโรเปนฺติ
มิคลณฺฑิกป สมณกุตฺตก อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ สาธุ โน
อาวุโส ชีวิตา โวโรเปหิ อิท เต ปตฺตจีวร ภวิสฺสตีติ อถโข
ภนฺเต มิคลณฺฑิโก สมณกุตฺตโก ปตฺตจีวเรหิ ภโฏ เอกป ภิกฺขุ
เอกาเหน ชีวิตา โวโรเปสิ ฯเปฯ สฏึป ภิกฺขู เอกาเหน ชีวิตา
โวโรเปสิ สาธุ ภนฺเต ภควา อฺ ปริยาย อาจิกฺขตุ ยถาย
ภิกฺขุสงฺโฆ อฺาย สณฺเหยฺยาติ ฯ เตนหานนฺท ยาวติกา ภิกฺขู
เวสาลึ อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ เต สพฺเพ อุปฏานสาลาย สนฺนิปาเตหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปฏิสฺสุณิตฺวา
ยาวติกา ภิกฺขู เวสาลึ อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ เต สพฺเพ อุปฏานสาลาย สนฺนิปาเตตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต เอตทโวจ สนฺนปิ ติโต ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ ยสฺสิทานิ ภนฺเต
ภควา กาล มฺตีติ ฯ
[๑๗๘] อถโข ภควา เยน อุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ อยป โข ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ ภาวิโต
พหุลีกโต สนฺโต เจว ปณีโต จ อเสจนโก จ สุโข จ วิหาโร
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อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน จ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม านโส อนฺตรธาเปติ
วูปสเมติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส อูหต รโชชลฺล
ตเมน มหาอกาลเมโฆ านโส อนฺตรธาเปติ วูปสเมติ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ ภาวิโต พหุลีกโต สนฺโต เจว
ปณีโต จ อเสจนโก จ สุโข จ วิหาโร อุปฺปนฺนปุ ฺปนฺเน จ
ปาปเก อกุสเล ธมฺเม านโส อนฺตรธาเปติ วูปสเมติ กถ
ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ กถ พหุลีกโต สนฺโต
เจว ปณีโต จ อเสจนโก จ สุโข จ วิหาโร อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน
จ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม านโส อนฺตรธาเปติ วูปสเมติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต
วา นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ
อุปฏเปตฺวา โส สโต ว อสฺสสติ สโต ปสฺสสติ ทีฆ วา
อสฺสสนฺโต ทีฆ อสฺสสามีติ ปชานาติ ทีฆ วา ปสฺสสนฺโต ทีฆ
ปสฺสสามีติ ปชานาติ รสฺส วา อสฺสสนฺโต รสฺส อสฺสสามีติ
ปชานาติ รสฺส วา ปสฺสสนฺโต รสฺส ปสฺสสามีติ ปชานาติ
สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ สพฺพกายปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสสิสสฺ ามีติ สิกฺขติ
ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปติปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปติปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ สุขปฏิสเวที
อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ สุขปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ จิตฺต-
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สงฺขารปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสมฺภย จิตฺตสงฺขาร อสฺสสิสสฺ ามีติ สิกฺขติ
ปสฺสมฺภย จิตฺตสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ จิตฺตปฏิสเวที
อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ จิตฺตปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
อภิปฺปโมทย จิตฺต อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ อภิปฺปโมทย จิตฺต
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ สมาทห จิตฺต อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
สมาทห จิตฺต ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ วิโมจย จิตฺต อสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ วิโมจย จิตฺต ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ อนิจฺจานุปสฺสี
อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
วิราคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ วิราคานุปสฺสี ปสฺสสิสสฺ ามีติ
สิกฺขติ นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ นิโรธานุปสฺสี
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ เอว ภาวิโต โข
ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ เอว พหุลีกโต สนฺโต เจว ปณีโต
จ อเสจนโก จ สุโข จ วิหาโร อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน จ ปาปเก
อกุสเล ธมฺเม านโส อนฺตรธาเปติ วูปสเมตีติ ฯ
[๑๗๙] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขู อตฺตนาป
อตฺตาน ชีวิตา โวโรเปนฺติ อฺมฺป ชีวิตา โวโรเปนฺติ
มิคลณฺฑิกป สมณกุตฺตก อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ สาธุ โน

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 134

อาวุโส ชีวิตา โวโรเปหิ อิท เต ปตฺตจีวร ภวิสฺสตีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ภิกฺขเว เตส ภิกฺขนู 
อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ
นาม เต ภิกขฺ เว ภิกฺขู อตฺตนาป อตฺตาน ชีวิตา โวโรเปสฺสนฺติ
อฺมฺป ชีวิตา โวโรเปสฺสนฺติ มิคลณฺฑิกป สมณกุตฺตก
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วกฺขนฺติ สาธุ โน อาวุโส ชีวิตา โวโรเปหิ
อิท เต ปตฺตจีวร ภวิสฺสตีติ เนต ภิกขฺ เว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา โวโรเปยฺย สตฺถหารก
วาสฺส ปริเยเสยฺย อยมฺป ปาราชิโก โหติ อสวาโสติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๑๘๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร อุปาสโก คิลาโน
โหติ ฯ ตสฺส ปชาปตี อภิรูปา โหติ ทสฺสนียา ปาสาทิกา ฯ
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ตสฺสา อิตฺถิยา ปฏิพทฺธจิตฺตา โหนฺติ ฯ อถโข
ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน เอตทโหสิ สเจ โข โส อาวุโส อุปาสโก
ชีวิสฺสติ น มย ต อิตฺถึ ลภิสฺสาม หนฺท มย อาวุโส ตสฺส
อุปาสกสฺส มรณวณฺณ สวณฺเณมาติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
เยน โส อุปาสโก เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ต อุปาสก
เอตทโวจุ ตฺว โขสิ อุปาสก กตกลฺยาโณ กตกุสโล กตภีรุตฺตาโณ
อกตปาโป อกตลุทฺโธ อกตกิพฺพิโส กต ตยา กลฺยาณ อกต
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ตยา ปาป กึ ตุยฺหิมินา ปาปเกน ทุชชฺ ีวิเตน มตนฺเต ชีวิตา
เสยฺโย อิโต ตฺว กาลกโต กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชิสฺสสิ ตตฺถ ทิพฺเพหิ ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโ ต
สมงฺคิภูโต ปริจาเรสฺสสีติ ฯ อถโข โส อุปาสโก สจฺจ โข อยฺยา
อาหสุ อหฺหิ กตกลฺยาโณ กตกุสโล กตภีรุตฺตาโณ อกตปาโป
อกตลุทฺโธ อกตกิพฺพิโส กต มยา กลฺยาณ อกต มยา ปาป
กึ มยฺหิมินา ปาปเกน ทุชฺชีวิเตน มต เม ชีวิตา เสยฺโย อิโต
อห กาลกโต กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชิสฺสามิ ตตฺถ ทิพฺเพหิ ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต
สมงฺคิภูโต ปริจาเรสฺสามีติ ฯ โส อสปฺปายานิ เจว โภชนานิ
ภฺุชิ อสปฺปายานิ จ ขาทนียานิ ขาทิ อสปฺปายานิ จ สายนียานิ
สายิ อสปฺปายานิ จ ปานานิ ปวิ ฯ ตสฺส อสปฺปายานิ เจว
โภชนานิ ภฺุชโต อสปฺปายานิ จ ขาทนียานิ ขาทโต อสปฺปายานิ
จ สายนียานิ สายโต อสปฺปายานิ จ ปานานิ ปวโต ขโร
อาพาโธ อุปฺปชฺชิ ฯ โส เตเนว อาพาเธน กาลมกาสิ ฯ ตสฺส
ปชาปตี อุชฌ
ฺ ายติ ขียติ วิปาเจติ อลชฺชิโน อิเม สมณา
สกฺยปุตฺติยา ทุสฺสีลา มุสาวาทิโน อิเม หิ นาม ธมฺมจาริโน
สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา
ปฏิชานิสฺสนฺติ นตฺถิ อิเมส สามฺ นตฺถิ อิเมส พฺรหฺมฺ
นฏ อิเมส สามฺ นฏ อิเมส พฺรหฺมฺ กุโต อิเมส
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สามฺ กุโต อิเมส พฺรหฺมฺ อปคตา อิเม สามฺา
อปคตา อิเม พฺรหฺมฺา อิเม เม สามิกสฺส มรณวณฺณ
สวณฺเณสุ อิเมหิ เม สามิโก มาริโตติ ฯ อฺเป มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ อลชฺชโิ น อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา
ทุสฺสีลา มุสาวาทิโน อิเม หิ นาม ธมฺมจาริโน สมจาริโน
พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา ปฏิชานิสฺสนฺติ
นตฺถิ อิเมส สามฺ นตฺถิ อิเมส พฺรหฺมฺ นฏ อิเมส
สามฺ นฏ อิเมส พฺรหฺมฺ กุโต อิเมส สามฺ กุโต
อิเมส พฺรหฺมฺ อปคตา อิเม สามฺา อปคตา อิเม
พฺรหฺมฺา อิเม อุปาสกสฺส มรณวณฺณ สวณฺเณสุ อิเมหิ
อุปาสโก มาริโตติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อุปาสกสฺส มรณวณฺณ สวณฺเณสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว อุปาสกสฺส มรณวณฺณ สวณฺเณถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริสา อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป
อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา
อุปาสกสฺส มรณวณฺณ สวณฺเณสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
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อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา
โวโรเปยฺย สตฺถหารก วาสฺส ปริเยเสยฺย มรณวณฺณ วา
สวณฺเณยฺย มรณาย วา สมาทเปยฺย อมฺโภ ปุริส กึ
ตุยฺหิมินา ปาปเกน ทุชฺชวี ิเตน มตนฺเต ชีวิตา เสยฺโยติ อิติจิตฺตมโน
จิตฺตสงฺกปฺโป อเนกปริยาเยน มรณวณฺณ วา สวณฺเณยฺย
มรณาย วา สมาทเปยฺย อยมฺป ปาราชิโก โหติ อสวาโสติ ฯ
[๑๘๑] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สฺจิจฺจาติ ชานนฺโต สฺชานนฺโต
เจจฺจ อภิวิตริตฺวา วีติกฺกโม ฯ มนุสสฺ วิคฺคโห นาม ย มาตุกุจฺฉิสฺมึ
ปม จิตฺต อุปฺปนฺน ปม วิฺาณ ปาตุภูต ยาว
มรณกาลา เอตฺถนฺตเร เอโส มนุสฺสวิคฺคโห นาม ฯ ชีวิตา
โวโรเปยฺยาติ ชีวิตินฺทฺริย อุปจฺฉินฺทติ อุปโรเธติ สนฺตตึ วิโกเปติ ฯ
สตฺถหารก วาสฺส ปริเยเสยฺยาติ อสึ วา สตฺตึ วา เภณฺฑึ
วา สูล วา ลคุฬ วา ปาสาณ วา สตฺถ วา วิส วา รชฺชุ วา ฯ
[๑๘๒] มรณวณฺณ วา สวณฺเณยฺยาติ ชีวิเต อาทีนว ทสฺเสติ
มรเณ วณฺณ ภณติ ฯ
[๑๘๓] มรณาย วา สมาทเปยฺยาติ สตฺถ วา อาหร วิส
วา ขาท รชฺชยุ า วา อุพฺพนฺธิตฺวา กาล กโรหีติ ฯ
[๑๘๔] อมฺโภ ปุริสาติ อาลปนาธิวจนเมต อมฺโภ ปุริสาติ ๑ฯ
#๑ เตสุ วุตฺตโปตฺถเกสุ อิท วจน น ปฺายติ ฯ
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กึ ตุยฺหิมินา ปาปเกน ทุชฺชีวิเตน มตนฺเต ชีวิตา เสยฺโยติ ปาปก
นาม ชีวิต อฑฺฒาน ชีวิต อุปาทาย ทลิทฺทาน ชีวีต ปาปก
สธนาน ชีวติ  อุปาทาย อธนาน ชีวติ  ปาปก เทวาน ชีวิต
อุปาทาย มนุสฺสาน ชีวติ  ปาปก ฯ ทุชฺชีวิต นาม หตฺถจฺฉินฺนสฺส
ปาทจฺฉินฺนสฺส หตฺถปาทจฺฉินฺนสฺส กณฺณจฺฉินฺนสฺส นาสจฺฉินฺนสฺส
กณฺณนาสจฺฉินฺนสฺส ฯ กึ อิมินา จ ปาปเกน อิมินา จ ทุชฺชีวเิ ตน
มตนฺเต ชีวิตา เสยฺโยติ ฯ อิติจิตฺตมโนติ ย จิตฺต ต มโน
ย มโน ต จิตฺต ฯ จิตฺตสงฺกปฺโปติ มรณสฺี มรณเจตโน
มรณาธิปฺปาโย ฯ อเนกปริยาเยนาติ อุจฺจาวเจหิ อากาเรหิ ฯ
มรณวณฺณ วา สวณฺเณยฺยาติ ชีวิเต อาทีนว ทสฺเสติ มรเณ
วณฺณ ภณติ อิโต ตฺว กาลกโต กายสฺส เภทา ปร มรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสสิ ตตฺถ ทิพฺเพหิ ปฺจหิ กามคุเณหิ
สมปฺปโต สมงฺคิภูโต ปริจาเรสฺสสีติ ฯ
[๑๘๕] มรณาย วา สมาทเปยฺยาติ สตฺถ วา อาหร วิส
วา ขาท รชฺชุยา วา อุพพฺ นฺธิตฺวา กาล กโรหิ โสพฺเภ วา
นรเก วา ปปาเต วา ปปตาติ ฯ
[๑๘๖] อยมฺปติ ปุรเิ ม อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ปาราชิโก โหตีติ
เสยฺยถาป นาม ปุถุสลิ า เทฺวธา ภินฺนา อปฺปฏิสนฺธิกา โหติ
เอวเมว ภิกฺขุ สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา โวโรเปตฺวา อสฺสมโณ
โหติ อสกฺยปุตฺติโย เตน วุจฺจติ ปาราชิโก โหตีติ ฯ อสวาโสติ
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สวาโส นาม เอกกมฺม เอกุทฺเทโส สมสิกฺขาตา เอโส สวาโส
นาม ฯ โส เตน สทฺธึ นตฺถิ เตน วุจฺจติ อสวาโสติ ฯ
[๑๘๗] สาม อธิฏาย ทูเตน ทูตปรมฺปราย วิสกฺกิเยน ทูเตน
คตปจฺจาคเตน ทูเตน อรโห รโหสฺี รโห อรโหสฺี
อรโห อรโหสฺี รโห รโหสฺี กาเยน สวณฺเณติ วาจาย
สวณฺเณติ กาเยน วาจาย สวณฺเณติ ทูเตน สวณฺเณติ เลขาย
สวณฺเณติ โอปาต อปสฺเสน อุปนิกฺขปิ น เภสชฺช รูปูปหาโร
สทฺทูปหาโร คนฺธูปหาโร รสูปหาโร โผฏพฺพูปหาโร ธมฺมูปหาโร
อาจิกฺขนา อนุสาสนี สงฺเกตกมฺม นิมติ ฺตกมฺมนฺติ ฯ
[๑๘๘] สามนฺติ สย หนติ กาเยน วา กายปฏิพทฺเธน วา
นิสฺสคฺคิเยน วา ฯ อธิฏ ายาติ อธิฏ หิตฺวา อาณาเปติ เอว
วิชฺฌ เอว ปหร เอว ฆาเตหีติ ฯ
[๑๘๙] ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม ชีวิตา โวโรเปหีติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต มฺมาโน ต ชีวิตา โวโรเปติ
อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ ภิกขฺ ุ ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม
ชีวิตา โวโรเปหีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต มฺมาโน
อฺ ชีวิตา โวโรเปติ มูลฏสฺส อนาปตฺติ วธกสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ ภิกขฺ ุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม ชีวิตา
โวโรเปหีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส อฺ มฺมาโน ต
ชีวิตา โวโรเปติ อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ ภิกฺขุ
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อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม ชีวิตา โวโรเปหีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
โส อฺ มฺมาโน อฺ ชีวิตา โวโรเปติ มูลฏสฺส
อนาปตฺติ วธกสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๙๐] ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตุ อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนาม ชีวิตา
โวโรเปตูติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส อิตรสฺส อาโรเจติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ วธโก ปฏิคคฺ ณฺหาติ มูลฏสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ โส ต ชีวิตา โวโรเปติ อาปตฺติ สพฺเพส ปาราชิกสฺส ฯ
ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท อิตฺถนฺนาโม
อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตุ อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนาม ชีวิตา โวโรเปตูติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส อฺ อาณาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
วธโก ปฏิคคฺ ณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต ชีวิตา
โวโรเปติ มูลฏสฺส อนาปตฺติ อาณาปกสฺส จ วธกสฺส จ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๙๑] ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม ชีวิตา โวโรเปหีติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส คนฺตฺวา ปุน ปจฺจาคจฺฉติ นาห สกฺโกมิ
ต ชีวิตา โวโรเปตุนฺติ ฯ โส ปุน อาณาเปติ ยทา สกฺโกสิ
ตทา ต ชีวิตา โวโรเปหีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต ชีวิตา
โวโรเปติ อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๙๒] ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม ชีวิตา โวโรเปหีติ
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อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ต อาณาเปตฺวา วิปฺปฏิสารี น สาเวติ
มา ฆาเตหีติ ฯ โส ต ชีวิตา โวโรเปติ อาปตฺติ อุภินฺน
ปาราชิกสฺส ฯ ภิกฺขุ ภิกขฺ ุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม ชีวิตา
โวโรเปหีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส อาณาเปตฺวา วิปฺปฏิสารี
สาเวติ มา ฆาเตหีติ ฯ โส อาณตฺโต อห ตยาติ ต ชีวิตา
โวโรเปติ มูลฏสฺส อนาปตฺติ วธกสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ อิตฺถนฺนาม ชีวิตา โวโรเปหีติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ โส อาณาเปตฺวา วิปฺปฏิสารี สาเวติ มา ฆาเตหีติ ฯ
โส สาธูติ โอรมติ อุภินฺน อนาปตฺติ ฯ
[๑๙๓] อรโห รโหสฺี อุลฺลปติ อโห อิตฺถนฺนาโม หโต
อสฺสาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ รโห อรโหสฺี อุลฺลปติ อโห
อิตฺถนฺนาโม หโต อสฺสาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อรโห อรโหสฺี อุลฺลปติ อโห อิตฺถนฺนาโม หโต อสฺสาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ รโห รโหสฺี อุลฺลปติ อโห อิตฺถนฺนาโม
หโต อสฺสาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๙๔] กาเยน สวณฺเณติ นาม กาเยน วิการ กโรติ โย
เอว มรติ โส ธน วา ลภติ ยส วา ลภติ สคฺค วา คจฺฉตีติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตาย สวณฺณนาย มริสฺสามีติ ทุกฺข เวทน
อุปฺปาเทติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
วาจาย สวณฺเณติ นาม วาจาย ภณติ โย เอว มรติ โส
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ธน วา ลภติ ยส วา ลภติ สคฺค วา คจฺฉตีติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ตาย สวณฺณนาย มริสสฺ ามีติ ทุกฺข เวทน อุปฺปาเทติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ กาเยน
วาจาย สวณฺเณติ นาม กาเยน จ วิการ กโรติ วาจาย จ
ภณติ โย เอว มรติ โส ธน วา ลภติ ยส วา ลภติ
สคฺค วา คจฺฉตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตาย สวณฺณนาย
มริสฺสามีติ ทุกฺข เวทน อุปฺปาเทติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๙๕] ทูเตน สวณฺเณติ นาม ทูตสฺส สาสน อาโรเจติ โย
เอว มรติ โส ธน วา ลภติ ยส วา ลภติ สคฺค วา คจฺฉตีติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ทูตสฺส สาสน สุตฺวา มริสสฺ ามีติ ทุกฺข เวทน
อุปฺปาเทติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
เลขาย สวณฺเณติ นาม เลข ฉินฺทติ โย เอว มรติ โส
ธน วา ลภติ ยส วา ลภติ สคฺค วา คจฺฉตีติ อกฺขรกฺขราย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เลข ปสฺสิตฺวา มริสฺสามีติ ทุกฺข เวทน๔
อุปฺปาเทติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๙๖] โอปาต นาม มนุสฺส อุททฺ ิสฺส โอปาต ขนติ ปปติตฺวา
มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ๑ ฯ ปปติเต ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺชติ
#๑ อิโต ปร ยุโรปยโปตฺถเก มนุสฺโส ตสฺมึ ปปติ อาปตฺติ
#ทุกฺกฏสฺสาติ อตฺโถ วุตฺโต ฯ โส ปน สพฺพโปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ ฯ
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อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ อโนทิสฺส
โอปาต ขนติ โย โกจิ ปปติตฺวา มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
มนุสฺโส ตสฺมึ ปปตติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปปติเต ทุกฺขา
เวทนา อุปฺปชฺชติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ ยกฺโข วา เปโต วา ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคโห
วา ตสฺมึ ปปตติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปปติเต ทุกฺขา เวทนา
อุปฺปชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
ติรจฺฉานคโต ตสฺมึ ปปตติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปปติเต
ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๙๗] อปสฺเสน นาม อปสฺเสเน สตฺถ วา เปติ วิเสน
วา มกฺเขติ ทุพฺพล วา กโรติ โสพฺเภ วา นรเก วา ปปาเต
วา เปติ อิมินา ๑ ปปติตฺวา มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
สตฺเถน วา วิเสน วา ปปติเตน วา ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺชติ
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๙๘] อุปนิกฺขิปน นาม อสึ วา สตฺตึ วา เภณฺฑึ วา
สูล ๒ วา ลคุฬ วา ปาสาณ วา สตฺถ วา วิส วา รชฺชุ วา
อุปนิกฺขิปติ อิมินา มริสสฺ ตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เตน
#๑ ยุโรปยโปตฺถเก อยมฺป ปาโ น ปฺายติ ฯ ๒ เตสุ
#วุตฺตโปตฺถเกสุ อยมฺป ปาโ น ปฺายเตว ฯ
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มริสฺสามีติ ทุกฺข เวทน อุปฺปาเทติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๑๙๙] เภสชฺช นาม สปฺป วา นวนีต วา เตล วา มธุ
วา ผาณิต วา เทติ อิม สายิตฺวา มริสฺสตีติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ต สายิเต ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺชติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๒๐๐] รูปูปหาโร นาม อมนาปก รูป อุปสหรติ ภยานก
เภรว อิม ปสฺสิตฺวา อุตฺตสิตฺวา มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ต ปสฺสิตฺวา อุตฺตสติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ มนาปก รูป อุปสหรติ เปมนิย ๑ หทยงฺคม ๒อิม
ปสฺสิตฺวา อลาภเกน สุสสฺ ิตฺวา มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ต ปสฺสิตฺวา อลาภเกน สุสฺสติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ มรติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ สทฺทูปหาโร นาม อมนาปก สทฺท อุปสหรติ ภยานก เภรว อิม สุตฺวา อุตฺตสิตฺวา มริสฺสตีติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ต สุตฺวา อุตฺตสติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ มนาปก สทฺท อุปสหรติ เปมนิย ๓
หทยงฺคม ๔ อิม สุตฺวา อลาภเกน สุสสฺ ิตฺวา มริสฺสตีติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ต สุตฺวา อลาภเกน สุสสฺ ติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
#๑-๒ อิเม เทฺว ปาา ตีสุป โปตฺถเกสุ น ทิสฺสนฺติ ฯ ๓-๔ อิธ ปน
#าเน ตาทิสา วา ปาา ตตฺถาป ทิสฺสนฺติ ฯ
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มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ คนฺธูปหาโร นาม อมนาปก
คนฺธ อุปสหรติ เชคุจฺฉ ปาฏิกุลฺย อิม ฆายิตฺวา เชคุจฺฉตา
ปาฏิกุลฺยตา มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ต ฆายิเต เชคุจฺฉตา
ปาฏิกุลฺยตา ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺชติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ มนาปก คนฺธ อุปสหรติ อิม
ฆายิตฺวา อลาภเกน สุสฺสิตฺวา มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ต ฆายิตฺวา อลาภเกน สุสฺสติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ มรติ ฯ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ รสูปหาโร นาม อมนาปก รส อุปสหรติ
เชคุจฺฉ ปาฏิกุลฺย อิม สายิตฺวา เชคุจฺฉตา ปาฏิกุลยฺ ตา
มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ต สายิเต เชคุจฺฉตา ปาฏิกุลยฺ ตา
ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺชติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ มนาปก รส อุปสหรติ อิม
สายิตฺวา อลาภเกน สุสฺสิตฺวา มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ต
สายิตฺวา อลาภเกน สุสฺสติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ โผฏพฺพูปหาโร นาม อมนาปก โผฏพฺพ
อุปสหรติ ทุกฺขสมฺผสฺส ขรสมฺผสฺส อิมินา ผุฏโ มริสฺสตีติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เตน ผุฏสฺส ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺชติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ มนาปก
โผฏพฺพ อุปสหรติ สุขสมฺผสฺส มุทสุ มฺผสฺส อิมนิ า ผุฏโ
อลาภเกน สุสฺสิตฺวา มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เตน
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ผุฏโ อลาภเกน สุสฺสติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ มรติ
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ ธมฺมูปหาโร นาม เนรยิกสฺส นิรยกถ
กเถติ อิม สุตฺวา อุตฺตสิตฺวา มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ต สุตฺวา อุตฺตสติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯ กลฺยาณกมฺมสฺส สคฺคกถ กเถติ อิม สุตฺวา
อธิมุตฺโต มริสฺสตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ต สุตฺวา อธิมุตฺโต
มริสฺสามีติ ทุกฺข เวทน อุปฺปาเทติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๒๐๑] อาจิกฺขนา นาม ปุฏโ ภณติ เอว มรสฺสุ โย
เอว มรติ โส ธน วา ลภติ ยส วา ลภติ สคฺค วา คจฺฉตีติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตาย อาจิกฺขนาย มริสฺสามีติ ทุกฺข เวทน
อุปฺปาเทติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
อนุสาสนี นาม อปุฏโ ภณติ เอว มรสฺสุ โย เอว มรติ
โส ธน วา ลภติ ยส วา ลภติ สคฺค วา คจฺฉตีติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ตาย อนุสาสนิยา มริสสฺ ามีติ ทุกฺข เวทน อุปฺปาเทติ
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ มรติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๒๐๒] สงฺเกตกมฺม นาม สงฺเกต กโรติ ปุเรภตฺต วา
ปจฺฉาภตฺต วา รตฺตึ วา ทิวา วา เตน สงฺเกเตน ต ชีวิตา
โวโรเปหีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เตน สงฺเกเตน ต ชีวิตา
โวโรเปติ อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ ต สงฺเกต ปุเร วา
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ปจฺฉา วา ต ชีวิตา โวโรเปติ มูลฏสฺส อนาปตฺติ วธกสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ นิมิตฺตกมฺม นาม นิมิตฺต กโรติ อกฺขึ
วา นิกฺขนิสฺสามิ ภมุก วา อุกฺขิปสฺสามิ สีส วา อุกฺขิปสฺสามิ
เตน นิมิตฺเตน ต ชีวิตา โวโรเปหีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
เตน นิมิตฺเตน ต ชีวิตา โวโรเปติ อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ฯ
ต นิมิตฺต ปุเร วา ปจฺฉา วา ต ชีวิตา โวโรเปติ มูลฏสฺส
อนาปตฺติ วธกสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
[๒๐๓] อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อชานนฺตสฺส นมรณาธิปฺปายสฺส
อุมฺมตฺตกสฺส ขิตฺตจิตฺตสฺส ๑เวทนฏฏสฺส ๒อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกมฺหิ ปมภาณวาร นิฏิต ฯ
[๒๐๔] สวณฺณนา นิสีทนฺโต มุสโลทุกฺขเลน จ
วุฑฺฒปพฺพชิตา สนฺโต ลคฺค มส วิเสนป ๓
ตโย จ วตฺถุกมฺเมหิ อิฏกาหิปเร ตโย
วาสี โคปานสี เจว อฏฏโกตรณ ปติ
เสทนตฺถฺุจ สมฺพาโห นหาปนาพฺภฺชเนน จ
อุฏาเปนฺโต นิปาเตนฺโต อนฺนปาเนน มารณ
ชารคพฺโภ สปตฺตี จ มาตาปุตฺต อุโภ วธิ
#๑-๒ อิเม เทฺว ปาา ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสุ น ทิสฺสนฺติ ฯ
#๓ วุฑฒ
ฺ ปพฺพชิตาภิสนฺโน อคฺค วิมสนา วิสนฺติ เตสุ โปตฺถเกสุ
#อาคต ฯ
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อุโภ น มิยฺยเร มทฺทา ตาป วฺฌา วิชายินี
ปโตท นิคฺคเห ยกฺโข วาฬยกฺขฺจ ปาหิณิ
ต มฺมาโน ปหริ สคฺคฺจ นิรย ภเณ
อาฬวิยา ตโย รุกฺขา ทาเยหิ อปเร ตโย
มา กิลเมสิ น ตุยฺห ตกฺก โสจิรเกน ๑จาติ ฯ
[๒๐๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ คิลาโน โหติ ฯ
ตสฺส ภิกฺขู การฺุเน มรณวณฺณ สวณฺเณสุ ฯ โส ภิกฺขุ
กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ กจฺจิ นุ โข มย ปาราชิก
อาปตฺตึ อาปนฺนาติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อาปตฺตึ ตุเมฺห ภิกฺขเว อาปนฺนา ปาราชิกนฺติ ฯ
[๒๐๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ
ปเก ปโลติกาย ปฏิจฺฉนฺน ทารก นิสีทนฺโต โอตฺถริตฺวา มาเรสิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห ปาราชิก อาปตฺตึ
อาปนฺโนติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส น จ ภิกฺขเว อปฺปฏิเวกฺขิตฺวา
อาสเน นิสีทิตพฺพ โย นิสเี ทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๐๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ภตฺตคฺเค อนฺตรฆเร
อาสน ปฺาเปนฺโต มุสเล อุสฺสิเต เอก มุสล อคฺคเหสิ ฯ ทุติโย
มุสโล ปริปติตฺวา อฺตรสฺส ทารกสฺส มตฺถเก อวตฺถาสิ ฯ
#๑ ยุ. ม. ตกฺกสุวีรเกน ฯ รา. ตกฺก โสวิรเกน ฯ
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โส กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ กึจิตฺโต ตฺว
ภิกฺขูติ ฯ อสฺจิจฺโจ อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อสฺจิจฺจาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ภตฺตคฺเค อนฺตรฆเร อาสน
ปฺาเปนฺโต อุทุกฺขลภณฺฑิก อกฺกมิตฺวา ปวฏเฏสิ อฺตร ทารก
โอตฺถริตฺวา มาเรสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ อสฺจิจฺจาติ ฯ
[๒๐๘] เตน โข ปน สมเยน ปตาปตฺตา ภิกฺขูสุ ปพฺพชิตา
โหนฺติ ฯ กาเล อาโรจิเต ปุตฺโต ปตร เอตทโวจ คจฺฉ ภนฺเต
สงฺโฆ ต ปฏิมาเนตีติ ปฏิย คเหตฺวา ปณาเมสิ ฯ โส ปปติตฺวา
กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขตู ิ ฯ
นาห ภควา มรณาธิปฺปาโยติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ปตาปุตฺตา ภิกฺขูสุ
ปพฺพชิตา โหนฺติ ฯ กาเล อาโรจิเต ปุตฺโต ปตร เอตทโวจ
คจฺฉ ภนฺเต สงฺโฆ ต ปฏิมาเนตีติ มรณาธิปฺปาโย ปฏย คเหตฺวา
ปณาเมสิ ฯ โส ปปติตฺวา กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน ปตาปุตฺตา ภิกฺขูสุ ปพฺพชิตา โหนฺติ ฯ กาเล อาโรจิเต
ปุตฺโต ปตร เอตทโวจ คจฺฉ ภนฺเต สงฺโฆ ต ปฏิมาเนตีติ
มรณาธิปฺปาโย ปฏิย คเหตฺวา ปณาเมสิ ฯ โส ปปติตฺวา น
กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
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ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๐๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน ภฺุชนฺตสฺส
มส กณฺเ วิลคฺค โหติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ ตสฺส ภิกฺขุโน
คีวาย ปหาร อทาสิ ฯ สโลหิต มส ปติ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน
ภฺุชนฺตสฺส มส กณฺเ วิลคฺค โหติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ
มรณาธิปฺปาโย ตสฺส ภิกฺขุโน คีวาย ปหาร อทาสิ ฯ สโลหิต
มส ปติ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตรสฺส ภิกฺขุโน ภฺุชนฺตสฺส มส กณฺเ วิลคฺค โหติ ฯ
อฺตโร ภิกฺขุ มรณาธิปฺปาโย ตสฺส ภิกฺขุโน คีวาย ปหาร
อทาสิ ฯ สโลหิต มส ปติ ฯ โส ภิกขฺ ุ น กาลมกาสิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๑๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ
วิสคต ปณฺฑปาต ลภิตฺวา ปฏิกฺกมน หริตฺวา ภิกฺขูน อคฺคการิก
อทาสิ ฯ เต ภิกฺขู กาลมกสุ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ นาห ภควา ชานามีติ ฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ อชานนฺตสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ
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วีมสาธิปฺปาโย อฺตรสฺส ภิกฺขุโน วิส อทาสิ ฯ โส ภิกฺขุ
กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ กึจิตฺโต ตฺว
ภิกฺขูติ ฯ วีมสาธิปฺปาโย อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๑๑] เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา ๑ ภิกฺขู วิหารวตฺถุ
กโรนฺติ ฯ อฺตโร ภิกขฺ ุ เหฏา หุตฺวา สิล อุจฺจาเรสิ ฯ
อุปริเมน ภิกขฺ ุนา ทุคฺคหิตา สิลา เหฏิมสฺส ภิกขฺ ุโน มตฺถเก
อวตฺถาสิ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อสฺจิจฺจาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อาฬวิกา ภิกฺขู วิหารวตฺถุ กโรนฺติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ เหฏา
หุตฺวา สิล อุจฺจาเรสิ ฯ อุปริโม ภิกฺขุ มรณาธิปฺปาโย เหฏิมสฺส
ภิกฺขุโน มตฺถเก สิล มฺุจิ ฯ โส ภิกขฺ ุ กาลมกาสิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา ภิกฺขู วิหารวตฺถุ กโรนฺติ ฯ
อฺตโร ภิกฺขุ เหฏา หุตฺวา สิล อุจฺจาเรสิ ฯ อุปริโม ภิกฺขุ
มรณาธิปฺปาโย เหฏิมสฺส ภิกฺขุโน มตฺถเก สิล มฺุจิ ฯ โส
ภิกฺขุ น กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อาฬวิกา ภิกฺขู วิหารสฺส กุฑฑ
ฺ  อุฏาเปนฺติ ฯ อฺตโร
#๑ ยุ. ม. อาฬวกา ฯ
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ภิกฺขุ เหฏา หุตฺวา อิฏก อุจฺจาเรสิ ฯ อุปริเมน ภิกฺขุนา
ทุคฺคหิตา อิฏกา เหฏิมสฺส ภิกฺขุโน มตฺถเก อวตฺถาสิ ฯ โส
ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ อสฺจิจฺจาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา ภิกฺขู
วิหารสฺส กุฑฺฑ อุฏาเปนฺติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ เหฏา หุตฺวา
อิฏก อุจฺจาเรสิ ฯ อุปริโม ภิกฺขุ มรณาธิปฺปาโย เหฏิมสฺส
ภิกฺขุโน มตฺถเก อิฏก มฺุจิ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯเปฯ
โส ภิกฺขุ น กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อาฬวิกา ภิกฺขู นวกมฺม กโรนฺติ ฯ อฺตโร
ภิกฺขุ เหฏา หุตฺวา วาสึ อุจฺจาเรสิ ฯ อุปริเมน ภิกฺขุนา
ทุคฺคหิตา วาสี เหฏิมสฺส ภิกฺขุโน มตฺถเก อวตฺถาสิ ฯ โส
ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ อสฺจิจฺจาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา ภิกฺขู
นวกมฺม กโรนฺติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ เหฏา หุตฺวา วาสึ
อุจฺจาเรสิ ฯ อุปริโม ภิกขฺ ุ มรณาธิปฺปาโย เหฏิมสฺส ภิกฺขุโน
มตฺถเก วาสึ มฺุจิ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯเปฯ โส
ภิกฺขุ น กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อาฬวิกา ภิกฺขู นวกมฺม กโรนฺติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ
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เหฏา หุตฺวา โคปานสึ อุจฺจาเรสิ ฯ อุปริเมน ภิกขฺ ุนา ทุคฺคหิตา
โคปานสี เหฏิมสฺส ภิกขฺ ุโน มตฺถเก อวตฺถาสิ ฯ โส ภิกฺขุ
กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
อสฺจิจฺจาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา ภิกฺขู นวกมฺม
กโรนฺติ ฯ อฺตโร ภิกขฺ ุ เหฏา หุตฺวา โคปานสึ อุจฺจาเรสิ ฯ
อุปริโม ภิกขฺ ุ มรณาธิปฺปาโย เหฏิมสฺส ภิกฺขุโน มตฺถเก
โคปานสึ มฺุจิ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯเปฯ โส ภิกฺขุ น
กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อาฬวิกา ภิกฺขู นวกมฺม กโรนฺตา อฏฏก พนฺธนฺติ ฯ อฺตโร
ภิกฺขุ อฺตร ภิกฺขุ เอตทโวจ อาวุโส อตฺร ิโต พนฺธาหีติ ฯ
โส ตตฺร ิโต พนฺธนฺโต ปริปติตฺวา กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ
อโหสิ ฯเปฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ นาห ภควา มรณาธิปฺปาโยติ ฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อาฬวิกา ภิกฺขู นวกมฺม กโรนฺตา อฏฏก พนฺธนฺติ ฯ อฺตโร
ภิกฺขุ มรณาธิปฺปาโย อฺตร ภิกฺขุ เอตทโวจ อาวุโส อตฺร
ิโต พนฺธาหีติ ฯ โส ตตฺร ิโต พนฺธนฺโต ปริปติตฺวา กาลมกาสิ
ฯเปฯ ปริปติตฺวา น กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๑๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ วิหาร ฉาเทตฺวา
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โอตรติ ฯ อฺตโร ภิกขฺ ุ ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อาวุโส อิโต
โอตราหีติ ฯ โส เตน โอตรนฺโต ปริปติตฺวา กาลมกาสิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ วิหาร ฉาเทตฺวา โอตรติ ฯ
อฺตโร ภิกฺขุ มรณาธิปฺปาโย ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อาวุโส
อิโต โอตราหีติ ฯ โส เตน โอตรนฺโต ปริปติตฺวา กาลมกาสิ
ฯเปฯ ปริปติตฺวา น กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๑๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อนภิรติยา
ปฬิโต คิชฺฌกูฏ อภิรูหิตฺวา ปปาเต ปปตนฺโต อฺตร วิลีวการ
โอตฺถริตฺวา มาเรสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส น จ ภิกฺขเว อตฺตาน ปาเตตพฺพ โย ปาเตยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู คิชฺฌกูฏ ปพฺพต อภิรูหิตฺวา ทวาย สิล ปวิชฌ
ฺ ึสุ ฯ สา ๑
อฺตร โคปาลก โอตฺถริตฺวา มาเรสิ ๒ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปาราชิกสฺส น จ ภิกฺขเว ทวาย
สิลา ปวิชฺฌิตพฺพา โย ปวิชฺเฌยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๑๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ คิลาโน
#๑ ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสุ อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ รามฺโปตฺถเก
#ปน สิลาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ม. มาเรสุ ฯ
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โหติ ฯ ต ภิกฺขู เสเทสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ เตส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต
ภิกฺขู มรณาธิปฺปายา เสเทสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯเปฯ
โส ภิกฺขุ น กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน สีสาภิตาโป โหติ ฯ
ตสฺส ภิกฺขู นตฺถุ อทสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ เตส กุกกฺ ุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน สีสาภิตาโป โหติ ฯ ตสฺส
ภิกฺขู มรณาธิปฺปายา นตฺถุ อทสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ
ฯเปฯ โส ภิกฺขุ น กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู
สมฺพาเหสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู มรณาธิปฺปายา
สมฺพาเหสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯเปฯ โส ภิกขฺ ุ
น กาลมกาสิ ฯ เตส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
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อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู นหาเปสุ ฯ
โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขเว นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู มรณาธิปฺปายา
นหาเปสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯเปฯ โส ภิกฺขุ น
กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู เตเลน อพฺภฺชึสุ ฯ
โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขเว นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู มรณาธิปฺปายา เตเลน
อพฺภฺชึสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯเปฯ โส ภิกขฺ ุ น
กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู อุฏาเปสุ ฯ โส
ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขเว นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู มรณาธิปฺปายา อุฏาเปสุ ฯ โส
ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯเปฯ โส ภิกฺขุ น กาลมกาสิ ฯ เตส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปาราชิกสฺส อาปตฺติ
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ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู นิปาเตสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ
เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู มรณาธิปฺปายา นิปาเตสุ ฯ โส
ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯเปฯ โส ภิกฺขุ น กาลมกาสิ ฯ เตส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปาราชิกสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน
โหติ ฯ ตสฺส ภิกฺขู อนฺน อทสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ
เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน
โหติ ฯ ตสฺส ภิกฺขู มรณาธิปฺปายา อนฺน อทสุ ฯ โส ภิกฺขุ
กาลมกาสิ ฯเปฯ โส ภิกขฺ ุ น กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ตสฺส
ภิกฺขู ปาน อทสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ตสฺส ภิกฺขู
มรณาธิปฺปายา ปาน อทสุ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯเปฯ
โส ภิกฺขุ น กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
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ภิกฺขเว ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๑๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี ปวุตฺถปติกา
ชาเรน คพฺภินี โหติ ฯ สา กุลูปก ภิกฺขุ เอตทโวจ อิงฺฆยฺย
คพฺภปาตน ชานาหีติ ฯ สุฏุ ภคินีติ ตสฺสา คพฺภปาตน อทาสิ ฯ
ทารโก กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ
ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตรสฺส ปุริสสฺส เทฺว ปชาปติโย โหนฺติ เอกา วฺฌา
เอกา วิชายินี ฯ วฺฌา อิตฺถี กุลูปก ภิกฺขุ เอตทโวจ สเจ
สา ภนฺเต วิชายิสฺสติ สพฺพสฺส กุฏมพฺ สฺส อิสฺสรา ภวิสฺสติ
อิงฺฆยฺย ตสฺสา คพฺภปาตน ชานาหีติ ฯ สุฏุ ภคินีติ ตสฺสา
คพฺภปาตน อทาสิ ฯ ทารโก กาลมกาสิ ฯ มาตา น กาลมกาสิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน
ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ปุริสสฺส เทฺว
ปชาปติโย โหนฺติ เอกา วฺฌา เอกา วิชายินี ฯ วฺฌา อิตฺถี
กุลูปก ภิกฺขุ เอตทโวจ สเจ สา ภนฺเต วิชายิสฺสติ สพฺพสฺส
กุฏมฺพสฺส อิสฺสรา ภวิสสฺ ติ อิงฺฆยฺย ตสฺสา คพฺภปาตน ชานาหีติ ฯ
สุฏุ ภคินีติ ตสฺสา คพฺภปาตน อทาสิ ฯ มาตา กาลมกาสิ ฯ
ทารโก น กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺตรสฺส ปุรสิ สฺส เทฺว ปชาปติโย โหนฺติ เอกา
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วฺฌา เอกา วิชายินี ฯ วฺฌา อิตฺถี กุลูปก ภิกฺขุ เอตทโวจ
สเจ สา ภนฺเต วิชายิสฺสติ สพฺพสฺส กุฏมฺพสฺส อิสสฺ รา ภวิสฺสติ
อิงฺฆยฺย ตสฺสา คพฺภปาตน ชานาหีติ ฯ สุฏุ ภคินีติ ตสฺสา
คพฺภปาตน อทาสิ ฯ อุโภ กาลมกสุ ฯเปฯ อุโภ น กาลมกสุ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา คพฺภินี
อิตฺถี กุลูปก ภิกฺขุ เอตทโวจ อิงฺฆยฺย คพฺภปาตน ชานาหีติ ฯ
เตนหิ ภคินิ มทฺทสฺสูติ ฯ สา มทฺทติ ฺวา คพฺภ ปาเตสิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตรา คพฺภินี อิตฺถี กุลปู ก ภิกฺขุ
เอตทโวจ อิงฺฆยฺย คพฺภปาตน ชานาหีติ ฯ เตนหิ ภคินิ ตาเปหีติ ฯ
สา ตาเปตฺวา คพฺภ ปาเตสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ
ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตรา วฺฌา อิตฺถี กุลูปก ภิกฺขุ เอตทโวจ อิงฺฆยฺย
เภสชฺช ชานาหิ เยนาห วิชาเยยฺยนฺติ ฯ สุฏุ ภคินีติ ตสฺสา
เภสชฺช อทาสิ ฯ สา กาลมกาสิ ฯ กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺตรา วิชายินี อิตฺถี กุลปู ก ภิกฺขุ เอตทโวจ อิงฺฆยฺย
เภสชฺช ชานาหิ เยนาห น วิชาเยยฺยนฺติ ฯ สุฏุ ภคินีติ ตสฺสา
เภสชฺช อทาสิ ฯ สา กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
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อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๑๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สตฺตรสวคฺคิย
ภิกฺขุ องฺคุลิปโตทเกน หาเสสุ ฯ โส ภิกฺขุ อุตฺตสนฺโต ๑อนสฺสาสโก
กาลมกาสิ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺสาติ ๒ฯ
[๒๑๗] เตน โข ปน สมเยน สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู ฉพฺพคฺคิย
ภิกฺขุ กมฺม กริสฺสามาติ โอตฺถริตฺวา มาเรสุ ฯ เตส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺสาติ ๓ฯ
[๒๑๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภูตเวชฺชโก ภิกขฺ ุ
ยกฺข ชีวิตา โวโรเปสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๑๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อฺตร ภิกฺขุ
วาฬยกฺข วิหาร ปาเหสิ ฯ ต ยกฺขา ชีวิตา โวโรเปสุ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ มรณาธิปฺปาโย อฺตร
ภิกฺขุ วาฬยกฺข วิหาร ปาเหสิ ฯ ต ยกฺขา ชีวิตา โวโรเปสุ ฯ
ฯเปฯ ต ยกฺขา น ชีวิตา โวโรเปสุ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อฺตร ภิกฺขุ วาฬกนฺตาร
#๑ ยุ. ม. อุตตฺ นฺโต ฯ ๒-๓ ยุ. ม. อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปาราชิกสฺสาติ ฯ
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ปาเหสิ ฯ ต วาฬา ชีวิตา โวโรเปสุ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ มรณาธิปฺปาโย อฺตร ภิกฺขุ วาฬกนฺตาร
ปาเหสิ ฯ ต วาฬา ชีวิตา โวโรเปสุ ฯเปฯ ต วาฬา ชีวิตา น
โวโรเปสุ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ อฺตร ภิกฺขุ โจรกนฺตาร ปาเหสิ ฯ ต โจรา
ชีวิตา โวโรเปสุ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
มรณาธิปฺปาโย อฺตร ภิกฺขุ โจรกนฺตาร ปาเหสิ ฯ ต โจรา ชีวิตา
โวโรเปสุ ฯเปฯ ต โจรา น ชีวิตา โวโรเปสุ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ 
อโหสิ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๒๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ ต มฺมาโน
ต ชีวิตา โวโรเปสิ ฯ ต มฺมาโน อฺ ชีวิตา โวโรเปสิ ฯ
อฺ มฺมาโน ต ชีวติ า โวโรเปสิ ฯ อฺ มฺมาโน
อฺ ชีวิตา โวโรเปสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ
ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๒๒๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อมนุสฺเสน
คหิโต โหติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ ตสฺส ภิกฺขุโน ปหาร อทาสิ ฯ
โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
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ภิกฺขุ นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ อมนุสฺเสน คหิโต โหติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ มรณาธิปฺปาโย
ตสฺส ภิกฺขุโน ปหาร อทาสิ ฯ โส ภิกฺขุ กาลมกาสิ ฯเปฯ โส
ภิกฺขุ น กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๒๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ กลฺยาณกมฺมสฺส
สคฺคกถ กเถสิ ฯ โส อธิมุตฺโต กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ มรณาธิปฺปาโย กลฺยาณกมฺมสฺส
สคฺคกถ กเถสิ ฯ โส อธิมุตฺโต กาลมกาสิ ฯเปฯ โส อธิมุตฺโต
น กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ เนรยิกสฺส นิรยกถ กเถสิ ฯ โส อุตฺตสิตฺวา
กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
มรณาธิปฺปาโย เนรยิกสฺส นิรยกถ กเถสิ ฯ โส อุตฺตสิตฺวา
กาลมกาสิ ฯเปฯ โส อุตตฺ สิตฺวา น กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ 
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๒๓] เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา ภิกฺขู นวกมฺม
กโรนฺตา รุกขฺ  ฉินฺทนฺติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ อฺตร ภิกฺขุ
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เอตทโวจ อาวุโส อตฺร ิโต ฉินฺทาหีติ ฯ ต ตตฺร ิต ฉินฺทนฺต
รุกฺโข โอตฺถริตฺวา มาเรสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา
ภิกฺขู นวกมฺม กโรนฺตา รุกฺข ฉินฺทนฺติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ
มรณาธิปฺปาโย อฺตร ภิกฺขุ เอตทโวจ อาวุโส อตฺร ิโต
ฉินฺทาหีติ ฯ ต ตตฺร ิต ฉินฺทนฺต รุกฺโข โอตฺถริตฺวา มาเรสิ
ฯเปฯ รุกโฺ ข โอตฺถริตฺวา น มาเรสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๒๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ทาย อาลิมฺเปสุ ฯ
มนุสฺสา ทฑฺฒา กาลมกสุ ฯ เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขเว นมรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคยิ า
ภิกฺขู มรณาธิปฺปายา ทาย อาลิมฺเปสุ ฯ มนุสฺสา ทฑฺฒา กาลมกสุ
ฯเปฯ มนุสสฺ า ทฑฺฒา น กาลมกสุ ฯ เตส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๒๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อาฆาตน
คนฺตฺวา โจรฆาตก เอตทโวจ อาวุโส มายิม กิลเมสิ เอเกน
ปหาเรน ชีวติ า โวโรเปหีติ ฯ สุฏุ ภนฺเตติ เอเกน ปหาเรน
ชีวิตา โวโรเปสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว
ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ อาฆาตน คนฺตฺวา โจรฆาต เอตทโวจ อาวุโส มายิม
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กิลเมสิ เอเกน ปหาเรน ชีวิตา โวโรเปหีติ ฯ โส นาห ตุยฺห
วจน กริสฺสามีติ ต ชีวิตา โวโรเปสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๒๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปุรโิ ส กุลฆเร ๑
หตฺถปาทจฺฉินฺโน าตเกหิ สมฺปริกิณฺโณ โหติ ฯ อฺตโร
ภิกฺขุ เต มนุสฺเส เอตทโวจ อาวุโส อิจฺฉถ อิมสฺส มรณนฺติ ฯ
อาม ภนฺเต อิจฺฉามาติ ฯ เตนหิ ตกฺก ปาเยถาติ ฯ เต ต
ตกฺก ปาเยสุ ฯ โส กาลมกาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ปุริโส กุลฆเร หตฺถปาทจฺฉินฺโน าตเกหิ สมฺปริกิณฺโณ
โหติ ฯ อฺตรา ภิกฺขุนี เต มนุสฺเส เอตทโวจ อาวุโส อิจฺฉถ
อิมสฺส มรณนฺติ ฯ อามยฺเย อิจฺฉามาติ ฯ เตนหิ โลณโสจิรก ๒
ปาเยถาติ ฯ เต ต โลณโสจิรก ปาเยสุ ฯ โส กาลมกาสิ ฯ
ตสฺสา กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ภิกขฺ ุนีน เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อาปตฺตึ สา ภิกฺขเว ภิกฺขุนี
อาปนฺนา ปาราชิกนฺติ ฯ
ตติยปาราชิก นิฏิต ฯ
____________________________
#๑ ยุ. ม. าติฆเร ฯ ๒-๓ ยุ. ม. โลณสุจีรก ฯ
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จตุตฺถปาราชิกกณฺฑ
[๒๒๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา สนฺทฏิ า
สมฺภตฺตา ภิกฺขู วคฺคุมุทาย นทิยา ตีเร วสฺส อุปคจฺฉึสุ ฯ เตน
โข ปน สมเยน วชฺชี ทุพฺภิกฺขา โหติ ทฺวีหิติกา เสตฏิกา
สลากาวุตฺตา น สุกรา อฺุเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุ ฯ อถโข เตส
ภิกฺขูน เอตทโหสิ เอตรหิ โข วชฺชี ทุพฺภิกฺขา ทฺวีหิติกา เสตฏิกา
สลากาวุตฺตา น สุกรา อฺุเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุ เกน นุ โข
มย อุปาเยน สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ผาสุก วสฺส
วเสยฺยาม น จ ปณฺฑเกน กิลเมยฺยามาติ ฯ เอกจฺเจ เอวมาหสุ
หนฺท มย อาวุโส คิหีน กมฺมนฺต อธิฏเม เอวนฺเต อมฺหาก
ทาตุ มฺิสฺสนฺติ เอว มย สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา
ผาสุก วสฺส วสิสฺสาม น จ ปณฺฑเกน กิลมิสฺสามาติ ฯ เอกจฺเจ
เอวมาหสุ อล อาวุโส กึ คิหีน กมฺมนฺต อธิฏิเตน หนฺท มย
อาวุโส คิหีน ทูเตยฺย หราม เอวนฺเต อมฺหาก ทาตุ มฺิสฺสนฺติ
เอว มย สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ผาสุก วสฺส วสิสฺสาม
น จ ปณฺฑเกน กิลมิสฺสามาติ ฯ เอกจฺเจ เอวมาหสุ อล อาวุโส
กึ คิหีน กมฺมนฺต อธิฏิเตน กึ คิหีน ทูเตยฺย หเฏน ๑ หนฺท
#๑ หรเณนาติป ปาโ ฯ
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มย อาวุโส คิหีน อฺมฺสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส วณฺณ
ภาสิสฺสาม อสุโก ภิกฺขุ ปมสฺส ฌานสฺส ลาภี อสุโก ภิกฺขุ
ทุติยสฺส ฌานสฺส ลาภี อสุโก ภิกฺขุ ตติยสฺส ฌานสฺส ลาภี
อสุโก ภิกฺขุ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภี อสุโก ภิกฺขุ โสตาปนฺโน
อสุโก ภิกฺขุ สกทาคามี อสุโก ภิกฺขุ อนาคามี อสุโก ภิกฺขุ
อรหา อสุโก ภิกฺขุ เตวิชฺโช อสุโก ภิกฺขุ ฉฬภิฺโติ เอวนฺเต
อมฺหาก ทาตุ มฺิสฺสนฺติ เอว มย สมคฺคา สมฺโมทมานา
อวิวทมานา ผาสุก วสฺส วสิสฺสาม น จ ปณฺฑเกน กิลมิสฺสามาติ ฯ
เอโสเยว โข อาวุโส เสยฺโย โย อมฺหาก คิหีน อฺมฺสฺส
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส วณฺโณ ภาสิโตติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู คิหีน
อฺมฺสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส วณฺณ ภาสึสุ อสุโก ภิกขฺ ุ
ปมสฺส ฌานสฺส ลาภี ฯเปฯ อสุโก ภิกฺขุ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส
ลาภี อสุโก ภิกฺขุ โสตาปนฺโน ฯเปฯ อสุโก ภิกฺขุ ฉฬภิฺโติ ฯ
อถโข เต มนุสฺสา ลาภา วต โน สุลทฺธ วต โน เยส โน
เอวรูปา ภิกฺขู วสฺส อุปคตา น วต โน อิโต ปุพฺเพ เอวรูปา
ภิกฺขู วสฺส อุปคตา ยถยิเม ภิกฺขู สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมาติ ฯ
เต ๑ น ๒ ตาทิสานิ โภชนานิ อตฺตนา ภฺุชนฺติ น มาตาปตูน เทนฺติ
น ปุตฺตทารสฺส เทนฺติ น ทาสกมฺมกรโปริสสฺส เทนฺติ น
มิตฺตามจฺจาน เทนฺติ น าติสาโลหิตาน เทนฺติ ยาทิสานิ
#๑-๒ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ สพฺพตฺถ วาเรสุ อาคโต ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 167

