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วินยปฏเก มหาวคฺคสฺส
ปโม ภาโค
_______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มหาขนฺธก
[๑] เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา อุรุเวลาย วิหรติ นชฺชา
เนรฺชราย ตีเร โพธิรุกขฺ มูเล ปมาภิสมฺพุทฺโธ ฯ อถโข ภควา
โพธิรุกฺขมูเล สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสีทิ วิมตุ ฺติสุขปฏิสเวที ฯ
อถโข ภควา รตฺติยา ปม ยาม ปฏิจฺจสมุปฺปาท อนุโลมปฏิโลม
มนสากาสิ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา สฬายตน สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ
อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา
วิฺาณนิโรโธ วิฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ นามรูปนิโรธา
สฬายตนนิโรโธ สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ ผสฺสนิโรธา
เวทนานิโรโธ เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ ตณฺหานิโรธา
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อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ
ชาตินิโรธา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
นิรุชฺฌนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ
อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน
อุทาเนสิ
ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา
ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺมนฺติ ฯ
[๒] อถโข ภควา รตฺติยา มชฺฌิม ยาม ปฏิจฺจสมุปฺปาท
อนุโลมปฏิโลม มนสากาสิ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา
สฬายตน สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ อวิชชฺ าย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา
สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธ วิฺาณนิโรธา
นามรูปนิโรโธ นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ สฬายตนนิโรธา
ผสฺสนิโรโธ ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ เวทนานิโรธา ตณฺหา-
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นิโรโธ ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา
ภวนิโรโธ ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชรามรณ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ
ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา
ยโต ขย ปจฺจยาน อเวทีติ ฯ
[๓] อถโข ภควา รตฺติยา ปจฺฉิม ยาม ปฏิจฺจสมุปฺปาท
อนุโลมปฏิโลม มนสากาสิ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา
สฬายตน สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ อวิชชฺ าย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ
สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธ วิฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ
ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ ตณฺหา-
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นิโรธา อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ภวนิโรธา
ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
นิรุชฺฌนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ
โหตีติ ฯ อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม
อุทาน อุทาเนสิ
ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
วิธปู ย ติฏติ มารเสน
สุรโิ ยว ๑ โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺติ ฯ
โพธิกถา นิฏ ิตา ๒ ฯ
[๔] อถโข ภควา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา
วุฏหิตฺวา โพธิรุกฺขมูลา เยน อชปาลนิโคฺรโธ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อชปาลนิโคฺรธรุกฺขมูเล ๓ สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสีทิ
วิมุตฺติสุขปฏิสเวที ฯ
อถโข อฺตโร หหหุกชาติโก ๔ พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
#๑ ม. สูริโยว ฯ กตฺถจิ สูโรว อิติป ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ
#๓ ม. อชปาลนิโคฺรธมูเล ฯ ๔ ยุ. รา. หหหุกชาติโก ฯ หหหุกชาติโกติ โส กิร
#ทิฏมงฺคลิโก นาม มานวเสน โกธวเสน จ หหหุนฺติ กโรนฺโต วิจรติ ตสฺมา
#หหหุกชาติโกติ วุจฺจติ ฯ หุหุกกฺ ชาติโกติป ปนฺตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
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กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต
โข โส พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ กิตฺตาวตา นุ โข
โภ โคตม พฺราหฺมโณ โหติ กตเม จ ปน พฺราหฺมณกรณา
ธมฺมาติ ฯ อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม
อุทาน อุทาเนสิ
โย พฺราหฺมโณ พาหิตปาปธมฺโม
นีหหหุโก ๑ นิกกฺ สาโว ยตตฺโต
เวทนฺตคู วูสิตพฺรหฺมจริโย
ธมฺเมน โส ๒ พฺรหฺมวาท วเทยฺย
ยสฺสุสฺสทา นตฺถิ กุหิฺจิ โลเกติ ฯ
อชปาลนิโคฺรธกถา นิฏิตา ๓ ฯ
[๕] อถโข ภควา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา
วุฏหิตฺวา อชปาลนิโคฺรธมูลา เยน มุจลินฺโท เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา มุจลินฺทมูเล สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสีทิ
วิมุตฺติสุขปฏิสเวที ฯ
เตน โข ปน สมเยน มหาอกาลเมโฆ อุทปาทิ ฯ
สตฺตาหวทฺทลิกา สีตวาตทุทฺทินี ฯ อถโข มุจลินฺโท นาคราชา
สกภวนา นิกฺขมิตฺวา ภควโต กาย สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกขฺ ิปตฺวา
#๑ ยุ. รา. นิหุหหโก ฯ ม. นิหหหหโก นิกสาโว ฯ ๒ ยุ. รา. โส พฺราหฺมโณ ฯ
#๓ สี. อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ
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อุปริมุทฺธนิ มหนฺต ผณ กริตฺวา อฏาสิ มา ภควนฺต สีต
มา ภควนฺต อุณฺห มา ภควนฺต ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺโสติ ๑ ฯ
อถโข มุจลินฺโท นาคราชา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน วิทฺธ วิคตพลาหก
เทว วิทิตฺวา ภควโต กายา โภเค วินีเวเตฺวา สกวณฺณ
ปฏิสหริตฺวา มาณวกวณฺณ อภินิมฺมนิ ิตฺวา ภควโต ปุรโต อฏาสิ
อฺชลิโก ภควนฺต นมสฺสมาโน ฯ
อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน
อุทาเนสิ
สุโข วิเวโก ตุฏสฺส สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต
อพฺยาปชฺฌ สุข โลเก ปาณภูเตสุ สฺโม
สุขา วิราคตา โลเก กามาน สมติกฺกโม
อสฺมิมานสฺส โย วินโย เอต เว ปรม สุขนฺติ ฯ
มุจลินฺทกถา นิฏิตา ๒ ฯ
[๖] อถโข ภควา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา
วุฏหิตฺวา มุจลินฺทมูลา เยน ราชายตน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ราชายตนมูเล สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสีทิ
วิมุตฺติสุขปฏิสเวที ฯ
เตน โข ปน สมเยน ตปุสฺสภลฺลิกา ๓ วาณิชา อุกฺกลา ต
เทส อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ อถโข ตปุสฺสภลฺลิกาน
#๑ ม. สรีสป... ฯ ๒ สี. อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๓ สี. ตปสฺสุภลฺลิกา ฯ
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วาณิชาน าติสาโลหิตา เทวตา ตปุสฺสภลฺลิเก วาณิเช เอตทโวจ
อย มาริสา ภควา ราชายตนมูเล วิหรติ ปมาภิสมฺพุทฺโธ
คจฺฉถ ต ภควนฺต มนฺเถน จ มธุปณฺฑิกาย จ ปฏิมาเนถ
ต โว ภวิสสฺ ติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ อถโข ตปุสฺสภลฺลิกา
วาณิชา มนฺถฺจ มธุปณ
 ฺฑิกฺจ อาทาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต
ิตา โข ตปุสฺสภลฺลิกา วาณิชา ภควนฺต เอตทโวจจ ปฏิคฺคณฺหาตุ
โน ภนฺเต ภควา มนฺถฺจ มธุปณฺฑิกฺจ ย อมฺหาก อสฺส
ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ น โข
ตถาคตา หตฺเถสุ ปฏิคฺคณฺหนฺติ กิมฺหิ นุ โข อห ปฏิคฺคเณฺหยฺย
มนฺถฺจ มธุปณฺฑิกฺจาติ ฯ อถโข จตฺตาโร มหาราชา ๑ ภควโต
เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย จตุทฺทิสา จตฺตาโร เสลมเย
ปตฺเต ภควโต อุปนาเมสุ อิธ ภนฺเต ภควา ปฏิคฺคณฺหาตุ
มนฺถฺจ มธุปณฺฑิกฺจาติ ฯ ปฏิคฺคเหสิ ภควา ปจฺจคฺเฆ เสลมเย
ปตฺเต มนฺถฺจ มธุปณฑ
ฺ ิกฺจ ปฏิคฺคเหตฺวา จ ปริภฺุชิ ฯ
อถโข ตปุสสฺ ภลฺลิกา วาณิชา ๒ ภควนฺต เอตทโวจจ เอเต มย
ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉาม ธมฺมฺจ อุปาสเก โน ภควา
#๑ เยภุยฺเยน มหาราชาโนติ ทิสฺสติ ฯ ม. ยุ. อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. รา. อิโต ปร
#ภควนฺต โอนีตปตฺตปาณึ วิทิตฺวา ภควโต ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวาติ วจน ทิสฺสติ ฯ
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ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต สรณ คเตติ ฯ เต จ ๑ โลเก
ปม อุปาสกา อเหสุ เทฺววาจิกา ฯ
ราชายตนกถา นิฏิตา ๒ ฯ
[๗] อถโข ภควา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา
วุฏหิตฺวา ราชายตนมูลา เยน อชปาลนิโคฺรโธ เตนุปสงฺกมิ ๓ ฯ
ตตฺร สุท ภควา อชปาลนิโคฺรธมูเล วิหรติ ฯ อถโข ภควโต
รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ
อธิคโต โข มยาย ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต
ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย อาลยรามา โข
ปนาย ปชา อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา อาลยรามาย โข ปน
ปชาย อาลยรตาย อาลยสมฺมุทิตาย ทุทฺทส อิท าน ยทิท
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท อิทป โข าน สุทุทฺทส ยทิท
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
นิพฺพาน อหฺเจว โข ปน ธมฺม เทเสยฺย ปเร จ เม น
อาชาเนยฺยุ โส มมสฺส กิลมโถ สา มมสฺส วิเหสาติ ฯ
อปสฺสุ ภควนฺต อิมา อนจฺฉริยา คาถาโย ปฏิภสุ ปุพฺเพ
อสฺสุตปุพฺพา
#๑ ยุ. เต ว ฯ ๒ สี. อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๓ อิโต ปร เยภุยฺเยน
#อุปสงฺกมิตฺวาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ โส อติเรโกติ ทฏพฺโพ ฯ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 9

กิจฺเฉน เม อธิคต หลนฺทานิ ปกาสิตุ ฯ
ราคโทสปเรเตหิ นาย ธมฺโม สุสมฺพุโธ ฯ
ปฏิโสตคามึ นิปุณ คมฺภีร ทุทฺทส อณณ
ราครตฺตา น ทกฺขนฺติ ตโมกฺขนฺเธน อาวุฏาติ ฯ
อิติห ภควโต ปฏิสฺจิกฺขโต อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมติ โน
ธมฺมเทสนาย ฯ
[๘] อถโข พฺรหฺมโุ น สหมฺปติสฺส ๑ ภควโต เจตสา
เจโตปริวิตกฺกมฺาย เอตทโหสิ นสฺสติ วต โภ โลโก
วินสฺสติ วต โภ โลโก ยตฺร หิ นาม ตถาคตสฺส อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมติ โน ธมฺมเทสนายาติ ฯ
อถโข พฺรหฺมา สหมฺปติ เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส
สมฺมิฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย
เอวเมว ๒ พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ
อถโข พฺรหฺมา สหมฺปติ เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ทกฺขิณชาณุมณฺฑล ๓
ปวิย ๔ นิหนฺตฺวา เยน ภควา เตนฺชลึ ปณาเมตฺวา
ภควนฺต เอตทโวจ เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺม เทเสตุ สุคโต
ธมฺม สนฺติ ๕ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา ๖ อสฺสวนตา ธมฺมสฺส
#๑ สหปฺปตีติป ตสฺส นาม ฯ ๒ สี. เอวเมว ฯ ๓ ยุ. ทกฺขิณฺชานุมณฺฑล ฯ
#๔ รา. ภูมิย ฯ สี. ปุถุวิย ฯ ๕ สนฺตีธาติป ปาโ ฯ ๖ สี. อปฺปรชกฺขชาติยา ฯ
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ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อฺาตาโรติ ฯ อิทมโวจ
พฺรหฺมา สหมฺปติ อิท วตฺวา อถาปร เอตทโวจ
ปาตุรโหสิ มคเธสุ ปุพฺเพ
ธมฺโม อสุทฺโธ สมเลหิ จินฺติโต ฯ
อปาปุเรต อมตสฺส ทฺวาร
สุณนฺตุ ธมฺม วิมเลนานุพุทฺธ ฯ
เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏิโต
ยถาป ปสฺเส ชนต สมนฺตโต
ตถูปม ธมฺมมย สุเมธ
ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ
โสกาวติณฺณ ชนต อเปตโสโก
อเวกฺขสฺสุ ๑ ชาติชราภิภูต ฯ
อุฏเหิ วีร วิชิตสงฺคาม
สตฺถวาห อนณ วิจร โลเก ฯ
เทสสฺสุ ๒ ภควา ธมฺม อฺาตาโร ภวิสฺสนฺตีติ ๓ ฯ
#๑ อเปกฺขสฺสูติป ปาโ ฯ ๒ เยภุยฺเยน เทเสตูติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. รา.
#ติกฺขตฺตุ อชฺเฌสนา กตา ฯ เตสุ หิ เอว ทิสฺสติ เอว วุตฺเต ภควา พฺรหฺมาน
#สหมฺปตึ เอตทโวจ มยฺห โข พฺรหฺเม เอตทโหสิ อธิคโต โข มยาย ธมฺโม .. สา มมสฺส
#วิเหสาติ อปสฺสุ ม พฺรหฺเม อิมา อนจฺฉริยา คาถาโย ปฏิภสุ ปุพฺเพ เม
#อสฺสุตปุพฺพา ... อาวุฏาติ อิติห เม พฺรหฺเม ปฏิสฺจิกฺขโต อปฺโปสฺสุกฺกตาย
#จิตฺต นมติ โน ธมฺมเทสนายาติ ฯ ทุติยมฺปโข พฺรหฺมา สหมฺปติ ภควนฺต เอตทโวจ
#เทเสตุ ภนฺเต
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[๙] อถโข ภควา พฺรหฺมุโน จ อชฺเฌสน วิทิตฺวา สตฺเตสุ
จ การฺุต ปฏิจฺจ พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกสิ ฯ อทฺทสา
โข ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต สตฺเต อปฺปรชกฺเข
มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย
ทุวิฺาปเย อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน ๑ วิหรนฺเต ฯ
เสยฺยถาป นาม อุปฺปลินยิ  วา ปทุมนิ ิย วา ปุณฺฑรีกินิย วา
อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ
อุทเก สวฑฺฒานิ อุทกานุคฺคตานิ อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ อปฺเปกจฺจานิ
อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก
สวฑฺฒานิ สโมทก ิตานิ อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ
วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ อุทกา
อจฺจุคฺคมฺม ติฏนฺติ ๒ อนุปลิตฺตานิ อุทเกน เอวเมว ๓ ภควา
พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต อทฺทส สตฺเต อปฺปรชกฺเข
มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย
ทุวิฺาปเย อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต
#ภควา ธมฺม ... อฺาตาโร ภวิสฺสนฺตตี ิ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา พฺรหฺมาน สหมฺปตึ
#เอตทโวจ มยฺห โข พฺรหฺเม เอตทโหสิ ... โน ธมฺมเทสนายาติ ฯ ตติยมฺป โข
#พฺรหฺมา สหมฺปติ ภควนฺต เอตทโวจ เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺม ... อฺาตาโร
#ภวิสฺสนฺตีติ ฯ
#๑ ม. ...ทสฺสาวิเน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ิตานิ ฯ ๓ ม. เอวเมว ฯ
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ทิสฺวาน พฺรหฺมาน สหมฺปตึ คาถาย อชฺฌภาสิ
อปารุตา เต ๑ อมตสฺส ทฺวารา
เย โสตวนฺโต ปมฺุจนฺตุ สทฺธ ฯ
วิหึสสฺี ปคุณ น ภาสึ
ธมฺม ปณีต มนุเชสุ พฺรหฺเมติ ฯ
อถโข พฺรหฺมา สหมฺปติ กตาวกาโส โขมฺหิ ภควตา
ธมฺมเทสนายาติ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ
พฺรหฺมยาจนกถา นิฏิตา ๒
[๑๐] อถโข ภควโต เอตทโหสิ กสฺส นุ โข อห ปม
ธมฺม เทเสยฺย โก อิม ธมฺม ขิปปฺ เมว อาชานิสฺสตีติ ฯ
อถโข ภควโต เอตทโหสิ อย โข อาฬาโร กาลาโม ปณฺฑิโต
พฺยตฺโต เมธาวี ทีฆรตฺต อปฺปรชกฺขชาติโก ยนฺนูนาห อาฬารสฺส
กาลามสฺส ปม ธมฺม เทเสยฺย โส อิม ธมฺม ขิปฺปเมว
อาชานิสฺสตีติ ฯ อถโข เทวตา ๓ อนฺตรหิตา ภควโต อาโรเจสิ
สตฺตาหกาลกโต ภนฺเต อาฬาโร กาลาโมติ ฯ ภควโตป โข
าณ อุทปาทิ สตฺตาหกาลกโต อาฬาโร กาลาโมติ ฯ อถโข
#๑ ม. ยุ. เตส ฯ ๒ สี. อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. อนฺตรหิตา
#เทวตา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ภควโต เอตทโหสิ มหาชานิโย โข อาฬาโร กาลาโม สเจ
หิ โส อิม ธมฺม สุเณยฺย ขิปฺปเมว อาชาเนยฺยาติ ฯ อถโข
ภควโต เอตทโหสิ กสฺส นุ โข อห ปม ธมฺม เทเสยฺย
โก อิม ธมฺม ขิปฺปเมว อาชานิสสฺ ตีติ ฯ อถโข ภควโต
เอตทโหสิ อย โข อุทฺทโก รามปุตฺโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต
เมธาวี ทีฆรตฺต อปฺปรชกฺขชาติโก ยนฺนูนาห อุทฺทกสฺส
รามปุตฺตสฺส ปม ธมฺม เทเสยฺย โส อิม ธมฺม ขิปฺปเมว
อาชานิสฺสตีติ ฯ อถโข เทวตา อนฺตรหิตา ภควโต อาโรเจสิ
อภิโทสกาลกโต ภนฺเต อุทฺทโก รามปุตฺโตติ ฯ ภควโตป โข
าณ อุทปาทิ อภิโทสกาลกโต อุทฺทโก รามปุตฺโตติ ฯ อถโข
ภควโต เอตทโหสิ มหาชานิโย โข อุทฺทโก รามปุตฺโต สเจ
หิ โส อิม ธมฺม สุเณยฺย ขิปฺปเมว อาชาเนยฺยาติ ฯ อถโข
ภควโต เอตทโหสิ กสฺส นุ โข อห ปม ธมฺม เทเสยฺย
โก อิม ธมฺม ขิปปฺ เมว อาชานิสฺสตีติ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ
พหูปการา โข เม ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู เย ม ปธานปหิตตฺต
อุปฏหึสุ ยนฺนูนาห ปฺจวคฺคิยาน ภิกฺขูน ปม ธมฺม
เทเสยฺยนฺติ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ กห นุ โข เอตรหิ
ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู วิหรนฺตีติ ฯ อทฺทสา โข ภควา ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกกฺ นฺตมานุสเกน ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู พาราณสิย
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วิหรนฺเต อิสิปตเน มิคทาเย ฯ อถโข ภควา อุรุเวลาย ยถาภิรนฺต
วิหริตฺวา เยน พาราณสี เตน จาริก ปกฺกามิ ฯ
[๑๑] อทฺทสา โข อุปโก อาชีวโก ภควนฺต อนฺตรา จ คย
อนฺตรา จ โพธึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺน ทิสฺวาน ภควนฺต เอตทโวจ
วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส อินฺทรฺ ิยานิ ปริสทุ ฺโธ ฉวิวณฺโณg
ปริโยทาโต กสิ ตฺว อาวุโส อุททฺ ิสฺส ปพฺพชิโต โก วา
เต สตฺถา กสฺส วา ตฺว ธมฺม โรเจสีติ ฯ เอว วุตฺเต ภควา
อุปก อาชีวก คาถาหิ อชฺฌภาสิ
สพฺพาภิภู สพฺพวิทูหมสฺมิ
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต
สพฺพฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต
สย อภิฺาย กมุทฺทิเสยฺย ฯ
น เม อาจริโย อตฺถิ
สทิโส เม น วิชชฺ ติ
สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ
นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโล ฯ
อหฺหิ อรหา โลเก
อห สตฺถา อนุตตฺ โร
เอโกมฺหิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สีตภิ ูโตสฺมิ นิพฺพุโต ฯ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตุ
คจฺฉามิ กาสิน ปุร
อนฺธภูตสฺมึ โลกสฺมึ
อหฺึ ๑ อมตทุนฺทุภินฺติ ฯ
ยถา โข ตฺว อาวุโส ปฏิชานาสิ อรหสิ อนนฺตชิโนติ ฯ
มาทิสา เว ชินา โหนฺติ เย ปตฺตา อาสวกฺขย ฯ
#๑ ยุ. อหฺหิ ฯ
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ชิตา เม ปาปกา ธมฺมา ตสฺมาหมุปก ชิโนติ ฯ
เอว วุตฺเต อุปโก อาชีวโก หุเวยฺยาวุโสติ ๑ วตฺวา สีส
โอกมฺเปตฺวา อุมฺมคฺค คเหตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๑๒] อถโข ภควา อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน พาราณสี
อิสิปตน มิคทาโย เยน ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ ฯ
อทฺทสสุ โข ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควนฺต ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวาน อฺมฺ [๒] สณฺเปสุ อย อาวุโส สมโณ โคตโม
อาคจฺฉติ พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย โส
เนว อภิวาเทตพฺโพ น ปจฺจุฏาตพฺโพ นาสฺส ปตฺตจีวร
ปฏิคฺคเหตพฺพ อปจ โข อาสน เปตพฺพ สเจ [๓] อากงฺขิสฺสติ
นิสีทิสฺสตีติ ฯ ยถา ยถา โข ภควา ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู อุปสงฺกมติ
ตถา ตถา เต ๔ ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู [๕] สกาย กติกาย [๖]
อสณฺหนฺตา ภควนฺต ปจฺจุคฺคนฺตฺวา เอโก ภควโต ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหสิ
เอโก อาสน ปฺาเปสิ เอโก ปาโททก [๗] ปาทป [๘] ปาทกถลิก
อุปนิกฺขิป ฯ นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ นิสชฺช
โข ภควา ปาเท ปกฺขาเลสิ ฯ อปสฺสุ ภควนฺต นาเมน จ
อาวุโสวาเทน จ สมุทาจรนฺติ ฯ เอว วุตฺเต ภควา ปฺจวคฺคิเย
ภิกฺขู เอตทโวจ มา ภิกฺขเว ตถาคต นาเมน จ อาวุโสวาเทน
#๑ สี. หุเวยฺย อาวุโสติ ฯ ม. ยุ. หุเปยฺย อาวุโสติ ฯ รา. หุเปยฺยาวุโสติ ฯ
#๒ ม. กติก ฯ ๓ ม. โส ฯ ๔ ม. อย สทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ ๕ โป. น
#สกฺโกนฺติ สณฺาตุ ฯ ม. นาสกฺขึสุ ฯ ๖ ม. สฺาตุ ฯ ๗-๘ ม. เอโก ฯ
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จ สมุทาจริตฺถ ๑ อรห ภิกฺขเว ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โอทหถ ภิกฺขเว โสต อมตมธิคต อหมนุสาสามิ อห
ธมฺม เทเสมิ ยถานุสิฏ ๒ ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย
กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร
พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ เอว วุตฺเต ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู
ภควนฺต เอตทโวจจ ตายป โข ตฺว อาวุโส โคตม
จริยาย ๓ ตาย ปฏิปทาย ตาย ทุกฺกรการิกาย เนวชฺฌคา
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสส กึ ปน ตฺว [๔] เอตรหิ
พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย อธิคมิสฺสสิ
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อลมริยาณทสฺสนวิเสสนฺติ ฯ เอว วุตฺเต ภควา
ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจ น ภิกขฺ เว ตถาคโต พาหุลฺลโิ ก
น ปธานวิพฺภนฺโต น อาวตฺโต พาหุลฺลาย อรห ภิกฺขเว ตถาคโต
สมฺมาสมฺพุทฺโธ โอทหถ ภิกฺขเว โสต อมตมธิคต อหมนุสาสามิ
อห ธมฺม เทเสมิ ยถานุสิฏ ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว
ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ
#๑ ม. ยุ. สมุทาจรถ ฯ ๒ อิโต ปร สพฺพโปตฺถเกสุ ตถาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ โส ปน
#ยสฺมา ยถานุสิฏนฺติ ปท ปฏิปชฺชมานาติ ปเท กิริยาวิเสสน โหติ ตสฺมา
#อติเรโกติ ทฏพฺโพ ฯ เตน ต วชฺเชตฺวา โสธิต ฯ ๓ สี. ม. อิริยาย ฯ
#๔ โป. อาวุโส ฯ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 17

ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ ทุติยมฺป โข ปฺจวคฺคิยา
ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจจ ฯเปฯ ทุติยมฺป โข ภควา ปฺจวคฺคิเย
ภิกฺขู เอตทโวจ ฯเปฯ ตติยมฺป โข ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู
ภควนฺต เอตทโวจจ ตายป โข ตฺว อาวุโส โคตม จริยาย
ตาย ปฏิปทาย ตาย ทุกฺกรการิกาย เนวชฺฌคา อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อลมริยาณทสฺสนวิเสส กึ ปน ตฺว เอตรหิ พาหุลฺลโิ ก
ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย อธิคมิสฺสสิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อลมริยาณทสฺสนวิเสสนฺติ ฯ เอว วุตฺเต ภควา ปฺจวคฺคิเย
ภิกฺขู เอตทโวจ อภิชานาถ เม โน ตุเมฺห ภิกฺขเว อิโต
ปุพฺเพ [๑] ภาสิตเมตนฺติ ๒ ฯ โนเหต ภนฺเต ๓ ฯ อรห ภิกฺขเว
ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ โอทหถ ภิกฺขเว โสต อมตมธิคต
อหมนุสาสามิ อห ธมฺม เทเสมิ ยถานุสิฏ ปฏิชฺชมานา
นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเ ว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ อสกฺขิ
โข ภควา ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู สฺาเปตุ ฯ อถโข ปฺจวคฺคิยา
ภิกฺขู ภควนฺต สุสฺสูสึสุ โสต โอทหึสุ อฺาย ๔ จิตฺต อุปฏาเปสุ ฯ
[๑๓] อถโข ภควา ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู อามนฺเตสิ เทฺวเม
#๑ โป. ม. ยุ. เอวรูป ฯ ๒ สี. ธมฺมาธิคตเมตนฺติ ฯ รา. อพฺภาจิกฺขิตเมตนฺติ ฯ
#๓ โป. ม. ยุ. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๔ โป. ม. ยุ. อฺา ฯ
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ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา ๑ ฯ โย จาย กาเมสุ
กามสุขลฺลิกานุโยโค หีโน คมฺโม โปถุชชฺ นิโก อนริโย อนตฺถสฺหิโต
โย จาย อตฺตกิลมถานุโยโค ทุกฺโข อนริโย อนตฺถสฺหิโต
เอเต เต ๒ ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺฌมิ า ปฏิปทา
ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี าณกรณี อุปสมาย อภิฺาย
สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ กตมา จ สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา
ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี าณกรณี อุปสมาย
อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา
สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ
สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน
อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี าณกรณี อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย
นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ
[๑๔] อิท โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ ชาติป ทุกฺขา
ชราป ทุกฺขา พฺยาธีป ๓ ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺข อปฺปเยหิ
#๑ อิโต ปร สีหลโปตฺถก เปตฺวา สพฺพตฺถ กตเม เทฺวติ กเถตุกามตาปุจฺฉา
#ปกฺขิตฺตา ฯ อยมฺปน สีหลโปตฺถก อนุวตฺติตฺวา โสธิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
#๒ สีหลโปตฺถก เปตฺวา สพฺพตฺถ โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ อยมฺปน สีหลโปตฺถก
#อนุวตฺติตฺวา โสธิโตติ ทฏพฺโพ ฯ ๓ พฺยาธีป ทุกฺขาติ อิท ปท วิภงฺเค
#ทุกฺขสจฺจนิทฺเทสปาลิย น อาคต เตเนว
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สมฺปโยโค ทุกฺโข ปเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข ยมฺปจฺฉ น
ลภติ ตมฺป ทุกฺข สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา ฯ อิท
โข ปน ภิกขฺ เว ทุกฺขสมุทโย ๑ อริยสจฺจ ยาย ตณฺหา โปโนพฺภวิกา
นนฺทิราคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทินี เสยฺยถีท กามตณฺหา
ภวตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ อิท โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ ๒
อริยสจฺจ โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค
ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย ฯ อิท โข ปน ภิกขฺ เว ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทา อริยสจฺจ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ
[๑๕] อิท ทุกฺข อริยสจฺจนฺติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ
ธมฺเมสุ จกฺขุ อุทปาทิ าณ อุทปาทิ ปฺา อุทปาทิ วิชฺชา
#วิสุทฺธิมคฺเคป ทุกฺขสจฺจนิทฺเทเส ต น อุทฺทิฏ ฯ
#ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺตปาลิยเยว ปน อุปลพฺภติ ฯ ตสฺมา ตตฺเถวิมสฺส วจเนป
#อฺตฺถ จ อวจเน การณ วีมสิตพฺพ ฯ อิมสฺมิฺจ าเน
#โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป ทุกฺขาติ วิภงฺเค ทุกฺขสจฺจนิทฺเทเส อาคต อิธ
#ปน ต นตฺถิ ฯ ตตฺถาป การณ ปริเยสิตพฺพนฺติ ตติยสารตฺถทีปนี ฯ ๑-๒ สพฺพตฺถ
#ทุกฺขสมุทย อริยสจฺจ ทุกฺขนิโรธ อริยสจฺจนฺติ ทิสฺสติ ฯ ตมฺปน
#ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจนฺติ ปาลิยา น สเมติ ฯ เตนาย อมฺหาก อนุมติยา
#โสธิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
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อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ ต โข ปนิท ทุกฺข อริยสจฺจ
ปริฺเยฺยนฺติ เม ภิกขฺ เว ฯเปฯ ปริฺาตนฺติ เม ภิกฺขเว
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุ อุทปาทิ าณ อุทปาทิ ปฺา
อุทปาทิ วิชชฺ า อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ อิท ทุกฺขสมุทโย
อริยสจฺจนฺติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุ
อุทปาทิ าณ อุทปาทิ ปฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก
อุทปาทิ ฯ ต โข ปนิท ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ ปหาตพฺพนฺติ เม
ภิกฺขเว ฯเปฯ ปหีนนฺติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ
จกฺขุ อุทปาทิ าณ อุทปาทิ ปฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ
อาโลโก อุทปาทิ ฯ อิท ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจนฺติ เม ภิกขฺ เว
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุ อุทปาทิ าณ อุทปาทิ
ปฺา อุทปาทิ วิชชฺ า อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ ต โข
ปนิท ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ สจฺฉิกาตพฺพนฺติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ
สจฺฉิกตนฺติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุ อุทปาทิ
าณ อุทปาทิ ปฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก
อุทปาทิ ฯ อิท ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจนฺติ เม ภิกฺขเว
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุ อุทปาทิ าณ อุทปาทิ
ปฺา อุทปาทิ วิชชฺ า อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ ต โข
ปนิท ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ ภาเวตพฺพนฺติ เม
ภิกฺขเว ฯเปฯ ภาวิตนฺติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ
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จกฺขุ อุทปาทิ าณ อุทปาทิ ปฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ
อาโลโก อุทปาทิ ฯ
[๑๖] ยาวกีวฺจ เม ภิกฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ
เอวนฺติปริวฏฏ ทฺวาทสาการ ยถาภูต าณทสฺสน น สุวสิ ุทฺธ
อโหสิ เนว ตาวาห ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
อภิสมฺพุทฺโธ ๑ ปจฺจฺาสึ ฯ ยโต จ โข เม ภิกฺขเว อิเมสุ
