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วินยปฏเก มหาวิภงฺคสฺส
ทุติโย ภาโค
____________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
นิสสฺ คฺคิยกณฺฑ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต ตึส นิสสฺ คฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา
อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ ฯ
จีวรวคฺคสฺส ปมสิกขฺ าปท
[๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิย วิหรติ โคตมเก
เจติเย ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควตา ภิกฺขูน ติจีวร อนฺุาต
โหติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภควตา ติจีวร อนฺุาตนฺติ อฺเเนว
ติจีวเรน คาม ปวิสนฺติ อฺเเนว ๑ ติจีวเรน อาราเม อจฺฉนฺติ
อฺเเนว ๑ ติจีวเรน นหาน โอตรนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
สนฺตุฏา ๒ ลชฺชิโน กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา ๒ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อติเรกจีวร ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู [๓] ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว อติเรกจีวร
# ๑ ม. ยุ. อฺเน ฯ ๒๒ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓ ม. ฉพฺพคฺคิเย ภิกขฺ ู
# อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ฯ
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ธาเรถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก
โมฆปุริสา อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย
กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา อติเรกจีวร ธาเรสฺสถ เนต
โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน
ภิกฺขุ อติเรกจีวร ธาเรยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๒] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต อานนฺทสฺส อติเรกจีวร
อุปฺปนฺน โหติ ฯ อายสฺมา จ อานนฺโท ต จีวร อายสฺมโต
สารีปุตฺตสฺส ทาตุกาโม โหติ ฯ อายสฺมา จ สารีปุตฺโต สาเกเต
วิหรติ ฯ อถโข อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ ภควตา
สิกฺขาปท ปฺตฺต น อติเรกจีวร ธาเรตพฺพนฺติ อิทฺจ เม
อติเรกจีวร อุปฺปนฺน อหฺจิม จีวร อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ทาตุกาโม ๑ อายสฺมา จ สารีปุตฺโต สาเกเต วิหรติ กถ นุ
โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กีวจิร ปนานนฺท สารีปุตฺโต อาคจฺฉิสฺสตีติ ฯ
นวม วา ภควา ทิวส ทสม วาติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ๒ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ทสาหปรม อติเรกจีวร ธาเรตุ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ นิฏิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา
# ๑ โป. ทาตุกาโมมฺหิ ฯ ๒ โป. ... ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาเตตฺวา ภิกฺขูน ตทนุจฺฉวิก
# ตทนุโลมิก ธมฺมิกถ ฯ
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อุพฺภตสฺมึ กิเน ทสาหปรม อติเรกจีวร ธาเรตพฺพ ต อติกกฺ ามยโต
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓] นิฏิตจีวรสฺมินฺติ ภิกฺขุโน จีวร กต วา โหติ นฏ
วา วินฏ วา ทฑฺฒ วา จีวราสา วา อุปจฺฉินฺนา ฯ อุพฺภตสฺมึ
กิเนติ อฏนฺน มาติกาน อฺตราย มาติกาย อุพฺภต โหติ
สงฺเฆน วา อนฺตรา อุพฺภต โหติ ฯ ทสาหปรมนฺติ ทสาหปรมตา
ธาเรตพฺพ ฯ อติเรกจีวร นาม อนธิฏ ิต อวิกปฺปต ฯ จีวร นาม
ฉนฺน จีวราน อฺตร จีวร วิกปฺปนูปค ปจฺฉิม ๑ ฯ ต อติกฺกามยโต
นิสฺสคฺคิย โหตีติ ๒ เอกาทเส อรุณุคฺคมเน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสชฺชิตพฺพ
สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ
[๔] เตน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทติ ฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อิท เม ภนฺเต จีวร
ทสาหาติกฺกนฺต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯ
นิสฺสชฺชิตฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
# ๑ ยุ. วิกปฺปนุปคปจฺฉิม ฯ ๒ นิสฺสคฺคิย โหตีติ เอตฺถ โหติสทฺโท อติเรกปาโ
# ภเวยฺย สุตฺเต อนาคตตฺตา ฯ อิตรถา สุตฺต อูน สิยา เอว นิสฺสคฺคิย โหติ
# ปาจิตฺติยนฺติ ภเวยฺย ฯ วิจาเรตฺวา คเหตพฺพ ฯ
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อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา นิสฺสฏจีวร ทาตพฺพ [๑] สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อิท จีวร อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน นิสฺสคฺคิย สงฺฆสฺส
นิสฺสฏ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิม จีวร อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ทเทยฺยาติ ฯ
[๕] เตน ภิกฺขุนา สมฺพหุเล ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทติ ฺวา อุกฺกุฏิก
นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อิท เม ภนฺเต
จีวร ทสาหาติกฺกนฺต นิสสฺ คฺคิย อิมาห อายสฺมนฺตาน นิสฺสชฺชามีติ ฯ
นิสฺสชฺชิตฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา นิสฺสฏจีวร ทาตพฺพ [๑] สุณนฺตุ
เม อายสฺมนฺตา อิท จีวร อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน นิสฺสคฺคิย
อายสฺมนฺตาน นิสฺสฏ ฯ ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล อายสฺมนฺตา
อิม จีวร อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ทเทยฺยุนฺติ ฯ
[๖] เตน ภิกฺขุนา เอก ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา อุกฺกฏุ ิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย
อิท เม อาวุโส จีวร ทสาหาติกฺกนฺต นิสฺสคฺคิย อิมาห อายสฺมโต
นิสฺสชฺชามีติ ฯ นิสฺสชฺชติ ฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ เตน ภิกฺขนุ า
อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา นิสฺสฏจีวร ทาตพฺพ อิม จีวร
อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๗] ทสาหาติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
# ๑ โป. เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพ ฯ พยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ ฯ
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ทสาหาติกฺกนฺเต เวมติโก นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ทสาหาติกฺกนฺเต
อนติกฺกนฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อนธิฏิเต อธิฏิตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อวิกปฺปเต วิกปฺปตสฺี นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อวิสฺสชฺชิเต วิสฺสชฺชิตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อนฏเ นฏสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อวินฏเ วินฏสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อทฑฺเฒ ทฑฺฒสฺี นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อวิลุตฺเต วิลุตฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
นิสฺสคฺคิย จีวร อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภ
ุ ฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ทสาหานติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ทสาหานติกฺกนฺเต เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ทสาหานติกฺกนฺเต
อนติกฺกนฺตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๘] อนาปตฺติ อนฺโตทสาห อธิฏเติ วิกปฺเปติ วิสฺสชฺเชติ
นสฺสติ วินสฺสติ ทยฺหติ อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหาติ ๑ วิสฺสาส คณฺหาติ ๒
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๙] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นิสฺสฏจีวร
น เทนฺติ ฯ เย ๓ เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นิสฺสฏจีวร
น ทสฺสนฺตีติ ๓ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว นิสฺสฏจีวร
# ๑-๒ ม. ยุ. คณฺหนฺติ ฯ ๓-๓ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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น เทถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา ฯเปฯ
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ๔ น ภิกฺขเว นิสฺสฏจีวร น
ทาตพฺพ โย น ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ทุติยสิกฺขาปท
[๑๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ภิกขฺ ูน
หตฺเถ จีวร นิกฺขิปตฺวา สนฺตรุตฺตเรน ชนปทจาริก ปกฺกมนฺติ ฯ
ตานิ จีวรานิ จิร ๑ นิกฺขติ ฺตานิ กณฺณกิตานิ โหนฺติ ฯ ตานิ จีวรานิ ๒
ภิกฺขู โอตาเปนฺติ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อานนฺโท เสนาสนจาริก
อาหิณฺฑนฺโต เต ภิกฺขู ตานิ จีวรานิ โอตาเปนฺเต ทิสฺวาน
เยน เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจ
กสฺสิมานิ อาวุโส จีวรานิ กณฺณกิตานีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อายสฺมา อานนฺโท
อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภิกฺขู ภิกฺขูน หตฺเถ
จีวร นิกฺขิปต ฺวา สนฺตรุตฺตเรน ชนปทจาริก ปกฺกมิสฺสนฺตีติ ฯ อถโข
อายสฺมา อานนฺโท [๓] ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อถโข ภควา
เต ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขู ภิกฺขูน หตฺเถ จีวร
นิกฺขิปตฺวา สนฺตรุตฺตเรน ชนปทจาริก ปกฺกมนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา
ภิกฺขูน หตฺเถ จีวร นิกฺขปิ ตฺวา สนฺตรุตฺตเรน ชนปทจาริก
# ๑ โป. จีวรวเส ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. เต ภิกฺขู
# อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
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ปกฺกมิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ นิฏิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา อุพฺภตสฺมึ กิเน เอกรตฺตมฺป
เจ ภิกฺขุ ติจีวเรน วิปฺปวเสยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๑๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ โกสมฺพิย คิลาโน
โหติ ฯ าตกา ตสฺส ภิกฺขุโน สนฺติเก ทูต ปาเหสุ อาคจฺฉตุ
ภทฺทนฺโต มย อุปฏหิสสฺ ามาติ ฯ ภิกฺขูป เอวมาหสุ คจฺฉ
อาวุโส าตกา ต อุปฏหิสฺสนฺตีติ ฯ โส เอวมาห ภควตา
อาวุโส สิกฺขาปท ปฺตฺต น ติจีวเรน วิปฺปวสิตพฺพนฺติ
อหฺจมฺหิ คิลาโน น สกฺโกมิ ติจีวรมาทาย ปกฺกมิตุ นาห
คมิสฺสามีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานสฺส ภิกฺขุโน ติจีวเรน อวิปฺปวาสสมฺมตึ ๑
ทาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ทาตพฺพา ฯ เตน คิลาเนน ภิกฺขุนา
สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท
วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทติ ฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย
อห ภนฺเต คิลาโน น สกฺโกมิ ติจีวรมาทาย ปกฺกมิตุ โสห
ภนฺเต สงฺฆ ติจีวเรน อวิปฺปวาสสมฺมตึ ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป
ยาจิตพฺพา ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
# ๑ ม. ยุ. สมฺมุตึ ฯ เอวมุปริป ฯ
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สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ คิลาโน น สกฺโกติ ติจีวรมาทาย ปกฺกมิตุ ฯ โส สงฺฆ
ติจีวเรน อวิปฺปวาสสมฺมตึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ติจีวเรน อวิปฺปวาสสมฺมตึ ทเทยฺย ฯ
เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ คิลาโน น สกฺโกติ ติจีวรมาทาย ปกฺกมิตุ ฯ โส สงฺฆ
ติจีวเรน อวิปฺปวาสสมฺมตึ ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
ติจีวเรน อวิปฺปวาสสมฺมตึ เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ติจีวเรน อวิปฺปวาสสมฺมติยา ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
ติจีวเรน อวิปฺปวาสสมฺมติ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม สิกขฺ าปท
อุทฺทิเสยฺยาถ นิฏิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา อุพฺภตสฺมึ กิเน เอกรตฺตมฺป
เจ ภิกฺขุ ติจีวเรน วิปฺปวเสยฺย อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๒] นิฏิตจีวรสฺมินฺติ ภิกฺขุโน [๑] จีวร กต วา โหติ นฏ
วา วินฏ วา ทฑฺฒ วา จีวราสา วา อุปจฺฉินฺนา ฯ อุพฺภตสฺมึ
กิเนติ อฏนฺน มาติกาน อฺตราย มาติกาย อุพฺภต โหติ
สงฺเฆน วา อนฺตรา อุพฺภต โหติ ฯ เอกรตฺตมฺป เจ ภิกฺขุ
ติจีวเรน วิปฺปวเสยฺยาติ สงฺฆาฏิยา วา อุตฺตราสงฺเคน วา
# ๑ โป. ภิกฺขุนา ฯ
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อนฺตรวาสเกน วา เอกรตฺตมฺป ๑ เจ วิปฺปวุตฺถ โหติ ๑ ฯ อฺตฺร
ภิกฺขุสมฺมติยาติ เปตฺวา ภิกฺขุสมฺมตึ ฯ นิสฺสคฺคิย โหตีติ สห
อรุณุคฺคมเนน ๒ นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส
วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว นิสฺสชฺชติ พฺพ ฯ เตน
ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ เอวมสฺส วจนีโย อิท เม
ภนฺเต จีวร ๓ รตฺติวิปฺปวุตฺถ ๔ อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย
อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ
ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๑๓] คาโม เอกูปจาโร นานูปจาโร นิเวสน เอกูปจาร
นานูปจาร อุทฺโทสิโต เอกูปจาโร นานูปจาโร อฏโฏ เอกูปจาโร
นานูปจาโร มาโล เอกูปจาโร นานูปจาโร ปาสาโท เอกูปจาโร
นานูปจาโร หมฺมิย เอกูปจาร นานูปจาร นาวา เอกูปจารา
นานูปจารา สตฺโถ เอกูปจาโร นานูปจาโร เขตฺต เอกูปจาร
นานูปจาร ธฺกรณ เอกูปจาร นานูปจาร อาราโม เอกูปจาโร
นานูปจาโร วิหาโร เอกูปจาโร นานูปจาโร รุกฺขมูล เอกูปจาร
นานูปจาร อชฺโฌกาโส เอกูปจาโร นานูปจาโร ฯ
[๑๔] คาโม เอกูปจาโร นาม เอกกุลสฺส คาโม โหติ ปริกฺขิตฺโต
# ๑๑ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อรุณคุ ฺคมนา ฯ ๓ ยุ. รา. ติจีวร ฯ
# ๔ สี. ยุ รตฺตึ วิปฺปวุตฺถ ฯ รา. เอกรตฺต วิปฺปวุตฺถ ฯ
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จ อนฺโตคาเม จีวร นิกฺขปิ ตฺวา อนฺโตคาเม วตฺถพฺพ ฯ อปริกขฺ ิตฺโต
โหติ ยสฺมึ ฆเร จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ ฆเร วตฺถพฺพ
หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ นานูปจาโร นาม ๑ นานากุลสฺส
คาโม โหติ ปริกฺขิตฺโต จ ยสฺมึ ฆเร จีวร นิกฺขิตตฺ  โหติ
ตสฺมึ ฆเร วตฺถพฺพ สภาเย วา ทฺวารมูเล วา หตฺถปาสา
วา น วิชหิตพฺพ ฯ สภาย คจฺฉนฺเตน หตฺถปาเส จีวร นิกฺขิปตวฺ า
สภาเย [๒] วตฺถพฺพ ทฺวารมูเล วา หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ
สภาเย จีวร นิกฺขิปตฺวา สภาเย [๒] วตฺถพฺพ ทฺวารมูเล วา
หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ อปริกขฺ ิตฺโต โหติ ยสฺมึ ฆเร
จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ ฆเร วตฺถพฺพ หตฺถปาสา วา น
วิชหิตพฺพ ฯ
[๑๕] เอกกุลสฺส นิเวสน โหติ ปริกฺขิตฺตฺจ นานาคพฺภา
นานาโอวรกา อนฺโตนิเวสเน จีวร นิกฺขิปตฺวา อนฺโตนิเวสเน
วตฺถพฺพ ฯ อปริกฺขิตฺต โหติ ยสฺมึ คพฺเภ จีวร นิกฺขิตฺต โหติ
ตสฺมึ คพฺเภ วตฺถพฺพ หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ นานากุลสฺส
นิเวสน โหติ ปริกฺขิตฺตฺจ นานาคพฺภา นานาโอวรกา
ยสฺมึ คพฺเภ จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ คพฺเภ วตฺถพฺพ ทฺวารมูเล
วา หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ อปริกฺขิตฺต โหติ ยสฺมึ
คพฺเภ จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ คพฺเภ วตฺถพฺพ หตฺถปาสา
# ๑ ม. ยุ. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. วา ฯ
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วา น วิชหิตพฺพ ฯ
[๑๖] เอกกุลสฺส อุทฺโทสิโต โหติ ปริกฺขิตโฺ ต จ นานาคพฺภา
นานาโอวรกา อนฺโตอุทฺโทสิเต จีวร นิกฺขิปตฺวา อนฺโตอุทฺโทสิเต
วตฺถพฺพ ฯ อปริกฺขิตฺโต โหติ ยสฺมึ คพฺเภ จีวร นิกฺขิตฺต โหติ
ตสฺมึ คพฺเภ วตฺถพฺพ หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ นานากุลสฺส
อุทฺโทสิโต โหติ ปริกฺขิตฺโต จ นานาคพฺภา นานาโอวรกา
ยสฺมึ คพฺเภ จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ คพฺเภ วตฺถพฺพ ทฺวารมูเล
วา หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ อปริกฺขิตฺโต โหติ ยสฺมึ
คพฺเภ จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ คพฺเภ วตฺถพฺพ หตฺถปาสา
วา น วิชหิตพฺพ ฯ
[๑๗] เอกกุลสฺส อฏโฏ โหติ อนฺโตอฏเฏ จีวร นิกฺขิปต ฺวา
อนฺโตอฏเฏ วตฺถพฺพ ฯ นานากุลสฺส อฏโฏ โหติ นานาคพฺภา
นานาโอวรกา ยสฺมึ คพฺเภ จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ คพฺเภ
วตฺถพฺพ ทฺวารมูเล วา หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ
[๑๘] เอกกุลสฺส มาโล โหติ อนฺโตมาเล จีวร นิกฺขิปตวฺ า
อนฺโตมาเล วตฺถพฺพ ฯ นานากุลสฺส มาโล โหติ นานาคพฺภา
นานาโอวรกา ยสฺมึ คพฺเภ จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ คพฺเภ
วตฺถพฺพ ทฺวารมูเล วา หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ
[๑๙] เอกกุลสฺส ปาสาโท โหติ อนฺโตปาสาเท จีวร
นิกฺขิปตฺวา อนฺโตปาสาเท วตฺถพฺพ ฯ นานากุลสฺส ปาสาโท โหติ
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นานาคพฺภา นานาโอวรกา ยสฺมึ คพฺเภ จีวร นิกฺขิตฺต โหติ
ตสฺมึ คพฺเภ วตฺถพฺพ ทฺวารมูเล วา หตฺถปาสา วา น
วิชหิตพฺพ ฯ
[๒๐] เอกกุลสฺส หมฺมิย โหติ อนฺโตหมฺมิเย จีวร นิกฺขปิ ตฺวา
อนฺโตหมฺมิเย วตฺถพฺพ ฯ นานากุลสฺส หมฺมิย โหติ นานาคพฺภา
นานาโอวรกา ยสฺมึ คพฺเภ จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ คพฺเภ
วตฺถพฺพ ทฺวารมูเล วา หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ
[๒๑] เอกกุลสฺส นาวา โหติ อนฺโตนาวาย จีวร นิกฺขิปต ฺวา
อนฺโตนาวาย วตฺถพฺพ ฯ นานากุลสฺส นาวา โหติ นานาคพฺภา
นานาโอวรกา ยสฺมึ โอวรเก จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ โอวรเก
วตฺถพฺพ ทฺวารมูเล วา ๑ หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ
[๒๒] เอกกุลสฺส สตฺโถ โหติ สตฺเถ จีวร นิกฺขิปตฺวา ปุรโต
วา ปจฺฉโต วา สตฺตพฺภนฺตรา น วิชหิตพฺพา ปสฺสโต อพฺภนฺตร
น วิชหิตพฺพ ฯ นานากุลสฺส สตฺโถ โหติ สตฺเถ จีวร นิกฺขิปต ฺวา
หตฺถปาสา น วิชหิตพฺพ ฯ
[๒๓] เอกกุลสฺส เขตฺต โหติ ปริกฺขิตฺตฺจ อนฺโตเขตฺเต จีวร
นิกฺขิปตฺวา อนฺโตเขตฺเต วตฺถพฺพ ฯ อปริกฺขิตฺต โหติ หตฺถปาสา
น วิชหิตพฺพ ฯ นานากุลสฺส เขตฺต โหติ ปริกฺขิตตฺ ฺจ อนฺโตเขตฺเต
จีวร นิกฺขิปต ฺวา อนฺโตเขตฺเต วตฺถพฺพ ทฺวารมูเล วา หตฺถปาสา
# ๑ โป. ม. ยุ. ปาทฺวย นตฺถิ ฯ
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ปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ อปริกฺขิตฺต โหติ หตฺถปาสา น
วิชหิตพฺพ ฯ
[๒๔] เอกกุลสฺส ธฺกรณ โหติ ปริกฺขิตตฺ ฺจ
อนฺโตธฺกรเณ จีวร นิกฺขิปตฺวา อนฺโตธฺกรเณ วตฺถพฺพ ฯ
อปริกฺขิตฺต โหติ หตฺถปาสา น วิชหิตพฺพ ฯ นานากุลสฺส
ธฺกรณ โหติ ปริกฺขิตตฺ ฺจ อนฺโตธฺกรเณ จีวร
นิกฺขิปตฺวา ทฺวารมูเล วา วตฺถพฺพ หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ
อปริกฺขิตฺต โหติ หตฺถปาสา น วิชหิตพฺพ ฯ
[๒๕] เอกกุลสฺส อาราโม โหติ ปริกฺขิตฺโต จ อนฺโตอาราเม
จีวร นิกฺขิปต ฺวา อนฺโตอาราเม วตฺถพฺพ ฯ อปริกขฺ ิตฺโต โหติ
หตฺถปาสา น วิชหิตพฺพ ฯ นานากุลสฺส อาราโม โหติ ปริกขฺ ิตฺโต
จ อนฺโตอาราเม จีวร นิกฺขิปตฺวา ทฺวารมูเล วา วตฺถพฺพ
หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ อปริกขฺ ิตฺโต โหติ หตฺถปาสา
น วิชหิตพฺพ ฯ
[๒๖] เอกกุลสฺส วิหาโร โหติ ปริกฺขิตฺโต จ อนฺโตวิหาเร
จีวร นิกฺขิปต ฺวา อนฺโตวิหาเร วตฺถพฺพ ฯ อปริกฺขิตฺโต โหติ ยสฺมึ
วิหาเร จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ วิหาเร วตฺถพฺพ หตฺถปาสา
วา น วิชหิตพฺพ ฯ นานากุลสฺส วิหาโร โหติ ปริกฺขิตฺโต จ
ยสฺมึ วิหาเร จีวร นิกฺขิตตฺ  โหติ ตสฺมึ วิหาเร วตฺถพฺพ
ทฺวารมูเล วา หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ อปริกขฺ ิตฺโต
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โหติ ยสฺมึ วิหาเร จีวร นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺมึ วิหาเร วตฺถพฺพ
หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ ฯ
[๒๗] เอกกุลสฺส รุกฺขมูล โหติ ย มชฺฌนฺติเก กาเล สมนฺตา
ฉายา ๑ ผรติ อนฺโตฉายาย จีวร นิกขฺ ิปตฺวา อนฺโตฉายาย วตฺถพฺพ ฯ
นานากุลสฺส รุกฺขมูล โหติ หตฺถปาสา น วิชหิตพฺพ ฯ
[๒๘] อชฺโฌกาโส เอกูปจาโร นานูปจาโร นาม ๒ อคามเก
อรฺเ สมนฺตา สตฺตพฺภนฺตรา เอกูปจาโร ตโต ปร นานูปจาโร ฯ
[๒๙] วิปฺปวุตฺเถ วิปฺปวุตฺถสฺี อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ วิปฺปวุตฺเถ เวมติโก อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ วิปฺปวุตฺเถ อวิปฺปวุตฺถสฺี
อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อปจฺจุทฺธเฏ
ปจฺจุทฺธฏสฺี ๓ อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อวิสฺสชฺชิเต วิสฺสชฺชิตสฺี อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อนฏเ นฏสฺี อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อวินฏเ วินฏสฺี อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อทฑฺเฒ ทฑฺฒสฺี อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อวิลุตฺเต วิลุตฺตสฺี อฺตฺร
ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
[๓๐] นิสฺสคฺคิย จีวร อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภ
ุ ฺชติ อาปตฺติ
# ๑ โป. รุกฺขฉายา ฯ ๒ ม. ยุ. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ
# ๓ โป. อปจฺจุทฺธารเก ปจฺจุทฺธารกสฺี ฯ
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ทุกฺกฏสฺส ฯ อวิปฺปวุตฺเถ วิปฺปวุตฺถสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อวิปฺปวุตฺเถ เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อวิปฺปวุตฺเถ อวิปฺปวุตฺถสฺี
อนาปตฺติ ฯ
[๓๑] อนาปตฺติ อนฺโตอรุเณ ปจฺจุทฺธรติ วิสฺสชฺเชติ นสฺสติ
วินสฺสติ ทยฺหติ อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหาติ ๑ วิสฺสาส คณฺหาติ ๒
ภิกฺขุสมฺมติยา อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑-๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถ คณฺหนฺติ ฯ
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ตติยสิกฺขาปท
[๓๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน อกาลจีวร อุปฺปนฺน โหติ ตสฺส ต จีวร กยิรมาน
นปฺปโหติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ต จีวร อุสฺสาเปตฺวา ปุนปฺปุน
วิมชฺชติ ฯ อทฺทสา โข ภควา เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺโต ต
ภิกฺขุ ต จีวร อุสฺสาเปตฺวา ปุนปฺปุน วิมชฺชนฺต ทิสฺวาน เยน
โส ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ
กิสฺส ตฺว ภิกฺขุ อิม จีวร อุสฺสาเปตฺวา ปุนปฺปุน วิมชฺชสีติ ฯ อิท
เม ภนฺเต อกาลจีวร อุปปฺ นฺน กยิรมาน นปฺปโหติ เตนาห
อิม จีวร อุสฺสาเปตฺวา ปุนปฺปุน วิมชฺชามีติ ฯ อตฺถิ ปน เต
ภิกฺขุ จีวรปจฺจาสาติ ฯ อตฺถิ ภควาติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อกาลจีวร ปฏิคฺคเหตฺวา จีวรปจฺจาสาย ๑
นิกฺขิปตุนฺติ ฯ
[๓๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ภควตา อนฺุาต
อกาลจีวร ปฏิคฺคเหตฺวา จีวรปจฺจาสาย ๒ นิกฺขิปต ุนฺติ อกาลจีวร ๓
# ๑-๒ ม. ยุ. จีวรปจฺจาสา ฯ ๓ ม. ยุ. อกาลจีวรานิ ฯ
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ปฏิคฺคเหตฺวา อติเรกมาส นิกฺขิปนฺติ ฯ ตานิ จีวรานิ จีวรวเส
ภณฺฑิกาพทฺธานิ ติฏนฺติ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อานนฺโท
เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺโต ตานิ จีวรานิ จีวรวเส ภณฺฑิกาพทฺธานิ
ิตานิ ๑ ทิสฺวาน ภิกฺขู อามนฺเตสิ กสฺสิมานิ อาวุโส จีวรานิ
จีวรวเส ภณฺฑิกาพทฺธานิ ติฏนฺตีติ ฯ อมฺหาก อาวุโส อิมานิ ๒
อกาลจีวรานิ จีวรปจฺจาสาย ๓ นิกฺขิตฺตานีติ ฯ กีวจิร ปนาวุโส อิมานิ
จีวรานิ นิกฺขิตฺตานีติ ฯ อติเรกมาส อาวุโสติ ฯ อายสฺมา อานนฺโท
อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภิกฺขู อกาลจีวร ปฏิคฺคเหตฺวา
อติเรกมาส นิกฺขิปสฺสนฺตีติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท [๔] ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฉฺ ิ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ภิกฺขู อกาลจีวร ปฏิคฺคเหตฺวา อติเรกมาส นิกฺขิปนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต
ภิกฺขเว โมฆปุริสา อกาลจีวร ปฏิคฺคเหตฺวา อติเรกมาส นิกฺขปิ สฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
นิฏิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา อุพฺภตสฺมึ กิเน ภิกฺขุโน ปเนว อกาลจีวร
อุปฺปชฺเชยฺย อากงฺขมาเนน ภิกฺขุนา ปฏิคฺคเหตพฺพ
ปฏิคฺคเหตฺวา ขิปฺปเมว กาเรตพฺพ โน จสฺส ปาริปูริ มาสปรมนฺเตน
# ๑ ม. ยุ. ติฏนฺเต ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. จีวรปจฺจาสา ฯ
# ๔ ม. เต ภิกฺขู อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ฯ
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ภิกฺขุนา ต จีวร นิกฺขิปตพฺพ อูนสฺส ปาริปูริยา สติยา ปจฺจาสาย
ตโต เจ อุตฺตรึ ๑ นิกฺขิเปยฺย สติยาป ปจฺจาสาย นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๔] นิฏิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนาติ ภิกฺขุโน จีวร กต วา โหติ
นฏ วา วินฏ วา ทฑฺฒ วา จีวราสา วา อุปจฺฉินฺนา ฯ
อุพฺภตสฺมึ กิเนติ อฏนฺน มาติกาน อฺตราย มาติกาย อุพฺภต
โหติ สงฺเฆน วา อนฺตรา อุพฺภต โหติ ฯ อกาลจีวร นาม
อนตฺถเต กิเน เอกาทสมาเส อุปฺปนฺน อตฺถเต กิเน สตฺตมาเส
อุปฺปนฺน กาเลป อาทิสฺส ทินฺน เอต อกาลจีวร นาม ฯ
อุปฺปชฺเชยฺยาติ อุปฺปชฺเชยฺย สงฺฆโต วา คณโต วา าติโต วา
มิตฺตโต วา ปสุกูลโต ๒ วา อตฺตโน วา ธเนน ฯ
[๓๕] อากงฺขมาเนนาติ อิจฺฉมาเนน ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ
ปฏิคฺคเหตฺวา ขิปฺปเมว กาเรตพฺพนฺติ ทสาหา กาเรตพฺพ ฯ
[๓๖] โน จสฺส ปาริปูรีติ กยิรมาน นปฺปโหติ ฯ มาสปรมนฺเตน
ภิกฺขุนา ต จีวร นิกฺขิปตพฺพนฺติ มาสปรมตา นิกขฺ ิปตพฺพ ฯ อูนสฺส
ปาริปูริยาติ อูนสฺส ปาริปูรตฺถาย ฯ สติยา ปจฺจาสายาติ ปจฺจาสา
โหติ สงฺฆโต วา คณโต วา าติโต วา มิตฺตโต วา ปสุกูลโต ๓
วา อตฺตโน วา ธเนน ฯ
[๓๗] ตโต เจ อุตฺตรึ นิกฺขิเปยฺย สติยาป ปจฺจาสายาติ
# ๑ ม. อุตตฺ ริ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒๓ ม. ยุ. ปสุกุล ฯ
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ตทหุปฺปนฺเน มูลจีวเร ปจฺจาสาจีวร อุปฺปชฺชติ ทสาหา
กาเรตพฺพ ฯ ทฺวีหุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... ตีหุปฺปนฺเน มูลจีวเร ...
จตูหุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... ปฺจาหุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... ฉาหุปฺปนฺเน
มูลจีวเร ... สตฺตาหุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... อฏาหุปฺปนฺเน มูลจีวเร ...
นวาหุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... ทสาหุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... ปจฺจาสาจีวร
อุปฺปชฺชติ ทสาหา กาเรตพฺพ ฯ เอกาทเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ...
ทฺวาทเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... เตรเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... จุทฺทเส
อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... ปณฺณรเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... โสฬเส
อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... สตฺตรเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... อฏารเส
อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... เอกูนวีเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... วีเส อุปฺปนฺเน
มูลจีวเร ปจฺจาสาจีวร อุปฺปชฺชติ ทสาหา กาเรตพฺพ ฯ เอกวีเส
อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ปจฺจาสาจีวร อุปฺปชฺชติ นวาหา กาเรตพฺพ ฯ
ทฺวาวีเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ปจฺจาสาจีวร อุปฺปชฺชติ อฏาหา
กาเรตพฺพ ฯ เตวีเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... สตฺตาหา กาเรตพฺพ ฯ
จตุวีเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... ฉาหา กาเรตพฺพ ฯ ปฺจวีเส
อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... ปฺจาหา กาเรตพฺพ ฯ ฉพฺพีเส อุปฺปนฺเนี
มูลจีวเร ... จตูหา กาเรตพฺพ ฯ สตฺตวีเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ...
ตีหา กาเรตพฺพ ฯ อฏวีเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ... ทฺวีหา
กาเรตพฺพ ฯ เอกูนตึเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ปจฺจาสาจีวร อุปฺปชฺชติ
เอกาห กาเรตพฺพ ฯ ตึเส อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ปจฺจาสาจีวร
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อุปฺปชฺชติ ตทเหว อธิฏาตพฺพ วิกปฺเปตพฺพ วิสฺสชฺเชตพฺพ ฯ
โน เจ อธิฏ เหยฺย วา วิกปฺเปยฺย วา วิสฺสชฺเชยฺย วา เอกตึเส
อรุณุคฺคมเน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชติ พฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา
ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท
เม ภนฺเต อกาลจีวร มาสาติกฺกนฺต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส
นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อายสฺมโต
ทมฺมีติ ฯ
[๓๘] วิสภาเค อุปฺปนฺเน มูลจีวเร ปจฺจาสาจีวร อุปฺปชฺชติ
รตฺติโย จ เสสา โหนฺติ น อกามา กาเรตพฺพ ฯ
[๓๙] มาสาติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
มาสาติกฺกนฺเต เวมติโก นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ มาสาติกฺกนฺเต
อนติกฺกนฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อนธิฏิเต อธิฏิตสฺีq
อวิกฺกปฺปเต วิกปฺปตสฺี อวิสฺสชฺชเิ ต วิสฺสชฺชิตสฺี
อนฏเ นฏสฺี อวินฏเ วินฏสฺี อทฑฺเฒ ทฑฺฒสฺี
อวิลุตฺเต วิลุตฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
[๔๐] นิสฺสคฺคิย จีวร อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภ
ุ ฺชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ มาสานติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
มาสานติกฺกนฺเต เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ มาสานติกฺกนฺเต
อนติกฺกนฺตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๑] อนาปตฺติ อนฺโตมาเส อธิฏเติ วิกปฺเปติ วิสฺสชฺเชติ
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นสฺสติ วินสฺสติ ทยฺหติ อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหาติ ๑ วิสฺสาส คณฺหาติ ๒
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑-๒ ม. ยุ. คณฺหนฺติ ฯ
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จตุตฺถสิกฺขาปท
[๔๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต
อุทายิสฺส ปุราณทุติยิกา ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตา โหติ ฯ สา ภิกฺขุนี ๑
อายสฺมโต อุทายิสฺส สนฺติเก อภิกฺขณ อาคจฺฉติ ฯ อายสฺมาป
อุทายิ ๒ ตสฺสา ภิกฺขุนิยา สนฺติเก อภิกฺขณ คจฺฉติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ ตสฺสา ภิกฺขุนิยา สนฺติเก ภตฺตวิสฺสคฺค
กโรติ ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน สา ภิกฺขุนี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ตสฺสา ภิกฺขุนิยา ปุรโต องฺคชาต วิวริตฺวา อาสเน นิสีทิ ฯ
สาป โข ภิกขฺ ุนี อายสฺมโต อุทายิสสฺ ปุรโต องฺคชาต วิวริตฺวา
อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ สารตฺโต ว ๓ ตสฺสา
ภิกฺขุนิยา องฺคชาต อุปนิชฺฌายิ ฯ ตสฺส องฺคชาตโต ๔ อสุจิ มุจฺจิ ฯ
อถโข อายสฺมา อุทายิ ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจ คจฺฉ ภคินิ อุทก
อาหร อนฺตรวาสก โธวิสฺสามีติ ฯ อาหรยฺย อหเมว โธวิสฺสามีติ ฯ
อถโข ๕ สา ภิกฺขุนี ตสฺส ๕ ต อสุจึ เอกเทส มุเขน
อคฺคเหสิ เอกเทส องฺคชาเต ปกฺขิป ฯ สา เตน คพฺภ คณฺหิ ฯ
# ๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อุทายี ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ยุ. สารตฺโต ฯ
# ๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕-๕ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ภิกฺขุนิโย เอวมาหสุ อย ภิกฺขุนี อพฺรหฺมจารินี อย คพฺภินีติ ๑ ฯ
นาห อยฺเย อพฺรหฺมจารินีติ ฯ อถโข ๒ สา ภิกขฺ ุนี ๒ ภิกฺขนุ ีน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกขฺ ุนิโย อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อยฺโย อุทายิ ภิกฺขุนิยา ปุราณจีวร โธวาเปสฺสตีติ ฯ
อถโข ตา ภิกฺขุนิโย ภิกขฺ ูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
อายสฺมา อุทายิ ภิกฺขุนิยา ปุราณจีวร โธวาเปสฺสตีติ ฯ อถโข
เต ภิกฺขู [๓] ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา ฯเปฯ
อายสฺมนฺต อุทายึ ปฏิปจุ ฺฉิ สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ ภิกฺขุนิยา
ปุราณจีวร โธวาเปสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ าติกา เต อุทายิ
อฺาติกาติ ฯ อฺาติกา ภควาติ ฯ อฺาตโก โมฆปุริส
อฺาติกาย น ชานาติ ปฏิรูป วา อปฺปฏิรูป วา ปาสาทิก
วา อปฺปาสาทิก ๔ วา ตตฺถ หิ นาม ตฺว โมฆปุรสิ อฺาติกาย
ภิกฺขุนิยา ปุราณจีวร โธวาเปสฺสสิ เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ อฺาติกาย
ภิกฺขุนิยา ปุราณจีวร โธวาเปยฺย วา รชาเปยฺย วา อาโกฏาเปยฺย
วา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
# ๑ ม. ยุ. อพฺรหฺมจารินี อย ภิกฺขนุ ี คพฺภินีติ ฯ ๒-๒ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๓ ม. อายสฺมนฺต อุทายึ อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ... ฯ ๔ ม. อปสาทิก ฯ
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[๔๓] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อฺาติกา นาม มาติโต
วา ปติโต วา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อสมฺพทฺธา ฯ ภิกฺขุนี
นาม อุภโต สงฺเฆ อุปสมฺปนฺนา ฯ ปุราณจีวร นาม สกึ นิวตฺถป
สกึ ปารุตป ฯ โธวาติ ๑ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โธต ๒ นิสฺสคฺคิย
โหติ ฯ รชาติ อาณาเปติ ๓ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ รตฺต ๔ นิสฺสคฺคิย
โหติ ฯ อาโกเฏหีติ อาณาเปติ ๕ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สกึ
ปาณิปฺปหาร ๖ วา มุคฺครปฺปหาร ๗ วา ทินฺเน นิสฺสคฺคิย โหติ
นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต ปุราณจีวร
อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา โธวาปต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส
นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อายสฺมโต
ทมฺมีติ ฯ
[๔๔] อฺาติกาย อฺาติกสฺี ปุราณจีวร โธวาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี ปุราณจีวร
โธวาเปติ รชาเปติ นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ รา. โธวาเปยฺยาติ โธวาหีติ อาณาเปติ ฯ โป. ม. ยุ. โธวาติ อาณาเปติ ฯ
# ๒ รา. โธวาปต ฯ ๓ รา. รชาเปยฺยาติ รชาหีติ อาณาเปติ ฯ ๔ รา. รชฺชิต ฯ
# ๕ รา. อาโกฏาเปยฺยาติ อาโกเฏหีติ อาณาเปติ ฯ ๖ ปาณิปปฺ หาเรติป ปาโ ฯ
# ๗ มุคฺครปฺปหาเรติป ปาโ ฯ
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อฺาติกาย อฺาติกสฺี ปุราณจีวร โธวาเปติ อาโกฏาเปติ
นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี
ปุราณจีวร โธวาเปติ รชาเปติ อาโกฏาเปติ นิสฺสคฺคิเยน
อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี
ปุราณจีวร รชาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺาติกาย
อฺาติกสฺี ปุราณจีวร รชาเปติ อาโกฏาเปติ นิสฺสคฺคิเยน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี ปุราณจีวร
รชาเปติ โธวาเปติ นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺาติกาย
อฺาติกสฺี ปุราณจีวร รชาเปติ อาโกฏาเปติ โธวาเปติ
นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี ปุราณจีวร อาโกฏาเปติ นิสสฺ คฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อฺาติกาย อฺาติกสฺี ปุราณจีวร อาโกฏาเปติ โธวาเปติ
นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี
ปุราณจีวร อาโกฏาเปติ รชาเปติ นิสสฺ คฺคิเยน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อฺาติกาย อฺาติกสฺี ปุราณจีวร อาโกฏาเปติ โธวาเปติ
รชาเปติ นิสสฺ คฺคิเยน อาปตฺติ ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน ฯ อฺาติกาย
เวมติโก ฯเปฯ อฺาติกาย าติกสฺี ฯเปฯ อฺสฺส
ปุราณจีวร โธวาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสีทนปจฺจตฺถรณ
โธวาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เอกโต อุปสมฺปนฺนาย โธวาเปติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย อฺาติกสฺี อาปตฺติ
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ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย
าติกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๕] อนาปตฺติ าติกาย โธวนฺติยา อฺาติกา ทุติยา โหติ
อวุตฺตา โธวติ อปริภุตฺต โธวาเปติ จีวร เปตฺวา อฺ
ปริกฺขาร โธวาเปติ สิกฺขมานาย สามเณริยา อุตฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๔๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อุปฺปลวณฺณา ภิกฺขุนี
สาวตฺถิย วิหรติ ฯ อถโข อุปฺปลวณฺณา ภิกฺขุนี ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปาวิสิ สาวตฺถิย
ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา เยน อนฺธวน
เตนุปสงฺกมิ ทิวาวิหาราย อนฺธวน อชฺโฌคาเหตฺวา อฺตรสฺมึ
รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ เตน โข ปน สมเยน โจรา กตกมฺมา คาวึ
วธิตฺวา มส คเหตฺวา อนฺธวน ปวิสึสุ ฯ อทฺทสา โข โจรคามณิโก
อุปฺปลวณฺณ ภิกฺขุนึ อฺตรสฺมึ รุกขฺ มูเล ทิวาวิหาร นิสินฺน ฯ
ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ สเจ เม ปุตฺตภาติกา ๑ ปสฺสิสฺสนฺติ
วิเหยิสฺสนฺติ อิม ภิกฺขุนินฺติ อฺเน มคฺเคน อคมาสิ ฯ
อถโข โส โจรคามณิโก มเส ปกฺเก วรมสานิ คเหตฺวา ปณฺเณน
ปุฏ ๒ พนฺธติ ฺวา อุปฺปลวณฺณาย ภิกฺขุนิยา อวิทูเร รุกฺเข อาลคฺเคตฺวา
โย ปสฺสติ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ทินฺนเยว หรตูติ วตฺวา
ปกฺกามิ ฯ อสฺโสสิ โข อุปปลวณฺณา ภิกฺขุนี สมาธิมฺหา
วุฏหิตฺวา ตสฺส โจรคามณิกสฺส อิม วาจ ภาสมานสฺส ฯ อถโข
# ๑ ม. ยุ. ปุตฺตภาตุกา ฯ ๒ ม. ยุ. ปณฺณปุฏ ฯ
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อุปฺปลวณฺณา ภิกฺขุนี ต มส คเหตฺวา อุปสฺสย อคมาสิ ฯ
อถโข อุปฺปลวณฺณา ภิกฺขุนี ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ต มส
สมฺปาเทตฺวา อุตฺตราสงฺเคน ภณฺฑิก พนฺธิตฺวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา
เวฬุวเน ปจฺจุฏาสิ ฯ
[๔๗] เตน โข ปน สมเยน ภควา คาม ปณฺฑาย ปวิฏโ
โหติ ฯ อายสฺมา อุทายิ โอหิยโก โหติ วิหารปาโล ฯ อถโข
อุปฺปลวณฺณา ภิกฺขุนี เยนายสฺมา อุทายิ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ กห ภนฺเต ภควาติ ฯ
ปวิฏโ ภคินิ ภควา คาม ปณฺฑายาติ ฯ อิม ภนฺเต มส ภควโต
เทหีติ ฯ สนฺตปฺปโต เต ๑ ภคินิ ภควา มเสน สเจ เม ตฺว
อนฺตรวาสก ทเทยฺยาสิ เอวมหมฺป ๒ สนฺตปฺปโต ภเวยฺย
อนฺตรวาสเกนาติ ฯ มย โข ภนฺเต มาตุคามา นาม กิจฺฉลาภา อิทฺจ
เม อนฺติม ปฺจม จีวร นาห ทสฺสามีติ ฯ เสยฺยถาป ภคินิ
ปุริโส หตฺถึ ทตฺวา กจฺเฉ วิสฺสชฺเชยฺย ๓ เอวเมว โข ตฺว ภคินิ
ภควโต มส ทตฺวา มยฺห ๔ อนฺตรวาสก วิสฺสชฺเชหีติ ๕ ฯ อถโข
อุปฺปลวณฺณา ภิกฺขุนี อายสฺมตา อุทายินา นิปฺปฬิยมานา อนฺตรวาสก
ทตฺวา อุปสฺสย อคมาสิ ฯ ภิกฺขุนิโย อุปฺปลวณฺณาย ภิกฺขุนิยา
# ๑ ม. ยุ. ตยา รามฺโปตฺถเก ปน น ทิสฺสติ ฯ ๒ เอวฺจาหปติป ปาโ ฯ
# ๓ ม. ยุ. สชฺเชยฺย ฯ ๔ ม. ยุ. มยิ ฯ ๕ ม. ยุ. น สชฺชสีติ ฯ
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ปตฺตจีวร ปฏิคฺคณฺหนฺติโย อุปฺปลวณฺณ ภิกฺขุนึ เอตทโวจุ กหนฺเต
อยฺเย อนฺตรวาสโกติ ฯ อุปฺปลวณฺณา ภิกฺขุนี ภิกขฺ ุนีน เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขุนิโย อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม อยฺโย อุทายิ ภิกฺขุนิยา หตฺถโต ๑ จีวร ปฏิคฺคเหสฺสติ
กิจฺฉลาโภ มาตุคาโมติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุทายิ ภิกฺขุนิยา หตฺถโต ๒ค
จีวร ปริคฺคเหสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ ภิกฺขุนิยา หตฺถโต ๓ จีวร
ปฏิคฺคเหสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ าติกา เต อุทายิ อฺาติกาติ ฯ
อฺาติกา ภควาติ ฯ อฺาตโก โมฆปุริส อฺาติกาย น
ชานาติ ปฏิรปู  วา อปฺปฏิรูป วา สนฺต วา อสนฺต วา ตตฺถ
นาม ตฺว โมฆปุริส อฺาติกาย ภิกขฺ ุนิยา หตฺถโต จีวร
ปฏิคฺคเหสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา หตฺถโต
จีวร ปฏิคฺคเณฺหยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา
ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู กุกฺกจุ ฺจายนฺตา ภิกฺขุนีน
# ๑๒๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปาริวฏฏกจีวร ๑ นปฺปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ ภิกฺขุนิโย อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา อมฺหาก ปาริวฏฏกจีวร ๒
นปฺปฏิคฺคณฺหิสฺสนฺตีติ ๓ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตาส ภิกฺขุนีน
อุชฺฌายนฺตีน ขียนฺตีน วิปาเจนฺตีน ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ปฺจนฺน ปาริวฏฏก ๔ ปฏิคฺคเหตุ ภิกฺขุสฺส ภิกขฺ ุนิยา สิกฺขมานาย
สามเณรสฺส สามเณริยา อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมส
ปฺจนฺน ปาริวฏฏก ๕ ปฏิคฺคเหตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา
หตฺถโต จีวร ปฏิคคเณฺหยฺย อฺตฺร ปาริวฏฏกา ๖ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๙] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อฺาติกา นาม มาติโต
วา ปติโต วา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อสมฺพทฺธา ฯ ภิกฺขุนี
นาม อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปนฺนา ฯ จีวร นาม ฉนฺน จีวราน
# ๑-๒ ม. ยุ. ปาริวตฺตกจีวร ฯ ๓ ม. ยุ. น ปฏิคฺคเหสฺสนฺตีติ ฯ ๔-๕ ม. ยุ.
# ปาริวตฺตก ฯ ปาริวฏฏกจีวรนฺติป ปาโ ฯ ๖ ม. ยุ. ปาริวตฺตกา ฯ เอวมุปริป ฯ
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อฺตร จีวร วิกปฺปนูปค ปจฺฉิม ๑ ฯ อฺตฺร ปาริวฏฏกาติ
เปตฺวา ปาริวฏฏก ฯ ปฏิคฺคณฺหาติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน
นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชติ พฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส
วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต
จีวร อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา หตฺถโต ปฏิคฺคหิต อฺตฺร
ปาริวฏฏกา นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ
ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมตี ิ ฯ
[๕๐] อฺาติกาย อฺาติกสฺี หตฺถโต ๒ จีวร
ปฏิคฺคณฺหาติ อฺตฺร ปาริวฏฏกา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อฺาติกาย เวมติโก หตฺถโต ๓ จีวร ปฏิคฺคณฺหาติ อฺตฺร
ปาริวฏฏกา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺาติกาย าติกสฺี
หตฺถโต ๔ จีวร ปฏิคฺคณฺหาติ อฺตฺร ปาริวฏฏกา นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ
[๕๑] เอกโตอุปสมฺปนฺนาย หตฺถโต จีวร ปฏิคฺคณฺหาติ
อฺตฺร ปาริวฏฏกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย อฺาติกสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย าติกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๒] อนาปตฺติ าติกาย ปาริวฏฏก ปริตฺเตน วา วิปุล
วิปุเลน วา ปริตฺต ภิกฺขุ วิสฺสาส คณฺหาติ ตาวกาลิก
# ๑ ยุ. วิกปฺปนุปคปจฺฉิม ฯ ๒-๓-๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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คณฺหาติ จีวร เปตฺวา อฺ ปริกฺขาร คณฺหาติ สิกฺขมานาย
สามเณริยา อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_________________
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ฉฏสิกฺขาปท
[๕๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ปฏโ ๑ โหติ ธมฺมึ กถ กาตุ ฯ อถโข
อฺตโร เสฏิปุตฺโต เยนายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข ต เสฏิปุตฺต อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ
สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข โส เสฏิปุตฺโต อายสฺมตา
อุปนนฺเทน สกฺยปุตฺเตน ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสโิ ต สมาทปโต
สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต เอตทโวจ
วเทยฺยาถ ภนฺเต เยน อตฺโถ ปฏิพลา มย อยยสฺส ทาตุ
ยทิท จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺติ ๒ ฯ สเจ
เม ตฺว อาวุโส ทาตุกาโมสิ อิโต เอก สาฏก เทหีติ ฯ อมฺหาก
โข ภนฺเต กุลปุตฺตาน กิสฺมึ วิย เอกสาฏก คนฺตุ อาคเมถ ๓
ภนฺเต ยาว ฆร คจฺฉามิ ฆร คโต อิโต วา เอก สาฏก
# ๑ ม. ปฏโฏ ฯ ๒ ยุ. จีวร ... ปริกขฺ ารานนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. อาคเมหิ ฯ
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ปหิณิสฺสามิ อิโต วา สุนทฺ รตรนฺติ ฯ ทุติยมฺป โข อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ต เสฏิปุตฺต เอตทโวจ สเจ เม ตฺว
อาวุโส ทาตุกาโมสิ อิโต เอก สาฏก เทหีติ ฯ อมฺหาก โข
ภนฺเต กุลปุตฺตาน กิสฺมึ วิย เอกสาฏก คนฺตุ อาคเมถ ภนฺเต
ยาว ฆร คจฺฉามิ ฆร คโต อิโต วา เอก สาฏก ปหิณิสฺสามิ
อิโต วา สุนทฺ รตรนฺติ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
ต เสฏิปุตฺต เอตทโวจ สเจ เม ตฺว อาวุโส ทาตุกาโมสิ
อิโต เอก สาฏก เทหีติ ฯ อมฺหาก โข ภนฺเต กุลปุตฺตาน กิสฺมึ
วิย เอกสาฏก คนฺตุ อาคเมถ ภนฺเต ยาว ฆร คจฺฉามิ ฆร
คโต อิโต วา เอก สาฏก ปหิณิสฺสามิ อิโต วา สุนฺทรตรนฺติ ฯ
กึ ปน ตยา อาวุโส อทาตุกาเมน ปวาริเตน ย ตฺว ปวาเรตฺวา
น เทสีติ ฯ อถโข โส เสฏิปุตฺโต อายสฺมตา อุปนนฺเทน
สกฺยปุตฺเตน นิปฺปฬิยมาโน เอก สาฏก ทตฺวา อคมาสิ ฯ มนุสสฺ า
ต เสฏิปุตฺต ปสฺสิตฺวา เอตทโวจุ กิสฺส ตฺว อยฺย ๑ เอกสาฏโก
อาคจฺฉสีติ ฯ อถโข โส เสฏิปุตฺโต เตส มนุสฺสาน เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ มหิจฺฉา
อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา อสนฺตุฏา นยิเม ๒ สุกรา ธมฺมนิมนฺตนาย ๓
กาตุ กถ หิ นาม เสฏิปุตฺเตน ธมฺมนิมนฺตนาย
# ๑ ม. ยุ. อยฺโย ฯ ๒ ม. ยุ. นยิเมส ฯ ๓ ม. ยุ. ธมฺมนิมนฺตนาป ฯ
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กยิรมานาย สาฏก คณฺหสิ ฺสนฺตีติ ๑ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู
อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต เสฏิปุตฺต จีวร
วิฺาเปสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
สจฺจ กิร ตฺว อุปนนฺท เสฏิปุตฺต จีวร วิฺาเปสีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ๒ ฯ าตโก เต อุปนนฺท อฺาตโกติ ฯ อฺาตโก
ภควาติ ฯ อฺาตโก โมฆปุริส อฺาตกสฺส น ชานาติ ปฏิรูป
วา อปฺปฏิรปู  วา สนฺต วา อสนฺต วา ตตฺถ นาม ตฺว
โมฆปุริส อฺาตก เสฏิปุตฺต จีวร วิฺาเปสฺสสิ เนต
โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย
ปน ภิกฺขุ อฺาตก คหปตึ วา คหปตานึ วา จีวร วิฺาเปยฺย
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท
ปฺตฺต โหติ ฯ
[๕๔] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู สาเกตา สาวตฺถึ
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ อนฺตรามคฺเค โจรา นิกฺขมิตฺวา
เต ภิกฺขู อจฺฉินฺทึสุ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู ภควตา ปฏิกฺขิตฺต
อฺาตก คหปตึ วา คหปตานึ วา จีวร วิฺาเปตุนฺติ
# ๑ ม. ยุ. คเหสฺสนฺตีติ ฯ ๒ ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ
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กุกฺกุจฺจายนฺตา น วิฺาเปสุ ยถานคฺคา ว สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขู
อภิวาเทนฺติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ สุนฺทรา โข อิเม อาวุโส
อาชีวกา เย อิเม ภิกฺขู อภิวาเทนฺตีติ ฯ เต เอวมาหสุ น มย
อาวุโส อาชีวกา ภิกฺขู มยนฺติ ฯ ภิกฺขู อายสฺมนฺต อุปาลึ
เอตทโวจุ อิงฺฆ อาวุโส อุปาลิ อิเม อนุยฺุชาหีติ ฯ อถโข ๑ เต
ภิกฺขู อายสฺมตา อุปาลินา อนุยฺุชิยมานา เอตมตฺถ อาโรเจสุ ๑ ฯ
อถโข อายสฺมา อุปาลิ เต ภิกฺขู อนุยฺุชิตฺวา ภิกฺขู เอตทโวจ
ภิกฺขู อิเม อาวุโส เทถ เตส ๒ จีวรานีติ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขู นคฺคา อาคจฺฉิสฺสนฺติ นนุ นาม ติเณน วา
ปฏิจฺฉาเทตฺวา อาคนฺตพฺพนฺติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ [๓]
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว อจฺฉินฺนจีวรสฺส วา นฏจีวรสฺส วา อฺาตก คหปตึ วา คหปตานึ วา
จีวร วิฺาเปตุ ย อาวาส ปม อุปคจฺฉติ สเจ ตตฺถ โหติ
สงฺฆสฺส วิหารจีวร วา อุตฺตรตฺถรณ วา ภุมฺมตฺถรณ ๔ วา ภิสิจฺฉวิ
วา ต คเหตฺวา ปารุปตุ ตฺจ โข ๕ ลภิตฺวา โอทหิสฺสามีติ
โน เจ โหติ สงฺฆสฺส วิหารจีวร วา อุตฺตรตฺถรณ วา ภุมฺมตฺถรณ
# ๑ ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. เนส ฯ ๓ โป. ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ฯ
# ๔ ม. ภูมตฺถรณ ฯ ๕ ม. ยุ. ตฺจ โขติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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วา ภิสิจฺฉวิ วา ติเณน วา ปณฺเณน วา ปฏิจฺฉาเทตฺวา
อาคนฺตพฺพ นเตฺวว นคฺเคน อาคนฺตพฺพ โย อาคจฺเฉยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ อฺาตก คหปตึ วา คหปตานึ วา
จีวร วิฺาเปยฺย อฺตฺร สมยา นิสสฺ คฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
ตตฺถาย สมโย อจฺฉินฺนจีวโร วา โหติ ภิกฺขุ นฏจีวโร วา
อย ตตฺถ สมโยติ ฯ
[๕๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อฺาตโก นาม มาติโต
วา ปติโต วา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อสมฺพทฺโธ ฯ คหปติ
นาม โย โกจิ อคาร อชฺฌาวสติ ฯ คหปตานี นาม ยา กาจิ
อคาร อชฺฌาวสติ ฯ จีวร นาม ฉนฺน จีวราน อฺตร จีวร
วิกปฺปนูปค ปจฺฉิม ๑ ฯ อฺตฺร สมยาติ เปตฺวา สมย ฯ อจฺฉินฺนจีวโร
นาม ภิกฺขุสฺส จีวร อจฺฉินฺน โหติ ราชูหิ วา โจเรหิ
วา ธุตฺเตหิ วา เยหิ เกหิจิ วา อจฺฉินฺน โหติ ฯ นฏจีวโร
นาม ภิกฺขุสฺส จีวร อคฺคินา วา ทฑฺฒ โหติ อุทเกน วา วุฬหฺ 
โหติ อุนฺทุเรหิ วา อุปจิกาหิ วา ขายิต โหติ ปริโภคชิณฺณ
วา โหติ ฯ อฺตฺร สมยา วิฺาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ
ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส
# ๑ ยุ. วิกปฺปนุปคปจฺฉิม ฯ
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วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว นิสฺสชฺชติ พฺพ ฯเปฯ
อิท เม ภนฺเต จีวร อฺาตก คหปติก อฺตฺร สมยา
วิฺาปต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ
ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมตี ิ ฯ
[๕๖] อฺาตเก อฺาตกสฺี อฺตฺร สมยา จีวร
วิฺาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย อฺาตเก เวมติโก อฺตฺร
สมยา จีวร วิฺาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺาตเก
อฺาตกสฺี อฺตฺร สมยา จีวร วิฺาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ าตเก อฺาตกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
าตเก เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าตเก าตกสฺี
อนาปตฺติ ฯ
[๕๗] อนาปตฺติ สมเย าตกาน ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย
อตฺตโน ธเนน อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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สตฺตมสิกฺขาปท
[๕๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อจฺฉินฺนจีวรเก ภิกขฺ ู อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ ๑ ภควตา
อาวุโส อนฺุาต อจฺฉินฺนจีวรสฺส วา นฏจีวรสฺส วา อฺาตก
คหปตึ วา คหปตานึ วา จีวร วิฺาเปตุ วิฺาเปถ อาวุโส
จีวรนฺติ ฯ อล อาวุโส ลทฺธ อเมฺหหิ จีวรนฺติ ฯ มย อาวุโส ๒
อายสฺมนฺตาน อตฺถาย ๓ วิฺาเปมาติ ฯ วิฺาเปถ อาวุโสติ ฯ
อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อฺาตเก ๔ คหปติเก อุปสงฺกมิตฺวา
เอตทโวจุ อจฺฉินฺนจีวรกา อาวุโส ภิกฺขู อาคตา เทถ เนส
จีวรนฺติ ๕ พหุ จีวร วิฺาเปสุ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ปุริโส สภาย นิสินฺโน อฺตร ปุริส เอตทโวจ อจฺฉินฺนจีวรกา
อยฺยา ๖ อาคตา เนส ๗ มยา จีวร ทินฺนนฺติ ฯ โสป เอวมาห
มยาป ทินฺนนฺติ ฯ อปโรป เอวมาห มยาป ทินฺนนฺติ ฯ เต
# ๑ ม. ยุ. วทนฺติ ฯ ๒๓๔ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๕ ม. ยุ. รา. จีวรานีติ ฯ
# ๖ ม. ยุ. อยฺโย ภิกฺขู ฯ เอวมีทิเส าเนสุ ฯ ๗ ม. ยุ. เตส ฯ
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อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา
น มตฺต ชานิตฺวา พหุ จีวร วิฺาเปสฺสนฺติ ทุสสฺ วณิชฺช ๑ วา
สมณา ๒ สกฺยปุตฺติยา กริสฺสนฺติ ปคฺคาหิกสาล วา ปสาเรสฺสนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
น มตฺต ชานิตฺวา พหุ จีวร วิฺาเปสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว น
มตฺต ชานิตฺวา พหุ จีวร วิฺาเปถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุรสิ า น มตฺต
ชานิตฺวา พหุ จีวร วิฺาเปสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ตฺเจ อฺาตโก คหปติ
วา คหปตานี วา พหูหิ จีวเรหิ อภิหฏุ ปวาเรยฺย สนฺตรุตตฺ รปรมนฺเตน
ภิกฺขุนา ตโต จีวร สาทิตพฺพ ตโต เจ อุตฺตรึ
สาทิเยยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๙] ตฺเจติ อจฺฉินฺนจีวรก ภิกฺขุ ฯ อฺาตโก นาม มาติโต
วา ปติโต วา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อสมฺพทฺโธ ฯ คหปติ นาม
โย โกจิ อคาร อชฺฌาวสติ ฯ คหปตานี นาม ยา กาจิ อคาร
อชฺฌาวสติ ฯ พหูหิ จีวเรหีติ พหุเกหิ จีวเรหิ ฯ อภิหฏุ
# ๑ ม. ทุสสฺ วาณิชฺช ฯ ๒ โป. ทุสสฺ วาณิชา อิเม สมณา ฯ
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ปวาเรยฺยาติ ยาวตก อิจฺฉสิ ตาวตก คณฺหาหีติ ฯ สนฺตรุตฺตรปรมนฺเตน
ภิกฺขุนา ตโต จีวร สาทิตพฺพนฺติ สเจ ตีณิ นฏานิ
โหนฺติ เทฺว สาทิตพฺพานิ เทฺว นฏานิ เอก สาทิตพฺพ
เอก นฏ น [๑] สาทิตพฺพ ฯ ตโต เจ อุตฺตรึ สาทิเยยฺยาติ
ตทุตฺตรึ วิฺาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสสฺ คฺคิย
โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคคฺ ลสฺส วา ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิม เม ภนฺเต จีวร
อฺาตก คหปติก [๒] ตทุตฺตรึ วิฺาปต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส
นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อายสฺมโต
ทมฺมีติ ฯ
[๖๐] อฺาตเก อฺาตกสฺี ตทุตฺตรึ จีวร วิฺาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺาตเก เวมติโก ตทุตตฺ รึ จีวร วิฺาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺาตเก าตกสฺี ตทุตฺตรึ จีวร
วิฺาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ าตเก อฺาตกสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าตเก เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
าตเก าตกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๖๑] อนาปตฺติ เสสก อาหริสฺสามีติ หรนฺโต คจฺฉติ เสสก
ตุเยฺหว โหตูติ เทนฺติ น อจฺฉินฺนการณา เทนฺติ น นฏการณา
# ๑ ม. ยุ. กิฺจิ ฯ ๒ ม. ยุ. อุปสงฺกมิตฺวา ฯ
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เทนฺติ าตกาน ปวาริตาน อตฺตโน ธเนน อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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อฏมสิกฺขาปท
[๖๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ปุริโส ปชาปตึ เอตทโวจ อยฺย อุปนนฺท จีวเรน อจฺฉาเทสฺสามีติ ฯ
อสฺโสสิ โข อฺตโร ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ ตสฺส ปุริสสฺส อิม
วาจ ภาสมานสฺส ฯ อถโข โส ภิกฺขุ เยนายสฺมา อุปนนฺโท
สกฺยปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต
เอตทโวจ มหาปฺุโสิ ตฺว อาวุโส อุปนนฺท อมุกสฺมึ
โอกาเส อฺตโร ปุรโิ ส ปชาปตึ เอตทโวจ อยฺย อุปนนฺท
จีวเรน อจฺฉาเทสฺสามีติ ฯ อตฺถาวุโส ม โส อุปฏาโกติ ฯ อถโข
อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต เยน โส ปุริโส เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ต ปุริส เอตทโวจ สจฺจ กิร ม ตฺว อาวุโส
จีวเรน อจฺฉาเทตุกาโมสีติ ฯ อป มยฺย ๑ เอว โหติ อยฺย อุปนนฺท
จีวเรน อจฺฉาเทสฺสามีติ ฯ สเจ โข ม ตฺว อาวุโส จีวเรน
อจฺฉาเทตุกาโมสิ เอวรูเปน จีวเรน อจฺฉาเทหิ กฺยาห ๒ เตน
อจฺฉนฺโนป กริสฺสามิ ยาห ๓ น ปริภฺุชิสฺสามีติ ฯ อถโข โส
ปุริโส อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ มหิจฺฉา อิเม สมณา
สกฺยปุตฺติยา อสนฺตุฏา นยิเม สุกรา จีวเรน อจฺฉาเทตุ กถ
# ๑ ม. ยุ. เมยฺย ฯ เม อยฺยอิติ ทฺวีสปุ  วิกปฺเปสุ ปทจฺเฉโท ฯ
# ๓ ย อหนฺติ ปทจฺเฉโท ฯ
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หิ นาม อยฺโย อุปนนฺโท มยา ปุพฺเพ อปฺปวาริโต [๑] อุปสงฺกมิตฺวา
จีวเร วิกปฺป อาปชฺชิสฺสตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส ปุริสสฺส
อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
สนฺตุฏา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติก
อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺชิสสฺ ตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตฺว อุปนนฺท ปุพฺเพ
อปฺปวาริโต คหปติก อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺชสีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ าตโก เต อุปนนฺท อฺาตโกติ ฯ อฺาตโก
ภควาติ ฯ อฺาตโก โมฆปุริส อฺาตกสฺส น ชานาติ ปฏิรูป
วา อปฺปฏิรปู  วา สนฺต วา อสนฺต วา ตตฺถ นาม ตฺว
โมฆปุริส ปุพฺเพ อปฺปวาริโต อฺาตก คหปติก อุปสงฺกมิตฺวา
จีวเร วิกปฺป อาปชฺชิสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺส อฺาตกสฺส
คหปติสฺส วา คหปตานิยา วา จีวรเจตาปน ๒ อุปกฺขฏ โหติ
# ๑ ม. ม ฯ ๒ ม. จีวรเจตาปนฺน ฯ จีวร เจตาเปนฺติ ปริวตฺเตนฺติ เอเตน
# จีวรมูเลนาติ จีวรเจตาปนฺน ฯ ยทาทินา สุตฺเตน นาคโมติ คนฺถิย วุตฺต ฯ ตสฺมา
# เยภุยฺเยน จีวรเจตาปนฺนนฺติ ปนฺติ ฯ ต ปมาณ น โหติ เทฺวภาวสฺส การณาภาวโต ฯ
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อิมินา จีวรเจตาปเนน จีวร เจตาเปตฺวา อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ จีวเรน
อจฺฉาเทสฺสามีติ ฯ ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต
อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺเชยฺย สาธุ วต ม อายสฺมา
อิมินา จีวรเจตาปเนน เอวรูป วา เอวรูป วา จีวร เจตาเปตฺวา
อจฺฉาเทหีติ กลฺยาณกมฺยต อุปาทาย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๓] ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺสาติ ภิกฺขุสฺสตฺถาย ภิกฺขุ อารมฺมณ
กริตฺวา ภิกฺขุ อจฺฉาเทตุกาโม ฯ อฺาตโก นาม มาติโต วา
ปติโต วา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อสมฺพทฺโธ ฯ คหปติ
นาม โย โกจิ อคาร อชฺฌาวสติ ฯ คหปตานี นาม ยา
กาจิ อคาร อชฺฌาวสติ ฯ จีวรเจตาปน นาม หิรฺ วา
สุวณฺณ วา มณิ วา มุตตฺ า วา มสารคลฺล ๑ วา ผลิโก วา
ปฏโก วา สุตฺต วา กปฺปาโส วา ฯ อิมินา จีวรเจตาปเนนาติ
ปจฺจุปฏิเตน ฯ เจตาเปตฺวาติ ปริวฏเฏตฺวา ๒ ฯ อจฺฉาเทสฺสามีติ
ทสฺสามิ ฯ ตตฺร เจ โส ภิกฺขูติ ย ภิกฺขุ อุทฺทิสฺส จีวรเจตาปน
อุปกฺขฏ โหติ โส ภิกฺขุ ฯ ปุพฺเพ อปฺปวาริโตติ ปุพฺเพ อวุตฺโต
โหติ กีทิเสน เต ภนฺเต จีวเรน อตฺโถ กีทิส เต จีวร
เจตาเปสฺสามีติ ๓ ฯ อุปสงฺกมิตฺวาติ ฆร คนฺตฺวา ยตฺถ กตฺถจิ
# ๑ ม. ยุ. มุตฺตา วา มณิ วา ปวาโฬ วา ฯ ๒ ม. ยุ. รา. ปริวตฺเตตฺวา ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ยุ. เจตาเปมีติ ฯ
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อุปสงฺกมิตฺวา ฯ จีวเร วิกปฺป อาปชฺเชยฺยาติ อายต วา โหตุ
วิตฺถต วา อปฺปต วา สณฺห วา ฯ อิมินา จีวรเจตาปเนนาติ
ปจฺจุปฏิเตน ฯ เอวรูป วา เอวรูป วาติ อายต วา วิตฺถต
วา อปฺปต วา สณฺห วา ฯ เจตาเปตฺวาติ ปริวฏเฏตฺวา ฯ
อจฺฉาเทหีติ ทชฺเชหิ ฯ กลฺยาณกมฺยต อุปาทายาติ สาธุตฺถิโก ๑
มหคฺฆตฺถิโก ฯ ตสฺส วจเนน อายต วา วิตฺถต วา อปฺปต
วา สณห วา เจตาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย
โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคคฺ ลสฺส วา ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต จีวร
ปุพฺเพ อปฺปวาริโต อฺาตก คหปติก อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร
วิกปฺป อาปนฺน นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ
ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมตี ิ ฯ
[๖๔] อฺาตเก อฺาตกสฺี ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติก
อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺชติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อฺาตเก เวมติโก ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติก อุปสงฺกมิตฺวา
จีวเร วิกปฺป อาปชฺชติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺาตเก
าตกสฺี ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติก อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร
วิกปฺป อาปชฺชติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ าตเก อฺาตกสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าตเก เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
าตเก าตกสฺี อนาปตฺติ ฯ
# ๑ ม. ยุ. สาธตฺถิโก ฯ
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[๖๕] อนาปตฺติ าตกาน ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย
อตฺตโน ธเนน มหคฺฆ เจตาเปตุกามสฺส อปฺปคฺฆ เจตาเปติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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นวมสิกฺขาปท
[๖๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ปุริโส อฺตร ปุริส เอตทโวจ อยฺย อุปนนฺท จีวเรน
อจฺฉาเทสฺสามีติ ฯ โสป เอวมาห อหมฺป อยฺย อุปนนฺท จีวเรน
อจฺฉาเทสฺสามีติ ฯ อสฺโสสิ โข อฺตโร ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ
เตส ปุริสาน อิม กถาสลฺลาป ฯ อถโข โส ภิกฺขุ เยนายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
อุปนนฺท สกฺยปุตฺต เอตทโวจ มหาปฺุโสิ ตฺว อาวุโส อุปนนฺท
อมุกสฺมึ โอกาเส อฺตโร ปุริโส อฺตร ปุริส เอตทโวจ
อยฺย อุปนนฺท จีวเรน อจฺฉาเทสฺสามีติ โสป เอวมาห อหมฺป
อยฺย อุปนนฺท จีวเรน อจฺฉาเทสฺสามีติ ฯ อตฺถาวุโส ม เต
อุปฏากาติ ฯ อถโข อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต เยน
เต ปุริสา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ปุริเส เอตทโวจ
สจฺจ กิร ม ตุเมฺห อาวุโส จีวเรหิ อจฺฉาเทตุกามตฺถาติ ฯ อป
นยฺย ๑ เอว โหติ อยฺย อุปนนฺท จีวเรหิ อจฺฉาเทสฺสามาติ ฯ สเจ
โข ม ตุเมฺห อาวุโส จีวเรหิ อจฺฉาเทตุกามตฺถ เอวรูเปน จีวเรน
อจฺฉาเทถ กฺยาห เตหิ อจฺฉนฺโนป กริสฺสามิ ยานาห น
# ๑ โน อยฺย อิติ ปทจฺเฉโท ฯ
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ปริภฺุชิสฺสามีติ ฯ อถโข เต ปุริสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
มหิจฺฉา อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา อสนฺตุฏา นยิเม สุกรา
จีวเรหิ อจฺฉาเทตุ กถ หิ นาม อยฺโย อุปนนฺโท อเมฺหหิ
ปุพฺเพ อปฺปวาริโต อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺชิสฺสตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส ปุริสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติเก อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป
อาปชฺชิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ
กิร ตฺว อุปนนฺท ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติเก อุปสงฺกมิตฺวา
จีวเร วิกปฺป อาปชฺชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ าตกา เต อุปนนฺท
อฺาตกาติ ฯ อฺาตกา ภควาติ ฯ อฺาตโก โมฆปุริส
อฺาตกาน น ชานาติ ปฏิรูป วา อปฺปฏิรูป วา สนฺต วา อสนฺต วา
ตตฺถ นาม ตฺว โมฆปุรสิ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต อฺาตเก คหปติเก
อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺชิสสฺ สิ เนต โมฆปุริส
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺส
อุภินฺน อฺาตกาน คหปตีน วา คหปตานีน วา ปจฺเจกจีวรเจตาปนา อุปกฺขฏา โหนฺติ อิเมหิ มย ปจฺเจกจีวรเจตาปเนหิ
ปจฺเจกจีวรานิ เจตาเปตฺวา อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ จีวเรหิ
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อจฺฉาเทสฺสามาติ ฯ ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต
อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺเชยฺย สาธุ วต ม อายสฺมนฺโต
อิเมหิ ปจฺเจกจีวรเจตาปเนหิ เอวรูป วา เอวรูป วา จีวร
เจตาเปตฺวา อจฺฉาเทถ อุโภ ว สนฺตา เอเกนาติ กลฺยาณกมฺยต
อุปาทาย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๗] ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺสาติ ภิกฺขุสฺสตฺถาย ภิกฺขุ อารมฺมณ
กริตฺวา ภิกฺขุ อจฺฉาเทตุกามา ฯ อุภินฺนนฺติ ทฺวินฺน ฯ อฺาตกา
นาม มาติโต วา ปติโต วา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อสมฺพทฺธา ฯ
คหปตี นาม ๑ เย เกจิ อคาร อชฺฌาวสนฺติ ฯ คหปตานี นาม ๒
ยา กาจิ อคาร อชฺฌาวสนฺติ ฯ จีวรเจตาปนา นาม หิรฺา
วา สุวณฺณา วา มณี วา มุตฺตา วา มสารคลฺลา ๓ วา ผลิกา
วา ปฏกา วา สุตฺตา วา กปฺปาสา วา ฯ อิเมหิ จีวรเจตาปเนหีติ
ปจฺจุปฏิเตหิ ฯ เจตาเปตฺวาติ ปริวฏเฏตฺวา ฯ อจฺฉาเทสฺสามาติ
ทสฺสาม ฯ ตตฺร เจ โส ภิกฺขูติ ย ภิกฺขุ อุทฺทิสฺส
จีวรเจตาปนา อุปกฺขฏา โหนฺติ โส ภิกฺขุ ฯ ปุพฺเพ อปฺปวาริโตติ
ปุพฺเพ อวุตฺโต โหติ กีทิเสน เต ภนฺเต จีวเรน อตฺโถ กีทิส
# ๑ ยุ. คหปติกา ฯ ๒ ม. ยุ. คหปตานิโย นาม ฯ ๓ ม. ยุ. มุตฺตา วา
# มณี วา ปวาฬา วา ฯ
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เต จีวร เจตาเปสฺสามาติ ๑ ฯ อุปสงฺกมิตฺวาติ ฆร คนฺตฺวา ยตฺถ
กตฺถจิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯ จีวเร วิกปฺป อาปชฺเชยฺยาติ อายต
วา โหตุ วิตถฺ ต วา อปฺปต วา สณฺห วา ฯ อิเมหิ จีวรเจตาปเนหีติ
ปจฺจุปฏิเตหิ ฯ เอวรูป วา เอวรูป วาติ อายต วา
วิตฺถต วา อปฺปต วา สณฺห วา ฯ เจตาเปตฺวาติ ปริวฏเฏตฺวา ฯ
อจฺฉาเทถาติ ทชฺเชถ ฯ อุโภ ว สนฺตา เอเกนาติ เทฺวป เอเกน ฯ
กลฺยาณกมฺยต อุปาทายาติ สาธุตฺถิโก มหคฺฆตฺถิโก ฯ ตสฺส
วจเนน อายต วา วิตฺถต วา อปฺปต วา สณฺห วา เจตาเปนฺติ
ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส
วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต จีวร ปุพฺเพ อปฺปวาริโต อฺาตเก
คหปติเก อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปนฺน นิสฺสคฺคิย อิมาห
สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ
อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๖๘] อฺาตเก อฺาตกสฺี ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติเก
อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺชติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อฺาตเก เวมติโก ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติเก อุปสงฺกมิตฺวา
จีวเร วิกปฺป อาปชฺชติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺาตเก
าตกสฺี ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติเก อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร
# ๑ ม. ยุ. เจตาเปมาติ ฯ
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วิกปฺป อาปชฺชติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ าตเก อฺาตกสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าตเก เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ าตเก าตกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๖๙] อนาปตฺติ าตกาน ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย
อตฺตโน ธเนน มหคฺฆ เจตาเปตุกามาน อปฺปคฺฆ เจตาเปติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ทสมสิกฺขาปท
[๗๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต
อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส อุปฏาโก มหามตฺโต อายสฺมโต
อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส ทูเตน จีวรเจตาปน ปาเหสิ อิมินา
จีวรเจตาปเนน จีวร เจตาเปตฺวา อยฺย อุปนนฺท จีวเรน อจฺฉาเทหีติ ฯ
อถโข โส ทูโต เยนายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต เอตทโวจ อิท โข
ภนฺเต อายสฺมนฺต อุทฺทิสสฺ จีวรเจตาปน อาภต ปฏิคฺคณฺหาตุ
อายสฺมา จีวรเจตาปนนฺติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา อุปนนฺโท
สกฺยปุตฺโต ต ทูต เอตทโวจ น โข มย อาวุโส จีวรเจตาปน
ปฏิคฺคณฺหาม จีวรฺจ โข มย ปฏิคฺคณฺหาม กาเลน กปฺปยนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต โส ทูโต อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตตฺ  เอตทโวจ
อตฺถิ ปนายสฺมโต โกจิ เวยฺยาวจฺจกโรติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร อุปาสโก อาราม อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ
อถโข อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ต ทูต เอตทโวจ เอโส
โข อาวุโส อุปาสโก ภิกฺขูน เวยฺยาวจฺจกโรติ ฯ อถโข โส
ทูโต ต อุปาสก สฺาเปตฺวา เยนายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
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เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต เอตทโวจ
ย โข ภนฺเต อายสฺมา เวยฺยาวจฺจกร นิทฺทิสิ สฺตฺโต โส
มยา อุปสงฺกมตุ อายสฺมา กาเลน จีวเรน ต อจฺฉาเทสฺสตีติ [๑] ฯ
เตน โข ปน สมเยน ๒ อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ต อุปาสก น
กิฺจิ อวจาสิ ฯ ทุติยมฺป โข โส มหามตฺโต อายสฺมโต
อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส สนฺติเก ทูต ปาเหสิ ปริภฺุชตุ อยฺโย
ต จีวร อิจฺฉาม มย อยฺเยน ต จีวร ปริภุตฺตนฺติ ฯ ทุติยมฺป
โข อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ต อุปาสก น กิฺจิ อวจาสิ ฯ
ตติยมฺป โข โส มหามตฺโต อายสฺมโต อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส
สนฺติเก ทูต ปาเหสิ ปริภฺุชตุ อยฺโย ต จีวร อิจฺฉาม มย
อยฺเยน ต จีวร ปริภุตฺตนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน นิคมสฺส ๓
สมโย โหติ ฯ นิคเมน ๔ จ กติกา กตา โหติ โย ปจฺฉา
อาคจฺฉติ ปฺาสมฺพทฺโธติ ๕ ฯ อถโข อายสฺมา อุปนนฺโท
สกฺยปุตฺโต เยน โส อุปาสโก เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ต อุปาสก เอตทโวจ อตฺโถ เม อาวุโส จีวเรนาติ ฯ อชฺชุโณฺห
# ๑ ม. ยุ. เตน โข ปน สมเยน โส มหามตฺโต อายสฺมโต อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส
# สนฺติเก ทูต ปาเหสิ ปริภฺุชตุ อยฺโย ต จีวร อิจฺฉาม มย อยฺเยน ต จีวร
# ปริภุตฺตนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. อถโข ฯ ๓ ม. ยุ. เนคมสฺส ฯ ๔ ม. ยุ. เนคเมน ฯ
# ๕ ม. ยุ. ปฺาส พทฺโธติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ภนฺเต อาคเมหิ อชฺช นิคมสฺส สมโย นิคเมน จ กติกา
กตา โหติ โย ปจฺฉา อาคจฺฉติ ปฺาสมฺพทฺโธติ ฯ อชฺเชว
เม อาวุโส จีวร เทหีติ โอวฏฏิกาย ปรามสิ ฯ อถโข โส
อุปาสโก อายสฺมตา อุปนนฺเทน สกฺยปุตฺเตน นิปฺปฬิยมาโน
อายสฺมโต อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส จีวร เจตาเปตฺวา ปจฺฉา
อคมาสิ ฯ มนุสฺสา ต อุปาสก เอตทโวจุ กิสฺส ตฺว อยฺย ๑
ปจฺฉา อาคโต ปฺาส ชิโนสีติ ฯ อถโข โส อุปาสโก
เตส มนุสฺสาน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ มหิจฺฉา อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา อสนฺตุฏา นยิเมส
สุกร เวยฺยาวจฺจป กาตุ กถ หิ นาม อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
อุปาสเกน อชฺชุโณฺห ภนฺเต อาคเมหีติ วุจฺจมาโน นาคเมสฺสตีติ ๒ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
อุปาสเกน อชฺชุโณฺห ภนฺเต อาคเมหีติ วุจฺจมาโน นาคเมสฺสตีติ ๓ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร
ตฺว อุปนนฺท อุปาสเกน อชฺชุโณฺห ภนฺเต อาคเมหีติ วุจฺจมาโน
# ๑ ม. ยุ. อยฺโย ฯ ๒ ยุ. กถ หิ นาม อุปาสเกน ... วุจฺจมานา นาคมิสฺสนฺตีติ ฯ
# ๓ ย. นาคมิสฺสตีติ ฯ
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นาคเมสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตฺว โมฆปุริส อุปาสเกน อชฺชุโณฺห ภนฺเต อาคเมหีติ
วุจฺจมาโน นาคเมสฺสสิ เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺส ราชา วา
ราชโภคฺโค วา พฺราหฺมโณ วา คหปติโก วา ทูเตน จีวรเจตาปน
ปหิเณยฺย อิมินา จีวรเจตาปเนน จีวร เจตาเปตฺวา อิตฺถนฺนาม
ภิกฺขุ จีวเรน อจฺฉาเทหีติ ฯ โส เจ ทูโต ต ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา
เอว วเทยฺย อิท โข ภนฺเต อายสฺมนฺต อุทฺทิสฺส จีวรเจตาปน
อาภต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายสฺมา จีวรเจตาปนนฺติ ฯ เตน ภิกฺขุนา
โส ทูโต เอวมสฺส วจนีโย น โข มย อาวุโส จีวรเจตาปน
ปฏิคฺคณฺหาม จีวรฺจ โข มย ปฏิคฺคณฺหาม กาเลน กปฺปยนฺติ ฯ
โส เจ ทูโต ต ภิกฺขุ เอว วเทยฺย อตฺถิ ปนายสฺมโต โกจิ
เวยฺยาวจฺจกโรติ ฯ จีวรตฺถิเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เวยฺยาวจฺจกโร
นิทฺทิสิตพฺโพ อารามิโก วา อุปาสโก วา เอโส โข อาวุโส
ภิกฺขูน เวยฺยาวจฺจกโรติ ฯ โส เจ ทูโต ต เวยฺยาวจฺจกร
สฺาเปตฺวา ต ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทยฺย ย โข ภนฺเต
อายสฺมา เวยฺยาวจฺจกร นิทฺทิสิ สฺตฺโต โส มยา อุปสงฺกมตุ
อายสฺมา กาเลน จีวเรน ต อจฺฉาเทสฺสตีติ ฯ จีวรตฺถิเกน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เวยฺยาวจฺจกโร อุปสงฺกมิตฺวา ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ
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โจเทตพฺโพ สาเรตพฺโพ อตฺโถ เม อาวุโส จีวเรนาติ ฯ ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ
โจทยมาโน สารยมาโน ๑ ต จีวร อภินิปฺผาเทยฺย อิจฺเจต กุสล
โน เจ อภินิปฺผาเทยฺย จตุกฺขตฺตุ ปฺจกฺขตฺตุ ฉกฺขตฺตุปรม ๒
ตุณฺหีภูเตน อุทฺทิสฺส าตพฺพ จตุกฺขตฺตุ ปฺจกฺขตฺตุ ฉกฺขตฺตุปรม
ตุณฺหีภูโต อุทฺทิสฺส ติฏมาโน ต จีวร อภินิปฺผาเทยฺย อิจฺเจต
กุสล โน เจ อภินิปฺผาเทยฺย ตโต เจ อุตฺตรึ วายมมาโน
ต จีวร อภินปิ ฺผาเทยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย โน เจ อภินิปฺผาเทยฺย
ยตสฺส จีวรเจตาปน อาภต ตตฺถ สาม วา คนฺตพฺพ
ทูโต วา ปาเหตพฺโพ ย โข ตุเมฺห อายสฺมนฺโต ภิกฺขุ อุทฺทิสฺส
จีวรเจตาปน ปหิณิตฺถ น ต ตสฺส ภิกขฺ ุโน กิฺจิ อตฺถ อนุโภติ
ยฺุชนฺตายสฺมนฺโต สก มา โว สก วินสฺสาติ ๓ ฯ อย ตตฺถ
สามีจีติ ฯ
[๗๑] ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺสาติ ภิกฺขุสฺสตฺถาย ภิกฺขุ อารมฺมณ
# ๑ โจทิยมาโน สาริยมาโนติ ปนฺติ ฯ ต น ยุชฺชติ ฯ น หิ อิเม ปาา
# กมฺมวาจกา ฯ เต เจ กมฺมวาจกา สิยุ เวยฺยาวจฺจกโรติ ปท อภินิปฺผาเทยฺยาติ
# ปเท กตฺตา สิยา ฯ เอว สนฺเต ปาลิยา อุกฺกโม ภเวยฺย ฯ ตโต ปร หิ ภิกฺขุสทฺโท
# อภินิปฺผาเทยฺยาติ ปเทสุ กตฺตา ฯ กงฺขาวิตรณิยมฺป กตฺตุภาเวน วณฺณิตา ฯ
# วิจาเรตฺวา คเหตพฺพ ฯ ๒ ฉกฺขตฺตตปรมนฺติป ปนฺติ ฯ ๓ วินสฺสีติป ปนฺติ ฯ
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กริตฺวา ภิกฺขุ อจฺฉาเทตุกาโม ฯ ราชา นาม โย โกจิ รชฺช
กาเรติ ฯ ราชโภคฺโค นาม โย โกจิ รฺโ ภตฺตเวตนารโห ๑ ฯ
พฺราหฺมโณ นาม ชาติยา พฺราหฺมโณ ฯ คหปติโก นาม เปตฺวา
ราชาน ราชโภคฺค พฺราหฺมณ อวเสโส คหปติโก นาม ฯ
จีวรเจตาปน นาม หิรฺ วา สุวณฺณ วา มณิ วา มุตฺตา วา
มสารคลฺล วา ผลิโก วา ๒ ฯ อิมินา จีวรเจตาปเนนาติ ปจฺจุปฏิเตน ฯ
เจตาเปตฺวาติ ปริวฏเฏตฺวา ฯ อจฺฉาเทหีติ ทชฺเชหิ ฯ
โส เจ ทูโต ต ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทยฺย อิท โข
ภนฺเต อายสฺมนฺต อุทฺทิสสฺ จีวรเจตาปน อาภต ปฏิคฺคณฺหาตุ
อายสฺมา จีวรเจตาปนนฺติ ฯ เตน ภิกขฺ ุนา โส ทูโต เอวมสฺส
วจนีโย น โข มย อาวุโส จีวรเจตาปน ปฏิคฺคณฺหาม จีวรฺจ
โข มย ปฏิคฺคณฺหาม กาเลน กปฺปยนฺติ ฯ โส เจ ทูโต ต
ภิกฺขุ เอว วเทยฺย อตฺถิ ปนายสฺมโต โกจิ เวยฺยาวจฺจกโรติ ฯ
จีวรตฺถิเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เวยฺยาวจฺจกโร นิทฺทสิ ิตพฺโพ อารามิโก
วา อุปาสโก วา เอโส โข อาวุโส ภิกฺขูน เวยฺยาวจฺจกโรติ ฯ
น วตฺตพฺโพ ตสฺส เทหีติ วา โส วา นิกฺขิปสฺสติ โส
วา ปริวฏฏิสสฺ ติ ๓ โส วา เจตาเปสฺสตีติ ฯ โส เจ ทูโต ต
# ๑ สพฺพตฺถ ภตฺตเวตนาหาโรติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. มสารคลฺล วา ผลิโก วาติ
# อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. สพฺพตฺถ ปริวตฺติสฺสตีติ ทิสฺสติ ฯ
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เวยฺยาวจฺจกร สฺาเปตฺวา ต ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทยฺย
ย โข ภนฺเต อายสฺมา เวยฺยาวจฺจกร นิทฺทิสิ สฺตฺโต โส
มยา อุปสงฺกมตุ อายสฺมา กาเลน จีวเรน ต อจฺฉาเทสฺสตีติ ฯ
จีวรตฺถิเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เวยฺยาวจฺจกโร อุปสงฺกมิตฺวา ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ
โจเทตพฺโพ สาเรตพฺโพ อตฺโถ เม อาวุโส จีวเรนาติ ฯ
น วตฺตพฺโพ เทหิ เม จีวร อาหร เม จีวร ปริวฏเฏหิ ๑
เม จีวร เจตาเปหิ เม จีวรนฺติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺโพ ตติยมฺป
วตฺตพฺโพ ฯ สเจ อภินิปฺผาเทติ อิจฺเจต กุสล โน เจ
อภินิปฺผาเทติ ตตฺถ คนฺตฺวา ตุณฺหีภูเตน อุทฺทิสฺส าตพฺพ น
อาสเน นิสีทิตพฺพ น อามิส ปฏิคฺคเหตพฺพ น ธมฺโม ภาสิตพฺโพ ฯ
กึการณา อาคโตสีติ ปุจฺฉมาโน ๒ ชานาหิ อาวุโสติ วตฺตพฺโพ ฯ
สเจ อาสเน วา นิสีทติ อามิส วา ปฏิคฺคณฺหาติ ธมฺม วา
ภาสติ าน ภฺชติ ฯ ทุติยมฺป าตพฺพ ตติยมฺป าตพฺพ
จตุกฺขตฺตุ โจเทตฺวา จตุกฺขตฺตุ าตพฺพ ปฺจกฺขตฺตุ โจเทตฺวา
ทฺวิกฺขตฺตุ าตพฺพ ฉกฺขตฺตุ โจเทตฺวา น าตพฺพ ฯ ตโต เจ
อุตฺตรึ วายมมาโน ต จีวร อภินิปฺผาเทติ ปโยเค ทุกฺกฏ
ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา
ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท
# ๑ สพฺพตฺถ ปริวตฺเตหีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ สพฺพตฺถ ปุจฺฉิยมาโนติ ทิสฺสติ ฯ
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เม ภนฺเต จีวร อติเรกติกขฺ ตฺตุ โจทนาย อติเรกฉกฺขตฺตุ าเนน
อภินิปฺผาทิต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ
ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมตี ิ ฯ โน
เจ อภินิปฺผาเทยฺย ยตสฺส จีวรเจตาปน อาภต ตตฺถ สาม
วา คนฺตพฺพ ทูโต วา ปาเหตพฺโพ ย โข ตุเมฺห อายสฺมนฺโต
ภิกฺขุ อุทฺทิสฺส จีวรเจตาปน ปหิณิตฺถ น ต ตสฺส ภิกฺขุโน
กิฺจิ อตฺถ อนุโภติ ยฺุชนฺตายสฺมนฺโต สก มา โว สก
วินสฺสาติ ฯ อย ตตฺถ สามีจีติ อย ตตฺถ อนุธมฺมตา ฯ
[๗๒] อติเรกติกฺขตฺตุ โจทนาย อติเรกฉกฺขตฺตุ าเน ๑
อติเรกสฺี อภินิปฺผาเทติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อติเรกติกฺขตฺตุ
โจทนาย อติเรกฉกฺขตฺตุ าเน เวมติโก อภินิปฺผาเทติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อติเรกติกฺขตฺตุ โจทนาย อติเรกฉกฺขตฺตุ าเน อูนกสฺี
อภินิปฺผาเทติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อูนกติกฺขตฺตุ โจทนาย
อูนกฉกฺขตฺตุ าเน อติเรกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อูนกติกฺขตฺตุ โจทนาย อูนกฉกฺขตฺตุ าเน เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกติกฺขตฺตุ โจทนาย อูนกฉกฺขตฺตุ าเน
อูนกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๗๓] อนาปตฺติ ติกฺขตฺตุ โจทนาย ฉกฺขตฺตุ าเนน
อูนกติกฺขตฺตุ โจทนาย อูนกฉกฺขตฺตุ าเนน อโจทิยมาโน เทติ
# ๑ สพฺพตฺถ าเนนาติ ทิสฺสติ ฯ
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สามิโก โจเทตฺวา เทติ ๑ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ๒ ฯ
จีวรวคฺโค ๓ ปโม ฯ
_____________
ตสฺสุทฺทาน
ทเสกรตฺติ มาโส จ ๔ โธวาปน ๕ ปฏิคฺคโห
อฺาตกฺจ อุทฺทิสฺส ๖ อุภินนฺ  ทูตเกน จาติ ๗ ฯ
_____________
# ๑ ม. ยุ. สามิกา โจเทตฺวา เทนฺติ ฯ ๒ ม. ราชสิกฺขาปท นิฏิต ทสม ฯ
# ๓ ม. ยุ. กินวคฺโค ฯ ๔ ม. อุพฺภต กถิน ตีณิ ฯ ๕ ม. ยุ. โธวนฺจ ฯ
# ๖ ม. ยุ. อฺาตกานิ ตีเณว ฯ ๗ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โกสิยวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๗๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อาฬวิย วิหรติ อคฺคาฬเว
เจติเย ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู โกสิยการเก
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทนฺติ ๑ พหู อาวุโส โกสการเก ปจถ
อมฺหากป ทสฺสถ มยป อิจฺฉาม โกสิยมิสฺสก สนฺถต กาตุนฺติ ฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา
สกฺยปุตฺติยา อเมฺห อุปสงฺกมิตฺวา เอว วกฺขนฺติ พหู อาวุโส
โกสการเก ปจถ อมฺหากป ทสฺสถ มยป อิจฺฉาม โกสิยมิสสฺ ก
สนฺถต กาตุนฺติ อมฺหากป อลาภา อมฺหากป ทุลลฺ ทฺธ เย มย
อาชีวสฺส เหตุ ปุตฺตทารสฺส การณา พหู ขุทฺทเก ปาเณ สงฺฆาต
อาปาเทมาติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู โกสิยการเก
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วกฺขนฺติ พหู อาวุโส โกสการเก ปจถ
อมฺหากป ทสฺสถ มยป อิจฺฉาม โกสิยมิสฺสก สนฺถต กาตุนฺติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว โกสิยการเก อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทถ พหู อาวุโส
โกสการเก ปจถ อมฺหากป ทสฺสถ มยป อิจฺฉาม โกสิยมิสสฺ ก
# ๑ ม. วทนฺติ ฯ
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สนฺถต กาตุนฺติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา โกสิยการเก อุปสงฺกมิตฺวา เอว วกฺขถ
พหู อาวุโส โกสการเก ปจถ อมฺหากป ทสฺสถ มยป อิจฺฉาม
โกสิยมิสฺสก สนฺถต กาตุนฺติ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ โกสิยมิสฺสก สนฺถต
การาเปยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สนฺถต นาม สนฺถริตฺวา กต
โหติ อวายิม ฯ การาเปยฺยาติ เอเกนป โกสิยสุนา มิสฺสิตฺวา
กโรติ วา การาเปติ วา ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย
โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคคฺ ลสฺส วา ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต โกสิยมิสฺสก
สนฺถต การาปต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ
ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมตี ิ ฯ
[๗๖] อตฺตนา วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ ปเรหิ วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ ปเรหิ วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ
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ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๗] อนาปตฺติ วิตาน วา ภุมฺมตฺถรณ วา
สาณิปาการ วา ภิสึ วา พิมฺโพหน วา กโรติ อุมมฺ ตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ทุติยสิกฺขาปท
[๗๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน สนฺถต การาเปนฺติ ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก
อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน
สนฺถต การาเปสฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯ อสฺโสสุ
โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน สนฺถต
การาเปสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน สนฺถต
การาเปถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน สนฺถต
การาเปสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน สนฺถต
การาเปยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๙] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
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อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ กาฬก นาม เทฺว กาฬกานิ
ชาติยา กาฬก วา รชนกาฬก วา ฯ สนฺถต นาม สนฺถริตฺวา
กต โหติ อวายิม ฯ การาเปยฺยาติ กโรติ วา การาเปติ วา
ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส
วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว นิสฺสชฺชติ พฺพ
ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน สนฺถต
การาปต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ
ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมตี ิ ฯ
[๘๐] อตฺตนา วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ ปเรหิ วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ ปเรหิ วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๘๑] อนาปตฺติ วิตาน วา ภุมฺมตฺถรณ วา สาณิปาการ วา
ภิสึ วา พิมฺโพหน วา กโรติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ตติยสิกฺขาปท
[๘๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ภควตา ปฏิกฺขิตฺต สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน สนฺถต
การาเปตุนฺติ [๑] โถกเยว โอทาต อนฺเต อาทิยิตฺวา ตเถว
สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน สนฺถต การาเปนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู โถกเยว โอทาต อนฺเต อาทิยิตฺวา
ตเถว สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน สนฺถต การาเปสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว โถกเยว โอทาต อนฺเต อาทิยิตฺวา ตเถว สุทฺธกาฬกาน
เอฬกโลมาน สนฺถต การาเปถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา โถกเยว โอทาต
อนฺเต อาทิยิตฺวา ตเถว สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน สนฺถต
การาเปสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ นว ปน ภิกฺขุนา สนฺถต การยมาเนน เทฺว ภาคา
สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน อาทาตพพา ตติย โอทาตาน จตุตฺถ
# ๑ ม. ยุ. เต ฯ
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โคจริยาน ฯ อนาทา เจ ภิกฺขุ เทฺว ภาเค สุทฺธกาฬกาน
เอฬกโลมาน ตติย โอทาตาน จตุตฺถ โคจริยาน นว สนฺถต
การาเปยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๘๓] นว นาม กรณ อุปาทาย วุจฺจติ ฯ สนฺถต นาม
สนฺถริตฺวา กต โหติ อวายิม ฯ การยมาเนนาติ กโรนฺโต วา
การาเปนฺโต วา ฯ เทฺว ภาคา สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน
อาทาตพฺพาติ ธารยิตฺวา เทฺว ตุลา สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน ๑
อาทาตพฺพา ฯ ตติย โอทาตานนฺติ ตุล โอทาตาน ฯ จตุตฺถ
โคจริยานนฺติ ตุล โคจริยาน ฯ อนาทา เจ ภิกฺขุ เทฺว ภาเค
สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน ตติย โอทาตาน จตุตฺถ โคจริยานนฺติ
อนาทิยิตฺวา [๒] ตุล โอทาตาน ตุล โคจริยาน นว สนฺถต กโรติ
วา การาเปติ วา ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ
นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต สนฺถต
อนาทิยิตฺวา [๒] ตุล โอทาตาน ตุล โคจริยาน การาปต นิสฺสคฺคิย
อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ
ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๘๔] อตฺตนา วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ ปเรหิ วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
# ๑ ม. ยุ. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๒ ม. เทฺว ตุเล สุทฺธกาฬกาน เอฬกโลมาน ฯ
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ปาจิตฺติย ฯ ปเรหิ วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๘๕] อนาปตฺติ ตุล โอทาตาน ตุล โคจริยาน อาทิยิตฺวา
กโรติ พหุตร โอทาตาน พหุตร โคจริยาน อาทิยิตฺวา กโรติ
สุทฺธ โอทาตาน สุทฺธ โคจริยาน อาทิยิตฺวา กโรติ วิตาน วา
ภุมฺมตฺถรณ วา สาณิปาการ วา ภิสึ วา พิมฺโพหน วา กโรติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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จตุตฺถสิกฺขาปท
[๘๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อนุวสฺส
สนฺถต การาเปนฺติ ฯ เต ยาจนพหุลา วิฺตฺติพหุลา วิหรนฺติ
เอฬกโลมานิ เทถ เอฬกโลเมหิ อตฺโถติ ฯ มนุสสฺ า อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา อนุวสฺส
สนฺถต การาเปสฺสนฺติ ยาจนพหุลา วิฺตฺติพหุลา วิหริสฺสนฺติ
เอฬกโลมานิ เทถ เอฬกโลเมหิ อตฺโถติ อมฺหาก ปน สกึ
กตานิ สนฺถตานิ ปฺจป ฉป วสฺสานิ โหนฺติ เยส โน ทารกา
อูหทนฺติป ๑ อุมฺมิหนฺติป อุนฺทุเรหิป ๒ ขชฺชนฺติ อิเม ปน สมณา
สกฺยปุตฺติยา อนุวสฺส สนฺถต การาเปสฺสนฺติ ยาจนพหุลา วิฺตฺติพหุลา
วิหริสฺสนฺติ เอฬกโลมานิ เทถ เอฬกโลเมหิ อตฺโถติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู อนุวสฺส สนฺถต
การาเปสฺสนฺติ ยาจนพหุลา วิฺตฺติพหุลา วิหริสฺสนฺติ เอฬกโลมานิ
เทถ เอฬกโลเมหิ อตฺโถติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขู อนุวสฺส สนฺถต การาเปนฺติ
ยาจนพหุลา วิฺตฺติพหุลา วิหรนฺติ เอฬกโลมานิ เทถ
# ๑ ม. อุหทนฺติป ฯ ๒ ม. อุนฺทูเรหิป ฯ
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เอฬกโลเมหิ อตฺโถติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา อนุวสฺส สนฺถต การาเปสฺสนฺติ
ยาจนพหุลา วิฺตฺติพหุลา วิหริสฺสนฺติ เอฬกโลมานิ เทถ
เอฬกโลเมหิ อตฺโถติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ นว ปน ภิกขฺ ุนา สนฺถต การาเปตฺวา
ฉพฺพสฺสานิ ธาเรตพฺพ ฯ โอเรน เจ ฉนฺน วสฺสาน ต สนฺถต
วิสฺสชฺเชตฺวา วา อวิสฺสชฺเชตฺวา วา อฺ นว สนฺถต การาเปยฺย
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท
ปฺตฺต โหติ ฯ
[๘๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ โกสมฺพิย
คิลาโน โหติ ฯ าตกา ตสฺส ภิกฺขุโน สนฺติเก ทูต ปาเหสุ
อาคจฺฉตุ ภทฺทนฺโต ๑ มย อุปฏหิสฺสามาติ ฯ ภิกฺขูป เอวมาหสุ
คจฺฉาวุโส าตกา ต อุปฏหิสฺสนฺตีติ ฯ โส เอวมาห ภควตา
อาวุโส สิกฺขาปท ปฺตฺต นว ปน ภิกฺขุนา สนฺถต การาเปตฺวา
ฉพฺพสฺสานิ ธาเรตพฺพนฺติ อหฺจมฺหิ คิลาโน น สกฺโกมิ สนฺถต
อาทาย ปกฺกมิตุ มยฺหฺจ วินา สนฺถตา น ผาสุ โหติ นาห
คมิสฺสามีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานสฺส ภิกฺขุโน สนฺถตสมฺมตึ ทาตุ เอวฺจ
# ๑ ม. ภทนฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพา เตน คิลาเนน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา
อุกฺกุฏิก นิสที ิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห
ภนฺเต คิลาโน น สกฺโกมิ สนฺถต อาทาย ปกฺกมิตุ โสห
ภนฺเต สงฺฆ สนฺถตสมฺมตึ ยาจามีติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา
ตติยมฺป ยาจิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ
คิลาโน น สกฺโกติ สนฺถต อาทาย ปกฺกมิตุ ฯ โส สงฺฆ
สนฺถตสมฺมตึ ยาจติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน สนฺถตสมฺมตึ ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ คิลาโน น สกฺโกติ
สนฺถต อาทาย ปกฺกมิตุ ฯ โส สงฺฆ สนฺถตสมฺมตึ ยาจติ ฯ
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน สนฺถตสมฺมตึ เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน สนฺถตสมฺมติยา ทาน โส ตุณฺหสฺส
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน สนฺถตสมฺมติ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม สิกขฺ าปท
อุทฺทิเสยฺยาถ นว ปน ภิกฺขุนา สนฺถต การาเปตฺวา ฉพฺพสฺสานิ
ธาเรตพฺพ ฯ โอเรน เจ ฉนฺน วสฺสาน ต สนฺถต วิสฺสชฺเชตฺวา
วา อวิสฺสชฺเชตฺวา วา อฺ นว สนฺถต การาเปยฺย อฺตฺร
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ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๘๘] นว นาม กรณ อุปาทาย วุจฺจติ ฯ สนฺถต นาม
สนฺถริตฺวา กต โหติ อวายิม ฯ การาเปตฺวาติ กริตฺวา วา
การาเปตฺวา วา ฯ ฉพฺพสฺสานิ ธาเรตพฺพนฺติ ฉพฺพสฺสปรมตา
ธาเรตพฺพ ฯ โอเรน เจ ฉนฺน วสฺสานนฺติ อูนกฉพฺพสฺสานิ ฯ
ต สนฺถต วิสฺสชฺเชตฺวา วาติ อฺเส ทตฺวา ฯ อวิสฺสชฺเชตฺวา
วาติ น กสฺสจิ ทตฺวา ฯ อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยาติ เปตฺวา
ภิกฺขุสมฺมตึ ฯ อฺ นว สนฺถต กโรติ วา การาเปติ วา
ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส
วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว นิสฺสชฺชติ พฺพ
ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต สนฺถต อูนกฉพฺพสฺสานิ การาปต
อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ
ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมตี ิ ฯ
[๘๙] อตฺตนา วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ ปเรหิ วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ ปเรหิ วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ
[๙๐] อนาปตฺติ ฉพฺพสฺสานิ กโรติ อติเรกฉพฺพสฺสานิ กโรติ
อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา
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ปริภฺุชติ วิตาน วา ภุมฺมตฺถรณ วา สาณิปาการ วา ภิสึ
วา พิมฺโพหน วา กโรติ ภิกฺขุสมฺมติยา อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๙๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อิจฺฉามห ภิกฺขเว เตมาส ปฏิสลฺลิยิตุ นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ
อฺตฺร เอเกน ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต
ภิกฺขู ภควโต ปฏิสฺสุณติ ฺวา นาสฺสุธ โกจิ ภควนฺต อุปสงฺกมติ
อฺตฺร เอเกน ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ เตน โข ปน สมเยน
สาวตฺถิย สงฺเฆน กติกา กตา โหติ อิจฺฉตาวุโส ภควา เตมาส
ปฏิสลฺลิยิตุ น ภควา เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ อฺตฺร เอเกน
ปณฺฑปาตนีหารเกน โย ภควนฺต อุปสงฺกมติ [๑] ปาจิตฺติย
เทสาเปตพฺโพติ ฯ
[๙๒] อถโข อายสฺมา อุปเสโน วงฺคนฺตปุตฺโต สปริโส
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อาจิณฺณ โข ปเนต พุทฺธาน ภควนฺตาน
อาคนฺตุเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปฏิสมฺโมทิตุ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต
อุปเสน วงฺคนฺตปุตฺต เอตทโวจ ๒ กจฺจิ โว อุปเสน ขมนีย
กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิตฺถ อปฺปกิลมเถน อทฺธาน อาคตาติ ฯ
# ๑ ม. ยุ. โส ฯ ๒ ยุ. รา. เอกมนฺต นิสินฺน โข อายสฺมนฺต อุปเสน
# วงฺคนฺตปุตฺต ภควา เอตทโวจ ฯ
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ขมนีย ภควา ยาปนีย ภควา อปฺปกิลมเถน จ มย ภนฺเต
อทฺธาน อาคตาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต อุปเสนสฺส
วงฺคนฺตปุตฺตสฺส สทฺธิวิหาริโก ภิกฺขุ ภควโต อวิทูเร นิสินฺโน
โหติ ฯ อถโข ภควา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ มนาปานิ เต ภิกฺขุ
ปสุกูลานีติ ฯ น โข เม ภนฺเต มนาปานิ ปสุกูลานีติ ฯ กิสฺส
ปน ตฺว ภิกขฺ ุ ปสุกูลิโกติ ฯ อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต ปสุกูลิโก
เอว อหป ปสุกูลิโกติ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต อุปเสน
วงฺคนฺตปุตฺต เอตทโวจ ปาสาทิกา โข ตฺยาย อุปเสน ปริสา
กถ ตฺว อุปเสน ปริส วิเนสีติ ฯ โย ม ภนฺเต อุปสมฺปท
ยาจติ ตมห ๑ เอว วทามิ อห โข อาวุโส อารฺโก
ปณฺฑปาติโก ปสุกูลิโก สเจ ตฺวป อารฺโก ภวิสฺสสิ ปณฑ
ฺ ปาติโก
ปสุกูลิโก เอวาห ต อุปสมฺปาเทสฺสามีติ สเจ เม
ปฏิสฺสุณาติ อุปสมฺปาเทมิ โน เจ เม ปฏิสฺสุณาติ น
อุปสมฺปาเทมิ โย ม นิสฺสย ยาจติ ตมห ๒ เอว วทามิ
อห โข อาวุโส อารฺโก ปณฺฑปาติโก ปสุกูลโิ ก สเจ
ตฺวป อารฺโก ภวิสฺสสิ ปณฺฑปาติโก ปสุกูลโิ ก เอวาห เต
นิสฺสย ทสฺสามีติ สเจ เม ปฏิสฺสุณาติ นิสฺสย เทมิ โน
เจ เม ปฏิสสฺ ุณาติ น [๓] เทมิ เอว โข อห ภนฺเต ปริส
วิเนมีติ ฯ สาธุ สาธุ อุปเสน สาธุ โข ตฺว อุปเสน ปริส
# ๑-๒ ยุ. ตาห ฯ ๓ ม. ยุ. นิสฺสย ฯ
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วิเนสิ ชานาสิ ปน ตฺว อุปเสน สาวตฺถิย ๑ สงฺฆสฺส กติกนฺติ ฯ
น โข อห ภนฺเต ชานามิ สาวตฺถิย สงฺฆสฺส กติกนฺติ ฯ สาวตฺถิย
โข อุปเสน สงฺเฆน กติกา กตา อิจฺฉตาวุโส ภควา เตมาส
ปฏิสลฺลิยิตุ น ภควา เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ อฺตฺร เอเกน
ปณฺฑปาตนีหารเกน โย ภควนฺต อุปสงฺกมติ [๒] ปาจิตฺติย
เทสาเปตพฺโพติ ฯ ปฺายิสฺสติ ภนฺเต สาวตฺถิย สงฺโฆ สกาย กติกาย
น มย อปฺปฺตฺต ปฺาเปสฺสาม ปฺตฺต วา น สมุจฺฉินฺทิสฺสาม
ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สมาทาย วตฺติสฺสามาติ ฯ
สาธุ สาธุ อุปเสน น อปฺปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ ปฺตฺต
วา น สมุจฺฉินฺทิตพฺพ ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สมาทาย
วตฺติตพฺพ อนุชานามิ อุปเสน เย เต ภิกฺขู อารฺกา
ปณฺฑปาติกา ปสุกูลิกา ยถาสุข ม ทสฺสนาย อุปสงฺกมนฺตูติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู พหิทฺวารโกฏเก ิตา
โหนฺติ มย อายสฺมนฺต อุปเสน วงฺคนฺตปุตฺต ปาจิตฺติย
เทสาเปสฺสามาติ ฯ อถโข อายสฺมา อุปเสโน วงฺคนฺตปุตฺโต สปริโส
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺต อุปเสน วงฺคนฺตปุตฺต เอตทโวจุ
ชานาสิ ตฺว อาวุโส อุปเสน สาวตฺถยิ  สงฺฆสฺส กติกนฺติ ฯ ภควาป
ม อาวุโส เอวมาห ชานาสิ ปน ตฺว อุปเสน สาวตฺถิย
# ๑ ม. ยุ. สาวตฺถิยา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. โส ฯ
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สงฺฆสฺส กติกนฺติ น โข อห ภนฺเต ชานามิ สาวตฺถิย สงฺฆสฺส
กติกนฺติ สาวตฺถิย โข อุปเสน สงฺเฆน กติกา กตา อิจฺฉตาวุโส
ภควา เตมาส ปฏิสลฺลิยติ ุ น ภควา เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ
อฺตฺร เอเกน ปณฺฑปาตนีหารเกน โย ภควนฺต อุปสงฺกมติ
[๑] ปาจิตฺติย เทสาเปตพฺโพติ ปฺายิสฺสติ ภนฺเต สาวตฺถิย สงฺโฆ
สกาย กติกาย น มย อปฺปฺตฺต ปฺาเปสฺสาม ปฺตฺต
วา น สมุจฺฉินฺทิสฺสาม ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สมาทาย
วตฺติสฺสามาติ อนฺุาตาวุโส ภควตา เย เต ภิกขฺ ู อารฺกา ๒
ปณฺฑปาติกา ปสุกูลิกา ยถาสุข ม ทสฺสนาย อุปสงฺกมนฺตูติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู สจฺจ โข อายสฺมา อุปเสโน วงฺคนฺตปุตฺโต อาห
น อปฺปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ ปฺตฺต วา น สมุจฺฉินฺทิตพฺพ
ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สมาทาย วตฺติตพฺพนฺติ ฯ
[๙๓] อสฺโสสุ โข ภิกฺขู อนฺุาตา กิร ภควตา เย
เต ภิกฺขู อารฺกา ปณฺฑปาติกา ปสุกูลิกา ยถาสุข ม
ทสฺสนาย อุปสงฺกมนฺตูติ ฯ เต ภควนฺต ทสฺสนาย ๓ ปหยนฺตา ๔
สนฺถตานิ อุชฺฌิตฺวา อารฺกงฺค ปณฺฑปาติกงฺค ปสุกูลิกงฺค
สมาทิยึสุ ฯ อถโข ภควา สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ เสนาสนจาริก
อาหิณฺฑนฺโต อทฺทส สนฺถตานิ ตหึ ตหึ ๕ อุชฺฌติ านิ ปสฺสิตฺวาน ๖
# ๑ ม. ยุ. โส ฯ ๒ ม. อารฺิกา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ยุ. ทสฺสน ฯ
# ๔ ม. ปเหนฺตา ฯ ยุ. ปหนฺตา ฯ ๕ ม. ยุ. ตห ตห ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๖ ม. ยุ. ปสฺสิตฺวา ฯ
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ภิกฺขู อามนฺเตสิ กสฺสิมานิ ภิกฺขเว สนฺถตานิ ตหึ ตหึ อุชฌ
ฺ ิตานีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูน สิกขฺ าปท 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 นิสีทนสนฺถต
ปน ภิกฺขุนา การยมาเนน ปุราณสนฺถตสฺส สามนฺตา สุคตวิทตฺถิ
อาทาตพฺพา ทุพฺพณฺณกรณาย ฯ อนาทา เจ ภิกฺขุ ปุราณสนฺถตสฺส
สามนฺตา สุคตวิทตฺถึ นว นิสีทนสนฺถต การาเปยฺย นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๙๔] นิสีทน นาม สทส วุจฺจติ ฯ สนฺถต นาม สนฺถริตฺวา
กต โหติ อวายิม ฯ การยมาเนนาติ กโรนฺโต วา การาเปนฺโต
วา ฯ ปุราณสนฺถต นาม สกึ นิวตฺถป สกึ ปารุตป ฯ สามนฺตา
สุคตวิทตฺถิ อาทาตพฺพา ทุพฺพณฺณกรณายาติ ถิรภาวาย วฏฏ
วา จตุรสฺส วา ฉินฺทิตฺวา เอกเทเส วา สนฺถริตพฺพ วิชเฏตฺวา
วา สนฺถริตพฺพ ฯ อนาทา เจ ภิกฺขุ ปุราณสนฺถตสฺส สามนฺตา
สุคตวิทตฺถินฺติ อนาทิยิตฺวา ปุราณสนฺถตสฺส สามนฺตา สุคตวิทตฺถึ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 81