ภิกฺขูน เทนฺติ น ตาทิสานิ ขาทนียานิ อตฺตนา ขาทนฺติ น
มาตาปตูน เทนฺติ ฯเปฯ น าติสาโลหิตาน เทนฺติ ยาทิสานิ
ภิกฺขูน เทนฺติ น ๑ ตาทิสานิ สายนียานิ อตฺตนา สายนฺติ น
มาตาปตูน เทนฺติ ฯเปฯ น าติสาโลหิตาน เทนฺติ ยาทิสานิ
ภิกฺขูน เทนฺติ น ๒ ตาทิสานิ ปานานิ อตฺตนา ปวนฺติ น มาตาปตูน
เทนฺติ น ปุตฺตทารสฺส เทนฺติ น ทาสกมฺมกรโปริสสฺส
เทนฺติ น มิตฺตามจฺจาน เทนฺติ น าติสาโลหิตาน เทนฺติ
ยาทิสานิ ภิกฺขูน เทนฺติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู วณฺณวนฺโต อเหสุ
ปนินฺทฺริยา ปสนฺนมุขวณฺณา วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺณา ฯ อาจิณฺณ
โข ปเนต วสฺส วุตฺถาน ภิกฺขูน ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู วสฺส วุตฺถา เตมาสจฺจเยน เสนาสน สสาเมตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน เวสาลี เตน ปกฺกมึสุ อนุปพุ ฺเพน
จาริก ๓ จรมานา ๔ เยน เวสาลี เยน มหาวน เยน กูฏาคารสาลา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
[๒๒๘] เตน โข ปน สมเยน ทิสาสุ วสฺส วุตฺถา ภิกฺขู กิสา
โหนฺติ ลูขา ทุพฺพณฺณา อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา ธมนิสนฺถตคตฺตา ฯ
วคฺคุมุทาตีริยา ปน ภิกฺขู วณฺณวนฺโต โหนฺติ ปนินทฺ ฺริยา ปสนฺน#๑-๒ อยมฺปน เอเกกสฺมึ วาเร เอเกโกเยว ปากโฏ ฯ ๓-๔ ตีสุป
#โปตฺถเกสุ อิท ปาทฺวย น ปฺายติ ฯ
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มุขวณฺณา วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺณา ฯ อาจิณฺณ โข ปเนต พุทฺธาน
ภควนฺตาน อาคนฺตุเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปฏิสมฺโมทิตุ ฯ อถโข
ภควา วคฺคุมุทาตีริเย ภิกฺขู เอตทโวจ กจฺจิ ภิกฺขเว ขมนีย
กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิ สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ผาสุก
วสฺส วสิตฺถ น จ ปณฺฑเกน กิลมิตฺถาติ ฯ ขมนีย ภควา
ยาปนีย ภควา สมคฺคา จ มย ภนฺเต สมฺโมทมานา อวิวทมานา
ผาสุก วสฺส วสิมฺหา น จ ปณฺฑเกน กิลมิมฺหาติ ฯ ชานนฺตาป
ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ ชานนฺตาป น ปุจฉฺ นฺติ กาล วิทิตฺวา ปุจฺฉนฺติ
กาล วิทิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ อตฺถสฺหิต ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ โน
อนตฺถสฺหิต อนตฺถสฺหิเต เสตุฆาโต ตถาคตาน ฯ ทฺวีหากาเรหิ
พุทฺธา ภควนฺโต ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉนฺติ ธมฺม วา เทสิสฺสาม
สาวกาน วา สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสามาติ ฯ อถโข ภควา
วคฺคุมุทาตีริเย ภิกฺขู เอตทโวจ ยถา กถ ปน ตุเมฺห ภิกฺขเว
สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ผาสุก วสฺส วสิตฺถ น จ
ปณฺฑเกน กิลมิตฺถาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ กจฺจิ ปน โว ภิกฺขเว ภูตนฺติ ฯ อภูต ภควาติ ฯ
[๒๒๙] วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริสา อนนุโลมิก
อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา อุทรสฺส การณา คิหีน อฺมฺสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส วณฺณ ภาสิสฺสถ วร ตุเมฺหหิ โมฆปุริสา ติเณฺหน
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โควิกนฺตเนน ๑ กุจฺฉิปริกนฺโต น เตฺวว อุทรสฺส การณา คิหีน
อฺมฺสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส วณฺโณ ภาสิโต ต กิสฺส
เหตุ ตโตนิทาน หิ โมฆปุริสา มรณ วา นิคจฺเฉยฺย มรณมตฺต
วา ทุกฺข น เตฺวว ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปร มรณา
อปาย ทุคฺคตึ วนิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย อิโตนิทานฺจ โข
โมฆปุริสา กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺเชยฺย เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯ
[๒๓๐] ปฺจิเม ภิกฺขเว มหาโจรา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
กตเม ปฺจ ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส มหาโจรสฺส เอว โหติ
กุทาสฺสุ นามาห สเตน วา สหสฺเสน วา ปริวุโต คามนิคมราชธานีสุ
อาหิณฺฑิสฺสามิ หนนฺโต ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต
ปจาเปนฺโตติ ฯ โส อปเรน สมเยน สเตน วา สหสฺเสน วา
ปริวุโต คามนิคมราชธานีสุ อาหิณฺฑติ หนนฺโต ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต
เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปจาเปนฺโต ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺจสฺส
ปาปภิกฺขุโน เอว โหติ กุทาสฺสุ นามาห สเตน วา สหสฺเสน
วา ปริวุโต คามนิคมราชธานีสุ จาริก จริสฺสามิ สกฺกโต ครุกโต
มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต คหฏานฺเจว ปพฺพชิตานฺจ ลาภี จีวร#๑ ยุ. ม. โควิกตฺตเนน ฯ
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ปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ โส อปเรน
สมเยน สเตน วา สหสฺเสน วา ปริวโุ ต คามนิคมราชธานีสุ
จาริก จรติ สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต คหฏานฺเจว ปพฺพชิตานฺจ ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าราน ฯ อย ภิกฺขเว ปโม มหาโจโร สนฺโต สวิชฺชมาโน
โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปาปภิกฺขุ ตถาคตปฺปเวทิต
ธมฺมวินย ปริยาปุณิตฺวา อตฺตโน หทติ ๑ ฯ อย ภิกฺขเว ทุติโย
มหาโจโร สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ
ปาปภิกฺขุ สุทฺธ พฺรหฺมจารึ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จรนฺต อมูลเกน
อพฺรหฺมจริเยน อนุทฺธเสติ ฯ อย ภิกขฺ เว ตติโย มหาโจโร สนฺโต
สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปาปภิกฺขุ
ยานิ ตานิ สงฺฆสฺส ครุภณฺฑานิ ครุปริกฺขารานิ เสยฺยถีท อาราโม
อารามวตฺถุ วิหาโร วิหารวตฺถุ มฺโจ ป ภิสี พิมฺโพหน โลหกุมฺภี
โลหภาณก ๒ โลหวารโก โลหกฏาห วาสี ผรสุ กุารี กุทฺทาโล
นิขาทน วลฺลี เวฬุ มฺุช ปพฺพช ติณ มตฺติกา ทารุภณฺฑ
มตฺติกาภณฺฑ เตหิ คิหี สงฺคณฺหาติ อุปลาเปติ ฯ อย ภิกฺขเว
จตุตฺโถ มหาโจโร สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ สเทวเก ภิกฺขเว
โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อย อคฺโค มหาโจโร โย อสนฺต อภูต อุตฺตริมนุสสฺ #๑ ยุ. ม. หรติ ฯ ๒ ยุ. ม. โลหภาณโก ฯ
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ธมฺม อุลลฺ ปติ ต กิสฺส เหตุ เถยฺยาย โว ภิกฺขเว รฏปณฺโฑ
ภุตฺโตติ ฯ
อฺถา สนฺตมตฺตาน
อฺถา โย ปเวทเย
นิกจฺจ กิตวสฺเสว
ภุตฺต เถยฺเยน ตสฺส ต ฯ
กาสาวกณฺา พหโว
ปาปธมฺมา อสฺตา
ปาปา ปาเปหิ กมฺเมหิ
นิรยนฺเต อุปปชฺชเร ฯ
เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตโฺ ต
ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม
ยฺเจ ภฺุเชยฺย ทุสฺสีโล
รฏปณฺฑ อสฺโตติ ฯ
[๒๓๑] อถโข ภควา วคฺคุมุทาตีริเย ภิกฺขู อเนกปริยาเยน
วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ทุปฺโปสตาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ อนภิชาน อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อตฺตูปนายิก อลมริยาณทสฺสน สมุทาจเรยฺย อิติ ชานามิ
อิติ ปสฺสามีติ ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา
อสมนุคฺคาหิยมาโน วา อาปนฺโน วิสุทฺธาเปกฺโข ๑ เอว วเทยฺย
อชานเมว อาวุโส อวจ ชานามิ อปสฺส ปสฺสามิ ตุจฺฉ มุสา
วิลปนฺติ อยมฺป ปาราชิโก โหติ อสวาโสติ ฯ เอวฺจิท ภควตา
ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๒๓๒] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู อทิฏเ ทิฏสฺิโน อปตฺเต ปตฺตสฺิโน อนธิคเต อธิคตสฺิโน อสจฺฉิกเต
#๑ วิสุทฺธาเปโขติป ปาโ ฯ
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สจฺฉิกตสฺิโน อธิมาเนน อฺ พฺยากรึสุ ฯ เตส อปเรน
สมเยน ราคายป จิตฺต นมติ โทสายป จิตฺต นมติ โมหายป
จิตฺต นมติ ฯ เตส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ภควตา สิกขฺ าปท ปฺตฺต
มยฺจมฺหา อทิฏเ ทิฏสฺิโน อปตฺเต ปตฺตสฺิโน อนธิคเต
อธิคตสฺิโน อสจฺฉิกเต สจฺฉิกตสฺิโน อธิมาเนน อฺ
พฺยากริมฺหา กจฺจิ นุ โข มย ปาราชิก อาปตฺตึ อาปนฺนาติ ฯ
เต ๑ อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อายสฺมา
อานนฺโท ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ โหนฺติเยวานนฺท ๒ ภิกฺขู
อทิฏเ ทิฏสฺิโน อปตฺเต ปตฺตสฺิโน อนธิคเต อธิคตสฺิโน อสจฺฉิกเต สจฺฉิกตสฺิโน อธิมาเนน อฺ พฺยากโรนฺติ
ตฺจ โข เอต อพฺโพหาริกนฺติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ อนภิชาน
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อตฺตูปนายิก อลมริยาณทสฺสน สมุทาจเรยฺย
อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามีติ ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา อาปนฺโน วิสทุ ฺธาเปกฺโข เอว
วเทยฺย อชานเมว อาวุโส อวจ ชานามิ อปสฺส ปสฺสามิ
ตุจฺฉ มุสา วิลปนฺติ อฺตฺร อธิมานา อยมฺป ปาราชิโก
โหติ อสวาโสติ ฯ
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ น โหติ ฯ ๒ ยุ. ม. เหเต อานนฺท ฯ
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[๒๓๓] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อนภิชานนฺติ อสนฺต
อภูต อสวิชฺชมาน อชานนฺโต อปสฺสนฺโต อตฺตนิ กุสล ธมฺม
อตฺถิ เม กุสลา ๑ ธมฺมาติ ฯ อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม นาม ฌาน
วิโมกฺข สมาธิ สมาปตฺติ าณทสฺสน มคฺคภาวนา ผลสจฺฉิกิรยิ า
กิเลสปฺปหาน วินีวรณตา จิตฺตสฺส สฺุาคาเร อภิรติ ฯ
อตฺตูปนายิกนฺติ เต วา กุสเล ธมฺเม อตฺตนิ อุปเนติ อตฺตาน
วา เตสุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อุปเนติ ฯ าณนฺติ ติสฺโส วิชฺชา ฯ
ทสฺสนนฺติ ย าณ ต ทสฺสน ย ทสฺสน ต าณ ฯ
สมุทาจเรยฺยาติ อาโรเจยฺย อิตฺถิยา วา ปุริสสฺส วา คหฏสฺส
วา ปพฺพชิตสฺส วา ฯ อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามีติ ชานามห
เอเต ธมฺเม ปสฺสามห เอเต ธมฺเม อตฺถิ จ เม เอเต
ธมฺมา อหฺจ เอเตสุ ธมฺเมสุ สนฺทิสฺสามีติ ฯ
[๒๓๔] ตโต อปเรน สมเยนาติ ยสฺมึ ขเณ สมุทาจิณฺณ โหติ
ต ขณ ต ลย ต มุหุตฺต วีติวตฺเต ฯ สมนุคฺคาหิยมาโนติ ย
วตฺถุ ปฏิฺาต โหติ ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ สมนุคฺคาหิยมาโน กึ
เต อธิคต กินฺติ เต อธิคต กทา เต อธิคต กตฺถ เต อธิคต
กตเม เต กิเลสา ปหีนา กตเมส ตฺว ธมฺมาน ลาภีติ ฯ
อสมนุคฺคาหิยมาโนติ น เกนจิ วุจฺจมาโน ฯ อาปนฺโนติ ปาปจฺโฉ
#๑ ตีสุป โปตฺถเกสุ เอกวจนนิทฺเทโส กโต ฯ
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อิจฺฉาปกโต อสนฺต อภูต อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อุลลฺ ปตฺวา ปาราชิก
อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ วิสุทฺธาเปกฺโขติ คิหี วา โหตุกาโม
อุปาสโก วา โหตุกาโม อารามิโก วา โหตุกาโม สามเณโร
วา โหตุกาโม ฯ อชานเมว อาวุโส อวจ ชานามิ อปสฺส
ปสฺสามีติ นาห เอเต ธมฺเม ชานามิ นาห เอเต ธมฺเม ปสฺสามิ
นตฺถิ จ เม เอเต ธมฺมา น จาห เอเตสุ ธมฺเมสุ สนฺทิสฺสามีติ ฯ
ตุจฺฉ มุสา วิลปนฺติ ตุจฺฉก มยา ภณิต มุสา มยา ภณิต
อภูต มยา ภณิต อสนฺต มยา ภณิต ๑ อชานนฺเตน มยา
ภณิต ฯ อฺตฺร อธิมานาติ เปตฺวา อธิมาน ฯ
[๒๓๕] อยมฺปติ ปุริเม อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ปาราชิโก โหตีติ
เสยฺยถาป นาม ตาโล มตฺถกจฺฉินฺโน อภพฺโพ ปุน วิรฬุ ฺหิยา
เอวเมว ภิกฺขุ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อสนฺต อภูต อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อุลฺลปตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตตฺ ิโย เตน วุจฺจติ
ปาราชิโก โหตีติ ฯ อสวาโสติ สวาโส นาม เอกกมฺม เอกุทเฺ ทโส
สมสิกฺขาตา เอโส สวาโส นาม ฯ โส เตน สทฺธึ นตฺถิ เตน
วุจฺจติ อสวาโสติ ฯ
[๒๓๖] อุตฺตริมนุสสฺ ธมฺโม นาม ฌาน วิโมกฺข สมาธิ สมาปตฺติ
าณทสฺสน มคฺคภาวนา ผลสจฺฉิกิริยา กิเลสปฺปหาน วินีวรณตา
จิตฺตสฺส สฺุาคาเร อภิรติ ฯ ฌานนฺติ ปม ฌาน ทุติย
#๑ อิท ปาตฺตย ยุ. ม. โปตฺถเกสุ น ปฺายติ ฯ
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ฌาน ตติย ฌาน จตุตฺถ ฌาน ฯ วิโมกฺโขติ สฺุโต วิโมกฺโข
อนิมิตฺโต วิโมกฺโข อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ฯ สมาธีติ สฺุโต
สมาธิ อนิมิตฺโต สมาธิ อปฺปณิหิโต สมาธิ ฯ สมาปตฺตีติ
สฺุตา สมาปตฺติ อนิมิตฺตา สมาปตฺติ อปฺปณิหิตา สมาปตฺติ ฯ
าณนฺติ ติสฺโส วิชฺชา ฯ มคฺคภาวนาติ จตฺตาโร สติปฏานา
จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทธฺ ิปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ
พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ ผลสจฺฉิกริ ิยาติ
โสตาปตฺติผลสฺส สจฺฉิกิริยา สกทาคามิผลสฺส สจฺฉิกิริยา อนาคามิผลสฺส สจฺฉิกิริยา อรหตฺตผลสฺส สจฺฉิกิริยา ฯ กิเลสปฺปหานนฺติ
ราคสฺส ปหาน โทสสฺส ปหาน โมหสฺส ปหาน ฯ วินีวรณตา
จิตฺตสฺสาติ ราคา จิตฺต วินีวรณตา โทสา จิตฺต วินีวรณตา โมหา
จิตฺต วินีวรณตา ฯ สฺุาคาเร อภิรตีติ ปเมน ฌาเนน
สฺุาคาเร อภิรติ ทุติเยน ฌาเนน สฺุาคาเร อภิรติ ตติเยน
ฌาเนน สฺุาคาเร อภิรติ จตุตฺเถน ฌาเนน สฺุาคาเร อภิรติ ฯ
[๒๓๗] ตีหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส
โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ
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ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ ฯ
ปฺจหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปชฺชนิ ฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา
ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ ฯ ฉหากาเรหิ ปม
ฌาน สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา
ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ
วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ ฯ สตฺตหากาเรหิ ปม ฌาน
สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา
ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย
ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
[๒๓๘] ตีหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปชฺชามีติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปชฺชามีติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส
โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ
ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ ฯ
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ปฺจหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปชฺชามีติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา
ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ ฯ ฉหากาเรหิ ปม
ฌาน สมาปชฺชามีติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา
ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย
ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ ฯ สตฺตหากาเรหิ ปม
ฌาน สมาปชฺชามีติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา
ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ
วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
[๒๓๙] ตีหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปนฺโนติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปนฺโนติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส
โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ
ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ ฯ ปฺจหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปนฺโนติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
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อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา
ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ ฯ ฉหากาเรหิ ปม
ฌาน สมาปนฺโนติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา
ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย
ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ ฯ สตฺตหากาเรหิ ปม
ฌาน สมาปนฺโนติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา
ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย
ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
[๒๔๐] ตีหากาเรหิ ปมสฺส ฌานสฺส ลาภิมฺหีติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ ปมสฺส ฌานสฺส ลาภิมฺหีติ้
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส
โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ
ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ ฯ
ปฺจหากาเรหิ ปมสฺส ฌานสฺส ลาภิมฺหีติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา
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ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินธิ าย ขนฺตึ ฯ ฉหากาเรหิ
ปมสฺส ฌานสฺส ลาภิมฺหีติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส
โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ
วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ ฯ สตฺตหากาเรหิ
ปมสฺส ฌานสฺส ลาภิมฺหีติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส
โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ
วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
[๒๔๑] ตีหากาเรหิ ปมสฺส ฌานสฺส วสิมฺหตี ิ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ ปมสฺส ฌานสฺส วสิมฺหตี ิถ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ
มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส
โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ ฯ ปฺจหากาเรหิ
ปมสฺส ฌานสฺส วสิมฺหตี ิ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส
โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ
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วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ ฯ ฉหากาเรหิ ปมสฺส ฌานสฺส
วสิมฺหีติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ
วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ
ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินิธาย
ขนฺตึ วินิธาย รุจึ ฯ สตฺตหากาเรหิ ปมสฺส ฌานสฺส วสิมฺหีติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส
โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ
ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินิธาย
ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
[๒๔๒] ตีหากาเรหิ ปม ฌาน สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ ปม ฌาน สจฺฉิกต มยาติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส
โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ
ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ ฯ ปฺจหากาเรหิ
ปม ฌาน สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา
ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ ฯ ฉหากาเรหิ ปม
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ฌาน สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา
ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย
ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ ฯ สตฺตหากาเรหิ ปม
ฌาน สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา
ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย
ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว (ยถา อิท
ปม ฌาน วิตฺถาริต เอว สพฺพป วิตฺถาเรตพฺพ ๑ฯ)
[๒๔๓] ตีหากาเรหิ ทุติย ฌาน ตติย ฌาน จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชึ
สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ
จตุตฺถ ฌาน สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส
โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ
วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
[๒๔๔] ตีหากาเรหิ สฺุต วิโมกฺข อนิมิตฺต วิโมกฺข อปฺปณิหิต
วิโมกฺข สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน อปฺปณิหิตสฺส
วิโมกฺขสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข สจฺฉิกโต มยาติ
#๑ อิท วจน ยุโรปยโปตฺถเก อิตเรส ฌานาน โอสานวาเร ปต อมฺหากมฺปน
#โปตฺถเก มรมฺมรามฺโปตฺถเกสุ จ อิธ ปตนฺติ ทฏพฺพ ฯ
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สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๔๕] ตีหากาเรหิ สฺุต สมาธึ อนิมิตฺต สมาธึ อปฺปณิหิต
สมาธึ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน อปฺปณิหิตสฺส สมาธิสฺส
ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ อปฺปณิหิโต สมาธิ สจฺฉิกโต มยาติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๔๖] ตีหากาเรหิ สฺุต สมาปตฺตึ อนิมิตฺต สมาปตฺตึ
อปฺปณิหิต สมาปตฺตึ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน อปฺปณิหิตาย
สมาปตฺติยา ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ อปฺปณิหิตา สมาปตฺติ สจฺฉิกตา
มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๔๗] ตีหากาเรหิ ติสฺโส วิชฺชา สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน
ติสฺสนฺน วิชชฺ าน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ติสฺโส วิชฺชา สจฺฉิกตา
มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๔๘] ตีหากาเรหิ จตฺตาโร สติปฏาเน จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน
จตฺตาโร อิทธฺ ิปาเท สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน จตุนนฺ 
อิทฺธิปาทาน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ จตฺตาโร อิทฺธิปาทา สจฺฉิกตา มยาติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๔๙] ตีหากาเรหิ ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สมาปชฺชึ
สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปฺจนฺน พลาน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปฺจ
พลานิ สจฺฉิกตานิ มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
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[๒๕๐] ตีหากาเรหิ สตฺต โพชฺฌงฺเค สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ
สมาปนฺโน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ สตฺต โพชฺฌงฺคา
สจฺฉิกตา มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๕๑] ตีหากาเรหิ อริย อฏงฺคิก มคฺค สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ
สมาปนฺโน อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค สจฺฉิกโต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๕๒] ตีหากาเรหิ โสตาปตฺติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
อรหตฺตผล ๑ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน อรหตฺตผลสฺส ๒
ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ อรหตฺตผล ๓ สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๕๓] ตีหากาเรหิ ราโค เม จตฺโต ราโค เม วนฺโต ราโค
เม มุตฺโต ราโค เม ปหีโน ราโค เม ปฏินิสฺสฏโ ราโค เม
อุกฺเขฏิโต ราโค เม สมุกฺเขฏิโตติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ โทโส เม จตฺโต ฯเปฯ
โมโห เม จตฺโต วนฺโต มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสฺสฏโ อุกฺเขฏิโต
สมุกฺเขฏิโตติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๕๔] ตีหากาเรหิ ราคา เม จิตฺต วินีวรณ โทสา เม
จิตฺต วินีวรณ โมหา เม จิตฺต วินีวรณนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
#๑-๓ ยุ. ม. อรหตฺต ฯ ๒ อรหตฺตสฺส ฯ
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อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา
ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินธิ าย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
สุทฺธิก นิฏิต ฯ
[๒๕๕] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน ทุติยฺจ ฌาน สมาปชฺชึ
สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส ทุติยสฺส จ ฌานสฺส
ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน ทุติยฺจ ฌาน สจฺฉิกต มยาติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ
ปมฺจ ฌาน ตติยฺจ ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน
ปมสฺส จ ฌานสฺส ตติยสฺส จ ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ
ฌาน ตติยฺจ ฌาน สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน จตุตฺถฺจ
ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส
จตุตฺถสฺส จ ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน จตุตฺถฺจ
ฌาน สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๕๖] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน สฺุตฺจ วิโมกฺข
ปมฺจ ฌาน อนิมิตฺตฺจ วิโมกฺข ปมฺจ ฌาน อปฺปณิหิตฺจ
วิโมกฺข สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส
อปฺปณิหิตสฺส จ วิโมกฺขสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน
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อปฺปณิหิโต จ วิโมกฺโข สจฺฉิกโต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๕๗] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน สฺุตฺจ สมาธึ ปมฺจ
ฌาน อนิมิตฺตฺจ สมาธึ ปมฺจ ฌาน อปฺปณิหิตฺจ สมาธึ สมาปชฺชึ
สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส อปฺปณิหิตสฺส
จ สมาธิสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน อปฺปณิหิโต จ สมาธิ
สจฺฉิกโต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๕๘] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน สฺุตฺจ สมาปตฺตึ
ปมฺจ ฌาน อนิมิตฺตฺจ สมาปตฺตึ ปมฺจ ฌาน อปฺปณิหิตฺจ
สมาปตฺตึ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ
ฌานสฺส อปฺปณิหิตาย จ สมาปตฺติยา ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ
ฌาน อปฺปณิหิตา จ สมาปตฺติ สจฺฉิกตา มยาติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๕๙] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน ติสฺโส จ วิชชฺ า สมาปชฺชึ
สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส ติสฺสนฺนฺจ วิชฺชาน
ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน ติสฺโส จ วิชฺชา สจฺฉิกตา
มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๖๐] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน จตฺตาโร จ สติปฏาเน
ปมฺจ ฌาน จตฺตาโร จ สมฺมปฺปธาเน ปมฺจ ฌาน จตฺตาโร
จ อิทฺธิปาเท สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ
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ฌานสฺส จตุนฺนฺจ อิทฺธิปาทาน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน
จตฺตาโร จ อิทฺธิปาทา สจฺฉิกตา มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๖๑] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน ปฺจ จ อินฺทฺริยานิ
ปมฺจ ฌาน ปฺจ จ พลานิ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน
ปมสฺส จ ฌานสฺส ปฺจนฺนฺจ พลาน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ
ปมฺจ ฌาน ปฺจ จ พลานิ สจฺฉิกตานิ มยาติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๖๒] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน สตฺต จ โพชฺฌงฺเค
สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส
สตฺตนฺนฺจ โพชฺฌงฺคาน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน สตฺต จ
โพชฺฌงฺคา สจฺฉิกตา มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๖๓] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน อริยฺจ อฏงฺคิก มคฺค
สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส อริยสฺส
จ อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน อริโย
จ อฏงฺคิโก มคฺโค สจฺฉิกโต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๖๔] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน โสตาปตฺติผลฺจ ปมฺจ
ฌาน สกทาคามิผลฺจ ปมฺจ ฌาน อนาคามิผลฺจ ปมฺจ
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ฌาน อรหตฺตผลฺจ ๑ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส
จ ฌานสฺส อรหตฺตผลสฺส ๒ จ ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน
อรหตฺตผลฺจ สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๖๕] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ
สมาปนฺโน ราโค จ เม จตฺโต ฯเปฯ ปมฺจ ฌาน สมาปชฺชึ
ฯเปฯ โทโส จ เม จตฺโต ฯเปฯ ปมฺจ ฌาน สมาปชฺชึ
ฯเปฯ โมโห จ เม จตฺโต วนฺโต มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสฺสฏโ
อุกฺเขฏิโต สมุกฺเขฏิโตติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
[๒๖๖] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ
สมาปนฺโน ราคา จ เม จิตฺต วินีวรณ โทสา จ เม จิตฺต
วินีวรณ โมหา จ เม จิตฺต วินีวรณนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา
ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินธิ าย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
ขณฺฑจกฺก นิฏิต ฯ
#๑-๒ ย อิธ อรหตฺตผลนฺติ จ อรหตฺตผลสฺสาติ จ ทิสฺสติ ต
#ยุโรปยมรมฺมโปตฺถเกสุ อรหตฺตนฺติ จ อรหตฺตสฺสาติ จ ทิสฺสตีติ
#สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ
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[๒๖๗] ตีหากาเรหิ ทุติยฺจ ฌาน ตติยฺจ ฌาน สมาปชฺชึ
สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ทุติยสฺส จ ฌานสฺส ตติยสฺส จ ฌานสฺส
ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ทุติยฺจ ฌาน ตติยฺจ ฌาน สจฺฉิกต มยาติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ
ทุติยฺจ ฌาน จตุตฺถฺจ ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน
ทุติยสฺส จ ฌานสฺส จตุตฺถสฺส จ ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ
ทุติยฺจ ฌาน จตุตฺถฺจ ฌาน สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ทุติยฺจ
ฌาน สฺุตฺจ วิโมกฺข ทุติยฺจ ฌาน อนิมิตฺตฺจ วิโมกฺข
ทุติยฺจ ฌาน อปฺปณิหติ ฺจ วิโมกฺข ทุติยฺจ ฌาน สฺุตฺจ
สมาธึ ทุติยฺจ ฌาน อนิมิตฺตฺจ สมาธึ ทุติยฺจ ฌาน อปฺปณิหิตฺจ สมาธึ ทุติยฺจ ฌาน สฺุตฺจ สมาปตฺตึ ทุติยฺจ ฌาน
อนิมิตฺตฺจ สมาปตฺตึ ทุติยฺจ ฌาน อปฺปณิหิตฺจ สมาปตฺตึ
ทุติยฺจ ฌาน ติสฺโส จ วิชฺชา ทุติยฺจ ฌาน จตฺตาโร จ
สติปฏาเน ทุติยฺจ ฌาน จตฺตาโร จ สมฺมปฺปธาเน ทุติยฺจ
ฌาน จตฺตาโร จ อิทฺธิปาเท ทุติยฺจ าน ปฺจ จ อินฺทฺริยานิ
ทุติยฺจ ฌาน สตฺต จ โพชฺฌงฺเค ทุติยฺจ ฌาน อริยฺจ
อฏงฺคิก มคฺค ทุติยฺจ ฌาน โสตาปตฺติผลฺจ ทุติยฺจ ฌาน
สกทาคามิผลฺจ ทุติยฺจ ฌาน อนาคามิผลฺจ ทุติยฺจ ฌาน
อรหตฺตผลฺจ สมาปชฺชึ ฯเปฯ ทุติยฺจ ฌาน สมาปชฺชึ ราโค
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จ เม จตฺโต ฯเปฯ โทโส จ เม จตฺโต ฯเปฯ โมโห จ
เม จตฺโต วนฺโต มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสฺสฏโ อุกฺเขฏิโต สมุกฺเขฏิโต
ฯเปฯ ทุติยฺจ ฌาน สมาปชฺชึ ราคา จ เม จิตฺต วินีวรณ
ทุติยฺจ ฌาน สมาปชฺชึ โทสา จ เม จิตฺต วินีวรณ ทุติยฺจ
ฌาน สมาปชฺชึ โมหา จ เม จิตฺต วินีวรณนฺติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ทุติยฺจ
ฌาน ปมฺจ ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ทุติยสฺส
จ ฌานสฺส ปมสฺส จ ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ทุติยฺจ
ฌาน ปมฺจ ฌาน สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
พทฺธจกฺก นิฏิต ฯ
เอว เอเกก มูล กาตูน พทฺธจกฺก ปริวตฺตก กตฺตพฺพ ฯ
อิท สงฺขิตฺต ๑ฯ
[๒๖๘] ตีหากาเรหิ โมหา จ เม จิตฺต วินีวรณ ปมฺจ
ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน โมหา จ เม จิตฺต
วินีวรณ ปมสฺส จ ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ โมหา จ เม
จิตฺต วินีวรณ ปมฺจ ฌาน สจฺฉิกต มยาติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ โมหา จ
เม จิตฺต วินีวรณ ทุติยฺจ ฌาน ตติยฺจ ฌาน จตุตฺถฺจ
#๑ อิท ปาทฺวย ยุโรปยโปตฺถเกเยว น ทิสฺสติ ฯ
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ฌาน สฺุตฺจ วิโมกฺข อนิมิตฺตฺจ วิโมกฺข อปฺปณิหิตฺจ
วิโมกฺข สฺุตฺจ สมาธึ อนิมิตฺตฺจ สมาธึ อปฺปณิหิตฺจ
สมาธึ สฺุตฺจ สมาปตฺตึ อนิมิตฺตฺจ สมาปตฺตึ อปฺปณิหิตฺจ
สมาปตฺตึ ติสฺโส จ วิชชฺ า จตฺตาโร จ สติปฏาเน จตฺตาโร
จ สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร จ อิทฺธิปาเท ปฺจ จ อินฺทฺริยานิ
ปฺจ จ พลานิ สตฺต จ โพชฺฌงฺเค อริยฺจ อฏงฺคิก มคฺค
โสตาปตฺติผลฺจ สกทาคามิผลฺจ อนาคามิผลฺจ อรหตฺตผลฺจ
สมาปชฺชึ ฯเปฯ ราโค จ เม จตฺโต ฯเปฯ โทโส จ
เม จตฺโต ฯเปฯ โมโห จ เม จตฺโต วนฺโต มุตโฺ ต ปหีโน
ปฏินิสฺสฏโ อุกฺเขฏิโต สมุกฺเขฏิโต ราคา จ เม จิตฺต วินีวรณ
โทสา จ เม จิตฺต วินีวรณ โมหา จ เม จิตฺต วินีวรณนฺติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯเปฯ
เอกมูลก สงฺขิตฺต ๑นิฏิต ฯ
[๒๖๙] ทุมูลกมฺป ติมูลกมฺป จตุมูลกมฺป ปฺจมูลกมฺป ฉมูลกมฺป
สตฺตมูลกมฺป อฏมูลกมฺป นวมูลกมฺป ทสมูลกมฺป ยถา เอกมูลก
วิตฺถาริต เอวเมว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
อิท สพฺพมูลก ฯ
[๒๗๐] ตีหากาเรหิ ฯเปฯ สตฺตหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน
ทุติยฺจ ฌาน ตติยฺจ ฌาน จตุตฺถฺจ ฌาน สฺุตฺจ
#๑ ยุ. โปตฺถเก น ปฺายติ ฯ
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วิโมกฺข อนิมิตฺตฺจ วิโมกฺข อปฺปณิหิตฺจ วิโมกฺข สฺุตฺจ
สมาธึ อนิมิตฺตฺจ สมาธึ อปฺปณิหิตฺจ สมาธึ สฺุตฺจ
สมาปตฺตึ อนิมิตฺตฺจ สมาปตฺตึ อปฺปณิหิตฺจ สมาปตฺตึ ติสฺโส
จ วิชฺชา จตฺตาโร จ สติปฏาเน จตฺตาโร จ สมฺมปฺปธาเน
จตฺตาโร จ อิทฺธิปาเท ปฺจ จ อินฺทฺริยานิ ปฺจ จ
พลานิ สตฺต จ โพชฺฌงฺเค อริยฺจ อฏงฺคิก มคฺค โสตาปตฺติผลฺจ
สกทาคามิผลฺจ อนาคามิผลฺจ อรหตฺตผลฺจ สมาปชฺชึ
สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ฯเปฯ ราโค จ เม จตฺโต ฯเปฯ
โทโส จ เม จตฺโต ฯเปฯ โมโห จ เม จตฺโต วนฺโต
มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสฺสฏโ อุกฺเขฏิโต สมุกฺเขฏิโต ราคา จ
เม จิตฺต วินีวรณ โทสา จ เม จิตฺต วินีวรณ โมหา
จ เม จิตฺต วินีวรณนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส
โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ
วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
สพฺพมูลก นิฏ ิต ฯ
สุทฺธิกวารกถา นิฏิตา ๑ฯ
#๑ อิท ปาทฺวย สพฺพโปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ ฯ
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[๒๗๑] ตีหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม ทุติย
ฌาน สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส
ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม ตติย
ฌาน สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส
ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม จตุตฺถ
ฌาน สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ
ตีหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม สฺุต วิโมกฺข
อนิมิตฺต วิโมกฺข อปฺปณิหิต วิโมกฺข สฺุต สมาธึ อนิมิตฺต
สมาธึ อปฺปณิหิต สมาธึ สฺุต สมาปตฺตึ อนิมิตฺต สมาปตฺตึ
อปฺปณิหิต สมาปตฺตึ ติสฺโส วิชฺชา จตฺตาโร สติปฏาเน จตฺตาโร
สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร อิทฺธิปาเท ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต
โพชฺฌงฺเค อริย อฏงฺคิก มคฺค โสตาปตฺติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล อรหตฺตผล สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม
ราโค เม จตฺโต ฯเปฯ โทโส เม จตฺโต ฯเปฯ โมโห เม
จตฺโต วนฺโต มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสฺสฏโ อุกฺเขฏิโต สมุกฺเขฏิโตติ
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สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส
น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ปม
ฌาน สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม ราคา เม จิตฺต วินวี รณ โทสา
เม จิตฺต วินีวรณ โมหา เม จิตฺต วินีวรณนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น
ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินธิ าย ขนฺตึ วินิธาย
รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
วตฺถุนิสสฺ ารกสฺส นิกเฺ ขปปทสฺส ขณฺฑจกฺก นิฏ ิต ๑ฯ
[๒๗๒] ตีหากาเรหิ ทุติย ฌาน สมาปชฺชินตฺ ิ วตฺตุกาโม ตติย
ฌาน สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส
ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ทุติย ฌาน สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม โมหา
เม จิตฺต วินีวรณนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส
ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ทุติย ฌาน สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม ปม ฌาน
สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
#๑ ยุ. วตฺตุวิสารกสฺส เอกมูลกสฺส ขณฺฑจกฺก ฯ ม. วตฺถุวิสารกสฺส
#ขณฺฑจกฺก ฯ
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ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ
วตฺถุนิสสฺ ารกสฺส ๑เอกมูลก ๒พทฺธจกฺก ๓ฯ
มูล ๔สงฺขิตฺต ฯ
[๒๗๓] ตีหากาเรหิ โมหา เม จิตฺต วินีวรณนฺติ วตฺตุกาโม
ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส
ฯเปฯ ตีหากาเรหิ โมหา เม จิตฺต วินวี รณนฺติ วตฺตุกาโม
โทสา เม จิตฺต วินีวรณนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวชิ านนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ
วตฺถุนิสสฺ ารกสฺส เอกมูลก สงฺขิตฺต นิฏิต ฯ
[๒๗๔] ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน ทุติยฺจ ฌาน สมาปชฺชินฺติ
วตฺตุกาโม ตติยฺจ ฌาน สมาปชฺชินตฺ ิ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน ทุติยฺจ ฌาน
สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม โมหา เม จิตฺต วินีวรณนฺติ สมฺปชานมุสา
#๑ ยมิธ วตฺถนุ ิสฺสารกสฺสาติ ต ยุโรปยโปตฺถเก วตฺตุวิสารกสฺสาติ
#มรมฺมโปตฺถเก วตฺถุวิสารกสฺสาติ รามฺโปตฺถเก วตฺถุนิสฺสารกสฺสาติ
#ทิสฺสตีติ สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ ๒ ยุ. ม. รา.เอกมูลกสฺส ฯ ๓-๔ ยุ.
#ม. พทฺธจกฺกมูล สงฺขิตฺต ฯ
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ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ
วตฺถุนิสฺสารกสฺส ทุมูลก ขณฺฑจกฺก ฯ
[๒๗๕] ตีหากาเรหิ ทุติยฺจ ฌาน ตติยฺจ ฌาน สมาปชฺชินฺติ
วตฺตุกาโม จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ทุติยฺจ ฌาน ตติยฺจ ฌาน
สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม โมหา เม จิตฺต วินีวรณนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ทุติยฺจ
ฌาน ตติยฺจ ฌาน สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม ปม ฌาน
สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ
วตฺถุนิสฺสารกสฺส ทุมูลก พทฺธจกฺก ฯ
[๒๗๖] ตีหากาเรหิ โทสา จ เม จิตฺต วินีวรณ โมหา จ เม จิตฺต
วินีวรณนฺติ วตฺตุกาโม ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ โทสา จ เม จิตฺต
วินีวรณ โมหา จ เม จิตฺต วินีวรณนฺติ วตฺตุกาโม ราคา เม จิตฺต
วินีวรณนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
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ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯเปฯ
วตฺถุนิสสฺ ารกสฺส ทุมลู ก สงฺขิตฺต นิฏิต ๑ฯ
[๒๗๗] ติมูลกป จตุมูลกป ปฺจมูลกป ฉมูลกป สตฺตมูลกป
อฏมูลกป นวมูลกป ทสมูลกป กาตพฺพ ยถา นิกฺขิตฺตปทาน
เอเกกมูลกป กเถตพฺพ ฯ ยถา เอกมูลก วิตฺถาริต เอวเมว
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
อิท สพฺพมูลก ฯ
[๒๗๘] ตีหากาเรหิ ฯเปฯ สตฺตหากาเรหิ ปมฺจ ฌาน
ทุติยฺจ ฌาน ตติยฺจ ฌาน จตุตฺถฺจ ฌาน สฺุตฺจ วิโมกฺข
อนิมิตฺตฺจ วิโมกฺข อปฺปณิหิตฺจ วิโมกฺข สฺุตฺจ สมาธึ
อนิมิตฺตฺจ สมาธึ อปฺปณิหิตฺจ สมาธึ สฺุตฺจ สมาปตฺตึ
อนิมิตฺตฺจ สมาปตฺตึ อปฺปณิหิตฺจ สมาปตฺตึ ติสฺโส จ วิชชฺ า
จตฺตาโร จ สติปฏาเน จตฺตาโร จ สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร
จ อิทฺธิปาเท ปฺจ จ อินฺทฺริยานิ ปฺจ จ พลานิ สตฺต จ
โพชฺฌงฺเค อริยฺจ อฏงฺคิก มคฺค โสตาปตฺติผลฺจ สกทาคามิผลฺจ อนาคามิผลฺจ อรหตฺตผลฺจ สมาปชฺชึ ราโค จ เม
จตฺโต ฯเปฯ โทโส จ เม จตฺโต ฯเปฯ โมโห จ เม
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ ทุมูลก น วิภชิต ฯ เอกมูลกโต ปฏาย
#ทุมูลกมฺป ติมูลกมฺป ฯเปฯ ทสมูลกมฺป เอวเมว กาตพฺพ ฯ
#อิท สพฺพมูลกนฺติ เอตฺตกเมว ตตฺถ ลิขิต ฯ
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จตฺโต วนฺโต มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสฺสฏโ อุกฺเขฏิโต สมุกฺเขฏิโต
ราคา จ เม จิตฺต วินีวรณ โทสา จ เม จิตฺต วินีวรณนฺติ
วตฺตุกาโม โมหา จ เม จิตฺต วินีวรณนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาราชิกสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส
โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ
วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ๑ฯ
วตฺถุนิสฺสารกสฺส จกฺกเปยฺยาล นิฏิต ฯ
วตฺตุกามวารกถา นิฏิตา ฯ
[๒๗๙] ตีหากาเรหิ โย เต วิหาเร วสิ โส ภิกฺขุ ปม
ฌาน สมาปชฺชิ สมาปชฺชติ สมาปนฺโน โส ภิกขฺ ุ ปมสฺส ฌานสฺส
ลาภี วสี เตน ภิกฺขุนา ปม ฌาน สจฺฉิกตนฺติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา
มยา ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ ปฺจหากาเรหิ ฉหากาเรหิ สตฺตหากาเรหิ
โย เต วิหาเร วสิ โส ภิกฺขุ ปม ฌาน สมาปชฺชิ
สมาปชฺชติ สมาปนฺโน โส ภิกฺขุ ปมสฺส ฌานสฺส ลาภี วสี
เตน ภิกฺขุนา ปม ฌาน สจฺฉิกตนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
#๑ อิโต ปร ยุ. โปตฺถเก วตฺตุวิสารกสฺส สพฺพมูลกนฺติป อตฺถิ ฯ
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ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส
โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ
วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
ตีหากาเรหิ โย เต วิหาเร วสิ โส ภิกฺขุ ทุติย ฌาน ตติย
ฌาน จตุตฺถ ฌาน สฺุต วิโมกฺข อนิมิตฺต วิโมกฺข อปฺปณิหิต
วิโมกฺข สฺุต สมาธึ อนิมิตฺต สมาธึ อปฺปณิหิต สมาธึ
สฺุต สมาปตฺตึ อนิมิตฺต สมาปตฺตึ อปฺปณิหิต สมาปตฺตึ ติสฺโส
วิชฺชา จตฺตาโร สติปฏาเน จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร อิทฺธิปาเท ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺเค อริย อฏงฺคิก
มคฺค โสตาปตฺติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหตฺตผล สมาปชฺชิ
สมาปชฺชติ สมาปนฺโน โส ภิกฺขุ อรหตฺตผลสฺส ลาภี วสี เตน
ภิกฺขุนา อรหตฺตผล สจฺฉิกตนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ โย เต วิหาเร วสิ ตสฺส ภิกฺขุโน
ราโค จตฺโต ฯเปฯ โทโส จตฺโต ฯเปฯ โมโห จตฺโต วนฺโต มุตฺโต
ปหีโน ปฏินสิ ฺสฏโ อุกฺเขฏิโต สมุกฺเขฏิโตติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ โย เต วิหาเร วสิ ตสฺส ภิกฺขุโน
ราคา จิตฺต วินีวรณ โทสา จิตฺต วินีวรณ โมหา จิตฺต วินีวรณนฺติ
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สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส
น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินธิ าย ขนฺตึ วินิธาย
รุจึ วินิธาย ภาว ฯ ตีหากาเรหิ โย เต วิหาเร วสิ โส ภิกฺขุ
สฺุาคาเร ปม ฌาน ทุติย ฌาน ตติย ฌาน จตุตฺถ ฌาน
สมาปชฺชิ สมาปชฺชติ สมาปนฺโน โส ภิกฺขุ สฺุาคาเร จตุตฺถสฺส
ฌานสฺส ลาภี วสี เตน ภิกฺขุนา สฺุาคาเร จตุตฺถ ฌาน
สจฺฉิกตนฺติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ปุพฺเพ
วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ
ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินิธาย
ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ๑ฯ
#๑ อิโต ปร เตสุ เตสุ โปตฺถเกสุ นานตฺต โหติ ฯ ตตฺถ อมฺหาก
#โปตฺถเก ตาว ปณฺณรสป คมนานิ เอว กาตพฺพานีติ ปฺายติ ฯ
#ยุ. ม. โปตฺถเกสุ เปยฺยาลปณฺณรสคมนานิ เอวเมว วิตฺถาเรตพฺพานีติ ฯ
#รามฺโปตฺถเก ปน น กิฺจิ ทิสฺสติ ฯ ต ยุตฺต ฯ กสฺมา ฯ
#ตพฺพณฺณนาย โย เต วิหาเร วสีติ วาเรน สทฺธึ เปยฺยาล#ปณฺณรสกสฺส ทสฺสิตตฺตา ฯ อิท ปน รามฺโปตฺถก อนุวตฺติตฺวา
#โสธิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
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[๒๘๐] ตีหากาเรหิ โย เต จีวร ปริภฺุชิ โย เต ปณฺฑปาต
ปริภฺุชิ โย เต เสนาสน ปริภฺุชิ โย เต คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าร ปริภฺุชิ เยน เต วิหาโร ปริภุตฺโต เยน เต
จีวร ปริภุตฺต เยน เต ปณฺฑปาโต ปริภุตฺโต เยน เต เสนาสน
ปริภุตฺต เยน เต คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร ปริภุตฺโต ย ตฺว๕
อาคมฺม วิหาร อทาสิ จีวร อทาสิ ปณฺฑปาต อทาสิ เสนาสน อทาสิ
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร อทาสิ โส ภิกฺขุ สฺุาคาเร ปม
ฌาน ทุติย ฌาน ตติย ฌาน จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชิ สมาปชฺชติ
สมาปนฺโน โส ภิกฺขุ สฺุาคาเร จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภี วสี
เตน ภิกฺขุนา สฺุาคาเร จตุตฺถ ฌาน สจฺฉิกตนฺติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส น ปฏิวิชานนฺตสฺส
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ปุพฺเพ วสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ
วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
เปยฺยาลปณฺณรสก นิฏิต ฯ
ปจฺจยปฏิสยุตฺตวารกถา ๑นิฏิตา ฯ
[๒๘๑] อนาปตฺติ อธิมาเนน อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺส อุมฺมตฺตกสฺส
ขิตฺตจิตฺตสฺส เวทนฏฏสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
#๑ รา. ปจฺจยปฏิสยุตฺตกถา ฯ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ ปน น กิฺจิ ทิสฺสติ ฯ
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[๒๘๒] อธิมาเน ๑อรฺมฺหิ ปณฺโฑปชฺฌาริยาปโถ
สฺโชนา รโห ธมฺมา วิหาโร ปจฺจุปฏิโต
น ทุกฺกร วิริยมโถป มจฺจุโน
ภายาวุโส วิปฺปฏิสาริ สมฺมา
วิริเยน โยเคน อราธนาย
อถ เวทนาย อธิวาสนา ทุเว
พฺราหฺมเณ ปฺจ วตฺถูนิ อฺ พฺยากรณา ตโย
อคาราวรณา กามา รติ จาป อปกฺกมิ ๒
อฏิ เปสี อุโภ คาวฆาตกา
ปณฺโฑ สากุณิโก นิจฺฉโวรพฺภิ
อสิ จ สูกริโก สตฺติ มาควิ
อุสุ จ การณิโก สูจิ สารถิ
โย จ สิพฺพิยติ สูจโก หิ โส๔
อณฺฑภาริ อหู คามกูฏโก
กูเป นิมุคฺโค หิ โส ปารทาริโก
คูถขาที อหู ทุฏพฺราหฺมโณ
นิจฺฉวิตฺถี อติจารินี อหู
มงฺคุลิตฺถี อหู อิกฺขณิตฺถิกา
#๑ ยุ. อธิมาเนน ฯ ๒ ยุ. รติยา ปน ปกฺกมิ ฯ
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โอกิลินี สปตฺติงฺคาโรกิริ
สีสจฺฉินฺโน อหู โจรฆาตโก
ภิกฺขุ ภิกฺขุนี สิกฺขมานา
สามเณโร อถ สามเณริกา
กสฺสปสฺส วินยสฺมึ ปพฺพชฺชา
ปาปกมฺม เต อกรึสุ ตาวเท
ตโปทา ราชคเห ยุทธฺ  นาคาโนคาหเนน จ
โสภิโต อรห ภิกฺขุ ปฺจกปฺปสต สเรติ ฯ
[๒๘๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อธิมาเนน อฺ
พฺยากาสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ภควตา สิกฺขาปท ปฺตฺต
กจฺจิ นุ โข อห ปาราชิก อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อธิมาเนนาติ ฯ
[๒๘๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ ปณิธาย อรฺเ
วิหรติ เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ ฯ ต ชโน สมฺภาเวสิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส น จ ภิกขฺ เว
ปณิธาย อรฺเ วตฺถพฺพ โย วเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ปณิธาย ปณฺฑาย จรติ
เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ ฯ ต ชโน สมฺภาเวสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส น จ ภิกฺขเว ปณิธาย
ปณฺฑาย จริตพฺพ โย จเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
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[๒๘๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อฺตร
ภิกฺขุ เอตทโวจ เย อาวุโส อมฺหาก อุปชฺฌายสฺส สทฺธ-ิ
วิหาริกา สพฺเพ ว อรหนฺโตติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ อุลฺลปนาธิปฺปาโย อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
อฺตร ภิกฺขุ เอตทโวจ เย อาวุโส อมฺหาก อุปชฺฌายสฺส
อนฺเตวาสิกา สพฺเพ ว มหิทฺธิกา มหานุภาวาติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ
อุลฺลปนาธิปฺปาโย อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๘๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ ปณิธาย
จงฺกมติ ๑ เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ ฯ ต ชโน สมฺภาเวสิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส น จ ภิกฺขเว ปณิธาย จงฺกมิตพฺพ โย
จงฺกเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ ปณิธาย ติฏติ ฯเปฯ ปณิธาย นิสีทติ ๒ ฯเปฯ ปณิธาย
เสยฺย กปฺเปติ ๓ เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ ฯ ต ชโน สมฺภาเวสิ ฯ
#๑ ยุ. ม. จงฺกมิ ฯ ๒ ยุ. ม. นิสีทิ ฯ ๓ สพฺพตฺถ กปฺเปสีติ ทิสฺสติ ฯ
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ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส น จ ภิกฺขเว ปณิธาย เสยฺยา กปฺเปตพฺพา ๑
โย กปฺเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๘๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺม อุลลฺ ปติ ฯ โสป เอวมาห มยฺหป
อาวุโส สฺโชนา ปหีนาติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน
ปาราชิกนฺติ ฯ
[๒๘๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ รโหคโต
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อุลลฺ ปติ ฯ ปรจิตฺตวิทู ภิกฺขุ ต ภิกฺขุ อปสาเทสิ
มา อาวุโส เอวรูป อภณิ นตฺเถโส ตุยฺหนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ
อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ
รโหคโต อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อุลลฺ ปติ ฯ เทวตา ต ภิกฺขุ อปสาเทสิ
มา ภนฺเต เอวรูป อภณิ นตฺเถโส ตุยหฺ นฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ
อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๘๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อฺตร
อุปาสก เอตทโวจ โย อาวุโส ตุยฺห วิหาเร วสติ โส ภิกฺขุ
#๑ สพฺพตฺถ เสยฺย กปฺเปตพฺพนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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อรหาติ ฯ โส จ ภิกฺขุ ๑ ตสฺส วิหาเร วสติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ
อุลฺลปนาธิปฺปาโย อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ อฺตร อุปาสก เอตทโวจ ย ตฺว อาวุโส ภิกฺขุ
อุปฏาสิ ๒ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน โส
ภิกฺขุ อรหาติ ฯ โส จ ต ภิกฺขุ อุปฏาติ ๓ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ อุลฺลปนาธิปฺปาโย อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๙๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ คิลาโน
โหติ ฯ ต ภิกฺขู เอตทโวจุ อตฺถายสฺมโต อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ ฯ
นาวุโส ทุกกฺ ร อฺ พฺยากาตุนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ
เย โข เต ภควโต สาวกา เต เอว วเทยฺยุ อหฺจมฺหิ
น ภควโต สาวโก กจฺจิ นุ โข อห ปาราชิก อาปตฺตึ
อาปนฺโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึจิตฺโต ตฺว
ภิกฺขูติ ฯ อนุลฺลปนาธิปปฺ าโย อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ น ปฺายติ ฯ ๒ ยุ. ม. อุปฏเสิ ฯ
#๓ ยุ. ม. อุปฏเติ ฯ
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อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ๑ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู เอตทโวจุ อตฺถายสฺมโต อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ ฯ อาราธนีโย โข อาวุโส ธมฺโม อารทฺธวิริเยนาติ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู
เอตทโวจุ มา โข อาวุโส ภายีติ ฯ นาห อาวุโส มจฺจุโน
ภายามีติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู เอตทโวจุ มา โข อาวุโส ภายีติ ฯ
โย นูนาวุโส วิปฺปฏิสารี อสฺส โส ภาเยยฺยาติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ 
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู เอตทโวจุ
อตฺถายสฺมโต อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ ฯ อาราธนีโย โข อาวุโส
ธมฺโม สมฺมาปยุตฺเตนาติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
#๑ อิโต ปุเร ยุโรปยโปตฺถเก เอก วตฺถุ อติเรก โหติ ฯ ตตฺถ
#หิ วุตฺต เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต
#ภิกฺขู เอตทโวจุ อตฺถายสฺมโต อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ ฯ น อาวุโส
#ทุกฺกร อาราเธตุนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
#ภิกฺขุ อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ ต สพฺเพสุ โปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ ฯ
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ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู เอตทโวจุ อตฺถายสฺมโต
อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ ฯ อาราธนีโย โข อาวุโส ธมฺโม อารทฺธวิริเยนาติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู เอตทโวจุ อตฺถายสฺมโต อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ ฯ อาราธนีโย โข อาวุโส ธมฺโม ยุตฺตโยเคนาติ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน
โหติ ฯ ต ภิกฺขู เอตทโวจุ กจฺจาวุโส ขมนีย กจฺจิ ยาปนียนฺติ ฯ
นาวุโส สกฺกา เยน วา เตน วา อธิวาเสตุนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ ต ภิกฺขู
เอตทโวจุ กจฺจาวุโส ขมนีย กจฺจิ ยาปนียนฺติ ฯ นาวุโส สกฺกา
ปุถุชชฺ เนน อธิวาเสตุนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ อุลลฺ ปนาธิปฺปาโย อห
ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๒๙๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร พฺราหฺมโณ ภิกขฺ ู
นิมนฺเตตฺวา เอตทโวจ อายนฺตุ โภนฺโต อรหนฺโตติ ฯ เตส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ มยฺจมฺหา น อรหนฺโต ๑ อยฺจ พฺราหฺมโณ
#๑ ยุ. ม. อนรหนฺโต ฯ
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อเมฺห อรหนฺตวาเทน สมุทาจรติ กถ นุ โข อเมฺหหิ ปฏิปชฺช-ิ
ตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว
ปสาทภฺเติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร พฺราหฺมโณ
ภิกฺขู นิมนฺเตตฺวา เอตทโวจ นิสีทนฺตุ โภนฺโต อรหนฺโตติ ฯเปฯ
ภฺุชนฺตุ โภนฺโต อรหนฺโตติ ฯเปฯ ตปฺเปนฺตุ โภนฺโต อรหนฺโตติ
ฯเปฯ คจฺฉนฺตุ โภนฺโต อรหนฺโตติ ฯ เตส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ
มยฺจมฺหา น อรหนฺโต อยฺจ พฺราหฺมโณ อเมฺห อรหนฺตวาเทน
สมุทาจรติ กถ นุ โข อเมฺหหิ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปสาทภฺเติ ฯ
[๒๙๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺม อุลลฺ ปติ ฯ โสป เอวมาห มยฺหป
อาวุโส อาสวา ปหีนาติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อุลฺลปติ ฯ โสป เอวมาห มยฺหป อาวุโส เอเต ธมฺมา สวิชฺชนฺตีติ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อาปตฺตึ
ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อุลลฺ ปติ ฯ
โสป เอวมาห อหป อาวุโส เอเตสุ ธมฺเมสุ สนฺทิสฺสามีติ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อาปตฺตึ
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ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๒๙๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตร ภิกฺขุ าตกา
เอตทโวจุ เอหิ ภนฺเต อคาร อชฺฌาวสาติ ฯ อภพฺโพ โข
อาวุโส มาทิโส อคาร อชฺฌาวสิตุนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ อนุลฺลปนาธิปฺปาโย อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตร ภิกฺขุ าตกา เอตทโวจุ เอหิ
ภนฺเต กาเม ปริภฺุชาติ ฯ อาวฏา เม อาวุโส กามาติ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึจิตฺโต
ตฺว ภิกฺขูติ ฯ อนุลลฺ ปนาธิปฺปาโย อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตร
ภิกฺขุ าตกา เอตทโวจุ อภิรมสิ ภนฺเตติ ฯ อภิรโต อห
อาวุโส ปรมาย อภิรติยาติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ เย โข เต
ภควโต สาวกา เต เอว วเทยฺยุ อหฺจมฺหิ น ภควโต สาวโก
กจฺจิ นุ โข อห ปาราชิก อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ อนุลฺลปนาธิปฺปาโย
อห ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ
[๒๙๔] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกขฺ ู กติก กตฺวา
อฺตรสฺมึ อาวาเส วสฺส อุปคจฺฉึสุ โย อิมมฺหา อาวาสา
ปม ปกฺกมิสฺสติ ต มย อรหาติ ชานิสฺสามาติ ฯ อฺตโร
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ภิกฺขุ ม อรหาติ ชานนฺตูติ ตมฺหา อาวาสา ปม ปกฺกามิ ๑ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห ปาราชิก อาปตฺตึ
อาปนฺโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อาปตฺตึ ตฺว
ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ ฯ
[๒๙๕] เตน ๒ สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา จ ลกฺขโณ
อายสฺมา จ มหาโมคฺคลฺลาโน คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต วิหรนฺติ ฯ
อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ปุพพฺ ณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยนายสฺมา ลกฺขโณ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต ลกฺขณ เอตทโวจ อายามาวุโส ลกฺขณ ราชคห
ปณฺฑาย ปวิสิสฺสามาติ ฯ เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา ลกฺขโณ
อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อฺตรสฺมึ
ปเทเส สิต ปาตฺวากาสิ ฯ อถโข อายสฺมา ลกฺขโณ อายสฺมนฺต
มหาโมคฺคลฺลาน เอตทโวจ โก นุ โข อาวุโส มหาโมคฺคลฺลาน
เหตุ โก ปจฺจโย สิตสฺส ปาตุกมฺมายาติ ฯ อกาโล โข อาวุโส
ลกฺขณ เอตสฺส ปณฺหสฺส พฺยากรณาย ๓ ภควโต ม สนฺติเก เอต
ปณฺห ปุจฺฉาติ ฯ อถโข อายสฺมา จ ลกฺขโณ อายสฺมา จ
#๑ ยุ. ม. ปกฺกมิ ฯ ๒ ยุ. รา. เตน โข ปน ฯ ๓ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ
#อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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มหาโมคฺคลฺลาโน ราชคเห ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา
ลกฺขโณ อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน เอตทโวจ อิธายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อฺตรสฺมึ ปเทเส
สิต ปาตฺวากาสิ โก นุ โข อาวุโส โมคฺคลฺลาน เหตุ โก
ปจฺจโย สิตสฺส ปาตุกมฺมายาติ ฯ อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา
ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส อฏิกสงฺขลิก เวหาส คจฺฉนฺต ตเมน
คิชฺฌาป กงฺกาป ๑ กุลลาป อนุปติตฺวา อนุปติตฺวา ผาสุฬนฺตริกาหิ ๒
วิตุเทนฺติ วิตจฺเฉนฺติ ๓วิราเชนฺติ ๔สฺวาสฺสุท ๕อฏฏสฺสร กโรติ ตสฺส
มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต วต โภ
เอวรูโปป นาม สตฺโต ภวิสฺสติ เอวรูโปป นาม ยกฺโข ภวิสฺสติ
เอวรูโปป นาม เปโต ภวิสฺสติ ๖ เอวรูโปป นาม อตฺตภาวปฏิลาโภ
ภวิสฺสตีติ ฯ ภิกฺขู อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน อุลลฺ ปตีติ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู
#๑ ยุ. ม. กากาป ฯ ๒ ม. ผาสุฬนฺตริกาทีหิ ฯ ๓-๔ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ
#อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๕ ตพฺพณฺณนาย สาสุทนฺติ อาคต ฯ ตตฺถ หิ
#วุตฺต สาสุท อฏฏสฺสร กโรตีติ เอตฺถ สุทนฺติ นิปาโต ฯ สา
#อฏิกสงฺขลิกา อฏฏสฺสร อาตุรสฺสร กโรตีติ อตฺโถ ฯ ๖ เอวรูโปป
#นาม เปโต ภวิสฺสตีติ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ ฯ
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อามนฺเตสิ จกฺขุภูตา วต ภิกฺขเว สาวกา วิหรนฺติ าณภูตา
วต ภิกฺขเว สาวกา วิหรนฺติ ยตฺร หิ นาม สาวโก เอวรูป
สฺสติ วา ทกฺขติ วา สกฺขึ วา กริสสฺ ติ ปุพฺเพ ว เม โส
ภิกฺขเว สตฺโต ทิฏโ  อโหสิ อปจาห น พฺยากาสึ อหฺเจต
พฺยากเรยฺย ปเร จ เม น สทฺทเหยฺยุ เย เม น สทฺทเหยฺยุ
เตสนฺต อสฺส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย เอโส ภิกฺขเว สตฺโต
อิมสฺมึเยว ราชคเห โคฆาตโก อโหสิ โส ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน
พหูนิ วสฺสานิ พหูนิ วสฺสสตานิ พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ พหูนิ
วสฺสสตสหสฺสานิ นิรเย ปจิตฺวา ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน
เอวรูป อตฺตภาวปฏิลาภ ปฏิสเวเทติ สจฺจ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน
อาห อนาปตฺติ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลานสฺสาติ ฯเปฯ อิธาห อาวุโส
คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส มสเปสึ เวหาส คจฺฉนฺต
ตเมน คิชฺฌาป กงฺกาป กุลลาป อนุปติตฺวา อนุปติตฺวา วิตุเทนฺติ ๑
วิตจฺเฉนฺติ วิราเชนฺติ ๒ สฺวาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ ฯเปฯ เอโส
ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมึเยว ราชคเห โคฆาตโก อโหสิ ฯเปฯ
อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส มสปณฺฑ
เวหาส คจฺฉนฺต ตเมน คิชฺฌาป กงฺกาป กุลลาป อนุปติตฺวา
อนุปติตฺวา วิตุเทนฺติ วิตจฺเฉนฺติ วิราเชนฺติ สฺวาสฺสุท อฏฏสฺสร
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ม. วิภเชนฺติ ฯ อิโต
#ปร ปจฺฉิม ปาทฺวยฺเว ตตฺถ ทิสฺสติ โน ปุริโม ปาโ ฯ
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กโรติ ฯเปฯ เอโส ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมึเยว ราชคเห สากุณิโก
อโหสิ ฯเปฯ อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต
อทฺทส นิจฺฉวึ ปุริส เวหาส คจฺฉนฺต ตเมน คิชฺฌาป กงฺกาป
กุลลาป อนุปติตฺวา อนุปติตฺวา วิตุเทนฺติ วิตจฺเฉนฺติ วิราเชนฺติ
สฺวาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ ฯเปฯ เอโส ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมึเยว
ราชคเห โอรพฺภิโก อโหสิ ฯเปฯ อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา
ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส อสิโลม ปุริส เวหาส คจฺฉนฺต
ตสฺส เต อสี อุปฺปติตฺวา อุปฺปติตฺวา ตสฺเสว กาเย นิปตนฺติ
สฺวาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ ฯเปฯ เอโส ภิกฺขเว สตฺโต
อิมสฺมึเยว ราชคเห สูกริโก อโหสิ ฯเปฯ อิธาห อาวุโส
คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส สตฺติโลม ปุริส เวหาส
คจฺฉนฺต ตสฺส ตา สตฺติโย อุปฺปติตฺวา อุปฺปติตฺวา ตสฺเสว
กาเย นิปตนฺติ สฺวาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ ฯเปฯ เอโส ภิกฺขเว
สตฺโต อิมสฺมึเยว ราชคเห มาควิโก อโหสิ ฯเปฯ อิธาห
อาวุโส คิชฌ
ฺ กูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส อุสุโลม ปุรสิ 
เวหาส คจฺฉนฺต ตสฺส เต อุสู อุปฺปติตฺวา อุปฺปติตฺวา ตสฺเสว
กาเย นิปตนฺติ สฺวาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ ฯเปฯ เอโส
ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมึเยว ราชคเห การณิโก อโหสิ ฯเปฯ
อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส สูจิโลม
ปุริส เวหาส คจฺฉนฺต ตสฺส ตา สูจิโย อุปฺปติตฺวา อุปฺปติตฺวา
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ตสฺเสว กาเย นิปตนฺติ สฺวาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ ฯเปฯ
เอโส ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมึเยว ราชคเห สารถิ อโหสิ ฯเปฯ
อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส สูจิโลม
ปุริส เวหาส คจฺฉนฺต ตสฺส ตา สูจิโย สีเส ปวิสติ ฺวา มุขโต
นิกฺขมนฺติ มุเข ปวิสิตฺวา อุรโต นิกฺขมนฺติ อุเร ปวิสิตฺวา อุทรโต
นิกฺขมนฺติ อุทเร ปวิสิตฺวา อูรูหิ นิกฺขมนฺติ อูรูสุ ปวิสิตฺวา ชงฺฆาหิ
นิกฺขมนฺติ ชงฺฆาสุ ปวิสิตฺวา ปาเทหิ นิกฺขมนฺติ สฺวาสฺสุท อฏฏสฺสร
กโรติ ฯเปฯ เอโส ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมึเยว ราชคเห
สูจิโก ๑ อโหสิ ฯเปฯ อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต
อทฺทส กุมฺภณฺฑ ปุริส เวหาส คจฺฉนฺต โส ๒ คจฺฉนฺโตป เต ว
อณฺเฑ ขนฺเธ โอโรเปตฺวา คจฺฉนฺติ นิสีทนฺโตป เตเสฺวว อณฺเฑสุ
นิสีทติ ตเมน คิชฺฌาป กงฺกาป กุลลาป อนุปติตฺวา อนุปติตฺวา
วิตุเทนฺติ วิตจฺเฉนฺติ วิราเชนฺติ สฺวาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ ฯเปฯ
เอโส ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมึเยว ราชคเห คามกูโฏ อโหสิ ฯเปฯ
อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส ปุริส คูถกูเป
สสีสก นิมุคคฺ  ฯเปฯ เอโส ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมึเยว ราชคเห
ปรทาริโก อโหสิ ฯเปฯ อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา
โอโรหนฺโต อทฺทส ปุรสิ  คูถกูเป สสีสก นิมุคฺค อุโภหิ หตฺเถหิ
คูถ ขาทนฺต ฯเปฯ เอโส ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมึเยว ราชคเห
#๑ ยุ. ม. สูจโก ฯ ๒ ยุ. ส. ฯ
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ทุฏพฺราหฺมโณ อโหสิ โส กสฺสปสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาวจเน
ภิกฺขุสงฺฆ ภตฺเตน นิมนฺเตตฺวา โทณิยา คูถสฺส ปูราเปตฺวา กาล
อาโรจาเปตฺวา เอตทโวจ อิโต ๑ โภนฺโต ยาวทตฺถ ภฺุชนฺตุ เจว
หรนฺตุ จาติ โส ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน พหูนิ วสฺสานิ พหูนิ
วสฺสสตานิ พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ นิรเย
ปจิตฺวา ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน เอวรูป อตฺตภาวปฏิลาภ
ปฏิสเวเทติ สจฺจ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห อนาปตฺติ ภิกฺขเว
โมคฺคลฺลานสฺสาติ ฯเปฯ อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา
โอโรหนฺโต อทฺทส นิจฉฺ วึ อิตฺถึ เวหาส คจฺฉนฺตึ ตเมน คิชฌ
ฺ าป
กงฺกาป กุลลาป อนุปติตฺวา อนุปติตฺวา วิตุเทนฺติ วิตจฺเฉนฺติ วิราเชนฺติ
สาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ เอสา ภิกขฺ เว อิตฺถี อิมสฺมึเยว ราชคเห
อติจารินี อโหสิ ฯเปฯ สจฺจ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห อนาปตฺติ
ภิกฺขเว โมคฺคลฺลานสฺสาติ ฯ อิธาห อาวุโส คิชฌ
ฺ กูฏา ปพฺพตา
โอโรหนฺโต อทฺทส อิตถฺ ึ ทุคฺคนฺธ มงฺคุลึ เวหาส คจฺฉนฺตึ ตเมน
คิชฺฌาป กงฺกาป กุลลาป อนุปติตฺวา อนุปติตฺวา วิตุเทนฺติ วิตจฺเฉนฺติ
วิราเชนฺติ สาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ ฯเปฯ เอสา ภิกฺขเว อิตฺถี
อิมสฺมึเยว ราชคเห อิกฺขณิกา อโหสิ ฯเปฯ อิธาห อาวุโส
คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส อิตฺถึ อุปปฺ กฺก โอกิลนิ ึ
โอกิรณึ เวหาส คจฺฉนฺตึ สาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ ฯเปฯ เอสา
#๑ ยุ. ม. อโห ฯ
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ภิกฺขเว อิตฺถี กาลิงฺคสฺส รฺโ อคฺคมเหสี อโหสิ ๑ สา อิสฺสาปกตา
สปตฺตึ องฺคารกฏาเหน โอกิริ ฯเปฯ อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา
ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส อสีสกพนฺธ เวหาส คจฺฉนฺต ตสฺส
อุเร อกฺขีนิ เจว โหนฺติ มุขฺจ ตเมน คิชฺฌาป กงฺกาป กุลลาป
อนุปติตฺวา อนุปติตฺวา วิตุเทนฺติ วิตจฺเฉนฺติ วิราเชนฺติ สฺวาสฺสุท
อฏฏสฺสร กโรติ ฯเปฯ เอโส ภิกฺขเว สตฺโต อิมสฺมึเยว ราชคเห
ทามริโก ๒ นาม โจรฆาตโก อโหสิ ฯเปฯ อิธาห อาวุโส คิชฌ
ฺ กูฏา
ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทส ภิกฺขุ เวหาส คจฺฉนฺต ตสฺส สงฺฆาฏิป
อาทิตฺตา สมฺปชฺชลิตา สฺโชติภูตา ๓ ปตฺโตป อาทิตฺโต สมฺปชฺชลิโต
สฺโชติภูโต ๔ กายพนฺธนป อาทิตฺต สมฺปชฺชลิต สฺโชติภูต ๕กาโยป
อาทิตฺโต สมฺปชฺชลิโต สฺโชติภูโต สฺวาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ
ฯเปฯ เอโส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ กสฺสปสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาวจเน
ปาปภิกฺขุ อโหสิ ฯเปฯ อิธาห อาวุโส คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา
โอโรหนฺโต อทฺทส ภิกขฺ ุนึ ฯเปฯ อทฺทส สิกฺขมาน อทฺทส
สามเณร อทฺทส สามเณรึ เวหาส คจฺฉนฺตึ ตสฺสา สงฺฆาฏิป
อาทิตฺตา สมฺปชฺชลิตา สฺโชติภูตา ปตฺโตป อาทิตฺโต สมฺปชฺชลิโต
สฺโชติภูโต กายพนฺธนป อาทิตฺต สมฺปชฺชลิต สฺโชติภูต กาโยป
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ม. หาริโก ฯ
#๓-๔-๕ ยมิธ สฺโชติภูตา สฺโชติภูโต สฺโชติภูตนฺติ ลิขิยติ
#ต กตฺถจิ สชฺโชติภูตา สชฺโชติภูโต สชฺโชติภูตนฺติ ฯ
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อาทิตฺโต สมฺปชฺชลิโต สฺโชติภูโต สาสฺสุท อฏฏสฺสร กโรติ
ตสฺส มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต วต โภ
เอวรูโปป นาม สตฺโต ภวิสฺสติ เอวรูโปป นาม ยกฺโข ภวิสฺสติ
เอวรูโปป นาม เปโต ภวิสฺสติ เอวรูโปป นาม อตฺตภาวปฏิลาโภ
ภวิสฺสตีติ ฯ ภิกฺขู อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน อุลลฺ ปตีติ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ จกฺขุภูตา วต ภิกฺขเว สาวกา วิหรนฺติ าณภูตา วต
ภิกฺขเว สาวกา วิหรนฺติ ยตฺร หิ นาม สาวโก เอวรูป สฺสติ
วา ทกฺขติ วา สกฺขึ วา กริสฺสติ ปุพเฺ พ ว เม สา ภิกฺขเว สามเณรี
ทิฏา อโหสิ อปจาห น พฺยากาสึ อหฺเจต พฺยากเรยฺย
ปเร จ เม น สทฺทเหยฺยุ เย เม น สทฺทเหยฺยุ เตสนฺต อสฺส
ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย เอสา ภิกฺขเว สามเณรี กสฺสปสฺส
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาวจเน ปาปสามเณรี อโหสิ สา ตสฺส กมฺมสฺส
วิปาเกน พหูนิ วสฺสานิ พหูนิ วสฺสสตานิ พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ พหูนิ
วสฺสสตสหสฺสานิ นิรเย ปจิตฺวา ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน
เอวรูป อตฺตภาวปฏิลาภ ปฏิสเวเทติ สจฺจ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน
อาห อนาปตฺติ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลานสฺสาติ ฯ
[๒๙๖] อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภิกฺขู อามนฺเตสิ
ยตาย อาวุโส ตโปทา สนฺทติ โส ทโห อจฺโฉทโก สีโตทโก
สาโตทโก เสโตทโก สุปติตฺโถ รมณีโย ปหูตมจฺฉกจฺฉโป จกฺก-
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มตฺตานิ จ ปทุมานิ ปุปผฺ นฺติ อถ จ ปนาย ตโปทา กุถิตา สนฺทตีติ ฯ
ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน เอว วกฺขติ ยตาย อาวุโส ตโปทา สนฺทติ
โส ทโห อจฺโฉทโก สีโตทโก สาโตทโก เสโตทโก สุปติตฺโถ
รมณีโย ปหูตมจฺฉกจฺฉโป จกฺกมตฺตานิ จ ปทุมานิ ปุปฺผนฺติ อถ
จ ปนาย ตโปทา กุถิตา สนฺทตีติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน อุลฺลปตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
ยตาย ภิกฺขเว ตโปทา สนฺทติ โส ทโห อจฺโฉทโก สีโตทโก
สาโตทโก เสโตทโก สุปติตฺโถ รมณีโย ปหูตมจฺฉกจฺฉโป จกฺกมตฺตานิ จ ปทุมานิ ปุปผฺ นฺติ อปจาย ภิกฺขเว ตโปทา ทฺวินฺน มหานิรยาน อนฺตริกาย อาคจฺฉติ เตนาย ตโปทา กุถติ า สนฺทติ สจฺจ
ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห อนาปตฺติ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลานสฺสาติ ฯ
[๒๙๗] เตน โข ปน สมเยน ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพสิ าโร
ลิจฺฉวีหิ สทฺธึ สงฺคาเมนฺโต ปภคฺโค โหติ ฯ อถ ราชา ปจฺฉา
เสน สงฺกฑฺฒิตฺวา ลิจฺฉวิโย ๑ ปราเชสิ ฯ สงฺคาเม จ นนฺทิ จรติ
รฺา ลิจฺฉวิโย ๒ ปภคฺคาติ ฯ อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
ภิกฺขู อามนฺเตสิ ราชา อาวุโส ลิจฺฉวีหิ ปภคฺโค สงฺคาเม จ
นนฺทิ จรติ รฺา ลิจฺฉวิโย ปภคฺคาติ ฯ ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เอว วกฺขติ
#๑ ลิจฺฉวี วา ลิจฺฉวิโน วาติ อมฺหาก ขนฺติ ฯ ๒ ยุ. ม. ลิจฺฉวี ฯ
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ราชา อาวุโส ลิจฺฉวีหิ ปภคฺโค สงฺคาเม จ นนฺทิ จรติ รฺา
ลิจฺฉวิโย ปภคฺคาติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
อุลฺลปตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ปม ภิกฺขเว ราชา
ลิจฺฉวีหิ ปภคฺโค อถ ราชา ปจฺฉา เสน สงฺกฑฺฒิตฺวา ลิจฺฉวิโย
ปราเชสิ สจฺจ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห อนาปตฺติ ภิกฺขเว
โมคฺคลฺลานสฺสาติ ฯ
[๒๙๘] อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อิธาห อาวุโส สปฺปนิกาย นทิยา ตีเร อาเนฺช ๑สมาธึ สมาปนฺโน
นาคาน โอคยฺห อุตฺตรนฺตาน โกฺจ กโรนฺตาน สทฺท อสฺโสสินฺติ ฯ
ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน เอว วกฺขติ อิธาห อาวุโส สปฺปนิกาย นทิยา
ตีเร อาเนฺช สมาธึ สมาปนฺโน นาคาน โอคยฺห อุตฺตรนฺตาน
โกฺจ กโรนฺตาน สทฺท อสฺโสสินฺติ อุตฺตริมนุสสฺ ธมฺม อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน อุลฺลปตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อตฺเถโส ภิกขฺ เว สมาธิ โส จ โข อปริสุทฺโธ สจฺจ ภิกฺขเว
โมคฺคลฺลาโน อาห อนาปตฺติ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลานสฺสาติ ฯ
[๒๙๙] อถโข อายสฺมา โสภิโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ อห อาวุโส
ปฺจ กปฺปสตานิ อนุสฺสรามีติ ฯ ภิกขฺ ู อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา โสภิโต เอว วกฺขติ อห
#๑ ยุ. ม. อานฺช ฯ
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อาวุโส ปฺจ กปฺปสตานิ อนุสฺสรามีติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อายสฺมา
โสภิโต อุลลฺ ปตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อตฺเถสา
ภิกฺขเว โสภิตสฺส สา จ โข เอกาเยว ชาติ สจฺจ ภิกฺขเว
โสภิโต อาห อนาปตฺติ ภิกฺขเว โสภิตสฺสาติ ฯ
จตุตฺถปาราชิก นิฏิต ฯ
_____________________________
[๓๐๐] อุทฺทิฏา โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา
เยส ภิกฺขุ อฺตร วา อฺตร วา อาปชฺชิตฺวา น ลภติ ภิกขฺ ูหิ
สทฺธึ สวาส ยถา ปุเร ตถา ปจฺฉา ปาราชิโก โหติ อสวาโส ฯ
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสทุ ฺธา ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
ปาราชิกกณฺฑ นิฏ ิต ฯ
____________________________________
ตสฺสุทฺทาน ฯ
เมถุนาทินฺนทานฺจ มนุสฺสวิคฺคหุตฺตริ
ปาราชิกานิ จตฺตาริ เฉชฺชวตฺถู อสสยาติ ฯ
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______________________________
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ ฯ
ปมสงฺฆาทิเสส
[๓๐๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
เสยฺยสโก อนภิรโต พฺรหฺมจริย จรติ ฯ โส เตน กิโส โหติ ลูโข
ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต ฯ อทฺทสา
โข อายสฺมา อุทายิ อายสฺมนฺต เสยฺยสก กิส ลูข ทุพฺพณฺณ
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาต ธมนิสนฺถตคตฺต ทิสฺวาน อายสฺมนฺต เสยฺยสก
เอตทโวจ กิสฺส ตฺว อาวุโส เสยฺยสก กิโส ลูโข ทุพฺพณฺโณ
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต กจฺจิ โน ตฺว อาวุโส
เสยฺยสก อนภิรโต พฺรหฺมจริย จรสีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ เตนหิ
ตฺว อาวุโส เสยฺยสก ยาวทตฺถ ภฺุช ยาวทตฺถ สุป ยาวทตฺถ
นหาย ยาวทตฺถ ภฺุชิตฺวา ยาวทตฺถ สุปตฺวา ยาวทตฺถ นหายิตฺวา
ยทา เต อนภิรติ อุปฺปชฺชติ ราโค จิตฺต อนุทฺธเสติ ตทา
หตฺเถน อุปกฺกมิตฺวา อสุจึ โมเจหีติ ฯ กินฺนุ โข อาวุโส กปฺปติ เอวรูป
กาตุนฺติ ฯ อามาวุโส อหป เอวรูป ๑ กโรมีติ ฯ อถโข อายสฺมา
เสยฺยสโก ยาวทตฺถ ภฺุชิ ยาวทตฺถ สุป ยาวทตฺถ นหายิ ยาวทตฺถ
ภฺุชิตฺวา ยาวทตฺถ สุปตวฺ า ยาวทตฺถ นหายิตฺวา ยทา อนภิรติ
อุปฺปชฺชติ ราโค จิตฺต อนุทฺธเสติ ตทา หตฺเถน อุปกฺกมิตฺวา อสุจึ
#๑ ยุ. ม. เอว ฯ
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โมเจติ ๑ ฯ อถโข อายสฺมา เสยฺยสโก อปเรน สมเยน วณฺณวา
อโหสิ ปนินทฺ ฺริโย ปสนฺนมุขวณฺโณ วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺโณ ฯ อถโข
อายสฺมโต เสยฺยสกสฺส สหายกา ภิกฺขู อายสฺมนฺต เสยฺยสก
เอตทโวจุ ปุพฺเพ โข ตฺว อาวุโส เสยฺยสก กิโส อโหสิ ลูโข
ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต โสทานิ ตฺว
เอตรหิ วณฺณวา ปนินฺทฺริโย ปสนฺนมุขวณฺโณ วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺโณ
กินฺนุ โข ตฺว อาวุโส เสยฺยสก เภสชฺช กโรสีติ ฯ น โข อห
อาวุโส เภสชฺช กโรมิ อปจาห ยาวทตฺถ ภฺุชามิ ยาวทตฺถ
สุปามิ ยาวทตฺถ นหายามิ ยาวทตฺถ ภฺุชิตฺวา ยาวทตฺถ สุปตฺวา
ยาวทตฺถ นหายิตฺวา ยทา เม อนภิรติ อุปฺปชฺชติ ราโค จิตฺต
อนุทฺธเสติ ตทา หตฺเถน อุปกฺกมิตฺวา อสุจึ โมเจมีติ ฯ กึ ปน
ตฺว อาวุโส เสยฺยสก เยเนว หตฺเถน สทฺธาเทยฺย ภฺุชสิ เตเนว
หตฺเถน อุปกฺกมิตฺวา อสุจึ โมเจสีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ เย เต
ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม อายสฺมา เสยฺยสโก หตฺเถน อุปกฺกมิตฺวา อสุจึ โมเจสฺสตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺต เสยฺยสก อเนกปริยาเยน วิครหิตวฺ า
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต เสยฺยสก ปฏิปุจฺฉิ
สจฺจ กิร ตฺว เสยฺยสก หตฺเถน อุปกฺกมิตฺวา อสุจึ โมเจสีติ ฯ สจฺจ
#๑ ยุ. ม. โมเจสิ ฯ
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ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริส อนนุโลมิก
อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส
หตฺเถน อุปกฺกมิตฺวา อสุจึ โมเจสฺสสิ นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน วิราคาย ธมฺโม เทสิโต โน สราคาย วิสโยคาย ธมฺโม
เทสิโต โน สโยคาย อนุปาทานาย ธมฺโม เทสิโต โน สอุปาทานาย
ตตฺถ นาม ตฺว โมฆปุรสิ มยา วิราคาย ธมฺเม เทสิเต สราคาย
เจเตสฺสสิ วิสโยคาย ธมฺเม เทสิเต สโยคาย เจเตสฺสสิ อนุปาทานาย ธมฺเม เทสิเต สอุปาทานาย เจเตสฺสสิ นนุ มยา โมฆปุริส
อเนกปริยาเยน ราควิราคาย ธมฺโม เทสิโต มทนิมฺมทนาย ปปาสวินยาย อาลยสมุคฺฆาตาย วฏฏปจฺเฉทาย ตณฺหกฺขยาย วิราคาย
นิโรธาย นิพพฺ านาย ธมฺโม เทสิโต นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน กามาน ปหาน อกฺขาต กามสฺาน ปริฺา อกฺขาตา
กามปปาสาน ปฏิวินโย อกฺขาโต กามวิตกฺกาน สมุคฺฆาโต อกฺขาโต
กามปริฬาหาน วูปสโม อกฺขาโต เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย อถเขฺวต โมฆปุริส
อปฺปสนฺนานฺเจว อปฺปสาทาย ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน อฺถตฺตายาติ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต เสยฺยสก อเนกปริยาเยน
วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ทุปฺโปสตาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ สฺเจตนิกา สุกฺกวิสฏิ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
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[๓๐๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ปณีตานิ โภชนานิ ภิฺชิตฺวา
มุฏสฺสตี อสมฺปชานา นิทฺท โอกฺกมนฺติ ฯ เตส มุฏสฺสตีน
อสมฺปชานาน นิทฺท โอกฺกมนฺตาน สุปนนฺเตน อสุจิ มุจฺจติ ฯ
เตส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ภควตา สิกฺขาปท ปฺตฺต สฺเจตนิกา
สุกฺกวิสฏิ สงฺฆาทิเสโสติ อมฺหากฺจ สุปนนฺเตน อสุจิ มุจจฺ ติ ๑
อตฺถิ เจตฺถ เจตนา อุปลพฺภติ ๒ กจฺจิ นุ โข มย สงฺฆาทิเสส
อาปตฺตึ อาปนฺนาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อตฺเถสา
ภิกฺขเว เจตนา สา จ โข อพฺโพหาริกาติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ สฺเจตนิกา
สุกฺกวิสฏิ อฺตฺร สุปนนฺตา สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๓๐๓] สฺเจตนิกาติ ชานนฺโต สฺชานนฺโต เจจฺจ อภิวิตริตฺวา
วีติกฺกโม ฯ สุกฺกนฺติ ทส สุกฺกานิ นีล ปตก โลหิตก โอทาต
ตกฺกวณฺณ ทกวณฺณ เตลวณฺณ ขีรวณฺณ ทธิวณฺณ สปฺปวณฺณ ฯ
วิสฏีติ านา ๓ จาวนา วุจฺจติ วิสฏีติ ฯ อฺตฺร สุปนนฺตาติ
เปตฺวา สุปนนฺต ฯ สงฺฆาทิเสโสติ สงฺโฆ ว ตสฺสา อาปตฺติยา
ปริวาส เทติ มูลาย ปฏิกสฺสติ มานตฺต เทติ อพฺเภติ น สมฺพหุลา
น เอกปุคฺคโล เตน วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ ตสฺเสว อาปตฺตินิกายสฺส นามกมฺม อธิวจน เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
#๑ ยุ. มุจฺจิ ฯ ๒ ยุ. ม. ลพฺภติ ฯ ๓ ยุ. ม. านโต ฯ
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[๓๐๔] อชฺฌตฺตรูเป โมเจติ พหิทฺธารูเป โมเจติ อชฺฌตฺตพหิทฺธารูเป โมเจติ อากาเส กฏึ กมฺเปนฺโต โมเจติ ราคูปตฺถมฺเภ
โมเจติ วจฺจูปตฺถมฺเภ โมเจติ ปสฺสาวูปตฺถมฺเภ โมเจติ วาตูปตฺถมฺเภ
โมเจติ อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏูปตฺถมฺเภ โมเจติ อาโรคฺยตฺถาย
โมเจติ สุขตฺถาย โมเจติ เภสชฺชตฺถาย โมเจติ ทานตฺถาย โมเจติ
ปฺุตฺถาย โมเจติ ยฺตฺถาย โมเจติ สคฺคตฺถาย โมเจติ
วีชตฺถาย โมเจติ วีมสตฺถาย โมเจติ ทวตฺถาย โมเจติ นีล
โมเจติ ปตก โมเจติ โลหิตก โมเจติ โอทาต โมเจติ ตกฺกวณฺณ
โมเจติ ทกวณฺณ โมเจติ เตลวณฺณ โมเจติ ขีรวณฺณ โมเจติ
ทธิวณฺณ โมเจติ สปฺปวณฺณ โมเจติ ฯ
[๓๐๕] อชฺฌตฺตรูเปติ อชฺฌตฺต อุปาทินฺนรูเป ฯ พหิทฺธารูเปติ
พหิทฺธา อุปาทินฺเน วา อนุปาทินฺเน วา ฯ อชฺฌตฺตพหิทฺธารูเปติ
ตทุภเย ฯ อากาเส กฏึ กมฺเปนฺโตติ อากาเส วายมนฺตสฺส องฺคชาต
กมฺมนิย โหติ ฯ ราคูปตฺถมฺเภติ ราเคน ปฬิตสฺส องฺคชาต กมฺมนิย
โหติ ฯ วจฺจูปตฺถมฺเภติ วจฺเจน ปฬิตสฺส องฺคชาต กมฺมนิย โหติ ฯ
ปสฺสาวูปตฺถมฺเภติ ปสฺสาเวน ปฬิตสฺส องฺคชาต กมฺมนิย โหติ ฯ
วาตูปตฺถมฺเภติ วาเตน ปฬิตสฺส องฺคชาต กมฺมนิย โหติ ฯ อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏูปตฺถมฺเภติ อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏเน ปฬิตสฺส องฺคชาต
กมฺมนิย โหติ ฯ อาโรคฺยตฺถายาติ อโรโค ภวิสฺสามีติ ฯ สุขตฺถายาติ
สุข เวทน อุปฺปาเทสฺสามีติ ฯ เภสชฺชตฺถายาติ เภสชฺช ภวิสฺสตีติ ฯ
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ทานตฺถายาติ ทาน ทสฺสามีติ ฯ ปฺุตฺถายาติ ปฺุ ภวิสฺสตีติ ฯ
ยฺตฺถายาติ ยฺ ยชิสฺสามีติ ฯ สคฺคตฺถายาติ สคฺค คมิสสฺ ามีติ ฯ
วีชตฺถายาติ วีช ภวิสฺสตีติ ฯ วีมสตฺถายาติ วีมสิสฺสามิ ๑ นีล
ภวิสฺสติ ปตก ภวิสฺสติ โลหิตก ภวิสฺสติ โอทาต ภวิสฺสติ ฯเปฯ
สปฺปวณฺณ ภวิสฺสตีติ ฯ ทวตฺถายาติ ขิฑฺฑาธิปฺปาโย ฯ
[๓๐๖] อชฺฌตฺตรูเป เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ พหิทธฺ ารูเป เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อชฺฌตฺตพหิทฺธารูเป เจเตติ อุปกฺกมติ มุจจฺ ติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อากาเส กฏึ กมฺเปนฺโต เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ราคูปตฺถมฺเภ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ วจฺจูปตฺถมฺเภ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปสฺสาวูปตฺถมฺเภ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ วาตูปตฺถมฺเภ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏูปตฺถมฺเภ
เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อาโรคฺยตฺถาย
เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สุขตฺถาย
ฯเปฯ เภสชฺชตฺถาย ทานตฺถาย ปฺุตฺถาย ยฺตฺถาย สคฺคตฺถาย
วีชตฺถาย วีมสตฺถาย ทวตฺถาย เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีล เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆา#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ น ปฺายติ ฯ
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ทิเสสสฺส ฯ ปตก โลหิตก โอทาต ตกฺกวณฺณ ทกวณฺณ
เตลวณฺณ ขีรวณฺณ ทธิวณฺณ สปฺปวณฺณ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
สุทฺธิก นิฏิต ฯ
[๓๐๗] อาโรคฺยตฺถฺจ สุขตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อาโรคฺยตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ ฯ
อาโรคฺยตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ฯ อาโรคฺยตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ ฯ
อาโรคฺยตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ ฯ อาโรคฺยตฺถฺจ สคฺคตฺถฺจ ฯ
อาโรคฺยตฺถฺจ วีชตฺถฺจ ฯ อาโรคฺยตฺถฺจ วีมสตฺถฺจ ฯ
อาโรคฺยตฺถฺจ ทวตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกมูล ๑ขณฺฑจกฺก นิฏิต ฯ
[๓๐๘] สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สุขตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ฯ สุขตฺถฺจ
ปฺุตฺถฺจ ฯ สุขตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ ฯ สุขตฺถฺจ สคฺคตฺถฺจ ฯ
สุขตฺถฺจ วีชตฺถฺจ ฯ สุขตฺถฺจ วีมสตฺถฺจ ฯ สุขตฺถฺจ
ทวตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
สุขตฺถฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
#๑ ยุ. ม. เอกมูลกสฺส ฯ
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[๓๐๙] เภสชฺชตฺถฺจ ทานตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ เภสชฺชตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ ฯ เภสชฺชตฺถฺจ
ยฺตฺถฺจ ฯ เภสชฺชตฺถฺจ สคฺคตฺถฺจ ฯ เภสชฺชตฺถฺจ
วีชตฺถฺจ ฯ เภสชฺชตฺถฺจ วีมสตฺถฺจ ฯ เภสชฺชตฺถฺจ ทวตฺถฺจ ฯ
เภสชฺชตฺถฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ ฯ เภสชฺชตฺถฺจ สุขตฺถฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๓๑๐] ทานตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ทานตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ ฯ ทานตฺถฺจ
สคฺคตฺถฺจ ฯ ทานตฺถฺจ วีชตฺถฺจ ฯ ทานตฺถฺจ วีมสตฺถฺจ ฯ
ทานตฺถฺจ ทวตฺถฺจ ฯ ทานตฺถฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ ฯ ทานตฺถฺจ
สุขตฺถฺจ ฯ ทานตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๓๑๑] ปฺุตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปฺุตฺถฺจ สคฺคตฺถฺจ ฯ ปฺุตฺถฺจ
วีชตฺถฺจ ฯ ปฺุตฺถฺจ วีมสตฺถฺจ ฯ ปฺุตฺถฺจ ทวตฺถฺจ ฯ
ปฺุตฺถฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ ฯ ปฺุตฺถฺจ สุขตฺถฺจ ฯ
ปฺุตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ ฯ ปฺุตฺถฺจ ทานตฺถฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๓๑๒] ยฺตฺถฺจ สคฺคตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ยฺตฺถฺจ วีชตฺถฺจ ฯ ยฺตฺถฺจ
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วีมสตฺถฺจ ฯ ยฺตฺถฺจ ทวตฺถฺจ ฯ ยฺตฺถฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ ฯ ยฺตฺถฺจ สุขตฺถฺจ ฯ ยฺตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ ฯ
ยฺตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ฯ ยฺตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๓๑๓] สคฺคตฺถฺจ วีชตฺถฺจ ฯ สคฺคตฺถฺจ วีมสตฺถฺจ ฯ
สคฺคตฺถฺจ ทวตฺถฺจ ฯ สคฺคตฺถฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ ฯ สคฺคตฺถฺจ
สุขตฺถฺจ ฯ สคฺคตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ ฯ สคฺคตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ฯ
สคฺคตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ ฯ สคฺคตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๓๑๔] วีชตฺถฺจ วีมสตฺถฺจ ฯ วีชตฺถฺจ ทวตฺถฺจ ฯ
วีชตฺถฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ ฯ วีชตฺถฺจ สุขตฺถฺจ ฯ วีชตฺถฺจ
เภสชฺชตฺถฺจ ฯ วีชตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ฯ วีชตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ ฯ
วีชตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ ฯ วีชตฺถฺจ สคฺคตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๓๑๕] วีมสตฺถฺจ ทวตฺถฺจ ฯ วีมสตฺถฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ ฯ
วีมสตฺถฺจ สุขตฺถฺจ ฯ วีมสตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ ฯ วีมสตฺถฺจ
ทานตฺถฺจ ฯ วีมสตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ ฯ วีมสตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ ฯ
วีมสตฺถฺจ สคฺคตฺถฺจ ฯ วีมสตฺถฺจ วีชตฺถฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๓๑๖] ทวตฺถฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
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อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ทวตฺถฺจ สุขตฺถฺจ ฯ ทวตฺถฺจ
เภสชฺชตฺถฺจ ฯ ทวตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ฯ ทวตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ ฯ
ทวตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ ฯ ทวตฺถฺจ สคฺคตฺถฺจ ฯ ทวตฺถฺจ
วีชตฺถฺจ ฯ ทวตฺถฺจ วีมสตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกมูลก ๑พทฺธจกฺก นิฏิต ฯ
ทุมูลกาทิป เอวเมว เนตพฺพ ฯ
[๓๑๗] อาโรคฺยตฺถฺจ สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯเปฯ อาโรคฺยตฺถฺจ สุขตฺถฺจ
ทวตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ทุมูลก ขณฺฑจกฺก ฯ
[๓๑๘] สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ ทานตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯเปฯ สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ
ทวตฺถฺจ ฯเปฯ สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯเปฯ วีมสตฺถฺจ
ทวตฺถฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯเปฯ วีมสตฺถฺจ ทวตฺถฺจ วีชตฺถฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ทุมลู ก พทฺธจกฺก นิฏิต ฯ
#๑ ยุ. ม. เอกมูลกสฺส ฯ
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[๓๑๙] ติมูลก จตุมูลก ปฺจมูลก ฉมูลก สตฺตมูลก อฏมูลก
นวมูลก เอวเมว กาตพฺพ ฯ
อิท สพฺพมูลก ฯ
[๓๒๐] อาโรคฺยตฺถฺจ สุขตฺถฺจ ฯ เภสชฺชตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ฯ
ปฺุตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ ฯ สคฺคตฺถฺจ วีชตฺถฺจ ฯ วีมสตฺถฺจ
ทวตฺถฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
สพฺพมูลก นิฏ ิต ฯ
[๓๒๑] นีลฺจ ปตกฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีลฺจ โลหิตกฺจ ฯเปฯ นีลฺจ โอทาตฺจ ฯ
นีลฺจ ตกฺกวณฺณฺจ ฯ นีลฺจ ทกวณฺณฺจ ฯ นีลฺจ
เตลวณฺณฺจ ฯ นีลฺจ ขีรวณฺณฺจ ฯ นีลฺจ ทธิวณฺณฺจ ฯ
นีลฺจ สปฺปว ณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกมูลก ๑ขณฺฑจกฺก นิฏิต ฯ
[๓๒๒] ปตกฺจ โลหิตกฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปตกฺจ โอทาตฺจ ฯเปฯ ปตกฺจ ตกฺกวณฺณฺจ ฯ
ปตกฺจ ทกวณฺณฺจ ฯ ปตกฺจ เตลวณฺณฺจ ฯ
ปตกฺจ ขีรวณฺณฺจ ฯ ปตกฺจ ทธิวณฺณฺจ ฯ ปตกฺจ
สปฺปวณฺณฺจ ฯ ปตกฺจ นีลฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
#๑ ยุ. ม. เอกมูลกสฺส ฯ
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อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ โลหิตกฺจ โอทาตฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ โลหิตกฺจ ตกฺกวณฺณฺจ ฯ
โลหิตกฺจ ทกวณฺณฺจ ฯ โลหิตกฺจ เตลวณฺณฺจ ฯ โลหิตกฺจ
ขีรวณฺณฺจ ฯ โลหิตกฺจ ทธิวณฺณฺจ ฯ โลหิตกฺจ สปฺปวณฺณฺจ ฯ โลหิตกฺจ นีลฺจ ฯ โลหิตกฺจ ปตกฺจ
เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ โอทาตฺจ
ตกฺกวณฺณฺจ ฯ โอทาตฺจ ทกวณฺณฺจ ฯ โอทาตฺจ
เตลวณฺณฺจ ฯ โอทาตฺจ ขีรวณฺณฺจ ฯ โอทาตฺจ ทธิวณฺณฺจ ฯ โอทาตฺจ สปฺปวณฺณฺจ ฯ โอทาตฺจ นีลฺจ ฯ
โอทาตฺจ ปตกฺจ ฯ โอทาตฺจ โลหิตกฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ตกฺกวณฺณฺจ ทกวณฺณฺจ ฯ
ตกฺกวณฺณฺจ เตลวณฺณฺจ ฯ ตกฺกวณฺณฺจ ขีรวณฺณฺจ ฯ
ตกฺกวณฺณฺจ ทธิวณฺณฺจ ฯ ตกฺกวณฺณฺจ สปฺปวณฺณฺจ ฯ
ตกฺกวณฺณฺจ นีลฺจ ฯ ตกฺกวณฺณฺจ ปตกฺจ ฯ ตกฺกวณฺณฺจ
โลหิตกฺจ ฯ ตกฺกวณฺณฺจ โอทาตฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ทกวณฺณฺจ เตลวณฺณฺจ ฯ
ทกวณฺณฺจ ขีรวณฺณฺจ ฯ ทกวณฺณฺจ ทธิวณฺณฺจ ฯ
ทกวณฺณฺจ สปฺปวณฺณฺจ ฯ ทกวณฺณฺจ นีลฺจ ฯ ทกวณฺณฺจ ปตกฺจ ฯ ทกวณฺณฺจ โลหิตกฺจ ฯ ทกวณฺณฺจ
โอทาตฺจ ฯ ทกวณฺณฺจ ตกฺกวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
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มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ เตลวณฺณฺจ ขีรวณฺณฺจ ฯ
เตลวณฺณฺจ ทวิวณฺณฺจ ฯ เตลวณฺณฺจ สปฺปวณฺณฺจ ฯ
เตลวณฺณฺจ นีลฺจ ฯ เตลวณฺณฺจ ปตกฺจ ฯ เตลวณฺณฺจ
โลหิตกฺจ ฯ เตลวณฺณฺจ โอทาตฺจ ฯ เตลวณฺณฺจ
ตกฺกวณฺณฺจ ฯ เตลวณฺณฺจ ทกวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ขีรวณฺณฺจ ทธิวณฺณฺจ ฯ
ขีรวณฺณฺจ สปฺปวณฺณฺจ ฯ ขีรวณฺณฺจ นีลฺจ ฯ ขีรวณฺณฺจ
ปตกฺจ ฯ ขีรวณฺณฺจ โลหิตกฺจ ฯ ขีรวณฺณฺจ
โอทาตฺจ ฯ ขีรวณฺณฺจ ตกฺกวณฺณฺจ ฯ ขีรวณฺณฺจ
ทกวณฺณฺจ ฯ ขีรวณฺณฺจ เตลวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ทธิวณฺณฺจ สปฺปวณฺณฺจ ฯ
ทธิวณฺณฺจ นีลฺจ ฯ ทธิวณฺณฺจ ปตกฺจ ฯ ทธิวณฺณฺจ
โลหิตกฺจ ฯ ทธิวณฺณฺจ โอทาตฺจ ฯ ทธิวณฺณฺจ ตกฺกวณฺณฺจ ฯ
ทธิวณฺณฺจ ทกวณฺณฺจ ฯ ทธิวณฺณฺจ
เตลวณฺณฺจ ฯ ทธิวณฺณฺจ ขีรวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สปฺปวณฺณฺจ นีลฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สปฺปว ณฺณฺจ
ปตกฺจ ฯ สปฺปวณฺณฺจ โลหิตกฺจ ฯ สปฺปวณฺณฺจ
โอทาตฺจ ฯ สปฺปวณฺณฺจ ตกฺกวณฺณฺจ ฯ สปฺปวณฺณฺจ
ทกวณฺณฺจ ฯ สปฺปวณฺณฺจ เตลวณฺณฺจ ฯ สปฺปวณฺณฺจ
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ขีรวณฺณฺจ ฯ สปฺปวณฺณฺจ ทธิวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกมูลก ๑พทฺธจกฺก นิฏิต ฯ
ทุมูลกาทิป เอวเมว เนตพฺพ ฯ
[๓๒๓] นีลฺจ ปตกฺจ โลหิตกฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีลฺจ ปตกฺจ โอทาตฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯเปฯ นีลฺจ ปตกฺจ
สปฺปวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ทุมูลก ขณฺฑจกฺก นิฏิต ฯ
[๓๒๔] ปตกฺจ โลหิตกฺจ โอทาตฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯเปฯ ปตกฺจ โลหิตกฺจ
นีลฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯเปฯ
ทธิวณฺณฺจ สปฺปวณฺณฺจ นีลฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯเปฯ ทธิวณฺณฺจ สปฺปวณฺณฺจ
ขีรวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ทุมูลก พทฺธจกฺก นิฏิต ฯ
[๓๒๕] ติมูลก จตุมูลก ปฺจมูลก ฉมูลก สตฺตมูลก อฏมูลก
นวมูลก เอวเมว กาตพฺพ ฯ
อิท สพฺพมูลก ฯ
#๑ ยุ. ม. เอกมูลกสฺส ฯ
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[๓๒๖] นีลฺจ ปตกฺจ โลหิตกฺจ โอทาตฺจ ตกฺกวณฺณฺจ
ทกวณฺณฺจ เตลวณฺณฺจ ขีรวณฺณฺจ ทธิวณฺณฺจ สปฺปวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
สพฺพมูลก นิฏ ิต ฯ
[๓๒๗] อาโรคฺยตฺถฺจ นีลฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อาโรคฺยตฺถฺจ สุขตฺถฺจ นีลฺจ ปตกฺจ
เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อาโรคฺยตฺถฺจ
สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ นีลฺจ ปตกฺจ โลหิตกฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อาโรคฺยตฺถฺจ
สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ ทานตฺถฺจ นีลฺจ ปตกฺจ โลหิตกฺจ
โอทาตฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
อาโรคฺยตฺถฺจ สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ
นีลฺจ ปตกฺจ โลหิตกฺจ โอทาตฺจ ตกฺกวณฺณฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อาโรคฺยตฺถฺจ
สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ
นีลฺจ ปตกฺจ โลหิตกฺจ โอทาตฺจ ตกฺกวณฺณฺจ ทกวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
อาโรคฺยตฺถฺจ สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ
ยฺตฺถฺจ สคฺคตฺถฺจ นีลฺจ ปตกฺจ โลหิตกฺจ โอทาตฺจ
ตกฺกวณฺณฺจ ทกวณฺณฺจ เตลวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ
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มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อาโรคฺยตฺถฺจ สุขตฺถฺจ
เภสชฺชตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ สคฺคตฺถฺจ
วีชตฺถฺจ นีลฺจ ปตกฺจ โลหิตกฺจ โอทาตฺจ ตกฺกวณฺณฺจ
ทกวณฺณฺจ เตลวณฺณฺจ ขีรวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อาโรคฺยตฺถฺจ สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ
ทานตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ สคฺคตฺถฺจ วีชตฺถฺจ
วีมสตฺถฺจ นีลฺจ ปตกฺจ โลหิตกฺจ โอทาตฺจ ตกฺกวณฺณฺจ
ทกวณฺณฺจ เตลวณฺณฺจ ขีรวณฺณฺจ ทธิวณฺณฺจ เจเตติ
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อาโรคฺยตฺถฺจ
สุขตฺถฺจ เภสชฺชตฺถฺจ ทานตฺถฺจ ปฺุตฺถฺจ ยฺตฺถฺจ
สคฺคตฺถฺจ วีชตฺถฺจ วีมสตฺถฺจ ทวตฺถฺจ นีลฺจ ปตกฺจ
โลหิตกฺจ โอทาตฺจ ตกฺกวณฺณฺจ ทกวณฺณฺจ เตลวณฺณฺจ
ขีรวณฺณฺจ ทธิวณฺณฺจ สปฺปวณฺณฺจ เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
อุภโตพทฺธมิสฺสกจกฺก ๑นิฏิต ฯ
[๓๒๘] นีล โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ ปตก มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีล โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ
โลหิตก มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีล โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ โอทาต มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีล
#๑ ยุ. ม. มิสสฺ กจกฺก ฯ
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โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ ตกฺกวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีล โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ ทกวณฺณ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีล โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ เตลวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีล
โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ ขีรวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีล โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ ทธิวณฺณ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีล โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ สปฺปวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ขณฺฑจกฺก นิฏ ิต ฯ
[๓๒๙] ปตก โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ โลหิตก มุจจฺ ติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปตก โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ
โอทาต มุจฺจติ ฯเปฯ ตกฺกวณฺณ มุจฺจติ ฯ ทกวณฺณ มุจฺจติ ฯ
เตลวณฺณ มุจฺจติ ฯ ขีรวณฺณ มุจฺจติ ฯ ทธิวณฺณ มุจฺจติ ฯ
สปฺปวณฺณ มุจฺจติ ฯ นีล มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
พทฺธจกฺก นิฏิต ฯ
[๓๓๐] โลหิตก โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ โอทาต มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ โลหิตก โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ
ตกฺกวณฺณ มุจฺจติ ฯเปฯ ทกวณฺณ มุจฺจติ ฯ เตลวณฺณ มุจฺจติ ฯ
ขีรวณฺณ มุจฺจติ ฯ ทธิวณฺณ มุจฺจติ ฯ สปฺปวณฺณ มุจฺจติ ฯ นีล
มุจฺจติ ฯ ปตก มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ โอทาต โมเจสฺสา-
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มีติ เจเตติ อุปกฺกมติ ตกฺกวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯเปฯ โลหิตก มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ (เอว
จกฺกานิ เวทิตพฺพานิ ฯ) สปฺปวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ
นีล มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สปฺปวณฺณ โมเจสฺสามีติ
เจเตติ อุปกฺกมติ ปตก มุจฺจติ ฯเปฯ โลหิตก มุจฺจติ ฯ โอทาต
มุจฺจติ ฯ ตกฺกวณฺณ มุจฺจติ ฯ ทกวณฺณ มุจฺจติ ฯ เตลวณฺณ มุจฺจติ ฯ
ขีรวณฺณ มุจฺจติ ฯ ทธิวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
กุจฺฉิจกฺก นิฏิต ฯ
[๓๓๑] ปตก โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ นีล มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ โลหิตก โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ
นีล มุจฺจติ ฯ โอทาต โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ นีล
มุจฺจติ ฯ ตกฺกวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ นีล มุจฺจติ ฯ
ทกวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ นีล มุจฺจติ ฯ เตลวณฺณ
โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ นีล มุจฺจติ ฯ ขีรวณฺณ โมเจสฺสามีติ
เจเตติ อุปกฺกมติ นีล มุจฺจติ ฯ ทธิวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ นีล มุจฺจติ ฯ สปฺปวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ นีล มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฏิจกฺกสฺส ปม คมน นิฏิต ฯ
[๓๓๒] โลหิตก โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ ปตก มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ โอทาต ตกฺกวณฺณ ทกวณฺณ เตลวณฺณ
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ขีรวณฺณ ทธิวณฺณ สปฺปวณฺณ ฯ นีล โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ ปตก มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฏิจกฺกสฺส ทุติย คมน นิฏิต ฯ
[๓๓๓] โอทาต โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ โลหิตก มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ตกฺกวณฺณ ทกวณฺณ เตลวณฺณ ขีรวณฺณ
ทธิวณฺณ สปฺปวณฺณ นีล ฯ ปตก โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ โลหิตก มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฏิจกฺกสฺส ตติย คมน นิฏ ิต ฯ
[๓๓๔] ตกฺกวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ โอทาต
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ทกวณฺณ เตลวณฺณ ขีรวณฺณ
ทธิวณฺณ สปฺปวณฺณ นีล ปตก ฯ โลหิตก โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ โอทาต มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฏิจกฺกสฺส จตุตฺถ คมน นิฏิต ฯ
[๓๓๕] ทกวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ ตกฺกวณฺณ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ เตลวณฺณ ขีรวณฺณ ทธิวณฺณ
สปฺปวณฺณ นีล ปตก โลหิตก ฯ โอทาต โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ ตกฺกวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฏิจกฺกสฺส ปฺจม คมน นิฏิต ฯ
[๓๓๖] เตลวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ ทกวณฺณ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ขีรวณฺณ ทธิวณฺณ สปฺปวณฺณ
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นีล ปตก โลหิตก โอทาต ฯ ตกฺกวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ ทกวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฏิจกฺกสฺส ฉฏ คมน นิฏิต ฯ
[๓๓๗] ขีรวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ เตลวณฺณ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ทธิวณฺณ สปฺปวณฺณ นีล
ปตก โลหิตก โอทาต ตกฺกวณฺณ ฯ ทกวณฺณ โมเจสฺสามีติ
เจเตติ อุปกฺกมติ เตลวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฏิจกฺกสฺส สตฺตม คมน นิฏิต ฯ
[๓๓๘] ทธิวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ ขีรวณฺณ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สปฺปวณฺณ นีล ปตก โลหิตก
โอทาต ตกฺกวณฺณ ทกวณฺณ ฯ เตลวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ ขีรวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฏิจกฺกสฺส อฏม คมน นิฏิต ฯ
[๓๓๙] สปฺปวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ ทธิวณฺณ
มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ นีล ปตก โลหิตก โอทาต
ตกฺกวณฺณ ทกวณฺณ เตลวณฺณ ฯ ขีรวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ ทธิวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฏิจกฺกสฺส นวม คมน นิฏิต ฯ
[๓๔๐] นีล โมเจสฺสามีติ เจเตติ อุปกฺกมติ สปฺปวณฺณ มุจฺจติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปตก โลหิตก โอทาต ตกฺกวณฺณ
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ทกวณฺณ เตลวณฺณ ขีรวณฺณ ฯ ทธิวณฺณ โมเจสฺสามีติ เจเตติ
อุปกฺกมติ สปฺปวณฺณ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฏิจกฺกสฺส ทสม คมน นิฏิต ฯ
ปฏิจกฺก นิฏิต ๑ฯ
[๓๔๓] เจเตติ อุปกฺกมติ มุจฺจติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เจเตติ อุปกฺกมติ น มุจฺจติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ เจเตติ น
อุปกฺกมติ มุจฺจติ อนาปตฺติ ฯ เจเตติ น อุปกฺกมติ น มุจฺจติ
อนาปตฺติ ฯ น เจเตติ อุปกฺกมติ มุจจฺ ติ อนาปตฺติ ฯ น เจเตติ
อุปกฺกมติ น มุจฺจติ อนาปตฺติ ฯ น เจเตติ น อุปกฺกมติ มุจฺจติ
อนาปตฺติ ฯ น เจเตติ น อุปกฺกมติ น มุจฺจติ อนาปตฺติ ฯ
[๓๔๔] อนาปตฺติ สุปนนฺเตน นโมจนาธิปฺปายสฺส อุมฺมตฺต
กสฺส ขิตฺตจิตฺตสฺส เวทนฏฏสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๓๔๕] สุปโนจฺจารปสฺสาโว วิตกฺกุโณฺหทเกน จ
เภสชฺช กณฺฑุว มคฺโค วตฺถิ ชนฺตาฆร อูรุ ๒
สามเณโร จ สุตฺโต จ อูรุ มุฏินา ปฬยิ
อากาเส ถมฺภ นิชฺฌายิ ฉิทฺท กฏเน ฆฏฏยิ
#๑ ยุ. ม. ปฏ ิจกฺกเปยฺยาโล นิฏิโต ฯ เตสุ เตสุ โปตฺถเกสุ
#อาคโต เปยฺยาลวิธิ เยภุยฺเยน วิสทิโส โหติ กตฺถจิ สงฺขิตฺโต กตฺถจิ
#วิตฺถาโร ฯ ตทตฺถิเกน ตโต ตโต ปริเยสิตพฺพ ฯ ๒ ยุ. ม. วตฺถึ
#ชนฺตาฆรุปกฺกโม ฯ
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โสเต อุทฺชล ธาว ปุปฺผาวฬิย โปกฺขร
วาลิกา กทฺทมุสฺเสโก ๑ สยนงฺคุฏเกน จาติ ฯ
[๓๔๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน สุปน นฺเตน
อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห สงฺฆาทิเสส
อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ อถโข โส ภิกขฺ ุ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สุปนนฺเตนาติ ฯ
[๓๔๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อุจฺจาร
กโรนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห
สงฺฆาทิเสส อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ นาห ภควา โมจนาธิปฺปาโยติ ฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ
[๓๔๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน ปสฺสาว
กโรนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ
[๓๔๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน กามวิตกฺก
วิตกฺเกนฺตสฺส อสุจิ มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ กามวิตกฺก ๒วิตกฺเกนฺตสฺสาติ ฯ
[๓๕๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อุโณฺหทเกน
นหายนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
#๑ ยุ. กทฺทมุทโก ฯ ๒ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ น โหติ ฯ
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กึจิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ ฯ นาห ภควา โมจนาธิปฺปาโยติ ฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส อุโณฺหทเกน นหายนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน
สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน
โมจนาธิปฺปายสฺส อุโณฺหทเกน นหายนฺตสฺส อสุจิ น มุจฺจิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๕๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน องฺคชาเต
วโณ โหติ ฯ เภสชฺเชน อาลิมฺปนฺตสฺส อสุจิ มุจจฺ ิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห สงฺฆาทิเสส อาปตฺตึ
อาปนฺโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึจิตฺโต ตฺว
ภิกฺขูติ ฯ นาห ภควา โมจนาธิปฺปาโยติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน องฺคชาเต วโณ โหติ ฯ ตสฺส โมจนาธิปฺปายสฺส
เภสชฺเชน อาลิมฺปนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ อสุจิ น มุจฺจิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๕๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อณฺฑ
กณฺฑุวนฺตสฺส อสุจิ มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
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อนาปตฺติ ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส อณฺฑ กณฺฑุวนฺตสฺส
อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ อสุจิ น มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๕๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน มคฺค
คจฺฉนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส มคฺค คจฺฉนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ
อสุจิ น มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๕๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน วตฺถึ
คเหตฺวา ปสฺสาว กโรนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส วตฺถึ
คเหตฺวา ปสฺสาว กโรนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ อสุจิ น มุจฺจิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๕๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน ชนฺตาฆเร
อุทรวฏฏึ ตาเปนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข
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ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส ชนฺตาฆเร
อุทรวฏฏึ ตาเปนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ อสุจิ น มุจฺจิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๕๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน ชนฺตาฆเร
อุปชฺฌายสฺส ปฏิปริกมฺม กโรนฺตสฺส อสุจิ มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส ชนฺตาฆเร
อุปชฺฌายสฺส ปฏิปริกมฺม กโรนฺตสฺส อสุจิ มุจจฺ ิ ฯเปฯ อสุจิ
น มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๕๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อูรุ ฆฏฏาเปนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส อูรุ ฆฏฏาเปนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ
อสุจิ น มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๕๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ โมจนาธิปฺปาโย
อฺตร สามเณร เอตทโวจ เอหิ เม ตฺว อาวุโส สามเณร
องฺคชาต คณฺหาหีติ ฯ โส ตสฺส องฺคชาต อคฺคเหสิ ฯ ตสฺส
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อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ
อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๓๕๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สุตฺตสฺส
สามเณรสฺส องฺคชาต อคฺคเหสิ ฯ ตสฺส อสุจิ มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๖๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อูรหู ิ
องฺคชาต ปเฬนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส อูรูหิ องฺคชาต ปเฬนฺตสฺส
อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ อสุจิ น มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๖๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน มุฏ ินา
องฺคชาต ปเฬนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส มุฏินา องฺคชาต ปเฬนฺตสฺส
อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ อสุจิ น มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๖๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส อากาเส กฏึ กมฺเปนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ อสุจิ
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น มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๖๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน กาย
ถมฺเภนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส กาย ถมฺเภนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ
อสุจิ น มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๖๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สารตฺโต
มาตุคามสฺส องฺคชาต อุปนิชฺฌายิ ฯ ตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส น จ
ภิกฺขเว สารตฺเตน มาตุคามสฺส องฺคชาต อุปนิชฌ
ฺ ายิตพฺพ โย
อุปนิชฺฌาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๖๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส ตาลจฺฉิทฺท องฺคชาต ปเวเสนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ
อสุจิ น มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๖๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส กฏเน องฺคชาต ฆฏเฏนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ
อสุจิ น มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
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สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๖๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน ปฏิโสเต
นหายนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส ปฏิโสเต นหายนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ
ฯเปฯ อสุจิ น มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๖๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อุทฺชเล
กีฬนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส อุทฺชเล กีฬนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ
อสุจิ น มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๖๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อุทเก
ธาวนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส อุทเก ธาวนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ
อสุจิ น มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๗๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน ปุปผฺ าวฬิย
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กีฬนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส ปุปฺผาวฬิย กีฬนฺตสฺส อสุจิ มุจจฺ ิ ฯเปฯ
อสุจิ น มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๗๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โปกฺขรวเน
ธาวนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส โปกฺขรวเน ธาวนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ
ฯเปฯ อสุจิ น มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๗๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส วาลิก องฺคชาต ปเวเสนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ
อสุจิ น มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๗๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส กทฺทม องฺคชาต ปเวเสนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ
อสุจิ น มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๗๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อุทเกน องฺค-
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ชาต โอสิฺจนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขโุ น โมจนาธิปฺปายสฺส อุทเกน องฺคชาต โอสิฺจนฺตสฺส
อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ อสุจิ น มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๗๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส สยเน องฺคชาต ฆฏเฏนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯเปฯ
อสุจิ น มุจจฺ ิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๗๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส องฺคุฏเน องฺคชาต ฆฏเฏนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห สงฺฆาทิเสส อาปตฺตึ
อาปนฺโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ
อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน โมจนาธิปฺปายสฺส องฺคุฏเน องฺคชาต ฆฏเฏนฺตสฺส อสุจิ
น มุจฺจิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห สงฺฆาทิเสส
อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
ปมสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
_______________________
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ทุติยสงฺฆาทิเสส
[๓๗๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุทายิ อรฺเ วิหรติ ฯ ตสฺสายสฺมโต วิหาโร อภิรูโป โหติ
ทสฺสนีโย ปาสาทิโก มชฺเฌคพฺโภ สมนฺตา ปริยาคาโร สุปฺตฺต
มฺจป ภิสิพิมฺโพหน ปานีย ปริโภชนีย สุปฏิต ปริเวณ
สุสมฺมฏ ฯ พหู มนุสฺสา อายสฺมโต อุทายิสฺส วิหารเปกฺขกา
อาคจฺฉนฺติ ฯ อฺตโรป พฺราหฺมโณ สปชาปติโก เยนายสฺมา
อุทายิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ
อิจฺฉาม มย โภโต อุทายิสฺส วิหาร เปกฺขิตุนฺติ ฯ เตนหิ
พฺราหฺมณ เปกฺขสฺสูติ อปาปุรณ อาทาย ฆฏิก อุคฺฆาเฏตฺวา
กวาฏ ปณาเมตฺวา วิหาร ปาวิสิ ฯ โสป โข พฺราหฺมโณ
อายสฺมโต อุทายิสฺส ปฏ ิโต ปาวิสิ ฯ สาป โข พฺราหฺมณี
ตสฺส พฺราหฺมณสฺส ปฏ ิโต ปาวิสิ ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ
เอกจฺเจ วาตปาเน วิวรนฺโต เอกจฺเจ วาตปาเน ถเกนฺโต คพฺภ
อนุปริคนฺตฺวา ปฏิโต อาคนฺตฺวา ตสฺสา พฺราหฺมณิยา องฺคมงฺคานิ
ปรามสิ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ อายสฺมตา อุทายินา สทฺธึ
ปฏิสมฺโมทิตวฺ า อคมาสิ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ อตฺตมโน
อตฺตมนวาจ นิจฺฉาเรสิ อุฬารา อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา เย
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อิเม เอวรูเป อรฺเ วิหรนฺติ ภวป อุทายิ อุฬาโร โย เอวรูเป
อรฺเ วิหรตีติ ฯ เอว วุตฺเต สา พฺราหฺมณี ต พฺราหฺมณ
เอตทโวจ กุโต ตสฺส อุฬารตา ยเถว เม ตฺว องฺคมงฺคานิ
ปรามสิ เอวเมว เม สมโณ อุทายิ องฺคมงฺคานิ ปรามสีติ ฯ
อถโข โส พฺราหฺมโณ อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ อลชฺชโิ น อิเม
สมณา สกฺยปุตฺติยา ทุสฺสีลา มุสาวาทิโน อิเม หิ นาม ธมฺมจาริโน
สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา ปฏิชานิสฺสนฺติ นตฺถิ อิเมส สามฺ นตฺถิ อิเมส พฺรหฺมฺ นฏ
อิเมส สามฺ นฏ อิเมส พฺรหฺมฺ กุโต อิเมส สามฺ
กุโต อิเมส พฺรหฺมฺ อปคตา อิเม สามฺา อปคตา อิเม
พฺรหฺมฺา กถ หิ นาม สมโณ อุทายิ มม ภริยาย องฺคมงฺคานิ
ปรามสิสฺสติ น หิ สกฺกา กุลิตฺถีหิ กุลธีตาหิ กุลกุมารีหิ กุลสุณฺหาหิ
กุลทาสีหิ อาราม วา วิหาร วา คนฺตุ สเจ หิ กุลิตฺถิโย กุลธีตาโย
กุลกุมาริโย กุลสุณฺหาโย กุลทาสิโย อาราม วา วิหาร วา
คจฺเฉยฺยุ ตาป สมณา สกฺยปุตฺติยา ทูเสยฺยุนฺติ ฯ อสฺโสสุ โข
ภิกฺขู ตสฺส พฺราหฺมณสฺส อุชฌ
ฺ ายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ลชฺชิโน กุกกฺ ุจฺจกา สิกฺขากามา
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุทายิ
มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺชิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
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เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ
ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค
สมาปชฺชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก
โมฆปุริส อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ
หิ นาม ตฺว โมฆปุริส มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺชิสฺสสิ
นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน วิราคาย ธมฺโม เทสิโต
โน สราคาย ฯเปฯ กามปริฬาหาน วูปสโม อกฺขาโต เนต
โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ โอติณฺโณ
วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺเชยฺย
หตฺถคาห วา เวณิคาห วา อฺตรสฺส วา อฺตรสฺส วา
องฺคสฺส ปรามสน สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๓๗๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ โอติณฺโณ นาม สารตฺโต
อเปกฺขวา ปฏิพทฺธจิตฺโต ฯ วิปริณตนฺติ รตฺตป จิตฺต วิปริณต
ทุฏป จิตฺต วิปริณต มูฬฺหป จิตฺต วิปริณต อปจ รตฺต
จิตฺต อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปต วิปริณตนฺติ ฯ มาตุคาโม
นาม มนุสฺสติ ฺถี น ยกฺขี น เปตี น ติรจฺฉานคตา อนฺตมโส
ตทหุชาตาป ทาริกา ปเคว มหนฺตตรี ๑ ฯ สทฺธินตฺ ิ เอกโต ฯ
#๑ ยุ. ม. มหตฺตรี ฯ
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กายสสคฺค สมาปชฺเชยฺยาติ อชฺฌาจาโร วุจฺจติ ฯ หตฺโถ นาม
กปฺปุร อุปาทาย ยาว อคฺคนขา ฯ เวณิ นาม สุทฺธเกสา วา
สุตฺตมิสฺสา วา มาลามิสฺสา วา หิรฺมิสฺสา วา สุวณฺณมิสฺสา
วา มุตฺตามิสฺสา วา มณิมสิ ฺสา วา ฯ องฺค นาม หตฺถฺจ
เวณิฺจ เปตฺวา อวเสส องฺค นาม ฯ
[๓๗๙] อามสนา ปรามสนา โอมสนา อุมฺมสนา โอลงฺฆนา
อุลฺลงฺฆนา อากฑฺฒนา ปฏิกฑฺฒนา อภินิคฺคณฺหนา อภินิปฺปฬนา
คหณ ฉุปนนฺติ ฯ
[๓๘๐] อามสนา นาม อามฏมตฺตา ฯ ปรามสนา นาม
อิโต จิโต จ สฺโจปนา ฯ โอมสนา นาม เหฏา โอโรปนา ฯ
อุมฺมสนา นาม อุทฺธ อุจจฺ ารณา ฯ โอลงฺฆนา นาม เหฏา
โอนมนา ฯ อุลฺลงฺฆนา นาม อุทฺธ อุจฺจารณา ฯ อากฑฺฒนา นาม
อาวิฺชนา ฯ ปฏิกฑฺฒนา นาม ปฏิปณามนา ฯ อภินิคฺคณฺหนา
นาม องฺค คเหตฺวา นิปฺปฬนา ๑ ฯ อภินิปฺปฬนา นาม เกนจิ สห
นิปฺปฬนา ฯ คหณ นาม คหิตมตฺต ฯ ฉุปน นาม ผุฏ มตฺต ฯ
[๓๘๑] สงฺฆาทิเสโสติ สงฺโฆ ว ตสฺสา อาปตฺติยา ฯเปฯ เตนป
วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๓๘๒] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
อิตฺถิยา กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ โอมสติ อุมฺมสติ โอลงฺฆติ
#๑ ยุ. ม. นิคคฺ ณฺหนา ฯ
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อุลฺลงฺฆติ อากฑฺฒติ ปฏิกฑฺฒติ อภินิคฺคณฺหาติ อภินิปฺปเฬติ
คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อิตฺถี จ โหติ เวมติโก
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ อิตฺถี จ โหติ
ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา กาเยน กาย
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
อิตฺถี จ โหติ ปุริสสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา
กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ อิตฺถี จ โหติ ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต จ
ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ
คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ ปณฺฑโก จ โหติ
ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ปณฺฑกสฺส กาเยน
กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ปณฺฑโก จ โหติ เวมติโก สารตฺโต จ ภิกฺขุ
จ น ปณฺฑกสฺส กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ
คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปณฺฑโก จ โหติ
ปุริสสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ปณฺฑกสฺส กาเยน กาย
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปณฺฑโก จ โหติ ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
ปณฺฑกสฺส กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ
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ฉุปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปณฺฑโก จ โหติ อิตฺถีสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ปณฺฑกสฺส กาเยน กาย อามสติ
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุรโิ ส
จ โหติ ปุรสิ สฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ปุริสสฺส กาเยน
กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุรโิ ส จ โหติ เวมติโก สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ
น ปุริสสฺส กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ
ฉุปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุรโิ ส จ โหติ ติรจฺฉานคตสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ปุริสสฺส กาเยน กาย อามสติ
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุรโิ ส
จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ปุริสสฺส กาเยน
กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุรโิ ส จ โหติ ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ
จ น ปุริสสฺส กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ
ฉุปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ติรจฺฉานคโต จ โหติ ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ติรจฺฉานคตสฺส กาเยน กาย
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ติรจฺฉานคโต จ โหติ เวมติโก สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
ติรจฺฉานคตสฺส กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ
ฉุปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ติรจฺฉานคโต จ โหติ อิตฺถีสฺี
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สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ติรจฺฉานคตสฺส กาเยน กาย อามสติ
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ติรจฺฉานคโต
จ โหติ ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ติรจฺฉานคตสฺส
กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ติรจฺฉานคโต จ โหติ ปุริสสฺี สารตฺโต จ
ภิกฺขุ จ น ติรจฺฉานคตสฺส กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ๑ฯ
[๓๘๓] เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน อิตฺถีน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถีน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสสาน ฯ เทฺว
อิตฺถิโย ทฺวินฺน อิตฺถีน เวมติโก สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน
อิตฺถีน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ
อาปตฺติ ทฺวินฺน ถุลลฺ จฺจยาน ฯ เทฺว อิตฺถิโย ทฺวนิ ฺน อิตฺถีน
ปณฺฑกสฺี ฯเปฯ เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺน อิตฺถีน ปุริสสฺี
ฯเปฯ เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺน อิตฺถีน ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถีน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ถุลลฺ จฺจยาน ฯ เทฺว
ปณฺฑกา ทฺวินฺน ปณฺฑกาน ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ
น ทฺวินฺน ปณฺฑกาน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ
#๑ อิโต ปร ยุ. ม. โปตฺถเกสุ เอกมูลกนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ถุลฺลจฺจยาน ฯ เทฺว ปณฺฑกา
ทฺวินฺน ปณฺฑกาน เวมติโก ฯเปฯ เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺน
ปณฺฑกาน ปุริสสฺี ฯเปฯ เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺน ปณฺฑกาน
ติรจฺฉานคตสฺี ฯเปฯ เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺน ปณฺฑกาน
อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน ปณฺฑกาน กาเยน
กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ เทฺว ปุริสา ทฺวินฺน ปุริสาน ปุริสสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน ปุรสิ าน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ เทฺว
ปุริสา ทฺวินนฺ  ปุริสาน เวมติโก ฯเปฯ เทฺว ปุริสา ทฺวินฺน
ปุริสาน ติรจฺฉานคตสฺี ฯเปฯ เทฺว ปุริสา ทฺวนิ ฺน ปุริสาน
อิตฺถีสฺี ฯเปฯ เทฺว ปุริสา ทฺวินฺน ปุริสาน ปณฺฑกสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน ปุริสาน กาเยน กาย อามสติ
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ
เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺน ติรจฺฉานคตาน ติรจฺฉานคตสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน ติรจฺฉานคตาน กาเยน กาย
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺน ติรจฺฉานคตาน เวมติโก
ฯเปฯ เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺน ติรจฺฉานคตาน อิตฺถีสฺี
ฯเปฯ เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺน ติรจฺฉานคตาน ปณฺฑกสฺี
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ฯเปฯ เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺน ติรจฺฉานคตาน ปุริสสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน ติรจฺฉานคตาน กาเยน กาย
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ
[๓๘๔] อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ
คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ
ปณฺฑโก จ อุภินฺน เวมติโก สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน
กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน
ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน
ถุลลฺ จฺจยาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน ปุริสสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ
คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ
ปณฺฑโก จ อุภินฺน ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ปุรโิ ส จ อุภินฺน
อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ
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อิตฺถี จ ปุริโส จ อุภินฺน เวมติโก สารตฺโต จ ภิกขฺ ุ จ น
อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ปุรโิ ส จ อุภินฺน
ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน
ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ปุรโิ ส จ อุภินนฺ  ปุริสสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ
คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ
ปุริโส จ อุภนิ ฺน ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ
อุภินฺน อิตฺถสี ฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน เวมติโก สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ
คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ
ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ
อุภินฺน ปุริสสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย
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อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน
ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน ติรจฺฉานคตสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปณฺฑโก จ ปุริโส จ อุภนิ ฺน ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ
จ น อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ
ฉุปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ ปณฺฑโก จ ปุริโส จ
อุภินฺน เวมติโก ฯปฯ อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ปณฺฑโก
จ ปุริโส จ อุภินฺน ปุรสิ สฺี ฯปฯ ปณฺฑโก จ ปุรโิ ส จ
อุภินฺน ติรจฺฉานคตสฺี ฯเปฯ ปณฺฑโก จ ปุริโส จ อุภินนฺ 
อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน ปณฺฑกสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน เวมติโก ฯเปฯ ปณฺฑโก
จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน ปุริสสฺี ฯเปฯ ปณฺฑโก จ
ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน ติรจฺฉานคตสฺี ฯเปฯ ปณฺฑโก จ
ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ
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อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ปุรโิ ส จ ติรจฺฉานคโต จ อุภนิ ฺน
ปุริสสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กาย อามสติ
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ
ปุริโส จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน เวมติโก ฯเปฯ ปุริโส จ
ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน ติรจฺฉานคตสฺี ฯเปฯ ปุริโส จ
ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน อิตฺถีสฺี ฯเปฯ ปุริโส จ ติรจฺฉานคโต
จ อุภินฺน ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน
กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ
ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ๑ฯ
[๓๘๕] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
อิตฺถิยา กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ
ฉุปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินนฺ  อิตฺถีสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถนี  กาเยน กายปฏิพทฺธ
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน
ถุลลฺ จฺจยาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ ปรามสติ
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี
จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา กายปฏิพทฺเธน
กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ
#๑ อิโต ปร ยุ. ม. โปตฺถเกสุ ทุมูลกนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺน อิตฺถนี  อิตฺถีสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถนี  กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ถุลลฺ จฺจยาน ฯ
อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภนิ ฺน อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ
จ น อุภินฺน กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ
คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ โหติ
อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา กายปฏิพทฺเธน
กายปฏิพทฺธ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน อิตฺถีน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถีน กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภนิ ฺน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสติ
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ
อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา
นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ ปรามสติ ๑ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺน อิตฺถนี  อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ
น ทฺวินฺน อิตฺถีน นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ ปรามสติ อาปตฺติ
#๑ ยุ. โปตฺถเก อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ เอว สพฺพสฺมึ อีทิเส าเน
ทฏพฺพ ฯ
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ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตถฺ ี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน อิตฺถีสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ
ปรามสติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ
ปรามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺน อิตฺถีน
อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถนี  นิสฺสคฺคิเยน
กายปฏิพทฺธ อามสติ ปรามสติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ
อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภนิ ฺน อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ
น อุภินฺน นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ ปรามสติ อาปตฺติ
ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตถฺ ี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกขฺ ุ
จ น อิตฺถิยา นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย อามสติ ปรามสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน อิตฺถีน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถีน นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย อามสติb
ปรามสติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ
อุภินฺน อิตฺถสี ฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน นิสฺสคฺคิเยน
นิสฺสคฺคิย อามสติ ปรามสติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ
ภิกฺขุเปยฺยาโล นิฏิโต ฯ
[๓๘๖] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ อิตฺถี
จ น ภิกฺขุสฺส กาเยน กาย อามสติ ปรามสติ โอมสติ
อุมฺมสติ โอลงฺเฆติ อุลฺลงฺเฆติ อากฑฺฒติ ปฏิกฑฺฒติ อภินิคฺคณฺหาติ
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อภินิปฺปเฬติ คณฺหาติ ฉุปติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส
ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน อิตฺถีน
อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ อิตฺถิโย จ น ภิกฺขุสฺส กาเยน กาย
อามสนฺติ ปรามสนฺติ โอมสนฺติ อุมฺมสนฺติ โอลงฺเฆนฺติ อุลฺลงฺเฆนฺติ
อากฑฺฒนฺติ ปฏิกฑฺฒนฺติ อภินิคฺคณฺหนฺติ อภินิปฺปเฬนฺติ คณฺหนฺติ
ฉุปนฺติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ
ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสสาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน อิตฺถีสฺี
สารตฺโต จ อุโภ จ น ภิกฺขุสฺส กาเยน กาย อามสนฺติ ปรามสนฺติ
ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส
ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ โหติ
อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ อิตฺถี จ น ภิกฺขุสฺส กาเยน กายปฏิพทฺธ
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน
วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ เทฺว อิตฺถิโย
ทฺวินฺน อิตฺถนี  อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ อิตฺถิโย จ น ภิกฺขุสฺส
กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสนฺติ ปรามสนฺติ ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ
เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ
ทฺวินฺน ถุลฺลจฺจยาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินนฺ  อิตฺถีสฺี
สารตฺโต จ อุโภ จ น ภิกฺขุสฺส กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสนฺติ
ปรามสนฺติ ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน
วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ
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อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ อิตฺถี จ น ภิกฺขุสฺส
กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ
เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน อิตฺถีน อิตฺถสี ฺี สารตฺโต
จ อิตฺถิโย จ น ภิกฺขุสฺส กายปฏิพทฺเธน กาย อามสนฺติ ปรามสนฺติ
ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส
ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ถุลลฺ จฺจยาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ
อุภินฺน อิตฺถสี ฺี สารตฺโต จ อุโภ จ น ภิกฺขุสฺส กายปฏิพทฺเธน
กาย อามสนฺติ ปรามสนฺติ ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ เสวนาธิปฺปาโย
กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ
อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ อิตฺถี จ น ภิกฺขุสฺส
กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ
ฉุปติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน อิตฺถีน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ อิตฺถิโย จ น ภิกฺขุสฺส กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสนฺติ
ปรามสนฺติ ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน
วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ ทฺวนิ ฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี
จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ อุโภ จ น
ภิกฺขุสฺส กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ อามสนฺติ ปรามสนฺติ ฯเปฯ
คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ
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อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี จ โหติ อิตฺถสี ฺี สารตฺโต
จ อิตฺถี จ น ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ ปรามสติ
เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน อิตฺถีน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ อิตฺถิโย จ น ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสนฺติ ปรามสนฺติ
เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภนิ ฺน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ อุโภ จ น ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสนฺติ ปรามสนฺติ
เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ
ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตถฺ ี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ
อิตฺถี จ น ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ ปรามสติ
เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน อิตฺถีน อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ
อิตฺถิโย จ น ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ อามสนฺติ ปรามสนฺติ
เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภนิ ฺน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ อุโภ จ น ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ อามสนฺติ
ปรามสนฺติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ
อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี จ โหติ อิตฺถสี ฺี สารตฺโต
จ อิตฺถี จ น ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย อามสติ ปรามสติ
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เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน อิตฺถีน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ อิตฺถิโย จ น ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย อามสนฺติ
ปรามสนฺติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ
อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน
อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ อุโภ จ น ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน
นิสฺสคฺคิย อามสนฺติ ปรามสนฺติ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ
ผสฺส ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ
[๓๘๗] เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ น จ ผสฺส
ปฏิวิชานาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เสวนาธิปฺปาโย น จ กาเยน
วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อนาปตฺติ ฯ เสวนาธิปฺปาโย น จ กาเยน
วายมติ น จ ผสฺส ปฏิวชิ านาติ อนาปตฺติ ฯ โมกฺขาธิปฺปาโย กาเยน
วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อนาปตฺติ ฯ โมกฺขาธิปฺปาโย กาเยน
วายมติ น จ ผสฺส ปฏิวชิ านาติ อนาปตฺติ ฯ โมกฺขาธิปฺปาโย น
จ กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อนาปตฺติ ฯ โมกฺขาธิปฺปาโย
น จ กาเยน วายมติ น จ ผสฺส ปฏิวิชานาติ อนาปตฺติ ฯ
[๓๘๘] อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส อสาทิยนฺตสฺส อุมมฺ ตฺตกสฺส ขิตฺตจิตฺตสฺส เวทนฏฏสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
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[๓๘๙] มาตา ธีตา จ ภคินี ๑ ชายา ยกฺขี จ ปณฺฑโก
สุตฺตา มตา ติรจฺฉานา
ทารุธีตลิกาย จ
สมฺปเฬ สงฺกโม ๒มคฺโค
รุกฺโข นาวา จ รชฺชุ จ
ทณฺโฑ ปตฺต ๓ปณาเมสิ
วนฺเท วายมิ นจฺฉุสีติ ฯ
[๓๙๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ มาตุยา
มาตุเปเมน อามสติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห
สงฺฆาทิเสส อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ธีตุยา ธีตุเปเมน อามสติ ฯเปฯ
ภคินิยา ภคินีเปเมน อามสติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๙๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ ปุราณทุติยิกาย
กายสสคฺค สมาปชฺชิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ
ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ ยกฺขินิยา กายสสคฺค สมาปชฺชิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
ปณฺฑกสฺส กายสสคฺค สมาปชฺชิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ
#๑ ยุ. ม. มาตา ธีตา ภคินี จ ฯ ๒ รา. สงฺกเม ฯ ๓ รา. ปตฺเตน ฯ
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ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สุตฺติตฺถิยา กายสสคฺค
สมาปชฺชิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ
อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
มติตฺถิยา กายสสคฺค สมาปชฺชิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ติรจฺฉานคติตฺถิยา กายสสคฺค
สมาปชฺชิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ภิกฺขุ ทารุธีตลิกาย กายสสคฺค สมาปชฺชิ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๙๒] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา อิตฺถิโย อฺตร
ภิกฺขุ สมฺปเฬตฺวา พาหาปรมฺปราย เนสุ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ สาทิยสิ ตฺว ภิกฺขูติ ฯ นาห ภควา สาทิยามีติ ฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ อสาทิยนฺตสฺสาติ ฯ
[๓๙๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อิตฺถิยา
อภิรุฬฺห สงฺกม สารตฺโต สฺจาเลสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๙๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อิตฺถึ ปฏิปเถ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 271