จตูสุ อริยสจฺเจสุ เอวนฺติปริวฏฏ ทฺวาทสาการ ยถาภูต าณทสฺสน
สุวิสุทฺธ อโหสิ อถาห ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
อภิสมฺพุทฺโธ ปจฺจฺาสึ ฯ าณฺจ ปน เม ทสฺสน อุทปาทิ
อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ๒ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ๓
#๑ ม. ยุ. รา. อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ ๒ อมฺหาก โปตฺถก เปตฺวา สพฺพตฺถ
#เจโตวิมุตฺตีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ โส น ยุชฺชติ ฯ กสฺมา ฯ น เกวล เจโตวิมุตฺติ
#อิธ อธิปฺเปตา ปฺาวิมุตฺติป อิธ คหิตา ฯ ๓ อิโต ปร อิทมโวจ ภควา
#อตฺตมนา ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขุ ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺตีติ ยุโรปยโปตฺถเก อาคต ฯ
#อฺตฺถ ปน น ทิสฺสติ ฯ อนตฺตลกฺขณสุตฺตนฺเต ปน สพฺพตฺถ ทิสฺสติ ฯ
#ตติยสารตฺถทีปนิยมฺป อิมสฺมึ สุตฺตนฺเต อวณฺเณตฺวา อนตฺตลกฺขณสุตฺตนฺเต
#วณฺณิต ฯ อาทิตฺตปริยาเย ปน สพฺพตฺถ น ทิสฺสติ ฯ อิมสฺมึ จ อาทิตฺตปริยาเย จ
#อวจเน อนตฺตลกฺขณสุตฺตนฺเต จ วจเน การณ ปริเยสิตพฺพ ฯ
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อิมสฺมิฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน อายสฺมโต
โกณฺฑฺสฺส วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
[๑๗] ปวตฺติเต จ ๑ ภควตา ธมฺมจกฺเก ภุมฺมา เทวา
สทฺทมนุสฺสาเวสุ เอตมฺภควตา ๒ พาราณสิย อิสิปตเน มิคทาเย อนุตฺตร
ธมฺมจกฺก ปวตฺติต อปฺปฏิวตฺติย สมเณน วา พฺราหฺมเณน
วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ ฯ
ภุมฺมาน เทวาน สทฺท สุตฺวา จาตุมฺมหาราชิกา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุ ฯ
จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน สทฺท สุตฺวา ตาวตึสา เทวา
สทฺทมนุสฺสาเวสุ ฯเปฯ ยามา เทวา ... ตุสิตา เทวา ... นิมฺมานรตี
เทวา ... ปรนิมฺมิตวสวตฺตี เทวา ... พฺรหฺมกายิกา เทวา
สทฺทมนุสฺสาเวสุ ฯ เอตมฺภควตา พาราณสิย อิสิปตเน มิคทาเย อนุตฺตร
ธมฺมจกฺก ปวตฺติต อปฺปฏิวตฺติย สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา
เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ ฯ
อิติห เตน ขเณน [๓] เตน มุหุตฺเตน ยาว พฺรหฺมโลกา สทฺโท
อพฺภุคฺคจฺฉิ ฯ อยฺจ ทสสหสฺสี โลกธาตุ สงฺกมฺป สมฺปกมฺป
#๑ สี. ม. จ ปน ฯ ๒ สี. ยุ. เอว ภควตา ฯ ๓ ม. ยุ. รา. เตน ลเยน ฯ
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สมฺปเวธิ ฯ อปฺปมาโณ จ อุฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ
อติกฺกมฺม ๑ เทวาน เทวานุภาว ๒ ฯ อถโข ภควา อุทาน ๓ อุทาเนสิ
อฺาสิ วต โภ โกณฺฑฺโ อฺาสิ วต โภ โกณฺฑฺโติ ฯ
อิติหิท อายสฺมโต โกณฺฑฺสฺส อฺาโกณฺฑฺโเตฺวว ๔
นาม อโหสิ ฯ
[๑๘] อถโข อายสฺมา อฺาโกณฺฑฺโ ๕ ทิฏธมฺโม ปตฺตธมฺโม
วิทิตธมฺโม ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ
เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุ สาสเน ภควนฺต เอตทโวจ
ลเภยฺยาห ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ
เอหิ ภิกฺขูติ ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จร พฺรหฺมจริย
สมฺมา ทุกขฺ สฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ สา ว ตสฺส อายสฺมโต
อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ
[๑๙] อถโข ภควา ตทวเสเส ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย โอวทิ
อนุสาสิ ฯ อถโข อายสฺมโต จ วปฺปสฺส อายสฺมโต จ ภทฺทิยสฺส
ภควตา ธมฺมิยา กถาย โอวทิยมานาน อนุสาสิยมานาน วิรช
วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ ฯ เต ทิฏ ธมฺมา ปตฺตธมฺมา วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา
ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา
#๑ โป. อติกฺกมฺเมว ฯ ๒ เยภุยฺเยน อิติสทฺโท ปกฺขติ ฺโต ฯ โส สมาปนฺโน
#ทฏพฺโพ ฯ ๓ ม. ยุ. รา. อิม อุทาน ฯ ๔-๕ ม. อฺาสิโกณฺฑฺโเตฺวว ฯ
#ยุ. รา. อฺาตโกณฺฑฺโ ฯ
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สตฺถุ สาสเน ภควนฺต เอตทโวจจ ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต
สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺติ ฯ เอถ ภิกฺขโวติ
ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ สา ว เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา
อโหสิ ฯ อถโข ภควา ตทวเสเส ภิกฺขู นีหารภตฺโต [๑] ธมฺมิยา
กถาย โอวทิ อนุสาสิ ฯ ย ตโย ภิกฺขู ปณฺฑาย จริตฺวา
อาหรนฺติ เตน ฉพฺพคฺโค ยาเปติ ฯ อถโข อายสฺมโต จ
มหานามสฺส อายสฺมโต จ อสฺสชิสสฺ ภควตา ธมฺมิยา กถาย
โอวทิยมานาน อนุสาสิยมานาน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ เต ทิฏธมฺมา
ปตฺตธมฺมา วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา ติณณ
ฺ วิจิกิจฺฉา วิคตกถกถา
เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ สาสเน ภควนฺต
เอตทโวจจ ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช
ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺติ ฯ เอถ ภิกฺขโวติ ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต
ธมฺโม จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ
สา ว เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ
[๒๐] อถโข ภควา ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู อามนฺเตสิ รูป
ภิกฺขเว อนตฺตา ฯ รูปฺจ หิท ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส
นยิท รูป อาพาธาย สวตฺเตยฺย ลพฺเภถ จ รูเป เอว เม
#๑ ยุ. รา. เอตฺอนฺตเร อิมินา นีหาเรนาติ ปาทฺวย อตฺถิ ฯ
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รูป โหตุ เอว เม รูป มา อโหสีติ ฯ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว
รูป อนตฺตา ตสฺมา รูป อาพาธาย สวตฺตติ น จ ลพฺภติ
รูเป เอว เม รูป โหตุ เอว เม รูป มา อโหสีติ ฯ
เวทนา อนตฺตา ฯ เวทนา จ หิท ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส
นยิท เวทนา อาพาธาย สวตฺเตยฺย ลพฺเภถ จ เวทนาย
เอว เม เวทนา โหตุ เอว เม เวทนา มา อโหสีติ ฯ ยสฺมา
จ โข ภิกฺขเว เวทนา อนตฺตา ตสฺมา เวทนา อาพาธาย
สวตฺตติ น จ ลพฺภติ เวทนาย เอว เม เวทนา โหตุ เอว
เม เวทนา มา อโหสีติ ฯ สฺา อนตฺตา ฯ สฺา จ หิท
ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส นยิท สฺา อาพาธาย สวตฺเตยฺย ฯ
ลพฺเภถ จ สฺาย เอว เม สฺา โหตุ เอว เม สฺา
มา อโหสีติ ฯ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว สฺา อนตฺตา ตสฺมา
สฺา อาพาธาย สวตฺตติ น จ ลพฺภติ สฺาย เอว เม
สฺา โหตุ เอว เม สฺา มา อโหสีติ ฯ สงฺขารา
อนตฺตา ฯ สงฺขารา จ หิท ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺสสุ นยิท
สงฺขารา อาพาธาย สวตฺเตยฺยุ ลพฺเภถ จ สงฺขาเรสุ เอว
เม สงฺขารา โหนฺตุ เอว เม สงฺขารา มา อเหสุนฺติ ฯ ยสฺมา
จ โข ภิกฺขเว สงฺขารา อนตฺตา ตสฺมา สงฺขารา อาพาธาย
สวตฺตนฺติ น จ ลพฺภติ สงฺขาเรสุ เอว เม สงฺขารา โหนฺตุ
เอว เม สงฺขารา มา อเหสุนฺติ ฯ วิฺาณ อนตฺตา ฯ วิฺาณฺจ
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หิท ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส นยิท วิฺาณ อาพาธาย
สวตฺเตยฺย ลพฺเภถ จ วิฺาเณ เอว เม วิฺาณ โหตุ
เอว เม วิฺาณ มา อโหสีติ ฯ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว
วิฺาณ อนตฺตา ตสฺมา วิฺาณ อาพาธาย สวตฺตติ
น จ ลพฺภติ วิฺาเณ เอว เม วิฺาณ โหตุ เอว เม
วิฺาณ มา อโหสีติ ฯ
[๒๑] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ
อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต
สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ เวทนา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา
ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ
ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ สฺา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ฯ
ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย
ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต
มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
สงฺขารา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ฯ อนิจฺจา ภนฺเต ฯ ย
ปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ
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ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ ต สมนุปสฺสติ ุ เอต มม
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ วิฺาณ
นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ ฯ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข
วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ ย ปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม
กลฺล นุ ต สมนุปสฺสิตุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม
อตฺตาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
[๒๒] ตสฺมาติห ภิกขฺ เว ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา
หีน วา ปณีต วา ย ทูเร วา ๑ สนฺติเก วา สพฺพ รูป
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ ยา กาจิ เวทนา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา
อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา
วา ปณีตา วา ยา ทูเร วา สนฺติเก วา สพฺพา เวทนา
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ ยา กาจิ สฺา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา
อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา
วา ปณีตา วา ยา ทูเร วา สนฺติเก วา สพฺพา สฺา
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เย เกจิ สงฺขารา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา
อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา
#๑ โป. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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หีนา วา ปณีตา วา เย ทูเร วา สนฺติเก วา สพฺเพ สงฺขารา
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา
หีน วา ปณีต วา ย ทูเร วา สนฺติเก วา สพฺพ วิฺาณ
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
[๒๓] เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึป
นิพฺพินฺทติ เวทนายป นิพฺพินฺทติ สฺายป นิพฺพินฺทติ สงฺขาเรสุป
นิพฺพินฺทติ วิฺาณสฺมึป นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา
วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ๑ าณ โหติ ขีณา ชาติ วุสติ 
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ
[๒๔] อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมนา ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควโต
ภาสิต อภินนฺทท ฯ อิมสฺมึ จ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน
ปฺจวคฺคิยาน ภิกฺขูน อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ ฯ
เตน โข ปน สมเยน ฉ โลเก อรหนฺโต โหนฺติ ฯ
ปมภาณวาร
[๒๕] เตน โข ปน สมเยน พาราณสิย ยโส นาม กุลปุตฺโต
เสฏิปุตฺโต สุขุมาโล โหติ ฯ ตสฺส ตโย ปาสาทา โหนฺติ
#๑ วิมุตฺตมฺหีติป ปาโ ฯ
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เอโก เหมนฺติโก เอโก คิมฺหิโก เอโก วสฺสิโก ฯ โส
วสฺสิเก ปาสาเท จตฺตาโร มาเส ๑ นิปฺปุริเสหิ ตุริเยหิ ปริจารยมาโน ๒
น เหฏาปาสาท ๓ โอโรหติ ฯ อถโข ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส ปฺจหิ
กามคุเณหิ สมปฺปตสฺส สมงฺคิภูตสฺส ปริจารยมานสฺส ปฏิกจฺเจว ๔
นิทฺทา โอกฺกมิ ปริชนสฺสป ปจฺฉา นิทฺทา โอกฺกมิ ฯ สพฺพรตฺติโย
จ เตลปฺปทีโป ฌายติ ฯ อถโข ยโส กุลปุตฺโต
ปฏิกจฺเจว ปพุชฺฌิตฺวา ๕ อทฺทส สก ปริชน สุปนฺต อฺิสฺสา
กจฺเฉ วีณ อฺิสฺสา กณฺเ มุทิงฺค ๖ อฺิสฺสา อุเร ๗-x
อาลมฺพร อฺ ๘ วิเกสิก อฺ วิเขฬิก อฺา ๙ วิปฺปลปนฺติโย
หตฺถปฺปตฺต สุสาน มฺเ ฯ ทิสฺวานสฺส อาทีนโว ปาตุรโหสิ
นิพฺพิทาย จิตฺต สณฺาสิ ฯ อถโข ยโส กุลปุตฺโต อุทาน
อุทาเนสิ อุปทฺทูต วต โภ อุปสฺสฏ วต โภติ ฯ
อถโข ยโส กุลปุตฺโต สุวณฺณปาทุกาโย อาโรหิตฺวา เยน
นิเวสนทฺวาร เตนุปสงฺกมิ ฯ อมนุสฺสา ทฺวาร วิวรึสุ มา
ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส โกจิ อนฺตรายมกาสิ อคารสฺมา อนคาริย
#๑ สี. วสฺสิเก มาเส ฯ ๒ ม. ยุ. ปริจาริยมาโน ฯ ๓ ยุ. เหฏาปาสาทา ฯ
#๔ สี. ยุ. ปฏิคจฺเจว ฯ ๕ ยุ. รา. ปฏิพุชฌ
ฺ ิตฺวา ฯ
#๖ สี. ยุ. มุติงฺค ฯ โส ปน มฤทงฺโคติ สกฏสทฺเทน น สเมติ ฯ
#๗ สี. ม. ยุ. รา. กจฺเฉ ฯ ๘ โป. อฺิสฺสา วิเกสิก วา วิเขฬิก
#วิปฺปลปนฺติโย ฯ ๙ สพฺพตฺถ น ทิสฺสตาย ปาโ อฺตฺร
#รามฺโปตฺถกา ฯ อยมฺปน ต อนุวตฺติตฺวา โสธิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
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ปพฺพชฺชายาติ ฯ อถโข ยโส กุลปุตฺโต เยน นครทฺวาร
เตนุปสงฺกมิ ฯ อมนุสฺสา ทฺวาร วิวรึสุ มา ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส
โกจิ อนฺตรายมกาสิ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ อถโข
ยโส กุลปุตฺโต เยน อิสิปตน มิคทาโย เตนุปสงฺกมิ ฯ
[๒๖] เตน โข ปน สมเยน ภควา รตฺติยา ปจฺจูสสมย
ปจฺจุฏาย อชฺโฌกาเส จงฺกมติ ๑ ฯ อทฺทสา โข ภควา ยส
กุลปุตฺต ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน จงฺกมา โอโรหิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข ยโส กุลปุตฺโต ภควโต
อวิทูเร อุทาน อุทาเนสิ อุปทฺทูต วต โภ อุปสฺสฏ วต
โภติ ฯ อถโข ภควา ยส กุลปุตฺต เอตทโวจ อิท โข ยส
อนุปทฺทูต อิท อนุปสฺสฏ เอหิ ยส นิสีท ธมฺม เต
เทเสสฺสามีติ ฯ อถโข ยโส กุลปุตฺโต อิท กิร อนุปทฺทตู 
อิท อนุปสฺสฏนฺติ หฏโ อุทคฺโค สุวณฺณปาทุกาหิ โอโรหิตฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ สฺส โข ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส
ภควา อนุปุพฺพิกถ กเถสิ เสยฺยถีท ทานกถ สีลกถ
สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม อานิสส
ปกาเสสิ ฯ ยทา ภควา อฺาสิ ยส กุลปุตตฺ  กลฺลจิตฺต
มุทุจิตฺต วินีวรณจิตฺต อุทคฺคจิตฺต ปสนฺนจิตฺต อถ ยา พุทฺธาน
สามุกฺกสิกา ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย นิโรธ มคฺค ฯ
#๑ โป. จงฺกมิ ฯ
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เสยฺยถาป นาม สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว รชน
ปฏิคฺคเณฺหยฺย เอวเมว ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส ตสฺมึเยวาสเน วิรช
วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
[๒๗] อถโข ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส มาตา ปาสาท อภิรูหิตฺวา
ยส กุลปุตตฺ  อปสฺสนฺตี เยน เสฏี คหปติ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เสฏึ คหปตึ เอตทโวจ ปุตฺโต เต คหปติ
ยโส น ทิสฺสตีติ ฯ อถโข เสฏี คหปติ จตุทฺทิสา อสฺสทูเต
อุยฺโยเชตฺวา สามฺเว เยน อิสิปตน มิคทาโย เตนุปสงฺกมิ ฯ
อทฺทสา โข เสฏี คหปติ สุวณฺณปาทุกาน นิกฺเขป ทิสวฺ าน
ตฺเว อนุคมา ๑ ฯ อทฺทสา โข ภควา เสฏึ คหปตึ ทูรโต ว
อาคจฺฉนฺต ฯ ทิสฺวาน ภควโต เอตทโหสิ ยนฺนูนาห ตถารูป
อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขเรยฺย ยถา เสฏี คหปติ อิธ นิสินฺโน
อิธ นิสินฺน ยส กุลปุตตฺ  น ปสฺเสยฺยาติ ฯ อถโข ภควา
ตถารูป อิทธฺ าภิสงฺขาร อภิสงฺขเรสิ ฯ อถโข เสฏี คหปติถ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ
อป ๒ ภนฺเต ภควา ยส กุลปุตฺต ปสฺเสยฺยาติ ๓ ฯ เตนหิ คหปติ
นิสีท อปฺเปว นาม ตฺว อิธ นิสินโฺ น อิธ นิสินนฺ  ยส กุลปุตฺต
ปสฺเสยฺยาสีติ ฯ อถโข เสฏี คหปติ อิเธว กิราห นิสินฺโน อิธ
#๑ โป. อนุปคมฺม ฯ ม. ยุ. อนุคมาสิ ฯ ๒ รา. อปนฺ ฯ ๓ โป. ปสฺเสยฺยาสีติ ฯ
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นิสินฺน ยส กุลปุตฺต ปสฺสิสฺสามีติ หฏโ อุทคฺโค ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ สฺส โข เสฏิสฺส
คหปติสฺส ภควา อนุปุพฺพิกถ กเถสิ เสยฺยถีท ทานกถ
สีลกถ สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม๔
อานิสส ปกาเสสิ ฯ ยทา ภควา อฺาสิ เสฏึ คหปตึ
กลฺลจิตฺต มุทุจิตฺต วินีวรณจิตฺต อุทคฺคจิตฺต ปสนฺนจิตฺต อถง
ยา พุทฺธาน สามุกฺกสิกา ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย
นิโรธ มคฺค ฯ เสยฺยถาป นาม สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว
รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย เอวเมว เสฏิสฺส คหปติสฺส ตสฺมึเยวาสเน
วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ ฯ อถโข เสฏี คหปติ ทิฏธมฺโม ปตฺตธมฺโม
วิทิตธมฺโม ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ
เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุ สาสเน ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกชุ ชฺ ิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ๑ เอวเมว ๒ ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม
ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ
#๑ สี. ยุ. ทกฺขินฺตีติ ฯ ๒ เอวเมวาติ สพฺพตฺถ ทิสสฺ ติ ฯ
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คตนฺติ ฯ โส จ โลเก ปม อุปาสโก อโหสิ เตวาจิโก ฯ
[๒๘] อถโข ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส ปตุโน ธมฺเม เทสิยมาเน
ยถาทิฏ ยถาวิทิต ภูมึ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ
จิตฺต วิมุจฺจิ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ ยสสฺส โข กุลปุตฺตสฺส
ปตุโน ธมฺเม เทสิยมาเน ยถาทิฏ ยถาวิทิต ภูมึ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุตฺต อภพฺโพ โข ยโส กุลปุตโฺ ต
หีนายาวตฺติตฺวา กาเม ปริภฺุชิตุ เสยฺยถาป ปุพฺเพ อาคาริกภูโต
ยนฺนูนาห ต อิทฺธาภิสงฺขาร ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยนฺติ ฯ อถโข ภควา
ต อิทฺธาภิสงฺขาร ปฏิปปฺ สฺสมฺเภสิ ฯ อทฺทสา โข เสฏี คหปติ
ยส กุลปุตฺต นิสินฺน ทิสฺวาน ยส กุลปุตฺต เอตทโวจ มาตา
เต ตาต ยส ปริเทวิ โสกสมาปนฺนา ๑ เทหิ มาตุยา ๒ ชีวิตนฺติ ฯ
อถโข ยโส กุลปุตฺโต ภควนฺต อุลฺโลเกสิ ฯ อถโข ภควา เสฏึ
คหปตึ เอตทโวจ ต กึ มฺสิ คหปติ ยสสฺส กุลปุตตฺ สฺส
เสเขน าเณน เสเขน ทสฺสเนน ธมฺโม ทิฏโ  เสยฺยถาป
ตยา ตสฺส ยถาทิฏ ยถาวิทิต ภูมึ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุตฺต ภพฺโพ นุ โข ยโส คหปติ หีนายาวตฺติตฺวา
กาเม ปริภ
ุ ฺชิตุ เสยฺยถาป ปุพฺเพ อาคาริกภูโตติ ฯ โน เหต
ภนฺเตติ ฯ ยสสฺส โข คหปติ กุลปุตฺตสฺส เสเขน าเณน เสเขน
#๑ สี. ม. ยุ. ปริเทวโสกสมฺปนฺนา ฯ รา. ปริเทวิ โสกสมุปฺปนฺนา ฯ ๒ ยุ. มาตุ ฯ
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ทสฺสเนน ธมฺโม ทิฏโ  [๑] เสยฺยถาป ตยา ตสฺส ยถาทิฏ 
ยถาวิทิต ภูมึ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุตฺต
อภพฺโพ โข คหปติ ยโส กุลปุตฺโต หีนายาวตฺติตฺวา กาเม
ปริภฺุชิตุ เสยฺยถาป ปุพฺเพ อาคาริกภูโตติ ฯ ลาภา ภนฺเต
ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส สุลทฺธ ภนฺเต ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส ยถา
ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุตฺต อธิวาเสตุ
เม ภนฺเต ภควา อชฺชตนาย ภตฺต ยเสน กุลปุตฺเตน
ปจฺฉาสมเณนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข เสฏี
คหปติ ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏ ายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข ยโส กุลปุตฺโต อจิรปฺปกฺกนฺเต
เสฏิมฺหิ คหปติมฺหิ ภควนฺต เอตทโวจ ลเภยฺยาห ภนฺเต
ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ เอหิ ภิกฺขูติ
ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จร พฺรหฺมจริยนฺติ ๒ ฯ สา
ว ตสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน สตฺต โลเก อรหนฺโต โหนฺติ ฯ
ยสสฺส ปพฺพชฺชา ๓ นิฏิตา ฯ
#๑ ม. วิทโิ ต ฯ ๒ อิมสฺมึ าเน กตฺถจิ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ
#ปกฺขิตฺต ฯ ตมฺปน ยสฺมา เตนายสฺมตา ทุกฺขสฺสนฺโต กโต อโหสิ นตฺถิ ตสฺส
#อุตฺตรึ กรณีย ตสฺมา อติเรกนฺติ ทฏพฺพ ฯ ๓ ยุ. ยสปพฺพชฺชา ฯ
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[๒๙] อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
อายสฺมตา ยเสน ปจฺฉาสมเณน เยน เสฏิสฺส คหปติสฺส
นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ
อถโข อายสฺมโต ยสสฺส มาตา จ ปุราณทุติยกิ า จ เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ ตาส ภควา อนุปุพฺพิกถ กเถสิ เสยฺยถีท
ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส
เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ ฯ ยทา ตา ภควา อฺาสิ กลฺลจิตฺตา
มุทุจิตฺตา วินีวรณจิตฺตา อุทคฺคจิตฺตา ปสนฺนจิตฺตา อถ ยา
พุทฺธาน สามุกฺกสิกา ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย
นิโรธ มคฺค ฯ เสยฺยถาป นาม สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว
รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย เอวเมว ตาส ตสฺมึเยวาสเน วิรช วีตมล
ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
ตา ทิฏธมฺมา ปตฺตธมฺมา วิทติ ธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา
ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ
สาสเน ภควนฺต เอตทโวจจ อภิกกฺ นฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต
เสยฺยถาป ภนฺเต นิกกฺ ชุ ฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา
วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา
เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว
ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอตา มย ภนฺเต
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ภควนฺต สรณ คจฺฉาม ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสิกาโย
โน ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตา สรณ คตาติ ฯ ตา
จ โลเก ปม อุปาสิกา อเหสุ เตวาจิกา ฯ อถโข อายสฺมโต
ยสสฺส มาตา จ ปตา จ ปุราณทุติยิกา จ ภควนฺตฺจ อายสฺมนฺตฺจ
ยส ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา สมฺปวาเรตฺวา
ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
อถโข ภควา อายสฺมโต ยสสฺส มาตรฺจ ปตรฺจ ปุราณทุติยิกฺจ
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๓๐] อสฺโสสุ โข อายสฺมโต ยสสฺส จตฺตาโร คิหิสหายกา
พาราณสิย เสฏานุเสฏีน กุลาน ปุตฺตา วิมโล สุพาหุ ปุณฺณชิ
ควมฺปติ ยโส กิร กุลปุตฺโต เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโตติ ฯ สุตฺวาน
เนส เอตทโหสิ น หิ นูน ๑ โส โอรโก ธมฺมวินโย น สา
โอรกา ๒ ปพฺพชฺชา ยตฺถ ยโส กุลปุตฺโต เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโตติ ฯ
เต [๓] เยนายสฺมา ยโส เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
ยส อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ อถโข อายสฺมา ยโส
เต จตฺตาโร คิหิสหายเก อาทาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
#๑ สี. นหนูน ฯ ๒ สี. โอริกา ฯ ๓ ยุ. จตฺตาโร ชนา ฯ
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อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา ยโส เอตทโวจ อิเม เม ภนฺเต จตฺตาโร
คิหิสหายกา พาราณสิย เสฏานุเสฏีน กุลาน ปุตฺตา วิมโล
สุพาหุ ปุณณ
ฺ ชิ ควมฺปติ อิเม [๑] ภควา โอวทตุ อนุสาสตูติ ฯ
เตส ภควา อนุปุพฺพิกถ กเถสิ เสยฺยถีท ทานกถ สีลกถ
สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม อานิสส
ปกาเสสิ ฯ ยทา เต ภควา อฺาสิ กลฺลจิตฺเต มุทุจิตฺเต
วินีวรณจิตฺเต อุทคฺคจิตฺเต ปสนฺนจิตฺเต อถ ยา พุทฺธาน
สามุกฺกสิกา ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย นิโรธ
มคฺค ฯ เสยฺยถาป นาม สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว
รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย เอวเมว เตส ตสฺมึเยวาสเน วิรช วีตมล
ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
เต ทิฏธมฺมา ปตฺตธมฺมา วิทติ ธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา
ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ
สาสเน ภควนฺต เอตทโวจจ ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต
สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺติ ฯ เอถ ภิกฺขโวติ
ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส
อนฺตกิริยายาติ ฯ สา ว เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ
อถโข ภควา เต ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย โอวทิ อนุสาสิ ฯ เตส
ภควตา ธมฺมิยา กถาย โอวทิยมานาน อนุสาสิยมานาน อนุปาทาย
#๑ ยุ. จตฺตาโร ฯ
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อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ ฯ
เตน โข ปน สมเยน เอกาทส โลเก อรหนฺโต โหนฺติ ฯ
จตุคฺคิหิสหายกปฺปพฺพชฺชา นิฏิตา ฯ
[๓๑] อสฺโสสุ โข อายสฺมโต ยสสฺส ปฺาสมตฺตา คิหิสหายกา
ชานปทา ปุพฺพานุปุพฺพกาน กุลาน ปุตฺตา ยโส กิร กุลปุตฺโต
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโตติ ฯ สุตฺวาน เนส เอตทโหสิ น หิ นูน
โส โอรโก ธมฺมวินโย น สา โอรกา ปพฺพชฺชา ยตฺถ
ยโส กุลปุตโฺ ต เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโตติ ฯ เต เยนายสฺมา ยโส
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ยส อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
อฏสุ ฯ อถโข อายสฺมา ยโส เต ปฺาสมตฺเต คิหิสหายเก
อาทาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา
ยโส ภควนฺต เอตทโวจ อิเม เม ภนฺเต ปฺาสมตฺตา
คิหิสหายกา ชานปทา ปุพฺพานุปุพฺพกาน กุลาน ปุตฺตา อิเม ภควา
โอวทตุ อนุสาสตูติ ฯ เตส ภควา อนุปุพฺพิกถ กเถสิ เสยฺยถีท
ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส
เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ ฯ ยทา เต ภควา อฺาสิ กลฺลจิตฺเต
มุทุจิตฺเต วินีวรณจิตฺเต อุทคฺคจิตฺเต ปสนฺนจิตฺเต อถ ยา พุทฺธาน
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สามุกฺกสิกา ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย นิโรธ
มคฺค ฯ เสยฺยถาป นาม สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว
รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย เอวเมว เตส ตสฺมึเยวาสเน วิรช วีตมล
ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
เต ทิฏธมฺมา ปตฺตธมฺมา วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา ติณฺณวิจิกิจฺฉา
วิคตกถกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ
สาสเน ภควนฺต เอตทโวจจ ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต สนฺติเก
ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺติ ฯ เอถ ภิกฺขโวติ ภควา อโวจ
สฺวากฺขาโต ธมฺโม จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิรยิ ายาติ ฯ
สา ว เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ อถโข
ภควา เต ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย โอวทิ อนุสาสิ ฯ เตส ภควตา
ธมฺมิยา กถาย โอวทิยมานาน อนุสาสิยมานาน อนุปาทาย อาสเวหิ
จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ ฯ
เตน โข ปน สมเยน เอกสฏี โลเก อรหนฺโต โหนฺติ ฯ
[๓๒] อถโข ภควา [๑] ภิกฺขู อามนฺเตสิ มุตฺตาห ภิกฺขเว
สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสา ตุเมฺหป ภิกฺขเว
มุตฺตา สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสา จรถ ภิกฺขเว
จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย
สุขาย เทวมนุสฺสาน มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ
ภิกฺขเว ธมฺม อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
#๑ ม. เต ฯ
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สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสถ
สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ
ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อฺาตาโร อหมฺป ภิกฺขเว เยน อุรุเวลา
เสนานิคโม เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ ฯ
[๓๓] อถโข มาโร ปาปมา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ
พทฺโธสิ สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสา
มหาพนฺธนพทฺโธสิ น เม สมณ โมกฺขสีติ ฯ
มุตฺโตห ๑ สพฺพปาเสหิ เย ทิพพฺ า เย จ มานุสา
มหาพนฺธนมุตฺโตมฺหิ นิหโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ ฯ
อนฺตลิกฺขจโร ปาโส ยฺวาย ๒ จรติ มานโส
เตน ต พนฺธยิสฺสามิ ๓ น เม สมณ โมกฺขสีติ ฯ
รูปา สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา จ มโนรมา
เอตฺถ เม วิคโต ฉนฺโท นิหโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ ฯ
อถโข มาโร ปาปมา ชานาติ ม ภควา ชานาติ ม
สุคโตติ ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายิ ๔ ฯ
มารกถา นิฏ ิตา
[๓๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู นานาทิสา นานาชนปทา
ปพฺพชฺชาเปกฺเข จ อุปสมฺปทาเปกฺเข จ อาเนนฺติ ภควา เน
#๑ ม. ยุ. มุตตฺ าห ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ สี. สฺวาย ฯ ๓ สี. ม. ยุ. รา.