นว นิสีทนสนฺถต กโรติ วา การาเปติ วา ปโยเค ทุกฺกฏ
ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส
วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว นิสฺสชฺชติ พฺพ ฯเปฯ
อิท เม ภนฺเต นิสีทนสนฺถต อนาทิยิตฺวา ปุราณสนฺถตสฺส สามนฺตา
สุคตวิทตฺถึ การาปต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ
ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๙๕] อตฺตนา วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ ปเรหิ วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ ปเรหิ วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๙๖] อนาปตฺติ ปุราณสนฺถตสฺส สามนฺตา สุคตวิทตฺถึ อาทิยิตฺวา
กโรติ อลภนฺโต โถกตร อาทิยิตฺวา กโรติ อลภนฺโต
อนาทิยิตฺวา กโรติ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภ
ุ ฺชติ วิตาน
วา ภุมฺมตฺถรณ วา สาณิปาการ วา ภิสึ วา พิมฺโพหน วา
กโรติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ฉฏสิกฺขาปท
[๙๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน โกสเลสุ ชนปเทสุ ๑ สาวตฺถึ คจฺฉนฺตสฺส อนฺตรามคฺเค
เอฬกโลมานิ อุปฺปชฺชึสุ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ตานิ เอฬกโลมานิ
อุตฺตราสงฺเคน ภณฺฑิก พนฺธิตฺวา อคมาสิ ฯ มนุสฺสา ต ภิกขฺ ุ
ปสฺสิตฺวา อุปฺผณฺเฑสุ กิตฺตเกน เต ภนฺเต กีตานิ กิตฺตโก
อุทโย ภวิสสฺ ตีติ ฯ โส ภิกฺขุ เตหิ มนุสฺเสหิ อุปฺผณฺฑิยมาโน
มงฺกุ อโหสิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ สาวตฺถึ คนฺตฺวา ตานิ เอฬกโลมานิ
ิตโก ว อาสุมฺภิ ฯ ภิกฺขู ต ภิกฺขุ เอวมาหสุ ๒ กิสฺส ตฺว
อาวุโส อิมานิ เอฬกโลมานิ ิตโก ว อาสุมฺภสีติ ฯ ตถา หิ ปนาห
อาวุโส อิเมส เอฬกโลมาน การณา มนุสฺเสหิ อุปฺผณฺฑิโตติ ฯ
กีวทูรโต ปน ตฺว อาวุโส อิมานิ เอฬกโลมานิ อาหรสีติ ๓ ฯ
อติเรกติโยชน อาวุโสติ ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุ อติเรกติโยชน
เอฬกโลมานิ อาหริสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อติเรกติโยชน เอฬกโลมานิ
อาหรสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
# ๑ ม. ชนปเท ฯ ๒ ม. ยุ. เอตทโวจุ ฯ ๓ ม. อาหรีติ ฯ
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นาม ตฺว โมฆปุริส อติเรกติโยชน เอฬกโลมานิ อาหริสฺสสิ เนต
โมฆปุริส อปฺปสฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยยาถ
ภิกฺขุโน ปเนว อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนสฺส เอฬกโลมานิ อุปปฺ ชฺเชยฺยุ
อากงฺขมาเนน ภิกฺขุนา ปฏิคฺคเหตพฺพานิ ปฏิคฺคเหตฺวา ติโยชนปรม
สหตฺถา หาเรตพฺพานิ ๑ อสนฺเต หารเก ตโต เจ อุตฺตรึ
หเรยฺย อสนฺเตป หารเก นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๙๘] ภิกฺขุโน ปเนว อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนสฺสาติ ปถ คจฺฉนฺตสฺส ฯ
เอฬกโลมานิ อุปฺปชฺเชยฺยนุ ฺติ อุปฺปชฺเชยฺยุ สงฺฆโต วา คณโต วา
าติโต วา มิตฺตโต วา ปสุกูลโต ๓ วา อตฺตโน วา ธเนน ฯ
อากงฺขมาเนนาติ อิจฺฉมาเนน ปฏิคฺคเหตพฺพานิ ฯ ปฏิคฺคเหตฺวา
ติโยชนปรม สหตฺถา หาเรตพฺพานีติ ติโยชนปรมตา สหตฺถา
หาเรตพฺพานิ ฯ อสนฺเต หารเกติ น อฺโ โกจิ หารโก โหติ
อิตฺถี วา ปุรโิ ส วา คหฏโ วา ปพฺพชิโต วา ฯ ตโต เจ
อุตฺตรึ หเรยฺย อสนฺเตป หารเกติ ปม ปาท ติโยชน อติกฺกาเมติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ทุติย ปาท อติกฺกาเมติ นิสฺสคฺคิยานิ โหนฺติ ๔
อนฺโตติโยชเน ิโต พหิติโยชน ปาเตติ นิสฺสคฺคิยานิ โหนฺติ ๕
อฺสฺส ยาเน วา ภณฺเฑ วา อาชานนฺตสฺส ปกฺขิปตฺวา ติโยชน
อติกฺกาเมติ นิสฺสคฺคิยานิ โหนฺติ นิสสฺ ชฺชิตพฺพานิ สงฺฆสฺส วา
# ๑ ม. หริตพฺพานิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. ปนฺถ ฯ
# ๓ ม. ยุ. ปสุกูล ฯ เอวมุปริป ฯ ๔-๕ ม. ยุ. นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
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คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพานิ
ฯเปฯ อิมานิ เม ภนฺเต เอฬกโลมานิ ติโยชน อติกฺกามิตานิ
นิสฺสคฺคิยานิ อิมานาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ
ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๙๙] อติเรกติโยชเน อติเรกสฺี ติโยชน ๑ อติกฺกาเมติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อติเรกติโยชเน เวมติโก ติโยชน ๒ อติกฺกาเมติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อติเรกติโยชเน อูนกสฺี ติโยชน ๓
อติกฺกาเมติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อูนกติโยชเน อติเรกสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกติโยชเน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อูนกติโยชเน อูนกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๑๐๐] อนาปตฺติ ติโยชน หรติ อูนกติโยชน หรติ ติโยชน
หรติป ปจฺจาหรติป ติโยชน วาสาธิปฺปาโย คนฺตฺวา ตโต ปร
หรติ อจฺฉินฺน ปฏิลภิตฺวา หรติ นิสสฺ ฏ ปฏิลภิตฺวา หรติ อฺ
หราเปติ กตภณฺฑ หรติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑-๒-๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สตฺตมสิกฺขาปท
[๑๐๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขนุ ีหิ
เอฬกโลมานิ โธวาเปนฺติป รชาเปนฺติป วิชฏาเปนฺติป ฯ ภิกฺขนุ ิโย
เอฬกโลมานิ โธวนฺติโย รชนฺติโย วิชเฏนฺติโย ริฺจนฺติ อุทฺเทส
ปริปุจฺฉ อธิสีล อธิจิตฺต อธิปฺ ฯ อถโข มหาปชาปตี โคตมี
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิต โข มหาปชาปตึ โคตมึ
ภควา เอตทโวจ กจฺจิ โคตมิ ภิกฺขุนิโย อปฺปมตฺตา อาตาปนิโย
ปหิตตฺตา วิหรนฺตีติ ฯ กุโต ภนฺเต ภิกฺขุนีน อปฺปมาโท อยฺยา
ฉพฺพคฺคิยา [๑] ภิกฺขุนีหิ เอฬกโลมานิ โธวาเปนฺติป รชาเปนฺติป
วิชฏาเปนฺติป ภิกฺขุนิโย เอฬกโลมานิ โธวนฺติโย รชนฺติโย วิชเฏนฺติโย
ริฺจนฺติ อุทฺเทส ปริปุจฉฺ  อธิสีล อธิจิตต อธิปฺนฺติ ฯ อถโข
ภควา มหาปชาปตึ โคตมึ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ
สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข มหาปชาปตี โคตมี ภควตา
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา
# ๑ อิโต ปร สพฺพตฺถ ภิกฺขูติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ โส อติเรโกติ ทฏพฺโพ ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 86

เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิกฺขุนีหิ
เอฬกโลมานิ โธวาเปถป รชาเปถป วิชฏาเปถปติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
าติกาโย ตุมฺหาก ภิกฺขเว อฺาติกาโยติ ฯ อฺาติกาโย
ภควาติ ฯ อฺาตกา ๑ โมฆปุริสา อฺาติกาน น ชานนฺติ
ปฏิรูป วา อปฺปฏิรูป วา ปาสาทิก วา อปาสาทิก วา ตตฺถ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา อฺาติกาหิ ภีกฺขุนีหิ เอฬกโลมานิ
โธวาเปสฺสถป รชาเปสฺสถป วิชฏาเปสฺสถป เนต โมฆปุริสา
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา เอฬกโลมานิ โธวาเปยฺย วา รชาเปยฺย วา
วิชฏาเปยฺย วา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๐๒] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อฺาติกา นาม มาติโต
วา ปติโต วา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อสมฺพทฺธา ฯ ภิกฺขุนี
นาม อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปนฺนา ฯ โธวาติ อาณาเปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส โธตานิ นิสฺสคฺคิยานิ โหนฺติ ฯ รชาติ อาณาเปติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส รตฺตานิ นิสฺสคฺคิยานิ โหนฺติ ฯ วิชเฏหีติ
อาณาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส วิชฏิตานิ นิสฺสคฺคิยานิ โหนฺติ
นิสฺสชฺชิตพฺพานิ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ
# ๑ ม. อฺาติกา ฯ
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เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพานิ ฯเปฯ อิมานิ เม ภนฺเต
เอฬกโลมานิ อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา โธวาปตานิ นิสฺสคฺคิยานิ
อิมานาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ
ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๑๐๓] อฺาติกาย อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ โธวาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ
โธวาเปติ รชาเปติ นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺาติกาย
อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ โธวาเปติ วิชาฏาเปติ นิสฺสคฺคิเยน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ
โธวาเปติ รชาเปติ วิชฏาเปติ นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ รชาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ
รชาเปติ วิชฏาเปติ นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺาติกาย
อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ รชาเปติ โธวาเปติ นิสฺสคฺคิเยน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ
รชาเปติ วิชฏาเปติ โธวาเปติ นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ วิชฏาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ
วิชฏาเปติ โธวาเปติ นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺาติกาย
อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ วิชฏาเปติ รชาเปติ นิสฺสคฺคิเยน
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อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺาติกาย อฺาติกสฺี เอฬกโลมานิ
วิชฏาเปติ โธวาเปติ รชาเปติ นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺติ ทฺวินฺน
ทุกฺกฏาน ฯ อฺาติกาย เวมติโก ฯเปฯ อฺาติกาย าติกสฺี
ฯเปฯ อฺสฺส เอฬกโลมานิ โธวาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
เอกโต อุปสมฺปนฺนาย โธวาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย
อฺาติกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย าติกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๑๐๔] อนาปตฺติ าติกาย โธวนฺติยา อฺาติกา ทุติยา
โหติ อวุตฺตา โธวติ อปริภุตฺต กตภณฺฑ โธวาเปติ สิกฺขมานาย
สามเณริยา อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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อฏมสิกฺขาปท
[๑๐๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุปนนฺโท
สกฺยปุตฺโต อฺตรสฺส กุลสฺส กุลูปโก โหติ นิจฺจภตฺติโก ฯ
ย ตสฺมึ กุเล อุปฺปชฺชติ ขาทนีย วา โภชนีย วา ตโต อายสฺมโต
อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส ปฏิวิโส ปโต โหติ ๑ ฯ เตน โข ปน
สมเยน สาย ตสฺมึ กุเล มส อุปฺปนฺน โหติ ฯ ตโต อายสฺมโต
อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส ปฏิวิโส ปโต โหติ ฯ ตสฺส กุลสฺส
ทารโก รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย โรทติ มส เม เทถาติ ฯ
อถโข โส ปุริโส ปชาปตึ เอตทโวจ อยฺยสฺส ปฏิวิส ทารกสฺส
เทหิ อฺ เจตาเปตฺวา อยฺยสฺส ทสฺสามาติ ฯ อถโข อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน ต กุล เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ ฯ อถโข โส ปุรโิ ส เยนายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส
ปุริโส อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต เอตทโวจ หิยฺโย โข
ภนฺเต สาย มส อุปฺปนฺน ๒ ตโต อยฺยสฺส ปฏิวโิ ส ปโต
# ๑ ม. ยุ. ปยฺยติ ฯ ๒ ม. ยุ. อุปฺปนฺน อโหสิ ฯ
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อย ภนฺเต ทารโก รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย โรทติ มส
เม เทถาติ อยฺยสฺส ปฏิวโิ ส ทารกสฺส ทินฺโน กหาปเณน
ภนฺเต กึ อาหริยตูติ ๑ ฯ ปริจฺจตฺโต เม อาวุโส กหาปโณติ ฯ อาม
ภนฺเต ปริจฺจตฺโตติ ฯ ตฺเว เม อาวุโส กหาปณ เทหีติ ฯ
อถโข โส ปุริโส อายสฺมโต อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส กหาปณ
ทตฺวา อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ ยเถว มย รูปย ปฏิคฺคณฺหาม
เอวเมวิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา รูปย ปฏิคฺคณฺหนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ
โข ภิกฺขู ตสฺส ปุริสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต รูปย ปฏิคฺคเหสฺสตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตฺว
อุปนนฺท รูปย  ปฏิคฺคณฺหาสีติ ๒ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส รูปย  ปฏิคฺคเหสฺสสิ เนต
โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย
ปน ภิกฺขุ ชาตรูปรชต อุคฺคเณฺหยฺย วา อุคฺคณฺหาเปยฺย วา
อุปนิกฺขิตฺต วา สาทิเยยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๐๖] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ชาตรูป นาม สตฺถุวณฺโณ
# ๑ ม. ยุ. อาหริยฺยตูติ ฯ เอวมุปริป ๒ สพฺพตฺถ ปฏิคฺคเหสีติ ทิสฺสติ ฯ
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วุจฺจติ ฯ รชต นาม กหาปโณ โลหมาสโก ทารุมาสโก ชตุมาสโก
เย โวหาร คจฺฉนฺติ ฯ อุคฺคเณฺหยฺยาติ สย คณฺหาติ นิสฺสคฺคิย
โหติ ๑ ฯ อุคฺคณฺหาเปยฺยาติ อฺ คณฺหาเปติ นิสฺสคฺคิย โหติ ๒ ฯ
อุปนิกฺขิตฺต วา สาทิเทยฺยาติ อิท อยฺยสฺส โหตูติ อุปนิกฺขิตฺต
วา สาทิยติ นิสฺสคฺคิย โหติ ฯ สงฺฆมชฺเฌ นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ เตน ภิกฺขุนา สงฺฆ
อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตตฺ ราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท
วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทติ ฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย
อห ภนฺเต รูปย ปฏิคฺคเหสึ อิท เม นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส
นิสฺสชฺชามีติ ฯ นิสฺสชฺชติ ฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ สเจ ตตฺถ อาคจฺฉติ
อารามิโก วา อุปาสโก วา โส วตฺตพฺโพ อาวุโส อิม
ชานาหีติ ฯ สเจ โส ภณติ อิมินา กึ อาหริยตูติ ฯ น
วตฺตพฺโพ อิม วา อิม วา อาหราติ ฯ กปฺปย อาจิกฺขิตพฺพ
สปฺป วา เตล วา มธุ วา ผาณิต วา ฯ สเจ โส เตน
ปริวฏเฏตฺวา กปฺปย อาหรติ รูปยปฏิคฺคาหก เปตฺวา สพฺเพเหว
ปริภฺุชิตพฺพ เอวฺเจต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ
โส วตฺตพฺโพ อาวุโส อิม ฉฑฺเฑหีติ ฯ สเจ โส ฉฑฺเฑติ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ฉฑฺเฑติ ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต
# ๑-๒ ม. ยุ. นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขุ รูปยฉฑฺฑโก สมฺมนฺนิตพฺโพ โย น ฉนฺทาคตึ คจฺเฉยฺย
น โทสาคตึ คจฺเฉยฺย น โมหาคตึ คจฺเฉยฺย น ภยาคตึ คจฺเฉยฺย
ฉฑฺฑิตาฉฑฺฑิตฺจ ชาเนยฺย ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ
ปม ภิกฺขุ ยาจิตพฺโพ ฯ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ รูปย ฉฑฺฑก
สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ รูปยฉฑฺฑก สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน รูปย ฉฑฺฑกสฺส สมฺมติ โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต สงฺเฆน
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ รูปยฉฑฺฑโก ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ เตน สมฺมเตน ภิกฺขุนา อนิมิตฺต
กตฺวา ปาเตตพฺพ ฯ สเจ นิมิตฺต กตฺวา ปาเตติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๐๗] รูปเย รูปยสฺี รูปย ปฏิคฺคณฺหาติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ รูปเย เวมติโก รูปย ปฏิคฺคณฺหาติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ รูปเย อรูปยสฺี รูปย ปฏิคฺคณฺหาติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อรูปเย รูปยสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อรูปเย
เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อรูปเย อรูปยสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๑๐๘] อนาปตฺติ อชฺฌาราเม วา อชฺฌาวสเถ วา อุคฺคเหตฺวา
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วา อุคฺคหาเปตฺวา วา นิกฺขิปติ ยสฺส ภวิสฺสติ โส หริสฺสตีติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต
_____________
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นวมสิกฺขาปท
[๑๐๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
นานปฺปการก รูปยสโวหาร สมาปชฺชนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา นานปฺปการก
รูปยสโวหาร สมาปชฺชิสสฺ นฺติ เสยฺยถาป คิหี กามโภคิโนติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นานปฺปการก
รูปยสโวหาร สมาปชฺชิสสฺ นฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว นานปฺปการก
รูปยสโวหาร สมาปชฺชถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา นานปฺปการก
รูปยสโวหาร สมาปชฺชิสสฺ ถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ นานปฺปการก
รูปยสโวหาร สมาปชฺเชยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๑๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ นานปฺปการก นาม กตป
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อกตป กตากตป ฯ กต นาม สีสูปค คีวูปค หตฺถปู ค ปาทูปค
กฏปค ฯ อกต นาม ฆนก วุจฺจติ ฯ กตากต นาม ตทุภย ฯ
รูปย นาม สตฺถุวณฺโณ กหาปโณ โลหมาสโก ทารุมาสโก
ชตุมาสโก เย โวหาร คจฺฉนฺติ ฯ สมาปชฺเชยฺยาติ กเตน กต
เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย โหติ ฯ กเตน อกต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
โหติ ฯ กเตน กตากต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย โหติ ฯ อกเตน กต
เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย โหติ ฯ อกเตน อกต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
โหติ ฯ อกเตน กตากต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย โหติ ฯ กตากเตน
กต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย โหติ ฯ กตากเตน อกต เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย โหติ ฯ กตากเตน กตากต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย โหติ ฯ
สงฺฆมชฺเฌ นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ
เตน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตวฺ า อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห ภนฺเต นานปฺปการก
รูปยสโวหาร สมาปชฺชึ อิท เม นิสสฺ คฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส
นิสฺสชฺชามีติ ฯ นิสฺสชฺชติ ฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ สเจ ตตฺถ อาคจฺฉติ
อารามิโก วา อุปาสโก วา โส วตฺตพฺโพ อาวุโส อิม
ชานาหีติ ฯ สเจ โส ภณติ อิมินา กึ อาหริยตูติ ฯ น วตฺตพฺโพ
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อิม วา อิม วา อาหราติ ฯ กปฺปย อาจิกฺขิตพฺพ สปฺป วา เตล วา
มธุ วา ผาณิต วา ฯ สเจ โส เตน ปริวฏฏิตฺวา กปฺปย อาหรติ
รูปยเจตาปก เปตฺวา สพฺเพเหว ปริภฺุชิตพฺพ ฯ เอวฺเจต
ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ โส วตฺตพฺโพ อาวุโส
อิม ฉฑฺเฑหีติ ฯ สเจ โส ฉฑฺเฑติ อิจฺเจต กุสล โน เจ
ฉฑฺเฑติ ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ รูปยฉฑฺฑโก สมฺมนฺนิตพฺโพ โย น ฉนฺทาคตึ คจฺเฉยฺย น โทสาคตึ คจฺเฉยฺย น
โมหาคตึ คจฺเฉยฺย น ภยาคตึ คจฺเฉยฺย ฉฑฺฑิตาฉฑฺฑิตฺจ
ชาเนยฺย ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ ปม ภิกฺขุ
ยาจิตพฺโพ ฯ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ รูปยฉฑฺฑก สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ รูปยฉฑฺฑก
สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน รูปย ฉฑฺฑกสฺส สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ รูปยฉฑฺฑโก ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ เตน สมฺมเตน ภิกฺขุนา
อนิมิตฺต กตฺวา ปาเตตพฺพ ฯ สเจ นิมิตฺต กตฺวา ปาเตติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๑๑] รูปเย รูปยสฺี รูปย เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
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รูปเย เวมติโก รูปย เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ รูปเย
อรูปยสฺี รูปย เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อรูปเย
รูปยสฺี รูปย เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อรูปเย
เวมติโก รูปย  เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อรูปเย
อรูปยสฺี รูปย เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อรูปเย
รูปยสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อรูปเ ย เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อรูปเย อรูปย สฺี อนาปตฺติ ฯ
[๑๑๒] อนาปตฺติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ทสมสิกฺขาปท
[๑๑๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ปฏโ โหติ จีวรกมฺม กาตุ ฯ โส
ปฏปโลติกาน สงฺฆาฏึ กริตฺวา สุรตฺต สุปริกมฺมกต กตฺวา ปารุป ฯ
อถโข อฺตโร ปริพฺพาชโก มหคฺฆ ปฏ ปารุปตฺวา เยนายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
อุปนนฺท สกฺยปุตฺต เอตทโวจ สุนฺทรา โข ตฺยาย อาวุโส
สงฺฆาฏิ ๑ เทหิ เม ปเฏนาติ ฯ ชานาหิ อาวุโสติ ฯ อามาวุโสจ
ชานามีติ ฯ หนฺทาวุโสติ อทาสิ ฯ อถโข โส ปริพฺพาชโก ต
สงฺฆาฏึ ปารุปตฺวา ปริพฺพาชการาม อคมาสิ ฯ ปริพฺพาชกา ต
ปริพฺพาชก เอตทโวจุ สุนฺทรา โข ตฺยาย อาวุโส สงฺฆาฏิ กุโต
ตยา ลทฺธาติ ฯ เตน เม อาวุโส ปเฏน ปริวฏฏิตาติ ๒ ฯ กติหิป
ตฺยาย อาวุโส สงฺฆาฏิ ภวิสฺสติ โสเยว เต ปโฏ วโรติ ฯ
อถโข โส ปริพฺพาชโก สจฺจ โข ปริพฺพาชกา อาหสุ กติหิป
มฺยาย สงฺฆาฏิ ภวิสฺสติ โสเยว เม ปโฏ วโรติ เยนายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
อุปนนฺท สกฺยปุตฺต เอตทโวจ หนฺท เต อาวุโส สงฺฆาฏึ ๓
เทหิ เม ปฏนฺติ ฯ นนุ ตฺว อาวุโส มยา วุตฺโต ชานาหิ
# ๑ ยุ. สงฺฆาฏี ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถ ปริวตฺติตาตีติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. สงฺฆาฏิ ฯ
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อาวุโสติ นาห ทสฺสามีติ ฯ อถโข โส ปริพฺพาชโก อุชฺฌายติ
ขียติ วิปาเจติ คิหิป ๑ น คิหิสฺส วิปฺปฏิสาริสฺส เทติ ๒ กึ ปน
ปพฺพชิโต ปพฺพชิตสฺส น ทสฺสตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส
ปริพฺพาชกสฺส อุชฌ
ฺ ายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต
ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ปริพฺพาชเกน สทฺธึ
กยวิกฺกย สมาปชฺชิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตฺว อุปนนฺท ปริพฺพาชเกน สทฺธึ กยวิกกฺ ย
สมาปชฺชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ตฺว โมฆปุรสิ ปริพฺพาชเกน สทฺธึ กยวิกฺกย สมาปชฺชิสฺสสิ
เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ นานปฺปการก กยวิกกฺ ย สมาปชฺเชยฺย
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๑๔] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ นานปฺปการก นาม
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา อนฺตมโส จุณฺณปณฺโฑป
ทนฺตกฏป ทสิกสุตฺตป ฯ กยวิกกฺ ย สมาปชฺเชยฺยาติ
# ๑ ม. คิหปี  ฯ ยุ. คิหี นป ฯ คิหีป น คิหิสฺสาติ เอตฺถ นนฺติ นามตฺเถ
# นิปาโต ฯ คิหิป นาม คิหิสฺสาติ วุตฺต โหตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ ๒ ม. ยุ. เทนฺติ ฯ
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อิมินา อิม เทหิ อิมินา อิม อาหร อิมินา อิม ปริวฏเฏหิ ๑
อิมินา อิม เจตาเปหีติ อชฺฌาจรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ยโต
กยิตฺจ โหติ วิกฺกีตฺจ ๒ อตฺตโน ภณฺฑ ปรหตฺถคต ปรภณฺฑ
อตฺตโน หตฺถคต นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา
คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อห ภนฺเต นานปฺปการก กยวิกฺกย สมาปชฺชึ
อิท เม นิสสฺ คฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ
ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมตี ิ ฯ
[๑๑๕] กยวิกฺกเย กยวิกฺกยสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
กยวิกฺกเย เวมติโก นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ กยวิกฺกเย
นกยวิกฺกยสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ นกยวิกฺกเย กยวิกกฺ ยสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นกยวิกกฺ เย เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นกยวิกฺกเย นกยวิกฺกยสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๑๑๖] อนาปตฺติ อคฺฆ ปุจฺฉติ กปฺปยการกสฺส อาจิกฺขติ
อิท อมฺหาก อตฺถิ อมฺหากฺจ อิมินา จ อิมินา จ อตฺโถติ
ภณติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ๓ ฯ
โกสิยวคฺโค ทุติโย ฯ
# ๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ ปริวตฺเตหีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. วิกฺกยิตฺจ ฯ
# ๓ ม. กยวิกฺกยสิกฺขาปท นิฏิต ทสม ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
โกสิยา ๑ สุทฺธเทฺวภาคา ฉพฺพสฺสานิ นิสีทน
เทฺว จ โลมานิ อุคคฺ เณฺห อุโภ นานปฺปการกาติ ฯ
_____________
# ๑ ยุ. โกสิย ... ฯ
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ปตฺตวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๑๑๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู พหู ปตฺเต สนฺนิจย กโรนฺติ ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก
อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา พหู ปตฺเต สนฺนิจย กริสฺสนฺติ
ปตฺตวณิชฺช วา สมณา สกฺยปุตฺติยา กริสฺสนฺติ อามตฺติกาปณ วา
ปสาเรสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
อติเรกปตฺต ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว อติเรกปตฺต ธาเรถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา อติเรกปตฺต ธาเรสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ อติเรกปตฺต
ธาเรยฺย นิสสฺ คฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน
สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๑๑๘] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต อานนฺทสฺส อติเรกปตฺโต
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อุปฺปนฺโน โหติ ฯ อายสฺมา จ อานนฺโท ต ปตฺต อายสฺมโต
สารีปุตฺตสฺส ทาตุกาโม โหติ ฯ อายสฺมา จ สารีปุตฺโต สาเกเต
วิหรติ ฯ อถโข อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ ภควตา
สิกฺขาปท ปฺตฺต น อติเรกปตฺโต ธาเรตพฺโพติ อยฺจ เม
อติเรกปตฺโต อุปฺปนฺโน อหฺจิม ปตฺต อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ทาตุกาโม อายสฺมา จ สารีปุตฺโต สาเกเต วิหรติ กถ นุ
โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กีวจิร ปนานนฺท สารีปุตฺโต อาคจฺฉิสฺสตีติ ฯ
นวม วา ภควา ทิวส ทสม วาติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ทสาหปรม อติเรกปตฺต ธาเรตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ทสาหปรม อติเรกปตฺโต ธาเรตพฺโพ
ต อติกฺกามยโต นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๑๙] ทสาหปรมนฺติ ทสาหปรมตา ธาเรตพฺโพ ฯ อติเรกปตฺโต
นาม อนธิฏ ิโต อวิกปฺปโต ฯ ปตฺโต นาม เทฺว ปตฺตา
อโยปตฺโต มตฺติกาปตฺโต ๑ ฯ ตโย ปตฺตสฺส วณฺณา อุกฺกฏโ
ปตฺโต มชฺฌโิ ม ปตฺโต โอมโก ปตฺโต ฯ อุกฺกฏโ นาม ปตฺโต
อฑฺฒาฬฺหโกทน คณฺหาติ จตุภาค ขาทนีย ๒ ตทูปย พฺยฺชน ฯ
มชฺฌิโม นาม ปตฺโต นาฬิโกทน คณฺหาติ จตุภาค ขาทนีย
# ๑ ม. ยุ. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. ขาทน ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตทูปย พฺยฺชน ฯ โอมโก นาม ปตฺโต ปตฺโถทน คณฺหาติ
จตุภาค ขาทนีย ตทูปย พฺยฺชน ฯ ตโต อุกฺกฏโ อปตฺโต
โอมโก อปตฺโต ฯ
[๑๒๐] ต อติกฺกามยโต นิสฺสคฺคิโย โหติ ๑ เอกาทเส
อรุณุคฺคมเน นิสฺสคฺคิโย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺโพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส
วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว นิสฺสชฺชติ พฺโพ ฯ
[๑๒๑] เตน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทติ ฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อย เม ภนฺเต ปตฺโต
ทสาหาติกฺกนฺโต นิสฺสคฺคิโย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯ
นิสฺสชฺชิตฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ นิสฺสฏปตฺโต ทาตพฺโพ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ปตฺโต อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน นิสฺสคฺคโิ ย
สงฺฆสฺส นิสฺสฏโ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิม ปตฺต
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ทเทยฺยาติ ฯ
[๑๒๒] เตน ภิกฺขุนา สมฺพหุเล ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทติ ฺวา อุกฺกุฏิก
# ๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ โส อติเรโกติ เวทิตพฺโพ ฯ ตสฺส
# อติเรกตา ปมกินสิกฺขาปเท วุตฺตนเยน เวทิตพฺพา ฯ
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นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺสุ วจนียา อย เม ภนฺเต
ปตฺโต ทสาหาติกฺกนฺโต นิสฺสคฺคิโย อิมาห อายสฺมนฺตาน
นิสฺสชฺชามีติ ฯ นิสฺสชฺชติ ฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ นิสฺสฏปตฺโต
ทาตพฺโพ สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา อย ปตฺโต อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน นิสสฺ คฺคิโย อายสฺมนฺตาน นิสฺสฏโ ฯ ยทายสฺมนฺตาน
ปตฺตกลฺล อายสฺมนฺตา อิม ปตฺต อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน
ทเทยฺยุนฺติ ฯ
[๑๒๓] เตน ภิกฺขุนา เอก ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตตฺ ราสงฺค
กริตฺวา อุกฺกฏุ ิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย
อย เม อาวุโส ปตฺโต ทสาหาติกฺกนฺโต นิสฺสคฺคิโย อิมาห
อายสฺมโต นิสฺสชฺชามีติ ฯ นิสฺสชฺชติ ฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ
เตน ภิกฺขุนา อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ นิสฺสฏปตฺโต ทาตพฺโพ
อิม ปตฺต อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๑๒๔] ทสาหาติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
ทสาหาติกฺกนฺเต เวมติโก นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ทสาหาติกฺกนฺเต
อนติกฺกนฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อนธิฏิเต อธิฏิตสฺี
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อวิกปฺปเต วิกปฺปตสฺี นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อวิสฺสชฺชิเต วิสฺสชฺชิตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อนฏเ นฏสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อวินฏเ วินฏสฺี
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นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อภินฺเน ภินฺนสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อวิลุตฺเต วิลุตฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
[๑๒๕] นิสฺสคฺคิย ปตฺต อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภ
ุ ฺชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ทสาหานติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ทสาหานติกฺกนฺเต เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ทสาหานติกฺกนฺเต อนติกฺกนฺตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๑๒๖] อนาปตฺติ อนฺโตทสาห อธิฏเติ วิกปฺเปติ วิสฺสชฺเชติ
นสฺสติ วินสฺสติ ภิชชฺ ติ อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหาติ ๑ วิสฺสาส คณฺหาติ ๒
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๑๒๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นิสฺสฏปตฺต
น เทนฺติ ฯ ภิกฺขู ๓ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
นิสฺสฏปตฺโต น ทาตพฺโพ โย น ทเทยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑-๒ ม. ยุ. คณฺหนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ทุติยสิกฺขาปท
[๑๒๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตเรน กุมฺภกาเรน
ภิกฺขู ปวาริตา โหนฺติ เยส อยฺยาน ปตฺเตน อตฺโถ อห
ปตฺเตนาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู น มตฺต ชานิตฺวา
พหู ปตฺเต วิฺาเปนฺติ ฯ เยส ขุทฺทกา ปตฺตา เต มหนฺเต
ปตฺเต วิฺาเปนฺติ ฯ เยส มหนฺตา ปตฺตา เต ขุทฺทเก ปตฺเต
วิฺาเปนฺติ ฯ อถโข โส กุมฺภกาโร ภิกฺขูน พหู ปตฺเต กโรนฺโต
น สกฺโกติ อฺ วิกฺกายิก ภณฺฑ กาตุ อตฺตนาป น ยาเปติ
ปุตฺตทาราปสฺส กิลมนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา น มตฺต ชานิตฺวา พหู ปตฺเต
วิฺาเปสฺสนฺติ อย อิเมส พหู ปตฺเต กโรนฺโต น สกฺโกติ
อฺ วิกฺกายิก ภณฺฑ กาตุ อตฺตนาป น ยาเปติ ปุตฺตทาราปสฺส
กิลมนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู น มตฺต
ชานิตฺวา พหู ปตฺเต วิฺาเปสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขู น มตฺต ชานิตฺวา
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พหู ปตฺเต วิฺาเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา น มตฺต ชานิตฺวา
พหู ปตฺเต วิฺาเปสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว ปตฺโต วิฺาเปตพฺโพ
โย วิฺาเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ๑ ฯ
[๑๒๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน ปตฺโต
ภินฺโน โหติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ภควตา ปฏิกฺขิตฺต ปตฺต
วิฺาเปตุนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺโต น วิฺาเปติ หตฺเถสุ ปณฺฑาย
จรติ ฯ มนุสสฺ า อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
สมณา สกฺยปุตฺติยา หตฺเถสุ ปณฺฑาย จริสฺสนฺติ เสยฺยถาป
ติตฺถิยาติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว
นฏปตฺตสฺส วา ภินฺนปตฺตสฺส วา ปตฺต วิฺาเปตุนฺติ ฯ
[๑๓๐] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภควตา
อนฺุาต นฏปตฺตสฺส วา ภินฺนปตฺตสฺส วา ปตฺต วิฺาเปตุนฺติ
เต ๒ อปฺปมตฺตเกนป ภินฺเนน อปฺปมตฺตเกนป ฉิทฺเทน อปฺปมตฺตเกนป
ขณฺเฑน อปฺปมตฺตเกนป วิลิขิตเกน น มตฺต ชานิตฺวา พหู ปตฺเต
# ๑ ม. ยุ. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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วิฺาเปนฺติ ๑ ฯ อถโข โส กุมฺภกาโร ภิกฺขูน ตเถว พหู ปตฺเต
กโรนฺโต น สกฺโกติ อฺ วิกฺกายิก ภณฺฑ กาตุ อตฺตนาป น
ยาเปติ ปุตฺตทาราปสฺส กิลมนฺติ ฯ มนุสฺสา ตเถว อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา น มตฺต
ชานิตฺวา พหู ปตฺเต วิฺาเปสฺสนฺติ อย อิเมส พหู ปตฺเต
กโรนฺโต น สกฺโกติ อฺ วิกฺกายิก ภณฺฑ กาตุ อตฺตนาป น
ยาเปติ ปุตฺตทาราปสฺส กิลมนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อปฺปมตฺตเกนป ภินฺเนน อปฺปมตฺตเกนป
ฉิทฺเทน อปฺปมตฺตเกนป ขณฺเฑน อปฺปมตฺตเกนป วิลิขิตเกน น
มตฺต ชานิตฺวา พหู ปตฺเต วิฺาเปสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว
อปฺปมตฺตเกนป ภินฺเนน อปฺปมตฺตเกนป ฉิทฺเทน อปฺปมตฺตเกนป
ขณฺเฑน อปฺปมตฺตเกนป วิลิขิตเกน น มตฺต ชานิตฺวา ๒ พหู ปตฺเต
วิฺาเปถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา อปฺปมตฺตเกนป ภินฺเนน อปฺปมตฺตเกนป
ฉิทฺเทน อปฺปมตฺตเกนป ขณฺเฑน อปฺปมตฺตเกนป วิลิขิตเกน น
# ๑ ม. ยุ. เต อปฺปมตฺตเกนป ภินฺเนน อปฺปมตฺตเกนป ขณฺเฑน
# วิลิขิตมตฺเตนป พหู ปตฺเต วิฺาเปนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒ ม. น มตฺต ชานิตฺวาติ ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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มตฺต ชานิตฺวา พหู ปตฺเต วิฺาเปสฺสถ เนต โมฆปุริสา
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน
ภิกฺขุ อูนปฺจพนฺธเนน ปตฺเตน อฺ นว ปตฺต เจตาเปยฺย
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ เตน ภิกฺขุนา โส ปตฺโต ภิกฺขุปริสาย
นิสฺสชฺชิตพฺโพ ฯ โย จ ตสฺสา ภิกฺขุปริสาย ปตฺตปริยนฺโต โส
จ ตสฺส ภิกขฺ ุโน ปทาตพฺโพ อยนฺเต ภิกฺขุ ปตฺโต ยาว เภทนาย
ธาเรตพฺโพติ ฯ อย ตตฺถ สามีจีติ ฯ
[๑๓๑] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อูนปฺจพนฺธโน นาม ปตฺโต
อพนฺธโน วา เอกพนฺธโน วา ทฺวิพนฺธโน วา ติพนฺธโน วา
จตุพฺพนฺธโน วา ฯ อพนฺธโนกาโส นาม ปตฺโต ยสฺส ทฺวงฺคุลา
ราชิ น โหติ ฯ พนฺธโนกาโส นาม ปตฺโต ยสฺส ทฺวงฺคุลา
ราชิ โหติ ฯ นโว นาม ปตฺโต วิฺตฺตึ อุปาทาย วุจฺจติ ฯ
เจตาเปยฺยาติ วิฺาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิโย
โหติ สงฺฆมชฺเฌ นิสฺสชฺชิตพฺโพ ฯ สพฺเพเหว อธิฏิตปตฺต คเหตฺวา
สนฺนิปติตพฺพ ฯ น ลามโก ปตฺโต อธิฏาตพฺโพ มหคฺฆ ปตฺต
คเหสฺสามีติ ฯ สเจ ลามก ปตฺต อธิฏเติ มหคฺฆ ปตฺต
คเหสฺสามีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
นิสฺสชฺชิตพฺโพ ฯ
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[๑๓๒] เตน ภิกฺขุนา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขูน ปาเท วนฺทติ ฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อย เม ภนฺเต ปตฺโต
อูนปฺจพนฺธเนน ปตฺเตน เจตาปโต นิสฺสคฺคิโย อิมาห สงฺฆสฺส
นิสฺสชฺชามีติ ฯ นิสฺสชฺชติ ฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ปตฺตคาหาปโก สมฺมนฺนิตพฺโพ โย น ฉนฺทาคตึ
คจฺเฉยฺย น โทสาคตึ คจฺเฉยฺย น โมหาคตึ คจฺเฉยฺย น
ภยาคตึ คจฺเฉยฺย คหิตาคหิตฺจ ชาเนยฺย ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ ปม ภิกฺขุ ยาจิตพฺโพ ฯ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ปตฺตคาหาปก
สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ปตฺตคาหาปก สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ปตฺตคาหาปกสฺส สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ ปตฺตคาหาปโก ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ฯ ตสฺมา ตุณฺหี เอวเมต
ธารยามีติ ฯ เตน สมฺมเตน ภิกฺขุนา ปตฺโต คาเหตพฺโพ ฯ เถโร
วตฺตพฺโพ คณฺหาตุ ภนฺเต เถโร ปตฺตนฺติ ฯ สเจ เถโร คณฺหาติ
เถรสฺส ปตฺโต ทุติยสฺส คาเหตพฺโพ น จ ตสฺส อนุทฺทยตาย
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น คเหตพฺโพ โย น คเณฺหยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อปตฺตกสฺส น คาเหตพฺโพ ฯ เอเตเนว อุปาเยน ยาว สงฺฆนวกา
คาเหตพฺโพ ฯ โย จ ตสฺสา ภิกฺขุปริสาย ปตฺตปริยนฺโต โส จ
ตสฺส ภิกฺขุโน ปทาตพฺโพ อยนฺเต ภิกฺขุ ปตฺโต ยาว เภทนาย
ธาเรตพฺโพติ ฯ เตน ภิกขฺ ุนา โส ปตฺโต น อเทเส นิกฺขิปตพฺโพ น
อโภเคน ปริภฺุชิตพฺโพ น วิสฺสชฺเชตพฺโพ กถาย ปตฺโต นสฺเสยฺย
วา วินสฺเสยฺย วา ภิชฺเชยฺย วาติ สเจ อเทเส วา นิกฺขิปติ อโภเคน
วา ปริภฺุชติ วิสฺสชฺเชติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อย ตตฺถ
สามีจีติ อย ตตฺถ อนุธมฺมตา ฯ
[๑๓๓] อพนฺธเนน ปตฺเตน อพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อพนฺธเนน ปตฺเตน เอกพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อพนฺธเนน ปตฺเตน ทฺวิพนฺธน ปตฺต
เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อพนฺธเนน ปตฺเตน ติพนฺธน
ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อพนฺธเนน ปตฺเตน
จตุพฺพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ เอกพนฺธเนน
ปตฺเตน อพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
เอกพนฺธเนน ปตฺเตน เอกพนฺธน ปตฺต เจตาปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ เอกพนฺธเนน ปตฺเตน ทฺวิพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ เอกพนฺธเนน ปตฺเตน ติพนฺธน ปตฺต
เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ เอกพนฺธเนน ปตฺเตน จตุพฺพนฺธน
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ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ทฺวิพนฺธเนน ปตฺเตน
อพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ทฺวิพนฺธเนน
ปตฺเตน เอกพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
ทฺวิพนฺธเนน ปตฺเตน ทฺวิพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ ทฺวิพนฺธเนน ปตฺเตน ติพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ทฺวิพนฺธเนน ปตฺเตน จตุพฺพนฺธน ปตฺต
เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ติพนฺธเนน ปตฺเตน อพนฺธน
ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ติพนฺธเนน ปตฺเตน
เอกพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ติพนฺธเนน
ปตฺเตน ทฺวิพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
ติพนฺธเนน ปตฺเตน ติพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
ติพนฺธเนน ปตฺเตน จตุพฺพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ จตุพฺพนฺธเนน ปตฺเตน อพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ จตุพฺพนฺธเนน ปตฺเตน เอกพนฺธน ปตฺต
เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ จตุพฺพนฺธเนน ปตฺเตน ทฺวิพนฺธน
ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ จตุพฺพนฺธเนน ปตฺเตน
ติพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ จตุพฺพนฺธเนน
ปตฺเตน จตุพฺพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
[๑๓๔] อพนฺธเนน ปตฺเตน อพนฺธโนกาส ปตฺต ... เอกพนฺธโนกาส ปตฺต ... ทฺวิพนฺธโนกาส ปตฺต ... ติพนฺธโนกาส ปตฺต ...
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จตุพฺพนฺธโนกาส ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ เอกพนฺธเนน
ปตฺเตน อพนฺธโนกาส ปตฺต ... เอกพนฺธโนกาส ปตฺต ...
ทฺวิพนฺธโนกาส ปตฺต ... ติพนฺธโนกาส ปตฺต ... จตุพฺพนฺธโนกาส
ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ทฺวิพนฺธเนน อพนฺธโนกาส
ปตฺต ... เอกพนฺธโนกาส ปตฺต ... ทฺวพิ นฺธโนกาส ปตฺต ...
ติพนฺธโนกาส ปตฺต ... จตุพฺพนฺธโนกาส ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ ติพนฺธเนน ปตฺเตน อพนฺธโนกาส ปตฺต ... เอกพนฺธโนกาส
ปตฺต ... ทฺวพิ นฺธโนกาส ปตฺต ... ติพนฺธโนกาส ปตฺต ...
จตุพฺพนฺธโนกาส ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ จตุพฺพนฺธเนน
ปตฺเตน อพนฺธโนกาส ปตฺต ... เอกพนฺธโนกาส ปตฺต ...
ทฺวิพนฺธโนกาส ปตฺต ... ติพนฺธโนกาส ปตฺต ... จตุพฺพนฺธโนกาส
ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
[๑๓๕] อพนฺธโนกาเสน ปตฺเตน อพนฺธน ปตฺต ... เอกพนฺธน
ปตฺต ... ทฺวพิ นฺธน ปตฺต ... ติพนฺธน ปตฺต ... จตุพฺพนฺธน ปตฺต
เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ เอกพนฺธโนกาเสน ปตฺเตน
อพนฺธน ปตฺต ... เอกพนฺธน ปตฺต ... ทฺวิพนฺธน ปตฺต ... ติพนฺธน
ปตฺต ... จตุพฺพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
ทฺวิพนฺธโนกาเสน ปตฺเตน อพนฺธน ปตฺต ... เอกพนฺธน ปตฺต ...
ทฺวิพนฺธน ปตฺต ... ติพนฺธน ปตฺต ... จตุพฺพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ติพนฺธโนกาเสน ปตฺเตน อพนฺธน ปตฺต ...
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เอกพนฺธน ปตฺต ... ทฺวพิ นฺธน ปตฺต ... ติพนฺธน ปตฺต ... จตุพฺพนฺธน
ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ จตุพฺพนฺธโนกาเสน
ปตฺเตน อพนฺธน ปตฺต ... เอกพนฺธน ปตฺต ... ทฺวิพนฺธน
ปตฺต ... ติพนฺธน ปตฺต ... จตุพฺพนฺธน ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ
[๑๓๖] อพนฺธโนกาเสน ปตฺเตน อพนฺธโนกาส ปตฺต ...
เอกพนฺธโนกาส ปตฺต ... ทฺวิพนฺธโนกาส ปตฺต ... ติพนฺธโนกาส
ปตฺต ... จตุพฺพนฺธโนกาส ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
เอกพนฺธโนกาเสน ปตฺเตน อพนฺธโนกาส ปตฺต ... เอกพนฺธโนกาส
ปตฺต ... ทฺวพิ นฺธโนกาส ปตฺต ... ติพนฺธโนกาส ปตฺต ...
จตุพฺพนฺธโนกาส ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ทฺวิพนฺธโนกาเสน
ปตฺเตน อพนฺธโนกาส ปตฺต ... เอกพนฺธโนกาส ปตฺต ...
ทฺวิพนฺธโนกาส ปตฺต ... ติพนฺธโนกาส ปตฺต ... จตุพฺพนฺธโนกาส
ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ ติพนฺธโนกาเสน ปตฺเตน
อพนฺธโนกาส ปตฺต ... เอกพนฺธโนกาส ปตฺต ... ทฺวิพนฺธโนกาส
ปตฺต ... ติพนฺธโนกาส ปตฺต ... จตุพฺพนฺธโนกาส ปตฺต เจตาเปติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ จตุพฺพนฺธโนกาเสน ปตฺเตน อพนฺธโนกาส
ปตฺต ... เอกพนฺธโนกาส ปตฺต ... ทฺวพิ นฺธโนกาส ปตฺต ...
ติพนฺธโนกาส ปตฺต ... จตุพฺพนฺธโนกาส ปตฺต เจตาเปติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ
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[๑๓๗] อนาปตฺติ นฏปตฺตสฺส ภินฺนปตฺตสฺส าตกาน
ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน ธเนน อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ตติยสิกขฺ าปท
[๑๓๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
ปลินฺทวจฺโฉ ราชคเห ปพฺภาร โสธาเปติ เลน กตฺตุกาโม ฯ
อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร เยนายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ปลินฺทวจฺฉ อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชา มาคโธ เสนิโย
พิมฺพิสาโร อายสฺมนฺต ปลินฺทวจฺฉ เอตทโวจ กึ ภนฺเต เถโร
การาเปตีติ ฯ ปพฺภาร มหาราช โสธาเปมิ เลน กตฺตุกาโมติ ฯ
อตฺโถ ภนฺเต อยฺยสฺส อารามิเกนาติ ฯ น โข มหาราช ภควตา
อารามิโก อนฺุาโตติ ฯ เตนหิ ภนฺเต ภควนฺต ปฏิปุจฺฉิตฺวา
มม อาโรเจยฺยาถาติ ฯ เอว มหาราชาติ โข อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ
รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข
อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ ราชาน มาคธ เสนิย พิมฺพิสาร ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข
ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร อายสฺมตา ปลนิ ฺทวจฺเฉน ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต อุฏายาสนา
อายสฺมนฺต ปลินฺทวจฺฉ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
อถโข อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ ภควโต สนฺติเก ทูต ปาเหสิ ราชา
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ภนฺเต มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร อารามิก ทาตุกาโม กถ นุ
โข ภนฺเต ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ๑ ธมฺมึ กถ กตฺวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามิกนฺติ ฯ ทุติยมฺป
โข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร เยนายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ปลินฺทวจฺฉ อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชา มาคโธ เสนิโย
พิมฺพิสาโร อายสฺมนฺต ปลินฺทวจฺฉ เอตทโวจ อนฺุาโต ภนฺเต
ภควตา อารามิโกติ ฯ เอว มหาราชาติ ฯ เตนหิ ภนฺเต อยฺยสฺส
อารามิก ทมฺมีติ ฯ อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
อายสฺมโต ปลินฺทวจฺฉสฺส อารามิก ปฏิสฺสุณิตฺวา วิสฺสริตฺวา จิเรน
สตึ ปฏิลภิตฺวา อฺตร สพฺพตฺถก มหามตฺต อามนฺเตสิ โย
มยา ภเณ อยฺยสฺส อารามิโก ปฏิสฺสโุ ต ทินโฺ น โส อารามิโกติ ฯ
น โข เทว อยฺยสฺส อารามิโก ทินโฺ นติ ฯ กีวจิร นุ โข ภเณ
อิโต รตฺติ ๒ โหตีติ ฯ อถโข โส มหามตฺโต รตฺติโย คเณตฺวา ๓
ราชาน มาคธ เสนิย พิมพฺ ิสาร เอตทโวจ ปฺจ เทว รตฺติสตานีติ ฯ
เตนหิ ภเณ อยฺยสฺส ปฺจ อารามิกสตานิ เทหีติ ๔ ฯ
เอว เทวาติ โข โส มหามตฺโต รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส
พิมฺพิสารสฺส ปฏิสฺสุณิตฺวา อายสฺมโต ปลินฺทวจฺฉสฺส ปฺจ อารามิก# ๑ ม. ยุ. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๒ ม. หิ ต ฯ ยุ. หิต ฯ
# ๓ ม. ยุ. วิคเณตฺวา ฯ ๔ ยุ. เทถาติ ฯ
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สตานิ อทาสิ ๑ ฯ ปาฏิเยกฺโก คาโม นิวิสิ ฯ อารามิกคามโกติป น
อาหสุ ปลินทฺ วจฺฉคามโกติป ๒ น อาหสุ ฯ
[๑๓๙] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ปลินทฺ วจฺโฉ ตสฺมึ
คามเก กุลุปโก โหติ ฯ อถโข อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ปลนิ ฺทวจฺฉคามก ปณฺฑาย
ปาวิสิ ฯ เตน โข ปน สมเยน ตสฺมึ คามเก อุสฺสโว โหติ ฯ
ทารกา ๓ อลงฺกตา มาลากิตา กีฬนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา ปลินทฺ วจฺโฉ ปลินทฺ วจฺฉคามเก สปทาน ปณฺฑาย จรมาโน เยน
อฺตรสฺส อารามิกสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ เตน โข ปน สมเยน ตสฺสา
อารามิกินิยา ธีตา อฺเ ทารเก อลงฺกเต มาลากิเต ปสฺสิตฺวา
โรทติ มาล เม เทถ อลงฺการ เม เทถาติ ฯ อถโข อายสฺมา
ปลินฺทวจฺโฉ ต อารามิกนิ ึ เอตทโวจ กิสฺสาย ทาริกา โรทตีติ ฯ
อย ภนฺเต ทาริกา อฺเ ทารเก อลงฺกเต มาลากิเต ปสฺสิตฺวา
โรทติ มาล เม เทถ อลงฺการ เม เทถาติ กุโต อมฺหาก
ทุคฺคตาน มาลา กุโต อลงฺกาโรติ ฯ อถโข อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ อฺตร ติณณฺฑูปก ๔ คเหตฺวา ต อารามิกินึ เอตทโวจ
หนฺทิม ติณณฺฑูปก ตสฺสา ทาริกาย สีเส ปฏิมฺุจาหีติ ๕ ฯ อถโข
# ๑ ม. ยุ. ปาทาสิ ฯ ๒ ม. ยุ. ปลินทฺ คามโกติป ฯ ๓ ม. ยุ. ทาริกา ฯ
# ๔ ม. ยุ. ติณณฺฑุปก ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ ม. ยุ. ปฏิมฺุจาติ ฯ
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สา อารามิกินี ต ติณณฺฑูปก คเหตฺวา ตสฺสา ทาริกาย สีเส
ปฏิมฺุจิ ฯ สา อโหสิ สุวณฺณมาลา อภิรูปา ทสฺสนียา
ปาสาทิกา ฯ นตฺถิ ตาทิสา รฺโป อนฺเตปุเร สุวณฺณมาลา ฯ
มนุสฺสา รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส อาโรเจสุ
อมุกสฺส เทว อารามิกสฺส ฆเร สุวณฺณมาลา อภิรูปา ทสฺสนียา
ปาสาทิกา นตฺถิ ตาทิสา เทวสฺสาป อนฺเตปุเร สุวณฺณมาลา
กุโต ตสฺส ทุคฺคตสฺส นิสฺสสย โจริกาย อาภตาติ ฯ อถโข
ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ต อารามิกกุล พนฺธาเปสิ ฯ
ทุติยมฺป โข อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย ปลินฺทวจฺฉคามก ปณฺฑาย ปาวิสิ ปลินฺทวจฺฉคามเก
สปทาน ปณฺฑาย จรมาโน เยน ตสฺส อารามิกสฺส
นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฏิวิสฺสเก ปุจฉฺ ิ กห
อิท อารามิกกุล คตนฺติ ฯ เอติสฺสา ภนฺเต สุวณฺณมาลาย
การณา รฺา พนฺธาปตนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ
เยน รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพสิ ารสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข
ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร เยนายสฺมา ปลนิ ฺทวจฺโฉ
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ปลินฺทวจฺฉ อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข ราชาน มาคธ เสนิย
พิมฺพิสาร อายสฺมา ปลินทฺ วจฺโฉ เอตทโวจ กิสฺส มหาราช
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อารามิกกุล พนฺธาปตนฺติ ฯ ตสฺส ภนฺเต อารามิกสฺส ฆเร สุวณฺณมาลา อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา นตฺถิ ตาทิสา อมฺหากป
อนฺเตปุเร สุวณฺณมาลา กุโต ตสฺส ทุคฺคตสฺส นิสฺสสย โจริกาย
อาภตาติ ฯ อถโข อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ รฺโ มาคธสฺส
เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส ปาสาท สุวณฺณนฺติ อธิมุจฺจิ ฯ โส
อโหสิ สพฺพโสวณฺณมโย ฯ อิท ปน เต มหาราช ตาวพหุ
สุวณฺณ กุโตติ ฯ อฺาต ภนฺเต อยฺยสฺเสเวโส ๑ อิทฺธานุภาโวติ
ต อารามิกกุล มฺุจาเปสิ ฯ
[๑๔๐] มนุสฺสา อยฺเยน กิร ปลนิ ฺทวจฺเฉน สราชิกาย ปริสาย
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อิทฺธิปาฏิหาริย ๒ ทสฺสิตนฺติ อตฺตมนา อภิปฺปสนฺนา
อายสฺมโต ปลินฺทวจฺฉสฺส ปฺจ เภสชฺชานิ อภิหรึสุ เสยฺยถีท
สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิต ฯ ปกติยาปจายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ
ลาภี โหติ ปฺจนฺน เภสชฺชาน ลทฺธ ลทฺธ ปริสาย วิสฺสชฺเชติ ฯ
ปริสา จสฺส โหติ พาหุลฺลิกา ลทฺธ ลทฺธ โกลมฺเพป ฆเฏป
ปูเรตฺวา ปฏิสาเมติ ปริสฺสาวนานิป ถวิกาโยป ปูเรตฺวา วาตปาเนสุ
ลคฺเคติ ฯ ตานิ โอลีนวิลนี านิ ติฏนฺติ ฯ อุนฺทุเรหิป วิหารา
โอกิณฺณวิกิณฺณา โหนฺติ ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก อาหิณฺฑนฺตา
ปสฺสิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ อนฺโตโกฏาคาริกา
อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา เสยฺยถาป ราชา มาคโธ เสนิโย
# ๑ ยุ. อยฺยสฺส โส ฯ ๒ อิทฺธิปฺปาฏิหาริยนฺติ อมฺหาก มติ ฯ
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พิมฺพิสาโรติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู เอวรูปาย
พาหุลฺลาย เจเตสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขู เอวรูปาย พาหุลฺลาย
เจเตนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม เต ภิกขฺ เว โมฆปุรสิ า เอวรูปาย พาหุลฺลาย เจเตสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ยานิ
โข ปน ตานิ คิลานาน ภิกฺขูน ปฏิสายนียานิ เภสชฺชานิ เสยฺยถีท
สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิต ฯ ตานิ ปฏิคฺคเหตฺวา สตฺตาหปรม
สนฺนิธิการก ปริภฺุชิตพฺพานิ ต อติกฺกามยโต นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๔๑] ยานิ โข ปน ตานิ คิลานาน ภิกฺขูน ปฏิสายนียานิ
เภสชฺชานีติ สปฺป นาม โคสปฺป วา อชิกาสปฺป วา มหิสสปฺป ๑
วา ฯ เยส มส กปฺปติ เตส สปฺป ฯ นวนีต นาม เตสเยว
นวนีต ฯ เตล นาม ติลเตล สาสปเตล มธุกเตล เอรณฺฑเตล
วสาเตล ฯ มธุ นาม มกฺขิกามธุ ฯ ผาณิต นาม อุจฺฉุมฺหา
นิพฺพตฺต ฯ ตานิ ปฏิคฺคเหตฺวา สตฺตาหปรม สนฺนธิ ิการก ปริภฺุชิตพฺพานีติ สตฺตาหปรมตา ปริภฺุชิตพฺพานิ ฯ ต อติกกฺ ามยโต
# ๑ ม. มหึสสปฺป ฯ ยุ. มาหิส วา สปฺป ฯ
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นิสฺสคฺคิย โหติ ๑ อฏเม อรุณุคฺคมเน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ
สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต เภสชฺช สตฺตาหาติกฺกนฺต นิสสฺ คฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ
ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๑๔๒] สตฺตาหาติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
สตฺตาหาติกฺกนฺเต เวมติโก นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ สตฺตาหาติกฺกนฺเต
อนติกฺกนฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อนธิฏิเต อนธิฏิตสฺี
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อวิสฺสชฺชิเต วิสฺสชฺชิตสฺี นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อนฏเ นฏสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อวินฏเ
วินฏสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อทฑฺเฒ ทฑฺฒสฺี นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อวิลุตฺเต วิลุตฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
[๑๔๓] นิสฺสฏ ปฏิลภิตฺวา น กายิเกน ปริโภเคน ปริภ
ุ ฺชิตพฺพ
น อชฺโฌหริตพฺพ ฯ ปทีเป วา กาฬวณฺเณ วา อุปเนตพฺพ ฯ อฺเน
ภิกฺขุนา กายิเกน ปริโภเคน ปริภฺุชติ พฺพ น อชฺโฌหริตพฺพ ฯ
สตฺตาหานติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
สตฺตาหานติกฺกนฺเต เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สตฺตาหานติกฺกนฺเต
อนติกฺกนฺตสฺี อนาปตฺติ ฯ
# ๑ อิโต ปร สพฺพตฺถ อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ โส อติเรโกติ เวทิตพฺโพ ฯ ตสฺส
# อติเรกตา ปมกินสิกฺขาปเท วุตฺตนเยน เวทิตพฺพา ฯ
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[๑๔๔] อนาปตฺติ อนฺโตสตฺตาห อธิฏเติ วิสฺสชฺเชติ นสฺสติ
วินสฺสติ ทยฺหติ อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหาติ ๑ วิสฺสาส คณฺหาติ ๒ อนุปสมฺปนฺนสฺส
จตฺเตน วนฺเตน มุตฺเตน อนเปกฺโข ทตฺวา ปฏิลภิตฺวา
ปริภฺุชติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑-๒ ม. ยุ. คณฺหนฺติ ฯ
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จตุตฺถสิกฺขาปท
[๑๔๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควตา ภิกฺขูน
วสฺสิกสาฏิกา อนฺุาตา โหติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภควตา
วสฺสิกสาฏิกา อนฺุาตาติ ปฏิกจฺเจว ๑ วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยสนฺติ
ปฏิกจฺเจว กตฺวา นิวาเสนฺติ ชิณฺณาย วสฺสิกสาฏิกาย นคฺคา กาย
โอวสฺสาเปนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ปฏิกจฺเจว
วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยสิสฺสนฺติ ปฏิกจฺเจว กตฺวา นิวาเสสฺสนฺติ
ชิณฺณาย วสฺสิกสาฏิกาย นคฺคา กาย โอวสฺสาเปสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว ปฏิกจฺเจว วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยสถ ปฏิกจฺเจว กตฺวา
นิวาเสถ ชิณณ
ฺ าย วสฺสิกสาฏิกาย นคฺคา กาย โอวสฺสาเปถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุรสิ า ปฏิกจฺเจว วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยสิสฺสถ ปฏิกจฺเจว
กตฺวา นิวาเสสฺสถ ชิณณ
ฺ าย วสฺสิกสาฏิกาย นคฺคา กาย
โอวสฺสาเปสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทายปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ ภิกฺขุนา วสฺสิกสาฏิกจีวร
# ๑ สี. ยุ. ปฏิคจฺเจว ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปริเยสิตพฺพ อฑฺฒมาโส ๑ เสโส คิมฺหานนฺติ กตฺวา นิวาเสตพฺพ ฯ
โอเรน เจ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยเสยฺย
โอเรนฑฺฒมาโส เสโส คิมฺหานนฺติ กตฺวา นิวาเสยฺย นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๔๖] มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ ภิกฺขุนา วสฺสิกสาฏิกจีวร
ปริเยสิตพฺพนฺติ เย มนุสสฺ า ปุพฺเพป วสฺสิกสาฏิกจีวร เทนฺติ เต
อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺสุ วจนียา กาโล วสฺสิกสาฏิกาย สมโย
วสฺสิกสาฏิกาย อฺเป มนุสฺสา วสฺสิกสาฏิกจีวร เทนฺตีติ ฯ
น วตฺตพฺพา เทถ เม วสฺสิกสาฏิกจีวร อาหรถ เม วสฺสิกสาฏิกจีวร
ปริวฏเฏถ ๒ เม วสสิกสาฏิกจีวร เจตาเปถ เม วสฺสิกสาฏิกจีวรนฺติ ฯ
อฑฺฒมาโส เสโส คิมฺหานนฺติ กตฺวา
นิวาเสตพฺพนฺติ อฑฺฒมาเส เสเส คิมฺหาเน กตฺวา นิวาเสตพฺพ ฯ
โอเรน เจ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ อติเรกมาเส เสเส คิมฺหาเน
วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยสติ นิสฺสคฺคิย โหติ ๓ ฯ โอเรนฑฺฒมาโส
เสโส คิมฺหานนฺติ อติเรกฑฺฒมาเส เสเส คิมฺหาเน กตฺวา นิวาเสติ
นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชติ พฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส
วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต
วสฺสิกสาฏิกจีวร อติเรกมาเส เสเส คิมฺหาเน ปริยิฏ อติเรกฑฺฒมาเส
# ๑ ม. ยุ. อทฺธมาโส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถ ปริวตฺเตถาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓ ม. ยุ. สพฺพตฺถ นิสสฺ คฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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มาเส เสเส คิมฺหาเน กตฺวา นิวตฺถ ๑ นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส
นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ
อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๑๔๗] อติเรกมาเส เสเส คิมฺหาเน อติเรกสฺี วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยสติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อติเรกมาเส เสเส คิมฺหาเน
เวมติโก วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยสติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อติเรกมาเส เสเส คิมฺหาเน อูนกสฺี วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยสติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อติเรกฑฺฒมาเส เสเส คิมหฺ าเน อติเรกสฺี กตฺวา นิวาเสติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อติเรกฑฺฒมาเส
เสเส คิมฺหาเน เวมติโก กตฺวา นิวาเสติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อติเรกฑฺฒมาเส เสเส คิมฺหาเน อูนกสฺี กตฺวา นิวาเสติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ สติยา วสฺสิกสาฏิกาย นคฺโค กาย
โอวสฺสาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกมาเส เสเส คิมฺหาเน
อติเรกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกมาเส เสเส คิมฺหาเน เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกมาเส เสเส คิมฺหาเน อูนกสฺี
อนาปตฺติ ฯ อูนกฑฺฒมาเส เสเส คิมหฺ าเน อติเรกสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกฑฺฒมาเส เสเส คิมหฺ าเน เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกฑฺฒมาเส เสเส คิมหฺ าเน อูนกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๑๔๘] อนาปตฺติ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ วสฺสิกสาฏิกจีวร
# ๑ ม. ยุ. ปริทหิต ฯ
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ปริเยสติ อฑฺฒมาโส เสโส คิมฺหานนฺติ กตฺวา นิวาเสติ อูนกมาโส
เสโส คิมฺหานนฺติ วสฺสิกสาฏิกจีวร ปริเยสติ อูนกฑฺฒมาโส
เสโส คิมฺหานนฺติ กตฺวา นิวาเสติ ปริยิฏาย วสฺสกิ สาฏิกาย วสฺส
อุกฺกฑฺฒิยติ นิวตฺถาย วสฺสิกสาฏิกาย วสฺส อุกฺกฑฺฒิยติ โธวิตฺวา
นิกฺขิปตพฺพ สมเย นิวาเสตพฺพ อจฺฉินฺนจีวรสฺส นฏจีวรสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๑๔๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ภาตุโน สทฺธิวหิ าริก ภิกฺขุ เอตทโวจ
เอหาวุโส ชนปทจาริก ปกฺกมิสฺสามาติ ฯ นาห ภนฺเต คมิสฺสามิ
ทุพฺพลจีวโรมฺหีติ ฯ เอหาวุโส อหนฺเต จีวร ทสฺสามีติ ตสฺส
จีวร อทาสิ ฯ อสฺโสสิ โข โส ภิกฺขุ ภควา กิร ชนปทจาริก
ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ อถโข ตสฺส ภิกฺขุโน เอตทโหสิ นทานาห
อายสฺมตา อุปนนฺเทน สกฺยปุตฺเตน สทฺธึ ชนปทจาริก ปกฺกมิสฺสามิ
ภควตา สทฺธึ ชนปทจาริก ปกฺกมิสสฺ ามีติ ฯ อถโข อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ต ภิกฺขุ เอตทโวจ เอหิทานิ อาวุโส
ชนปทจาริก ปกฺกมิสฺสามาติ ฯ นาห ภนฺเต ตยา สทฺธึ ชนปทจาริก
ปกฺกมิสฺสามิ ภควตา สทฺธึ ชนปทจาริก ปกฺกมิสสฺ ามีติ ฯ ยป
ตฺยาห อาวุโส จีวร อทาสึ มยา สทฺธึ ชนปทจาริก ปกฺกมิสสฺ ตีติ
กุปโต อนตฺตมโน จีวร ๑ อจฺฉินฺทิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ภิกฺขูน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท
สกฺยปุตฺโต ภิกฺขุสฺส สาม จีวร ทตฺวา กุปโต อนตฺตมโน
อจฺฉินฺทิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
# ๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สจฺจ กิร ตฺว อุปนนฺท ภิกฺขุสฺส สาม จีวร ทตฺวา กุปโต
อนตฺตมโน อจฺฉินฺทสีติ ๑ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา
กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุรสิ ภิกฺขุสฺส สาม จีวร ทตฺวา กุปโต
อนตฺตมโน อจฺฉินฺทิสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขุสฺสแ
สาม จีวร ทตฺวา กุปโต อนตฺตมโน อจฺฉินฺเทยฺย วา
อจฺฉินฺทาเปยฺย วา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๕๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกฺขุสฺสาติ อฺสฺส
ภิกฺขุสฺส ฯ สามนฺติ สย ทตฺวา ฯ จีวร นาม ฉนฺน จีวราน
อฺตร จีวร วิกปฺปนุปค ปจฺฉิม ฯ กุปโต อนตฺตมโนติ
อนภิรทฺโธ อาหตจิตฺโต ขิลชาโต ฯ อจฺฉินฺเทยฺยาติ สย อจฺฉินฺทติ
นิสฺสคฺคิย โหติ ๒ ฯ อจฺฉินฺทาเปยฺยาติ อฺ อาณาเปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ สกึ อาณตฺโต พหุกป อจฺฉินฺทติ นิสฺสคฺคิย โหติ
นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต จีวร ภิกฺขุสฺส
สาม ทตฺวา อจฺฉินฺน นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ
# ๑ ม. ยุ. อจฺฉินฺทีติ ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๑๕๑] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี สาม ๑ จีวร ทตฺวา กุปโต
อนตฺตมโน อจฺฉินฺทติ วา อจฺฉินฺทาเปติ วา นิสสฺ คฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อุปสมฺปนฺเน เวมติโก สาม ๑ จีวร ทตฺวา กุปโต อนตฺตมโน
อจฺฉินฺทติ วา อจฺฉินฺทาเปติ วา นิสสฺ คฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อุปสมฺปนฺเน
อนุปสมฺปนฺนสฺี สาม ๑ จีวร ทตฺวา กุปโต อนตฺตมโน
อจฺฉินฺทติ วา อจฺฉินฺทาเปติ วา นิสสฺ คฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
อฺ ปริกฺขาร ทตฺวา กุปโต อนตฺตมโน อจฺฉินฺทติ วา
อจฺฉินฺทาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนสฺส จีวร
วา อฺ วา ปริกฺขาร ทตฺวา กุปโต อนตฺตมโน อจฺฉินฺทติ
วา อจฺฉินฺทาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๑๕๒] อนาปตฺติ โส วา เทติ ตสฺส วา วิสสฺ าสนฺโต
คณฺหาติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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ฉฏสิกฺขาปท
[๑๕๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
จีวรการสมเย พหุ สุตฺต วิฺาเปสุ ฯ กเตป จีวเร พหุ
สุตฺต อวสิฏ  โหติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน เอตทโหสิ
หนฺท มย อาวุโส อฺป สุตฺต วิฺาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ
จีวร วายาเปมาติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อฺป สุตฺต
วิฺาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ จีวร วายาเปสุ ฯ วีเตป จีวเร พหุ
สุตฺต อวสิฏ  โหติ ฯ ทุติยมฺป โข ฉพฺพคฺคยิ า ภิกฺขู อฺป
สุตฺต วิฺาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ จีวร วายาเปสุ ฯ วีเตป จีวเร
พหุ สุตฺต อวสิฏ โหติ ฯ ตติยมฺป โข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
อฺป สุตฺต วิฺาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ จีวร วายาเปสุ ฯ
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา
สกฺยปุตฺติยา สาม สุตฺต วิฺาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ จีวร
วายาเปสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
สาม สุตฺต วิฺาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ จีวร วายาเปสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
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ภิกฺขเว สาม สุตฺต วิฺาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ จีวร วายาเปถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา สาม สุตฺต วิฺาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ จีวร วายาเปสฺสถ
เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ สาม สุตตฺ  วิฺาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ จีวร
วายาเปยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๕๔] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สามนฺติ สย วิฺาเปตฺวา ฯ
สุตฺต นาม ฉ สุตฺตานิ โขม กปฺปาสิก โกเสยฺย กมฺพล สาณ
ภงฺค ฯ ตนฺตวาเยหีติ เปสการเกหิ วายาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ ฯ
ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา
ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท
เม ภนฺเต จีวร สาม สุตฺต วิฺาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ วายาปต
นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ
ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๑๕๕] วายาปเต วายาปตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
วายาปเต เวมติโก นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ วายาปเต
อวายาปตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อวายาปเต วายาปตสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อวายาปเต เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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อวายาปเต อวายาปตสฺี อนาปตฺติ ฯถ
[๑๕๖] อนาปตฺติ จีวร สิพฺพิตุ อาโยเค กายพนฺธเน
อสพนฺธเก ๑ ปตฺตตฺถวิกาย ปริสฺสาวเน าตกาน ปวาริตาน
อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน ธเนน อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ สี. อสวฏฏเก ฯ
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สตฺตมสิกฺขาปท
[๑๕๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ปุริโส ปวาส คจฺฉนฺโต ปชาปตึ เอตทโวจ สุตฺต ธารยิตฺวา
อมุกสฺส ตนฺตวายสฺส เทหิ จีวร วายาเปตฺวา นิกฺขิปาหิ ๑ อาคโต
อยฺย อุปนนฺท จีวเรน อจฺฉาเทสฺสามีติ ฯ อสฺโสสิ โข อฺตโร
ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ ตสฺส ปุริสสฺส อิม วาจ ภาสมานสฺส ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ เยนายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต เอตทโวจ มหาปฺุโสิ
ตฺว อาวุโส อุปนนฺท อมุกสฺมึ โอกาเส อฺตโร
ปุริโส ปวาส คจฺฉนฺโต ปชาปตึ เอตทโวจ สุตฺต ธารยิตฺวา
อมุกสฺส ตนฺตวายสฺส เทหิ จีวร วายาเปตฺวา นิกฺขิปาหิ อาคโต
อยฺย อุปนนฺท จีวเรน อจฺฉาเทสฺสามีติ ฯ อตฺถาวุโส ม โส
อุปฏาโกติ ฯ โสป โข ตนฺตวาโย อายสฺมโต อุปนนฺทสฺส
สกฺยปุตฺตสฺส อุปฏาโก โหติ ฯ อถโข อายสฺมา อุปนนฺโท
สกฺยปุตฺโต เยน โส ตนฺตวาโย เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ๒
ตนฺตวาย เอตทโวจ อิท โข อาวุโส จีวร ม อุททฺ ิสฺส วียติ
อายตฺจ กโรหิ วิตฺถตฺจ อปฺปตฺจ สุวีตฺจ สุปฺปวายิตฺจ
# ๑ ม. ยุ. นิกฺขิป ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สุวิเลขิตฺจ สุวิตจฺฉิตฺจ กโรหีติ ฯ เอเต โข เม ภนฺเต สุตฺต
ธารยิตฺวา อทสุ อิมินา สุตฺเตน จีวร วินาหีติ น ภนฺเต สกฺกา
อายต วา วิตฺถต วา อปฺปต วา กาตุ สกฺกา จ โข ภนฺเต
สุวีตฺจ สุปฺปวายิตฺจ สุวิเลขิตฺจ สุวิตจฺฉิตฺจ กาตุนฺติ ฯ
อิงฺฆ ตฺว อาวุโส อายตฺจ กโรหิ วิตฺถตฺจ อปฺปตฺจ น
เตน สุตฺเตน ปฏิพทฺธ ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข โส ตนฺตวาโย
ยถาอาภต สุตฺต ตนฺเต อุปเนตฺวา เยน สา อิตฺถี เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ต อิตฺถึ เอตทโวจ สุตฺเตน อยฺเย อตฺโถติ ฯ
นนุ ตฺว อยฺย ๑ มยา วุตฺโต อิมินา สุตฺเตน จีวร วินาหีติ ฯ
สจฺจาห อยฺเย ตยา วุตฺโต อิมินา สุตฺเตน จีวร วินาหีติ อปจ
ม อยฺโย อุปนนฺโท เอวมาห อิงฺฆ ตฺว อาวุโส อายตฺจ กโรหิ
วิตฺถตฺจ อปฺปตฺจ น เตน สุตฺเตน ปฏิพทฺธ ภวิสฺสตีติ ฯ
อถโข สา อิตฺถี ยตฺตกฺเว สุตฺต ปม อทาสิ ตตฺตก
ปจฺฉา อทาสิ ฯ อสฺโสสิ โข อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต โส
กิร ปุริโส ปวาสโต อาคโตติ ฯ อถโข อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
เยน ตสฺส ปุริสสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข โส ปุรโิ ส เยนายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
อุปนนฺท สกฺยปุตฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
# ๑ ม. ยุ. อยฺโย ฯ
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นิสินฺโน โข โส ปุรโิ ส ปชาปตึ เอตทโวจ วายาปต ๑ จีวรนฺติ ฯ
อาม อยฺย วายาปต ๒ จีวรนฺติ ฯ อาหร อยฺย อุปนนฺท จีวเรน
อจฺฉาเทสฺสามีติ ฯ อถโข สา อิตฺถี ต จีวร นีหริตฺวา สามิกสฺส
ทตฺวา เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อถโข โส ปุริโส อายสฺมโต
อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส ต ๓ จีวร ทตฺวา อุชฌ
ฺ ายติ ขียติ วิปาเจติ
มหิจฺฉา อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา อสนฺตุฏา นยิเม สุกรา
จีวเรน อจฺฉาเทตุ กถ หิ นาม อยฺโย อุปนนฺโท มยา ปุพฺเพ
อปฺปวาริโต ตนฺตวาเย ๔ อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺชสิ ฺสตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส ปุริสสฺส อุชฌ
ฺ ายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส
วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติกสฺส ตนฺตวาเย อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร
วิกปฺป อาปชฺชิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตฺว อุปนนฺท ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติกสฺส
ตนฺตวาเย อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺชสีติ ๕ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
าตโก เต อุปนนฺท อฺาตโกติ ฯ อฺาตโก ภควาติ ฯ
อฺาตโก โมฆปุริส อฺาตกสฺส น ชานาติ ปฏิรูป วา อปฺปฏิรูป
วา สนฺต วา อสนฺต วา ตตฺถ นาม ตฺว โมฆปุรสิ ปุพฺเพ
# ๑๒ ม. ยุ. วีต ต ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ยุ. คหปติกสฺส
# ตนฺตวาเย ฯ ๕ ม. ยุ. อาปชฺชีติ ฯ
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อปฺปวาริโต อฺาตกสฺส คหปติกสฺส ตนฺตวาเย อุปสงฺกมิตฺวา
จีวเร วิกปฺป อาปชฺชิสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺส อฺาตโก
คหปติ วา คหปตานี วา ตนฺตวาเยหิ จีวร วายาเปยฺย ฯ
ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต ตนฺตวาเย อุปสงฺกมิตฺวา
จีวเร วิกปฺป อาปชฺเชยฺย อิท โข อาวุโส จีวร ม อุทฺทิสฺส
วียติ อายตฺจ กโรถ วิตถฺ ตฺจ อปฺปตฺจ สุวีตฺจ สุปฺปวายิตฺจ
สุวิเลขิตฺจ สุวิตจฺฉิตฺจ กโรถ อปฺเปวนาม มยมฺป
อายสฺมนฺตาน กิฺจิมตฺต อนุปทชฺเชยฺยามาติ ฯ เอวฺจ โส ภิกฺขุ
วตฺวา กิฺจิมตฺต อนุปทชฺเชยฺย ๑ อนฺตมโส ปณฑ
ฺ ปาตมตฺตมฺป
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๕๘] ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺสาติ ภิกฺขุสฺสตฺถาย ภิกฺขุ อารมฺมณ
กตฺวา ภิกฺขุ อจฺฉาเทตุกาโม ฯ อฺาตโก นาม มาติโต วา
ปติโต วา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อสมฺพทฺโธ ฯ คหปติ
นาม โย โกจิ อคาร อชฺฌาวสติ ฯ คหปตานี นาม ยา กาจิ
อคาร อชฺฌาวสติ ฯ ตนฺตวาเยหีติ เปสกาเรหิ ฯ จีวร นาม
ฉนฺน จีวราน อฺตร จีวร วิกปฺปนุปค ปจฺฉิม ฯ วายาเปยฺยาติ
วินาเปติ ฯ ตตฺร เจ โส ภิกฺขูติ ย ภิกฺขุ อุทฺทิสฺส จีวร วียติ
# ๑ อนุปฺปทชฺเชยฺยาติ อมฺหาก มติ ฯ
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โส ภิกฺขุ ฯ ปุพฺเพ อปฺปวาริโตติ ปุพฺเพ อวุตฺโต โหติ กีทิเสน
เต ภนฺเต จีวเรน อตฺโถ กีทิส เต จีวร วายาเปมีติ ฯ
ตนฺตวาเย อุปสงฺกมิตฺวาติ ฆร คนฺตฺวา ยตฺถ กตฺถจิ อุปสงฺกมิตฺวา ฯ
จีวเร วิกปฺป อาปชฺเชยฺยาติ อิท โข อาวุโส จีวร ม อุทฺทิสฺส
วียติ อายตฺจ กโรถ วิตถฺ ตฺจ อปฺปตฺจ สุวีตฺจ สุปฺปวายิตฺจ
สุวิเลขิตฺจ สุวิตจฺฉิตฺจ กโรถ อปฺเปวนาม มยมฺป
อายสฺมนฺตาน กิฺจิมตฺต อนุปทชฺเชยฺยามาติ ฯ เอวฺจ โส ภิกฺขุ
วตฺวา กิฺจิมตฺต อนุปทชฺเชยฺย อนฺตมโส ปณฺฑปาตมตฺตมฺปติ
ปณฺฑปาโต นาม ยาคุป ภตฺตป ขาทนียป จุณฺณปณฺโฑป ทนฺตกฏป
ทสิกสุตฺตป อนฺตมโส ธมฺมป ภณติ ฯ ตสฺส วจเนน
อายต วา วิตฺถต วา อปฺปต วา กโรติ ปโยเค ทุกฺกฏ
ปฏิลาเภน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส
วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว นิสฺสชฺชติ พฺพ ฯเปฯ
อิท เม ภนฺเต จีวร ปุพฺเพ อปฺปวาริโต อฺาตกสฺส คหปติกสฺส
ตนฺตวาเย อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปนฺน นิสฺสคฺคิย
อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ
ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๑๕๙] อฺาตเก อฺาตกสฺี ปุพฺเพ อปฺปวาริโต
คหปติกสฺส ตนฺตวาเย อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺชติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อฺาตเก เวมติโก ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติกสฺส
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ตนฺตวาเย อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺชติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อฺาตเก าตกสฺี ปุพฺเพ อปฺปวาริโต คหปติกสฺส
ตนฺตวาเย อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺชติ นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ าตเก อฺาตกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
าตเก เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าตเก าตกสฺี
อนาปตฺติ ฯ
[๑๖๐] อนาปตฺติ าตกาน ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย
อตฺตโน ธเนน มหคฺฆ วายาเปตุกามสฺส อปฺปคฺฆ วายาเปติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 141