ปสฺสิตฺวา สารตฺโต อสกูเฏน ปหาร อทาสิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๓๙๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อิตฺถิยา
อภิรุฬฺห รุกขฺ  สารตฺโต สฺจาเลสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๙๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อิตฺถิยา
อภิรุฬฺห นาว สารตฺโต สฺจาเลสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๓๙๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อิตฺถิยา คหิต
รชฺชุ สารตฺโต อาวิฺชิ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อิตฺถิยา คหิต ทณฺฑ สารตฺโต อาวิฺชิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
[๓๙๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สารตฺโต
อิตฺถึ ปตฺเตน ปณาเมสิ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ เตนถ
โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อิตฺถยิ า วนฺทนฺติยา สารตฺโต
ปาท อุจฺจาเรสิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว
ภิกฺขุ อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
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ภิกฺขุ อิตฺถึ คเหสฺสามีติ วายมิตฺวา น ฉุป ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ
อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห สงฺฆาทิเสส อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
ทุติยสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
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_____________________
ตติยสงฺฆาทิเสส
[๓๙๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุทายิ อรฺเ วิหรติ ๑ ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
อิตฺถิโย อาราม อคมสุ วิหารเปกฺขิกาโย ฯ อถโข ตา อิตฺถโิ ย
เยนายสฺมา อุทายิ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ
เอตทโวจุ อิจฺฉาม มย ภนฺเต อยฺยสฺส วิหาร เปกฺขิตุนฺติ ฯ
อถโข อายสฺมา อุทายิ ตา อิตฺถิโย วิหาร เปกฺขาเปตฺวา ตาส
อิตฺถีน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป
ภณติ ยาจติป อายาจติป ปุจฺฉติป ปฏิปุจฺฉติป อาจิกฺขติป
อนุสาสติป อกฺโกสติป ฯ ยา ตา อิตฺถิโย ฉินฺนกา ธุตฺติกา
อหิริกาโย อเหสุ ๒ ตา อายสฺมตา อุทายินา สทฺธึ อูหสนฺติป
อุลฺลปนฺติป อุชฺฌคฺคนฺติป อุปฺผณฺเฑนฺติป ฯ ยา ปน ตา อิตถฺ ิโย
หิริมนา ตา นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขู อุชฺฌาเปนฺติ อิท ภนฺเต น ฉนฺน
น ปฏิรูป สามิเกนป มย เอว วุตฺตา น อิจฺเฉยฺยาม กึ ปนยฺเยน
อุทายินาติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ลชฺชิโน กุกฺกจุ ฺจกา
#๑ อิโต ปร ยุโรปยโปตฺถเก ตสฺสายสฺมโต วิหาโร อภิรูโป โหติ
#ทสฺสนีโย ปาสาทิโกติ ปฺายติ ฯ ๒ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย
#ปาโ น ทิสฺสติ ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 274