#พาธยิสฺสามิ ฯ ๔ ม. ยุ. -ธายีติ ฯ
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ปพฺพาเชสฺสติ อุปสมฺปาเทสฺสตีติ ฯ ตตฺถ ภิกขฺ ู เจว กิลมนฺติ
ปพฺพชฺชาเปกฺขา จ อุปสมฺปทาเปกฺขา จ ฯ อถโข ภควโต
รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ
เอตรหิ โข ภิกฺขู นานาทิสา นานาชนปทา ปพฺพชฺชาเปกฺเข จ
อุปสมฺปทาเปกฺเข จ อาเนนฺติ ภควา เน ปพฺพาเชสฺสติ
อุปสมฺปาเทสฺสตีติ ตตฺถ ภิกฺขู เจว กิลมนฺติ ปพฺพชฺชาเปกฺขา จ
อุปสมฺปทาเปกฺขา จ ยนฺนูนาห ภิกฺขูน อนุชาเนยฺย ตุเมฺหวทานิ
ภิกฺขเว ตาสุ ตาสุ ทิสาสุ เตสุ เตสุ ชนปเทสุ ปพฺพาเชถ
อุปสมฺปาเทถาติ ฯ อถโข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา
วุฏิโต เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ ๑ สนฺนิปาตาเปตฺวา ๒
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อิธ มยฺห ภิกฺขเว
รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ
เอตรหิ โข ภิกฺขู นานาทิสา นานาชนปทา ปพฺพชฺชาเปกฺเข จ
อุปสมฺปทาเปกฺเข จ อาเนนฺติ ภควา เน ปพฺพาเชสฺสติ
อุปสมฺปาเทสฺสตีติ ตตฺถ ภิกฺขู เจว กิลมนฺติ ปพฺพชฺชาเปกฺขา จ
อุปสมฺปทาเปกฺขา จ ยนฺนูนาห ภิกฺขูน อนุชาเนยฺย ตุเมฺหวทานิ
ภิกฺขเว ตาสุ ตาสุ ทิสาสุ เตสุ เตสุ ชนปเทสุ ปพฺพาเชถ
อุปสมฺปาเทถาติ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตุเมฺหวทานิ ตาสุ ตาสุ
ทิสาสุ เตสุ เตสุ ชนปเทสุ ปพฺพาเชถ อุปสมฺปาเทถ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ปพฺพาเชตพฺโพ อุปสมฺปาเทตพฺโพ ฯ ปม เกสมสฺสุ
#๑-๒ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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โอหาราเปตฺวา ๑ กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาทาเปตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค การาเปตฺวา ภิกฺขูน ปาเท วนฺทาเปตฺวา อุกฺกุฏกิ 
นิสีทาเปตฺวา อฺชลึ ปคฺคณฺหาเปตฺวา เอว วเทหีติ วตฺตพฺโพ
พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ ธมฺม สรณ คจฺฉามิ สงฺฆ สรณ
คจฺฉามิ ทุตยิ มฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ ทุติยมฺป ธมฺม สรณ
คจฺฉามิ ทุตยิ มฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ ตติยมฺป พุทฺธ สรณ
คจฺฉามิ ตติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ ตติยมฺป สงฺฆ สรณ
คจฺฉามีติ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ ตีหิ สรณคมเนหิ
ปพฺพชฺช อุปสมฺปทนฺติ ฯ
ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปทากถา นิฏิตา ฯ
[๓๕] อถโข ภควา วสฺส วุตฺโถ ภิกฺขู อามนฺเตสิ มยฺห
โข ภิกฺขเว โยนิโส มนสิการา โยนิโส สมฺมปฺปธานา อนุตฺตรา
วิมุตฺติ อนุปปฺ ตฺตา อนุตฺตรา วิมุตฺติ สจฺฉิกตา ตุเมฺหป ภิกขฺ เว
โยนิโส มนสิการา โยนิโส สมฺมปฺปธานา อนุตฺตร วิมุตฺตึ
อนุปาปุณาถ อนุตฺตร วิมุตฺตึ สจฺฉิกโรถาติ ฯ
อถโข มาโร ปาปมา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ
พทฺโธสิ มารปาเสหิ เย ทิพพฺ า เย จ มานุสา
มารพนฺธนพทฺโธสิ ๒ น เม สมณ โมกฺขสีติ ฯ
มุตฺโตห มารปาเสหิ เย ทิพพฺ า เย จ มานุสา
#๑ ม. โอหาเรตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. มหาพนฺธนพทฺโธสิ ฯ
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มารพนฺธนมุตฺโตมฺหิ ๑ นิหโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ ฯ
อถโข มาโร ปาปมา ชานาติ ม ภควา ชานาติ ม
สุคโตติ ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายิ ๒ ฯ
[๓๖] อถโข ภควา พาราณสิย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
อุรุเวลา เตน จาริก ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา มคฺคา โอกฺกมฺม
เยน อฺตโร วนสณฺโฑ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต
วนสณฺฑ อชฺโฌคาเหตฺวา อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสที ิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน ตึสมตฺตา ภทฺทวคฺคิยา สหายกา
สปชาปติกา ตสฺมึ ๓ วนสณฺเฑ ปริจาเรนฺติ ฯ เอกสฺส ปชาปติ
นาโหสิ ฯ ตสฺสตฺถาย เวสี อานีตา อโหสิ ฯ อถโข สา เวสี
เตสุ ปมตฺเตสุ ปริจาเรนฺเตสุ ภณฺฑ อาทาย ปลายิตฺถ ฯ อถโข
เต สหายกา สหายกสฺส เวยฺยาวจฺจ กโรนฺตา ต อิตฺถึ คเวสนฺตา
ต วนสณฺฑ อาหิณฺฑนฺตา อทฺทสสุ ภควนฺต อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล
นิสินฺน ทิสฺวาน เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต เอตทโวจจ อป ภนฺเต ภควา อิตฺถึ ๔ ปสฺเสยฺยาติ ฯ
กึ ปน โว กุมารา อิตฺถิยาติ ฯ อิธ มย ภนฺเต ตึสมตฺตา
ภทฺทวคฺคิยา สหายกา สปชาปติกา อิมสฺมึ วนสณฺเฑ ปริจารยิมฺหา ๕
เอกสฺส ปชาปติ นาโหสิ ตสฺสตฺถาย เวสี อานีตา อโหสิ
อถโข สา ภนฺเต เวสี อเมฺหสุ ปมตฺเตสุ ปริจาเรนฺเตสุ ภณฺฑ
#๑ ม. ยุ. มหาพนฺธนมุตฺโตมฺหิ ฯ ๒ โป. -ธายีติ ฯ ๓ ยุ. ตสฺมึเยว ฯ ๔ ม. ยุ.
#รา. เอก อิตฺถึ ฯ ๕ โป. ม. ปริจาริมฺหา ฯ
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อาทาย ปลายิตฺถ เตน ๑ มย ภนฺเต สหายกา สหายกสฺส
เวยฺยาวจฺจ กโรนฺตา ต อิตฺถึ คเวสนฺตา อิม วนสณฺฑ
อาหิณฺฑามาติ ฯ ต กึ มฺถ โว กุมารา กตม นุ โข
ตุมฺหาก วร ย วา ตุเมฺห อิตฺถึ คเวเสยฺยาถ ย วา
อตฺตาน คเวเสยฺยาถาติ ฯ เอตเทว ภนฺเต อมฺหาก วร ย
มย อตฺตาน คเวเสยฺยามาติ ฯ เตนหิ โว กุมารา นิสีทถ
ธมฺม โว เทเสสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภทฺทวคฺคิยา
สหายกา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เตส ภควา
อนุปุพฺพิกถ กเถสิ เสยฺยถีท ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ
กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ ฯ
ยทา เต ภควา อฺาสิ กลฺลจิตฺเต มุทุจิตฺเต วินีวรณจิตฺเต
อุทคฺคจิตฺเต ปสนฺนจิตฺเต อถ ยา พุทฺธาน สามุกฺกสิกา
ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย นิโรธ มคฺค ฯ เสยฺยถาป
นาม สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย
เอวเมว เตส ตสฺมึเยวาสเน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ เต ทิฏธมฺมา(
ปตฺตธมฺมา วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา ติณณ
ฺ วิจิกิจฺฉา วิคตกถกถา
เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ สาสเน ภควนฺต เอตทโวจจ
ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม
อุปสมฺปทนฺติ ฯ เอถ ภิกฺขโวติ ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม
#๑ โป. ม. เต ฯ
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จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ สา ว
เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ
ภทฺทวคฺคิยสหายกาน วตฺถุ นิฏิต ฯ
ทุติยภาณวาร ฯ
_________
[๓๗] อถโข ภควา อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน
อุรุเวลา ตทวสริ ฯ เตน โข ปน สมเยน อุรุเวลาย ตโย
ชฏิลา ปฏิวสนฺติ อุรุเวลกสฺสโป นทีกสฺสโป คยากสฺสโปติ ฯ
เตสุ อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ปฺจนฺน ชฏิลสตาน นายโก โหติ
วินายโก อคฺโค ปมุโข ปาโมกฺโข ฯ นทีกสฺสโป ชฏิโล ติณฺณ
ชฏิลสตาน นายโก โหติ วินายโก อคฺโค ปมุโข ปาโมกฺโข ฯ
คยากสฺสโป ชฏิโล ทฺวนิ ฺน ชฏิลสตาน นายโก โหติ วินายโก
อคฺโค ปมุโข ปาโมกฺโข ฯ อถโข ภควา เยน อุรุเวลกสฺสปสฺส
ชฏิลสฺส อสฺสโม เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อุรุเวลกสฺสป
ชฏิล เอตทโวจ สเจ เต กสฺสป อครุ วเสยฺยาม เอกรตฺตึ ๑
อคฺยาคาเรติ ฯ น โข เม มหาสมณ ครุ อปจ โข จณฺเฑตฺถ
นาคราชา อิทฺธิมา อาสีวิโส โฆรวิโส โส ต มา วิเหเสีติ ฯ
ทุติยมฺป โข ภควา อุรุเวลกสฺสป ชฏิล เอตทโวจ สเจ เต
กสฺสป อครุ วเสยฺยาม เอกรตฺตึ อคฺยาคาเรติ ฯ น โข เม
มหาสมณ ครุ อปจ โข จณฺเฑตฺถ นาคราชา อิทฺธิมา
#๑ ม. ยุ. เอกรตฺต ฯ อิโตปร อีทิสเมว ฯ
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อาสีวิโส โฆรวิโส โส ต มา วิเหเสีติ ฯ ตติยมฺป โข
ภควา อุรุเวลกสฺสป ชฏิล เอตทโวจ สเจ เต กสฺสป อครุ
วเสยฺยาม เอกรตฺตึ อคฺยาคาเรติ ฯ น โข เม มหาสมณ ครุ
อปจ โข จณฺเฑตฺถ นาคราชา อิทฺธิมา อาสีวิโส โฆรวิโส
โส ต มา วิเหเสีติ ฯ อปฺเปว ม น วิเหเยฺย อิงฺฆ ตฺว
กสฺสป อนุชานาหิ อคฺยาคารนฺติ ฯ วิหร มหาสมณ ยถาสุขนฺติ ฯ
อถโข ภควา อคฺยาคาร ปวิสิตฺวา ติณสนฺถรก ปฺาเปตฺวา
นิสีทิ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ
อุปฏเปตฺวา ฯ
[๓๘] อถโข ๑ โส นาโค อทฺทส ภควนฺต ปวิฏ ทิสฺวาน
ทุกฺขี ๒ ทุมมฺ โน ปธูปาสิ ๓ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ ยนฺนูนาห
อิมสฺส นาคสฺส อนุปหจฺจ ฉวิฺจ จมฺมฺจ มสฺจ นฺหารฺุจ
อฏิฺจ อฏิมิฺชฺจ เตชสา เตช ปริยาเทยฺยนฺติ ๔ ฯ อถโข
ภควา ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา ปธูปาสิ ฯ อถโข โส
นาโค มกฺข อสหนฺโต ปชฺชลิ ฯ ภควาป เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา
ปชฺชลิ ฯ อุภินฺน สฺโชติภูตาน ๕ อคฺยาคาร อาทิตฺต วิย โหติ
สมฺปชฺชลิต สฺโชติภูต ๖ ฯ อถโข เต ชฏิลา อคฺยาคาร
ปริวาเรตฺวา เอวมาหสุ อภิรูโป วต โภ มหาสมโณ นาเคน
วิเหิยตีติ ๗ ฯ อถโข ภควา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ตสฺส
#๑ ม. อทฺทสา โข โส ภควนฺต ปวิฏ ฯ ๒ ม. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
#๓ ม. ปธูปายิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ยุ. ปริยาทิเยยฺยนฺติ ฯ
#๕-๖ สชฺโชติภูตาน สชฺโชติภูตนฺติป ปาา ฯ ๗ ยุ. วิเหิสฺสตีติ ฯ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 47

นาคสฺส อนุปหจฺจ ฉวิฺจ จมฺมฺจ มสฺจ นฺหารฺุจ อฏิฺจ
อฏิมิฺชฺจ เตชสา เตช ปริยาทยิตฺวา ปตฺเต ปกฺขิปตฺวา
อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส ทสฺเสสิ อยนฺเต กสฺสป นาโค
ปริยาทินฺโน อสฺส เตชสา เตโชติ ฯ อถโข อุรุเวลกสฺสปสฺส
ชฏิลสฺส เอตทโหสิ มหิทฺธิโก โข มหาสมโณ มหานุภาโว
ยตฺร หิ นาม จณฺฑสฺส นาคราชสฺส อิทฺธิมโต อาสีวิสสฺส
โฆรวิสสฺส เตชสา เตช ปริยาทยิสฺสติ น เตฺวว จ โข อรหา
ยถา อหนฺติ ฯ
[๓๙] เนรฺชราย ภควา อุรุเวลกสฺสป ชฏิลมโวจ
สเจ เต กสฺสป อครุ วิหเรมุ อชฺชโุ ณฺห อคฺคิสรณมฺหีติ ฯ
น โข เม มหาสมณ ครุ ผาสุกาโม จ ๑ ต นิวาเรมิ
จณฺเฑตฺถ นาคราชา อิทฺธิมา อาสีวิโส โฆรวิโส โส
ต มา วิเหเสีติ ฯ
อปฺเปว ๒ ม น วิเหเยฺย อิงฺฆ ตฺว กสฺสป อนุชานาหิ
อคฺยาคารนฺติ ฯ
ทินฺนนฺติ น วิทิตฺวา อภีโต ๓ ปาวิสิ ภยมตีโต ฯ
ทิสฺวา อิสึ ปวิฏ อหินาโค ทุมฺมโน ปธูปาสิ ฯ
สุมนมานโส ๔ น วิมโน ๕ มนุสสฺ นาโคป ตตฺถ ปธูปาสิ ฯ
#๑ ยุ. ผาสุกาโม ว ฯ ๒ โป. อปฺเปว นาม ฯ ๓ ยุ. อสมฺภีโต ฯ
#๔ ยุ. สุมานโส ฯ ๕ สี. ม. อธิมโน ฯ ยุ. อวิมโน ฯ
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มกฺขฺจ อสหมาโน อหินาโค ปาวโกว ปชฺชลิ ฯ
เตโชธาตุกุสโล มนุสฺสนาโคป ตตฺถ ๑ ปชฺชลิ ฯ
อุภินฺน สฺโชติภูตาน อคฺยาคาร [๒] อุทิจฺจเร ฯ
ชฏิลา อภิรูโป วต โภ มหาสมโณ นาเคน วิเหิยตีติ
ภณนฺติ ๓ ฯ
อถ ๔ รตฺติยา อจฺจเยน อหินาคสฺส ๕ อจฺจิโย น
โหนฺติ ๖ ฯ อิทฺธิมโต ปน ิตา ๗ อเนกวณฺณา อจฺจิโย
โหนฺติ ฯ นีลา อถ โลหิตกา ๘ มฺเชฏา ปตกา
ผลิกวณฺณาโย องฺคิรสสฺส กาเย อเนกวณฺณา อจฺจิโย โหนฺติ ฯ
ปตฺตมฺหิ โอทหิตฺวา อหินาค พฺราหฺมณสฺส ทสฺเสสิ อย เต
กสฺสป นาโค ปริยาทินฺโน อสฺส เตชสา เตโชติ ๙ ฯ
อถโข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ภควโต อิมินา อิทฺธิปาฏิหาริเยน
อภิปฺปสนฺโน ภควนฺต เอตทโวจ อิเธว มหาสมณ วิหร ๑๐
อหนฺเต ธุวภตฺเตนาติ ฯ
ปม ปาฏิหาริย
[๔๐] อถโข ภควา อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส อสฺสมสฺส
#๑ รา. ตตฺเถว ฯ ๒ ม. อาทิตฺต โหติ สมฺปชฺชลิต สฺโชติภูต ฯ
#๓ สี. อิติ ภณนฺติ ฯ ๔ ม. อถ ตสฺสา ฯ ยุ. อถโข ตสฺสา ฯ ๕ สี. ยาว นาคสฺส ฯ
#ม. ยุ. หตา นาคสฺส ฯ ๖ สี. ม. ยุ. โหนฺติ ฯ ๗ สี. ปตฺถตา ฯ
#๘ สี. ม. ยุ. สโลหิติกา ฯ ๙ เนรฺชราย ภควาติอาทิคาถาโย
#ปจฺฉา ปกฺขิตฺตาติ ตพฺพณฺณนาย วุตฺต ฯ ๑๐ โป. วิหรถ ฯ
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อวิทูเร อฺตรสฺมึ วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ อถโข จตฺตาโร มหาราชา
อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺป วนสณฺฑ
โอภาเสตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา จตุทฺทิสา อฏสุ เสยฺยถาป มหนฺตา อคฺคิกฺขนฺธา ฯ
อถโข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ กาโล มหาสมณ
นิฏิต ภตฺต เก นุ โข เต มหาสมณ อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา
อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺป วนสณฺฑ โอภาเสตฺวา เยน ตฺว
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ต อภิวาเทตฺวา จตุทฺทิสา อฏสุ
เสยฺยถาป มหนฺตา อคฺคิกฺขนฺธาติ ฯ เอเต โข กสฺสป จตฺตาโร
มหาราชา เยนาห เตนุปสงฺกมึสุ ธมฺมสฺสวนายาติ ฯ อถโข
อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส เอตทโหสิ มหิทฺธิโก โข มหาสมโณ
มหานุภาโว ยตฺร หิ นาม จตฺตาโรป มหาราชา อุปสงฺกมิสสฺ นฺติ
ธมฺมสฺสวนาย น เตฺวว จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ อถโข
ภควา อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส ภตฺต ภฺุชิตฺวา ตสฺมึเยว
วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ
ทุติย ปาฏิหาริย ฯ
[๔๑] อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา
อภิกฺกนฺตวณฺโณ ๑ เกวลกปฺป วนสณฺฑ โอภาเสตฺวา เยน ภควา
#๑ สพฺพตฺถ อภิกฺกนฺตวณฺณาติ ทิสฺสติ ฯ ตตฺถ การณ ปริเยสิตพฺพ ฯ
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เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ เสยฺยถาป มหาอคฺคิกฺขนฺโธ ปุริมาหิ วณฺณนิภาหิ
อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ ฯ อถโข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล
ตสฺสา รตฺตยิ า อจฺจเยน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต เอตทโวจ กาโล [๑] มหาสมณ นิฏิต ภตฺต
โก นุ โข โส มหาสมณ อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ
เกวลกปฺป วนสณฺฑ โอภาเสตฺวา เยน ตฺว เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ เสยฺยถาป
มหาอคฺคิกฺขนฺโธ ปุริมาหิ วณฺณนิภาหิ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร
จาติ ฯ เอโส โข กสฺสป สกฺโก เทวานมินฺโท เยนาห๒
เตนุปสงฺกมิ ธมฺมสฺสวนายาติ ฯ อถโข อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส
เอตทโหสิ มหิทฺธิโก โข มหาสมโณ มหานุภาโว ยตฺร หิ
นาม สกฺโก ๒ เทวานมินฺโท อุปสงฺกมิสฺสติ ธมฺมสฺสวนาย น เตฺวว
จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ อถโข ภควา อุรเุ วลกสฺสปสฺส
ชฏิลสฺส ภตฺต ภฺุชิตฺวา ตสฺมึเยว วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ
ตติย ปาฏิหาริย ฯ
[๔๒] อถโข พฺรหฺมา สหมฺปติ อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ
เกวลกปฺป วนสณฺฑ โอภาเสตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ
เสยฺยถาป มหาอคฺคิกฺขนฺโธ ปุริมาหิ วณฺณนิภาหิ อภิกกฺ นฺตตโร
#๑ ม. โข ฯ ๒ ม. ยุ. สกฺโกป ฯ
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จ ปณีตตโร จ ฯ อถโข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ตสฺสา รตฺตยิ า
อจฺจเยน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
เอตทโวจ กาโล มหาสมณ นิฏิต ภตฺต โก นุ โข โส
มหาสมณ อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ เกวลกปฺป
วนสณฺฑ โอภาเสตฺวา เยน ตฺว เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ เสยฺยถาป มหาอคฺคิกฺขนฺโธ
ปุริมาหิ วณฺณนิภาหิ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ เอโส
โข กสฺสป พฺรหฺมา สหมฺปติ เยนาห เตนุปสงฺกมิ ธมฺมสฺสวนายาติ ฯ
อถโข อุรเุ วลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส เอตทโหสิ มหิทธฺ ิโก
โข มหาสมโณ มหานุภาโว ยตฺร หิ นาม พฺรหฺมา ๑ สหมฺปติ
อุปสงฺกมิสฺสติ ธมฺมสฺสวนาย น เตฺวว จ โข อรหา ยถา
อหนฺติ ฯ อถโข ภควา อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส ภตฺต ภฺุชิตฺวา
ตสฺมึเยว วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ
จตุตฺถ ปาฏิหาริย ฯ
[๔๓] เตน โข ปน สมเยน อุรเุ วลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส
มหายฺโ ปจฺจุปฏิโต โหติ ฯ เกวลกปฺปา จ องฺคมคธา ปหูต
ขาทนีย โภชนีย อาทาย อภิกฺกมิตุกามา โหนฺติ ฯ อถโข อุรุเวลกสฺสปสฺส
ชฏิลสฺส เอตทโหสิ เอตรหิ โข เม มหายฺโ ปจฺจุปฏิโต
เกวลกปฺปา จ องฺคมคธา ปหูต ขาทนีย โภชนีย อาทาย
อภิกฺกมิสฺสนฺติ สเจ มหาสมโณ มหาชนกาเย อิทฺธิปาฏิหาริย
#๑ ม. ยุ. พฺรหฺมาป ฯ
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กริสฺสติ มหาสมณสฺส ลาภสกฺกาโร อภิวฑฺฒิสฺสติ มม
ลาภสกฺกาโร ปริหายิสสฺ ติ อโห นูน มหาสมโณ สฺวาตนาย
นาคจฺเฉยฺยาติ ฯ อถโข ภควา อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส เจตสา
เจโตปริวิตกฺกมฺาย อุตฺตรกุรร คนฺตฺวา ตโต ปณฺฑปาต อาหริตฺวา
อโนตตฺตทเห ปริภฺุชติ ฺวา ตตฺเถว ทิวาวิหาร อกาสิ ฯ อถโข
อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ตสฺสา รตฺตยิ า อจฺจเยน เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ กาโล มหาสมณ
นิฏิต ภตฺต กึ นุ โข มหาสมณ หิยโฺ ย นาคมาสิ อปจ
มย ต สราม กึ นุ โข มหาสมโณ นาคจฺฉตีติ ขาทนียสฺส
จ ๑ เต ปฏิวิโส ๒ ปโตติ ฯ นนุ เต กสฺสป เอตทโหสิ เอตรหิ
โข เม มหายฺโ ปจฺจุปฏิโต เกวลกปฺปา จ องฺคมคธา
ปหูต ขาทนีย โภชนีย อาทาย อภิกฺกมิสฺสนฺติ สเจ มหาสมโณ
มหาชนกาเย อิทฺธิปาฏิหาริย กริสฺสติ มหาสมณสฺส ลาภสกฺกาโร
อภิวฑฺฒิสฺสติ มม ลาภสกฺกาโร ปริหายิสฺสติ อโห นูน
มหาสมโณ สฺวาตนาย นาคจฺเฉยฺยาติ โส โข อห กสฺสป
ตว เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย อุตฺตรกุรร คนฺตฺวา ตโต
ปณฺฑปาต อาหริตฺวา อโนตตฺตทเห ปริภฺุชติ ฺวา ตตฺเถว ทิวาวิหาร
อกาสินฺติ ฯ อถโข อุรเุ วลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส เอตทโหสิ มหิทฺธิโก
โข มหาสมโณ มหานุภาโว ยตฺร หิ นาม เจตสาป จิตฺต
#๑ ม. ยุ. ขาทนียสฺส จ โภชนียสฺส จ ฯ ๒ สี. ปฏิวึโส ฯ
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ปชานิสฺสติ น เตฺวว จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ อถโข
ภควา อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส ภตฺต ภฺุชิตฺวา ๑ ตสฺมึเยว
วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ
ปฺจม ปาฏิหาริย ฯ
[๔๔] เตน โข ปน สมเยน ภควโต ปสุกูล อุปฺปนฺน โหติ ฯ
อถโข ภควโต เอตทโหสิ กตฺถ นุ โข อห ปสุกูล โธเวยฺยนฺติ ฯ
อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย
ปาณินา โปกฺขรณึ ขนิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ อิธ ภนฺเต
ภควา ปสุกูล โธวตูติ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ กิมฺหิ
นุ โข อห ปสุกูล ปริมทฺเทยฺยนฺติ ฯ อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท
ภควโต เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย มหตึ สิล อุปนิกฺขิป
อิธ ภนฺเต ภควา ปสุกูล ปริมทฺทตูติ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ
กิมฺหิ นุ โข อห อาลมฺพิตฺวา อุตฺตเรยฺยนฺติ ฯ อถโข กกุเธ
อธิวตฺถา เทวตา ภควโต เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย สาข
โอนาเมสิ อิธ ภนฺเต ภควา อาลมฺพิตฺวา อุตฺตรตูติ ฯ อถโข
ภควโต เอตทโหสิ กิมหฺ ิ นุ โข อห ปสุกูล วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ ฯ
อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย
มหตึ สิล อุปนิกฺขิป อิธ ภนฺเต ภควา ปสุกูล วิสฺสชฺเชตูติ ฯ
อถโข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ
#๑ ม. ยุ. ปริภฺุชิตฺวา ฯ
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กาโล มหาสมณ นิฏิต ภตฺต กึ นุ โข มหาสมณ นาย
ปุพฺเพ อิธ โปกฺขรณี สาย อิธ โปกฺขรณี นยิมา สิลา
ปุพฺเพ อุปนิกฺขิตฺตา เกนิมา สิลา อุปนิกฺขิตฺตา นยิมสฺส
กกุธสฺส ปุพฺเพ สาขา โอนตา สาย สาขา โอนตาติ ฯ อิธ
เม กสฺสป ปสุกูล อุปฺปนฺน อโหสิ ตสฺส มยฺห กสฺสป
เอตทโหสิ กตฺถ นุ โข อห ปสุกูล โธเวยฺยนฺติ อถโข
กสฺสป สกฺโก เทวานมินฺโท มม เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย
ปาณินา โปกฺขรณึ ขนิตฺวา ม เอตทโวจ อิธ ภนฺเต ภควา
ปสุกูล โธวตูติ สาย อมนุสฺเสน ปาณินา ขนิตา โปกฺขรณี
ตสฺส มยฺห กสฺสป เอตทโหสิ กิมหฺ ิ นุ โข อห ปสุกูล
ปริมทฺเทยฺยนฺติ อถโข กสฺสป สกฺโก เทวานมินฺโท มม เจตสา
เจโตปริวิตกฺกมฺาย มหตึ สิล อุปนิกฺขิป อิธ ภนฺเต ภควา
ปสุกูล ปริมทฺทตูติ สาย อมนุสฺเสน นิกฺขิตตฺ า สิลา ตสฺส
มยฺห กสฺสป เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข อห อาลมฺพิตฺวา
อุตฺตเรยฺยนฺติ อถโข กสฺสป กกุเธ อธิวตฺถา เทวตา มม
เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย สาข โอนาเมสิ อิธ ภนฺเต
ภควา อาลมฺพิตฺวา อุตฺตรตูติ สฺวาย อาหรหตฺโถ กกุโธ ตสฺส
มยฺห กสฺสป เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข อห ปสุกูล วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ
อถโข กสฺสป สกฺโก เทวานมินฺโท มม เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย
มหตึ สิล อุปนิกฺขิป อิธ ภนฺเต ภควา ปสุกูล
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วิสฺสชฺเชตูติ สาย อมนุสฺเสน นิกขฺ ิตฺตา สิลาติ ฯ อถโข
อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส เอตทโหสิ มหิทฺธิโก โข มหาสมโณ
มหานุภาโว ยตฺร หิ นาม สกฺโก เทวานมินฺโท เวยฺยาวจฺจ
กริสฺสติ น เตฺวว จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ อถโข
ภควา อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส ภตฺต ภฺุชิตฺวา ตสฺมึเยว
วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ
[๔๕] อถโข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต กาล อาโรเจสิ
กาโล มหาสมณ นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ คจฺฉ ตฺว กสฺสป
อายามหนฺติ ฯ อุรุเวลกสฺสป ชฏิล อุยฺโยเชตฺวา ยาย ชมฺพุยา ๑
ชมฺพุทีโป ปฺายติ ตโต ผล คเหตฺวา ปมตร อาคนฺตฺวา
อคฺยาคาเร นิสีติ ฯ อทฺทสา โข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ภควนฺต
อคฺยาคาเร นิสินฺน ทิสวฺ าน ภควนฺต เอตทโวจ กตเมน ตฺว
มหาสมณ มคฺเคน อาคโต อห ตยา ปมตร ปกฺกนฺโต
โส ตฺว ปมตร อาคนฺตฺวา อคฺยาคาเร นิสินฺโนติ ฯ อิธาห
กสฺสป ต อุยฺโยเชตฺวา ยาย ชมฺพยุ า ชมฺพุทีโป ปฺายติ
ตโต ผล คเหตฺวา ปมตร อาคนฺตฺวา อคฺยาคาเร นิสินฺโน
อิท โข กสฺสป ชมฺพผุ ล วณฺณสมฺปนฺน คนฺธสมฺปนฺน รสสมฺปนฺน
สเจ อากงฺขสิ ปริภฺุชาติ ฯ อล มหาสมณ ตฺวเยเวต ๒
#๑ ยุ. ชมฺพุยาย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ตฺวเยว ต ฯ
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อาหรสิ ตฺวเยเวต ปริภ
ุ ฺชาติ ๑ ฯ อถโข อุรเุ วลกสฺสปสฺส
ชฏิลสฺส เอตทโหสิ มหิทฺธิโก โข มหาสมโณ มหานุภาโว
ยตฺร หิ นาม ม ปมตร อุยโฺ ยเชตฺวา ยาย ชมฺพุยา ชมฺพุทโี ป
ปฺายติ ตโต ผล คเหตฺวา ปมตร อาคนฺตฺวา อคฺยาคาเร
นิสีทิสฺสติ น เตฺวว จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ อถโข
ภควา อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส ภตฺต ภฺุชิตฺวา ตสฺมึเยว
วนสณฺเฑ วิหาสิ ฯ อถโข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ตสฺสา รตฺติยา
อจฺจเยน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต
กาล อาโรเจสิ กาโล มหาสมณ นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ คจฺฉ
ตฺว กสฺสป อายามหนฺติ อุรุเวลกสฺสป ชฏิล อุยฺโยเชตฺวา
ยาย ชมฺพุยา ชมฺพุทีโป ปฺายติ ตสฺสา อวิทูเร อมฺโพ
ฯเปฯ ตสฺสา อวิทูเร อามลกี ฯเปฯ ตสฺสา อวิทูเร หรีตกี
ฯเปฯ ตาวตึส คนฺตฺวา ปาริจฺฉตฺตกปุปฺผ คเหตฺวา ปมตร
อาคนฺตฺวา อคฺยาคาเร นิสีทิ ฯ อทฺทสา โข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล
ภควนฺต อคฺยาคาเร นิสนิ ฺน ทิสฺวาน ภควนฺต เอตทโวจ กตเมน
ตฺว มหาสมณ มคฺเคน อาคโต อห ตยา ปมตร ปกฺกนฺโต
โส ตฺว ปมตร อาคนฺตฺวา อคฺยาคาเร นิสินฺโนติ ฯ อิธาห
กสฺสป ต อุยฺโยเชตฺวา ตาวตึส คนฺตฺวา ปาริจฺฉตฺตกปุปฺผ คเหตฺวา
ปมตร อาคนฺตฺวา อคฺยาคาเร นิสนิ ฺโน อิท โข กสฺสป
#๑ ยุ. ปริภฺุชาหีติ ฯ
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ปาริจฺฉตฺตกปุปฺผ วณฺณสมฺปนฺน คนฺธสมฺปนฺนนฺติ ๑ ฯ อถโข
อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส เอตทโหสิ มหิทฺธิโก โข มหาสมโณ
มหานุภาโว ยตฺร หิ นาม ม ปมตร อุยฺโยเชตฺวา ตาวตึส
คนฺตฺวา ปาริจฺฉตฺตกปุปฺผ คเหตฺวา ปมตร อาคนฺตฺวา อคฺยาคาเร
นิสีทิสฺสติ น เตฺวว จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ
[๔๖] เตน โข ปน สมเยน เต ชฏิลา อคฺคี ปริจริตุกามา
น สกฺโกนฺติ กฏานิ ผาเลตุ ฯ อถโข เตส ชฏิลาน เอตทโหสิ
นิสฺสสย โข มหาสมณสฺส อิทฺธานุภาโว ยถา มย น สกฺโกม
กฏานิ ผาเลตุนฺติ ฯ อถโข ภควา อุรุเวลกสฺสป ชฏิล เอตทโวจ
ผาลิยนฺตุ กสฺสป กฏานีติ ฯ ผาลิยนฺตุ มหาสมณาติ ฯ สกิเทว
ปฺจ กฏสตานิ ผาลิยึสุ ฯ อถโข อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส}
เอตทโหสิ มหิทฺธิโก โข มหาสมโณ มหานุภาโว ยตฺร หิ
นาม กฏานิป ผาลิยิสฺสนฺติ น เตฺวว จ โข อรหา ยถา
อหนฺติ ฯ
[๔๗] เตน โข ปน สมเยน เต ชฏิลา อคฺคี ปริจริตุกามา
น สกฺโกนฺติ อคฺคี อุชฺชเลตุ ๒ ฯ อถโข เตส ชฏิลาน เอตทโหสิ
นิสฺสสย โข มหาสมณสฺส อิทฺธานุภาโว ยถา มย น สกฺโกม
#๑ ยุ. อิท โข กสฺสป ปาริจฺฉตฺตกปุปฺผ วณฺณสมฺปนฺน คนฺธสมฺปนฺน สเจ อากงฺขสิ
#คณฺหาติ ฯ อล มหาสมณ ตฺวเยเวต อาหรสิ ตฺวเยเวต คณฺหาตีติ ทิสฺสติ ฯ
#๒ สี. ชาเลตุ ฯ
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อคฺคี อุชฺชเลตุนฺติ ๑ ฯ อถโข ภควา อุรุเวลกสฺสป ชฏิล เอตทโวจ