อฏมสิกฺขาปท
[๑๖๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
มหามตฺโต ปวาส คจฺฉนฺโต ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปาเหสิ อาคจฺฉนฺตุ
ภทฺทนฺตา วสฺสาวาสิก ทสฺสามีติ ฯ ภิกฺขู วสฺส วุตฺถาน ภควตา
วสฺสาวาสิก อนฺุาตนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺตา นาคมสุ ฯ อถโข โส
มหามตฺโต อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา
มยา ปหิเต ทูเต นาคจฺฉิสฺสนฺติ อห หิ เสนาย คจฺฉามิ ทุชฺชาน
ชีวิต ทุชฺชาน มรณนฺติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส มหามตฺตสฺส
อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อจฺเจกจีวร ปฏิคคฺ เหตฺวา นิกฺขิปตุนฺติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน ภิกฺขู ภควตา อนฺุาต อจฺเจกจีวร ปฏิคคฺ เหตฺวา
นิกฺขิปตุนฺติ ฯ เต อจฺเจกจีวร ๑ ปฏิคคฺ เหตฺวา จีวรกาลสมย
อติกฺกาเมนฺติ ฯ ตานิ จีวรานิ จีวรวเส ภณฺฑิกาพทฺธานิ ติฏนฺติ ฯ
อทฺทสา โข อายสฺมา อานนฺโท เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺโต
ตานิ จีวรานิ จีวรวเส ภณฺฑิกาพทฺธานิ ิตานิ ๒ ทิสฺวาน ๓ ภิกฺขู
# ๑ ม. ยุ. อจฺเจกจีวรานิ ฯ ๒ ม. ยุ. ติฏนฺเต ฯ ๓ ม. ยุ. ทิสฺวา ฯ
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อามนฺเตสิ ๑ กสฺสิมานิ อาวุโส จีวรานิ จีวรวเส ภณฺฑิกาพทฺธานิ
ติฏนฺตีติ ฯ อมฺหาก อาวุโส อจฺเจกจีวรานีติ ฯ กีวจิร ปนาวุโส
อิมานิ จีวรานิ นิกฺขิตฺตานีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู อายสฺมโต
อานนฺทสฺส ยถานิกฺขิตฺต อาโรเจสุ ฯ อายสฺมา อานนฺโท อุชฺฌายติ
ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภิกฺขู อจฺเจกจีวรานิ ปฏิคฺคเหตฺวา
จีวรกาลสมย อติกฺกาเมสฺสนฺตีติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขู อจฺเจกจีวร
ปฏิคฺคเหตฺวา จีวรกาลสมย อติกฺกาเมนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา
อจฺเจกจีวร ปฏิคฺคเหตฺวา จีวรกาลสมย อติกฺกาเมสฺสนฺติ เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
ทสาหานาคต กตฺติกเตมาสิปุณฺณม ภิกฺขุโน ปเนว อจฺเจกจีวร
อุปฺปชฺเชยฺย อจฺเจก มฺมาเนน ภิกฺขุนา ปฏิคฺคเหตพฺพ
ปฏิคฺคเหตฺวา ยาวจีวรกาลสมย นิกฺขิปตพฺพ ตโต เจ อุตฺตรึ
นิกฺขิเปยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๖๒] ทสาหานาคตนฺติ ทสาหานาคตาย ปวารณาย ฯ
กตฺติกเตมาสิปุณฺณมนฺติ ปวารณา กตฺติกา วุจฺจติ ฯ อจฺเจกจีวร
นาม เสนาย วา คนฺตุกาโม โหติ ปวาส วา คนฺตุกาโม โหติ
# ๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ เอตทโวจาติ ทิสฺสติ ฯ
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คิลาโน วา โหติ คพฺภินี วา โหติ อสฺสทฺธสฺส วา สทฺธา
อุปฺปนฺนา โหติ อปฺปสนฺนสฺส วา ปสาโท อุปฺปนฺโน โหติ ฯ
โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อาคจฺฉนฺตุ ภทฺทนฺตา
วสฺสาวาสิก ทสฺสามีติ ฯ เอต อจฺเจกจีวร นาม ฯ อจฺเจก
มฺมาเนน ภิกฺขุนา ปฏิคฺคเหตพฺพ ปฏิคฺคเหตฺวา ยาวจีวรกาลสมย
นิกฺขิปตพฺพนฺติ สฺาณ กตฺวา นิกฺขิปตพฺพ อิท
อจฺเจกจีวรนฺติ ฯ จีวรกาลสมโย นาม อนตฺถเต กิเน วสฺสานสฺส
ปจฺฉิโม มาโส อตฺถเต กิเน ปฺจ มาสา ฯ ตโต เจ
อุตฺตรึ นิกฺขิเปยฺยาติ อนตฺถเต กิเน วสฺสานสฺส ปจฺฉิม ทิวส
อติกฺกาเมติ นิสฺสคฺคิย โหติ ๑ ฯ อตฺถเต กิเน กินุทฺธารทิวส
อติกฺกาเมติ นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชติ พฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส
วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว นิสฺสชฺชติ พฺพ ฯเปฯ
อิท เม ภนฺเต อจฺเจกจีวร จีวรกาลสมย อติกฺกามิต นิสฺสคฺคิย
อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ
ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๑๖๓] อจฺเจกจีวเร อจฺเจกจีวรสฺี จีวรกาลสมย
อติกฺกาเมติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อจฺเจกจีวเร เวมติโก จีวรกาลสมย
อติกฺกาเมติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อจฺเจกจีวเร อนจฺเจกจีวรสฺี
จีวรกาลสมย อติกฺกาเมติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อนธิฏิเต
# ๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ นิสสฺ คฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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อธิฏิตสฺี ... อวิกปฺปเต วิกปฺปตสฺี ... อวิสฺสชฺชิเต วิสสฺ ชฺชิตสฺี
... อนฏเ นฏสฺี ... อวินฏเ วินฏสฺี ... อทฑฺเฒ
ทฑฺฒสฺี .. อวิลุตฺเต วิลุตฺตสฺี จีวรกาลสมย อติกฺกาเมติ
นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ นิสฺสคฺคิย จีวร อนิสฺสชฺชิตวฺ า ปริภฺุชติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนจฺเจกจีวเร อจฺเจกจีวรสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนจฺเจกจีวเร เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนจฺเจกจีวเร อนจฺเจกจีวรสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๑๖๔] อนาปตฺติ อนฺโตสมย ๑ อธิฏเติ วิกปฺเปติ วิสฺสชฺเชติ
นสฺสติ วินสฺสติ ทยฺหติ อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหาติ ๒ วิสฺสาส คณฺหาติ ๓
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. อนฺโตสมเย ฯ ๒-๓ ม. ยุ. คณฺหนฺติ ฯ
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นวมสิกฺขาปท
[๑๖๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู วุตฺถวสฺสา
อารฺเกสุ เสนาสเนสุ วิหรนฺติ ฯ กตฺติกโจรกา ภิกฺขู ลทฺธลาภาติ
ปริปาเตนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว อารฺเกสุ เสนาสเนสุ วิหรนฺเตน
ติณฺณ จีวราน อฺตร จีวร อนฺตรฆเร นิกฺขิปต ุนฺติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน ภิกฺขู ภควตา อนฺุาต อารฺเกสุ
เสนาสเนสุ วิหรนฺเตน ติณฺณ จีวราน อฺตร จีวร อนฺตรฆเร
นิกฺขิปตุนฺติ ฯ เต ๑ ติณณ
ฺ  จีวราน อฺตร จีวร อนฺตรฆเร
นิกฺขิปตฺวา อติเรกฉารตฺต วิปฺปวสนฺติ ฯ ตานิ จีวรานิ นสฺสนฺติป
วินสฺสนฺติป ทยฺหนฺติป อุนฺทุเรหิป ขชฺชนฺติ ฯ ภิกขฺ ู ทุจฺโจลา
โหนฺติ ลูขจีวรา ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ กิสฺส ตุเมฺห อาวุโส
ทุจฺโจลา ลูขจีวราติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู ภิกฺขูน เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู ติณฺณ จีวราน อฺตร
จีวร อนฺตรฆเร นิกฺขิปต ฺวา อติเรกฉารตฺต วิปฺปวสิสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ภิกฺขเว ภิกฺขู ติณฺณ จีวราน อฺตร จีวร อนฺตรฆเร นิกฺขิปต ฺวา
อติเรกฉารตฺต วิปฺปวสนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา ติณฺณ จีวราน
อฺตร จีวร อนฺตรฆเร นิกฺขิปตฺวา อติเรกฉารตฺต วิปฺปวสิสฺสนฺติ
เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ อุปวสฺส
โข ปน กตฺติกปุณฺณม ฯ ยานิ โข ปน ตานิ อารฺกานิ
เสนาสนานิ สาสงฺกสมฺมตานิ สปฺปฏิภยานิ ตถารูเปสุ ภิกฺขุ
เสนาสเนสุ วิหรนฺโต อากงฺขมาโน ติณฺณ จีวราน อฺตร จีวร
อนฺตรฆเร นิกฺขิเปยฺย ฯ สิยา จ ตสฺส ภิกฺขุโน โกจิเทว
ปจฺจโย เตน จีวเรน วิปปฺ วาสาย ฉารตฺตปรมนฺเตน ภิกฺขุนา
เตน จีวเรน วิปฺปวสิตพฺพ ฯ ตโต เจ อุตฺตรึ วิปฺปวเสยฺย
อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๖๖] อุปวสฺส โข ปนาติ วุตฺถวสฺสาน ฯ กตฺติกปุณฺณมนฺติ
กตฺติกจาตุมาสินี วุจฺจติ ฯ ยานิ โข ปน ตานิ อารฺกานิ
เสนาสนานีติ อารฺก นาม เสนาสน ปฺจธนุสติก ปจฺฉิม ฯ
สาสงฺก นาม อาราเม อารามุปจาเร โจราน นิวิฏโกาโส ทิสสฺ ติ
ภุตฺโตกาโส ทิสฺสติ ิโตกาโส ทิสฺสติ นิสินฺโนกาโส ทิสฺสติ
นิปนฺโนกาโส ทิสฺสติ ฯ สปฺปฏิภย นาม อาราเม อารามุปจาเร
โจเรหิ มนุสสฺ า หตา ทิสฺสนฺติ วิลุตตฺ า ทิสฺสนฺติ อาโกฏิตา
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ทิสฺสนฺติ ฯ ตถารูเปสุ ภิกฺขุ เสนาสเนสุ วิหรนฺโตติ เอวรูเปสุ
ภิกฺขุ เสนาสเนสุ วิหรนฺโต ฯ อากงฺขมาโนติ อิจฺฉมาโน ฯ
ติณฺณ จีวราน อฺตร จีวรนฺติ สงฺฆาฏึ วา อุตตฺ ราสงฺค วา
อนฺตรวาสก วา ฯ อนฺตรฆเร นิกฺขิเปยฺยาติ สมนฺตา โคจรคาเม
นิกฺขิเปยฺย ฯ สิยา จ ตสฺส ภิกฺขุโน โกจิเทว ปจฺจโย เตน
จีวเรน วิปฺปวาสายาติ สิยา ปจฺจโย สิยา กรณีย ฯ ฉารตฺตปรมนฺเตน
ภิกฺขุนา เตน จีวเรน วิปปฺ วสิตพฺพนฺติ ฉารตฺตปรมตา
วิปฺปวสิตพฺพ ฯ อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยาติ เปตฺวา ภิกฺขุสมฺมตึ ฯ
ตโต เจ อุตฺตรึ วิปฺปวเสยฺยาติ สตฺตเม อรุณุคฺคมเน นิสฺสคฺคิย
โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา ปุคคฺ ลสฺส วา ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ อิท เม ภนฺเต จีวร
อติเรกฉารตฺต วิปฺปวุตฺถ อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย อิมาห
สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนฺติ ฯเปฯ
อายสฺมโต ทมฺมีติ ฯ
[๑๖๗] อติเรกฉารตฺเต อติเรกสฺี วิปฺปวสติ อฺตฺร
ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อติเรกฉารตฺเต เวมติโก
วิปฺปวสติ อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ อติเรกฉารตฺเต อูนกสฺี วิปฺปวสติ อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย ฯ อปฺปจฺจุทฺธเฏ ปจฺจุทฺธฏสฺี ... อวิสฺสชฺชิเต วิสสฺ ชฺชิตสฺี ... อนฏเ นฏสฺี ... อวินฏเ วินฏสฺี ... อทฑฺเฒ
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ทฑฺฒสฺี ... อวิลุตฺเต วิลุตฺตสฺี วิปฺปวสติ อฺตฺร
ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ นิสฺสคฺคิย จีวร อนิสฺสชฺชิตฺวา
ปริภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกฉารตฺเต อติเรกสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกฉารตฺเต เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อูนกฉารตฺเต อูนกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๑๖๘] อนาปตฺติ ฉารตฺต วิปฺปวสติ อูนกฉารตฺต วิปฺปวสติ
ฉารตฺต วิปฺปวสิตฺวา ปุน คามสีม โอกฺกมิตฺวา วสิตฺวา ปกฺกมติ
อนฺโตฉารตฺต ปจฺจุทฺธรติ วิสฺสชฺเชติ นสฺสติ วินสฺสติ ทยฺหติ
อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหาติ ๑ วิสฺสาส คณฺหาติ ๒ ภิกขฺ ุสมฺมติยา
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑-๒ ม. ยุ. คณฺหนุติ ฯ
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ทสมสิกฺขาปท
[๑๖๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย
อฺตรสฺส ปูคสฺส สงฺฆสฺส สจีวรภตฺต ปฏิยตฺต โหติ โภเชตฺวา
จีวเรน อจฺฉาเทสฺสามาติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เยน
โส ปูโค เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ต ปูค เอตทโวจุ
เทถาวุโส อมฺหาก อิมานิ จีวรานีติ ฯ น มย ภนฺเต ทสฺสาม
อมฺหาก สงฺฆสฺส อนุวสฺส สจีวรภิกขฺ า ปฺตฺตาติ ฯ พหู อาวุโส
สงฺฆสฺส ทายกา พหู สงฺฆสฺส ภตฺตา มย ตุเมฺห นิสฺสาย ตุเมฺห
สมฺปสฺสนฺตา อิธ วิหราม ตุเมฺห เจ อมฺหาก น ทสฺสถ อถ
โกจรหิ อมฺหาก ทสฺสติ เทถาวุโส อมฺหาก อิมานิ จีวรานีติ ฯ
อถโข โส ปูโค ฉพฺพคฺคิเยหิ ภิกฺขูหิ นิปฺปฬ ิยมาโน ยถาปฏิยตฺต
จีวร ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน ทตฺวา สงฺฆ ภตฺเตน ปริวิสิ ฯ เย เต
ภิกฺขู ชานนฺติ สงฺฆสฺส สจีวรภตฺต ปฏิยตฺต น จ ชานนฺติ
ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน ทินนฺ นฺติ เต เอวมาหสุ โอโณเชถ อาวุโส
สงฺฆสฺส จีวรนฺติ ฯ นตฺถิ ภนฺเต ยถาปฏิยตฺต จีวร อยฺยา
ฉพฺพคฺคิยา อตฺตโน ปริณาเมสุนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ชาน สงฺฆิก ลาภ ปริณต อตฺตโน
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ปริณาเมสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ชาน สงฺฆิก ลาภ ปริณต อตฺตโน
ปริณาเมถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ชาน สงฺฆิก ลาภ ปริณต อตฺตโน
ปริณาเมสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ชาน สงฺฆิก ลาภ ปริณต
อตฺตโน ปริณาเมยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๗๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ชานาติ นาม สาม วา
ชานาติ อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ โส วา อาโรเจติ ฯ
สงฺฆิก นาม สงฺฆสฺส ทินฺน โหติ ปริจฺจตฺต ฯ ลาโภ นาม
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา อนฺตมโส จุณฺณปณฺโฑป ทนฺตกฏป ทสิกสุตฺตป ฯ ปริณต นาม ทสฺสาม
กริสฺสามาติ วาจา ภินฺนา โหติ ฯ อตฺตโน ปริณาเมติ ปโยเค
ทุกฺกฏ ฯ ปฏิลาเภน นิสสฺ คฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา
คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯเปฯ
อิท เม ภนฺเต ชาน สงฺฆิก ลาภ ปริณต อตฺตโน
ปริณามิต นิสฺสคฺคิย อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามีติ ฯเปฯ
ทเทยฺยาติ ฯเปฯ ทเทยฺยุนตฺ ิ ฯเปฯ อายสฺมโต ทมฺมตี ิ ฯ
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ปริณเต ปริณตสฺี อตฺตโน ปริณาเมติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย ฯ
ปริณเต เวมติโก อตฺตโน ปริณาเมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปริณเต อปริณตสฺี อตฺตโน ปริณาเมติ อนาปตฺติ ฯ สงฺฆสฺส
ปริณต อฺสงฺฆสฺส วา เจติยสฺส วา ปริณาเมติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ เจติยสฺส ปริณต อฺเจติยสฺส วา สงฺฆสฺส วา
คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ปริณาเมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปุคฺคลสฺส ปริณต อฺปุคฺคลสฺส วา สงฺฆสฺส วา คณสฺส วา
เจติยสฺส วา ปริณาเมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปริณเต
ปริณตสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปริณเต เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อปริณเต อปริณตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๑๗๑] อนาปตฺติ กตฺถ เทมาติ ปุจฺฉิยมาโน ยตฺถ ตุมฺหาก
เทยฺยธมฺโม ปริโภค วา ลเภยฺย ปฏิสงฺขาร วา ลเภยฺย จิรฏิติโก
วา อสฺส ยตฺถ วา ปน ตุมฺหาก จิตฺต ปสีทติ ตตฺถ เทถาติ
ภณติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
ปตฺตวคฺโค ตติโย ฯ
_____________
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว จ ปตฺตานิ เภสชฺช วสฺสิกา ทานปฺจม
สาม วายาปนาจฺเจโก ๑ สาสงฺก สงฺฆิเกน จาติ ฯ
# ๑ ม. ยุ. วายาปนจฺเจโก ฯ
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[๑๗๒] อุทฺทิฏา โข อายสฺมนฺโต ตึส นิสสฺ คฺคิยา ปาจิตฺติยา
ธมฺมา ฯ ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ทุติยมฺป
ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต ตสฺมา ตุณฺหี เอวเมต ธารยามีติ ฯ
นิสสฺ คฺคิยกณฺฑ นิฏิต ฯ
_____________
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ปาจิตฺติยกณฺฑ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เทฺวนวุติ ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ ฯ
มุสาวาทวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๑๗๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน หตฺถโก
สกฺยปุตฺโต วาทกฺขิตฺโต โหติ ฯ โส ติตฺถิเยหิ สทฺธึ สลฺลปนฺโต
อวชานิตฺวา ปฏิชานาติ ปฏิชานิตฺวา อวชานาติ อฺเนฺ
ปฏิจรติ สมฺปชานมุสา ภาสติ สงฺเกต กตฺวา วิสวาเทติ ฯ ติตฺถิยา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม หตฺถโก สกฺยปุตฺโต
อเมฺหหิ สทฺธึ สลฺลปนฺโต อวชานิตฺวา ปฏิชานิสฺสติ ปฏิชานิตฺวา
อวชานิสฺสติ อฺเนฺ ปฏิจริสฺสติ สมฺปชานมุสา ภาสิสฺสติ
สงฺเกต กตฺวา วิสวาเทสฺสตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกขฺ ู เตส ติตฺถยิ าน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต ภิกฺขู เยน
หตฺถโก สกฺยปุตฺโต เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา หตฺถก สกฺยปุตฺต
เอตทโวจุ สจฺจ กิร ตฺว อาวุโส หตฺถก ติตฺถิเยหิ สทฺธึ
สลฺลปนฺโต อวชานิตฺวา ปฏิชานาสิ ปฏิชานิตฺวา อวชานาสิ
อฺเนฺ ปฏิจรสิ สมฺปชานมุสา ภาสสิ สงฺเกต กตฺวา วิสวาเทสีติ ฯ
เอเต โข อาวุโส ติตฺถิยา นาม เยน เกนจิ เชตพฺพา น ๑ เตส
# ๑ ม. เนว ฯ
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ชโย ทาตพฺโพติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม หตฺถโก สกฺยปุตฺโต ติตฺถิเยหิ
สทฺธึ สลฺลปนฺโต อวชานิตฺวา ปฏิชานิสฺสติ ปฏิชานิตฺวา อวชานิสฺสติ
อฺเนฺ ปฏิจริสฺสติ สมฺปชานมุสา ภาสิสฺสติ สงฺเกต กตฺวา
วิสวาเทสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู [๑] ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา หตฺถก สกฺยปุตฺต ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตฺว
หตฺถก ติตฺถิเยหิ สทฺธึ สลฺลปนฺโต อวชานิตฺวา ปฏิชานาสิ
ปฏิชานิตฺวา อวชานาสิ อฺเนฺ ปฏิจรสิ สมฺปชานมุสา ภาสสิ
สงฺเกต กตฺวา วิสวาเทสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ
ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส ติตถฺ ิเยหิ สทฺธึ สลฺลปนฺโต
อวชานิตฺวา ปฏิชานิสฺสสิ ปฏิชานิตฺวา อวชานิสฺสสิ อฺเนฺ
ปฏิจริสฺสสิ สมฺปชานมุสา ภาสิสฺสสิ สงฺเกต กตฺวา วิสวาเทสฺสสิ
เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
สมฺปชานมุสาวาเท ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๗๔] สมฺปชานมุสาวาโท นาม วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส วาจา
คีรา พฺยปโถ วจีเภโท วาจสิกา วิฺตฺติ อฏ อนริยโวหารา
อทิฏ ทิฏ เมติ อสฺสุต สุต เมติ อมุต มุต เมติ
อวิฺาต วิฺาต เมติ ทิฏ อทิฏ เมติ สุต อสฺสุต
# ๑ ม. ยุ. หตฺถก สกฺยปุตฺต อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ฯ เอวมีทิเสสุ สิกฺขาปเทสุ ฯ
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เมติ มุต อมุต เมติ วิฺาต อวิฺาต เมติ ฯ
[๑๗๕] อทิฏ นาม น จกฺขุนา ทิฏ ฯ อสฺสุต นาม น
โสเตน สุต ฯ อมุต นาม น ฆาเนน ฆายิต น ชิวฺหาย
สายิต น กาเยน ผุฏ ฯ อวิฺาต นาม น มนสา วิฺาต ฯ
ทิฏ นาม จกฺขุนา ทิฏ ฯ สุต นาม โสเตน สุต ฯ มุต
นาม ฆาเนน ฆายิต ชิวฺหาย สายิต กาเยน ผุฏ ฯ วิฺาต
นาม มนสา วิฺาต ฯ
[๑๗๖] ตีหากาเรหิ อทิฏ ทิฏ เมติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ๒
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา
ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ อทิฏ ทิฏ เมติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ ฯ ปฺจหากาเรหิ อทิฏ
ทิฏ เมติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส
โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ
ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินิธาย
ขนฺตึ ฯ ฉหากาเรหิ อทิฏ  ทิฏ เมติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา
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ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ ฯ
สตฺตหากาเรหิ อทิฏ ทิฏ เมติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส
โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ
วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ ตีหากาเรหิ
อสฺสุต สุต เมติ ฯเปฯ อมุต มุต เมติ ฯเปฯ อวิฺาต
วิฺาต เมติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส
ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา
ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ
ฯเปฯ ปฺจหากาเรหิ ฯเปฯ ฉหากาเรหิ ฯเปฯ สตฺตหากาเรหิ
อวิฺาต วิฺาต เมติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส
โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ
วินิธาย ทิฏึ วินิธาย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ วินิธาย ภาว ฯ
[๑๗๗] ตีหากาเรหิ อทิฏ ทิฏฺจ เม สุตฺจาติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ
อทิฏ ทิฏฺจ เม มุตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อทิฏ
ทิฏฺจ เม วิฺาตฺจาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อทิฏ ทิฏฺจ เม สุตฺจ
มุตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อทิฏ ทิฏฺจ เม สุตฺจ
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วิฺาตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อทิฏ ทิฏฺจ เม สุตฺจ
มุตฺจ วิฺาตฺจาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อสฺสุต สุตฺจ เม มุตฺจาติ ฯเปฯ
ตีหากาเรหิ อสฺสุต สุตฺจ เม วิฺาตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ
อสฺสุต สุตฺจ เม ทิฏฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อสฺสุต
สุตฺจ เม มุตฺจ วิฺาตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อสฺสุต
สุตฺจ เม มุตฺจ ทิฏฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อสฺสุต
สุตฺจ เม มุตฺจ วิฺาตฺจ ทิฏฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ
อมุต มุตฺจ เม วิฺาตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อมุต
มุตฺจ เม ทิฏฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อมุต มุตฺจ
เม สุตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อมุต มุตฺจ เม วิฺาตฺจ
ทิฏฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อมุต มุตฺจ เม วิฺาตฺจ
สุตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อมุต มุตฺจ เม วิฺาตฺจ
ทิฏฺจ สุตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อวิฺาต วิฺาตฺจ
เม ทิฏฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อวิฺาต วิฺาตฺจ
เม สุตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อวิฺาต วิฺาตฺจ
เม มุตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อวิฺาต วิฺาตฺจ เม
ทิฏฺจ สุตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อวิฺาต วิฺาตฺจ
เม ทิฏฺจ มุตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ อวิฺาต วิฺาตฺจ
เม ทิฏฺจ สุตฺจ มุตฺจาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
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อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ
[๑๗๘] ตีหากาเรหิ ทิฏ อทิฏ เมติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา
ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ ฯเปฯ ปฺจหากาเรหิ ฯเปฯ
ฉหากาเรหิ ฯเปฯ สตฺตหากาเรหิ ทิฏ อทิฏ เมติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินธิ าย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ
วินิธาย ภาว ฯ ตีหากาเรหิ สุต อสฺสุต เมติ ฯเปฯ มุต อมุต
เมติ ฯเปฯ วิฺาต อวิฺาต เมติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา ภณิสฺสนฺติ
ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ มุสา มยา
ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ ฯเปฯ ปฺจหากาเรหิ ฯเปฯ ฉหากาเรหิ
ฯเปฯ สตฺตหากาเรหิ วิฺาต อวิฺาต เมติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินธิ าย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ
วินิธาย ภาว ฯ
[๑๗๙] ตีหากาเรหิ ทิฏ สุต เมติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ
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ทิฏ มุต เมติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ทิฏ  วิฺาต เมติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ
ทิฏ สุตฺจ เม มุตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ทิฏ  สุตฺจ
เม วิฺาตฺจาติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ ทิฏ สุตฺจ เม
มุตฺจ วิฺาตฺจาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ สุต มุต เมติ ฯเปฯ สุต วิฺาต
เมติ ฯเปฯ สุต ทิฏ เมติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ สุต มุตฺจ เม วิฺาตฺจาติ
ฯเปฯ สุต มุตฺจ เม ทิฏ ฺจาติ ฯเปฯ สุต มุตฺจ
เม วิฺาตฺจ ทิฏฺจาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ ตีหากาเรหิ มุต วิฺาต เมติ ฯเปฯ
มุต ทิฏ เมติ ฯเปฯ มุต สุต เมติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ
มุต วิฺาตฺจ เม ทิฏฺจาติ ฯเปฯ มุต วิฺาตฺจ
เม สุตฺจาติ ฯเปฯ มุต วิฺาตฺจ เม ทิฏฺจ สุตฺจาติ
ฯเปฯ ตีหากาเรหิ วิฺาต ทิฏ เมติ ฯเปฯ วิฺาต
สุต เมติ ฯเปฯ วิฺาต มุต เมติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ
วิฺาต ทิฏ ฺจ เม สุตฺจาติ ฯเปฯ วิฺาต ทิฏฺจ
เม มุตฺจาติ ฯเปฯ วิฺาต ทิฏฺจ เม สุตฺจ มุตฺจาติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ
[๑๘๐] ตีหากาเรหิ ทิฏเ เวมติโก ทิฏ โนกปฺเปติ ทิฏ
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นสฺสรติ ทิฏ  ปมุฏโ  ๑ โหติ ทิฏ ฺจ เม สุตฺจาติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ ทิฏฺจ เม สุตฺจ
มุตฺจ วิฺาตฺจาติ สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ สุเต เวมติโก สุต โนกปฺเปติ สุต นสฺสรติ
สุต ปมุฏโ  โหติ ฯเปฯ มุเต เวมติโก มุต โนกปฺเปติ
มุต นสฺสรติ มุต ปมุฏโ โหติ ฯเปฯ ตีหากาเรหิ วิฺาเต
เวมติโก วิฺาต โนกปฺเปติ วิฺาต นสฺสรติ วิฺาต ปมุฏโ 
โหติ วิฺาตฺจ เม ทิฏ ฺจาติ ฯเปฯ วิฺาตฺจ เม
สุตฺจาติ ฯเปฯ วิฺาตฺจ เม มุตฺจาติ ฯเปฯ วิฺาตฺจ
เม ทิฏฺจ สุตฺจาติ ฯเปฯ วิฺาตฺจ เม ทิฏฺจ
มุตฺจาติ ฯเปฯ วิฺาตฺจ เม ทิฏฺจ สุตฺจ มุตฺจาติ
สมฺปชานมุสา ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส โหติ
มุสา ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส
โหติ มุสา มยา ภณิตนฺติ ฯ จตูหากาเรหิ ฯเปฯ ปฺจหากาเรหิ
ฯเปฯ ฉหากาเรหิ ฯเปฯ สตฺตหากาเรหิ วิฺาเต
เวมติโก วิฺาเต โนกปฺเปติ วิฺาต นสฺสรติ วิฺาต ปมุฏโ
โหติ วิฺาตฺจ เม ทิฏ ฺจ สุตฺจ มุตฺจาติ สมฺปชานมุสา
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ปุพฺเพวสฺส โหติ มุสา
ภณิสฺสนฺติ ภณนฺตสฺส โหติ มุสา ภณามีติ ภณิตสฺส โหติ
# ๑ ม. ยุ. สมฺมุฏโ ฯ เอวมุปริป ฯ
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มุสา มยา ภณิตนฺติ วินิธาย ทิฏึ วินธิ าย ขนฺตึ วินิธาย รุจึ
วินิธาย ภาว ฯ
[๑๘๑] อนาปตฺติ ทวาย ๑ ภณติ รวาย ๒ ภณติ (ทวาย ๓ ภณติ
นาม สหสา ภณติ ฯ รวาย ๔ ภณติ นาม อฺ ภณิสฺสามีติ
อฺ ภณติ ฯ) อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑-๓ ม. ทวา ฯ ๒-๔ ม. รวา ฯ
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ทุติยสิกฺขาปท
[๑๘๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺสาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู เปสเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ภณฺฑนฺตา ๑ เปสเล ภิกฺขู โอมสนฺติ
ชาติยาป นาเมนป โคตฺเตนป กมฺเมนป สิปฺเปนป อาพาเธนป
ลิงฺเคนป กิเลเสนป อาปตฺติยาป หีเนนป อกฺโกเสน ขขเสนฺติ
วมฺเภนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เปสเลหิ ภิกขฺ ูหิ
สทฺธึ ภณฺฑนฺตา เปสเล ภิกฺขู โอมสิสฺสนฺติ ชาติยาป นาเมนป
โคตฺเตนป กมฺเมนป สิปฺเปนป อาพาเธนป ลิงฺเคนป กิเลเสนป
อาปตฺติยาป หีเนนป อกฺโกเสน ขขเสสฺสนฺติ วมฺเภสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว เปสเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ภณฺฑนฺตา เปสเล ภิกฺขู โอมสถ
ชาติยาป นาเมนป โคตฺเตนป กมฺเมนป สิปฺเปนป อาพาเธนป
ลิงฺเคนป กิเลเสนป อาปตฺติยาป หีเนนป อกฺโกเสน ขขเสถ
วมฺเภถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ตุเมฺห โมฆปุริสา เปสเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ภณฺฑนฺตา เปสเล
ภิกฺขู โอมสิสฺสถ ชาติยาป ฯเปฯ หีเนนป อกฺโกเสน ขขเสสฺสถ
# ๑ ยุ. ภณฺเฑนฺตา ฯ เอวมุปริป ฯ
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วมฺเภสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขhู
อามนฺเตสิ ฯ
[๑๘๓] ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว ตกฺกสิลาย ๑ อฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส
นนฺทิวิสาโล นาม พลิพทฺโท ๒ อโหสิ ฯ อถโข ภิกฺขเว นนฺทิวิสาโล
พลิพทฺโท ต พฺราหฺมณ เอตทโวจ คจฺฉ ตฺว พฺราหฺมณ
เสฏินา สทฺธึ สหสฺเสน อพฺภุท ๓ กโรหิ มยฺห พลิพทฺโท
สกฏสต อติพทฺธ ปวฏเฏสฺสตีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว โส พฺราหฺมโณ
เสฏินา สทฺธึ สหสฺเสน อพฺภุท อกาสิ มยฺห พลิพทฺโท
สกฏสต อติพทฺธ ปวฏเฏสฺสตีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว โส พฺราหฺมโณ
สกฏสต อติพนฺธิตฺวา นนฺทิวิสาล พลิพทฺท ยฺุชิตฺวา เอตทโวจ
อฺฉ ๔ กูฏ วหสฺสุ กูฏาติ ฯ อถโข ภิกฺขเว นนฺทิวิสาโล
พลิพทฺโท ตตฺเถว อฏาสิ ฯ อถโข ภิกฺขเว โส พฺราหฺมโณ
สหสฺเสน ปราชิโต ปชฺฌายิ ฯ อถโข ภิกฺขเว นนฺทิวิสาโล
พลิพทฺโท ต พฺราหฺมณ เอตทโวจ กิสฺส ตฺว พฺราหฺมณ
ปชฺฌายสีติ ฯ ตถา หิ ปนาห โภ ตยา สหสฺเสน ปราชิโตติ ฯ
กิสฺส ปน ม ตฺว พฺราหฺมณ อกูฏ กูฏวาเทน ปาเปสิ คจฺฉ
ตฺว พฺราหฺมณ เสฏินา สทฺธึ ทฺวีหิ สหสฺเสหิ อพฺภุท กโรหิ
มยฺห พลิพทฺโท สกฏสต อติพทฺธ ปวฏเฏสฺสตีติ มา จ ม
อกูฏ กูฏวาเทน ปาเปสีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว โส พฺราหฺมโณ
# ๑ ม. ตกฺกสีลาย ฯ ๒ ม. พลีพทฺโท ฯ สี. พลิวทฺโท ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓ ม. อพฺภุต ฯ เอวมุปริป ฯ ๔ ม. คจฺฉ ฯ
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เสฏินา สทฺธึ ทฺวีหิ สหสฺเสหิ อพฺภุท อกาสิ มยฺห พลิพทฺโท
สกฏสต อติพทฺธ ปวฏเฏสฺสตีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว โส พฺราหฺมโณ
สกฏสต อติพนฺธิตฺวา นนฺทิวิสาล พลิพทฺท ยฺุชิตฺวา เอตทโวจ
อฺฉ ภทฺร วหสฺสุ ภทฺราติ ฯ อถโข ภิกฺขเว นนฺทิวิสาโล
พลิพทฺโท สกฏสต อติพทฺธ ปวฏเฏสิ ฯ
[๑๘๔] มนาปเมว ภาเสยฺย นามนาป กุทาจน
มนาป ภาสมานสฺส ครุภาร อุทพฺพหิ
ธนฺจ น อลพฺเภสิ ๑ เตน จตฺตมโน อหูติ ฯ
[๑๘๕] ตทาป เม ภิกฺขเว อมนาปา ขขสนา วมฺภนา กิมงฺค
ปเนตรหิ มนาปา ภวิสฺสติ ขขสนา วมฺภนา เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม สิกขฺ าปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โอมสวาเท ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๘๖] โอมสวาโท นาม ทสหิ อากาเรหิ โอมสติ ชาติยาป
นาเมนป โคตฺเตนป กมฺเมนป สิปฺเปนป อาพาเธนป ลิงฺเคนป
กิเลเสนป อาปตฺติยาป อกฺโกเสนป ฯ
[๑๘๗] ชาติ นาม เทฺว ชาติโย หีนา จ ชาติ อุกฺกฏา
จ ชาติ ฯ หีนา นาม ชาติ จณฺฑาลชาติ เวณชาติ เนสาทชาติ
รถการชาติ ปุกฺกุสชาติ เอสา หีนา นาม ชาติ ฯ อุกฺกฏา นาม
ชาติ ขตฺติยชาติ พฺราหฺมณชาติ เอสา อุกฺกฏา นาม ชาติ ฯ
[๑๘๘] นาม นาม เทฺว นามานิ หีนฺจ นาม อุกฺกฏฺจ
# ๑ ม. อลาเภสิ ฯ
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นาม ฯ หีน นาม นาม อวกณฺณก ชวกณฺณก ธนิฏก สวิฏก
กุลวฑฺฒก เตสุ เตสุ วา ปน ชนปเทสุ โอฺาต อวฺาต
หีฬิต ปริภูต อจิตีกต ๑ เอต หีน นาม นาม ฯ อุกฺกฏ นาม
นาม พุทฺธปฏิสยุตฺต ธมฺมปฏิสยุตฺต สงฺฆปฏิสยุตฺต เตสุ เตสุ วา
ปน ชนปเทสุ อโนฺาต อนวฺาต อหีฬิต อปริภูต จิตีกต
เอต อุกฺกฏ นาม นาม ฯ
[๑๘๙] โคตฺต นาม เทฺว โคตฺตานิ หีนฺจ โคตฺต อุกฺกฏฺจ
โคตฺต ฯ หีน นาม ภารทฺวาชโคตฺต เตสุ เตสุ วา ปน ชนปเทสุ
โอฺาต อวฺาต หีฬิต ปริภูต อจิตีกต เอต หีน นาม
โคตฺต ฯ อุกกฺ ฏ นาม โคตฺต โคตมโคตฺต โมคฺคลฺลานโคตฺต
กจฺจายนโคตฺต วาเสฏโคตฺต ๒ เตสุ เตสุ วา ปน ชนปเทสุ
อโนฺาต อนวฺาต อหีฬิต อปริภูต จิตีกต เอต อุกฺกฏ
นาม โคตฺต ฯ
[๑๙๐] กมฺม นาม เทฺว กมฺมานิ หีนฺจ กมฺม อุกฺกฏฺจ
กมฺม ฯ หีน นาม กมฺม โกฏกกมฺม ปุปฺผฉฑฺฑกกมฺม เตสุ
เตสุ วา ปน ชนปเทสุ โอฺาต อวฺาต หีฬิต ปริภูต
อจิตีกต เอต หีน นาม กมฺม ฯ อุกฺกฏ นาม กมฺม กสิ
วณิชฺชา โครกฺขา เตสุ เตสุ วา ปน ชนปเทสุ อโนฺาต
อนวฺาต อหีฬิต อปริภูต จิตีกต เอต อุกฺกฏ นาม กมฺม ฯ
[๑๙๑] สิปฺป นาม เทฺว สิปฺปานิ หีนฺจ สิปฺป อุกฺกฏฺจ
# ๑ ม. อจิตฺตีกต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. กจฺจานโคตฺต วาสิฏโคตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ
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สิปฺป ฯ หีน นาม สิปฺป นฬการสิปฺป กุมฺภการสิปฺป เปสการสิปฺป
จมฺมการสิปฺป นหาปตสิปฺป เตสุ เตสุ วา ปน ชนปเทสุ โอฺาต
อวฺาต หีฬิต ปริภูต อจิตีกต เอต หีน นาม สิปฺป ฯ
อุกฺกฏ นาม สิปฺป มุทธฺ า ๑ คณนา เลขา เตสุ เตสุ วา ปน
ชนปเทสุ อโนฺาต อนวฺาต อหีฬิต อปริภตู  จิตีกต เอต
อุกฺกฏ นาม สิปฺป ฯ
[๑๙๒] สพฺเพป อาพาธา หีนา นาม อปจ มธุเมโห อาพาโธ
อุกฺกฏโ ฯ
[๑๙๓] ลิงฺค นาม เทฺว ลิงฺคานิ หีนฺจ ลิงฺค อุกฺกฏฺจ
ลิงฺค ฯ หีน นาม ลิงฺค อติทีฆ อติรสฺส อติกณฺห อจฺโจทาต
เอต หีน นาม ลิงฺค ฯ อุกฺกฏ นาม ลิงฺค นาติทีฆ นาติรสฺส
นาติกณฺห นาจฺโจทาต เอต อุกฺกฏ นาม ลิงฺค ฯ
[๑๙๔] สพฺเพป กิเลสา หีนา ฯ
[๑๙๕] สพฺพาป อาปตฺติโย หีนา อปจ โสตาปตฺติ สมาปตฺติ
อุกฺกฏา ฯ
[๑๙๖] อกฺโกโส นาม เทฺว อกฺโกสา หีโน จ อกฺโกโส
อุกฺกฏโ จ อกฺโกโส ฯ หีโน นาม อกฺโกโส โอฏโสิ
เมณฺโฑสิ โคโณสิ คทฺรโภสิ ติรจฺฉานคโตสิ เนรยิโกสิ
นตฺถิ ตุยฺห สุคติ ทุคฺคติเยว ตุยฺห ปาฏิกงฺขาติ ยกาเรน วา
ภกาเรน วา กาฏโกฏจิกาย วา เอโส หีโน นาม อกฺโกโส ฯ
# ๑ ม. มุททฺ า ฯ เอวมุปริป ฯ
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อุกฺกฏโ นาม อกฺโกโส ปณฺฑิโตสิ พฺยตฺโตสิ เมธาวีสิ
พหุสฺสุโตสิ ธมฺมกถิโกสิ นตฺถิ ตุยฺห ทุคฺคติ สุคติเยว ตุยฺห
ปาฏิกงฺขาติ เอโส อุกฺกฏโ นาม อกฺโกโส ฯ
[๑๙๗] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม ๑ หีเนน หีน วเทติ จณฺฑาล เวณ เนสาท
รถการ ปุกฺกสุ  จณฺฑาโลสิ เวโณสิ เนสาโทสิ รถกาโรสิ
ปุกฺกุโสสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๙๘] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน อุกฺกฏ วเทติ ขตฺติย พฺราหฺมณ จณฺฑาโลสิ
เวโณสิ เนสาโทสิ รถกาโรสิ ปุกฺกโุ สสีติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๑๙๙] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน หีน วเทติ จณฺฑาล เวณ เนสาท
รถการ ปุกฺกสุ  ขตฺติโยสิ พฺราหฺมโณสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย
วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๐๐] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ ขตฺติย พฺราหฺมณ
ขตฺติโยสิ พฺราหฺมโณสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
# ๑ ยุ. มงฺกก กตฺตุกาโม ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๒๐๑] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน หีน วเทติ อวกณฺณก ชวกณฺณก ธนิฏ ก
สวิฏก กุลวฑฺฒก อวกณฺณโกสิ ชวกณฺณโกสิ ธนิฏโกสิ
สวิฏโกสิ กุลวฑฺฒโกสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๐๒] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน อุกฺกฏ วเทติ พุทฺธรกฺขิต ธมฺมรกฺขิต
สงฺฆรกฺขิต อวกณฺณโกสิ ชวกณฺณโกสิ ธนิฏโกสิ สวิฏโกสิ
กุลวฑฺฒโกสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๐๓] อุปสมฺปนฺโน อุปสมปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน หีน วเทติ อวกณฺณก ชวกณฺณก
ธนิฏก สวิฏก กุลวฑฺฒก พุทฺธรกฺขิโตสิ ธมฺมรกฺขิโตสิ
สงฺฆรกฺขิโตสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๐๔] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ พุทฺธรกฺขิต ธมฺมรกฺขิต
สงฺฆรกฺขิต พุทฺธรกฺขิโตสิ ธมฺมรกฺขิโตสิ สงฺฆรกฺขิโตสีติ ภณติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๐๕] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน หีน วเทติ โกสิย ภารทฺวาช โกสิโยสิ
ภารทฺวาโชสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
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[๒๐๖] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน อุกฺกฏ วเทติ โคตม โมคฺคลฺลาน
กจฺจายน วาเสฏ ๑ โกสิโยสิ ภารทฺวาโชสีติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯh
[๒๐๗] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน หีน วเทติ โกสิย ภารทฺวาช โคตโมสิ
โมคฺคลฺลาโนสิ กจฺจายโนสิ วาเสฏโสีติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๐๘] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ โคตม โมคฺคลฺลาน
กจฺจายน วาเสฏ โคตโมสิ โมคฺคลฺลาโนสิ กจฺจายโนสิ
วาเสฏโสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๐๙] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน หีน วเทติ โกฏก ปุปฺผฉฑฺฑก โกฏโกสิ9
ปุปฺผฉฑฺฑโกสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๐] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน อุกฺกฏ วเทติ กสก วาณิช โครกฺข
โกฏโกสิ ปุปฺผฉฑฺฑโกสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๑] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
# ๑ ม. กจฺจาน วาสิฏ ฯ เอวมุปริป ฯ
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มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน หีน วเทติ โกฏก ปุปผฺ ฉฑฺฑก
กสโกสิ วาณิโชสิ โครกฺโขสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย
วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๒] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ กสก วาณิช โครกฺข
กสโกสิ วาณิโชสิ โครกฺโขสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๓] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน หีน วเทติ นฬการ กุมฺภการ เปสการ
จมฺมการ นหาปต นฬกาโรสิ กุมฺภกาโรสิ เปสกาโรสิ จมฺมกาโรสิ
นหาปโตสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๔] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน อุกฺกฏ วเทติ มุทฺธิก ๑ คณก เลขก
นฬกาโรสิ กุมฺภกาโรสิ เปสกาโรสิ จมฺมกาโรสิ นหาปโตสีติ
ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๕] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน หีน วเทติ นฬการ กุมภฺ การ เปสการ
จมฺมการ นหาปต มุทฺธิโกสิ คณโกสิ เลขโกสีติ ภณติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๖] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
# ๑ ม. มุททฺ ิก ฯ เอวมุปริป ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 171

มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ มุทฺธิก คณก เลขก
มุทฺธิโกสิ คณโกสิ เลขโกสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๗] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน หีน วเทติ กุฏ ิก คณฺฑิก กิลาสิก
โสสิก อปมาริก กุฏิโกสิ คณฺฑิโกสิ กิลาสิโกสิ โสสิโกสิ
อปมาริโกสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๘] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน อุกฺกฏ วเทติ มธุเมหิก กุฏิโกสิ
คณฺฑิโกสิ กิลาสิโกสิ โสสิโกสิ อปมาริโกสีติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๑๙] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน หีน วเทติ กุฏิก คณฺฑิก กิลาสิก
โสสิก อปมาริก มธุเมหิโกสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๐] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ มธุเมหิก มธุเมหิโกสีติ
ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๑] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน หีน วเทติ อติทีฆ อติรสฺส อติกณฺห
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อจฺโจทาต อติทีโฆสิ อติรสฺโสสิ อติกโณฺหสิ อจฺโจทาโตสีติ
ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๒] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน อุกฺกฏ วเทติ นาติทีฆ นาติรสฺส นาติกณฺห๕
นาจฺโจทาต อติทีโฆสิ อติรสฺโสสิ อติกโณฺหสิ อจฺโจทาโตสีติ
ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๓] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน หีน วเทติ อติทีฆ อติรสฺส อติกณฺห
อจฺโจทาต นาติทีโฆสิ นาติรสฺโสสิ นาติกโณฺหสิ นาจฺโจทาโตสีติ
ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๔] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ นาติทีฆ นาติรสฺส
นาติกณฺห นาจฺโจทาต นาติทีโฆสิ นาติรสฺโสสิ นาติกโณฺหสิ
นาจฺโจทาโตสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๕] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน หีน วเทติ ราคปริยุฏิต โทสปริยุฏิต
โมหปริยุฏิต ราคปริยุฏ ิโตสิ โทสปริยุฏิโตสิ โมหปริยฏุ ิโตสีติ
ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๖] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน อุกฺกฏ วเทติ วีตราค วีตโทส วีตโมห
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ราคปริยุฏิโตสิ โทสปริยุฏิโตสิ โมหปริยุฏิโตสีติ ภณติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๗] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน หีน วเทติ ราคปริยุฏิต โทสปริยุฏ ิต
โมหปริยุฏิต วีตราโคสิ วีตโทโสสิ วีตโมโหสีติ ภณติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๘] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ วีตราค วีตโทส
วีตโมห วีตราโคสิ วีตโทโสสิ วีตโมโหสีติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๒๙] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน หีน วเทติ ปาราชิก อชฺฌาปนฺน สงฺฆาทิเสส
อชฺฌาปนฺน ถุลลฺ จฺจย อชฺฌาปนฺน ปาจิตฺติย อชฺฌาปนฺน ปาฏิเทสนีย
อชฺฌาปนฺน ทุกฺกฏ อชฺฌาปนฺน ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺน ปาราชิก
อชฺฌาปนฺโนสิ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปนฺโนสิ ถุลลฺ จฺจย อชฺฌาปนฺโนสิ
ปาจิตฺติย อชฺฌาปนฺโนสิ ปาฏิเทสนีย อชฺฌาปนฺโนสิ ทุกฺกฏ
อชฺฌาปนฺโนสิ ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺโนสีติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๓๐] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน อุกฺกฏ วเทติ โสตาปนฺน ปาราชิก
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อชฺฌาปนฺโนสิ ฯเปฯ ทุพภฺ าสิต อชฺฌาปนฺโนสีติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๓๑] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน หีน วเทติ ปาราชิก อชฺฌาปนฺน ฯเปฯ
ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺน โสตาปนฺโนสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย
วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๓๒] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ โสตาปนฺน โสตาปนฺโนสีติ
ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๓๓] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน หีน วเทติ โอฏ เมณฺฑ โคณ คทฺรภ
ติรจฺฉานคต เนรยิก โอฏโสิ เมณฺโฑสิ โคโณสิ คทฺรโภสิ
ติรจฺฉานคโตสิ เนรยิโกสิ นตฺถิ ตุยหฺ  สุคติ ทุคคฺ ติเยว ตุยฺห
ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๓๔] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน อุกฺกฏ วเทติ ปณฺฑิต พฺยตฺต เมธาวึ
พหุสฺสุต ธมฺมกถิก โอฏโสิ เมณฺโฑสิ โคโณสิ คทฺรโภสิ
ติรจฺฉานคโตสิ เนรยิโกสิ นตฺถิ ตุยหฺ  สุคติ ทุคคฺ ติเยว ตุยฺห
ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๓๕] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
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มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน หีน วเทติ โอฏ เมณฺฑ โคณ
คทฺรภ ติรจฺฉานคต เนรยิก ปณฺฑิโตสิ พฺยตฺโตสิ เมธาวีสิ
พหุสฺสุโตสิ ธมฺมกถิโกสิ นตฺถิ ตุยฺห ทุคฺคติ สุคติเยว ตุยฺห
ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๓๖] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ ปณฺฑิต พฺยตฺต
เมธาธึ พหุสฺสุต ธมฺมกถิก ปณฺฑิโตสิ พฺยตฺโตสิ เมธาวีสิ
พหุสฺสุโตสิ ธมฺมกถิโกสิ นตฺถิ ตุยฺห ทุคฺคติ สุคติเยว ตุยฺห
ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๓๗] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม เอว วเทติ สนฺติ อิเธกจฺเจ จณฺฑาลา เวณา
เนสาทา รถการา ปุกฺกุสาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๓๘] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม เอว วเทติ สนฺติ อิเธกจฺเจ ขตฺติยา พฺราหฺมณาติ
ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๓๙] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม เอว วเทติ สนฺติ อิเธกจฺเจ อวกณฺณกา
ชวกณฺณกา ธนิฏกา สวิฏกา กุลวฑฺฒกาติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ทุกกฺ ฏสฺส ฯเปฯ สนฺติ อิเธกจฺเจ พุทฺธรกฺขิตา
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ธมฺมรกฺขิตา สงฺฆรกฺขิตาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ สนฺติ อิเธกจฺเจ โกสิยา ภารทฺวาชาติ ภณติ ฯเปฯ
สนฺติ อิเธกจฺเจ โคตมา โมคฺคลฺลานา กจฺจายนา วาเสฏาติ ภณติ ฯเปฯ
สนฺติ อิเธกจฺเจ โกฏกา ปุปฺผฉฑฺฑกาติ ภณติ ฯเปฯ สนฺติ
อิเธกจฺเจ กสกา วาณิชา โครกฺขาติ ภณติ ฯเปฯ
สนฺติ อิเธกจฺเจ นฬการา กุมฺภการา เปสการา จมฺมการา
นหาปตาติ ฯเปฯ สนฺติ อิเธกจฺเจ มุทฺธิกา คณกา เลขกาติ
ภณติ ฯเปฯ สนฺติ อิเธกจฺเจ กุฏิกา คณฺฑิกา กิลาสิกา
โสสิกา อปมาริกาติ ภณติ ฯเปฯ สนฺติ อิเธกจฺเจ มธุเมหิกาติ
ภณติ ฯเปฯ สนฺติ อิเธกจฺเจ อติทีฆา อติรสฺสา อติกณฺหา
อจฺโจทาตาติ ภณติ ฯเปฯ สนฺติ อิเธกจฺเจ นาติทีฆา นาติรสฺสา
นาติกณฺหา นาจฺโจทาตาติ ภณติ ฯเปฯ สนฺติ อิเธกจฺเจ
ราคปริยุฏิตา โทสปริยฏุ  ิตา โมหปริยุฏิตาติ ภณติ ฯเปฯ สนฺติ
อิเธกจฺเจ วีตราคา วีตโทสา วีตโมหาติ ภณติ ฯเปฯ สนฺติ
อิเธกจฺเจ ปาราชิก อชฺฌาปนฺนา ฯเปฯ ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺนาติ
ภณติ ฯเปฯ สนฺติ อิเธกจฺเจ โสตาปนฺนาติ ภณติ ฯเปฯ
สนฺติ อิเธกจฺเจ โอฏา เมณฺฑา โคณา คทฺรภา ติรจฺฉานคตา
เนรยิกา นตฺถิ เตส สุคติ ทุคฺคติเยว เตส ปาฏิกงฺขาติ ภณติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๔๐] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
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มงฺกุกตฺตุกาโม เอว วเทติ สนฺติ อิเธกจฺเจ ปณฺฑิตา พฺยตฺตา
เมธาวิโน พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา นตฺถิ เตส ทุคฺคติ สุคติเยว
เตส ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๔๑] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม เอว วเทติ เย นูน จณฺฑาลา เวณา เนสาทา
รถการา ปุกกฺ ุสาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ
อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม มงฺกุกตฺตุกาโม
เอว วเทติ เย นูน ปณฺฑิตา พฺยตฺตา เมธาวิโน พหุสฺสุตา
ธมฺมกถิกา นตฺถิ เตส ทุคฺคติ สุคติเยว เตส ปาฏิกงฺขาติ
ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๔๒] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม เอว วเทติ น มย จณฺฑาลา เวณา เนสาทา
รถการา ปุกกฺ ุสาติ ภณติ ฯเปฯ น มย ปณฺฑิตา พฺยตฺตา
เมธาวิโน พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา นตฺถิ อมฺหาก ทุคฺคติ สุคติเยว
อมฺหาก ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกกฺ ฏสฺส ฯ
[๒๔๓] อุปสมฺปนฺโน อนุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม หีเนน หีน วเทติ ฯเปฯ หีเนน อุกกฺ ฏ วเทติ ฯเปฯ
อุกฺกฏเน หีน วเทติ ฯเปฯ อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ ปณฺฑิต
พฺยตฺต เมธาวึ พหุสฺสุต ธมฺมกถิก ปณฺฑิโตสิ พฺยตฺโตสิ เมธาวีสิ
พหุสฺสุโตสิ ธมฺมกถิโกสิ นตฺถิ ตุยฺห ทุคฺคติ สุคติเยว ตุยฺห
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ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๔๔] อุปสมฺปนฺโน อนุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม เอว วเทติ สนฺติ อิเธกจฺเจ จณฺฑาลา เวณา
เนสาทา รถการา ปุกฺกุสาติ ภณติ ฯเปฯ สนฺติ อิเธกจฺเจ
ปณฺฑิตา พฺยตฺตา เมธาวิโน พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา นตฺถิ เตส
ทุคฺคติ สุคติเยว เตส ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย
วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๔๕] อุปสมฺปนฺโน อนุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม เอว วเทติ เย นูน จณฺฑาลา เวณา
เนสาทา รถการา ปุกฺกุสาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ เย นูน ปณฺฑิตา พฺยตฺตา เมธาวิโน พหุสฺสุตา
ธมฺมกถิกาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺโน อนุปสมฺปนฺน ขขเสตุกาโม วมฺเภตุกาโม มงฺกกุ ตฺตุกาโม
เอว วเทติ น มย จณฺฑาลา เวณา เนสาทา รถการา ปุกฺกุสาติ
ภณติ ฯเปฯ น มย ปณฺฑติ า พฺยตฺตา เมธาวิโน พหุสฺสุตา
ธมฺมกถิกา นตฺถิ อมฺหาก ทุคฺคติ สุคติเยว อมฺหาก ปาฏิกงฺขาติ
ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๔๖] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม
น มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา หีเนน หีน วเทติ จณฺฑาล เวณ
เนสาท รถการ ปุกฺกุส จณฺฑาโลสิ เวโณสิ เนสาโทสิ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 179

รถกาโรสิ ปุกฺกุโสสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุพฺภาสิตสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม
น มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา หีเนน อุกฺกฏ วเทติ ขตฺติย
พฺราหฺมณ จณฺฑาโลสิ เวโณสิ เนสาโทสิ รถกาโรสิ
ปุกฺกุโสสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุพฺภาสิตสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม น
มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา อุกฺกฏเน หีน วเทติ จณฺฑาล
เวณ เนสาท รถการ ปุกกฺ ุส ขตฺติโยสิ พฺราหฺมโณสีติ ภณติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุพฺภาสิตสฺส ฯ อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน
น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม น มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา
อุกฺกฏเน อุกฺกฏ วเทติ ขตฺติย พฺราหฺมณ ขตฺติโยสิ
พฺราหฺมโณสีติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุพฺภาสิตสฺส ฯเปฯ
อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม น
มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา หีเนน หีน วเทติ ฯเปฯ หีเนน
อุกฺกฏ วเทติ ฯเปฯ อุกกฺ ฏเน หีน วเทติ ฯเปฯ อุกฺกฏเน
อุกฺกฏ วเทติ ปณฺฑิต พฺยตฺต เมธาวึ พหุสฺสุต ธมฺมกถิก
ปณฺฑิโตสิ พฺยตฺโตสิ เมธาวีสิ พหุสฺสุโตสิ ธมฺมกถิโกสิ
นตฺถิ ตุยฺห ทุคฺคติ สุคติเยว ตุยฺห ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ทุพฺภาสิตสฺส ฯ
[๒๔๗] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม
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น มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา เอว วเทติ สนฺติ อิเธกจฺเจ
จณฺฑาลา เวณา เนสาทา รถการา ปุกกฺ ุสาติ ภณติ ฯเปฯ
สนฺติ อิเธกจฺเจ ปณฺฑิตา พฺยตฺตา เมธาวิโน พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา
นตฺถิ เตส ทุคฺคติ สุคติเยว เตส ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ทุพฺภาสิตสฺส ฯ
[๒๔๘] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม
น มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา เอว วเทติ เย นูน จณฺฑาลา
เวณา เนสาทา รถการา ปุกฺกุสาติ ภณติ ฯเปฯ เย นูน
ปณฺฑิตา พฺยตฺตา เมธาวิโน พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกาติ ภณติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุพฺภาสิตสฺส ฯ
[๒๔๙] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม
น มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา เอว วเทติ น มย จณฺฑาลา
เวณา เนสาทา รถการา ปุกฺกุสาติ ภณติ ฯเปฯ น มย ปณฺฑิตา
พฺยตฺตา เมธาวิโน พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา นตฺถิ อมฺหาก ทุคฺคติ
สุคติเยว อมฺหาก ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ทุพฺภาสิตสฺส ฯ
[๒๕๐] อุปสมฺปนฺโน อนุปสมฺปนฺน น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม
น มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา หีเนน หีน วเทติ ฯเปฯ หีเนน
อุกฺกฏ วเทติ ฯเปฯ อุกกฺ ฏเน หีน วเทติ ฯเปฯ อุกฺกฏเน
อุกฺกฏ วเทติ ปณฺฑิต พฺยตฺต เมธาวึ พหุสฺสุต ธมฺมกถิก
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ปณฺฑิโตสิ พฺยตฺโตสิ เมธาวีสิ พหุสฺสุโตสิ ธมฺมกถิโกสิ
นตฺถิ ตุยฺห ทุคฺคติ สุคติเยว ตุยฺห ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ทุพฺภาสิตสฺส ฯ
[๒๕๑] อุปสมฺปนฺโน อนุปสมฺปนฺน น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม
น มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา เอว วเทติ สนฺติ อิเธกจฺเจ
จณฺฑาลา เวณา เนสาทา รถการา ปุกกฺ ุสาติ ภณติ ฯเปฯ
สนฺติ อิเธกจฺเจ ปณฺฑิตา พฺยตฺตา เมธาวิโน พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา
นตฺถิ เตส ทุคฺคติ สุคติเยว เตส ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ
วาจาย วาจาย ทุพฺภาสิตสฺส ฯ
[๒๕๒] อุปสมฺปนฺโน อนุปสมฺปนฺน น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม
น มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา เอว วเทติ เย นูน จณฺฑาลา
เวณา เนสาทา รถการา ปุกฺกุสาติ ภณติ ฯเปฯ เย นูน
ปณฺฑิตา พฺยตฺตา เมธาวิโน พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกถาติ ภณติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุพฺภาสิตสฺส ฯ
[๒๕๓] อุปสมฺปนฺโน อนุปสมฺปนฺน น ขขเสตุกาโม น วมฺเภตุกาโม
น มงฺกุกตฺตุกาโม ทวกมฺยตา เอว วเทติ น มย จณฺฑาลา
เวณา เนสาทา รถการา ปุกฺกุสาติ ภณติ ฯเปฯ น มย ปณฺฑิตา
พฺยตฺตา เมธาวิโน พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา นตฺถิ อมฺหาก ทุคฺคติ
สุคติเยว อมฺหาก ปาฏิกงฺขาติ ภณติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ทุพฺภาสิตสฺส ฯ
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[๒๕๔] อนาปตฺติ อตฺถปุเรกฺขารสฺส ธมฺมปุเรกฺขารสฺส
อนุสาสนีปุเรกฺขารสฺส อุมฺมตฺตกสฺส ขิตฺตจิตฺตสฺส เวทนฏฏสฺส ๑
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. เวทนาฏฏสฺส ฯ
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ตติยสิกฺขาปท
[๒๕๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ภิกฺขูน ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน เปสฺุ
อุปสหรนฺติ อิมสฺส สุตฺวา อมุสฺส อกฺขายนฺติ อิมสฺส เภทาย
อมุสฺส สุตฺวา อิมสฺส อกฺขายนฺติ อมุสฺส เภทาย เตน อนุปปฺ นฺนานิ
เจว ภณฺฑนานิ อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนานิ จ ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย
เวปุลฺลาย สวตฺตนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ภิกฺขูน ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน เปสฺุ
อุปสหริสฺสนฺติ อิมสฺส สุตฺวา อมุสฺส อกฺขายิสฺสนฺติ อิมสฺส เภทาย
อมุสฺส สุตฺวา อิมสฺส อกฺขายิสฺสนฺติ อมุสฺส เภทาย เตน อนุปฺปนฺนานิ
เจว ภณฺฑนานิ อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนานิ จ ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย
เวปุลฺลาย สวตฺตนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิกฺขูน ภณฺฑนชาตาน
กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน เปสฺุ อุปสหรถ อิมสฺส สุตฺวา
อมุสฺส อกฺขายถ อิมสฺส เภทาย อมุสฺส สุตฺวา อิมสฺส อกฺขายถ
อมุสฺส เภทาย เตน อนุปปฺ นฺนานิ เจว ภณฺฑนานิ อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนานิ จ ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย เวปุลลฺ าย สวตฺตนฺตีติ ฯ
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สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา ภิกฺขูน ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน
เปสฺุ อุปสหริสฺสถ อิมสฺส สุตฺวา อมุสฺส อกฺขายิสฺสถ อิมสฺส
เภทาย อมุสฺส สุตฺวา อิมสฺส อกฺขายิสฺสถ อมุสฺส เภทาย
เตน อนุปฺปนฺนานิ เจว ภณฺฑนานิ อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนานิ จ
ภณฺฑนานิ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตนฺติ เนต โมฆปุริสา
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ภิกฺขุเปสฺุเ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๕๖] เปสฺุ นาม ทฺวีหากาเรหิ เปสฺุ โหติ ปยกมฺยสฺส
วา เภทาธิปฺปายสฺส วา ฯ ทสหิ อากาเรหิ เปสฺุ อุปสหรติ
ชาติโตป นามโตป โคตฺตโตป กมฺมโตป สิปฺปโตป อาพาธโตป
ลิงฺคโตป กิเลสโตป อาปตฺติโตป อกฺโกสโตป ฯ ชาติ นาม
เทฺว ชาติโย หีนา จ ชาติ อุกฺกฏา จ ชาติ ฯ หีนา นาม
ชาติ จณฺฑาลชาติ เวณชาติ เนสาทชาติ รถการชาติ ปุกฺกุสชาติ
เอสา หีนา นาม ชาติ ฯ อุกฺกฏา นาม ชาติ ขตฺติยชาติ
พฺราหฺมณชาติ เอสา อุกกฺ ฏา นาม ชาติ ฯเปฯ อกฺโกโส
นาม เทฺว อกฺโกสา หีโน จ อกฺโกโส อุกฺกฏโ จ อกฺโกโส ฯ
หีโน นาม อกฺโกโส โอฏโสิ เมณฺโฑสิ โคโณสิ คทฺรโภสิ
ติรจฺฉานคโตสิ เนรยิโกสิ นตฺถิ ตุยหฺ  สุคติ ทุคคฺ ติเยว ตุยฺห
ปาฏิกงฺขาติ ยกาเรน วา ภกาเรน วา กาฏโกฏจิกาย วา
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เอโส หีโน นาม อกฺโกโส ฯ อุกฺกฏโ นาม อกฺโกโส
ปณฺฑิโตสิ พฺยตฺโตสิ เมธาวีสิ พหุสฺสุโตสิ ธมฺมกถิโกสิ
นตฺถิ ตุยฺห ทุคฺคติ สุคติเยว ตุยฺห ปาฏิกงฺขาติ เอโส อุกกฺ ฏโ
นาม อกฺโกโส ฯ
[๒๕๗] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต จณฺฑาโล เวโณ เนสาโท
รถกาโร ปุกกฺ ุโสติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๕๘] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต ขตฺติโย พฺราหฺมโณติ
ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๕๙] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต อวกณฺณโก ชวกณฺณโก
ธนิฏโก สวิฏโก กุลวฑฺฒโกติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย
วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๖๐] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต พุทฺธรกฺขิโต ธมฺมรกฺขิโต
สงฺฆรกฺขิโตติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๖๑] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต โกสิโย ภารทฺวาโชติ
ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
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[๒๖๒] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต โคตโม โมคฺคลฺลาโน
กจฺจายโน วาเสฏโติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๖๓] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต โกฏโก ปุปผฺ ฉฑฺฑโกติ
ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๖๔] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต กสโก วาณิโช โครกฺโขติ
ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๖๕] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต นฬกาโร กุมฺภกาโร
เปสกาโร จมฺมกาโร นหาปโตติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย
วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๖๖] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต มุทฺธิโก คณโก เลขโกติ
ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๖๗] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต กุฏิโก คณฺฑิโก กิลาสิโก
โสสิโก อปมาริโกติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
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[๒๖๘] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต มธุเมหิโกติ ภณตีติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๖๙] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต อติทีโฆ อติรสฺโส อติกโณฺห
อจฺโจทาโตติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๗๐] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต นาติทีโฆ นาติรสฺโส
นาติกโณฺห นาจฺโจทาโตติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๗๑] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต ราคปริยุฏิโต
โทสปริยุฏิโต โมหปริยุฏิโตติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย
วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๗๒] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต วีตราโค วีตโทโส
วีตโมโหติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๗๓] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน
สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปนฺโน ถุลลฺ จฺจย อชฺฌาปนฺโน ปาจิตฺติย
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อชฺฌาปนฺโน ปาฏิเทสนีย อชฺฌาปนฺโน ทุกฺกฏ อชฺฌาปนฺโน ทุพฺภาสิต
อชฺฌาปนฺโนติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๗๔] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต โสตาปนฺโนติ ภณตีติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๗๕] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต โอฏโ เมณฺโฑ โคโณ
คทฺรโภ ติรจฺฉานคโต เนรยิโก นตฺถิ ตสฺส สุคติ ทุคฺคติเยว
ตสฺส ปาฏิกงฺขาติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๗๖] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม ต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี
พหุสฺสุโต ธมฺมกถิโก นตฺถิ ตสฺส ทุคฺคติ สุคติเยว ตสฺส
ปาฏิกงฺขาติ ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๗๗] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม สนฺติ อิเธกจฺเจ จณฺฑาลา
เวณา เนสาทา รถการา ปุกฺกุสาติ ภณติ น โส อฺ ภณติ
ตฺเว ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกกฺ ฏสฺส ฯ
[๒๗๘] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม สนฺติ อิเธกจฺเจ ขตฺติยา
พฺราหฺมณาติ ภณติ น โส อฺ ภณติ ตฺเว ภณตีติ
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อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ
[๒๗๙] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม สนฺติ อิเธกจฺเจ ปณฺฑิตา
พฺยตฺตา เมธาวิโน พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา นตฺถิ เตส ทุคฺคติ
สุคติเยว เตส ปาฏิกงฺขาติ ภณติ น โส อฺ ภณติ ตฺเว
ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๘๐] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม เย นูน จณฺฑาลา เวณา
เนสาทา รถการา ปุกฺกุสาติ ภณติ น โส อฺ ภณติ ตฺเว
ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ
อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส เปสฺุ
อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม เย นูน ปณฺฑิตา พฺยตฺตา เมธาวิโน
พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา นตฺถิ เตส ทุคฺคติ สุคติเยว เตส
ปาฏิกงฺขาติ ภณติ น โส อฺ ภณติ ตฺเว ภณตีติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๘๑] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม น มย จณฺฑาลา เวณา
เนสาทา รถการา ปุกฺกุสาติ ภณติ น โส อฺ ภณติ
ตฺเว ภณตีติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกกฺ ฏสฺส ฯเปฯ
อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส เปสฺุ
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อุปสหรติ อิตฺถนฺนาโม น มย ปณฺฑติ า พฺยตฺตา เมธาวิโน
พหุสฺสุตา ธมฺมกถิกา นตฺถิ อมฺหาก ทุคฺคติ สุคติเยว อมฺหาก
ปาฏิกงฺขาติ ภณติ น โส อฺ ภณติ ตฺเว ภณตีติ
อาปตฺติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๘๒] อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส
เปสฺุ อุปสหรติ อาปตฺติ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อนุปสมฺปนฺนสฺส เปสฺุ
อุปสหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อุปสมฺปนฺโน อนุปสมฺปนฺนสฺส
สุตฺวา อุปสมฺปนฺนสฺส เปสฺุ อุปสหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺโน อนุปสมฺปนฺนสฺส สุตฺวา อนุปสมฺปนฺนสฺส เปสฺุ
อุปสหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๘๓] อนาปตฺติ นปยกมฺยสฺส นเภทาธิปฺปายสฺส อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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จตุตฺถสิกฺขาปท
[๒๘๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อุปาสเก ปทโส ธมฺม วาเจนฺติ ฯ อุปาสกา ภิกฺขูสุ อคารวา
อปฺปติสฺสา อสภาควุตฺติกา วิหรนฺติ ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อุปาสเก ปทโส ธมฺม วาเจสฺสนฺติ อุปาสกา ภิกฺขูสุ
อคารวา อปฺปติสฺสา อสภาควุตฺติกา วิหรนฺตีติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว อุปาสเก ปทโส ธมฺม วาเจถ อุปาสกา ภิกฺขูสุ อคารวา
อปฺปติสฺสา อสภาควุตฺติกา วิหรนฺตตี ิ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา อุปาสเก ปทโส
ธมฺม วาเจสฺสถ อุปาสกา ภิกฺขูสุ อคารวา อปฺปติสฺสา อสภาควุตฺติกา
วิหรนฺติ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน
ภิกฺขุ อนุปสมฺปนฺน ปทโส ธมฺม วาเจยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๘๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อนุปสมฺปนฺโน นาม ภิกฺขฺุจ
ภิกฺขุนิฺจ เปตฺวา อวเสโส อนุปสมฺปนฺโน นาม ฯ
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[๒๘๖] ปทโส นาม ๑ ปท อนุปท อนฺวกฺขร อนุพฺยฺชน ฯ ปท
นาม เอกโต ปฏเปตฺวา เอกโต โอสาเปนฺติ ฯ อนุปท นาม
ปาเฏกฺก ปฏเปตฺวา เอกโต โอสาเปนฺติ ฯ อนฺวกฺขร นาม
รูป อนิจฺจนฺติ วุจฺจมาโน รูติ ๒ โอปาเตติ ฯ อนุพฺยฺชน นาม
รูป อนิจฺจนฺติ วุจฺจมาโน เวทนา อนิจฺจาติ สทฺท นิจฺฉาเรติ ฯ
ยฺจ ปท ยฺจ อนุปท ยฺจ อนฺวกฺขร ยฺจ อนุพฺยฺชน
สพฺพเมต ปทโส ธมฺโม ๓ นาม ฯ ธมฺโม นาม พุทฺธภาสิโต
สาวกภาสิโต อิสิภาสิโต เทวตาภาสิโต อตฺถุปสฺหิโต ธมฺมุปสฺหิโต ฯ
วาเจยฺยาติ ปเทน วาเจติ ปเท ปเท อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อกฺขราย วาเจติ อกฺขรกฺขราย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๘๗] อนุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี ปทโส ธมฺม วาเจติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก ปทโส ธมฺม
วาเจติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี
ปทโส ธมฺม วาเจติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน
อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๒๘๘] อนาปตฺติ เอกโต อุทฺทสิ าเปนฺโต เอกโต สชฺฌาย
# ๑ ยุ. อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. รุนฺติ ฯ ๓ อติเรกปาเน ภวิตพฺพ ฯ
# ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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กโรนฺโต เยภุยฺเยน ปคุณ คนฺถ ภณนฺต โอปาเตติ โอสาเรนฺต
โอปาเตติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกขฺ าปท นิฏิต ฯ
_____________
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๒๘๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อาฬวิย วิหรติ อคฺคาฬเว
เจติเย ฯ เตน โข ปน สมเยน อุปาสกา อาราม อาคจฺฉนฺติ
ธมฺมสฺสวนาย ฯ ธมฺเม ภาสิเต เถรา ภิกฺขู ยถาวิหาร คจฺฉนฺติ ฯ
นวกา ภิกฺขู ตตฺเถว อุปฏานสาลาย อุปาสเกหิ สทฺธึ มุฏสฺสตี
อสมฺปชานา นคฺคา วิกุชชฺ มานา ๑ กากจฺฉมานา เสยฺย กปฺเปนฺติ ฯ
อุปาสกา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา
มุฏสฺสตี อสมฺปชานา นคฺคา วิกุชฺชมานา กากจฺฉมานา เสยฺย
กปฺเปสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส อุปาสกาน อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู อนุปสมฺปนฺเนน
สห เสยฺย กปฺเปสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกขฺ ู อนุปสมฺปนฺเนน สห
เสยฺย กปฺเปนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา อนุปสมฺปนฺเนน สห เสยฺย
กปฺเปสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน
ภิกฺขุ อนุปสมฺปนฺเนน สห เสยฺย กปฺเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
# ๑ ม. วิกชู มานา ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๒๙๐] อถโข ภควา อาฬวิย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
โกสมฺพี เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน
เยน โกสมฺพี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา โกสมฺพิย วิหรติ
พทริการาเม ฯ ภิกฺขู อายสฺมนฺต ราหุล เอตทโวจุ ภควตา
อาวุโส ราหุล สิกฺขาปท ปฺตฺต น อนุปสมฺปนฺเนน สห
เสยฺยา กปฺเปตพฺพาติ เสยฺย อาวุโส ราหุล ชานาหีติ ฯ อถโข
อายสฺมา ราหุโล เสยฺย อลภมาโน วจฺจกุฏิยา เสยฺย กปฺเปสิ ฯ
อถโข ภควา รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย เยน วจฺจกุฏี
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อุกฺกาสิ ฯ อายสฺมาป ราหุโล อุกฺกาสิ ฯ
โก เอตฺถาติ ฯ อห ภควา ราหุโลติ ฯ กิสฺส ตฺว ราหุล อิธ
นิปนฺโนสีติ ๑ ฯ อถโข อายสฺมา ราหุโล ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว อนุปสมฺปนฺเนน
ทฺวิรตฺตติรตฺต สห เสยฺย กปฺเปตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ อนุปสมฺปนฺเนน
อุตฺตริทฺวิรตฺตติรตฺต สห เสยฺย กปฺเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๙๑] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อนุปสมฺปนฺโน นาม
ภิกฺขุ เปตฺวา อวเสโส อนุปสมฺปนฺโน นาม ฯ อุตฺตริทฺวิรตฺตติรตฺตนฺติ
# ๑ ม. ยุ. นิสินฺโนสีติ ฯ
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อติเรกทฺวิรตฺตติรตฺต ฯ สหาติ เอกโต ฯ เสยฺยา
นาม สพฺพจฺฉนฺนา สพฺพปริจฺฉนฺนา เยภุยฺเยนจฺฉนฺนา เยภุยฺเยน
ปริจฺฉนฺนา ฯ เสยฺย กปฺเปยฺยาติ จตุตฺเถ ทิวเส อตฺถงฺคเต สุริเย
อนุปสมฺปนฺเน นิปนฺเน ภิกฺขุ นิปชฺชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ภิกฺขุ นิปนฺเน อนุปสมฺปนฺโน นิปชฺชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุโภ วา นิปชฺชนฺติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุฏหิตฺวา ปุนปฺปุน
นิปชฺชนฺติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๙๒] อนุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อุตฺตริทฺวิรตฺตติรตฺต
สห เสยฺย กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน
เวมติโก อุตฺตริทฺวิรตฺตติรตฺต สห เสยฺย กปฺเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อุตฺตริทฺวิรตฺตติรตฺต
สห เสยฺย กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปฑฺฒจฺฉนฺเน
อุปฑฺฒปริจฺฉนฺเน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๒๙๓] อนาปตฺติ เทฺว ติสฺโส รตฺติโย วสติ อูนกเทฺวติสฺโส
รตฺติโย วสติ เทฺว รตฺติโย วสิตฺวา ตติยาย รตฺติยา ปุรารุณา
นิกฺขมิตฺวา ปุน วสติ สพฺพจฺฉนฺเน สพฺพอปริจฺฉนฺเน สพฺพปริจฺฉนฺเน
สพฺพอจฺฉนฺเน เยภุยฺเยน อจฺฉนฺเน เยภุยฺเยน อปริจฺฉนฺเน
อนุปสมฺปนฺเน นิปนฺเน ภิกฺขุ นิสีทติ ภิกฺขุ นิปนฺเน อนุป-
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สมฺปนฺโน นิสีทติ อุโภ วา นิสีทนฺติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ฉฏสิกฺขาปท
[๒๙๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อนุรุทฺโธ โกสเลสุ ชนปเทสุ ๑ สาวตฺถึ คจฺฉนฺโต สาย อฺตร
คาม อุปคจฺฉิ ฯ เตน โข ปน สมเยน ตสฺมึ คาเม อฺตริสฺสา
อิตฺถิยา อาวสถาคาร ปฺตฺต โหติ ฯ อถโข อายสฺมา อนุรุทฺโธ
เยน สา อิตถฺ ี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต อิตฺถึ เอตทโวจ
สเจ เต ภคินิ อครุ วเสยฺยามิ เอกรตฺตึ ๒ อาวสถาคาเรติ ฯ
วเสยฺยาถ ภนฺเตติ ฯ อฺเป อทฺธิกา เยน สา อิตฺถี
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ต อิตฺถึ เอตทโวจุ สเจ เต อยฺเย
อครุ วเสยฺยาม เอกรตฺตึ อาวสถาคาเรติ ฯ เอโส โข อยฺโย
สมโณ ปม อุปคโต สเจ โส อนุชานาติ วเสยฺยาถาติ ฯ
อถโข เต อทฺธิกา เยนายสฺมา อนุรทุ ฺโธ เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจุ สเจ เต ภนฺเต อครุ
วเสยฺยาม เอกรตฺตึ อาวสถาคาเรติ ฯ วเสยฺยาถ อาวุโสติ ฯ
อถโข สา อิตฺถี อายสฺมนฺเต อนุรุทฺเธ สห ทสฺสเนน ปฏิพทฺธจิตฺตา
อโหสิ ฯ อถโข สา อิตฺถี เยนายสฺมา อนุรุทฺโธ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจ อยฺโย ภนฺเต
อิเมหิ มนุสฺเสหิ อากิณฺโณ น ผาสุ วิหริสฺสติ สาธาห ภนฺเต
# ๑ ม. ชนปเท ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. วเสยฺยาม เอกรตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 199

อยฺยสฺส มฺจก อพฺภนฺตร ปฺาเปยฺยนฺติ ฯ อธิวาเสสิ โข
อายสฺมา อนุรุทฺโธ ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข สา อิตฺถี อายสฺมโต
อนุรุทฺธสฺส สาม ๑ มฺจก อพฺภนฺตร ปฺาเปตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺตา
คนฺธคนฺธินี เยนายสฺมา อนุรุทฺโธ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจ อยฺโย ภนฺเต อภิรโู ป ทสฺสนีโย
ปาสาทิโก อหฺจมฺหิ อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา สาธาห
ภนฺเต อยฺยสฺส ปชาปตี ภเวยฺยนฺติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา
อนุรุทฺโธ ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข
สา อตฺถี อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจ อยฺโย ภนฺเต อภิรูโป
ทสฺสนีโย ปาสาทิโก อหฺจมฺหิ อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา
สาธุ ภนฺเต อยฺโย มฺเจว สมฺปฏิจฺฉตุ ๒ สพฺพฺจ สาปเตยฺยนฺติ ฯ
ตติยมฺป โข อายสฺมา อนุรุทฺโธ ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถโข สา
อิตฺถี สาฏก นิกฺขิปตฺวา อายสฺมโต อนุรุทฺธสฺส ปุรโต จงฺกมติป
ติฏติป นิสที ติป เสยฺยป กปฺเปติ ฯ อถโข อายสฺมา อนุรุทฺโธ
อินฺทฺริยานิ โอกฺขิปตฺวา ต อิตฺถึ เนว โอโลเกสิ นป อาลป ฯ
อถโข สา อิตฺถี อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต วต โภ พหู
เม มนุสฺสา สเตนป สหสฺเสนป ปหีณนฺติ อย ปน สมโณ
มยา สาม ยาจิยมาโน น อิจฺฉติ มฺเจว สมฺปฏิจฺฉิตุ ๓ สพฺพฺจ
สาปเตยฺยนฺติ สาฏก นิวาเสตฺวา อายสฺมโต อนุรทุ ฺธสฺส ปาเทสุ
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิจฺฉตุ ฯ ๓ ม. ยุ. ปฏิจฺฉิตุ ฯ
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สิรสา นิปติตฺวา อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจ อจฺจโย ม
ภนฺเต อจฺจคมา ยถาพาล ยถามูฬฺห ยถาอกุสล ยาห เอวรูปมกาสึ
ตสฺสา เม ภนฺเต อยฺโย อจฺจย อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ
อายตึ สวรายาติ ฯ อิงฺฆ ต ๑ ภคินิ อจฺจโย อจฺจคมา ยถาพาล
ยถามูฬฺห ยถาอกุสล ยา ตฺว เอวมกาสิ ยโต จ โข ตฺว
ภคินิ อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรสิ ตนฺเต มย
ปฏิคฺคณฺหาม วุฑฺฒิ เหสา ภคินิ อริยสฺส วินเย โย อจฺจยฟ
อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรติ อายตึ ๒ สวร อาปชฺชตีติ ฯ
อถโข สา อิตฺถี ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ
ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา สมฺปวาเรตฺวา
อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ ภุตตฺ าวึ โอนีตปตฺตปาณึ [๓] เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข ต อิตฺถึ อายสฺมา อนุรุทฺโธ ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข สา
อิตฺถี อายสฺมตา อนุรุทฺเธน ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา
สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจ อภิกกฺ นฺต
ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกุชชฺ ิต วา
อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
# ๑ ม. ตว ฯ ๒ ม. ยุ. อายตึ จ ฯ ๓ ม. ยุ. อภิวาเทตฺวา ฯ
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รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว ๑ อยฺเยน อนุรุทฺเธน อเนกปริยาเยน ธมฺโม
ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสิก ม อยฺโย ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณ คตนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา อนุรุทฺโธ สาวตฺถึ คนฺตฺวา
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
อนุรุทฺโธ มาตุคาเมน สห เสยฺย กปฺเปสฺสตีติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อนุรุทธฺ
มาตุคาเมน สห เสยฺย กปฺเปสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว อนุรทุ ฺธ มาตุคาเมน สห
เสยฺย กปฺเปสฺสสิ เนต อนุรุทฺธ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย
ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สห เสยฺย กปฺเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๙๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ มาตุคาโม นาม มนุสสฺ ิตฺถี
น ยกฺขี น เปตี น ติรจฺฉานคตา อนฺตมโส ตทหุชาตาป ทาริกา
ปเคว มหนฺตตรี ๒ ฯ สหาติ เอกโต ฯ เสยฺยา นาม สพฺพจฺฉนฺนา
สพฺพปริจฺฉนฺนา เยภุยฺเยนจฺฉนฺนา เยภุยฺเยน ปริจฺฉนฺนา ฯ เสยฺย
กปฺเปยฺยาติ อตฺถงฺคเต สุริเย มาตุคาเม นิปนฺเน ภิกฺขุ นิปชฺชติ
# ๑ สพฺพตฺถ เอวเมวาติ ปาโ ปฺายติ ฯ ๒ ม. มหตฺตรี ฯ ยุ. มหตรี ฯ
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อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ภิกฺขุ นิปนฺเน มาตุคาเม นิปชฺชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุโภ วา นิปชฺชนฺติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุฏหิตฺวา ปุนปฺปุน นิปชฺชนฺติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๒๙๖] มาตุคาเม มาตุคามสฺี สห เสยฺย กปฺเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ มาตุคาเม เวมติโก สห เสยฺย กปฺเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ มาตุคาเม อมาตุคามสฺี สห เสยฺย กปฺเปติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปฑฺฒจฺฉนฺเน อุปฑฺฒปริจฺฉนฺเน อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ยกฺขิยา ๑ วา เปติยา วา ปณฺฑเกน วา ติรจฺฉานคติตฺถิยา
วา สห เสยฺย กปฺเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อมาตุคาเม มาตุคามสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม อมาตุคามสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๒๙๗] อนาปตฺติ สพฺพจฺฉนฺเน สพฺพอปริจฺฉนฺเน สพฺพปริจฺฉนฺเน
สพฺพอจฺฉนฺเน เยภุยฺเยน อจฺฉนฺเน เยภุยฺเยน อปริจฺฉนฺเน
มาตุคาเม นิปนฺเน ภิกฺขุ นิสีทติ ภิกฺขุ นิปนฺเน มาตุคาโม
นิสีทติ อุโภ วา นิสีทนฺติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมกิ สฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. ยกฺขินิยา ฯ
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สตฺตมสิกฺขาปท
[๒๙๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุทายิ สาวตฺถิย กุลูปโก โหติ พหุกานิ กุลานิ อุปสงฺกมติ ฯ
อถโข อายสฺมา อุทายิ ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน อฺตร กุล เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ฆรณี นิเวสนทฺวาเร นิสินฺนา โหติ ฯ ฆรสุณฺหา อาวสถทฺวาเร
นิสินฺนา โหติ ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ เยน ฆรณี เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ฆรณิยา อุปกณฺณเก ธมฺม เทเสสิ ฯ
อถโข ฆรสุณฺหาย เอตทโหสิ กินฺนุ โข โส สมโณ สสฺสุยา
ชาโร อุทาหุ โอภาสตีติ ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ ฆรณิยา
อุปกณฺณเก ธมฺม เทเสตฺวา เยน ฆรสุณฺหา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ฆรสุณฺหาย อุปกณฺณเก ธมฺม เทเสสิ ฯ อถโข
ฆรณิยา เอตทโหสิ กินฺนุ โข โส สมโณ ฆรสุณหฺ าย ชาโร
อุทาหุ โอภาสตีติ ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ ฆรสุณฺหาย
อุปกณฺณเก ธมฺม เทเสตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข ฆรณี ฆรสุณหฺ 
เอตทโวจ เห เช กึ เต โส ๑ สมโณ อโวจาติ ฯ ธมฺม เม
อยฺเย เทเสสิ อยฺยาย ปน กึ อโวจาติ ฯ มยฺหป ธมฺม เทเสสีติ ฯ
# ๑ ม. ยุ. เอโส ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 204

ตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺโย อุทายิ
มาตุคามสฺส ๑ อุปกณฺณเก ธมฺม เทเสสฺสติ นนุ นาม วิสฺสฏเน
วิวเฏน ธมฺโม เทเสตพฺโพติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตาส อิตฺถีน
อุชฺฌายนฺตีน ขียนฺตีน วิปาเจนฺตีน ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุทายิ
มาตุคามสฺส ธมฺม เทเสสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ มาตุคามสฺส
ธมฺม เทเสสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ หิ
นาม ตฺว โมฆปุริส มาตุคามสฺส ธมฺม เทเสสฺสสิ เนต โมฆปุริส
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ มาตุคามสฺส ธมฺม
เทเสยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท
ปฺตฺต โหติ ฯ
[๒๙๙] เตน โข ปน สมเยน อุปาสิกา ภิกฺขู ปสฺสิตฺวา
เอตทโวจุ อิงฺฆ อยฺยา ธมฺม เทเสถาติ ฯ น ภคินิ กปฺปติ
มาตุคามสฺส ธมฺม เทเสตุนฺติ ฯ อิงฺฆ อยฺยา ฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม
เทเสถ สกฺกา เอตฺตเกนป ธมฺโม อฺาตุนฺติ ฯ น ภคินิ กปฺปติ
มาตุคามสฺส ธมฺม เทเสตุนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺตา น เทเสสุ ฯ อุปาสิกา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา อเมฺหหิ
ยาจิยมานา ธมฺม น เทเสสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตาส
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อุปาสิกาน อุชฺฌายนฺตีน ขียนฺตีน วิปาเจนฺตีน ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว มาตุคามสฺส ฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม เทเสตุ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
มาตุคามสฺส อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม เทเสยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๓๐๐] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภควตา
อนฺุาต มาตุคามสฺส ฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม เทเสตุนฺติ ฯ เต
อวิฺ ปุริสวิคฺคห อุปนิสีทาเปตฺวา มาตุคามสฺส อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ
ธมฺม เทเสนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
อวิฺ ปุริสวิคฺคห อุปนิสีทาเปตฺวา มาตุคามสฺส อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ
ธมฺม เทเสสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว อวิฺ ปุริสวิคฺคห
อุปนิสีทาเปตฺวา มาตุคามสฺส อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม เทเสถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา อวิฺ ปุริสวิคฺคห อุปนิสีทาเปตฺวา มาตุคามสฺส
อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม เทเสสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
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อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ มาตุคามสฺส อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ
ธมฺม เทเสยฺย อฺตฺร วิฺุนา ปุรสิ วิคฺคเหน ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๐๑] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ มาตุคาโม นาม มนุสฺสิตฺถี
น ยกฺขี น เปตี น ติรจฺฉานคตา วิฺู ปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภาสิต
ทุฏุลฺลาทุฏ ุลฺล อาชานิตุ ฯ อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหีติ อติเรกฉปฺปฺจวาจาหิ ฯ
ธมฺโม นาม พุทฺธภาสิโต สาวกภาสิโต อิสิภาสิโต
เทวตาภาสิโต อตฺถุปสฺหิโต ธมฺมุปสฺหิโต ฯ เทเสยฺยาติ
ปเทน เทเสติ ปเท ปเท อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อกฺขราย
เทเสติ อกฺขรกฺขราย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺตฺร วิฺุนา
ปุริสวิคฺคเหนาติ เปตฺวา วิฺ ปุริสวิคฺคห ฯ วิฺู นาม
ปุริสวิคฺคโห ปฏิพโล โหติ สุภาสิตทุพฺภาสิต ทุฏุลฺลาทุฏุลลฺ 
อาชานิตุ ฯ
[๓๐๒] มาตุคาเม มาตุคามสฺี อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม
เทเสติ อฺตฺร วิฺุนา ปุริสวิคฺคเหน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
มาตุคาเม เวมติโก อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม เทเสติ อฺตฺร
วิฺุนา ปุรสิ วิคฺคเหน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ มาตุคาเม
อมาตุคามสฺี อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม เทเสติ อฺตฺร
วิฺุนา ปุรสิ วิคฺคเหน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ยกฺขิยา วา
เปติยา วา ปณฺฑกสฺส วา ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคหิตฺถิยา วา
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อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม เทเสติ อฺตฺร วิฺุนา
ปุริสวิคฺคเหน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม มาตุคามสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อมาตุคาเม อมาตุคามสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๓๐๓] อนาปตฺติ วิฺุนา ปุริสวิคฺคเหน ฉปฺปฺจวาจาหิ
ธมฺม เทเสติ อูนกฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม เทเสติ อุฏหิตฺวา
ปุน นิสีทิตฺวา ธมฺม เทเสติ มาตุคาโม อุฏหิตฺวา ปุน นิสีทติ
ตสฺมึ เทเสติ อฺสฺส มาตุคามสฺส เทเสติ ปฺห ปุจฺฉติ
ปฺห ปุฏโ กเถติ อฺสฺสตฺถาย ภณนฺต มาตุคาโม สุณาติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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อฏมสิกฺขาปท
[๓๐๔] 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 กิลมิสฺสามาติ ๑ ฯ เอกจฺเจ เอวมาหสุ
หนฺท มย อาวุโส คิหีน กมฺมนฺต อธิฏเม เอวนฺเต อมฺหาก
ทาตุ มฺิสฺสนฺติ เอว มย สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา
ผาสุก วสฺส วเสยฺยาม ๒ น จ ปณฺฑเกน กิลมิสสฺ ามาติ 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 วเสยฺยาม
น จ ปณฺฑเกน กิลมิสฺสามาติ ฯ เอกจฺเจ เอวมาหสุ อล อาวุโส
กึ คิหีน กมฺมนฺต อธิฏิเตน กึ คิหีน ทูเตยฺย หเฏน หนฺท
มย อาวุโส คิหีน อฺมฺสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส วณฺณ
# ๑ ม. กิลเมยฺยามาติ ฯ ๒ ม. วสิสสฺ าม ฯ เอวมุปริป ฯ
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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 วเสยฺยาม น จ ปณฺฑเกน
กิลมิสฺสามาติ เอโสเยว โข อาวุโส เสยฺโย โย อมฺหาก
คิหีน อฺมฺสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส วณฺโณ ภาสิโตติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู คิหีน อฺมฺสฺส อุตฺตริมนุสสฺ ธมฺมสฺส
วณฺณ ภาสึสุ อสุโก ภิกขฺ ุ ปมสฺส ฌานสฺส ลาภี 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 ยถายิเม ๑
ภิกฺขู สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมาติ ฯ เต น ตาทิสานิ โภชนานิ
อตฺตนา ภฺุชนฺติ มาตาปตูน เทนฺติ ปุตฺตทารสฺส เทนฺติ ทาสกมฺมกรโปริสสฺส เทนฺติ มิตฺตามจฺจาน เทนฺติ าติสาโลหิตาน
เทนฺติ ยาทิสานิ ภิกฺขูน เทนฺติ น ตาทิสานิ ขาทนียานิ สายนียานิ
ปานานิ อตฺตนา ปวนฺติ มาตาปตูน เทนฺติ ปุตฺตทารสฺส เทนฺติ
ทาสกมฺมกรโปริสสฺส เทนฺติ มิตฺตามจฺจาน เทนฺติ าติสาโลหิตาน
# ๑ ม. ยถยิเม ฯ
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เทนฺติ ยาทิสานิ ภิกฺขูน เทนฺติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู วณฺณวนฺโต ๑
อเหสุ ปนินฺทฺริยา ปสนฺนมุขวณฺณา วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺณา ฯ
[๓๐๕] อาจิณฺณ โข ปเนต วสฺส วุตฺถาน ภิกขฺ ูน ภควนฺต
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ฯ อถโข เต ภิกฺขู วสฺส วุตฺถา เตมาสจฺจเยน
เสนาสน สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน เวสาลี เตนุปสงฺกมึสุ ๒
อนุปุพฺเพน เยน เวสาลี มหาวน กูฏาคารสาลา เยน ภควา
เตนุปงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ ฯ เตน โข ปน สมเยน ทิสาสุ วสฺส วุตฺถา ภิกฺขู กิสา
โหนฺติ ลูขา ทุพฺพณฺณา อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา ธมนิสนฺถตคตฺตา ฯ
วคฺคุมุทาตีริยา ปน ภิกฺขู วณฺณวนฺโต โหนฺติ ปนินทฺ ฺริยา
ปสนฺนมุขวณฺณา 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
# ๑ ม. วณฺณวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. เตน ปกฺกมึสุ ฯ
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พุทฺธา ภควนฺโต ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉนฺติ ธมฺม วา เทเสสฺสาม
สาวกาน วา สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสามาติ ฯ อถโข ภควา วคฺคุ
มุทาตีริเย ภิกฺขู เอตทโวจ ยถากถ ปน ตุเมฺห ภิกขฺ เว สมคฺคา
สมฺโมทมานา อวิวทมานา ผาสุก วสฺส วสิตฺถ น จ ปณฺฑเกน
กิลมิตฺถาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
กจฺจิ ปน โว ภิกฺขเว ภูตนฺติ ฯ ภูต ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ
ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห ภิกฺขเว อุทรสฺส การณา คิหีน อฺมฺสฺส
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส วณฺณ ภาสิสฺสถ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ อนุปสมฺปนฺนสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อาโรเจยฺย ภูตสฺมึ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๐๖] โย ปนาติ ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อนุปสมฺปนฺโน นาม ภิกฺขฺุจ
ภิกฺขุนิฺจ เปตฺวา อวเสโส อนุปสมฺปนฺโน นาม ฯ
[๓๐๗] อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม นาม ฌาน วิโมกฺโข สมาธิ
สมาปตฺติ าณทสฺสน มคฺคภาวนา ผลสจฺฉิกิริยา กิเลสปฺปหาน
วินีวรณตา จิตฺตสฺส สฺุาคาเร อภิรติ ฯ
[๓๐๘] ฌานนฺติ ปม ฌาน ทุติย ฌาน ตติย ฌาน จตุตฺถ
ฌาน ฯ วิโมกฺโขติ สฺุโต วิโมกฺโข อนิมิตฺโต วิโมกฺโข
อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ฯ สมาธีติ สฺุโต สมาธิ อนิมิตฺโต สมาธิ
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อปฺปณิหิโต สมาธิ ฯ สมาปตฺตีติ สฺุตา สมาปตฺติ อนิมิตฺตา
สมาปตฺติ อปฺปณิหิตา สมาปตฺติ ฯ าณนฺติ ๑ 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 สจฺฉิกิรยิ า อนาคามิผลสฺส สจฺฉิกิริยา
อรหตฺตผลสฺส สจฺฉิกิริยา ฯ กิเลสปฺปหานนฺติ ราคสฺส ปหาน
โทสสฺส ปหาน โมหสฺส ปหาน ฯ วินีวรณตา จิตฺตสฺสาติ ราคา
จิตฺตสฺส ๒ วินีวรณตา โทสา จิตฺตสฺส ๓ วินีวรณตา โมหา จิตฺตสฺส ๔
วินีวรณตา ฯ สฺุาคาเร อภิรตีติ ปเมน ฌาเนน สฺุาคาเร
อภิรติ ทุติเยน ฌาเนน สฺุาคาเร อภิรติ ตติเยน ฌาเนน
สฺุาคาเร อภิรติ จตุตฺเถน ฌาเนน สฺุาคาเร อภิรติ ฯ
[๓๐๙] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส
ปม ฌาน สมาปชฺชามีติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปม ฌาน สมาปนฺโนติ
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส
ปมสฺส ฌานสฺส ลาภิมฺหีติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมสฺส ฌานสฺส วสิมฺหีติ ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส
# ๑ ม. าณทสฺสนนฺติ ฯ ๒-๓-๔ ม. จิตฺต ฯ
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ปม ฌาน สจฺฉิกต มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๑๐] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ทุติย ฌาน ตติย
ฌาน จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน จตุตฺถสฺส
ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ จตุตฺถ ฌาน สจฺฉิกต มยาติ ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๑๑] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส สฺุต วิโมกฺข
อนิมิตฺต วิโมกฺข อปฺปณิหิต วิโมกฺข สฺุต สมาธึ อนิมิตฺต
สมาธึ อปฺปณิหิต สมาธึ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน
อปฺปณิหิตสฺส สมาธิสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ อปฺปณิหิโต สมาธิ
สจฺฉิกโต มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๑๒] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส สฺุต สมาปตฺตึ
อนิมิตฺต สมาปตฺตึ อปฺปณิหิต สมาปตฺตึ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ
สมาปนฺโน อปฺปณิหิตาย สมาปตฺติยา ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ อปฺปณิหิตา
สมาปตฺติ สจฺฉิกตา มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๑๓] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ติสฺโส วิชชฺ า สมาปชฺชึ
สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ติสฺสนฺน วิชชฺ าน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ
ติสฺโส วิชชฺ า สจฺฉิกตา มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๑๔] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส จตฺตาโร สติปฏาเน
จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร อิทฺธปิ าเท สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ
สมาปนฺโน จตุนฺน อิทฺธิปาทาน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ จตฺตาโร
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อิทฺธิปาทา สจฺฉิกตา มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๑๕] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ
พลานิ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปฺจนฺน พลาน
ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปฺจ พลานิ สจฺฉิกตานิ มยาติ ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๑๖] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส สตฺต โพชฺฌงฺเค
สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน ลาภิมฺหิ
วสิมฺหิ สตฺต โพชฺฌงฺคา สจฺฉิกตา มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๑๗] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส อริย อฏงฺคิก มคฺค
สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส
ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค สจฺฉิกโต มยาติ
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๑๘] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส โสตาปตฺติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล อรหตฺตผล ๑ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน
อรหตฺตผลสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ อรหตฺตผล สจฺฉิกต มยาติ
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๑๙] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ราโค เม จตฺโต โทโส
เม จตฺโต โมโห เม จตฺโต วนฺโต มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสฺสฏโ
# ๑ ม. ยุ. อรหตฺต ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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อุกฺเขฏิโต สมุกฺเขฏิโตติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๐] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ราคา เม จิตฺต วินีวรณ
โทสา เม จิตฺต วินีวรณ โมหา เม จิตฺต วินีวรณนฺติ ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๑] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส สฺุาคาเร ปม ฌาน
ทุติย ฌาน ตติย ฌาน จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ
สมาปนฺโน สฺุาคาเร จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ
สฺุาคาเร จตุตฺถ ฌาน สจฺฉิกต มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๒] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน ทุติยฺจ
ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส
ทุติยสฺส จ ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน ทุติยฺจ
ฌาน สจฺฉิกต มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน ตติยฺจ ฌาน
ฯเปฯ ปมฺจ ฌาน จตุตฺถฺจ ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ
สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส จตุตฺถสฺส จ ฌานสฺส ลาภิมฺหิ
วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน จตุตฺถฺจ ฌาน สจฺฉิกต มยาติ
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๓] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน
สฺุตฺจ วิโมกฺข อนิมิตฺตฺจ วิโมกฺข อปฺปณิหิตฺจ วิโมกฺข
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สฺุตฺจ สมาธึ อนิมิตฺตฺจ สมาธึ อปฺปณิหิตฺจ สมาธึ
สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส
อปฺปณิหิตสฺส จ สมาธิสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน
อปฺปณิหิโต จ สมาธิ สจฺฉิกโต มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๔] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน
สฺุตฺจ สมาปตฺตึ อนิมิตฺตฺจ สมาปตฺตึ อปฺปณิหิตฺจ
สมาปตฺตึ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ
ฌานสฺส อปฺปณิหิตาย จ สมาปตฺติยา ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ
ฌาน อปฺปณิหิตา จ สมาปตฺติ สจฺฉิกตา มยาติ ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๕] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน ติสฺโส
จ วิชฺชา สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส
ติสฺสนฺนฺจ วิชฺชาน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน ติสฺโส
จ วิชฺชา สจฺฉิกตา มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๖] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน
จตฺตาโร จ สติปฏาเน จตฺตาโร จ สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร จ
อิทฺธิปาเท สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส
จตุนฺนฺจ อิทฺธิปาทาน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน จตฺตาโร
จ อิทฺธิปาทา สจฺฉิกตา มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
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[๓๒๗] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน ปฺจ
จ อินฺทฺริยานิ ปฺจ จ พลานิ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน
ปมสฺส จ ฌานสฺส ปฺจนฺนฺจ พลาน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ
ปมฺจ ฌาน ปฺจ จ พลานิ สจฺฉิกตานิ มยาติ ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๘] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน สตฺต
จ โพชฺฌงฺเค สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ
ฌานสฺส สตฺตนฺนฺจ โพชฺฌงฺคาน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ
ฌาน สตฺต จ โพชฺฌงฺคา สจฺฉิกตา มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๒๙] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส 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 ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๓๐] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน โสตาปตฺติผลฺจ สกทาคามิผลฺจ อนาคามิผลฺจ อรหตฺตผลฺจ
สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ปมสฺส จ ฌานสฺส อรหตฺตผลสฺส จ ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปมฺจ ฌาน อรหตฺตผลฺจ
สจฺฉิกต มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
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[๓๓๑] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ราโค จ เม จตฺโต โทโส จ เม
จตฺโต โมโห จ เม จตฺโต วนฺโต มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสฺสฏโ
อุกฺเขฏิโต สมุกฺเขฏิโตติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๓๒] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน สมาปชฺชึ
สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ราคา จ เม จิตฺต วินีวรณ
โทสา จ เม จิตฺต วินีวรณ โมหา จ เม จิตฺต วินีวรณนฺติ
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๓๓] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ทุติยฺจ ฌาน ตติยฺจ
ฌาน ฯเปฯ ทุติยฺจ ฌาน จตุตฺถฺจ ฌาน สมาปชฺชึ
สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ทุติยสฺส จ ฌานสฺส จตุตฺถสฺส จ
ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ทุติยฺจ ฌาน จตุตฺถฺจ ฌาน
สจฺฉิกต มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อาโรเจยฺยาติ
อนุปสมฺปนฺนสฺส ทุติยฺจ ฌาน ฯเปฯ โมหา จ เม จิตฺต
วินีวรณนฺติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อาโรเจยฺยาติ
อนุปสมฺปนฺนสฺส ทุติยฺจ ฌาน ปมฺจ ฌาน สมาปชฺชึ
สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ทุติยสฺส จ ฌานสฺส ปมสฺส จ
ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ทุติยฺจ ฌาน ปมฺจ ฌาน
สจฺฉิกต มยาติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ
อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส โมหา จ เม จิตฺต วินีวรณ ปมฺจ
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ฌาน สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน โมหา จ เม จิตฺต
วินีวรณ ปมสฺส จ ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ โมหา จ
เม จิตฺต วินีวรณ ปมฺจ ฌาน สจฺฉิกต มยาติ ภณนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯเปฯ อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส
โมหา จ เม จิตฺต วินีวรณ โทสา จ เม จิตฺต วินีวรณนฺติ
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๓๔] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส 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 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 ฯเปฯ
ราโค จ เม จตฺโต โทโส จ เม จตฺโต 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 ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๓๕] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปม ฌาน
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สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม ทุติย ฌาน สมาปชฺชินฺติ ภณนฺตสฺส
ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส นปฺปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ
วตฺตุกาโม 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 อิทฺธปิ าเท ปฺจินฺทฺริยานิ
ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺเค อริย อฏงฺคิก มคฺค โสตาปตฺติผล
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหตฺตผล สมาปชฺชึ ราโค
เม จตฺโต โทโส เม จตฺโต โมโห เม จตฺโต วนฺโต
มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสฺสฏโ อุกฺเขฏิโต สมุกฺเขฏิโต ราคา เม
จิตฺต วินีวรณ โทสา เม จิตฺต วินีวรณ โมหา เม จิตฺต
วินีวรณนฺติ ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส
นปฺปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๓๖] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ทุติย ฌาน สมาปชฺชินฺติ
วตฺตุกาโม ฯเปฯ โมหา เม จิตฺต วินีวรณนฺติ
ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส นปฺปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส
ทุติย ฌาน สมาปชฺชินฺติ วตฺตุกาโม ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ
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ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส นปฺปฏิวิชานนฺตสฺส
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส
โมหา เม จิตฺต วินีวรณนฺติ วตฺตุกาโม ปม ฌาน
สมาปชฺชินฺติ ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส
นปฺปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อาโรเจยฺยาติ
อนุปสมฺปนฺนสฺส โมหา เม จิตฺต วินวี รณนฺติ วตฺตุกาโม โทสา
เม จิตฺต วินีวรณนฺติ ภณนฺตสฺส ปฏิวชิ านนฺตสฺส อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส นปฺปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาโรเจยฺยาติ
อนุปสมฺปนฺนสฺส ปมฺจ ฌาน ทุติยฺจ ฌาน ตติยฺจ
ฌาน จตุตฺถฺจ ฌาน ฯเปฯ โทสา เม จิตฺต วินีวรณนฺติ
วตฺตุกาโม โมหา เม จิตฺต วินีวรณนฺติ ภณนฺตสฺส
ปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส นปฺปฏิวิชานนฺตสฺส
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๓๗] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ทุติยฺจ ฌาน ตติยฺจ
ฌาน จตุตฺถฺจ ฌาน ฯเปฯ โมหา จ เม จิตฺต วินีวรณนฺติ
วตฺตุกาโม ปม ฌาน สมาปชฺชินฺติ ภณนฺตสฺส ปฏิวิชานนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส นปฺปฏิวิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๓๘] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส โย เต วิหาเร วสิ
โส ภิกฺขุ ปม ฌาน สมาปชฺชิ สมาปชฺชติ สมาปนฺโน โส
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ภิกฺขุ ปมสฺส ฌานสฺส ลาภี วสี เตน ภิกฺขุนา ปม ฌาน
สจฺฉิกตนฺติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาโรเจยฺยาติ
อนุปสมฺปนฺนสฺส โย เต วิหาเร วสิ โส ภิกฺขุ ทุติย ฌาน
ตติย ฌาน จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชิ สมาปชฺชติ สมาปนฺโน โส
ภิกฺขุ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภี วสี เตน ภิกฺขุนา จตุตฺถ
ฌาน สจฺฉิกตนฺติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาโรเจยฺยาติ
อนุปสมฺปนฺนสฺส โย เต วิหาเร วสิ โส ภิกฺขุ สฺุต
วิโมกฺข อนิมิตฺต วิโมกฺข อปฺปณิหิต วิโมกฺข สฺุต สมาธึ
อนิมิตฺต สมาธึ อปฺปณิหิต สมาธึ สมาปชฺชิ สมาปชฺชติ สมาปนฺโน
โส ภิกฺขุ อปฺปณิหิตสฺส สมาธิสฺส ลาภี วสี เตน ภิกฺขุนา
อปฺปณิหิโต สมาธิ สจฺฉิกโตติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส โย เต วิหาเร วสิ โส ภิกฺขุ
สฺุต สมาปตฺตึ อนิมิตฺต สมาปตฺตึ อปฺปณิหิต สมาปตฺตึ
ติสฺโส วิชชฺ า จตฺตาโร สติปฏาเน จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน
จตฺตาโร อิทธฺ ิปาเท ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺเค
อริย อฏงฺคิก มคฺค โสตาปตฺติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
อรหตฺตผล สมาปชฺชิ ฯเปฯ ตสฺส ภิกฺขุโน ราโค จตฺโต โทโส
จตฺโต โมโห จตฺโต วนฺโต มุตฺโต ปหีโน ปฏินิสสฺ ฏโ อุกฺเขฏิโต
สมุกฺเขฏิโต ตสฺส ภิกฺขุโน ราคา จิตฺต วินีวรณ โทสา จิตฺต
วินีวรณ โมหา จิตฺต วินีวรณนฺติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส 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 ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส โย เต วิหาร ปริภฺุชิ โย เต จีวร ปริภฺุชิ
โย เต ปณฑ
ฺ ปาต ปริภฺุชิ โย เต เสนาสน ปริภฺุชิ โย
เต คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ปริภ
ุ ฺชิ โส ภิกขฺ ุ สฺุาคาเร จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชิ สมาปชฺชติ สมาปนฺโน โส ภิกขฺ ุ
สฺุาคาเร จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภี วสี เตน ภิกขฺ ุนา สฺุาคาเร
จตุตฺถ ฌาน สจฺฉิกตนฺติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๓๙] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส เยน เต วิหาโร
ปริภุตฺโต เยน เต จีวร ปริภุตฺต เยน เต ปณฺฑปาโต
ปริภุตฺโต เยน เต เสนาสน ปริภุตฺต เยน เต คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าโร ปริภุตโฺ ต โส ภิกฺขุ สฺุาคาเร จตุตฺถ ฌาน
สมาปชฺชิ สมาปชฺชติ สมาปนฺโน โส ภิกฺขุ สฺุาคาเร จตุตฺถสฺส
ฌานสฺส ลาภี วสี เตน ภิกฺขุนา สฺุาคาเร จตุตฺถ ฌาน
สจฺฉิกตนฺติ ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๔๐] อาโรเจยฺยาติ อนุปสมฺปนฺนสฺส ย ตฺว อาคมฺม
วิหาร อทาสิ จีวร ปณฺฑปาต เสนาสน คิลานปจฺจยเภสชฺช-
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ปริกฺขาร อทาสิ โส ภิกฺขุ สฺุาคาเร จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชิ
ฯเปฯ เตน ภิกฺขุนา สฺุาคาเร จตุตฺถ ฌาน สจฺฉิกตนฺติ
ภณนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๔๑] อนาปตฺติ อุปสมฺปนฺนสฺส ภูต อาโรเจสิ อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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นวมสิกฺขาปท
[๓๔๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ฉพฺพคฺคิเยหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ภณฺฑนกโต
โหติ ฯ โส สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อาปตฺตึ ๑ อาปชฺชิตฺวา สงฺฆ
ตสฺสา อาปตฺติยา ปริวาส ยาจิ ฯ ตสฺส สงฺโฆ ตสฺสา อาปตฺติยา
ปริวาส อทาสิ ฯ เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย อฺตรสฺส
ปูคสฺส สงฺฆภตฺต โหติ ฯ โส ปริวสนฺโต ภตฺตคฺเค อาสนปริยนฺเต
นิสีทิ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เต อุปาสเก เอตทโวจุ
เอโส อาวุโส อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ตุมฺหาก สมฺภาวิโต
กุลูปโก เยเนว หตฺเถน สทฺธาเทยฺย ภฺุชติ เตเนว หตฺเถน
อุปกฺกมิตฺวา อสุจึ โมเจติ โส สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ อาปตฺตึ
อาปชฺชิตฺวา สงฺฆ ตสฺสา อาปตฺติยา ปริวาส ยาจิ ตสฺส สงฺโฆ
ตสฺสา อาปตฺติยา ปริวาส อทาสิ โส ปริวสนฺโต อาสนปริยนฺเต
นิสินฺโนติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขุสฺส
ทุฏุลฺล อาปตฺตึ อนุปสมฺปนฺนสฺส อาโรเจสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส ทุฏุลฺล อาปตฺตึ อนุปสมฺปนฺนสฺส อาโรเจถาติ ฯ
# ๑ ยุ. สุกกฺ วิสฏิอาปตฺตึ ฯ
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สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา ภิกฺขุสฺส ทุฏ ุลฺล อาปตฺตึ อนุปสมฺปนฺนสฺส อาโรเจสฺสถ
เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขุสฺส
ทุฏุลฺล อาปตฺตึ อนุปสมฺปนฺนสฺส อาโรเจยฺย อฺตฺร
ภิกฺขุสมฺมติยา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๔๓] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุสฺสาติ อฺสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ
ทุฏุลฺลา นาม อาปตฺติ จตฺตาริ จ ปาราชิกานิ เตรส จ
สงฺฆาทิเสสา ฯ อนุปสมฺปนฺโน นาม ภิกฺขฺุจ ภิกฺขุนิฺจ เปตฺวา
อวเสโส อนุปสมฺปนฺโน นาม ฯ อาโรเจยฺยาติ อาโรเจติ ๑ อิตฺถิยา
วา ปุริสสฺส วา คหฏสฺส วา ปพฺพชิตสฺส วา ฯ อฺตฺร
ภิกฺขุสมฺมติยาติ เปตฺวา ภิกฺขุสมฺมตึ ฯ
[๓๔๔] อตฺถิ ภิกฺขสุ มฺมติ อาปตฺติปริยนฺตา น กุลปริยนฺตา
อตฺถิ ภิกฺขุสมฺมติ กุลปริยนฺตา น อาปตฺติปริยนฺตา อตฺถิ
ภิกฺขุสมฺมติ อาปตฺติปริยนฺตา จ กุลปริยนฺตา จ อตฺถิ ภิกฺขุสมฺมติ
เนว อาปตฺติปริยนฺตา น กุลปริยนฺตา ฯ อาปตฺติปริยนฺตา นาม
อาปตฺติโย ปริคฺคหิตาโย โหนฺติ เอตฺตกาหิ อาปตฺตีหิ
อาโรเจตพฺโพติ ฯ กุลปริยนฺตา นาม กุลานิ ปริคฺคหิตานิ โหนฺติ เอตฺตเกสุ
กุเลสุ อาโรเจตพฺโพติ ฯ อาปตฺติปริยนฺตา จ กุลปริยนฺตา จ นาม
# ๑ ม. อาโรเจยฺย ฯ
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อาปตฺติโย จ ปริคฺคหิตาโย โหนฺติ กุลานิ จ ปริคคฺ หิตานิ โหนฺติ
เอตฺตกาหิ อาปตฺตีหิ เอตฺตเกสุ กุเลสุ อาโรเจตพฺโพติ ฯ เนว
อาปตฺติปริยนฺตา น กุลปริยนฺตา นาม อาปตฺติโย จ อปริคฺคหิตาโย
โหนฺติ กุลานิ จ อปริคฺคหิตานิ โหนฺติ เอตฺตกาหิ อาปตฺตีหิ
เอตฺตเกสุ กุเลสุ อาโรเจตพฺโพติ ฯ
[๓๔๕] อาปตฺติปริยนฺเต ยา อาปตฺติโย ปริคฺคหิตาโย โหนฺติ
ตา อาปตฺติโย เปตฺวา อฺาหิ อาปตฺตีหิ อาโรเจติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ กุลปริยนฺเต ยานิ กุลานิ ปริคฺคหิตานิ โหนฺติ
ตานิ กุลานิ เปตฺวา อฺเสุ กุเลสุ อาโรเจติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อาปตฺติปริยนฺเต จ กุลปริยนฺเต จ ยา อาปตฺติโย
ปริคฺคหิตาโย โหนฺติ ตา อาปตฺติโย เปตฺวา ยานิ กุลานิ
ปริคฺคหิตานิ โหนฺติ ตานิ กุลานิ เปตฺวา อฺาหิ อาปตฺตีหิ
อฺเสุ กุเลสุ อาโรเจติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เนว
อาปตฺติปริยนฺเต น กุลปริยนฺเต อนาปตฺติ ฯ
[๓๔๖] ทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา ทุฏุลฺลาปตฺติสฺี อนุปสมฺปนฺนสฺส
อาโรเจติ อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา เวมติโก อนุปสมฺปนฺนสฺส อาโรเจติ อฺตฺร
ภิกฺขุสมฺมติยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา
อทุฏุลฺลาปตฺติสฺี อนุปสมฺปนฺนสฺส อาโรเจติ อฺตฺร
ภิกฺขุสมฺมติยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
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[๓๔๗] อทุฏุลฺล อาปตฺตึ อาโรเจติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺนสฺส ทุฏุลลฺ  วา อทุฏุลฺล วา อชฺฌาจาร อาโรเจติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา ทุฏุลฺลาปตฺติสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา อทุฏุลฺลาปตฺติสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๔๘] อนาปตฺติ วตฺถุ อาโรเจติ โน อาปตฺตึ อาปตฺตึ
อาโรเจติ โน วตฺถุ ภิกขฺ ุสมฺมติยา อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ทสมสิกฺขาปท
[๓๔๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อาฬวิย วิหรติ อคฺคาฬเว
เจติเย ฯ เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา ๑ ภิกฺขู นวกมฺม กโรนฺตา
ปวึ ขณนฺติป ขณาเปนฺติป ฯ มนุสสฺ า อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา ปวึ ขณิสฺสนฺติป ขณาเปสฺสนฺติป
เอกินฺทฺริย สมณา สกฺยปุตฺติยา ชีว วิเหเนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข
ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อาฬวิกา ๒ ภิกฺขู ปวึ ขณิสฺสนฺติป ขณาเปสฺสนฺติปติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ปวึ ขณถป ขณาเปถปติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุรสิ า ปวึ
ขณิสฺสถป ขณาเปสฺสถป ชีวสฺิโน หิ โมฆปุรสิ า มนุสฺสา
ปวิยา เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ปวึ ขเณยฺย วา ขณาเปยฺย วา
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๕๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ปวี นาม เทฺว
# ๑-๒ ม. อาฬวกา ฯ
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ปวิโย ชาตา จ ปวี อชาตา จ ปวี ฯ ชาตา นาม ปวี
สุทฺธปสุ สุทธฺ มตฺติกา อปฺปปาสาณา อปฺปสกฺขรา อปฺปกลา
อปฺปมรุมฺพา อปฺปพาลิกา เยภุยฺเยน ปสุ ๑ เยภุยฺเยน มตฺติกา
อทฑฺฒาป วุจฺจติ ชาตา ปวี ฯ โยป ปสุปฺุโช วา มตฺติกาปฺุโช
วา อติเรกจาตุมาส โอวฏโ อยมฺป วุจฺจติ ชาตา
ปวี ฯ อชาตา นาม ปวี สุทฺธปาสาณา สุทฺธสกฺขรา สุทฺธกลา
สุทฺธมรุมฺพา สุทฺธพาลิกา อปฺปปสุ อปฺปมตฺติกา เยภุยฺเยน
ปาสาณา เยภุยฺเยน สกฺขรา เยภุยฺเยน กลา เยภุยฺเยน มรุมฺพา
เยภุยฺเยน พาลิกา ๒ ทฑฺฒาป วุจฺจติ อชาตา ปวี ฯ โยป
ปสุปฺุโช วา มตฺติกาปฺุโช วา อูนกจาตุมาส ๓ โอวฏโ อยมฺป
วุจฺจติ อชาตา ปวี ฯ
[๓๕๑] ขเณยฺยาติ สย ขณติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ขณาเปยฺยาติ อฺ ขณาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สกึ
อาณตฺโต พหุกป ขณติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๕๒] ปวิยา ปวีสฺี ขณติ วา ขณาเปติ วา ภินทฺ ติ
วา เภทาเปติ วา ทหติ วา ทหาเปติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ปวิยา เวมติโก ขณติ วา ขณาเปติ วา ภินฺทติ วา เภทาเปติ
วา ทหติ วา ทหาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปวิยา
อปวีสฺี ขณติ วา ขณาเปติ วา ภินฺทติ วา เภทาเปติ วา
# ๑ ม. ปสุกา ฯ ๒ ม. วาลิกา ฯ ๓ ม. ยุ. โอมกจาตุมาส ฯ
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ทหติ วา ทหาเปติ วา อนาปตฺติ ฯ อปวิยา ปวีสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปวิยา เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อปวิยา อปวีสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๓๕๓] อนาปตฺติ อิม ชาน อิม เทหิ อิม อาหร
อิมินา อตฺโถ อิม กปฺปย  กโรหีติ ภณติ อสฺจิจฺจ อสติยา
อชานนฺตสฺส อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมกิ สฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ๑ ฯ
มุสาวาทวคฺโค ปโม ๒ ฯ
_____________
ตสฺสุทฺทาน ฯ
มุสาโอมสเปสฺุ ปทเสยฺยาย เว ทุเว
อฺตฺร วิฺุนา ภูตา ทุฏุลฺลาปตฺติ ขณนาติ ฯ
_____________
# ๑ ม. ปถวีขณนสิกฺขาปท นิฏิต ทสม ฯ ๒ ม. มุสาวาทวคฺโค นิฏิโต ปโม ฯ
# ยุ. ปโม วคฺโค ฯ
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ภูตคามวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๓๕๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อาฬวิย วิหรติ อคฺคาฬเว
เจติเย ฯ เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา ภิกฺขู นวกมฺม กโรนฺตา
รุกฺข ฉินฺทนฺติป เฉทาเปนฺติป ฯ อฺตโรป อาฬวิโก ภิกฺขุ รุกฺข
ฉินฺทติ ฯ ตสฺมึ รุกฺเข อธิวตฺถา เทวตา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ
มา ภนฺเต อตฺตโน ภวน กตฺตุกาโม มยฺห ภวน ฉินฺทาติ ๑ ฯ โส
ภิกฺขุ อนาทิยนฺโต ฉินฺทิเยว ตสฺสา จ เทวตาย ทารกสฺส พาหุ
อาโกเฏสิ ฯ อถโข ตสฺสา เทวตาย เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อิม
ภิกฺขุ อิเธว ชีวิตา โวโรเปยฺยนฺติ ฯ อถโข ตสฺสา เทวตาย
เอตทโหสิ น โข ปเนต ๒ ปฏิรูป ยาห อิม ภิกขฺ ุ อิเธว
ชีวิตา โวโรเปยฺย ยนฺนูนาห ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจยฺยนฺติ ฯ
อถโข สา เทวตา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ สาธุ สาธุ เทวเต สาธุ โข ตฺว
เทวเต ต ภิกฺขุ น ชีวิตา โวโรเปสิ สจชฺช ตฺว เทวเต
ต ภิกฺขุ ชีวติ า โวโรเปยฺยาสิ พหุ จ ตฺว เทวเต อปฺุ
ปสเวยฺยาสิ คจฺฉ ตฺว เทวเต อมุกสฺมึ โอกาเส รุกฺโข วิวิตฺโต
ตสฺมึ อุปคจฺฉาติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา รุกฺข ฉินฺทิสฺสนฺติป เฉทาเปสฺสนฺติป
# ๑ ม. ยุ. ฉินฺทีติ ฯ ๒ ม. ยุ. เมต ฯ
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เอกินฺทฺริย สมณา สกฺยปุตฺติยา ชีว วิเหเนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข
ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อาฬวิกา ภิกฺขู รุกฺข ฉินฺทิสฺสนฺติป เฉทาเปสฺสนฺติปติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ตุเมฺห ภิกฺขเว รุกฺข ฉินทฺ ถป เฉทาเปถปติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุรสิ า รุกฺข
ฉินฺทิสฺสถป เฉทาเปสฺสถป ชีวสฺิโน หิ โมฆปุริสา มนุสฺสา
รุกฺขสฺมึ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ ภูตคามปาตพฺยตาย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๕๕] ภูตคาโม นาม ปฺจ พีชชาตานิ มูลพีช ขนฺธพีช
ผฬุพีช อคฺคพีช พีชพีชเมว ๑ ปฺจม ฯ มูลพีช นาม หฬิทฺท ๒
สิงฺคเวร วจ ๓ วจตฺถ อติวิส ๔ กฏกโรหิณี อุสรี  ภทฺทมุตฺตก ยานิ
วา ปนฺานิป อตฺถิ มูเล ชายนฺติ มูเล สฺชายนฺติ เอต
มูลพีช นาม ฯ ขนฺธพีช นาม อสฺสฏโ นิโคฺรโธ ปลกฺโข
อุทุมฺพโร กจฺฉโก กปโน ยานิ วา ปนฺานิป อตฺถิ ขนฺเธ
ชายนฺติ ขนฺเธ สฺชายนฺติ เอต ขนฺธพีช นาม ฯ ผฬุพีช นาม
อุจฺฉุ เวฬุ นโฬ ยานิ วา ปนฺานิป อตฺถิ ปพฺเพ ชายนฺติ
# ๑ ยุ. พีชพีชฺเจว ฯ ๒ ม. ยุ. พลิทฺทิ ฯ ๓ ม. สิงฺคิเวร วจา ฯ ๔ ม. อติวิสา ฯ
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ปพฺเพ สฺชายนฺติ เอต ผฬุพีช นาม ฯ อคฺคพีช นาม อชฺชกุ 
ผณิชฺชก หิรเิ วร ยานิ วา ปนฺานิป อตฺถิ อคฺเค ชายนฺติ
อคฺเค สฺชายนฺติ เอต อคฺคพีช นาม ฯ พีชพีช นาม ปุพฺพณฺณ
อปรณฺณ ยานิ วา ปนฺานิป อตฺถิ พีเช ชายนฺติ พีเช
สฺชายนฺติ เอต พีชพีช นาม ปฺจม ฯ
[๓๕๖] พีเช พีชสฺี ฉินฺทติ วา เฉทาเปติ วา ภินฺทติ วา
เภทาเปติ วา ปจติ วา ปจาเปติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
พีเช เวมติโก ฉินฺทติ วา เฉทาเปติ วา ภินฺทติ วา เภทาเปติ
วา ปจติ วา ปจาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ พีเช อพีชสฺี
ฉินฺทติ วา เฉทาเปติ วา ภินฺทติ วา เภทาเปติ วา
ปจติ วา ปจาเปติ วา อนาปตฺติ ฯ อพีเช พีชสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อพีเช เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อพีเช
อพีชสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๓๕๗] อนาปตฺติ อิม ชาน อิม เทหิ อิม อาหร อิมินา
อตฺโถ อิม กปฺปย กโรหีติ ภณติ อสฺจิจฺจ อสติยา
อชานนฺตสฺส อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมกิ สฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ทุติยสิกฺขาปท
[๓๕๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ฉนฺโน สย ๑ อนาจาร อาจริตฺวา
สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน อฺเนฺ ปฏิจรติ โก
อาปนฺโน กึ อาปนฺโน กิสฺมึ อาปนฺโน กถ อาปนฺโน ก
ภณถ กึ ภณถาติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา ฉนฺโน
สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน อฺเนฺ ปฏิจริสฺสติ
โก อาปนฺโน กึ อาปนฺโน กิสฺมึ อาปนฺโน กถ อาปนฺโน ก
ภณถ กึ ภณถาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต ฉนฺน ปฏิปุจฉฺ ิ สจฺจ
กิร ตฺว ฉนฺน สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน อฺเนฺ
ปฏิจรสิ โก อาปนฺโน ฯเปฯ กึ ภณถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส สงฺฆมชฺเฌ
อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน อฺเนฺ ปฏิจริสฺสสิ โก อาปนฺโน ฯเปฯ
กึ ภณถาติ เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว
สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน ๒ อฺวาทก โรเปตุ ฯ เอวฺจ ปน
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ อติเรกปาเน ภวิตพฺพ ฯ
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ภิกฺขเว โรเปตพฺพ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ฉนฺโน ภิกฺขุ
สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน อฺเนฺ ปฏิจรติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อฺวาทก
โรเปยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
ฉนฺโน ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน อฺเนฺ
ปฏิจรติ ฯ สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อฺวาทก โรเปติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน อฺวาทกสฺส โรปนา
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ โรปต สงฺเฆน
ฉนฺนสฺส ภิกขฺ ุโน อฺวาทก ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๕๙] อถโข ภควา อายสฺมนฺต ฉนฺน อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา
ทุพฺภรตาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
อฺวาทเก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท
ปฺตฺต โหติ ฯ
[๓๖๐] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ฉนฺโน สงฺฆมชฺเฌ
อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน อฺเนฺ ปฏิจรนฺโต อาปตฺตึ
อาปชฺชิสฺสามีติ ตุณฺหีภูโต สงฺฆ วิเหเสติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
ฉนฺโน สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน ตุณฺหีภูโต สงฺฆ
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วิเหเสสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
อถโข ภควา อายสฺมนฺต ฉนฺน ปฏิปุจฉฺ ิ สจฺจ กิร ตฺว ฉนฺน
สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน ตุณฺหีภูโต สงฺฆ วิเหเสสีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว
โมฆปุริส สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยฺุชิยมาโน ตุณฺหีภูโต สงฺฆ
วิเหเสสฺสสิ เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว
สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน ๑ วิเหสก โรเปตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
โรเปตพฺพ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ฉนฺโน ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา
อนุยฺุชิยมาโน ตุณฺหีภูโต สงฺฆ วิเหเสติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน วิเหสก โรเปยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ฉนฺโน ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา
อนุยฺุชิยมาโน ตุณฺหีภูโต สงฺฆ วิเหเสติ ฯ สงฺโฆ ฉนฺนสฺส
ภิกฺขุโน วิเหสก โรเปติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ ฉนฺนสฺส ภิกขฺ ุโน
วิเหสกสฺส โรปนา โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
โรปต สงฺเฆน ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน วิเหสก ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๓๖๑] อถโข ภควา อายสฺมนฺต ฉนฺน อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา
# ๑ อติเรกปาเน ภวิตพฺพ ฯ
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ทุพฺภรตาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
อฺวาทเก วิเหสเก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๖๒] อฺวาทโก นาม สงฺฆมชฺเฌ วตฺถุสฺมึ วา อาปตฺติยา
วา อนุยฺุชิยมาโน ต น กเถตุกาโม ต น อุคฺฆาเฏตุกาโม
อฺเนฺ ปฏิจรติ โก อาปนฺโน กึ อาปนฺโน กิสฺมึ
อาปนฺโน กถ อาปนฺโน ก ภณถ กึ ภณถาติ เอโส
อฺวาทโก นาม ฯ
[๓๖๓] วิเหสโก นาม สงฺฆมชฺเฌ วตฺถุสฺมึ วา อาปตฺติยา
วา อนุยฺุชิยมาโน ต น กเถตุกาโม ต น อุคฺฆาเฏตุกาโม
ตุณฺหีภูโต สงฺฆ วิเหเสติ เอโส วิเหสโก นาม ฯ
[๓๖๔] อโรปเต อฺวาทเก สงฺฆมชฺเฌ วตฺถุสฺมึ วา อาปตฺติยา
วา อนุยฺุชิยมาโน ต น กเถตุกาโม ต น อุคฺฆาเฏตุกาโม
อฺเนฺ ปฏิจรติ โก อาปนฺโน กึ อาปนฺโน กิสฺมึ
อาปนฺโน กถ อาปนฺโน ก ภณถ กึ ภณถาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อโรปเต วิเหสเก สงฺฆมชฺเฌ วตฺถสุ ฺมึ วา อาปตฺติยา
วา อนุยฺุชิยมาโน ต น กเถตุกาโม ต น อุคฺฆาเฏตุกาโม
ตุณฺหีภูโต สงฺฆ วิเหเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๖๕] โรปเต อฺวาทเก สงฺฆมชฺเฌ วตฺถุสฺมึ วา อาปตฺติยา
วา อนุยฺุชิยมาโน ต น กเถตุกาโม ต น อุคฺฆาเฏตุกาโม
อฺเนฺ ปฏิจรติ โก อาปนฺโน ฯเปฯ กึ ภณถาติ อาปตฺติ
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ปาจิตฺติยสฺส ฯ โรปเต วิเหสเก สงฺฆมชฺเฌ วตฺถสุ ฺมึ วา อาปตฺติยา
วา อนุยฺุชิยมาโน ต น กเถตุกาโม ต น อุคฺฆาเฏตุกาโม
ตุณฺหีภูโต สงฺฆ วิเหเสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๖๖] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อฺวาทเก วิเหสเก
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก อฺวาทเก
วิเหสเก อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี
อฺวาทเก วิเหสเก อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๖๗] อนาปตฺติ อชานนฺโต ปุจฺฉติ คิลาโน [๑] น กเถติ
สงฺฆสฺส ภณฺฑน วา กลโห วา วิคฺคโห วา วิวาโท วา ภวิสฺสตีติ
น กเถติ สงฺฆเภโท วา สงฺฆราชิ วา ภวิสฺสตีติ น กเถติ
อธมฺเมน วา วคฺเคน วา น กมฺมารหสฺส วา กมฺม กริสฺสตีติ น
กเถติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. วา ฯ
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ตติยสิกฺขาปท
[๓๖๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต
สงฺฆสฺส เสนาสนฺจ ปฺาเปติ ๑ ภตฺตานิ จ อุทฺทิสติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกขฺ ู นวกา เจว โหนฺติ
อปฺปปฺุา จ ยานิ สงฺฆสฺส ลามกานิ เสนาสนานิ ตานิ
เตส ปาปุณนฺติ ลามกานิ จ ภตฺตานิ ฯ เต อายสฺมนฺต ทพฺพ
มลฺลปุตฺต ภิกฺขู อุชฺฌาเปนฺติ ฉนฺทาย ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต
เสนาสน ปฺาเปติ ฉนฺทาย จ ภตฺตานิ อุทฺทิสตีติ ฯ เย เต
ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต
ภิกฺขู อุชฺฌาเปสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา ฯเปฯ เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกฺขู
ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ทพฺพ มลฺลปุตฺต ภิกฺขู
อุชฺฌาเปถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ทพฺพ มลฺลปุตฺต ภิกฺขู อุชฺฌาเปสฺสถ
เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ อุชฺฌาปนเก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
# ๑ ม. ปฺเปติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๓๖๙] เตน โข ปน สมเยน เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู ภควตา
อุชฺฌาปนก ปฏิกฺขิตฺตนฺติ เอตฺตาวตา ภิกฺขู โสสฺสนฺตีติ ภิกฺขูน
สามนฺตา อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต ขียนฺติ ฉนฺทาย ทพฺโพ
มลฺลปุตฺโต เสนาสน ปฺาเปติ ฉนฺทาย จ ภตฺตานิ อุทฺทิสตีติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม เมตฺติยภุมฺมชกา ภิกฺขู อายสฺมนฺต ทพฺพ มลฺลปุตฺต
ขียนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ภควา ฯเปฯ เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ
กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ทพฺพ มลฺลปุตฺต ขียถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุรสิ า ทพฺพ
มลฺลปุตฺต ขียิสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ อุชฺฌาปนเก
ขียนเก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๗๐] อุชฺฌาปนก นาม อุปสมฺปนฺน สงฺเฆน สมฺมต
เสนาสนปฺาปก วา ภตฺตุทฺเทสก วา ยาคุภาชก วา ผลภาชก
วา ขชฺชภาชก วา อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชก วา อวณฺณ กตฺตุกาโม
อยส กตฺตุกาโม มงฺกุกตฺตุกาโม ๑ อุปสมฺปนฺน อุชฺฌาเปติ วา
ขียติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๗๑] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อุชฺฌาปนเก ขียนเก
# ๑ ยุ. มงฺกุ กตฺตุกาโม ฯ เอวมุปริป ฯ
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อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก อุชฺฌาปนเก
ขียนเก อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี
อุชฺฌาปนเก ขียนเก อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๗๒] อนุปสมฺปนฺน อุชฌ
ฺ าเปติ วา ขียติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อุปสมฺปนฺน สงฺเฆน อสมฺมต เสนาสนปฺาปก วา
ภตฺตุทฺเทสก วา ยาคุภาชก วา ผลภาชก วา ขชฺชภาชก วา
อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชก วา อวณฺณ กตฺตุกาโม อยส กตฺตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม อุปสมฺปนฺน วา อนุปสมฺปนฺน วา อุชฺฌาเปติ วา
ขียติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺน สงฺเฆน สมฺมต
วา อสมฺมต วา เสนาสนปฺาปก วา ภตฺตุทฺเทสก วา ยาคุภาชก
วา ผลภาชก วา ขชฺชภาชก วา อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชก วา อวณฺณ
กตฺตุกาโม อยส กตฺตุกาโม มงฺกุกตฺตุกาโม อุปสมฺปนฺน วา
อนุปสมฺปนฺน วา อุชฺฌาเปติ วา ขียติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๓๗๓] อนาปตฺติ ปกติยา ฉนฺทา โทสา โมหา ภยา กโรนฺต
อุชฺฌาเปติ วา ขียติ วา อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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จตุตฺถสิกฺขาปท
[๓๗๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู เหมนฺติเก
กาเล อชฺโฌกาเส เสนาสน ปฺาเปตฺวา กาย โอตาเปนฺตา
กาเล อาโรจิเต ต ปกฺกมนฺตา เนว อุทฺธรึสุ น อุทฺธราเปสุ
อนาปุจฺฉา ปกฺกมึสุ ฯ เสนาสน โอวฏ โหติ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขู อชฺโฌกาเส เสนาสน ปฺาเปตฺวา ต ปกฺกมนฺตา
เนว อุทฺธริสสฺ นฺติ น อุทธฺ ราเปสฺสนฺติ อนาปุจฺฉา ปกฺกมิสฺสนฺติ
เสนาสน โอวฏนฺติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู ปฏิปจุ ฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขู อชฺโฌกาเส เสนาสน ปฺาเปตฺวา ต ปกฺกมนฺตา เนว
อุทฺธรนฺติ น อุทฺธราเปนฺติ อนาปุจฺฉา ปกฺกมนฺติ เสนาสน
โอวฏนฺติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม เต ภิกขฺ เว โมฆปุรสิ า อชฺโฌกาเส เสนาสน ปฺาเปตฺวา
ต ปกฺกมนฺตา เนว อุทฺธริสฺสนฺติ น อุทฺธราเปสฺสนฺติ อนาปุจฺฉา
ปกฺกมิสฺสนฺติ ฯ เสนาสน โอวฏ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ สงฺฆิก มฺจ วา ป วา ภิสึ วา โกจฺฉ วา
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อชฺโฌกาเส สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วา ต ปกฺกมนฺโต เนว
อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๓๗๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อชฺโฌกาเส วสิตฺวา
กาลสฺเสว เสนาสน อติหรนฺติ ๑ ฯ อทฺทสา โข ภควา เต ภิกฺขู
กาลสฺเสว เสนาสน อติหรนฺเต ฯ ทิสฺวาน เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อฏ มาเส อวสฺสิกสงฺเกเต มณฺฑเป วา รุกฺขมูเล วา
ยตฺถ กากา วา กุลลา วา น อูหทนฺติ ๒ ตตฺเถว ๓ เสนาสน
นิกฺขิปตุนฺติ ฯ
[๓๗๖] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สงฺฆิก นาม สงฺฆสฺส ทินฺน
โหติ ปริจฺจตฺต ฯ มฺโจ นาม จตฺตาโร มฺจา มสารโก
พุนฺทิกาพทฺโธ กุลิรปาทโก อาหจฺจปาทโก ฯ ป นาม จตฺตาริ
ปานิ มสารก พุนฺทิกาพทฺธ กุลิรปาทก อาหจฺจปาทก ฯ ภิสิ
นาม ปฺจ ภิสิโย อุณฺณภิสิ วากภิสิ โจลภิสิ ติณภิสิ ปณฺณภิสิ ฯ
โกจฺฉ นาม วากมย วา อุสีรมย วา มฺุชมย วา ปพฺพชมย
วา อนฺโต สเวเตฺวา พทฺธ โหติ ฯ สนฺถริตฺวาติ สย สนฺถริตฺวา ฯ
สนฺถราเปตฺวาติ อฺ สนฺถราเปตฺวา ฯ อนุปสมฺปนฺน สนฺถราเปติ
# ๑ ม. อภิหรนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อุหทนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. ตตฺถ ฯ
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ตสฺส ปลิโพโธ ฯ อุปสมฺปนฺน สนฺถราเปติ สนฺถารกสฺส ปลิโพโธ ฯ
ต ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺยาติ น สย อุทฺธเรยฺย ฯ น
อุทฺธราเปยฺยาติ น อฺ อุทฺธราเปยฺย ฯ อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺยาติ
ภิกฺขุ วา สามเณร วา อารามิก วา อนาปุจฺฉา มชฺฌิมสฺส
ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาต อติกฺกมนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๗๗] สงฺฆิเก สงฺฆิกสฺี อชฺโฌกาเส สนฺถริตฺวา วา
สนฺถราเปตฺวา วา ต ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย
อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สงฺฆิเก เวมติโก
อชฺโฌกาเส สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วา ต ปกฺกมนฺโต เนว
อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สงฺฆิเก ปุคฺคลิกสฺี อชฺโฌกาเส สนฺถริตฺวา วา
สนฺถราเปตฺวา วา ต ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย
อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ จิมลิ ิก วา
อุตฺตรตฺถรณ วา ภุมฺมตฺถรณ วา ตฏฏิก วา จมฺมขณฺฑ วา
ปาทปฺุฉนึ วา ผลกป วา อชฺโฌกาเส สนฺถริตฺวา วา
สนฺถราเปตฺวา วา ต ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย
อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก
สงฺฆิกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก ปุคฺคลิกสฺี อฺสฺส ปุคฺคลิเก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อตฺตโน ปุคคฺ ลิเก อนาปตฺติ ฯ
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[๓๗๘] อนาปตฺติ อุทฺธริตฺวา คจฺฉติ อุทฺธราเปตฺวา คจฺฉติ
อาปุจฺฉ คจฺฉติ โอตาเปนฺโต คจฺฉติ เกนจิ ปลิพทุ ฺธ โหติ
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๓๗๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สตฺตรสวคฺคิยา
ภิกฺขู สหายกา โหนฺติ ฯ เต วสนฺตาป เอกโต ว วสนฺติ
ปกฺกมนฺตาป เอกโต ว ปกฺกมนฺติ ฯ เต อฺตรสฺมึ สงฺฆิเก
วิหาเร เสยฺย สนฺถริตฺวา ต ปกฺกมนฺตา เนว อุทฺธรึสุ น อุทฺธราเปสุ
อนาปุจฺฉา ปกฺกมึสุ ฯ เสนาสน อุปจิกาหิ ขายิต โหติ ฯ เย
เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู สงฺฆิเก วิหาเร เสยฺย สนฺถริตฺวา
ต ปกฺกมนฺตา เนว อุทฺธริสฺสนฺติ น อุทฺธราเปสฺสนฺติ อนาปุจฺฉา
ปกฺกมิสฺสนฺติ เสนาสน อุปจิกาหิ ขายิตนฺติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ
สจฺจ กิร ภิกขฺ เว สตฺตรสวคฺติยา ภิกฺขู สงฺฆิเก วิหาเร เสยฺย
สนฺถริตฺวา ต ปกฺกมนฺตา เนว อุทฺธรึสุ น อุทฺธราเปสุ อนาปุจฺฉา
ปกฺกมึสุ เสนาสน อุปจิกาหิ ขายิตนฺติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา
สงฺฆิเก วิหาเร เสยฺย สนฺถริตฺวา ต ปกฺกมนฺตา เนว อุทฺธริสฺสนฺติ
น อุทฺธราเปสฺสนฺติ อนาปุจฺฉา ปกฺกมิสฺสนฺติ เสนาสน อุปจิกาหิ
ขายิต เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
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ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิเก
วิหาเร เสยฺย สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วา ต ปกฺกมนฺโต เนว
อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๘๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สงฺฆิโก นาม วิหาโร สงฺฆสฺส
ทินฺโน โหติ ปริจฺจตฺโต ฯ เสยฺย นาม ภิสิ จิมิลกิ า อุตฺตรตฺถรณ
ภุมฺมตฺถรณ ตฏฏิกา จมฺมขณฺโฑ นิสีทน ปจฺจตฺถรณ ติณสนฺถาโร
ปณฺณสนฺถาโร ฯ สนฺถริตฺวาติ สย สนฺถริตฺวา ฯ สนฺถราเปตฺวาติ
อฺ สนฺถราเปตฺวา ฯ ต ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺยาติ น สย
อุทฺธเรยฺย ฯ น อุทฺธราเปยฺยาติ น อฺ อุทฺธราเปยฺย ฯ
อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺยาติ ภิกฺขุ วา สามเณร วา อารามิก
วา อนาปุจฺฉา ปริกฺขิตฺตสฺส อารามสฺส ปริกฺเขป อติกฺกมนฺตสฺส
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปริกฺขิตฺตสฺส อารามสฺส อุปจาร
อติกฺกมนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๘๑] สงฺฆิเก สงฺฆิกสฺี เสยฺย สนฺถริตฺวา วา
สนฺถราเปตฺวา วา ต ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย
อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สงฺฆิเก เวมติโก
เสยฺย สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วา ต ปกฺกมนฺโต เนว
อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สงฺฆิเก ปุคฺคลิกสฺี เสยฺย สนฺถริตฺวา วา
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สนฺถราเปตฺวา วา ต ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย
อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ วิหารสฺส
อุปจาเร วา อุปฏานสาลาย วา มณฺฑเป วา รุกขฺ มูเล วา
เสยฺย สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วา ต ปกฺกมนฺโต เนว
อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ มฺจ วา ป วา วิหาเร วา วิหารสฺส อุปจาเร
วา อุปฏานสาลาย วา มณฺฑเป วา รุกฺขมูเล วา สนฺถริตฺวา วา
สนฺถราเปตฺวา วา ต ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย
อนาปุจฺฉ วา คจฺเฉยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก
สงฺฆิกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก ปุคฺคลิกสฺี อฺสฺส ปุคฺคลิเก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อตฺตโน ปุคคฺ ลิเก อนาปตฺติ ฯ
[๓๘๒] อนาปตฺติ อุทฺธริตฺวา คจฺฉติ อุทฺธราเปตฺวา คจฺฉติ
อาปุจฺฉ คจฺฉติ เกนจิ ปลิพุทฺธ โหติ สาเปกฺโข คนฺตฺวา
ตตฺถ ิโต อาปุจฺฉติ เกนจิ ปลิพุทฺโธ โหติ อาปทาสุ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ฉฏสิกฺขาปท
[๓๘๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู วรเสยฺยาโย ปลิพุทฺธนฺติ ๑ เถเร ๒ ภิกฺขู วุฏาเปนฺติ ฯ อถโข
ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน เอตทโหสิ เกน นุ โข มย อุปาเยน อิเธว
วสฺส วเสยฺยามาติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เถเร ภิกฺขู
อนูปขชฺช เสยฺย กปฺเปนฺติ ยสฺส สมฺพาโธ ภวิสฺสติ โส
ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เถเร ภิกฺขู
อนูปขชฺช เสยฺย กปฺเปสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว เถเร
ภิกฺขู อนูปขชฺช เสยฺย กปฺเปถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา เถเร ภิกฺขู
อนูปขชฺช เสยฺย กปฺเปสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ สงฺฆิเก วิหาเร ชาน ปุพฺพูปคต ภกฺขุ อนูปขชฺช
เสยฺย กปฺเปยฺย ยสฺส สมฺพาโธ ภวิสฺสติ โส ปกฺกมิสฺสตีติ
เอตเทว ปจฺจย กริตฺวา อนฺ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๘๔] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
# ๑ ม. ปลิพุนฺเธนฺติ ฯ ๒ ม. เถรา ฯ
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อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สงฺฆิโก นาม วิหาโร สงฺฆสฺส
ทินฺโน โหติ ปริจฺจตฺโต ฯ ชานาติ นาม วุฑฺโฒติ ชานาติ
คิลาโนติ ชานาติ สงฺเฆน ทินฺโนติ ชานาติ ฯ อนูปขชฺชาติ
อนูปวิสิตฺวา ฯ เสยฺย กปฺเปยฺยาติ มฺจสฺส วา ปสฺส วา
ปวิสนฺตสฺส วา นิกฺขมนฺตสฺส วา อุปจาเร เสยฺย สนฺถรติ วา
สนฺถราเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อภินิสีทติ วา อภินิปชฺชติ
วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอตเทว ปจฺจย กริตฺวา อนฺนฺติ
น อฺโ โกจิ ปจฺจโย โหติ อนูปขชฺช เสยฺย กปฺเปตุ ฯ
[๓๘๕] สงฺฆิเก สงฺฆิกสฺี อนูปขชฺช เสยฺย กปฺเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สงฺฆิเก เวมติโก อนูปขชฺช เสยฺย กปฺเปติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สงฺฆิเก ปุคฺคลิกสฺี อนูปขชฺช เสยฺย
กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ มฺจสฺส วา ปสฺส วา
ปวิสนฺตสฺส วา นิกฺขมนฺตสฺส วา อุปจาร เปตฺวา เสยฺย สนฺถรติ
วา สนฺถราเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อภินิสีทติ วา
อภินิปชฺชติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ วิหารสฺส อุปจาเร วา
อุปฏานสาลาย วา มณฺฑเป วา รุกขฺ มูเล วา อชฺโฌกาเส วา
เสยฺย สนฺถรติ วา สนฺถราเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อภินิสีทติ วา อภินิปชฺชติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก
สงฺฆิกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก ปุคฺคลิกสฺี อฺสฺส ปุคฺคลิเก อาปตฺติ
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ทุกฺกฏสฺส ฯ อตฺตโน ปุคคฺ ลิเก อนาปตฺติ ฯ
[๓๘๖] อนาปตฺติ คิลาโน ปวิสติ สีเตน วา อุเณฺหน วา
ปฬิโต ปวิสติ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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สตฺตมสิกฺขาปท
[๓๘๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สตฺตรสวคฺคิยา
ภิกฺขู อฺตร ปจฺจนฺติม มหาวิหาร ปฏิสงฺขโรนฺติ อิธ มย
วสฺส วสิสฺสามาติ ฯ อทฺทสสุ โข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สตฺตรสวคฺคิเย
ภิกฺขู วิหาร ปฏิสงฺขโรนฺเต ทิสฺวาน เอวมาหสุ อิเม อาวุโส
สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู วิหาร ปฏิสงฺขโรนฺติ หนฺท เน
วุฏาเปสฺสามาติ ฯ เอกจฺเจ เอวมาหสุ อาคเมถาวุโส ยาว
ปฏิสงฺขโรนฺติ ปฏิสงฺขเต วุฏาเปสฺสามาติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สตฺตรสวคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจุ อุฏเถาวุโส อมฺหาก
วิหาโร ปาปุณาตีติ ฯ นนุ อาวุโส ปฏิกจฺเจว อาจิกฺขิตพฺพ มยฺจ
อฺ ปฏิสงฺขเรยฺยามาติ ฯ นนุ อาวุโส สงฺฆิโก วิหาโรติ ฯ
อามาวุโส สงฺฆิโก วิหาโรติ ฯ อุฏเถาวุโส อมฺหาก วิหาโร
ปาปุณาตีติ ฯ มหลฺลโก อาวุโส วิหาโร ตุเมฺหป วสถ มยป
วสิสฺสามาติ ฯ อุฏเถาวุโส อมฺหาก วิหาโร ปาปุณาตีติ กุปตา
อนตฺตมนา คีวาย คเหตฺวา นิกฺกฑฺฒนฺติ ฯ เต นิกฺกฑฺฒิยมานา
โรทนฺติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ กิสฺส ตุเมฺห อาวุโส โรทถาติ ฯ
อิเม อาวุโส ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กุปตา อนตฺตมนา อเมฺห สงฺฆิกา
วิหารา นิกฺกฑฺฒนฺตีติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
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อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
กุปตา อนตฺตมนา ภิกฺขู สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺฒิสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว กุปตา
อนตฺตมนา ภิกฺขู สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺฒถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุรสิ า กุปตา
อนตฺตมนา ภิกฺขู สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺฒิสฺสถ เนต โมฆปุริสา
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขุ กุปโ ต อนตฺตมโน
สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺเฒยฺย วา นิกกฺ ฑฺฒาเปยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๘๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุนฺติ อฺ ภิกฺขุ ฯ
กุปโต อนตฺตมโนติ อนภิรทฺโธ อาหตจิตฺโต ขิลชาโต ฯ
[๓๘๙] สงฺฆิโก นาม วิหาโร สงฺฆสฺส ทินฺโน โหติ
ปริจฺจตฺโต ฯ นิกฺกฑฺเฒยฺยาติ คพฺเภ คเหตฺวา ปมุข นิกฺกฑฺฒติ์
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปมุเข คเหตฺวา พหิ นิกฺกฑฺฒติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอเกน ปโยเคน พหุเกป ทฺวาเร อติกฺกาเมติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ นิกฺกฑฺฒาเปยฺยาติ อฺ อาณาเปสิ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สกึ อาณตฺโต พหุเกป ทฺวาเร อติกฺกาเมติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 255

[๓๙๐] สงฺฆิเก สงฺฆิกสฺี กุปโต อนตฺตมโน นิกฺกฑฺฒติ
วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สงฺฆิเก เวมติโก
กุปโต อนตฺตมโน นิกกฺ ฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สงฺฆิเก ปุคฺคลิกสฺี กุปโต อนตฺตมโน นิกกฺ ฑฺฒติ
วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ตสฺส ปริกฺขาร
นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ วิหารสฺส๓
อุปจารา วา อุปฏานสาลาย วา มณฺฑปา วา รุกขฺ มูลา วา
อชฺโฌกาสา วา นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ตสฺส ปริกฺขาร นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺน วิหารา วา วิหารสฺส อุปจารา
วา อุปฏานสาลาย วา มณฺฑปา วา รุกฺขมูลา วา อชฺโฌกาสา
วา นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ตสฺส ปริกฺขาร นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก สงฺฆิกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปุคฺคลิเก เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก ปุคฺคลิกสฺี
อฺสฺส ปุคฺคลิเก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อตฺตโน ปุคฺคลิเก
อนาปตฺติ ฯ
[๓๙๑] อนาปตฺติ อลชฺชึ นิกฺกฑฺฒติ วา นิกกฺ ฑฺฒาเปติ วา
ตสฺส ปริกฺขาร นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อุมฺมตฺตก
นิกฺกฑฺฒติ วา นิกกฺ ฑฺฒาเปติ วา ตสฺส ปริกฺขาร นิกฺกฑฺฒติ
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วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา ภณฺฑนการก วา กลหการก วา
วิวาทการก วา ภสฺสการก วา สงฺเฆ อธิกรณการก วา
นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา ตสฺส ปริกฺขาร นิกฺกฑฺฒติ
วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อนฺเตวาสิก วา สทฺธิวิหาริก วา น
สมฺมาวตฺตนฺต นิกฺกฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา ตสฺส
ปริกฺขาร นิกกฺ ฑฺฒติ วา นิกฺกฑฺฒาเปติ วา อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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อฏมสิกฺขาปท
[๓๙๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน เทฺว ภิกฺขู
สงฺฆิเก วิหาเร อุปริเวหาสกุฏิยา เอโก เหฏา วิหรติ เอโก
อุปริ ฯ อุปริโม ภิกฺขุ อาหจฺจปาทก มฺจ สหสา อภินิสีทิ ฯ
มฺจปาโท ปติตฺวา ๑ เหฏิมสฺส ภิกฺขุโน มตฺถเก อวตฺถาสิ ฯ
โส ภิกฺขุ วิสฺสรมกาสิ ฯ ภิกฺขู อุปธาวิตฺวา ต ภิกขฺ ุ เอตทโวจุ
กิสฺส ตฺว อาวุโส วิสฺสรมกาสีติ ฯ อถโข โส ภิกขฺ ุ ภิกฺขูน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุ สงฺฆิเก
วิหาเร อุปริเวหาสกุฏิยา อาหจฺจปาทก มฺจ สหสา อภินิสีทิสฺสตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข
ภควา ต ภิกฺขุ ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ สงฺฆิเก วิหาเร
อุปริเวหาสกุฏิยา อาหจฺจปาทก มฺจ สหสา อภินสิ ีทสีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส
สงฺฆิเก วิหาเร อุปริเวหาสกุฏิยา อาหจฺจปาทก มฺจ สหสา
อภินิสีทิสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน
ภิกฺขุ สงฺฆิเก วิหาเร อุปริเวหาสกุฏิยา อาหจฺจปาทก มฺจ วา
# ๑ ม. นิปปฺ ติตฺวา ฯ
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ป วา อภินสิ ีเทยฺย วา อภินิปชฺเชยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๙๓] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สงฺฆิโก นาม วิหาโร
สงฺฆสฺส ทินฺโน โหติ ปริจฺจตฺโต ฯ
[๓๙๔] เวหาสกุฏี นาม มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส อสีสฆฏฏา ฯ
อาหจฺจปาทโก นาม มฺโจ องฺเค วิชฌ
ฺ ิตฺวา ิโต โหติ ฯ
อาหจฺจปาทก นาม ป องฺเค วิชฺฌิตฺวา ิต โหติ ฯ
อภินิสีเทยฺยาติ ตสฺมึ อภินิสีทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อภินิปชฺเชยฺยาติ
ตสฺมึ อภินิปชฺชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๓๙๕] สงฺฆิเก สงฺฆิกสฺี อุปริเวหาสกุฏิยา อาหจฺจปาทก
มฺจ วา ป วา อภินิสที ติ วา อภินิปชฺชติ วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สงฺฆิเก เวมติโก อุปริเวหาสกุฏิยา อาหจฺจปาทก
มฺจ วา ป วา อภินิสที ติ วา อภินิปชฺชติ วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สงฺฆิเก ปุคฺคลิกสฺี อุปริเวหาสกุฏิยา อาหจฺจปาทก
มฺจ วา ป วา อภินิสที ติ วา อภินิปชฺชติ วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปุคฺคลิเก สงฺฆิกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปุคฺคลิเก เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลิเก ปุคฺคลิกสฺี
อฺสฺส ปุคฺคลิเก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อตฺตโน ปุคฺคลิเก
อนาปตฺติ ฯ
[๓๙๖] อนาปตฺติ อเวหาสกุฏิยา สีสฆฏฏาย ๑ เหฏา
# ๑ ม. สีสสฆฏฏาย ฯ
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อปริโภค โหติ ปทรสฺจิต โหติ ปฏาณิ ทินฺนา โหติ ตสฺมึ
ิโต คณฺหาติ วา ลคฺเคติ วา อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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นวมสิกฺขาปท
[๓๙๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต ฉนฺนสฺส อุปฏาโก
มหามตฺโต อายสฺมโต ฉนฺนสฺส วิหาร การาเปติ ฯ อถโข
อายสฺมา ฉนฺโน กตปริโยสิต วิหาร ปุนปฺปุน ฉาทาเปสิ ๑ ปุนปฺปุน
ลิมฺปาเปสิ ๒ อติภาริโก ๓ วิหาโร ปริปติ ฯ อถโข อายสฺมา ฉนฺโน
ติณฺจ กฏฺจ สงฺกฑฺฒนฺโต อฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส ยวเขตฺต
ทูเสสิ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ อุชฌ
ฺ ายติ ขียติ วิปาเจติ
กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา อมฺหาก ยวเขตฺต ทูเสสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ
โข ภิกฺขู ตสฺส พฺราหฺมณสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส
วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา ฉนฺโน กตปริโยสิต
วิหาร ปุนปฺปุน ฉาทาเปสฺสติ ปุนปฺปุน ลิมฺปาเปสฺสติ อติภาริโก
วิหาโร ปริปตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ฉนฺน กตปริโยสิต วิหาร ปุนปฺปุน
ฉาทาเปสิ ปุนปฺปุน ลิมปฺ าเปสิ อติภาริโก วิหาโร ปริปตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว
โมฆปุริส กตปริโยสิต วิหาร ปุนปฺปนุ  ฉาทาเปสฺสสิ ปุนปฺปนุ 
# ๑ ม. ยุ. ฉาทาเปติ ฯ ๒ ม. เลปาเปติ ฯ ยุ. ลิมปฺ าเปติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓ ม. ยุ. อติภาริโต ฯ เอวมุปริป ฯ
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ลิมฺปาเปสฺสสิ อติภาริโก วิหาโร ปริปติ เนต โมฆปุริส
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ มหลฺลก ปน ภิกฺขุนา วิหาร
การยมาเนน ยาว ทฺวารโกสา อคฺคลฏปนาย อาโลกสนฺธิปริกมฺมาย
ทฺวิตฺติจฺฉทนสฺส ปริยาย อปฺปหริเต ิเตน อธิฏาตพฺพ ตโต
เจ อุตฺตรึ ๑ อปฺปหริเตป ิโต อธิฏเหยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๓๙๘] มหลฺลโก นาม วิหาโร สสฺสามิโก วุจฺจติ ฯ วิหาโร
นาม อุลฺลิตโฺ ต วา โหติ อวลิตฺโต วา อุลฺลิตฺตาวลิตฺโต วา ฯ
การยมาเนนาติ กโรนฺโต วา การาเปนฺโต วา ฯ ยาว ทฺวารโกสาติ
ปฏิสงฺฆาฏสฺส ๒ สามนฺตา หตฺถปาสา ฯ อคฺคลฏปนายาติ
ทฺวารฏปนาย ฯ อาโลกสนฺธิปริกมฺมายาติ วาตปานปริกมฺมาย เสตวณฺณ กาฬวณฺณ เครุกวณฺณ ๓ มาลากมฺม ลตากมฺม มกรทนฺตก ปฺจปฏิก ๔ ฯ ทฺวิตฺติจฺฉทนสฺส ปริยาย อปฺปหริเต ิเตน
อธิฏาตพฺพนฺติ หริต นาม ปุพฺพณฺณ อปรณฺณ ฯ สเจ หริเต
ิโต อธิฏาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ มคฺเคน ฉาเทนฺตสฺส เทฺว
มคฺเค อธิฏหิตฺวา ตติย มคฺค อาณาเปตฺวา ปกฺกมิตพฺพ ฯ
ปริยาเยน ฉาเทนฺตสฺส เทฺว ปริยาเย อธิฏหิตฺวา ตติย ปริยาย
อาณาเปตฺวา ปกฺกมิตพฺพ ฯ
[๓๙๙] ตโต เจ อุตตฺ รึ อปฺปหริเตป ิโต อธิฏเหยฺยาติ
# ๑ ม. ยุ. อุตฺตริ ฯ ๒ ม. ปฏสงฺฆาฏสฺส ฯ ๓ ม. เครุกปริกมฺม ฯ ๔ ม.
# ปฺจปฏิก ฯ
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อิฏกาย ฉาเทนฺตสฺส อิฏกิฏกาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
สิลาย ฉาเทนฺตสฺส สิลาย สิลาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สุธาย
ฉาเทนฺตสฺส ปณฺเฑ ปณฺเฑ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ติเณน
ฉาเทนฺตสฺส กรเฬ กรเฬ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปณฺเณน
ฉาเทนฺตสฺส ปณฺเณ ปณฺเณ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๐๐] อติเรกทฺวิตฺติปริยาเย ๑ อติเรกสฺี อธิฏาติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อติเรกทฺวติ ฺติปริยาเย เวมติโก อธิฏาติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อติเรกทฺวติ ฺติปริยาเย อูนกสฺี อธิฏาติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อูนกทฺวิตตฺ ิปริยาเย อติเรกสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกทฺวิตฺติปริยาเย เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อูนกทฺวิตฺติปริยาเย อูนกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๐๑] อนาปตฺติ ทฺวิตฺติปริยาเย อูนกทฺวิตฺติปริยาเย เลเณ
คุหาย ติณกุฏิกาย อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน ธเนน วาสาคาร
เปตฺวา สพฺพตฺถ อนาปตฺติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. อติเรกทฺวตฺติปริยาเย ฯ เอวมีทิเสสุ ปาเสุ ฯ
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ทสมสิกฺขาปท
[๔๐๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อาฬวิย วิหรติ อคฺคาฬเว
เจติเย ฯ เตน โข ปน สมเยน อาฬวิกา ภิกฺขู นวกมฺม กโรนฺตา
ชาน สปฺปาณก อุทก ติณมฺป มตฺติกมฺป สิฺจนฺติป
สิฺจาเปนฺติป ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อาฬวิกา ภิกฺขู ชาน สปฺปาณก อุทก
ติณมฺป มตฺติกมฺป สิฺจิสฺสนฺติป สิฺจาเปสฺสนฺติปติ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว
ชาน สปฺปาณก อุทก ติณมฺป มตฺติกมฺป สิฺจถป สิฺจาเปถปติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา ชาน สปฺปาณก อุทก ติณมฺป มตฺติกมฺป สฺจิสฺสถป
สิฺจาเปสฺสถป เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ชาน สปฺปาณก อุทก ติณ วา
มตฺติก วา สิฺเจยฺย วา สิฺจาเปยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๐๓] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ชาน ๑ นาม สาม วา ชานาติ
อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ ฯ
[๔๐๔] สิฺเจยฺยาติ สย สิฺจติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
# ๑ ม. ชานาติ ฯ
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สิฺจาเปยฺยาติ อฺ อาณาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สกึ
อาณตฺโต พหุกป สิฺจติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สปฺปาณเก
สปฺปาณกสฺี ติณ วา มตฺติก วา สิฺจติ วา สิฺจาเปติ(
วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สปฺปาณเก เวมติโก ติณ วา
มตฺติก วา สิฺจติ วา สิฺจาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
สปฺปาณเก อปฺปาณกสฺี ติณ วา มตฺติก วา สิฺจติ วา
สิฺจาเปติ วา อนาปตฺติ ฯ อปฺปาณเก สปฺปาณกสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปฺปาณเก เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อปฺปาณเก อปฺปาณกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๐๕] อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
ภูตคามวคฺโค ทุติโย ฯ
_____________
ตสฺสุทฺทาน
ภูต อฺาย อุชฺฌาย ปกฺกมนฺเตน เต ทุเว
ปุพฺเพ นิกฺกฑฺฒนาหจฺจ ทฺวาร สปฺปาณเกน ๑ จาติ ฯ
_____________
# ๑ ยุ. ทฺวารสปฺปาณเกน ฯ
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โอวาทวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๔๐๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน เถรา ภิกขฺ ู ภิกฺขุนิโย
โอวทนฺตา ลาภิโน โหนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าราน ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน เอตทโหสิ
เอตรหิ โข อาวุโส เถรา ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตา ลาภิโน โหนฺติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน หนฺทาวุโส
มยป ภิกฺขุนโิ ย โอวทามาติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย
อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ เอถ ๑ อเมฺหป ภคินิโย อุปสงฺกมถ
มยป โอวทิสฺสามาติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย เยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ฉพฺพคฺคิเย ภิกขฺ ู อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขนุ ีน ปริตฺตเยว
ธมฺมึ กถ กตฺวา ทิวส ติรจฺฉานกถาย วีตินาเมตฺวา อุยฺโยเชสุ
คจฺฉถ ภคินิโยติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ
เอกมนฺต ิตา โข ตา ภิกฺขุนิโย ภควา เอตทโวจ กจฺจิ
ภิกฺขุนิโย โอวาโท อิทฺโธ อโหสีติ ฯ กุโต ภนฺเต โอวาโท อิทฺโธ
ภวิสฺสติ อยฺยา ฉพฺพคฺคิยา ปริตฺตเยว ธมฺมึ กถ กตฺวา ทิวส
ติรจฺฉานกถาย วีตินาเมตฺวา อุยฺโยเชสุนฺติ ฯ อถโข ภควา ตา
ภิกฺขุนิโย ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สมฺปหเสสิ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย ภควตา ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิกฺขุนีน
ปริตฺตเยว ธมฺมึ กถ กตฺวา ทิวส ติรจฺฉานกถาย วีตินาเมตฺวา
อุยฺโยเชถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ภิกฺขุนีน ปริตฺตเยว ธมฺมึ กถ กตฺวา
ทิวส ติรจฺฉานกถาย วีตนิ าเมตฺวา อุยฺโยเชสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ภิกฺขุโนวาทก สมฺมนฺนิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ปม
ภิกฺขุ ยาจิตพฺโพ ฯ ยาจิตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ภิกฺขุโนวาทก สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ
ภิกฺขุโนวาทก สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ภิกขฺ ุโนวาทกสฺส สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป
เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
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ภิกฺขุ ภิกฺขุโนวาทก สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ภิกขฺ ุโนวาทกสฺส สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกขฺ ุ ภิกฺขุโนวาทโก ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
อถโข ภควา ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย
ปน ภิกฺขุ อสมฺมโต ภิกขฺ ุนิโย โอวเทยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๐๗] เตน โข ปน สมเยน เถรา ภิกฺขู สมฺมตา ภิกฺขุนิโย
โอวทนฺตา ตเถว ลาภิโน โหนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน เอตทโหสิ
เอตรหิ โข อาวุโส เถรา ภิกฺขู สมฺมตา ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตา
ตเถว ลาภิโน โหนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน หนฺทาวุโส มยป นิสฺสีม คนฺตฺวา อฺมฺ
ภิกฺขุโนวาทก สมฺมนฺนิตวฺ า ภิกฺขุนิโย โอวทามาติ ฯ อถโข
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นิสฺสีม คนฺตฺวา อฺมฺ ภิกฺขุโนวาทก
สมฺมนฺนิตฺวา ภิกฺขุนิโย อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ มยป ภคินิโย
สมฺมตา อเมฺห อุปสงฺกมถ มยป โอวทิสฺสามาติ ฯ อถโข ตา
ภิกฺขุนิโย เยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา
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ภิกฺขู ภิกฺขุนีน ปริตฺตเยว ธมฺมึ กถ กตฺวา ทิวส ติรจฺฉานกถาย
วีตินาเมตฺวา อุยฺโยเชสุ คจฺฉถ ภคินิโยติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย
เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา โข ตา ภิกฺขุนิโย ภควา
เอตทโวจ กจฺจิ ภิกฺขุนิโย โอวาโท อิทฺโธ อโหสีติ ฯ กุโต ภนฺเต
โอวาโท อิทโฺ ธ ภวิสฺสติ อยฺยา ฉพฺพคฺคิยา ปริตฺตเยว ธมฺมึ กถ
กตฺวา ทิวส ติรจฺฉานกถาย วีตินาเมตฺวา อุยฺโยเชสุนฺติ ฯ อถโข
ภควา ตา ภิกฺขุนิโย ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ
สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย ภควตา ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิกฺขุนีน
ปริตฺตเยว ธมฺมึ กถ กตฺวา ทิวส ติรจฺฉานกถาย วีตินาเมตฺวา
อุยฺโยเชถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ภิกฺขุนีน ปริตฺตเยว ธมฺมึ กถ กตฺวา
ทิวส ติรจฺฉานกถาย วีตนิ าเมตฺวา อุยฺโยเชสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคต ภิกฺขุ ภิกฺขุโนวาทก สมฺมนฺนิตุ สีลวา
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โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อนุมตฺเตสุ
วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ พหุสฺสุโต
โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา
ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปณ
ุ ฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา
โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทธฺ า
อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน สฺวาคตานิ
โหนฺติ สุวิภตฺตานิ สุปฺปวตฺตีนิ สุวินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส อนุพฺยฺชนโส
กลฺยาณวาโจ โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ เยภุยฺเยน ภิกฺขุนีน ปโย
โหติ มนาโป ปฏิพโล โหติ ภิกฺขุนโิ ย โอวทิตุ น โข ปเนต
ภควนฺต อุทฺทิสฺส ปพฺพชิตาย กาสายวตฺถวสนาย ครุธมฺม อชฺฌาปนฺนปุพฺโพ
โหติ วีสติวสฺโส วา โหติ อติเรกวีสติวสฺโส วา
อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ อฏหงฺเคหิ สมนฺนาคต ภิกฺขุ ภิกขฺ ุโนวาทก
สมฺมนฺนิตุนฺติ ฯ
[๔๐๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อสมฺมโต นาม ตฺติจตุตฺเถน
กมฺเมน อสมฺมโต ฯ ภิกขฺ ุนิโย นาม อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปนฺนา ฯ
[๔๐๙] โอวเทยฺยาติ อฏหิ ครุธมฺเมหิ โอวทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺเน ธมฺเมน โอวทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
เอกโต อุปสมฺปนฺน โอวทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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[๔๑๐] เตน สมฺมเตน ภิกฺขุนา ปริเวณ สมฺมชฺชิตฺวา ปานีย
ปริโภชนีย อุปฏาเปตฺวา อาสน ปฺาเปตฺวา ทุติย คเหตฺวา
นิสีทิตพฺพ ฯ ภิกฺขุนีหิ ตตฺถ คนฺตฺวา ต ภิกฺขุ อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิตพฺพ ฯ เตน สมฺมเตน ๑ ภิกฺขุนา ปุจฺฉิตพฺพา
สมคฺคตฺถ ภคินิโยติ ฯ สเจ สมคฺคมฺหายฺยาติ ภณนฺติ วตฺตนฺติ
ภคินิโย อฏ ครุธมฺมาติ ฯ สเจ วตฺตนฺติ อยฺยาติ ๒ ภณนฺติ
เอโส ภคินิโย โอวาโทติ นิยฺยาเทตพฺโพ ฯ สเจ น วตฺตนฺติ
อยฺยาติ ภณนฺติ โอสาเรตพฺพา วสฺสสตูปสมฺปนฺนาย ภิกฺขุนิยา
ตทหุปสมฺปนฺนสฺส ภิกฺขโุ น อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม
สามีจิกมฺม กาตพฺพ อย ๓ ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา
ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย ฯ น ภิกฺขุนิยา อภิกฺขุเก อาวาเส
วสฺส วสิตพฺพ อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา
ยาวชีว อนติกฺกมนีโย อนฺวฑฺฒมาส ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุสงฺฆโต
เทฺว ธมฺมา ปจฺจาสึสิตพฺพา ๔ อุโปสถปุจฺฉกฺจ โอวาทุปสงฺกมนฺจ
อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว
อนติกฺกมนีโย ฯ วสฺส วุตฺถาย ภิกฺขุนิยา อุภโตสงฺเฆ ตีหิ าเนหิ
ปวาเรตพฺพ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา อยมฺป ธมฺโม
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย ฯ
ครุธมฺม อชฺฌาปนฺนาย ภิกฺขุนิยา อุภโตสงฺเฆ ปกฺขมานตฺต จริตพฺพ
# ๑ ม. ยุ. อย ปาโ น โหติ ฯ ๒ ม. วตฺตนฺตายฺยาติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม.
# อยมฺป ฯ ๔ ม. ปจฺจาสีสิตพฺพา ฯ
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อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว
อนติกฺกมนีโย ฯ เทฺว วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกฺขิตสิกฺขาย สิกฺขมานาย
อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปทา ปริเยสิตพฺพา อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย น ภิกขฺ ุนิยา เกนจิ
ปริยาเยน ภิกฺขุ อกฺโกสิตพฺโพ ปริภาสิตพฺโพ อยมฺป ธมฺโม
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา ยาวชีว อนติกฺกมนีโย อชฺชตคฺเค
โอวโฏ ภิกฺขนุ ีน ภิกฺขูสุ วจนปโถ อโนวโฏ ภิกขฺ ูน ภิกฺขุนีสุ
วจนปโถ อยมฺป ธมฺโม สกฺกตฺวา ครุกตฺวา มาเนตฺวา ปูเชตฺวา
ยาวชีว อนติกฺกมนีโยติ ฯ สเจ สมคฺคมฺหายฺยาติ ภณนฺติ อฺ
ธมฺม ภณติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สเจ วคฺคมฺหายฺยาติ ภณนฺติ
อฏ ครุธมฺเม ภณติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โอวาท อนิยฺยาเทตฺวา
อฺ ธมฺม ภณติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๑๑] อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี วคฺค ภิกฺขุสงฺฆ วคฺคสฺี
โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี
วคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ เวมติโก โอวทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี วคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ
สมคฺคสฺี โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๑๒] อธมฺมกมฺเม เวมติโก วคฺค ภิกฺขุสงฺฆ วคฺคสฺี
โอวทติ ฯเปฯ เวมติโก โอวทติ ฯเปฯ สมคฺคสฺี โอวทติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
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[๔๑๓] อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี วคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ วคฺคสฺี
โอวทติ ฯเปฯ เวมติโก โอวทติ ฯเปฯ สมคฺคสฺี
โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๑๔] อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี สมคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ
วคฺคสฺี โอวทติ ฯเปฯ เวมติโก โอวทติ ฯเปฯ สมคฺคสฺี
โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๑๕] อธมฺมกมฺเม เวมติโก อมคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ วคฺคสฺี
โอวทติ ฯเปฯ เวมติโก โอวทติ ฯเปฯ สมคฺคสฺี โอวทติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๑๖] อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี สมคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ วคฺคสฺี
โอวทติ ฯเปฯ เวมตีโก โอวทติ ฯเปฯ สมคฺคสฺี
โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๑๗] ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี วคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ วคฺคสฺี
โอวทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี
วคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ เวมติโก โอวทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม
อธมฺมกมฺมสฺี วคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ สมคฺคสฺี โอวทติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๑๘] ธมฺมกมฺเม เวมติโก วคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ วคฺคสฺี
โอวทติ ฯเปฯ เวมติโก โอวทติ ฯเปฯ สมคฺคสฺี โอวทติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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[๔๑๙] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี วคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ วคฺคสฺี
โอวทติ ฯเปฯ เวมติโก โอวทติ ฯเปฯ สมคฺคสฺี โอวทติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๒๐] ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี สมคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ
วคฺคสฺี โอวทติ ฯเปฯ เวมติโก โอวทติ ฯเปฯ สมคฺคสฺี
โอวทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๒๑] ธมฺมกมฺเม เวมติโก สมคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ วคฺคสฺี
โอวทติ ฯเปฯ เวมติโก โอวทติ ฯเปฯ สมคฺคสฺี โอวทติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๒๒] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี สมคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ
วคฺคสฺี โอวทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี
สมคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ เวมติโก โอวทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี สมคฺค ภิกฺขุนีสงฺฆ สมคฺคสฺี โอวทติ
อนาปตฺติ ฯ
[๔๒๓] อนาปตฺติ อุทฺเทส เทนฺโต ปริปุจฺฉ เทนฺโต โอสาเรหิ
อยฺยาติ วุจฺจมาโน โอสาเรติ ปฺห ปุจฺฉติ ปฺห ปุฏโ
กเถติ อฺสฺสตฺถาย ภณนฺต ภิกฺขุนิโย สุณนฺติ สิกฺขมานาย
สามเณริยา อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ทุติยสิกฺขาปท
[๔๒๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน เถรา ภิกขฺ ู
ภิกฺขุนิโย โอวทนฺติ ปริยาเยน ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต
จูฬปนฺถกสฺส ปริยาโย โหติ ภิกฺขุนิโย โอวทิตุ ฯ ภิกฺขุนิโยm
เอวมาหสุ นทานิ อชฺช โอวาโท อิทฺโธ ภวิสฺสติ ตฺเวทานิ
อุทาน อยฺโย จูฬปนฺถโก ปุนปฺปุน ภณิสฺสตีติ ฯ อถโข ตา
ภิกฺขุนิโย เยนายสฺมา จูฬปนฺถโก เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต จูฬปนฺถก อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข ตา ภิกฺขุนิโย อายสฺมา จูฬปนฺถโก เอตทโวจ
สมคฺคตฺถ ภคินิโยติ ฯ สมคฺคมฺหายฺยาติ ฯ วตฺตนฺติ ภคินิโย อฏ
ครุธมฺมาติ ฯ วตฺตนฺติ อยฺยาติ ฯ เอโส ภคินิโย โอวาโทติ
นิยฺยาเทตฺวา อิม อุทาน ปุนปฺปุน อภาสิ
อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต
มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต
โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน
อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโตติ ฯพ
[๔๒๕] ภิกฺขุนิโย เอวมาหสุ นนุ อโวจุมฺหา นทานิ อชฺช
โอวาโท อิทโฺ ธ ภวิสฺสติ ตฺเวทานิ อุทาน อยฺโย จูฬปนฺถโก
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ปุนปฺปุน ภณิสฺสตีติ ฯ อสฺโสสิ โข อายสฺมา จูฬปนฺถโก ตาส
ภิกฺขุนีน อิม กถาสลฺลาป ฯ อถโข อายสฺมา จูฬปนฺถโก เวหาส
อพฺภุคฺคนฺตฺวา อากาเส อนฺตลิกฺเข จงฺกมติป ติฏติป นิสีทติป
เสยฺยป กปฺเปติ ธูมายติป ปชฺชลติป อนฺตรธายติป ตฺเว ๑
อุทาน ภณติ อฺฺจ พหุ พุทฺธวจน ฯ ภิกฺขุนิโย เอวมาหสุ
อจฺฉริย วต โภ อพฺภุต วต โภ น วต โน อิโต ปุพฺเพ
โอวาโท เอว อิทฺโธ ภูตปุพฺโพ ยถา อยฺยสฺส จูฬปนฺถกสฺสาติ ฯ
อถโข อายสฺมา จูฬปนฺถโก ตา ภิกฺขุนิโย ยาว สมนฺธการา
โอวทิตฺวา อุยฺโยเชสิ คจฺฉถ ภคินิโยติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย
นครทฺวาเร ถกฺกิเต ๒ พหินคเร วสิตฺวา กาลสฺเสว นคร ปวิสนฺติ ฯ
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ อพฺรหฺมจารินิโย อิมา
ภิกฺขุนิโย อาราเม ภิกฺขูหิ สทฺธึ วสิตฺวา อิทานิ นคร ปวิสนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา จูฬปนฺถโก อตฺถงฺคเต
สุริเย ๓ ภิกขฺ ุนิโย โอวทิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว จูฬปนฺถก
อตฺถงฺคเต สุริเย ภิกฺขุนิโย โอวทสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว จูฬปนฺถก อตฺถงฺคเต สุริเย
ภิกฺขุนิโย โอวทิสฺสสิ เนต จูฬปนฺถก อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
# ๑ ม. ตฺเจว ฯ ๒ ม. ถกิเต ฯ ๓ ม. สูริเย ฯ เอวมุปริป ฯ
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สมฺมโตป เจ ภิกฺขุ อตฺถงฺคเต สุริเย ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๒๖] สมฺมโต นาม ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน สมฺมโต ฯ
อตฺถงฺคเต สุริเยติ โอคเต ๑ สุริเย ฯ ภิกฺขุนิโย นาม อุภโตสงฺเฆ
อุปสมฺปนฺนา ฯ โอวเทยฺยาติ อฏหิ วา ครุธมฺเมหิ อฺเน
วา ธมฺเมน โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๒๗] อตฺถงฺคเต อตฺถงฺคตสฺี โอวทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อตฺถงฺคเต เวมติโก โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อตฺถงฺคเต อนตฺถงฺคตสฺี โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
เอกโต อุปสมฺปนฺน ๒ โอวทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนตฺถงฺคเต
อตฺถงฺคตสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนตฺถงฺคเต เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนตฺถงฺคเต อนตฺถงฺคตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๒๘] อนาปตฺติ อุทฺเทส เทนฺโต ปริปุจฺฉ เทนฺโต โอสาเรหิ
อยฺยาติ วุจฺจมาโน โอสาเรติ ปฺห ปุจฺฉติ ปฺห ปุฏโ
กเถติ อฺสฺสตฺถาย ภณนฺต ภิกฺขุนิโย สุณนฺติ สิกฺขมานาย
สามเณริยา อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. โอคฺคเต ฯ ๒ เยภุยฺเยน เอกโต อุปสมฺปนฺนายาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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ตติยสิกฺขาปท
[๔๒๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ภิกฺขุนูปสฺสย อุปสงฺกมิตฺวา ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย โอวทนฺติ ฯ ภิกฺขุนิโย
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย เอตทโวจุ เอถ อยฺเย โอวาท คมิสฺสามาติ ฯ
ยมฺป ๑ มย อยฺเย คจฺเฉยฺยาม โอวาทสฺส การณา อยฺยา
ฉพฺพคฺคิยา อิเธว อเมฺห โอวทนฺตีติ ฯ ภิกฺขุนิโย อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขุนูปสฺสย
อุปสงฺกมิตฺวา ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตีติ [๒] ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ภิกฺขุนูปสฺสย อุปสงฺกมิตฺวา ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิกฺขุนูปสฺสย อุปสงฺกมิตฺวา ภิกฺขุนิโย
โอวทถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ภิกฺขุนูปสฺสย อุปสงฺกมิตฺวา ภิกฺขุนิโย
โอวทิสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯฬ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
ภิกฺขุนูปสฺสย อุปสงฺกมิตฺวา ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
# ๑ ม. ยุ. ย หิ ฯ ๒ สี. สพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย โอวาท น คจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯ
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เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๓๐] เตน โข ปน สมเยน มหาปชาปติ โคตมี คิลานา
โหติ ฯ เถรา ภิกฺขู เยน มหาปชาปติ โคตมี เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา มหาปชาปตึ โคตมึ เอตทโวจุ กจฺจิ เต โคตมิ
ขมนีย กจฺจิ ยาปนียนฺติ ฯ น เม อยฺยา ขมนีย น ยาปนีย
อิงฺฆยฺยา ธมฺม เทเสถาติ ฯ น ตาว ๑ ภคินิ กปฺปติ ภิกฺขุนูปสฺสย
อุปสงฺกมิตฺวา ภิกฺขุนิยา ธมฺม เทเสตุนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺตา น เทเสสุ ฯ
อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน
มหาปชาปติ โคตมี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต
อาสเน นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา มหาปชาตึ โคตมึ เอตทโวจ
กจฺจิ เต โคตมิ ขมนีย กจฺจิ ยาปนียนฺติ ฯ ปุพฺเพ เม ภนฺเต
เถรา ภิกฺขู อาคนฺตฺวา ธมฺม เทเสนฺติ เตน เม ผาสุ โหติ
อิทานิ ปน ภควตา ปฏิกฺขิตฺตนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺตา น เทเสนฺติ
เตน เม น ผาสุ โหตีติ ฯ อถโข ภควา มหาปชาตึ โคตมึ
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา
สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ภิกฺขุนูปสฺสย อุปสงฺกมิตฺวา คิลาน ภิกฺขุนึ โอวทิตุ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
ภิกฺขุนูปสฺสย อุปสงฺกมิตฺวา ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย อฺตฺร สมยา
# ๑ ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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ปาจิตฺติย ตตฺถาย สมโย คิลานา โหติ ภิกฺขุนี อย ตตฺถ
สมโยติ ฯ
[๔๓๑] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุนูปสฺสโย นาม ยตฺถ
ภิกฺขุนิโย เอกรตฺตมฺป วสนฺติ ฯ อุปสงฺกมิตฺวาติ ตตฺถ คนฺตฺวา ฯ
ภิกฺขุนิโย นาม อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปนฺนา ฯ โอวเทยฺยาติ อฏหิ
ครุธมฺเมหิ โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺตฺร สมยาติ
เปตฺวา สมย ฯ คิลานา นาม ภิกฺขุนี น สกฺโกติ โอวาทาย
วา สวาสาย วา คนฺตุ ฯ
[๔๓๒] อุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺี ภิกฺขุนูปสฺสย
อุปสงฺกมิตฺวา อฺตฺร สมยา โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺนาย เวมติโก ภิกฺขุนูปสฺสย อุปสงฺกมิตฺวา อฺตฺร สมยา
โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺี
ภิกฺขุนูปสฺสย อุปสงฺกมิตฺวา อฺตฺร สมยา โอวทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺเน ธมฺเมน โอวทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
เอกโต อุปสมฺปนฺน โอวทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย
อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย
เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺี
อนาปตฺติ ฯ
[๔๓๓] อนาปตฺติ สมเย อุทฺเทส เทนฺโต ปริปุจฺฉ เทนฺโต
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โอสาเรหิ อยฺยาติ วุจฺจมาโน โอสาเรติ ปฺห ปุจฉฺ ติ ปฺห
ปุฏโ กเถติ อฺสฺสตฺถาย ภณนฺต ภิกฺขุนิโย สุณนฺติ
สิกฺขมานาย สามเณริยา อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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จตุตฺถสิกฺขาปท
[๔๓๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน เถรา ภิกขฺ ู ภิกฺขุนิโย
โอวทนฺตา ลาภิโน โหนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าราน ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เอว วเทนฺติ ๑ น
พหุกตา เถรา ภิกฺขู ภิกฺขนุ ิโย โอวทิตุ อามิสเหตุ เถรา ภิกฺขู
ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตีติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
เอว วกฺขนฺติ น พหุกตา เถรา ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย โอวทิตุ
อามิสเหตุ เถรา ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ตุเมฺห ภิกฺขเว เอว วเทถ น พหุกตา เถรา ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย
โอวทิตุ อามิสเหตุ เถรา ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา
เอว วกฺขถ น พหุกตา เถรา ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย โอวทิตุ อามิสเหตุ
เถรา ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตีติ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ เอว วเทยฺย อามิสเหตุ [๒] ภิกฺขู
ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตีติ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
# ๑ ม. ยุ. วทนฺติ ฯ ๒ ม. เถรา ฯ
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[๔๓๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อามิสเหตูติ จีวรเหตุ
ปณฺฑปาตเหตุ เสนาสนเหตุ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ
สกฺการเหตุ ครุการเหตุ มานนเหตุ วนฺทนเหตุ ปูชนเหตุ ฯ
[๔๓๖] เอว วเทยฺยาติ อุปสมฺปนฺน สงฺเฆน สมฺมต ภิกฺขุโนวาทก
อวณฺณ กตฺตุกาโม อยส กตฺตุกาโม มงฺกุกตฺตุกาโม เอว
วเทติ จีวรเหตุ ปณฺฑปาตเหตุ เสนาสนเหตุ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ
สกฺการเหตุ ครุการเหตุ มานนเหตุ วนฺทนเหตุ
ปูชนเหตุ โอวทตีติ ภณติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๓๗] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี เอว วเทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก เอว วเทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี เอว วเทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๓๘] อุปสมฺปนฺน สงฺเฆน อสมฺมต ภิกฺขุโนวาทก อวณฺณ
กตฺตุกาโม อยส กตฺตุกาโม มงฺกุกตฺตุกาโม เอว วเทติ จีวรเหตุ
ปณฺฑปาตเหตุ เสนาสนเหตุ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ
สกฺการเหตุ ครุการเหตุ มานนเหตุ วนฺทนเหตุ ปูชนเหตุ โอวทตีติ
ภณติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๓๙] อนุปสมฺปนฺน สงฺเฆน สมฺมต วา อสมฺมต วา
ภิกฺขุโนวาทก อวณฺณ กตฺตุกาโม อยส กตฺตุกาโม มงฺกุกตฺตุกาโม เอว
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วเทติ จีวรเหตุ ปณฺฑปาตเหตุ เสนาสนเหตุ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ สกฺการเหตุ ครุการเหตุ มานนเหตุ วนฺทนเหตุ ปูชนเหตุ
โอวทตีติ ภณติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๔๐] อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
อธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๔๔๑] อนาปตฺติ ปกติยา จีวรเหตุ ปณฺฑปาตเหตุ เสนาสนเหตุ
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ สกฺการเหตุ ครุการเหตุ มานนเหตุ
วนฺทนเหตุ ปูชนเหตุ โอวทนฺต ภณติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๔๔๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ สาวตฺถิย อฺตริสฺสา วิสิขาย ปณฺฑาย จรติ ฯ อฺตราป
ภิกฺขุนี ตสฺสา วิสิขาย ปณฺฑาย จรติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ต
ภิกฺขุนึ เอตทโวจ คจฺฉ ภคินิ อมุกสฺมึ โอกาเส ภิกฺขา
ทียตีติ ฯ สาป [๑] เอวมาห คจฺฉ อยฺย ๒ อมุกสฺมึ โอกาเส
ภิกฺขา ทียตีติ ฯ เต อภิณฺหทสฺสเนน สนฺทฏิ า อเหสุ ฯ เตน
โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส จีวร ภาชิยติ ๓ ฯ อถโข สา ภิกฺขนุ ี
โอวาท คนฺตฺวา เยน โส ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ต ภิกฺขุ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิต โข
ต ภิกฺขุนึ โส ภิกฺขุ เอตทโวจ อย เม ภคินิ จีวรปฏิวิโส ๔
สาทิยิสฺสสีติ ฯ อาม อยฺย ทุพฺพลจีวรมฺหีติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ
ตสฺสา ภิกฺขุนิยา จีวร อทาสิ ฯ โสป โข ภิกฺขุ ทุพฺพลจีวโร
โหติ ฯ ภิกฺขู ต ภิกฺขุ เอตทโวจุ กโรหิทานิ เต อาวุโส
จีวรนฺติ ฯ อถโข โส ภิกขฺ ุ ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เย
เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุ ภิกฺขุนยิ า จีวร ทสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ตฺว ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา จีวร อทาสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ าติกา
# ๑ ม. โข ฯ ๒ ม. คจฺฉายฺย ฯ ๓ ม. ภาชียติ ฯ ๔ ม. จีวรปฏิวีโส ฯ
# สี. จีวรปฏิวึโส ฯ
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เต ภิกฺขุ อฺาติกาติ ฯ อฺาติกา ภควาติ ฯ อฺาตโก
โมฆปุริส อฺาติกาย น ชานาติ ปฏิรูป วา อปฺปฏิรูป วา
สนฺต วา อสนฺต วา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส อฺาติกาย
ภิกฺขุนิยา จีวร ทสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา จีวร ทเทยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๔๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา ภิกฺขุนีน
ปาริวฏฏก จีวร น เทนฺติ ฯ ภิกฺขุนิโย อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อยฺยา อมฺหาก ปาริวฏฏก จีวร น
ทสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตาส ภิกฺขุนีน อุชฌ
ฺ ายนฺตีน ขียนฺตีน
วิปาเจนฺตีน ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฺจนฺน ปาริวฏฏก ทาตุ
ภิกฺขุสฺส ภิกขฺ ุนิยา สิกฺขมานาย สามเณรสฺส สามเณริยา อนุชานามิ
ภิกฺขเว อิเมส ปฺจนฺน ปาริวฏฏก ทาตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา
จีวร ทเทยฺย อฺตฺร ปาริวฏฏกา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๔๔] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อฺาติกา นาม มาติโต
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วา ปติโต วา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อสมฺพทฺธา ฯ ภิกฺขุนี
นาม อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปนฺนา ฯ จีวร นาม ฉนฺน จีวราน
อฺตร จีวร วิกปฺปนุปค ปจฺฉิม ๑ ฯ อฺตฺร ปาริวฏฏกาติ
เปตฺวา ปาริวฏฏก เทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๔๕] อฺาติกาย อฺาติกสฺี จีวร เทติ อฺตฺร
ปาริวฏฏกา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺาติกาย เวมติโก
จีวร เทติ อฺตฺร ปาริวฏฏกา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อฺาติกาย าติกสฺี จีวร เทติ อฺตฺร ปาริวฏฏกา
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอกโต อุปสมฺปนฺนาย จีวร เทติ
อฺตฺร ปาริวฏฏกา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย อฺาติกสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย าติกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๔๖] อนาปตฺติ าติกาย ปาริวฏฏก ปริตฺเตน วา
วิปุล วิปุเลน วา ปริตฺต ภิกฺขุนี วิสฺสาส คณฺหาติ ตาวกาลิก
คณฺหาติ จีวร เปตฺวา อฺ ปริกฺขาร เทติ สิกขฺ มานาย
สามเณริยา อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ สี. ยุ. วิกปฺปนุปคปจฺฉิม ฯ
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ฉฏสิกฺขาปท
[๔๔๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ
ปฏโ โหติ จีวรกมฺม กาตุ ฯ อฺตรา ภิกฺขุนี เยนายสฺมา
อุทายิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ
สาธุ เม ภนฺเต อยฺโย จีวร สิพฺเพตูติ ฯ อถโข อายสฺมา อุทายิ
ตสฺสา ภิกฺขุนิยา จีวร สิพฺเพตฺวา สุรตฺต สุปริกมฺมกต กตฺวา
มชฺเฌ ปฏิภาณจิตฺต วุฏาเปตฺวา สหริตฺวา นิกฺขิป ฯ อถโข
สา ภิกฺขุนี เยนายสฺมา อุทายิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ กห ต ภนฺเต จีวรนฺติ ฯ หนฺท ภคินิ
อิม จีวร ยถาสหฏ หริตวฺ า นิกฺขิปตฺวา ยทา ภิกขฺ ุนีสงฺโฆ โอวาท
อาคจฺฉติ ตทา อิม จีวร ปารุปตฺวา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส ปฏิโต
ปฏิโต อาคจฺฉาติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ต จีวร ยถาสหฏ
หริตฺวา นิกขฺ ิปตฺวา ยทา ภิกฺขุนีสงฺโฆ โอวาท อาคจฺฉติ ตทา
ต จีวร ปารุปตฺวา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส ปฏิโต ปฏิโต อาคจฺฉติ ฯ
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ยาวจฺฉินฺนิกา อิมา
ภิกฺขุนิโย ธุตฺติกา อหิริกาโย ยตฺร หิ นาม จีวเร ปฏิภาณจิตฺต
วุฏาเปสฺสนฺตีติ ฯ ภิกฺขุนโิ ย เอวมาหสุ กสฺสิท กมฺมนฺติ ฯ
อยฺยสฺส อุทายิสฺสาติ ฯ เยป เต ฉินฺนกา ธุตฺตกา อหิริกา เตสป
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เอวรูป น โสเภยฺย กึ ปน อยฺยสฺส อุทายิสฺสาติ ฯ อถโข
ตา ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
อุทายิ ภิกฺขุนิยา จีวร สิพฺเพสฺสตีติ ๑ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ
ภิกฺขุนิยา จีวร สิพฺเพสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ าติกา เต อุทายิ
อฺาติกาติ ฯ อฺาติกา ภควาติ ฯ อฺาตโก โมฆปุริส
อฺาติกาย น ชานาติ ปฏิรูป วา อปฺปฏิรูป วา ปาสาทิก วา
อปาสาทิก วา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา
จีวร สิพฺเพสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา จีวร สิพฺเพยฺย วา สิพฺพาเปยฺย วา
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๔๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อฺาติกา นาม มาติโต
วา ปติโต วา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อสมฺพทฺธา ฯ ภิกฺขุนี
นาม อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปนฺนา ฯ จีวร นาม ฉนฺน จีวราน
อฺตร จีวร วิกปฺปนุปค ปจฺฉิม ฯ สิพฺเพยฺยาติ สย สิพฺเพติ
อาราปเถ อาราปเถ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สิพฺพาเปยฺยาติ
อฺ อาณาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สกึ อาณตฺโต
พหุกป สิพฺเพติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
# ๑ ม. สิพพฺ ิสฺสตีติ ฯ ๒ ม. สิพฺพสีติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๔๔๙] อฺาติกาย อฺาติกสฺี จีวร สิพฺเพติ วา
สิพฺพาเปติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺาติกาย เวมติโก
จีวร สิพฺเพติ วา สิพฺพาเปติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อฺาติกาย าติกสฺี จีวร สิพฺเพติ วา สิพฺพาเปติ วา
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอกโต อุปสมฺปนฺนาย จีวร สิพฺเพติ
วา สิพฺพาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย อฺาติกสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย าติกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๕๐] อนาปตฺติ าติกาย จีวร เปตฺวา อฺ ปริกฺขาร
สพฺเพติ วา สิพฺพาเปติ วา สิกฺขมานาย สามเณริยา
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต
_____________
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สตฺตมสิกฺขาปท
[๔๕๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชนฺติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ยเถว มย สปฺปชาปติกา อาหิณฺฑาม
เอวเมวิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ อาหิณฺฑนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขุนีหิ
สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชสิ ฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชิสฺสถ
เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ
ภิกฺขุนิยา สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺเชยฺย อนฺตมโส
คามนฺตรมฺป ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท
ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๕๒] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกขฺ ู จ ภิกฺขุนโิ ย
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จ สาเกตา สาวตฺถึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ อถโข ตา
ภิกฺขุนิโย เต ภิกฺขู ปสฺสติ ฺวา เอตทโวจุ มยป อยฺเยหิ สทฺธึ
คมิสฺสามาติ ฯ น ภคินิ กปฺปติ ภิกฺขนุ ิยา สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค
ปฏิปชฺชิตุ ตุเมฺห วา ปม คจฺฉถ มย วา คมิสฺสามาติ ฯ
อยฺยา ภนฺเต อคฺคปุริสา อยฺยา ว ปม คจฺฉนฺตูติ ฯ อถโข
ตาส ภิกฺขุนีน ปจฺฉา คจฺฉนฺตีน อนฺตรามคฺเค โจรา อจฺฉินฺทึสุ
เจว ทูเสสฺุจ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกขฺ ุนิโย ภิกฺขนู  เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สตฺถคมนีเย มคฺเค สาสงฺกสมฺมเต สปฺปฏิภเย
ภิกฺขุนิยา สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชิตุ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขุนิยา
สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺเชยฺย อนฺตมโส คามนฺตรมฺป
อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย สตฺถคมนีโย
โหติ มคฺโค สาสงฺกสมฺมโต สปฺปฏิภโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ
[๔๕๓] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุนี นาม อุภโตสงฺเฆ
อุปสมฺปนฺนา ฯ สทฺธินฺติ เอกโต ฯ สวิธายาติ คจฺฉาม ภคินิ
คจฺฉาม อยฺย คจฺฉาม อยฺย ๑ คจฺฉาม ภคินิ อชฺช วา
# ๑ ม. คจฺฉามายฺย คจฺฉามายฺย ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 292