สิกฺขากามา เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
อุทายิ มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ วาจาหิ โอภาสิสฺสตีติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต
อุทายึ ปฏิปจุ ฺฉิ สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ
วาจาหิ โอภาสสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
อนนุจฺฉวิก โมฆปุริส อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย
อกรณีย กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ
วาจาหิ โอภาสิสฺสสิ นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน วิราคาย
ธมฺโม เทสิโต โน สราคาย ฯเปฯ กามปริฬาหาน วูปสโม
อกฺขาโต เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
โอติณฺโณ วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ วาจาหิ
โอภาเสยฺย ยถาต ยุวา ยุวตึ เมถุนูปสฺหิตาหิ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๔๐๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ โอติณฺโณ นาม สารตฺโต
อเปกฺขวา ปฏิพทฺธจิตฺโต ฯ วิปริณตนฺติ รตฺตป จิตฺต วิปริณต
ทุฏป จิตฺต วิปริณต มูฬฺหป จิตฺต วิปริณต อปจ รตฺต จิตฺต
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปต วิปริณตนฺติ ฯ มาตุคาโม นาม มนุสฺสติ ฺถี น
ยกฺขี น เปตี น ติรจฺฉานคตา วิฺู ปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภาสิต
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ทุฏุลฺลาทุฏ ุลฺล อาชานิตุ ฯ ทุฏุลฺลา นาม วาจา วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺคเมถุนธมฺมปฏิสยุตฺตา วาจา ฯ โอภาเสยฺยาติ อชฺฌาจาโร
วุจฺจติ ฯ ยถาต ยุวา ยุวตินฺติ ทหโร ทหรึ ตรุโณ ตรุณึ
กามโภคี กามโภคินึ ฯ เมถุนูปสฺหิตาหีติ เมถุนธมฺมปฏิสยุตฺตาหิ
วาจาหิ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๔๐๑] เทฺว มคฺเค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ
ยาจติป อายาจติป ปุจฺฉติป ปฏิปุจฺฉติป อาจิกฺขติป อนุสาสติป
อกฺโกสติป ฯ
[๔๐๒] วณฺณ ภณติ นาม เทฺว มคฺเค โถเมติ วณฺเณติ
ปสสติ ฯ อวณฺณ ภณติ นาม เทฺว มคฺเค ขขเสติ วมฺเภติ
ครหติ ฯ ยาจติ นาม เทหิ เม ททาหิ เม อรหสิ เม ทาตุนฺติ ฯ
อายาจติ นาม กทา เต มาตา ปสีทิสฺสติ กทา เต ปตา
ปสีทิสฺสติ กทา เต เทวตาโย ปสีทิสสฺ นฺติ กทา เต สุขโณ
สุลโย สุมุหตุ ฺโต ภวิสฺสติ กทา เต เมถุน ธมฺม ลภิสฺสามีติ ฯ
ปุจฺฉติ นาม กถ ตฺว สามิกสฺส เทสิ กถ ชารสฺส เทสีติ ฯ
ปฏิปุจฺฉติ นาม เอว กิร ตฺว สามิกสฺส เทสิ เอว ชารสฺส
เทสีติ ฯ อาจิกฺขติ นาม ปุฏโ ภณติ เอว เทหิ เอว เทนฺตี
สามิกสฺส ปยา ภวิสฺสสิ มนาปา จาติ ฯ อนุสาสติ นาม อปุฏโ
ภณติ เอว เทหิ เอว เทนฺตี สามิกสฺส ปยา ภวิสฺสสิ มนาปา
จาติ ฯ อกฺโกสติ นาม อนิมิตฺตาสิ นิมิตฺตมตฺตาสิ อโลหิตาสิ
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ธุวโลหิตาสิ ธุวโจฬาสิ ปคฺฆรนฺตีสิ สิขิรณีสิ อิตฺถปี ณฺฑกาสิ
เวปุริสิกาสิ สมฺภินฺนาสิ อุภโตพฺยฺชนกาสีติ ฯ
[๔๐๓] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
อิตฺถิยา วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป
ภณติ ยาจติป อายาจติป ปุจฺฉติป ปฏิปุจฺฉติป อาจิกฺขติป
อนุสาสติป อกฺโกสติป อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อิตฺถี จ โหติ
เวมติโก ปณฺฑกสฺี ปุริสสฺี ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต จ
ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป
ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
ปณฺฑโก จ โหติ ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ปณฺฑกสฺส
วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ
ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ ปณฺฑโก จ โหติ
เวมติโก ปุรสิ สฺี ติรจฺฉานคตสฺี อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ
ภิกฺขุ จ น ปณฺฑกสฺส วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป
ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปุริโส จ โหติ ปุริสสฺี เวมติโก ติรจฺฉานคตสฺี อิตฺถีสฺี
ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ปุริสสฺส วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ติรจฺฉานคโต จ โหติ ติรจฺฉานคตสฺี
เวมติโก อิตฺถีสฺี ปณฺฑกสฺี ปุริสสฺี สารตฺโต จ ภิกขฺ ุ จ
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น ติรจฺฉานคตสฺส วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ
อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๐๔] เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺน อิตฺถีน อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ
ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถนี  วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส
วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ
ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสสาน ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน อิตฺถีน เวมติโก
ปณฺฑกสฺี ปุริสสฺี ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ
น ทฺวินฺน อิตฺถีน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ
อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ทฺวินฺน ถุลลฺ จฺจยาน ฯ
เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺน ปณฺฑกาน ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ
จ น ทฺวินฺน ปณฺฑกาน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป
ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ทฺวินฺน
ถุลลฺ จฺจยาน ฯ เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺน ปณฺฑกาน เวมติโก
ปุริสสฺี ติรจฺฉานคตสฺี อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ
น ทฺวินฺน ปณฺฑกาน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป
ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ เทฺว ปุริสา ทฺวินฺน ปุริสาน ปุริสสฺี เวมติโก
ติรจฺฉานคตสฺี อิตฺถีสฺี ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ
จ น ทฺวินฺน ปุริสาน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป
ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ทฺวินฺน
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ทุกฺกฏาน ฯ เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺน ติรจฺฉานคตาน ติรจฺฉานคตสฺี เวมติโก อิตฺถีสฺี ปณฺฑกสฺี ปุริสสฺี สารตฺโต จ
ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน ติรจฺฉานคตาน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส
วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ
ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ
[๔๐๕] อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภนิ ฺน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส
วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน เวมติโก
ฯเปฯ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ ปณฺฑกสฺี
ฯเปฯ อาปตฺติ ทฺวินฺน ถุลฺลจฺจยาน ฯเปฯ ปุริสสฺี ฯเปฯ
ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน วจฺจมคฺค
ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ
อกฺโกสติป อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ปุรโิ ส จ
อุภินฺน อิตฺถสี ฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน วจฺจมคฺค
ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ
อกฺโกสติป อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ปุรโิ ส
จ อุภินฺน เวมติโต ปณฺฑกสฺี ปุรสิ สฺี ติรจฺฉานคตสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส
วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ
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ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน อิตฺถ-ี
สฺีล สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค
อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ
อุภินฺน เวมติโก ปณฺฑกสฺี ปุริสสฺี ติรจฺฉานคตสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส
วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ ปณฺฑโก จ ปุรโิ ส จ อุภินฺน ปณฺฑกสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส
วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ ปณฺฑโก จ ปุรโิ ส จ อุภินฺน เวมติโก
ปุริสสฺี ติรจฺฉานคตสฺี อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
อุภินฺน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป
ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ปณฺฑโก
จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ
น อุภินฺน วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป
ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน เวมติโก ปุรสิ สฺี
ติรจฺฉานคตสฺี อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน
วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 280

ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ปุริโส จ
ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน ปุริสสฺี เวมติโก ติรจฺฉานคตสฺี
อิตฺถีสฺี ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน
วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ
ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ
[๔๐๖] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
อิตฺถิยา วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค เปตฺวา อธกฺขก อุพฺภชาณุมณฺฑล
อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ปณฺฑโก จ โหติ อิตฺถีสฺี ฯเปฯ
ปุริโส จ โหติ อิตฺถีสฺี ฯเปฯ ติรจฺฉานคโต จ โหติ
อิตฺถีสฺี ฯเปฯ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน
อิตฺถีน อิตฺถสี ฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถีน
วจฺจมคฺค ปสฺสาวมคฺค เปตฺวา อธกฺขก อุพฺภชาณุมณฺฑล
อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป
อาปตฺติ ทฺวินฺน ถุลลฺ จฺจยาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน
อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน วจฺจมคฺค
ปสฺสาวมคฺค เปตฺวา อธกฺขก อุพฺภชาณุมณฺฑล อาทิสฺส วณฺณป
ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๐๗] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ
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น อิตฺถิยา อุพฺภกฺขก อโธชาณุมณฺฑล อาทิสฺส วณฺณป ภณติ
อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปณฺฑโก จ โหติ อิตฺถีสฺี ฯเปฯ ปริโส จ โหติ อิตฺถีสฺี
ฯเปฯ ติรจฺฉานคโต จ โหติ อิตฺถีสฺี ฯเปฯ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน อิตฺถีน อิตฺถีสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถีน อุพฺภกฺขก อโธชาณุมณฺฑล อาทิสฺส
วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ
ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตถฺ ี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน อิตฺถีสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน อุพฺภกฺขก อโธชาณุมณฺฑล
อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป
อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี จ โหติ อิตฺถสี ฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา กายปฏิพทฺธ อาทิสฺส วณฺณป ภณติ
อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปณฺฑโก จ โหติ ฯเปฯ ปุริโส จ โหติ ฯเปฯ ติรจฺฉานคโต
จ โหติ ฯเปฯ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เทฺว อิตฺถโิ ย ทฺวินฺน
อิตฺถีน อิตฺถสี ฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถีน
กายปฏิพทฺธ อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ
อกฺโกสติป อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ
อุภินฺน อิตฺถสี ฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน กายปฏิพทฺธ
อาทิสฺส วณฺณป ภณติ อวณฺณป ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติป
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อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ
[๔๐๘] อนาปตฺติ อตฺถปุเรกฺขารสฺส ธมฺมปุเรกฺขารสฺส
อนุสาสนีปุเรกฺขารสฺส อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๔๐๙] โลหิต กกฺกสากิณฺณ ขร ทีฆฺจ วาปต
กจฺจิ สสรติ ๑มคฺโค สทฺธา ทาเนน กมฺมุนาติ ฯ
[๔๑๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี นวรตฺต กมฺพล
ปารุตา โหติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ สารตฺโต ต อิตฺถึ เอตทโวจ
โลหิต โข เต ภคินีติ ฯ สา น ปฏิวิชานาติ อาม อยฺย
นวรตฺโต กมฺพโลติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห
สงฺฆาทิเสส อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี กกฺกสกมฺพล ปารุตา โหติ ฯ
อฺตโร ภิกฺขุ สารตฺโต ต อิตฺถึ เอตทโวจ กกฺกสโลม โข
เต ภคินีติ ฯ สา น ปฏิวชิ านาติ อาม อยฺย กกฺกสกมฺพโลติ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี
นวโธต กมฺพล ปารุตา โหติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ สารตฺโต
ต อิตฺถึ เอตทโวจ อากิณฺณโลม โข เต ภคินีติ ฯ สา
น ปฏิวิชานาติ อาม อยฺย นวโธโต กมฺพโลติ ฯ ตสฺส
#๑ ยุ. ม. สสีทติ ฯ
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กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี ขรกมฺพล
ปารุตา โหติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ สารตฺโต ต อิตฺถึ เอตทโวจ
ขรโลม โข เต ภคินีติ ฯ สา น ปฏิวชิ านาติ อาม อยฺย
ขรกมฺพโลติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔๑๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี ทีฆปาวาร
ปารุตา โหติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ สารตฺโต ต อิตฺถึ เอตทโวจ
ทีฆโลม โข เต ภคินีติ ฯ สา น ปฏิวิชานาติ อาม อยฺย
ทีฆปาวาโรติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔๑๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี เขตฺต
วปาเปตฺวา อาคจฺฉติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ สารตฺโต ต อิตฺถึ
เอตทโวจ วาปต โข เต ภคินีติ ฯ สา น ปฏิวิชานาติ อาม
อยฺย โน จ โข ปฏิวุตฺตนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔๑๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ ปริพฺพาชิก
ปฏิปเถ ปสฺสิตฺวา สารตฺโต ต ปริพพฺ าชิก เอตทโวจ กจฺจิ
ภคินิ เต มคฺโค สสรตีติ ๑ ฯ สา น ปฏิวิชานาติ อาม ภิกฺขุ
#๑ ยุ. ม. สสีทตีติ ฯ
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ปฏิปชฺชิสฺสสีติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ
สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติ ฯ
[๔๑๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ สารตฺโต
อฺตร อิตฺถึ เอตทโวจ สทฺธาสิ ตฺว ภคินิ อปจ ย สามิกสฺส
เทสิ ต นมฺหาก เทสีติ ฯ กึ ภนฺเตติ ฯ เมถุนธมฺมนฺติ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน
สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สารตฺโต
อฺตร อิตฺถึ เอตทโวจ สทฺธาสิ ตฺว ภคินิ อปจ ย อคฺคทาน
ต นมฺหาก เทสีติ ฯ กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺติ ฯ เมถุนธมฺมนฺติ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน
สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
[๔๑๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี กมฺม กโรติ ฯ
อฺตโร ภิกฺขุ สารตฺโต ต อิตฺถึ เอตทโวจ ติฏ ภคินิ อห
กริสฺสามีติ ฯ สา น ปฏิวิชานาติ ฯ ตสฺส กุกฺกจุ ฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี กมฺม กโรติ ฯ อฺตโร ภิกขฺ ุ
สารตฺโต ต อิตฺถึ เอตทโวจ นิสีท ภคินิ อห กริสฺสามีติ ฯ
สา น ปฏิวชิ านาติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺตรา อิตฺถี กมฺม กโรติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ
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สารตฺโต ต อิตฺถึ เอตทโวจ นิปชฺช ภคินิ อห กริสฺสามีติ ฯ
สา น ปฏิวชิ านาติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
ตติยสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
____________________________
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จตุตฺถสงฺฆาทิเสส
[๔๑๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ
สาวตฺถิย กุลปู โก โหติ พหุกานิ กุลานิ อุปสงฺกมติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี มตปติกา อภิรูปา โหติ ทสฺสนียา
ปาสาทิกา ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน ตสฺสา อิตฺถิยา นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข สา อิตฺถี
เยนายสฺมา อุทายิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข ต อิตฺถึ
อายสฺมา อุทายิ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ
สมฺปหเสสิ ฯ อถโข สา อิตฺถี อายสฺมตา อุทายินา ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา อายสฺมนฺต
อุทายึ เอตทโวจ วเทยฺยาถ ภนฺเต เยน อตฺโถ ปฏิพลา มย
อยฺยสฺส ทาตุ ยทิท จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺติ ๑ฯ น โข เต ภคินิ อมฺหาก ทุลลฺ ภา ยทิท จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา อปจ โข ๒ โย อมฺหาก
ทุลฺลโภ ต อมฺหาก เทหีติ ฯ กึ ภนฺเตติ ฯ เมถุนธมฺมนฺติ ฯ
#๑ ยุ. ปริกฺขารานนฺติ ฯ ๒ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อตฺโถ ภนฺเตติ ฯ อตฺโถ ภคินีติ ฯ เอหิ ภนฺเตติ โอวรก
ปวิสิตฺวา สาฏก นิกฺขิปตฺวา มฺจเก อุตฺตานา นิปชฺชิ ฯ อถโข
อายสฺมา อุทายิ เยน สา อิตฺถี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
โก อิม วสล ทุคฺคนฺธ อามสิสฺสตีติ นุฏุหิตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข
สา อิตฺถี อุชฌ
ฺ ายติ ขียติ วิปาเจติ อลชฺชิโน อิเม สมณา
สกฺยปุตฺติยา ทุสฺสีลา มุสาวาทิโน อิเม หิ นาม สมจาริโน
ธมฺมจาริโน พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา
ปฏิชานิสฺสนฺติ นตฺถิ อิเมส สามฺ นตฺถิ อิเมส พฺรหฺมฺ
นฏ อิเมส สามฺ นฏ อิเมส พฺรหฺมฺ กุโต อิเมส
สามฺ กุโต อิเมส พฺรหฺมฺ อปคตา อิเม สามฺา
อปคตา อิเม พฺรหฺมฺา กถ หิ นาม สมโณ อุทายิ ม
สาม เมถุนธมฺม ยาจิตฺวา โก อิม วสล ทุคฺคนฺธ อามสิสฺสตีติ
นุฏุหิตฺวา ปกฺกมิสฺสติ กึ เม ปาปก กึ เม ทุคฺคนฺธ กิสฺสาห
เกน หายามีติ ฯ อฺาป อิตฺถิโย อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
อลชฺชโิ น อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา ทุสฺสีลา มุสาวาทิโน อิเม หิ
นาม สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา
ปฏิชานิสฺสนฺติ นตฺถิ อิเมส สามฺ นตฺถิ อิเมส พฺรหฺมฺ
นฏ อิเมส สามฺ นฏ อิเมส พฺรหฺมฺ กุโต อิเมส
สามฺ กุโต อิเมส พฺรหฺมฺ อปคตา อิเม สามฺา
อปคตา อิเม พฺรหฺมฺา กถ หิ นาม สมโณ อุทายิ อิมิสฺสา สาม
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เมถุนธมฺม ยาจิตฺวา โก อิม วสล ทุคฺคนฺธ อามสิสฺสตีติ นุฏ ุหิตฺวา
ปกฺกมิสฺสติ กึ อิมิสฺสา ปาปก กึ อิมิสฺสา ทุคฺคนฺธ กิสฺสาย
เกน หายตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตาส อิตฺถีน อุชฺฌายนฺตีน
ขียนฺตีน วิปาเจนฺตีน ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ลชฺชิโน
กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา เต อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม อายสฺมา อุทายิ มาตุคามสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย
วณฺณ ภาสิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
อายสฺมนฺต อุทายึ ปฏิปจุ ฺฉิ สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ
มาตุคามสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสสีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริส
อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม
ตฺว โมฆปุรสิ มาตุคามสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ
ภาสิสฺสสิ นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน วิราคาย ธมฺโม
เทสิโต โน สราคาย ฯเปฯ กามปริฬาหาน วูปสโม อกฺขาโต เนต
โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ โอติณฺโณ วิปริณเตน จิตฺเตน
มาตุคามสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาเสยฺย เอตทคฺค
ภคินิ ปาริจริยาน ยา มาทิส สีลวนฺต กลฺยาณธมฺม พฺรหฺมจารึ
เอเตน ธมฺเมน ปริจเรยฺยาติ เมถุนูปสฺหิเตน สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
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[๔๑๗] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ โอติณฺโณ นาม สารตฺโต
อเปกฺขวา ปฏิพทฺธจิตฺโต ฯ วิปริณตนฺติ รตฺตป จิตฺต วิปริณต
ทุฏป จิตฺต วิปริณต มูฬฺหป จิตฺต วิปริณต อปจ รตฺต จิตฺต
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปต วิปริณตนฺติ ฯ มาตุคาโม นาม มนุสฺสติ ฺถี
น ยกฺขี น เปตี น ติรจฺฉานคตา วิฺู ปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภาสิต
ทุฏุลฺลาทุฏ ุลฺล อาชานิตุ ฯ มาตุคามสฺส สนฺติเกติ มาตุคามสฺส
สามนฺตา มาตุคามสฺส อวิทูเร ฯ อตฺตกามนฺติ อตฺตโน กาม อตฺตโน
เหตุ อตฺตโน อธิปฺปาย อตฺตโน ปาริจริย ฯ เอตทคฺคนฺติ เอต อคฺค
เอต เสฏ เอต โมกฺข เอต อุตฺตม เอต ปวร ฯ ยาติ ขตฺติยา ๑
วา พฺราหฺมณี วา เวสี วา สุทฺที วา ฯ มาทิสนฺติ ขตฺติย วา
พฺราหฺมณ วา เวส วา สุทฺท วา ฯ สีลวนฺตนฺติ ปาณาติปาตา
ปฏิวิรต อทินฺนาทานา ปฏิวิรต มุสาวาทา ปฏิวริ ต ฯ พฺรหฺมจารินฺติ
เมถุนธมฺมา ปฏิวิรต ฯ กลฺยาณธมฺโม นาม เตน จ สีเลน เตน
จ พฺรหฺมจริเยน กลฺยาณธมฺโม โหติ ฯ เอเตน ธมฺเมนาติ เมถุนธมฺเมน ฯ
ปริจเรยฺยาติ อภิรเมยฺย ฯ เมถุนูปสฺหิเตนาติ เมถุนธมฺมปฏิสยุตฺเตน ฯ
สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๔๑๘] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
อิตฺถิยา สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ
#๑ ยุ. ม. ขตฺติยี ฯ
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สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อิตฺถี จ โหติ เวมติโก ปณฺฑกสฺี ปุริสสฺี
ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ ปณฺฑโก
จ โหติ ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ปณฺฑกสฺส
สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
ปณฺฑโก จ โหติ เวมติโก ปุริสสฺี ติรจฺฉานคตสฺี อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ปณฺฑกสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุริโส จ โหติ
ปุริสสฺี เวมติโก ติรจฺฉานคตสฺี อิตฺถีสฺี ปณฺฑกสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ปุริสสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย
วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ติรจฺฉานคโต จ โหติ
ติรจฺฉานคตสฺี เวมติโก อิตฺถีสฺี ปณฺฑกสฺี ปุริสสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ติรจฺฉานคตสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๑๙] เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺน อิตฺถีน อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ
ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถนี  สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ
ภาสติ อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสสาน ฯ เทฺว อิตถฺ ิโย ทฺวินฺน
อิตฺถีน เวมติโก ปณฺฑกสฺี ปุริสสฺี ติรจฺฉานคตสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวินฺน อิตฺถนี  สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย
วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ทฺวนิ ฺน ถุลลฺ จฺจยาน ฯ เทฺว ปณฺฑกา
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ทฺวินฺน ปณฺฑกาน ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น ทฺวนิ ฺน
ปณฺฑกาน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ
ทฺวินฺน ถุลฺลจฺจยาน ฯ เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺน ปณฺฑกาน เวมติโก
ปุริสสฺี ติรจฺฉานคตสฺี อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ
น ทฺวินฺน ปณฺฑกาน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ
อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ เทฺว ปุริสา ทฺวินฺน ปุริสาน ฯเปฯ
เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺน ติรจฺฉานคตาน ติรจฺฉานคตสฺี เวมติโก
อิตฺถีสฺี ปณฺฑกสฺี ปุริสสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
ทฺวินฺน ติรจฺฉานคตาน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ
อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺน
อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ
อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภนิ ฺน เวมติโก ฯเปฯ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ ปณฺฑกสฺี ฯเปฯ อาปตฺติ ทฺวินฺน ถุลลฺ จฺจยาน
ฯเปฯ ปุริสสฺี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ
จ น อุภินฺน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ปุรโิ ส จ อุภินนฺ  อิตฺถีสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย
วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ
ปุริโส จ อุภนิ ฺน เวมติโก ปณฺฑกสฺี ปุริสสฺี ติรจฺฉานคต-
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สฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย
วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ
ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน
สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทุกฺกฏสฺส ฯ อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน เวมติโก ปณฺฑกสฺี
ปุริสสฺี ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น
อุภินฺน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ ปณฺฑโก จ ปุรโิ ส จ อุภินฺน ปณฺฑกสฺี
สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย
วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ ปณฺฑโก จ
ปุริโส จ อุภนิ ฺน เวมติโก ปุริสสฺี ติรจฺฉานคตสฺี สารตฺโต
จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ
อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน
ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯ ปณฺฑโก
จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน เวมติโก ปุริสสฺี ติรจฺฉานคตสฺี
อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ทฺวนิ ฺน ทุกฺกฏาน ฯ ปุรโิ ส
จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺน ปุริสสฺี เวมติโก ติรจฺฉานคตสฺี
อิตฺถีสฺี ปณฺฑกสฺี สารตฺโต จ ภิกฺขุ จ น อุภินฺน สนฺติเก
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อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณ ภาสติ อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกกฺ ฏาน ฯ
[๔๒๐] อนาปตฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน อุปฏหาติ ภณติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๔๒๑] กถ วฺฌา ลเภ ปุตฺต ปยา จ สุภคา สิย
กึ ทชฺช เกนุปฏเยฺย กถ คจฺเฉยฺย สุคฺคตินฺติ ฯ
[๔๒๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา วฺฌา อิตฺถี กุลูปก
ภิกฺขุ เอตทโวจ กถาห ภนฺเต วิชาเยยฺยนฺติ ฯ เตนหิ ภคินิ อคฺคทาน
เทหีติ ฯ กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺติ ฯ เมถุนธมฺมนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อาปตฺตึ ตฺว
ภิกฺขุ อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
วิชายินี อิตฺถี กุลูปก ภิกขฺ ุ เอตทโวจ กถาห ภนฺเต ปุตฺต น ๑
ลเภยฺยนฺติ ฯ เตนหิ ภคินิ อคฺคทาน เทหีติ ฯ กึ ภนฺเต
อคฺคทานนฺติ ฯ เมถุนธมฺมนฺติ ฯ ตสฺส กุกกฺ ุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ
อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตรา อิตฺถี กุลูปก ภิกฺขุ เอตทโวจ กถาห ภนฺเต สามิกสฺส ปยา
อสฺสนฺติ ฯ เตนหิ ภคินิ อคฺคทาน เทหีติ ฯ กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺติ ฯ
เมถุนธมฺมนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว
ภิกฺขุ อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
อิตฺถี กุลูปก ภิกฺขุ เอตทโวจ กถาห ภนฺเต สุภคา อสฺสนฺติ ฯ
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ น โหติ ฯ
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เตนหิ ภคินิ อคฺคทาน เทหีติ ฯ กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺติ ฯ
เมถุนธมฺมนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว
ภิกฺขุ อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
อิตฺถี กุลูปก ภิกฺขุ เอตทโวจ กฺยาห ภนฺเต อยฺยสฺส ทชฺชามีติ ฯ
อคฺคทาน ภคินีติ ฯ กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺติ ฯ เมถุนธมฺมนฺติ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี กุลูปก ภิกฺขุ เอตทโวจ
เกนาห ภนฺเต อยฺย อุปฏามีติ ๑ ฯ อคฺคทาเนน ภคินีติ ฯ กึ
ภนฺเต อคฺคทานนฺติ ฯ เมถุนธมฺมนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ
ฯเปฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี กุลูปก ภิกฺขุ เอตทโวจ กถาห
ภนฺเต สุคตึ คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ เตนหิ ภคินิ อคฺคทาน เทหีติ ฯ กึ
ภนฺเต อคฺคทานนฺติ ฯ เมถุนธมฺมนฺติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ อโหสิ กจฺจิ
นุ โข อห สงฺฆาทิเสส อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ อาปตฺตึ ตฺว ภิกฺขุ อาปนฺโน สงฺฆาทิเสสนฺติ ฯ
จตุตฺถสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
____________________
#๑ ยุ. ม. อุปฏเมีติ ฯ
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ปฺจมสงฺฆาทิเสส
[๔๒๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุทายิ สาวตฺถิย กุลูปโก โหติ พหุกานิ กุลานิ อุปสงฺกมติ ยตฺถ
ปสฺสติ กุมารก วา อปชาปติก กุมาริก วา อปติก กุมารกสฺส
มาตาปตูน สนฺติเก กุมาริกาย วณฺณ ภณติ อมุกสฺส กุลสฺส
กุมาริกา อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา ปณฺฑิตา พฺยตฺตา เมธาวินี
ทกฺขา อนลสา ฉนฺนา สา กุมาริกา อิมสฺส กุมารกสฺสาติ ฯ
เต เอว วเทนฺติ ๑ เอเต โข ภนฺเต อเมฺห น ชานนฺติ เก วา
อิเม กสฺส วาติ สเจ ภนฺเต อยฺโย ทาเปยฺย อาเนยฺยาม ๒มย
ต กุมาริก อิมสฺส กุมารกสฺสาติ ฯ กุมาริกาย มาตาปตูน สนฺติเก
กุมารกสฺส วณฺณ ภณติ อมุกสฺส กุลสฺส กุมารโก อภิรูโป
ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี ทกฺโข อนลโส
ฉนฺโน โส กุมารโก อิมสิ ฺสา กุมาริกายาติ ๓ ฯ เต เอว วเทนฺติ
เอเต โข ภนฺเต อเมฺห น ชานนฺติ เก วา อิเม กสฺส วาติ กสฺมึ
วิย กุมาริกาย วตฺถุ สเจ ภนฺเต อยฺโย ยาจาเปยฺย ทชฺเชยฺยาม มย
อิม กุมาริก ตสฺส กุมารกสฺสาติ ฯ เอเตเนว อุปาเยน อาวาหานิป
#๑ ยุ. ม. วทนฺติ ฯ ๒ ยุ. ม. อาเนม ฯ ๓ ยุ. ม. ฉนฺนาย
#กุมาริกา ตสฺส กุมารกสฺสาติ ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 296