อุชฺชลิยนฺตุ กสฺสป อคฺคีติ ฯ อุชชฺ ลิยนฺตุ มหาสมณาติ ฯ สกิเทว
ปฺจ อคฺคิสตานิ อุชชฺ ลึสุ ๒ ฯ อถโข อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส
เอตทโหสิ มหิทฺธิโก โข มหาสมโณ มหานุภาโว ยตฺร หิ
นาม อคฺคีป อุชฺชลิยิสฺสนฺติ น เตฺวว จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ
[๔๘] เตน โข ปน สมเยน เต ชฏิลา อคฺคี ปริจริตฺวา น
สกฺโกนฺติ อคฺคี วิชฺฌาเปตุ ฯ อถโข เตส ชฏิลาน เอตทโหสิ
นิสฺสสย โข มหาสมณสฺส อิทฺธานุภาโว ยถา มย น สกฺโกม
อคฺคี วิชฺฌาเปตุนฺติ ฯ อถโข ภควา อุรุเวลกสฺสป ชฏิล เอตทโวจ
วิชฺฌายนฺตุ กสฺสป อคฺคีติ ฯ วิชฺฌายนฺตุ มหาสมณาติ ฯ สกิเทว
ปฺจ อคฺคิสตานิ วิชฺฌายึสุ ฯ อถโข อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส
เอตทโหสิ มหิทฺธิโก โข มหาสมโณ มหานุภาโว ยตฺร หิ
นาม อคฺคีป วิชฺฌายิสฺสนฺติ น เตฺวว จ โข อรหา ยถา
อหนฺติ ฯ
[๔๙] เตน โข ปน สมเยน เต ชฏิลา สีตาสุ เหมนฺติกาสุ
รตฺตีสุ อนฺตรฏกาสุ หิมปาตสมเย นชฺชา เนรฺชราย นิมุชชฺ นฺติป ๓
อุมฺมุชฺชนฺติป อุมฺมุชฺชนิมุชฺชมฺป กโรนฺติ ฯ อถโข ภควา
ปฺจมตฺตานิ มนฺทามุขิสตานิ อภินิมฺมินิ ยตฺถ เต ชฏิลา
อุตฺตริตฺวา วิสิพฺเพสุ ฯ อถโข เตส ชฏิลาน เอตทโหสิ นิสสฺ สย
#๑ สี. ชาเลตุนฺติ ฯ ๒ ม. อุชฺชลิยึสุ ฯ ๓ ม. อุมฺมุชชฺ นฺติป นิมุชชฺ นฺติป
#อุมฺมุชฺชนนิมุชฺชนป ฯ
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โข มหาสมณสฺส อิทฺธานุภาโว ยถายิมา ๑ มนฺทามุขิโย นิมฺมิตาติ ฯ
อถโข อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส เอตทโหสิ มหิทฺธิโก โข
มหาสมโณ มหานุภาโว ยตฺร หิ นาม ตาวพหู มนฺทามุขิโยป ๒
อภินิมฺมินิสฺสติ น เตฺวว จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ
[๕๐] เตน โข ปน สมเยน มหาอกาลเมโฆ ปาวสฺสิ
มหาอุทกวาหโก สฺชายิ ฯ ยสฺมึ ปเทเส ภควา วิหรติ โส ปเทโส
อุทเกน โอตฺถโต ๓ โหติ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ ยนฺนนู าห
สมนฺตา อุทก อุสฺสาเทตฺวา ๔ มชฺเฌ เรณุหตาย ภูมิยา จงฺกเมยฺยนฺติ ฯ
อถโข ภควา สมนฺตา อุทก อุสฺสาเทตฺวา มชฺเฌ เรณุหตาย
ภูมิยา จงฺกมิ ฯ อถโข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล มา เหว
โข มหาสมโณ อุทเกน วุโฬฺห อโหสีติ ฯ นาวาย สมฺพหุเลหิ
ชฏิเลหิ สทฺธึ ยสฺมึ ปเทเส ภควา วิหรติ ต ปเทส อคมาสิ ฯ
อทฺทสา โข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ภควนฺต สมนฺตา อุทก
อุสฺสาเทตฺวา มชฺเฌ เรณุหตาย ภูมิยา จงฺกมนฺต ทิสฺวาน
ภควนฺต เอตทโวจ อิธ นุ ตฺว มหาสมณาติ ฯ อาม อหมสฺมิ ๕
กสฺสปาติ ภควา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา นาวาย ปจฺจุฏาสิ ฯ
อถโข อุรุเวลกสฺสปสฺส ชฏิลสฺส เอตทโหสิ มหิทฺธิโก โข
มหาสมโณ มหานุภาโว ยตฺร หิ นาม อุทกป นปฺปวาหิสฺสติ ๖
#๑ ม. ยถยิมา ฯ ยุ. ยถาหิมา ฯ ๒ ยุ. มหามนฺทามุขิโย ฯ
#๓ ม. น โอตฺถโฏ ฯ ยุ. อนุโอตฺถโฏ ฯ ๔ ม. ยุ. อุสฺสาเรตฺวา ฯ
#๕ สี. ม. ยุ. อยมหมสฺมิ ฯ ๖ สี. นปฺปสหิสฺสติ ฯ ยุ. น ปวหิสุสติ ฯ
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น เตฺวว จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ฯ
[๕๑] อถโข ภควโต เอตทโหสิ จิรป โข อิมสฺส โมฆปุรสิ สฺส
เอว ภวิสฺสติ มหิทฺธโิ ก โข มหาสมโณ มหานุภาโว
น เตฺวว จ โข อรหา ยถา อหนฺติ ยนฺนูนาห อิม ชฏิล
สเวเชยฺยนฺติ ฯ อถโข ภควา อุรุเวลกสฺสป ชฏิล เอตทโวจ
เนว ๑ โข ตฺว กสฺสป อรหา นาป อรหตฺตมคฺค สมาปนฺโน
สาป เต ปฏิปทา นตฺถิ ยาย ตฺว อรหา วา อสฺสสิ ๒ อรหตฺตมคฺค
วา สมาปนฺโนติ ฯ อถโข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ภควโต ปาเทสุ
สิรสา นิปติตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ ลเภยฺยามห ภนฺเต ภควโต
สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺยามิ อุปสมฺปทนฺติ ฯ ตฺว โขสิ กสฺสป
ปฺจนฺน ชฏิลสตาน นายโก วินายโก อคฺโค ปมุโข ปาโมกฺโข
เตป ตาว อปโลเกหิ ยถา เต มฺิสฺสนฺติ ตถา กริสฺสนฺตตี ิ ฯ
อถโข อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล เยน เต ชฏิลา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เต ชฏิเล เอตทโวจ อิจฺฉามห โภ มหาสมเณ
พฺรหฺมจริย จริตุ ยถา ภวนฺโต มฺนฺติ ตถา กโรนฺตูติ ฯ
จิรปฏิกา มย โภ มหาสมเณ อภิปปฺ สนฺนา สเจ ภว มหาสมเณ
พฺรหฺมจริย จริสฺสติ สพฺเพ ว มย มหาสมเณ พฺรหฺมจริย
จริสฺสามาติ ฯ อถโข เต ชฏิลา เกสมิสฺส ชฏามิสฺส ขาริกาชมิสฺส
อคฺคิหุตฺตมิสฺส อุทเก ปวาเหตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา ภควนฺต เอตทโวจจ
#๑ ม. เนว จ โข ... ฯ ๒ ยุ. อสฺส ฯ
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ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม
อุปสมฺปทนฺติ ฯ เอถ ภิกฺขโวติ ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต
ธมฺโม จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ
สา ว เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ
[๕๒] อทฺทสา โข นทีกสฺสโป ชฏิโล เกสมิสฺส ชฏามิสฺส
ขาริกาชมิสฺส อคฺคิหุตฺตมิสฺส อุทเก วุยฺหมาเน ฯ ทิสฺวานสฺส
เอตทโหสิ มา เหว เม ภาตุโน อุปสคฺโค อโหสีติ ฯ ชฏิเล
ปาเหสิ คจฺฉถ เม ภาตร ชานาถาติ สามฺจ ตีหิ ชฏิลสเตหิ
สทฺธึ เยนายสฺมา อุรุเวลกสฺสโป เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต อุรุเวลกสฺสป เอตทโวจ อิท นุ โข กสฺสป เสยฺโยติ ฯ
อามาวุโส อิท เสยฺโยติ ฯ อถโข เต ชฏิลา เกสมิสฺส ชฏามิสฺส
ขาริกาชมิสฺส อคฺคิหุตฺตมิสฺส อุทเก ปวาเหตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา
ภควนฺต เอตทโวจจ ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต สนฺติเก
ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺติ ฯ เอถ ภิกขฺ โวติ ภควา
อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส
อนฺตกิริยายาติ ฯ สา ว เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ
[๕๓] อทฺทสา โข คยากสฺสโป ชฏิโล เกสมิสฺส ชฏามิสฺส
ขาริกาชมิสฺส อคฺคิหุตฺตมิสฺส อุทเก วุยฺหมาเน ฯ ทิสฺวานสฺส
เอตทโหสิ มา เหว เม ภาตูน อุปสคฺโค อโหสีติ ฯ ชฏิเล
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ปาเหสิ คจฺฉถ เม ภาตโร ชานาถาติ สามฺจ ทฺวีหิ
ชฏิลสเตหิ [๑] เยนายสฺมา อุรุเวลกสฺสโป เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต อุรุเวลกสฺสป เอตทโวจ อิท นุ โข
กสฺสป เสยฺโยติ ฯ อามาวุโส อิท เสยฺโยติ ฯ อถโข เต ชฏิลา
เกสมิสฺส ชฏามิสฺส ขาริกาชมิสฺส อคฺคิหุตฺตมิสฺส อุทเก ปวาเหตฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต ปาเทสุ
สิรสา นิปติตฺวา ภควนฺต เอตทโวจจ ลเภยฺยาม มย ภนฺเต
ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺติ ฯ เอถ ภิกฺขโวติ
ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ สา ว เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา
อโหสิ ฯ
[๕๔] ภควโต อธิฏ าเนน ปฺจ กฏสตานิ น ผาลิยึสุ
ผาลิยึสุ อคฺคี น อุชชฺ ลึสุ อุชชฺ ลึสุ น วิชฌ
ฺ ายึสุ วิชฺฌายึสุ
ปฺจ มนฺทามุขิสตานิ อภินิมฺมินิ ฯ เอเตน นเยน อฑฺฒุฑฺฒปาฏิหาริยสหสฺสานิ
โหนฺติ ฯ
[๕๕] อถโข ภควา อุรุเวลาย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
คยาสีส เตน จาริก ปกฺกามิ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ภิกฺขุสหสฺเสน
สพฺเพเหว ปุราณชฏิเลหิ ฯ ตตฺร สุท ภควา คยาย
วิหรติ คยาสีเส สทฺธึ ภิกฺขุสหสฺเสน ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ สพฺพ ภิกฺขเว อาทิตฺต กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ อาทิตฺต
#๑ ม. ยุ. สทฺธึ ฯ
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จกฺขุ ๑ ภิกขฺ เว อาทิตฺต รูปา อาทิตฺตา จกฺขุวิฺาณ อาทิตฺต
จกฺขุสมฺผสฺโส อาทิตฺโต ยมฺปท ๒ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อาทิตฺต เกน
อาทิตฺต อาทิตฺต ราคคฺคินา ๓ โทสคฺคินา โมหคฺคินา อาทิตฺต
ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตฺตนฺติ วทามิ ฯ โสต อาทิตฺต สทฺทา อาทิตฺตา
ฯเปฯ ฆาน อาทิตฺต คนฺธา อาทิตฺตา ฯเปฯ ชิวฺหา อาทิตฺตา รสา
อาทิตฺตา ฯเปฯ กาโย อาทิตฺโต โผฏพฺพา อาทิตฺตา ฯเปฯ มโน
อาทิตฺโต ธมฺมา อาทิตฺตา มโนวิฺาณ อาทิตฺต มโนสมฺผสฺโส
อาทิตฺโต ยมฺปท ๔ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา
ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อาทิตฺต เกน อาทิตฺต อาทิตฺต
ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา อาทิตฺต ชาติยา ชรามรเณน
โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตฺตนฺติ
วทามิ ฯ เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึป
นิพฺพินฺทติ รูเปสุป นิพฺพินฺทติ จกฺขุวิฺาเณป นิพฺพินฺทติ จกฺขุสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ ยมฺปท ๕ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ
#๑ ม. จกฺขุ อาทิตฺต ฯ ๓ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา อาทิตฺต ชาติยา ชราย
#มรเณน โสเกหิ ฯเปฯ อาทิตฺตนฺติ วทามีติ สพฺพโปตฺถเกสุ อาคต ฯ อยมฺปน
#สีหลโปตฺถก อนุวตฺติตฺวา โสธิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ ๒-๔-๕ ยุ. ยิท ฯ
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โสตสฺมึป นิพฺพินฺทติ สทฺเทสุป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ฆานสฺมึป นิพฺพินฺทติ
คนฺเธสุป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ ชิวฺหายป นิพฺพินฺทติ รเสสุป นิพฺพินฺทติ
ฯเปฯ กายสฺมึป นิพฺพนิ ฺทติ โผฏพฺเพสุป นิพฺพินฺทติ ฯเปฯ
มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ ธมฺเมสุป นิพพฺ ินฺทติ มโนวิฺาเณป นิพฺพินฺทติ
มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินทฺ ติ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ
เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ
นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ๑
าณ โหติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ อิมสฺมึ จ ปน เวยฺยากรณสฺมึ
ภฺมาเน ตสฺส ภิกฺขสุ หสฺสสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ
วิมุจฺจึสุ ฯ
อาทิตฺตปริยาย นิฏิต ฯ
อุรุเวลปาฏิหาริย ตติยภาณวาร นิฏิต ฯ
[๕๖] อถโข ภควา คยาสีเส ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
ราชคห เตน จาริก ปกฺกามิ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ภิกฺขุสหสฺเสน
สพฺเพเหว ปุราณชฏิเลหิ ฯ อถโข ภควา อนุปุพฺเพน
จาริก จรมาโน เยน ราชคห ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา
ราชคเห วิหรติ ลฏิวนุยฺยาเน ๒ สุปฺปติฏเ เจติเย ฯ
[๕๗] อสฺโสสิ โข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร สมโณ
#๑ วิมุตฺตมฺหีติป ปาโ ฯ ๒ ม. ลฏิวเน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต ราชคห อนุปฺปตฺโต
ราชคเห วิหรติ ลฏิวนุยฺยาเน สุปปฺ ติฏเ เจติเย ต โข ปน
ภควนฺต โคตม เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป๕
โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุรสิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควาติ ๑ โส อิม โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ
ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ
โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ
สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ อถโข ราชา
มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ทฺวาทสนหุเตหิ มาคธิเกหิ พฺราหฺมณคหปติเกหิ
ปริวุโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เตป โข ทฺวาทสนหุตา
มาคธิกา พฺราหฺมณคหปติกา อปฺเปกจฺเจ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ เยน
ภควา เตนฺชลึ ปณาเมตฺวา เอกมนฺต นิสีทสึ ุ อปฺเปกจฺเจ
ภควโต สนฺติเก นามโคตฺต สาเวตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ
ตุณฺหีภูตา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ อถโข เตส ทฺวาทสนหุตาน
#๑ สี. ยุ. อิตสิ ทฺโท น ทิสสฺ ติ ฯ
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มาคธิกาน พฺราหฺมณคหปติกาน เอตทโหสิ กึ นุ โข มหาสมโณ
อุรุเวลกสฺสเป พฺรหฺมจริย จรติ อุทาหุ อุรุเวลกสฺสโป มหาสมเณ
พฺรหฺมจริย จรตีติ ฯ อถโข ภควา เตส ทฺวาทสนหุตาน มาคธิกาน
พฺราหฺมณคหปติกาน เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย อายสฺมนฺต
อุรุเวลกสฺสป คาถาย อชฺฌภาสิ
กิเมว ทิสฺวา อุรุเวลวาสิ
ปหาสิ อคฺคึ กิสโกวทาโน ฯ
ปุจฺฉามิ ต กสฺสป เอตมตฺถ
กถ ปหีน ตว อคฺคิหุตฺต ๑ ฯ
รูเป จ สทฺเท จ อโถ รเส จ
กามิตฺถิโย จาภิวทนฺติ ยฺา
เอต มลนฺติ อุปธีสุ ตฺวา
ตสฺมา น ยิฏเ น หุเต อรฺชึ ๒ ฯ
เอตฺถ จ เต มโน น รมิตถฺ กสฺสปาติ ภควา ๓
รูเปสุ สทฺเทสุ อโถ รเสสุ
อถ โกจรหิ เทวมนุสฺสโลเก
รโต มโน กสฺสป พฺรูหิ เมต ๔ ฯ
#๑-๒-๔ เยภุยฺเยน อิติสทฺโท ปกฺขิตฺโต ฯ ม. ยุ. อีทสิ เมว ฯ ๓ สพฺพตฺถ ภควา
#อโวจาติ ทิสฺสติ ฯ อยมฺปน สีหลโปตฺถก อนุวตฺติตฺวา โสธิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
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ทิสวฺ า ปท สนฺตมนูปธีก
อกิฺจน กามภเว อสตฺต
อนฺถาภาวิมนฺเนยฺย
ตสฺมา น ยิฏเ น หุเต อรฺชินฺติ ฯ
[๕๘] อถโข อายสฺมา อุรุเวลกสฺสโป อุฏายาสนา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ภควโต ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา ภควนฺต
เอตทโวจ สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมิ สตฺถา
เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ ฯ อถโข เตส ทฺวาทสนหุตาน
มาคธิกาน พฺราหฺมณคหปติกาน เอตทโหสิ อุรเุ วลกสฺสโป มหาสมเณ
พฺรหฺมจริย จรตีติ ฯ อถโข ภควา เตส ทฺวาทสนหุตาน
มาคธิกาน พฺราหฺมณคหปติกาน เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย
อนุปุพฺพิกถ ๑ กเถสิ เสยฺยถีท ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ
กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ ฯ
ยทา เต ภควา อฺาสิ กลฺลจิตฺเต มุทุจิตฺเต วินีวรณจิตฺเต
อุทคฺคจิตฺเต ปสนฺนจิตฺเต อถ ยา พุทฺธาน สามุกฺกสิกา ธมฺมเทสนา
ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย นิโรธ มคฺค ฯ เสยฺยถาป
นาม สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย
เอวเมว เอกาทสนหุตาน มาคธิกาน พฺราหฺมณคหปติกาน พิมฺพิสารปฺปมุขาน
ตสฺมึเยวาสเน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ เอกนหุต
#๑ ม. อนุปพุ ฺพึ กถ ฯ
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อุปาสกตฺต ปฏิเวเทสิ ฯ
[๕๙] อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ทิฏธมฺโม
ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโม ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ
เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุ สาสเน ภควนฺต
เอตทโวจ ปุพฺเพ เม ภนฺเต กุมารสฺส สโต ปฺจ อสฺสาสกา
อเหสุ เต เม เอตรหิ สมิทฺธา ปุพเฺ พ เม ภนฺเต กุมารสฺส
สโต เอตทโหสิ อโห วต ม รชฺเช อภิสิฺเจยฺยุนฺติ อย
โข เม ภนฺเต ปโม อสฺสาสโก อโหสิ โส เม เอตรหิ
สมิทฺโธ ตสฺส เม วิชติ  อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โอกฺกเมยฺยาติ
อย โข เม ภนฺเต ทุติโย อสฺสาสโก อโหสิ โส เม เอตรหิ
สมิทฺโธ ตฺจาห ภควนฺต ปยิรุปาเสยฺยนฺติ อย โข เม ภนฺเต
ตติโย อสฺสาสโก อโหสิ โส เม เอตรหิ สมิทฺโธ โส จ
เม ภควา ธมฺม เทเสยฺยาติ อย โข เม ภนฺเต จตุตฺโถ
อสฺสาสโก อโหสิ โส เม เอตรหิ สมิทฺโธ ตสฺส จาห
ภควโต ธมฺม อาชาเนยฺยนฺติ อย โข เม ภนฺเต ปฺจโม
อสฺสาสโก อโหสิ โส เม เอตรหิ สมิทฺโธ ปุพเฺ พ เม ภนฺเต
กุมารสฺส สโต อิเม ปฺจ อสฺสาสกา อเหสุ เต เม เอตรหิ
สมิทฺธา อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต
นิกฺกุชฺชิต วา อุกกฺ ุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส
วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย
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จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณ คต อธิวาเสตุ จ เม ภนฺเต ภควา สฺวาตนาย ภตฺตร
สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข
ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๖๐] อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ตสฺสา รตฺติยา
อจฺจเยน ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต กาล
อาโรจาเปสิ กาโล ภนฺเต นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ อถโข ภควา
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห ปาวิสิ มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ภิกฺขุสหสฺเสน สพฺเพเหว ปุราณชฏิเลหิ ฯ
[๖๑] เตน โข ปน สมเยน สกฺโก เทวานมินฺโท มาณวกวณฺณ
อภินิมฺมินิตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ๑ ปุรโต ปุรโต ๒ คจฺฉติ
อิมา คาถาโย คายมาโน ๓
ทนฺโต ทนฺเตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ วิปฺปมุตฺโต ๔ วิปฺปมุตฺเตหิ
สิงฺคีนิกฺขสุวณฺโณ ราชคห ปาวิสิ ภควา ฯ
#๑ สี. สงฺฆสฺส ฯ ๒ สี. อาเมณฺฑิต อกต ฯ ๓ ยุ. คียมาโน ฯ
#๔ สี. อย ปาโ น โหติ ฯ เอว สพฺพตฺถ ณาตพฺพ ฯ
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มุตฺโต มุตเฺ ตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ วิปปฺ มุตฺโต วิปฺปมุตฺเตหิ
สิงฺคีนิกฺขสุวณฺโณ ราชคห ปาวิสิ ภควา ฯ
ติณฺโณ ติณฺเณหิ สห ปุราณชฏิเลหิ วิปฺปมุตฺโต วิปฺปมุตฺเตหิ
สิงฺคีนิกฺขสุวณฺโณ ราชคห ปาวิสิ ภควา ฯ
สนฺโต สนฺเตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ วิปฺปมุตฺโต วิปฺปมุตฺเตหิ
สิงฺคีนิกฺขสุวณฺโณ ราชคห ปาวิสิ ภควา ๑ ฯ
ทสวาโส ทสพโล ทสธมฺมวิทู ทสภิ จุเปโต
โส ทสสตปริวาโร ราชคห ปาวิสิ ภควาติ ฯ
[๖๒] มนุสฺสา สกฺก เทวานมินฺท ปสฺสิตฺวา เอวมาหสุ อภิรูโป
วตาย มาณวโก ทสฺสนีโย วตาย มาณวโก ปาสาทิโก
วตาย มาณวโก กสฺส นุ โข อย มาณวโกติ ฯ เอว วุตฺเต
สกฺโก เทวานมินฺโท เต มนุสฺเส คาถาย อชฺฌภาสิ
โย ธีโร สพฺพธิทนฺโต สุทฺโธ อปฺปฏิปุคฺคโล
อรห สุคโต โลเก ตสฺสาห ปริจารโกติ ฯ
[๖๓] อถโข ภควา เยน รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส
พิมฺพิสารสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต
#๑ จตุตฺถคาถา สีหลโปตฺถเก ทุติยา ปตา ฯ ยุโรปยโปตฺถเก ปน สา นฏา ฯ
#อมฺหากมฺปน โปตฺถเก ตสฺสา ปุรโต สมิทฺโธ สมิทฺเธหีติอาทิคาถา ปตา ฯ สา
#อฺตฺถ น ทิสฺสติ ตสฺมา อิธ วชฺชิตา ฯ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 71

อาสเน นิสที ิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ อถโข ราชา มาคโธ
เสนิโย พิมพฺ ิสาโร พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน ขาทนีเยน
โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา สมฺปวาเรตฺวา ภควนฺต ภุตฺตาวึ
โอนีตปตฺตปาณึ เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺนสฺส โข
รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส เอตทโหสิ กตฺถ นุ
โข ภควา วิหเรยฺย ย อสฺส คามโต เนว อติทูเร ๑ น ๒ อจฺจาสนฺเน
คมนาคมนสมฺปนฺน อตฺถกิ าน ๓ มนุสฺสาน อภิกฺกมนีย ทิวา อปฺปกิณฺณ ๔
รตฺตึ อปฺปสทฺท อปฺปนิคฺโฆส วิชนวาต มนุสฺสราหเสยฺยก
ปฏิสลฺลานสารุปฺปนฺติ ฯ อถโข รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส
เอตทโหสิ อิท โข อมฺหาก เวฬุวน อุยฺยาน คามโต
เนว อติทูเร น ๕ อจฺจาสนฺเน คมนาคมนสมฺปนฺน อตฺถิกาน ๖ มนุสฺสาน
อภิกฺกมนีย ทิวา อปฺปกิณฺณ ๗ รตฺตึ อปฺปสทฺท อปฺปนิคฺโฆส
วิชนวาต มนุสฺสราหเสยฺยก ปฏิสลฺลานสารุปฺป ยนฺนูนาห เวฬุวน
อุยฺยาน พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทเทยฺยนฺติ ฯ อถโข ราชา
มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร โสวณฺณมย ภิงฺคาร ๘ คเหตฺวา
ภควโต โอโณเชสิ เอตาห ภนฺเต เวฬุวน อุยฺยาน พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ๙ ทมฺมตี ิ ฯ ปฏิคคฺ เหสิ ภควา อาราม ฯ
#๑ ยุ. อวิทูเร ๒-๕ ม. น. จ. ๓-๖ กตฺถจิ อิธ อาเมณฺฑิต กต ฯ
#๔-๗ ม. ยุ. อปฺปากิณฺณ ฯ ๘ สี. ม. ยุ. ภิงฺการ ฯ โส ปน ภฤงฺคาโรติ
#สกฏสทฺเทน น สเมติ ฯ ๙ สี. สงฺฆสฺส ฯ
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อถโข ภควา ราชาน มาคธ เสนิย พิมฺพิสาร ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา
ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน ธมฺมึ กถ
กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามนฺติ ฯ
[๖๔] เตน โข ปน สมเยน สฺชโย ปริพฺพาชโก ราชคเห
ปฏิวสติ มหติยา ปริพฺพาชกปริสาย สทฺธึ อฑฺฒเตยฺเยหิ ปริพฺพาชกสเตหิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน สารีปุตตฺ โมคฺคลฺลานา สฺชเย
ปริพฺพาชเก พฺรหฺมจริย จรนฺติ ฯ เตหิ กติกา กตา โหติ โย ปม
อมต อธิคจฺฉติ โส อิตรสฺส ๑ อาโรเจตูติ ฯ อถโข อายสฺมา
อสฺสชิ ปุพพฺ ณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห ปณฺฑาย
ปาวิสิ ปาสาทิเกน อภิกฺกนฺเตน ปฏิกฺกนฺเตน อาโลกิเตน วิโลกิเตน
สมฺมิฺชิเตน ปสาริเตน โอกฺขิตฺตจกฺขุ อิริยาปถสมฺปนฺโน ฯ
อทฺทสา โข สารีปุตฺโต ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺต อสฺสชึ ราชคเห
ปณฺฑาย จรนฺต ปาสาทิเกน อภิกฺกนฺเตน ปฏิกกฺ นฺเตน อาโลกิเตน
วิโลกิเตน สมฺมิฺชิเตน ปสาริเตน โอกฺขิตฺตจกฺขุ อิริยาปถสมฺปนฺน
ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ เย วต โลเก อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค
วา สมาปนฺนา อย เตส ภิกฺขุ ๒ อฺตโร ยนฺนูนาห อิม
ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺเฉยฺย กสิ ตฺว อาวุโส อุทฺทิสฺส
ปพฺพชิโต โก วา เต สตฺถา กสฺส วา ตฺว ธมฺม โรเจสีติ ฯ
#๑ สี. ยุ. อย ปาโ น โหติ ฯ ๒ ยุ. ภิกฺขูน ฯ
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อถโข สารีปุตฺตสฺส ปริพฺพาชกสฺส เอตทโหสิ อกาโล โข อิม
ภิกฺขุ ปุจฺฉิตุ อนฺตรฆร ปวิฏโ ปณฺฑาย จรติ ยนฺนูนาห
อิม ภิกฺขุ ปฏิโต ปฏ ิโต อนุพนฺเธยฺย อตฺถิเกหิ อุปฺาต ๑
มคฺคนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา อสฺสชิ ราชคเห ปณฺฑาย จริตฺวา
ปณฺฑปาต อาทาย ปฏิกฺกมิ ฯ อถโข สารีปุตฺโต ปริพฺพาชโก
เยนายสฺมา อสฺสชิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา
อสฺสชินา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข สารีปตุ ฺโต ปริพฺพาชโก
อายสฺมนฺต อสฺสชึ เอตทโวจ วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส
อินฺทฺริยานิ ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต กสิ ตฺว อาวุโส
อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต โก วา เต สตฺถา กสฺส วา ตฺว ธมฺม
โรเจสีติ ฯ อตฺถาวุโส มหาสมโณ สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต
ตาห ภควนฺต อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต โส จ เม ภควา สตฺถา ตสฺส
จาห ภควา ธมฺม โรเจมีติ ฯ กึวาที ปนายสฺมโต สตฺถา
กิมกฺขายีติ ฯ อห โข อาวุโส นโว อจิรปพฺพชิโต อธุนาคโต
อิม ธมฺมวินย น ตาห สกฺโกมิ วิตถฺ าเรน ธมฺม เทเสตุ อปจ
เต สงฺขิตฺเตน อตฺถ วกฺขามีติ ๒ ฯ
#๑ ม. อุปาต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ อิโต ปร สีหลโปตฺถก เปตฺวา สพฺพตฺถ
#อถโข สารีปุตฺโต ปริพพฺ าชโก อายสฺมนฺต อสฺสชึ เอตทโวจ โหตุ อาวุโส อปฺป วา
#พหุ วา ภาสสฺสุ ฯเปฯ พหุนฺติ ทิสฺสติ ฯ ต อติเรก ขายติ ปุรโต อถโขห อสฺสชึ
#ภิกฺขุ เอตทโวจนฺติ สพฺพตฺถ อทิสฺสมานตฺตา ฯ
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อปฺป วา พหุ วา ภาสสฺสุ อตฺถเยว เม พฺรูหิ
อตฺเถเนว เม อตฺโถ กึ กาหสิ พฺยฺชน พหุนฺติ ฯ
[๖๕] อถโข อายสฺมา อสฺสชิ สารีปุตฺตสฺส ปริพฺพาชกสฺส
อิม ธมฺมปริยาย อภาสิ
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตส เหตุ ตถาคโต (อาห)
เตสฺจ โย นิโรโธ เอววาที มหาสมโณติ ฯ
[๖๖] อถโข สารีปุตฺตสฺส ปริพฺพาชกสฺส อิม ธมฺมปริยาย สุตฺวา
วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
เอเสว ธมฺโม ยทิ ตาวเทว ปจฺจพฺยถา ๑ ปทมโสก
อทิฏ อพฺภตีต
พหุเกหิ กปฺปนหุเตหีติ ฯ
[๖๗] อถโข สารีปตุ ฺโต ปริพฺพาชโก เยน โมคฺคลฺลาโน
ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข โมคฺคลฺลาโน ปริพพฺ าชโก
สารีปุตฺต ปริพฺพาชก ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน
สารีปุตฺต ปริพฺพาชก เอตทโวจ วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส
อินฺทฺริยานิ ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต กจฺจิ นุ ๒ ตฺว
อาวุโส อมตมธิคโตติ ฯ อาม อาวุโส อมตมธิคโตติ ฯ ยถา
กถ ปน ตฺว อาวุโส อมตมธิคโตติ ฯ อิธาห อาวุโส อทฺทส
#๑ ม. ปจฺจพฺยตฺถ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. โน ฯ
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อสฺสชึ ภิกฺขุ ราชคเห ปณฺฑาย จรนฺต ปาสาทิเกน อภิกฺกนฺเตน
ปฏิกฺกนฺเตน อาโลกิเตน วิโลกิเตน สมฺมิฺชิเตน ปสาริเตน โอกฺขิตฺตจกฺขุ
อิริยาปถสมฺปนฺน ทิสฺวาน เม เอตทโหสิ เย วต โลเก
อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนา อย เตส ภิกฺขุ ๑
อฺตโร ยนฺนูนาห อิม ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺเฉยฺย กสิ
ตฺว อาวุโส อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต โก วา เต สตฺถา กสฺส
วา ตฺว ธมฺม โรเจสีติ ตสฺส มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ
อกาโล โข อิม ภิกฺขุ ปุจฺฉิตุ อนฺตรฆร ปวิฏโ  ปณฺฑาย
จรติ ยนฺนนู าห อิม ภิกฺขุ ปฏิโต ปฏิโต อนุพนฺเธยฺย
อตฺถิเกหิ อุปฺาต มคฺคนฺติ อถโข อาวุโส อสฺสชิ ภิกขฺ ุ
ราชคเห ปณฺฑาย จริตฺวา ปณฺฑปาต อาทาย ปฏิกฺกมิ อถขฺวาห
อาวุโส เยน อสฺสชิ ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา
อสฺสชินา ภิกฺขุนา สทฺธึ สมฺโมทึ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต อฏาสึ เอกมนฺต ิโต โข อห อาวุโส
อสฺสชึ ภิกฺขุ เอตทโวจ วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส อินฺทฺรยิ านิ
ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต กสิ ตฺว อาวุโส อุทฺทสิ ฺส
ปพฺพชิโต โก วา เต สตฺถา กสฺส วา ตฺว ธมฺม โรเจสีติ
อตฺถาวุโส มหาสมโณ สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต ตาห
ภควนฺต อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต โส จ เม ภควา สตฺถา ตสฺส
จาห ภควโต ธมฺม โรเจมีติ กึวาที ปนายสฺมโต สตฺถา
#๑ ยุ. ภิกฺขูน ฯ
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กิมกฺขายีติ อห โข อาวุโส นโว อจิรปพฺพชิโต อธุนาคโต
อิม ธมฺมวินย น ตาห สกฺโกมิ วิตฺถาเรน ธมฺม เทเสตต
อปจ เต สงฺขิตฺเตน อตฺถ วกฺขามีติ
อปฺป วา พหุ วา ภาสสฺสุ อตฺถเยว เม พฺรูหิ
อตฺเถเนว เม อตฺโถ กึ กาหสิ พฺยฺชน พหุนฺติ ฯ
[๖๘] อถโข อาวุโส อสฺสชิ ภิกฺขุ อิม ธมฺมปริยาย อภาสิ
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตส เหตุ ตถาคโต (อาห)
เตสฺจ โย นิโรโธ เอววาที มหาสมโณติ ฯ
[๖๙] อถโข โมคฺคลฺลานสฺส ปริพฺพาชกสฺส อิม ธมฺมปริยาย
สุตฺวา วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม
สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
เอเสว ธมฺโม ยทิ ตาวเทว ปจฺจพฺยถา ปทมโสก
อทิฏ อพฺภตีต
พหุเกหิ กปฺปนหุเตหีติ ฯ
[๗๐] อถโข โมคฺคลฺลาโน ปริพฺพาชโก สารีปุตฺต ปริพพฺ าชก
เอตทโวจ คจฺฉาม มย อาวุโส ภควโต สนฺติเก โส โน ภควา
สตฺถาติ ฯ อิมานิ โข อาวุโส อฑฺฒเตยฺยานิ ปริพฺพาชกสตานิ อเมฺห
นิสฺสาย อเมฺห สมฺปสฺสนฺตา อิธ วิหรนฺติ เตป ตาว อปโลเกม ๑
ยถา เต มฺิสฺสนฺติ ตถา [๒] กริสฺสนฺตีติ ฯ อถโข สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา
เยน เต ปริพฺพาชกา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
#๑ สี. ยุ. อปโลกาม ฯ ๒ ม. เต ฯ
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เต ปริพฺพาชเก เอตทโวจจ คจฺฉาม มย อาวุโส ภควโต
สนฺติเก โส โน ภควา สตฺถาติ ฯ มย อายสฺมนฺเต นิสฺสาย
อายสฺมนฺเต สมฺปสฺสนฺตา อิธ วิหราม สเจ อายสฺมนฺตา
มหาสมเณ พฺรหฺมจริย จริสฺสนฺติ สพฺเพ ว มย มหาสมเณ
พฺรหฺมจริย จริสฺสามาติ ฯ อถโข สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา เยน
สฺชโย ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา สฺชย
ปริพฺพาชก เอตทโวจจ คจฺฉาม มย อาวุโส ภควโต สนฺตเิ ก
โส โน ภควา สตฺถาติ ฯ อล อาวุโส มา คมิตฺถ สพฺเพ ว
ตโย อิม คณ ปริหริสสฺ ามาติ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป
โข สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา สฺชย ปริพฺพาชก เอตทโวจจ คจฺฉาม
มย อาวุโส ภควโต สนฺติเก โส โน ภควา สตฺถาติ ฯ อล
อาวุโส มา คมิตฺถ สพฺเพ ว ตโย อิม คณ ปริหริสฺสามาติ ฯ
อถโข สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ตานิ อฑฺฒเตยฺยานิ ปริพฺพาชกสตานิ
อาทาย เยน เวฬุวน เตนุปสงฺกมึสุ ฯ สฺชยสฺส ปน
ปริพฺพาชกสฺส ตตฺเถว อุณฺห โลหิต มุขโต อุคฺคจฺฉิ ๑
[๗๑] อทฺทสา โข ภควา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเน ทูรโต ว
อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวาน ภิกฺขู อามนฺเตสิ เอเต ภิกฺขเว เทฺว
สหายา อาคจฺฉนฺติ โกลิโต อุปติสฺโส จ เอต เม สาวกยุค
ภวิสฺสติ อคฺค ภทฺทยุคนฺติ ฯ
#๑ อุคฺคฺฉีติป ปาโ ฯ
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คมฺภีเร าณวิสเย
อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเย
วิมุตฺเต อปฺปตฺเต เวฬุวน อถ เน สตฺถา พฺยากาสิ
เอเต เทฺว สหายา อาคจฺฉนฺติ โกลิโต อุปติสฺโส จ ฯ
เอต เม สาวกยุค
ภวิสฺสติ อคฺค ภทฺทยุคนฺติ ฯ
[๗๒] อถโข สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา ภควนฺต
เอตทโวจจ ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช
ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺติ ฯ เอถ ภิกฺขโวติ ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต
ธมฺโม จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ
สา ว เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา อโหสิ ฯ
[๗๓] เตน โข ปน สมเยน อภิฺาตา อภิฺาตา มาคธิกา
กุลปุตฺตา ภควติ พฺรหฺมจริย จรนฺติ ฯ มนุสสฺ า อุชฌ
ฺ ายนฺติถ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ อปุตฺตกตาย ปฏิปนฺโน สมโณ โคตโม
เวธพฺยาย ปฏิปนฺโน สมโณ โคตโม กุลุปจฺเฉทาย ปฏิปนฺโน
สมโณ โคตโม อิทานิ เตน ๑ ชฏิลสหสฺส ปพฺพาชิต อิมานิ
จ อฑฺฒเตยฺยานิ ปริพพฺ าชกสตานิ สฺชยานิ ปพฺพาชิตานิ อิเม
จ อภิฺาตา อภิฺาตา มาคธิกา กุลปุตฺตา สมเณ โคตเม
พฺรหฺมจริย จรนฺตีติ ฯ อปสฺสุ ภิกขฺ ู ทิสฺวา อิมาย คาถาย
โจเทนฺติ
#๑ ม. ยุ. อเนน ฯ
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อาคโต โข มหาสมโณ มาคธาน คิริพฺพช
สพฺเพ สฺชเย เนตฺวาน กสุทานิ นยิสฺสตีติ ฯ
[๗๔] อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว โส สทฺโท จิร ภวิสฺสติ สตฺตาหเมว ภวิสฺสติ
สตฺตาหสฺส อจฺจเยน อนฺตรธายิสฺสติ เตนหิ ภิกฺขเว เย ตุเมฺห8
อิมาย คาถาย โจเทนฺติ
อาคโต โข มหาสมโณ มาคธาน คิริพฺพช
สพฺเพ สฺชเย เนตฺวาน กสุทานิ นยิสฺสตีติ ฯ
[๗๕] เต ตุเมฺห อิมาย คาถาย ปฏิโจเทถ
นยนฺติ เว มหาวีรา
สทฺธมฺเมน ตถาคตา
ธมฺเมน นียมานาน ๑ กา อุสยุ ฺยา วิชานตนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา ภิกฺขู ทิสฺวา อิมาย คาถาย โจเทนฺติ
อาคโต โข มหาสมโณ มาคธาน คิริพฺพช
สพฺเพ สฺชเย เนตฺวาน กสุทานิ นยิสฺสตีติ ฯ
ภิกฺขู เต มนุสฺเส อิมาย คาถาย ปฏิโจเทนฺติ
นยนฺติ เว มหาวีรา
สทฺธมฺเมน ตถาคตา
ธมฺเมน นียมานาน ๒ กา อุสุยฺยา วิชานตนฺติ ฯ
[๗๖] มนุสฺสา เอวมาหสุ ๓ ธมฺเมน กิร สมณา สกฺยปุตฺติยา
#๑-๒ ม. ยุ. นยมานาน ฯ ๓ สพฺพตฺถาย ปาโ น โหติ ฯ
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เนนฺติ โน อธมฺเมนาติ ฯ สตฺตาหเมว โส สทฺโท อโหสิ
สตฺตาหสฺส อจฺจเยน อนฺตรธายิ ฯ
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปพฺพชฺชา ๑ นิฏิตา ฯ
จตุตฺถภาณวาร นิฏิต ฯ
[๗๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อนุปชฺฌายกา [๒] อโนวทิยมานา
อนนุสาสิยมานา ทุนฺนวิ ตฺถา ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา ปณฺฑาย
จรนฺติ มนุสฺสาน ๓ ภฺุชมานาน อุปริโภชเนป อุตฺติฏ ปตฺต
อุปนาเมนฺติ อุปริขาทนีเยป อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมนฺติ อุปริสายนีเยป
อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมนฺติ อุปริปานีเยป อุตฺติฏปตฺต
อุปนาเมนฺติ สาม สูปมฺป โอทนมฺป วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ
ภตฺตคฺเคป อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา วิหรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา ทุนฺนิวตฺถา
ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา ปณฺฑาย จริสฺสนฺติ มนุสฺสาน
ภฺุชมานาน อุปริโภชเนป อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ
อุปริขาทนีเยป อุตฺติฏ ปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ อุปริสายนีเยป
อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ อุปริปานีเยป อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ
สาม สูปมฺป โอทนมฺป วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺติ
ภตฺตคฺเคป อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา วิหริสฺสนฺติ เสยฺยถาป
พฺราหฺมณา พฺราหฺมณโภชเนติ ฯ
#๑ ม. ปพฺพชากถา ฯ ๒ ม. อนาจริยกา ฯ ๓ อิโต ปุเร ม. ยุ. เตสทฺโท ทิสฺสติ ฯ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 81

[๗๘] อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา สนฺตุฏา ลชฺชิโน
กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขู ทุนฺนิวตฺถา ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา
ปณฺฑาย จริสฺสนฺติ มนุสฺสาน ภฺุชมานาน อุปริโภชเนป
อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ อุปริขาทนีเยป อุตฺติฏปตฺต
อุปนาเมสฺสนฺติ อุปริสายนีเยป อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ
อุปริปานีเยป อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ สาม สูปมฺป
โอทนมฺป วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺติ ภตฺตคฺเคป อุจฺจาสทฺทา
มหาสทฺทา วิหริสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ
[๗๙] อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขู
ทุนฺนิวตฺถา ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา ปณฺฑาย จรนฺติ
มนุสฺสาน ภฺุชมานาน อุปริโภชเนป อุตฺติฏ ปตฺต อุปนาเมนฺติ
อุปริขาทนีเยป อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมนฺติ อุปริสายนีเยป
อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมนฺติ อุปริปานีเยป อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมนฺติ
สาม สูปมฺป โอทนมฺป วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ภตฺตคฺเคป
อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา วิหรนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ๑ ฯ วิครหิ
#๑ สพฺพตฺถ อิติสทฺโท น ปฺายติ ฯ
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พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิก ๑ ภิกฺขเว เตส โมฆปุริสาน อนนุโลมิก
อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย กถ หิ นาม เต
ภิกฺขเว โมฆปุริสา ทุนฺนิวตฺถา ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา
ปณฺฑาย จริสฺสนฺติ มนุสฺสาน ภฺุชมานาน อุปริโภชเนป
อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ อุปริขาทนีเยป อุตฺติฏปตฺต
อุปนาเมสฺสนฺติ อุปริสายนีเยป อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ
อุปริปานีเยป อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ สาม สูปมฺป โอทนมฺป
วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺติ ภตฺตคฺเคป อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา
วิหริสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน
วา ภิยโฺ ยภาวาย อถเขฺวต ๒ ภิกฺขเว อปฺปสนฺนานฺเจว
อปฺปสาทาย ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน อฺถตฺตายาติ ฯ
[๘๐] อถโข ภควา เต ภิกฺขู อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา
ทุพฺภรตาย ทุปฺโปสตาย มหิจฺฉตาย อสนฺตุฏตาย ๓ สงฺคณิกาย
โกสชฺชสฺส อวณฺณ ภาสิตฺวา อเนกปริยาเยน สุภรตาย สุโปสตาย
อปฺปจฺฉสฺส สนฺตุฏสฺส ธูตสฺส สลฺเลขสฺส ปาสาทิกสฺส อปฺปจฺจยสฺส
วิริยารมฺภสฺส วณฺณ ภาสิตฺวา ภิกขฺ ูน ตทนุจฺฉวิก ตทนุโลมิก
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อุปชฺฌาย อุปชฺฌาโย ภิกฺขเว สทฺธิวิหาริกมฺหิ ปุตฺตจิตฺต
#๑ สี. ยุ. อนนุจฺฉวิย ฯ ๒ สี. ยุ. รา. อถโข ต ฯ ๓ สี. ยุ. อสนฺตุฏิยา ฯ
#ม. อสนฺตุฏ ิตาย ฯ
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อุปฏเปสฺสติ สทฺธิวิหาริโก อุปชฺฌายมฺหิ ปตุจิตฺต อุปฏเปสฺสติ
เอวนฺเต อฺมฺ สคารวา สปฺปติสฺสา สภาควุตฺติกา ๑ วิหรนฺตา
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชสิ ฺสนฺติ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว อุปชฺฌาโย คเหตพฺโพ ฯ เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏกิ  นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส
วจนีโย อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต
โหหิ อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหีติ ฯ สาหูติ วา ลหูติ วา
โอปายิกนฺติ วา ปฏิรูปนฺติ วา ปาสาทิเกน สมฺปาเทหีติ วา
กาเยน วิฺาเปติ วาจาย วิฺาเปติ กาเยน วาจาย
วิฺาเปติ คหิโต โหติ อุปชฺฌาโย น กาเยน วิฺาเปติ
น วาจาย วิฺาเปติ น กาเยน วาจาย วิฺาเปติ น
คหิโต โหติ อุปชฺฌาโย ฯ
[๘๑] สทฺธิวิหาริเกน ภิกฺขเว อุปชฺฌายมฺหิ สมฺมา วตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา ฯ กาลสฺเสว อุฏาย อุปาหนา โอมฺุจิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ทนฺตกฏ ทาตพฺพ มุโขทก ทาตพฺพ
อาสน ปฺาเปตพฺพ สเจ ยาคุ โหติ ภาชน โธวิตฺวา ยาคุ
อุปนาเมตพฺพา ยาคค ปตสฺส อุทก ทตฺวา ภาชน ปฏิคฺคเหตฺวา
นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา ปฏิสาเมตพฺพ
อุปชฺฌายมฺหิ วุฏิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ สเจ โส เทโส อุกลฺ าโป
โหติ โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ ฯ สเจ อุปชฺฌาโย คาม
#๑ ม. ยุ. สภาควุตฺติโน ฯ
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ปวิสิตุกาโม โหติ นิวาสน ทาตพฺพ ปฏินิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ
กายพนฺธน ทาตพฺพ สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย ทาตพฺพา โธวิตฺวา
ปตฺโต สอุทโก ทาตพฺโพ สเจ อุปชฺฌาโย ปจฺฉาสมณ อากงฺขติ
ติมณฺฑล ปฏิจฺฉาเทนฺเตน ปริมณฺฑล นิวาเสตฺวา กายพนฺธน
พนฺธิตฺวา สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย ปารุปตฺวา คณฺิก ปฏิม
ุ ฺจิตฺวา
โธวิตฺวา ปตฺต คเหตฺวา อุปชฺฌายสฺส ปจฺฉาสมเณน โหตพฺพ
นาติทูเร คนฺตพฺพ นาจฺจาสนฺเน คนฺตพฺพ ปตฺตปริยาปนฺน
ปฏิคฺคเหตพฺพ น อุปชฺฌายสฺส ภณมานสฺส อนฺตรนฺตรา กถา
โอปาเตตพฺพา อุปชฺฌาโย อาปตฺติสามนฺตา ภณมาโน นิวาเรตพฺโพ
นิวตฺตนฺเตน ปมตร อาคนฺตฺวา อาสน ปฺาเปตพฺพ
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหตพฺพ ปฏินิวาสน ทาตพฺพ นิวาสน
ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ สเจ จีวร สินฺน โหติ มุหุตฺต อุเณฺห โอตาเปตพฺพ
น จ อุเณฺห จีวร นิทหิตพฺพ จีวร สหริตพฺพ ๑ จีวร
สหรนฺเตน ๒ จตุรงฺคุล กณฺณ อุสฺสาเทตฺวา ๓ จีวร สหริตพฺพ มา
มชฺเฌ ภงฺโค อโหสีติ โอโภเค กายพนฺธน กาตพฺพ ฯ สเจ
ปณฺฑปาโต โหติ อุปชฺฌาโย จ ภฺุชิตุกาโม โหติ อุทก
ทตฺวา ปณฺฑปาโต อุปนาเมตพฺโพ อุปชฺฌาโย ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ
#๑ สี. ม. รา. สงฺฆริตพฺพ ฯ ๒ สี. รา. สงฺฆรนฺเตน ฯ ๓ ยุ. รา. อุสฺสาเรตฺวา ฯ
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ภุตฺตาวิสฺส อุทก ทตฺวา ปตฺต ปฏิคฺคเหตฺวา นีจ กตฺวา
สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา โวทก กตฺวา มุหุตฺต อุเณฺห
โอตาเปตพฺโพ น จ อุเณฺห ปตฺโต นิทหิตพฺโพ ปตฺตจีวร
นิกฺขิปตพฺพ ปตฺต นิกฺขิปนฺเตน เอเกน หตฺเถน ปตฺต คเหตฺวา
เอเกน หตฺเถน เหฏามฺจ วา เหฏาป วา ปรามสิตวฺ า
ปตฺโต นิกขฺ ิปตพฺโพ น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต
นิกฺขิปตพฺโพ จีวร นิกฺขปิ นฺเตน เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา เอเกน
หตฺเถน จีวรวส วา จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชิตฺวา ปารโต อนฺต
โอรโต โภค กตฺวา จีวร นิกฺขิปตพฺพ อุปชฺฌายมฺหิ วุฏิเต
อาสน อุทธฺ ริตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปฏิสาเมตพฺพ
สเจ โส เทโส อุกลฺ าโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชติ พฺโพ ฯ สเจ
อุปชฺฌาโย นหายิตุกาโม โหติ นหาน ปฏิยาเทตพฺพ สเจ สีเตน
อตฺโถ โหติ สีต ปฏิยาเทตพฺพ สเจ อุเณฺหน อตฺโถ โหติ
อุณฺห ปฏิยาเทตพฺพ ฯ สเจ อุปชฺฌาโย ชนฺตาฆร ปวิสิตุกาโม โหติ
จุณฺณ สนฺเนตพฺพ มตฺติกา เตเมตพฺพา ชนฺตาฆรป อาทาย
อุปชฺฌายสฺส ปฏิโต คนฺตฺวา ชนฺตาฆรป ทตฺวา จีวร
ปฏิคฺคเหตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ จุณฺณ ทาตพฺพ มตฺตกิ า
ทาตพฺพา สเจ อุสฺสหติ ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ ชนฺตาฆร
ปวิสนฺเตน มตฺติกาย สุข มกฺเขตฺวา ปุรโต จ ปจฺฉโต จ
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ น เถเร ภิกฺขู อนูปขชฺช นิสีทิตพฺพ
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น นวา ภิกขฺ ู อาสเนน ปฏิพาเหตพฺพา ชนฺตาฆเร อุปชฺฌายสฺส
ปริกมฺม กาตพฺพ ชนฺตาฆรา นิกฺขมนฺเตน ชนฺตาฆรป อาทาย
ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆรา นิกฺขมิตพฺพ
อุทเกป อุปชฺฌายสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ นหาเตน ปมตร
อุตฺตริตฺวา อตฺตโน คตฺต โวทก กตฺวา นิวาเสตฺวา อุปชฺฌายสฺส
คตฺตโต อุทก ปมชฺชติ พฺพ นิวาสน ทาตพฺพ สงฺฆาฏิ ทาตพฺพา
ชนฺตาฆรป อาทาย ปมตร อาคนฺตฺวา อาสน ปฺาเปตพฺพ
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ อุปชฺฌาโย ปานีเยน
ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ สเจ อุทฺทิสาเปตุกาโม โหติ อุทฺทิสาเปตพฺโพ
สเจ ปริปุจฺฉิตุกาโม โหติ ปริปุจฉฺ ิตพฺโพ ฯ ยสฺมึ วิหาเร
อุปชฺฌาโย วิหรติ สเจ โส วิหาโร อุกลฺ าโป โหติ สเจ
อุสฺสหติ โสเธตพฺโพ วิหาร โสเธนฺเตน ปม ปตฺตจีวร
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ นีหริตฺวา
เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ภิสิพิมฺโพหน นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ มฺโจ นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน
กวาฏปฏ นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺโพ ป นีจ กตฺวา
สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ  นีหริตฺวา เอกมนฺต
นิกฺขิปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปต พฺพา
เขฬมลฺลโก นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺโพ อปสฺเสนผลก
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ภุมฺมตฺถรณ ยถาปฺตฺต
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สลฺลกฺเขตฺวา นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ สเจ วิหาเร
สนฺตานก โหติ อุลโฺ ลกา ปม โอหาเรตพฺพ อาโลกสนฺธ-ิ
กณฺณภาคา ปมชฺชิตพฺพา สเจ เครุกปริกมฺมกตา ภิตฺติ
กณฺณกิตา โหติ โจฬก เตเมตฺวา ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา สเจ
กาฬวณฺณกตา ภูมิ กณฺณกิตา โหติ โจฬก เตเมตฺวา ปเฬตฺวา
ปมชฺชิตพฺพา สเจ อกตา โหติ ภูมิ อุทเกน ปริปฺโผเสตฺวา
สมฺมชฺชิตพฺพา มา วิหาโร รเชน อูหฺีติ สงฺการ วิจินิตฺวา
เอกมนฺต ฉฑฺเฑตพฺพ ภุมฺมตฺถรณ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา
ปปฺโปฏตฺวา ๑ อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺพา
มฺโจ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก
อปริฆสนฺเตน ๒ อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต
ปฺาเปตพฺโพ ป โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ
กตฺวา สาธุก อปริฆส นฺเตน ๓ อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ อติหริตฺวา
ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ ภิสิพมิ ฺโพหน โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา
ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา
ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ เขฬมลฺลโก โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา
อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺโพ อปสฺเสนผลก โอตาเปตฺวา
#๑ ปปฺโปเตฺวาติป ปาโ ฯ ๒-๓ ม. อปฏิฆสนฺเตน ฯ
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ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺพ ปตฺตจีวร นิกฺขปิ ตพฺพ
ปตฺต นิกฺขิปนฺเตน เอเกน หตฺเถน ปตฺต คเหตฺวา เอเกน
หตฺเถน เหฏามฺจ วา เหฏาป วา ปรามสิตฺวา ปตฺโต
นิกฺขิปตพฺโพ น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต นิกฺขิปต พฺโพ
จีวร นิกฺขิปนฺเตน เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน
จีวรวส วา จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชิตฺวา ปารโต อนฺต โอรโต
โภค กตฺวา จีวร นิกฺขปิ ตพฺพ ฯ สเจ ปุรตฺถิมา สรชา วาตา
วายนฺติ ปุรตฺถิมา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ ปจฺฉิมา สรชา
วาตา วายนฺติ ปจฺฉิมา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ อุตฺตรา
สรชา วาตา วายนฺติ อุตฺตรา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ
ทกฺขิณา สรชา วาตา วายนฺติ ทกฺขณ
ิ า วาตปานา ถเกตพฺพา
สเจ สีตกาโล โหติ ทิวา วาตปานา วิวริตพฺพา รตฺตึ ถเกตพฺพา
สเจ อุณฺหกาโล โหติ ทิวา วาตปานา ถเกตพฺพา รตฺตึ
วิวริตพฺพา ฯ สเจ ปริเวณ อุกลฺ าป โหติ ปริเวณ สมฺมชฺชิตพฺพ
สเจ โกฏโก อุกลฺ าโป โหติ โกฏโก สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ
อุปฏานสาลา อุกฺลาปา โหติ อุปฏานสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา
สเจ อคฺคิสาลา อุกฺลาปา โหติ อคฺคิสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ
วจฺจกุฏี อุกลฺ าปา โหติ วจฺจกุฏี สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ ปานีย
น โหติ ปานีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ ปริโภชนีย น โหติ
ปริโภชนีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ อาจมนกุมฺภิยา อุทก น โหติ
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อาจมนกุมฺภิยา อุทก อาสิฺจิตพฺพ ฯ สเจ อุปชฺฌายสฺส อนภิรติ
อุปฺปนฺนา โหติ สทฺธวิ ิหาริเกน วูปกาเสตพฺโพ วูปกาสาเปตพฺโพ
ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา สเจ อุปชฺฌายสฺส กุกฺกุจฺจ อุปปฺ นฺน
โหติ สทฺธวิ ิหาริเกน วิโนเทตพฺพ วิโนทาเปตพฺพ ธมฺมกถา
วาสฺส กาตพฺพา สเจ อุปชฺฌายสฺส ทิฏิคต อุปฺปนฺน โหติ
สทฺธิวิหาริเกน วิเวเจตพฺพ วิเวจาเปตพฺพ ธมฺมกถา วาสฺส
กาตพฺพา ฯ สเจ อุปชฺฌาโย ครุธมฺม อชฺฌาปนฺโน โหติ ปริวาสารโห
สทฺธิวิหาริเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ
อุปชฺฌายสฺส ปริวาส ทเทยฺยาติ สเจ อุปชฺฌาโย มูลาย
ปฏิกสฺสนารโห โหติ สทฺธิวิหาริเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ
นุ โข สงฺโฆ อุปชฺฌาย มูลาย ปฏิกสฺเสยฺยาติ สเจ อุปชฺฌาโย
มานตฺตารโห โหติ สทฺธิวิหาริเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ
นุ โข สงฺโฆ อุปชฺฌายสฺส มานตฺต ทเทยฺยาติ สเจ อุปชฺฌาโย
อพฺภานารโห โหติ สทฺธิวิหาริเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ
นุ โข สงฺโฆ อุปชฺฌาย อพฺเภยฺยาติ ฯ สเจ สงฺโฆ อุปชฺฌายสฺส
กมฺม กตฺตกุ าโม โหติ ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย
วา ปฏิสารณีย วา อุกฺเขปนีย วา สทฺธิวิหาริเกน อุสฺสุกกฺ 
กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข สงฺโฆ อุปชฺฌายสฺส กมฺม น กเรยฺย
ลหุกาย วา ปริณาเมยฺยาติ กต วา ปนสฺส โหติ สงฺเฆน
กมฺม ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา
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อุกฺเขปนีย วา สทฺธิวิหาริเกน อุสสฺ ุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข
อุปชฺฌาโย สมฺมาวตฺเตยฺย โลม ปาเตยฺย เนตฺถาร วตฺเตยฺย
สงฺโฆ ต กมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ ฯ สเจ อุปชฺฌายสฺส จีวร
โธวิตพฺพ โหติ สทฺธิวหิ าริเกน โธวิตพฺพ อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข อุปชฺฌายสฺส จีวร โธวิเยถาติ สเจ อุปชฺฌายสฺส
จีวร กาตพฺพ โหติ สทฺธิวิหาริเกน กาตพฺพ อุสฺสุกฺก วา
กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อุปชฺฌายสฺส จีวร กริเยถาติ สเจ
อุปชฺฌายสฺส รชน ปจิตพฺพ ๑ โหติ สทฺธิวหิ าริเกน ปจิตพฺพ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อุปชฺฌายสฺส รชน ปจิเยถาติ
สเจ อุปชฺฌายสฺส จีวร รเชตพฺพ ๑ โหติ สทฺธิวิหาริเกน รเชตพฺพ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อุปชฺฌายสฺส จีวร รชิเยถาติ
จีวร รเชนฺเตน ๒ สาธุก สมฺปริวตฺตก สมฺปริวตฺตก รเชตพฺพ น
จ อจฺฉินฺเน เถเว ปกฺกมิตพฺพ ฯ น อุปชฺฌาย อนาปุจฺฉา
เอกจฺจสฺส ปตฺโต ทาตพฺโพ น เอกจฺจสฺส ปตฺโต ปฏิคฺคเหตพฺโพ
น เอกจฺจสฺส จีวร ทาตพฺพ น เอกจฺจสฺส จีวร ปฏิคฺคเหตพฺพ
น เอกจฺจสฺส ปริกฺขาโร ทาตพฺโพ น เอกจฺจสฺส ปริกฺขาโร
ปฏิคฺคเหตพฺโพ น เอกจฺจสฺส เกสา เฉเทตพฺพา น เอกจฺเจน
เกสา เฉทาเปตพฺพา น เอกจฺจสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ น
เอกจฺเจน ปริกมฺม การาเปตพฺพ น เอกจฺจสฺส เวยฺยาวจฺโจ
#๑ ม. ยุ. รา. รชิตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. รา. รชนฺเตน ฯ
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กาตพฺโพ น เอกจฺเจน เวยฺยาวจฺโจ การาเปตพฺโพ น
เอกจฺจสฺส ปจฺฉาสมเณน โหตพฺพ น เอกจฺโจ ปจฺฉาสมโณ
อาทาตพฺโพ น เอกจฺจสฺส ปณฺฑปาโต นีหริตพฺโพ น เอกจฺเจน
ปณฺฑปาโต นีหราเปตพฺโพ ฯ น อุปชฺฌาย อนาปุจฺฉา คาโม
ปวิสิตพฺโพ น สุสาน คนฺตพฺพ น ทิสา ปกฺกมิตพฺพา ฯ สเจ
อุปชฺฌาโย คิลาโน โหติ ยาวชีว อุปฏาตพฺโพ วุฏานสฺส
อาคเมตพฺพนฺติ ฯ
อุปชฺฌายวตฺต นิฏิต ฯ
[๘๒] อุปชฺฌาเยน ภิกฺขเว สทฺธิวิหาริกมฺหิ สมฺมาวตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา ฯ อุปชฺฌาเยน ภิกฺขเว สทฺธวิ ิหาริโก
สงฺคเหตพฺโพ อนุคฺคเหตพฺโพ อุทฺเทเสน ปริปุจฺฉาย โอวาเทน
อนุสาสนิยา ฯ สเจ อุปชฺฌายสฺส ปตฺโต โหติ สทฺธิวิหาริกสฺส ปตฺโต
น โหติ อุปชฺฌาเยน สทฺธิวิหาริกสฺส ปตฺโต ทาตพฺโพ อุสฺสุกฺก
วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สทฺธิวิหาริกสฺส ปตฺโต อุปฺปชฺชิเยถาติ
สเจ อุปชฺฌายสฺส จีวร โหติ สทฺธวิ ิหาริกสฺส จีวร น โหติ
อุปชฺฌาเยน สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร ทาตพฺพ อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร อุปฺปชฺชิเยถาติ สเจ
อุปชฺฌายสฺส ปริกฺขาโร โหติ สทฺธวิ ิหาริกสฺส ปริกฺขาโร น โหติ
อุปชฺฌาเยน สทฺธิวิหาริกสฺส ปริกขฺ าโร ทาตพฺโพ อุสฺสุกฺก วา
กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข สทฺธิวิหาริกสฺส ปริกฺขาโร อุปฺปชฺชิเยถาติ ฯ
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สเจ สทฺธิวิหาริโก คิลาโน โหติ กาลสฺเสว อุฏ าย ทนฺตกฏ