หิยฺโย วา ปเร วา คจฺฉามาติ สวิทหติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนฺตมโส คามนฺตรมฺปติ กุกฺกฏุ สมฺปาเต คาเม คามนฺตเร อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคามเก อรฺเ อฑฺฒโยชเน อฑฺฒโยชเน
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺตฺร สมยาติ เปตฺวา สมย ฯ
สตฺถคมนีโย นาม มคฺโค น สกฺกา โหติ วินา สตฺเถน คนฺตุ ฯ
สาสงฺก นาม ตสฺมึ มคฺเค โจราน นิวฏิ โกาโส ทิสฺสติ ภุตฺโตกาโส
ทิสฺสติ ิโตกาโส ทิสฺสติ นิสินฺโนกาโส ทิสฺสติ นิปนฺโนกาโส
ทิสฺสติ ฯ สปฺปฏิภย นาม ตสฺมึ มคฺเค โจเรหิ มนุสฺสา หตา
ทิสฺสนฺติ วิลตุ ฺตา ทิสฺสนฺติ อาโกฏิตา ทิสฺสนฺติ ฯ สปฺปฏิภย
คนฺตฺวา อปฺปฏิภย ปสฺสติ ฺวา ๑ อุยฺโยเชตพฺพา คจฺฉถ ภคินิโยติ ฯ
[๔๕๔] สวิทหิเต สวิทหิตสฺี เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชติ
อนฺตมโส คามนฺตรมฺป อฺตฺร สมยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ(
สวิทหิเต เวมติโก เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชติ อนฺตมโส คามนฺตรมฺป
อฺตฺร สมยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สวิทหิเต อสวิทหิตสฺี
เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชติ อนฺตมโส คามนฺตรมฺป อฺตฺร
สมยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ภิกฺขุ สวิทหติ ภิกฺขุนี น
สวิทหติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อสวิทหิเต สวิทหิตสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อสวิทหิเต เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อสวิทหิเต อสวิทหิตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๕๕] อนาปตฺติ สมเย อสวิทหิตฺวา คจฺฉนฺติ ภิกฺขุนี
# ๑ ม. ทสฺเสตฺวา ฯ
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สวิทหติ ภิกฺขุ น สวิทหติ วิสงฺเกเตน คจฺฉนฺติ อาปทาสุ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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อฏมสิกฺขาปท
[๔๕๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ สวิธาย เอกนาว ๑ อภิรูหนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ยเถว มย สปฺปชาปติกา เอกนาวาย ๒ กีฬาม
เอวเมวิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ สวิธาย เอกนาวาย ๓
กีฬนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ สวิธาย เอกนาว ๔ อภิรูหิสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เค
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา ฉพฺพคฺคิเย
ภิกฺขู ปฏิปุจฉฺ ิ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ สวิธาย
เอกนาว อภิรูหถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ภิกฺขนุ ีหิ สทฺธึ สวิธาย เอกนาว
อภิรูหิสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
ภิกฺขุนิยา สทฺธึ สวิธาย เอกนาว อภิรูเหยฺย ๕ อุทฺธคามินึ ๖ วา
# ๑๔ ม. ยุ. เอก นาว ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ ๒๓ ม. ยุ. นาวาย ฯ
# ๕ ม. อภิรุเหยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ ๖ อุทฺธงฺคามินินฺติป ปาโ ฯ
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อโธคามินึ วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน
สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๕๗] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกขฺ ู จ ภิกฺขุนโิ ย จ
สาเกตา สาวตฺถึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ อนฺตรามคฺเค
นที อุตฺตริตพฺพา ๑ โหติ ฯ อถโข ตา ภิกฺขุนิโย เต ภิกฺขู
เอตทโวจุ มยป อยฺเยหิ สทฺธึ อุตฺตริสฺสามาติ ฯ น ภคินิ กปฺปติ
ภิกฺขุนิยา สทฺธึ สวิธาย เอกนาว อภิรูหิตุ ตุเมฺห วา ปม
อุตฺตรถ มย วา อุตฺตริสฺสามาติ ฯ อยฺยา ภนฺเต อคฺคปุริสา
อยฺยา ว ปม อุตฺตรนฺตูติ ฯ อถโข ตาส ภิกฺขุนีน ปจฺฉา
อุตฺตรนฺตีน โจรา อจฺฉินฺทึสุ เจว ทูเสสฺุจ ฯ อถโข ตา
ภิกฺขุนิโย สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขุนีน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ติริยนฺตรณาย
ภิกฺขุนิยา สทฺธึ สวิธาย เอกนาว อภิรูหิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา สทฺธึ
สวิธาย เอกนาว อภิรูเหยฺย อุทฺธคามินึ วา อโธคามินึ วา
อฺตฺร ติริยนฺตรณาย ๒ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๕๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุนี นาม อุภโตสงฺเฆ
# ๑ ม. ตริตพฺพา ฯ ๒ ม. ติริย ตรณาย ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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อุปสมฺปนฺนา ฯ สทฺธินฺติ เอกโต ฯ สวิธายาติ อภิรูหาม ภคินิ
อภิรูหาม อยฺย อภิรูหาม อยฺย อภิรูหาม ภคินิ อชฺช วา
หิยฺโย วา ปเร วา อภิรหู ามาติ สวิทหติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ภิกฺขุนิยา อภิรูเฬฺห ภิกฺขุ อภิรูหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ภิกฺขุสฺมึ อภิรูเฬฺห ภิกฺขนุ ี อภิรูหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุภโต วา อภิรูหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุทฺธคามินินฺติ
อุชฺชวนิกาย ฯ อโธคามินินฺติ โอชวนิกาย ฯ อฺตฺร ติริยนฺตรณายาติ
เปตฺวา ติริยนฺตรณ ฯ กุกฺกุฏสมฺปาเต คาเม คามนฺตเร
คามนฺตเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคามเก อรฺเ อฑฺฒโยชเน
อฑฺฒโยชเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๕๙] สวิทหิเต สวิทหิตสฺี เอกนาว อภิรูหติ อุทฺธคามินึ
วา อโธคามินึ วา อฺตฺร ติริยนฺตรณาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
สวิทหิเต เวมติโก เอกนาว อภิรูหติ อุทฺธคามินึ วา อโธคามินึ
วา อฺตฺร ติริยนฺตรณาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สวิทหิเต
อสวิทหิตสฺี เอกนาว อภิรูหติ อุทฺธคามินึ วา อโธคามินึ วา
อฺตฺร ติริยนฺตรณาย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ภิกฺขุ สวิทหติ
ภิกฺขุนี น สวิทหติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อสวิทหิเต สวิทหิตสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อสวิทหิเต เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อสวิทหิเต อสวิทหิตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๖๐] อนาปตฺติ ติริยนฺตรณาย อสวิทหิตฺวา อภิรูหนฺติ
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ภิกฺขุนี สวิทหติ ภิกฺขุ น สวิทหติ วิสงฺเกเตน อภิรูหนฺติ อาปทาสุ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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นวมสิกฺขาปท
[๔๖๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ถุลลฺ นนฺทา ภิกฺขุนี
อฺตรสฺส กุลสฺส กุลุปก า โหติ นิจฺจภตฺติกา ฯ เตน จ
คหปตินา เถรา ภิกฺขู นิมนฺติตา โหนฺติ ฯ อถโข ถุลลฺ นนฺทา
ภิกฺขุนี ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน ต กุล
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต คหปตึ เอตทโวจ กิมิท คหปติ
ปหูต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยตฺตนฺติ ฯ เถรา มยา อยฺเย นิมนฺติตาติ ฯ
เก ปน เต คหปติ เถราติ ฯ อยฺโย สารีปุตฺโต อยฺโย
มหาโมคฺคลฺลาโน อยฺโย มหากจฺจาโน อยฺโย มหาโกฏิโต อยฺโย
มหากปฺปโน อยฺโย มหาจุนฺโท อยฺโย อนุรุทโฺ ธ อยฺโย เรวโต
อยฺโย อุปาลิ อยฺโย อานนฺโท อยฺโย ราหุโลติ ฯ กึ ปน ตฺว
คหปติ มหานาเค ติฏมาเน เจตเก นิมนฺเตสีติ ฯ เก ปน เต
อยฺเย มหานาคาติ ฯ อยฺโย เทวทตฺโต อยฺโย โกกาลิโก อยฺโย
กตโมรกติสสฺ โก ๑ อยฺโย ขณฺฑเทวิยา ปุตฺโต อยฺโย สมุทฺททตฺโตติ ฯ
อยฺจรหิ ถุลฺลนนฺทาย ภิกฺขุนิยา อนฺตรา กถา วิปฺปกตา ฯ
อถ [๒] เถรา ภิกฺขู ปวิสสึ ุ ฯ สจฺจ มหานาคา โข ตยา
คหปติ นิมนฺติตาติ ฯ อิทาเนว โข ตฺว อยฺเย เจตเก อกาสิ
# ๑ ม. กฏโมทกติสฺสโก ฯ ๒ ม. ยุ. เต ฯ
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อิทานิ มหานาเคติ เคหโต ๑ จ นิกกฺ ฑฺฒิ นิจฺจภตฺตฺจ อุปจฺฉินฺทิ ๒ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม เทวทตฺโต ชาน ภิกฺขุนปี ริปาจิต ปณฺฑปาต ภฺุชิสฺสตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว เทวทตฺต ชาน ภิกฺขุนีปริปาจิต ปณฺฑปาต
ภฺุชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตฺว โมฆปุริส ชาน ภิกฺขุนีปริปาจิต ปณฺฑปาต ภฺุชิสฺสสิ
เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ ชาน
ภิกฺขุนีปริปาจิต ปณฺฑปาต ภฺุเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๖๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ ราชคหา
ปพฺพชิโต าติกุล อคมาสิ ฯ มนุสฺสา จิรสฺสาป ๓ ภทฺทนฺโต
อาคโตติ สกฺกจฺจ ภตฺต อกสุ ฯ ตสฺส กุลสฺส กุลุปก า ภิกฺขุนี
เต มนุสฺเส เอตทโวจ เทถ อาวุโส อยฺยสฺส ภตฺตนฺติ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ ภควตา ปฏิกฺขิตฺต ชาน ภิกฺขุนีปริปาจิต
ปณฺฑปาต ภฺุชิตุนฺติ กุกกฺ ุจฺจายนฺโต นปฺปฏิคฺคเหสิ นาสิกฺขิ
ปณฺฑาย จริตุ ฉินฺนภตฺโต อโหสิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ อาราม
คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
# ๑ ม. ยุ. ฆรโต ฯ ๒ ม. ยุ. ปจฺฉินฺทิ ฯ ๓ ม. จิรสฺสมฺป ฯ
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ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปุพฺเพ
คิหิสมารมฺเภ ชาน ภิกฺขนุ ีปริปาจิต ปณฺฑปาต ภฺุชิตุ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ ชาน
ภิกฺขุนีปริปาจิต ปณฺฑปาต ภฺุเชยฺย อฺตฺร ปุพฺเพ คิหิสมารมฺภา
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๖๓] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ชานาติ นาม สาม วา
ชานาติ อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ สา วา อาโรเจติ ฯ
ภิกฺขุนี นาม อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปนฺนา ฯ ปริปาเจติ นาม ปุพฺเพ
อทาตุกามาน อกตฺตุกามาน อยฺโย ภาณโก อยฺโย พหุสฺสุโต
อยฺโย สุตฺตนฺติโก อยฺโย วินยธโร อยฺโย ธมฺมกถิโก เทถ
อยฺยสฺส กโรถ อยฺยสฺสาติ เอสา ปริปาเจติ นาม ฯ ปณฺฑปาโต
นาม ปฺจนฺน โภชนาน อฺตร โภชน ฯ อฺตฺร ปุพฺเพ
คิหิสมารมฺภาติ เปตฺวา คิหิสมารมฺภ ฯ คิหิสมารมฺโภ นาม
าตกา วา โหนฺติ ปวาริตา วา ปกติปฏิยตฺตา ๑ วา ฯ อฺตฺร
ปุพฺเพ คิหิสมารมฺภา ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๖๔] ปริปาจิเต ปริปาจิตสฺี ภฺุชติ อฺตฺร ปุพฺเพ
คิหิสมารมฺภา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปริปาจิเต เวมติโก
ภฺุชติ อฺตฺร ปุพฺเพ คิหิสมารมฺภา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ ม. ปกติปฏิยตฺต ฯ
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ปริปาจิเต อปริปาจิตสฺี ภฺุชติ อฺตฺร ปุพฺเพ คิหิสมารมฺภา
อนาปตฺติ ฯ เอกโต อุปสมฺปนฺนาย ปริปาจิต ภฺุชติ อฺตฺร
ปุพฺเพ คิหิสมารมฺภา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปริปาจิเต ปริปาจิตสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปริปาจิเต เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อปริปาจิเต อปริปาจิตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๖๕] อนาปตฺติ คิหิสมารมฺเภ สิกฺขมานา ปริปาเจติ
สามเณรี ปริปาเจติ ปฺจ โภชนานิ เปตฺวา สพฺพตฺถ อนาปตฺติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ทสมสิกฺขาปท
[๔๖๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต
อุทายิสฺส ปุราณทุติยิกา ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตา โหติ ฯ สา ภิกฺขุนี ๑
อายสฺมโต อุทายิสฺส สนฺติเก อภิกฺขณ อาคจฺฉติ ฯ อายสฺมาป
อุทายิ ตสฺสา ภิกฺขุนิยา สนฺติเก อภิกฺขณ คจฺฉติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ ตสฺสา ภิกฺขุนิยา สทฺธึ เอโก
เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุทายิ
ภิกฺขุนิยา สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปสฺสตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ตฺว อุทายิ ภิกฺขนุ ิยา สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺช
กปฺเปสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ตฺว โมฆปุรสิ ภิกฺขุนิยา สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปสฺสสิ
เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขุนิยา สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๖๗] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุนี นาม อุภโตสงฺเฆ
# ๑ ม. ยุ. อย ปาโ ฯ ทิสฺสติ ฯ
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อุปสมฺปนฺนา ฯ สทฺธินฺติ เอกโต ฯ เอโก เอกายาติ ภิกฺขุ เจว
โหติ ภิกฺขุนี จ ฯ รโห นาม จกฺขุสฺส รโห โสตสฺส รโห ฯ
จกฺขุสฺส รโห นาม น สกฺกา โหติ อกฺขีนิ วา นิขนิยมาเน ๑
ภมุก วา อุกขฺ ิปยมาเน สีส วา อุกฺขิปย มาเน ปสฺสิตุ ฯ โสตสฺส
รโห นาม น สกฺกา โหติ ปกติกถา โสตุ ฯ นิสชฺช กปฺเปยฺยาติ
ภิกฺขุนิยา นิสินฺนาย ภิกขฺ ุ อุปนิสินฺโน วา โหติ อุปนิปนฺโน วา
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ภิกฺขุ นิสินฺเน ภิกฺขุนี อุปนิสินฺนา วา โหติ
อุปนิปนฺนา วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุโภ วา นิสินฺนา
โหนฺติ อุโภ วา นิปนฺนา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๖๘] รโห รโหสฺี เอโก เอกาย นิสชฺช กปฺเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ รโห เวมติโก เอโก เอกาย นิสชฺช กปฺเปติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ รโห อรโหสฺี เอโก เอกาย นิสชฺช
กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อรโห รโหสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อรโห เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อรโห
อรโหสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๖๙] อนาปตฺติ โย โกจิ วิฺู ปุริโส ทุติโย โหติ ติฏติ
น นิสีทติ อรโหเปกฺโข อฺาวิหิโต ๒ นิสีทติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
โอวาทวคฺโค ตติโย ฯ
_____________
# ๑ ม. อกฺขึ วา นิขณียมาเน ฯ ๒ ม. อฺวิหิโต ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
อสมฺมตตฺถงฺคตา อุปสฺสย อามิสทาเนน สิพฺพติ ๑
อทฺธาน นาว ภฺุเชยฺย ๒ เอโก เอกาย เต ทสาติ ฯ
___________________
# ๑ ม. อสมฺมต อตฺถงฺคตู ปสฺสยามิสทาเนน ฯ
# ๒ ม. สิพพฺ ติ อทฺธาน นาว ภฺุเชยฺย ... ฯ
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โภชนวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๔๗๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยา
อวิทูเร อฺตรสฺส ปูคสฺส อาวสถปณฺโฑ ปฺตฺโต โหติ ฯ
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา ปณฺฑ อลภมานา อาวสถ อคมสุ ฯ
มนุสฺสา จิรสฺสาป ภทฺทนฺตา ๑ อาคตาติ สกฺกจฺจ ปริวิสึสุ ฯ
อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ทุติยป ทิวส ตติยป ทิวส ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา ปณฺฑ
อลภมานา อาวสถ คนฺตฺวา ภฺุชึสุ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน
เอตทโหสิ กึ มย กริสฺสาม อาราม คตา ๒ ภิยฺโยป อิเธว
อาคนฺตพฺพ ภวิสฺสตีติ ฯ ตตฺเถว อนุวสิตฺวา อนุวสิตฺวา อาวสถปณฺฑ
ภฺุชนฺติ ฯ ติตฺถิยา อปสกฺกนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา อนุวสิตฺวา
อนุวสิตฺวา อาวสถปณฺฑ ภฺุชิสฺสนฺติ นยิเมสฺเว อาวสถปณฺโฑ
ปฺตฺโต สพฺเพสฺเว อาวสถปณฺโฑ ปฺตฺโตติ ฯ อสฺโสสุ
โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อนุวสิตฺวา อนุวสิตฺวา อาวสถปณฺฑ
# ๑ ม. จิรสฺสมฺป ภทนฺตา ฯ ๒ ม. คนฺตฺวา ฯ
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ภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว อนุวสิตฺวา
อนุวสิตฺวา อาวสถปณฺฑ ภฺุชถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา อนุวสิตฺวา
อนุวสิตฺวา อาวสถปณฺฑ ภฺุชิสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ เอโก อาวสถปณฺโฑแ
ภฺุชิตพฺโพ ตโต เจ อุตฺตรึ ๑ ภฺุเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๗๑] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา สารีปุตฺโต โกสเลสุ
ชนปเทสุ ๒ สาวตฺถึ คจฺฉนฺโต เยน อฺตโร อาวสโถ
เตนุปสงฺกมิ ฯ มนุสฺสา จิรสฺสาป ๓ เถโร อาคโตติ สกฺกจฺจ ปริวิสึสุ ฯ
อถโข อายสฺมโต สารีปุตตฺ สฺส ภุตฺตาวิสฺส ขโร อาพาโธ อุปฺปชฺชิ ฯ
นาสกฺขิ ตมฺหา อาวสถา ปกฺกมิตุ ฯ อถโข เต มนุสฺสา ทุติยมฺป
ทิวส อายสฺมนฺต สารีปตุ ฺต เอตทโวจุ ภฺุชถ ภนฺเตติ ฯ อถโข
อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควตา ปฏิกฺขิตฺต อนุวสิตฺวา อนุวสิตฺวา
อาวสถปณฺฑ ภฺุชิตุนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺโต น ปฏิคฺคเหสิ ฉินฺนภตฺโต
อโหสิ ฯ อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขูน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกขฺ ู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
# ๑ ม. ยุ. อุตฺตริ ฯ ๒ ม. ชนปเท ฯ ๓ ม. จิรสฺสมฺป ฯ เอวมุปริป ฯ
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อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา อนุวสิตฺวา
อนุวสิตฺวา อาวสถปณฺฑ ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม สิกขฺ าปท
อุทฺทิเสยฺยาถ อคิลาเนน ภิกฺขุนา เอโก อาวสถปณฺโฑ ภฺุชติ พฺโพ
ตโต เจ อุตฺตรึ ภฺุเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๔๗๒] อคิลาโน นาม สกฺโกติ ตมฺหา อาวสถา ปกฺกมิตุ ฯ
คิลาโน นาม น สกฺโกติ ตมฺหา อาวสถา ปกฺกมิตุ ฯ อาวสถปณฺโฑ
นาม ปฺจนฺน โภชนาน อฺตร โภชน สาลาย วา
มณฺฑเป วา รุกฺขมูเล วา อชฺโฌกาเส วา อโนทิสสฺ ยาวทตฺโถ
ปฺตฺโต โหติ ฯ อคิลาเนน ภิกฺขุนา สกึ ภฺุชิตพฺโพ ตโต
เจ อุตฺตรึ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๗๓] อคิลาเน ๑ อคิลานสฺี ตทุตฺตรึ ๒ อาวสถปณฺฑ ภฺุชติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคิลาเน ๓ เวมติโก ตทุตตฺ รึ อาวสถปณฺฑ
ภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคิลาเน ๔ คิลานสฺี ตทุตฺตรึ
อาวสถปณฺฑ ภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ คิลาเน ๕ อคิลานสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลาเน ๖ เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลาเน ๗ คิลานสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๗๔] อนาปตฺติ คิลานสฺส อคิลาโน สกึ ภฺุชติ คจฺฉนฺโต
วา อาคจฺฉนฺโต วา ภฺุชติ สามิกา นิมนฺเตตฺวา โภเชนฺติ
# ๑-๓-๔ ม. อคิลาโน ฯ ๒ ม. ยุ. ตตุตฺตริ ฯ เอวมุปริป ฯ ๕-๖-๗ ม. คิลาโน ฯ
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โอทิสฺส ปฺตฺโต โหติ น ยาวทตฺโถ ปฺตฺโต โหติ
ปฺจ โภชนานิ เปตฺวา สพฺพตฺถ อนาปตฺติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ทุติยสิกฺขาปท
[๔๗๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน เทวทตฺโต ปริหีนลาภสกฺกาโร ๑
สปริโส กุเลสุ วิฺาเปตฺวา วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ ฯ
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา
สกฺยปุตฺติยา กุเลสุ วิฺาเปตฺวา วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺติ
กสฺส สมฺปนฺน น มนาป กสฺส สาทุ น รุจฺจตีติ ฯ อสฺโสสุ
โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม เทวทตฺโต สปริโส กุเลสุ วิฺาเปตฺวา
วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว เทวทตฺต สปริโส
กุเลสุ วิฺาเปตฺวา วิฺาเปตฺวา ภฺุชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส สปริโส
กุเลสุ วิฺาเปตฺวา วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสสิ เนต โมฆปุริส
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ คณโภชเน
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต
โหติ ฯ
# ๑ ยุ. ปหีนลาภสกฺกาโร ฯ
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[๔๗๖] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา คิลาเน ภิกฺขู ภตฺเตน
นิมนฺเตนฺติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจจฺ ายนฺตา นาธิวาเสนฺติ ปฏิกฺขิตฺต
ภควตา คณโภชนนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา คณโภชน
ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิเสยฺยาถ
คณโภชเน อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย
คิลานสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน
สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๗๗] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา จีวรทานสมเย
สจีวรภตฺต ปฏิยาเทตฺวา ภิกฺขู นิมนฺเตนฺติ โภเชตฺวา จีวเรน
อจฺฉาเทสฺสามาติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา นาธิวาเสนฺติ ปฏิกฺขิตตฺ 
ภควตา คณโภชนนฺติ ฯ จีวร ปริตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จีวรทานสมเย คณโภชน
ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิเสยฺยาถ
คณโภชเน อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย
คิลานสมโย จีวรทานสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๗๘] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา จีวรการเก ภิกฺขู
ภตฺเตน นิมนฺเตนฺติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา นาธิวาเสนฺติ ปฏิกขฺ ิตฺต
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ภควตา คณโภชนนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว จีวรการสมเย คณโภชน ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ คณโภชเน อฺตฺร สมยา
ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย คิลานสมโย จีวรทานสมโย
จีวรการสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน
สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๗๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู มนุสฺเสหิ สทฺธึ อทฺธาน
คจฺฉนฺติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู เต มนุสฺเส เอตทโวจุ มุหุตฺต
อาวุโส อาคเมถ ปณฺฑาย จริสฺสามาติ ฯ เต เอวมาหสุ
อิเธว ภนฺเต ภฺุชถาติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจจฺ ายนฺตา น ปฏิคฺคณฺหนฺติ
ปฏิกฺขิตฺต ภควตา คณโภชนนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อทฺธานคมนสมเย คณโภชน ภฺุชิตุ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ คณโภชเน อฺตฺร
สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย คิลานสมโย จีวรทานสมโย
จีวรการสมโย อทฺธานคมนสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๘๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู มนุสฺเสหิ สทฺธึ นาวาย
คจฺฉนฺติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู เต มนุสฺเส เอตทโวจุ มุหุตฺต
อาวุโส ตีร นาว ๑ อุปเนถ ปณฺฑาย จริสฺสามาติ ฯ เต
# ๑ ม. ยุ. อย ปาโ น โหติ ฯ
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เอวมาหสุ อิเธว ภนฺเต ภฺุชถาติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจจฺ ายนฺตา น
ปฏิคฺคณฺหนฺติ ปฏิกฺขิตฺต ภควตา คณโภชนนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว นาวาภิรูหนสมเย ๑
คณโภชน ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ คณโภชเน อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย
สมโย คิลานสมโย จีวรทานสมโย จีวรการสมโย อทฺธานคมนสมโย
นาวาภิรูหนสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท ภควตา
ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๘๑] เตน โข ปน สมเยน ทิสาสุ วสฺส วุตฺถา ภิกฺขู
ราชคห อาคจฺฉนฺติ ภควนฺต ทสฺสนาย ฯ มนุสฺสา นานาเวรชฺชเก
ภิกฺขู ปสฺสิตฺวา ภตฺเตน นิมนฺเตนฺติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจจฺ ายนฺตา
นาธิวาเสนฺติ ปฏิกฺขิตฺต ภควตา คณโภชนนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว มหาสมเย คณโภชน
ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิเสยฺยาถ
คณโภชเน อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย
คิลานสมโย จีวรทานสมโย จีวรการสมโย อทฺธานคมนสมโย
นาวาภิรูหนสมโย มหาสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๘๒] เตน โข ปน สมเยน รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส
พิมฺพิสารสฺส าติสาโลหิโต อาชีวเกสุ ปพฺพชิโต โหติ ฯ อถโข
# ๑ ม. นาวาภิรุหณสมเย ฯ เอวมุปริป ฯ
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โส อาชีวโก เยน ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ราชาน มาคธ เสนิย พิมฺพิสาร เอตทโวจ
อิจฺฉามห มหาราช สพฺพปาสณฺฑิก ภตฺต กาตุนฺติ ฯ สเจ ตฺว
ภนฺเต พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปม โภเชยฺยาสิ เอว กเรยฺยามีติ ฯ
อถโข โส อาชีวโก ภิกฺขนู  สนฺติเก ทูต ปาเหสิ อธิวาเสนฺตุ เม
ภิกฺขู สฺวาตนาย ภตฺตนฺติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา นาธิวาเสนฺติ
ปฏิกฺขิตฺต ภควตา คณโภชนนฺติ ฯ อถโข โส อาชีวโก เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิโต โข โส อาชีวโก ภควนฺต เอตทโวจ ภวป โคตโม
ปพฺพชิโต อหป ปพฺพชิโต อรหติ ปพฺพชิโต ปพฺพชิตสฺส
ปณฺฑ ปฏิคคฺ เหตุ อธิวาเสตุ เม ภว โคตโม สฺวาตนาย ภตฺต
สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข
โส อาชีวโก ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว สมณภตฺตสมเย คณโภชน
ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิเสยฺยาถ
คณโภชเน อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย คิลานสมโย
จีวรทานสมโย จีวรการสมโย อทฺธานคมนสมโย นาวาภิรูหนสมโย
มหาสมโย สมณภตฺตสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ
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[๔๘๓] คณโภชน นาม ยตฺถ จตฺตาโร ภิกฺขู ปฺจนฺน
โภชนาน อฺตเรน โภชเนน นิมนฺติตา ภฺุชนฺติ เอต คณโภชน
นาม ฯ อฺตฺร สมยาติ เปตฺวา สมย ฯ คิลานสมโย นาม
อนฺตมโส ปาทาป ผาลิตา ๑ โหนฺติ ฯ คิลานสมโยติ ภฺุชิตพฺพ ฯ
จีวรทานสมโย นาม อนตฺถเต กิเน วสฺสานสฺส ปจฺฉิโม มาโส
อตฺถเต กิเน ปฺจ มาสา ฯ จีวรทานสมโยติ ภฺุชิตพฺพ ฯ
จีวรการสมโย นาม จีวเร กยิรมาเน ฯ จีวรการสมโยติ ภฺุชิตพฺพ ฯ
อทฺธานคมนสมโย นาม อฑฺฒโยชน คมิสฺสามีติ ภฺุชิตพฺพ ฯ
คจฺฉนฺเตน ภฺุชิตพฺพ ฯ อาคเตน ๒ ภฺุชิตพฺพ ฯ นาวาภิรูหนสมโย
นาม นาว อภิรูหิสฺสามีติ ภฺุชิตพฺพ ฯ อารูเฬฺหน
ภฺุชิตพฺพ ฯ โอรูเฬฺหน ภฺุชิตพฺพ ฯ มหาสมโย นาม ยตฺถ
เทฺว ตโย ภิกฺขู ปณฺฑาย จริตฺวา ยาเปนฺติ จตุตฺเถ อาคเต
น ยาเปนฺติ ฯ มหาสมโยติ ภฺุชิตพฺพ ฯ สมณภตฺตสมโย นาม
โย โกจิ ปริพฺพาชกสมาปนฺโน ภตฺต กโรติ ฯ สมณภตฺตสมโยติ
ภฺุชิตพฺพ ฯ อฺตฺร สมยา ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๘๔] คณโภชเน คณโภชนสฺี อฺตฺร สมยา ภฺุชติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ คณโภชเน เวมติโก อฺตฺร สมยา
ภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ คณโภชเน นคณโภชนสฺี
อฺตฺร สมยา ภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ นคณโภชเน
# ๑ ม. ผลิตา ฯ ๒ ม. คเตน ฯ
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คณโภชนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นคณโภชเน เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นคณโภชเน นคณโภชนสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๘๕] อนาปตฺติ สมเย เทฺว ตโย เอกโต ภฺุชนฺติ
ปณฺฑาย จริตฺวา เอกโต สนฺนิปติตฺวา ภฺุชนฺติ นิจฺจภตฺเต ๑
สลากภตฺเต ปกฺขิเก อุโปสถิเก ปาฏิปทิเก ๒ ปฺจ โภชนานิ
เปตฺวา สพฺพตฺถ อนาปตฺติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุติยสิกขฺ าปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑-๒ ม. นิจฺจภตฺต ... ปาฏิปทิก ฯ
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ตติยสิกฺขาปท
[๔๘๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน เวสาลิย ปณีตาน
ภตฺตาน ภตฺตปฏิปาฏิ อธิฏิตา โหติ ฯ อถโข อฺตรสฺส
ทลิทฺทสฺส กมฺมการสฺส ๑ เอตทโหสิ น โข อิท โอรก ภวิสฺสติ
ยถายิเม มนุสฺสา สกฺกจฺจ ภตฺต กโรนฺติ ยนฺนูนาหป ภตฺต
กเรยฺยนฺติ ฯ อถโข โส ทลิทฺโท กมฺมกาโร เยน กิรปติโก
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต กิรปติก เอตทโวจ อิจฺฉามห
อยฺยปุตฺต พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ภตฺต กาตุ เทหิ เม
เวตนนฺติ ฯ โสป โข กิรปติโก สทฺโธ โหติ ปสนฺโน ฯ อถโข
โส กิรปติโก ตสฺส ทลิทฺทสฺส กมฺมการสฺส อติเรก ๒ เวตน อทาสิ ฯ
อถโข โส ทลิทฺโท กมฺมกาโร เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ทลิทโฺ ท กมฺมกาโร ภควนฺต เอตทโวจ อธิวาเสตุ
เม ภนฺเต ภควา สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ มหา
โข อาวุโส ภิกฺขุสงฺโฆ ชานาหีติ ฯ โหตุ ภนฺเต มหา ภิกฺขุสงฺโฆ
พหู เม พทรา ปฏิยตฺตา พทรมิสฺสเกน ๓ เปยฺยา ปริปูเรสฺสนฺตีติ ฯ
อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข โส ทลิทโฺ ท กมฺมกาโร
# ๑ สี. กมฺมกรสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. อพฺภาติเรก ฯ ๓ ม. ยุ. พทรมิสฺเสน ฯ
# ๔ ม. ปริปูริสฺสนฺตีติ ฯ
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ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ทลิทฺเทน กิร
กมฺมกาเรน สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ นิมนฺติโต
พทรมิสฺสเกน เปยฺยา ปริปูเรสฺสนฺตีติ ฯ เต กาลสฺเสว ปณฺฑาย
จริตฺวา ภฺุชึสุ ฯ อสฺโสสุ โข มนุสฺสา ทลิทฺเทน กิร
กมฺมกาเรน พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ นิมนฺติโตติ ฯ เต ทลิทฺทสฺส
กมฺมการสฺส ปหูต ขาทนีย โภชนีย อภิหรึสุ ฯ อถโข โส
ทลิทฺโท กมฺมกาโร ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปณีต ขาทนีย
โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต กาล อาโรจาเปสิ กาโล ภนฺเต
นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ อถโข ภควา ปุพพฺ ณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน ตสฺส ทลิทฺทสฺส กมฺมการสฺส นิเวสน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ สทฺธึ
ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ อถโข โส ทลิทฺโท กมฺมกาโร ภตฺตคฺเค ภิกฺขู
ปริวิสติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ โถก อาวุโส เทหิ โถก อาวุโส
เทหีติ ฯ มา โข ตุเมฺห ภนฺเต อย ทลิทฺโท กมฺมกาโรติ
โถก โถก ปฏิคฺคณฺหิตฺถ ปหูต เม ขาทนีย โภชนีย ปฏิยตฺต
ปฏิคฺคณฺหาถ ภนฺเต ยาวทตฺถนฺติ ฯ น โข มย อาวุโส เอตการณา
โถก โถก ปฏิคฺคณฺหาม อปจ มย กาลสฺเสว ปณฑ
ฺ าย จริตฺวา
ภฺุชิมฺหา เตน มย โถก โถก ปฏิคฺคณฺหามาติ ฯ อถโข
โส ทลิทฺโท กมฺมกาโร อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ
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นาม ภทฺทนฺตา มยา นิมนฺติตา อฺตฺร ภฺุชิสฺสนฺติ น
จาห ปฏิพโล ยาวทตฺถ ทาตุนฺติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส
ทลิทฺทสฺส กมฺมการสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขู อฺตฺร นิมนฺติตา อฺตฺร ภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขู อฺตฺร นิมนฺติตา อฺตฺร
ภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา กถ
หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา อฺตฺร นิมนฺติตา อฺตฺร
ภฺุชิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ ปรมฺปรโภชเน ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา
ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๘๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ คิลาโน
โหติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ ปณฺฑปาต อาทาย เยน โส ภิกฺขุ
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ ภฺุชาหิ
อาวุโสติ ฯ อล อาวุโส อตฺถิ เม ภตฺตปจฺจาสาติ ฯ ตสฺส
ภิกฺขุโน ปณฑ
ฺ ปาโต อุสฺสูเร อาหริยติ ฺถ ฯ โส ภิกฺขุ น จิตฺตรูป
ภฺุชิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา ปรมฺปรโภชน ภฺุชิตุ เอวฺจ
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ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ปรมฺปรโภชเน อฺตฺร
สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย คิลานสมโย อย ตตฺถ
สมโยติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๘๘] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา จีวรทานสมเย
สจีวรภตฺต ปฏิยาเทตฺวา ภิกฺขู นิมนฺเตนฺติ โภเชตฺวา จีวเรน
อจฺฉาเทสฺสามาติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา นาธิวาเสนฺติ ปฏิกฺขิตตฺ 
ภควตา ปรมฺปรโภชนนฺติ ฯ จีวร ปริตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จีวรทานสมเย
ปรมฺปรโภชน ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ ปรมฺปรโภชเน อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย
สมโย คิลานสมโย จีวรทานสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๔๘๙] เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา จีวรการเก ภิกฺขู
ภตฺเตน นิมนฺเตนฺติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา นาธิวาเสนฺติ ปฏิกขฺ ิตฺต
ภควตา ปรมฺปรโภชนนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว จีวรการสมเย ปรมฺปรโภชน ภฺุชิตุ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ปรมฺปรโภชเน อฺตฺร
สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย คิลานสมโย จีวรทานสมโย
จีวรการสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน
สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
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[๔๙๐] อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
อายสฺมตา อานนฺเทน ปจฺฉาสมเณน เยน อฺตร กุล
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข
เต มนุสฺสา ภควโต จ อายสฺมโต จ อานนฺทสฺส โภชน อทสุ ฯ
อายสฺมา อานนฺโท กุกฺกจุ ฺจายนฺโต น ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ คณฺหาหิ
อานนฺทาติ ฯ อล ภควา อตฺถิ เม ภตฺตปจฺจาสาติ ฯ เตนหานนฺท
วิกปฺเปตฺวา คณฺหาหีติ ๑ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ภตฺตปจฺจาส ๒ วิกปฺเปตฺวา ปรมฺปรโภชน ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว วิกปฺเปตพฺพ มยฺห ภตฺตปจฺจาส อิตฺถนฺนามสฺส ทมฺมตี ิ ฯ
[๔๙๑] ปรมฺปรโภชน นาม ปฺจนฺน โภชนาน อฺตเรน
โภชเนน นิมนฺติโต ต เปตฺวา อฺ ปฺจนฺน โภชนาน อฺตร
โภชน ภฺุชติ เอต ปรมฺปรโภชน นาม ฯ อฺตฺร สมยาติ
เปตฺวา สมย ฯ คิลานสมโย นาม น สกฺโกติ เอกาสเน
นิสินฺโน ยาวทตฺถ ภฺุชติ ุ ฯ คิลานสมโยติ ภฺุชิตพฺพ ฯ จีวรทานสมโย
นาม อนตฺถเต กิเน วสฺสานสฺส ปจฺฉิโม มาโส อตฺถเต
กิเน ปฺจ มาสา ฯ จีวรทานสมโยติ ภฺุชิตพฺพ ฯ จีวรการสมโย
นาม จีวเร กยิรมาเน ฯ จีวรการสมโยติ ภฺุชิตพฺพ ฯ
อฺตฺร สมยา ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ สี. ปติคณฺหาหิ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ น โหติ ฯ
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อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๔๙๒] ปรมฺปรโภชเน ปรมฺปรโภชนสฺี อฺตฺร สมยา
ภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปรมฺปรโภชเน เวมติโก
อฺตฺร สมยา ภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปรมฺปรโภชเน
นปรมฺปรโภชนสฺี อฺตฺร สมยา ภฺุชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ นปรมฺปรโภชเน ปรมฺปรโภชนสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ นปรมฺปรโภชเน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นปรมฺปรโภชเน นปรมฺปรโภชนสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๙๓] อนาปตฺติ สมเย วิกปฺเปตฺวา ภฺุชติ เทฺว ตโย
นิมนฺตเน เอกโต ภฺุชติ นิมนฺตนปฏิปาฏิยา ภฺุชติ สกเลน
คาเมน นิมนฺติโต ตสฺมึ คาเม ยตฺถ กตฺถจิ ภฺุชติ สกเลน
ปูเคน นิมนฺติโต ตสฺมึ ปูเค ยตฺถ กตฺถจิ ภฺุชติ นิมนฺติยมาโน
ภิกฺข คเหสฺสามีติ ภณติ นิจฺจภตฺเต สลากภตฺเต ปกฺขิเก
อุโปสถิเก ปาฏิปทิเก ปฺจ โภชนานิ เปตฺวา สพฺพตฺถ
อนาปตฺติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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จตุตฺถสิกฺขาปท
[๔๙๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน กาณมาตา
อุปาสิกา สทฺธา โหติ ปสนฺนา ฯ กาณา คามเก อฺตรสฺส
ปุริสสฺส ทินนฺ า โหติ ฯ อถโข กาณา มาตุฆร อคมาสิ เกนจิเทว
กรณีเยน ฯ อถโข กาณาย สามิโก กาณาย สนฺติเก ทูต
ปาเหสิ อาคจฺฉตุ กาณา อิจฺฉามิ กาณาย อาคตนฺติ ฯ
อถโข กาณมาตา อุปาสิกา กิสฺมึ วิย ริตฺตหตฺถ คนฺตุนฺติ
ปูว ปจิ ฯ ปกฺเก ปูเว อฺตโร ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ กาณมาตาย
อุปาสิกาย นิเวสน ปาวิสิ ฯ อถโข กาณมาตา อุปาสิกา ตสฺส
ภิกฺขุโน ปูว ทาเปสิ ฯ โส นิกฺขมิตฺวา อฺสฺส อาจิกฺขิ ฯ
ตสฺสาป ปูว ทาเปสิ ฯ โส นิกฺขมิตฺวา อฺสฺส อาจิกฺขิ ฯ
ตสฺสาป ปูว ทาเปสิ ฯ ยถาปฏิยตฺต ปูว ปริกฺขย อคมาสิ ฯ
ทุติยมฺป โข กาณาย สามิโก กาณาย สนฺติเก ทูต ปาเหสิ
อาคจฺฉตุ กาณา อิจฺฉามิ กาณาย อาคตนฺติ ฯ ทุติยมฺป โข
กาณมาตา อุปาสิกา กิสฺมึ วิย ริตฺตหตฺถ คนฺตุนฺติ ปูว ปจิ ฯ
ปกฺเก ปูเว อฺตโร ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ กาณมาตาย อุปาสิกาย
นิเวสน ปาวิสิ ฯ อถโข กาณมาตา อุปาสิกา ตสฺส ภิกฺขุโน
ปูว ทาเปสิ ฯ โส นิกฺขมิตฺวา อฺสฺส อาจิกฺขิ ฯ ตสฺสาป
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ปูว ทาเปสิ ฯ โส นิกฺขมิตฺวา อฺสฺส อาจิกฺขิ ฯ ตสฺสาป
ปูว ทาเปสิ ฯ ยถาปฏิยตฺต ปูว ปริกขฺ ย อคมาสิ ฯ ตติยมฺป โข
กาณาย สามิโก กาณาย สนฺติเก ทูต ปาเหสิ อาคจฺฉตุ
กาณา อิจฺฉามิ กาณาย อาคต สเจ กาณา นาคมิสฺสติ
อห อฺ ปชาปตึ อาเนสฺสามีติ ฯ ตติยมฺป โข กาณมาตา อุปาสิกา
กิสฺมึ วิย ริตฺตหตฺถ คนฺตุนฺติ ปูว ปจิ ฯ ปกฺเก ปูเว อฺตโร
ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ กาณมาตาย อุปาสิกาย นิเวสน ปาวิสิ ฯ
อถโข กาณมาตา อุปาสิกา ตสฺส ภิกฺขุโน ปูว ทาเปสิ ฯ โส
นิกฺมิตฺวา อฺสฺส อาจิกฺขิ ฯ ตสฺสาป ปูว ทาเปสิ ฯ โส
นิกฺขมิตฺวา อฺสฺส อาจิกฺขิ ฯ ตสฺสาป ปูว ทาเปสิ ฯ ยถาปฏิยตฺต ปูว ปริกฺขย อคมาสิ ฯ อถโข กาณาย สามิโก อฺ
ปชาปตึ อาเนสิ ฯ อสฺโสสิ โข กาณา เตน กิร ปุริเสน
อฺา ปชาปติ อานีตาติ ฯ สา โรทนฺตี อฏาสิ ฯ อถโข
ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน กาณมาตาย
อุปาสิกาย นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต
อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข กาณมาตา อุปาสิกา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข กาณมาตร อุปาสิก ภควา เอตทโวจ
กิสฺสาย กาณา โรทตีติ ฯ อถโข กาณมาตา อุปาสิกา ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อถโข ภควา กาณมาตร อุปาสิก ธมฺมยิ า
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กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๔๙๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร สตฺโถ ราชคหา
ปฏิยาโลก คนฺตุกาโม โหติ ฯ อฺตโร ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ
ต สตฺถ ปณฑ
ฺ าย ปาวิสิ ฯ อฺตโร อุปาสโก ตสฺส ภิกฺขุโน
สตฺตุ ทาเปสิ ฯ โส นิกฺขมิตฺวา อฺสฺส อาจิกฺขิ ฯ ตสฺสาป
สตฺตุ ทาเปสิ ฯ โส นิกฺขมิตฺวา อฺสฺส อาจิกฺขิ ฯ ตสฺสาป
สตฺตุ ทาเปสิ ฯ ยถาปฏิยตฺต ปาเถยฺย ปริกฺขย อคมาสิ ฯ
อถโข โส อุปาสโก เต มนุสฺเส เอตทโวจ อชฺชุโณฺห ๑ อยฺยา
อาคเมถ ยถาปฏิยตฺต ปาเถยฺย อยฺยาน ทินฺน ปาเถยฺย ปฏิยาเทสฺสามีติ ฯ
นายฺย ๒ สกฺกา อาคเมตุ ปยาโต สตฺโถติ อคมสุ ฯ
อถโข ตสฺส อุปาสกสฺส ปาเถยฺย ปฏิยาเทตฺวา ปจฺฉา คจฺฉนฺตสฺส
โจรา อจฺฉินฺทึสุ ฯ มนุสสฺ า อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา น มตฺต ชานิตฺวา ปฏิคฺคเหสฺสนฺติ
อย อิเมส ทตฺวา ปจฺฉา คจฺฉนฺโต โจเรหิ อจฺฉินฺโนติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ
กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูน สิกขฺ าปท
# ๑ ม. อชฺชโณฺห ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. นายฺโย ฯ
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ปฺาเปสฺสามิ ทส อตฺถวเส ปฏิจฺจ สงฺฆสุฏุตาย สงฺฆผาสุตาย
ฯเปฯ วินยานุคฺคหาย ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ ภิกฺขุ ปเนว กุล อุปคต ปูเวหิ วา มนฺเถหิ วา
อภิหฏุ ปวาเรยฺย ฯ อากงฺขมาเนน ภิกฺขุนา ทฺวิตฺติปตฺตปูรา
ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ ตโต เจ อุตฺตรึ ๑ ปฏิคฺคเณฺหยฺย ปาจิตฺติย ฯ
ทฺวิตฺติปตฺตปูเร ปฏิคฺคเหตฺวา ตโต นีหริตฺวา ภิกฺขูหิ สทฺธึ
สวิภชิตพฺพ อย ตตฺถ สามีจีติ ฯ
[๔๙๖] ภิกฺขุ ปเนว กุล อุปคตนฺติ กุล นาม จตฺตาริ กุลานิ
ขตฺติยกุล พฺราหฺมณกุล เวสฺสกุล สุททฺ กุล ฯ อุปคตนฺติ ตตฺถ
อุปคต ฯ ปูว นาม ยงฺกิฺจิ ปหิณกตฺถาย ๒ ปฏิยตฺต ฯ มนฺถ
นาม ยงฺกิฺจิ ปาเถยฺยตฺถาย ปฏิยตฺต ฯ อภิหฏุ ปวาเรยฺยาติ
ยาวตก อิจฺฉสิ ตาวตก คณฺหาหีติ ฯ อากงฺขมาเนนาติ
อิจฺฉมาเนน ฯ ทฺวิตฺติปตฺตปูรา ปฏิคคฺ เหตพฺพาติ เทฺวตโยปตฺตปูรา
ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ ตโต เจ อุตฺตรึ ปฏิคฺคเณฺหยฺยาติ ตทุตฺตรึ
ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ทฺวิตฺติปตฺตปูเร ปฏิคฺคเหตฺวา
ตโต นิกฺขมนฺเตน ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา อาจิกฺขิตพฺพ อมุตฺร
มยา ทฺวิตฺติปตฺตปูรา ปฏิคฺคหิตา มา โข ตตฺถ ปฏิคฺคณฺหีติ ฯ
สเจ ปสฺสิตฺวา นาจิกฺขติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สเจ อาจิกฺขิเต
ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ ม. ยุ. อุตฺตริ ฯ ๒ ม. ปเหณกตฺถาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ยุ. ตตุตฺตริ ฯ
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[๔๙๗] ตโต นีหริตฺวา ภิกฺขูหิ สทฺธึ สวิภชิตพฺพนฺติ ปฏิกฺกมน
นีหริตฺวา สวิภชิตพฺพ ฯ อย ตตฺถ สามีจีติ อย ตตฺถ อนุธมฺมตา ฯ
อติเรกทฺวิตฺติปตฺตปูเร ๑ อติเรกสฺี ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อติเรกทฺวติ ฺติปตฺตปูเร เวมติโก ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อติเรกทฺวติ ฺติปตฺตปูเร อูนกสฺี ปฏิคฺคณฺหาติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อูนกทฺวิตฺติปตฺตปูเร อติเรกสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกทฺวิตฺติปตฺตปูเร เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อูนกทฺวิตฺติปตฺตปูเร อูนกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๔๙๘] อนาปตฺติ ทฺวิตฺติปตฺตปูเร ปฏิคฺคณฺหาติ อูนกทฺวิตฺติปตฺตปูเร ปฏิคฺคณฺหาติ น ปหิณกตฺถาย น ปาเถยฺยตฺถาย
ปฏิยตฺต เทนฺติ ปหิณกตฺถาย วา ปาเถยฺยตฺถาย วา ปฏิยตฺตเสสก
เทนฺติ คมเน ปฏิปฺปสฺสทฺเธ เทนฺติ าตกาน ปวาริตาน
อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน ธเนน อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
# ๑ ม. อติเรกทฺวตฺติปตฺตปูเร ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๔๙๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
พฺราหฺมโณ ภิกฺขู นิมนฺเตตฺวา โภเชสิ ฯ ภิกฺขู ภุตฺตาวี ปวาริตา
าติกุลานิ คนฺตฺวา เอกจฺเจ ภฺุชึสุ เอกจฺเจ ปณฺฑปาต
อาทาย อคมสุ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ ปฏิวิสฺสเก เอตทโวจ
ภิกฺขู มยา อยฺยา สนฺตปฺปตา เอถ ตุเมฺหป สนฺตปฺเปสฺสามีติ ฯ
เต เอวมาหสุ กึ ตฺว อยฺย ๑ อเมฺห สนฺตปฺเปสฺสสิ เยป ตยา
นิมนฺติตา เตป อมฺหาก ฆรานิ อาคนฺตฺวา เอกจฺเจ ภฺุชึสุ
เอกจฺเจ ปณฺฑปาต อาทาย อคมสูติ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ
อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา อมฺหาก
ฆเร ภฺุชิตฺวา อฺตฺร ภฺุชิสฺสนฺติ น จาห ปฏิพโล ยาวทตฺถ
ทาตุนฺติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส พฺราหฺมณสฺส อุชฌ
ฺ ายนฺตสฺส
ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู ภุตฺตาวี
ปวาริตา อฺตฺร ภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขู ภุตฺตาวี ปวาริตา อฺตฺร ภฺุชนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา
ภุตฺตาวี ปวาริตา อฺตฺร ภฺุชิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว
# ๑ ม. อยฺโย ฯ
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อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ ภุตฺตาวี
ปวาริโต ขาทนีย วา โภชนีย วา ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต
โหติ ฯ
[๕๐๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู คิลานาน ภิกฺขูน ปณีเต
ปณฺฑปาเต นีหรนฺติ ฯ คิลานา น จิตฺตรูป ภฺุชนฺติ ฯ ตานิ
ภิกฺขู ฉฑฺเฑนฺติ ฯ อสฺโสสิ โข ภควา อุจฺจาสทฺท มหาสทฺท
กาโกรวสทฺท สุตฺวาน อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ กินนฺ ุ โข
โส อานนฺท อุจฺจาสทฺโท มหาสทฺโท กาโกรวสทฺโทติ ฯ อถโข
อายสฺมา อานนฺโท ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภฺุเชยฺยุ
ปนานนฺท ภิกฺขู คิลานาติริตฺตนฺติ ฯ น ภฺุเชยฺยุ ภควาติ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ
กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานสฺส จ
อคิลานสฺส จ อติริตฺต ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อติริตฺต
กาตพฺพ อลเมต สพฺพนฺติ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ภุตฺตาวี ปวาริโต อนติริตฺต
ขาทนีย วา โภชนีย ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๐๑] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภุตฺตาวี นาม ปฺจนฺน
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โภชนาน อฺตร โภชน อนฺตมโส กุสคฺเคนป ภุตฺต โหติ ฯ
ปวาริโต นาม อสน ปฺายติ โภชน ปฺายติ หตฺถปาเส
ิโต อภิหรติ ปฏิกฺเขโป ปฺายติ ฯ อนติริตฺต นาม
อกปฺปยกต โหติ อปฺปฏิคฺคหิตกต โหติ อนุจฺจาริตกต โหติ
อหตฺถปาเส กต โหติ อภุตฺตาวินา กต โหติ ภุตฺตาวินา [๑]
ปวาริเตน อาสนา วุฏิเตน กต โหติ อลเมต สพฺพนฺติ อวุตฺต
โหติ น คิลานาติริตฺต โหติ เอต อนติริตฺต นาม ฯ อติริตฺต
นาม กปฺปยกต โหติ ปฏิคฺคหิตกต โหติ อุจฺจาริตกต โหติ
หตฺถปาเส กต โหติ ภุตฺตาวินา กต โหติ ภุตฺตาวินา ปวาริเตน
อาสนา อวุฏิเตน กต โหติ อลเมต สพฺพนฺติ วุตฺต โหติ
คิลานาติริตฺต โหติ เอต อติริตฺต นาม ฯ ขาทนีย นาม ปฺจ
โภชนานิ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก เปตฺวา อวเสส
ขาทนีย นาม ฯ โภชนีย นาม ปฺจ โภชนานิ โอทโน กุมฺมาโส
สตฺตุ มจฺโฉ มส ฯ ขาทิสฺสามิ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๐๒] อนติริตฺเต อนติริตฺตสฺี ขาทนีย วา โภชนีย วา
ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนติริตฺเต
เวมติโก ขาทนีย วา โภชนีย วา ขาทติ วา ภฺุชติ วา
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนติริตฺเต อติริตฺตสฺี ขาทนีย วา
โภชนีย วา ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
# ๑ ม. จ ฯ
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ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก อาหารตฺถาย ปฏิคฺคณฺหาติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อติริตฺเต อนติริตฺตสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อติริตฺเต เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อติริตฺเต อติริตฺตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๐๓] อนาปตฺติ อติริตฺต การาเปตฺวา ภฺุชติ อติริตฺต
การาเปตฺวา ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อฺสฺสตฺถาย หรนฺโต
คจฺฉติ คิลานสฺส เสสก ภฺุชติ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก
ยาวชีวิก สติ ปจฺจเย ปริภฺุชติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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ฉฏสิกฺขาปท
[๕๐๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน เทฺว ภิกฺขู
โกสเลสุ ชนปเทสุ ๑ สาวตฺถึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ เอโก
ภิกฺขุ อนาจาร อาจรติ ฯ ทุติโย ภิกฺขุ ต ภิกฺขุ เอตทโวจ มา
อาวุโส เอวรูป อกาสิ เนต กปฺปตีติ ฯ โส ตสฺมึ อุปนนฺธิ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู สาวตฺถึ อคมสุ ฯ เตน โข ปน สมเยน
สาวตฺถิย อฺตรสฺส ปูคสฺส สงฺฆภตฺต โหติ ฯ ทุติโย ภิกฺขุ
ภุตฺตาวี ปวาริโต โหติ ฯ อุปนทฺโธ ภิกฺขุ าติกุล คนฺตฺวา
ปณฺฑปาต อาทาย เยน โส ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ต ภิกฺขุ เอตทโวจ ภฺุชาหิ อาวุโสติ ฯ อล อาวุโส
ปริปุณฺโณมฺหีติ ฯ สุนฺทโร อาวุโส ปณฺฑปาโต ภฺุชาหีติ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ เตน ภิกขฺ ุนา นิปฺปฬยิ มาโน ต ปณฺฑปาต
ภฺุชิ ฯ อุปนทฺโธ ภิกฺขุ ต ภิกฺขุ เอตทโวจ ตฺว ๒ หิ นาม
อาวุโส ม วตฺตพฺพ มฺสิ ย ตฺว ภุตฺตาวี ปวาริโต อนติริตฺต
โภชน ภฺุชสีติ ฯ นนุ อาวุโส อาจิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ นนุ อาวุโส
ปุจฺฉิตพฺพนฺติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุ ภิกฺขุ ภุตฺตาวึ ปวาริต อนติริตฺเตน โภชเนน
# ๑ ม. สพฺพตฺถ ชนปเท ฯ ๒ ม. ตฺวป ฯ
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อภิหฏุ ปวาเรสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ ภิกฺขุ ภุตฺตาวึ
ปวาริต อนติริตฺเตน โภชเนน อภิหฏุ ปวาเรสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส ภิกฺขุ ภุตฺตาวึ
ปวาริต อนติริตฺเตน โภชเนน อภิหฏุ ปวาเรสฺสสิ เนต โมฆปุริส
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน
ภิกฺขุ ภิกฺขุ ภุตฺตาวึ ปวาริต อนติริตฺเตน ขาทนีเยน วา โภชนีเยนท
วา อภิหฏุ ปวาเรยฺย หนฺท ภิกฺขุ ขาท วา ภฺุช วาติ
ชาน อาสาทนาเปกฺโข ภุตฺตสฺมึ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๐๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุนฺติ อฺ ภิกฺขุ ฯ
ภุตฺตาวี นาม ปฺจนฺน โภชนาน อฺตร โภชน อนฺตมโส
กุสคฺเคนป ภุตฺต โหติ ฯ ปวาริโต นาม อสน ปฺายติ
โภชน ปฺายติ หตฺถปาเส ิโต อภิหรติ ปฏิกฺเขโป
ปฺายติ ฯ อนติริตฺต นาม อกปฺปยกต โหติ อปฺปฏิคฺคหิตกต
โหติ อนุจฺจาริตกต โหติ อหตฺถปาเส กต โหติ อภุตฺตาวินา
กต โหติ ภุตฺตาวินา ปวาริเตน อาสนา วุฏิเตน กต โหติ
อลเมต สพฺพนฺติ อวุตฺต โหติ น คิลานาติริตฺต โหติ เอต
อนติริตฺต นาม ฯ ขาทนีย นาม ปฺจ โภชนานิ ยามกาลิก
สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก เปตฺวา อวเสส ขาทนีย นาม ฯ โภชนีย
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นาม ปฺจ โภชนานิ โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มส ฯ
อภิหฏุ ปวาเรยฺยาติ ยาวตก อิจฺฉสิ ตาวตก คณฺหาหีติ ฯ
ชานาติ นาม สาม วา ชานาติ อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ
โส วา อาโรเจติ ฯ อาสาทนาเปกฺโขติ อิมินา อิม โจเทสฺสามิ
สาเรสฺสามิ ปฏิโจเทสฺสามิ ปฏิสาเรสฺสามิ มงฺกก กริสฺสามีติ ฯ
อภิหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตสฺส วจเนน ขาทิสฺสามิ ภฺุชิสฺสามีติ
ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โภชนปริโยสาเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๐๖] ปวาริเต ปวาริตสฺี อนติริตเฺ ตน ขาทนีเยน วา
โภชนีเยน วา อภิหฏุ ปวาเรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ปวาริเต เวมติโก อนติรติ ฺเตน ขาทนีเยน วา โภชนีเยน วา
อภิหฏุ ปวาเรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปวาริเต อปฺปวาริตสฺี
อนติริตฺเตน ขาทนีเยน วา โภชนีเยน วา อภิหฏุ ปวาเรติ
อนาปตฺติ ฯ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก อาหารตฺถาย
อภิหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตสฺส วจเนน ขาทิสฺสามิ
ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปฺปวาริเต ปวาริตสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปฺปวาริเต เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อปฺปวาริเต อปฺปวาริตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๐๗] อนาปตฺติ อติริตฺต กาเรตฺวา เทติ อติริตฺต
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การาเปตฺวา ภฺุชาหีติ เทติ อฺสฺสตฺถาย หรนฺโต คจฺฉาหีติ เทติ
คิลานสฺส เสสก เทติ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก สติ
ปจฺจเย ปริภฺุชาติ เทติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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สตฺตมสิกฺขาปท
[๕๐๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชคเห คิรคฺคสมชฺโช
โหติ ฯ สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู คิรคฺคสมชฺช ทสฺสนาย อคมสุ ฯ
มนุสฺสา สตฺตรสวคฺคิเย ภิกฺขู ปสฺสิตฺวา นฺหาเปตฺวา วิลิมฺเปตฺวา
โภเชตฺวา ขาทนีย อทสุ ฯ สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู ขาทนีย อาทาย
อาราม คนฺตฺวา ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจุ คณฺหถาวุโส
ขาทนีย ขาทถาติ ฯ กุโต ตุเมฺหหิ อาวุโส ขาทนีย ลทฺธนฺติ ฯ
สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส วิกาเล โภชน ภฺุชถาติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู วิกาเล โภชน ภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯ อถโข
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู วิกาเล โภชน ภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว วิกาเล โภชน ภฺุชถาติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา
วิกาเล โภชน ภฺุชิสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ วิกาเล
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ขาทนีย วา โภชนีย วา ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๐๙] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ วิกาโล นาม มชฺฌนฺติเก
วีติวตฺเต ยาว อรุณุคฺคมนา ฯ ขาทนีย นาม ปฺจ โภชนานิ
ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก เปตฺวา อวเสส ขาทนีย
นาม ฯ โภชนีย นาม ปฺจ โภชนานิ โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ
มจฺโฉ มส ฯ ขาทิสฺสามิ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๑๐] วิกาเล วิกาลสฺี ขาทนีย วา โภชนีย วา ขาทติ
วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ วิกาเล เวมติโก
ขาทนีย วา โภชนีย วา ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ วิกาเล กาลสฺี ขาทนีย วา โภชนีย วา
ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ยามกาลิก
สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก อาหารตฺถาย ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กาเล
วิกาลสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กาเล เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ กาเล กาลสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๑๑] อนาปตฺติ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก สติ
ปจฺจเย ปริภฺุชติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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อฏมสิกฺขาปท
[๕๑๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต
อานนฺทสฺส อุปชฺฌาโย อายสฺมา เวฬฏสีโส ๑ อรฺเ วิหรติ ฯ
โส ปณฺฑาย จริตฺวา พหุ ปณฺฑปาต ลภิตฺวา ๑ สุกฺข กูร อาราม
หริตฺวา สุกขฺ าเปตฺวา นิกฺขิปติ ยทา อาหาเรน อตฺโถ โหติ
ตทา อุทเกน เตเมตฺวา ภฺุชติ จิเรน คาม ปณฺฑาย ปวิสติ ฯ
ภิกฺขู อายสฺมนฺต เวฬฏสีส เอตทโวจุ กิสฺส ตฺว อาวุโส
จิเรน คาม ปณฺฑาย ปวิสสีติ ฯ อถโข อายสฺมา เวฬฏสีโส
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ กึ ปน ตฺว อาวุโส สนฺนิธิการก
โภชน ภฺุชสีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา เวฬฏสีโส
สนฺนิธิการก โภชน ภฺุชิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว เวฬฏสีส
สนฺนิธิการก โภชน ภฺุชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ตฺว เวฬฏสีส สนฺนิธิการก โภชน
ภฺุชิสฺสสิ เนต เวฬฏสีส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ สนฺนิธิการก ขาทนีย วา โภชนีย
# ๑ ม. ยุ. เพลฏสีโส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อิท ปาตฺตย นตฺถิ ฯ
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วา ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๑๓] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สนฺนิธิการก นาม อชฺช
ปฏิคฺคหิต อปรชฺช ขาทิต โหติ ฯ ขาทนีย นาม ปฺจ โภชนานิ
ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก เปตฺวา อวเสส ขาทนีย
นาม ฯ โภชนีย นาม ปฺจ โภชนานิ โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ
มจฺโฉ มส ฯ ขาทิสฺสามิ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๑๔] สนฺนิธิการเก สนฺนิธิการกสฺี ขาทนีย วา โภชนีย วา
ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สนฺนิธิการเก
เวมติโก ขาทนีย วา โภชนีย วา ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สนฺนิธิการเก อสนฺนิธกิ ารกสฺี ขาทนีย วา
โภชนีย วา ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก อาหารตฺถาย ปฏิคฺคณฺหาติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อสนฺนิธิการเก สนฺนิธิการกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อสนฺนิธิการเก เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อสนฺนิธิการเก
อสนฺนิธิการกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๑๕] อนาปตฺติ ยาวกาลิก ยาวกาเล นิทหิตฺวา ภฺุชติ
ยามกาลิก ยาเม นิทหิตฺวา ภฺุชติ สตฺตาหกาลิก สตฺตาห
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นิทหิตฺวา ภฺุชติ ยาวชีวิก สติ ปจฺจเย ปริภฺุชติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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นวมสิกฺขาปท
[๕๑๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ปณีตโภชนานิ อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา
สกฺยปุตฺติยา ปณีตโภชนานิ อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา
ภฺุชิสฺสนฺติ กสฺส สมฺปนฺน น มนาป กสฺส สาทุ น รุจฺจตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ปณีตโภชนานิ
อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ตุเมฺห ภิกฺขเว ปณีตโภชนานิ อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา
ภฺุชถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ปณีตโภชนานิ อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา
ภฺุชิสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ยานิ โข ปน ตานิ ปณีตโภชนานิ
เสยฺยถีท สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิต มจฺโฉ มส ขีร ทธิ ฯ
โย ปน ภิกขฺ ุ เอวรูปานิ ปณีตโภชนานิ อตฺตโน อตฺถาย
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วิฺาเปตฺวา ภฺุเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน
สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๕๑๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู คิลานา โหนฺติ ฯ
คิลานปุจฺฉกา ภิกฺขู คิลาเน ภิกฺขู เอตทโวจุ กจฺจาวุโส ขมนีย
กจฺจิ ยาปนียนฺติ ฯ ปุพฺเพ มย อาวุโส ปณีตโภชนานิ อตฺตโน
อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชาม เตน โน ผาสุ โหติ อิทานิ
ปน ภควตา ปฏิกฺขิตฺตนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺตา น วิฺาเปม เตน
โน น ผาสุ โหตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา ปณีตโภชนานิ
อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ยานิ โข ปน ตานิ ปณีตโภชนานิ
เสยฺยถีท สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิต มจฺโฉ มส ขีร ทธิ ฯ
โย ปน ภิกขฺ ุ เอวรูปานิ ปณีตโภชนานิ อคิลาโน อตฺตโน อตฺถาย
วิฺาเปตฺวา ภฺุเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๑๘] ยานิ โข ปน ตานิ ปณีตโภชนานีติ สปฺป นาม
โคสปฺป วา อชิกาสปฺป วา มหิสสปฺป วา ๑ เยส มส กปฺปติ
เตส สปฺป ฯ นวนีต นาม เตสเยว นวนีต ฯ เตล นาม ติลเตล
สาสปเตล มธุกเตล เอรณฺฑเตล วสาเตล ฯ มธุ นาม มกฺขิกา# ๑ ม. ยุ. มหึสสปฺป วา ฯ เอวมุปริป ฯ
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มธุ ฯ ผาณิต นาม อุจฺฉุมฺหา นิพฺพตฺต ฯ มจฺโฉ นาม อุทกจโร ๑
วุจฺจติ ฯ มส นาม เยส มส กปฺปติ เตส มส ฯ ขีร นาม
โคขีร วา อชิกาขีร วา มหิสขีร วา เยส มส กปฺปติ เตส
ขีร ฯ ทธิ นาม เตสเยว ทธิ ฯ
[๕๑๙] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ เอวรูปานิ ปณีตโภชนานีติ
ตถารูปานิ ปณีตโภชนานิ ฯ อคิลาโน นาม ยสฺส วินา ปณีตโภชนานิ
ผาสุ โหติ ฯ คิลาโน นาม ยสฺส วินา ปณีตโภชนานิ
น ผาสุ โหติ ฯ อคิลาโน อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปติ ปโยเค
ทุกฺกฏ ฯ ปฏิลาเภน ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๒๐] อคิลาโน อคิลานสฺี ปณีตโภชนานิ อตฺตโน อตฺถาย
วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคิลาโน เวมติโก
ปณีตโภชนานิ อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคิลาโน คิลานสฺี ปณีตโภชนานิ อตฺตโน
อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ คิลาโน
อคิลานสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลาโน เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลาโน คิลานสฺี อนาปตฺติ ฯ
# ๑ สพฺพตฺถ อีทิโสเยว ปาโ ทิสฺสติ ภิกฺขุนีวิภงฺคสฺส ปาฏิเทสนียกณฺเฑ ปน
# สพฺพตฺถาป โอทโกติ ทิสฺสติ ฯ วิจาเรตฺวา คเหตพฺพ ฯ
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[๕๒๑] อนาปตฺติ คิลานสฺส คิลาโน หุตฺวา วิฺาเปตฺวา
อคิลาโน ภฺุชติ คิลานสฺส เสสก ภฺุชติ าตกาน ปวาริตาน
อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน ธเนน อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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ทสมสิกฺขาปท
[๕๒๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
สพฺพปสุกูลิโก สุสาเน วิหรติ ฯ โส มนุสฺเสหิ ทียมาน น อิจฺฉติ
ปฏิคฺคเหตุ ฯ สุสาเนป รุกฺขมูเลป อุมมฺ าเรป อยฺยโวสาฏิตกานิ
สาม คเหตฺวา ภฺุชติ ๑ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อย ภิกฺขุ อมฺหาก อยฺยโวสาฏิตกานิ สาม คเหตฺวา
ภฺุชิสฺสติ ๒ เถโรย ภิกฺขุ วธโร ๓ มนุสฺสมส มฺเ ขาทตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุ อทินฺน มุขทฺวาร อาหาร
อาหริสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อทินฺน มุขทฺวาร
อาหาร อาหรสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุรสิ อทินฺน มุขทฺวาร อาหาร อาหริสฺสสิ
เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ อทินฺน มุขทฺวาร อาหาร อาหเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๕๒๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อุทกทนฺตโปเณ กุกกฺ ุจฺจายนฺติ ฯ
# ๑ ม. ยุ. ปริภฺุชติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปริภฺุชิสฺสติ ฯ ๓ ม. วโร ฯ
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ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อุทกทนฺตโปณ สาม คเหตฺวา ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ อทินฺน มุขทฺวาร อาหาร
อาหเรยฺย อฺตฺร อุทกทนฺตโปณา ๑ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๒๔] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อทินฺน นามฟ
อปฺปฏิคฺคหิตก วุจฺจติ ฯ ทินฺน นาม กาเยน วา กายปฏิพทฺเธน วา
นิสฺสคฺคิเยน วา เทนฺเต หตฺถปาเส ิโต กาเยน วา กายปฏิพทฺเธน
วา ปฏิคฺคณฺหาติ เอต ทินฺน นาม ฯ อาหาโร นาม อุทกทนฺตโปณ
เปตฺวา ยงฺกิฺจิ อชฺโฌหรณีย เอโส อาหาโร นาม ฯ
อฺตฺร อุทกทนฺตโปณาติ เปตฺวา อุทกทนฺตโปณ ฯ ขาทิสฺสามิ
ภฺุชิสฺสามีติ คณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๒๕] อปฺปฏิคฺคหิตเก อปฺปฏิคฺคหิตกสฺี อทินฺน มุขทฺวาร
อาหาร อาหรติ ๒ อฺตฺร อุทกทนฺตโปณา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปฺปฏิคฺคหิตเก เวมติโก อทินฺน มุขทฺวาร อาหาร
อาหรติ ๓ อฺตฺร อุทกทนฺตโปณา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อปฺปฏิคฺคหิตเก ปฏิคฺคหิตกสฺี อทินฺน มุขทฺวาร อาหาร อาหรติ ๔
อฺตฺร อุทกทนฺตโปณา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปฏิคฺคหิตเก
อปฺปฏิคฺคหิตกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปฏิคฺคหิตเก เวมติโก
# ๑ ม. อุทกทนฺตโปนา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒-๓-๔ ม. อาหาเรติ ฯ
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อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปฏิคฺคหิตเก ปฏิคฺคหิตกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๒๖] อนาปตฺติ อุทกทนฺตโปเณ จตฺตาริ มหาวิกตานิ สติ
ปจฺจเย อสติ กปฺปยการเก สาม คเหตฺวา ปริภฺุชติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
โภชนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
_____________
ตสฺสุทฺทาน
ปณฺโฑ คณ ปร ปูว เทฺว จ วุตฺตา ปวารณา ๑
วิกาโล สนฺนิธิการ ปณีต ทฺวารก ทสาติ ๒ ฯ
_____________
# ๑ ยุ. ภุตตฺ าปวารณา ฯ ๒ ม. ยุ. วิกาเล สนฺนธิ ีขีร ทนฺตโปเนน เตทสาติ ฯ
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อเจลกวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๕๒๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส ขาทนีย อุปฺปนฺน
โหติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
เตนหานนฺท วิฆาสาทาน ปูว เทหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา
อานนฺโท ภควโต ปฏิสสฺ ุณิตฺวา วิฆาสาเท ปฏิปาฏิยา นิสีทาเปตฺวา
เอเกก ปูว เทนฺโต อฺตริสฺสา ปริพฺพาชิกาย เอก มฺมาโน
เทฺว ปูเว อทาสิ ฯ สามนฺตา ปริพฺพาชิกาโย ต ปริพฺพาชิก
เอตทโวจุ ชาโร เต เอโส สมโณติ ฯ น เมโส สมโณ
ชาโร เอก มฺมาโน เทฺว ปูเว อทาสีติ ฯ ทุติยมฺป โข
อายสฺมา อานนฺโท เอเกก ปูว เทนฺโต ตสฺสาเยว ปริพฺพาชิกาย
เอก มฺมาโน เทฺว ปูเว อทาสิ ฯ สามนฺตา ปริพฺพาชิกาโย
ต ปริพฺพาชิก เอตทโวจุ ชาโร เต เอโส สมโณติ ฯ น เมโส
สมโณ ชาโร เอก มฺมาโน เทฺว ปูเว อทาสีติ ฯ ตติยมฺป
โข อายสฺมา อานนฺโท เอเกก ปูว เทนฺโต ตสฺสาเยว ปริพฺพาชิกาย
เอก มฺมาโน เทฺว ปูเว อทาสิ ฯ สามนฺตา ปริพฺพาชิกาโย
ต ปริพฺพาชิก เอตทโวจุ ชาโร เต เอโส สมโณติ ฯ น เมโส
สมโณ ชาโร เอก มฺมาโน เทฺว ปูเว อทาสีติ ฯ ชาโร น
ชาโรติ อุปฺผณฺฑึสุ ฯ อฺตโรป อาชีวโก ปริเวสน อคมาสิ ฯ
อฺตโร ภิกฺขุ ปหูเตน สปฺปนา โอทน มทฺทิตฺวา ตสฺส
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อาชีวกสฺส มหนฺต ปณฺฑ อทาสิ ฯ อถโข โส อาชีวโก ต
ปณฺฑ อาทาย อคมาสิ ฯ อฺตโร อาชีวโก ต อาชีวก
เอตทโวจ กุโต ตยา อาวุโส ปณฺโฑ ลทฺโธติ ฯ ตสฺสาวุโส
สมณสฺส โคตมสฺส มุณฑ
ฺ กคหปติกสฺส ปริเวสนาย ลทฺโธติ ฯ
อสฺโสสุ โข อุปาสกา เตส อาชีวกาน อิม กถาสลฺลาป ฯ
อถโข เต อุปาสกา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทสึ ุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข
เต อุปาสกา ภควนฺต เอตทโวจุ อิเม ภนฺเต ติตฺถยิ า อวณฺณกามา
พุทฺธสฺส อวณฺณกามา ธมฺมสฺส อวณฺณกามา สงฺฆสฺส
สาธุ ภนฺเต อยฺยา ติตฺถิยาน สหตฺถา น ทเทยฺยุนฺติ ฯ อถโข
ภควา เต อุปาสเก ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ
สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข เต อุปาสกา ภควตา ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ภิกฺขูน ตทนุจฺฉวิก ตทนุโลมิก ๑ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสามิ ทส อตฺถวเส
ปฏิจฺจ สงฺฆสุฏุตาย สงฺฆผาสุตาย ฯเปฯ สทฺธมฺมฏิติยา
วินยานุคฺคหาย เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ อเจลกสฺส วา ปริพฺพาชกสฺส วา ปริพฺพาชิกาย
# ๑ ม. ภิกขฺ ุสงฺฆ ... ตทนุโลมิกนฺติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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วา สหตฺถา ขาทนีย วา โภชนีย วา ทเทยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๒๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อเจลโก นาม โย
โกจิ ปริพฺพาชกสมาปนฺโน นคฺโค ฯ ปริพฺพาชโก นาม ภิกขฺ ฺุจ
สามเณรฺจ เปตฺวา โย โกจิ ปริพฺพาชกสมาปนฺโน ฯ ปริพพฺ าชิกา
นาม ภิกฺขุนิฺจ สิกฺขมานฺจ สามเณริฺจ เปตฺวา ยา กาจิ
ปริพฺพาชิกสมาปนฺนา ฯ ขาทนีย นาม ปฺจ โภชนานิ อุทกทนฺตโปณ
เปตฺวา อวเสส ขาทนีย นาม ฯ โภชนีย นาม ปฺจ
โภชนานิ โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มส ฯ ทเทยฺยาติ กาเยน
วา กายปฏิพทฺเธน วา นิสฺสคฺคิเยน วา เทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๒๙] ติตฺถิเย ติตฺถิยสฺี สหตฺถา ขาทนีย วา โภชนีย
วา เทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ติตถฺ ิเย เวมติโก สหตฺถา
ขาทนีย วา โภชนีย วา เทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ติตฺถิเย
อติตฺถิยสฺี สหตฺถา ขาทนีย วา โภชนีย วา เทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุทกทนฺตโปณ เทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อติตฺถิเย ติตฺถิยสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อติตฺถิเย เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อติตฺถิเย อติตฺถยิ สฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๓๐] อนาปตฺติ ทาเปติ น เทติ อุปนิกฺขิปตฺวา เทติ
พาหิรเลป ๑ เทติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
# ๑ ม. พาหิราเลป ฯ
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ทุติยสิกฺขาปท
[๕๓๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ภาตุโน สทฺธิวหิ าริก ภิกฺขุ เอตทโวจ
เอหาวุโส คาม ปณฺฑาย ปวิสิสฺสามาติ ตสฺส อทาเปตฺวา
อุยฺโยเชสิ คจฺฉาวุโส น เม ตยา สทฺธึ กถา วา นิสชฺชา
วา ผาสุ โหติ เอกกสฺส เม กถา วา นิสชฺชา วา ผาสุ
โหตีติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ อุปกฺกฏเ กาเล นาสกฺขิ ปณฺฑาย
จริตุ ปฏิกกฺ มเนป ภตฺตวิสฺสคฺค น สมฺภาเวสิ ฉินฺนภตฺโต
อโหสิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
ภิกฺขุ เอหาวุโส คาม ปณฺฑาย ปวิสิสฺสามาติ ตสฺส อทาเปตฺวา
อุยฺโยเชสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อุปนนฺท ภิกฺขุ
เอหาวุโส คาม ปณฺฑาย ปวิสิสฺสามาติ ตสฺส อทาเปตฺวา
อุยฺโยเชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ตฺว โมฆปุรสิ ภิกฺขุ เอหาวุโส คาม ปณฺฑาย ปวิสิสฺสามาติ
ตสฺส อทาเปตฺวา อุยฺโยเชสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
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ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขุ เอว
วเทยฺย ๑ เอหาวุโส คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย ปวิสิสฺสามาติ
ตสฺส ทาเปตฺวา วา อทาเปตฺวา วา อุยฺโยเชยฺย คจฺฉาวุโส
น เม ตยา สทฺธึ กถา วา นิสชฺชา วา ผาสุ โหติ เอกกสฺส
เม กถา วา นิสชฺชา วา ผาสุ โหตีติ เอตเทว ปจฺจย กริตฺวา
อนฺ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๓๒] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุนฺติ อฺ ภิกฺขุ ฯ
เอหาวุโส คาม วา นิคม วาติ คาโมป นิคโมป นครป คาโม
เจว นิคโม จ ฯ ตสฺส ทาเปตฺวาติ ยาคุ วา ภตฺต วา ๒ ขาทนีย วา
โภชนีย วา ทาเปตฺวา ฯ อทาเปตฺวาติ น กิฺจิ ทาเปตฺวา ฯ
อุยฺโยเชยฺยาติ มาตุคาเมน สทฺธึ หสิตุกาโม กีฬติ กุ าโม รโห
นิสีทิตุกาโม อนาจาร อาจริตุกาโม เอว วเทติ คจฺฉาวุโส น
เม ตยา สทฺธึ กถา วา นิสชฺชา วา ผาสุ โหติ เอกกสฺส
เม กถา วา นิสชฺชา วา ผาสุ โหตีติ อุยฺโยเชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ทสฺสนูปจาร วา สวนูปจาร วา วิชหนฺตสฺส อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ วิชหิเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอตเทว ปจฺจย
กริตฺวา อนฺนฺติ น อฺโ โกจิ ปจฺจโย โหติ อุยฺโยเชตุ ฯ
[๕๓๓] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อุยฺโยเชติ อาปตฺติ
# ๑ ม. ยุ. เอว วเทยฺยาติ อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ยาตุ วา ภตฺต วาติ
# ปาทฺวย นตฺถิ ฯ
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ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก อุยฺโยเชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อุยฺโยเชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ กลิสาสน อาโรเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺน อุยฺโยเชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กลิสาสน อาโรเปติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๓๔] อนาปตฺติ อุโภ เอกโต น ยาเปสฺสามาติ อุยฺโยเชติ
มหคฺฆ ภณฺฑ ปสฺสิตฺวา โลภธมฺม อุปฺปาเทสฺสตีติ อุยฺโยเชติ
มาตุคาม ปสฺสิตฺวา อนภิรตึ อุปฺปาเทสฺสตีติ อุยฺโยเชติ คิลานสฺส
วา โอหียกสฺส วา วิหารปาลสฺส วา ยาคุ วา ภตฺต วา ๑
ขาทนีย วา โภชนีย วา นีหราติ อุยฺโยเชติ น อนาจาร
อาจริตุกาโม สติ กรณีเย อุยฺโยเชติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุตยิ สิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ยุ. ยาคุ วา ภตฺต วาติ ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ
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ตติยสิกฺขาปท
[๕๓๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต สหายกสฺส ฆร คนฺตฺวา ตสฺส ปชาปติยา
สทฺธึ สยนีฆเร ๑ นิสชฺช กปฺเปสิ ฯ อถโข โส ปุริโส เยนายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
อุปนนฺท สกฺยปุตฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ปุรโิ ส ปชาปตึ เอตทโวจ เทหยฺยสฺส ภิกฺขนฺติ ฯ
อถโข สา อิตฺถี อายสฺมโต อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส ภิกฺข
อทาสิ ฯ อถโข โส ปุริโส อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต
เอตทโวจ คจฺฉถ ภนฺเต ยโต อยฺยสฺส ภิกฺขา ทินนฺ าติ ฯ
อถโข สา อิตฺถี สลฺลกฺเขตฺวา ปริยุฏิโต อย ปุรโิ สติ อายสฺมนฺต
อุปนนฺท สกฺยปุตฺต เอตทโวจ นิสีทถ ภนฺเต มา อคมิตฺถาติ ฯ
ทุติยมฺป โข โส ปุรโิ ส ฯเปฯ ตติยมฺป โข โส ปุริโส
อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต เอตทโวจ คจฺฉถ ภนฺเต ยโต
อยฺยสฺส ภิกขฺ า ทินฺนาติ ฯ ตติยมฺป โข สา อิตฺถี อายสฺมนฺต
อุปนนฺท สกฺยปุตฺต เอตทโวจ นิสีทถ ภนฺเต มา อคมิตฺถาติ ฯ
อถโข โส ปุริโส นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขู อุชฺฌาเปสิ อย ภนฺเต
อยฺโย อุปนนฺโท มยฺห ปชาปติยา สทฺธึ สยนีฆเร นิสินฺโน โส
# ๑ ม. ยุ. สยนิฆเร ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ทเทหายฺยสฺส ฯ
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มยา อุยฺโยชิยมาโน น อิจฺฉติ คนฺตุ พหุกิจฺจา มย
พหุกรณียาติ ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
สโภชเน กุเล อนุปขชฺช นิสชฺช กปฺเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ตฺว อุปนนฺท สโภชเน กุเล อนุปขชฺช นิสชฺช กปฺเปสีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส
สโภชเน กุเล อนุปขชฺช นิสชฺช กปฺเปสฺสสิ เนต โมฆปุริส
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน
ภิกฺขุ สโภชเน กุเล อนุปขชฺช นิสชฺช กปฺเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๓๖] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สโภชน นาม กุล
อิตฺถี เจว โหติ ปุริโส จ ฯ อุโภ อนิกฺขนฺตา โหนฺติ อุโภ
อวีตราคา ฯ อนุปขชฺชาติ อนุปวิสิตฺวา ฯ นิสชฺช กปฺเปยฺยาติ
มหลฺลเก ฆเร ปฏิสงฺฆาตสฺส ๑ หตฺถปาส วิชหิตฺวา นิสีทติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ขุทฺทเก ฆเร ปฏิวส อติกฺกมิตฺวา
นิสีทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๓๗] สยนีฆเร สยนีฆรสฺี สโภชเน กุเล อนุปขชฺช นิสชฺช
กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สยนีฆเร เวมติโก สโภชเน
กุเล อนุปขชฺช นิสชฺช กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สยนีฆเร
# ๑ ม. ปฏ สงฺฆาฏสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ
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นสยนีฆรสฺี สโภชเน กุเล อนุปขชฺช นิสชฺช กปฺเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ นสยนีฆเร สยนีฆรสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นสยนีฆเร เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นสยนีฆเร
นสยนีฆรสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๓๘] อนาปตฺติ มหลฺลเก ฆเร ปฏิสงฺฆาตสฺส หตฺถปาส
อวิชหิตฺวา นิสีทติ ขุทฺทเก ฆเร ปฏ ิวส อนติกฺกมิตฺวา นิสีทติ
ภิกฺขุ ทุติโย โหติ อุโภ นิกฺขนฺตา โหนฺติ อุโภ วีตราคา
นสยนีฆเร อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
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_____________
จตุตฺถสิกฺขาปท
[๕๓๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต สหายกสฺส ฆร คนฺตฺวา ตสฺส ปชาปติยา
สทฺธึ รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺช กปฺเปสิ ฯ อถโข โส
ปุริโส อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม อยฺโย อุปนนฺโท
มยฺห ปชาปติยา สทฺธึ รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺช
กปฺเปสฺสตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส ปุริสสฺส อุชฌ
ฺ ายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส
วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
มาตุคาเมน สทฺธึ รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺช กปฺเปสฺสตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อุปนนฺท มาตุคาเมน สทฺธึ รโห ปฏิจฺฉนฺเน
อาสเน นิสชฺช กปฺเปสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส มาตุคาเมน สทฺธึ รโห
ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺช กปฺเปสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ
มาตุคาเมน สทฺธึ รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺช กปฺเปยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
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[๕๔๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ มาตุคาโม นาม มนุสสฺ ิตฺถี
น ยกฺขี น เปตี น ติรจฺฉานคตา อนฺตมโส ตทหุชาตาป
ทาริกา ปเคว มหนฺตตรี ๑ ฯ สทฺธินตฺ ิ เอกโต ฯ รโห นาม
จกฺขุสฺส รโห โสตสฺส รโห ฯ จกฺขสุ ฺส รโห นาม น สกฺกา
โหติ อกฺขีนิ ๒ วา นิขนิยมาเน ๓ ภมุก วา อุกฺขิปยมาเน ๔ สีส วา
อุกฺขิปยมาเน ปสฺสิตุ ฯ โสตสฺส รโห นาม น สกฺกา โหติ
ปกติกถา โสตุ ฯ ปฏิจฺฉนฺน นาม อาสน กุฑฺเฑน ๕ วา กวาเฏน วา
กิลฺเชน วา ปาณิปากาเรน วา รุกฺเขน วา ถมฺเภน วา โกฏฬิยา ๖
วา เยน เกนจิ ปฏิจฺฉนฺน โหติ ฯ นิสชฺช กปฺเปยฺยาติ มาตุคาเม
นิสินฺเน ภิกขฺ ุ อุปนิสินฺโน วา โหติ อุปนิปนฺโน วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ภิกฺขุ นิสนิ ฺเน มาตุคาโม อุปนิสินโฺ น วา โหติ
อุปนิปนฺโน วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุโภ วา นิสินฺนา
โหนฺติ อุโภ วา นิปนฺนา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๔๑] มาตุคาเม มาตุคามสฺี รโห ปฏิจฉฺ นฺเน อาสเน
นิสชฺช กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ มาตุคาเม เวมติโก
รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺช กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
มาตุคาเม อมาตุคามสฺี รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺช กปฺเปติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ยกฺขิยา วา เปติยา วา ปณฺฑเกน
# ๑ ม. มหตฺตรี ฯ ยุ. มหตรี ฯ ๒ ม. ยุ. อกฺขึ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ยุ.
# นิขณียมาเน ฯ ๔ ม. ยุ. อุกฺชิปยมาเน ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ ม. กุฏเฏน ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๖ ม. โกตฺถฬิกาย ฯ
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วา ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคหิตฺถิยา ๑ วา สทฺธึ รโห ปฏิจฺฉนฺเน
อาสเน นิสชฺช กปฺเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม
มาตุคามสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม อมาตุคามสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๔๒] อนาปตฺติ โย โกจิ วิฺู ปุริโส ทุติโย โหติ ติฏติ
น นิสีทติ อรโหเปกฺโข อฺาวิหิโต ๒ นิสีทติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
# ๑ ม. ยุ. ติรจฺฉานคตาย วา มนุสฺสวิคฺคหิตฺถิยา วา ฯ ๒ ม. ยุ. อฺวิหิโต ฯ
# เอวมุปริป ฯ
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๕๔๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต สหายกสฺส ฆร คนฺตฺวา ตสฺส ปชาปติยา
สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปสิ ฯ อถโข โส ปุริโส
อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม อยฺโย อุปนนฺโท มยฺห
ปชาปตยา สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปสฺสตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส ปุริสสฺส อุชฌ
ฺ ายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส
วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปสฺสตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อุปนนฺท มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย
รโห นิสชฺช กปฺเปสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุรสิ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย
รโห นิสชฺช กปฺเปสฺสสิ เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก
เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๔๔] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
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อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ มาตุคาโม นาม มนุสสฺ ิตฺถี
น ยกฺขี น เปตี น ติรจฺฉานคตา วิฺู ปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภาสิต
ทุฏุลฺลาทุฏ ุลฺล อาชานิตุ ฯ สทฺธินตฺ ิ เอกโต ฯ เอโก
เอกายาติ ภิกฺขุ เจว โหติ มาตุคาโม จ ฯ รโห นาม จกฺขุสฺส
รโห โสตสฺส รโห ฯ จกฺขุสฺส รโห นาม น สกฺกา โหติ
อกฺขีนิ 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 อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ภิกขฺ ุ นิสินฺเน
มาตุคาโม อุปนิสินฺโน วา โหติ อุปนิปนฺโน วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุโภ วา นิสินฺนา โหนฺติ อุโภ วา นิปนฺนา
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๔๕] มาตุคาเม มาตุคามสฺี เอโก เอกาย รโห นิสชฺช
กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ มาตุคาเม เวมติโก เอโก
เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ มาตุคาเม
อมาตุคามสฺี เอโก เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ยกฺขิยา วา เปติยา วา ปณฺฑเกน วา ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคหิตฺถิยา วา สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺช กปฺเปติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม มาตุคามสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุ-
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คาเม อมาตุคามสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๔๖] อนาปตฺติ โย โกจิ วิฺู ปุริโส ทุติโย โหติ ติฏติ
น นิสีทติ อรโหเปกฺโข อฺาวิหิโต นิสีทติ อุมมฺ ตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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ฉฏสิกฺขาปท
[๕๔๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต อุปนนฺทสฺส
สกฺยปุตฺตสฺส อุปฏากกุล อายสฺมนฺต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต ภตฺเตน
นิมนฺเตสิ อฺเป ภิกฺขู ภตฺเตน นิมนฺเตสิ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ปุเรภตฺต กุลานิ่
ปยิรุปาสติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู เต มนุสฺเส เอตทโวจุ เทถาวุโส
ภตฺตนฺติ ฯ อาคเมถ ภนฺเต ยาว อยฺโย อุปนนฺโท อาคจฺฉตีติ ฯ
ทุติยมฺป โข เต ภิกฺขู เต มนุสฺเส เอตทโวจุ เทถาวุโส ภตฺตนฺติ ฯ
อาคเมถ ภนฺเต ยาว อยฺโย อุปนนฺโท อาคจฺฉตีติ ฯ ตติยมฺป
โข เต ภิกฺขู เต มนุสฺเส เอตทโวจุ เทถาวุโส ภตฺต ปุเร
กาโล อติกฺกมตีติ ฯ ยมฺป มย ภนฺเต ภตฺต กริมฺหา อยฺยสฺส
อุปนนฺทสฺส การณา อาคเมถ ภนฺเต ยาว อยฺโย อุปนนฺโท
อาคจฺฉตีติ ฯ อถโข อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ปุเรภตฺต
กุลานิ ปยิรปุ าสิตฺวา ทิวา อาคจฺฉติ ฯ ภิกฺขู น จิตฺตรูป ภฺุชึสุ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต นิมนฺติโต สภตฺโต
สมาโน ปุเรภตฺต กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺชิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ตฺว อุปนนฺท นิมนฺติโต สภตฺโต สมาโน ปุเรภตฺต กุเลสุ
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จาริตฺต อาปชฺชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุรสิ นิมนฺติโต สภตฺโต สมาโน ปุเรภตฺต
กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺชิสสฺ สิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ นิมนฺติโต สภตฺโต
สมาโน ปุเรภตฺต กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๕๔๘] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต อุปนนฺทสฺส
สกฺยปุตฺตสฺส อุปฏากกุล สงฺฆสฺสตฺถาย ขาทนีย ปาเหสิ อยฺยสฺส
อุปนนฺทสฺส ทสฺเสตฺวา สงฺฆสฺส ทาตพฺพนฺติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต คาม ปณฺฑาย ปวิฏโ 
โหติ ฯ อถโข เต มนุสฺสา อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ
กห ภนฺเต อยฺโย อุปนนฺโทติ ฯ เอสาวุโส อายสฺมา อุปนนฺโท
สกฺยปุตฺโต คาม ปณฺฑาย ปวิฏโ ติ ฯ อิท ภนฺเต ขาทนีย
อยฺยสฺส อุปนนฺทสฺส ทสฺเสตฺวา สงฺฆสฺส ทาตพฺพนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ [๑] ฯ เตนหิ ภิกฺขเว ปฏิคฺคเหตฺวา นิกฺขิปถ ยาว
อุปนนฺโท อาคจฺฉตีติ ฯ อถโข อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
ภควตา ปฏิกฺขิตฺต ปุเรภตฺต กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺชิตุนฺติ ปจฺฉาภตฺต
# ๑ อิโต ปร อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสีติ
# ปาลิ สพฺพโปตฺถเกสุ ทิสฺสติ ฯ สา วิจาเรตพฺพา ฯ
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กุลานิ ปยิรปุ าสิตฺวา ทิวา ปฏิกฺกมิ ฯ ขาทนีย อุสฺสาริยิตฺถ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ปจฺฉาภตฺต กุเลสุ
จาริตฺต อาปชฺชิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อุปนนฺท ปจฺฉาภตฺต
กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส ปจฺฉาภตฺต กุเลสุ
จาริตฺต อาปชฺชิสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ นิมนฺติโต สภตฺโต
สมาโน ปุเรภตฺต วา ปจฺฉาภตฺต วา กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺเชยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต
โหติ ฯ
[๕๔๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู จีวรทานสมเย
กุกฺกุจฺจายนฺตา กุลานิ น ปยิรุปาสนฺติ ฯ จีวร ปริตตฺ  อุปฺปชฺชติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จีวรทานสมเย
กุลานิ ปยิรปุ าสิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ นิมนฺติโต สภตฺโต สมาโน ปุเรภตฺต วา ปจฺฉาภตฺต
วา กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺเชยฺย อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ
ตตฺถาย สมโย จีวรทานสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
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[๕๕๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู จีวรกมฺม กโรนฺติ
อตฺโถ จ โหติ สูจิยาป สุตฺเตนป สตฺถเกนป ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา
กุลานิ น ปยิรุปาสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว จีวรการสมเย กุลานิ ปยิรุปาสิตุ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ นิมนฺติโต
สภตฺโต สมาโน ปุเรภตฺต วา ปจฺฉาภตฺต วา กุเลสุ จาริตฺต
อาปชฺเชยฺย อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย
จีวรทานสมโย จีวรการสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๕๕๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู คิลานา โหนฺติ อตฺโถ
จ โหติ เภสชฺเชหิ ฯ ภิกขฺ ู กุกฺกุจฺจายนฺตา กุลานิ น ปยิรุปาสนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สนฺต ภิกฺขุ
อาปุจฺฉา กุลานิ ปยิรุปาสิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ นิมนฺติโต สภตฺโต สมาโน สนฺต
ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา ปุเรภตฺต วา ปจฺฉาภตฺต วา กุเลสุ จาริตฺต
อาปชฺเชยฺย อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย
จีวรทานสมโย จีวรการสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ
[๕๕๒] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ นิมนฺติโต นาม ปฺจนฺน
โภชนาน อฺตเรน โภชเนน นิมนฺติโต ฯ สภตฺโต นาม เยน
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นิมนฺติโต เตน สภตฺโต ฯ สนฺต นาม ภิกฺขุ สกฺกา โหติ
อาปุจฺฉา ปวิสิตุ ฯ อสนฺต นาม ภิกขฺ ุ น สกฺกา โหติ อาปุจฺฉา
ปวิสิตุ ฯ ปุเรภตฺต นาม เยน นิมนฺติโต ต อภุตฺตาวี ฯ
ปจฺฉาภตฺต นาม เยน นิมนฺติโต อนฺตมโส กุสคฺเคนป ภุตฺต
โหติ ฯ กุล นาม จตฺตาริ กุลานิ ขตฺติยกุล พฺราหฺมณกุล
เวสฺสกุล สุทฺทกุล ฯ กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺเชยฺยาติ อฺสฺส
ฆรุปจาร โอกฺกมนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปม ปาท อุมฺมาร
อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ทุติย ปาท อติกฺกาเมติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺตฺร สมยาติ เปตฺวา สมย ฯ จีวรทานสมโย
นาม อนตฺถเต กิเน วสฺสานสฺส ปจฺฉิโม มาโส อตฺถเต
กิเน ปฺจ มาสา ฯ จีวรการสมโย นาม จีวเร กยิรมาเน ฯ
[๕๕๓] นิมนฺติเต นิมนฺติตสฺี สนฺต ภิกขฺ ุ อนาปุจฺฉา
ปุเรภตฺต วา ปจฺฉาภตฺต วา กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺชติ อฺตฺร
สมยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ นิมนฺติเต เวมติโก สนฺต ภิกฺขุ
อนาปุจฺฉา ปุเรภตฺต วา ปจฺฉาภตฺต วา กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺชติ
อฺตฺร สมยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ นิมนฺติเต อนิมนฺติตสฺี
สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา ปุเรภตฺต วา ปจฺฉาภตฺต วา กุเลสุ จาริตฺต
อาปชฺชติ อฺตฺร สมยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนิมนฺติเต
นิมนฺติตสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนิมนฺติเต เวมติโกฟ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนิมนฺติเต อนิมนฺติตสฺี อนาปตฺติ ฯ
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[๕๕๔] อนาปตฺติ สมเย สนฺต ภิกฺขุ อาปุจฺฉา ปวิสติ
อสนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา ปวิสติ อฺสฺส ฆเรน มคฺโค โหติ
ฆรูปจาเรน มคฺโค โหติ อนฺตราราม คจฺฉติ ภิกฺขุนูปสฺสย
คจฺฉติ ติตฺถิยเสยฺย คจฺฉติ ปฏิกกฺ มน คจฺฉติ ภตฺติยฆร
คจฺฉติ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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สตฺตมสิกฺขาปท
[๕๕๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน มหานามสฺส สกฺกสฺส
เภสชฺช อุสสฺ นฺน โหติ ฯ อถโข มหานาโม สกฺโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข มหานาโม สกฺโก ภควนฺต เอตทโวจ
อิจฺฉามห ภนฺเต สงฺฆ จาตุมาส เภสชฺเชน ปวาเรตุนฺติ ฯ สาธุ
สาธุ มหานาม เตนหิ ตฺว มหานาม สงฺฆ จาตุมาส เภสชฺเชน
ปวาเรหีติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจจฺ ายนฺตา นาธิวาเสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จาตุมาสปจฺจยปวารณ สาทิตุนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู มหานาม สกฺก ปริตฺตเยว เภสชฺช
วิฺาเปนฺติ ฯ ตเถว มหานามสฺส สกฺกสฺส เภสชฺช อุสฺสนฺน
โหติ ฯ ทุติยมฺป โข มหานาโม สกฺโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข มหานาโม สกฺโก ภควนฺต เอตทโวจ
อิจฺฉามห ภนฺเต สงฺฆ อปรป จาตุมาส เภสชฺเชน ปวาเรตุนฺติ ฯ
สาธุ สาธุ มหานาม เตนหิ ตฺว มหานาม สงฺฆ อปรป จาตุมาส
เภสชฺเชน ปวาเรหีติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา นาธิวาเสนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปุน ปวารณป สาทิตุนฺติ ฯ
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เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู มหานาม สกฺก ปริตฺตเยว เภสชฺช
วิฺาเปนฺติ ฯ ตเถว มหานามสฺส สกฺกสฺส เภสชฺช อุสฺสนฺน
โหติ ฯ ตติยมฺป โข มหานาโม สกฺโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข มหานาโม สกฺโก ภควนฺต เอตทโวจ
อิจฺฉามห ภนฺเต สงฺฆ ยาวชีว เภสชฺเชน ปวาเรตุนฺติ ฯ สาธุ สาธุ
มหานาม เตนหิ ตฺว มหานาม สงฺฆ ยาวชีว เภสชฺเชน
ปวาเรหีติ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจจฺ ายนฺตา นาธิวาเสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว นิจฺจปวารณป สาทิตุนฺติ ฯ
[๕๕๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ทุนฺนิวตฺถา
โหนฺติ ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา มหานาเมน สกฺเกน วุตฺตา
โหนฺติ ๑ กิสฺส ตุเมฺห ภนฺเต ทุนฺนิวตฺถา ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา
นนุ นาม ปพฺพชิเตน สุนิวตฺเถน ภวิตพฺพ สุปารุเตน
อากปฺปสมฺปนฺเนนาติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู มหานาเม สกฺเก อุปนนฺธึสุ ฯ
อถโข ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน เอตทโหสิ เกน นุ โข
มย อุปาเยน มหานาม สกฺก มงฺกก กเรยฺยามาติ ฯ อถโข
ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน เอตทโหสิ มหานาเมน [๒] อาวุโส สกฺเกน
สงฺโฆ เภสชฺเชน ปวาริโต หนฺท มย อาวุโส มหานาม สกฺก
# ๑ ม. ยุ. มหานาโม สกฺโก วตฺตา โหติ ฯ ๒ ม. ยุ. โข ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 370