การาเปติ วิวาหานิป การาเปติ วาเรยฺยานิป วตฺตาเปติ ฯ
[๔๒๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตริสฺสา ปุราณคณกิยา
ธีตา อภิรูปา โหติ ทสฺสนียา ปาสาทิกา ฯ ตีโรคามกา จ
อาชีวกสาวกา อาคนฺตฺวา ต คณกึ เอตทโวจุ เทหยฺเย อิม
กุมาริก อมฺหาก กุมารกสฺสาติ ฯ สา เอวมาห อห ขฺวยฺยา
ตุเมฺห น ชานามิ เก วา อิเม กสฺส วาติ อยฺจ เม เอกธีติกา
ตีโรคาโม จ คนฺตพฺโพ นาห ทสฺสามีติ ฯ มนุสสฺ า เต อาชีวกสาวเก
เอตทโวจุ กิสฺส ตุเมฺห อยฺยา อาคตตฺถาติ ฯ อิธ มย อยฺยา
อมุก นาม คณกึ ธีตร ยาจิมฺหา อมฺหาก กุมารกสฺส สา เอวมาห
อห ขฺวยฺยา ตุเมฺห น ชานามิ เก วา อิเม กสฺส วาติ อยฺจ
เม เอกธีติกา ตีโรคาโม จ คนฺตพฺโพ นาห ทสฺสามีติ ฯ กิสฺส
ตุเมฺห อยฺยา ต คณกึ ธีตร ยาจิตฺถ นนุ อยฺโย อุทายิ
วตฺตพฺโพ อยฺโย อุทายิ ทาเปสฺสตีติ ฯ อถโข เต อาชีวกสาวกา
เยนายสฺมา อุทายิ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ
เอตทโวจุ อิธ มย ภนฺเต อมุก นาม คณกึ ธีตร ยาจิมฺหา อมฺหาก
กุมารกสฺส สา เอวมาห อห ขฺวยฺยา ตุเมฺห น ชานามิ เก วา
อิเม กสฺส วาติ อยฺจ เม เอกธีติกา ตีโรคาโม จ คนฺตพฺโพ
นาห ทสฺสามีติ สาธุ ภนฺเต อยฺโย ต คณกึ ธีตร ทาเปตุ
อมฺหาก กุมารกสฺสาติ ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ เยน สา คณกี
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต คณกึ เอตทโวจ กิสฺส อิเมส ธีตร
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น เทสีติ ฯ อห ขฺวยฺย อิเม น ชานามิ เก วา อิเม กสฺส วาติ
อยฺจ เม เอกธีติกา ตีโรคาโม จ คนฺตพฺโพ นาห ทสฺสามีติ ฯ
เทหิ อิเมส อห อิเม ชานามีติ ฯ สเจ ภนฺเต อยฺโย ชานาติ
ทสฺสามีติ ฯ อถโข สา คณกึ เตส อาชีวกสาวกาน ธีตร อทาสิ ฯ
อถโข เต อาชีวกสาวกา ต กุมาริก เนตฺวา มาสเยว สุณิสาโภเคน
ภฺุชึสุ ตโต อปเรน ทาสีโภเคน ภฺุชนฺติ ฯ
[๔๒๕] อถโข สา กุมาริกา มาตุยา สนฺติเก ทูต ปาเหสิ
อห หิ ทุคฺคตา ทุกฺขิตา น สุข ลภามิ มาสเยว ม สุณิสาโภเคน
ภฺุชึสุ ตโต อปเรน ทาสีโภเคน ภฺุชนฺติ อาคจฺฉตุ เม มาตา
ม ๑ เนสฺสตูติ ฯ อถโข สา คณกี เยน เต อาชีวกสาวกา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต อาชีวกสาวเก เอตทโวจ มา อยฺยา
อิม กุมาริก ทาสีโภเคน ภฺุชิตฺถ สุณิสาโภเคน อิม กุมาริก
ภฺุชถาติ ฯ เต เอวมาหสุ นตฺถมฺหาก ตยา สทฺธึ อาหารูปหาโร
สมเณน สทฺธึ อมฺหาก อาหารูปหาโร คจฺฉ ตฺว น มยนฺต
ชานามาติ ฯ อถโข สา คณกี เตหิ อาชีวกสาวเกหิ อปสาทิตา
ปุนเทว สาวตฺถึ ปจฺจาคฺฉิ ฯ ทุติยมฺป โข สา กุมาริกา มาตุยา
สนฺติเก ทูต ปาเหสิ อห หิ ทุคฺคตา ทุกฺขิตา น สุข ลภามิ
มาสเยว ม สุณิสาโภเคน ภฺุชึสุ ตโต อปเรน ทาสีโภเคน
ภฺุชนฺติ อาคจฺฉตุ เม มาตา ม เนสฺสตูติ ฯ อถโข สา คณกี
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ น โหติ ฯ
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เยนายสฺมา อุทายิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ
เอตทโวจ สา กิร ภนฺเต กุมาริกา ทุคฺคตา ทุกฺขิตา น สุข
ลภติ มาสเยว น สุณิสาโภเคน ภฺุชึสุ ตโต อปเรน ทาสีโภเคน
ภฺุชนฺติ วเทยฺยาถ ภนฺเต มา อยฺยา อิม กุมาริก ทาสีโภเคน
ภฺุชิตฺถ สุณิสาโภเคน อิม กุมาริก ภฺุชถาติ ฯ อถโข อายสฺมา
อุทายิ เยน เต อาชีวกสาวกา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต
อาชีวกสาวเก เอตทโวจ มา อยฺยา อิม กุมาริก ทาสีโภเคน
ภฺุชิตฺถ สุณิสาโภเคน อิม กุมาริก ภฺุชถาติ ฯ เต เอวมาหสุ
นตฺถมฺหาก ตยา สทฺธึ อาหารูปหาโร คณกิยา สทฺธึ อมฺหาก
อาหารูปหาโร สมเณน ภวิตพฺพ อพฺยาวเฏน สมโณ อสฺส
สุสฺสมโณ คจฺฉ ตฺว น มยนฺต ชานามาติ ฯ อถโข อายสฺมา
อุทายิ เตหิ อาชีวกสาวเกหิ อปสาทิโต ปุนเทว สาวตฺถึ ปจฺจาคฺฉิ ฯ
ตติยมฺป โข สา กุมาริกา มาตุยา สนฺติเก ทูต ปาเหสิ อห หิ
ทุคฺคตา ทุกขฺ ิตา น สุข ลภามิ มาสเยว ม สุณิสาโภเคน
ภฺุชึสุ ตโต อปเรน ทาสีโภเคน ภฺุชนฺติ อาคจฺฉตุ เม มาตา
ม เนสฺสตูติ ฯ ทุติยมฺป โข สา คณกี เยนายสฺมา อุทายิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ สา กิร
ภนฺเต กุมาริกา ทุคฺคตา ทุกฺขิตา น สุข ลภติ มาสเยว น สุณิสาโภเคน ภฺุชึสุ ตโต อปเรน ทาสีโภเคน ภฺุชนฺติ วเทยฺยาถ
ภนฺเต มา อยฺยา อิม กุมาริก ทาสีโภเคน ภฺุชิตฺถ สุณิสาโภเคน
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อิม กุมาริก ภฺุชถาติ ฯ ปม จาห เตหิ อาชีวกสาวเกหิ
อปสาทิโต คจฺฉ ตฺว นาห คมิสฺสามีติ ฯ
[๔๒๖] อถโข สา คณกี อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ เอว
ทุคฺคโต โหตุ อยฺโย อุทายิ เอว ทุกขฺ ิโต โหตุ อยฺโย อุทายิ
เอว มา สุข ลภตุ อยฺโย อุทายิ ยถา เม กุมาริกา ทุคฺคตา
ทุกฺขิตา น สุข ลภติ ปาปกาย สสฺสุยา ปาปเกน สสฺสุเรน
ปาปเกน สามิเกนาติ ฯ สาป โข กุมาริกา อุชฺฌายติ ขียติ
วิปาเจติ เอว ทุคฺคโต โหตุ อยฺโย อุทายิ เอว ทุกฺขิโต โหตุ
อยฺโย อุทายิ เอว มา สุข ลภตุ อยฺโย อุทายิ ยถาห ทุคฺคตา
ทุกฺขิตา น สุข ลภามิ ปาปกาย สสฺสุยา ปาปเกน สสฺสุเรน
ปาปเกน สามิเกนาติ ฯ อฺาป อิตฺถิโย อสนฺตฏุ า สสฺสูหิ วา
สสฺสุเรหิ วา สามิเกหิ วา ตา เอว โอยาจนฺติ เอว ทุคฺคโต
โหตุ อยฺโย อุทายิ เอว ทุกฺขิโต โหตุ อยฺโย อุทายิ เอว มา
สุข ลภตุ อยฺโย อุทายิ ยถา มย ทุคคฺ ตา ทุกฺขิตา น สุข
ลภาม ปาปกาหิ สสฺสูหิ ปาปเกหิ สสฺสุเรหิ ปาปเกหิ สามิเกหีติ ฯ
ยา ปน ตา อิตฺถิโย สนฺตุฏา สสฺสูหิ วา สสฺสุเรหิ วา สามิเกหิ
วา ตา เอว อายาจนฺติ เอว สุขิโต โหตุ อยฺโย อุทายิ เอว
สชฺชิโต โหตุ อยฺโย อุทายิ เอว สุขเมธตุ อยฺโย อุทายิ ยถา
มย สุขิตา สชฺชิตา สุขเมธาม ภทฺทกาหิ สสฺสูหิ ภทฺทเกหิ สสฺสุเรหิ
ภทฺทเกหิ สามิเกหีติ ฯ
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[๔๒๗] อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เอกจฺจาน อิตฺถีน โอยาจนฺตีน
เอกจฺจาน อิตฺถีน อายาจนฺตีน ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
อุทายิ สฺจริตฺต สมาปชฺชิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ ปฏิปจุ ฺฉิ
สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ สฺจริตฺต สมาปชฺชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริส อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป
อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส
สฺจริตฺต สมาปชฺชิสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย
ปน ภิกฺขุ สฺจริตฺต สมาปชฺเชยฺย อิตฺถิยา วา ปุริสมตึ ปุริสสฺส วา
อิตฺถีมตึ ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา สงฺฆาทิเสโสติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๒๘] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ธุตฺตา อุยฺยาเน
ปริจาเรนฺตา อฺตริสฺสา เวสิยา สนฺติเก ทูต ปาเหสุ อาคจฺฉตุ
อุยฺยาเน ปริจาเรสฺสามาติ ฯ สา เอวมาห อห ขฺวยฺยา ตุเมฺห
น ชานามิ เก วา อิเม กสฺส วาติ อหฺจมฺหิ พหุภณฺฑา พหุปริกฺขารา พหินครฺจ คนฺตพฺพ นาห คมิสฺสามีติ ฯ อถโข โส
ทูโต เตส ธุตฺตาน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เอว วุตฺเต อฺตโร
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ปุริโส เต ธุตฺเต เอตทโวจ กิสฺส ตุเมฺห อยฺยา ต เวสึ ยาจิตฺถ
นนุ อยฺโย อุทายิ วตฺตพฺโพ อยฺโย อุทายิ อุยฺโยเชสฺสตีติ ฯ เอว
วุตฺเต อฺตโร อุปาสโก ต ปุริส เอตทโวจ มา อยฺโย เอว
อวจ น กปฺปติ สมณาน สกฺยปุตฺติยาน เอวรูป กาตุ นายฺโย
อุทายิ เอวรูป กริสฺสตีติ ฯ เอว วุตฺเต กริสฺสติ น กริสฺสตีติ
อพฺภุต อกสุ ฯ อถโข เต ธุตฺตา เยนายสฺมา อุทายิ เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจุ อิธ มย ภนฺเต
อุยฺยาเน ปริจาเรนฺตา อมุกาย นาม เวสิยา สนฺติเก ทูต ปหิณมิ ฺหา
อาคจฺฉตุ อุยฺยาเน ปริจาเรสฺสามาติ สา เอวมาห อห ขฺวยฺยา
ตุเมฺห น ชานามิ เก วา อิเม กสฺส วาติ อหฺจมฺหิ พหุภณฺฑา
พหุปริกฺขารา พหินครฺจ คนฺตพฺพ นาห คมิสฺสามีติ สาธุ
ภนฺเต อยฺโย ต เวสึ อุยฺโยเชตูติ ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ เยน
สา เวสี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต เวสึ เอตทโวจ กิสฺส
อิเมส น คจฺฉสีติ ฯ อห ขฺวยฺย อิเม น ชานามิ เก วา อิเม กสฺส
วาติ อหฺจมฺหิ พหุภณฺฑา พหุปริกขฺ ารา พหินครฺจ คนฺตพฺพ
นาห คมิสฺสามีติ ฯ คจฺฉ อิเมส อห อิเม ชานามีติ ฯ สเจ
ภนฺเต อยฺโย ชานาติ คมิสฺสามีติ ฯ อถโข เต ธุตฺตา ต
เวสึ อาทาย อุยฺยาน อคมสุ ฯ อถโข โส อุปาสโก อุชฺฌายติ
ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม อยฺโย อุทายิ ตขณิก สฺจริตฺต
สมาปชฺชิสฺสตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกขฺ ู ตสฺส อุปาสกสฺส อุชฌ
ฺ ายนฺตสฺส
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ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุทายิ
ตขณิก สฺจริตฺต สมาปชฺชิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ ปฏิปจุ ฺฉิ
สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ ตขณิก สฺจริตฺต สมาปชฺชสีติ ๑ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริส อนนุโลมิก ฯเปฯ กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส ตขณิก สฺจริตฺต
สมาปชฺชิสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
สฺจริตฺต สมาปชฺเชยฺย อิตฺถิยา วา ปุริสมตึ ปุรสิ สฺส วา อิตฺถีมตึ
ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา อนฺตมโส ตขณิกายป สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๔๒๙] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สฺจริตฺต สมาปชฺเชยฺยาติ
อิตฺถิยา วา ปหิโต ปุริสสฺส สนฺติเก คจฺฉติ ปุริเสน วา ปหิโต
อิตฺถิยา สนฺติเก คจฺฉติ ฯ อิตฺถิยา วา ปุริสมตินตฺ ิ ปุริสสฺส
มตึ อิตฺถิยา วา อาโรเจติ ฯ ปุริสสฺส วา อิตฺถีมตินฺติ อิตฺถิยา
มตึ ปุริสสฺส วา อาโรเจติ ฯ ชายตฺตเน วาติ ชายา ภวิสฺสสิ ฯ
ชารตฺตเน วาติ ชารี ภวิสฺสสิ ฯ อนฺตมโส ตขณิกายปติ มุหุตฺติกา
#๑ ยุ. ม. สมาปชฺชีติ ฯ
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ภวิสฺสสิ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๔๓๐] ทส อิตฺถิโย มาตุรกฺขิตา ปตุรกฺขิตา มาตาปตุรกฺขิตา
ภาตุรกฺขิตา ภคินีรกฺขิตา าติรกฺขิตา โคตฺตรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา
สารกฺขา สปริทณฺฑา ฯ
[๔๓๑] ทส ภริยาโย ธนกฺกีตา ฉนฺทวาสินี โภควาสินี ปฏวาสินี
โอทปตฺตกินี โอภตจุมฺพฏา ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา
จ ธชาหฏา มุหุตฺติกา ฯ
[๔๓๒] มาตุรกฺขิตา นาม มาตา รกฺขติ โคเปติ อิสฺสริย
กาเรติ วส วตฺเตติ ฯ ปตุรกฺขิตา นาม ปตา รกฺขติ โคเปติ
อิสฺสริย กาเรติ วส วตฺเตติ ฯ มาตาปตุรกฺขิตา นาม มาตาปตโร รกฺขนฺติ โคเปนฺติ อิสฺสริย กาเรนฺติ วส วตฺเตนฺติ ฯ
ภาตุรกฺขิตา นาม ภาตา รกฺขติ โคเปติ อิสฺสริย กาเรติ วส
วตฺเตติ ฯ ภคินีรกฺขิตา นาม ภคินี รกฺขติ โคเปติ อิสฺสริย
กาเรติ วส วตฺเตติ ฯ าติรกฺขิตา นาม าตกา รกฺขนฺติ
โคเปนฺติ อิสฺสริย กาเรนฺติ วส วตฺเตนฺติ ฯ โคตฺตรกฺขิตา นาม
สโคตฺตา รกฺขนฺติ โคเปนฺติ อิสฺสริย กาเรนฺติ วส วตฺเตนฺติ ฯ ธมฺมรกฺขิตา นาม สหธมฺมิกา รกฺขนฺติ โคเปนฺติ อิสฺสริย กาเรนฺติ วส
วตฺเตนฺติ ฯ สารกฺขา นาม คพฺเภป ปริคฺคหิตา โหติ มยฺห เอสาติ
อนฺตมโส มาลาคุลปริกฺขิตฺตาป ฯ สปริทณฺฑา นาม เกนจิ ทณฺโฑ
ปโต โหติ โย อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ คจฺฉติ เอตฺตโก ทณฺโฑติ ฯ
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[๔๓๓] ธนกฺกีตา นาม ธเนน กีณิตฺวา วาเสติ ฯ ฉนฺทวาสินี
นาม ปโย ปย วาเสติ ฯ โภควาสินี นาม โภค ทตฺวา
วาเสติ ฯ ปฏวาสินี นาม ปฏ ทตฺวา วาเสติ ฯ โอทปตฺตกินี
นาม อุทกปตฺต อามสิตฺวา วาเสติ ฯ โอภตจุมฺพฏา นาม จุมฺพฏ
โอโรเปตฺวา วาเสติ ฯ ทาสี นาม ทาสี เจว โหติ ภริยา จ ฯ
กมฺมการี นาม กมฺมการี เจว โหติ ภริยา จ ฯ ธชาหฏา นาม
กรมรานีตา วุจฺจติ ฯ มุหุตฺติกา นาม ตขณิกา วุจฺจติ ฯ
[๔๓๔] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ ๑ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
มาตุรกฺขิต พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุริโส
ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม ปตุรกฺขิต พฺรูหิ ฯเปฯ
มาตาปตุรกฺขิต พฺรูหิ ฯ ภาตุรกฺขิต พฺรูหิ ฯ ภคินีรกฺขิต พฺรหู ิ ฯ
าติรกฺขิต พฺรูหิ ฯ โคตฺตรกฺขิต พฺรูหิ ฯ ธมฺมรกฺขิต พฺรูหิ ฯ
สารกฺข พฺรหู ิ ฯ สปริทณฺฑ พฺรูหิ โหหิ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส
ภริยา ธนกฺกตี าติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
นิกฺเขปปทานิ ฯ
[๔๓๕] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
มาตุรกฺขิตฺจ ปตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส
#๑ ปหิณาตีติ อมฺหาก ขนฺติ ฯ
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ภริยาโย ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุรโิ ส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
มาตุรกฺขิตฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ ฯเปฯ มาตุรกฺขิตฺจ
ภาตุรกฺขิตฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ
าติรกฺขิตฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ
ธมฺมรกฺขิตฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ สารกฺขฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ
สปริทณฺฑฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยาโย ธนกฺกีตาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ขณฺฑจกฺก ฯ
[๔๓๖] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม ปตุรกฺขิตฺจ
มาตาปตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส
ภริยาโย ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุรโิ ส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
ปตุรกฺขิตฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ฯ ปตุรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ ฯ
ปตุรกฺขิตฺจ าติรกฺขิตฺจ ฯ ปตุรกฺขิตฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ฯ
ปตุรกฺขิตฺจ ธมฺมรกฺขิตฺจ ฯ ปตุรกฺขิตฺจ สารกฺขฺจ ฯ
ปตุรกฺขิตฺจ สปริทณฺฑฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส
ภริยาโย ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุรโิ ส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
ปตุรกฺขิตฺจ มาตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส
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ภริยาโย ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
พทฺธจกฺก ๑ฯ
[๔๓๗] ปุรโิ ส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตาปตุรกฺขิตฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ฯ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ ฯ
มาตาปตุรกฺขิตฺจ าติรกฺขิตฺจ ฯ มาตาปตุรกฺขิตฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ฯ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ธมฺมรกฺขิตฺจ ฯ มาตาปตุรกฺขิตฺจ
สารกฺขฺจ ฯ มาตาปตุรกฺขิตฺจ สปริทณฺฑฺจ ฯ มาตาปตุรกฺขิตฺจ มาตุรกฺขิตฺจ ฯ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ปตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ
โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส ภริยาโย ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ
ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ทุติย พทฺธจกฺก ฯ
[๔๓๘] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม ภาตุรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ ฯ ภาตุรกฺขิตฺจ าติรกฺขิตฺจ ฯ
ภาตุรกฺขิตฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ฯ ภาตุรกฺขิตฺจ ธมฺมรกฺขิตฺจ ฯ
ภาตุรกฺขิตฺจ สารกฺขฺจ ฯ ภาตุรกฺขิตฺจ สปริทณฺฑฺจ ฯ
ภาตุรกฺขิตฺจ มาตุรกฺขิตฺจ ฯ ภาตุรกฺขิตฺจ ปตุรกฺขิตฺจ ฯ
ภาตุรกฺขิตฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส
#๑ ยุ. ม. พทฺธจกฺกมูล สงฺขิตฺต ฯ อิโต ปร ตตฺถ ทุตยิ พทฺธจกฺกาทีนิ
#อวิภชิตฺวา อวสานพทฺธจกฺกเมว วิภตฺต ฯ
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ภริยาโย ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ตติย พทฺธจกฺก ฯ
[๔๓๙] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม ภคินีรกฺขิตฺจ
าติรกฺขิตฺจ ฯ ภคินีรกฺขิตฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ฯ ภคินีรกฺขิตฺจ
ธมฺมรกฺขิตฺจ ฯ ภคินีรกฺขิตฺจ สารกฺขฺจ ฯ ภคินีรกฺขิตฺจ
สปริทณฺฑฺจ ฯ ภคินีรกฺขิตฺจ มาตุรกฺขิตฺจ ฯ ภคินีรกฺขติ ฺจ
ปตุรกฺขิตฺจ ฯ ภคินีรกฺขิตฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ฯ ภคินีรกฺขิตฺจ
ภาตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยาโย
ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
จตุตฺถ พทฺธจกฺก ฯ
[๔๔๐] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม าติรกฺขิตฺจ
โคตฺตรกฺขิตฺจ ฯ าติรกฺขิตฺจ ธมฺมรกฺขิตฺจ ฯ
าติรกฺขิตฺจ สารกฺขฺจ ฯ าติรกฺขิตฺจ สปริทณฺฑฺจ ฯ
าติรกฺขิตฺจ มาตุรกฺขิตฺจ ฯ าติรกฺขิตฺจ ปตุรกฺขิตฺจ ฯ
าติรกฺขิตฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ฯ าติรกฺขิตฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ฯ
าติรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส
ภริยาโย ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฺจม พทฺธจกฺก ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 308

[๔๔๑] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม โคตฺตรกฺขิตฺจ
ธมฺมรกฺขิตฺจ ฯ โคตฺตรกฺขิตฺจ สารกฺขฺจ ฯ โคตฺตรกฺขิตฺจ
สปริทณฺฑฺจ ฯ โคตฺตรกฺขิตฺจ มาตุรกฺขิตฺจ ฯ โคตฺตรกฺขติ ฺจ
ปตุรกฺขิตฺจ ฯ โคตฺตรกฺขิตฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ฯ
โคตฺตรกฺขิตฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ฯ โคตฺตรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ ฯ
โคตฺตรกฺขิตฺจ าติรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส
ภริยาโย ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ฉฏ พทฺธจกฺก ฯ
[๔๔๒] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม ธมฺมรกฺขิตฺจ
สารกฺขฺจ ฯ ธมฺมรกฺขิตฺจ สปริทณฺฑฺจ ฯ ธมฺมรกฺขิตฺจ
มาตุรกฺขิตฺจ ฯ ธมฺมรกฺขิตฺจ ปตุรกฺขิตฺจ ฯ ธมฺมรกฺขิตฺจ
มาตาปตุรกฺขิตฺจ ฯ ธมฺมรกฺขิตฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ฯ
ธมฺมรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ ฯ ธมฺมรกฺขิตฺจ าติรกฺขิตฺจ ฯ
ธมฺมรกฺขิตฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส
ภริยาโย ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
สตฺตม พทฺธจกฺก ฯ
[๔๔๓] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม สารกฺขฺจ สปริทณฺฑฺจ ฯ สารกฺขฺจ มาตุรกฺขิตฺจ ฯ สารกฺขฺจ
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ปตุรกฺขิตฺจ ฯ สารกฺขฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ฯ สารกฺขฺจ
ภาตุรกฺขิตฺจ ฯ สารกฺขฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ ฯ สารกฺขฺจ าติรกฺขิตฺจ ฯ สารกฺขฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ฯ สารกฺขฺจ ธมฺมรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยาโย ธนกฺกีตาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
อฏม พทฺธจกฺก ฯ
[๔๔๔] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
สปริทณฺฑฺจ มาตุรกฺขิตฺจ ฯ สปริทณฺฑฺจ ปตุรกฺขิตฺจ ฯ
สปริทณฺฑฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ฯ สปริทณฺฑฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ฯ
สปริทณฺฑฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ ฯ สปริทณฺฑฺจ าติรกฺขิตฺจ ฯ
สปริทณฺฑฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ฯ สปริทณฺฑฺจ ธมฺมรกฺขิตฺจ ฯ
สปริทณฺฑฺจ สารกฺขฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยาโย
ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
นวม พทฺธจกฺก ฯ
เอกมูลก นิฏิต ฯ
[๔๔๕] ทุมลู ก ติมูลก จตุมูลก ปฺจมูลก ฉมูลก สตฺตมูลก
อฏมูลก นวมูลก เอวเมว กาตพฺพ ๑ฯ
อิท ทสมูลก ฯ
#๑ ยุ. โปตฺถเก เอว ทุมูลกป ติมูลกป ยาวนวมูลก กาตพฺพนฺติ
#อาคต ฯ ม. โปตฺถเก จ ตเถว ฯ ติมลู กปติ ปน น โหติ ฯ
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[๔๔๖] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิตฺจ ปตุรกฺขิตฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ าติรกฺขิตฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ธมฺมรกฺขิตฺจ สารกฺขฺจ
สปริทณฺฑฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยาโย ธนกฺกีตาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ธนกฺกีตาจกฺก ๑นิฏิต ฯ
[๔๔๗] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิต
พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ฉนฺทวาสินี โภควาสินี ปฏวาสินี
โอทปตฺตกินี โอภตจุมฺพฏา ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ
ธชาหฏา มุหุตฺติกาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯเปฯ ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
ปตุรกฺขิต พฺรูหิ ฯ มาตาปตุรกฺขิต พฺรูหิ ฯ ภาตุรกฺขิต พฺรูหิ ฯ าติรกฺขิต พฺรูหิ ฯ โคตฺตรกฺขิต พฺรูหิ ฯ ธมฺมรกฺขิต พฺรูหิ ฯ สารกฺข
พฺรูหิ ฯ สปริทณฺฑ พฺรหู ิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา มุหุตฺติกาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
นิกฺเขปปทานิ ฯ
[๔๔๘] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิตฺจ
ปตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยาโย มุหุตฺติกาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุริโส
#๑ ยุ. ม. ธนกฺกีตาอิตฺถีจกฺก ฯ
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ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิตฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ าติรกฺขิตฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ ธมฺมรกฺขติ ฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ สารกฺขฺจ ฯ มาตุรกฺขิตฺจ สปริทณฺฑฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส
ภริยาโย มุหตุ ฺติกาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ขณฺฑจกฺก ฯ
[๔๔๙] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม ปตุรกฺขิตฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส
ภริยาโย มุหตุ ฺติกาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุรโิ ส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
ปตุรกฺขิตฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ฯ ปตุรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ ฯ
ปตุรกฺขิตฺจ าติรกฺขิตฺจ ฯ ปตุรกฺขิตฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ฯ
ปตุรกฺขิตฺจ ธมฺมรกฺขิตฺจ ฯ ปตุรกฺขิตฺจ สารกฺขฺจ ฯ
ปตุรกฺขิตฺจ สปริทณฺฑฺจ ฯ ปตุรกฺขิตฺจ มาตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ
โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส ภริยาโย มุหตุ ฺติกาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ
ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
พทฺธจกฺก ฯ
มูล สงฺขิตฺต ฯ
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[๔๕๐] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
สปริทณฺฑฺจ มาตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส
ภริยาโย มุหตุ ฺติกาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุรโิ ส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
สปริทณฺฑฺจ ปตุรกฺขิตฺจ ฯ สปริทณฺฑฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ฯ
สปริทณฺฑฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ฯ สปริทณฺฑฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ ฯ
สปริทณฺฑฺจ าติรกฺขิตฺจ ฯ สปริทณฺฑฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ฯ
สปริทณฺฑฺจ ธมฺมรกฺขติ ฺจ ฯ สปริทณฺฑฺจ สารกฺขฺจ พฺรูหิ
โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส ภริยาโย มุหตุ ฺติกาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ
ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกมูลก นิฏิต ฯ
[๔๕๑] ทุมูลก ติมูลก จตุมูลก ปฺจมูลก ฉมูลก สตฺตมูลก
อฏมูลก นวมูลก เอวเมว กาตพฺพ ฯ
อิท ทสมูลก ฯ
[๔๕๒] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิตฺจ
ปตุรกฺขิตฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ
าติรกฺขิตฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ธมฺมรกฺขิตฺจ สารกฺขฺจ
สปริทณฺฑฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยาโย มุหุตฺติกาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
มุหุตฺติกาจกฺก นิฏิต ฯ
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[๔๕๓] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิต
พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ
วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุรโิ ส ภิกฺขุ ปหิณติ
คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิต พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส
ภริยา ฉนฺทวาสินี โภควาสินี ปฏวาสินี โอทปตฺตกินี โอภตจุมฺพฏา
ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ ธชาหฏา มุหุตฺติกาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
นิกฺเขปปทานิ ฯ
[๔๕๔] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิต
พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี จาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุริโส
ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิต พฺรูหิ โหหิ
กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ โภควาสินี จ ฯ ธนกฺกตี า จ
ปฏวาสินี จ ฯ ธนกฺกีตา จ โอทปตฺตกินี จ ฯ ธนกฺกีตา จ โอภตจุมฺพฏา จ ฯ ธนกฺกีตา จ ทาสี จ ภริยา จ ฯ ธนกฺกีตา จ กมฺมการี
จ ภริยา จ ฯ ธนกฺกีตา จ ธชาหฏา จ ฯ ธนกฺกตี า จ มุหุตฺติกา
จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ขณฺฑจกฺก นิฏิต ฯ
[๔๕๕] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิต
พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ฉนฺทวาสินี จ โภควาสินี จ
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ฯเปฯ ฉนฺทวาสินี จ มุหุตฺติกา จ ฯ ฉนฺทวาสินี จ ธนกฺกีตา จาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
พทฺธจกฺก ฯ
มูล สงฺขิตฺต ฯ
[๔๕๖] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิต
พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา มุหุตฺติกา จ ธนกฺกีตา จ ฯ
มุหุตฺติกา จ ฉนฺทวาสินี จ ฯเปฯ มุหตุ ฺติกา จ ธชาหฏา จาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกมูลก นิฏิต ฯ
[๔๕๗] ทุมลู ก ติมูลก จตุมูลก ปฺจมูลก ฉมูลก สตฺตมูลก
อฏมูลก นวมูลก เอวเมว กาตพฺพ ฯ
อิท ทสมูลก ฯ
[๔๕๘] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิต พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ
ฉนฺทวาสินี จ โภควาสินี จ ปฏวาสินี จ โอทปตฺตกินี จ
โอภตจุมฺพฏา จ ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ
ธชาหฏา จ มุหุตฺติกา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๔๕๙] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม ปต-ุ
รกฺขิต พฺรูหิ ฯ มาตาปตุรกฺขิต พฺรูหิ ฯ ภาตุรกฺขิต พฺรูหิ ฯ
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ภคินีรกฺขิต พฺรูหิ ฯ าติรกฺขิต พฺรหู ิ ฯ โคตฺตรกฺขิต พฺรูหิ ฯ
ธมฺมรกฺขิต พฺรูหิ ฯ สารกฺข พฺรูหิ ฯ สปริทณฺฑ พฺรูหิ โหหิ
กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ
ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ
คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม สปริทณฺฑ พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส
ภริยา ฉนฺทวาสินี โภควาสินี ปฏิวาสินี โอทปตฺตกินี โอภตจุมฺพฏา
ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ ธชาหฏา มุหุตฺติกาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
นิกฺเขปปทานิ ฯ
[๔๖๐] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
สปริทณฺฑ พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ
ฉนฺทวาสินี จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุรโิ ส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
สปริทณฺฑ พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ
โภควาสินี จ ธนกฺกีตา จ ปฏวาสินี จ ธนกฺกีตา จ โอทปตฺตกินี
จ ธนกฺกีตา จ โอภตจุมฺพฏา จ ธนกฺกีตา จ ทาสี จ ภริยา
จ ธนกฺกีตา จ กมฺมการี จ ภริยา จ ธนกฺกีตา จ ธชาหฏา จ
ธนกฺกีตา จ มุหุตฺติกา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ขณฺฑจกฺก ฯ
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[๔๖๑] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม สปริทณฺฑ
พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ฉนฺทวาสินี จ โภควาสินี จ
ฉนฺทวาสินี จ ปฏวาสินี จ ฯเปฯ ฉนฺทวาสินี จ มุหุตฺติกา จ
ฉนฺทวาสินี จ ธนกฺกีตา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
พทฺธจกฺก ฯ
มูล สงฺขิตฺต ฯ
[๔๖๒] ปุรโิ ส ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม สปริทณฺฑ
พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา มุหุตฺติกา จ ธนกฺกีตา จ
ฯเปฯ มุหุตฺติกา จ ธชาหฏา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกมูลก นิฏิต ฯ
[๔๖๓] ทุมูลก ติมูลก จตุมูลก ปฺจมูลก ฉมูลก สตฺตมูลก
อฏมูลก นวมูลก เอวเมว กาตพฺพ ฯ
อิท ทสมูลก ฯ
[๔๖๔] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม สปริทณฺฑ
พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี จ
โภควาสินี จ ปฏวาสินี จ โอทปตฺตกินี จ โอภตจุมฺพฏา จ
ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ ธชาหฏา จ มุหุตฺติกา
จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
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[๔๖๕] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิต
พฺรูหิ โหหิ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ
ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ
ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิตฺจ ปตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส
ภริยาโย ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ
ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ
ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิตฺจ ปตุรกฺขิตฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ พฺรูหิ
โหถ กิร อิตถฺ นฺนามสฺส ภริยาโย ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี จ โภควาสินี
จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
(เอว อุภโตพทฺธก กาตพฺพ ฯ)
อิท สพฺพมูลก ฯ
[๔๖๖] ปุริโส ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม มาตุรกฺขิตฺจ ปตุรกฺขิตฺจ มาตาปตุรกฺขิตฺจ ภาตุรกฺขิตฺจ ภคินีรกฺขิตฺจ าติรกฺขิตฺจ โคตฺตรกฺขิตฺจ ธมฺมรกฺขิตฺจ สารกฺขฺจ
สปริทณฺฑฺจ พฺรูหิ โหถ กิร อิตฺถนฺนามสฺส ภริยาโย ธนกฺกีตา
จ ฉนฺทวาสินี จ โภควาสินี จ ปฏวาสินี จ โอทปตฺตกินี จ
โอภตจุมฺพฏา จ ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ
ธชาหฏา จ มุหุตฺติกา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
อุภโตพทฺธก นิฏิต ฯ
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[๔๖๗] ปุริสสฺส มาตา ภิกฺขุ ปหิณติ ฯเปฯ ปุริสสฺส ปตา
ภิกฺขุ ปหิณติ ฯเปฯ ปุริสสฺส มาตาปตโร ภิกฺขุ ปหิณนฺติ ฯเปฯ
ปุริสสฺส ภาตา ภิกฺขุ ปหิณติ ฯเปฯ ปุริสสฺส ภคินี ภิกฺขุ ปหิณติ
ฯเปฯ ปุริสสฺส าตกา ภิกฺขุ ปหิณนฺติ ฯเปฯ ปุริสสฺส โคตฺตา
ภิกฺขุ ปหิณนฺติ ฯเปฯ ปุริสสฺส สหธมฺมิกา ภิกฺขุ ปหิณนฺติ ฯ
(ปุริสสฺส เปยฺยาโล วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ อุภโตพทฺธก ยถา ปุริมนเยน
ตเถว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ)
[๔๖๘] มาตุรกฺขิตาย มาตา ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ
วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ มาตุรกฺขิตาย มาตา
ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส
ภริยา ฉนฺทวาสินี โภควาสินี ปฏวาสินี โอทปตฺตกินี โอภตจุมฺพฏา
ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ ธชาหฏา มุหุตฺติกาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
นิกฺเขปปทานิ ฯ
[๔๖๙] มาตุรกฺขิตาย มาตา ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี
จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
มาตุรกฺขิตาย มาตา ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม พฺรหู ิ
โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ โภควาสินี จ ฯ ธนกฺกีตา
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จ ปฏวาสินี จ ฯ ธนกฺกตี า จ โอทปตฺตกินี จ ฯ ธนกฺกีตา จ
โอภตจุมฺพฏา จ ฯ ธนกฺกีตา จ ทาสี จ ภริยา จ ฯ ธนกฺกีตา
จ กมฺมการี จ ภริยา จ ฯ ธนกฺกีตา จ ธชาหฏา จ ฯ
ธนกฺกีตา จ มุหุตฺติกา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ขณฺฑจกฺก ฯ
[๔๗๐] มาตุรกฺขิตาย มาตา ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ฉนฺทวาสินี จ โภควาสินี จ
ฯเปฯ ฉนฺทวาสินี จ มุหุตฺติกา จ ฯ ฉนฺทวาสินี จ ธนกฺกีตา จาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
พทฺธจกฺก ฯ
มูล สงฺขิตฺต ฯ
[๔๗๑] มาตุรกฺขิตาย มาตา ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา มุหตุ ฺติกา จ ธนกฺกีตา จ
ฯเปฯ มุหุตฺติกา จ ธชาหฏา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกมูลก นิฏิต ฯ
เอว ทุมูลกป ยาวนวมูลก กาตพฺพ ฯ
อิท ทสมูลก ฯ
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[๔๗๒] มาตุรกฺขิตาย มาตา ภิกขฺ ุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี จ
โภควาสินี จ ปฏวาสินี จ โอทปตฺตกินี จ โอภตจุมฺพฏา จ ทาสี จ
ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ ธชาหฏา จ มุหุตฺติกา จาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๔๗๓] ปตุรกฺขิตาย ปตา ภิกฺขุ ปหิณติ ฯ มาตาปตุรกฺขิตาย
มาตาปตโร ภิกฺขุ ปหิณนฺติ ฯ ภาตุรกฺขิตาย ภาตา ภิกฺขุ ปหิณติ ฯ
ภคินีรกฺขิตาย ภคินี ภิกขฺ ุ ปหิณติ ฯ าติรกฺขิตาย าตกา ภิกฺขุ
ปหิณนฺติ ฯ โคตฺตรกฺขิตาย โคตฺตา ภิกฺขุ ปหิณนฺติ ฯ ธมฺมรกฺขิตาย
สหธมฺมิกา ภิกฺขุ ปหิณนฺติ ฯ สารกฺขาย เยน ปริคฺคหิตา โหติ โส
ภิกฺขุ ปหิณติ ฯ สปริทณฺฑาย เยน ทณฺโฑ ปโต โหติ โส ภิกฺขุN
ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส
ภริยา ธนกฺกตี าติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สปริทณฺฑาย เยน ทณฺโฑ ปโต โหติ โส ภิกฺขุ
ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา
ฉนฺทวาสินี โภควาสินี ปฏวาสินี โอทปตฺตกินี โอภตจุมฺพฏา ทาสี จ
ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ ธชาหฏา มุหุตฺติกาติ ปฏิคฺคณฺหาติ
วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
นิกฺเขปปทานิ ฯ
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[๔๗๔] สปริทณฺฑาย เยน ทณฺโฑ ปโต โหติ โส ภิกขฺ ุ
ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา
ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี จ ฯเปฯ ธนกฺกีตา จ มุหตุ ฺติกา จาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ขณฺฑจกฺก ฯ
[๔๗๕] สปริทณฺฑาย เยน ทณฺโฑ ปโต โหติ โส ภิกขฺ ุ
ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา
ฉนฺทวาสินี จ โภควาสินี จ ฯเปฯ ฉนฺทวาสินี จ มุหุตฺติกา จ ฯ
ฉนฺทวาสินี จ ธนกฺกีตา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
พทฺธจกฺก ฯ
มูล สงฺขิตฺต ฯ
[๔๗๖] สปริทณฺฑาย เยน ทณฺโฑ ปโต โหติ โส ภิกขฺ ุ
ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา
มุหุตฺติกา จ ธนกฺกีตา จ ฯเปฯ มุหุตฺติกา จ ธชาหฏา จาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกมูลก นิฏิต ฯ
เอว ทุมูลกป ยาวนวมูลก กาตพฺพ ฯ
อิท ทสมูลก ฯ
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[๔๗๗] สปริทณฺฑาย เยน ทณฺโฑ ปโต โหติ โส ภิกขฺ ุ
ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม พฺรูหิ โหตุ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา
ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี จ โภควาสินี จ ปฏวาสินี จ โอทปตฺตกินี
จ โอภตจุมฺพฏา จ ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ
ธชาหฏา จ มุหุตฺติกา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๔๗๘] มาตุรกฺขิตา ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหมิ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ
ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ มาตุรกฺขิตา ภิกฺขุ ปหิณติ
คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม พฺรูหิ โหมิ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ฉนฺทวาสินี
โภควาสินี ปฏวาสินี โอทปตฺตกินี โอภตจุมฺพฏา ทาสี จ ภริยา
จ กมฺมการี จ ภริยา จ ธชาหฏา มุหุตฺติกาติ ปฏิคฺคณฺหาติ
วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
นิกฺเขปปทานิ ฯ
[๔๗๙] มาตุรกฺขิตา ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหมิ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี จ ฯเปฯ
ธนกฺกีตา จ มุหุตฺติกา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ขณฺฑจกฺก ฯ
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[๔๘๐] มาตุรกฺขิตา ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหมิ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ฉนฺทวาสินี จ โภควาสินี จ
ฯเปฯ ฉนฺทวาสินี จ มุหุตฺติกา จ ฯ ฉนฺทวาสินี จ ธนกฺกีตา
จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
พทฺธจกฺก ฯ
มูล สงฺขิตฺต ฯ
[๔๘๑] มาตุรกฺขิตา ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหมิ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา มุหตุ ฺติกา จ ธนกฺกีตา จ ฯเปฯ
มุหุตฺติกา จ ธชาหฏา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกมูลก นิฏิต ฯ
ทุมูลกาทีนิป เอว กาตพฺพานิ ฯ
อิท ทสมูลก ฯ
[๔๘๒] มาตุรกฺขิตา ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหมิ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี จ
โภควาสินี จ ปฏวาสินี จ โอทปตฺตกินี จ โอภตจุมฺพฏา จ
ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ ธชาหฏา จ มุหุตฺติกา
จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๔๘๓] ปตุรกฺขิตา ภิกฺขุ ปหิณติ ฯ มาตาปตุรกฺขิตา ภิกฺขุ
ปหิณติ ฯ ภาตุรกฺขิตา ภิกฺขุ ปหิณติ ฯ ภคินีรกฺขติ า ภิกฺขุ ปหิณติ ฯ
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าติรกฺขิตา ภิกฺขุ ปหิณติ ฯ โคตฺตรกฺขิตา ภิกฺขุ ปหิณติ ฯ ธมฺมรกฺขิตา
ภิกฺขุ ปหิณติ ฯ สารกฺขา ภิกฺขุ ปหิณติ ฯ สปริทณฺฑา ภิกฺขุ
ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม พฺรูหิ โหมิ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา
ธนกฺกีตาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
สปริทณฺฑา ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม พฺรูหิ โหมิ
อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ฉนฺทวาสินี ฯ โภควาสินี ปฏวาสินี โอทปตฺตกินี
โอภตจุมฺพฏา ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ ธชาหฏา ฯ
มุหุตฺติกาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
นิกฺเขปปทานิ ฯ
[๔๘๔] สปริทณฺฑา ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหมิ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี จ
ฯเปฯ ธนกฺกตี า จ มุหุตฺติกา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ
ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ขณฺฑจกฺก ฯ
[๔๘๕] สปริทณฺฑา ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหมิ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ฉนฺทวาสินี จ โภควาสินี จ
ฯเปฯ ฉนฺทวาสินี จ มุหุตฺติกา จ ฯ ฉนฺทวาสินี จ ธนกฺกีตา จาติ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
พทฺธจกฺก ฯ
มูล สงฺขิตฺต ฯ
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[๔๘๖] สปริทณฺฑา ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหมิ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา มุหตุ ฺติกา จ ธนกฺกีตา จ ฯเปฯ
มุหุตฺติกา จ ธชาหฏา จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอกมูลก นิฏิต ฯ
ทุมูลกาทีนิ เอวเมว กาตพฺพานิ ฯ
อิท ทสมูลก ฯ
[๔๘๗] สปริทณฺฑา ภิกฺขุ ปหิณติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
พฺรูหิ โหมิ อิตฺถนฺนามสฺส ภริยา ธนกฺกีตา จ ฉนฺทวาสินี จ
โภควาสินี จ ปฏวาสินี จ โอทปตฺตกินี จ โอภตจุมฺพฏา จ
ทาสี จ ภริยา จ กมฺมการี จ ภริยา จ ธชาหฏา จ มุหุตฺติกา
จาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
สพฺพ จกฺกเปยฺยาล ๑นิฏิต ฯ
[๔๘๘] ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ นปฺปจฺจาหรติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
ปฏิคฺคณฺหาติ น วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
ปฏิคฺคณฺหาติ น วีมสติ นปฺปจฺจาหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นปฺปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
#๑ อิธ จกฺกเปยฺยาลวิธิ เยภุยฺเยน วิสทิโส โหติ ฯ ปตฺถยนฺเตน
#เตสุ เตสุ โปตฺถเกสุ โอโลเกตพฺพ ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 326

นปฺปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ นปฺปจฺจาหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นปฺปฏิคฺคณฺหาติ น วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นปฺปฏิคฺคณฺหาติ น วีมสติ นปฺปจฺจาหรติ อนาปตฺติ ฯ
[๔๘๙] ปุริโส สมฺพหุเล ภิกฺขู อาณาเปติ คจฺฉถ ภนฺเต
อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ วีมสถาติ สพฺเพ ปฏิคฺคณฺหนฺติ สพฺเพ วีมสนฺติ
สพฺเพ ปจฺจาหรนฺติ อาปตฺติ สพฺเพส สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุรโิ ส
สมฺพหุเล ภิกฺขู อาณาเปติ คจฺฉถ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ วีมสถาติ
สพฺเพ ปฏิคฺคณฺหนฺติ สพฺเพ วีมสนฺติ เอก ปจฺจาหราเปนฺติ อาปตฺติ
สพฺเพส สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุริโส สมฺพหุเล ภิกขฺ ู อาณาเปติ คจฺฉถ
ภนฺเต อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ วีมสถาติ สพฺเพ ปฏิคฺคณฺหนฺติ เอก
วีมสาเปตฺวา สพฺเพ ปจฺจาหรนฺติ อาปตฺติ สพฺเพส สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปุริโส สมฺพหุเล ภิกฺขู อาณาเปติ คจฺฉถ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ
วีมสถาติ สพฺเพ ปฏิคฺคณฺหนฺติ เอก วีมสาเปตฺวา เอก ปจฺจาหราเปนฺติ อาปตฺติ สพฺเพส สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุรโิ ส ภิกฺขุ อาณาเปติ
คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ วีมสาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุรโิ ส ภิกฺขุ อาณาเปติ คจฺฉ ภนฺเต
อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ วีมสาติ ปฏิคฺคณฺหาติ วีมสติ อนฺเตวาสึ ปจฺจาหราเปติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุริโส ภิกฺขุ อาณาเปติ คจฺฉ
ภนฺเต อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ วีมสาติ ปฏิคฺคณฺหาติ อนฺเตวาสึ วีมสาเปตฺวา อตฺตนา ปจฺจาหรติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปุรโิ ส ภิกฺขุ
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อาณาเปติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ วีมสาติ ปฏิคฺคณฺหาติ
อนฺเตวาสึ วีมสาเปติ อนฺเตวาสี วีมสิตฺวา พหิทฺธา ปจฺจาหรติ
อาปตฺติ อุภินฺน ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
[๔๙๐] คจฺฉนฺโต สมฺปาเทติ อาคจฺฉนฺโต วิสวาเทติ อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ คจฺฉนฺโต วิสวาเทติ อาคจฺฉนฺโต สมฺปาเทติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ คจฺฉนฺโต สมฺปาเทติ อาคจฺฉนฺโต สมฺปาเทติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ คจฺฉนฺโต วิสวาเทติ อาคจฺฉนฺโต วิสวาเทติ
อนาปตฺติ ฯ
[๔๙๑] อนาปตฺติ สงฺฆสฺส วา เจติยสฺส วา คิลานสฺส วา
กรณีเยน คจฺฉติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๔๙๒] สุตฺตา มตา จ นิกฺขนฺตา อนิตฺถี อิตฺถปิ ณฺฑกา
กลห กตฺวาน สมฺโมทิ สฺจริตฺตฺจ ปณฺฑเกติ ฯ
[๔๙๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปุรโิ ส อฺตร ภิกฺขุ
อาณาเปติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ วีมสาติ ฯ โส คนฺตวฺ า
มนุสฺเส ปุจฺฉิ กห อิตฺถนฺนามาติ ฯ สุตฺตา ภนฺเตติ ฯ ตสฺส กุกฺกุจฺจ
อโหสิ กจฺจิ นุ โข อห สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ อาปนฺโนติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปุริโส อฺตร
ภิกฺขุ อาณาเปติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ วีมสาติ ฯ โส
คนฺตฺวา มนุสฺเส ปุจฺฉิ กห อิตฺถนฺนามาติ ฯ มตา ภนฺเตติ ฯ
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ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปุรโิ ส
อฺตร ภิกฺขุ อาณาเปติ คจฺฉ ภนฺเต อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ วีมสาติ ฯ
โส คนฺตฺวา มนุสฺเส ปุจฺฉิ กห อิตฺถนฺนามาติ ฯ นิกฺขนฺตา ภนฺเตติ
ฯเปฯ อนิตฺถี ภนฺเตติ ฯเปฯ อิตฺถีปณฺฑกา ภนฺเตติ ฯ ตสฺส
กุกฺกุจฺจ อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๔๙๔] เตน โข ปน สมเยน อฺตรา อิตฺถี สามิเกน สห
ภณฺฑิตฺวา มาตุฆร อคมาสิ ฯ กุลูปโก ภิกฺขุ สมฺโมทนีย อกาสิ ฯ
ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อลวจนียา ภิกฺขูติ ฯ นาลวจนียา
ภควาติ ฯ อนาปตฺติ ภิกฺขุ นาลวจนีเยติ ฯ
[๔๙๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ ปณฺฑเก
สฺจริตฺต สมาปชฺชิ ฯ ตสฺส กุกฺกุจจฺ  อโหสิ ฯเปฯ อนาปตฺติ
ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสสสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
ปฺจมสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
____________________
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ฉฏสงฺฆาทิเสส
[๔๙๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา ๑ ภิกฺขู
สฺาจิกาโย กุฏิกาโย ๒ การาเปนฺติ อสฺสามิกาโย อตฺตุทฺเทสิกาโย
อปฺปมาณิกาโย ฯ ตาโย น นิฏาน คจฺฉนฺติ ฯ เต ยาจนพหุลา
วิฺตฺติพหุลา วิหรนฺติ ปุริส เทถ ปุริสตฺถกร เทถ โคณ เทถ
สกฏ เทถ วาสึ เทถ ผรสุ เทถ กุารึ เทถ กุทฺทาล เทถ
นิขาทน เทถ วลฺลึ เทถ เวฬฬ เทถ มฺุช เทถ ปพฺพช เทถ
ติณ เทถ มตฺติก เทถาติ ฯ มนุสฺสา อุปทฺทุตา ยาจนาย อุปทฺทุตา
วิฺตฺติยา ภิกฺขู ทิสฺวา อุพฺพิชฺชนฺติป อุตฺตสนฺติป ปลายนฺติป
อฺเนป คจฺฉนฺติ อฺเนป มุข กโรนฺติ ทฺวารป ถเกนฺติ
คาวีป ทิสฺวา ปลายนฺติ ภิกฺขูติ มฺมานา ฯ
[๔๙๗] อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ราชคเห วสฺส วุตฺโถ
เยน อาฬวี เตน ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน ๓ เยน
อาฬวี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท อายสฺมา มหากสฺสโป อาฬวิย
วิหรติ อคฺคาฬเว เจติเย ฯ อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อาฬวึ ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ
#๑ ยุ. อาฬวกา ฯ ๒ ยุ. ม. กุฏโิ ย ฯ ๓ อิท ปาทฺวย สพฺพตฺถ
#น ทิสฺสติ ฯ
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มนุสฺสา อายสฺมนฺต มหากสฺสป ปสฺสติ ฺวา อุพฺพิชฺชนฺติป อุตฺตสนฺติป
ปลายนฺติป อฺเนป คจฺฉนฺติ อฺเนป มุข กโรนฺติ ทฺวารป
ถเกนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป อาฬวิย ปณฺฑาย จริตฺวา
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ ปุพฺพาย อาวุโส
อาฬวี สุภิกขฺ า อโหสิ สุลภปณฺฑา สุกรา อฺุเฉน ปคฺคเหน
ยาเปตุ เอตรหิ โข ๑ ปนาย อาฬวี ทุพฺภิกฺขา ทุลฺลภปณฺฑา น
สุกรา อฺุเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุ โก นุ โข อาวุโส เหตุ โก
ปจฺจโย เยนาย อาฬวี ทุพฺภิกฺขา ทุลฺลภปณฺฑา น สุกรา อฺุเฉน
ปคฺคเหน ยาเปตุนฺติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
[๔๙๘] อถโข ภควา ราชคเห ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
อาฬวี เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน
อาฬวี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา อาฬวิย วิหรติ อคฺคาฬเว
เจติเย ฯ อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา มหากสฺสโป ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อาฬวิเก ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตุมฺเห ภิกฺขเว
สฺาจิกาโย กุฏิกาโย การาเปถ อสฺสามิกาโย อตฺตุทฺเทสิกาโย
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ น โหติ ฯ
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อปฺปมาณิกาโย ตาโย น นิฏาน คจฺฉนฺติ เต ตุมฺเห ยาจนพหุลา
วิฺตฺติพหุลา วิหรถ ปุริส เทถ ปุรสิ ตฺถกร เทถ โคณ เทถ
สกฏ เทถ วาสึ เทถ ผรุส เทถ กุารึ เทถ กุทฺทาล เทถ
นิขาทน เทถ วลฺลึ เทถ เวฬฬ เทถ มฺุช เทถ ปพฺพช เทถ
ติณ เทถ มตฺติก เทถาติ มนุสฺสา อุปทฺทุตา ยาจนาย อุปทฺทุตา
วิฺตฺติยา ภิกฺขู ทิสฺวา อุพฺพิชฺชนฺติป อุตฺตสนฺติป ปลายนฺติป
อฺเนป คจฺฉนฺติ อฺเนป มุข กโรนฺติ ทฺวารป ถเกนฺติ
คาวีป ทิสฺวา ปลายนฺติ ภิกฺขูติ มฺมานาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริสา ฯเปฯ อกรณีย
กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา สฺาจิกาโย กุฏกิ าโย การาเปสฺสถ อสฺสามิกาโย อตฺตุทฺเทสิกาโย อปฺปมาณิกาโย ตาโย น
นิฏาน คจฺฉนฺติ เต ตุเมฺห ยาจนพหุลา วิฺตฺติพหุลา วิหริสฺสถ
ปุริส เทถ ปุริสตฺถกร เทถ โคณ เทถ สกฏ เทถ วาสึ เทถ
ผรุส เทถ กุารึ เทถ กุทฺทาล เทถ นิขาทน เทถ วลฺลึ เทถ
เวฬฬ เทถ มฺุช เทถ ปพฺพช เทถ ติณ เทถ มตฺติก เทถาติ เนต
โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ อฺถตฺตายาติ ฯ
อถโข ภควา อาฬวิเก ภิกฺขู อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ฯเปฯ
ภิกฺขูน ตทนุจฺฉวิก ตทนุโลมิก ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ๑
#๑ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา
#ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสีติ สพฺพโปตฺถเกสุ อาคต ฯ
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[๔๙๙] ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว เทฺว ภาตโร อิสโย คงฺค นทึ
อุปนิสฺสาย วิหรึสุ ฯ อถโข ภิกฺขเว มณิกณฺโ นาคราชา คงฺค
นทึ อุตฺตริตฺวา เยน กนิฏโ อิสิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
กนิฏ อิสึ สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกขฺ ิปตฺวา อุปริ มุทฺธนิ มหนฺต
ผณ กริตฺวา อฏาสิ ฯ อถโข ภิกฺขเว กนิฏโ  อิสิ ตสฺส
นาคสฺส ภยา กิโส อโหสิ ลูโข ทุพฺพณฺโณ อุปปฺ ณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต ฯ อทฺทสา โข ภิกฺขเว เชฏโ อิสิ
กนิฏ อิสึ กิส ลูข ทุพพฺ ณฺณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาต ธมนิสนฺถตคตฺต ทิสฺวาน กนิฏ อิสึ เอตทโวจ กิสฺส ตฺว โภ กิโส ลูโข
ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโตติ ฯ อิธ
เม โภ มณิกณฺโ นาคราชา คงฺค นทึ อุตฺตริตฺวา เยนาห
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ม สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกฺขิปตฺวา
อุปริ มุทฺธนิ มหนฺต ผณ กริตฺวา อฏาสิ ตสฺสาห โภ นาคสฺส
ภยา กิโส ลูโข ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโตติ ฯ อิจฺฉสิ ปน ตฺว โภ ตสฺส นาคสฺส อนาคมนนฺติ ฯ
อิจฺฉามห โภ ตสฺส นาคสฺส อนาคมนนฺติ ฯ อป ปน ตฺว โภ
ตสฺส นาคสฺส กิฺจิ ปสฺสสีติ ฯ ปสฺสามห โภ มณิมสฺส กณฺเ
ปลนฺธนนฺติ ฯ เตนหิ ตฺว โภ ต นาค มณึ ยาจ มณึ เม โภ
เทหิ มณินา เม อตฺโถติ ฯ อถโข ภิกขฺ เว มณิกณฺโ นาคราชา
คงฺค นทึ อุตฺตริตฺวา เยน กนิฏโ อิสิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
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เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิต โข ภิกฺขเว มณิกณฺ นาคราชาน กนิฏโ  อิสิ เอตทโวจ มณึ เม โภ เทหิ มณินา
เม อตฺโถติ ฯ อถโข ภิกขฺ เว มณิกณฺโ นาคราชา ภิกฺขุ มณึ
ยาจติ ภิกฺขุสฺส มณินา อตฺโถติ ขิปฺปเมว อคมาสิ ฯ ทุติยมฺป
โข ภิกฺขเว มณิกณฺโ นาคราชา คงฺค นทึ อุตฺตริตฺวา เยน
กนิฏโ อิสิ เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข ภิกฺขเว กนิฏโ อิสิ
มณิกณฺ นาคราชาน ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน มณิกณฺ
นาคราชาน เอตทโวจ มณึ เม โภ เทหิ มณินา เม อตฺโถติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว มณิกณฺโ นาคราชา ภิกฺขุ มณึ ยาจติ ภิกฺขุสฺส
มณินา อตฺโถติ ตโต ว ปฏินิวตฺติ ฯ ตติยมฺป โข ภิกฺขเว
มณิกณฺโ นาคราชา คงฺค นทึ อุตฺตรติ ฯ อทฺทสา โข ภิกฺขเว
กนิฏโ อิสิ มณิกณฺ นาคราชาน คงฺค นทึ อุตตฺ รนฺต ทิสฺวาน
มณิกณฺ นาคราชาน เอตทโวจ มณึ เม โภ เทหิ มณินา เม
อตฺโถติ ฯ อถโข ภิกฺขเว มณิกณฺโ นาคราชา กนิฏ อิสึ
คาถาหิ อชฺฌภาสิ
มมนฺนปาน วิปุล อุฬาร
อุปฺปชฺชตีมสฺส มณิสฺส เหตุ
ตนฺเต น ทสฺส อติยาจโกสิ
น จาป เต อสฺสมมาคมิสฺส ฯ
สุสู ยถา สกฺขรโธตปาณิ
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ตาเสสิ ม เสลมยาจมาโน ๑
ตนฺเต น ทสฺส อติยาจโกสิ
น จาป เต อสฺสมมาคมิสฺสนฺติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว มณิกณฺโ นาคราชา ภิกฺขุ มณึ ยาจติ ภิกฺขุสฺส
มณินา อตฺโถติ ปกฺกามิ ฯ ตถา ปกฺกนฺโต ว อโหสิ น
ปุน ปจฺจาคฺฉิ ฯ อถโข ภิกฺขเว กนิฏโ อิสิ ตสฺส นาคสฺส
ทสฺสนียสฺส อทสฺสเนน ภิยฺโยโส มตฺตาย กิโส อโหสิ ลูโข
ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต ฯ อทฺทสา
โข ภิกฺขเว เชฏโ อิสิ กนิฏ อิสึ ภิยฺโยโส มตฺตาย กิส
ลูข ทุพฺพณฺณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาต ธมนิสนฺถตคตฺต ทิสฺวาน
กนิฏ อิสึ เอตทโวจ กิสฺส ตฺว โภ ภิยฺโยโส มตฺตาย กิโส
ลูโข ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโตติ ฯ
ตสฺสาห โภ นาคสฺส ทสฺสนียสฺส อทสฺสเนน ภิยฺโยโส มตฺตาย
กิโส ลูโข ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโตติ ฯ อถโข ภิกฺขเว เชฏโ อิสิ กนิฏ อิสึ คาถาย
อชฺฌภาสิ
น ต ยาเจ ยสฺส ปย ชิคึเส
เทสฺโส จ ๒โหติ อติยาจนาย
#๑ เสล ม ยาจมาโนติ ปทจฺเฉโท ฯ ๒ สพฺพตฺถ วิเทสฺโสติ
#อาคต ฯ
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นาโค มณึ ยาจิโต พฺราหฺมเณน
อทสฺสนฺเว ตทชฺฌคมาติ ฯ
เตส หิ นาม ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตาน ปาณาน อมนาปา ภวิสฺสติ
ยาจนา อมนาปา วิฺตฺติ กิมงฺค ปน มนุสฺสภูตาน ฯ
[๕๐๐] ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว อฺตโร ภิกฺขุ หิมวนฺตปสฺเส วิหรติ
อฺตรสฺมึ วนสณฺเฑ ฯ ตสฺส โข ปน ๑ ภิกฺขเว วนสณฺฑสฺส
อวิทูเร มหนฺต นินฺน ปลฺลล ฯ อถโข ภิกฺขเว มหาสกุณสงฺโฆ
ตสฺมึ ปลฺลเล ทิวส โคจร จริตฺวา สาย ต วนสณฺฑ วาสาย
อุปคจฺฉติ ฯ อถโข ภิกฺขเว โส ภิกฺขุ ตสฺส สกุณสงฺฆสฺส สทฺเทน
อุพฺพาโฬฺห เยนาห เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข อห ภิกขฺ เว ต ภิกฺขุ
เอตทโวจ กจฺจิ ภิกฺขุ ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิสิ อปฺปกิลมเถน
อทฺธาน อาคโต กุโต จ ตฺว ภิกฺขุ อาคจฺฉสีติ ฯ ขมนีย ภควา
ยาปนีย ภควา อปฺปกิลมเถน จาห ภนฺเต อทฺธาน อาคโต
อตฺถิ ภนฺเต หิมวนฺตปสฺเส มหาวนสณฺโฑ ตสฺส โข ปน ภนฺเต
วนสณฺฑสฺส อวิทูเร มหนฺต นินฺน ปลฺลล อถโข ภนฺเต มหาสกุณสงฺโฆ ตสฺมึ ปลฺลเล ทิวส โคจร จริตฺวา สาย ต วนสณฺฑ
วาสาย อุปคจฺฉติ ตโต อห ภควา อาคจฺฉามิ ตสฺส สกุณสงฺฆสฺส
สทฺเทน อุพฺพาโฬฺหติ ฯ อิจฺฉสิ ปน ตฺว ภิกฺขุ ตสฺส สกุณสงฺฆสฺส
#๑ ยุโรปยโปตฺถเกย ปาโ น ปฺายติ ฯ
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อนาคมนนฺติ ฯ อิจฺฉามห ภนฺเต ตสฺส สกุณสงฺฆสฺส อนาคมนนฺติ ฯ
เตนหิ ตฺว ภิกฺขุ ตตฺถ คนฺตฺวา ต วนสณฺฑ อชฺโฌคาเหตฺวา
รตฺติยา ปม ยาม ติกฺขตฺตุ สทฺทมนุสสฺ าเวหิ สุณนฺตุ เม โภนฺโต
สกุณา ยาวติกา อิมสฺมึ วนสณฺเฑ วาส อุปคตา ปตฺเตน เม
อตฺโถ เอเกก เม โภนฺโต ปตฺต ททนฺตูติ รตฺติยา มชฺฌิม ยาม
ฯเปฯ รตฺติยา ปจฺฉิม ยาม ติกฺขตฺตุ สทฺทมนุสฺสาเวหิ สุณนฺตุ
เม โภนฺโต สกุณา ยาวติกา อิมสฺมึ วนสณฺเฑ วาส อุปคตา
ปตฺเตน เม อตฺโถ เอเกก เม โภนฺโต ปตฺต ททนฺตูติ ฯ อถโข
ภิกฺขเว โส ภิกฺขุ ตตฺถ คนฺตฺวา ต วนสณฺฑ อชฺโฌคาเหตฺวา
รตฺติยา ปม ยาม ติกฺขตฺตุ สทฺทมนุสสฺ าเวสิ สุณนฺตุ เม โภนฺโต
สกุณา ยาวติกา อิมสฺมึ วนสณฺเฑ วาส อุปคตา ปตฺเตน เม
อตฺโถ เอเกก เม โภนฺโต ปตฺต ททนฺตูติ รตฺติยา มชฺฌิม ยาม
ฯเปฯ รตฺติยา ปจฺฉิม ยาม ติกฺขตฺตุ สทฺทมนุสฺสาเวสิ สุณนฺตุ เม
โภนฺโต สกุณา ยาวติกา อิมสฺมึ วนสณฺเฑ วาส อุปคตา ปตฺเตน
เม อตฺโถ เอเกก เม โภนฺโต ปตฺต ททนฺตูติ ฯ อถโข ภิกฺขเว
โส สกุณสงฺโฆ ภิกฺขุ ปตฺต ยาจติ ภิกฺขุสฺส ปตฺเตน อตฺโถติ
ตมฺหา วนสณฺฑา ปกฺกามิ ตถา ปกฺกนฺโต ว อโหสิ น ปุน ปจฺจาคฺฉิ ฯ
เตส หิ นาม ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตาน ปาณาน อมนาปา
ภวิสฺสติ ยาจนา อมนาปา วิฺตฺติ กิมงฺค ปน มนุสฺสภูตาน ฯ
[๕๐๑] ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว รฏปาลสฺส กุลปุตฺตสฺส ปตา รฏปาล
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กุลปุตฺต คาถาย อชฺฌภาสิ
อปาหนฺเต น ชานามิ รฏปาล พหู ชนา ๑
เย ม สงฺคมฺม ยาจนฺติ กสฺมา ม ตฺว น ยาจสีติ ฯ
ยาจโก อปฺปโย โหติ ยาจ อททมปฺปโย
ตสฺมาหนฺต น ยาจามิ มา เม วิทฺเทสนา อหูติ ฯ
โส หิ นาม ภิกฺขเว รฏปาโล กุลปุตฺโต สก ปตร เอว วกฺขติ
กิมงฺค ปน ชโน ชน ฯ
[๕๐๒] คิหีน หิ ๒ ภิกฺขเว ทุสสฺ หรานิ โภคานิ สมฺภตานิป ๓
ทุรนุรกฺขิยานิ ตตฺถ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา เอว ทุสฺสหเรสุ โภเคสุ
สมฺภเตสุป ทุรนุรกฺขิเยสุ ยาจนพหุลา วิฺตฺติพหุลา วิหริสสฺ ถ
ปุริส เทถ ปุริสตฺถกร เทถ โคณ เทถ สกฏ เทถ วาสึ เทถ
ผรสุ เทถ กุารึ เทถ กุทฺทาล เทถ นิขาทน เทถ วลฺลึ เทถ
เวฬฬ เทถ มฺุช เทถ ปพฺพช เทถ ติณ เทถ มตฺติก เทถาติ
เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ สฺาจิกาย ปน ภิกฺขุนา
กุฏึ การยมาเนน อสฺสามิก อตฺตุทฺเทส ปมาณิกา กาเรตพฺพา
ตตฺริท ปมาณ ทีฆโส ทฺวาทส วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ติริย
สตฺตนฺตรา ภิกฺขู อภิเนตพฺพา วตฺถุเทสนาย ฯ เตหิ ภิกฺขูหิ วตฺถุ
#๑ ยุ. ม. พหุชฺชนา ฯ ๒ ยุ. โปตฺถเกย ปาโ น ปฺายติ ฯ
#๓ ทุสฺสมฺภตานิปติ วา ปาโ ฯ
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เทเสตพฺพ อนารมฺภ สปริกฺกมน สารมฺเภ เจ ภิกฺขุ วตฺถุสฺมึ
อปริกฺกมเน สฺาจิกาย กุฏึ กาเรยฺย ภิกฺขู วา อนภิเนยฺย
วตฺถุเทสนาย ปมาณ วา อติกฺกาเมยฺย สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๕๐๓] สฺาจิกา ๑ นาม สย ยาจิตฺวา ปุรสิ ป ปุริสตฺถกรป
โคณป สกฏป วาสึป ผรสสป กุารึป กุทฺทาลป นิขาทนป ฯเปฯ
ติณป มตฺติกป ฯ กุฏี ๒ นาม อุลฺลิตตฺ า วา โหติ อวลิตฺตา วา
อุลฺลิตฺตาวลิตฺตา วา ฯ การยมาเนนาติ กโรนฺโต วา การาเปนฺโต
วา ฯ อสฺสามิกนฺติ น อฺโ โกจิ สามิโก โหติ อิตฺถี วา
ปุริโส วา คหฏโ วา ปพฺพชิโต วา ฯ อตฺตุทฺเทสนฺติ อตฺตโน
อตฺถาย ฯ ปมาณิกา กาเรตพฺพา ตตฺริท ปมาณ ทีฆโส ทฺวาทส
วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยาติ พาหิริเมน มาเนน ฯ ติริย สตฺตนฺตราติ
อพฺภนฺตริเมน มาเนน ฯ
[๕๐๔] ภิกฺขู อภิเนตพฺพา วตฺถุเทสนายาติ เตน กุฏกี ารเกน
ภิกฺขุนา กุฏวี ตฺถุ โสเธตฺวา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทติ ฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต สฺาจิกาย
กุฏึ กตฺตุกาโม อสฺสามิก อตฺตุทฺเทส โสห ภนฺเต สงฺฆ กุฏีวตฺถโุ อโลกน
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ๓ ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ
#๑ ยุ. สยาจิกาย ฯ ๒ ยุ. กุฏึ ฯ ๓ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพาติ ภิกฺขู
#สนฺธาย พหุวจน วุตฺตนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ
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สเจ สพฺโพ สงฺโฆ อุสฺสหติ กุฏีวตฺถุ โอโลเกตุ สพฺเพน สงฺเฆน
โอโลเกตพฺพ ฯ โน เจ สพฺโพ สงฺโฆ อุสฺสหติ กุฏีวตฺถุ โอโลเกตุ
เย ตตฺถ โหนฺติ ภิกฺขู พฺยตฺตา ปฏิพลา สารมฺภ อนารมฺภ
สปริกฺกมน อปริกฺกมน ชานิตุ เต ยาจิตฺวา สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺพา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ สฺาจิกาย กุฏึ กตฺตุกาโม อสฺสามิก อตฺตุทฺเทส โส สงฺฆ
กุฏีวตฺถุโอโลกน ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามฺจ อิตฺถนฺนามฺจ ภิกฺขู สมฺมนฺเนยฺย อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน
กุฏีวตฺถุ โอโลเกตุ ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สฺาจิกาย กุฏึ กตฺตุกาโม อสฺสามิก อตฺตุทฺเทส
โส สงฺฆ กุฏีวตฺถุโอโลกน ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามฺจ อิตฺถนฺนามฺจ ภิกฺขู สมฺมนฺนติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน กุฏีวตฺถุ โอโลเกตุ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส จ อิตฺถนฺนามสฺส จ ภิกขฺ ูน
สมฺมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน กุฏีวตฺถุ โอโลเกตุ โส ตุณฺหสฺส
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมตา สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม จ
อิตฺถนฺนาโม จ ภิกฺขู อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน กุฏวี ตฺถุ โอโลเกตุ ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๕๐๕] เตหิ สมฺมเตหิ ภิกฺขูหิ ตตฺถ คนฺตฺวา กุฏีวตฺถุ โอโลเกตพฺพ
สารมฺภ อนารมฺภ สปริกกฺ มน อปริกกฺ มน ชานิตพฺพ ฯ สเจ สารมฺภ
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โหติ อปริกกฺ มน มายิธ กรีติ วตฺตพฺโพ ฯ สเจ อนารมฺภ โหติ
สปริกฺกมน สงฺฆสฺส อาโรเจตพฺพ อนารมฺภ สปริกฺกมนนฺติ ฯ เตน
กุฏีการเกน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตวฺ า อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต สฺาจิกาย กุฏึ
กตฺตุกาโม อสฺสามิก อตฺตุทฺเทส โสห ภนฺเต สงฺฆ กุฏีวตฺถุเทสน
ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สฺาจิกาย กุฏึ กตฺตุกาโม อสฺสามิก4
อตฺตุทฺเทส โส สงฺฆ กุฏวี ตฺถุเทสน ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน กุฏีวตฺถุ เทเสยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สฺาจิกาย กุฏึ
กตฺตุกาโม อสฺสามิก อตฺตุทฺเทส โส สงฺฆ กุฏีวตฺถุเทสน ยาจติ ฯ
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน กุฏีวตฺถุ เทเสติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน กุฏีวตฺถุสฺส เทสนา โส ตุณฺหสฺส
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ เทสิต สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
กุฏีวตฺถุ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๕๐๖] สารมฺภ นาม กิปล ฺลิกาน วา อาสโย โหติ อุปจิกาน
วา อาสโย โหติ อุนฺทุราน วา อาสโย โหติ อหีน วา อาสโย
โหติ วิจฺฉิกาน วา อาสโย โหติ สตปทีน วา อาสโย โหติ
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หตฺถีน วา อาสโย โหติ อสฺสาน วา อาสโย โหติ สีหาน
วา อาสโย โหติ พฺยคฺฆาน วา อาสโย โหติ ทีปน วา อาสโย
โหติ อจฺฉาน วา อาสโย โหติ ตรจฺฉาน วา อาสโย โหติ เยส
เกสฺจิ ติรจฺฉานคตาน วา ปาณาน อาสโย โหติ ปุพฺพณฺณนิสฺสิต
วา โหติ อปรณฺณนิสฺสิต วา โหติ อพฺภาฆาตนิสฺสิต วา โหติ
อาฆาตนนิสฺสิต วา โหติ สุสานนิสฺสติ  วา โหติ อุยฺยานนิสฺสิต วา โหติ
ราชวตฺถุนิสฺสิต วา โหติ หตฺถิสาลานิสฺสิต วา โหติ อสฺสสาลานิสฺสิต
วา โหติ พนฺธนาคารนิสฺสิต วา โหติ ปานาคารนิสฺสิต วา โหติ
สูนนิสฺสิต วา โหติ รจฺฉานิสฺสิต วา โหติ จจฺจรนิสฺสิต วา โหติ
สภานิสฺสิต วา โหติ สสรณนิสฺสิต วา โหติ เอต สารมฺภ นาม ฯ
[๕๐๗] อปริกฺกมน นาม น สกฺกา โหติ ยถายุตฺเตน สกเฏน
อนุปริคนฺตุ สมนฺตา นิสฺเสณิยา อนุปริคนฺตุ เอต อปริกฺกมน นาม ฯท
[๕๐๘] อนารมฺภ นาม น กิปลลฺ ิกาน วา อาสโย โหติ น
อุปจิกาน วา อาสโย โหติ น อุนฺทุราน วา อาสโย โหติ น
อหีน วา อาสโย โหติ น วิจฺฉิกาน วา อาสโย โหติ น
สตปทีน วา อาสโย โหติ ฯเปฯ น สสรณนิสฺสิต วา โหติ
เอต อนารมฺภ นาม ฯ
[๕๐๙] สปริกฺกมน นาม สกฺกา โหติ ยถายุตฺเตน สกเฏน
อนุปริคนฺตุ สมนฺตา นิสฺเสณิยา อนุปริคนฺตุ เอต สปริกฺกมน นาม ฯ
[๕๑๐] สฺาจิกา นาม สย ยาจิตฺวา ปุริสป ปุริสตฺถกรป
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ฯเปฯ นิขาทนป ฯ กุฏี นาม อุลฺลิตตฺ า วา โหติ อวลิตฺตา วา
อุลฺลิตฺตาวลิตฺตา วา ฯ กาเรยฺยาติ กโรติ วา การาเปติ วา ฯ
ภิกฺขู วา อนภิเนยฺย วตฺถุเทสนาย ปมาณ วา อติกฺกาเมยฺยาติ
ตฺติทุติเยน กมฺเมน กุฏวี ตฺถุ น เทสาเปตฺวา อายามโต วา
วิตฺถารโต วา อนฺตมโส เกสคฺคมตฺตมฺป อติกฺกาเมตฺวา กโรติ วา
การาเปติ วา ปโยเค ๑ ทุกฺกฏ ฯ เอกปณฺฑ อนาคเต อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ตสฺมึ ปณฺเฑ อาคเต อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๕๑๑] ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ อเทสิตวตฺถุก
สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ
ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ อเทสิตวตฺถุก อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ อเทสิตวตฺถุก อนารมฺภ
สปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ เทสิตวตฺถุก
สารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ภิกฺขุ
กุฏึ กโรติ เทสิตวตฺถุก สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ เทสิตวตฺถุก อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ เทสิตวตฺถุก อนารมฺภ สปริกกฺ มน
อนาปตฺติ ฯ
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อิธ. อาเมณฺฑิต กต ฯ
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[๕๑๒] ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ สปริกกฺ มน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ
ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ ปมาณาติกฺกนฺต อนารมฺภ อปริกกฺ มน อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ ปมาณาติกฺกนฺต
อนารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ
ปมาณิก สารมฺภ อปริกกฺ มน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ภิกฺขุ กุฏึ
กโรติ ปมาณิก สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ
กุฏึ กโรติ ปมาณิก อนารมฺภ อปริกกฺ มน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ ปมาณิก อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
[๕๑๓] ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ
อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ๑ ฯ
ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ สปริกฺกมน
อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกขฺ ุ กุฏึ กโรติ
อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกฺกนฺต อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน
สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกฺกนฺต
อนารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสสาน ฯ
#๑ อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน ทุกฺกฏานนฺติ อาทีสุ จ
#ทฺวีหิ สงฺฆาทิเสเสหิ สทฺธึ ทฺวินฺน ทุกกฺ ฏานนฺติอาทินา นเยน อตฺโถ
#เวทิตพฺโพติ ตพฺพณฺณนา ฯ
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[๕๑๔] ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ เทสิตวตฺถุก ปมาณิก สารมฺภ
อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ
เทสิตวตฺถุก ปมาณิก สารมฺภ สปริกกฺ มน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ เทสิตวตฺถุก ปมาณิก อนารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ กุฏึ กโรติ เทสิตวตฺถุก ปมาณิก
อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
[๕๑๕] ภิกฺขุ สมาทิสติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ ตสฺส กุฏึ
กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกกฺ มน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ภิกฺขุ สมาทิสติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก
สารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ
สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
ภิกฺขุ สมาทิสติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ
ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
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ภิกฺขุ สมาทิสติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ ปมาณิก
สารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ
สปริกฺกมน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
ภิกฺขุ สมาทิสติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก
ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน
สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ
ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน
อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสสาน ฯ ภิกฺขุ สมาทิสติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ
ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก ปมาณิก สารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกกฺ มน อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
[๕๑๖] ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ น
จ สมาทิสติ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา
จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน
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อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม
กโรถาติ น จ สมาทิสติ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ อนารมฺภา จ
สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก สารมฺภ
อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกกฺ มน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา
ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ น จ สมาทิสติ ปมาณิกา จ โหตุ
อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ อปริกกฺ มน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน
ฯเปฯ สารมฺภ สปริกกฺ มน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส
ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส
ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ
สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ น จ สมาทิสติ ปมาณิกา
จ โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ
ปมาณิก สารมฺภ อปริกกฺ มน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ
สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ น จ สมาทิสติ
เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ ปมาณิกา จ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา
จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ
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อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ
สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ
อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส
ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสสาน ฯ
ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ น จ สมาทิสติ
เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ ปมาณิกา จ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา
จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก ปมาณิก สารมฺภ
อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกกฺ มน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
[๕๑๗] ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ สมาทิสติ
จ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส
กุฏึ กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส สุณาติ
กุฏี กิร เม กยิรติ อเทสิตวตฺถุกา สารมฺภา อปริกกฺ มนาติ ฯ
เตน ภิกฺขุนา สาม วา คนฺตพฺพ ทูโต วา ปาเหตพฺโพ เทสิตวตฺถุกา
จ โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ โน เจ
สาม วา คจฺเฉยฺย ทูต วา ปหิเณยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ สมาทิสติ จ
เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส
กุฏึ กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ สปริกฺกมน ฯ โส สุณาติ
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กุฏี กิร เม กยิรติ อเทสิตวตฺถุกา สารมฺภา สปริกฺกมนาติ ฯ
เตน ภิกฺขุนา สาม วา คนฺตพฺพ ทูโต วา ปาเหตพฺโพ เทสิตวตฺถุกา
จ โหตุ อนารมฺภา จาติ ฯ โน เจ สาม วา คจฺเฉยฺย
ทูต วา ปหิเณยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา
ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ
อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก อนารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส สุณาติ กุฏี กิร เม กยิรติ
อเทสิตวตฺถุกา อนารมฺภา อปริกฺกมนาติ ฯ เตน ภิกฺขุนา สาม
วา คนฺตพฺพ ทูโต วา ปาเหตพฺโพ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ
สปริกฺกมนา จาติ ฯ โน เจ สาม วา คจฺเฉยฺย ทูต วา
ปหิเณยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ
เม กโรถาติ สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ อนารมฺภา จ
สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก อนารมฺภ
สปริกฺกมน ฯ โส สุณาติ กุฏี กิร เม กยิรติ อเทสิตวตฺถุกา
อนารมฺภา สปริกฺกมนาติ ฯ เตน ภิกขฺ ุนา สาม วา คนฺตพฺพ
ทูโต วา ปาเหตพฺโพ เทสิตวตฺถุกา โหตูติ ฯ โน เจ สาม วา
คจฺเฉยฺย ทูต วา ปหิเณยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา
ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ
อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส สุณาติ กุฏี กิร เม กยิรติ
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เทสิตวตฺถุกา สารมฺภา อปริกฺกมนาติ ฯ เตน ภิกขฺ ุนา สาม วา
คนฺตพฺพ ทูโต วา ปาเหตพฺโพ อนารมฺภา จ โหตุ สปริกกฺ มนา
จาติ ฯ โน เจ สาม วา คจฺเฉยฺย ทูต วา ปหิเณยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ
สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา
จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก สารมฺภ สปริกฺกมน ฯ โส
สุณาติ กุฏี กิร เม กยิรติ เทสิตวตฺถุกา สารมฺภา สปริกฺกมนาติ ฯ
เตน ภิกฺขุนา สาม วา คนฺตพฺพ ทูโต วา ปาเหตพฺโพ อนารมฺภา
โหตูติ ฯ โน เจ สาม วา คจฺเฉยฺย ทูต วา ปหิเณยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม
กโรถาติ สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ อนารมฺภา จ
สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก อนารมฺภ
อปริกฺกมน ฯ โส สุณาติ กุฏี กิร เม กยิรติ เทสิตวตฺถุกา
อนารมฺภา อปริกฺกมนาติ ฯ เตน ภิกขฺ ุนา สาม วา คนฺตพฺพ
ทูโต วา ปาเหตพฺโพ สปริกฺกมนา โหตูติ ฯ โน เจ สาม วา
คจฺเฉยฺย ทูต วา ปหิเณยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ
สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุกา
จ โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ
กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก อนารมฺภ สปริกกฺ มน อนาปตฺติ ฯ
[๕๑๘] ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ สมาทิสติ
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จ ปมาณิกา จ โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺสด
กุฏึ กโรนฺติ ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส สุณาติ
กุฏี กิร เม กยิรติ ปมาณาติกฺกนฺตา สารมฺภา อปริกฺกมนาติ ฯ
เตน ภิกฺขุนา สาม วา คนฺตพฺพ ทูโต วา ปาเหตพฺโพ ปมาณิกา จ
โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯเปฯ ปมาณิกา จ โหตุ
อนารมฺภา จาติ ฯเปฯ ปมาณิกา จ โหตุ สปริกฺกมนา จาติ ฯเปฯ
ปมาณิกา โหตูติ ฯ โน เจ สาม วา คจฺเฉยฺย ทูต วา ปหิเณยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ
สมาทิสติ จ ปมาณิกา จ โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา
จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ ปมาณิก สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส
สุณาติ กุฏี กิร เม กยิรติ ปมาณิกา สารมฺภา อปริกฺกมนาติ ฯ
เตน ภิกฺขุนา สาม วา คนฺตพฺพ ทูโต วา ปาเหตพฺโพ อนารมฺภา
จ โหตุ สปริกฺกมนา จาติ ฯเปฯ อนารมฺภา โหตูติ ฯเปฯ
สปริกฺกมนา โหตูติ ฯเปฯ อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา
ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ
ปมาณิกา จ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ
กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ
โส สุณาติ กุฏี กิร เม กยิรติ อเทสิตวตฺถุกา ปมาณาติกฺกนฺตา
สารมฺภา อปริกฺกมนาติ ฯ เตน ภิกฺขนุ า สาม วา คนฺตพฺพ ทูโต
วา ปาเหตพฺโพ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ ปมาณิกา จ อนารมฺภา
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จ สปริกฺกมนา จาติ ฯเปฯ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ ปมาณิกา
จ อนารมฺภา จาติ ฯเปฯ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ ปมาณิกา จ
สปริกฺกมนา จาติ ฯเปฯ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ ปมาณิกา
จาติ ฯ โน เจ สาม วา คจฺเฉยฺย ทูต วา ปหิเณยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ
สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ ปมาณิกา จ อนารมฺภา จ
สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก ปมาณิก
สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส สุณาติ กุฏี กิร เม กยิรติ เทสิตวตฺถุกา
ปมาณิกา สารมฺภา อปริกฺกมนาติ ฯ เตน ภิกฺขุนา สาม วา
คนฺตพฺพ ทูโต วา ปาเหตพฺโพ อนารมฺภา จ โหตุ สปริกกฺ มนา
จาติ ฯเปฯ อนารมฺภา โหตูติ ฯเปฯ สปริกฺกมนา โหตูติ
ฯเปฯ อนาปตฺติ ฯ
[๕๑๙] ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ สมาทิสติ
จ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ
ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ
การุกาน ติณฺณ ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกกฺ มน อาปตฺติ
การุกาน ทฺวนิ ฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกกฺ มน อาปตฺติ
การุกาน ทฺวนิ ฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ
การุกาน ทุกกฺ ฏสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม
กโรถาติ สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุกา จ โหติ อนารมฺภา จ
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สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก สารมฺภ
อปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ
สปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ
อปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน
อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ
สมาทิสติ จ ปมาณิกา จ โหตุ อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา๙
จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ การุกาน ติณฺณ ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน
อาปตฺติ การุกาน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ การุกาน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน
อาปตฺติ การุกาน ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ
เม กโรถาติ สมาทิสติ จ ปมาณิกา จ โหตุ อนารมฺภา จ
สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ ปมาณิก สารมฺภ
อปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ
สปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ
อปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ
สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม
กโรถาติ สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ ปมาณิกา จ
อนารมฺภา จ สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน
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จตุนฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน
ติณฺณ ทุกฺกฏาน ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน
ติณฺณ ทุกฺกฏาน ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน
ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ภิกขฺ ุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ
สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุกา จ โหตุ ปมาณิกา จ อนารมฺภา จ
สปริกฺกมนา จาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก ปมาณิก
สารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ
สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ
อปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน
อนาปตฺติ ฯ
[๕๒๐] ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ
ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส เจ
วิปฺปกเต อาคจฺฉติ ฯ เตน ภิกฺขุนา สา กุฏี อฺสฺส วา
ทาตพฺพา ภินฺทิตฺวา วา ปุน กาตพฺพา ฯ โน เจ อฺสฺส วา
ทเทยฺย ภินฺทติ ฺวา วา ปุน กาเรยฺย อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ
ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ สปริกกฺ มน ฯ โส เจ
วิปฺปกเต อาคจฺฉติ ฯ เตน ภิกฺขุนา สา กุฏี อฺสฺส วา
ทาตพฺพา ภินฺทิตฺวา วา ปุน กาตพฺพา ฯ โน เจ อฺสฺส วา
ทเทยฺย ภินฺทติ ฺวา วา ปุน กาเรยฺย อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส
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ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน ... อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส
ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน ... อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ
สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ
เทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส เจ วิปฺปกเต อาคจฺฉติ ฯ
เตน ภิกฺขุนา สา กุฏี อฺสฺส วา ทาตพฺพา ภินฺทิตฺวา วา
ปุน กาตพฺพา ฯ โน เจ อฺสฺส วา ทเทยฺย ภินทฺ ิตฺวา
วา ปุน กาเรยฺย อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ
สปริกฺกมน ... อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน ...
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ
ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส เจ วิปฺปกเต อาคจฺฉติ ฯ
เตน ภิกฺขุนา สา กุฏี อฺสฺส วา ทาตพฺพา ภินฺทิตฺวา วา
ปุน กาตพฺพา ฯ โน เจ อฺสฺส วา ทเทยฺย ภินทฺ ิตฺวา วา
ปุน กาเรยฺย อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ
สารมฺภ สปริกฺกมน ... อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ
อนารมฺภ อปริกฺกมน ... อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ
อนารมฺภ สปริกฺกมน ... อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา
ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ ปมาณิก
สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส เจ วิปฺปกเต อาคจฺฉติ ฯ เตน
ภิกฺขุนา สา กุฏี อฺสฺส วา ทาตพฺพา ภินฺทิตฺวา วา ปุน
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กาตพฺพา ฯ โน เจ อฺสฺส วา ทเทยฺย ภินฺทิตวฺ า วา ปุน
กาเรยฺย อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน ...
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน ... อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุ
สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม กโรถาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ
อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกฺกนฺต สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส เจ
วิปฺปกเต อาคจฺฉติ ฯ เตน ภิกฺขุนา สา กุฏี อฺสฺส วา
ทาตพฺพา ภินฺทิตฺวา วา ปุน กาตพฺพา ฯ โน เจ อฺสฺส วา
ทเทยฺย ภินฺทติ ฺวา วา ปุน กาเรยฺย อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสเสน
ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน ... อาปตฺติ ทฺวินฺน
สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกกฺ มน ... อาปตฺติ
ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน ... อาปตฺติ
ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสสาน ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ กุฏึ เม
กโรถาติ ฯ ตสฺส กุฏึ กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก ปมาณิก สารมฺภ
อปริกฺกมน ฯ โส เจ วิปฺปกเต อาคจฺฉติ ฯ เตน ภิกฺขุนา สา
กุฏี อฺสฺส วา ทาตพฺพา ภินฺทิตฺวา วา ปุน กาตพฺพา ฯ
โน เจ อฺสฺส วา ทเทยฺย ภินฺทิตวฺ า วา ปุน กาเรยฺย
อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกกฺ มน ... อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน ... อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
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[๕๒๑] อตฺตนา วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปเรหิ วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปเรหิ วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๒๒] อนาปตฺติ เลเณ คุหาย ติณกุฏิกาย อฺสฺสตฺถาย
วาสาคาร เปตฺวา สพฺพตฺถ อนาปตฺติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
________________________
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สตฺตมสงฺฆาทิเสส
[๕๒๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา โกสมฺพิย วิหรติ
โฆสิตาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต ฉนฺนสฺส
อุปฏาโก คหปติ อายสฺมนฺต ฉนฺน เอตทโวจ วิหารวตฺถุ ภนฺเต
ชานาหิ อยฺยสฺส วิหาร การาเปสฺสามีติ ฯ อถโข อายสฺมา
ฉนฺโน วิหารวตฺถุ โสเธนฺโต อฺตร เจติยรุกฺข เฉทาเปสิ
คามปูชิต นิคมปูชิต นครปูชิต ชนปทปูชิต รฏปูชิต ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา
เจติยรุกฺข เฉทาเปสฺสนฺติ คามปูชิต นิคมปูชิต นครปูชิต ชนปทปูชิต
รฏปูชิต เอกินฺทฺริย สมณา สกฺยปุตฺติยา ชีว วิเหเนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา ฉนฺโน เจติยรุกฺข
เฉทาเปสฺสติ คามปูชิต ฯเปฯ รฏปูชติ นฺติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ฉนฺน เจติยรุกฺข
เฉทาเปสฺสสิ คามปูชิต ฯเปฯ รฏปูชิตนฺติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา ฯเปฯ กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส
เจติยรุกฺข เฉทาเปสฺสสิ คามปูชิต นิคมปูชิต นครปูชิต ชนปทปูชิต
รฏปูชิต ชีวสฺิโน หิ โมฆปุริส มนุสฺสา รุกฺขสฺมึ เนต
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โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ มหลฺลก ปน ภิกฺขุนา วิหาร การยมาเนน
สสฺสามิก อตฺตุทฺเทส ภิกฺขู อภิเนตพฺพา วตฺถุเทสนาย เตหิ ภิกฺขูหิ
วตฺถุ เทเสตพฺพ อนารมฺภ สปริกกฺ มน สารมฺเภ เจ ภิกฺขุ วตฺถสุ ฺมึ
อปริกฺกมเน มหลฺลก วิหาร กาเรยฺย ภิกฺขู วา อนภิเนยฺย วตฺถุเทสนาย
สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๕๒๔] มหลฺลโก นาม วิหาโร สสฺสามิโก วุจฺจติ ฯ วิหาโร
นาม อุลฺลิตโฺ ต วา โหติ อวลิตฺโต วา อุลฺลิตฺตาวลิตฺโต วา ฯ
การยมาเนนาติ กโรนฺโต วา การาเปนฺโต วา ฯ สสฺสามิกนฺติ
อฺโ โกจิ สามิโก โหติ อิตฺถี วา ปุริโส วา คหฏโ วา
ปพฺพชิโต วา ฯ อตฺตุทฺเทสนฺติ อตฺตโน อตฺถาย ฯ
[๕๒๕] ภิกฺขู อภิเนตพฺพา วตฺถุเทสนายาติ เตน วิหารการเกน
ภิกฺขุนา วิหารวตฺถุ โสเธตฺวา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทติ ฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต มหลฺลก วิหาร
กตฺตุกาโม สสฺสามิก อตฺตุทฺเทส โสห ภนฺเต สงฺฆ วิหารวตฺถ-ุ
โอโลกน ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ
สเจ สพฺโพ สงฺโฆ อุสฺสหติ วิหารวตฺถุ โอโลเกตุ สพฺเพน สงฺเฆน
โอโลเกตพฺพ ฯ โน เจ สพฺโพ สงฺโฆ อุสฺสหติ วิหารวตฺถุ โอโลเกตุ
เย ตตฺถ โหนฺติ ภิกฺขู พฺยตฺตา ปฏิพลา สารมฺภ อนารมฺภ
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สปริกฺกมน อปริกฺกมน ชานิตุ เต ยาจิตฺวา สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ มหลฺลก วิหาร กตฺตุกาโม สสฺสามิก อตฺตุทฺเทส โส สงฺฆ
วิหารวตฺถุโอโลกน ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามฺจ
อิตฺถนฺนามฺจ ภิกฺขู สมฺมนฺเนยฺย อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
วิหารวตฺถุ โอโลเกตุ ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ มหลฺลก วิหาร กตฺตุกาโม สสฺสามิก
อตฺตุทฺเทส โส สงฺฆ วิหารวตฺถุโอโลกน ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามฺจ
อิตฺถนฺนามฺจ ภิกฺขู สมฺมนฺนติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
วิหารวตฺถุ โอโลเกตุ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส จ
อิตฺถนฺนามสฺส จ ภิกฺขูน สมฺมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน วิหารวตฺถุ
โอโลเกตุ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมตา
สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม จ อิตฺถนฺนาโม จ ภิกฺขู อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน
วิหารวตฺถุ โอโลเกตุ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯ
[๕๒๖] เตหิ สมฺมเตหิ ภิกฺขูหิ ตตฺถ คนฺตฺวา วิหารวตฺถุ
โอโลเกตพฺพ ฯ สารมฺภ อนารมฺภ สปริกฺกมน อปริกฺกมน ชานิตพฺพ ฯ
สเจ สารมฺภ โหติ อปริกกฺ มน มายิธ กรีติ วตฺตพฺโพ ฯ
สเจ อนารมฺภ โหติ สปริกฺกมน สงฺฆสฺส อาโรเจตพฺพ อนารมฺภ
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สปริกฺกมนนฺติ ฯ เตน วิหารการเกน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก
นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต
มหลฺลก วิหาร กตฺตุกาโม สสฺสามิก อตฺตุทฺเทส โสห ภนฺเต
สงฺฆ วิหารวตฺถุเทสน ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา ตติยมฺป
ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ มหลฺลก วิหาร
กตฺตุกาโม สสฺสามิก อตฺตุทฺเทส โส สงฺฆ วิหารวตฺถุเทสน ยาจติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน วิหารวตฺถุ
เทเสยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ มหลฺลก วิหาร กตฺตุกาโม สสฺสามิก อตฺตุทฺเทส โส สงฺฆ
วิหารวตฺถุเทสน ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน วิหารวตฺถุ
เทเสติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน วิหารวตฺถุเทสนา โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ เทสิต
สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน วิหารวตฺถุ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๕๒๗] สารมฺภ นาม กิปล ฺลิกาน วา อาสโย โหติ อุปจิกาน
วา อาสโย โหติ อุนฺทุราน วา อาสโย โหติ อหีน วา อาสโย โหติ
วิจฺฉิกาน วา อาสโย โหติ สตปทีน วา อาสโย โหติ หตฺถีน
วา อาสโย โหติ อสฺสาน วา อาสโย โหติ พฺยคฺฆาน วา
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อาสโย โหติ ทีปน วา อาสโย โหติ อจฺฉาน วา อาสโย
โหติ ตรจฺฉาน วา อาสโย โหติ เยส เกสฺจิ ติรจฺฉานคตาน
วา ปาณาน อาสโย โหติ ปุพฺพณฺณนิสฺสิต วา โหติ อปรณฺณนิสฺสิต
วา โหติ อพฺภาฆาตนิสฺสิต วา โหติ อาฆาตนนิสฺสิต วา
โหติ สุสานนิสฺสิต วา โหติ อุยฺยานนิสฺสิต วา โหติ ราชวตฺถนุ ิสฺสิต
วา โหติ หตฺถิสาลานิสฺสิต วา โหติ อสฺสสาลานิสฺสิต วา โหติ
พนฺธนาคารนิสฺสิต วา โหติ ปานาคารนิสฺสิต วา โหติ สูนนิสสฺ ิต
วา โหติ รจฺฉานิสฺสิต วา โหติ จจฺจรนิสฺสิต วา โหติ สภานิสฺสิต
วา โหติ สสรณนิสฺสิต วา โหติ เอต สารมฺภ นาม ฯ
[๕๒๘] อปริกกฺ มน นาม น สกฺกา โหติ ยถายุตฺเตน สกเฏน
อนุปริคนฺตุ สมนฺตา นิสฺเสณิยา อนุปริคนฺตุ เอต อปริกฺกมน นาม ฯ
[๕๒๙] อนารมฺภ นาม น กิปล ฺลิกาน วา อาสโย โหติ
ฯเปฯ น สสรณนิสฺสิต วา โหติ เอต อนารมฺภ นาม ฯ
[๕๓๐] สปริกฺกมน นาม สกฺกา โหติ ยถายุตฺเตน สกเฏน อนุปริคนฺตุ
สมนฺตา นิสฺเสณิยา อนุปริคนฺตุ เอต สปริกฺกมน นาม ฯ
[๕๓๑] มหลฺลโก นาม วิหาโร สสฺสามิโก วุจฺจติ ฯ วิหาโร
นาม อุลฺลิตโฺ ต วา โหติ อวลิตฺโต วา อุลฺลิตฺตาวลิตฺโต วา ฯ
กาเรยฺยาติ กโรติ วา การาเปติ วา ฯ ภิกฺขู วา อนภิเนยฺย
วตฺถุเทสนายาติ ตฺติทุติเยน กมฺเมน วิหารวตฺถุ น เทสาเปตฺวา กโรติ
วา การาเปติ วา ปโยเค ทุกฺกฏ ฯ เอกปณฺฑ อนาคเต อาปตฺติ
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ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ ตสฺมึ ปณฺเฑ อาคเต อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๕๓๒] ภิกฺขุ วิหาร กโรติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกกฺ มน
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ ภิกขฺ ุ วิหาร กโรติ
อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ
ภิกฺขุ วิหาร กโรติ อเทสิตวตฺถุก อนารมฺภ อปริกกฺ มน อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ วิหาร กโรติ อเทสิตวตฺถุก
อนารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ วิหาร กโรติ
เทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ
ภิกฺขุ วิหาร กโรติ เทสิตวตฺถุก สารมฺภ สปริกกฺ มน อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ วิหาร กโรติ เทสิตวตฺถุก อนารมฺภ อปริกกฺ มน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ วิหาร กโรติ เทสิตวตฺถุก อนารมฺภ
สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
[๕๓๓] ภิกฺขุ สมาทิสติ วิหาร เม กโรถาติ ฯ ตสฺส วิหาร
กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกกฺ มน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ภิกฺขุ สมาทิสติ วิหาร เม กโรถาติ ฯ ตสฺส วิหาร กโรนฺติ
เทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ
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สารมฺภ สปริกฺกมน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
[๕๓๔] ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ วิหาร เม กโรถาติ น
จ สมาทิสติ เทสิตวตฺถุโก จ โหตุ อนารมฺโภ จ สปริกฺกมโน
จาติ ฯ ตสฺส วิหาร กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ วิหาร เม
กโรถาติ น จ สมาทิสติ เทสิตวตฺถุโก จ โหตุ อนารมฺโภ จ
สปริกฺกมโน จาติ ฯ ตสฺส วิหาร กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก สารมฺภ
อปริกฺกมน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกกฺ มน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
[๕๓๕] ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ วิหาร เม กโรถาติ
สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุโก จ โหตุ อนารมฺโภ จ สปริกฺกมโน
จาติ ฯ ตสฺส วิหาร กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ
โส สุณาติ วิหาโร กิร เม กยิรติ อเทสิตวตฺถุโก สารมฺโภ
อปริกฺกมโนติ ฯ เตน ภิกฺขุนา สาม วา คนฺตพฺพ ทูโต วา
ปาเหตพฺโพ เทสิตวตฺถุโก จ โหตุ อนารมฺโภ จ สปริกฺกมโน
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จาติ ฯ โน เจ สาม วา คจฺเฉยฺย ทูต วา ปหิเณยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ เทสิตวตฺถุโก จ โหตุ อนารมฺโภ จาติ ฯเปฯ
เทสิตวตฺถุโก จ โหตุ สปริกฺกมโน จาติ ฯเปฯ เทสิตวตฺถุโก
โหตูติ ฯ โน เจ สาม วา คจฺเฉยฺย ทูต วา ปหิเณยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ วิหาร เม กโรถาติ
สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุโก จ โหตุ อนารมฺโภ จ สปริกฺกมโน
จาติ ฯ ตสฺส วิหาร กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ
โส สุณาติ วิหาโร กิร เม กยิรติ เทสิตวตฺถุโก สารมฺโภ
อปริกฺกมโนติ ฯ เตน ภิกฺขุนา สาม วา คนฺตพฺพ ทูโต วา
ปาเหตพฺโพ อนารมฺโภ จ โหตุ สปริกฺกมโน จาติ ฯเปฯ
อนารมฺโภ โหตูติ ฯเปฯ สปริกฺกมโน โหตูติ ฯเปฯ อนาปตฺติ ฯ
[๕๓๖] ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ วิหาร เม กโรถาติ
สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุโก จ โหตุ อนารมฺโภ จ สปริกฺกมโน
จาติ ฯ ตสฺส วิหาร กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ การุกาน ติณฺณ ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน
อาปตฺติ การุกาน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ การุกาน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน
อาปตฺติ การุกาน ทุกฺกฏสฺส ฯ ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ วิหาร
เม กโรถาติ สมาทิสติ จ เทสิตวตฺถุโก จ โหตุ อนารมฺโภ จ
สปริกฺกมโน จาติ ฯ ตสฺส วิหาร กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก สารมฺภ