ทาตพฺพ มุโขทก ทาตพฺพ อาสน ปฺาเปตพฺพ สเจ ยาคุ
โหติ ภาชน โธวิตฺวา ยาคุ อุปนาเมตพฺพา ยาคค ปตสฺส
อุทก ทตฺวา ภาชน ปฏิคฺคเหตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน
โธวิตฺวา ปฏิสาเมตพฺพ สทฺธิวิหาริกมฺหิ วุฏิเต อาสน อุทธฺ ริตพฺพ
สเจ โส เทโส อุกฺลาโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ ฯ
สเจ สทฺธิวหิ าริโก คาม ปวิสิตุกาโม โหติ นิวาสน ทาตพฺพ
ปฏินิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ กายพนฺธน ทาตพฺพ สคุณ กตฺวา
สงฺฆาฏิโย ทาตพฺพา โธวิตฺวา ปตฺโต สอุทโก ทาตพฺโพ เอตฺตาวตา
นิวตฺติสฺสตีติ อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก
อุปนิกฺขิปตพฺพ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคคฺ เหตพฺพ ปฏินิวาสน
ทาตพฺพ นิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ สเจ จีวร สินฺน โหติ
มุหุตฺต อุเณฺห โอตาเปตพฺพ น จ อุเณฺห จีวร นิทหิตพฺพ
จีวร สหริตพฺพ จีวร สหรนฺเตน จตุรงฺคุล กณฺณ อุสฺสาเทตฺวา
จีวร สหริตพฺพ มา มชฺเฌ ภงฺโค อโหสีติ โอโภเค กายพนฺธน
กาตพฺพ ฯ สเจ ปณฺฑปาโต โหติ สทฺธิวิหาริโก จ ภฺุชิตุกาโม
โหติ อุทก ทตฺวา ปณฺฑปาโต อุปนาเมตพฺโพ สทฺธิวิหาริโก
ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ ภุตฺตาวิสฺส อุทก ทตฺวา ปตฺต ปฏิคฺคเหตฺวา
นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา โวทก กตฺวา มุหตุ ฺต
อุเณฺห โอตาเปตพฺโพ น จ อุเณฺห ปตฺโต นิทหิตพฺโพ
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ปตฺตจีวร นิกฺขิปตพฺพ ปตฺต นิกฺขปิ นฺเตน เอเกน หตฺเถน ปตฺต
คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน เหฏามฺจ วา เหฏาป วา ปรามสิตฺวา
ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต นิกฺขปิ ตพฺโพ
จีวร นิกฺขปิ นฺเตน เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา เอเกน
หตฺเถน จีวรวส วา จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชิตฺวา ปารโต อนฺต
โอรโต โภค กตฺวา จีวร นิกฺขิปตพฺพ สทฺธิวหิ าริกมฺหิ วุฏิเต
อาสน อุทธฺ ริตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปฏิสาเมตพฺพ
สเจ โส เทโส อุกลฺ าโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ ฯ
สเจ สทฺธิวหิ าริโก นหายิตุกาโม โหติ นหาน ปฏิยาเทตพฺพ
สเจ สีเตน อตฺโถ โหติ สีต ปฏิยาเทตพฺพ สเจ อุเณฺหน
อตฺโถ โหติ อุณฺห ปฏิยาเทตพฺพ ฯ สเจ สทฺธิวหิ าริโก ชนฺตาฆร
ปวิสิตุกาโม โหติ จุณฺณ สนฺเนตพฺพ มตฺตกิ า เตเมตพฺพา
ชนฺตาฆรป อาทาย คนฺตฺวา ชนฺตาฆรป ทตฺวา จีวร ปฏิคฺคเหตฺวา
เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ จุณฺณ ทาตพฺพ มตฺติกา ทาตพฺพา
สเจ อุสฺสหติ ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ ชนฺตาฆร ปวิสนฺเตน มตฺติกาย
มุข มกฺเขตฺวา ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆร
ปวิสิตพฺพ น เถเร ภิกขฺ ู อนูปขชฺช นิสีทิตพฺพ น นวา ภิกขฺ ู
อาสเนน ปฏิพาเหตพฺพา ชนฺตาฆเร สทฺธิวหิ าริกสฺส ปริกมฺม
กาตพฺพ ชนฺตาฆรา นิกขฺ มนฺเตน ชนฺตาฆรป อาทาย ปุรโต จ
ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆรา นิกฺขมิตพฺพ อุทเกป
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สทฺธิวิหาริกสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ นหาเตน ปมตร อุตตฺ ริตฺวา
อตฺตโน คตฺต โวทก กตฺวา นิวาเสตฺวา สทฺธิวิหาริกสฺส คตฺตโต
อุทก ปมชฺชิตพฺพ นิวาสน ทาตพฺพ สงฺฆาฏิ ทาตพฺพา
ชนฺตาฆรป อาทาย ปมตร อาคนฺตฺวา อาสน ปฺาเปตพฺพ
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ สทฺธิวิหาริโก
ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ ยสฺมึ วิหาเร สทฺธิวหิ าริโก วิหรติ
สเจ โส วิหาโร อุกฺลาโป โหติ สเจ อุสฺสหติ โสเธตพฺโพ
วิหาร โสเธนฺเตน ปม ปตฺตจีวร นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขปิ ตพฺพ
นิสีทนปจฺจตฺถรณ นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปต พฺพ ภิสิพมิ ฺโพหน
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ มฺโจ นีจ กตฺวา สาธุก
อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ นีหริตฺวา เอกมนฺต
นิกฺขิปตพฺโพ ป นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน
กวาฏปฏ นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกขฺ ิปตพฺพา เขฬมลฺลโก นีหริตฺวา เอกมนฺต
นิกฺขิปตพฺโพ อปสฺเสนผลก นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปต พฺพ
ภุมฺมตฺถรณ ยถาปฺตฺต สลฺลกฺเขตฺวา นีหริตวฺ า เอกมนฺต
นิกฺขิปตพฺพ สเจ วิหาเร สนฺตานก โหติ อุลฺโลกา ปม
โอหาเรตพฺพ อาโลกสนฺธิกณฺณภาคา ปมชฺชติ พฺพา สเจ
เครุกปริกมฺมกตา ภิตฺติ กณฺณกิตา โหติ โจฬก เตเมตฺวา ปเฬตฺวา
ปมชฺชิตพฺพา สเจ กาฬวณฺณกตา ภูมิ กณฺณกิตา โหติ โจฬก
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เตเมตฺวา ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา สเจ อกตา โหติ ภูมิ อุทเกน
ปริปฺโผเสตฺวา สมฺมชฺชติ พฺพา มา วิหาโร รเชน อูหฺีติ
สงฺการ วิจินิตฺวา เอกมนฺต ฉฑฺเฑตพฺพ ภุมฺมตฺถรณ โอตาเปตฺวา
โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ
มฺจปฏิปาทกา โอตาเปตฺวา ปมชฺชติ ฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน
เปตพฺพา มฺโจ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ
กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ อติหริตฺวา
ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺโพ ป โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา
ปปฺโปเฏตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน
กวาฏปฏ อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ ภิสิพมิ ฺโพหน
โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต
ปฺาเปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา
ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ เขฬมลฺลโก
โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺโพ
อปสฺเสนผลก โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺพ
ปตฺตจีวร นิกฺขิปตพฺพ ปตฺต นิกฺขปิ นฺเตน เอเกน หตฺเถน ปตฺต
คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน เหฏามฺจ วา เหฏาป วา
ปรามสิตฺวา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา
ปตฺโต นิกขฺ ิปตพฺโพ จีวร นิกฺขิปนฺเตน เอเกน หตฺเถน จีวร
คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชิตฺวา
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ปารโต อนฺต โอรโต โภค กตฺวา จีวร นิกฺขปิ ตพฺพ ฯ สเจ
ปุรตฺถิมา สรชา วายนฺติ ปุรตฺถิมา วาตปานา ถเกตพฺพา
สเจ ปจฺฉิมา สรชา วาตา วายนฺติ ปจฺฉิมา วาตปานา ถเกตพฺพา
สเจ อุตฺตรา สรชา วาตา วายนฺติ อุตฺตรา วาตปานา ถเกตพฺพา
สเจ ทกฺขิณา สรชา วาตา วายนฺติ ทกฺขิณา วาตปานา ถเกตพฺพา
สเจ สีตกาโล โหติ ทิวา วาตปานา วิวริตพฺพา รตฺตึ ถเกตพฺพา
สเจ อุณฺหกาโล โหติ ทิวา วาตปานา ถเกตพฺพา รตฺตึ
วิวริตพฺพา ฯ สเจ ปริเวณ อุกลฺ าป โหติ ปริเวณ สมฺมชฺชิตพฺพ
สเจ โกฏโก อุกลฺ าโป โหติ โกฏโก สมฺมชฺชิตพฺโพ
สเจ อุปฏานสาลา อุกลฺ าปา โหติ อุปฏานสาลา สมฺมชฺชติ พฺพา
สเจ อคฺคิสาลา อุกฺลาปา โหติ อคฺคิสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา
สเจ วจฺจกุฏี อุกฺลาปา โหติ วจฺจกุฏี สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ
ปานีย น โหติ ปานีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ ปริโภชนีย น
โหติ ปริโภชนีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ อาจมนกุมฺภิยา อุทก น
โหติ อาจมนกุมฺภิยา อุทก อาสิฺจิตพฺพ ฯ สเจ สทฺธิวิหาริกสฺส
อนภิรติ อุปปฺ นฺนา โหติ อุปชฺฌาเยน วูปกาเสตพฺโพ ๑ วูปกาสาเปตพฺโพ ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา สเจ สทฺธิวิหาริกสฺส
กุกฺกุจฺจ อุปฺปนฺน โหติ อุปชฺฌาเยน วิโนเทตพฺพ วิโนทาเปตพฺพ
ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา สเจ สทฺธิวิหาริกสฺส ทิฏิคต อุปฺปนฺน
โหติ อุปชฺฌาเยน วิเวเจตพฺพ วิเวจาเปตพฺพ ธมฺมกถา วาสฺส
#๑ ยุ. วูปกาเสตพฺพา วูปกาสาเปตพฺพา ฯ
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กาตพฺพา ฯ สเจ สทฺธวิ ิหาริโก ครุธมฺม อชฺฌาปนฺโน โหติ
ปริวาสารโห อุปชฺฌาเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข
สงฺโฆ สทฺธิวิหาริกสฺส ปริวาส ทเทยฺยาติ สเจ สทฺธิวิหาริโก
มูลาย ปฏิกสฺสนารโห โหติ อุปชฺฌาเยน อุสสฺ ุกฺก กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข สงฺโฆ สทฺธิวิหาริก มูลาย ปฏิกสฺเสยฺยาติ สเจ
สทฺธิวิหาริโก มานตฺตารโห โหติ อุปชฺฌาเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข สงฺโฆ สทฺธิวิหาริกสฺส มานตฺต ทเทยฺยาติ สเจ
สทฺธิวิหาริโก อพฺภานารโห โหติ อุปชฺฌาเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข สงฺโฆ สทฺธิวิหาริก อพฺเภยฺยาติ ฯ สเจ สงฺโฆ
สทฺธิวิหาริกสฺส กมฺม กตฺตุกาโม โหติ ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา
ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา อุกเฺ ขปนีย วา อุปชฺฌาเยน
อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ สทฺธิวหิ าริกสฺส กมฺม
น กเรยฺย ลหุกาย วา ปริณาเมยฺยาติ กต วา ปนสฺส
โหติ สงฺเฆน กมฺม ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา
ปฏิสารณีย วา อุกฺเขปนีย วา อุปชฺฌาเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข สทฺธิวิหาริโก สมฺมาวตฺเตยฺย โลม ปาเตยฺย
เนตฺถาร วตฺเตยฺย สงฺโฆ ต กมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ ฯ สเจ
สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร โธวิตพฺพ โหติ อุปชฺฌาเยน อาจิกฺขิตพฺพ
เอว โธเวยฺยาสีติ อุสฺสกุ ฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข
สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร โธวิเยถาติ สเจ สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร
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กาตพฺพ โหติ อุปชฺฌาเยน อาจิกฺขิตพฺพ เอว กเรยฺยาสีติ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร
กริเยถาติ สเจ สทฺธิวิหาริกสฺส รชน ปจิตพฺพ โหติ อุปชฺฌาเยน
อาจิกฺขิตพฺพ เอว ปเจยฺยาสีติ อุสฺสกุ ฺก วา กาตพฺพ กินฺติ
นุโข สทฺธวิ ิหาริกสฺส รชน ปจิเยถาติ สเจ สทฺธิวิหาริกสฺส
จีวร รเชตพฺพ ๑ โหติ อุปชฺฌาเยน อาจิกฺขิตพฺพ เอว รเชยฺยาสีติ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สทฺธิวิหาริกสฺส จีวร
รชิเยถาติ จีวร รเชนฺเตน สาธุก สมฺปริวตฺตก สมฺปริวตฺตก
รเชตพฺพ น จ อจฺฉินฺเน เถเว ปกฺกมิตพฺพ ฯ สเจ สทฺธิวิหาริโก
คิลาโน โหติ ยาวชีว อุปฏาตพฺโพ วุฏานสฺส อาคเมตพฺพนฺติ ฯ
สทฺธิวิหาริกวตฺต นิฏิต ฯ
[๘๓] เตน โข ปน สมเยน สทฺธิวิหาริกา อุปชฺฌาเยสุ น
สมฺมาวตฺตนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สทฺธิวิหาริกา อุปชฺฌาเยสุ น
สมฺมาวตฺติสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
สจฺจ กิร ภิกฺขเว สทฺธิวิหาริกา อุปชฺฌาเยสุ น สมฺมาวตฺตนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ภิกฺขเว
สทฺธิวิหาริกา อุปชฺฌาเยสุ น สมฺมาวตฺติสฺสนฺตีติ ฯ วิครหิตฺวา
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว สทฺธิวิหาริเกน
อุปชฺฌายมฺหิ น สมฺมาวตฺติตพฺพ โย น สมฺมาวตฺเตยฺย อาปตฺติ
#๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ รชิตพฺพ ฯ
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ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เนว สมฺมาวตฺตนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อสมฺมาวตฺตนฺต ปณาเมตุ ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว ปณาเมตพฺโพ ปณาเมมิ ตนฺติ วา มายิธ ปฏิกกฺ มีติ
วา นีหร เต ปตฺตจีวรนฺติ วา นาห ตยา อุปฏาตพฺโพติ
วา กาเยน วิฺาเปติ วาจาย วิฺาเปติ กาเยน วาจาย
วิฺาเปติ ปณามิโต โหติ สทฺธิวหิ าริโก น กาเยน วิฺาเปติ
น วาจาย วิฺาเปติ น กาเยน วาจาย วิฺาเปติ
น ปณามิโต โหติ สทฺธิวิหาริโกติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
สทฺธิวิหาริกา ปณามิตา น ขมาเปนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ขมาเปตุนฺติ ฯ เนว ขมาเปนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ปณามิเตน น ขมาเปตพฺโพ
โย น ขมาเปยฺย อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อุปชฺฌายา ขมาปยมานา น ขมนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ขมิตุนฺติ ฯ เนว
ขมนฺติ ฯ สทฺธิวิหาริกา ปกฺกมนฺตปิ  วิพฺภมนฺติป ติตฺถิเยสุป
สงฺกมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
ขมาปยมาเนน น ขมิตพฺพ โย น ขเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๘๔] เตน โข ปน สมเยน อุปชฺฌายา สมฺมาวตฺตนฺต
ปณาเมนฺติ อสมฺมาวตฺตนฺต น ปณาเมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว สมฺมาวตฺตนฺโต ปณาเมตพฺโพ โย
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ปณาเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส น จ ภิกฺขเว อสมฺมาวตฺตนฺโต
น ปณาเมตพฺโพ โย น ปณาเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ๑ ฯ
ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต สทฺธิวิหาริโก ปณาเมตพฺโพ
อุปชฺฌายมฺหิ นาธิมตฺต เปม โหติ นาธิมตฺโต ปสาโท โหติ
นาธิมตฺตา หิรี โหติ นาธิมตฺโต คารโว โหติ นาธิมตฺตา
ภาวนา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต
สทฺธิวิหาริโก ปณาเมตพฺโพ ฯ ปฺจหิ ภิขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต
สทฺธิวิหาริโก น ปณาเมตพฺโพ อุปชฺฌายมฺหิ อธิมตฺต เปม
โหติ อธิมตฺโต ปสาโท โหติ อธิมตฺตา หิรี โหติ อธิมตฺโต
คารโว โหติ อธิมตฺตา ภาวนา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต สทฺธิวิหาริโก น ปณาเมตพฺโพ ฯ
ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต สทฺธิวิหาริโก อล ปณาเมตต
อุปชฺฌายมฺหิ นาธิมตฺต เปม โหติ นาธิมตฺโต ปสาโท โหติ
นาธิมตฺตา หิรี โหติ นาธิมตฺโต คารโว โหติ นาธิมตฺตา
ภาวนา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต
สทฺธิวิหาริโก อล ปณาเมตุ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต
สทฺธิวิหาริโก นาล ปณาเมตุ อุปชฺฌายมฺหิ อธิมตฺต
เปม โหติ อธิมตฺโต ปสาโท โหติ อธิมตฺตา หิรี โหติ
อธิมตฺโต คารโว โหติ อธิมตฺตา ภาวนา โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต สทฺธิวิหาริโก นาล ปณาเมตุ ฯ
#๑ ม. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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ปฺจหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคต สทฺธิวิหาริก อปฺปณาเมนฺโต
อุปชฺฌาโย สาติสาโร โหติ ปณาเมนฺโต อนติสาโร โหติ
อุปชฺฌายมฺหิ นาธิมตฺต เปม โหติ นาธิมตฺโต ปสาโท โหติ
นาธิมตฺตา หิรี โหติ นาธิมตฺโต คารโว โหติ นาธิมตฺตา
ภาวนา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคต
สทฺธิวิหาริก อปฺปณาเมนฺโต อุปชฺฌาโย สาติสาโร โหติ ปณาเมนฺโต
อนติสาโร โหติ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต
สทฺธิวิหาริก ปณาเมนฺโต อุปชฺฌาโย สาติสาโร โหติ อปฺปณาเมนฺโต
อนติสาโร โหติ อุปชฺฌายมฺหิ อธิมตฺต เปม โหติ
อธิมตฺโต ปสาโท โหติ อธิมตฺตา หิรี โหติ อธิมตฺโต
คารโว โหติ อธิมตฺตา ภาวนา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคต สทฺธิวิหาริก ปณาเมนฺโต อุปชฺฌาโย
สาติสาโร โหติ อปฺปณาเมนฺโต อนติสาโร โหตีติ ฯ
[๘๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร พฺราหฺมโณ ๑ ภิกฺขู
อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ต ภิกฺขู น อิจฺฉึสุ ปพฺพาเชตุ ฯ
โส ภิกฺขูสุ ปพฺพชฺช อลภมาโน กิโส อโหสิ ลูโข ทุพฺพณฺโณ
#๑ อฺตโร ราโธ นาม พฺราหฺมโณติ อมฺหาก โปตฺถเก ทิสฺสติ ฯ อฺตโร
#พฺราหฺมโณ ราโธ นามาติ สีหลโปตฺถเก ฯ ตพฺพณฺณนาฏีกายมฺป ต นาม ปากฏ
#โหติ ฯ ยสฺมา ปน อฺตรสทฺเทน อนิยเม กเต นาม วตฺตพฺพ น โหติ นาเม วา
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อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต ฯ อทฺทสา โข ภควา
ต พฺราหฺมณ กิส ลูข ทุพฺพณฺณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาต
ธมนิสนฺถตคตฺต ทิสฺวาน ภิกฺขู อามนฺเตสิ กินฺนุ โข โส ภิกขฺ เว
พฺราหฺมโณ กิโส ลูโข ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต
ธมนิสนฺถตคตฺโต ฯ เอโส ภนฺเต พฺราหฺมโณ ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา
ปพฺพชฺช ยาจิ ต ภิกฺขู น อิจฺฉึสุ ปพฺพาเชตุ โส ภิกฺขูสุ
ปพฺพชฺช อลภมาโน กิโส ลูโข ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต
ธมนิสนฺถตคตฺโตติ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ โก นุ โข
ภิกฺขเว ตสฺส พฺราหฺมณสฺส อธิการ สรตีติ ฯ เอว วุตฺเต
อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ อห โข ภนฺเต ตสฺส
พฺราหฺมณสฺส อธิการ สรามีติ ฯ กึ ปน ตฺว สารีปุตฺต ตสฺส
พฺราหฺมณสฺส อธิการ สรสีติ ฯ อิธ เม ภนฺเต โส พฺราหฺมโณ
ราชคเห ปณฺฑาย จรนฺตสฺส เอก กฏจฺฉุภิกฺข ทาเปสิ อิท โข
อห ภนฺเต ตสฺส พฺราหฺมณสฺส อธิการ สรามีติ ฯ สาธุ สาธุ
สารีปุตฺต กตฺุโน หิ สารีปุตฺต สปฺปุริสา กตเวทิโน เตนหิ
ตฺว สารีปุตตฺ ต พฺราหฺมณ ปพฺพาเชหิ อุปสมฺปาเทหีติ ฯ กถาห
#วุตฺเต อนิยโม กตฺตพฺโพ น โหติ ตสฺมา ราโธ นามาติ ปาทฺวย อติเรกนฺติ
#ทฏพฺพ ฯ อิตรถา อฺตรสทฺโท น ภเวยฺย อทฺทสา โข ภควา ราธ พฺราหฺมณนฺติ
#จ วตฺตพฺพ ภเวยฺย อยมฺปน ยุ. รา. โปตฺถเก อนุวตฺติตฺวา โสธิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
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ภนฺเต ต พฺราหฺมณ ปพฺพาเชมิ อุปสมฺปาเทมีติ ฯ อถโข ภควา
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
ยา สา ภิกขฺ เว มยา ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปทา อนฺุาตา
ตาห ๑ อชฺชตคฺเค ปฏิกฺขิปามิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตฺติจตุตฺเถน
กมฺเมน อุปสมฺปท ๒ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อุปสมฺปาเทตพฺโพ
พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต
อุปสมฺปทาเปกฺโข ๓ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
อุปสมฺปาเทยฺย อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตถฺ นฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส
อายสฺมโต อุปสมฺปทาเปกฺโข สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ
อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
อุปสมฺปทา อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต
อุปสมฺปทาเปกฺโข ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ อิตฺถนฺนาเมน
อุปชฺฌาเยน ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทา
อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
#๑ ม. ต ฯ ๒ ม. ยุ. อุปสมฺปาเทตุ ฯ รา. อุปสมฺปท ทาตุ ฯ
#๓ อุปสมฺปทาเปโขติป ปาโ ฯ
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ภาเสยฺย ฯ ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทาเปกฺโข ฯ
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ อิตฺถนฺนาเมน
อุปชฺฌาเยน ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทา
อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
อุปสมฺปนฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๘๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อุปสมฺปนฺนสมนนฺตรา
อนาจาร อาจรติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ มา อาวุโส
เอวรูป อกาสิ เนต กปฺปตีติ ฯ โส เอวมาห เนวาห
อายสฺมนฺเต ยาจึ อุปสมฺปาเทถ มนฺติ กิสฺส ม ตุเมฺห อยาจิตา
อุปสมฺปาทิตฺถาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
อยาจิเตน อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ยาจิเตน อุปสมฺปาเทตุ ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ยาจิตพฺโพ เตน อุปสมฺปทาเปกฺเขน สงฺฆ
อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา
อุกฺกุฏิก นิสที ตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย สงฺฆ
ภนฺเต อุปสมฺปท ยาจามิ อุลฺลุมฺปตุ ม ภนฺเต สงฺโฆ อนุกมฺป
อุปาทายาติ ฯ ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป ยาจิตพฺโพ ฯ
พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ ฯ สุณาตุ เม
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ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต
อุปสมฺปทาเปกฺโข ฯ อิตฺถนฺนาโม สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อิตฺถนฺนาเมน
อุปชฺฌาเยน ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
อุปสมฺปาเทยฺย อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ เอสา ตฺติ ฯ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตถฺ นฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส:
อายสฺมโต อุปสมฺปทาเปกฺโข อิตฺถนฺนาโม สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ
อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ
อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
อุปสมฺปทา อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯเปฯ อุปสมฺปนฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม
อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณหฺ ี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๘๗] เตน โข ปน สมเยน ราชคเห ปณีตาน ภตฺตาน
ภตฺตปฏิปาฏิ อฏิตา ๑ โหติ ฯ อถโข อฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส
เอตทโหสิ อิเม โข สมณา สกฺยปุตฺติยา สุขสีลา สุขสมาจารา
สุโภชนานิ ภฺุชิตฺวา นีวาเตสุ สยเนสุ สยนฺติ ยนฺนูนาห สมเณสุ
สกฺยปุตฺติเยสุ ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ อถโข โส พฺราหฺมโณ ภิกขฺ ู
อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ต ภิกฺขู ปพฺพาเชสุ อุปสมฺปาเทสุ ฯ
#๑ ยุ. อธิฏิตา ฯ
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ตสฺมึ ปพฺพชิเต ภตฺตปฏิปาฏิ ขียิตฺถ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ เอหิทานิ
อาวุโส ปณฑ
ฺ าย จริสฺสามาติ ฯ โส เอวมาห นาห อาวุโส
เอตการณา ปพฺพชิโต ปณฺฑาย จริสฺสามีติ สเจ เม ทสฺสถ
ภฺุชิสฺสามิ โน เจ เม ทสฺสถ วิพภฺ มิสฺสามีติ ฯ กึ ปน
ตฺว อาวุโส อุทรสฺส การณา ปพฺพชิโตติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขุ เอว สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย อุทรสฺส การณา
ปพฺพชิสฺสตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ตฺว
ภิกฺขุ อุทรสฺส การณา ปพฺพชิโตติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส เอว สฺวากฺขาเต
ธมฺมวินเย อุทรสฺส การณา ปพฺพชิสฺสสิ เนต โมฆปุริส
อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยภาวาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อุปสมฺปาเทนฺเตน จตฺตาโร นิสฺสเย อาจิกฺขิตุ ปณฺฑิยาโลปโภชน
นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว อุสฺสาโห
กรณีโย อติเรกลาโภ สงฺฆภตฺต อุทฺเทสภตฺต นิมนฺตน สลากภตฺต
ปกฺขิก อุโปสถิก ปาฏิปทิก ฯ ปสุกูลจีวร นิสฺสาย ปพฺพชฺชา
ตตฺถ เต ยาวชีว อุสสฺ าโห กรณีโย อติเรกลาโภ โขม
กปฺปาสิก โกเสยฺย กมฺพล สาณ ภงฺค ฯ รุกฺขมูลเสนาสน นิสฺสาย
ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว อุสฺสาโห กรณีโย อติเรกลาโภ
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วิหาโร อฑฺฒโยโค ปาสาโท หมฺมยิ  คุหา ฯ ปูติมุตฺตเภสชฺช
นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว อุสฺสาโห กรณีโย
อติเรกลาโภ สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิตนฺติ ฯ
อุปชฺฌายวตฺตภาณวาร นิฏ ิต ฯ
[๘๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร มาณวโก ภิกฺขู
อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ตสฺส ภิกฺขู ปฏิกจฺเจว ๑ นิสสฺ เย
อาจิกฺขึสุ ฯ โส เอวมาห สเจ เม ภนฺเต ปพฺพชิเต นิสฺสเย
อาจิกฺเขยฺยาถ อภิรเมยฺยามห ๒ นทานาห ภนฺเต ปพฺพชิสสฺ ามิ
เชคุจฺฉา เม นิสฺสยา ปฏิกูลาติ ฯ [๓] ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว ปฏิกจฺเจว นิสฺสยา อาจิกฺขิตพฺพา โย อาจิกฺเขยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุปสมฺปนฺนสมนนฺตรา
นิสฺสเย อาจิกฺขิตุนฺติ ฯ
[๘๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ทุวคฺเคนป ติวคฺเคนป
จตุวคฺเคนป ๔ คเณน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อูนทสวคฺเคน คเณน อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย
อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ทสวคฺเคน
วา อติเรกทสวคฺเคน วา คเณน อุปสมฺปาเทตุนฺติ ฯ
#๑ สี. ยุ. ปฏิคจฺเจว ฯ ๒ ยุ. อภิรเมยฺย สฺวาห ฯ สี. อภิรเมยฺย วาห ฯ
#รา. อภิรเมยฺย ฯ ๓ ม. ยุ. ภิกฺขู ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ยุ. รา. อย ปาโ
#น ทิสฺสติ ฯ
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[๙๐] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู เอกวสฺสาป ทุวสฺสาป
สทฺธิวิหาริก อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ อายสฺมาป อุปเสโน วงฺคนฺตปุตฺโต
เอกวสฺโส สทฺธิวิหาริก อุปสมฺปาเทสิ ๑ ฯ โส วสฺส วุตฺโถ ทุวสฺโส
เอกวสฺส สทฺธิวิหาริก อาทาย 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 กจฺจิ ภิกฺขเว ๒ ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิตฺถ ๓