สปฺป วิฺาเปมาติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เยน มหานาโม
สกฺโก เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา มหานาม สกฺก เอตทโวจุ
โทเณน อาวุโส สปฺปนา อตฺโถติ ฯ อชฺชุโณฺห ภนฺเต อาคเมถ
มนุสฺสา วช คตา สปฺป อาหริตุ กาเล หริสฺสถาติ ๑ ฯ ทุติยมฺป
โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู มหานาม สกฺก
เอตทโวจุ โทเณน อาวุโส สปฺปนา อตฺโถติ ฯ อชฺชุโณฺห ภนฺเต
อาคเมถ มนุสฺสา วช คตา สปฺป อาหริตุ กาเล หริสฺสถาติ ฯ
กึ ปน ตยา อาวุโส อทาตุกาเมน ปวาริเตน ย ตฺว ปวาเรตฺวา
น เทสีติ ฯ อถโข มหานาโม สกฺโก อุชฌ
ฺ ายติ ขียติ วิปาเจติ
กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา อชฺชุโณฺห ภนฺเต อาคเมถาติ วุจฺจมานา
นาคเมสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู มหานามสฺส สกฺกสฺส
อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู มหานาเมน สกฺเกน อชฺชุโณฺห ภนฺเต อาคเมถาติ
วุจฺจมานา นาคเมสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว มหานาเมน
สกฺเกน อชฺชโุ ณฺห ภนฺเต อาคเมถาติ วุจฺจมานา นาคเมถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา มหานาเมน สกฺเกน อชฺชโุ ณฺห ภนฺเต อาคเมถาติ
วุจฺจมานา นาคเมสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
# ๑ ม. กาล อาหริสฺสถาติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ อคิลาเนน ภิกฺขุนา จาตุมาสปจฺจยปวารณา
สาทิตพฺพา อฺตฺร ปุนปวารณาย อฺตฺร นิจฺจปวารณาย
ตโต เจ อุตฺตรึ ๑ สาทิเยยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๕๗] อคิลาเนน ภิกฺขุนา จาตุมาสปจฺจยปวารณา สาทิตพฺพาติ
คิลานปจฺจยปวารณา สาทิตพฺพา ปุนปวารณาป สาทิตพฺพา [๒] ยทา
คิลาโน ภวิสฺสามิ ตทา วิฺาเปสฺสามีติ นิจฺจปวารณาป
สาทิตพฺพา [๓] ยทา คิลาโน ภวิสฺสามิ ตทา วิฺาเปสฺสามีติ ฯ
[๕๕๘] ตโต เจ อุตฺตรึ สาทิเยยฺยาติ อตฺถิ ปวารณา เภสชฺชปริยนฺตา
น รตฺติปริยนฺตา อตฺถิ ปวารณา รตฺติปริยนฺตา น
เภสชฺชปริยนฺตา อตฺถิ ปวารณา เภสชฺชปริยนฺตา จ รตฺติปริยนฺตา
จ อตฺถิ ปวารณา เนว เภสชฺชปริยนฺตา น รตฺติปริยนฺตา ฯ
เภสชฺชปริยนฺตา นาม เภสชฺชานิ ปริคฺคหิตานิ โหนฺติ เอตฺตเกหิ
เภสชฺเชหิ ปวาเรมีติ ฯ รตฺติปริยนฺตา นาม รตฺติโย ปริคฺคหิตาโย
โหนฺติ เอตฺตกาสุ รตฺตีสุ ปวาเรมีติ ฯ เภสชฺชปริยนฺตา จ รตฺตปิ ริยนฺตา
จ นาม เภสชฺชานิ จ ปริคฺคหิตานิ โหนฺติ รตฺติโย จ
ปริคฺคหิตาโย โหนฺติ เอตฺตเกหิ เภสชฺเชหิ เอตฺตกาสุ รตฺตีสุ
ปวาเรมีติ ฯ เนว เภสชฺชปริยนฺตา น รตฺติปริยนฺตา นาม
เภสชฺชานิ จ อปริคฺคหิตานิ โหนฺติ รตฺติโย จ อปริคฺคหิตาโย
โหนฺติ เอตฺตเกหิ เภสชฺเชหิ เอตฺตกาสุ รตฺตีสุ ปวาเรมีติ ฯ
# ๑ ม. ยุ. อุตฺตริ ฯ ๒-๓ ม. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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[๕๕๙] เภสชฺชปริยนฺเต เยหิ เภสชฺเชหิ ปวาริโต โหติ ตานิ
เภสชฺชานิ เปตฺวา อฺานิ เภสชฺชานิ วิฺาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ รตฺติปริยนฺเต ยาสุ รตฺตีสุ ปวาริโต โหติ
ตา รตฺติโย เปตฺวา อฺาสุ รตฺตีสุ วิฺาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ เภสชฺชปริยนฺเต จ รตฺติปริยนฺเต จ เยหิ
เภสชฺเชหิ ปวาริโต โหติ ตานิ เภสชฺชานิ เปตฺวา ยาสุ
รตฺตีสุ ปวาริโต โหติ ตา รตฺติโย เปตฺวา อฺานิ เภสชฺชานิ
อฺาสุ รตฺตีสุ วิฺาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เนว
เภสชฺชปริยนฺเต น รตฺติปริยนฺเต อนาปตฺติ ฯ
[๕๖๐] นเภสชฺเชน กรณีเย ๑ เภสชฺช วิฺาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺเน เภสชฺเชน กรณีเย ๒ อฺ เภสชฺช
วิฺาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ตทุตฺตริ ๓ ตทุตฺตริสฺี เภสชฺช
วิฺาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ตทุตฺตริ เวมติโก เภสชฺช
วิฺาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ตทุตฺตริ นตทุตฺตริสฺี
เภสชฺช วิฺาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ นตทุตฺตริ ตทุตฺตริสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นตทุตฺตริ เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ นตทุตฺตริ นตทุตฺตริสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๖๑] อนาปตฺติ เยหิ เภสชฺเชหิ ปวาริโต โหติ ตานิ
เภสชฺชานิ วิฺาเปติ ยาสุ รตฺตีสุ ปวาริโต โหติ ตาสุ รตฺตีสุ
# ๑-๒ ม. ยุ. กรณีเยน ฯ ๓ ตตุตฺตริ ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิฺาเปติ อิเมหิ ตยา เภสชฺเชหิ ปวาริตมฺหา อมฺหากฺจ
อิมินา จ อิมนิ า จ เภสชฺเชน อตฺโถติ อาจิกฺขิตฺวา วิฺาเปติ
ยาสุ ตยา รตฺตีสุ ปวาริตมฺหา ตาโย จ รตฺติโย วีติวตฺตา
อมฺหากฺจ เภสชฺเชน อตฺโถติ อาจิกฺขิตฺวา วิฺาเปติ าตกาน
ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน ธเนน อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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อฏมสิกฺขาปท
[๕๖๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชา ปเสนทิ
โกสโล เสนาย อพฺภุยฺยาโต โหติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุยฺยุตฺต
เสน ทสฺสนาย อคมสุ ฯ อทฺทสา โข ราชา ปเสนทิ โกสโล
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ทูรโต ว อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวาน ปกฺโกสาเปตฺวา
เอตทโวจ กิสฺส ตุเมฺห ภนฺเต อาคตตฺถาติ ฯ มหาราชาน มย
ทฏุกามาติ ฯ กึ ภนฺเต ม ทิฏเน ยุทฺธาภินนฺทิน นนุ ภควา
ปสฺสิตพฺโพติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา อุยฺยุตฺต เสน ทสฺสนาย อาคจฺฉิสฺสนฺติ
อมฺหากมฺป อลาภา อมฺหากมฺป ทุลลฺ ทฺธ เย มย อาชีวสฺส
เหตุ ปุตฺตทารสฺส การณา เสนาย อาคจฺฉามาติ ฯ อสฺโสสสซ
โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุยฺยุตฺต เสน ทสฺสนาย
คจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว อุยฺยุตฺต เสน
ทสฺสนาย คจฺฉถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา อุยฺยุตฺต เสน ทสฺสนาย คจฺฉิสฺสถ
เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ย-
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ภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ อุยฺยุตฺต เสน ทสฺสนาย คจฺเฉยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๕๖๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน มาตุโล
เสนาย คิลาโน โหติ ฯ โส ตสฺส ภิกฺขุโน สนฺติเก ทูต ปาเหสิ
อห หิ เสนาย คิลาโน อาคจฺฉตุ ภทฺทนฺโต อิจฺฉามิ ภทฺทนฺตสฺส
อาคตนฺติ ฯ อถโข ตสฺส ภิกฺขุโน เอตทโหสิ ภควา ภิกฺขูน
สิกฺขาปท ปฺตฺต น อุยฺยุตฺต เสน ทสฺสาย คนฺตพฺพนฺติ
อยฺจ เม มาตุโล เสนาย คิลาโน กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ตถารูปปจฺจยา เสน คนฺตุ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ อุยฺยุตฺต
เสน ทสฺสนาย คจฺเฉยฺย อฺตฺร ตถารูปปจฺจยา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๖๔] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อุยฺยุตฺตา นาม เสนา
คามโต นิกฺขมิตฺวา นิวิฏา วา โหติ ปยาตา วา ฯ เสนา
นาม หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺติ ๑ ฯ ทฺวาทสปุริโส หตฺถี ฯ ติปรุ ิโส
อสฺโส ฯ จตุปุริโส รโถ ฯ จตฺตาโร ปุริสา สรหตฺถา ปตฺติ ฯ
ทสฺสนาย คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ยตฺถ ิโต ปสฺสติ
# ๑ ม. ปตฺตี ฯ
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อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ทสฺสนูปจาร วิชหิตฺวา ปุนปฺปุน ปสฺสติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺตฺร ตถารูปปจฺจยาติ เปตฺวา
ตถารูปปจฺจย ฯ
[๕๖๕] อุยฺยุตฺเต อุยฺยุตฺตสฺี ทสฺสนาย คจฺฉติ อฺตฺร
ตถารูปปจฺจยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุยฺยุตฺเต เวมติโก
ทสฺสนาย คจฺฉติ อฺตฺร ตถารูปปจฺจยา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุยฺยุตฺเต อนุยฺยุตฺตสฺี ทสฺสนาย คจฺฉติ อฺตฺร
ตถารูปปจฺจยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอกเมก ทสฺสนาย คจฺฉติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ยตฺถ ิโต ปสฺสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ทสฺสนูปจาร วิชหิตฺวา ปุนปฺปุน ปสฺสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุยฺยุตฺเต อุยฺยุตฺตสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุยฺยุตฺเต
เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุยฺยตุ ฺเต อนุยฺยุตฺตสฺี
อนาปตฺติ ฯ
[๕๖๖] อนาปตฺติ อาราเม ิโต ปสฺสติ ภิกฺขุสฺส ิโตกาส
วา นิสินฺโนกาส วา นิปนฺโนกาส วา อาคจฺฉติ ปฏิปถ คจฺฉนฺโต
ปสฺสติ ตถารูปปจฺจยา อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
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นวมสิกฺขาปท
[๕๖๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สติ กรณีเย เสน คนฺตฺวา อติเรกติรตฺต เสนาย วสนฺติ ฯ
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา
สกฺยปุตฺติยา เสนาย วสิสฺสนฺติ อมฺหากมฺป อลาภา อมฺหากมฺป
ทุลฺลทฺธ เย มย อาชีวสฺส เหตุ ปุตฺตทารสฺส การณา เสนาย
ปฏิวสามาติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
อติเรกติรตฺต เสนาย วสิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว อติเรกติรตฺต เสนาย วสถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา อติเรกติรตฺต
เสนาย วสิสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ สิยา จ ตสฺส ภิกฺขุโน โกจิเทว ปจฺจโย
เสน คมนาย ทฺวิรตฺตติรตฺต เตน ภิกขฺ ุนา เสนาย วสิตพฺพ ฯ
ตโต เจ อุตฺตรึ วเสยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๖๘] สิยา จ ตสฺส ภิกฺขุโน โกจิเทว ปจฺจโย เสน
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คมนายาติ สิยา ปจฺจโย สิยา กรณีย ฯ ทฺวิรตฺตติรตฺต เตน ภิกฺขุนา
เสนาย วสิตพฺพนฺติ เทฺว ติสฺโส รตฺติโย วสิตพฺพ ฯ ตโต เจ
อุตฺตรึ วเสยฺยาติ จตุตฺเถ ทิวเส อตฺถงฺคเต สุริเย เสนาย วสติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๖๙] อติเรกติรตฺเต อติเรกสฺี เสนาย วสติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อติเรกติรตฺเต เวมติโก เสนาย วสติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อติเรกติรตฺเต อูนกสฺี เสนาย วสติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อูนกติรตฺเต อติเรกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อูนกติรตฺเต เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนกติรตฺเต อูนกสฺี
อนาปตฺติ ฯ
[๕๗๐] อนาปตฺติ เทฺว ติสฺโส รตฺติโย วสติ อูนกเทฺวติสฺโส
รตฺติโย วสติ เทฺว รตฺติโย วสิตฺวา ตติยาย รตฺติยา ปุรารุณา
นิกฺขมิตฺวา ปุน วสติ คิลาโน วสติ คิลานสฺส กรณีเยน
วสติ เสนา ปฏิเสนาย รุทฺธา โหติ เกนจิ ปลิพุทโฺ ธ โหติ
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ทสมสิกฺขาปท
[๕๗๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ทฺวิรตฺตติรตฺต ๑ เสนาย วสมานา อุยฺโยธิกป พลคฺคป เสนาพฺยูหป
อนีกทสฺสนป คจฺฉนฺติ ฯ อฺตโรป ฉพฺพคฺคิโย ภิกฺขุ
อุยฺโยธิก คนฺตฺวา กณฺเฑน ปฏิวิทฺโธ โหติ ฯ มนุสฺสา ต ภิกขฺ ุ
อุปฺผณฺเฑสุ กจฺจิ ภนฺเต สุยุทฺธ อโหสิ กติ เต ลกฺขานิ
ลทฺธานีติ ฯ โส ภิกฺขุ เตหิ มนุสฺเสหิ อุปฺผณฺฑิยมาโน มงฺกุ
อโหสิ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
สมณา สกฺยปุตฺติยา อุยฺโยธิก ทสฺสนาย อาคจฺฉิสฺสนฺติ อมฺหากมฺป
อลาภา อมฺหากมฺป ทุลลฺ ทฺธ เย มย อาชีวสฺส เหตุ
ปุตฺตทารสฺส การณา อุยโฺ ยธิก อาคจฺฉามาติ ฯ อสฺโสสุ โข
ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุยฺโยธิก ทสฺสนาย คจฺฉิสฺสนฺตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว อุยฺโยธิก ทสฺสนาย คจฺฉถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา
อุยฺโยธิก ทสฺสนาย คจฺฉิสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
# ๑ ม. ทิรตฺตติรตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ
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ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ทฺวิรตฺตติรตฺตฺเจ ภิกฺขุ
เสนาย วสมาโน อุยฺโยธก วา พลคฺค วา เสนาพฺยูห วา อนีกทสฺสน
วา คจฺเฉยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๗๒] ทฺวิรตฺตติรตฺตฺเจ ภิกฺขุ เสนาย วสมาโนติ เทฺว
ติสฺโส รตฺติโย วสมาโน ฯ อุยฺโยธิก นาม ยตฺถ สมฺปหาโร
ทิสฺสติ ฯ พลคฺค นาม เอตฺตกา หตฺถี เอตฺตกา อสฺสา เอตฺตกา
รถา เอตฺตกา ปตฺตี ฯ เสนาพฺยูห นาม อิโต หตฺถี โหนฺตุ
อิโต อสฺสา โหนฺตุ อิโต รถา โหนฺตุ อิโต ปตฺติกา โหนฺตุ ฯ
อนีก นาม หตฺถานีก อสฺสานีก รถานีก ปตฺตานีก ฯ ตโย
หตฺถี ปจฺฉิม หตฺถานีก ฯ ตโย อสฺสา ปจฺฉิม อสฺสานีก ฯ
ตโย รถา ปจฺฉิม รถานีก ฯ จตฺตาโร ปุริสา สรหตฺถา ปจฺฉิม
ปตฺตานีก ฯ
[๕๗๓] ทสฺสนาย คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ยตฺถ ิโต
ปสฺสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ทสฺสนูปจาร วิชหิตฺวา ปุนปฺปุน
ปสฺสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอกเมก ทสฺสนาย คจฺฉติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ยตฺถ ิโต ปสฺสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ทสฺสนูปจาร วิชหิตฺวา ปุนปฺปุน ปสฺสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๗๔] อนาปตฺติ อาราเม ิโต ปสฺสติ ภิกขฺ ุสฺส ิโตกาส
วา นิสินฺโนกาส วา นิปนฺโนกาส วา อาคนฺตฺวา สมฺปหาโร
ทิสฺสติ ปฏิปถ คจฺฉนฺโต ปสฺสติ สติ กรณีเย คนฺตฺวา
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ปสฺสติ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
อเจลกวคฺโค ปฺจโม ฯ
___________________
ตสฺสุทฺทาน
ปูว ๑ กโถปนนฺทสฺส ตยปฏากเมว จ
มหานาโม ปเสนทิ เสนา วิทฺโธ อิเม ทสาติ ฯ
_____________
# ๑ สี. อเจลก อุยฺโยชฺจ สโภชน ทุเว รโห
# สภตฺตฺจ เภสชฺช อุยฺยตุ ฺต เสนุยฺโยธิก ฯ
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สุราปานวคฺคสฺส ปมสิกขฺ าปท
[๕๗๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เจติเยสุ จาริก จรมาโน
เยน ภทฺทวติกา เตน ปายาสิ ฯ อทฺทสสุ โข โคปาลกา
ปสุปาลกา กสกา ๑ ปถาวิโน ภควนฺต ทุรโต ว อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวาน ภควนฺต เอตทโวจุ มา โข ภนฺเต ภควา อมฺพติตฺถ
อคมาสิ อมฺพติตฺเถ ภนฺเต ชฏิลสฺส อสฺสเม นาโค ปฏิวสติ
อิทฺธิมา อาสีวิโส ๒ โฆรวิโส โส ภควนฺต มา วิเหเสีติ ฯ
เอว วุตฺเต ภควา ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ
ตติยมฺป โข โคปาลกา ปสุปาลกา กสกา ๓ ปถาวิโน ภควนฺต
เอตทโวจุ มา โข ภนฺเต ภควา อมฺพติตฺถ อคมาสิ อมฺพติตฺเถ
ภนฺเต ชฏิลสฺส อสฺสเม นาโค ปฏิวสติ อิทฺธิมา อาสีวิโส ๔ โฆรวิโส
โส ภควนฺต มา วิเหเสีติ ฯ ตติยมฺป โข ภควา ตุณฺหี อโหสิ ฯ
อถโข ภควา อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน ภทฺทวติกา
ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา ภทฺทวติกาย วิหรติ ฯ อถโข
อายสฺมา สาคโต เยน อมฺพติตฺถ ๕ ชฏิลสฺส อสฺสโม เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อคฺยาคาร ปวิสิตฺวา ติณสนฺถารก ปฺาเปตฺวานิสีทิ ๖
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ
อุปฏเปตฺวา ฯ อทฺทสา โข โส นาโค อายสฺมนฺต สาคต
# ๑-๓ ม. กสฺสกา ฯ ๒-๔ ม. อาสิวิโส ฯ ๕ ม. อมฺพติตฺถสฺส ฯ สี. ยุ.
# อมฺพติตฺถกสฺส ฯ ๖ ม. ปฺเปตฺวา ฯ
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ปวิฏ ทิสฺวาน ทุกฺขี ๑ ทุมฺมโน ปธูปาสิ ๒ ฯ อายสฺมาป สาคโต
ปธูปาสิ ๒ ฯ อถโข โส นาโค มกฺข อสหมาโน ปชฺชลิ ฯ
อายสฺมาป สาคโต เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา ปชฺชลิ ฯ อถโข
อายสฺมา สาคโต ตสฺส นาคสฺส เตชสา เตช ปริยาทยิตฺวา ๓
เยน ภทฺทวติกา เตนุปสงฺกมิ ฯ อถโข ภควา ภทฺทวติกาย
ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน โกสมฺพี เตน จาริก ปกฺกามิ ฯ
อสฺโสสุ โข โกสมฺพิกา อุปาสกา อยฺโย กิร สาคโต อมฺพติตฺถเกน
นาเคน สทฺธึ สงฺคาเมสีติ ฯ อถโข ภควา อนุปุพฺเพน
จาริก จรมาโน เยน โกสมฺพี ตทวสริ ฯ อถโข โกสมฺพิกา
อุปาสกา ภควโต ปจฺจุคฺคมน กริตฺวา เยนายสฺมา สาคโต
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต สาคต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา โข โกสมฺพิกา อุปาสกา
อายสฺมนฺต สาคต เอตทโวจุ กึ ภนฺเต อยฺยาน ทุลฺลภฺจ
มนาปฺจ กึ ปฏิยาเทมาติ ฯ เอว วุตฺเต ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
โกสมฺพิเก อุปาสเก เอตทโวจุ อตฺถาวุโส กาโปติกา นาม
ปสนฺนา ภิกขฺ ูน ทุลลฺ ภา จ มนาปา จ ต ปฏิยาเทถาติ ฯ
อถโข โกสมฺพิกา อุปาสกา ฆเร ฆเร กาโปติก ปสนฺน
ปฏิยาเทตฺวา ๔ อายสฺมนฺต สาคต ปณฺฑาย จรนฺต ๕ ทิสฺวาน อายสฺมนฺต
สาคต เอตทโวจุ ปวตุ ภนฺเต อยฺโย สาคโต กาโปติก ปสนฺน
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปธูปายิ ฯ ๓ ม. ปริยาทิยิตฺวา ฯ ๔ อิโต ปร
# อทฺทสสูติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ ๕ ม. ยุ. ปวิฏ ฯ
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ปวตุ ภนฺเต อยฺโย สาคโต กาโปติก ปสนฺนนฺติ ฯ อถโข
อายสฺมา สาคโต ฆเร ฆเร กาโปติก ปสนฺน ปวิตฺวา นครมฺหา
นิกฺขมนฺโต นครทฺวาเร ปริปติ ฯ อถโข ภควา สมฺพหุเลหิ
ภิกฺขูหิ สทฺธึ นครมฺหา นิกฺขมนฺโต อทฺทส อายสฺมนฺต สาคต
นครทฺวาเร ปริปติต ทิสวฺ าน ภิกฺขู อามนฺเตสิ คณฺหถ ภิกฺขเว
สาคตนฺติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปฏิสฺสุณิตฺวา
อายสฺมนฺต สาคต อาราม เนตฺวา เยน ภควา เตน สีส
กตฺวา นิปาเตสุ ฯ อถโข อายสฺมา สาคโต ปริวตฺติตฺวา เยน
ภควา เตน ปาเท กตฺวา เสยฺย กปฺเปสิ ฯ อถโข ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ นนุ ภิกขฺ เว สาคโต ตถาคเต สคารโว อโหสิ
สปฺปติสฺโสติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อป นุ โข ภิกฺขเว สาคโต เอตรหิ
ตถาคเต สคารโว สปฺปติสฺโสติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ นนุ ภิกฺขเว
สาคโต อมฺพติตฺถเกน นาเคน สงฺคาเมสีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อป
นุ โข ภิกฺขเว สาคโต เอตรหิ ปโหติ เทฑฺฑุเภนป ๑ สทฺธึ
สงฺคาเมตุนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อป นุ โข ภิกฺขเว ต ปาตพฺพ
ย ปวิตฺวา วิสฺี อสฺสาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อนนุจฺฉวิก
ภิกฺขเว สาคตสฺส อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย
อกรณีย กถ หิ นาม ภิกขฺ เว สาคโต มชฺช ปวิสฺสติ เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
# ๑ ม. ยุ. นาเคน ฯ
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เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ สุราเมรยปาเน
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๗๖] สุรา นาม ปฏสุรา ปูวสุรา โอทนสุรา กิณฺณปกฺขิตฺตา
สมฺภารสยุตฺตา ฯ เมรโย นาม ปุปฺผาสโว ผลาสโว มธฺวาสโว
คุฬาสโว สมฺภารสยุตฺโต ฯ ปเวยฺยาติ ๑ อนฺตมโส กุสคฺเคนป
ปวติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๗๗] มชฺเช มชฺชสฺี ปวติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
มชฺเช เวมติโก ปวติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ มชฺเช อมชฺชสฺี
ปวติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อมชฺเช มชฺชสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อมชฺเช เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมชฺเช
อมชฺชสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๗๘] อนาปตฺติ อมชฺชฺจ โหติ มชฺชวณฺณ มชฺชคนฺธ
มชฺชรส ต ปวติ สูปสปาเก มสสปาเก เตลสปาเก อามลกผาณิเต
อมชฺช อริฏ  ปวติ อุมมฺ ตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ อย ปาโ วิจาเรตพฺโพ มาติกาย อนาคตตฺตา ฯ
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ทุติยสิกฺขาปท
[๕๗๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สตฺตรสวคฺคิย ภิกฺขุ องฺคุลิปโตทเกน หาเสสุ ฯ โส ภิกฺขุ
อุตฺตสนฺโต อนสฺสาสโก กาลมกาสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ภิกฺขุ องฺคุลิปโตทเกน หาเสสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว ภิกฺขุ องฺคุลิปโตทเกน หาเสถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ภิกขฺ ุ องฺคุลิปโตทเกน
หาเสสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ องฺคุลิปโตทเก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๘๐] องฺคุลิปโตทโก นาม องฺคุลิยาป ตุทนฺติ ๑ ฯ
อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน หสฺสาธิปฺปาโย ๒ กาเยน กาย อามสติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๘๑] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี องฺคุลิปโตทเกน หาเสติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก องฺคุลิปโตทเกน
หาเสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี
# ๑ ม. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๒ ม. หสาธิปฺปาโย ฯ ยุ. หาสาธิปฺปาโย ฯ
องฺคุลิปโตทเกน หาเสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
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[๕๘๒] กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
กายปฏิพทฺเธน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน
กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน
กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย อามสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๘๓] อนุปสมฺปนฺน กาเยน กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
กาเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน
กาย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธ
อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน กาย อามสติ อาปตฺติศ
ทุกฺกฏสฺส ฯ นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธ อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิย อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๘๔] อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน
อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๘๕] อนาปตฺติ น หสฺสาธิปฺปาโย ๑ สติ กรณีเย อามสติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. หสาธิปฺปาโย ฯ ยุ. หาสาธิปฺปาโย ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตติยสิกฺขาปท
[๕๘๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สตฺตรสวคฺคิยา
ภิกฺขู อจิรวติยา นทิยา อุทเก กีฬนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ราชา ปเสนทิ โกสโล มลฺลิกาย เทวิยา สทฺธึ อุปริปาสาทวรคโต
โหติ ฯ อทฺทสา โข ราชา ปเสนทิ โกสโล สตฺตรสวคฺคิเย
ภิกฺขู อจิรวติยา นทิยา อุทเก กีฬนฺเต ทิสฺวาน มลฺลิก เทวึ
เอตทโวจ เอเต เห ๑ มลฺลิเก อรหนฺโต อุทเก กีฬนฺตีติ ฯ
นิสฺสสย โข มหาราช ภควตา สิกฺขาปท อปฺปฺตฺต เต วา
ภิกฺขู อปฺปกตฺุโนติ ฯ อถโข รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส
เอตทโหสิ เกน นุ โข อห อุปาเยน ภควโต จ น อาโรเจยฺย
ภควา จ ชาเนยฺย อิเม ภิกฺขู อุทเก กีฬนฺตีติ ๒ ฯ อถโข ราชา
ปเสนทิ โกสโล สตฺตรสวคฺคิเย ภิกฺขู ปกฺโกสาเปตฺวา เตส มหนฺต
คุฬปณฺฑ อทาสิ อิม ภนฺเต คุฬปณฺฑ ภควโต เทถาติ ฯ
สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู ต คุฬปณฺฑ อาทาย เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจุ อิม ภนฺเต
คุฬปณฺฑ ราชา [๓] ภควโต เทตีติ ฯ กห ปน ตุเมฺห ภิกฺขเว ราชา
อทฺทสาติ ฯ อจิรวติยา นทิยา ภควา อุทเก กีฬนฺเตติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา อุทเก กีฬิสฺสถ
# ๑ ม. เต ฯ ๒ ม. กีฬติ าติ ฯ ๓ ม. ปเสนทิ โกสโล ฯ
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เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ อุทเก หสฺสธมฺเม ๑ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๘๗] อุทเก หสฺสธมฺโม นาม อุปริโคปฺผเก อุทเก
หสฺสาธิปฺปาโย นิมุชชฺ ติ วา อุมฺมุชชฺ ติ วา ปลวติ วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๘๘] อุทเก หสฺสธมฺเม หสฺสธมฺมสฺี อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุทเก หสฺสธมฺเม เวมติโก อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุทเก หสฺสธมฺเม อหสฺสธมฺมสฺี อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๘๙] เหฏาโคปฺผเก อุทเก กีฬติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒] นาวาย กีฬติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ หตฺเถน วา ปาเทน วา
กฏเน วา กลาย วา อุทเก หนติ ๓ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ภาชนคต อุทก วา กฺชิก วา ขีร วา ตกฺก วา รชน วา
ปสฺสาว วา จิกฺขลฺล วา กีฬติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๙๐] อุทเก อหสฺสธมฺเม หสฺสธมฺมสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อุทเก อหสฺสธมฺเม เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อุทเก อหสฺสธมฺเม อหสฺสธมฺมสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๕๙๑] อนาปตฺติ น หสฺสาธิปฺปาโย สติ กรณีเย อุทก
โอตริตฺวา นิมุชฺชติ วา อุมฺมุชฺชติ วา ปลวติ วา ปาร คจฺฉนฺโต
# ๑ ม. หสธมฺเม ฯ ยุ. หาสธมฺเม ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อุทเก ฯ
# ๓ ม. ยุ. อุทก ปหรติ ฯ
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นิมุชฺชติ วา อุมฺมุชฺชติ วา ปลวติ วา อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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จตุตฺถสิกฺขาปท
[๕๙๒] 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 อนาทริย ปฏิจฺจ กโรติเยว ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม อายสฺมา ฉนฺโน อนาทริย กริสสฺ ตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ตฺว ฉนฺน อนาทริย กโรสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส อนาทริย กริสฺสสิ เนต
โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ อนาทริเย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๙๓] อนาทริย นาม เทฺว อนาทริยานิ ปุคฺคลานาทริยฺจ
ธมฺมานาทริยฺจ ฯ ปุคฺคลานาทริย นาม อุปสมฺปนฺเนน ปฺตฺเตน
วุจฺจมาโน อย อุกฺขิตฺโต ๑ วา วมฺภิโต วา ครหิโต วา อิมสฺส
วจน อกต ภวิสฺสตีติ ฯ อนาทริย กโรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ธมฺมานาทริย นาม อุปสมฺปนฺเนน ปฺตฺเตน วุจฺจมาโน กถาย
นสฺเสยฺย วา วินสฺเสยฺย วา อนฺตรธาเยยฺย วาติ ต วา น
สิกฺขิตุกาโม อนาทริย กโรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
# ๑ ม. อุกขฺ ิตฺตโก ฯ
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[๕๙๔] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อนาทริย กโรติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก อนาทริย กโรติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อนาทริย
กโรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๕๙๕] อุปสมฺปนฺเนน ๑ อปฺปฺตฺเตน วุจฺจมาโน อิท น
สลฺเลขาย น ธูตตฺตาย ๒ น ปาสาทิกตาย น อปจยาย น
วิริยารมฺภาย สวตฺตตีติ อนาทริย กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเนน ปฺตฺเตน วา อปฺปฺตฺเตน วา วุจฺจมาโน
อิท น สลฺเลขาย น ธูตตฺตาย น ปาสาทิกตาย น อปจยาย น
วิริยารมฺภาย สวตฺตตีติ อนาทริย กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๙๖] อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน
อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๕๙๗] อนาปตฺติ เอว อมฺหาก อาจริยาน อุคฺคโห
ปริปุจฺฉาติ ภณติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
___________________
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ธุตตฺตาย ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๕๙๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สตฺตรสวคฺคิเย ภิกฺขู ภึสาเปนฺติ ฯ เต ภึสาปยมานา โรทนฺติ ฯ
ภิกฺขู เอวมาหสุ กิสฺส ตุเมฺห อาวุโส โรทถาติ ฯ อิเม อาวุโส
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อเมฺห ภึสาเปนฺตีติ ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ภิกฺขู ๑ ภึสาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว
ภิกฺขู ๒ ภึสาเปถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ภิกฺขู ๓ ภึสาเปสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน
ภิกฺขุ ภิกฺขุ ภึสาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๕๙๙] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกฺขุนฺติ อฺ ภิกฺขุ ฯ
ภึสาเปยฺยาติ อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺน ภึสาเปตุกาโม รูป วา
สทฺท วา คนฺธ วา รส วา โผฏพฺพ วา อุปสหรติ ภาเยยฺย
วา โส น วา ภาเยยฺย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ โจรกนฺตาร
วา วาฬกนฺตาร วา ปสาจกนฺตาร วา อาจิกฺขติ ภาเยยฺย วา
# ๑-๒-๓ ม. ภิกฺขุ ฯ
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โส น วา ภาเยยฺย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๐๐] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี ภึสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก ภึสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี ภึสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๐๑] อุปสมฺปนฺโน ๑ อนุปสมฺปนฺน ภึสาเปตุกาโม รูป วา
สทฺท วา คนฺธ วา รส วา โผฏพฺพ วา อุปสหรติ ภาเยยฺย
วา โส น วา ภาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ โจรกนฺตาร
วา วาฬกนฺตาร วา ปสาจกนฺตาร วา อาจิกฺขติ ภาเยยฺย วา
โส น วา ภาเยยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๐๒] อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน
อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๐๓] อนาปตฺติ น ภึสาเปตุกาโม รูป วา สทฺท วา
คนฺธ วา รส วา โผฏพฺพ วา อุปสหรติ โจรกนฺตาร วา
วาฬกนฺตาร วา ปสาจกนฺตาร วา อาจิกฺขติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ฉฏสิกฺขาปท
[๖๐๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ภคฺเคสุ วิหรติ สุสุมารคิเร
เภสกลาวเน มิคทาเย ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู เหมนฺติเก
มาเส อฺตร มหนฺต สุสิรกฏ โชตึ สมาทหิตฺวา วิสิพฺเพสุ ฯ
ตสฺมึ จ สุสิเร กณฺหสปฺโป อคฺคินา สนฺตตฺโต นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขู
ปริปาเตสิ ฯ ภิกฺขู ตหึ ตหึ ปธาวึสุ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
ภิกฺขู โชตึ สมาทหิตฺวา วิสิพฺเพสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขู โชตึ สมาทหิตฺวา วิสิพฺเพนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา โชตึ
สมาทหิตฺวา วิสิพฺเพสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
วิสีวนาเปกฺโข ๑ โชตึ สมาทเหยฺย วา สมาทหาเปยฺย วา
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๖๐๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู คิลานา โหนฺติ ฯ
คิลานปุจฺฉกา ภิกฺขู คิลาเน ภิกฺขู เอตทโวจุ กจฺจาวุโส ขมนีย
กจฺจิ ยาปนียนฺติ ฯ ปุพฺเพ มย อาวุโส โชตึ สมาทหิตฺวา วิสิพฺเพม
# ๑ ม. ยุ. วิสิพฺพนาเปกฺโข ฯ เอวมุปริป ฯ
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เตน โน ผาสุ โหติ อิทานิ ปน ภควตา ปฏิกฺขิตฺตนฺติ
กุกฺกุจฺจายนฺตา น วิสิพฺเพม เตน โน น ผาสุ โหตีติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา โชตึ
สมาทหิตฺวา วา สมาทหาเปตฺวา วา วิสิพฺเพตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ อคิลาโน วิสีวนาเปกฺโข
โชตึ สมาทเหยฺย วา สมาทหาเปยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๖๐๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ปทีเปป โชติเกป
ชนฺตาฆเรป กุกฺกุจฺจายนฺติ ๑ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ตถารูปปจฺจยา โชตึ สมาทหิตุ สมาทหาเปตุ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
อคิลาโน วิสวี นาเปกฺโข โชตึ สมาทเหยฺย วา สมาทหาเปยฺย วา
อฺตฺร ตถารูปปจฺจยา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๐๗] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อคิลาโน นาม ยสฺส วินา
อคฺคินา ผาสุ โหติ ฯ คิลาโน นาม ยสฺส วินา อคฺคินา น
ผาสุ โหติ ฯ วิสีวนาเปกฺโขติ ตปฺปตุกาโม ฯ โชติ นาม อคฺคิ
วุจฺจติ ฯ สมาทเหยฺยาติ สย สมาทหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
# ๑ ยุ. เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู น ปทีเปสุ โชติเกป ชนฺตาฆเรป กุกฺกุจฺจายนฺตา ฯ
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สมาทหาเปยฺยาติ อฺ อาณาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
สกึ อาณตฺโต พหุกป สมาทหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อฺตฺร ตถารูปปจฺจยาติ เปตฺวา ตถารูปปจฺจย ฯ
[๖๐๘] อคิลาโน อคิลานสฺี วิสีวนาเปกฺโข โชตึ สมาทหติ
วา สมาทหาเปติ วา อฺตฺร ตถารูปปจฺจยา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคิลาโน เวมติโก วิสวี นาเปกฺโข โชตึ สมาทหติ วา
สมาทหาเปติ วา อฺตฺร ตถารูปปจฺจยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อคิลาโน คิลานสฺี วิสีวนาเปกฺโข โชตึ สมาทหติ วา สมาทหาเปติ
วา อฺตฺร ตถารูปปจฺจยา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปฏิลาต
อุกฺขิปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลาโน อคิลานสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลาโน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ คิลาโน
คิลานสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๖๐๙] อนาปตฺติ คิลานสฺส อฺเน กต วิสพิ ฺเพติ
วีตจฺฉิตงฺคาร ๑ วิสิพฺเพติ ปทีเปป ๒ โชติเกป ๓ ชนฺตาฆเรป ๔
ตถารูปปจฺจยา อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. วีตจฺจิตงฺคาร ฯ ๒-๓-๔ ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สตฺตมสิกฺขาปท
[๖๑๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ตโปเท นฺหายนฺติ ฯ
อถโข ๑ ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร สีส นฺหายิสฺสามีติ
ตโปท คนฺตฺวา ยาว อยฺยา นฺหายนฺตีติ เอกมนฺต ปฏิมาเนสิ ฯ
ภิกฺขู ยาว สมนฺธการา นฺหายึสุ ฯ อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย
พิมฺพิสาโร วิกาเล สีส นฺหายิตฺวา นครทฺวาเร ถกฺกิเต ๒ พหินคเร
วสิตฺวา กาลสฺเสว อสมฺภินฺเนน วิเลปเนน เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข ราชาน มาคธ เสนิย พิมฺพิสาร ภควา
เอตทโวจ กิสฺส ตฺว มหาราช กาลสฺเสว อาคโต อสมฺภินฺเนน
วิเลปเนนาติ ฯ อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อถโข ภควา ราชาน มาคธ เสนิย พิมพฺ ิสาร
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ
อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ภควตา ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ภิกฺขู ปฏิปุจฉฺ ิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขู ราชานป ปสฺสิตฺวา น
# ๑ ม. ยุ. เตน โข ปน สมเยน ฯ ๒ ม. ถกิเต ฯ
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มตฺต ชานิตฺวา นฺหายนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ
ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา ราชานป ปสฺสิตฺวา
น มตฺต ชานิตฺวา นฺหายิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ โอเรนฑฺฒมาส ๑
นฺหาเยยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท
ปฺตฺต โหติ ฯ
[๖๑๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู อุณฺหสมเย ปริฬาหสมเย
กุกฺกุจฺจายนฺตา น นฺหายนฺติ เสทคเตน คตฺเตน สยนฺติ ฯ จีวรป
เสนาสนป ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อุณฺหสมเย ปริฬาหสมเย โอเรนฑฺฒมาส นฺหายิตุ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ
โอเรนฑฺฒมาส นฺหาเยยฺย อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย
สมโย ทิยฑฺโฒ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ วสฺสานสฺส ปโม
มาโส อิจฺเจเต อฑฺฒเตยฺยมาสา อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโย
อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท
ปฺตฺต โหติ ฯ
[๖๑๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู คิลานา โหนฺติ ฯ
คิลานปุจฺฉกา ภิกฺขู คิลาเน ภิกฺขู เอตทโวจุ กจฺจาวุโส ขมนีย
# ๑ โอเรนทฺธมาสนฺติป ปาา ฯ
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กจฺจิ ยาปนียนฺติ ฯ ปุพฺเพ มย อาวุโส โอเรนฑฺฒมาส นฺหายาม
เตน โน ผาสุ โหติ อิทานิ ปน ภควตา ปฏิกฺขิตฺตนฺติ
กุกฺกุจฺจายนฺตา น นฺหายาม เตน โน น ผาสุ โหตีติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา
โอเรนฑฺฒมาส นฺหายิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ โอเรนฑฺฒมาส นฺหาเยยฺย อฺตฺร
สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย ทิยฑฺโฒ มาโส เสโส
คิมฺหานนฺติ วสฺสานสฺส ปโม มาโส อิจฺเจเต อฑฺฒเตยฺยมาสา
อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโย คิลานสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๖๑๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู นวกมฺม กตฺวา
กุกฺกุจฺจายนฺตา น นฺหายนฺติ [๑] เสทคเตน คตฺเตน สยนฺติ ฯ จีวรป
เสนาสนป ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว กมฺมสมเย โอเรนฑฺฒมาส นฺหายิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ โอเรนฑฺฒมาส
นฺหาเยยฺย อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย ทิยฑฺโฒ
มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ วสฺสานสฺส ปโม มาโส อิจฺเจเต
อฑฺฒเตยฺยมาสา อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโย คิลานสมโย กมฺมสมโย
อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท
ปฺตฺต โหติ ฯ
# ๑ ม. เต ฯ
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[๖๑๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อทฺธานมคฺค คนฺตฺวา
กุกฺกุจฺจายนฺตา น นฺหายนฺติ [๑] เสทคเตน คตฺเตน สยนฺติ ฯ จีวรป
เสนาสนป ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อทฺธานคมนสมเย โอเรนฑฺฒมาส นฺหายิตุ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ โอเรนฑฺฒมาส
นฺหาเยยฺย อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย
ทิยฑฺโฒ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ วสฺสานสฺส ปโม มาโส
อิจฺเจเต อฑฺฒเตยฺยมาสา อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโย คิลานสมโย
กมฺมสมโย อทฺธานคมนสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๖๑๕] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกขฺ ู อชฺโฌกาเส
จีวรกมฺม กโรนฺตา สรเชน วาเตน โอกิณฺณา โหนฺติ เทโว จ
โถก โถก ผุสฺสิ ๒ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจฺจายนฺตา น นฺหายนฺติ กิลนิ ฺเนน
คตฺเตน สยนฺติ ฯ จีวรป เสนาสนป ทุสฺสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว วาตวุฏิสมเย โอเรนฑฺฒมาส
นฺหายิตุ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม สิกขฺ าปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ โอเรนฑฺฒมาส นฺหาเยยฺย อฺตฺร สมยา
ปาจิตฺติย ฯ ตตฺถาย สมโย ทิยฑฺโฒ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ
วสฺสานสฺส ปโม มาโส อิจฺเจเต อฑฺฒเตยฺยมาสา อุณฺหสมโย
ปริฬาหสมโย คิลานสมโย กมฺมสมโย อทฺธานคมนสมโย
# ๑ ม. เต ฯ ๒ ม. ผุสายติ ฯ
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วาตวุฏิสมโย อย ตตฺถ สมโยติ ฯ
[๖๑๖] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ โอเรนฑฺฒมาสนฺติ
อูนกฑฺฒมาส ฯ นฺหาเยยฺยาติ จุณฺเณน วา มตฺติกาย วา นฺหายติ ฯ
ปโยเค ทุกฺกฏ ฯ นฺหานปริโยสาเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อฺตฺร สมยาติ เปตฺวา สมย ฯ อุณฺหสมโย นาม ทิยฑฺโฒ
มาโส เสโส คิมฺหาน ฯ ปริฬาหสมโย นาม วสฺสานสฺส ปโม
มาโส ฯ อิจฺเจเต อฑฺฒเตยฺยมาสา อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโยติ
นฺหายิตพฺพ ฯ คิลานสมโย นาม ยสฺส วินา นฺหาเนน น ผาสุ
โหติ ฯ คิลานสมโยติ นฺหายิตพฺพ ฯ กมฺมสมโย นาม อนฺตมโส
ปริเวณป สมฺมฏ โหติ ฯ กมฺมสมโยติ นฺหายิตพฺพ ฯ
อทฺธานคมนสมโย นาม อฑฺฒโยชน คมิสฺสามีติ นฺหายิตพฺพ
คจฺฉนฺเตน นฺหายิตพฺพ คเตน นฺหายิตพฺพ ฯ วาตวุฏิสมโย นาม
ภิกฺขู สรเชน วาเตน โอกิณฺณา โหนฺติ เทฺว วา ตีณิ วา
อุทกผุสิตานิ กาเย ปติตานิ โหนฺติ ฯ วาตวุฏิสมโยติ นฺหายิตพฺพ ฯ
[๖๑๗] อูนกฑฺฒมาเส อูนกสฺี อฺตฺร สมยา นฺหายติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อูนกฑฺฒมาเส เวมติโก อฺตฺร สมยา
นฺหายติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อูนกฑฺฒมาเส อติเรกสฺี
อฺตฺร สมยา นฺหายติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อติเรกฑฺฒมาเส
อูนกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อติเรกฑฺฒมาเส
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เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อติเรกฑฺฒมาเส อติเรกสฺี
อนาปตฺติ ฯ
[๖๑๘] อนาปตฺติ สมเย อฑฺฒมาส นฺหายติ อติเรกฑฺฒมาส
นฺหายติ ปาร คจฺฉนฺโต นฺหายติ สพฺพปจฺจนฺติเมสุ ชนปเทสุ
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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อฏมสิกฺขาปท
[๖๑๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
ภิกฺขู จ ปริพฺพาชกา จ สาเกตา สาวตฺถึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา
โหนฺติ ฯ อนฺตรามคฺเค โจรา นิกฺขมิตฺวา เต อจฺฉินฺทึสุ ฯ
สาวตฺถิยา ราชภฏา นิกฺขมิตฺวา เต โจเร สภณฺเฑ คเหตฺวา
ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปาเหสุ อาคจฺฉนฺตุ ภทฺทนฺตา สก สก
จีวร สฺชานิตฺวา คณฺหนฺตูติ ฯ ภิกฺขู จีวร ๑ น สฺชานนฺติ ฯ
มนุสฺสา ๒ อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา
อตฺตโน อตฺตโน จีวร น สฺชานิสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข
ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ภิกฺขูน ตทนุจฺฉวิก ตทนุโลมิก ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสามิ ทส อตฺถวเส
ปฏิจฺจ สงฺฆสุฏุตาย สงฺฆผาสุตาย ฯเปฯ สทฺธมฺมฏิติยา
วินยานุคฺคหาย ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ นว
ปน ภิกฺขุนา จีวรลาเภน ติณฺณ ทุพฺพณฺณกรณาน อฺตร
ทุพฺพณฺณกรณ อาทาตพฺพ นีล วา กทฺทม วา กาฬสาม วา ฯ
อนาทา เจ ภิกฺขุ ติณฺณ ทุพฺพณฺณกรณาน อฺตร ทุพฺพณฺณกรณ
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. เต ฯ
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นว จีวร ปริภฺุเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๒๐] นว นาม อกตกปฺป วุจฺจติ ฯ จีวร นาม ฉนฺน
จีวราน อฺตร จีวร ฯ ติณฺณ ทุพฺพณฺณกรณาน อฺตร
ทุพฺพณฺณกรณ อาทาตพฺพนฺติ อนฺตมโส กุสคฺเคนป อาทาตพฺพ ฯ
นีล นาม เทฺว นีลานิ กสนีล ปลาสนีล ฯ กทฺทโม นาม โอทโก
วุจฺจติ ฯ กาฬสาม นาม ยงฺกิฺจิ กาฬก ๑ ฯ อนาทา เจ ภิกฺขุ
ติณฺณ ทุพฺพณฺณกรณาน อฺตร ทุพฺพณฺณกรณนฺติ อนฺตมโส
กุสคฺเคนป อนาทิยิตฺวา ติณฺณ ทุพฺพณฺณกรณาน อฺตร
ทุพฺพณฺณกรณ นว จีวร ปริภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๒๑] อนาทินฺเน อนาทินฺนสฺี ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนาทินฺเน เวมติโก ปริภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อนาทินฺเน อาทินฺนสฺี ปริภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อาทินฺเน อนาทินฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาทินฺเน เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อาทินฺเน อาทินฺนสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๖๒๒] อนาปตฺติ อาทิยิตฺวา ปริภฺุชติ กปฺโป นฏโ โหติ
กปฺปกโตกาโส ชิณฺโณ โหติ กปฺปกเตน อกปฺปกต สสิพฺพิต โหติ
อคฺคเฬ อนุวาเต ปริภณฺเฑ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. ยุ. กาฬสามก ฯ
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นวมสิกฺขาปท
[๖๒๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ภาตุโน สทฺธิวหิ าริกสฺส ภิกฺขุโน สาม
จีวร วิกปฺเปตฺวา อปจฺจุทฺธารก ๑ ปริภฺุชติ ฯ อถโข โส ภิกขฺ ุ
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ อย อาวุโส อายสฺมา อุปนนฺโท
สกฺยปุตฺโต มยฺห สาม จีวร วิกปฺเปตฺวา อปจฺจุทฺธารก
ปริภฺุชตีติ ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต
ภิกฺขุสฺส สาม จีวร วิกปฺเปตฺวา อปจฺจุทฺธารก ปริภฺุชิสฺสตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว อุปนนฺท ภิกฺขุสสฺ สาม จีวร วิกปฺเปตฺวา
อปจฺจุทฺธารก ปริภฺุชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส ภิกขฺ ุสฺส สาม จีวร
วิกปฺเปตฺวา อปจฺจุทฺธารก ปริภฺุชิสฺสสิ เนต โมฆปุริส
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน
ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนยิ า วา สิกฺขมานาย วา สามเณรสฺส
วา สามเณริยา วา สาม จีวร วิกปฺเปตฺวา อปจฺจุทฺธารก
ปริภฺุเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯต
# ๑ ม. ยุ. อปจฺจุทฺธารณ ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๖๒๔] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุสฺสาติ อฺสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ
ภิกฺขุนี นาม อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปนฺนา ฯ สิกฺขมานา นาม เทฺว
วสฺสานิ ฉสุ ธมฺเมสุ สิกขฺ ิตสิกฺขา ฯ สามเณโร นาม
ทสสิกฺขาปทิโก ฯ สามเณรี นาม ทสสิกฺขาปทิกา ฯ สามนฺติ สย
วิกปฺเปตฺวา ฯ จีวร นาม ฉนฺน จีวราน อฺตร จีวร วิกปฺปนุปค
ปจฺฉิม ฯ วิกปฺปน นาม เทฺว วิกปฺปนา สมฺมุขาวิกปฺปนา จ
ปรมฺมุขาวิกปฺปนา จ ฯ สมฺมุขาวิกปฺปนา นาม อิม จีวร ตุยฺห
วิกปฺเปมิ อิตฺถนฺนามสฺส วาติ ฯ ปรมฺมุขาวิกปฺปนา นาม อิม
จีวร วิกปฺปนตฺถาย ตุยหฺ  ทมฺมีติ ฯ เตน วตฺตพฺโพ โก เต
มิตฺโต วา สนฺทิฏโ วาติ ฯ อิตฺถนฺนาโม จ อิตฺถนฺนาโม จาติ ฯ
เตน วตฺตพฺโพ อห เตส ทมฺมิ เตส สนฺตก ปริภฺุช วา
วิสฺสชฺเชหิ วา ยถาปจฺจย วา กโรหีติ ฯ อปจฺจุทฺธารก นาม
ตสฺส วา อทินฺน ตสฺส วา อวิสฺสาเสนฺโต ๑ ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๒๕] อปจฺจุทฺธารเก อปจฺจุทฺธารกสฺี ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปจฺจุทฺธารเก เวมติโก ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปจฺจุทฺธารเก ปจฺจุทฺธารกสฺี ปริภฺุชติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อธิฏเติ วา วิสฺสชฺเชติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปจฺจุทฺธารเก อปจฺจุทฺธารกสฺี อาปตฺติ
# ๑ ม. อวิสฺสสนฺโต ฯ
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ทุกฺกฏสฺส ฯ ปจฺจุทฺธารเก เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปจฺจุทฺธารเก ปจฺจุทฺธารกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๖๒๖] อนาปตฺติ โส วา เทติ ตสฺส วา วิสสฺ าเสนฺโต ๑
ปริภฺุชติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. วิสสฺ สนฺโต ฯ
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ทสมสิกฺขาปท
[๖๒๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สตฺตรสวคฺคิยา
ภิกฺขู อสนฺนิหิตปริกฺขารา โหนฺติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สตฺตรสวคฺคิยาน
ภิกฺขูน ปตฺตป จีวรป อปนิเธนฺติ ฯ สตฺตรสวคฺคิยา
ภิกฺขู ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจุ เทถาวุโส อมฺหาก ปตฺตป
จีวรปติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู หสนฺติ ฯ เต โรทนฺติ ฯ ภิกฺขู
เอวมาหสุ กิสฺส ตุเมฺห อาวุโส โรทถาติ ฯ อิเม อาวุโส
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อมฺหาก ปตฺตป จีวรป อปนิเธนฺตีติ ฯ เย เต
ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขูน ปตฺตป จีวรป อปนิเธสฺสนฺตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปตฺตป จีวรป อปนิเธถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ตุเมฺห โมฆปุริสา ภิกฺขนู  ปตฺตป จีวรป อปนิเธสฺสถ เนต
โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย
ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส ปตฺต วา จีวร วา นิสีทน วา สูจิฆร วา
กายพนฺธน วา อปนิเธยฺย วา อปนิธาเปยฺย วา อนฺตมโส
หสฺสาเปกฺโขป ๑ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
# ๑ ม. หสาเปกฺโขป ฯ ยุ. หาสาเปกฺโขป ฯ เอวมุปริป ฯ
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[๖๒๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุสฺสาติ อฺสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ
ปตฺโต นาม เทฺว ปตฺตา อโยปตฺโต มตฺติกาปตฺโต ฯ จีวร
นาม ฉนฺน จีวราน อฺตร จีวร วิกปฺปนุปค ปจฺฉิม ฯ
นิสีทน นาม สทส วุจฺจติ ฯ สูจิฆร นาม สสูจิก วา อสูจิก
วา ฯ กายพนฺธน นาม เทฺว กายพนฺธนานิ ปฏฏกิ  ๑ สูกรนฺตก ฯ
อปนิเธยฺยาติ สย อปนิเธติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปนิธาเปยฺยาติ
อฺ อาณาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สกึ อาณตฺโต
พหุกป อปนิเธติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนฺตมโส
หสฺสาเปกฺโขปติ กีฬาธิปปฺ าโย ฯ
[๖๒๙] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี ปตฺต วา จีวร วา
นิสีทน วา สูจิฆร วา กายพนฺธน วา อปนิเธติ วา อปนิธาเปติ วา
อนฺตมโส หสฺสาเปกฺโขป อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน
เวมติโก ปตฺต วา จีวร วา นิสีทน วา สูจิฆร วา กายพนฺธน
วา อปนิเธติ วา อปนิธาเปติ วา อนฺตมโส หสฺสาเปกฺโขป
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี ปตฺต
วา จีวร วา นิสีทน วา สูจิฆร วา กายพนฺธน วา อปนิเธติ
วา อปนิธาเปติ วา อนฺตมโส หสฺสาเปกฺโขป อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺ ปริกฺขาร อปนิเธติ วา อปนิธาเปติ วา อนฺตมโส
หสฺสาเปกฺโขป อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนสฺส ปตฺต วา
# ๑ ม. ปฏฏิกา ฯ
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จีวร วา อฺ วา ปริกฺขาร อปนิเธติ วา อปนิธาเปติ วา
อนฺตมโส หสฺสาเปกฺโขป อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน
อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๓๐] อนาปตฺติ น หสฺสาธิปฺปาโย ทุนฺนิกขฺ ิตฺต ปฏิสาเมติ
ธมฺมึ กถ กตฺวา ทสฺสามีติ ปฏิสาเมติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
สุราปานวคฺโค ฉฏโ ฯ
__________________
ตสฺสุทฺทาน
สุรา องฺคุลิ หาโส จ ๑ อนาทริยฺจ ภึสนา ๒
โชติ นฺหานทุพฺพณฺณ สาม อปนิเธน จาติ ฯ
__________________
# ๑ โตยฺจ ฯ อิติป ปาโ ฯ ๒ ม. ภึสน ฯ
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สปฺปาณกวคฺคสฺส ปมสิกขฺ าปท
[๖๓๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุทายิ อิสฺสาโส โหติ ฯ กากา จสฺส อมนาปา โหนฺติ ฯ โส
กาเก วิชฺฌิตวฺ า [๑] สีส ฉินฺทิตฺวา สูเล ปฏิปาฏิยา เปสิ ฯ ภิกฺขู
เอวมาหสุ เกนิเม อาวุโส กากา ชีวติ า โวโรปตาติ ฯ มยา
อาวุโส อมนาปา เม กากาติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
อุทายิ สฺจิจฺจ ปาณ ชีวติ า โวโรเปสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ตฺว อุทายิ สฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา โวโรเปสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส สฺจิจฺจ
ปาณ ชีวิตา โวโรเปสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ สฺจิจฺจ
ปาณ ชีวิตา โวโรเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๓๒] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สฺจิจฺจาติ ชานนฺโต
สฺชานนฺโต เจจฺจ อภิวิตริตฺวา วีติกฺกโม ฯ ปาโณ นาม ติรจฺฉานคตปาโณ วุจฺจติ ฯ ชีวิตา โวโรเปยฺยาติ ชีวิตินฺทฺริย อุปจฺฉินฺทติ
# ๑ ม. วิชฌ
ฺ ิตฺวา ฯ
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อุปโรเธติ สนฺตตึ วิโกเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๓๓] ปาเณ ปาณสฺี ชีวิตา โวโรเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปาเณ เวมติโก ชีวิตา โวโรเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปาเณ อปฺปาณสฺี ชีวิตา โวโรเปติ อนาปตฺติ ฯ อปฺปาเณ
ปาณสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปฺปาเณ เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อปฺปาเณ อปฺปาณสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๖๓๔] อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส
นมรณาธิปฺปายสฺส อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
# ๑ ม. อสฺสติยา ฯ
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ทุติยสิกฺขาปท
[๖๓๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ชาน สปฺปาณก อุทก ปริภฺุชนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ชาน สปฺปาณก อุทก ปริภฺุชิสฺสนฺตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ชาน สปฺปาณก อุทก
ปริภฺุชถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ชาน สปฺปาณก อุทก ปริภฺุชิสฺสถ
เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ ชาน สปฺปาณก อุทก ปริภฺุเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๓๖] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ชานาติ นาม สาม
วา ชานาติ อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ ฯ สปฺปาณกนฺติ
ชานนฺโต ปริโภเคน มริสฺสนฺตีติ ชานนฺโต ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๓๗] สปฺปาณเก สปฺปาณกสฺี ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สปฺปาณเก เวมติโก ปริภฺุชติ อาปตฺติ
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ทุกฺกฏสฺส ฯ สปฺปาณเก อปฺปาณกสฺี ปริภฺุชติ อนาปตฺติ ฯ
อปฺปาณเก สปฺปาณกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปฺปาณเก
เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปฺปาณเก อปฺปาณกสฺี
อนาปตฺติ ฯ
[๖๓๘] อนาปตฺติ สปฺปาณกนฺติ อชานนฺโต อปฺปาณกนฺติ
ชานนฺโต ปริโภเคน น มริสฺสนฺตีติ ชานนฺโต ปริภฺุชติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ตติยสิกฺขาปท
[๖๓๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ชาน ยถาธมฺม นีหตาธิกรณ ปุนกมฺมาย อุกฺโกเฏนฺติ อกต
กมฺม ทุกกฺ ฏ กมฺม ปุน กาตพฺพ กมฺม อนีหต ทุนนฺ ีหต ปุน๔
นีหนิตพฺพนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ชาน ยถาธมฺม
นีหตาธิกรณ ปุนกมฺมาย อุกฺโกเฏสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว ชาน ยถาธมฺม นีหตาธิกรณ ปุนกมฺมาย อุกฺโกเฏถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา ชาน ยถาธมฺม นีหตาธิกรณ ปุนกมฺมาย อุกฺโกเฏสฺสถ
เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ชาน ยถาธมฺม นีหตาธิกรณ
ปุนกมฺมาย อุกฺโกเฏยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๔๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ชานาติ นาม สาม
วา ชานาติ อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ โส วา อาโรเจติ ฯ
ยถาธมฺม นาม ธมฺเมน วินเยน สตฺถุ สาสเนน กต เอต
ยถาธมฺม นาม ฯ
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[๖๔๑] อธิกรณ นาม จตฺตาริ อธิกรณานิ วิวาทาธิกรณ
อนุวาทาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณ กิจฺจาธิกรณ ฯ ปุนกมฺมาย
อุกฺโกเฏยฺยาติ อกต กมฺม ทุกฺกฏ กมฺม ปุน กาตพฺพ กมฺม อนีหต
ทุนฺนีหต ปุน นีหนิตพฺพนฺติ อุกฺโกเฏติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๔๒] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อุกฺโกเฏติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก อุกฺโกเฏติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี อุกฺโกเฏติ อนาปตฺติ ฯ
อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี
อนาปตฺติ ฯ
[๖๔๓] อนาปตฺติ อธมฺเมน วา วคฺเคน วา นกมฺมารหสฺส
วา กมฺม กตนฺติ ชานนฺโต อุกฺโกเฏติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
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จตุตฺถสิกฺขาปท
[๖๔๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา
ภาตุโน สทฺธิวิหาริกสฺส ภิกฺขุโน อาโรเจสิ อห อาวุโส สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อาปตฺตึ อาปนฺโน มา กสฺสจิ อาโรเจสีติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อาปตฺตึ
อาปชฺชิตฺวา สงฺฆ ตสฺสา อาปตฺติยา ปริวาส ยาจิ ฯ ตสฺส
สงฺโฆ ตสฺสา อาปตฺติยา ปริวาส อทาสิ ฯ โส ปริวสนฺโต
ต ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ อห อาวุโส สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา สงฺฆ ตสฺสา อาปตฺติยา ปริวาส ยาจึ
ตสฺส เม สงฺโฆ ตสฺสา อาปตฺติยา ปริวาส อทาสิ โสห
ปริวสามิ เวทยามห ๑ อาวุโส เวทยตีติ ม อายสฺมา
ธาเรตูติ ฯ กึ นุ โข อาวุโส โย อฺโป อิม อาปตฺตึ
อาปชฺชติ โสป เอว กโรตีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ อย อาวุโส
อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อาปตฺตึ
อาปชฺชิตฺวา ๒ โส เม อาโรเจสิ อห อาวุโส สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อาปตฺตึ อาปนฺโน ๓ มา กสฺสจิ อาโรเจสีติ ฯ กึ
# ๑ ม. เวทิยามห ฯ ๒ อาปชฺชิ ฯ ๓ ม. อห อาวุโส ... อาปนฺโนติ
# อิเม ปาา นตฺถิ ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 419