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 365

อปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ
สปริกฺกมน อาปตฺติ การุกาน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน
อาปตฺติ การุกาน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกฺกมน อนาปตฺติ ฯ
[๕๓๗] ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ วิหาร เม กโรถาติ ฯ
ตสฺส วิหาร กโรนฺติ อเทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกกฺ มน ฯ โส เจ
วิปฺปกเต อาคจฺฉติ ฯ เตน ภิกฺขุนา โส วิหาโร อฺสฺส วา
ทาตพฺโพ ภินฺทิตฺวา วา ปุน กาตพฺโพ ฯ โน เจ อฺสฺส วา
ทเทยฺย ภินฺทติ ฺวา วา ปุน กาเรยฺย อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯเปฯ สารมฺภ สปริกฺกมน ... อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ อปริกฺกมน ... อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน ... อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ5
ภิกฺขุ สมาทิสิตฺวา ปกฺกมติ วิหาร เม กโรถาติ ฯ ตสฺส
วิหาร กโรนฺติ เทสิตวตฺถุก สารมฺภ อปริกฺกมน ฯ โส เจ
วิปฺปกเต อาคจฺฉติ ฯ เตน ภิกฺขุนา โส วิหาโร อฺสฺส วา
ทาตพฺโพ ภินฺทิตฺวา วา ปุน กาตพฺโพ ฯ โน เจ อฺสฺส วา
ทเทยฺย ภินฺทติ ฺวา วา ปุน กาเรยฺย อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน
ฯเปฯ สารมฺภ สปริกกฺ มน ... อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ
อปริกฺกมน ... อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อนารมฺภ สปริกกฺ มน
อนาปตฺติ ฯ
[๕๓๘] อตฺตนา วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
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สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปเรหิ วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปเรหิ วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๓๙] อนาปตฺติ เลเณ คุหาย ติณกุฏิกาย อฺสฺสตฺถาย
วาสาคาร เปตฺวา สพฺพตฺถ อนาปตฺติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
____________________
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อฏมสงฺฆาทิเสส
[๕๔๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมตา ทพฺเพน
มลฺลปุตฺเตน ชาติยา สตฺตวสฺเสน อรหตฺต สจฺฉิกต โหติ ยงฺก
ิ ฺจิ
สาวเกน ปตฺตพฺพ สพฺพ เตน อนุปฺปตฺต โหติ นตฺถิ จสฺส กิฺจิ
อุตฺตรึ กรณีย กตสฺส วา ปฏิจโย ฯ
[๕๔๑] อถโข อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตตฺ สฺส รโหคตสฺส
ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ มยา โข ชาติยา
สตฺตวสฺเสน อรหตฺต สจฺฉิกต ยงฺกิฺจิ สาวเกน ปตฺตพฺพ สพฺพ
มยา อนุปฺปตฺต นตฺถิ จ เม กิฺจิ อุตฺตรึ กรณีย กตสฺส วา
ปฏิจโย กินนฺ ุ โข อห สงฺฆสฺส เวยฺยาวจฺจ กเรยฺยนฺติ ฯ อถโข
อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส เอตทโหสิ ยนฺนูนาห สงฺฆสฺส
เสนาสนฺจ ปฺาเปยฺย ภตฺตานิ จ อุทฺทิเสยฺยนฺติ ฯ อถโข
อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตโฺ ต สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต
ภควนฺต เอตทโวจ อิธ มยฺห ภนฺเต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส
เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ มยา โข ชาติยา สตฺตวสฺเสน
อรหตฺต สจฺฉิกต ยงฺกิฺจิ สาวเกน ปตฺตพฺพ สพฺพ มยา อนุปฺปตฺต
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นตฺถิ จ เม กิฺจิ อุตฺตรึ กรณีย กตสฺส วา ปฏิจโย กินฺนุ โข
อห สงฺฆสฺส เวยฺยาวจฺจ กเรยฺยนฺติ ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ
ยนฺนูนาห สงฺฆสฺส เสนาสนฺจ ปฺาเปยฺย ภตฺตานิ จ อุททฺ ิเสยฺยนฺติ
อิจฺฉามห ภนฺเต สงฺฆสฺส เสนาสนฺจ ปฺาเปตุ ภตฺตานิ จ
อุทฺทิสิตุนฺติ ฯ สาธุ สาธุ ทพฺพ เตนหิ ตฺว สงฺฆสฺส เสนาสนฺจ
ปฺาเปหิ ภตฺตานิ จ อุทฺทิสาหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา
ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๕๔๒] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกขฺ เว สงฺโฆ ทพฺพ มลฺลปุตฺต
เสนาสนปฺาปกฺจ ภตฺตุทฺเทสกฺจ สมฺมนฺนตุ ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ปม ทพฺโพ ยาจิตพฺโพ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต เสนาสนปฺาปกฺจ ภตฺตุทฺเทสกฺจ สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต
เสนาสนปฺาปกฺจ ภตฺตุทฺเทสกฺจ สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส เสนาสนปฺาปกสฺส
จ ภตฺตุทฺเทสกสฺส จ สมฺมติ โส ตุณหฺ สฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต สงฺเฆน อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต
เสนาสนปฺาปโก จ ภตฺตุทฺเทสโก จ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
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ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๕๔๓] สมฺมโต จ ปนายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต สภาคาน
สภาคาน ๑ ภิกฺขูน เอกชฺฌ เสนาสน ปฺาเปติ เย เต ภิกฺขู
สุตฺตนฺติกา เตส เอกชฺฌ เสนาสน ปฺาเปติ เต อฺมฺ
สุตฺตนฺต สงฺคายิสฺสนฺตีติ เย เต ภิกฺขู วินยธรา เตส เอกชฺฌ
เสนาสน ปฺาเปติ เต อฺมฺ วินย วินิจฺฉินิสฺสนฺตีติ ๒ เย
เต ภิกฺขู อาภิธมฺมิกา ๓ เตส เอกชฺฌ เสนาสน ปฺาเปติ เต
อฺมฺ อภิธมฺม ๔ สากจฺฉิสฺสนฺตีติ เย เต ภิกฺขู ฌายิโน เตส
เอกชฺฌ เสนาสน ปฺาเปติ เต อฺมฺ น พฺยาพาธิสฺสนฺตีติ
เย เต ภิกฺขู ติรจฺฉานกถิกา กายทฬฺหพี หุลา วิหรนฺติ เตสป เอกชฺฌ
เสนาสน ปฺาเปติ อิมายปเม อายสฺมนฺโต ๕ รติยา อจฺฉิสฺสนฺตีติ
เย เต ๖ ภิกขฺ ู วิกาเล อาคจฺฉนฺติ เตสป เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา
เตเนว อาโลเกน เสนาสน ปฺาเปติ ฯ อปสฺสุ ภิกฺขู สฺจิจฺจ
วิกาเล อาคจฺฉนฺติ มย อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส อิทฺธิปาฏิหาริย
ปสฺสิสฺสามาติ ฯ เต อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ เสนาสน
ปฺาเปหีติ ฯ เต อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต เอว วเทติ
#๑ สพฺพตฺถ อาเมณฺฑิต อกต โหติ ฯ ๒ สพฺพตฺถ วินิจฺฉิสฺสนฺตีตีติ
#อาคต ฯ ๓ ยุ. ม. ธมฺมกถิกา ฯ ๔ ยุ. ม. ธมฺม ฯ ๕ สพฺพตฺถ
#อายสฺมนฺตาติ อาคต ฯ ๖ ยุ. เยป เต ฯ ม. รา. เยป ฯ
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กตฺถายสฺมนฺโต ๑ อิจฺฉนฺติ กตฺถ ปฺาเปมีติ ฯ เต สฺจิจฺจ ทูเร
อปทิสฺสนฺติ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต เสนาสน
ปฺาเปหิ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ ๒ โจรปฺปปาเต เสนาสน
ปฺาเปหิ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ อิสิคิลิปสฺเส กาฬสิลาย
เสนาสน ปฺาเปหิ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ เวภารปสฺเส สตฺตปณฺณคุหาย เสนาสน ปฺาเปหิ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ สีตวเน
สปฺปโสณฺฑิกปพฺภาเร เสนาสน ปฺาเปหิ อมฺหาก อาวุโส
ทพฺพ โคมฏกนฺทราย เสนาสน ปฺาเปหิ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ
ตินฺทุกกนฺทราย ๓ เสนาสน ปฺาเปหิ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ
กโปตกนฺทราย ๔ เสนาสน ปฺาเปหิ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ
ตโปทาราเม เสนาสน ปฺาเปหิ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ ชีวกมฺพวเน
เสนาสน ปฺาเปหิ อมฺหาก อาวุโส ทพฺพ มทฺทกุจฺฉิสฺมึ มิคทาเย
เสนาสน ปฺาเปหีติ ฯ เตส อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา องฺคุลิยา ชลมานาย ปุรโต ปุรโต คจฺฉติ ฯ
เตป เตเนว อาโลเกน อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส ปฏ ิโต
ปฏิโต คจฺฉนฺติ ฯ เตส อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต เอว เสนาสน
ปฺาเปติ อย มฺโจ อิท ป อย ภิสี อิท พิมฺโพหน
อิท วจฺจฏาน อิท ปสฺสาวฏาน อิท ปานีย อิท ปริโภชนีย
#๑ ยุ. รา. กตฺถายสฺมนฺตา ฯ ๒ อิโต ปร ทพฺพาตฺยาลปน สพฺพตฺถ
#น ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. รา. ตินทฺ ุกนฺทราย ฯ ๔ ยุ. ม. ตโปทกนฺทราย ฯ
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อย กตฺตรทณฺโฑ อิท สงฺฆสฺส กติกสณฺาน อิม กาล ปวิสิตพฺพ
อิม กาล นิกขฺ มิตพฺพนฺติ ฯ เตส อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต
เอว เสนาสน ปฺาเปตฺวา ปุนเทว เวฬุวน ปจฺจาคจฺฉติ ฯ
[๕๔๔] เตน โข ปน สมเยน เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู นวกา
เจว โหนฺติ อปฺปปฺุา จ ยานิ สงฺฆสฺส ลามกานิ เสนาสนานิ
ตานิ เตส ปาปุณนฺติ ลามกานิ จ ภตฺตานิ ฯ เตน โข ปน
สมเยน ราชคเห มนุสฺสา อิจฺฉนฺติ เถราน ภิกฺขูน อภิสงฺขาริก ๑
ทาตุ สปฺปป เตลป อุตฺตริภงฺคป เมตฺติยภุมฺมชกาน ปน ภิกฺขนู 
ปากติก เทนฺติ ยถารทฺธ กาณาชก พิลงฺคทุติย ฯ เต ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา เถเร ภิกฺขู ปุจฺฉนฺติ ตุมฺหาก อาวุโส ภตฺตคฺเค
กึ อโหสิ ตุมฺหาก อาวุโส ภตฺตคฺเค กึ อโหสีติ ๒ ฯ เอกจฺเจ
เถรา เอว วเทนฺติ อมฺหาก อาวุโส สปฺป อโหสิ เตล อโหสิ
อุตฺตริภงฺค อโหสีติ ฯ เมตฺติยภุมฺมชกา ปน ภิกฺขู เอว วเทนฺติ
อมฺหาก อาวุโส น กิฺจิ อโหสิ ปากติก ยถารทฺธ กาณาชก
พิลงฺคทุติยนฺติ ฯ
[๕๔๕] เตน โข ปน สมเยน กลฺยาณภตฺติโก คหปติ สงฺฆสฺส
จตุกฺกภตฺต เทติ นิจฺจภตฺต ฯ โส ภตฺตคฺเค สปุตฺตทาโร อุปติฏิตฺวา
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อิโต ปร ปณฺฑปาตนฺติป ทิสฺสติ ฯ
#๒ มรมฺมรามฺโปตฺถเกสุ อาเมณฺฑิต อกต โหติ ฯ ยุโรปยโปตฺถเก ปน
#ตุมฺหาก อาวุโส ภตฺตคฺเค กึ อโหสิ ตุมฺหาก กึ อโหสีติ อาคต ฯ
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ปริวิสติ ฯ อฺเ โอทเนน ปุจฺฉนฺติ อฺเ สูเปน ปุจฺฉนฺติ
อฺเ เตเลน ปุจฺฉนฺติ อฺเ อุตฺตริภงฺเคน ปุจฺฉนฺติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน กลฺยาณภตฺติกสฺส คหปติโน ภตฺต สฺวาตนาย
เมตฺติยภุมฺมชกาน ภิกฺขูน อุทฺทิฏ โหติ ฯ อถโข กลฺยาณภตฺติโกไ
คหปติ อาราม อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ โส เยนายสฺมา
ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ทพฺพ
มลฺลปุตฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข
กลฺยาณภตฺติก คหปตึ อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข
กลฺยาณภตฺติโก คหปติ อายสฺมตา ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต อายสฺมนฺต
ทพฺพ มลฺลปุตฺต เอตทโวจ กสฺส ภนฺเต อมฺหาก ฆเร สฺวาตนาย
ภตฺต อุทฺทิฏ นฺติ ฯ เมตฺติยภุมฺมชกาน โข คหปติ ภิกฺขูน ตุมฺหาก
ฆเร สฺวาตนาย ภตฺต อุททฺ ิฏนฺติ ฯ อถโข กลฺยาณภตฺติโก
คหปติ อนตฺตมโน อโหสิ กถ หิ นาม ปาปภิกฺขู อมฺหาก ฆเร
ภฺุชิสฺสนฺตีติ ฆร คนฺตฺวา ทาสึ อาณาเปสิ เย เช เสฺว ภตฺติกา
อาคจฺฉนฺติ เต โกฏเก อาสน ปฺาเปตฺวา กาณาชเกน
พิลงฺคทุติเยน ปริวิสาติ ฯ เอว อยฺยาติ โข สา ทาสี กลฺยาณภตฺติกสฺส คหปติโน ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข เมตฺติยภุมฺมชกา
ภิกฺขู หิยฺโย โข อาวุโส อมฺหาก กลฺยาณภตฺติกสฺส คหปติโน
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ฆเร ๑ ภตฺต อุทฺทิฏ เสฺว อเมฺห กลฺยาณภตฺติโก คหปติ สปุตฺตทาโร
อุปติฏิตฺวา ปริวิสิสฺสติ อฺเ โอทเนน ปุจฺฉิสฺสนฺติ อฺเ
สูเปน ปุจฺฉิสฺสนฺติ อฺเ เตเลน ปุจฺฉิสฺสนฺติ อฺเ อุตฺตริภงฺเคน
ปุจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯ เต เตเนว โสมนสฺเสน น จิตฺตรูป รตฺติยา สุปสุ ฯ
อถโข เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน กลฺยาณภตฺติกสฺส คหปติโน นิเวสน เตนุปสงฺกมึสุ ฯ
อทฺทสา โข สา ทาสี เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกฺขู ทูรโต ว อาคจฺฉนฺเต
ทิสฺวาน โกฏเก อาสน ปฺาเปตฺวา เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกฺขู
เอตทโวจ นิสีทถ ภนฺเตติ ฯ อถโข เมตฺติยภุมฺมชกาน ภิกฺขูน
เอตทโหสิ นิสฺสสย โข น ตาว ภตฺต สิทฺธ ภวิสฺสติ ยถา มย
โกฏเก นิสที าปยามาติ ๒ฯ อถโข สา ทาสี กาณาชเกน พิลงฺคทุติเยน
อุปคฺฉิ ๓ ภฺุชถ ภนฺเตติ ฯ มย โข ภคินิ นิจจฺ ภตฺติกาติ ฯ
ชานามิ อยฺยา นิจฺจภตฺติกาติ อปจาห หิยฺโย ว คหปตินา อาณตฺตา
เย เช เสฺว ภตฺติกา อาคจฺฉนฺติ เต โกฏเก อาสน ปฺาเปตฺวา
กาณาชเกน พิลงฺคทุติเยน ปริวิสาติ ภฺุชถ ภนฺเตติ ฯ อถโข
เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู หิยโฺ ย โข อาวุโส กลฺยาณภตฺติโก คหปติ
อาราม อคมาสิ ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส สนฺติเก นิสฺสสย โข มย
ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน คหปติโน สนฺติเก ปริภินนฺ าติ ฯ เต เตเนว
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ ฯ ๒ สพฺพตฺถ นิสีทาเปยฺยามาติ
#ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. รา. อุปคจฺฉิ ฯ
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โทมนสฺเสน น จิตฺตรูป ภฺุชึสุ ฯ อถโข เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา อาราม คนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิสาเมตฺวา พหารามโกฏเก สงฺฆาฏิปลฺลตฺถิกาย นิสีทึสุ ตุณฺหีภูตา
มงฺกุภูตา ปตฺตกฺขนฺธา อโธมุขา ปชฺฌายนฺตา อปฺปฏิภาณา ฯ
[๕๔๖] อถโข เมตฺติยา ภิกฺขุนี เยน เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกฺขู เอตทโวจ วนฺทามิ
อยฺยาติ ฯ เอว วุตฺเต เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู นาลปสุ ฯ ทุติยมฺป
โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข เมตฺติยา ภิกฺขุนี เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกฺขู
เอตทโวจ วนฺทามิ อยฺยาติ ฯ ตติยมฺป โข เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู
นาลปสุ ฯ กฺยาห อยฺยาน อปรชฺฌามิ กิสฺส ม อยฺยา นาลปนฺตีติ ฯ
ตถา หิ ปน ตฺว ภคินิ อเมฺห ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน วิเหิยมาเน
อชฺฌุเปกฺขสีติ ฯ กฺยาห อยฺยา กโรมีติ ฯ สเจ โข ตฺว ภคินิ
อิจฺเฉยฺยาสิ อชฺเชว ภควา ทพฺพ มลฺลปุตฺต นาสาเปยฺยาติ ฯ
กฺยาห อยฺยา กโรมิ กึ มยา สกฺกา กาตุนฺติ ฯ เอหิ ตฺว ภคินิ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต เอว วเทหิ
อิท ภนฺเต นจฺฉนฺน นปฺปฏิรูป ยาย ภนฺเต ทิสา อภยา อนีติกา
อนุปทฺทวา สาย ทิสา สภยา สอีติกา สอุปทฺทวา ยโต นีวาต
ตโต ปวาต อุทก มฺเ อาทิตฺต อยฺเยนมฺหิ ทพฺเพน มลฺลปุตเฺ ตน
ทูสิตาติ ฯ เอว อยฺยาติ โข เมตฺติยา ภิกฺขุนี เมตฺติยภุมฺมชกาน
ภิกฺขูน ปฏิสสฺ ุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
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อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิตา โข เมตฺติยา
ภิกฺขุนี ภควนฺต เอตทโวจ อิท ภนฺเต นจฺฉนฺน นปฺปฏิรูป ยาย
ภนฺเต ทิสา อภยา อนีติกา อนุปทฺทวา สาย ทิสา สภยา สอีติกา
สอุปทฺทวา ยโต นีวาต ตโต ปวาต อุทก มฺเ อาทิตฺต
อยฺเยนมฺหิ ทพฺเพน มลฺลปุตฺเตน ทูสิตาติ ฯ๔
[๕๔๗] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต ปฏิปุจฺฉิ สรสิ ตฺว
ทพฺพ เอวรูป กตฺตา ยถาย ภิกฺขุนี อาหาติ ฯ ยถา ม ภนฺเต
ภควา ชานาตีติ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา ฯเปฯ ตติยมฺป โข
ภควา อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต เอตทโวจ สรสิ ตฺว ทพฺพ
เอวรูป กตฺตา ยถาย ภิกขฺ ุนี อาหาติ ฯ ยถา ม ภนฺเต ภควา
ชานาตีติ ฯ น โข ทพฺพ ทพฺพา เอว นิพฺเพเนฺติ สเจ ตยา กต
กตนฺติ วเทหิ สเจ ตยา อกต อกตนฺติ วเทหีติ ฯ ยโตห ภนฺเต
ชาโต นาภิชานามิ สุปนนฺเตนป เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตา ปเคว
ชาคโรติ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว เมตฺติย
ภิกฺขุนึ นาเสถ อิเม จ ภิกฺขู อนุยฺุชถาติ ฯ อิท วตฺวา ภควา
อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ อถโข เต ภิกฺขู เมตฺติย ภิกฺขุนึ
นาเสสุ ฯ อถโข เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู เต ภิกฺขู เอตทโวจุ
มา อาวุโส เมตฺติย ภิกฺขุนึ นาเสถ น สา กิฺจิ อปรชฺฌติ
อเมฺหหิ สา อุสฺสาหิตา กุปเตหิ อนตฺตมเนหิ จาวนาธิปฺปาเยหีติ ฯ
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กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต อมูลเกน
ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธเสถาติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต อมูลเกน
ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธเสสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ
สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ทพฺพ มลฺลปุตฺต อมูลเกน ปาราชิเกน
ธมฺเมน อนุทฺธเสถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ทพฺพ มลฺลปุตฺต อมูลเกน
ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธเสสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขุ ทุฏโ  โทโส อปฺปตีโต
อมูลเกน ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธเสยฺย อปฺเปวนาม น อิมมฺหา
พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยนฺติ ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน
วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา อมูลกฺเจว ต อธิกรณ โหติ ภิกขฺ ุ
จ โทส ปติฏ าติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๕๔๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกฺขุนฺติ อฺ ภิกฺขุ ฯ
ทุฏโ โทโสติ กุปโต อนตฺตมโน อนภิรทฺโธ อาหตจิตฺโต ชิลชาโต ฯ
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อปฺปตีโตติ เตน จ โกเปน เตน จ โทเสน ตาย จ อนตฺตมนตาย
ตาย จ อนภิรทฺธิยา อปฺปตีโต โหติ ฯ อมูลก นาม อทิฏ
อสฺสุต อปริสงฺกิต ฯ ปาราชิเกน ธมฺเมนาติ จตุนฺน อฺตเรน ฯ
อนุทฺธเสยฺยาติ โจเทติ วา โจทาเปติ วา ฯ อปฺเปวนาม น อิมมฺหา
พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยนฺติ ภิกฺขุภาวา จาเวยฺย สมณธมฺมา จาเวยฺย
สีลกฺขนฺธา จาเวยฺย ตโปคุณา จาเวยฺย ฯ
[๕๔๙] ตโต อปเรน สมเยนาติ ยสฺมึ ขเณ อนุทฺธสิโต โหติ
ต ขณ ต ลย ต มุหุตฺต วีติวตฺเต ฯ สมนุคฺคาหิยมาโน วาติ
เยน วตฺถุนา อนุทฺธสิโต โหติ ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ สมนุคฺคาหิยมาโน
วา ฯ อสมนุคฺคาหิยมาโน วาติ น เกนจิ วุจฺจมาโน ฯ
[๕๕๐] อธิกรณ นาม จตฺตาริ อธิกรณานิ วิวาทาธิกรณ
อนุวาทาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณ กิจฺจาธิกรณ ฯ
[๕๕๑] ภิกฺขุ จ โทส ปติฏาตีติ ตุจฺฉก มยา ภณิต มุสา
มยา ภณิต อภูต มยา ภณิต อชานนฺเตน มยา ภณิต ฯ
สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๕๕๒] อทิฏสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต ตฺเจ
โจเทติ ทิฏโ มยา ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ
อสกฺยปุตฺติโยสิ นตฺถิ ตยา สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา
สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อสฺสุตสฺส
โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจเทติ สุโต มยา
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ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺติโยสิ นตฺถิ
ตยา สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อปริสงฺกิตสฺส โหติ ปาราชิก
ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจเทติ ปริสงฺกิโต มยา ปาราชิก
ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺติโยสิ นตฺถิ ตยา
สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๕๓] อทิฏสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต ตฺเจ
โจเทติ ทิฏโ มยา สุโต จ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ
ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อทิฏสฺส
โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต ตฺเจ โจเทติ ทิฏโ 
มยา ปริสงฺกโิ ต จ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ
ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อทิฏสฺส
โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต ตฺเจ โจเทติ ทิฏโ 
มยา สุโต จ ปริสงฺกิโต จ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ
ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อสฺสุตสฺส
โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจเทติ สุโต มยา
ปริสงฺกิโต จ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อสฺสุตสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจเทติ สุโต มยา ทิฏโ  จ ปาราชิก
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ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
อสฺสุตสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจเทติ สุโต
มยา ปริสงฺกโิ ต จ ทิฏโ  จ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ
ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อปริสงฺกิตสฺส
โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจเทติ ปริสงฺกิโต
มยา ทิฏโ  จ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อปริสงฺกิตสฺส โหติ ปาราชิก
ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจเทติ ปริสงฺกิโต มยา สุโต จ ปาราชิก
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อปริสงฺกิตสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ
ตฺเจ โจเทติ ปริสงฺกิโต มยา ทิฏโ จ สุโต จ ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๕๔] ทิฏสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต ตฺเจ
โจเทติ สุโต มยา ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ทิฏ สฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปชฺชนฺโต ตฺเจ โจเทติ ปริสงฺกิโต มยา ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ ตฺเจ โจเทติ สุโต มยา ปริสงฺกิโต จ
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สุตสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ
ตฺเจ โจเทติ ปริสงฺกิโต มยา ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ
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ฯเปฯ ตฺเจ โจเทติ ทิฏโ  มยา ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ
ฯเปฯ ตฺเจ โจเทติ ปริสงฺกิโต มยา ทิฏโ จ ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ปริสงฺกิตสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจเทติ
ทิฏโ มยา ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ ตฺเจ โจเทติ
สุโต มยา ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ ตฺเจ โจเทติ
ทิฏโ มยา สุโต จ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ
อสกฺยปุตฺติโยสิ นตฺถิ ตยา สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา
สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯผ
[๕๕๕] ทิฏสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏเ
เวมติโก ทิฏ  โนกปฺเปติ ทิฏ นสฺสรติ ทิฏ ปมุฏโ ๑ โหติ
ตฺเจ โจเทติ ทิฏโ  มยา สุโต จ ฯเปฯ ทิฏโ  มยา
ปริสงฺกิโต จ ฯเปฯ ทิฏโ  มยา สุโต จ ปริสงฺกิโต จ
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ สุตสฺส โหติ ปาราชิก
ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ สุเต เวมติโก สุต โนกปฺเปติ สุต นสฺสรติ
สุต ปมุฏโ  โหติ ตฺเจ โจเทติ สุโต มยา ปริสงฺกิโต จ
ฯเปฯ สุโต มยา ทิฏโ  จ ฯเปฯ สุโต มยา ปริสงฺกิโต จ
ทิฏโ จ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ ปริสงฺกิตสฺส โหติ
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ปริสงฺกิเต เวมติโก ปริสงฺกิต
#๑ ยุ. ม. สมฺมุฏโ ฯ
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โนกปฺเปติ ปริสงฺกิต นสฺสรติ ปริสงฺกิต ปมุฏโ โหติ ตฺเจ
โจเทติ ปริสงฺกิโต มยา ทิฏโ จ ฯเปฯ ปริสงฺกโิ ต มยา
สุโต จ ฯเปฯ ปริสงฺกโิ ต มยา ทิฏโ จ สุโต จ ปาราชิก
ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺติโยสิ นตฺถิ ตยา
สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๕๖] อทิฏสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต ตฺเจ
โจทาเปติ ทิฏโสิ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ
อสกฺยปุตฺติโยสิ นตฺถิ ตยา สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา
สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อสฺสุตสฺส
โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจทาเปติ สุโตสิ
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อปริสงฺกิตสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจทาเปติ ปริสงฺกโิ ตสิ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๕๗] อทิฏสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต ตฺเจ
โจทาเปติ ทิฏโสิ สุโตสิ ฯเปฯ ทิฏโ สิ ปริสงฺกิโตสิ ฯเปฯ
ทิฏโสิ สุโตสิ ปริสงฺกโิ ตสิ ปาราชก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อสฺสุตสฺส โหติ ปาราชิก
ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจทาเปติ สุโตสิ ปริสงฺกิโตสิ ฯเปฯ
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สุโตสิ ทิฏโสิ ฯเปฯ สุโตสิ ปริสงฺกิโตสิ ทิฏโสิ ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
อปริสงฺกิตสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ
โจทาเปติ ปริสงฺกิโตสิ ทิฏโสิ ฯเปฯ ปริสงฺกโิ ตสิ สุโตสิ ฯเปฯ
ปริสงฺกิโตสิ ทิฏโสิ สุโตสิ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๕๘] ทิฏสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต ตฺเจ
โจทาเปติ สุโตสิ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ ปริสงฺกิโตสิ
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ สุโตสิ ปริสงฺกิโตสิ ปาราชิก
ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
สุตสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจทาเปติ
ปริสงฺกิโตสิ ฯเปฯ ตฺเจ โจทาเปติ ทิฏโสิ ฯเปฯ ตฺเจ
โจทาเปติ ปริสงฺกิโตสิ ทิฏโสิ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ
ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ปริสงฺกิตสฺส
โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนติ ตฺเจ โจทาเปติ ทิฏโ สิ
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ ตฺเจ โจทาเปติ ทิฏโ สิ
สุโตสิ ฯเปฯ ตฺเจ โจทาเปติ ทิฏโสิ สุโตสิ ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๕๙] ทิฏสฺส โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏเ
เวมติโก ทิฏ  โนกปฺเปติ ทิฏ นสฺสรติ ทิฏ ปมุฏโ โหติ
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ฯเปฯ สุเต เวมติโก สุต โนกปฺเปติ สุต นสฺสรติ สุต ปมุฏโ 
โหติ ฯเปฯ ปริสงฺกิเต เวมติโก ปริสงฺกิต โนกปฺเปติ ปริสงฺกติ 
นสฺสรติ ปริสงฺกิต ปมุฏโ  โหติ ตฺเจ โจทาเปติ ปริสงฺกโิ ตสิ
ทิฏโสิ ฯเปฯ ปริสงฺกโิ ตสิ สุโตสิ ฯเปฯ ปริสงฺกิโตสิ ทิฏโสิ
สุโตสิ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺตโิ ยสิ
นตฺถิ ตยา สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา สงฺฆกมฺม
วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๖๐] อสุทฺเธ สุทธฺ ทิฏิ สุทฺเธ อสุทฺธทิฏิ อสุทฺเธ
อสุทฺธทิฏิ สุทฺเธ สุทฺธทิฏิ ฯ
[๕๖๑] อสุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโน ตฺเจ สุทฺธทิฏิ สมาโน อโนกาส การาเปตฺวา
จาวนาธิปฺปาโย วเทติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ อสุทฺโธ
โหติ ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโน ตฺเจ
สุทฺธทิฏิ สมาโน โอกาส การาเปตฺวา จาวนาธิปฺปาโย วเทติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อสุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล อฺตร
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโน ตฺเจ สุทฺธทิฏิ สมาโน อโนกาส
การาเปตฺวา อกฺโกสาธิปฺปาโย วเทติ อาปตฺติ โอมสวาเทน
ทุกฺกฏสฺส ฯ อสุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโน ตฺเจ สุทฺธทิฏิ สมาโน โอกาส การาเปตฺวา
อกฺโกสาธิปฺปาโย วเทติ อาปตฺติ โอมสวาทสฺส ฯ
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[๕๖๒] สุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก ธมฺม
อนชฺฌาปนฺโน ตฺเจ อสุทฺธทิฏิ สมาโน อโนกาส การาเปตฺวา
จาวนาธิปฺปาโย วเทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สุทฺโธ โหติ ปุคคฺ โล
อฺตร ปาราชิก ธมฺม อนชฺฌาปนฺโน ตฺเจ อสุทฺธทิฏิ สมาโน
โอกาส การาเปตฺวา จาวนาธิปฺปาโย วเทติ อนาปตฺติ ฯ สุทโฺ ธ
โหติ ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก ธมฺม อนชฺฌาปนฺโน ตฺเจ
อสุทฺธทิฏิ สมาโน อโนกาส การาเปตฺวา อกฺโกสาธิปฺปาโย
วเทติ อาปตฺติ โอมสวาเทน ทุกฺกฏสฺส ฯ สุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล
อฺตร ปาราชิก ธมฺม อนชฺฌาปนฺโน ตฺเจ อสุทฺธทิฏิ
สมาโน โอกาส การาเปตฺวา อกฺโกสาธิปฺปาโย วเทติ อาปตฺติ
โอมสวาทสฺส ฯ
[๕๖๓] อสุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโน ตฺเจ อสุทฺธทิฏิ สมาโน อโนกาส การาเปตฺวา
จาวนาธิปฺปาโย วเทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อสุทโฺ ธ โหติ
ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโน ตฺเจ อสุทฺธทิฏิ
สมาโน โอกาส การาเปตฺวา จาวนาธิปฺปาโย วเทติ อนาปตฺติ ฯ
อสุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโน ตฺเจ
อสุทฺธทิฏิ สมาโน อโนกาส การาเปตฺวา อกฺโกสาธิปฺปาโย วเทติ
อาปตฺติ โอมสวาเทน ทุกฺกฏสฺส ฯ อสุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล อฺตร
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโน ตฺเจ อสุทฺธทิฏิ สมาโน โอกาส
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การาเปตฺวา อกฺโกสาธิปฺปาโย วเทติ อาปตฺติ โอมสวาทสฺส ฯ
[๕๖๔] สุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก ธมฺม
อนชฺฌาปนฺโน ตฺเจ สุทฺธทิฏิ สมาโน อโนกาส การาเปตฺวา
จาวนาธิปฺปาโย วเทติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ สุทฺโธ
โหติ ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก ธมฺม อนชฺฌาปนฺโน ตฺเจ
สุทฺธทิฏิ สมาโน โอกาส การาเปตฺวา จาวนาธิปฺปาโย วเทติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก
ธมฺม อนชฺฌาปนฺโน ตฺเจ สุทฺธทิฏิ สมาโน อโนกาส การาเปตฺวา
อกฺโกสาธิปฺปาโย วเทติ อาปตฺติ โอมสวาเทน ทุกฺกฏสฺส ฯ สุทฺโธ
โหติ ปุคฺคโล อฺตร ปาราชิก ธมฺม อนชฺฌาปนฺโน ตฺเจ
สุทฺธทิฏิ สมาโน โอกาส การาเปตฺวา อกฺโกสาธิปฺปาโย วเทติ
อาปตฺติ โอมสวาทสฺส ฯ
[๕๖๕] อนาปตฺติ สุทฺเธ อสุทฺธทิฏิสฺส อสุทฺเธ อสุทฺธทิฏิสฺส
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
_______________________
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นวมสงฺฆาทิเสส
[๕๖๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู
คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺตา อทฺทสสุ ฉกลก อชิกาย วิปฺปฏิปชฺชนฺต
ทิสฺวาน เอวมาหสุ หนฺท มย อาวุโส อิม ฉกลก
ทพฺพ มลฺลปุตฺต นาม กโรม อิม อชิก เมตฺติย นาม ภิกฺขุนึ
กโรม เอว มย โวหริสสฺ าม ปุพฺเพ มย อาวุโส ทพฺพ มลฺลปุตฺต
สุเตน อโวจุมฺหา อิทานิ ปน อเมฺหหิ สาม ทิฏโ เมตฺติยาย
ภิกฺขุนิยา วิปฺปฏิปชฺชนฺโตติ ฯ เต ต ฉกลก ทพฺพ มลฺลปุตฺต
นาม อกสุ ต อชิก เมตฺติย นาม ภิกขฺ ุนึ อกสุ ฯ เต ภิกฺขูน
อาโรเจสุ ปุพฺเพ มย อาวุโส ทพฺพ มลฺลปุตฺต สุเตน อโวจุมฺหา
อิทานิ ปน อเมฺหหิ สาม ทิฏโ เมตฺติยาย ภิกฺขุนิยา วิปฺปฏิปชฺชนฺโตติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ มา อาวุโส เอว อวจุตฺถ
นายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต เอว กริสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต ทพฺพ
มลฺลปุตฺต ปฏิปุจฺฉิ สรสิ ตฺว ทพฺพ เอวรูป กตฺตา ยถา อิเม
ภิกฺขู อาหสูติ ฯ ยถา ม ภนฺเต ภควา ชานาตีติ ฯ ทุติยมฺป
โข ภควา ฯเปฯ ตติยมฺป โข ภควา อายสฺมนฺต ทพฺพ
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มลฺลปุตฺต เอตทโวจ สรสิ ตฺว ทพฺพ เอวรูป กตฺตา ยถา อิเม
ภิกฺขู อาหสูติ ฯ ยถา ม ภนฺเต ภควา ชานาตีติ ฯ น โข
ทพฺพ ทพฺพา เอว นิพฺเพเนฺติ สเจ ตยา กต กตนฺติ วเทหิ
สเจ ตยา อกต อกตนฺติ วเทหีติ ฯ ยโตห ภนฺเต ชาโต
นาภิชานามิ สุปนนฺเตนป เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตา ปเคว ชาคโรติ ฯ
อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว อิเม ภิกฺขู
อนุยฺุชถาติ ฯ อิท วตฺวา ภควา อุฏ ายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกฺขู อนุยฺุชึสุ ฯ เต เตหิ
ภิกฺขูหิ อนุยฺุชิยมานา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ กึ ปน
ตุเมฺห อาวุโส อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต อฺภาคิยสฺส
อธิกรณสฺส กิฺจิ เทส เลสมตฺต อุปาทาย ปาราชิเกน ธมฺเมน
อนุทฺธเสถาติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม เมตฺติยภุมฺมชกา
ภิกฺขู อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต อฺภาคิยสฺส อธิกรณสฺส
กิฺจิ เทส เลสมตฺต อุปาทาย ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธเสสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ตุเมฺห ภิกฺขเว ทพฺพ มลฺลปุตฺต อฺภาคิยสฺส อธิกรณสฺส กิฺจิ
เทส เลสมตฺต อุปาทาย ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธเสถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา ทพฺพ มลฺลปุตฺต อฺภาคิยสฺส อธิกรณสฺส กิฺจิ
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เทส เลสมตฺต อุปาทาย ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธเสสฺสถ เนต
โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุ ทุฏโ โทโส
อปฺปตีโต อฺภาคิยสฺส อธิกรณสฺส กิฺจิ เทส เลสมตฺต อุปาทาย
ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธเสยฺย อปฺเปวนาม น อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา
จาเวยฺยนฺติ ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา
อสมนุคฺคาหิยมาโน วา อฺภาคิยฺเจว ต อธิกรณ โหติ โกจิ
เทโส เลสมตฺโต อุปาทินฺโน ภิกฺขุ จ โทส ปติฏาติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๕๖๗] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกฺขุนฺติ อฺ ภิกฺขุ ฯ ทุฏโ
โทโสติ กุปโ ต อนตฺตมโน อนภิรทฺโธ อาหตจิตฺโต ขิลชาโต ฯ
อปฺปตีโตติ เตน จ โกเปน เตน จ โทเสน ตาย จ อนตฺตมนตาย
ตาย จ อนภิรทฺธิยา อปฺปตีโต โหติ ฯ
[๕๖๘] อฺภาคิยสฺส อธิกรณสฺสาติ อาปตฺตฺภาคิย วา
โหติ อธิกรณฺภาคิย วา ฯ
[๕๖๙] กถ อธิกรณ อธิกรณสฺส อฺภาคิย ฯ วิวาทาธิกรณ
อนุวาทาธิกรณสฺส อาปตฺตาธิกรณสฺส กิจฺจาธิกรณสฺส อฺภาคิย
อนุวาทาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณสฺส กิจฺจาธิกรณสฺส วิวาทาธิกรณสฺส
อฺภาคิย อาปตฺตาธิกรณ กิจฺจาธิกรณสฺส วิวาทาธิกรณสฺส
อนุวาทาธิกรณสฺส อฺภาคิย กิจฺจาธิกรณ วิวาทาธิกรณสฺส
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อนุวาทาธิกรณสฺส อาปตฺตาธิกรณสฺส อฺภาคิย ฯ เอว อธิกรณ
อธิกรณสฺส อฺภาคิย ฯ
[๕๗๐] กถ อธิกรณ อธิกรณสฺส ตพฺภาคิย ฯ วิวาทาธิกรณ
วิวาทาธิกรณสฺส ตพฺภาคิย อนุวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณสฺส
ตพฺภาคิย อาปตฺตาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณสฺส สิยา ตพฺภาคิย
สิยา อฺภาคิย ฯ กถ อาปตฺตาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณสฺส
อฺภาคิย ฯ เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติ อทินฺนาทานปาราชิกาปตฺติยา
มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกาปตฺติยา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺติยา
อฺภาคิยา อทินฺนาทานปาราชิกาปตฺติ มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกาปตฺติยา
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺติยา เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติยา
อฺภาคิยา มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกาปตฺติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺติยา เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติยา อทินฺนาทานปาราชิกาปตฺติยา อฺภาคิยา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺติ
เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติยา อทินฺนาทานปาราชิกาปตฺติยา มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกาปตฺติยา อฺภาคิยา ฯ เอว อาปตฺตาธิกรณ
อาปตฺตาธิกรณสฺส อฺภาคิย ฯ กถฺจ อาปตฺตาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณสฺส
ตพฺภาคิย ฯ เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติ เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติยา
ตพฺภาคิยา อทินฺนาทานปาราชิกาปตฺติ อทินฺนาทานปาราชิกาปตฺติยา
ตพฺภาคิยา มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกาปตฺติ มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกาปตฺติยา ตพฺภาคิยา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺติ อุตฺตริ-
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มนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺติยา ตพฺภาคิยา ฯ เอว อาปตฺตาธิกรณ
อาปตฺตาธิกรณสฺส ตพฺภาคิย ฯ กิจฺจาธิกรณ กิจฺจาธิกรณสฺส
ตพฺภาคิย ฯ เอว อธิกรณ อธิกรณสฺส ตพฺภาคิย ฯ
[๕๗๑] กิฺจิ เทส เลสมตฺต อุปาทายาติ เลโส นาม ทส
เลสา ชาติเลโส นามเลโส โคตฺตเลโส ลิงฺคเลโส อาปตฺติเลโส
ปตฺตเลโส จีวรเลโส อุปชฺฌายเลโส อาจริยเลโส เสนาสนเลโส ฯ
[๕๗๒] ชาติเลโส นาม ขตฺติโย ทิฏโ โหติ ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปชฺชนฺโต อฺ ขตฺติย ปสฺสิตฺวา โจเทติ ขตฺติโย มยา
ทิฏโ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺตโิ ยสิ
นตฺถิ ตยา สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา สงฺฆกมฺม วาติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ พฺราหฺมโณ ทิฏโ
โหติ ฯเปฯ เวสฺโส ทิฏโ  โหติ ฯเปฯ สุทฺโท ทิฏโ โหติ
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต อฺ สุทฺท ปสฺสติ ฺวา โจเทติ
สุทฺโท มยา ทิฏโ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ
อสกฺยปุตฺติโยสิ ฯเปฯ สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๗๓] นามเลโส นาม พุทฺธรกฺขิโต ทิฏโ โหติ ฯเปฯ ธมฺมรกฺขิโต
ทิฏโ โหติ ฯเปฯ สงฺฆรกฺขิโต ทิฏโ  โหติ ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปชฺชนฺโต อฺ สงฺฆรกฺขิต ปสฺสิตฺวา โจเทติ สงฺฆรกฺขิโต มยา
ทิฏโ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺตโิ ยสิ
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ฯเปฯ สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๗๔] โคตฺตเลโส นาม โคตโม ทิฏโ โหติ ฯเปฯ
โมคฺคลฺลาโน ทิฏโ โหติ ฯเปฯ กจฺจายโน ทิฏโ  โหติ ฯเปฯ
วาสิฏโ ทิฏโ โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต อฺ
วาสิฏ ปสฺสิตฺวา โจเทติ วาสิฏโ มยา ทิฏโ  ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตตฺ ิโยสิ ฯเปฯ สงฺฆกมฺม
วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๗๕] ลิงฺคเลโส นาม ทีโฆ ทิฏโ โหติ ฯเปฯ รสฺโส
ทิฏโ โหติ ฯเปฯ กโณฺห ทิฏโ  โหติ ฯเปฯ โอทาโต
ทิฏโ โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต อฺ โอทาต
ปสฺสิตฺวา โจเทติ โอทาโต มยา ทิฏโ ปาราชิก ธมฺม
อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตตฺ ิโยสิ ฯเปฯ สงฺฆกมฺม
วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๗๖] อาปตฺติเลโส นาม ลหุก อาปตฺตึ อชฺฌาปชฺชนฺโต
ทิฏโ โหติ ตฺเจ ปาราชิเกน ธมฺเมน โจเทติ ทิฏโ มยา ๑
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺติโยสิ ฯเปฯ
สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๗๗] ปตฺตเลโส นาม โลหปตฺตธโร ทิฏโ  โหติ ฯเปฯ
มตฺติกาปตฺตธโร ทิฏโ  โหติ ฯเปฯ สาฏกปตฺตธโร ทิฏโ  โหติ
#๑ ยุโรปยโปตฺถเก อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ
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ฯเปฯ สุมฺภกปตฺตธโร ทิฏโ โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต
อฺ สุมฺภกปตฺตธร ปสฺสิตฺวา โจเทติ สุมฺภกปตฺตธโร มยา ทิฏโ
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺติโยสิ ฯเปฯ
สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๗๘] จีวรเลโส นาม ปสุกูลิโก ทิฏโ โหติ ฯเปฯ คหปติจีวรธโร ทิฏโ  โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต อฺ
คหปติจีวรธร ปสฺสิตฺวา โจเทติ คหปติจีวรธโร มยา ทิฏโ 
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺติโยสิ ฯเปฯ
สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๗๙] อุปชฺฌายเลโส นาม อิตฺถนฺนามสฺส สทฺธิวิหาริโก ทิฏโ
โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต อฺ อิตฺถนฺนามสฺส สทฺธิวิหาริก
ปสฺสิตฺวา โจเทติ อิตฺถนฺนามสฺส สทฺธิวิหาริโก มยา ทิฏโ  ปาราชิก
ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺติโยสิ ฯเปฯ สงฺฆกมฺม
วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๘๐] อาจริยเลโส นาม อิตฺถนฺนามสฺส อนฺเตวาสิโก ทิฏโ
โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต อฺ อิตฺถนฺนามสฺส อนฺเตวาสิก
ปสฺสิตฺวา โจเทติ อิตฺถนฺนามสฺส อนฺเตวาสิโก มยา ทิฏโ ปาราชิก
ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺติโยสิ ฯเปฯ สงฺฆกมฺม
วาติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๘๑] เสนาสนเลโส นาม อิตฺถนฺนามสฺส เสนาสนวาสิโก ทิฏโ
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โหติ ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต อฺ อิตฺถนฺนามสฺส เสนาสนวาสิก
ปสฺสิตฺวา โจเทติ อิตฺถนฺนามสฺส เสนาสนวาสิโก มยา ทิฏโ 
ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺติโยสิ นตฺถิ
ตยา สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา สงฺฆกมฺม วาติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๘๒] ปาราชิเกน ธมฺเมนาติ จตุนฺน อฺตเรน ฯ อนุทฺธเสยฺยาติ
โจเทติ วา โจทาเปติ วา ฯ อปฺเปวนาม น อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา
จาเวยฺยนฺติ ภิกฺขุภาวา จาเวยฺย สมณธมฺมา จาเวยฺย สีลกฺขนฺธา
จาเวยฺย ตโปคุณา จาเวยฺย ฯ
[๕๘๓] ตโต อปเรน สมเยนาติ ยสฺมึ ขเณ อนุทฺธสิโต โหติ
ต ขณ ต ลย ต มุหุตฺต วีติวตฺเต ฯ สมนุคฺคาหิยมาโนติ เยน
วตฺถุนา อนุทฺธสิโต โหติ ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ สมนุคฺคาหิยมาโน ฯ
อสมนุคฺคาหิยมาโนติ น เกนจิ วุจฺจมาโน ฯ
[๕๘๔] อธิกรณ นาม จตฺตาริ อธิกรณานิ วิวาทาธิกรณ
อนุวาทาธิกรณ ๑อาปตฺตาธิกรณ กิจฺจาธิกรณ ฯ
[๕๘๕] โกจิ เทโส เลสมตฺโต อุปาทินฺโนติ เตส ทสนฺน เลสาน
อฺตโร เลโส อุปาทินฺโน โหติ ฯ
[๕๘๖] ภิกฺขุ จ โทส ปติฏาตีติ ตุจฺฉก มย ภณิต มุสา
มยา ภณิต อภูต มยา ภณิต อชานนฺเตน มยา ภณิต ฯ
#๑ อย ปาโ สพฺพตฺถ น ทิสฺสติ ฯ
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สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๕๘๗] ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ โหติ สงฺฆาทิเสเส สงฺฆาทิเสสทิฏิ โหติ ตฺเจ ปาราชิเกน โจเทติ อสฺสมโณสิ
อสกฺยปุตฺติโยสิ นตฺถิ ตยา สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา
สงฺฆกมฺม วาติ เอวป อาปตฺตฺภาคิย โหติ เลโส จ อุปาทินฺโน
อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสส
อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ โหติ สงฺฆาทิเสเส ถุลฺลจฺจยทิฏิ โหติ
ตฺเจ ปาราชิเกน โจเทติ อสฺสมโณสิ ฯเปฯ สงฺฆกมฺม วาติ
เอวป อาปตฺตฺภาคิย โหติ เลโส จ อุปาทินฺโน อาปตฺติ
วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกขฺ ุ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปชฺชนฺโต
ทิฏโ โหติ สงฺฆาทิเสเส ปาจิตฺติยทิฏิ โหติ ตฺเจ ปาราชิเกน
โจเทติ อสฺสมโณสิ ฯเปฯ สงฺฆกมฺม วาติ เอวป อาปตฺตฺภาคิย โหติ เลโส จ อุปาทินฺโน อาปตฺติ วาจาย วาจาย
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ โหติ
สงฺฆาทิเสเส ปาฏิเทสนียทิฏิ โหติ ฯเปฯ สงฺฆาทิเสเส ทุกฺกฏทิฏิ
โหติ ฯเปฯ สงฺฆาทิเสเส ทุพฺภาสิตทิฏิ โหติ ตฺเจ ปาราชิเกน
โจเทติ อสฺสมโณสิ ฯเปฯ สงฺฆกมฺม วาติ เอวป อาปตฺตฺภาคิย
โหติ เลโส จ อุปาทินฺโน อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๘๘] ภิกฺขุ ถุลฺลจฺจย อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ  โหติ ถุลลฺ จฺจเย
ถุลลฺ จฺจยทิฏิ โหติ ฯเปฯ ถุลลฺ จฺจเย ปาจิตฺติยทิฏิ โหติ ฯเปฯ
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ถุลลฺ จฺจเย ปาฏิเทสนียทิฏิ โหติ ฯเปฯ ถุลลฺ จฺจเย ทุกกฺ ฏทิฏ ิ
โหติ ฯเปฯ ถุลลฺ จฺจเย ทุพฺภาสิตทิฏิ โหติ ฯเปฯ ถุลลฺ จฺจเย
สงฺฆาทิเสสทิฏิ โหติ ตฺเจ ปาราชิเกน โจเทติ อสฺสมโณสิ
ฯเปฯ สงฺฆกมฺม วาติ เอวป อาปตฺตฺภาคิย โหติ เลโส จ
อุปาทินฺโน อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ
ปาจิตฺติย อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ โหติ ฯเปฯ ภิกขฺ ุ ปาฏิเทสนีย
อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ โหติ ฯเปฯ ภิกฺขุ ทุกฺกฏ อชฺฌาปชฺชนฺโต
ทิฏโ โหติ ฯเปฯ ภิกฺขุ ทุพฺภาสิต อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ  โหติ
ทุพฺภาสิเต ทุพฺภาสิตทิฏิ โหติ ฯเปฯ ทุพฺภาสิเต สงฺฆาทิเสสทิฏิ
โหติ ฯเปฯ ทุพฺภาสิเต ถุลฺลจฺจยทิฏิ โหติ ฯเปฯ ทุพฺภาสิเต
ปาจิตฺติยทิฏิ โหติ ฯเปฯ ทุพฺภาสิเต ปาฏิเทสนียทิฏิ โหติ
ฯเปฯ ทุพฺภาสิเต ทุกฺกฏทิฏิ โหติ ตฺเจ ปาราชิเกน โจเทติ
อสฺสมโณสิ ฯเปฯ สงฺฆกมฺม วาติ เอวป อาปตฺตฺภาคิย โหติ
เลโส จ อุปาทินฺโน อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
เอเกก มูล กาตูน จกฺก พนฺธติ พฺพ ฯ
[๕๘๙] ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ โหติ สงฺฆาทิเสเส สงฺฆาทิเสสทิฏิ โหติ ตฺเจ ปาราชิเกน โจทาเปติ
อสฺสมโณสิ ฯเปฯ สงฺฆกมฺม วาติ เอวป อาปตฺตฺภาคิย
โหติ เลโส จ อุปาทินฺโน อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ โหติ สงฺฆาทิเสเส
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ถุลลฺ จฺจยทิฏิ โหติ ฯเปฯ สงฺฆาทิเสเส ปาจิตฺติยทิฏิ โหติ
ฯเปฯ สงฺฆาทิเสเส ปาฏิเทสนียทิฏิ โหติ ฯเปฯ สงฺฆาทิเสเส
ทุกฺกฏทิฏิ โหติ ฯเปฯ สงฺฆาทิเสเส ทุพฺภาสิตทิฏิ โหติ ตฺเจ
ปาราชิเกน โจทาเปติ อสฺสมโณสิ ฯเปฯ สงฺฆกมฺม วาติ เอวป
อาปตฺตฺภาคิย โหติ เลโส จ อุปาทินฺโน อาปตฺติ วาจาย
วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๙๐] ภิกฺขุ ถุลลฺ จฺจย อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ  โหติ ถุลลฺ จฺจเย
ถุลลฺ จฺจยทิฏิ โหติ ฯเปฯ ถุลลฺ จฺจเย ปาจิตฺติยทิฏิ โหติ ฯเปฯ
ถุลลฺ จฺจเย ปาฏิเทสนียทิฏิ โหติ ฯเปฯ ถุลลฺ จฺจเย ทุกกฺ ฏทิฏ ิ
โหติ ฯเปฯ ถุลลฺ จฺจเย ทุพฺภาสิตทิฏิ โหติ ฯเปฯ ถุลลฺ จฺจเย
สงฺฆาทิเสสทิฏิ โหติ ตฺเจ ปาราชิเกน โจทาเปติ อสฺสมโณสิ
ฯเปฯ สงฺฆกมฺม วาติ เอวป อาปตฺตฺภาคิย โหติ เลโส
จ อุปาทินฺโน อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ภิกฺขุ
ปาจิตฺติย อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ โหติ ฯเปฯ ภิกขฺ ุ ปาฏิเทสนีย
อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ โหติ ฯเปฯ ภิกฺขุ ทุกฺกฏ อชฺฌาปชฺชนฺโต
ทิฏโ โหติ ฯเปฯ ทุพฺภาสิต อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ โหติ
ทุพฺภาสิเต ทุพฺภาสิตทิฏิ โหติ ฯเปฯ ทุพฺภาสิเต สงฺฆาทิเสสทิฏิ
โหติ ฯเปฯ ทุพฺภาสิเต ถุลฺลจฺจยทิฏิ โหติ ฯเปฯ ทุพฺภาสิเต
ปาจิตฺติยทิฏิ โหติ ฯเปฯ ทุพฺภาสิเต ปาฏิเทสนียทิฏิ โหติ ฯเปฯ
ทุพฺภาสิเต ทุกฺกฏทิฏิ โหติ ตฺเจ ปาราชิเกน โจทาเปติ
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อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺติโยสิ นตฺถิ ตยา สทฺธึ อุโปสโถ วา
ปวารณา วา สงฺฆกมฺม วาติ เอวป อาปตฺตฺภาคิย โหติ
เลโส จ อุปาทินฺโน อาปตฺติ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ
[๕๙๑] อนาปตฺติ ตถาสฺี โจเทติ วา โจทาเปติ วา
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
_____________________

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 398

ทสมสงฺฆาทิเสส
[๕๙๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ อถโข เทวทตฺโต เยน โกกาลิโก กฏโมรกติสฺสโก
ขณฺฑเทวิยา ปุตฺโต สมุททฺ ทตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
โกกาลิก กฏโมรกติสฺสก ขณฺฑเทวิยา ปุตฺต สมุททฺ ทตฺต เอตทโวจ
เอถ มย อาวุโส สมณสฺส โคตมสฺส สงฺฆเภท กริสฺสาม จกฺกเภทนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต โกกาลิโก เทวทตฺต เอตทโวจ สมโณ โข
อาวุโส โคตโม มหิทฺธโิ ก มหานุภาโว กถ มย สมณสฺส โคตมสฺส
สงฺฆเภท กริสฺสาม จกฺกเภทนฺติ ฯ เอถ มย อาวุโส สมณ โคตม
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺจ วตฺถูนิ ยาจิสฺสาม ภควา ภนฺเต อเนกปริยาเยน
อปฺปจฺฉสฺส สนฺตุฏสฺส สลฺเลขสฺส ธูตสฺส ปาสาทิกสฺส อปฺปจฺจยสฺส
วิริยารมฺภสฺส วณฺณวาที อิมานิ ภนฺเต ปฺจ วตฺถูนิ อเนกปริยาเยน
อปฺปจฺฉตาย สนฺตุฏตาย ๑ สลฺเลขาย ธูตาย ๒ ปาสาทิกาย ๓
วิริยารมฺภาย สวตฺตนฺติ สาธุ ภนฺเต ภิกฺขู ยาวชีว อารฺกา อสฺสุ
โย คามนฺต โอสเรยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว ปณฺฑปาติกา
อสฺสุ โย นิมนฺตน สาทิเยยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว ปสุกูลิกา
อสฺสุ โย คหปติจีวร สาทิเยยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว
รุกฺขมูลิกา อสฺสุ โย ฉนฺน อุปคจฺเฉยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว
#๑ ยุ. ม. สนฺตุฏิยา ฯ ๒ ยุ. ม. ธุตฺตาย ฯ ๓ ยุ. ม. ปาสาทิกตาย ฯ
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มจฺฉมส น ขาเทยฺยุ โย มจฺฉมส ขาเทยฺย วชฺช น ผุเสยฺยาติ
อิมานิ สมโณ โคตโม นานุชานิสฺสติ เต มย อิเมหิ ปฺจหิ
วตฺถูหิ ชน สฺาเปสฺสามาติ ฯ สกฺกา โข อาวุโส อิเมหิ
ปฺจหิ วตฺถูหิ สมณสฺส โคตมสฺส สงฺฆเภท ๑ กาตุ จกฺกเภท ๒
ลูขปฺปสนฺนา หิ อาวุโส มนุสฺสาติ ฯ
[๕๙๓] อถโข เทวทตฺโต สปริโส เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข เทวทตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ ภควา ภนฺเต อเนกปริยาเยน อปฺปจฺฉสฺส สนฺตุฏสฺส สลฺเลขสฺส ธูตสฺส ปาสาทิกสฺส
อปฺปจฺจยสฺส วิริยารมฺภสฺส วณฺณวาที อิมานิ ภนฺเต ปฺจ วตฺถูนิ
อเนกปริยาเยน อปฺปจฺฉตาย สนฺตุฏตาย สลฺเลขาย ธูตาย ปาสาทิกาย อปฺปจฺจยาย วิริยารมฺภาย สวตฺตนฺติ สาธุ ภนฺเต ภิกฺขู
ยาวชีว อารฺกา อสฺสุ โย คามนฺต โอสเรยฺย วชฺช น ผุเสยฺย
ยาวชีว ปณฑ
ฺ ปาติกา อสฺสุ โย นิมนฺตน สาทิเยยฺย วชฺช น
ผุเสยฺย ยาวชีว ปสุกูลิกา อสฺสุ โย คหปติจีวร สาทิเยยฺย วชฺช
น ผุเสยฺย ยาวชีว รุกฺขมูลิกา อสฺสุ โย ฉนฺน อุปคจฺเฉยฺย วชฺช
น ผุเสยฺย ยาวชีว มจฺฉมส น ขาเทยฺยุ โย มจฺฉมส ขาเทยฺย
วชฺช น ผุเสยฺยาติ ฯ อล เทวทตฺต โย อิจฺฉติ อารฺโก
โหตุ โย อิจฺฉติ คามนฺเต วิหรตุ โย อิจฺฉติ ปณฺฑปาติโก โหตุ
#๑ ยุ. ม. สงฺฆเภโท ฯ ๒ ยุ. ม. จกฺกเภโท ฯ
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โย อิจฺฉติ นิมนฺตน สาทิยตุ โย อิจฺฉติ ปสุกูลิโก โหตุ โย
อิจฺฉติ คหปติจีวร สาทิยตุ อฏมาเส โข มยา เทวทตฺต
รุกฺขมูลเสนาสน อนฺุาต ติโกฏิปริสุทฺธ มจฺฉมส อทิฏ อสฺสุต
อปริสงฺกิตนฺติ ฯ
[๕๙๔] อถโข เทวทตฺโต น ภควา อิมานิ ปฺจ วตฺถูนิ
อนุชานาตีติ หฏโ อุทคฺโค สปริโส อุฏายาสนา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข เทวทตฺโต สปริโส ๑
ราชคห ปวิสิตฺวา ปฺจหิ วตฺถูหิ ชน สฺาเปสิ มย อาวุโส
สมณ โคตม อุปสงฺกมิตฺวา ปฺจ วตฺถูนิ ยาจิมฺหา ภควา ภนฺเต
อเนกปริยาเยน อปฺปจฺฉสฺส สนฺตุฏสฺส สลฺเลขสฺส ธูตสฺส ปาสาทิกสฺส อปฺปจฺจยสฺส วิริยารมฺภสฺส วณฺณวาที อิมานิ ภนฺเต ปฺจ
วตฺถูนิ อเนกปริยาเยน อปฺปจฺฉตาย สนฺตุฏตาย สลฺเลขาย ธูตาย
ปาสาทิกาย อปฺปจฺจยาย วิริยารมฺภาย สวตฺตนฺติ สาธุ ภนฺเต
ภิกฺขู ยาวชีว อารฺกา อสฺสุ โย คามนฺต โอสเรยฺย วชฺช น
ผุเสยฺย ยาวชีว ปณฺฑปาติกา อสฺสุ โย นิมนฺตน สาทิเยยฺย
วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว ปสุกูลิกา อสฺสุ โย คหปติจีวร
สาทิเยยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว รุกฺขมูลิกา อสฺสุ โย ฉนฺน
อุปคจฺเฉยฺย วชฺช น ผุเสยฺย ยาวชีว มจฺฉมส น ขาเทยฺยุ โย
มจฺฉมส ขาเทยฺย วชฺช น ผุเสยฺยาติ อิมานิ สมโณ โคตโม
#๑ ยุ. ม. โปตฺถเกสุ อย ปาโ น โหติ ฯ
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นานุชานาติ เต มย อิเมหิ ปฺจหิ วตฺถูหิ สมาทาย วตฺตามาติ ฯ
[๕๙๕] ตตฺถ เย เต มนุสฺสา อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา ทุพฺพุทฺธิโน
เต เอวมาหสุ อิเม โข สมณา สกฺยปุตฺติยา ธูตา สลฺเลขวุตฺติโน
สมโณ ปน โคตโม พาหุลฺลิโก พาหุลฺลาย เจเตตีติ ฯ เย ปน
เต มนุสฺสา สทฺธา ปสนฺนา ปณฺฑิตา พุทฺธิมนฺโต เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม เทวทตฺโต ภควโต สงฺฆเภทาย
ปรกฺกมิสฺสติ จกฺกเภทายาติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม เทวทตฺโต
สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิสฺสติ จกฺกเภทายาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา เทวทตฺต ปฏิปุจฺฉิ
สจฺจ กิร ตฺว เทวทตฺต สงฺฆเภทาย ปรกฺกมสิ จกฺกเภทายาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริส
ฯเปฯ กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิสฺสสิ
จกฺกเภทาย เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกเมยฺย เภทนสวตฺตนิก วา อธิกรณ
สมาทาย ปคฺคยฺห ติฏเยฺย โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย
มา อายสฺมา สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกมิ เภทนสวตฺตนิก
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วา อธิกรณ สมาทาย ปคฺคยฺห อฏาสิ สเมตายสฺมา สงฺเฆน
สมคฺโค หิ สงฺโฆ สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ
วิหรตีติ ฯ เอวฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว ปคฺคเณฺหยฺย
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติย สมนุภาสิตพฺโพ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ
ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมาโน ต ปฏินิสฺสชฺเชยฺย อิจฺเจต กุสล
โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺเชยฺย สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๕๙๖] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สมคฺโค นาม สงฺโฆ สมานสวาสโก
สมานสีมาย ิโต ฯ เภทาย ปรกฺกเมยฺยาติ กถ อิเม
นานา อสฺสุ วินา อสฺสุ วคฺคา อสฺสูติ ปกฺข ปริเยสติ คณ
พนฺธติ ฯ เภทนสวตฺตนิก วา อธิกรณนฺติ อฏารสเภทกรวตฺถูนิ ฯ
สมาทายาติ อาทาย ฯ ปคฺคยฺหาติ ทีเปยฺย ฯ ติฏเยฺยาติ
นปฺปฏินิสฺสชฺเชยฺย ฯ
[๕๙๗] โส ภิกฺขูติ โย โส สงฺฆเภทโก ภิกฺขุ ฯ ภิกฺขูหีติ
อฺเหิ ภิกฺขูหิ ฯ เย ปสฺสนฺติ เย สุณนฺติ เตหิ วตฺตพฺโพ มา
อายสฺมา สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกมิ เภทนสวตฺตนิก วา
อธิกรณ สมาทาย ปคฺคยฺห อฏาสิ สเมตายสฺมา สงฺเฆน สมคฺโค
หิ สงฺโฆ สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ วิหรตีติ ฯ
ทุติยมฺป วตฺตพฺโพ ตติยมฺป วตฺตพฺโพ ฯ สเจ ปฏินิสฺสชฺชติ อิจฺเจต
กุสล โน เจ ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สุตฺวา น
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วทนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ภิกฺขุ สงฺฆมชฺฌป อากฑฺฒิตฺวา
วตฺตพฺโพ มา อายสฺมา สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกมิ เภทน
สวตฺตนิก วา อธิกรณ สมาทาย ปคฺคยฺห อฏาสิ สเมตายสฺมา
สงฺเฆน สมคฺโค หิ สงฺโฆ สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ
วิหรตีติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺโพ ตติยมฺป วตฺตพฺโพ ฯ สเจ ปฏินิสฺสชฺชติ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๙๘] โส ภิกฺขุ สมนุภาสิตพฺโพ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
สมนุภาสิตพฺโพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส
เภทาย ปรกฺกมติ ฯ โส ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ สมนุภาเสยฺย ตสฺส วตฺถสุ ฺส
ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกมติ ฯ โส ต
วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกขฺ ุ สมนุภาสติ ตสฺส
วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
สมนุภาสนา ตสฺส วตฺถุสสฺ ปฏินิสฺสคฺคาย โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ
สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกมติ ฯ โส ต วตฺถุ นปฺปฏินิสสฺ ชฺชติ ฯ
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ สมนุภาสติ ตสฺส วตฺถุสสฺ ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ
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ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน สมนุภาสนา ตสฺส
วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
สมนุภฏโ สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสสฺ คฺคาย ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๕๙๙] ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปชฺชนฺตสฺส ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๖๐๐] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี นปฺปฏินสิ ฺสชฺชติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก นปฺปฏินสิ ฺสชฺชติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี นปฺปฏินิสฺสชฺชติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๐๑] อนาปตฺติ อสมนุภาสนฺตสฺส ปฏินิสฺสชฺชนฺตสฺส อุมฺมตฺตกสฺส ๑ อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
___________________
#๑ อิโต ปร ยุโรปยโปตฺถเกเยว ขิตฺตจิตฺตสฺส เวทนฏฏสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
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เอกาทสมสงฺฆาทิเสส
[๖๐๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน เทวทตฺโต สงฺฆเภทาย
ปรกฺกมติ จกฺกเภทาย ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ อธมฺมวาที เทวทตฺโต
อวินยวาที เทวทตฺโต กถ หิ นาม เทวทตฺโต สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิสฺสติ
จกฺกเภทายาติ ฯ เอว วุตฺเต โกกาลิโก กฏโมรกติสฺสโก
ขณฺฑเทวิยา ปุตฺโต สมุททฺ ทตฺโต เต ภิกฺขู เอตทโวจุ มา
อายสฺมนฺโต เอว อวจุตฺถ ธมฺมวาที เทวทตฺโต วินยวาที เทวทตฺโต
อมฺหากฺจ เทวทตฺโต ฉนฺทฺจ รุจิฺจ อาทาย โวหรติ ชานาติ
โน ภาสติ อมฺหากมฺเปต ขมตีติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู
เทวทตฺตสฺส สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺตสฺส อนุวตฺตกา ภวิสฺสนฺติ วคฺควาทกาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ภิกฺขู ปฏิปุจฉฺ ิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขู เทวทตฺตสฺส
สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺตสฺส อนุวตฺตกา วคฺควาทกาติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ภิกฺขเว เตส
โมฆปุริสาน ฯเปฯ กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา
เทวทตฺตสฺส สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺตสฺส อนุวตฺตกา ภวิสฺสนฺติ วคฺค-
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วาทกา เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ตสฺเสว โข ปน ภิกขฺ ุสฺส
ภิกฺขู โหนฺติ อนุวตฺตกา วคฺควาทกา เอโก วา เทฺว วา ตโย
วา เต เอว วเทยฺยุ มา อายสฺมนฺโต เอต ภิกฺขุ กิฺจิ อวจุตฺถ
ธมฺมวาที เจโส ภิกฺขุ วินยวาที เจโส ภิกฺขุ อมฺหากฺเจโส
ภิกฺขุ ฉนฺทฺจ รุจิฺจ อาทาย โวหรติ ชานาติ โน ภาสติ
อมฺหากมฺเปต ขมตีติ ฯ เต ภิกฺขู ภิกขฺ ูหิ เอวมสฺสุ วจนียา มา
อายสฺมนฺโต เอว อวจุตฺถ น เจโส ภิกฺขุ ธมฺมวาที น เจโส
ภิกฺขุ วินยวาที มา อายสฺมนฺตานมฺป สงฺฆเภโท รุจฺจิตฺถ สเมตายสฺมนฺตาน สงฺเฆน สมคฺโค หิ สงฺโฆ สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน
เอกุทฺเทโส ผาสุ วิหรตีติ ฯ เอวฺจ เต ภิกฺขู ภิกขฺ ูหิ วุจฺจมานา
ตเถว ปคฺคเณฺหยฺยุ เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ ยาวตติย สมนุภาสิตพฺพา
ตสฺส ปฏินิสสฺ คฺคาย ฯ ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมานา ต ปฏินิสฺสชฺเชยฺยุ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺเชยฺยุ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๖๐๓] ตสฺเสว โข ปนาติ ตสฺส สงฺฆเภทกสฺส ภิกฺขุโน ฯ
ภิกฺขู โหนฺตตี ิ อฺเ ภิกฺขู โหนฺติ ฯ อนุวตฺตกาติ ยทิฏิโก
โหติ ยขนฺติโก ยรุจิโก เตป ตทิฏิกา โหนฺติ ตขนฺติกา ตรุจิกา ฯ
วคฺควาทกาติ ตสฺส วณฺณาย ปกฺขาย ิตา โหนฺติ ฯ เอโก วา
เทฺว วา ตโย วาติ เอโก วา โหติ เทฺว วา ตโย วา เต
เอว วเทยฺยุ มา อายสฺมนฺโต เอต ภิกขฺ ุ กิฺจิ อวจุตฺถ ธมฺมวาที