อปฺปกิลมเถน อทฺธาน อาคตาติ ฯ ขมนีย ภควา ยาปนีย
ภควา อปฺปกิลมเถน จ มย ภนฺเต อทฺธาน อาคตาติ ฯ
ชานนฺตาป ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ ชานนฺตาป น ปุจฺฉนฺติ กาล
วิทิตฺวา ปุจฺฉนฺติ กาล วิทิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ อตฺถสฺหิต
ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ โน อนตฺถสฺหิต อนตฺถสฺหิเต เสตุฆาโต
ตถาคตาน ฯ ทฺวีหิ อากาเรหิ พุทฺธา ภควนฺโต ภิกฺขู ปฏิปุจฉฺ นฺติ
ธมฺม วา เทเสสฺสาม สาวกาน วา สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสามาติ ฯ
อถโข ภควา อายสฺมนฺต อุปเสน วงฺคนฺตปุตฺต เอตทโวจ กติวสฺโสสิ
ตฺว ภิกฺขูติ ฯ ทุวสฺโส อห ภควาติ ฯ อย ปน ภิกฺขุ
กติวสฺโสติ ฯ เอกวสฺโส ภควาติ ฯ กินฺตาย ภิกฺขุ โหตีติ ฯ
สทฺธิวิหาริโก เม ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา อนนุจฺฉวิก
โมฆปุริส อนนุโลมิก อปฺปฏิรูป อสฺสามณก อกปฺปย อกรณีย
#๑ ม. อุปสมฺปาเทติ ฯ ๒ ม. ภิกฺขุ ฯ ๓ ม. กิจฺจิ ตว ... อาคโตติ ฯ
#๔ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส อฺเหิ โอวทิโย อนุสาสิโย
อฺ โอวทิตุ อนุสาสิตุ มฺิสฺสสิ อติลหุ โข ๑ ตฺว โมฆปุริส
พาหุลฺลาย อาวตฺโต ยทิท คณพนฺธิก เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย ๒ ฯเปฯ วิครหิตฺวา
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว อูนทสวสฺเสน
อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ทสวสฺเสน วา อติเรกทสวสฺเสน วา
อุปสมฺปาเทตุนฺติ ฯ
[๙๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ทสวสฺสมฺห ๓ ทสวสฺสมฺหาติ
พาลา อพฺยตฺตา อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา พาลา
สทฺธิวิหาริกา ปณฺฑิตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา อพฺยตฺตา สทฺธิวิหาริกา
พฺยตฺตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา อปฺปสฺสุตา สทฺธิวิหาริกา
พหุสฺสุตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา ทุปฺปฺา สทฺธิวิหาริกา
ปฺวนฺโต ฯ อฺตโรป อฺติตฺถิยปุพฺโพ อุปชฺฌาเยน
สหธมฺมิก วุจฺจมาโน อุปชฺฌายสฺส วาท อาโรเปตฺวา ตเยว
ติตฺถายตน สงฺกมิ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภิกฺขู ทสวสฺสมฺห ๔
ทสวสฺสมฺหาติ พาลา อพฺยตฺตา อุปสมฺปาเทนฺติ ทิสฺสนฺติ
อุปชฺฌายา พาลา สทฺธวิ ิหาริกา ปณฺฑิตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา
#๑ สี. อติลหุโก ฯ ๒ ยุ. ภิฺโภาวายาติ ฯ ๓-๔ ม. ยุ. ทสวสฺสมุหา ฯ อิโต
#ปร อีทิสเมว ฯ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 110

อพฺยตฺตา สทฺธิวิหาริกา พฺยตฺตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา อปฺปสฺสุตา
สทฺธิวิหาริกา พหุสฺสุตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา ทุปฺปฺา
สทฺธิวิหาริกา ปฺวนฺโตติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขู ทสวสฺสมฺห ทสวสฺสมฺหาติ
พาลา อพฺยตฺตา อุปสมฺปาเทนฺติ ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา พาลา
สทฺธิวิหาริกา ปณฺฑิตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา อพฺยตฺตา สทฺธิวิหาริกา
พฺยตฺตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา อปฺปสฺสุตา สทฺธิวิหาริกา
พหุสฺสุตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา ทุปฺปฺา สทฺธิวิหาริกา
ปฺวนฺโตติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ
หิ นาม เต ภิกฺขเว โมฆปุริสา ทสวสฺสมฺห ทสวสฺสมฺหาติ
พาลา อพฺยตฺตา อุปสมฺปาเทสฺสนฺติ ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา พาลา
สทฺธิวิหาริกา ปณฺฑิตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา อพฺยตฺตา สทฺธิวิหาริกา
พฺยตฺตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา อปฺปสฺสุตา สทฺธิวิหาริกา
พหุสฺสุตา ทิสฺสนฺติ อุปชฺฌายา ทุปฺปฺา สทฺธิวิหาริกา
ปฺวนฺโต เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว พาเลน
อพฺยตฺเตน อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว พฺยตฺเตน ภิกฺขนุ า ปฏิพเลน
ทสวสฺเสน วา อติเรกทสวสฺเสน วา อุปสมฺปาเทตุนฺติ ฯ
[๙๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อุปชฺฌาเยสุ ปกฺกมนฺเตสุป
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วิพฺภมนฺเตสุป กาลกเตสุป ปกฺขสงฺกนฺเตสุป อนาจริยกา อโนวทิยมานา
อนนุสาสิยมานา ทุนฺนวิ ตฺถา ทุปปฺ ารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา
ปณฺฑาย จรนฺติ ฯ มนุสฺสาน ๑ ภฺุชมานาน อุปริโภชเนป
อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมนฺติ อุปริขาทนีเยป ... อุปริสายนีเยป ...
อุปริปานีเยป อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมนฺติ สาม สูปมฺป โอทนมฺป
วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺติ ภตฺตคฺเคป อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา
วิหรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
สมณา สกฺยปุตฺติยา ทุนฺนิวตฺถา ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา
ปณฺฑาย จริสฺสนฺติ มนุสฺสาน ภฺุชมานาน อุปริโภชเนป
อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ อุปริขาทนีเยป ... อุปริสายนีเยป ...
อุปริปานีเยป อุตฺติฏปตฺต อุปนาเมสฺสนฺติ สาม สูปมฺป โอทนมฺป
วิฺาเปตฺวา ภฺุชิสฺสนฺติ ภตฺตคฺเคป อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา
วิหริสฺสนฺติ เสยฺยถาป พฺราหฺมณา พฺราหฺมณโภชเนติ ฯ อสฺโสสุ
โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ
เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขู ทุนนฺ ิวตฺถา ทุปปฺ ารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา ...
วิหริสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯเปฯ
สจฺจ กิร ภิกขฺ เว ภิกฺขู ทุนฺนิวตฺถา ทุปฺปารุตา อนากปฺปสมฺปนฺนา ...
วิหรนฺตีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา ฯเปฯ
#๑ อิโต ปุเร ยุ. รา. เตสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อาจริย ฯ อาจริโย ภิกฺขเว อนฺเตวาสิกมฺหิ ปุตฺตจิตฺต
อุปฏาเปสฺสติ อนฺเตวาสิโก อาจริยมฺหิ ปตุจิตฺต อุปฏาเปสฺสติ
เอวนฺเต อฺมฺ สคารวา สปฺปติสฺสา สภาควุตฺติกา ๑ วิหรนฺตา
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสนฺติ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ทสวสฺส ๒ นิสฺสาย วตฺถุ ทสวสฺเสน นิสฺสย
ทาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อาจริโย คเหตพฺโพ ฯ เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อาจริโย เม ภนฺเต โหหิ
อายสฺมโต นิสฺสาย วจฺฉามิ อาจริโย เม ภนฺเต โหหิ อายสฺมโต
นิสฺสาย วจฺฉามิ อาจริโย เม ภนฺเต โหหิ อายสฺมโต นิสฺสาย
วจฺฉามีติ ฯ สาหูติ วา ลหูติ วา โอปายิกนฺติ วา ปฏิรูปนฺติ
วา ปาสาทิเกน สมปาเทหีติ วา กาเยน วิฺาเปติ วาจาย
วิฺาเปติ กาเยน วาจาย วิฺาเปติ คหิโต โหติ อาจริโย
น กาเยน วิฺาเปติ น วาจาย วิฺาเปติ น กาเยน
วาจาย วิฺาเปติ น คหิโต โหติ อาจริโย ฯ
[๙๓] อนฺเตวาสิเกน ภิกฺขเว อาจริยมฺหิ สมฺมาวตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา ฯ กาลสฺเสว อุฏาย อุปาหนา ๓ โอมฺุจิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ทนฺตกฏ ทาตพฺพ มุโขทก ทาตพฺพ
อาสน ปฺาเปตพฺพ สเจ ยาคุ โหติ ภาชน โธวิตฺวา ยาคุ
#๑ ม. ยุ. สภาควุตฺติโน ฯ ๒ ยุ. ทสวสฺสานิ ฯ ๓ ม. อุปาหน ฯ
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อุปนาเมตพฺพา ยาคค ปตสฺส อุทก ทตฺวา ภาชน ปฏิคฺคเหตฺวา นีจ
กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา ปฏิสาเมตพฺพ อาจริยมฺหิ
วุฏิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ สเจ โส เทโส อุกฺลาโป โหติ
โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ ฯ สเจ อาจริโย คาม ปวิสิตุกาโม
โหติ นิวาสน ทาตพฺพ ปฏินิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ กายพนฺธน
ทาตพฺพ สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย ทาตพฺพา โธวิตฺวา ปตฺโต
สอุทโก ทาตพฺโพ สเจ อาจริโย ปจฺฉาสมณ อากงฺขติ
ติมณฺฑล ปฏิจฺฉาเทนฺเตน ปริมณฺฑล นิวาเสตฺวา กายพนฺธน
พนฺธิตฺวา สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย ปารุปตวฺ า คณฺิก ปฏิม
ุ ฺจิตฺวา
โธวิตฺวา ปตฺต คเหตฺวา อาจริยสฺส ปจฺฉาสมเณน โหตพฺพ
นาติทูเร คนฺตพฺพ นาจฺจาสนฺเน คนฺตพฺพ ปตฺตปริยาปนฺน
ปฏิคฺคเหตพฺพ น อาจริยสฺส ภณมานสฺส อนฺตรนฺตรา กถา
โอปาเตตพฺพา อาจริโย อาปตฺติสามนฺตา ภณมาโน นิวาเรตพฺโพ
นิวตฺตนฺเตน ปมตร อาคนฺตฺวา อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก
ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร
ปฏิคฺคเหตพฺพ ปฏินิวาสน ทาตพฺพ นิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ
สเจ จีวร สินฺน โหติ มุหุตฺต อุเณฺห โอตาเปตพฺพ น จ
อุเณฺห จีวร นิทหิตพฺพ จีวร สหริตพฺพ จีวร สหรนฺเตน
จตุรงฺคุล กณฺณ อุสฺสาเทตฺวา จีวร สหริตพฺพ มา มชฺเฌ
ภงฺโค อโหสีติ โอโภเค กายพนฺธน กาตพฺพ ฯ สเจ ปณฺฑปาโต
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โหติ อาจริโย จ ภฺุชติ ุกาโม โหติ อุทก ทตฺวา ปณฺฑปาโต
อุปนาเมตพฺโพ อาจริโย ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ ภุตฺตาวิสฺส
อุทก ทตฺวา ปตฺต ปฏิคคฺ เหตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน
โธวิตฺวา โวทก กตฺวา มุหุตฺต อุเณฺห โอตาเปตพฺโพ น จ
อุเณฺห ปตฺโต นิทหิตพฺโพ ปตฺตจีวร นิกฺขิปตพฺพ ปตฺต นิกขฺ ิปนฺเตน
เอเกน หตฺเถน ปตฺต คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน เหฏามฺจ
วา เหฏาป วา ปรามสิตฺวา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ น จ
อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต นิกขฺ ิปตพฺโพ จีวร นิกฺขิปนฺเตน
เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา
จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชิตฺวา ปารโต อนฺต โอรโต โภค กตฺวา
จีวร นิกฺขิปต พฺพ อาจริยมฺหิ วุฏิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ ปาโททก
ปาทป ปาทกถลิก ปฏิสาเมตพฺพ สเจ โส เทโส
อุกฺลาโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชติ พฺโพ ฯ สเจ อาจริโย
นหายิตุกาโม โหติ นหาน ปฏิยาเทตพฺพ สเจ สีเตน อตฺโถ
โหติ สีต ปฏิยาเทตพฺพ สเจ อุเณฺหน อตฺโถ โหติ อุณฺห
ปฏิยาเทตพฺพ ฯ สเจ อาจริโย ชนฺตาฆร ปวิสิตุกาโม โหติ
จุณฺณ สนฺเนตพฺพ มตฺติกา เตเมตพฺพา ชนฺตาฆรป อาทาย
อาจริยสฺส ปฏิโต ปฏ ิโต คนฺตฺวา ชนฺตาฆรป ทตฺวา จีวร
ปฏิคฺคเหตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ จุณฺณ ทาตพฺพ มตฺตกิ า
ทาตพฺพา สเจ อุสฺสหติ ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ ชนฺตาฆร

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 115

ปวิสนฺเตน มตฺติกาย มุข มกฺเขตฺวา ปุรโต จ ปจฺฉโต จ
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ น เถเร ภิกฺขู อนูปขชฺช
นิสีทิตพฺพ น นวา ภิกขฺ ู อาสเนน ปฏิพาเหตพฺพา ๑ ชนฺตาฆเร
อาจริยสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ ชนฺตาฆรา นิกฺขมนฺเตน ชนฺตาฆรป
อาทาย ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆรา นิกฺขมิตพฺพ
อุทเกป อาจริยสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ นหาเตน ปมตร อุตฺตริตฺวา
อตฺตโน คตฺต โวทก กตฺวา นิวาเสตฺวา อาจริยสฺส คตฺตโต
อุทก ปมชฺชิตพฺพ นิวาสน ทาตพฺพ สงฺฆาฏิ ทาตพฺพา ชนฺตาฆรป
อาทาย ปมตร อาคนฺตฺวา อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก
ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ อาจริโย ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ
สเจ อุทฺทิสาเปตุกาโม โหติ อุทฺทิสาเปตพฺโพ สเจ ปริปุจฺฉิตุกาโม
โหติ ปริปจุ ฺฉิตพฺโพ ฯ ยสฺมึ วิหาเร อาจริโย วิหรติ
สเจ โส วิหาโร อุกฺลาโป โหติ สเจ อุสฺสหติ โสเธตพฺโพ
วิหาร โสเธนฺเตน ปม ปตฺตจีวร นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขปิ ตพฺพ
นิสีทนปจฺจตฺถรณ นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปต พฺพ ภิสิพมิ ฺโพหน
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ มฺโจ นีจ กตฺวา สาธุก
อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ นีหริตวฺ า เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺโพ
ป นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน
กวาฏปฏ นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกขฺ ิปตพฺพา เขฬมลฺลโก นีหริตฺวา เอกมนฺต
#๑ ม. ปฏิพาหิตพฺพา ฯ
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นิกฺขิปตพฺโพ อปสฺเสนผลก นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปต พฺพ
ภุมฺมตฺถรณ ยถาปฺตฺต สลฺลกฺเขตฺวา นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ฯ
สเจ วิหาเร สนฺตานก โหติ อุลโฺ ลกา ปม
โอหารตพฺพ อาโลกสนฺธิกณฺณภาคา ปมชฺชิตพฺพา สเจ เครุกปริกมฺมกตา
ภิตฺติ กณฺณกิตา โหติ โจฬก เตเมตฺวา ปเฬตฺวา
ปมชฺชิตพฺพา สเจ กาฬวณฺณกตา ภูมิ กณฺณกิตา โหติ โจฬก
เตเมตฺวา ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา สเจ อกตา โหติ ภูมิ อุทเกน
ปริปฺโผเสตฺวา สมฺมชฺชติ พฺพา มา วิหาโร รเชน อูหฺีติ
สงฺการ วิจินิตฺวา เอกมนฺต ฉฑฺเฑตพฺพ ภุมฺมตฺถรณ โอตาเปตฺวา
โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ
มฺจปฏิปาทกา โอตาเปตฺวา ปมชฺชติ ฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน
เปตพฺพา มฺโจ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ
กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ อติหริตฺวา
ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺโพ ป โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา
ปปฺโปเฏตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน
กวาฏปฏ อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ ภิสิพมิ ฺโพหน
โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต
ปฺาเปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา
ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตวฺ า ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ
เขฬมลฺลโก โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา ยถาาเน
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เปตพฺโพ อปสฺเสนผลก โอตาเปตฺวา ปมชฺชติ ฺวา อติหริตฺวา
ยถาาเน เปตพฺพ ปตฺตจีวร นิกขฺ ิปตพฺพ ปตฺต นิกฺขิปนฺเตน
เอเกน หตฺเถน ปตฺต คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน เหฏามฺจ
วา เหฏาป วา ปรามสิตฺวา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ น จ
อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต นิกขฺ ิปตพฺโพ จีวร นิกฺขิปนฺเตน
เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา
จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชิตฺวา ปารโต อนฺต โอรโต โภค กตฺวา
จีวร นิกฺขิปต พฺพ ฯ สเจ ปุรตฺถิมา สรชา วายนฺติ ปุรตฺถิมา
วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ ปจฺฉิมา สรชา วาตา วายนฺติ
ปจฺฉิมา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ อุตฺตรา สรชา วาตา
วายนฺติ อุตตฺ รา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ ทกฺขิณา สรชา
วาตา วายนฺติ ทกฺขิณา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ สีตกาโล
โหติ ทิวา วาตปานา วิวริตพฺพา รตฺตึ ถเกตพฺพา สเจ
อุณฺหกาโล โหติ ทิวา วาตปานา ถเกตพฺพา รตฺตึ วิวริตพฺพา ฯ
สเจ ปริเวณ อุกฺลาป โหติ ปริเวณ สมฺมชฺชิตพฺพ สเจ
โกฏโก อุกฺลาโป โหติ โกฏโก สมฺมชฺชิตพฺโพ สเจ
อุปฏานสาลา อุกฺลาปา โหติ อุปฏานสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา
สเจ อคฺคิสาลา อุกฺลาปา โหติ อคฺคิสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ
วจฺจกุฏี อุกลฺ าปา โหติ วจฺจกุฏี สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ ปานีย น
โหติ ปานีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ ปริโภชนีย น โหติ ปริโภชนีย
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อุปฏาเปตพฺพ สเจ อาจมนกุมฺภิยา อุทก น โหติ อาจมนกุมฺภิยา
อุทก อาสิฺจิตพฺพ ฯ สเจ อาจริยสฺส อนภิรติ อุปฺปนฺนา
โหติ อนฺเตวาสิเกน วูปกาเสตพฺโพ วูปกาสาเปตพฺโพ ธมฺมกถา
วาสฺส กาตพฺพา สเจ อาจริยสฺส กุกฺกุจฺจ อุปฺปนฺน โหติ
อนฺเตวาสิเกน วิโนเทตพฺพ วิโนทาเปตพฺพ ธมฺมกถา วาสฺส
กาตพฺพา สเจ อาจริยสฺส ทิฏิคต อุปฺปนฺน โหติ อนฺเตวาสิเกน
วิเวเจตพฺพ วิเวจาเปตพฺพ ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา ฯ
สเจ อาจริโย ครุธมฺม อชฺฌาปนฺโน โหติ ปริวาสารโห อนฺเตวาสิเกน
อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อาจริยสฺส ปริวาส
ทเทยฺยาติ สเจ อาจริโย มูลาย ปฏิกสฺสนารโห โหติ อนฺเตวาสิเกน
อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อาจริย มูลาย
ปฏิกสฺเสยฺยาติ สเจ อาจริโย มานตฺตารโห โหติ อนฺเตวาสิเกน
อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อาจริยสฺส มานตฺต
ทเทยฺยาติ สเจ อาจริโย อพฺภานารโห โหติ อนฺเตวาสิเกน
อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อาจริย อพฺเภยฺยาติ ฯ
สเจ สงฺโฆ อาจริยสฺส กมฺม กตฺตุกาโม โหติ ตชฺชนีย วา
นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา อุกเฺ ขปนีย วา
อนฺเตวาสิเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อาจริยสฺส
กมฺม น กเรยฺย ลหุกาย วา ปริณาเมยฺยาติ กต วา ปนสฺส
โหติ สงฺเฆน กมฺม ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา
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ปฏิสารณีย วา อุกฺเขปนีย วา อนฺเตวาสิเกน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข อาจริโย สมฺมาวตฺเตยฺย โลม ปาเตยฺย เนตฺถาร
วตฺเตยฺย สงฺโฆ ต กมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ ฯ สเจ อาจริยสฺส
จีวร โธวิตพฺพ โหติ อนฺเตวาสิเกน โธวิตพฺพ อุสฺสุกฺก วา
กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อาจริยสฺส จีวร โธวิเยถาติ สเจ
อาจริยสฺส จีวร กาตพฺพ โหติ อนฺเตวาสิเกน กาตพฺพ อุสฺสุกฺก
วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อาจริยสฺส จีวร กริเยถาติ สเจ
อาจริยสฺส รชน ปจิตพฺพ โหติ อนฺเตวาสิเกน ปจิตพฺพ อุสฺสุกฺก
วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อาจริยสฺส รชน ปจิเยถาติ สเจ
อาจริยสฺส จีวร รเชตพฺพ โหติ อนฺเตวาสิเกน รเชตพฺพ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อาจริยสฺส จีวร รชิเยถาติ
จีวร รเชนฺเตน สาธุก สมฺปริวตฺตก สมฺปริวตฺตก รเชตพฺพ น
จ อจฺฉินฺเน เถเว ปกฺกมิตพฺพ ฯ น อาจริย อนาปุจฺฉา
เอกจฺจสฺส ปตฺโต ทาตพฺโพ น เอกจฺจสฺส ปตฺโต ปฏิคฺคเหตพฺโพ
น เอกจฺจสฺส จีวร ทาตพฺพ น เอกจฺจสฺส จีวร ปฏิคฺคเหตพฺพ
น เอกจฺจสฺส ปริกฺขาโร ทาตพฺโพ น เอกจฺจสฺส ปริกฺขาโร
ปฏิคฺคเหตพฺโพ น เอกจฺจสฺส เกสา เฉเทตพฺพา น เอกจฺเจน
เกสา เฉทาเปตพฺพา น เอกจฺจสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ น
เอกจฺเจน ปริกมฺม การาเปตพฺพ น เอกจฺจสฺส เวยฺยาวจฺโจ
กาตพฺโพ น เอกจฺเจน เวยฺยาวจฺโจ การาเปตพฺโพ น เอกจฺจสฺส
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ปจฺฉาสมเณน โหตพฺพ น เอกจฺโจ ปจฺฉาสมโณ อาทาตพฺโพ
น เอกจฺจสฺส ปณฺฑปาโต นีหริตพฺโพ น เอกจฺเจน ปณฺฑปาโต
นีหราเปตพฺโพ ฯ น อาจริย อนาปุจฺฉา คาโม ปวิสิตพฺโพ น
สุสาน คนฺตพฺพ น ทิสา ปกฺกมิตพฺพา ฯ สเจ อาจริโย คิลาโน
โหติ ยาวชีว อุปฏาตพฺโพ วุฏานสฺส อาคเมตพฺพนฺติ ฯ
อาจริยวตฺต นิฏิต ฯ
[๙๔] อาจริเยน ภิกฺขเว อนฺเตวาสิกมฺหิ สมฺมาวตฺติตพฺพ ฯ
ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา ฯ อาจริเยน ภิกฺขเว อนฺเตวาสิโก สงฺคเหตพฺโพ
อนุคฺคเหตพฺโพ อุทฺทเสน ปริปุจฺฉาย โอวาเทน อนุสาสนิยา ฯ
สเจ อาจริยสฺส ปตฺโต โหติ อนฺเตวาสิกสฺส ปตฺโต
น โหติ อาจริเยน อนฺเตวาสิกสฺส ปตฺโต ทาตพฺโพ อุสฺสุกฺก
วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อนฺเตวาสิกสฺส ปตฺโต อุปฺปชฺชิเยถาติ
สเจ อาจริยสฺส จีวร โหติ อนฺเตวาสิกสฺส จีวร น โหติ อาจริเยน
อนฺเตวาสิกสฺส จีวร ทาตพฺพ อุสสฺ ุกฺก วา กาตพฺพ กินตฺ ิ
นุ โข อนฺเตวาสิกสฺส จีวร อุปฺปชฺชิเยถาติ สเจ อาจริยสฺส
ปริกฺขาโร โหติ อนฺเตวาสิกสฺส ปริกฺขาโร น โหติ อาจริเยน
อนฺเตวาสิกสฺส ปริกฺขาโร ทาตพฺโพ อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ
กินฺติ นุ โข อนฺเตวาสิกสฺส ปริกฺขาโร อุปฺปชฺชเิ ยถาติ ฯ สเจ
อนฺเตวาสิโก คิลาโน โหติ กาลสฺเสว อุฏาย ทนฺตกฏ ทาตพฺพ
มุโขทก ทาตพฺพ อาสน ปฺาเปตพฺพ สเจ ยาคุ โหติ
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ภาชน โธวิตฺวา ยาคุ อุปนาเมตพฺพา ยาคค ปตสฺส อุทก ทตฺวา
ภาชน ปฏิคฺคเหตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา
ปฏิสาเมตพฺพ อนฺเตวาสิกมฺหิ วุฏ ิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ สเจ
โส เทโส อุกฺลาโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชติ พฺโพ ฯ สเจ
อนฺเตวาสิโก คาม ปวิสิตุกาโม โหติ นิวาสน ทาตพฺพ ปฏินิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ กายพนฺธน ทาตพฺพ สคุณ กตฺวา สงฺฆาฏิโย
ทาตพฺพา โธวิตฺวา ปตฺโต สอุทโก ทาตพฺโพ เอตฺตาวตา
นิวตฺติสฺสตีติ อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก
อุปนิกฺขิตพฺพ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคคฺ เหตพฺพ ปฏินิวาสน ทาตพฺพ นิวาสน ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ สเจ จีวร สินฺน โหติ
มุหุตฺต อุเณฺห โอตาเปตพฺพ น จ อุเณฺห จีวร นิทหิตพฺพ
จีวร สหริตพฺพ จีวร สหรนฺเตน จตุรงฺคุล กณฺณ อุสฺสาเทตฺวา
จีวร สหริตพฺพ มา มชฺเฌ ภงฺโค อโหสีติ โอโภเค กายพนฺธน
กาตพฺพ ฯ สเจ ปณฺฑปาโต โหติ อนฺเตวาสิโก จ ภฺุชิตุกาโม
โหติ อุทก ทตฺวา ปณฺฑปาโต อุปนาเมตพฺโพ อนฺเตวาสิโก
ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ ภุตฺตาวิสฺส อุทก ทตฺวา ปตฺต ปฏิคฺคเหตฺวา
นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน โธวิตฺวา โวทก กตฺวา มุหตุ ฺต
อุเณฺห โอตาเปตพฺโพ น จ อุเณฺห ปตฺโต นิทหิตพฺโพ
ปตฺตจีวร นิกฺขิปตพฺพ ปตฺต นิกฺขปิ นฺเตน เอเกน หตฺเถน ปตฺต
คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน เหฏามฺจ วา เหฏาป วา
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ปรามสิตฺวา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา
ปตฺโต นิกขฺ ิปตพฺโพ จีวร นิกฺขิปนฺเตน เอเกน หตฺเถน จีวร
คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา จีวรรชฺชุ วา ปมชฺชิตฺวา
ปารโต อนฺต โอรโต โภค กตฺวา จีวร นิกฺขิปตพฺพ อนฺเตวาสิกมฺหิ
วุฏิเต อาสน อุทฺธริตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก
ปฏิสาเมตพฺพ สเจ โส เทโส อุกฺลาโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ ฯ
สเจ อนฺเตวาสิโก นหายิตุกาโม โหติ นหาน
ปฏิยาเทตพฺพ สเจ สีเตน อตฺโถ โหติ สีต ปฏิยาเทตพฺพ
สเจ อุเณฺหน อตฺโถ โหติ อุณฺห ปฏิยาเทตพฺพ ฯ สเจ
อนฺเตวาสิโก ชนฺตาฆร ปวิสิตุกาโม โหติ จุณฺณ สนฺเนตพฺพ
มตฺติกา เตเมตพฺพา ชนฺตาฆรป อาทาย คนฺตฺวา ชนฺตาฆรป
ทตฺวา จีวร ปฏิคฺคเหตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ จุณฺณ ทาตพฺพ
มตฺติกา ทาตพฺพา สเจ อุสฺสหติ ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ ชนฺตาฆร
ปวิสนฺเตน มตฺติกาย มุข มกฺเขตฺวา ปุรโต จ ปจฺฉโต จ
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆร ปวิสิตพฺพ น เถเร ภิกฺขู อนูปขชฺช
นิสีทิตพฺพ น นวา ภิกขฺ ู อาสเนน ปฏิพาเหตพฺพา ชนฺตาฆเร
อนฺเตวาสิกสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ ชนฺตาฆรา นิกฺขมนฺเตน ชนฺตาฆรป
อาทาย ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ชนฺตาฆรา
นิกฺขมิตพฺพ อุทเกป อนฺเตวาสิกสฺส ปริกมฺม กาตพฺพ นหาเตน
ปมตร อุตฺตริตฺวา อตฺตโน คตฺต โวทก กตฺวา นิวาเสตฺวา

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 123

อนฺเตวาสิกสฺส คตฺตโต อุทก ปมชฺชิตพฺพ นิวาสน ทาตพฺพ
สงฺฆาฏิ ทาตพฺพา ชนฺตาฆรป อาทาย ปมตร อาคนฺตฺวา
อาสน ปฺาเปตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปตพฺพ
อนฺเตวาสิโก ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ ยสฺมึ วิหาเร
อนฺเตวาสิโก วิหรติ สเจ โส วิหาโร อุกฺลาโป โหติ สเจ
อุสฺสหติ โสเธตพฺโพ วิหาร โสเธนฺเตน ปม ปตฺตจีวร
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ นีหริตฺวา
เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ภิสิพิมฺโพหน นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ
มฺโจ นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขปิ ตพฺโพ ป นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน
อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปต พฺพ
มฺจปฏิปาทกา นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพา เขฬมลฺลโก
นีหริตฺวา เอกมนฺต นิกขฺ ิปตพฺโพ อปสฺเสนผลก นีหริตฺวา เอกมนฺต
นิกฺขิปตพฺพ ภุมฺมตฺถรณ ยถาปฺตฺต สลฺลกฺเขตฺวา นีหริตฺวา
เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ ฯ สเจ วิหาเร สนฺตานก อุลฺโลกา
ปม โอหาเรตพฺพ อาโลกสนฺธิกณฺณภาคา ปมชฺชิตพฺพา สเจ
เครุกปริกมฺมกตา ภิตฺติ กณฺณกิตา โหติ โจฬก เตเมตฺวา
ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา สเจ กาฬวณฺณกตา ภูมิ กณฺณกิตา
โหติ โจฬก เตเมตฺวา ปเฬตฺวา ปมชฺชิตพฺพา สเจ อกตา