ปน ตฺว อาวุโส ต อาปตฺตึ ปฏิจฺฉาเทสีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส ชาน ทุฏุลฺล อาปตฺตึ ปฏิจฺฉาเทสฺสตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส ชาน ทุฏลฺล อาปตฺตึ
ปฏิจฺฉาเทสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม ตฺว โมฆปุริส ภิกฺขุสฺส ชาน ทุฏุลฺล อาปตฺตึ
ปฏิจฺฉาเทสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขุสฺส ชาน ทุฏุลลฺ  อาปตฺตึ
ปฏิจฺฉาเทยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๔๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุสฺสาติ อฺสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ
ชานาติ นาม สาม วา ชานาติ อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ
โส วา อาโรเจติ ฯ ทุฏ ุลฺลา นาม อาปตฺติ จตฺตาริ จ ปาราชิกานิ
เตรส จ สงฺฆาทิเสสา ฯ ปฏิจฺฉาเทยฺยาติ อิม ชานิตฺวา โจเทสฺสนฺติ
สาเรสฺสนฺติ ขขเสสฺสนฺติ วมฺเภสฺสนฺติ มงฺกก กริสสฺ นฺติ นาโรเจสฺสามีติ
ธุร นิกฺขิตฺตมตฺเต อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๔๖] ทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา ทุฏุลฺลาปตฺติสฺี ปฏิจฺฉาเทติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา เวมติโก
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ปฏิจฺฉาเทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา
อทุฏุลฺลาปตฺติสฺี ปฏิจฺฉาเทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อทุฏุลฺล
อาปตฺตึ ปฏิจฺฉาเทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนสฺส
ทุฏุลฺล วา อทุฏุลฺล วา อชฺฌาจาร ปฏิจฺฉาเทติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา ทุฏุลฺลาปตฺติสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อทุฏุลฺลาย อาปตฺติยา อทุฏุลฺลาปตฺติสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๔๗] อนาปตฺติ สงฺฆสฺส ภณฺฑน วา กลโห วา วิคฺคโห
วา วิวาโท วา ภวิสฺสตีติ นาโรเจติ สงฺฆเภโท วา สงฺฆราชิ
วา ภวิสฺสตีติ นาโรเจติ อย กกฺขโฬ ผรุโส ชีวิตนฺตราย วา
พฺรหฺมจริยนฺตราย วา กริสฺสตีติ นาโรเจติ อฺเ ปฏิรูเป
ภิกฺขู อปสฺสนฺโต นาโรเจติ นจฺฉาเทตุกาโม นาโรเจติ ปฺายิสฺสติ
สเกน กมฺเมนาติ นาโรเจติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๖๔๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชคเห สตฺตรสวคฺคิยา
ทารกา สหายกา โหนฺติ ฯ อุปาลิ ทารโก เตส ปมุโข ๑ โหติ ฯ
อถโข อุปาลิสฺส มาตาปตูน ๒ เอตทโหสิ เกน นุ โข อุปาเยน
อุปาลิ อมฺหาก อจฺจเยน สุขฺจ ชีเวยฺย น จ กิลเมยฺยาติ ฯ
อถโข อุปาลิสฺส มาตาปตูน เอตทโหสิ สเจ โข อุปาลิ เลข
สิกฺเขยฺย เอว โข อุปาลิ อมฺหาก อจฺจเยน สุขฺจ ชีเวยฺย
น จ กิลเมยฺยาติ ฯ อถโข อุปาลิสฺส มาตาปตูน เอตทโหสิ
สเจ โข อุปาลิ เลข สิกขฺ ิสฺสติ องฺคุลิโย ๓ ทุกขฺ า ภวิสฺสนฺติ
สเจ โข อุปาลิ คณน สิกฺเขยฺย เอว โข อุปาลิ อมฺหาก
อจฺจเยน สุขฺจ ชีเวยฺย น จ กิลเมยฺยาติ ฯ อถโข อุปาลิสฺส
มาตาปตูน เอตทโหสิ สเจ โข อุปาลิ คณน สิกขฺ ิสฺสติ อุรสฺส
ทุกฺโข ภวิสสฺ ติ สเจ โข อุปาลิ รูป สิกฺเขยฺย เอว โข
อุปาลิ อมฺหาก อจฺจเยน สุขฺจ ชีเวยฺย น จ กิลเมยฺยาติ ฯ
อถโข อุปาลิสฺส มาตาปตูน เอตทโหสิ สเจ โข อุปาลิ รูป
สิกฺขิสฺสติ อกฺขีนิสฺส ทุกขฺ านิ ๔ ภวิสฺสนฺติ อิเม โข สมณา
สกฺยปุตฺติยา สุขสีลา สุขสมาจารา สุโภชนานิ ภฺุชิตฺวา นิวาเตสุ
# ๑ ม. ยุ. ปาโมกฺโข ฯ ๒ ยุ. มาตาปตุนฺน ฯ ๓ ยุ. องฺคุลิยสฺส ๔ ม. อกฺขีนิ
# ทุกฺขา ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 422

สยเนสุ สยนฺติ สเจ โข อุปาลิ สมเณสุ สกฺยปุตตฺ ิเยสุ ปพฺพเชยฺย
เอว โข อุปาลิ อมฺหาก อจฺจเยน สุขฺจ ชีเวยฺย น จ
กิลเมยฺยาติ ฯ
[๖๔๙] อสฺโสสิ โข อุปาลิ ทารโก มาตาปตูน อิม กถาสลฺลาป ฯ
อถโข อุปาลิ ทารโก เยน เต ทารกา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
เต ทารเก เอตทโวจ เอถ มย อยฺยา สมเณสุ สกฺยปุตฺติเยสุ
ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ สเจ โข ตฺว อยฺย ปพฺพชิสฺสสิ เอว มยป
ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ อถโข เต ทารกา เอกเมกสฺส มาตาปตโร
อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ อนุชานาถ อมฺหาก อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ อถโข เตส ทารกาน มาตาปตโร
สพฺเพปเม ทารกา สมานจฺฉนฺทา กลฺยาณาธิปฺปายาติ อนุชานึสุ ฯ
เต ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจึสุ ฯ เต ภิกขฺ ู ปพฺพาเชสุ
อุปสมฺปาเทสุ ฯ เต รตฺตยิ า ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย โรทนฺติ
ยาคุ เทถ ภตฺต เทถ ขาทนีย เทถาติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ
อาคเมถาวุโส ยาว รตฺติ วิภายติ สเจ ยาคุ ภวิสฺสติ ปวิสฺสถ
สเจ ภตฺต ภวิสฺสติ ภฺุชิสฺสถ สเจ ขาทนีย ภวิสฺสติ ขาทิสฺสถ
โน เจ ภวิสฺสติ ยาคุ วา ภตฺต วา ขาทนีย วา ปณฺฑาย
จริตฺวา ภฺุชิสฺสถาติ ฯ เอวป โข เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ วุจฺจมานา
โรทนฺติเยว ยาคุ เทถ ภตฺต เทถ ขาทนีย เทถาติ เสนาสน
อูหทนฺติป อุมฺมิหนฺติป ฯ
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[๖๕๐] อสฺโสสิ โข ภควา รตฺตยิ า ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย
ทารกสทฺท สุตฺวาน อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ กึ นุ โข
โส อานนฺท ทารกสทฺโทติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฉฺ ิ สจฺจ กิร
ภิกฺขเว ภิกฺขู ชาน อูนวีสติวสฺส ปุคฺคล อุปสมฺปาเทนฺตีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว
โมฆปุริสา ชาน อูนวีสติวสฺส ปุคฺคล อุปสมฺปาเทสฺสนฺติ อูนวีสติวสฺโส
ภิกฺขเว ปุคฺคโล อกฺขโม โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส
ชิฆจฺฉาย ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ๑ ทุรุตฺตาน
ทุราคตาน วจนปถาน อุปฺปนฺนาน สารีริกาน เวทนาน ทุกฺขาน
ติพฺพาน ขราน กฏกาน อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน
อนธิวาสกชาติโก โหติ วีสติวสฺโส จ ๒ โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ขโม
โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน
ทุรุตฺตาน ทุราคตาน วจนปถาน อุปปฺ นฺนาน
สารีริกาน เวทนาน ทุกฺขาน ติพฺพาน ขราน กฏกาน อสาตาน
อมนาปาน ปาณหราน อธิวาสกชาติโก โหติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน
ภิกฺขุ ชาน อูนวีสติวสฺส ปุคฺคล อุปสมฺปาเทยฺย โส จ ปุคฺคโล
# ๑ ม. สพฺพตฺถ-สรีสป- ฯ ๒ ม. ว. ฯ
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อนุปสมฺปนฺโน เต จ ภิกฺขู คารยฺหา อิท ตสฺมึ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๕๑] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ชานาติ นาม สาม
วา ชานาติ อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ โส วา อาโรเจติ ฯ
อูนวีสติวสฺโส นาม อปฺปตฺตวีสติวสฺโส ฯ อุปสมฺปาเทสฺสามีติ คณ
วา อาจริย วา ปตฺต วา จีวร วา ปริเยสติ สีม วา สมฺมนฺนติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตฺติยา ทุกฺกฏ ฯ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา ฯ
กมฺมวาจาปริโยสาเน อุปชฺฌายสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส คณสฺส
จ อาจริยสฺส จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๕๒] อูนวีสติวสฺเส อูนวีสติวสฺสสฺี อุปสมฺปาเทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อูนวีสติวสฺเส เวมติโก อุปสมฺปาเทติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อูนวีสติวสฺเส ปริปุณฺณวีสติวสฺสสฺี อุปสมฺปาเทติ
อนาปตฺติ ฯ ปริปุณฺณวีสติวสฺเส อูนวีสติวสฺสสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุริปุณฺณวีสติวสฺเส เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปริปุณฺณวีสติวสฺเส ปริปณ
ุ ฺณวีสติวสฺสสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๖๕๓] อนาปตฺติ อูนวีสติวสฺส ปุคฺคล ปริปณ
ุ ฺณวีสติวสฺสสฺี
อุปสมฺปาเทติ ปริปุณฺณวีสติวสฺส ปริปุณฺณวีสติวสฺสสฺี
อุปสมฺปาเทติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต
__________________
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ฉฏสิกฺขาปท
[๖๕๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
สตฺโถ ราชคหา ปฏิยาโลก คนฺตุกาโม โหติ ฯ อฺตโร ภิกขฺ ุ
เต มนุสฺเส เอตทโวจ อหป อายสฺมนฺเตหิ สทฺธึ คมิสฺสามีติ ฯ
มย โข ภนฺเต สุงฺก ปริหริสฺสามาติ ฯ ปชานาถาวุโสติ ฯ อสฺโสสุ
โข กมฺมิกา สตฺโถ กิร สุงฺก ปริหริสฺสตีติ เต มคฺเค
ปริยุฏึสุ ฯ อถโข เต กมฺมิกา ต สตฺถ คเหตฺวา อจฺฉินฺทิตฺวา
ต ภิกฺขุ เอตทโวจุ กิสฺส ตฺว ภนฺเต ชาน เถยฺยสตฺเถน สทฺธึ
คจฺฉสีติ ปลิพุทฺธิตฺวา ๑ มฺุจึสุ ฯ อถโข โส ภิกขฺ ุ สาวตฺถึ
คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุ
ชาน เถยฺยสตฺเถน สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชิสฺสตีติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ ชาน เถยฺยสตฺเถน สทฺธึ สวิธาย
เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ
ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส ชาน เถยฺยสตฺเถน สทฺธึ
สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชิสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ชาน
# ๑ ม. ปลิพุนฺเธตฺวา ฯ
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เถยฺยสตฺเถน สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺเชยฺย อนฺตมโส
คามนฺตรมฺป ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๕๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ชานาติ นาม สาม วา
ชานาติ อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ โส วา อาโรเจติ ฯ
เถยฺยสตฺโถ นาม โจรา กตกมฺมา วา โหนฺติ อกตกมฺมา วา
ราชาน วา เถยฺย คจฺฉนฺติ สุงฺก วา ปริหรนฺติ ฯ สทฺธินฺติ
เอกโต ฯ สวิธายาติ คจฺฉามาวุโส คจฺฉาม ภนฺเต คจฺฉาม
ภนฺเต คจฺฉามาวุโส อชฺช วา หิยโฺ ย วา ปเร วา คจฺฉามาติ
สวิทหติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺตมโส คามนฺตรมฺปติ
กุกฺกุฏสมฺปาเต คาเม คามนฺตเร คามนฺตเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อคามเก อรฺเ อฑฺฒโยชเน อฑฺฒโยชเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๕๖] เถยฺยสตฺเถ เถยฺยสตฺถสฺี สวิธาย เอกทฺธานมคฺค
ปฏิปชฺชติ อนฺตมโส คามนฺตรมฺป อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
เถยฺยสตฺเถ เวมติโก สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชติ อนฺตมโส
คามนฺตรมฺป อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เถยฺยสตฺเถ อเถยฺยสตฺถสฺี
สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชติ อนฺตมโส คามนฺตรมฺป
อนาปตฺติ ฯ ภิกฺขุ สวิทหติ มนุสฺสา น สวิทหนฺติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อเถยฺยสตฺเถ เถยฺยสตฺถสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อเถยฺยสตฺเถ เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อเถยฺยสตฺเถ
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อเถยฺยสตฺถสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๖๕๗] อนาปตฺติ อสวิทหิตฺวา คจฺฉติ มนุสฺสา สวิทหนุติ
ภิกฺขุ น สวิทหติ วิสงฺเกเตน คจฺฉติ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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สตฺตมสิกฺขาปท
[๖๕๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ
โกสเลสุ ชนปเทสุ สาวตฺถึ คจฺฉนฺโต อฺตเรน คามทฺวาเรน
อติกฺกมติ ฯ อฺตรา อิตฺถี สามิเกน สห ภณฺฑิตฺวา คามโต
นิกฺขมิตฺวา ต ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ กห ภนฺเต อยฺโย
คมิสฺสตีติ ฯ สาวตฺถึ โข อห ภคินิ คมิสฺสามีติ ฯ อห อยฺเยน
สทฺธึ คมิสฺสามีติ ฯ เอยฺยาสิ ภคินีติ ฯ อถโข ตสฺสา อิตฺถิยา
สามิโก คามโต นิกฺขมิตวฺ า มนุสฺเส ปุจฺฉิ อปยฺยา เอวรูป ๑
อิตฺถึ ปสฺเสยฺยาถาติ ฯ เอสยฺย ๒ ปพฺพชิเตน สห คจฺฉตีติ ฯ อถโข
โส ปุริโส อนุพนฺธิตฺวา ต ภิกฺขุ คเหตฺวา อาโกเฏตฺวา มฺุจิ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ปธูเปนฺโต นิสีทิ ฯ
อถโข สา อิตฺถี ต ปุริส เอตทโวจ นายฺย โส ภิกฺขุ ม
นิปฺปาเทสิ อปจ อหเมว เตน ภิกฺขุนา สทฺธึ คจฺฉามิ อการโก
โส ภิกฺขุ คจฺฉ น ขมาเปหีติ ฯ อถโข โส ปุริโส ต ภิกฺขุ
ขมาเปสิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ สวิธาย
เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชิสสฺ ตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ
# ๑ ม. อปายฺโย เอวรูป ฯ ๒ ม. เอสายฺโย ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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มาตุคาเมน สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชสีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส
มาตุคาเมน สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชสิ ฺสสิ เนต
โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย
ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺเชยฺย
อนฺตมโส คามนฺตรมฺป ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๕๙] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ มาตุคาโม นาม มนุสฺสิตฺถี
น ยกฺขี น เปตี น ติรจฺฉานคตา วิฺู ปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภาสิต
ทุฏุลฺลาทุฏ ุลฺล อาชานิตุ ฯ สทฺธินตฺ ิ เอกโต ฯ สวิธายาติ
คจฺฉาม ภคินิ คจฺฉาม อยฺย คจฺฉาม อยฺย คจฺฉาม ภคินิ
อชฺช วา หิยโฺ ย วา ปเร วา คจฺฉามาติ สวิทหติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนฺตมโส คามนฺตรมฺปติ กุกฺกฏุ สมฺปาเต คาเม
คามนฺตเร คามนฺตเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อคามเก อรฺเ
อฑฺฒโยชเน อฑฺฒโยชเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๖๐] มาตุคาเม มาตุคามสฺี สวิธาย เอกทฺธานมคฺค
ปฏิปชฺชติ อนฺตมโส คามนฺตรมฺป อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
มาตุคาเม เวมติโก สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชติ อนฺตมโส
คามนฺตรมฺป อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ มาตุคาเม อมาตุคามสฺี
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สวิธาย เอกทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชติ อนฺตมโส คามนฺตรมฺป อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ภิกฺขุ สวิทหติ มาตุคาโม น สวิทหติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ยกฺขิยา วา เปติยา วา ปณฺฑเกน วา
ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคหิตฺถิยา วา สทฺธึ สวิธาย เอกทฺธานมคฺค
ปฏิปชฺชติ อนฺตมโส คามนฺตรมฺป อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม
มาตุคามสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อมาตุคาเม อมาตุคามสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๖๖๑] อนาปตฺติ อสวิทหิตฺวา คจฺฉติ มาตุคาโม สวิทหติ
ภิกฺขุ น สวิทหติ วิสงฺเกเตน คจฺฉติ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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อฏมสิกฺขาปท
[๖๖๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อริฏสฺส
นาม ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน
โหติ ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม
อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล
อนฺตรายายาติ ฯ อสฺโสสุ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู อริฏสฺส กิร
นาม ภิกฺขุโน คนฺธพาธิปุพฺพสฺส เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน
ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา
ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู เยน อริฏโ ภิกฺขุ คนฺธพาธิปุพฺโพ เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อริฏ ภิกขฺ ุ คนฺธพาธิปุพฺพ เอตทโวจุ สจฺจ
กิร เต อาวุโส อริฏ เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน
ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา
ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ
เอว พฺยา โข อห อาวุโส ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ
ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต
นาล อนฺตรายายาติ ฯ มา อาวุโส อริฏ เอว อวจ มา ภควนฺต
อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขาน น หิ ภควา เอว
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วเทยฺย อเนกปริยาเยน อาวุโส อริฏ อนฺตรายิกา ธมฺมา [๑] วุตฺตา
ภควตา อลฺจ ปน เต ปฏิเสวโต อนฺตรายาย อปฺปสฺสาทา
กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา ๒ อาทีนโว เอตฺถ
ภิยฺโย อฏิกงฺกลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา
พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยโฺ ย มสเปสูปมา กามา วุตฺตา
ภควตา ฯเปฯ ติณุกฺกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ
องฺคารกาสูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ สุปนกูปมา กามา
วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ ยาจิตกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ
รุกฺขผลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ อสิสูนูปมา กามา
วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ สตฺติสูลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ
สปฺปสิรูปมา กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา
อาทีนโว เอตฺถ ภิยโฺ ยติ ฯ เอวป โข อริฏโ  ภิกขฺ ุ คนฺธพาธิปุพฺโพ
เตหิ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว ต ปาปก ทิฏิคต ถามสา"
ปรามาสา อภินิวิสฺส โวหรติ เอว พฺยา โข อห อาวุโส
ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา
วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ ยโต จ
โข เต ภิกฺขู นาสกฺขึสุ อริฏ ภิกฺขุ คนฺธพาธิปุพฺพ เอตสฺมา
ปาปกา ทิฏ ิคตา วิเวเจตุ อถโข เต ภิกฺขู เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
# ๑ ม. ยุ. อนฺตรายิกา ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ๒ ม. ยุ. พหุปายาสา ฯ
# เอวมุปริป ฯ
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อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา อริฏ ภิกฺขุ คนฺธพาธิปุพฺพ ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ
กิร เต อริฏ เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน ตถาห ภควตา
ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา
ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ เอว พฺยา โข
อห ภนฺเต ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา
ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ
กสฺส นุ โข นาม ตฺว โมฆปุริส มยา เอว ธมฺม เทสิต
อาชานาสิ นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน อนฺตรายิกา ธมฺมา
วุตฺตา อลฺจ ปน เต ปฏิเสวโต อนฺตรายาย อปฺปสฺสาทา
กามา วุตฺตา มยา พหุทุกขฺ า พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ
ภิยฺโย อฏิกงฺกลูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ มสเปสูปมา
กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ ติณุกฺกูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ
องฺคารกาสูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ สุปนกูปมา กามา
วุตฺตา มยา ฯเปฯ ยาจิตกูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ
รุกฺขผลูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ อสิสูนูปมา กามา วุตฺตา
มยา ฯเปฯ สตฺติสูลูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ สปฺปสิรูปมา
กามา วุตฺตา มยา พหุทุกขฺ า พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ
ภิยฺโย อถ จ ปน ตฺว โมฆปุริส อตฺตนา ทุคฺคหิเตน ทิฏิคเตน
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อเมฺห เจว อพฺภาจิกฺขสิ อตฺตานฺจ ขนสิ ๑ พหฺุจ อปฺุ
ปสวสิ ตฺหิ เต โมฆปุรสิ ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย
เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ เอว วเทยฺย ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ
ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต
นาล อนฺตรายายาติ ฯ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย มา
อายสฺมา เอว อวจ มา ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ
ภควโต อพฺภกฺขาน น หิ ภควา เอว วเทยฺย อเนกปริยาเยน
อาวุโส อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา อลฺจ ปน เต
ปฏิเสวโต อนฺตรายายาติ ฯ เอวฺจ [๒] โส ภิกขฺ ุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน
ตเถว ปคฺคเณฺหยฺย โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติย สมนุภาสิตพฺโพ
ตสฺส ปฏินิสสฺ คฺคาย ฯ ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมาโน ต
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๖๓] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ เอว วเทยฺยาติ ตถาห
ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา
วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ
[๖๖๔] โส ภิกฺขูติ โย โส เอววาที ภิกฺขุ ฯ ภิกฺขูหีติ
# ๑ ม. ขณสิ ฯ ๒ ม. ยุ. ปน ฯ
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อฺเหิ ภิกฺขูหิ ฯ เย ปสฺสนฺติ เย สุณนฺติ เตหิ วตฺตพฺโพ
มา อายสฺมา เอว อวจ มา ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ
ภควโต อพฺภกฺขาน น หิ ภควา เอว วเทยฺย อเนกปริยาเยน
อาวุโส อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา อลฺจ ปน เต
ปฏิเสวโต อนฺตรายายาติ 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 มา ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ
ภควโต อพฺภกฺขาน น หิ ภควา เอว วเทยฺย อเนกปริยาเยน
อาวุโส อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา อลฺจ ปน เต
ปฏิเสวโต อนฺตรายายาติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺโพ ตติยมฺป
วตฺตพฺโพ ฯ สเจ ปฏินิสสฺ ชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ
ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๖๕] โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ สมนุภาสิตพฺโพ ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว สมนุภาสิตพฺโพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต
อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต
ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ โส ต ทิฏึ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ
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ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ สมนุภาเสยฺย
ตสฺสา ทิฏิยา ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอวรูป ปาปก ทิฏิคต
อุปฺปนฺน ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม
อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล
อนฺตรายายาติ ฯ โส ต ทิฏึ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
ภิกฺขุ สมนุภาสติ ตสฺสา ทิฏิยา ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน สมนุภาสนา ตสฺสา ทิฏิยา
ปฏินิสฺสคฺคาย โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอวรูป ปาปก
ทิฏิคต อุปฺปนฺน ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ
ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต
นาล อนฺตรายายาติ ฯ โส ต ทิฏึ นปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฯ สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ สมนุภาสติ ตสฺสา ทิฏิยา ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน สมนุภาสนา ตสฺสา
ทิฏิยา ปฏินิสฺสคฺคาย โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ สมนุภฏโ สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ตสฺสา ทิฏิยา
ปฏินิสฺสคฺคาย ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯ
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[๖๖๖] ตฺติยา ทุกฺกฏ ฯ ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ทุกฺกฏา ฯ
กมฺมวาจาปริโยสาเน อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๖๗] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก นปฺปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี นปฺปฏินิสฺสชฺชติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๖๘] อนาปตฺติ อสมนุภาสนฺตสฺส ปฏินิสสฺ ชฺชนฺตสฺส
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ๑ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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นวมสิกฺขาปท
[๖๖๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ชาน ตถาวาทินา อริฏเน ภิกขฺ ุนา อกฏานุธมฺเมน ต
ทิฏึ อปฺปฏินิสฺสฏเน สทฺธึ สมฺภฺุชนฺติป สวสนฺติป สหาป
เสยฺย กปฺเปนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ชาน ตถาวาทินา
อริฏเน ภิกขฺ ุนา อกฏานุธมฺเมน ต ทิฏึ อปฺปฏินิสฺสฏเน สทฺธึ
สมฺภฺุชิสฺสนฺติป สวสิสฺสนฺติป สหาป เสยฺย กปฺเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ชาน ตถาวาทินา อริฏเน ภิกฺขุนา
อกฏานุธมฺเมน ต ทิฏึ อปฺปฏินิสฺสฏเน สทฺธึ สมฺภฺุชถาป
สวสถาป สหาป เสยฺย กปฺเปถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ชาน ตถาวาทินา
อริฏเน ภิกขฺ ุนา อกฏานุธมฺเมน ต ทิฏึ อปฺปฏินิสฺสฏเน สทฺธึ
สมฺภฺุชิสฺสถาป สวสิสฺสถาป สหาป เสยฺย กปฺเปสฺสถ เนต
โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย
ปน ภิกฺขุ ชาน ตถาวาทินา ภิกฺขุนา อกฏานุธมฺเมน ต ทิฏึ
อปฺปฏินิสฺสฏเน สทฺธึ สมฺภฺุเชยฺย วา สวเสยฺย วา สห วา
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เสยฺย กปฺเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๗๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ชานาติ นาม สาม วา
ชานาติ อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ โส วา อาโรเจติ ฯ
ตถาวาทินาติ ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา
เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล
อนฺตรายายาติ เอววาทินา ฯ อกฏานุธมฺโม นาม อุกฺขิตฺโต
อโนสาริโต ฯ ต ทิฏึ อปฺปฏินิสฺสฏเน สทฺธนิ ฺติ เอต ทิฏ ึ
อปฺปฏินิสฺสฏเน สทฺธึ ฯ สมฺภฺุเชยฺย วาติ สมฺโภโค นาม เทฺว
สมฺโภคา อามิสสมฺโภโค จ ธมฺมสมฺโภโค จ ฯ อามิสสมฺโภโค
นาม อามิส เทติ วา ปฏิคฺคณฺหาติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ธมฺมสมฺโภโค นาม อุททฺ ิสติ วา อุทฺทิสาเปติ วา ฯ ปเทน
อุทฺทิสติ วา อุทฺทิสาเปติ วา ปเท ปเท อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อกฺขราย อุทฺทิสติ วา อุทฺทสาเปติ วา อกฺขรกฺขราย อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ สวเสยฺย วาติ อุกฺขิตฺตเกน สทฺธึ อุโปสถ วา
ปวารณ วา สงฺฆกมฺม วา กโรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สห
วา เสยฺย กปฺเปยฺยาติ เอกจฺฉนฺเน อุกฺขิตฺตเก นิปนฺเน ภิกฺขุ
นิปชฺชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ภิกขฺ ุ นิปนฺเน อุกฺขิตฺตโก
นิปชฺชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุโภ วา นิปชฺชนฺติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุฏหิตฺวา ปุนปฺปุน นิปชฺชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
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[๖๗๑] อุกฺขิตฺตเก อุกฺขิตฺตกสฺี สมฺภฺุชติ วา สวสติ วา
สห วา เสยฺย กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุกขฺ ิตฺตเก
เวมติโก สมฺภฺุชติ วา สวสติ วา สห วา เสยฺย กปฺเปติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อุกขฺ ิตฺตเก อนุกฺขิตฺตกสฺี สมฺภฺุชติ
วา สวสติ วา สห วา เสยฺย กปฺเปติ อนาปตฺติ ฯ อนุกฺขิตฺตเก
อุกฺขิตฺตกสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุกฺขิตฺตเก เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุกฺขิตฺตเก อนุกฺขิตฺตกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๖๗๒] อนาปตฺติ อนุกฺขิตฺโตติ ชานาติ อุกขฺ ิตฺโต โอสาริโตติ
ชานาติ อุกฺขิตฺโต ๑ ต ทิฏึ ปฏินิสฺสฏโติ ชานาติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ทสมสิกฺขาปท
[๖๗๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน กณฺฑกสฺส ๑
นาม สมณุทฺเทสสฺส เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน โหติ
ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา
ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ
อสฺโสสุ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู กณฺฑกสฺส นาม กิร สมณุทฺเทสสฺส
เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต
อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต
ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู เยน กณฺฑโก
สมณุทฺเทโส เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา กณฺฑก สมณุทฺเทส
เอตทโวจุ สจฺจ กิร เต อาวุโส กณฺฑก เอวรูป ปาปก
ทิฏิคต อุปฺปนฺน ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ
ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต
นาล อนฺตรายายาติ ฯ เอว พฺยา โข อห ภนฺเต ภควตา ธมฺม
เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา
เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ มา อาวุโส กณฺฑก เอว
อวจ มา ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขาน
น หิ ภควา เอว วเทยฺย อเนกปริยาเยน อาวุโส กณฺฑก
# ๑ ม. กณฺฏกสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ
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อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา อลฺจ ปน เต ปฏิเสวโต
อนฺตรายาย อปฺปสฺสาทา กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา
พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยโฺ ย อฏิกงฺกลูปมา กามา
วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ มสเปสูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ
ติณุกฺกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ องฺคารกาสูปมา
กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ สุปนกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ
ยาจิตกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ รุกฺขผลูปมา กามา
วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ อสิสูนูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ
สตฺติสูลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ฯเปฯ สปฺปสิรูปมา
กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ
ภิยฺโยติ ฯ เอวป โข กณฺฑโก สมณุทฺเทโส เตหิ ภิกฺขูหิ
วุจฺจมาโน ตเถว ต ปาปก ทิฏิคต ถามสา ปรามาสา อภินิวิสฺส
โวหรติ เอว พฺยา โข อห ภนฺเต ภควตา ธมฺม เทสิต
อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต
ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ ยโต [๑] โข เต ภิกฺขู นาสกฺขึสุ
กณฺฑก สมณุทฺเทส เอตสฺมา ปาปกา ทิฏิคตา วิเวเจตุ อถโข
เต ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา กณฺฑก สมณุทฺเทส ปฏิปุจฺฉิ
สจฺจ กิร เต กณฺฑก เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน ตถาห
# ๑ ม. จ ฯ
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ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา
วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ เอว พฺยา
โข อห ภนฺเต ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม
อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล
อนฺตรายายาติ ฯ กสฺส นุ โข นาม ตฺว โมฆปุริส มยา เอว ธมฺม
เทสิต อาชานาสิ นนุ มยา โมฆปุรสิ อเนกปริยาเยน อนฺตรายิกา
ธมฺมา วุตฺตา อลฺจ ปน เต ปฏิเสวโต อนฺตรายาย อปฺปสฺสาทา
กามา วุตฺตา มยา พหุทุกขฺ า พหูปายาสา อาทีนโว
เอตฺถ ภิยฺโย อฏิกงฺกลูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ
มสเปสูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ ติณุกฺกูปมา กามา
วุตฺตา มยา ฯเปฯ องฺคารกาสูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ
สุปนกูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ ยาจิตกูปมา กามา วุตฺตา
มยา ฯเปฯ รุกฺขผลูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ อสิสูนูปมา
กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ สตฺติสูลูปมา กามา วุตฺตา มยา ฯเปฯ
สปฺปสิรูปมา กามา วุตฺตา มยา พหุทกุ ฺขา พหูปายาสา
อาทีนโว เอตฺถ ภิยโฺ ย อถ จ ปน ตฺว โมฆปุริส อตฺตนา
ทุคฺคหิเตน ทิฏิคเตน อเมฺห เจว อพฺภาจิกฺขสิ อตฺตานฺจ ขนสิ
พหฺุจ อปฺุ ปสวสิ ต หิ เต โมฆปุริส ภวิสสฺ ติ ทีฆรตฺต
อหิตาย ทุกฺขาย เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย อถเขฺวต โมฆปุริส อปฺปสนฺนานฺเจว
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อปฺปสาทาย ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน อฺถตฺตายาติ ฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เตนหิ ภิกฺขเว
สงฺโฆ กณฺฑก สมณุทฺเทส นาเสตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
นาเสตพฺโพ อชฺชตคฺเค เต อาวุโส กณฺฑก น เจว โส
ภควา สตฺถา อปทิสิตพฺโพ ยมฺปจฺเ สมณุทฺเทสา ลภนฺติ
ภิกฺขูหิ สทฺธึ ทฺวิรตฺตติรตฺต สหเสยฺย สาป เต นตฺถิ จร
ปเร ๑ วินสฺสาติ ฯ อถโข สงฺโฆ กณฺฑก สมณุทฺเทส
นาเสสิ ฯ
[๖๗๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ชาน ตถานาสิต
กณฺฑก สมณุทฺเทส อุปลาเปนฺติป อุปฏาเปนฺติป สมฺภฺุชนฺติป
สหาป เสยฺย กปฺเปนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ชาน ตถานาสิต กณฺฑก สมณุทฺเทส อุปลาเปสฺสนฺติป
อุปฏาเปสฺสนฺติป สมฺภ
ุ ฺชิสฺสนฺติป สหาป เสยฺย กปฺเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ชาน ตถานาสิต กณฺฑก สมณุทฺเทส
อุปลาเปถาป อุปฏาเปถาป สมฺภฺุชถาป สหาป เสยฺย
กปฺเปถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ตุเมฺห โมฆปุริสา ชาน ตถานาสิต กณฺฑก สมณุทฺเทส
อุปลาเปสฺสถาป อุปฏาเปสฺสถาป สมฺภฺุชิสฺสถาป สหาป เสยฺย
# ๑ ปเรติ ปร อมามกาติ ตพฺพณฺณนา ฯ
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กปฺเปสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ สมณุทฺเทโสป เจ เอว วเทยฺย ตถาห ภควตา
ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา
ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ โส สมณุทฺเทโส
ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย มา อาวุโส สมณุทฺเทส เอว อวจ
มา ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขาน น
หิ ภควา เอว วเทยฺย อเนกปริยาเยน อาวุโส สมณุทฺเทส
อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา อลฺจ ปน เต ปฏิเสวโต
อนฺตรายายาติ ฯ เอวฺจ โส สมณุทฺเทโส ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน
ตเถว ปคฺคเณฺหยฺย โส สมณุทฺเทโส ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย
อชฺชตคฺเค เต อาวุโส สมณุทฺเทส น เจว โส ภควา สตฺถา
อปทิสิตพฺโพ ยมฺปจฺเ สมณุทฺเทสา ลภนฺติ ภิกขฺ ูหิ สทฺธึ
ทฺวิรตฺตติรตฺต สหเสยฺย สาป เต นตฺถิ จร ปเร วินสฺสาติ ฯ
โย ปน ภิกขฺ ุ ชาน ตถานาสิต สมณุทฺเทส อุปลาเปยฺย วา
อุปฏาเปยฺย วา สมฺภฺุเชยฺย วา สห วา เสยฺย กปฺเปยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๗๕] สมณุทฺเทโส นาม สามเณโร วุจฺจติ ฯ เอว วเทยฺยาติ
ตถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา
ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ ฯ
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[๖๗๖] โส สมณุทฺเทโสติ โย โส เอววาที สมณุทฺเทโส ฯ
ภิกฺขูหีติ อฺเหิ ภิกฺขูหิ ฯ เย ปสฺสนฺติ เย สุณนฺติ เตหิ
วตฺตพฺโพ มา อาวุโส สมณุทฺเทส เอว อวจ มา ภควนฺต
อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขาน น หิ ภควา
เอว วเทยฺย อเนกปริยาเยน อาวุโส สมณุทฺเทส อนฺตรายิกา
ธมฺมา วุตฺตา ภควตา อลฺจ ปน เต ปฏิเสวโต
อนฺตรายายาติ ฯ ทุติยมฺป วตฺตพฺโพ ตติยมฺป วตฺตพฺโพ ฯ สเจ
ปฏินิสฺสชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินิสฺสชฺชติ โส
สมณุทฺเทโส ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย อชฺชตคฺเค เต อาวุโส
สมณุทฺเทส น เจว โส ภควา สตฺถา อปทิสิตพฺโพ ยมฺปจฺเ
สมณุทฺเทสา ลภนฺติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ทฺวริ ตฺตติรตฺต สหเสยฺย สาป
เต นตฺถิ จร ปเร วินสฺสาติ ฯ
[๖๗๗] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ชานาติ นาม สาม
วา ชานาติ อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ โส วา อาโรเจติ ฯ
ตถานาสิตนฺติ เอว นาสิต ฯ สมณุทฺเทโส นาม สามเณโร วุจฺจติ ฯ
อุปลาเปยฺย วาติ ตสฺส ปตฺต วา จีวร วา อุทฺเทส วา
ปริปุจฺฉ วา ทสฺสามีติ อุปลาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุปฏาเปยฺย วาติ ตสฺส จุณฺณ วา มตฺติก วา ทนฺตกฏ วา
มุโขทก วา สาทิยติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สมฺภฺุเชยฺย
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วาติ สมฺโภโค นาม เทฺว สมฺโภคา อามิสสมฺโภโค จ ธมฺมสมฺโภโค
จ ฯ อามิสสมฺโภโค นาม อามิส เทติ วา ปฏิคฺคณฺหาติ
วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมสมฺโภโค นาม อุทฺทิสติ วา
อุทฺทิสาเปติ วา ฯ ปเทน อุทฺทิสติ วา อุทฺทิสาเปติ วา ปเท
ปเท อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อกฺขราย อุทฺทิสติ วา อุทฺทิสาเปติ
วา อกฺขรกฺขราย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ สห วา เสยฺย
กปฺเปยฺยาติ เอกจฺฉนฺเน นาสิตเก สมณุทฺเทเส นิปนฺเน ภิกฺขุ
นิปชฺชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ภิกขฺ ุ นิปนฺเน นาสิตโก
สมณุทฺเทโส นิปชฺชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุโภ วา
นิปชฺชนฺติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุฏ หิตฺวา ปุนปฺปุน นิปชฺชนฺติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๗๘] นาสิตเก นาสิตกสฺี อุปลาเปติ วา อุปฏาเปติ
วา สมฺภฺุชติ วา สห วา เสยฺย กปฺเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
นาสิตเก เวมติโก อุปลาเปติ วา อุปฏาเปติ วา สมฺภฺุชติ
วา สห วา เสยฺย กปฺเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ นาสิตเก
อนาสิตกสฺี อุปลาเปติ วา อุปฏาเปติ วา สมฺภฺุชติ วา
สห วา เสยฺย กปฺเปติ อนาปตฺติ ฯ อนาสิตเก นาสิตกสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนาสิตเก เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาสิตเก อนาสิตกสฺี อนาปตฺติ ฯ
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[๖๗๙] อนาปตฺติ อนาสิตโกติ ชานาติ ต ทิฏึ
ปฏินิสฺสฏโติ ชานาติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
สปฺปาณกวคฺโค สตฺตโม ฯ
___________________
ตสฺสุทฺทาน
สฺจิจฺจวธสปฺปาณ อุกฺโกทุฏุลฺลฉาทน ๑
อูนวีสติ สตฺถฺจ สวิธานอริฏก ๒
อุกฺขิตฺตกณฺฑกฺเจว ๓ ทส สิกฺขาปทา อิเมติ ฯ
_____________
# ๑ ม. อุกโฺ กฏ ... ฯ ๒ ม. สวิธาน ... ฯ ๓ ม. อุกฺขิตฺต ... ฯ
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สหธมฺมิกวคฺคสฺส ปมสิกขฺ าปท
[๖๘๐] 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 วเทติ น ตาวาห อาวุโส เอตสฺมึ
สิกฺขาปเท สิกฺขิสฺสามิ ยาว นฺ ภิกขฺ ุ พฺยตฺต วินยธร
ปริปุจฺฉามีติ ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา ฉนฺโน ภิกฺขูหิ
สหธมฺมิก วุจฺจมาโน เอว วกฺขติ น ตาวาห อาวุโส เอตสฺมึ
สิกฺขาปเท สิกฺขิสฺสามิ ยาว นฺ ภิกขฺ ุ พฺยตฺต วินยธร
ปริปุจฺฉามีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ฉนฺน ภิกฺขูหิ สหธมฺมิก วุจฺจมาโน
เอว วเทสิ น ตาวาห อาวุโส เอตสฺมึ สิกฺขาปเท สิกฺขิสฺสามิ
ยาว นฺ ภิกฺขุ พฺยตฺต วินยธร ปริปุจฺฉามีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส ภิกฺขูหิ
สหธมฺมิก วุจฺจมาโน เอว วกฺขสิ น ตาวาห อาวุโส เอตสฺมึ
สิกฺขาปเท สิกฺขิสฺสามิ ยาว นฺ ภิกขฺ ุ พฺยตฺต วินยธร
ปริปุจฺฉามีติ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขูหิ สหธมฺมิก วุจฺจมาโน เอว
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วเทยฺย น ตาวาห อาวุโส เอตสฺมึ สิกฺขาปเท สิกฺขิสฺสามิ
ยาว นฺ ภิกฺขุ พฺยตฺต วินยธร ปริปุจฺฉามีติ ปาจิตฺติย ฯ
สิกฺขมาเนน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อฺาตพฺพ ปริปุจฺฉิตพฺพ
ปริปฺหิตพฺพ ฯ อย ตตฺถ สามีจีติ ฯ
[๖๘๑] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ูหีติ อฺเหิ ภิกฺขูหิ ฯ
สหธมฺมิก นาม ย ภควตา ปฺตฺต สิกฺขาปท เอต สหธมฺมิก
นาม ฯ เตน วุจฺจมาโน เอว วเทติ ๑ น ตาวาห อาวุโส
เอตสฺมึ สิกฺขาปเท สิกฺขิสฺสามิ ยาว นฺ ภิกฺขุ พฺยตฺต วินยธร
ปณฺฑิต เมธาวึ พหุสฺสุต ธมฺมกถิก ปริปุจฺฉามีติ ภณติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๘๒] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี เอว วเทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก เอว วเทติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี เอว วเทติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปฺปฺตฺเตน วุจฺจมาโน อิท น
สลฺเลขาย น ธูตตฺตาย น ปาสาทิกตาย น อปจยาย น
วิริยารมฺภาย สวตฺตตีติ เอว วเทติ น ตาวาห อาวุโส เอตสฺมึ
สิกฺขาปเท สิกฺขิสฺสามิ ยาว นฺ ภิกขฺ ุ พฺยตฺต วินยธร
ปณฺฑิต เมธาวึ พหุสฺสุต ธมฺมกถิก ปริปุจฺฉามีติ ภณติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเนน ปฺตฺเตน วา อปฺปฺตฺเตน วา
# ๑ ม. ยุ. วเทยฺย ฯ
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วุจฺจมาโน อิท น สลฺเลขาย น ธูตตฺตาย น ปาสาทิกตาย น
อปจยาย น วิริยารมฺภาย สวตฺตตีติ เอว วเทติ น ตาวาห
อาวุโส เอตสฺมึ สิกฺขาปเท สิกฺขิสฺสามิ ยาว นฺ ภิกฺขุ พฺยตฺต
วินยธร ปณฺฑิต เมธาวึ พหุสฺสุต ธมฺมกถิก ปริปจุ ฺฉามีติ ภณติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๘๓] สิกฺขมาเนนาติ สิกฺขิตุกาเมน ฯ อฺาตพฺพนฺติ
ชานิตพฺพ ฯ ปริปุจฺฉิตพฺพนฺติ อิท ภนฺเต กถ อิมสฺส โก
อตฺโถติ ๑ ฯ ปริปฺหิตพฺพนฺติ จินฺเตตพฺพ ตุลยิตพฺพ ฯ อย ตตฺถ
สามีจีติ อย ตตฺถ อนุธมฺมตา ฯ
[๖๘๔] อนาปตฺติ ชานิสฺสามิ สิกฺขิสฺสามีติ ภณติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. กฺวตฺโถติ ฯ
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ทุติยสิกฺขาปท
[๖๘๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควา
ภิกฺขูน อเนกปริยาเยน วินยกถ กเถติ วินยสฺส วณฺณ ภาสติ
วินยปริยตฺติยา วณฺณ ภาสติ อาทิสฺส อาทิสฺส อายสฺมโต อุปาลิสฺส
วณฺณ ภาสติ ฯ ภิกฺขู ภควา โข อเนกปริยาเยน วินยกถ
กเถติ วินยสฺส วณฺณ ภาสติ วินยปริยตฺติยา วณฺณ ภาสติ
อาทิสฺส อาทิสฺส อายสฺมโต อุปาลิสฺส วณฺณ ภาสติ หนฺท
มย อาวุโส อายสฺมโต อุปาลิสฺส สนฺติเก วินย ปริยาปุณามาติ ฯ
เต จ พหู ภิกฺขู เถรา จ นวา จ มชฺฌิมา จ อายสฺมโต
อุปาลิสฺส สนฺติเก วินย ปริยาปุณนฺติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยาน
ภิกฺขูน เอตทโหสิ เอตรหิ โข อาวุโส พหู ภิกฺขู เถรา จ
นวา จ มชฺฌิมา จ อายสฺมโต อุปาลิสฺส สนฺติเก วินย
ปริยาปุณนฺติ สเจ อิเม วินเย ปกตฺุโน ภวิสฺสนฺติ อเมฺห
[๑] ยถิจฺฉก [๒] อากฑฺฒิสฺสนฺติ ปริกฑฺฒิสฺสนฺติ หนฺท มย อาวุโส
วินย วิวณฺเณมาติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกขฺ ู อุปสงฺกมิตฺวา
เอว วเทนฺติ ๓ กึ ปนิเมหิ ขุทฺทานุขุทฺทเกหิ สิกขฺ าปเทหิ อุทฺทิฏเหิ
ยาวเทว กุกฺกุจฺจาย วิเหสาย วิเลขาย สวตฺตนฺตีติ ฯ เย เต
ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
# ๑ ม. เยนิจฺฉก ฯ ๒ ม. ยาวทิจฺฉก ฯ ๓ ม. ยุ. วทนฺติ ฯ
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หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู วินย วิวณฺเณสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว วินย วิวณฺเณถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา วินย วิวณฺเณสฺสถ
เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน เอว วเทยฺย กึ ปนิเมหิ
ขุทฺทานุขุทฺทเกหิ สิกฺขาปเทหิ อุทฺทิฏเหิ ยาวเทว กุกฺกุจฺจาย
วิเหสาย วิเลขาย สวตฺตนฺตีติ สิกฺขาปทวิวณฺณนเก ๑ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๘๖] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเนติ
อุทฺทิสฺสนฺเต ๒ วา อุทฺทสิ าเปนฺเต วา สชฺฌาย วา กโรนฺเต ฯ เอว
วเทยฺยาติ กึ ปนิเมหิ ขุทฺทานุขุทฺทเกหิ สิกฺขาปเทหิ อุทฺทิฏเหิ
ยาวเทว กุกฺกุจฺจาย วิเหสาย วิเลขาย สวตฺตนฺติ เย อิม
ปริยาปุณนฺติ เตส กุกฺกุจฺจ โหติ วิเหสา โหติ วิเลขา โหติ เย
อิม น ปริยาปุณนฺติ เตส กุกฺกุจฺจ น โหติ วิเหสา น โหติ
วิเลขา น โหติ อนุทฺทิฏ  อิท วร อนุคฺคหิต อิท วร
อปริยาปุต ๓ อิท วร อธาริต อิท วร วินโย วา อนฺตรธายตุ
อิเม วา ภิกขฺ ู อปกตฺุโน โหนฺตตู ิ อุปสมฺปนฺนสฺส วินย
วิวณฺเณติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๘๗] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี วินย วิวณฺเณติ อาปตฺติ
# ๑ ม. สิกขฺ าปทวิวณฺณเก ฯ ๒ ม. อุทฺทิสนฺเต วา ฯ ๓ ม. อปริยาปุฏ ฯ
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ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก วินย วิวณฺเณติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี วินย วิวณฺเณติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺ ธมฺม วิวณฺเณติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนสฺส วินย วา อฺ วา ธมฺม
วิวณฺเณติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๘๘] อนาปตฺติ น วิวณฺเณตุกาโม อิงฺฆ ตาว สุตฺตนฺเต
วา คาถาโย วา อภิธมฺม วา ปริยาปุณสฺสุ ปจฺฉา วินย
ปริยาปุณิสฺสสีติ ภณติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ตติยสิกฺขาปท
[๖๘๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อนาจาร อาจริตฺวา อฺาณเกน อาปนฺนาติ ชานนฺตูติ
ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน เอว วเทนฺติ ๑ อิทาเนว โข มย ชานาม
อยมฺป กิร ธมฺโม สุตฺตาคโต สุตฺตปริยาปนฺโน อนฺวฑฺฒมาส
อุทฺเทส อาคจฺฉตีติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน เอว วกฺขนฺติ อิทาเนว โข มย ชานาม
อยมฺป กิร ธมฺโม สุตฺตาคโต สุตฺตปริยาปนฺโน อนฺวฑฺฒมาส
อุทฺเทส อาคจฺฉตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ปาติโมกฺเข
อุทฺทิสฺสมาเน เอว วเทถ อิทาเนว โข มย ชานาม อยมฺป
กิร ธมฺโม สุตฺตาคโต สุตฺตปริยาปนฺโน อนฺวฑฺฒมาส อุทฺเทส
อาคจฺฉตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน เอว วกฺขถ
อิทาเนว โข มย ชานาม อยมฺป กิร ธมฺโม สุตฺตาคโต
สุตฺตปริยาปนฺโน อนฺวฑฺฒมาส อุทฺเทส อาคจฺฉตีติ เนต โมฆปุริสา
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ
# ๑ ม. ยุ. วทนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อนฺวฑฺฒมาส ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน เอว วเทยฺย อิทาเนว
โข อห ชานามิ อยมฺป กิร ธมฺโม สุตตฺ าคโต สุตฺตปริยาปนฺโน
อนฺวฑฺฒมาส อุทฺเทส อาคจฺฉตีติ ฯ ตฺเจ ภิกฺขุ อฺเ ภิกฺขู
ชาเนยฺยุ นิสนิ ฺนปุพฺพ อิมินา ภิกฺขุนา ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ ปาติโมกฺเข
อุทฺทิสฺสมาเน โก ปน วาโท ภิยฺโยติ น จ ตสฺส ภิกฺขุโน
อฺาณเกน มุตฺติ อตฺถิ ยฺจ ตตฺถ อาปตฺตึ อาปนฺโน
ตฺจ ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ อุตฺตริฺจสฺส ๑ โมโห อาโรเปตพฺโพ
ตสฺส เต อาวุโส อลาภา ตสฺส เต ทุลฺลทฺธ ย ตฺว ปาติโมกฺเข
อุทฺทิสฺสมาเน น สาธุก อฏิกตฺวา มนสิกโรสีติ ฯ อิท ตสฺมึ
โมหนเก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๙๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อนฺวฑฺฒมาสนฺติ อนูโปสถิก ฯ
ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเนติ อุทฺทิสฺสนฺเต ฯ เอว วเทยฺยาติ อนาจาร
อาจริตฺวา อฺาณเกน อาปนฺโนติ ชานนฺตูติ ปาติโมกฺเข
อุทฺทิสฺสมาเน เอว วเทติ อิทาเนว โข อห ชานามิ อยมฺป
กิร ธมฺโม สุตฺตาคโต สุตฺตปริยาปนฺโน อนฺวฑฺฒมาส อุทฺเทส
อาคจฺฉตีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๙๑] ตฺเจติ ๒ โมเหตุกาม ภิกฺขุ อฺเ ภิกฺขู ชาเนยฺยุ
นิสินฺนปุพฺพ อิมินา ภิกฺขุนา ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน
# ๑ ม. ยุ. อุตฺตริ จสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โก ปน วาโท ภิยฺโยติ น จ ตสฺส ภิกฺขุโน อฺาณเกน
มุตฺติ อตฺถิ ยฺจ ตตฺถ อาปตฺตึ อาปนฺโน ตฺจ ยถาธมฺโม
กาเรตพฺโพ อุตฺตริฺจสฺส โมโห อาโรเปตพฺโพ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อาโรเปตพฺโพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน น สาธุก อฏิกตฺวา ๑ มนสิกโรติ ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน โมห
อาโรเปยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน น สาธุก อฏิกตฺวา
มนสิกโรติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน โมห อาโรเปติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน โมหสฺส อาโรปนา
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ อาโรปโต
สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน โมโห ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๖๙๒] อนาโรปเต โมเห โมเหติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อาโรปเต โมเห โมเหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๙๓] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี โมเหติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก โมเหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี โมเหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
# ๑ ม. อฏึ กตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ
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เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๙๔] อนาปตฺติ น วิตฺถาเรน สุต โหติ อูนกทฺวิตฺติกฺขตฺตุ
วิตฺถาเรน สุต โหติ นโมเหตุกามสฺส อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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จตุตฺถสิกฺขาปท
[๖๙๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู กุปตา อนตฺตมนา สตฺตรสวคฺคิยาน ภิกฺขูน ปหาร เทนฺติ ฯ
เต โรทนฺติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ กิสฺส ตุเมฺห อาวุโส โรทถาติ ฯ
อิเม อาวุโส ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กุปตา อนตฺตมนา อมฺหาก ปหาร
เทนฺตีติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กุปตา อนตฺตมนา
ภิกฺขูน ปหาร ทสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว กุปตา
อนตฺตมนา ภิกฺขูน ปหาร เทถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา กุปต า อนตฺตมนา
ภิกฺขูน ปหาร ทสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขุสฺส กุปโต อนตฺตมโน
ปหาร ทเทยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๖๙๖] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุสฺสาติ อฺสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ
กุปโต อนตฺตมโนติ อนภิรทฺโธ อาหตจิตฺโต ขิลชาโต ฯ ปหาร
ทเทยฺยาติ กาเยน วา กายปฏิพทฺเธน วา นิสฺสคฺคิเยน วา อนฺตมโส
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อุปฺปลปตฺเตนป ปหาร เทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๖๙๗] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี กุปโต อนตฺตมโน
ปหาร เทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก
กุปโต อนตฺตมโน ปหาร เทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี กุปโต อนตฺตมโน ปหาร เทติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนสฺส กุปโ ต อนตฺตมโนฤ
ปหาร เทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๖๙๘] อนาปตฺติ เกนจิ วิเหิยมาโน โมกฺขาธิปฺปาโย ปหาร
เทติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๖๙๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู กุปตา อนตฺตมนา สตฺตรสวคฺคิยาน ภิกฺขูน ตลสตฺติก
อุคฺคิรนฺติ ฯ เต ปหารสมุจฺจิตา โรทนฺติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ กิสฺส
ตุเมฺห อาวุโส โรทถาติ ฯ อิเม อาวุโส ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กุปต า
อนตฺตมนา อมฺหาก ตลสตฺติก อุคฺคิรนฺตีติ ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กุปตา อนตฺตมนา [๑] ภิกฺขูน ตลสตฺติก
อุคฺคิริสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว กุปต า อนตฺตมนา
ภิกฺขูน ตลสตฺติก อุคฺคิรถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา กุปตา อนตฺตมนา [๒]
ภิกฺขูน ตลสตฺติก อุคฺคิริสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส กุปโ ต
อนตฺตมโน ตลสตฺติก อุคฺคิเรยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๐๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุสฺสาติ อฺสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ
กุปโต อนตฺตมโนติ อนภิรทฺโธ อาหตจิตฺโต ขิลชาโต ฯ ตลสตฺติก
# ๑-๒ ม. สตฺตรสวคฺคิยาน ฯ
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อุคฺคิเรยฺยาติ กาย วา กายปฏิพทฺธ วา อนฺตมโส อุปฺปลปตฺตป
อุจฺจาเรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๗๐๑] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี กุปโต อนตฺตมโน
ตลสตฺติก อุคฺคิรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก
กุปโต อนตฺตมโน ตลสตฺติก อุคฺคิรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี กุปโต อนตฺตมโน ตลสตฺติก
อุคฺคิรติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนสฺส กุปโต
อนตฺตมโน ตลสตฺติก อุคฺคิรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน
เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนเน อนุปสมฺปนฺนสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๐๒] อนาปตฺติ เกนจิ วิเหิยมาโน โมกฺขาธิปฺปาโย ตลสตฺติก
อุคฺคิรติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ฉฏสิกฺขาปท
[๗๐๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ภิกฺขุ อมูลเกน สงฺฆาทิเสเสน อนุทฺธเสนฺติ ฯ เย เต ภิกขฺ ู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขุ อมูลเกน สงฺฆาทิเสเสน
อนุทฺธเสสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิกฺขุ อมูลเกน
สงฺฆาทิเสเสน อนุทฺธเสถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ภิกฺขุ อมูลเกน
สงฺฆาทิเสเสน อนุทฺธเสสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุ อมูลเกน
สงฺฆาทิเสเสน อนุทฺธเสยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๐๔] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุนฺติ อฺ ภิกฺขุ ฯ
อมูลก นาม อทิฏ อสฺสุต อปริสงฺกิต ฯ สงฺฆาทิเสเสนาติ เตรสนฺน
อฺตเรน ฯ อนุทฺธเสยฺยาติ โจเทติ วา โจทาเปติ วา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๗๐๕] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อมูลเกน สงฺฆาทิเสเสน
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อนุทฺธเสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก
อมูลเกน สงฺฆาทิเสเสน อนุทฺธเสติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อมูลเกน สงฺฆาทิเสเสน อนุทฺธเสติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อาจารวิปตฺติยา วา ทิฏิวิปตฺติยา วา
อนุทฺธเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺน อนุทฺธเสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน
อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๐๖] อนาปตฺติ ตถาสฺี โจเทติ วา โจทาเปติ วา
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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สตฺตมสิกฺขาปท
[๗๐๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สตฺตรสวคฺคิยาน ภิกฺขูน สฺจิจฺจ กุกฺกุจฺจ อุปทหนฺติ
ภควตา อาวุโส สิกฺขาปท ปฺตฺต น อูนวีสติวสฺโส ปุคฺคโล
อุปสมฺปาเทตพฺโพติ ตุเมฺห จ อูนวีสติวสฺสา อุปสมฺปนฺนา กจฺจิ
โน ตุเมฺห อนุปสมฺปนฺนาติ ฯ เต โรทนฺติ ฯ ภิกขฺ ู เอวมาหสุ
กิสฺส ตุเมฺห อาวุโส โรทถาติ ฯ อิเม อาวุโส ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
อมฺหาก สฺจิจฺจ กุกฺกุจฺจ อุปทหนฺตีติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ภิกฺขูน สฺจิจฺจ กุกฺกุจฺจ อุปทหิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร
ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิกฺขูน สฺจิจฺจ กุกฺกจุ ฺจ อุปทหถาติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา
ภิกฺขูน สฺจิจฺจ กุกฺกุจฺจ อุปทหิสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ภิกฺขุสฺส
สฺจิจฺจ กุกฺกุจฺจ อุปทเหยฺย อิติสฺส มุหุตฺตมฺป อผาสุ ภวิสฺสตีติ
เอตเทว ปจฺจย กริตฺวา อนฺ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๐๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
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อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ุสฺสาติ อฺสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ
สฺจิจฺจาติ ชานนฺโต สฺชานนฺโต เจจฺจ อภิวิตริตฺวา วีติกฺกโม ฯ
กุกฺกุจฺจ อุปทเหยฺยาติ อูนวีสติวสฺโส มฺเ ตฺว อุปสมฺปนฺโน
วิกาเล มฺเ ตยา ภุตฺต มชฺช มฺเ ตยา ปต มาตุคาเมน
สทฺธึ รโห มฺเ ตยา นิสินฺนนฺติ กุกฺกุจฺจ อุปทหติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ เอตเทว ปจฺจย กริตฺวา อนฺนฺติ น อฺโ
โกจิ ปจฺจโย โหติ กุกกฺ จุ ฺจ อุปทหิตุ ฯ
[๗๐๙] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี สฺจิจฺจ กุกฺกุจฺจ อุปทหติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก สฺจิจฺจ กุกฺกุจฺจ
อุปทหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี
สฺจิจฺจ กุกฺกุจฺจ อุปทหติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนสฺส
สฺจิจฺจ กุกฺกุจฺจ อุปทหติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน
อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๑๐] อนาปตฺติ กุกฺกุจฺจ อุปทหิตุกาโม อูนวีสติวสฺโส มฺเ
ตฺว อุปสมฺปนฺโน วิกาเล มฺเ ตยา ภุตฺต มชฺช มฺเ ตยา ปต
มาตุคาเมน สทฺธึ รโห มฺเ ตยา นิสินฺน อิงฺฆ ชานาหิ มา เต
ปจฺฉา กุกฺกุจฺจ อโหสีติ ภณติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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อฏมสิกฺขาปท
[๗๑๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู เปสเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ภณฺฑนฺติ ฯ เปสลา ภิกฺขู เอว
วเทนฺติ อลชฺชิโน อิเม อาวุโส ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู น สกฺกา
อิเมหิ สห ภณฺฑิตุนฺติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เอว วเทนฺติ กิสฺส
ตุเมฺห อาวุโส อเมฺห อลชฺชิวาเทน ปาเปถาติ ฯ กห ปน ตุเมฺห
อาวุโส อสฺสุตฺถาติ ฯ มย อายสฺมนฺตาน อุปสฺสุตึ ติฏมฺหาติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขูน ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน
วิวาทาปนฺนาน อุปสฺสุตึ ติฏิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว ภิกฺขูน ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน อุปสฺสุตึ
ติฏถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ภิกฺขูน ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน อุปสฺสุตึ ติฏิสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขูน ภณฺฑนชาตาน
กลหชาตาน วิวาทาปนฺนาน อุปสฺสุตึ ติฏเยฺย ย อิเม ภณิสฺสนฺติ
ต โสสฺสามีติ เอตเทว ปจฺจย กริตฺวา อนฺ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
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[๗๑๒] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ภิกฺขูนนฺติ อฺเส
ภิกฺขูน ฯ ภณฺฑนชาตาน กลหชาตาน วิวาทาปนฺนานนฺติ อธิกรณชาตาน ฯ อุปสฺสุตึ ติฏเยฺยาติ อิเมส สุตฺวา โจเทสฺสามิ
สาเรสฺสามิ ปฏิโจเทสฺสามิ ปฏิสาเรสฺสามิ มงฺกก ๑ กริสฺสามีติ คจฺฉติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ยตฺถ ิโต สุณาติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
ปจฺฉโต คจฺฉนฺโต ตุริโต คจฺฉติ โสสฺสามีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ยตฺถ ิโต สุณาติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปุรโต คจฺฉนฺโต
โอหียติ โสสฺสามีติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ยตฺถ ิโต สุณาติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ภิกฺขุสฺส ิโตกาส วา นิสนิ ฺโนกาส วา
นิปนฺโนกาส วา อาคนฺตฺวา มนฺเตนฺต อุกฺกาสิตพฺพ วิชานาเปตพฺพ ฯ
โน เจ อุกฺกาเสยฺย วา วิชานาเปยฺย วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
เอตเทว ปจฺจย กริตฺวา อนฺนฺติ น อฺโ โกจิ ปจฺจโย
โหติ อุปสฺสตุ ึ ติฏิตุ ฯ
[๗๑๓] อุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อุปสฺสุตึ ติฏติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน เวมติโก อุปสฺสุตึ ติฏติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อุปสฺสุตึ
ติฏติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนสฺส อุปสฺสุตึ ติฏติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺเน เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ ม. มงฺกู ฯ
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อนุปสมฺปนฺเน อนุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๑๔] อนาปตฺติ อิเมส สุตฺวา โอรมิสฺสามิ วิรมิสฺสามิ
วูปสมิสฺสามิ ๑ อตฺตาน ปริโมเจสฺสามีติ คจฺฉติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ สี. วูปสเมสฺสามิ ฯ
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นวมสิกฺขาปท
[๗๑๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อนาจาร อาจริตฺวา เอกเมกสฺส กมฺเม กยิรมาเน ปฏิกฺโกสนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน สงฺโฆ สนฺนิปติโต โหติ เกนจิเทว
กรณีเยน ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู จีวรกมฺม กโรนฺตา เอกสฺส ฉนฺท
อทสุ ฯ อถโข สงฺโฆ อย อาวุโส ฉพฺพคฺคิโย ภิกขฺ ุ เอกโก
อาคโต หนฺทสฺส มย กมฺม กโรมาติ ตสฺส กมฺม อกาสิ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ เยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ ฯ
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ต ภิกขฺ ุ เอตทโวจุ กึ อาวุโส สงฺโฆ อกาสีติ ฯ
สงฺโฆ เม อาวุโส กมฺม อกาสีติ ฯ น มย อาวุโส เอตทตฺถาย
ฉนฺท อทมฺหา ตุยฺห กมฺม กริสฺสตีติ สเจ [๑] มย ชาเนยฺยาม
ตุยฺห กมฺม กริสฺสตีติ น มย ฉนฺท ทเทยฺยามาติ ฯ เย เต
ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ธมฺมิกาน กมฺมาน ฉนฺท ทตฺวา
ปจฺฉา ขียนธมฺม อาปชฺชิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว ธมฺมิกาน กมฺมาน ฉนฺท ทตฺวา ปจฺฉา ขียนธมฺม
อาปชฺชถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ธมฺมิกาน กมฺมาน ฉนฺท ทตฺวา ปจฺฉา
# ๑ ม. จ ฯ
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ขียนธมฺม อาปชฺชิสฺสถ เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ธมฺมิกาน กมฺมาน ฉนฺท
ทตฺวา ปจฺฉา ขียนธมฺม อาปชฺเชยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๑๖] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ธมฺมิก นาม กมฺม อปโลกนกมฺม
ตฺติกมฺม ตฺติทุติยกมฺม ตฺติจตุตฺถกมฺม ธมฺเมน วินเยน
สตฺถุ สาสเนน กต เอต ธมฺมิก นาม กมฺม ฯ ฉนฺท ทตฺวา
ขียติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๗๑๗] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี ฉนฺท ทตฺวา ขียติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก ฉนฺท ทตฺวา ขียติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี ฉนฺท ทตฺวา
ขียติ อนาปตฺติ ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๗๑๘] อนาปตฺติ อธมฺเมน วา วคฺเคน วา น กมฺมารหสฺส
วา กมฺม กตนฺติ ชานนฺโต ขียติ อุมมฺ ตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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ทสมสิกฺขาปท
[๗๑๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สงฺโฆ สนฺนิปติโต
โหติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู จีวรกมฺม
กโรนฺตา เอกสฺส ฉนฺท อทสุ ฯ อถโข สงฺโฆ ยสฺสตฺถาย
สนฺนิปติโต ต กมฺม กริสฺสามาติ ตฺตึ เปสิ ฯ อถโข โส
ภิกฺขุ เอวเมวิเม เอกเมกสฺส กมฺม กโรนฺติ กสฺส ตุเมฺห
กมฺม กริสฺสถาติ ฉนฺท อทตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ เย
เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุ สงฺเฆ วินิจฺฉยกถาย วตฺตมานาย ฉนฺท
อทตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมิสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ
สงฺเฆ วินิจฺฉยกถาย วตฺตมานาย ฉนฺท อทตฺวา อุฏายาสนา
ปกฺกมสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตฺว โมฆปุริส สงฺเฆ วินิจฺฉยกถาย วตฺตมานาย ฉนฺท
อทตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมิสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ สงฺเฆ
วินิจฺฉยกถาย วตฺตมานาย ฉนฺท อทตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกเมยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
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[๗๒๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สงฺเฆ วินจิ ฺฉยกถา
นาม วตฺถุ วา อาโรจิต โหติ อวินิจฺฉิต ตฺติ วา ปตา
โหติ กมฺมวาจา วา วิปฺปกตา โหติ ฯ ฉนฺท อทตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกเมยฺยาติ กถ อิท กมฺม กุปฺป อสฺส วคฺค
อสฺส น กเรยฺยาติ คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปริสายฐ
หตฺถปาส วิชหนฺตสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ วิชหิเต อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๗๒๑] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี ฉนฺท อทตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก
ฉนฺท อทตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี ฉนฺท อทตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมติ
อนาปตฺติ ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม
อธมฺมกมฺมสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๗๒๒] อนาปตฺติ สงฺฆสฺส ภณฺฑน วา กลโห วา วิคฺคโห
วา วิวาโท วา ภวิสฺสตีติ คจฺฉติ สงฺฆเภโท วา สงฺฆราชิ
วา ภวิสฺสตีติ คจฺฉติ อธมฺเมน วา วคฺเคน วา น กมฺมารหสฺส
วา กมฺม กริสฺสตีติ คจฺฉติ คิลาโน คจฺฉติ คิลานสฺส กรณีเยน
คจฺฉติ อุจฺจาเรน วา ปสฺสาเวน วา ปฬิโต คจฺฉติ น
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กมฺม โกเปตุกาโม ปุน ปจฺจาคมิสฺสามีติ คจฺฉติ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
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เอกาทสมสิกฺขาปท
[๗๒๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต
สงฺฆสฺส เสนาสนฺจ ปฺาเปติ ภตฺตานิ จ อุทฺทิสติ ฯ โส
จายสฺมา ทุพฺพลจีวโร โหติ ฯ เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส
เอก จีวร อุปฺปนฺน โหติ ฯ อถโข สงฺโฆ ต จีวร อายสฺมโต
ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส อทาสิ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ยถาสนฺถุต ภิกฺขู สงฺฆิก ลาภ ปริณาเมนฺตีติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สมคฺเคน สงฺเฆน จีวร ทตฺวา
ปจฺฉา ขียนธมฺม อาปชฺชิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว
สมคฺเคน สงฺเฆน จีวร ทตฺวา ปจฺฉา ขียนธมฺม อาปชฺชถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา สมคฺเคน สงฺเฆน จีวร ทตฺวา ปจฺฉา ขียนธมฺม
อาปชฺชิสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ สมคฺเคน สงฺเฆน จีวร ทตฺวา
ปจฺฉา ขียนธมฺม อาปชฺเชยฺย ยถาสนฺถุต ภิกฺขู สงฺฆิก ลาภ
ปริณาเมนฺตีติ ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
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[๗๒๔] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขู ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สมคฺโค นาม สงฺโฆ
สมานสวาสโก สมานสีมาย ิโต ฯ จีวร นาม ฉนฺน จีวราน
อฺตร จีวร วิกปฺปนุปค ปจฺฉิม ฯ ทตฺวาติ สย ทตฺวา ฯ
ยถาสนฺถุต นาม ยถามิตฺตตา ยถาสนฺทิฏตา ยถาสมฺภตฺตตา
ยถาสมานุปชฺฌายกตา ยถาสมานาจริยกตา ฯ สงฺฆิก นาม สงฺฆสฺส
ทินฺน โหติ ปริจฺจตฺต ฯ ลาโภ นาม จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา อนฺตมโส จุณฺณปณฺโฑป ทนฺตกฏป
ทสิกสุตฺตป ฯ ปจฺฉา ขียนธมฺม อาปชฺเชยฺยาติ อุปสมฺปนฺนสฺส
สงฺเฆน สมฺมตสฺส เสนาสนปฺาปกสฺส วา ภตฺตุทฺเทสกสฺส วา
ยาคุภาชกสฺส วา ผลภาชกสฺส วา ขชฺชภาชกสฺส วา อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชกสฺส วา จีวร ทินฺเน ขียติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๗๒๕] ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี จีวร ทินฺเน ขียติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม เวมติโก จีวร ทินฺเน ขียติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี จีวร ทินฺเน ขียติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺ ปริกฺขาร ทินฺเน ขียติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนสฺส สงฺเฆน อสมฺมตสฺส เสนาสนปฺาปกสฺส วา ภตฺตุทเฺ ทสกสฺส วา ยาคุภาชกสฺส วา ผลภาชกสฺส วา
ขชฺชภาชกสฺส วา อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชกสฺส วา จีวร วา อฺ วา
ปริกฺขาร ทินฺเน ขียติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนสฺส
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สงฺเฆน สมฺมตสฺส วา อสมฺมตสฺส วา เสนาสนปฺาปกสฺส วา
ภตฺตุเทสกสฺส วา ยาคุภาชกสฺส วา ผลภาชกสฺส วา ขชฺชภาชกสฺส
ว อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชกสฺส วา จีวร วา อฺ วา ปริกฺขาร
ทินฺเน ขียติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อธมฺมกมฺเม เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อธมฺมกมฺเม อธมฺมกมฺมสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๒๖] อนาปตฺติ ปกติยา ฉนฺทา โทสา โมหา ภยา กโรนฺต
กฺวตฺโถ ตสฺส ทินฺเนน ลทฺธาป วินปิ าเตสฺสติ น สมฺมา
อุปเนสฺสตีติ ขียติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
เอกาทสมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
___________________
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ทฺวาทสมสิกฺขาปท
[๗๒๗] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย
อฺตรสฺส ปูคสฺส สงฺฆสฺส สจีวรภตฺต ปฏิยตฺต โหติ โภเชตฺวา
จีวเรน อจฺฉาเทสฺสามาติ ฯ อถโข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เยน โส
ปูโค เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ต ปูค เอตทโวจุ เทถาวุโส
อิมานิ จีวรานิ อิเมส ภิกขฺ ูนนฺติ ฯ น มย ภนฺเต ทสฺสาม อมฺหาก
สงฺฆสฺส อนุวสฺส สจีวรภิกฺขา ปฺตฺตาติ ฯ พหู อาวุโส สงฺฆสฺส
ทายกา พหู สงฺฆสฺส ภตฺตา อิเม ตุเมฺห นิสฺสาย ตุเมฺห
สมฺปสฺสนฺตา อิธ วิหรนฺติ ตุเมฺห เจ อิเมส น ทสฺสถ อถ
โกจรหิ อิเมส ทสฺสติ เทถาวุโส อิมานิ จีวรานิ อิเมส ภิกฺขูนนฺติ ฯ
อถโข โส ปูโค ฉพฺพคฺคิเยหิ ภิกฺขูหิ นิปฺปฬ ิยมาโน ยถาปฏิยตฺต
จีวร ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน ทตฺวา สงฺฆ ภตฺเตน ปริวิสิ ฯ เย เต
ภิกฺขู ชานนฺติ สงฺฆสฺส สจีวรภตฺต ปฏิยตฺต น จ ชานนฺติ
ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน ทินนฺ นฺติ เต เอวมาหสุ โอโณเชถ อาวุโส
สงฺฆสฺส จีวรนฺติ ฯ นตฺถิ ภนฺเต ยถาปฏิยตฺต จีวร อยฺยา
ฉพฺพคฺคิยา อยฺยาน ฉพฺพคฺคิยาน ปริณาเมนฺตีติ ฯ เย เต ภิกขฺ ู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ชาน สงฺฆิก ลาภ ปริณต ปุคฺคลสฺส
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ปริณาเมสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ชาน สงฺฆิก
ลาภ ปริณต ปุคฺคลสฺส ปริณาเมถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ชาน สงฺฆิก ลาภ
ปริณต ปุคฺคลสฺส ปริณาเมสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ ชาน สงฺฆิก
ลาภ ปริณต ปุคฺคลสฺส ปริณาเมยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๒๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ชานาติ นาม สาม วา
ชานาติ อฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ โส วา อาโรเจติ ฯ
สงฺฆิก นาม สงฺฆสฺส ทินฺน โหติ ปริจฺจตฺต ฯ ลาโภ นาม
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา อนฺตมโส จุณฺณปณฺโฑป ทนฺตกฏป ทสิกสุตฺตป ฯ ปริณต นาม ทสฺสาม
กริสฺสามาติ วาจา ภินฺนา โหติ ฯ ปุคคฺ ลสฺส ปริณาเมติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๗๒๙] ปริณเต ปริณตสฺี ปุคฺคลสฺส ปริณาเมติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปริณเต เวมติโก ปุคคฺ ลสฺส ปริณาเมติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปริณเต อปริณตสฺี ปุคฺคลสฺส ปริณาเมติ
อนาปตฺติ ฯ สงฺฆสฺส ปริณต อฺสฺส สงฺฆสฺส วา เจติยสฺส
วา ปริณาเมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เจติยสฺส ปริณต อฺสฺส
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เจติยสฺส วา สงฺฆสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา ปริณาเมติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปุคฺคลสฺส ปริณต อฺสฺส ปุคฺคลสฺส วา สงฺฆสฺส
วา เจติยสฺส วา ปริณาเมติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปริณเต
ปริณตสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อปริณเต เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อปริณเต อปริณตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๗๓๐] อนาปตฺติ กตฺถ เทมาติ ปุจฺฉิยมาโน ยตฺถ ตุมฺหาก
เทยฺยธมฺโม ปริโภค วา ลเภยฺย ปฏิสงฺขาร วา ลเภยฺย
จิรฏิติโก วา อสฺส ยตฺถ วา ปน ตุมหฺ าก จิตฺต ปสีทติ
ตตฺถ เทถาติ ภณติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสสาติ ฯ
ทฺวาทสมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
สหธมฺมิกวคฺโค อฏโม ฯ
__________________
ตสฺสุทฺทาน
สหธมฺมวิวณฺณฺจ โมหาปนปฺปหารก ๑
ตลสตฺติ อมูลฺจ สฺจิจฺจ จ อุปสฺสุติ
ปฏิพาหนจฺฉนฺทฺจ ทพฺพฺจ ปริณามนนฺติ ฯ
_____________
# ๑ ม. โมหาปน ปหารก ฯ
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รตนวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปท
[๗๓๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชา ปเสนทิ
โกสโล อุยฺยานปาล อาณาเปสิ คจฺฉ ภเณ อุยฺยาน โสเธหิ
อุยฺยาน คมิสฺสามาติ ฯ เอว เทวาติ โข โส อุยฺยานปาโล รฺโ
ปเสนทิสฺส โกสลสฺส ปฏิสฺสุณิตฺวา อุยฺยาน โสเธนฺโต อทฺทส
ภควนฺต อฺตรสฺมึ รุกขฺ มูเล นิสินนฺ  ทิสฺวาน เยน ราชา
ปเสนทิ โกสโล เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ราชาน ปเสนทึ
โกสล เอตทโวจ สุทฺธ เทว อุยฺยาน อปจ ภควา ตตฺถ
นิสินฺโนติ ฯ โหตุ ภเณ มย ภควนฺต ปยิรุปาสิสฺสามาติ ฯ อถโข
ราชา ปเสนทิ โกสโล อุยฺยาน คนฺตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร อุปาสโก ภควนฺต
ปยิรุปาสนฺโต นิสินฺโน โหติ ฯ อทฺทสา โข ราชา ปเสนทิ
โกสโล ต อุปาสก ภควนฺต ปยิรุปาสนฺต นิสินนฺ  ทิสฺวาน ภีโต
อฏาสิ ฯ อถโข รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส เอตทโหสิ
นารหตาย ปุริโส ปาโป โหตุ ยถา ภควนฺต ปยิรปุ าสตีติ ฯ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อถโข โส อุปาสโก ภควโต คารเวน ราชาน
ปเสนทึ โกสล เนว อภิวาเทสิ น ปจฺจุฏาสิ ฯ อถโข ราชา
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ปเสนทิ โกสโล อนตฺตมโน อโหสิ กถ หิ นาม อย ปุรโิ ส
มยิ อาคเต เนว อภิวาเทสฺสติ น ปจฺจุฏเสฺสตีติ ฯ อถโข
ภควา ราชาน ปเสนทึ โกสล อนตฺตมน วิทิตฺวา ราชาน ปเสนทึ
โกสล เอตทโวจ เอโส โข มหาราช อุปาสโก พหุสฺสุโต
อาคตาคโม กาเมสุ วีตราโคติ ฯ อถโข รฺโ ปเสนทิสฺส
โกสลสฺส เอตทโหสิ นารหตาย อุปาสโก โอรโก โหตุ ภควาป
อิมสฺส วณฺณ ภณตีติ ฯ ต อุปาสก เอตทโวจ วเทยฺยาสิ
อุปาสก เยน อตฺโถติ ฯ สุฏุ เทวาติ ฯ อถโข ภควา
ราชาน ปเสนทึ โกสล ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ
สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข ราชา ปเสนทิ โกสโล ภควตา
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสโิ ต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๗๓๒] เตน โข ปน สมเยน ราชา ปเสนทิ โกสโล
อุปริปาสาทวรคโต โหติ ฯ อทฺทสา โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ต
อุปาสก รถิยาย ๑ ฉตฺตปาณึ คจฺฉนฺต ทิสฺวาน ปกฺโกสาเปตฺวา
เอตทโวจ ตฺว กิร อุปาสก พหุสฺสุโต อาคตาคโม สาธุ
อุปาสก อมฺหาก อิตฺถาคาร ธมฺม วาเจหีติ ฯ ยมห ๒ เทว ชานามิ
อยฺยาน วาหสา อยฺยา ว เทวสฺส อิตฺถาคาร ธมฺม
วาเจสฺสนฺตีติ ฯ อถโข ราชา ปเสนทิ โกสโล สจฺจ โข อุปาสโก
อาหาติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
# ๑ ม. รถิกาย ฯ ๒ สี. ยมฺปาห ฯ
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อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชา
ปเสนทิ โกสโล ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ ภนฺเต ภควา เอก
ภิกฺขุ อาณาเปตุ โย อมฺหาก อิตฺถาคาร ธมฺม วาเจสฺสตีติ ฯ
อถโข ภควา ราชาน ปเสนทึ โกสล ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ
สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข ราชา ปเสนทิ
โกสโล ภควตา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต
สมฺปหสิโต อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ
เตนหานนฺท รฺโ อิตถฺ าคาร ธมฺม วาเจหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปฏิสฺสุณิตฺวา กาเลน กาล ปวิสิตฺวา
รฺโ อิตฺถาคาร ธมฺม วาเจสิ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน รฺโ
ปเสนทิสฺส โกสลสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ราชา ปเสนทิ โกสโล มลฺลิกาย เทวิยา สทฺธึ สยนคโต โหติ ฯ
อทฺทสา โข มลฺลิกา เทวี อายสฺมนฺต อานนฺท ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวาน สหสา วุฏาสิ ฯ ปตกมฏ ทุสฺส ปภสฺสิตฺถ ฯ อถโข
อายสฺมา อานนฺโท ตโต ว ปฏินิวตฺติตฺวา อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขูน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา อานนฺโท
ปุพฺเพ อปฺปฏิสวิทิโต รฺโ อนฺเตปุร ปวิสิสฺสตีติ ฯเปฯ
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สจฺจ กิร ตฺว อานนฺท ปุพฺเพ อปฺปฏิสวิทิโต รฺโ อนฺเตปุร
ปวิสสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ตฺว อานนฺท ปุพฺเพ อปฺปฏิสวิทิโต รฺโ อนฺเตปุร ปวิสิสฺสสิ
เนต อานนฺท อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ ฯ
[๗๓๓] ทสยิเม ๑ ภิกฺขเว อาทีนวา ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ
กตเม ทส ฯ อิธ ภิกฺขเว ราชา มเหสิยา สทฺธึ สยนคโต ๒ โหติ ฯ
ตตฺถ ภิกฺขุ ปวิสติ ฯ มเหสี วา ภิกขฺ ุ ทิสฺวา สิต ปาตุกโรติ
ภิกฺขุ วา มเหสึ ทิสฺวา สิต ปาตุกโรติ ฯ ตตฺถ รฺโ เอว
โหติ อทฺธา อิเมส กต วา กริสฺสนฺติ วาติ ฯ อย ภิกฺขเว
ปโม อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ราชา พหุกิจฺโจ พหุกรณีโย อฺตร อิตฺถึ คนฺตฺวา นสฺสรติ ฯ
สา เตน คพฺภ คณฺหาติ ๓ ฯ ตตฺถ รฺโ เอว โหติ น โข
อิธ อฺโ โกจิ ปวิสติ อฺตฺร ปพฺพชิเตน สิยา นุ โข
ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ ฯ อย ภิกฺขเว ทุติโย อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว รฺโ อนฺเตปุเร อฺตร
รตน นสฺสติ ฯ ตตฺถ รฺโ เอว โหติ น โข อิธ อฺโ
โกจิ ปวิสติ อฺตฺร ปพฺพชิเตน สิยา นุ โข ปพฺพชิตสฺส
กมฺมนฺติ ฯ อย ภิกฺขเว ตติโย อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ
# ๑ ม. ยุ. ทสิเม ฯ ๒ ม. ยุ. นิสินโฺ น ฯ ๓ ม. ยุ. คณฺหิ ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 485

ปุน จปร ภิกฺขเว รฺโ อนฺเตปุเร อพฺภนฺตรา คุยฺหมนฺตา
พหิทฺธา สมฺเภท คจฺฉนฺติ ฯ ตตฺถ รฺโ เอว โหติ น โข
อิธ อฺโ โกจิ ปวิสติ อฺตฺร ปพฺพชิเตน สิยา นุ โข
ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ ฯ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว รฺโ อนฺเตปุเร ปุตโฺ ต
วา ปตร ปตฺเถติ ปตา วา ปุตฺต ปตฺเถติ ฯ เตส เอว โหติ
น โข อิธ อฺโ โกจิ ปวิสติ อฺตฺร ปพฺพชิเตน สิยา
นุ โข ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ ฯ อย ภิกฺขเว ปฺจโม อาทีนโว
ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว ราชา นีจฏานิย
อุจฺเจ าเน ๑ เปติ ฯ เยสนฺต อมนาป เตส เอว โหติ
ราชา โข ปพฺพชิเตน สสฏโ สิยา นุ โข ปพฺพชิตสฺส
กมฺมนฺติ ฯ อย ภิกฺขเว ฉฏโ อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ราชา อุจฺจฏานิย นีเจ าเน ๒ เปติ ฯ
เยสนฺต อมนาป เตส เอว โหติ ราชา โข ปพฺพชิเตน
สสฏโ สิยา นุ โข ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ ฯ อย ภิกฺขเว
สตฺตโม อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ราชา อกาเล เสน อุยฺโยเชติ ฯ เยสนฺต อมนาป เตส เอว
โหติ ราชา โข ปพฺพชิเตน สสฏโ สิยา นุ โข ปพฺพชิตสฺส
กมฺมนฺติ ฯ อย ภิกฺขเว อฏโม อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ
# ๑ ม. ยุ. อุจฺจฏาเน ฯ ๒ ยุ. นีจฏาเน ฯ
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ปุน จปร ภิกฺขเว ราชา กาเล เสน อุยฺโยเชตฺวา อนฺตรามคฺคโต
นิวตฺตาเปติ ฯ เยสนฺต อมนาป เตส เอว โหติ ราชา โข
ปพฺพชิเตน สสฏโ สิยา นุ โข ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ ฯ อย
ภิกฺขเว นวโม อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว [๑]
ราชนฺเตปุร หตฺถิสมฺมทฺท อสฺสสมฺมทฺท รถสมฺมทฺท รชนิยานิ ๒
รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพานิ ยานิ น ปพฺพชิตสฺส สารุปฺปานิ ฯ อย
โข ภิกฺขเว ทสโม อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ อิเม โข
ภิกฺขเว ทส อาทีนวา ราชนฺเตปุรปฺปเวสเนติ ฯ
[๗๓๔] อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อเนกปริยาเยน
วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ทุปฺโปสตาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ รฺโ ขตฺติยสฺส
มุทฺธาภิสิตฺตสฺส ๓ อนิกขฺ นฺตราชเก อนิคฺคตรตนเก ๔ ปุพฺเพ อปฺปฏิสวิทิโต อินฺทขีล อติกกฺ าเมยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๓๕] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ
อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ขตฺติโย นาม อุภโต
สุชาโต โหติ มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา
ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ ชาติวาเทน ฯ มุทฺธาภิสิตฺโต
# ๑ ม. ยุ. รฺโ ฯ ๒ ม. รชฺชนียานิ ฯ ๓ มุทธฺ าวสิตฺตสฺสาติป ปาโ ฯ โส
# ปน ปทภาชเนน น สเมติ ฯ ๔ อนีภตรตนเกติป ปาโ ฯ โสป เตน น สเมติ ฯ
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นาม ขตฺติยาภิเสเกน อภิสิตฺโต โหติ ฯ อนิกฺขนฺตราชเกติ ราชา
สยนีฆรา ๑ อนิกฺขนฺโต โหติ ฯ อนิคฺคตรตนเกติ มเหสี สยนีฆรา
อนิกฺขนฺตา โหติ อุโภ วา อนิกฺขนฺตา โหนฺติ ฯ ปุพฺเพ
อปฺปฏิสวิทิโตติ ปุพฺเพ อนิมนฺติโต ๒ ฯ อินฺทขีโล นาม สยนีฆรสฺส
อุมฺมาโร วุจฺจติ ฯ สยนีฆร นาม ยตฺถ กตฺถจิ รฺโ สยน
ปฺตฺต โหติ อนฺตมโส สาณิปาการปริกฺขิตฺตป ฯ อินฺทขีล
อติกฺกาเมยฺยาติ ปม ปาท อุมฺมาร อติกฺกาเมติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ทุติย ปาท อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๗๓๖] อปฺปฏิสวิทิเต อปฺปฏิสวิทิตสฺี อินฺทขีล อติกกฺ าเมติ
อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปฺปฏิสวิทิเต เวมติโก อินฺทขีล
อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปฺปฏิสวิทิเต ปฏิสวิทิตสฺี
อินฺทขีล อติกฺกาเมติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปฏิสวิทิเต
อปฺปฏิสวิทิตสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปฏิสวิทิเต เวมติโก
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปฏิสวิทิเต ปฏิสวิทิตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๗๓๗] อนาปตฺติ ปฏิสวิทิเต น ขตฺติโย โหติ น
ขตฺติยาภิเสเกน อภิสิตฺโต โหติ ราชา สยนีฆรา นิกฺขนฺโต โหติ
มเหสี สยนีฆรา นิกฺขนฺตา โหติ อุโภ วา สยนีฆรา ๓ นิกขฺ นฺตา
โหนฺติ น สยนีฆเร อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. สยนิฆรา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. อนามนฺเตตฺวา ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ทุติยสิกฺขาปท
[๗๓๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
ภิกฺขุ อจิรวติยา นทิยา นฺหายติ ฯ อฺตโรป พฺราหฺมโณ
ปฺจสตาน ถวิก ถเล นิกฺขิปตฺวา อจิรวติยา นทิยา นฺหายิตฺวา ๑
วิสฺสริตฺวา อคมาสิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ตสฺสาย พฺราหฺมณสฺส
ถวิกา มา [๒] นสฺสีติ อคฺคเหสิ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ สริตฺวา
ตุริโต อาธาวิตฺวา ต ภิกขฺ ุ เอตทโวจ อป เม โภ ถวิก
ปสฺเสยฺยาสีติ ฯ หนฺท พฺราหฺมณาติ อทาสิ ฯ อถโข ตสฺส
พฺราหฺมณสฺส เอตทโหสิ เกน นุ โข อห อุปาเยน อิมสฺส
ภิกฺขุโน ปุณณ
ฺ ปตฺต น ทเทยฺยนฺติ ฯ น เม โภ ปฺจสตานิ
สหสฺส เมติ ปลิพุทฺธิตฺวา มฺุจิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ อาราม คนฺตฺวา(
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกขฺ ุ รตน
อุคฺคเหสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ รตน อุคฺคเหสีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว
โมฆปุริส รตน อุคฺคเหสฺสสิ เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
# ๑ ม. ยุ. นฺหายนฺโต ฯ ๒ ม. อิธ ฯ
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อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ รตน วา รตนสมฺมต
วา อุคฺคเณฺหยฺย วา อุคฺคณฺหาเปยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๗๓๙] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยา อุสฺสโว โหติ ฯ
มนุสฺสา อลงฺกตปฏิยตฺตา อุยฺยาน คจฺฉนฺติ ฯ วิสาขาป มิคารมาตา
อลงฺกตปฏิยตฺตา อุยฺยาน คมิสฺสามีติ คามโต นิกฺขมิตฺวา กฺยาห
กริสฺสามิ อุยยฺ าน คนฺตฺวา ยนฺนูนาห ภควนฺต ปยิรุปาเสยฺยนฺติ
อาภรณ โอมฺุจิตฺวา อุตฺตราสงฺเคน ภณฺฑิก พนฺธิตฺวา ทาสิยา
อทาสิ หนฺท เช อิม ภณฺฑิก คณฺหาหีติ ฯ อถโข วิสาขา
มิคารมาตา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข วิสาข
มิคารมาตร ภควา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ
สมฺปหเสสิ ฯ อถโข วิสาขา มิคารมาตา ภควตา ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข สา
ทาสี ต ภณฺฑิก วิสฺสริตวฺ า อคมาสิ ฯ ภิกฺขู ปสฺสิตฺวา ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว อุคฺคเหตฺวา นิกฺขิปถาติ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ
กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว รตน วา รตนสมฺมต
วา อชฺฌาราเม อุคฺคเหตฺวา วา อุคฺคหาเปตฺวา วา นิกฺขิปตุ ยสฺส --
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ภวิสฺสติ โส หริสฺสตีติ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ รตน วา รตนสมฺมต วา อฺตฺร
อชฺฌารามา อุคฺคเณฺหยฺย วา อุคฺคณฺหาเปยฺย วา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๗๔๐] เตน โข ปน สมเยน กาสีสุ ชนปเทสุ ๑ อนาถปณฺฑิกสฺส
คหปติสฺส กมฺมนฺตคาโม โหติ ฯ เตน จ คหปตินา อนฺเตวาสี
อาณตฺโต โหติ สเจ ภทฺทนฺตา อาคจฺฉนฺติ ภตฺต กเรยฺยาสีติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู กาสีสุ ชนปเทสุ จาริก
จรมานา เยน อนาถปณฑ
ฺ ิกสฺส คหปติสฺส กมฺมนฺตคาโม
เตนุปสงฺกมึสุ ฯ อทฺทสา โข โส ปุรโิ ส เต ภิกฺขู ทูรโต ว
อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวาน เยน เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
เต ภิกฺขู อภิวาเทตฺวา เอตทโวจ อธิวาเสนฺตุ ภนฺเต อยฺยา
สฺวาตนาย คหปติโน ภตฺตนฺติ ฯ อธิวาเสสุ โข เต ภิกฺขู
ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข โส ปุรโิ ส ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปณีต
ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา กาล อาโรจาเปตฺวา องฺคุลิมุทฺทิก
โอมฺุจิตฺวา เต ภิกฺขู ภตฺเตน ปริวิสิตฺวา อยฺยา ภฺุชิตฺวา
คจฺฉนฺตุ อหป กมฺมนฺต คมิสฺสามีติ องฺคุลิมุทฺทิก วิสฺสริตฺวา
อคมาสิ ฯ ภิกฺขู ปสฺสิตฺวา สเจ มย คมิสฺสาม นสฺสิสฺสตาย
องฺคุลิมุทฺทิกาติ ตตฺเถว อจฺฉึสุ ฯ อถโข โส ปุริโส กมฺมนฺตา
อาคจฺฉนฺโต เต ภิกฺขู ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ กิสฺส ภนฺเต อยฺยา
# ๑ ม. ชนปเท ฯ เอวมุปริป ฯ
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อิเธว อจฺฉนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ตสฺส ปุริสสฺส เอตมตฺถ
อาโรเจตฺวา สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกขฺ ู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว รตน วา รตนสมฺมต วา อชฺฌาราเม วา อชฺฌาวสเถ
วา อุคฺคเหตฺวา วา อุคฺคหาเปตฺวา วา นิกฺขิปตุ ยสฺส ภวิสฺสติ
โส หริสฺสตีติ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ รตน วา รตนสมฺมต วา อฺตฺร อชฺฌารามา วา
อชฺฌาวสถา วา อุคฺคเณฺหยฺย วา อุคฺคณฺหาเปยฺย วา ปาจิตฺติย ฯ
รตน วา ปน ภิกฺขุนา รตนสมฺมต วา อชฺฌาราเม วา อชฺฌาวสเถ
วา อุคฺคเหตฺวา วา อุคฺคหาเปตฺวา วา นิกฺขิปตพฺพ ยสฺส ภวิสสฺ ติ
โส หริสฺสตีติ ฯ อย ตตฺถ สามีจีติ ฯ
[๗๔๑] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ รตน นาม มุตฺตา มณิ
เวฬุริโย สงฺโข สิลา ปวาฬ รชต ชาตรูป โลหิตงฺโก มสารคลฺล
เอต รตน นาม ๑ ฯ รตนสมฺมต นาม ย มนุสฺสาน อุปโภคปริโภค
เอต รตนสมฺมต นาม ฯ อฺตฺร อชฺฌารามา วา
อชฺฌาวสถา วาติ เปตฺวา อชฺฌาราม อชฺฌาวสถ ฯ อชฺฌาราโม
นาม ปริกฺขติ ฺตสฺส อารามสฺส อนฺโตอาราโม อปริกฺขิตฺตสฺส
อุปจาโร ฯ อชฺฌาวสโถ นาม ปริกฺขิตฺตสฺส อาวสถสฺส
# ๑ ม. เอต รตน นามาติ อิท ปาตฺตย นตฺถิ ฯ
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อนฺโตอาวสโถ อปริกฺขติ ฺตสฺส อุปจาโร ฯ อุคฺคเณฺหยฺยาติ อย
คณฺหาติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อุคคฺ ณฺหาเปยฺยาติ อฺ
คณฺหาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
[๗๔๒] รตน วา ปน ภิกฺขุนา รตนสมฺมต วา อชฺฌาราเม วา
อชฺฌาวสเถ วา อุคฺคเหตฺวา วา อุคฺคหาเปตฺวา วา นิกฺขิปตพฺพนฺติ
รูเปน วา นิมิตฺเตน วา สฺาณ กตฺวา นิกฺขิปตฺวา อาจิกฺขิตพฺพ
ยสฺส ภณฺฑ นฏ โส อาคจฺฉตูติ ฯ สเจ ตตฺถ อาคจฺฉติ
โส วตฺตพฺโพ อาวุโส กีทิสนฺเต ภณฺฑนฺติ ฯ สเจ รูเปน วา
นิมิตฺเตน วา สมฺปาเทติ ทาตพฺพ ฯ โน เจ สมฺปาเทติ วิจินาหิ
อาวุโสติ วตฺตพฺโพ ฯ ตมฺหา อาวาสา ปกฺกมนฺเตน เย ตตฺถ
โหนฺติ ภิกฺขู ปฏิรูปา เตส หตฺเถ นิกขฺ ิปตฺวา ปกฺกมิตพฺพ ฯ
โน เจ โหนฺติ ภิกฺขู ปฏิรูปา เย ตตฺถ โหนฺติ คหปติกา
ปฏิรูปา เตส หตฺเถ นิกฺขปิ ตฺวา ปกฺกมิตพฺพ ฯ อย ตตฺถ
สามีจีติ อย ตตฺถ อนุธมฺมตา ฯ
[๗๔๓] อนาปตฺติ รตน วา รตนสมฺมต วา อชฺฌาราเม วา
อชฺฌาวสเถ วา อุคฺคเหตฺวา วา อุคฺคหาเปตฺวา วา นิกฺขิปติ ยสฺส
ภวิสฺสติ โส หริสฺสตีติ รตนสมฺมต วิสฺสาส คณฺหาติ ตาวกาลิก
คณฺหาติ ปสุกูลสฺิสฺส อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมกิ สฺสาติ ฯ
ทุติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
__________________
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ตติยสิกฺขาปท
[๗๔๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู วิกาเล คาม ปวิสิตฺวา สภาย นิสีทิตฺวา อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ
กเถนฺติ เสยฺยถีท ราชกถ โจรกถ มหามตฺตกถ เสนากถ ภยกถ
ยุทฺธกถ อนฺนกถ ปานกถ วตฺถกถ สยนกถ มาลากถ คนฺธกถ
าติกถ ยานกถ คามกถ นิคมกถ นครกถ ชนปทกถ อิตฺถกี ถ [๑]
สุรากถ วิสิขากถ กุมฺภฏานกถ ปุพพฺ เปตกถ นานตฺตกถ โลกกฺขายิก
สมุทฺทกฺขายิก อิติภวาภวกถ อิติ วา ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา วิกาเล คาม
ปวิสิตฺวา สภาย นิสีทิตฺวา อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ กเถสฺสนฺติ
เสยฺยถีท ราชกถ โจรกถ มหามตฺตกถ เสนากถ ภยกถ
ยุทฺธกถ อนฺนกถ ปานกถ วตฺถกถ สนยกถ มาลากถ คนฺธกถ
าติกถ ยานกถ คามกถ นิคมกถ นครกถ ชนปทกถ
อิตฺถีกถ สุรากถ วิสิขากถ กุมฺภฏานกถ ปุพฺพเปตกถ นานตฺตกถ
โลกกฺขายิก สมุทฺทกฺขายิก อิติภวาภวกถ อิติ วา เสยฺยถาป คิหี
กามโภคิโนติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
# ๑ ม. ยุ. ปุริสกถ ฯ เอวมีทิเสสุ าเนสุ ฯ
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วิกาเล คาม ปวิสิตฺวา สภาย นิสีทิตฺวา อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ
กเถสฺสติ เสยฺยถีท ราชกถ ฯเปฯ อิติภวาภวกถ อิติ วาติ
ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว วิกาเล คาม ปวิสิตฺวา สภาย
นิสีทิตฺวา อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ กเถุ เสยฺยถีท ราชกถ
ฯเปฯ อิติภวาภวกถ อิติ วาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ
ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา วิกาเล คาม ปวิสิตฺวา
สภาย นิสีทิตฺวา อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ กเถสฺสถ เสยฺยถีท
ราชกถ ฯเปฯ อิติภวาภวกถ อิติ วา เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ วิกาเล
คาม ปวิเสยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท
ปฺตฺต โหติ ฯ
[๗๔๕] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกขฺ ู โกสเลสุ
ชนปเทสุ สาวตฺถึ คจฺฉนฺตา สาย อฺตร คาม อุปคจฺฉึสุ ฯ
มนุสฺสา เต ภิกฺขู ปสฺสิตฺวา เอตทโวจุ ปวิสถ ภนฺเตติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควตา ปฏิกฺขิตฺต วิกาเล คาม ปวิสิตุนฺติ
กุกฺกุจฺจายนฺตา น ปวิสึสุ ฯ โจรา เต ภิกฺขู อจฺฉินฺทึสุ ฯ อถโข เต
ภิกฺขู สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว
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อาปุจฺฉา วิกาเล คาม ปวิสิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ อนาปุจฺฉา วิกาเล คาม ปวิเสยฺย
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต
โหติ ฯ
[๗๔๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ โกสเลสุ
ชนปเทสุ สาวตฺถึ คจฺฉนฺโต สาย อฺตร คาม อุปคจฺฉิ ฯ
มนุสฺสา ต ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เอตทโวจุ ปวิสถ ภนฺเตติ ฯ อถโข
โส ภิกฺขุ ภควตา ปฏิกฺขิตฺต อนาปุจฺฉา วิกาเล คาม ปวิสิตุนฺติ
กุกฺกุจฺจายนฺโต น ปาวิสิ ฯ โจรา ต ภิกฺขุ อจฺฉินฺทึสุ ฯ อถโข
โส ภิกฺขุ สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว สนฺต ภิกฺขุ อาปุจฺฉา วิกาเล คาม ปวิสิตุ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ สนฺต ภิกขฺ ุ
อนาปุจฺฉา วิกาเล คาม ปวิเสยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๗๔๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อหินา ทฏโ
โหติ ฯ อฺตโร ภิกฺขุ อคฺคึ อาหริสฺสามีติ คาม คจฺฉติ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ ภควตา ปฏิกฺขิตฺต สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา วิกาเล
คาม ปวิสิตุนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺโต น ปาวิสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 496