วินย. มหาวิภงฺโค (๑) - หนาที่ 407

เจโส ภิกฺขุ วินยวาที เจโส ภิกฺขุ อมฺหากฺเจโส ภิกฺขุ ฉนฺทฺจ
รุจิฺจ อาทาย โวหรติ ชานาติ โน ภาสติ อมฺหากมฺเปต ขมตีติ ฯ
[๖๐๔] เต ภิกฺขูติ เย เต อนุวตฺตกา ภิกฺขู ฯ ภิกฺขูหีติ
อฺเหิ ภิกฺขูหิ ฯ เย ปสฺสนฺติ เย สุณนฺติ เตหิ วตฺตพฺพา มา
อายสฺมนฺโต เอว อวจุตฺถ น เจโส ภิกฺขุ ธมฺมวาที น เจโส
ภิกฺขุ วินยวาที มา อายสฺมนฺตานมฺป สงฺฆเภโท รุจฺจิตฺถ สเมตายสฺมนฺตาน สงฺเฆน สมคฺโค หิ สงฺโฆ สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน
เอกุทฺเทโส ผาสุ วิหรตีติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺพา ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ
สเจ ปฏินิสสฺ ชฺชนฺติ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺชนฺติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ สุตฺวา น วทนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต
ภิกฺขู สงฺฆมชฺฌป อากฑฺฒิตฺวา วตฺตพฺพา มา อายสฺมนฺโต เอว
อวจุตฺถ น เจโส ภิกฺขุ ธมฺมวาที น เจโส ภิกฺขุ วินยวาที มา
อายสฺมนฺตานมฺป สงฺฆเภโท รุจฺจิตฺถ สเมตายสฺมนฺตาน สงฺเฆน
สมคฺโค หิ สงฺโฆ สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ
วิหรตีติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺพา ตติยมฺป วตฺตพฺพา ฯ สเจ ปฏินิสฺสชฺชนฺติ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺชนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๐๕] เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ สมนุภาสิตพฺพา ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว สมนุภาสิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม จ อิตฺถนฺนาโม
จ ภิกฺขู อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺตสฺส อนุวตฺตกา
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วคฺควาทกา ฯ เต ต วตฺถุ นปฺปฏินิสสฺ ชฺชนฺติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามฺจ อิตฺถนฺนามฺจ ภิกฺขู สมนุภาเสยฺย
ตสฺส วตฺถุสสฺ ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม จ อิตฺถนฺนาโม จ ภิกขฺ ู อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺตสฺส อนุวตฺตกา วคฺควาทกา ฯ เต
ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามฺจ อิตฺถนฺนามฺจ
ภิกฺขู สมนุภาสติ ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อิตฺถนฺนามสฺส จ อิตฺถนฺนามสฺส จ ภิกฺขูน สมนุภาสนา ตสฺส วตฺถุสฺส
ปฏินิสฺสคฺคาย โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม จ อิตฺถนฺนาโม จ ภิกฺขู
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺตสฺส อนุวตฺตกา วคฺค
วาทกา ฯ เต ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามฺจ
อิตฺถนฺนามฺจ ภิกฺขู สมนุภาสติ ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส จ อิตฺถนฺนามสฺส จ ภิกขฺ ูน
สมนุภาสนา ตสฺส วตฺถุสสฺ ปฏินิสฺสคฺคาย โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมนุภฏา สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม จ
อิตฺถนฺนาโม จ ภิกฺขู ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๐๖] ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา กมฺม-
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วาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปชฺชนฺตาน ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ เทฺว ตโย เอกโต สมนุภาสิตพฺพา ตทุตฺตริ น สมนุภาสิตพฺพา ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๖๐๗] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติกา นปฺปฏินสิ ฺสชฺชนฺติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี นปฺปฏินิสฺสชฺชนฺติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๐๘] อนาปตฺติ อสมนุภาสนฺตาน ปฏินิสฺสชฺชนฺตาน อุมฺมตฺตกาน ขิตฺตจิตฺตาน เวทนฏฏาน อาทิกมฺมิกานนฺติ ฯ
เอกาทสมสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
___________________
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ทฺวาทสมสงฺฆาทิเสส
[๖๐๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ฉนฺโน อนาจาร
อาจรติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ มา อาวุโส ฉนฺน เอวรูป อกาสิ
เนต กปฺปตีติ ฯ โส เอว วเทสิ กึ นุ โข นาม ตุเมฺห อาวุโส
ม วตฺตพฺพ มฺถ อห โข นาม ตุเมฺห วเทยฺย อมฺหาก
พุทฺโธ อมฺหาก ธมฺโม อมฺหาก อยฺยปุตฺเตน ธมฺโม อภิสมิโต
เสยฺยถาป นาม มหาวาโต วายนฺโต ติณกฏปณฺณสฏ ๑ เอกโต
อุสฺสาเทยฺย ๒ เสยฺยถาป วา ปน นที ปพฺพเตยฺยา สงฺขเสวาลปณก
เอกโต อุสฺสาเทยฺย เอวเมว ตุเมฺห นานานามา นานาโคตฺตา
นานาชจฺจา นานากุลา ปพฺพชิตา เอกโต อุสฺสาทิตา ๓ กึ นุ โข
นาม ตุเมฺห อาวุโส ม วตฺตพฺพ มฺถ อห โข นาม ตุเมฺห
วเทยฺย อมฺหาก พุทฺโธ อมฺหาก ธมฺโม อมฺหาก อยฺยปุตฺเตน
ธมฺโม อภิสมิโตติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ลชฺชิโน
กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา เต อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม อายสฺมา ฉนฺโน ภิกฺขูหิ สหธมฺมิก วุจฺจมาโน อตฺตาน
อวจนีย กริสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
#๑ ยุ. ม. ติณกฏปณฺณกสฏ ฯ ๒ อุสฺสาเรยฺย ฯ ๓ ยุ. ม. อุสฺสาริตา ฯ
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ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺต ฉนฺน ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร
ตฺว ฉนฺน ภิกฺขูหิ สหธมฺมิก วุจฺจมาโน อตฺตาน อวจนีย กโรสีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริส
ฯเปฯ อกรณีย กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส ภิกฺขหู ิ สหธมฺมิก
วุจฺจมาโน อตฺตาน อวจนีย กริสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ ภิกฺขุ ปเนว ทุพฺพจชาติโก โหติ อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ
สิกฺขาปเทสุ ภิกฺขูหิ สหธมฺมิก วุจฺจมาโน อตฺตาน อวจนีย กโรติฑ
มา ม อายสฺมนฺโต กิฺจิ อวจุตฺถ กลฺยาณ วา ปาปก วา
อหมฺปายสฺมนฺเต น กิฺจิ วกฺขามิ กลฺยาณ วา ปาปก วา
วิรมถายสฺมนฺโต มม วจนายาติ ฯ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส
วจนีโย มา อายสฺมา อตฺตาน อวจนีย อกาสิ วจนียเมว อายสฺมา
อตฺตาน กโรตุ อายสฺมาป ภิกฺขู วเทตุ สหธมฺเมน ภิกฺขูป
อายสฺมนฺต วกฺขนฺติ สหธมฺเมน เอว สวฑฺฒา หิ ตสฺส ภควโต
ปริสา ยทิท อฺมฺวจเนน อฺมฺวุฏาปเนนาติ ฯ
เอวฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว ปคฺคเณฺหยฺย โส
ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติย สมนุภาสิตพฺโพ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมาโน ต ปฏินิสสฺ ชฺเชยฺย อิจฺเจต กุสล โน
เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๖๑๐] ภิกฺขุ ปเนว ทุพฺพจชาติโก โหตีติ ทุพฺพโจ โหติ
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โทวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อกฺขโม อปฺปทกฺขิณคฺคาหี
อนุสาสนึ ฯ อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ สิกฺขาปเทสูติ ปาติโมกฺขปริยาปนฺเนสุ สิกขฺ าปเทสุ ฯ ภิกฺขูหีติ อฺเหิ ภิกฺขูหิ ฯ สหธมฺมิก
นาม ย ภควตา ปฺตฺต สิกฺขาปท เอต สหธมฺมิก นาม ฯ
เตน วุจฺจมาโน อตฺตาน อวจนีย กโรติ มา ม อายสฺมนฺโต
กิฺจิ อวจุตฺถ กลฺยาณ วา ปาปก วา อหมฺปายสฺมนฺเต น
กิฺจิ วกฺขามิ กลฺยาณ วา ปาปก วา วิรมถายสฺมนฺโต มม
วจนายาติ ฯ
[๖๑๑] โส ภิกฺขูติ โย โส ทุพฺพจชาติโก ภิกขฺ ุ ฯ ภิกฺขูหีติ
อฺเหิ ภิกฺขูหิ ฯ เย ปสฺสนฺติ เย สุณนฺติ เตหิ วตฺตพฺโพ มา
อายสฺมา อตฺตาน อวจนีย อกาสิ วจนียเมว อายสฺมา อตฺตาน
กโรตุ อายสฺมาป ภิกฺขู วเทตุ สหธมฺเมน ภิกฺขูป อายสฺมนฺต
วกฺขนฺติ สหธมฺเมน เอว สวฑฺฒา หิ ตสฺส ภควโต ปริสา ยทิท
อฺมฺวจเนน อฺมฺวุฏาปเนนาติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺโพ
ตติยมฺป วตฺตพฺโพ ฯ สเจ ปฏินิสฺสชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ
ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สุตฺวา น วทนฺติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ภิกฺขุ สงฺฆมชฺฌป อากฑฺฒิตฺวา วตฺตพฺโพ มา
อายสฺมา อตฺตาน อวจนีย อกาสิ วจนียเมว อายสฺมา อตฺตาน
กโรตุ อายสฺมาป ภิกฺขู วเทตุ สหธมฺเมน ภิกฺขูป อายสฺมนฺต
วกฺขนฺติ สหธมฺเมน เอว สวฑฺฒา หิ ตสฺส ภควโต ปริสา ยทิท
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อฺมฺวจเนน อฺมฺวุฏาปเนนาติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺโพ
ตติยมฺป วตฺตพฺโพ ฯ สเจ ปฏินิสฺสชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ
ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๑๒] โส ภิกฺขุ สมนุภาสิตพฺโพ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
สมนุภาสิตพฺโพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา พฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ สหธมฺมิก
วุจฺจมาโน อตฺตาน อวจนีย กโรติ ฯ โส ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ
สมนุภาเสยฺย ตสฺส วตฺถสุ ฺส ปฏินิสสฺ คฺคาย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ สหธมฺมิก
วุจฺจมาโน อตฺตาน อวจนีย กโรติ ฯ โส ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ สมนุภาสติ ตสฺส วตฺถุสสฺ
ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
สมนุภาสนา ตสฺส วตฺถุสสฺ ปฏินิสฺสคฺคาย โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ สหธมฺมิก วุจฺจมาโน อตฺตาน อวจนีย
กโรติ ฯ โส ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ
สมนุภาสติ ตสฺส วตฺถุสสฺ ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยสฺมายสฺมโต ขมติ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน สมนุภาสนา ตสฺส วตฺถุสสฺ ปฏินิสฺสคฺคาย
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โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมนุภฏโ สงฺเฆน
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๑๓] ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา
กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปชฺชนฺตสฺส ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ ฯเปฯ เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๖๑๔] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก นปฺปฏินสิ ฺสชฺชติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี นปฺปฏินิสฺสชฺชติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
อธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๑๕] อนาปตฺติ อสมนุภาสนฺตสฺส ปฏินิสสฺ ชฺชนฺตสฺส อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทฺวาทสมสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
______________
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เตรสมสงฺฆาทิเสส
[๖๑๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อสฺสชิปุนพฺพสุกา
นาม กิฏาคิรสิ ฺมึ อาวาสิกา โหนฺติ อลชฺชิโน ปาปภิกฺขู ฯ เต เอวรูป
อนาจาร อาจรนฺติ มาลาวจฺฉ โรเปนฺติป โรปาเปนฺติป สิฺจนฺติป
สิฺจาเปนฺติป โอจินนฺติป โอจินาเปนฺติป คนฺเถนฺติป คนฺถาเปนฺติป
เอกโตวณฺฏิกมาล กโรนฺตปิ  การาเปนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล กโรนฺติป
การาเปนฺติป มฺชริก กโรนฺติป การาเปนฺติป วิธุติก กโรนฺติป
การาเปนฺติป วฏสก กโรนฺติป การาเปนฺติป อาเวฬ กโรนฺติป การาเปนฺติป อุรจฺฉท กโรนฺติป การาเปนฺติป ฯ เต กุลิตฺถีน กุลธีตาน
กุลกุมาริกาน กุลสุณฺหาน กุลทาสีน เอกโตวณฺฏิกมาล หรนฺตปิ 
หราเปนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล หรนฺตปิ  หราเปนฺติป มฺชาริก
หรนฺติป หราเปนฺติป วิธุติก หรนฺติป หราเปนฺติป วฏสก หรนฺติป
หราเปนฺติป อาเวฬ หรนฺติป หราเปนฺติป อุรจฺฉท หรนฺติป หราเปนฺติป ฯ เต กุลิตฺถีหิ กุลธีตาหิ กุลกุมารีหิ กุลสุณฺหาหิ กุลทาสีหิ
สทฺธึ เอกภาชเนป ภฺุชนฺติ เอกถาลเกป ปวนฺติ เอกาสเนป นิสีทนฺติ
เอกมฺเจป ตุวฏเฏนฺติ เอกตฺถรณาป ตุวฏเฏนฺติ เอกปาวุรณาป
ตุวฏเฏนฺติ เอกตฺถรณปาวุรณาป ตุวฏเฏนฺติ วิกาเลป ภฺุชนฺติ
มชฺชป ปวนฺติ มาลาคนฺธวิเลปนป ธาเรนฺติ นจฺจนฺติป คายนฺติป
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วาเทนฺติป ลาเสนฺติป นจฺจนฺติยาป นจฺจนฺติ นจฺจนฺติยาป คายนฺติ
นจฺจนฺติยาป วาเทนฺติ นจฺจนฺติยาป ลาเสนฺติ คายนฺติยาป นจฺจนฺติ
คายนฺติยาป คายนฺติ คายนฺติยาป วาเทนฺติ คายนฺติยาป ลาเสนฺติ
วาเทนฺติยาป นจฺจนฺติ วาเทนฺติยาป คายนฺติ วาเทนฺติยาป วาเทนฺติ
วาเทนฺติยาป ลาเสนฺติ ลาเสนฺติยาป นจฺจนฺติ ลาเสนฺติยาป คายนฺติ
ลาเสนฺติยาป วาเทนฺติ ลาเสนฺติยาป ลาเสนฺติ อฏปเทป กีฬนฺติ
ทสปเทป กีฬนฺติ อากาเสป กีฬนฺติ ปริหารปเถป กีฬนฺติ สนฺติกายป
กีฬนฺติ ขลิกายป กีฬนฺติ ฆฏิกายป ๑ กีฬนฺติ สลากหตฺเถนป กีฬนฺติ
อกฺเขนป กีฬนฺติ ปงฺกจีเรนป ๒ กีฬนฺติ วงฺกเกนป กีฬนฺติ โมกฺขจิกายป
กีฬนฺติ จิงฺคุลเกนป กีฬนฺติ ปตฺตาฬฺหเกนป กีฬนฺติ รถเกนป กีฬนฺติ
ธนุเกนป กีฬนฺติ อกฺขริกายป กีฬนฺติ มเนสิกายป กีฬนฺติ ยถาวชฺเชนป
กีฬนฺติ หตฺถสิ ฺมิมฺป สิกฺขนฺติ อสฺสสฺมมิ ฺป สิกฺขนฺติ รถสฺมิมฺป สิกฺขนฺติ
ธนุสฺมิมฺป สิกฺขนฺติ ถรุสมฺ ิมฺป สิกฺขนฺติ หตฺถิสฺสป ปุรโต ธาวนฺติ
อสฺสสฺสป ปุรโต ธาวนฺติ รถสฺสป ปุรโต ธาวนฺติ ธาวนฺติป
อาธาวนฺติป อุสฺเสเฬฺหนฺติป อปฺโผเฏนฺติป ๓ นิพฺพชุ ฺฌนฺติป มุฏ ีหิป
ยุชฺฌนฺติ รงฺคมชฺเฌป สงฺฆาฏึ ปตฺถริตฺวา นจฺจนฺตึ ๔เอว วเทนฺติ ๕
อิธ ภคินิ นจฺจสฺสูติ นลาฏิกป เทนฺติ วิวิธมฺป อนาจาร อาจรนฺติ ฯ
[๖๑๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ กาสีสุ วสฺส วุตฺโถ
#๑ ยุ. ม. รา. ฆฏิเกนป ฯ ๒ ยุ. ม. ปงฺคจีเรนป ฯ
#๓ ยุ. อปฺโปเนฺติป ฯ ๔ ยุ. นจฺจกึ ฯ ๕ ยุ. ม. รา. วทนฺติ ฯ
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สาวตฺถึ คจฺฉนฺโต ภควนฺต ทสฺสนาย เยน กิฏาคิริ ตทวสริ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย กิฏาคิรึ
ปณฺฑาย ปาวิสิ ปาสาทิเกน อภิกฺกนฺเตน ปฏิกฺกนฺเตน อาโลกิเตน
วิโลกิเตน สมฺมิฺชิเตน ปสาริเตน โอกฺขิตฺตจกฺขุ อิริยาปถสมฺปนฺโน ฯ
มนุสฺสา ต ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เอวมาหสุ กฺวาย อพลพโล วิย
มนฺทมนฺโท วิย ภากุฏิกภากุฏิโก วิย โก อิมสฺส อุปคตสฺส
ปณฺฑกป ทสฺสติ อมฺหาก ปน อยฺยา อสฺสชิปุนพฺพสุกา สณฺหา
สขิลา สุขสมฺภาสา มิหิตปุพฺพงฺคมา เอหิสฺวาคตวาทิโน อพฺภากุฏิกา
อุตฺตานมุขา ปุพฺพภาสิโน เตส โข นาม ปณฺโฑ ทาตพฺโพติ ฯ
อทฺทสา โข อฺตโร อุปาสโก ต ภิกฺขุ กิฏาคิรสิ ฺมึ ปณฺฑาย
จรนฺต ทิสฺวาน เยน โส ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต
ภิกฺขุ อภิวาเทตฺวา เอตทโวจ อป ภนฺเต ปณฺโฑ ลพฺภตีติ ฯ น
โข อาวุโส ปณฺโฑ ลพฺภตีติ ฯ เอหิ ภนฺเต ฆร คมิสฺสามาติ ฯ
อถโข โส อุปาสโก ต ภิกฺขุ ฆร เนตฺวา โภเชตฺวา เอตทโวจ
กห ภนฺเต อยฺโย คมิสฺสตีติ ฯ สาวตฺถึ โข อห อาวุโส คมิสฺสามิ
ภควนฺต ทสฺสนายาติ ฯ เตนหิ ภนฺเต มม วจเนน ภควโต ปาเท
สิรสา วนฺท เอวฺจ วเทหิ ทุฏโ  ภนฺเต กิฏาคิรสิ ฺมึ อาวาโส
อสฺสชิปุนพฺพสุกา นาม กิฏาคิริสฺมึ อาวาสิกา อลชฺชิโน ปาปภิกฺขู
เต เอวรูป อนาจาร อาจรนฺติ มาลาวจฺฉ โรเปนฺติป โรปาเปนฺติป
สิฺจนฺติป สิฺจาเปนฺติป โอจินนฺติป โอจินาเปนฺติป คนฺเถนฺติป
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คนฺถาเปนฺติป เอกโตวณฺฏิกมาล กโรนฺติป การาเปนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล กโรนฺติป การาเปนฺติป ฯเปฯ วิวิธมฺป อนาจาร
อาจรนฺติ เยป เต ภนฺเต มนุสฺสา ปุพฺเพ สทฺธา อเหสุ ปสนฺนา
เตป เอตรหิ อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา ยานิป ตานิ สงฺฆสฺส ปุพฺเพ
ทานปถานิ ตานิป เอตรหิ อุปจฺฉินฺนานิ ริฺจนฺติ เปสลา ภิกขฺ ู
นิวสนฺติ ปาปภิกฺขู สาธุ ภนฺเต ภควา กิฏาคิรึ ภิกขฺ ู ปหิเณยฺย
ยถาย กิฏาคิริสฺมึ อาวาโส สณฺเหยฺยาติ ฯ เอวมาวุโสติ โข
โส ภิกฺขุ ตสฺส อุปาสกสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ๑ เยน สาวตฺถี เตน
ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน เยน สาวตฺถี เชตวน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราโม เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๖๑๘] อาจิณฺณ โข ปเนต พุทธฺ าน ภควนฺตาน อาคนฺตุเกหิ
ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปฏิสมฺโมทิตุ ฯ อถโข ภควา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ
กจฺจิ ภิกฺขุ ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิ อปฺปกิลมเถน อทฺธาน
อาคโต กุโต จ ตฺว ภิกฺขุ อาคจฺฉสีติ ฯ ขมนีย ภควา ยาปนีย
ภควา อปฺปกิลมเถน จาห ภนฺเต อทฺธาน อาคโต อิธาห ภนฺเต
กาสีสุ วสฺส วุตฺโถ สาวตฺถึ อาคจฺฉนฺโต ภควนฺต ทสฺสนาย เยน
กิฏาคิริ ตทวสรึ อถขฺวาห ภนฺเต ปุพพฺ ณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย กิฏาคิรึ ปณฺฑาย ปาวิสึ อทฺทสา โข ม ภนฺเต
#๑ อิโต ปร ยุโรปยโปตฺถเก อุฏายาสนาติ ทิสฺสติ ฯ
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อฺตโร อุปาสโก กิฏาคิริสฺมึ ปณฑ
ฺ าย จรนฺต ทิสฺวาน เยนาห
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอตทโวจ อป ภนฺเต
ปณฺโฑ ลพฺภตีติ น โข อาวุโส ปณฺโฑ ลพฺภตีติ เอหิ ภนฺเต
ฆร คมิสฺสามาติ อถโข ภนฺเต โส อุปาสโก ม ฆร เนตฺวา
โภเชตฺวา เอตทโวจ กห ภนฺเต อยฺโย คมิสฺสตีติ สาวตฺถึ โข
อห อาวุโส คมิสฺสามิ ภควนฺต ทสฺสนายาติ เตนหิ ภนฺเต มม
วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺท เอวฺจ วเทหิ ทุฏโ ภนฺเต
กิฏาคิริสฺมึ อาวาโส อสฺสชิปุนพฺพสุกา นาม กิฏาคิริสฺมึ อาวาสิกา
อลชฺชโิ น ปาปภิกฺขู เต เอวรูป อนาจาร อาจรนฺติ มาลาวจฺฉ
โรเปนฺติป โรปาเปนฺติป สึฺจนฺติป สิฺจาเปนฺติป ฯเปฯ วิวิธมฺป
อนาจาร อาจรนฺติ เยป เต ภนฺเต มนุสฺสา ปุพฺเพ สทฺธา อเหสุ
ปสนฺนา เตป เอตรหิ อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา ยานิป ตานิ สงฺฆสฺส
ปุพฺเพ ทานปถานิ ตานิป เอตรหิ อุปจฺฉินฺนานิ ริฺจนฺติ เปสลา
ภิกฺขู นิวสนฺติ ปาปภิกฺขู สาธุ ภนฺเต ภควา กิฏาคิรึ ภิกฺขู
ปหิเณยฺย ยถาย กิฏาคิริสมฺ ึ อาวาโส สณฺเหยฺยาติ ตโต อห
ภควา อาคจฺฉามีติ ฯ
[๖๑๙] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว อสฺสชิปุนพฺพสุกา
นาม กิฏาคิรสิ ฺมึ อาวาสิกา อลชฺชิโน ปาปภิกฺขู เต เอวรูป
อนาจาร อาจรนฺติ มาลาวจฺฉ โรเปนฺติป โรปาเปนฺติป สิฺจนฺติป
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สิฺจาเปนฺติป โอจินนฺติป โอจินาเปนฺติป คนฺเถนฺติป คนฺถาเปนฺติป
เอกโตวณฺฏิกมาล กโรนฺตปิ  การาเปนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล กโรนฺติป
การาเปนฺติป มฺชริก กโรนฺติป การาเปนฺติป วิธุติก กโรนฺติป
การาเปนฺติป วฏสก กโรนฺติป การาเปนฺติป อาเวฬ กโรนฺติป
การาเปนฺติป อุรจฺฉท กโรนฺติป การาเปนฺติป ฯเปฯ วิวิธมฺป อนาจาร
อาจรนฺติ เยป เต ๑มนุสสฺ า ปุพฺเพ สทฺธา อเหสุ ปสนฺนา เตป เอตรหิ
อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา ยานิป ตานิ สงฺฆสฺส ปุพฺเพ ทานปถานิ ตานิป
เอตรหิ อุปจฺฉินฺนานิ ริฺจนฺติ เปสลา ภิกฺขู นิวสนฺติ ปาปภิกฺขูติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ภิกฺขเว เตส
โมฆปุริสาน ฯเปฯ กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา เอวรูป
อนาจาร อาจริสฺสนฺติ มาลาวจฺฉ โรเปสฺสนฺติป โรปาเปสฺสนฺติป
สิฺจิสฺสนฺติป สิฺจาเปสฺสนฺติป โอจินิสฺสนฺติป โอจินาเปสฺสนฺติป
คนฺถิสฺสนฺติป คนฺถาเปสฺสนฺติป เอกโตวณฺฏิกมาล กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป อุภโตวณฺฏิกมาล กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป มฺชริก
กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป วิธุติก กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป วฏสก
กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป อาเวฬ กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป
อุรจฺฉท กริสฺสนฺติป การาเปสฺสนฺติป เต กุลิตฺถนี  กุลธีตาน กุลกุมารีน
กุลสุณฺหาน กุลทาสีน เอกโตวณฺฏิกมาล หริสฺสนฺติป หราเปสฺสนฺติป
อุภโตวณฺฏิกมาล หริสฺสนฺติป หราเปสฺสนฺติป มฺชริก หริสสฺ นฺติป
#๑ อิโต ปร ยุ. ม. รา. โปตฺถเกสุ ภิกฺขเวติ ปาโ ปฺายติ ฯ
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หราเปสฺสนฺติป วิธุติก หริสฺสนฺติป หราเปสฺสนฺติป วฏสก หริสฺสนฺติป
หราเปสฺสนฺติป อาเวฬ หริสฺสนฺติป หราเปสฺสนฺติป อุรจฺฉท หริส-ฺ
สนฺติป หราเปสฺสนฺติป เต กุลิตถฺ ีหิ กุลธีตาหิ กุลกุมารีหิ กุลสุณฺหาหิ
กุลทาสีหิ สทฺธึ เอกภาชเนป ภฺุชิสสฺ นฺติ เอกถาลเกป ปวิสสฺ นฺติ
เอกาสเนป นิสีทิสฺสนฺติ เอกมฺเจป ตุวฏเฏสฺสนฺติ เอกตฺถรณาป
ตุวฏเฏสฺสนฺติ เอกปาวุรณาป ตุวฏเฏสฺสนฺติ เอกตฺถรณปาวุรณาป
ตุวฏเฏสฺสนฺติ วิกาเลป ภฺุชิสฺสนฺติ มชฺชป ปวิสฺสนฺติ มาลาคนฺธวิเลปนป ธาเรสฺสนฺติ นจฺจิสฺสนฺติป คายิสฺสนฺติป วาเทสฺสนฺติป
ลาเสสฺสนฺติป นจฺจนฺติยาป นจฺจิสฺสนฺติ นจฺจนฺติยาป คายิสฺสนฺติ
นจฺจนฺติยาป วาเทสฺสนฺติ นจฺจนฺติยาป ลาเสสฺสนฺติ คายนฺติยาป
นจฺจิสฺสนฺติ คายนฺติยาป คายิสฺสนฺติ คายนฺติยาป วาเทสฺสนฺติ คายนฺติยาป
ลาเสสฺสนฺติ วาเทนฺติยาป นจฺจิสฺสนฺติ วาเทนฺติยาป คายิสฺสนฺติ
วาเทนฺติยาป วาเทสฺสนฺติ วาเทนฺติยาป ลาเสสฺสนฺติ ลาเสนฺติยาป
นจฺจิสฺสนฺติ ลาเสนฺติยาป คายิสฺสนฺติ ลาเสนฺติยาป วาเทสฺสนฺติ
ลาเสนฺติยาป ลาเสสฺสนฺติ อฏปเทป กีฬิสฺสนฺติ ทสปเทป กีฬสิ ฺสนฺติ
อากาเสป กีฬิสฺสนฺติ ปริหารปเถป กีฬิสฺสนฺติ สนฺติกายป กีฬิสฺสนฺติ
ขลิกายป กีฬิสฺสนฺติ ฆฏิกายป กีฬสิ ฺสนฺติ สลากหตฺเถนป กีฬิสฺสนฺติ
อกฺเขนป กีฬิสฺสนฺติ ปงฺกจีเรนป กีฬสิ ฺสนฺติ วงฺกเกนป กีฬิสฺสนฺติ
โมกฺขจิกายป กีฬิสฺสนฺติ จิงฺคุลเกนป กีฬิสฺสนฺติ ปตฺตาฬฺหเกนป
กีฬิสฺสนฺติ รถเกนป กีฬสิ ฺสนฺติ ธนุเกนป กีฬิสฺสนฺติ อกฺขริกายป
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กีฬิสฺสนฺติ มเนสิกายป กีฬิสฺสนฺติ ยถาวชฺเชนป กีฬิสฺสนฺติ หตฺถิสฺมิมฺป
สิกฺขิสฺสนฺติ อสฺสสฺมิมฺป สิกฺขิสฺสนฺติ รถสฺมิมฺป สิกฺขิสฺสนฺติ ธนุสฺมิมฺป
สิกฺขิสฺสนฺติ ถรุสฺมิมฺป สิกฺขิสฺสนฺติ หตฺถิสฺสป ปุรโต ธาวิสฺสนฺติ
อสฺสสฺสป ปุรโต ธาวิสฺสนฺติ รถสฺสป ปุรโต ธาวิสฺสนฺติ ธาวิสฺสนฺติป
อาธาวิสฺสนฺติป อุสฺเสเฬฺหสฺสนฺติป อปฺโผเฏสฺสนฺติป ๑ นิพฺพชุ ฺฌิสฺสนฺติป
มุฏีหิป ยุชฌ
ฺ ิสฺสนฺติ รงฺคมชฺเฌป สงฺฆาฏึ ปตฺถริตฺวา นจฺจนฺตึ เอว
วกฺขนฺติ อิธ ภคินิ นจฺจสฺสูติ นลาฏิกป ทสฺสนฺติ วิวิธมฺป อนาจาร
อาจริสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
อฺถตฺตายาติ ฯ
[๖๒๐] อถโข ภควา อสฺสชิปุนพฺพสุเก ภิกฺขู อเนกปริยาเยน
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน อามนฺเตสิ คจฺฉถ
ตุเมฺห สาริปุตฺตา กิฏาคิรึ คนฺตฺวา อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา
ปพฺพาชนียกมฺม กโรถ ตุมฺหาก เอเต สทฺธิวิหาริกาติ ฯ
กถ มย ภนฺเต อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺม กโรม จณฺฑา เต ภิกฺขู ผรุสาติ ฯ เตนหิ ตุเมฺห สาริปุตตฺ า
พหุเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ คจฺฉถาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
[๖๒๑] เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺพ ฯ ปม อสฺสชิปุนพฺพสุกา
ภิกฺขู โจเทตพฺพา โจเทตฺวา สาเรตพฺพา สาเรตฺวา อาปตฺติ
#๑ ยุ. อปฺโปิสฺสนฺติ ฯ
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โรเปตพฺพา อาปตฺตึ โรเปตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิเม อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู
กุลทูสกา ปาปสมาจารา ฯ อิเมส ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว
สุยฺยนฺติ จ กุลานิ จ อิเมหิ ทุฏานิ ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา
ปพฺพาชนียกมฺม กเรยฺย นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ๑ ภิกฺขูหิ กิฏาคิริสฺมึ
วตฺถพฺพนฺติ ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิเม
อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู กุลทูสกา ปาปสมาจารา ฯ อิเมส ปาปกา
สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ กุลานิ จ อิเมหิ ทุฏานิ
ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ ฯ สงฺโฆ อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน
กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺม กโรติ นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ภิกขฺ ูหิ
กิฏาคิริสฺมึ วตฺถพฺพนฺติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อสฺสชิปุนพฺพสุกาน
ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺมสฺส กรณ นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ
ภิกฺขูหิ กิฏาคิริสฺมึ วตฺถพฺพนฺติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ
วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ฯเปฯ โส ภาเสยฺย ฯ กต
สงฺเฆน อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺม
นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ภิกขฺ ูหิ กิฏาคิรสิ ฺมึ วตฺถพฺพนฺติ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
#๑ เยภุยฺเยน ปทจฺเฉโท กโต ฯ
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[๖๒๒] อถโข สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ กิฏาคิรึ
คนฺตฺวา อสฺสชิปุนพฺพสุกาน ภิกฺขูน กิฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺม
อกาสิ นาสฺสชิปุนพฺพสุเกหิ ภิกฺขูหิ กิฏาคิริสฺมึ วตฺถพฺพนฺติ ฯ เต
สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกตา น สมฺมา วตฺตนฺติ น โลม ปาเตนฺติ
น เนตฺถาร วตฺตนฺติ น ภิกฺขู ขมาเปนฺติ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ
ฉนฺทคามิตา โทสคามิตา โมหคามิตา ภยคามิตา ปาเปนฺติ ปกฺกมนฺติป วิพฺภมนฺติป ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อสฺสชิปุนพฺพสุกา
ภิกฺขู สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกตา น สมฺมา วตฺติสฺสนฺติ น
โลม ปาเตสฺสนฺติ น เนตฺถาร วตฺติสฺสนฺติ น ภิกขฺ ู ขมาเปสฺสนฺติ
อกฺโกสิสฺสนฺติ ปริภาสิสฺสนฺติ ฉนฺทคามิตา โทสคามิตา โมหคามิตา
ภยคามิตา ปาเปสฺสนฺติ ปกฺกมิสฺสนฺติป วิพฺภมิสฺสนฺติปติ ฯ
[๖๒๓] อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฉฺ ิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว อสฺสชิปุนพฺพสุกา
ภิกฺขู สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกตา น สมฺมา วตฺตนฺติ ฯเปฯ
วิพฺภมนฺติปติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก
ภิกฺขเว เตส โมฆปุริสาน ฯเปฯ กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว
โมฆปุริสา สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกตา น สมฺมา วตฺติสฺสนฺติ
ฯเปฯ วิพฺภมิสฺสนฺติป เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
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ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ภิกฺขุ
ปเนว อฺตร คาม วา นิคม วา อุปนิสฺสาย วิหรติ กุลทูสโก
ปาปสมาจาโร ฯ ตสฺส โข ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว
สุยฺยนฺติ จ กุลานิ จ เตน ทุฏานิ ทิสสฺ นฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ ฯ
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย อายสฺมา โข กุลทูสโก
ปาปสมาจาโร อายสฺมโต โข ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว
สุยฺยนฺติ จ กุลานิ จายสฺมตา ทุฏานิ ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ
จ ปกฺกมตายสฺมา อิมมฺหา อาวาสา อลนฺเต อิธ วาเสนาติ ฯ
เอวฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน เต ภิกฺขู เอว วเทยฺย
ฉนฺทคามิโน จ ภิกฺขู โทสคามิโน จ ภิกฺขู โมหคามิโน จ ภิกขฺ ู
ภยคามิโน จ ภิกฺขู ตาทิสิกาย อาปตฺติยา เอกจฺจ ปพฺพาเชนฺติ
เอกจฺจ น ปพฺพาเชนฺตีติ ฯ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย
มา อายสฺมา เอว อวจ น จ ภิกฺขู ฉนฺทคามิโน น จ ภิกฺขู
โทสคามิโน น จ ภิกฺขู โมหคามิโน น จ ภิกฺขู ภยคามิโน
อายสฺมา โข กุลทูสโก ปาปสมาจาโร อายสฺมโต โข ปาปกา
สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ กุลานิ จายสฺมตา ทุฏานิ
ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ ปกฺกมตายสฺมา อิมมฺหา อาวาสา
อลนฺเต อิธ วาเสนาติ ฯ เอวฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน
ตเถว ปคฺคเณฺหยฺย โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติย สมนุภาสิตพฺโพ
ตสฺส ปฏินิสสฺ คฺคาย ฯ ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมาโน ต ปฏิ-
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นิสฺสชฺเชยฺย อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺเชยฺย สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๖๒๔] ภิกฺขุ ปเนว อฺตร คาม วา นิคม วาติ คาโมป
นิคโมป นครป คาโม เจว นิคโม จ ฯ อุปนิสฺสาย วิหรตีติ
ตตฺถ ปฏิพทฺธา โหนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา ฯ กุล นาม จตฺตาริ กุลานิ ขตฺติยกุล พฺราหฺมณกุล
เวสฺสกุล สุทฺทกุล ฯ กุลทูสโกติ กุลานิ ทูเสติ ปุปฺเผน วา
ผเลน วา จุณฺเณน วา มตฺติกาย วา ทนฺตกฏเน วา เวฬุนา ๑
วา เวชฺชิกาย วา ชงฺฆเปสนิเกน วา ฯ ปาปสมาจาโรติ มาลาวจฺฉ
โรเปติป โรปาเปติป สิฺจติป สิฺจาเปติป โอจินาติป โอจินาเปติป
คนฺเถติป คนฺถาเปติป ฯ
[๖๒๕] ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จาติ เย สมฺมขุ า เต ปสฺสนฺติ
เย ติโรกฺขา เต สุณนฺติ ฯ กุลานิ จ เตน ทุฏานีติ ปุพฺเพ
สทฺธา หุตฺวา ต อาคมฺม อสฺสทฺธา โหนฺติ ปสนฺนา หุตฺวา
อปฺปสนฺนา โหนฺติ ฯ ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จาติ เย สมฺมุขา
เต ปสฺสนฺติ เย ติโรกฺขา เต สุณนฺติ ฯ
[๖๒๖] โส ภิกฺขูติ โย โส กุลทูสโก ภิกฺขุ ฯ ภิกฺขูหีติ
อฺเหิ ภิกฺขูหิ ฯ เย ปสฺสนฺติ เย สุณนฺติ เตหิ วตฺตพฺโพ
อายสฺมา โข กุลทูสโก ปาปสมาจาโร อายสฺมโต โข ปาปกา
สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ กุลานิ จายสฺมตา ทุฏานิ
#๑ ยุ. ม. เวฬุยา ฯ
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ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ ปกฺกมตายสฺมา อิมมฺหา อาวาสา
อลนฺเต อิธ วาเสนาติ ฯ เอวฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน
เต ภิกฺขู เอว วเทยฺย ฉนฺทคามิโน จ ภิกฺขู โทสคามิโน จ
ภิกฺขู โมหคามิโน จ ภิกขฺ ู ภยคามิโน จ ภิกฺขู ตาทิสิกาย
อาปตฺติยา เอกจฺจ ปพฺพาเชนฺติ เอกจฺจ น ปพฺพาเชนฺตีติ ฯ
[๖๒๗] โส ภิกฺขูติ โย โส กมฺมกโต ภิกฺขุ ฯ ภิกฺขูหีติ
อฺเหิ ภิกฺขูหิ ฯ เย ปสฺสนฺติ เย สุณนฺติ เตหิ วตฺตพฺโพ
มา อายสฺมา เอว อวจ น จ ภิกฺขู ฉนฺทคามิโน น จ ภิกฺขู
โทสคามิโน น จ ภิกฺขู โมหคามิโน น จ ภิกฺขู ภยคามิโน
อายสฺมา โข กุลทูสโก ปาปสมาจาโร อายสฺมโต โข ปาปกา
สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ กุลานิ จายสฺมตา ทุฏานิ
ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ ปกฺกมตายสฺมา อิมมฺหา อาวาสา
อลนฺเต อิธ วาเสนาติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺโพ ตติยมฺป วตฺตพฺโพ ฯ
สเจ ปฏินิสสฺ ชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ สุตฺวา น วทนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โส ภิกฺขุ
สงฺฆมชฺฌป อากฑฺฒิตฺวา วตฺตพฺโพ มา อายสฺมา เอว อวจ น
จ ภิกฺขู ฉนฺทคามิโน น จ ภิกฺขู โทสคามิโน น จ ภิกฺขู
โมหคามิโน น จ ภิกฺขู ภยคามิโน อายสฺมา โข กุลทูสโก
ปาปสมาจาโร อายสฺมโต โข ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว
สุยฺยนฺติ จ กุลานิ จายสฺมตา ทุฏานิ ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ
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ปกฺกมตายสฺมา อิมมฺหา อาวาสา อลนฺเต อิธ วาเสนาติ ฯ ทุติยมฺป
วตฺตพฺโพ ตติยมฺป วตฺตพฺโพ ฯ สเจ ปฏินิสฺสชฺชติ อิจฺเจต กุสล
โน เจ ปฏินสิ ฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๒๘] โส ภิกฺขุ สมนุภาสิตพฺโพ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
สมนุภาสิตพฺโพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกโต ภิกฺขู ฉนฺทคามิตา โทสคามิตา โมหคามิตา ภยคามิตา
ปาเปติ ฯ โส ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ สมนุภาเสยฺย ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสสฺ คฺคาย ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ
สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกโต ภิกฺขู ฉนฺทคามิตา โทสคามิตา โมหคามิตา ภยคามิตา ปาเปติ ฯ โส ต วตฺถุ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ สมนุภาสติ ตสฺส วตฺถุสสฺ ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน สมนุภาสนา ตสฺส
วตฺถุสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ฯเปฯ โส ภาเสยฺย ฯ สมนุภฏโ
สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ ตสฺส วตฺถุสฺส ปฏินิสสฺ คฺคาย ฯ ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๒๙] ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา
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กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปชฺชนฺตสฺส ตฺติยา ทุกฺกฏ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ สงฺฆาทิเสโสติ สงฺโฆ ว ตสฺสา อาปตฺติยา ปริวาส
เทติ มูลาย ปฏิกสฺสติ มานตฺต เทติ อพฺเภติ น สมฺพหุลา
น เอกปุคฺคโล เตน วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ ตสฺเสว อาปตฺตินิกายสฺส นามกมฺม อธิวจน เตนป วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ ฯ
[๖๓๐] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก นปฺปฏินสิ ฺสชฺชติ อาปตฺติ
สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี นปฺปฏินิสฺสชฺชติ
อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๓๑] อนาปตฺติ อสมนุภาสนฺตสฺส ปฏินิสสฺ ชฺชนฺตสฺส อุมฺมตฺตกสฺส ขิตฺตจิตฺตสฺส ๑เวทนฏฏสฺส ๒อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
เตรสมสงฺฆาทิเสส นิฏิต ฯ
_____________________
[๖๓๒] อุทฺทิฏา โข อายสฺมนฺโต เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา
นว ปมาปตฺติกา จตฺตาโร ยาวตติยกา เยส ภิกขฺ ุ อฺตร วา
อฺตร วา อาปชฺชิตฺวา ยาวติห ชาน ปฏิจฺฉาเทติ ตาวติห เตน
#๑-๒ อิท ปาทฺวย ยุ. ม. โปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ ฯ
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ภิกฺขุนา อกามา ปริวตฺถพฺพ ฯ ปริวตุ ฺถปริวาเสน ภิกฺขุนา อุตตฺ รึ
ฉารตฺต ภิกฺขุมานตฺตาย ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ จิณฺณมานตฺโต ภิกฺขุ
ยตฺถ สิยา วีสติคโณ ภิกขฺ ุสงฺโฆ ตตฺถ โส ภิกฺขุ อพฺเภตพฺโพ ฯ
เอเกนป เจ อูโน วีสติคโณ ภิกฺขุสงฺโฆ ต ภิกฺขุ อพฺเภยฺย
โส จ ภิกฺขุ อนพฺภิโต เต จ ภิกฺขู คารยฺหา ฯ อย ตตฺถ
สามีจิ ฯ ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ทุติยมฺป
ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
เตรสก นิฏิต ฯ
____________
ตสฺสุทฺทาน
วิสฏิ กายสสคฺโค ๑ ทุฏุลฺล ๒อตฺตกามฺจ
สฺจริตฺต กุฏี เจว วิหาโร จ อมูลก
กิฺจิ เลสฺจ ๓เภโท จ ตสฺเสว อนุวตฺตกา
ทุพฺพจ กุลทูสฺจ สงฺฆาทิเสสา เตรสาติ ๔ฯ
_____________________
#๑ ยุ. กายสสคฺค ฯ ๒ ยุ. ทุฏุลฺโล ฯ ๓ ยุ. เทสฺจ ฯ
#๔ มรมฺมรามฺโปตฺถเกสุ ตสฺสุทฺทาน น โหติ ฯ
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อนิยตกณฺฑ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เทฺว อนิยตา ธมฺมา อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ ฯ
ปมานิยโต
[๖๓๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ
สาวตฺถิย กุลปุ โก โหติ พหุกานิ กุลานิ อุปสงฺกมติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อายสฺมโต อุทายิสฺส อุปฏากกุลสฺส กุมาริกา อฺตรสฺส
กุลสฺส กุมารกสฺส ทินฺนา โหติ ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน ต กุล เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา มนุสฺเส ปุจฺฉิ กห อิตถฺ นฺนามาติ ฯ เต เอวมาหสุ
ทินฺนา ภนฺเต อมุกสฺส กุลสฺส กุมารกสฺสาติ ฯ ตมฺป โข กุล
อายสฺมโต อุทายิสฺส อุปฏาก โหติ ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ
เยน ต กุล เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มนุสฺเส ปุจฺฉิ กห
อิตฺถนฺนามาติ ฯ เอสยฺย โอวรเก นิสนิ ฺนาติ ฯ อถโข อายสฺมา
อุทายิ เยน สา กุมาริกา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ตสฺสา
กุมาริกาย สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อลงฺกมฺมนิเย
นิสชฺช กปฺเปสิ กาลยุตฺต สมุลฺลปนฺโต กาลยุตฺต ธมฺม ภณนฺโต ฯ
[๖๓๔] เตน โข ปน สมเยน วิสาขา มิคารมาตา พหุปุตฺตา
โหติ พหุนตฺตา อโรคปุตฺตา อโรคนตฺตา อภิมงฺคลสมฺมตา ฯ
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มนุสฺสา ยฺเสุ ฉเณสุ อุสฺสเวสุ วิสาข มิคารมาตร ปม
โภเชนฺติ ฯ อถโข วิสาขา มิคารมาตา นิมนฺติตา ต กุล อคมาสิ ฯ
อทฺทสา โข วิสาขา มิคารมาตา อายสฺมนฺต อุทายึ ตสฺสา
กุมาริกาย สทฺธึ เอก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อลงฺกมฺมนิเย
นิสินฺน ทิสฺวาน อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ อิท ภนฺเต นจฺฉนฺน
นปฺปฏิรูป ย อยฺโย มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฉฺ นฺเน
อาสเน อลงฺกมฺมนิเย นิสชฺช กปฺเปติ กิฺจาป ภนฺเต อยฺโย
อนตฺถิโก เตน ธมฺเมน อปจ ทุสฺสทฺธาปยา อปฺปสนฺนา มนุสสฺ าติ ฯ
เอวป โข อายสฺมา อุทายิ วิสาขาย มิคารมาตุยา วุจฺจมาโน
นาทิยิ ฯ อถโข วิสาขา มิคารมาตา นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุทายิ มาตุคาเมน
สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อลงฺกมฺมนิเย
นิสชฺช กปฺเปสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก
เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อลงฺกมฺมนิเย นิสชฺช กปฺเปสีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก โมฆปุริส
อนนุโลมิก ฯเปฯ กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส มาตุคาเมน สทฺธึ
เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อลงฺกมฺมนิเย นิสชฺช กปฺเปสฺสสิ
เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
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ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ มาตุคาเมน
สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อลงฺกมฺมนิเย นิสชฺช
กปฺเปยฺย ตเมน สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา ทิสฺวา ติณฺณ ธมฺมาน
อฺตเรน วเทยฺย ปาราชิเกน วา สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน
วา นิสชฺช ภิกฺขุ ปฏิชานมาโน ติณฺณ ธมฺมาน อฺตเรน
กาเรตพฺโพ ปาราชิเกน วา สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา
เยน วา สา สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา วเทยฺย เตน โส ภิกฺขุ
กาเรตพฺโพ ฯ อย ธมฺโม อนิยโตติ ฯ
[๖๓๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ มาตุคาโม นาม มนุสฺสิตฺถี
น ยกฺขี น เปตี น ติรจฺฉานคตา อนฺตมโส ตทหุชาตาป ทาริกา
ปเคว มหนฺตตรี ๑ ฯ สทฺธินฺติ เอกโต ฯ เอโก เอกายาติ ภิกฺขุ เจว
โหติ มาตุคาโม จ ฯ รโห นาม จกฺขุสฺส รโห โสตสฺส รโห ฯ
จกฺขุสฺส รโห นาม น สกฺกา โหติ อกฺขึ วา นิขนิยมาเน ภมุก
วา อุกฺขิปยมาเน สีส วา อุกฺขิปยมาเน ปสฺสิตุ ฯ โสตสฺส รโห
นาม น สกฺกา โหติ ปกติกถา โสตุ ฯ ปฏิจฺฉนฺน นาม อาสน
กุฑฺเฑน วา กวาเฏน วา กิลฺเชน วา สาณิปากาเรน วา
รุกฺเขน วา ถมฺเภน วา โกฏฬิยา วา เยน เกนจิ ปฏิจฺฉนฺน
โหติ ฯ อลงฺกมฺมนิเยติ สกฺกา โหติ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตุ ฯ
#๑ ยุ. ม. รา. มหตฺตรี ฯ
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นิสชฺช กปฺเปยฺยาติ มาตุคาเม นิสินฺเน ภิกฺขุ อุปนิสินฺโน วา โหติ
อุปนิปนฺโน วา ภิกฺขุ นิสนิ ฺเน มาตุคาโม อุปนิสินโฺ น วา โหติ
อุปนิปนฺโน วา อุโภ วา นิสินฺนา โหนฺติ อุโภ วา นิปนฺนา ฯ
[๖๓๖] สทฺเธยฺยวจสา นาม อาคตผลา อภิสเมตาวินี
วิฺาตสาสนา ฯ อุปาสิกา นาม พุทฺธ สรณ คตา ธมฺม สรณ คตา
สงฺฆ สรณ คตา ฯ ทิสฺวาติ ปสฺสิตฺวา ฯ
[๖๓๗] ติณฺณ ธมฺมาน อฺตเรน วเทยฺย ปาราชิเกน วา
สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา นิสชฺช ภิกฺขุ ปฏิชานมาโน
ติณฺณ ธมฺมาน อฺตเรน กาเรตพฺโพ ปาราชิเกน วา สงฺฆาทิเสเสน
วา ปาจิตฺติเยน วา เยน วา สา สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา วเทยฺย
เตน โส ภิกฺขุ กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๓๘] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ  นิสินฺโน
มาตุคามสฺส เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺโตติ โส เจ ๑ ต ปฏิชานาติ
อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ 
นิสินฺโน มาตุคามสฺส เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺโตติ โส เจ เอว
วเทยฺย สจฺจาห นิสินฺโน โน จ โข เมถุน ธมฺม ปฏิเสวินฺติ
นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯ สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ
นิสินฺโน มาตุคามสฺส เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺโตติ โส เจ เอว
วเทยฺย นาห นิสินฺโน อปจ โข นิปนฺโนติ นิปชฺชาย กาเร#๑ ยุ. ม. จ ฯ
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ตพฺโพ ฯ สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ  นิสินฺโน มาตุคามสฺส เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺโตติ โส เจ เอว วเทยฺย นาห
นิสินฺโน อปจ โข ิโตติ น กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๓๙] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ  นิปนฺโน
มาตุคามสฺส เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺโตติ โส เจ ต ปฏิชานาติ
อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ 
นิปนฺโน มาตุคามสฺส เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺโตติ โส เจ เอว
วเทยฺย สจฺจาห นิปนฺโน โน จ โข เมถุน ธมฺม ปฏิเสวินฺติ
นิปชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯ สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ
นิปนฺโน มาตุคามสฺส เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺโตติ โส เจ เอว
วเทยฺย นาห นิปนฺโน อปจ โข นิสนิ ฺโนติ นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯ
สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ  นิปนฺโน มาตุคามสฺส เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺโตติ โส เจ เอว วเทยฺย นาห
นิปนฺโน อปจ โข ิโตติ น กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๔๐] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ  นิสินฺโน
มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺชนฺโตติ โส เจ ต ปฏิชานาติ
อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ 
นิสินฺโน มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺชนฺโตติ โส เจ เอว
วเทยฺย สจฺจาห นิสินฺโน โน จ โข กายสสคฺค สมาปชฺชินฺติ
นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิสินฺโน อปจ โข นิปนฺโนติ
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นิปชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิสินฺโน อปจ โข ิโตติ
น กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๔๑] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ  นิปนฺโน
มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺชนฺโตติ โส เจ ต ปฏิชานาติ
อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ 
นิปนฺโน มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺชนฺโตติ โส เจ เอว
วเทยฺย สจฺจาห นิปนฺโน โน จ โข กายสสคฺค สมาปชฺชินฺติ
นิปชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิปนฺโน อปจ โข นิสินฺโนติ
นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิปนฺโน อปจ โข ิโตติ
น กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๔๒] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ มาตุคาเมน
สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อลงฺกมฺมนิเย นิสินฺโนติ
โส เจ ต ปฏิชานาติ นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิสนิ ฺโน
อปจ โข นิปนฺโนติ นิปชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิสินฺโน
อปจ โข ิโตติ น กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๔๓] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ มาตุคาเมน
สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อลงฺกมฺมนิเย นิปนฺโนติ
โส เจ ต ปฏิชานาติ นิปชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิปนฺโน
อปจ โข นิสินฺโนติ นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิปนฺโน
อปจ โข ิโตติ น กาเรตพฺโพ ฯ
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[๖๔๔] อนิยโตติ น นิยโต ปาราชิก วา สงฺฆาทิเสโส วา
ปาจิตฺติย วา ฯ
[๖๔๕] คมน ปฏิชานาติ นิสชฺช ปฏิชานาติ อาปตฺตึ ปฏิชานาติ
อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ คมน ปฏิชานาติ นิสชฺช นปฺปฏิชานาติ
อาปตฺตึ ปฏิชานาติ อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ คมน ปฏิชานาติ
นิสชฺช ปฏิชานาติ อาปตฺตึ นปฺปฏิชานาติ นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯ
คมน ปฏิชานาติ นิสชฺช นปฺปฏิชานาติ อาปตฺตึ นปฺปฏิชานาติ น
กาเรตพฺโพ ฯ คมน นปฺปฏิชานาติ นิสชฺช ปฏิชานาติ อาปตฺตึ
ปฏิชานาติ อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ คมน นปฺปฏิชานาติ นิสชฺช
นปฺปฏิชานาติ อาปตฺตึ ปฏิชานาติ อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ คมน
นปฺปฏิชานาติ นิสชฺช ปฏิชานาติ อาปตฺตึ นปฺปฏิชานาติ นิสชฺชาย
กาเรตพฺโพ ฯ คมน นปฺปฏิชานาติ นิสชฺช นปฺปฏิชานาติ อาปตฺตึ
นปฺปฏิชานาติ น กาเรตพฺโพ ฯ
ปโม อนิยโต นิฏิโต ฯ
___________________
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ทุติยานิยโต
[๖๔๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุทายิ ภควตา ปฏิกฺขิตฺต มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห
ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อลงฺกมฺมนิเย นิสชฺช กปฺเปตุนฺติ ตสฺสาเยว
กุมาริกาย สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปสิ กาลยุตฺต
สมุลฺลปนฺโต กาลยุตฺต ธมฺม ภณนฺโต ฯ ทุติยมฺป โข วิสาขา
มิคารมาตา นิมนฺติตา ต กุล อคมาสิ ฯ อทฺทสา โข วิสาขา
มิคารมาตา อายสฺมนฺต อุทายึ ตสฺสาเยว กุมาริกาย สทฺธึ เอก ๑
เอกาย รโห นิสินฺน ทิสฺวาน อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ อิท
ภนฺเต นจฺฉนฺน นปฺปฏิรปู  ย อยฺโย มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก
เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปติ กิฺจาป ภนฺเต อยฺโย อนตฺถิโก
เตน ธมฺเมน อปจ ทุสฺสทฺธาปยา อปฺปสนฺนา มนุสฺสาติ ฯ เอวป
โข อายสฺมา อุทายิ วิสาขาย มิคารมาตุยา วุจฺจมาโน นาทิยิ ฯ
อถโข วิสาขา มิคารมาตา นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อายสฺมา อุทายิ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย
รโห นิสชฺช กปฺเปสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
#๑ ยุ. ม. เอโก ฯ
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อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก
เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ
ภควา ฯเปฯ กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส มาตุคาเมน สทฺธึ
เอโก เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ น เหว โข ปน ปฏิจฺฉนฺน อาสน โหติ นาลงฺกมฺมนิย
อลฺจ โข โหติ มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ วาจาหิ โอภาสิตุ ฯ โย
ปน ภิกฺขุ ตถารูเป อาสเน มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห
นิสชฺช กปฺเปยฺย ตเมน สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา ทิสฺวา ทฺวินฺน
ธมฺมาน อฺตเรน วเทยฺย สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา
นิสชฺช ภิกฺขุ ปฏิชานมาโน ทฺวินฺน ธมฺมาน อฺตเรน กาเรตพฺโพ
สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา เยน วา สา สทฺเธยฺยวจสา
อุปาสิกา วเทยฺย เตน โส ภิกฺขุ กาเรตพฺโพ ฯ อยมฺป ธมฺโม
อนิยโตติ ฯ
[๖๔๗] น เหว โข ปน ปฏิจฺฉนฺน อาสน โหตีติ อปฺปฏิจฺฉนฺน
โหติ กุฑฺเฑน วา กวาเฏน วา กิลฺเชน วา สาณิปากาเรน วา
รุกฺเขน วา ถมฺเภน วา โกฏฬิยา วา เยน เกนจิ อปฺปฏิจฺฉนฺน
โหติ ฯ นาลงฺกมฺมนิยนฺติ น สกฺกา โหติ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตุ ฯ
อลฺจ โข โหติ มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ วาจาหิ โอภาสิตุนฺติ สกฺกา
โหติ มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ วาจาหิ โอภาสิตุ ฯ
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[๖๔๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ตถารูเป อาสเนติ เอวรูเป
อาสเน ฯ มาตุคาโม นาม มนุสฺสิตฺถี น ยกฺขี น เปตี น
ติรจฺฉานคตา วิฺู ปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภาสิต ทุฏุลฺลาทุฏุลฺล
อาชานิตุ ฯ สทฺธินฺติ เอกโต ฯ เอโก เอกายาติ ภิกฺขุ เจว โหติ
มาตุคาโม จ ฯ รโห นาม จกฺขุสฺส รโห โสตสฺส รโห ฯ
จกฺขุสฺส รโห นาม น สกฺกา โหติ อกฺขึ วา นิขนิยมาเน ภมุก
วา อุกฺขิปยมาเน สีส วา อุกฺขิปยมาเน ปสฺสิตุ ฯ โสตสฺส รโห
นาม น สกฺกา โหติ ปกติกถา โสตุ ฯ นิสชฺช กปฺเปยฺยาติ
มาตุคาเม นิสินฺเน ภิกฺขุ อุปนิสินฺโน วา โหติ อุปนิปนฺโน วา
ภิกฺขุ นิสินฺเน มาตุคาโม อุปนิสินฺโน วา โหติ อุปนิปนฺโน วา
อุโภ วา นิสินฺนา โหนฺติ อุโภ วา นิปนฺนา ฯ
[๖๔๙] สทฺเธยฺยวจสา นาม อาคตผลา อภิสเมตาวินี
วิฺาตสาสนา ฯ อุปาสิกา นาม พุทฺธ สรณ คตา ธมฺม สรณ คตา
สงฺฆ สรณ คตา ฯ ทิสฺวาติ ปสฺสิตฺวา ฯ
[๖๕๐] ทฺวินฺน ธมฺมาน อฺตเรน วเทยฺย สงฺฆาทิเสเสน วา
ปาจิตฺติเยน วา นิสชฺช ภิกฺขุ ปฏิชานมาโน ทฺวนิ ฺน ธมฺมาน
อฺตเรน กาเรตพฺโพ สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา เยน
วา สา สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา วเทยฺย เตน โส ภิกฺขุ
กาเรตพฺโพ ฯ
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[๖๕๑] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ  นิสินฺโน
มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺชนฺโตติ โส เจ ๑ ต
ปฏิชานาติ อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย
มยา ทิฏโ  นิสินฺโน มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺชนฺโตติ
โส เจ เอว วเทยฺย สจฺจาห นิสินฺโน โน จ โข กายสสคฺค
สมาปชฺชินฺติ นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯ สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย
มยา ทิฏโ  นิสินฺโน มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺชนฺโตติ
โส เจ เอว วเทยฺย นาห นิสินฺโน อปจ โข นิปนฺโนติ นิปชฺชาย
กาเรตพฺโพ ฯ สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ  นิสินฺโน
มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺชนฺโตติ โส เจ เอว วเทยฺย
นาห นิสินฺโน อปจ โข ิโตติ น กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๕๒] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ  นิปนฺโน
มาตุคาเมน สทฺธึ กายสสคฺค สมาปชฺชนฺโตติ โส เจ ต ปฏิชานาติ
อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯเปฯ สจฺจาห นิปนฺโน โน จ โข
กายสสคฺค สมาปชฺชินฺติ นิปชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห
นิปนฺโน อปจ โข นิสินโฺ นติ นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห
นิสินฺโน อปจ โข ิโตติ น กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๕๓] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺยสฺส มยา สุต นิสินฺนสฺส
มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ วาจาหิ โอภาสนฺตสฺสาติ โส เจ ต ปฏิชานาติ
#๑ ยุ. ม. จ ฯ
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อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ สา เจ เอว วเทยฺย อยฺยสฺส มยา
สุต นิสินฺนสฺส มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ วาจาหิ โอภาสนฺตสฺสาติ โส
เจ เอว วเทยฺย สจฺจาห นิสินฺโน โน จ โข มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ
วาจาหิ โอภาสินฺติ นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิสินฺโน
อปจ โข นิปนฺโนติ นิปชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิสินฺโน
อปจ โข ิโตติ น กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๕๔] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺยสฺส มยา สุต นิปนฺนสฺส
มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ วาจาหิ โอภาสนฺตสฺสาติ โส เจ ต ปฏิชานาติ
อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯเปฯ สจฺจาห นิปนฺโน โน จ โข ทุฏ ุลฺลาหิ
วาจาหิ โอภาสินฺติ นิปชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิปนฺโน
อปจ โข นิสินฺโนติ นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิปนฺโน
อปจ โข ิโตติ น กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๕๕] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ มาตุคาเมน
สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสินฺโนติ โส เจ ต ปฏิชานาติ
นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิสินฺโน อปจ โข นิปนฺโนติ
นิปชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิสินฺโน อปจ โข ิโตติ
น กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๕๖] สา เจ เอว วเทยฺย อยฺโย มยา ทิฏโ มาตุคาเมน
สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิปนฺโนติ โส เจ ต ปฏิชานาติ
นิปชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิปนฺโน อปจ โข นิสินฺโนติ
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นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯเปฯ นาห นิปนฺโน อปจ โข ิโตติ น
กาเรตพฺโพ ฯ
[๖๕๗] อยมฺปติ ปุริม อุปาทาย วุจฺจติ ฯ อนิยโตติ น
นิยโต สงฺฆาทิเสโส วา ปาจิตฺติย วา ฯ
[๖๕๘] คมน ปฏิชานาติ นิสชฺช ปฏิชานาติ อาปตฺตึ ปฏิชานาติ
อาปตฺตยิ า กาเรตพฺโพ ฯ คมน ปฏิชานาติ นิสชฺช น ปฏิชานาติ
อาปตฺตึ ปฏิชานาติ อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ คมน ปฏิชานาติ
นิสชฺช ปฏิชานาติ อาปตฺตึ น ปฏิชานาติ นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯ
คมน ปฏิชานาติ นิสชฺช น ปฏิชานาติ อาปตฺตึ น ปฏิชานาติ น
กาเรตพฺโพ ฯ คมน น ปฏิชานาติ นิสชฺช ปฏิชานาติ อาปตฺตึ
ปฏิชานาติ อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ คมน น ปฏิชานาติ นิสชฺช น
ปฏิชานาติ อาปตฺตึ ปฏิชานาติ อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ คมน น
ปฏิชานาติ นิสชฺช ปฏิชานาติ อาปตฺตึ น ปฏิชานาติ นิสชฺชาย
กาเรตพฺโพ ฯ คมน น ปฏิชานาติ นิสชฺช น ปฏิชานาติ อาปตฺตึ
น ปฏิชานาติ น กาเรตพฺโพติ ฯ
ทุติโย อนิยโต นิฏิโต ฯ
______________________________
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[๖๕๙] อุทฺทิฏา โข อายสฺมนฺโต เทฺว อนิยตา ธมฺมา ฯ
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสทุ ฺธา ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
อนิยตกณฺฑ นิฏิต ฯ
________________
ตสฺสุททฺ าน
อลงฺกมฺมนิยฺเจว ตเถว จ น เหว โข
อนิยตา สุปฺตฺตา พุทฺธเสฏเน ตาทินาติ ฯ
_________________