อาโรเจสิ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตถารูเป อจฺจายิเก
กรณีเย สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา วิกาเล คาม ปวิสิตุ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ สนฺต
ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา วิกาเล คาม ปวิเสยฺย อฺตฺร ตถารูปา
อจฺจายิกา กรณียา ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๔๘] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ สนฺโต นาม ภิกขฺ ุ สกฺกา
โหติ อาปุจฺฉา ปวิสิตุ ฯ อสนฺโต นาม ภิกฺขุ น สกฺกา โหติ
อาปุจฺฉา ปวิสิตุ ฯ วิกาโล นาม มชฺฌนฺติเก วีติวตฺเต ยาว
อรุณุคฺคมนา ฯ คาม ปวิเสยฺยาติ ปริกขฺ ิตฺตสฺส คามสฺส ปริกฺเขป
อติกฺกมนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อปริกฺขิตตฺ สฺส คามสฺส
อุปจาร โอกฺกมนฺตสฺส อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺตฺร ตถารูปา
อจฺจายิกา กรณียาติ เปตฺวา ตถารูป อจฺจายิก กรณีย ฯ
[๗๔๙] วิกาเล วิกาลสฺี สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา คาม
ปวิสติ อฺตฺร ตถารูปา อจฺจายิกา กรณียา อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ วิกาเล เวมติโก สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา คาม ปวิสติ
อฺตฺร ตถารูปา อจฺจายิกา กรณียา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
วิกาเล กาลสฺี สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา คาม ปวิสติ อฺตฺร
ตถารูปา อจฺจายิกา กรณียา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ กาเล
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วิกาลสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ กาเล เวมติโก อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ กาเล กาลสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๗๕๐] อนาปตฺติ ตถารูเป อจฺจายิเก กรณีเย สนฺต ภิกฺขุ
อาปุจฺฉา ปวิสติ อสนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา ปวิสติ อนฺตราราม ๑
คจฺฉติ ภิกฺขุนูปสฺสย คจฺฉติ ติตฺถิยเสยฺย คจฺฉติ ปฏิกฺกมน
คจฺฉติ คาเมน มคฺโค โหติ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ยุ. อนฺตราคาม ฯ
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จตุตฺถสิกฺขาปท
[๗๕๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตเรน ทนฺตกาเรน
ภิกฺขู ปวาริตา โหนฺติ เยส อยฺยาน สูจิฆเรน อตฺโถ อห
สูจิฆเรนาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู พหู สูจิฆเร
วิฺาเปนฺติ ฯ เยส ขุทฺทกา สูจิฆรา เต มหนฺเต สูจิฆเร วิฺาเปนฺติ ฯ
เยส มหนฺตา สูจิฆรา เต ขุทฺทเก สูจิฆเร วิฺาเปนฺติ ฯ อถโข
ทนฺตกาโร ภิกฺขูน พหู สูจิฆเร กโรนฺโต น สกฺโกติ อฺ
วิกฺกายิก ภณฺฑ กาตุ อตฺตนาป น ยาเปติ ฯ ปุตฺตทาราปสฺส8
กิลมนฺติ ๑ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
สมณา สกฺยปุตฺติยา น มตฺต ชานิตฺวา พหู สูจฆิ เร วิฺาเปสฺสนฺติ
อย อิเมส พหู สูจิฆเร กโรนฺโต น สกฺโกติ อฺ วิกฺกายิก
ภณฺฑ กาตุ อตฺตนาป น ยาเปติ ปุตฺตทาราปสฺส กิลมนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู น มตฺต ชานิตฺวา พหู
สูจิฆเร วิฺาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขู น
มตฺต ชานิตฺวา พหู สูจฆิ เร วิฺาเปถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา น
# ๑ ม. ยุ. ปุตฺตทาโรปสฺส กิลมติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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มตฺต ชานิตฺวา พหู สูจฆิ เร วิฺาเปสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน
ภิกฺขุ อฏิมย วา ทนฺตมย วา วิสาณมย วา สูจิฆร การาเปยฺย
เภทนก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๕๒] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อฏิ นาม ยงฺก
ิ ฺจิ อฏิ ฯ
ทนฺโต นาม หตฺถิทนฺโต วุจฺจติ ฯ วิสาณ นาม ยงฺกิฺจิ
วิสาณ ฯ การาเปยฺยาติ กโรติ วา การาเปติ วา ปโยเค
ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน ภินฺทิตฺวา ปาจิตฺติย เทเสตพฺพ ฯ
[๗๕๓] อตฺตนา วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส ฯ
อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๕๔] อนาปตฺติ คณฺฑิกาย ๑ อรณิเก วีเถ ๒ อฺชนิยา
อฺชนีสลากาย วาสีชเฏ อุทกปฺุฉนิยา อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
จตุตฺถสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
___________________
# ๑ ม. คณฺิกาย ฯ ๒ ม. วิเธ ฯ สี. วิเ ฯ
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ปฺจมสิกฺขาปท
[๗๕๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต อุจฺเจ มฺเจ สยติ ฯ อถโข ภควา
สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺโต เยนายสฺมโตธ
อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส วิหาโร เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข
อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ภควนฺต ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวาน ภควนฺต เอตทโวจ อาคจฺฉตุ เม ภนฺเต ภควา สยน
ปสฺสตูติ ฯ อถโข ภควา ตโต ว ปฏินิวตฺติตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อาสยโต ภิกขฺ เว โมฆปุรโิ ส เวทิตพฺโพติ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต
อุปนนฺท สกฺยปุตฺต อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ นว ปน
ภิกฺขุนา มฺจ วา ป วา การยมาเนน อฏงฺคุลปาทก กาเรตพฺพ
สุคตงฺคุเลน อฺตฺร เหฏิมาย อฏนิยา ต อติกกฺ ามยโต
เฉทนก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๕๖] นว นาม กรณ อุปาทาย วุจฺจติ ฯ มฺโจ นาม
จตฺตาโร มฺจา มสารโก พุนฺทิกาพทฺโธ กุฬริ ปาทโก ๑ อาหจฺจปาทโก ฯ
ป นาม จตฺตาริ ปานิ มสารก พุนทฺ ิกาพทฺธ กุฬิรปาทก ๑
อาหจฺจปาทก ฯ การยมาเนนาติ กโรนฺโต วา การาเปนฺโต วา ฯ
# ๑ ม. กุฬรี ... ฯ เอวมุปริป ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 501

อฏงฺคุลปาทก กาเรตพฺพ สุคตงฺคุเลน อฺตฺร เหฏิมาย อฏนิยาติ
เปตฺวา เหฏิม อฏนิย ๑ ฯ ต อติกฺกาเมตฺวา กโรติ วา การาเปติ
วา ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน ฉินฺทิตฺวา ปาจิตฺติย เทเสตพฺพ ฯ
[๗๕๗] อตฺตนา วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๕๘] อนาปตฺติ ปมาณิก กโรติ อูนก กโรติ อฺเน
กต ปมาณาติกฺกนฺต ปฏิลภิตฺวา ฉินฺทิตฺวา ปริภฺุชติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปฺจมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. อฏนึ ฯ
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ฉฏสิกฺขาปท
[๗๕๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู มฺจป ปป ตูโลนทฺธ การาเปนฺติ ฯ มนุสฺสา วิหารจาริก
อาหิณฺฑนฺตา ปสฺสิตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
สมณา สกฺยปุตฺติยา มฺจป ปป ตูโลนทฺธ การาเปสฺสนฺติ เสยฺยถาป
คิหี กามโภคิโนติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
มฺจป ปป ตูโลนทฺธ การาเปสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว มฺจป ปป ตูโลนทฺธ การาเปถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุรสิ า มฺจป
ปป ตูโลนทฺธ การาเปสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกฺขุ มฺจ วา ป
วา ตูโลนทฺธ การาเปยฺย อุทฺทาลนก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๖๐] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ มฺโจ นาม จตฺตาโร
มฺจา มสารโก พุนฺทิกาพทฺโธ กุฬิรปาทโก อาหจฺจปาทโก ฯ
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ป นาม จตฺตาริ ปานิ มสารก พุนทฺ ิกาพทฺธ กุฬิรปาทก
อาหจฺจปาทก ฯ ตูล นาม ตีณิ ตูลานิ รุกฺขตูล ลตาตูล
โปตกีตูล ฯ การาเปยฺยาติ กโรติ วา การาเปติ วา ปโยเค
ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน อุทฺทาเลตฺวา ปาจิตฺติย เทเสตพฺพ ฯ
[๗๖๑] อตฺตนา วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๖๒] อนาปตฺติ อาโยเค กายพนฺธเนน อสพทฺธเก ปตฺตตฺถวิกาย
ปริสฺสาวเน พิมฺโพหน กโรติ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา
อุทฺทาเลตฺวา ปริภฺุชติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ฉฏสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
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_____________
สตฺตมสิกฺขาปท
[๗๖๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควตา
ภิกฺขูน นิสีทน อนฺุาต โหติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภควตา
นิสีทน อนฺุาตนฺติ อปฺปมาณิกานิ นิสีทนานิ ธาเรนฺติ มฺจสฺสป
ปสฺสป ปุรโตป ปจฺฉโตป โอลมฺเพนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อปฺปมาณิกานิ นิสีทนานิ ธาเรสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห
ภิกฺขเว อปฺปมาณิกานิ นิสีทนานิ ธาเรถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุรสิ า อปฺปมาณิกานิ
นิสีทนานิ ธาเรสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ นิสีทน ปน ภิกฺขุนา การยมาเนน ปมาณิก
กาเรตพฺพ ฯ ตตฺริท ปมาณ ทีฆโส เทฺว วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา
ติริย ทิยฑฺฒ ฯ ต อติกฺกามยโต เฉทนก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๗๖๔] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ มหากาโย
โหติ ฯ โส ภควโต ปุรโต นิสีทน ปฺาเปตฺวา สมนฺตโต
สมฺฉมาโน นิสีทติ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ
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กิสฺส ตฺว อุทายิ นิสีทน ปฺาเปตฺวา สมนฺตโต สมฺฉสิ
เสยฺยถาป ปุราณสิโกฏโติ ฯ ตถา หิ ปน ภนฺเต ภควตา ภิกฺขูน
อติขุทฺทก นิสีทน อนฺุาตนฺติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว นิสีทนสฺส ทสา ๑ วิทตฺถึ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ นิสีทน ปน ภิกฺขุนา การยมาเนน ปมาณิก กาเรตพฺพ ฯ
ตตฺรีท ปมาณ ทีฆโส เทฺว วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ติริย
ทิยฑฺฒ ทสา วิทตฺถิ ฯ ต อติกฺกามยโต เฉทนก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๖๕] นิสีทน นาม สทส วุจฺจติ ฯ การยมาเนนาติ กโรนฺโต
วา การาเปนฺโต วา ฯ ปมาณิก กาเรตพฺพ ฯ ตตฺรทิ  ปมาณ
ทีฆโส เทฺว วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ติริย ทิยฑฺฒ ทสา วิทตฺถิ ฯ
ต อติกฺกาเมตฺวา กโรติ วา การาเปติ วา ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน
ฉินฺทิตฺวา ปาจิตฺติย เทเสตพฺพ ฯ
[๗๖๖] อตฺตนา วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ ม. ทส ฯ
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[๗๖๗] อนาปตฺติ ปมาณิก กโรติ อูนก กโรติ อฺเน
กต ปมาณาติกฺกนฺต ปฏิลภิตฺวา ฉินฺทิตฺวา ปริภฺุชติ วิตาน
วา ภุมฺมตฺถรณ วา สาณิปาการ วา ภิสึ วา พิมฺโพหน วา
กโรติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ
สตฺตมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
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__________________
อฏมสิกฺขาปท
[๗๖๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควตา
ภิกฺขูน กณฺฑุปฏิจฺฉาที ๑ อนฺุาตา โหติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ภควตา กณฺฑุปฏิจฺฉาที อนฺุาตาติ อปฺปมาณิกาโย กณฺฑ-ุ
ปฏิจฺฉาทิโย ธาเรนฺติ ปุรโตป ปจฺฉโตป อากฑฺฒนฺตา อาหิณฺฑนฺติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อปฺปมาณิกาโย กณฺฑุปฏิจฺฉาทิโย
ธาเรสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว อปฺปมาณิกาโย กณฺฑุปฏิจฺฉาทิโย ธาเรถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ
นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา อปฺปมาณิกาโย กณฺฑุปฏิจฺฉาทิโย ธาเรสฺสถ
เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ ปน ภิกฺขนุ า การยมาเนน ปมาณิกา กาเรตพฺพา ฯ
ตตฺริท ปมาณ ทีฆโส จตสฺโส วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ติริย
เทฺว วิทตฺถิโย ฯ ต อติกกฺ ามยโต เฉทนก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๖๙] กณฺฑุปฏิจฺฉาที นาม ยสฺส อโธนาภิ อุพฺภชานุมณฺฑล
กณฺฑุ วา ปฬกา วา อสฺสาโว วา ถลฺลุกจฺฉา ๒ วา อาพาโธ
ตสฺส ปฏิจฺฉาทนตฺถาย ฯ การยมาเนนาติ กโรนฺโต วา การาเปนฺโต
# ๑ ม. กฺฑุปฏิจฺฉาทิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ถุลฺลกจฺฉุ ฯ
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วา ฯ ปมาณิกา กาเรตพฺพา ฯ ตตฺริท ปมาณ ทีฆโส จตสฺโส
วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ติริย เทฺว วิทตฺถิโย ฯ ต อติกฺกาเมตฺวา
กโรติ วา การาเปติ วา ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน ฉินฺทิตฺวา
ปาจิตฺติย เทเสตพฺพ ฯ
[๗๗๐] อตฺตนา วิปฺปกต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๗๑] อนาปตฺติ ปมาณิก กโรติ อูนก กโรติ อฺเน
กต ปมาณาติกฺกนฺต ปฏิลภิตฺวา ฉินฺทิตฺวา ปริภฺุชติ วิตาน
วา ภุมฺมตฺถรณ วา สาณิปาการ วา ภิสึ วา พิมฺโพหน วา
กโรติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อฏมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
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_____________
นวมสิกฺขาปท
[๗๗๒] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควตา
ภิกฺขูน วสฺสิกสาฏิกา อนฺุาตา โหติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ภควตา วสฺสิกสาฏิกา อนฺุาตาติ อปฺปมาณิกาโย วสฺสิกสาฏิกาโย
ธาเรนฺติ ปุรโตป ปจฺฉโตป อากฑฺฒนฺตา อาหิณฺฑนฺติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อปฺปมาณิกาโย วสฺสิกสาฏิกาโย
ธาเรสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว อปฺปมาณิกาโย
วสฺสิกสาฏิกาโย ธาเรถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ
ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา อปฺปมาณิกาโย วสฺสิกสาฏิกาโย
ธาเรสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย
ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม
สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ วสฺสิกสาฏิก ปน ภิกฺขุนา การยมาเนน
ปมาณิกา กาเรตพฺพา ฯ ตตฺริท ปมาณ ทีฆโส ฉ วิทตฺถิโย
สุคตวิทตฺถิยา ติริย อฑฺฒเตยฺยา ฯ ต อติกฺกามยโต เฉทนก
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๗๗๓] วสฺสิกสาฏิกา นาม วสฺสานสฺส จาตุมาสตฺถาย ฯ
การยมาเนนาติ กโรนฺโต วา การาเปนฺโต วา ฯ ปมาณิกา
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กาเรตพฺพา ฯ ตตฺริท ปมาณ ทีฆโส ฉ วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา
ติริย อฑฺฒเตยฺยา ฯ ต อติกฺกาเมตฺวา กโรติ วา การาเปติ วา
ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน ฉินฺทิตฺวา ปาจิตฺติย เทเสตพฺพ ฯ
[๗๗๔] อตฺตนา วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๗๕] อนาปตฺติ ปมาณิก กโรติ อูนก กโรติ อฺเน
กต ปมาณาติกฺกนฺต ปฏิลภิตฺวา ฉินฺทิตฺวา ปริภฺุชติ วิตาน
วา ภุมฺมตฺถรณ วา สาณิปาการ วา ภิสึ วา พิมฺโพหน วา
กโรติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
นวมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
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_____________
ทสมสิกฺขาปท
[๗๗๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
นนฺโท ภควโต มาตุจฺฉาปุตฺโต อภิรโู ป โหติ ทสฺสนีโย ปาสาทิโก
จตุรงฺคุโลมโก ภควตา ฯ โส สุคตจีวรปฺปมาณ จีวร ธาเรติ ฯ
อทฺทสสุ โข เถรา ภิกฺขู อายสฺมนฺต นนฺท ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวาน ภควา อาคจฺฉตีติ อาสนา วุฏหนฺติ ฯ เต อุปคต
สฺชานิตฺวา ๑ อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
นนฺโท สุคตจีวรปฺปมาณ จีวร ธาเรสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว
นนฺท สุคตจีวรปฺปมาณ จีวร ธาเรสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว นนฺท สุคตจีวรปฺปมาณ จีวร
ธาเรสฺสสิ เนต นนฺท อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ โย ปน ภิกขฺ ุ สุคตจีวรปฺปมาณ จีวร การาเปยฺย
อติเรก วา เฉทนก ปาจิตฺติย ฯ ตตฺรทิ  สุคตสฺส สุคตจีวรปฺปมาณ
ทีฆโส นว วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ติริย ฉ วิทตฺถิโย ฯ
อิท สุคตสฺส สุคตจีวรปฺปมาณนฺติ ฯ
[๗๗๗] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปเปโต ภิกฺขูติ ฯ สุคตจีวรปฺปมาณ นาม ทีฆโส
นว วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ติริย ฉ วิทตฺถิโย ฯ การาเปยฺยาติ
# ๑ ม. ยุ. อุปคเต ชานิตฺวา ฯ
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กโรติ วา การาเปติ วา ปโยเค ทุกฺกฏ ปฏิลาเภน ฉินฺทิตฺวา
ปาจิตฺติย เทเสตพฺพ ฯ
[๗๗๘] อตฺตนา วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อตฺตนา วิปฺปกต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต อตฺตนา ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ ปเรหิ วิปปฺ กต ปเรหิ ปริโยสาเปติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺส ฯ อฺสฺสตฺถาย กโรติ วา การาเปติ วา อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๗๗๙] อนาปตฺติ อูนก กโรติ อฺเน กต ปฏิลภิตฺวา9
ฉินฺทิตฺวา ปริภฺุชติ วิตาน วา ภุมฺมตฺถรณ วา สาณิปาการ
วา ภิสึ วา พิมฺโพหน วา กโรติ อุมมฺ ตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทสมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
รตนวคฺโค นวโม ฯ
__________________
ตสฺสุทฺทาน
รฺโ จ รตน สนฺต สูจิ มฺจฺจ ตูลิก
นิสีทนฺจ กณฺฑฺุจ วสฺสิกา สุคเตน จาติ ฯ
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_____________
[๗๘๐] อุทฺทิฏา โข อายสฺมนฺโต เทฺวนวุติ ปาจิตฺติยา
ธมฺมา ฯ ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ทุติยมฺป
ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ
ปริสุทฺธา ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต
ธารยามีติ ฯ
[๑]
ปาจิตฺติยกณฺฑ นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. ขุททฺ ก สมตฺต ฯ
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ปาฏิเทสนียกณฺฑ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา ธมฺมา อุทเฺ ทส
อาคจฺฉนฺติ ฯ
ปมสิกฺขาปท
[๗๘๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรา
ภิกฺขุนี สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปฏิกฺกมนกาเล อฺตร ภิกฺขุ
ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ หนฺทยฺย ภิกฺข ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ สุฏุ ภคินีติ
สพฺเพ ว อคฺคเหสิ ฯ สา อุปกฏเ กาเล นาสกฺขิ ปณฺฑาย
จริตุ ฉินฺนภตฺตา อโหสิ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี ทุติยมฺป ทิวส ฯเปฯ
ตติยมฺป ทิวส สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปฏิกฺกมนกาเล ต
ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เอตทโวจ หนฺทยฺย ภิกฺข ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ
สุฏุ ภคินีติ สพฺเพ ว อคฺคเหสิ ฯ สา อุปกฏเ กาเล นาสกฺขิ
ปณฺฑาย จริตุ ฉินฺนภตฺตา อโหสิ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี
จตุตฺเถ ทิวเส รถิยาย ปเวธนฺตี ๑ คจฺฉติ ฯ เสฏี คหปติ รเถน
ปฏิปถ อาคจฺฉนฺโต ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจ อเปหยฺเยติ ฯ สา
โอกฺกมนฺตี ตตฺเถว ปริปติ ฯ เสฏี คหปติ ต ภิกฺขุนึ ขมาเปสิ
ขมาหยฺเย มยาสิ ปาติตาติ ฯ นาห คหปติ ตยา ปาติตา อปจ
อหเมว ทุพฺพลาติ ฯ กิสสฺ ปน ตฺว อยฺเย ทุพฺพลาติ ฯ อถโข
# ๑ ม. รถิกาย ปเวเธนฺตี ฯ
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สา ภิกฺขุนี เสฏิสฺส คหปติสฺส เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เสฏี
คหปติ ต ภิกฺขุนึ ฆร เนตฺวา โภเชตฺวา อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ
กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา ภิกฺขุนิยา หตฺถโต อามิส ปฏิคฺคเหสฺสนฺติ
กิจฺฉลาโภ มาตุคาโมติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เสฏิสฺส คหปติสฺส
อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต ภิกฺขู
อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา หตฺถโต อามิส ปฏิคฺคเหสฺสตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา หตฺถโต อามิส ปฏิคฺคเหสีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ าติกา เต ภิกฺขุ อฺาติกาติ ฯ อฺาติกา
ภควาติ ฯ อฺาตโก โมฆปุริส อฺาติกาย น ชานาติ ปฏิรปู 
วา อปฺปฏิรปู  วา สนฺต วา อสนฺต วา กถ หิ นาม ตฺว
โมฆปุริส อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา หตฺถโต อามิส ปฏิคฺคเหสฺสสิ
เนต โมฆปุรสิ อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
โย ปน ภิกขฺ ุ อฺาติกาย ภิกฺขุนิยา อนฺตรฆร ปวิฏาย หตฺถโต
ขาทนีย วา โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาเทยฺย วา
ภฺุเชยฺย วา ปฏิเทเสตพฺพ เตน ภิกฺขนุ า คารยฺห อาวุโส ธมฺม
อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต ปฏิเทเสมีติ ฯ
[๗๘๒] โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ อฺาติกา นาม มาติโต
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วา ปติโต วา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อสมฺพทฺธา ฯ ภิกฺขุนี
นาม อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปนฺนา ฯ อนฺตรฆร นาม รถิยา ๑ พฺยูห
สิงฺฆาฏก ฆร ฯ ขาทนีย นาม ปฺจ โภชนานิ ยามกาลิก
สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก เปตฺวา อวเสส ขาทนีย นาม ฯ โภชนีย
นาม ปฺจ โภชนานิ โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มส ฯ
ขาทิสฺสามิ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ อฺาติกาย
อฺาติกสฺี อนฺตรฆร ปวิฏาย หตฺถโต ขาทนีย วา โภชนีย
วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ
ปาฏิเทสนียสฺส ฯ อฺาติกาย เวมติโก อนฺตรฆร ปวิฏาย
หตฺถโต ขาทนีย วา โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคคฺ เหตฺวา ขาทติ
วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ อฺาติกาย
าติกสฺี อนฺตรฆร ปวิฏาย หตฺถโต ขาทนีย วา โภชนีย
วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ
ปาฏิเทสนียสฺส ฯ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก อาหารตฺถาย
ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เอกโต อุปสมฺปนฺนาย หตฺถโต ขาทิสฺสามิ
ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย อฺาติกสฺี
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ าติกาย เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ ม. รถิกา ฯ
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าติกาย าติกสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๗๘๓] อนาปตฺติ าติกาย ทาเปติ น เทติ อุปนิกฺขิปตฺวา
เทติ อนฺตราราเม ภิกฺขุนูปสฺสเย ติตฺถยิ เสยฺยาย ปฏิกฺกมเน
คามโต นีหริตฺวา เทติ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก สติ
ปจฺจเย ปริภฺุชาติ เทติ สิกฺขมานาย สามเณริยา อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
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_____________
ทุติยสิกฺขาปท
[๗๘๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู กุเลสุ นิมนฺติตา
ภฺุชนฺติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขุนิโย ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน โวสาสนฺติโย
ิตา โหนฺติ อิธ สูป เทถ อิธ โอทน เทถาติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ยาวทตฺถ ภฺุชนฺติ ฯ อฺเ ภิกฺขู น จิตฺตรูป ภฺุชนฺติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย โวสาสนฺติโย น
นิวาเรสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิโย
โวสาสนฺติโย น นิวาเรถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา
กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ภิกฺขนุ ิโย โวสาสนฺติโย น นิวาเรสฺสถ
เนต โมฆปุรสิ า อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
ภิกฺขู ปเนว กุเลสุ นิมนฺติตา ภฺุชนฺติ ฯ ตตฺร เจ [๑] ภิกฺขุนี
โวสาสมานรูปา ิตา โหติ อิธ สูป เทถ อิธ โอทน เทถาติ ฯ
เตหิ ภิกฺขูหิ สา ภิกฺขุนี อปสาเทตพฺพา อปสกฺก ตาว ภคินิ
ยาว ภิกฺขู ภฺุชนฺตีติ ฯ เอกสฺสป เจ ๒ ภิกฺขุโน นปฺปฏิภาเสยฺย
ต ภิกฺขุนึ อปสาเทตุ อปสกฺก ตาว ภคินิ ยาว ภิกขฺ ู ภฺุชนฺตีติ
# ๑ ม. สา ฯ ๒ ม. ยุ. เอกสฺส เจป ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปฏิเทเสตพฺพ เตหิ ภิกฺขหู ิ คารยฺห อาวุโส ธมฺม อาปชฺชิมฺหา
อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต ปฏิเทเสมาติ ฯ
[๗๘๕] ภิกฺขู ปเนว กุเลสุ นิมนฺติตา ภฺุชนฺตีติ กุล นาม
จตฺตาริ กุลานิ ขตฺติยกุล พฺราหฺมณกุล เวสฺสกุล สุทฺทกุล ฯ
นิมนฺติตา ภฺุชนฺตีติ ปฺจนฺน โภชนาน อฺตเรน โภชเนน
นิมนฺติตา ภฺุชนฺติ ฯ ภิกฺขุนี นาม อุภโตสงฺเฆ อุปสมฺปนฺนา ฯ
โวสาสนฺตี นาม ยถามิตฺตตา ยถาสนฺทิฏตา ยถาสมฺภตฺตตา
ยถาสมานุปชฺฌายกตา ยถาสมานาจริยกตา อิธ สูป เทถ อิธ
โอทน เทถาติ อย ๑ โวสาสนฺตี นาม ฯ เตหิ ภิกฺขูหีติ ภฺุชมาเนหิ
ภิกฺขูหิ ฯ สา ภิกฺขุนีติ ยา สา โวสาสนฺตี ภิกฺขุนี ฯ เตหิ ภิกฺขหู ิ
สา ภิกฺขุนี อปสาเทตพฺพา อปสกฺก ตาว ภคินิ ยาว ภิกฺขู
ภฺุชนฺตีติ ฯ เอกสฺสป เจ ภิกฺขุโน อนปสาทิเต ๒ ขาทิสฺสามิ
ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ
[๗๘๖] อุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺี โวสาสนฺติยา น นิวาเรติ
อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย เวมติโก โวสาสนฺติยา น
นิวาเรติ อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ อุปสมฺปนฺนาย อนุปสมฺปนฺนสฺี
โวสาสนฺติยา น นิวาเรติ อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ
เอกโตอุปสมฺปนฺนาย โวสาสนฺติยา น นิวาเรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุปสมฺปนฺนาย อุปสมฺปนฺนสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ ม. เอสา ฯ ๒ ม. ยุ. อนปสาทิโต ฯ
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อนุปสมฺปนฺนาย เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุปสมฺปนฺนาย
อนุปสมฺปนฺนสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๗๘๗] อนาปตฺติ อตฺตโน ภตฺต ทาเปติ น เทติ อฺเส
ภตฺต เทติ น ทาเปติ ย น ทินฺน ต ทาเปติ ยตฺถ น
ทินฺน ตตฺถ ทาเปติ สพฺเพส สมก ทาเปติ สิกฺขมานา โวสาสติ
สามเณรี โวสาสติ ปฺจ โภชนานิ เปตฺวา สพฺพตฺถ อนาปตฺติ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ทุติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
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__________________
ตติยสิกฺขาปท
[๗๘๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย
อฺตร กุล อุภโต ปสนฺน โหติ สทฺธาย วฑฺฒติ โภเคน
หายติ ฯ ย ตสฺมึ กุเล อุปฺปชฺชติ ปุเรภตฺต ขาทนีย วา โภชนีย วา
ต สพฺพ ภิกขฺ ูน วิสฺสชฺเชตฺวา อปฺเปกทา อนสิตา อจฺฉนฺติ ฯ
มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา
สกฺยปุตฺติยา น มตฺต ชานิตฺวา ปฏิคฺคเหสฺสนฺติ อิเม อิเมส
ทตฺวา อปฺเปกทา อนสิตา อจฺฉนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู
เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ย กุล สทฺธาย วฑฺฒติ โภเคน หายติ
เอวรูปสฺส กุลสฺส ตฺติทุติเยน กมฺเมน เสกฺขสมฺมตึ ทาตุ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม กุล สทฺธาย
วฑฺฒติ โภเคน หายติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส กุลสฺส เสกฺขสมฺมตึ ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม กุล สทฺธาย วฑฺฒติ
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โภเคน หายติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส กุลสฺส เสกฺขสมฺมตึ เทติ ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส กุลสฺส เสกฺขสมฺมติยา ทาน โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน
อิตฺถนฺนามสฺส กุลสฺส เสกฺขสมฺมติ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว อิม สิกขฺ าปท
อุทฺทิเสยฺยาถ ยานิ โข ปน ตานิ เสกฺขสมฺมตานิ กุลานิ โย ปน
ภิกฺขุ ตถารูเปสุ เสกฺขสมฺมเตสุ กุเลสุ ขาทนีย วา โภชนีย วา
สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา ปฏิเทเสตพฺพ เตน
ภิกฺขุนา คารยฺห อาวุโส ธมฺม อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต
ปฏิเทเสมีติ ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๗๘๙] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย อุสฺสโว โหติ ฯ
มนุสฺสา ภิกขฺ ู นิมนฺเตตฺวา โภเชนฺติ ฯ ตป โข กุล ภิกฺขู
นิมนฺเตสิ ฯ ภิกฺขู กุกฺกุจจฺ ายนฺตา นาธิวาเสนฺติ ปฏิกฺขิตฺต ภควตา
เสกฺขสมฺมเตสุ กุเลสุ ขาทนีย วา โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคคฺ เหตฺวา
ขาทิตุ ภฺุชิตุนฺติ ฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กินฺนุ โข
นาม อมฺหาก ชีวิเตน ย อยฺยา อมฺหาก น ปฏิคคฺ ณฺหนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว นิมนฺติเตน เสกฺขสมฺมเตสุ กุเลสุ ขาทนีย วา
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โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาทิตุ ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ยานิ โข ปน ตานิ
เสกฺขสมฺมตานิ กุลานิ โย ปน ภิกฺขุ ตถารูเปสุ เสกฺขสมฺมเตสุ
กุเลสุ ปุพฺเพ อนิมนฺติโต ขาทนีย วา โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา
ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา ปฏิเทเสตพฺพ เตน ภิกฺขนุ า คารยฺห
อาวุโส ธมฺม อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต ปฏิเทเสมีติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๗๙๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ ตสฺส กุลสฺส
กุลุปโก โหติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน ต กุล เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ
อถโข เต มนุสฺสา ต ภิกฺขุ เอตทโวจุ ภฺุชถ ภนฺเตติ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ ภควตา ปฏิกฺขิตฺต อนิมนฺติเตน เสกฺขสมฺมเตสุ
กุเลสุ ขาทนีย วา โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาทิตุ
ภฺุชิตุนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺโต น ปฏิคฺคเหสิ นาสกฺขิ ปณฺฑาย
จริตุ ฉินฺนภตฺโต อโหสิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ อาราม คนฺตฺวา
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา
เสกฺขสมฺมเตสุ กุเลสุ ขาทนีย วา โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคคฺ เหตฺวา
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ขาทิตุ ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ
ยานิ โข ปน ตานิ เสกฺขสมฺมตานิ กุลานิ โย ปน ภิกฺขุ
ตถารูเปสุ เสกฺขสมฺมเตสุ กุเลสุ ปุพฺเพ อนิมนฺติโต อคิลาโน
ขาทนีย วา โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาเทยฺย วา
ภฺุเชยฺย วา ปฏิเทเสตพฺพ เตน ภิกฺขนุ า คารยฺห อาวุโส
ธมฺม อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต ปฏิเทเสมีติ ฯ
[๗๙๑] ยานิ โข ปน ตานิ เสกฺขสมฺมตานิ กุลานีติ
เสกฺขสมฺมต นาม กุล ย กุล สทฺธาย วฑฺฒติ โภเคน หายติ
เอวรูปสฺส กุลสฺส ตฺติทุติเยน กมฺเมน เสกฺขสมฺมติ ทินฺนา โหติ ฯ
โย ปนาติ โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย อิมสฺมึ อตฺเถ
อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ ฯ ตถารูเปสุ เสกฺขสมฺมเตสุ กุเลสูติ เอวรูเปสุ
เสกฺขสมฺมเตสุ กุเลสุ ฯ อนิมนฺติโต นาม อชฺชตนาย วา สฺวาตนาย
วา อนิมนฺติโต ฆรุปจาร โอกฺกมนฺเต นิมนฺเตนฺติ เอโส อนิมนฺติโต
นาม ฯ นิมนฺติโต นาม อชฺชตนาย วา สฺวาตนาย วา นิมนฺติโต
ฆรุปจาร อโนกฺกมนฺเต นิมนฺเตนฺติ เอโส นิมนฺตโิ ต นาม ฯ อคิลาโน
นาม สกฺโกติ ปณฺฑาย จริตุ ฯ คิลาโน นาม น สกฺโกติ ปณฺฑาย
จริตุ ฯ ขาทนีย นาม ปฺจ โภชนานิ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก
ยาวชีวิก เปตฺวา อวเสส ขาทนีย นาม ฯ โภชนีย นาม
ปฺจ โภชนานิ โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มส ฯ อนิมนฺติโต
อคิลาโน ขาทิสฺสามิ ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
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ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ
[๗๙๒] เสกฺขสมฺมเต เสกฺขสมฺมตสฺี อนิมนฺติโต อคิลาโน
ขาทนีย วา โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาทติ วา
ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ เสกฺขสมฺมเต เวมติโก
อนิมนฺติโต อคิลาโน ขาทนีย วา โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคคฺ เหตฺวา
ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ เสกฺขสมฺมเต
อเสกฺขสมฺมตสฺี อนิมนฺติโต อคิลาโน ขาทนีย วา โภชนีย
วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ
ปาฏิเทสนียสฺส ฯ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก อาหารตฺถาย
ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อเสกฺขสมฺมเต เสกฺขสมฺมตสฺี อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อเสกฺขสมฺมเต เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อเสกฺขสมฺมเต อเสกฺขสมฺมตสฺี อนาปตฺติ ฯ
[๗๙๓] อนาปตฺติ นิมนฺติตสฺส คิลานสฺส นิมนฺติตสฺส วา
คิลานสฺส วา เสสก ภฺุชติ อฺเส ภิกฺขา ตตฺถ ปฺตฺตา
โหติ ฆรโต นีหริตฺวา เทนฺติ นิจฺจภตฺเต สลากภตฺเต ปกฺขิเก
อุโปสถิเก ปาฏิปทิเก ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก สติ
ปจฺจเย ปริภฺุชาติ เทติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตติยสิกฺขาปท นิฏิต ฯ
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__________________
จตุตฺถสิกฺขาปท
[๗๙๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สากิยทาสกา อวรุทฺธา
โหนฺติ ฯ สากิยานโย อิจฉฺ นฺติ อารฺเกสุ เสนาสเนสุ ภตฺต กาตุ ฯ
อสฺโสสุ โข สากิยทาสกา สากิยานิโย กิร อารฺเกสุ เสนาสเนสุ
ภตฺต กตฺตุกามาติ ฯ เต มคฺเค ปริยุฏ ึสุ ฯ สากิยานิโย ปณีต
ขาทนีย โภชนีย อาทาย อารฺก เสนาสน อคมสุ ฯ
สากิยทาสกา นิกฺขมิตฺวา สากิยานิโย อจฺฉินฺทึสุ จ ทูเสสฺุจ ฯ สากิยา
นิกฺขมิตฺวา เต โจเร สภณฺเฑ ๑ คเหตฺวา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภทฺทนฺตา อาราเม โจเร ปฏิวสนฺเต นาโรเจสฺสนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู สากิยาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
เตนหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสามิ ทส อตฺถวเสh
ปฏิจฺจ สงฺฆสุฏุตาย ฯเปฯ สทฺธมฺมฏิติยา วินยานุคฺคหาย
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ยานิ โข
ปน ตานิ อารฺกานิ เสนาสนานิ สาสงฺกสมฺมตานิ สปฺปฏิภยานิ
โย ปน ภิกขฺ ุ ตถารูเปสุ เสนาสเนสุ วิหรนฺโต ๒ ปุพฺเพ อปฺปฏิสวิทิต
# ๑ ม. ยุ. สห ภณฺเฑน ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ น โหติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ขาทนีย วา โภชนีย วา อชฺฌาราเม สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา
ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา ปฏิเทเสตพฺพ เตน ภิกฺขนุ า คารยฺห
อาวุโส ธมฺม อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต ปฏิเทเสมีติ ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๗๙๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อารฺเกสุ
เสนาสเนสุ คิลาโน โหติ ฯ มนุสฺสา ขาทนีย โภชนีย อาทาย
อารฺก เสนาสน อคมสุ ฯ อถโข เต มนุสฺสา ต ภิกฺขุ เอตทโวจุ
ภฺุชถ ภนฺเตติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ภควตา ปฏิกฺขิตฺต อารฺเกสุ
เสนาสเนสุ ขาทนีย วา โภชนีย วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาทิตุ
ภฺุชิตุนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺโต น ปฏิคฺคเหสิ นาสกฺขิ ปณฺฑาย จริตุ
ฉินฺนภตฺโต อโหสิ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุ อารฺเกสุ เสนาสเนสุ ขาทนีย วา โภชนีย
วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา ขาทิตุ ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ยานิ โข ปน ตานิ อารฺกานิ
เสนาสนานิ สาสงฺกสมฺมตานิ สปฺปฏิภยานิ โย ปน ภิกฺขุ ตถารูเปสุ
เสนาสเนสุ วิหรนฺโต ปุพฺเพ อปฺปฏิสวิทิต ขาทนีย วา โภชนีย
วา อชฺฌาราเม สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา อคิลาโน ขาเทยฺย วา
ภฺุเชยฺย วา ปฏิเทเสตพฺพ เตน ภิกฺขนุ า คารยฺห อาวุโส
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ธมฺม อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต ปฏิเทเสมีติ ฯ
[๗๙๖] ยานิ โข ปน ตานิ อารฺกานิ เสนาสนานีติ อารฺก
นาม เสนาสน ปฺจธนุสติก ปจฺฉิม ฯ สาสงฺก นาม อาราเม
อารามูปจาเร โจราน นิวฏิ โกาโส ทิสฺสติ ภุตฺโตกาโส ทิสฺสติ
ิโตกาโส ทิสฺสติ นิสินฺโนกาโส ทิสสฺ ติ นิปนฺโนกาโส ทิสฺสติ ฯ
สปฺปฏิภย นาม อาราเม อารามูปจาเร โจเรหิ มนุสฺสา หตา
ทิสฺสนฺติ วิลตุ ฺตา ทิสฺสนฺติ อาโกฏิตา ทิสฺสนฺติ ฯ โย ปนาติ
โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ ฯเปฯ อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต
ภิกฺขูติ ฯ ตถารูเปสุ เสนาสเนสูติ เอวรูเปสุ เสนาสเนสุ ฯ
อปฺปฏิสวิทิต นาม ปฺจนฺน ปฏิสวิทิต เอต อปฺปฏิสวิทิต นาม ฯ
อาราม อารามูปจาร เปตฺวา ปฏิสวิทิต เอต อปฺปฏิสวิทิต
นาม ฯ ปฏิสวิทิต นาม โย โกจิ อิตฺถี วา ปุริโส วา อาราม
วา ๑ อารามุปจาร วา ๒ อาคนฺตฺวา อาโรเจติ อิตฺถนฺนามสฺส ภนฺเต
ขาทนีย วา ๓ โภชนีย วา ๔ อาหริยิสฺสตีติ ฯ สเจ สาสงฺก โหติ
สาสงฺกนฺติ อาจิกฺขิตพฺพ ฯ สเจ สปฺปฏิภย โหติ สปฺปฏิภยนฺติ
อาจิกฺขิตพฺพ ฯ สเจ โหตุ ภนฺเต อาหริยิสฺสตีติ ภณติ โจรา
วตฺตพฺพา มนุสฺสา อิธูปจรนฺติ อปสกฺกถาติ ฯ ยาคุยา
ปฏิสวิทิเต ตสฺสา ปริวาโร อาหริยติ เอต ปฏิสวิทิต นาม ฯ
ภตฺเตน ปฏิสวิทิเต ตสฺส ปริวาโร อาหริยติ เอต ปฏิสวิทิต
# ๑-๒ ม. ยุ. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓-๔ ยุ. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ
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นาม ฯ ขาทนีเยน ปฏิสวิทิเต ตสฺส ปริวาโร อาหริยติ เอต
ปฏิสวิทิต นาม ฯ กุเลน ปฏิสวิทิเต เย ๑ ตสฺมึ กุเล มนุสฺสา ๒
ขาทนีย วา โภชนีย วา อาหรนฺติ ๓ เอต ปฏิสวิทิต นาม ฯ คาเมน
ปฏิสวิทิเต เย ๑ ตสฺมึ คาเม มนุสฺสา ๒ ขาทนีย วา โภชนีย วา
อาหรนฺติ ๓ เอต ปฏิสวิทิต นาม ฯ ปูเคน ปฏิสวิทิเต เย ๑ ตสฺมึ
ปูเค มนุสฺสา ๒ ขาทนีย วา โภชนีย วา อาหรนฺติ ๓ เอต ปฏิสวิทิต
นาม ฯ ขาทนีย นาม ปฺจ โภชนานิ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก
ยาวชีวิก เปตฺวา อวเสส ขาทนีย นาม ฯ โภชนีย นาม ปฺจ
โภชนานิ โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มส ฯ อชฺฌาราโม
นาม ปริกฺขติ ฺตสฺส อารามสฺส อนฺโตอาราโม อปริกฺขิตฺตสฺส
อุปจาโร ฯ อคิลาโน นาม สกฺโกติ ปณฺฑาย จริตุ ฯ คิลาโน นาม
น สกฺโกติ ปณฺฑาย จริตุ ฯ อปฺปฏิสวิทิต อคิลาโน ขาทิสฺสามิ
ภฺุชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร
อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ
[๗๙๗] อปฺปฏิสวิทิเต อปฺปฏิสวิทิตสฺี ขาทนีย วา โภชนีย วา
อชฺฌาราเม สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา อคิลาโน ขาทติ วา ภฺุชติ วา
อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ อปฺปฏิสวิทิเต เวมติโก ขาทนีย วา โภชนีย
วา อชฺฌาราเม สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา อคิลาโน ขาทติ วา ภฺุชติ
วา อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ อปฺปฏิสวิทิเต ปฏิสวิทิตสฺี
ขาทนีย วา โภชนีย วา อชฺฌาราเม สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา
# ๑ ม. ยุ. โย ฯ ๒ ม. ยุ. มนุสฺโส ฯ ๓ ม. ยุ. อาหรติ ฯ
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อคิลาโน ขาทติ วา ภฺุชติ วา อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส ฯ
ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก อาหารตฺถาย ปฏิคฺคณฺหาติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปฏิสวิทิเต อปฺปฏิสวิทิตสฺี อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปฏิสวิทิเต
เวมติโก อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปฏิสวิทิเต ปฏิสวิทิตสฺี
อนาปตฺติ ฯ
[๗๙๘] อนาปตฺติ ปฏิสวิทิเต คิลานสฺส ปฏิสวิทิเต วา
คิลานสฺส วา เสสก ภฺุชติ พหาราเม ปฏิคฺคเหตฺวา
อนฺโตอาราเม ภฺุชติ ตตฺถ ชาตก มูล วา ตจ วา ปตฺต วา
ปุปฺผ วา ผล วา ภฺุชติ ยามกาลิก สตฺตาหกาลิก ยาวชีวิก
สติ ปจฺจเย ปริภฺุชติ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๗๙๙] อุทฺทิฏา โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา
ธมฺมา ฯ ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ทุติยมฺป
ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
ปาฏิเทสนียกณฺฑ นิฏิต ฯ
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_____________
เสขิยกณฺฑ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เสขิยา ธมฺมา อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ ฯ
ปริมณฺฑลวคฺโค
ฉพฺพีสติ สารุปฺปา
[๘๐๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ปุรโตป ปจฺฉโตป โอลมฺเพนฺตา นิวาเสนฺติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา
ปุรโตป ปจฺฉโตป โอลมฺเพนฺตา นิวาเสสฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหี
กามโภคิโนติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ปุรโตป ปจฺฉโตป โอลมฺเพนฺตา นิวาเสสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขสุ งฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ปุรโตป
ปจฺฉโตป โอลมฺเพนฺตา นิวาเสถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ปุรโตป ปจฺฉโตป
โอลมฺเพนฺตา นิวาเสสฺสถ เนต โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา
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ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ ปริมณฺฑล นิวาเสสฺสามีติ สิกฺขา
กรณียา ๑ ฯ
ปริมณฺฑล นิวาเสตพฺพ นาภิมณฺฑล ชานุมณฺฑล
ปฏิจฺฉาเทนฺเตน ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ ปุรโต วา ปจฺฉโต วา
โอลมฺเพนฺโต นิวาเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา ๒ อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ [๓]
[๘๐๑] สาวตฺถีนิทาน ๔ ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ปุรโตป ปจฺฉโตป โอลมฺเพนฺตา ปารุปนฺติ ฯเปฯ ปริมณฺฑล
ปารุปสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
ปริมณฺฑล ปารุปตพฺพ อุโภ กณฺเณ สม กตฺวา ฯ โย
อนาทริย ปฏิจฺจ ปุรโตป ปจฺฉโตป โอลมฺเพนฺโต ปารุปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๐๒] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู กาย วิวริตฺวา อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ ฯเปฯ สุปฏิจฺฉนฺโน
# ๑ ม. สพฺพตฺถ อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. อสฺสติยา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓ ม. ปมสิกฺขาปท นิฏิต ฯ เอวมีทิเสสุ สิกฺขาปเทสุ ฯ ๔ ยตฺถ สาวตฺถีนิทาน
# ทิสฺสติ ตตฺถ เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
# อาราเมติ ปาลิ โหติ ฯ
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อนฺตรฆเร คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
สุปฏิจฺฉนฺเนน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
กาย วิวริตฺวา อนฺตรฆเร คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๐๓] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู กาย วิวริตฺวา อนฺตรฆเร นิสีทนฺติ ฯเปฯ สุปฏิจฺฉนฺโน
อนฺตรฆเร นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
สุปฏิจฺฉนฺเนน อนฺตรฆเร นิสที ิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
กาย วิวริตฺวา อนฺตรฆเร นิสีทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
วาสูปคตสฺส อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๐๔] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู หตฺถมฺป ปาทมฺป กีฬาเปนฺตา อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ ฯเปฯ
สุสวุโต อนฺตรฆเร คมิสสฺ ามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
สุสวุเตน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ หตฺถ
วา ปาท วา กีฬาเปนฺโต อนฺตรฆเร คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๐๕] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
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ภิกฺขู หตฺถมฺป ปาทมฺป กีฬาเปนฺตา อนฺตรฆเร นิสีทนฺติ ฯเปฯ
สุสวุโต อนฺตรฆเร นิสที ิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
สุสวุเตน อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ หตฺถ
วา ปาท วา กีฬาเปนฺโต อนฺตรฆเร นิสีทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๐๖] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ตห ตห โอโลเกนฺตา อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ ฯเปฯ โอกฺขิตฺตจกฺขุ
อนฺตรฆเร คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
โอกฺขิตตฺ จกฺขุนา อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ ยุคมตฺต เปกฺขนฺเตน ฯ
โย อนาทริย ปฏิจฺจ ตห ตห โอโลเกนฺโต อนฺตรฆเร คจฺฉติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๐๗] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ตห ตห โอโลเกนฺตา อนฺตรฆเร นิสีทนฺติ ฯเปฯ โอกฺขติ ฺตจกฺขุ
อนฺตรฆเร นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
โอกฺขิตตฺ จกฺขุนา อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ ยุคมตฺต เปกฺขนฺเตน ฯ
โย อนาทริย ปฏิจฺจ ตห ตห โอโลเกนฺโต อนฺตรฆเร นิสีทติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๐๘] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อุกฺขิตฺตกาย อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ ฯเปฯ น อุกฺขิตฺตกาย
อนฺตรฆเร คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น อุกฺขติ ฺตกาย อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
เอกโต วา อุภโต วา อุกขฺ ิปตฺวา อนฺตรฆเร คจฺฉติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๐๙] สาวตฺถีนินาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อุกฺขิตฺตกาย อนฺตรฆเร นิสีทนฺติ ฯเปฯ น อุกฺขิตฺตกาย
อนฺตรฆเร นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น อุกฺขติ ฺตกาย อนฺตรฆเร นิสีทติ พฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
เอกโต วา อุภโต วา อุกขฺ ิปตฺวา อนฺตรฆเร นิสที ติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
วาสูปคตสฺส อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปริมณฺฑลวคฺโค ปโม ฯ
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_____________
อุชฺชคฺฆิกวคฺโค
[๘๑๐] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู มหาหสิต หสนฺตา อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ ฯเปฯ น อุชชฺ คฺฆิกาย
อนฺตรฆเร คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น อุชชฺ คฺฆิกาย อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
มหาหสิต หสนฺโต อนฺตรฆเร คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส ๑
หสนียสฺมึ วตฺถุสฺมึ มิหิตมตฺต กโรติ อาปทาสุ ๒ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๑๑] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู มหาหสิต หสนฺตา อนฺตรฆเร นิสีทนฺติ ฯเปฯ น อุชชฺ คฺฆิกาย
อนฺตรฆเร นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น อุชชฺ คฺฆิกาย อนฺตรฆเร นิสที ิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
มหาหสิต หสนฺโต อนฺตรฆเร นิสีทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส ๓
หสนียสฺมึ วตฺถุสฺมึ มิหิตมตฺต กโรติ อาปทาสุ ๔ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
# ๑-๒ อิเม ปาา วิจาเรตพฺพา ฯ คิลานสฺส หิ หาเสน อตฺโถ นตฺถิ อาปทาสุ จ
# เตน กิจฺจ น โหติ ฯ ๓-๔ อิเมป ปาา วุตฺตนเยน วิจาเรตพฺพา ฯ
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[๘๑๒] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อุจฺจาสทฺท มหาสทฺท กโรนฺตา อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ ฯเปฯ
อปฺปสทฺโท อนฺตรฆเร คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
อปฺปสทฺเทน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
อุจฺจาสทฺท มหาสทฺท กโรนฺโต อนฺตรฆเร คจฺฉติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๑๓] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อุจฺจาสทฺท มหาสทฺท กโรนฺตา อนฺตรฆเร นิสีทนฺติ ฯเปฯ
อปฺปสทฺโท อนฺตรฆเร นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
อปฺปสทฺเทน อนฺตรฆเร นิสีทติ พฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
อุจฺจาสทฺท มหาสทฺท กโรนฺโต อนฺตรฆเร นิสที ติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๑๔] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู กายปฺปจาลก อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ กาย โอลมฺเพนฺตา ฯเปฯ
น กายปฺปจาลก อนฺตรฆเร คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา
น กายปฺปจาลก อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ กาย ปคฺคเหตฺวา
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คนฺตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ กายปฺปจาลก อนฺตรฆเร
คจฺฉติ กาย โอลมฺเพนฺโต อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๑๕] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู กายปฺปจาลก อนฺตรฆเร นิสที นฺติ กาย โอลมฺเพนฺตา ฯเปฯ
น กายปฺปจาลก อนฺตรฆเร นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น กายปฺปจาลก อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ กาย ปคฺคเหตฺวา
นิสีทิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ กายปฺปจาลก อนฺตรฆเร
นิสีทติ กาย โอลมฺเพนฺโต อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
วาสูปคตสฺส อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๑๖] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู พาหุปฺปจาลก อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ พาหุ โอลมฺเพนฺตา ฯเปฯ
น พาหุปฺปจาลก อนฺตรฆเร คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น พาหุปฺปจาลก อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ พาหุ ปคฺคเหตฺวา
คนฺตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ พาหุปฺปจาลก อนฺตรฆเร
คจฺฉติ พาหุ โอลมฺเพนฺโต อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
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[๘๑๗] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู พาหุปฺปจาลก อนฺตรฆเร นิสที นฺติ พาหุ โอลมฺเพนฺตา ฯเปฯ
น พาหุปฺปจาลก อนฺตรฆเร นิสีทิสสฺ ามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น พาหุปฺปจาลก อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ พาหุ ปคฺคเหตฺวา
นิสีทิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ พาหุปฺปจาลก อนฺตรฆเร
นิสีทติ พาหุ โอลมฺเพนฺโต อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
วาสูปคตสฺส อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๑๘] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ สีส โอลมฺเพนฺตา ฯเปฯ
น สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ สีส ปคฺคเหตฺวา
คนฺตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร คจฺฉติ
สีส โอลมฺเพนฺโต อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๑๙] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร นิสีทนฺติ สีส โอลมฺเพนฺตา ฯเปฯ
น สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ สีส ปคฺคเหตฺวา
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นิสีทิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ สีสปฺปจาลก อนฺตรฆเร
นิสีทติ สีส โอลมฺเพนฺโต อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
วาสูปคตสฺส อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
อุชฺชคฺฆิกวคฺโค ทุติโย ฯ
_____________
ขมฺภกตวคฺโค
[๘๒๐] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ขมฺภกตา อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ ฯเปฯ น ขมฺภกโต อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น ขมฺภกเตน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
เอกโต วา อุภโต วา ขมฺภ กตฺวา อนฺตรฆเร คจฺฉติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๒๑] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ขมฺภกตา อนฺตรฆเร นิสีทนฺติ ฯเปฯ น ขมฺภกโต อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น ขมฺภกเตน อนฺตรฆเร นิสีทิตพฺพ ฯ โย อนาทริย
ปฏิจฺจ เอกโต วา อุภโต วา ขมฺภ กตฺวา อนฺตรฆเร นิสีทติ
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อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
วาสูปคตสฺส อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๒๒] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สสีส ปารุปตฺวา อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ ฯเปฯ น โอคุณฺิโต
อนฺตรฆเร คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น โอคุณฺิเตน อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
สสีส ปารุปต ฺวา อนฺตรฆเร คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๒๓] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สสีส ปารุปตฺวา อนฺตรฆเร นิสีทนฺติ ฯเปฯ น โอคุณฺิโต
อนฺตรฆเร นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น โอคุณฺิเตน อนฺตรฆเร นิสที ิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
สสีส ปารุปต ฺวา อนฺตรฆเร นิสีทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
วาสูปคตสฺส อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๒๔] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อุกฺกุฏกิ าย อนฺตรฆเร คจฺฉนฺติ ฯเปฯ น อุกฺกุฏิกาย อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
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น อุกฺกฏุ ิกาย อนฺตรฆเร คนฺตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
อุกฺกุฏิกาย อนฺตรฆเร คจฺฉติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
วาสูปคตสฺส อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๒๕] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ปลฺลตฺถิกาย อนฺตรฆเร นิสีทนฺติ ฯเปฯ น ปลฺลตฺถิกาย
อนฺตรฆเร นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น ปลฺลตฺถิกาย อนฺตรฆเร นิสีทติ พฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
หตฺถปลฺลตฺถกิ าย วา ทุสสฺ ปลฺลตฺถิกาย วา อนฺตรฆเร นิสีทติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
วาสูปคตสฺส อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สมตฺตึส โภชนปฺปฏิสยุตฺตา ๑
[๘๒๖] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อสกฺกจฺจ ปณฺฑปาต ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฉฑฺเฑตุกามา วิย ฯเปฯ
สกฺกจฺจ ปณฺฑปาต ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
สกฺกจฺจ ปณฺฑปาโต ปฏิคฺคเหตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
อสกฺกจฺจ ปณฺฑปาต ปฏิคฺคณฺหาติ ฉฑฺเฑตุกาโม วิย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ ม. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ
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อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๒๗] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ตห ตห โอโลเกนฺตา ปณฺฑปาต ปฏิคฺคณฺหนฺติ อากิรนฺเตป
อติกฺกนฺเตป น ชานนฺติ ฯเปฯ ปตฺตสฺี ปณฺฑปาต
ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
ปตฺตสฺินา ปณฺฑปาโต ปฏิคฺคเหตพฺโพ ฯ โย อนาทริย
ปฏิจฺจ ตห ตห โอโลเกนฺโต ปณฺฑปาต ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๒๘] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ปณฺฑปาต ปฏิคฺคณฺหนฺตา สูปเยว พหุ ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯเปฯ
สมสูปก ปณฺฑปาต ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
สูโป นาม เทฺว สูปา มุคฺคสูโป มาสสูโป หตฺถหาริโย ฯ
สมสูปโก ปณฺฑปาโต ปฏิคฺคเหตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
สูปเยว พหุ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
รสรเส าตกาน ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน ธเนน
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
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[๘๒๙] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ถูปกต ปณฺฑปาต ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯเปฯ สมติตฺติก ปณฺฑปาต
ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
สมติตฺติโก ปณฺฑปาโต ปฏิคฺคเหตพฺโพ ฯ โย อนาทริย
ปฏิจฺจ ถูปกต ปณฺฑปาต ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส อาปทาสุ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ขมฺภกตวคฺโค ตติโย ฯ
_____________
สกฺกจฺจวคฺโค
[๘๓๐] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อสกฺกจฺจ ปณฺฑปาต ภฺุชนฺติ อภฺุชิตุกามา วิย ฯเปฯ
สกฺกจฺจ ปณฺฑปาต ภฺุชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
สกฺกจฺจ ปณฺฑปาโต ภฺุชิตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
อสกฺกจฺจ ปณฺฑปาต ภฺุชติ อภฺุชิตุกาโม วิย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๓๑] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ตห
ตห โอโลเกนฺตา ปณฺฑปาต ภฺุชนฺติ อากิรนฺเตป อติกฺกนฺเตป น
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ชานนฺติ ฯเปฯ ปตฺตสฺี ปณฺฑปาต ภฺุชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
ปตฺตสฺินา ปณฺฑปาโต ภฺุชิตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
ตห ตห โอโลเกนฺโต ปณฺฑปาต ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๓๒] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ตห ตห โอมสิตฺวา ปณฺฑปาต ภฺุชนฺติ ฯเปฯ สปทาน
ปณฺฑปาต ภฺุชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
สปทาน ปณฺฑปาโต ภฺุชิตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
ตห ตห โอมสิตฺวา ปณฺฑปาต ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อฺเส เทนฺโต โอมสติ อฺภาชเน ๑ อากิรนฺโต โอมสติ
อุตฺตริภงฺเค อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๓๓] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ปณฺฑปาต ภฺุชนฺตา สูปเยว พหุ ภฺุชนฺติ ฯเปฯ สมสูปก
ปณฺฑปาต ภฺุชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
สูโป นาม เทฺว สูปา มุคฺคสูโป มาสสูโป หตฺถหาริโย ฯ
สมสูปโก ปณฺฑปาโต ภฺุชิตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ สูปเยว
พหุ ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
# ๑ ม. อฺสฺส ภาชเน ฯ
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รสรเส าตกาน ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน ธเนน
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๓๔] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ถูปโต โอมทฺทิตฺวา ปณฺฑปาต ภฺุชนฺติ ฯเปฯ น ถูปโต
โอมทฺทิตฺวา ปณฺฑปาต ภฺุชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น ถูปโต โอมทฺทิตวฺ า ปณฺฑปาโต ภฺุชิตพฺโพ ฯ โย
อนาทริย ปฏิจฺจ ถูปโต โอมทฺทิตฺวา ปณฺฑปาต ภฺุชติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
ปริตฺตเก เสเส เอกโต สงฺกฑฺฒิตฺวา โอมทฺทิตฺวา ภฺุชติ อาปทาสุ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๓๕] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สูปป พฺยฺชนป โอทเนน ปฏิจฺฉาเทนฺติ ภิยฺโยกมฺยต อุปาทาย
ฯเปฯ น สูป วา พฺยฺชน วา โอทเนน ปฏิจฺฉาเทสฺสามิ
ภิยฺโยกมฺยต อุปาทายาติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น สูป วา พฺยฺชน วา โอทเนน ปฏิจฺฉาเทตพฺพ ภิยฺโยกมฺยต
อุปาทาย ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ สูป วา พฺยฺชน วา โอทเนน
ปฏิจฺฉาเทติ ภิยฺโยกมฺยต อุปาทาย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส สามิกา
ปฏิจฺฉาเทตฺวา เทนฺติ น ภิยฺโยกมฺยต อุปาทาย อาปทาสุ
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อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๓๖] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
สูปป โอทนป อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา
สูปป โอทนป อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺติ กสฺส
สมฺปนฺน น มนาป กสฺส สาทุ น รุจจฺ ตีติ ฯ อสฺโสสุ โข
ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย
เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สูปป โอทนป อตฺตโน อตฺถาย
วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว
สูปป โอทนป อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชถาติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา
สูปป โอทนป อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสถ เนต
โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ น สูป
วา โอทน วา อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสามีติ สิกฺขา
กรณียา ฯ เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๘๓๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู คิลานา โหนฺติ ฯ
คิลานปุจฺฉกา ภิกฺขู คิลาเน ภิกฺขู เอตทโวจุ กจฺจาวุโส ขมนีย
กจฺจิ ยาปนียนฺติ ฯ ปุพฺเพ มย อาวุโส สูปป โอทนป อตฺตโน
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อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชาม เตน โน ผาสุ โหติ อิทานิ
ปน ภควตา ปฏิกฺขิตฺตนฺติ กุกฺกุจฺจายนฺตา น วิฺาเปม เตน
โน น ผาสุ โหตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา สูปป โอทนป
อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชิตุ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ น สูป วา โอทน วา อคิลาโน
อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น สูป วา โอทน วา อคิลาเนน อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา
ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ สูป วา โอทน วา อคิลาโน
อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
าตกาน ปวาริตาน อฺสฺสตฺถาย อตฺตโน ธเนน อาปทาสุ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๓๘] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
อุชฺฌานสฺี ปเรส ปตฺต โอโลเกนฺติ ฯเปฯ น อุชฺฌานสฺี
ปเรส ปตฺต โอโลเกสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น อุชฌ
ฺ านสฺินา ปเรส ปตฺโต โอโลเกตพฺโพ ฯ โย อนาทริย
ปฏิจฺจ อุชฺฌานสฺี ปเรส ปตฺต โอโลเกติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส ทสฺสามีติ
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วา ทาเปสฺสามีติ วา โอโลเกติ นอุชฌ
ฺ านสฺิสฺส อาปทาสุ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๓๙] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู มหนฺต กพฬ กโรนฺติ ฯเปฯ นาติมหนฺต กพฬ กริสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา ฯ
นาติมหนฺโต กพโฬ กาตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ มหนฺต
กพฬ กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
ขชฺชเก ผลาผเล อุตฺตริภงฺเค อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๔๐] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ทีฆ อาโลป กโรนฺตา ภฺุชนฺติ ฯเปฯ ปริมณฺฑล อาโลป
กริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
ปริมณฺฑโล อาโลโป กาตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
ทีฆ อาโลป กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
ขชฺชเก ผลาผเล อุตฺตริภงฺเค อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สกฺกจฺจวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
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_____________
กพฬวคฺโค
[๘๔๑] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อนาหเฏ กพเฬ มุขทฺวาร วิวรนฺติ ฯเปฯ น อนาหเฏ
กพเฬ มุขทฺวาร วิวริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น อนาหเฏ กพเฬ มุขทฺวาร วิวริตพฺพ ฯ โย อนาทริย
ปฏิจฺจ อนาหเฏ กพเฬ มุขทฺวาร วิวรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺสบ
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๔๒] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ภฺุชมานา สพฺพ หตฺถ มุเข ปกฺขิปนฺติ ฯเปฯ น ภฺุชมาโน
สพฺพ หตฺถ มุเข ปกฺขิปสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น ภฺุชมาเนน สพฺโพ หตฺโถ มุเข ปกฺขิปต พฺโพ ฯ โย
อนาทริย ปฏิจฺจ ภฺุชมาโน สพฺพ หตฺถ มุเข ปกฺขิปติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๔๓] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สกพเฬน มุเขน พฺยาหรนฺติ ฯเปฯ น สกพเฬน มุเขน
พฺยาหริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น สกพเฬน มุเขน พฺยาหริตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
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สกพเฬน มุเขน พฺยาหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๔๔] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ปณฺฑุกฺเขปก ภฺุชนฺติ ฯเปฯ น ปณฺฑุกฺเขปก ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา ฯ
น ปณฑ
ฺ ุกฺเขปก ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ ปณฺฑุกฺเขปก
ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
ขชฺชเก ผลาผเล อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๔๕] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
กพฬาวจฺเฉทก ภฺุชนฺติ ฯเปฯ น กพฬาวจฺเฉทก ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา ฯ
น กพฬาวจฺเฉทก ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
กพฬาวจฺเฉทก ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
ขชฺชเก ผลาผเล อุตฺตริภงฺเค อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๔๖] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
อวคณฺฑการก ภฺุชนฺติ ฯเปฯ น อวคณฺฑการก ภฺุชิสฺสามีติ
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สิกฺขา กรณียา ฯ
น อวคณฺฑการก ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ เอกโต
วา อุภโต วา คณฺฑ กตฺวา ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
ผลาผเล อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๔๗] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู หตฺถนิทฺธูนก ๑ ภฺุชนฺติ ฯเปฯ น หตฺถนิทธฺ ูนก ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา ฯ
น หตฺถนิทฺธูนก ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ หตฺถนิทฺธูนก
ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
กจวร ฉฑฺเฑนฺโต หตฺถ นิทฺธูนติ ๒ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๔๘] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สิตฺถาวการก ภฺุชนฺติ ฯเปฯ น สิตฺถาวการก ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา ฯ
น สิตฺถาวการก ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ สิตฺถาวการก
ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
กจวร ฉฑฺเฑนฺโต สิตฺถ ฉฑฺฑยติ ๓ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส
# ๑ ม. ยุ. หตฺถนิทฺธุนก ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ยุ. นิทฺธุนติ ฯ
# ๓ ม. ยุ. ฉฑฺฑิยฺยติ ฯ

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 553

อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๔๙] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ชิวฺหานิจฺฉารก ภฺุชนฺติ ฯเปฯ น ชิวหฺ านิจฺฉารก ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา ฯ
น ชิวฺหานิจฺฉารก ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
ชิวฺหานิจฺฉารก ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๕๐] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู จปุจปุการก ภฺุชนฺติ ฯเปฯ น จปุจปุการก ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา ฯ
น จปุจปุการก ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ จปุจปุการก
ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
กพฬวคฺโค ปฺจโม ฯ
__________________
สุรุสุรุวคฺโค
[๘๕๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตเรน พฺราหฺมเณน สงฺฆสฺส

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 554

ปโยปาน ปฏิยตฺต โหติ ฯ ภิกฺขู สุรสุ ุรุการก ขีร ปวนฺติ ฯ
อฺตโร นฏปุพฺพโก ภิกฺขุ เอวมาห สพฺพาย มฺเ สงฺโฆ
สีตีกโตติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขุ สงฺฆ อารพฺภ ทว
กริสฺสตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ สงฺฆ อารพฺภ ทว
อกาสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม
ตฺว โมฆปุรสิ สงฺฆ อารพฺภ ทว กริสฺสสิ เนต โมฆปุริส
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว พุทฺธ
วา ธมฺม วา สงฺฆ วา อารพฺภ ทโว กาตพฺโพ โย กเรยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ อถโข ภควา ต ภิกฺขุ อเนกปริยาเยน
วิครหิตฺวา ทุพฺภรตาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ น สุรุสรุ ุการก ภฺุชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น สุรุสรุ ุการก ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ สุรุสุรกุ ารก
ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๕๒] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู หตฺถนิลฺเลหก ภฺุชนฺติ ฯเปฯ น หตฺถนิลฺเลหก ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา ฯ
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น หตฺถนิลฺเลหก ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
หตฺถนิลฺเลหก ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๕๓] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ปตฺตนิลฺเลหก ภฺุชนฺติ ฯเปฯ น ปตฺตนิลฺเลหก ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา ฯ
น ปตฺตนิลฺเลหก ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
ปตฺตนิลฺเลหก ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
ปริตฺตเก เสเส เอกโต สงฺกฑฺฒิตฺวา นิลฺเลหิตฺวา ภฺุชติ อาปทาสุ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๕๔] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
โอฏนิลฺเลหก ภฺุชนฺติ ฯเปฯ น โอฏนิลฺเลหก ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา ฯ
น โอฏนิลฺเลหก ภฺุชิตพฺพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
โอฏนิลฺเลหก ภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๕๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ภคฺเคสุ วิหรติ สสสุมารคิเร ๑
# ๑ ม. ยุ. สุสุมารคิเร ฯ เอวมุปริป ฯ
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เภสกฬาวเน มิคทาเย ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู โกกนเท
ปาสาเท สามิเสน หตฺเถน ปานียถาลก ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ มนุสสฺ า
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา
สามิเสน หตฺเถน ปานียถาลก ปฏิคฺคเหสฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหี
กามโภคิโนติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู สามิเสน
หตฺเถน ปานียถาลก ปฏิคฺคเหสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขู สามิเสน หตฺเถน ปานียถาลก ปฏิคฺคณฺหนฺตีติ ฯ สจฺจ
ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว
โมฆปุริสา สามิเสน หตฺเถน ปานียถาลก ปฏิคฺคเหสฺสนฺติ เนต
ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ น
สามิเสน หตฺเถน ปานียถาลก ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น สามิเสน หตฺเถน ปานียถาลโก ปฏิคฺคเหตพฺโพ ฯ โย
อนาทริย ปฏิจฺจ สามิเสน หตฺเถน ปานียถาลก ปฏิคฺคณฺหาติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
โธวิสฺสามีติ วา โธวาเปสฺสามีติ วา ปฏิคฺคณฺหาติ อาปทาสุ
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
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[๘๕๖] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ภคฺเคสุ วิหรติ สสสุมารคิเร
เภสกฬาวเน มิคทาเย ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู โกกนเท
ปาสาเท สสิตฺถก ปตฺตโธวน อนฺตรฆเร ฉฑฺเฑนฺติ ฯ มนุสสฺ า
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา
สสิตฺถก ปตฺตโธวน อนฺตรฆเร ฉฑฺเฑสฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหี
กามโภคิโนติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู สสิตฺถก
ปตฺตโธวน อนฺตรฆเร ฉฑฺเฑสฺสนฺตีติ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว
ภิกฺขู สสิตฺถก ปตฺตโธวน อนฺตฆเร ฉฑฺเฑนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ
วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา
สสิตฺถก ปตฺตโธวน อนฺตรฆเร ฉฑฺเฑสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ น สสิตฺถก
ปตฺตโธวน อนฺตรฆเร ฉฑฺเฑสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น สสิตถฺ ก ปตฺตโธวน อนฺตรฆเร ฉฑฺเฑตพฺพ ฯ โย อนาทริย
ปฏิจฺจ สสิตฺถก ปตฺตโธวน อนฺตรฆเร ฉฑฺเฑติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อุทฺริธตฺวา วา ภินฺทิตฺวา วา ปฏิคฺคเห วา นีหริตฺวา ฉฑฺเฑติ
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
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โสฬส ธมฺมเทสนาปฏิสยุตฺตา ๑
[๘๕๗] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ฉตฺตปาณิสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ฉตฺตปาณิสฺส
ธมฺม เทเสสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ฉตฺตปาณิสฺส
ธมฺม เทเสถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควาฒ
กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา ฉตฺตปาณิสฺส ธมฺม เทเสสฺสถ เนต
โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย
ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ น
ฉตฺตปาณิสฺส ธมฺม เทเสสฺสามีติ ๒ สิกฺขา กรณียา ฯ เอวฺจิท
ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๘๕๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ฉตฺตปาณิสฺส คิลานสฺส
ธมฺม เทเสตุ กุกฺกุจฺจายนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา ฉตฺตปาณิสฺส
คิลานสฺส ธมฺม น เทเสสฺสนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส
มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ฉตฺตปาณิสฺส คิลานสฺส ธมฺม เทเสตุ เอวฺจ
# ๑ ม. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๒ เยภุยฺเยน เทสิสฺสามีติ ปนฺติ ฯ เอว สพฺพตฺถ
# าตพฺพ ฯ
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ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ น ฉตฺตปาณิสฺส
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
ฉตฺต นาม ตีณิ ฉตฺตานิ เสตจฺฉตฺต กิลฺชจฺฉตฺต ปณฺณจฺฉตฺต
มณฺฑลพทฺธ สลากพทฺธ ฯ ธมฺโม นาม พุทฺธภาสิโต สาวกภาสิโต
อิสิภาสิโต เทวตาภาสิโต อตฺถุปสฺหิโต ธมฺมุปสฺหิโต ฯ
เทเสยฺยาติ ๑ ปเทน เทเสติ ปเท ปเท อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อกฺขราย เทเสติ อกฺขรกฺขราย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ น
ฉตฺตปาณิสฺส อคิลานสฺส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย
ปฏิจฺจ ฉตฺตปาณิสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๕๙] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ทณฺฑปาณิสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ น ทณฺฑปาณิสฺส
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
ทณฺโฑ นาม มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส จตุหตฺโถ ทณฺโฑ ฯ ตโต
อุกฺกฏโ อทณฺโฑ โอมโก อทณฺโฑ ฯ น ทณฺฑปาณิสฺส
อคิลานสฺส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ ทณฺฑปาณิสฺส
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ อย ปาโ วิจาเรตพฺโพ มาติกาย อวิชชฺ มานตฺตา ฯ
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อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๖๐] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สตฺถปาณิสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ น สตฺถปาณิสฺส
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
สตฺถ นาม เอกโตธาร อุภโตธาร ปหรณิ ฯ น สตฺถปาณิสสฺ
อคิลานสฺส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ
สตฺถปาณิสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๖๑] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อาวุธปาณิสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ น อาวุธปาณิสฺส
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
อาวุธ นาม จาโป โกทณฺโฑ ฯ น อาวุธปาณิสฺส อคิลานสฺส
ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ อาวุธปาณิสฺส อคิลานสฺส
ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
สุรุสุรุวคฺโค ฉฏโ ฯ
_____________
# ๑ ม. ยุ. ปหรณ ฯ
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ปาทุกาวคฺโค
[๘๖๒] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ปาทุการูฬฺหสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ น ปาทุการูฬฺหสฺส
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น ปาทุการูฬฺหสฺส อคิลานสฺส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย
อนาทริย ปฏิจฺจ อกฺกนฺตสฺส วา ปฏิมุกฺกสฺส วา โอมุกฺกสฺส วา
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๖๓] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อุปาหนารูฬฺหสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ น อุปาหนารูฬฺหสฺส
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น อุปาหนารูฬฺหสฺส อคิลานสฺส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย
อนาทริย ปฏิจฺจ อกฺกนฺตสฺส วา ปฏิมุกฺกสฺส วา โอมุกฺกสฺส วา
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๖๔] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ยานคตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ น ยานคตสฺส อคิลานสฺส
ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
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ยาน นาม วยฺห รโถ สกฏ สนฺทมานิกา สิวิกา ปาฏงฺกี ฯ
น ยานคตสฺส อคิลานสฺส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย
ปฏิจฺจ ยานคตสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๖๕] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู สยนคตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ น สยนคตสฺส อคิลานสฺส
ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น สยนคตสฺส อคิลานสฺส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย
ปฏิจฺจ อนฺตมโส ฉมายป ๑ นิปนฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๖๖] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ปลฺลตฺถิกาย นิสินนฺ สฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ น ปลฺลตฺถิกาย
นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น ปลฺลตฺถิกาย นิสนิ ฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ
โย อนาทริย ปฏิจฺจ หตฺถปลฺลตฺถิกาย วา ทุสฺสปลฺลตฺถิกาย วา
นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ ยุ. ฉมายป ฯ
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อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๖๗] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
เวิตสีสสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ น เวิตสีสสฺส อคิลานสฺส
ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
เวิตสีโส นาม เกสนฺต น ทสฺสาเปตฺวา เวิโต โหติ ฯ
น เวิตสีสสฺส อคิลานสฺส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย
ปฏิจฺจ เวิตสีสสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
เกสนฺต วิวราเปตฺวา เทเสติ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๖๘] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู โอคุณฺิตสีสสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ น โอคุณฺิตสีสสฺส
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
โอคุณฺิตสีโส นาม สสีส ปารุโต วุจฺจติ ฯ น โอคุณฺิตสีสสฺส
อคิลานสฺส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ โอคุณฺิตสีสสฺส
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส สีส
วิวราเปตฺวา เทเสติ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๖๙] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
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ภิกฺขู ฉมาย นิสีทิตฺวา อาสเน นิสินฺนสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ
น ฉมาย ๑ นิสีทิตฺวา อาสเน นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺม
เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น ฉมาย นิสีทิตฺวา อาสเน นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺโม
เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ ฉมาย นิสีทิตฺวา อาสเน
นิสินสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๗๐] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา อุจฺเจ อาสเน นิสินฺนสฺส ธมฺม
เทเสนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นีเจ อาสเน
นิสีทิตฺวา อุจฺเจ อาสเน นิสินฺนสฺส ธมฺม เทเสสฺสนฺตีติ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา อุจฺเจ อาสเน
นิสินฺนสฺส ธมฺม เทเสถาติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ
ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห โมฆปุริสา นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา
อุจฺเจ อาสเน นิสินฺนสฺส ธมฺม เทเสสฺสถ เนต โมฆปุริสา
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯ
# ๑ ยุ. ฉมาย ฯ
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[๘๗๑] ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว พาราณสิย อฺตรสฺส ฉวกสฺส ๑
ปชาปติ คพฺภินี อโหสิ ฯ อถโข ภิกขฺ เว สา ฉวกี ๒ ต ฉวก
เอตทโวจ คพฺภินิมฺหิ อยฺยปุตฺต อิจฺฉามิ อมฺพ ขาทิตุนฺติ ฯ นตฺถิ
อมฺโพ ๓ อกาโล อมฺพสฺสาติ ฯ สเจ น ลภิสฺสามิ มริสฺสามีติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน รฺโ อมฺโพ ธุวผโล โหติ ฯ อถโข
ภิกฺขเว โส ฉวโก เยน โส อมฺโพ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ต อมฺพ อภิรูหิตฺวา นิลีโน อจฺฉิ ฯ อถโข ภิกฺขเว ราชา ปุโรหิเตน
พฺราหฺมเณน สทฺธึ เยน โส อมฺโพ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตฺวา มนฺต ปริยาปุณาติ ฯ อถโข ภิกฺขเว
ตสฺส ฉวกสฺส เอตทโหสิ ยาว อธมฺมิโก อย ราชา ยตฺร
หิ นาม อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตฺวา มนฺต ปริยาปุณสิ ฺสติ อยฺจ
พฺราหฺมโณ อธมฺมิโก ยตฺร หิ นาม นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา
อุจฺเจ อาสเน นิสินฺนสฺส มนฺต วาเจสฺสติ อหฺจมฺหิ อธมฺมิโก
โยห อิตฺถยิ า การณา รฺโ อมฺพ อวหรามิ สพฺพมิท จ ๔
ปริคตนฺติ ๕ ฯ ตตฺเถว ปริปติ ฯ
อุโภ อตฺถ น ชานนฺติ อุโภ ธมฺม น ปสฺสเร
โย จาย มนฺต วาเจติ โย จาธมฺเมน ธียติ ฯ
สาลีน โอทโน ภุตฺโต สุจิมสูปเสจโน
ตสฺมา ธมฺเม น วตฺตามิ ธมฺโม อริเยภิ วณฺณิโต ฯ
# ๑ ม. ยุ. ฉปกสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. ฉปกี ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ม. ยุ. อมฺพ ฯ
# ๔ ม. ยุ. จริม ฯ ๕ ม. ยุ. กตนฺติ ฯ
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ธิรตฺถุ ต ธนลาภ ยสลาภฺจ พฺราหฺมณ
ยา วุตฺติ วินิปาเตน อธมฺมจรเณน วา ฯ
ปริพฺพช มหาพฺรเหฺม ปจนฺตฺเป ปาณิโน ฯ
มา ต อธมฺโม อาจริโต อสฺมา กุมฺภมิวาภิทาติ ฯ
[๘๗๒] ตทาป เม ภิกฺขเว อมนาปา นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา
อุจฺเจ อาสเน นิสินฺนสฺส มนฺต วาเจตุ กิมงฺค ปน เอตรหิ น
อมนาปา ภวิสฺสติ นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา อุจฺเจ อาสเน นิสินฺนสฺส
ธมฺม เทเสตุ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท
อุทฺทิเสยฺยาถ น นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา อุจฺเจ อาสเน นิสินฺนสฺส
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา อุจฺเจ อาสเน นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส
ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา
อุจฺเจ อาสเน นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๗๓] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ิตา นิสินฺนสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ น ิโต นิสินฺนสฺส
อคิลานสฺส ธมฺม เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
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น ิเตน นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ โย
อนาทริย ปฏิจฺจ ิโต นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๗๔] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ปจฺฉโต คจฺฉนฺตา ปุรโต คจฺฉนฺตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ
น ปจฺฉโต คจฺฉนฺโต ปุรโต คจฺฉนฺตสฺส อคิลานสฺส ธมฺม
เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น ปจฺฉโต คจฺฉนฺเตน ปุรโต คจฺฉนฺตสฺส อคิลานสฺส ธมฺโม
เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ ปจฺฉโต คจฺฉนฺโต ปุรโต
คจฺฉนฺตสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๗๕] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อุปฺปเถน คจฺฉนฺตา ปเถน คจฺฉนฺตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ ฯเปฯ
น อุปฺปเถน คจฺฉนฺโต ปเถน คจฺฉนฺตสฺส อคิลานสฺส ธมฺม
เทเสสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น อุปฺปเถน คจฺฉนฺเตน ปเถน คจฺฉนฺตสฺส อคิลานสฺส ธมฺโม
เทเสตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ อุปฺปเถน คจฺฉนฺโต ปเถน
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คจฺฉนฺตสฺส อคิลานสฺส ธมฺม เทเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ตโย ปกิณฺณกา ๑
[๘๗๖] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู ิตา อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป กโรนฺติ ฯเปฯ น ิโต
อคิลาโน อุจฺจาร วา ปสฺสาว วา กริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น ิเตน อคิลาเนน อุจฺจาโร วา ปสฺสาโว วา กาตพฺโพ ฯ
โย อนาทริย ปฏิจฺจ ิโต อคิลาโน อุจฺจาร วา ปสฺสาว วา กโรติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ_
[๘๗๗] สาวตฺถีนิทาน ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู หริเต อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กโรนฺติ ฯเปฯ
น หริเต อคิลาโน อุจฺจาร วา ปสฺสาว วา เขฬ วา กริสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา ฯ
น หริเต อคิลาเนน อุจฺจาโร วา ปสฺสาโว วา เขโฬ วา
กาตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ หริเต อคิลาโน อุจฺจาร วา
ปสฺสาว วา เขฬ วา กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
# ๑ ม. อิท ปาทฺวย นตฺถิ ฯ
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อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส
อปฺปหริเต กโต หริต โอตฺถรติ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
[๘๗๘] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู อุทเก อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กโรนฺติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา
อุทเก อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กริสฺสนฺติ เสยฺยถาป คิหี
กามโภคิโนติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกขฺ ู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
อุทเก อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กริสฺสนฺตีติ ฯเปฯ สจฺจ
กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว อุทเก อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กโรถาติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตุเมฺห
โมฆปุริสา อุทเก อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กริสฺสถ เนต
โมฆปุริสา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ น อุทเก
อุจฺจาร วา ปสฺสาว วา เขฬ วา กริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
เอวฺจิท ภควตา ภิกฺขูน สิกฺขาปท ปฺตฺต โหติ ฯ
[๘๗๙] เตน โข ปน สมเยน คิลานา ภิกฺขู อุทเก อุจฺจารมฺป

วินย. มหาวิภงฺโค (๒) - หนาที่ 570

ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กาตุ กุกฺกุจฺจายนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน
ภิกฺขุนา อุทเก อุจฺจารมฺป ปสฺสาวมฺป เขฬมฺป กาตุ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อิม สิกฺขาปท อุทฺทิเสยฺยาถ น อุทเก อคิลาโน
อุจฺจาร วา ปสฺสาว วา เขฬ วา กริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา ฯ
น อุทเก อคิลาเนน อุจฺจาโร วา ปสฺสาโว วา เขโฬ วา
กาตพฺโพ ฯ โย อนาทริย ปฏิจฺจ อุทเก อคิลาโน อุจฺจาร วา
ปสฺสาว วา เขฬ วา กโรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส คิลานสฺส ถเล
กโต อุทก โอตฺถรติ อาปทาสุ อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
ปาทุกาวคฺโค สตฺตโม ฯ
__________________
อุทฺทิฏ า โข อายสฺมนฺโต เสขิยา ธมฺมา ฯ ตตฺถายสฺมนฺเต
ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา
ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๑]
เสขิยกณฺฑ นิฏิต ฯ
_____________
# ๑ ม. เสขิยา นิฏิตา ฯ
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อธิกรณสมถา ธมฺมา
[๘๘๐] อิเม โข ปนายสฺมนฺโต สตฺต อธิกรณสมถา ธมฺมา
อุทฺเทส อาคจฺฉนฺติ ฯ อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน อธิกรณาน สมถาย วูปสมาย
สมฺมุขาวินโย ทาตพฺโพ สติวินโย ทาตพฺโพ อมูฬหฺ วินโย ทาตพฺโพ
ปฏิฺาย กาเรตพฺพ เยภุยฺยสิกา ตสฺส ปาปยสิกา ติณวตฺถารโกติ ฯ
อุทฺทิฏ า โข อายสฺมนฺโต สตฺต อธิกรณสมถา ธมฺมา ฯ
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสทุ ฺธา ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ตติยมฺป ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
อธิกรณสมถา ธมฺมา ๑ นิฏิตา ฯ
___________________
[๘๘๑] อุทฺทิฏ โข อายสฺมนฺโต นิทาน อุทฺทิฏา จตฺตาโร
ปาราชิกา ธมฺมา อุทฺทิฏ า เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา อุทฺทิฏา
เทฺว อนิยตา ธมฺมา อุทฺทฏิ า ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา
อุทฺทิฏา เทฺวนวุติ ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺทิฏา จตฺตาโร
ปาฏิเทสนียา ธมฺมา อุทฺทิฏา เสขิยา ธมฺมา อุททฺ ิฏา สตฺต
อธิกรณสมถา ธมฺมา ฯ เอตฺตก ตสฺส ภควโต สุตตฺ าคต
สุตฺตปริยาปนฺน อนฺวฑฺฒมาส อุทฺเทส อาคจฺฉติ ฯ ตตฺถ สพฺเพเหว
สมคฺเคหิ สมฺโมทมาเนหิ อวิวทมาเนหิ สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
มหาวิภงฺโค นิฏิโต ฯ
_________________
# ๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