โหติ ภูมิ อุทเกน ปริปฺโผเสตฺวา สมฺมชฺชิตพฺพา มา วิหาโร

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 124

รเชน อูหฺีติ สงฺการ วิจินิตฺวา เอกมนฺต ฉฑฺเฑตพฺพ
ภุมฺมตฺถรณ โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา
ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ มฺจปฏิปาทกา โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา
อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺพา มฺโจ โอตาเปตฺวา
โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน
กวาฏปฏ อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺโพ
ป โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา นีจ กตฺวา สาธุก
อปริฆสนฺเตน อสงฺฆฏฏนฺเตน กวาฏปฏ อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต
ปฺาเปตพฺพ ภิสิพิมฺโพหน โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา
อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ นิสีทนปจฺจตฺถรณ
โอตาเปตฺวา โสเธตฺวา ปปฺโปเฏตฺวา อติหริตฺวา ยถาปฺตฺต
ปฺาเปตพฺพ เขฬมลฺลโก โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา อติหริตฺวา
ยถาาเน เปตพฺโพ อปสฺเสนผลก โอตาเปตฺวา ปมชฺชิตฺวา
อติหริตฺวา ยถาาเน เปตพฺพ ปตฺตจีวร นิกขฺ ิปตพฺพ ปตฺต
นิกฺขิปนฺเตน เอเกน หตฺเถน ปตฺต คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน
เหฏามฺจ วา เหฏาป วา ปรามสิตฺวา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ
น จ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ จีวร นิกฺขปิ นฺเตน
เอเกน หตฺเถน จีวร คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน จีวรวส วา จีวรรชฺชุ
วา ปมชฺชิตฺวา ปารโต อนฺต โอรโต โภค กตฺวา จีวร นิกฺขิปตพฺพ ฯ สเจ ปุรตฺถิมา สรชา วาตา วายนฺติ ปุรตฺถมิ า
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วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ ปจฺฉิมา สรชา วาตา วายนฺติ
ปจฺฉิมา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ อุตฺตรา สรชา วาตา
วายนฺติ อุตตฺ รา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ ทกฺขิณา สรชา
วาตา วายนฺติ ทกฺขิณา วาตปานา ถเกตพฺพา สเจ สีตกาโล
โหติ ทิวา วาตปานา วิวริตพฺพา รตฺตึ ถเกตพฺพา สเจ
อุณฺหกาโล โหติ ทิวา วาตปานา ถเกตพฺพา รตฺตึ วิวริตพฺพา ฯ
สเจ ปริเวณ อุกฺลาป โหติ ปริเวณ สมฺมชฺชิตพฺพ สเจ โกฏโก
อุกฺลาโป โหติ โกฏโก สมฺมชฺชติ พฺโพ สเจ อุปฏานสาลา
อุกฺลาปา โหติ อุปฏานสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ อคฺคิสาลา
อุกฺลาปา โหติ อคฺคิสาลา สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ วจฺจกุฏี
อุกฺลาปา โหติ วจฺจกุฏี สมฺมชฺชิตพฺพา สเจ ปานีย น โหติ
ปานีย อุปฏาเปตพฺพ สเจ ปริโภชนีย น โหติ ปริโภชนีย
อุปฏาเปตพฺพ สเจ อาจมนกุมฺภิยา อุทก น โหติ อาจมนกุมฺภิยา
อุทก อาสิฺจิตพฺพ ฯ สเจ อนฺเตวาสิกสฺส อนภิรติ
อุปฺปนฺนา โหติ อาจริเยน วูปกาเสตพฺพา วูปกาสาเปตพฺพา
ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา สเจ อนฺเตวาสิกสฺส กุกกฺ ุจฺจ อุปฺปนฺน
โหติ อาจริเยน วิโนเทตพฺพ วิโนทาเปตพฺพ ธมฺมกถา วาสฺส
กาตพฺพา สเจ อนฺเตวาสิกสฺส ทิฏิคต อุปฺปนฺน โหติ อาจริเยน
วิเวเจตพฺพ วิเวจาเปตพฺพ ธมฺมกถา วาสฺส กาตพฺพา ฯ สเจ
อนฺเตวาสิโก ครุธมฺม อชฺฌาปนฺโน โหติ ปริวาสารโห อาจริเยน
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อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อนฺเตวาสิกสฺส ปริวาส
ทเทยฺยาติ สเจ อนฺเตวาสิโก มูลาย ปฏิกสฺสนารโห โหติ
อาจริเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อนฺเตวาสิก
มูลาย ปฏิกสฺเสยฺยาติ สเจ อนฺเตวาสิโก มานตฺตารโห โหติ
อาจริเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อนฺเตวาสิกสฺส
มานตฺต ทเทยฺยาติ สเจ อนฺเตวาสิโก อพฺภานารโห โหติ
อาจริเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข สงฺโฆ อนฺเตวาสิก
อพฺเภยฺยาติ ฯ สเจ สงฺโฆ อนฺเตวาสิกสฺส กมฺม กตฺตุกาโม
โหติ ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา
อุกฺเขปนีย วา อาจริเยน อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุโข
สงฺโฆ อนฺเตวาสิกสฺส กมฺม น กเรยฺย ลหุกาย วา ปริณาเมยฺยาติ
กต วา ปนสฺส โหติ สงฺเฆน กมฺม ตชฺชนีย วา นิยสฺส
วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา อุกฺเขปนีย วา อาจริเยน
อุสฺสุกฺก กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อนฺเตวาสิโก สมฺมาวตฺเตยฺย
โลม ปาเตยฺย เนตฺถาร วตฺเตยฺย สงฺโฆ ต กมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ ฯ
สเจ อนฺเตวาสิกสฺส จีวร โธวิตพฺพ โหติ อาจริเยน
อาจิกฺขิตพฺพ เอว โธเวยฺยาสีติ อุสสฺ ุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ
นุ โข อนฺเตวาสิกสฺส จีวร โธวิเยถาติ สเจ อนฺเตวาสิกสฺส
จีวร กาตพฺพ โหติ อาจริเยน อาจิกฺขิตพฺพ เอว กเรยฺยาสีติ
อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินตฺ ิ นุ โข อนฺเตวาสิกสฺส จีวร กริเยถาติ
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สเจ อนฺเตวาสิกสฺส รชน ปจิตพฺพ โหติ อาจริเยน อาจิกฺขิตพฺพ
เอว ปเจยฺยาสีติ อุสฺสุกฺก วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อนฺเตวาสิกสฺส
รชน ปจิเยถาติ สเจ อนฺเตวาสิกสฺส จีวร รเชตพฺพ
โหติ อาจริเยน อาจิกฺขิตพฺพ เอว รเชยฺยาสีติ อุสฺสุกฺก
วา กาตพฺพ กินฺติ นุ โข อนฺเตวาสิกสฺส จีวร รชิเยถาติ
จีวร รเชนฺเตน สาธุก สมฺปริวตฺตก สมฺปริวตฺตก รเชตพฺพ น
จ อจฺฉินฺเน เถเว ปกฺกมิตพฺพ ฯ สเจ อนฺเตวาสิโก คิลาโน
โหติ ยาวชีว อุปฏาตพฺโพ วุฏานสฺส อาคเมตพฺพนฺติ ฯ
อนฺเตวาสิกวตฺต นิฏิต ฯ
[๙๕] เตน โข ปน สมเยน อนฺเตวาสิกา อาจริเยสุ น
สมฺมาวตฺตนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
อนฺเตวาสิเกน อาจริยมฺหิ น สมฺมาวตฺติตพฺพ โย น สมฺมาวตฺเตยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เนว สมฺมา วตฺตนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อสมฺมาวตฺตนฺต ปณาเมตุ ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปณาเมตพฺโพ ฯ ปณาเมมิ ตนฺติ วา
มายิธ ปฏิกกฺ มีติ วา นีหร เต ปตฺตจีวรนฺติ วา นาห ตยา
อุปฏาตพฺโพติ วา กาเยน วิฺาเปติ วาจาย วิฺาเปติ
กาเยน วาจาย วิฺาเปติ ปณามิโต โหติ อนฺเตวาสิโก น
กาเยน วิฺาเปติ น วาจาย วิฺาเปติ น กาเยน วาจาย
วิฺาเปติ น ปณามิโต โหติ อนฺเตวาสิโกติ ฯ เตน โข ปน
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สมเยน อนฺเตวาสิกา ปณามิตา น ขมาเปนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ขมาเปตุนฺติ ฯ เนว ขมาเปนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ปณามิเตน น ขมาเปตพฺโพ
โย น ขมาเปยฺย อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อาจริยา ขมาปยมานา น ขมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ขมิตุนฺติ ฯ เนว ขมนฺติ ฯ
อนฺเตวาสิกา ปกฺกมนฺตปิ  วิพฺภมนฺติป ติตฺถิเยสุป สงฺกมนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ขมาปยมาเนน น
ขมิตพฺพ โย น ขเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อาจริยา สมฺมาวตฺตนฺต ปณาเมนฺติ อสมฺมาวตฺตนฺต
น ปณาเมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว สมฺมาวตฺตนฺโต
ปณาเมตพฺโพ โย ปณาเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
น จ ภิกฺขเว อสมฺมาวตฺตนฺโต น ปณาเมตพฺโพ โย น
ปณาเมยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ
สมนฺนาคโต อนฺเตวาสิโก ปณาเมตพฺโพ อาจริยมฺหิ นาธิมตฺต
เปม โหติ นาธิมตฺโต ปสาโท โหติ นาธิมตฺตา หิรี โหติ
นาธิมตฺโต คารโว โหติ นาธิมตฺตา ภาวนา โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต อนฺเตวาสิโก ปณาเมตพฺโพ ฯ
ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต อนฺเตวาสิโก น ปณาเมตพฺโพ
อาจริยมฺหิ อธิมตฺต เปม โหติ อธิมตฺโต ปสาโท โหติ
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อธิมตฺตา หิรี โหติ อธิมตฺโต คารโว โหติ อธิมตฺตา ภาวนา
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต อนฺเตวาสิโก
น ปณาเมตพฺโพ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต อนฺเตวาสิโก
อล ปณาเมตุ อาจริยมฺหิ นาธิมตฺต เปม โหติ นาธิมตฺโต
ปสาโท โหติ นาธิมตฺตา หิรี โหติ นาธิมตฺโต คารโว โหติ
นาธิมตฺตา ภาวนา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคโต อนฺเตวาสิโก อล ปณาเมตุ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว
องฺเคหิ สมนฺนาคโต อนฺเตวาสิโก นาล ปณาเมตุ อาจริยมฺหิ
อธิมตฺต เปม โหติ อธิมตฺโต ปสาโท โหติ อธิมตฺตา หิรี
โหติ อธิมตฺโต คารโว โหติ อธิมตฺตา ภาวนา โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคโต อนฺเตวาสิโก นาล ปณาเมตุ ฯ
ปฺจหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคต อนฺเตวาสิก อปฺปณาเมนฺโต
อาจริโย สาติสาโร โหติ ปณาเมนฺโต อนติสาโร โหติ อาจริยมฺหิ
นาธิมตฺต เปม โหติ นาธิมตฺโต ปสาโท โหติ นาธิมตฺตา
หิรี โหติ นาธิมตฺโต คารโว โหติ นาธิมตฺตา ภาวนา โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคต อนฺเตวาสิก อปฺปณาเมนฺโต
อาจริโย สาติสาโร โหติ ปณาเมนฺโต อนติสาโร โหติ ฯ
ปฺจหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคต อนฺเตวาสิก ปณาเมนฺโต
อาจริโย สาติสาโร โหติ อปฺปณาเมนฺโต อนติสาโร โหติ
อาจริยมฺหิ อธิมตฺต เปม โหติ อธิมตฺโต ปสาโท โหติ
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อธิมตฺตา หิรี โหติ อธิมตฺโต คารโว โหติ อธิมตฺตา ภาวนา
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคต อนฺเตวาสิก
ปณาเมนฺโต อาจริโย สาติสาโร โหติ อปฺปณาเมนฺโต อนติสาโร
โหตีติ ฯ
[๙๖] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ทสวสฺสมฺห ทสวสฺสมฺหาติ
พาลา อพฺยตฺตา นิสฺสย เทนฺติ ฯ ทิสฺสนฺติ อาจริยา พาลา
อนฺเตวาสิกา ปณฺฑิตา ทิสฺสนฺติ อาจริยา อพฺยตฺตา อนฺเตวาสิกา
พฺยตฺตา ทิสฺสนฺติ อาจริยา อปฺปสฺสุตา อนฺเตวาสิกา พหุสฺสุตา
ทิสฺสนฺติ อาจริยา ทุปปฺ ฺา อนฺเตวาสิกา ปฺวนฺโต ฯ เย
เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
กถ หิ นาม ภิกฺขู ทสวสฺสมฺห ทสวสฺสมฺหาติ พาลา อพฺยตฺตา
นิสฺสย ทสฺสนฺติ ทิสฺสนฺติ อาจริยา พาลา อนฺเตวาสิกา ปณฺฑิตา
ทิสฺสนฺติ อาจริยา อพฺยตฺตา อนฺเตวาสิกา พฺยตฺตา ทิสฺสนฺติ
อาจริยา อปฺปสฺสุตา อนฺเตวาสิกา พหุสฺสุตา ทิสฺสนฺติ อาจริยา
ทุปฺปฺา อนฺเตวาสิกา ปฺวนฺโตติ ฯ อถโข เต ภิกขฺ ู
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ภิกฺขู ทสวสฺสมฺห
ทสวสฺสมฺหาติ พาลา อพฺยตฺตา นิสฺสย เทนฺติ ทิสฺสนฺติ อาจริยา
พาลา ... อนฺเตวาสิกา ปฺวนฺโตติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ
พุทฺโธ ภควา ... วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ
น ภิกฺขเว พาเลน อพฺยตฺเตน นิสสฺ โย ทาตพฺโพ โย ทเทยฺย
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อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน ทสวสฺเสน วา อติเรกทสวสฺเสน วา นิสฺสย ทาตุนฺติ ฯ
[๙๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อาจริยุปชฺฌาเยสุ ปกฺกนฺเตสุป
วิพฺภนฺเตสุป กาลกเตสุป ปกฺขสงฺกนฺเตสุป นิสฺสยปฏิปปฺ สฺสทฺธโิ ย
น ชานนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ปฺจิมา
ภิกฺขเว นิสสฺ ยปฏิปฺปสฺสทฺธิโย อุปชฺฌายมฺหา อุปชฺฌาโย ปกฺกนฺโต
วา โหติ วิพฺภนฺโต วา กาลกโต วา ปกฺขสงฺกนฺโต
วา อาณตฺติเยว ปฺจมี อิมา โข ภิกขฺ เว ปฺจ นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิโย
อุปชฺฌายมฺหา ฯ ฉยิมา ภิกฺขเว นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิโย
อาจริยมฺหา อาจริโย ปกฺกนฺโต วา โหติ วิพฺภนฺโต
วา กาลกโต วา ปกฺขสงฺกนฺโต วา อาณตฺติเยว ปฺจมี
อุปชฺฌาเยน วา สโมธานคโต ๑ โหติ อิมา โข ภิกฺขเว ฉ
นิสฺสยปฏิปปฺ สฺสทฺธิโย อาจริยมฺหา ฯ
[๙๘] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาตเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตโพ
น อเสเขน ๒ สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ น อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
น อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น อเสเขน
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
#๑ ยุ. รา. สโมธาน คโต ฯ ๒ ม. อเสกุเขน ฯ สพฺพตฺถ เอวเมว ฯ
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สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ
น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน
สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ อปเรหิป
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ
น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ อตฺตนา
น อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น ปร อเสเข
สีลกฺขนฺเธ สมาทเปตา อตฺตนา น อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ น ปร อเสเข สมาธิกฺขนฺเธ สมาทเปตา
อตฺตนา น อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น ปร
อเสเข ปฺากฺขนฺเธ สมาทเปตา อตฺตนา น อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ น ปร อเสเข วิมุตฺติกฺขนฺเธ สมาทเปตา
อตฺตนา น อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
น ปร อเสเข วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธ สมาทเปตา อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 133

น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ปฺจหิ
ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย
ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ อตฺตนา อเสเขน สีลกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ ปร อเสเข สีลกฺขนฺเธ สมาทเปตา
อตฺตนา อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปร อเสเข
สมาธิกฺขนฺเธ สมาทเปตา อตฺตนา อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ ปร อเสเข ปฺากฺขนฺเธ สมาทเปตา
อตฺตนา อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปร อเสเข
วิมุตฺติกฺขนฺเธ สมาทเปตา อตฺตนา อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ ปร อเสเข วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธ
สมาทเปตา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตนภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ
อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ อสฺสทฺโธ โหติ อหิริโก โหติ อโนตฺตาป ๑
โหติ กุสโี ต โหติ มุฏสฺสติ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น
นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ปฺจหิ
ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย
#๑ ยุ. รา. อโนตฺตปฺป ฯ
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ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ สทฺโธ โหติ หิริมา
โหติ โอตฺตาป ๑ โหติ อารทฺธวิริโย โหติ อุปฏิตสฺสติ
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ
อปเรหิป ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ
น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ
อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ
อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน โหติ อปฺปสฺสุโต โหติ ทุปฺปฺโ
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา
น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ
น อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ น อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน
โหติ น อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน โหติ พหุสฺสุโต โหติ
ปฺวา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ
อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ น ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธิวิหารึ
#๑ ยุ. รา. โอตฺตปฺป ฯ
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วา คิลาน อุปฏาตุ วา อุปฏาเปตุ วา อนภิรตึ ๑ วูปกาเสตุ
วา วูปกาสาเปตุ วา อุปฺปนฺน กุกกฺ ุจฺจ ธมฺมโต วิโนเทตุ วา ๒
วิโนทาเปตุ ๓ วา ๔ อาปตฺตึ น ชานาติ อาปตฺติยา วุฏาน น
ชานาติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ
ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธิวิหารึ วา คิลาน
อุปฏาตุ วา อุปฏาเปตุ วา อนภิรตึ วูปกาเสตุ วา วูปกาสาเปตุ
วา อุปฺปนฺน กุกกฺ ุจฺจ ธมฺมโต วิโนเทตุ วา วิโนทาเปตุ
วา อาปตฺตึ ชานาติ อาปตฺติยา วุฏาน ชานาติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ อปเรหิป
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ
น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ปฏิพโล
โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธิวิหารึ วา อภิสมาจาริกาย สิกฺขาย
สิกฺขาเปตุ อาทิพฺรหฺมจริยกาย สิกขฺ าย วิเนตุ อภิธมฺเม วิเนตุ
อภิวินเย วิเนตุ อุปฺปนฺน ทิฏิคต ธมฺมโต วิเวเจตุ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ
#๑ ยุ. รา. อุปปฺ นฺน อนภิรตึ ฯ ม. อนภิรต ฯ ๒-๔ ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปพฺโพ ฯ ปฺจหิ
ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย
ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ
วา สทฺธิวิหารึ วา อภิสมาจาริกาย สิกฺขาย สิกฺขาเปตุ อาทิพฺรหฺมจริยกาย
สิกฺขาย วิเนตุ อภิธมฺเม วิเนตุ อภิวินเย วิเนตุ
อุปฺปนฺน ทิฏิคต ธมฺมโต วิเวเจตุ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ
สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ อปเรหิป ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ
น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ อาปตฺตึ น ชานาติ อนาปตฺตึ
น ชานาติ ลหุก อาปตฺตึ น ชานาติ ครุก อาปตฺตึ น ชานาติ
อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน น สฺวาคตานิ โหนฺติ
น สุวิภตฺตานิ น สุปฺปวตฺตีนิ น สุวนิ ิจฺฉิตานิ สุตฺตโส ๑ อนุพฺยฺชนโส
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ
น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ
ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ
อาปตฺตึ ชานาติ อนาปตฺตึ ชานาติ ลหุก อาปตฺตึ ชานาติ
ครุก อาปตฺตึ ชานาติ อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน
สฺวาคตานิ โหนฺติ สุวภิ ตฺตานิ สุปฺปวตฺตีนิ สุวนิ ิจฺฉิตานิ สุตฺตโส
#๑ ยุ. สุตฺตโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อนุพฺยฺชนโส อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ
อปเรหิป ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ อาปตฺตึ น ชานาติ อนาปตฺตึ น ชานาติ
ลหุก อาปตฺตึ น ชานาติ ครุก อาปตฺตึ น ชานาติ อูนทสวสฺโส
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา
น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ
อาปตฺตึ ชานาติ อนาปตฺตึ ชานาติ ลหุก อาปตฺตึ ชานาติ
ครุก อาปตฺตึ ชานาติ ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพติ ฯ
อุปสมฺปาเทตพฺพปฺจกโสฬสวาร นิฏิต ฯ
[๙๙] ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สนนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ
น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ
น อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ น อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น อเสเขน
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วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อูนทสวสฺโส ๑ โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ
ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมานฺนาคโต โหติ
อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา อิเมหิ โข ภิกขฺ เว
ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ
สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ อปเรหิป ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ อตฺตนา น อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ น ปร อเสเข สีลกฺขนฺเธ สมาทเปตา อตฺตนา น
อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น ปร อเสเข
สมาธิกฺขนฺเธ สมาทเปตา อตฺตนา น อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ น ปร อเสเข ปฺากฺขนฺเธ สมาทเปตา
อตฺตนา น อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น ปร
อเสเข วิมตุ ฺติกฺขนฺเธ สมาทเปตา อตฺตนา น อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น ปร อเสเข วิมุตฺติ#๑ โป. โอนทสวสฺโส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 139

าณทสฺสนกฺขนฺเธน สมาทเปตา อูนทสวสฺโส โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น
นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ฉหิ
ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย
ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ อตฺตนา อเสเขน สีลกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ ปร อเสเข สีลกฺขนฺเธ สมาทเปตา
อตฺตนา อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปร อเสเข
สมาธิกฺขนฺเธ สมาทเปตา อตฺตนา อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ ปร อเสเข ปฺากฺขนฺเธ สมาทเปตา อตฺตนา
อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปร อเสเข วิมุตฺติกฺขนฺเธ
สมาทเปตา อตฺตนา อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ ปร อเสเข วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธ สมาทเปตา
ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย
ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ อปเรหิป ภิกขฺ เว
ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย
ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ อสฺสทฺโธ โหติ
อหิริโก โหติ อโนตฺตาป โหติ กุสีโต โหติ มุฏสฺสติ
โหติ อูนทสวสฺโส โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น
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สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนคาเตน
ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ สทฺโธ โหติ หิริมา โหติ โอตฺตาป โหติ
อารทฺธวิริโย โหติ อุปฏิตสฺสติ โหติ ทสวสฺโส วา โหติ
อติเรกทสวสฺโส วา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ ฯ อปเรหิป ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน
โหติ อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน โหติ อปฺปสฺสุโต
โหติ ทุปฺปฺโ โหติ อูนทสวสฺโส โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ
น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ฉหิ
ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย
ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น อธิสีเล สีลวิปนฺโน
โหติ น อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ น อติทิฏิยา
ทิฏิวิปนฺโน โหติ พหุสฺสุโต โหติ ปฺวา โหติ ทสวสฺโส
วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ
สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ อปเรหิป ภิกขฺ เว ฉหงฺเคหิ
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สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ
น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ
วา สทฺธิวิหารึ วา คิลาน อุปฏาตุ วา อุปฏาเปตุ วา
อนภิรตึ วูปกาเสตุ วา วูปกาสาเปตุ วา อุปปฺ นฺน กุกฺกุจจฺ 
ธมฺมโต วิโนเทตุ วา วิโนทาเปตุ วา อาปตฺตึ น ชานาติ
อาปตฺติยา วุฏาน น ชานาติ อูนทสวสฺโส โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น
นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ฉหิ
ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย
ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ
วา สทฺธิวิหารึ วา คิลาน อุปฏาตุ วา อุปฏาเปตุ วา อนภิรตึ
วูปกาเสตุ วา วูปกาสาเปตุ วา อุปฺปนฺน กุกกฺ ุจฺจ ธมฺมโต
วิโนเทตุ วา วิโนทาเปตุ วา อาปตฺตึ ชานาติ อาปตฺติยา
วุฏาน ชานาติ ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ
อปเรหิป ภิกขฺ เว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ
น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ น
ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธิวหิ ารึ วา อภิสมาจาริกาย
สิกฺขาย สิกขฺ าเปตุ อาทิพฺรหฺมจริยกาย สิกฺขาย วิเนตุ อภิธมฺเม
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วิเนตุ อวิวนิ เย วิเนตุ อุปฺปนฺน ทิฏิคต ธมฺมโต วิเวเจตุ
อูนทสวสฺโส โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น
สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร
อุปฏาเปตพฺโพ ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธิวิหารึ วาท
อภิสมาจาริกาย สิกฺขาย สิกฺขาเปตุ อาทิพฺรหฺมจริยกาย สิกขฺ าย
วิเนตุ อภิธมฺเม วิเนตุ อภิวินเย วิเนตุ อุปฺปนฺน ทิฏิคต
ธมฺมโต วิเวเจตุ ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ
อปเรหิป ภิกขฺ เว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ
น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ อาปตฺตึ
น ชานาติ อนาปตฺตึ น ชานาติ ลหุก อาปตฺตึ น ชานาติ
ครุก อาปตฺตึ น ชานาติ อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ
วิตฺถาเรน น สฺวาคตานิ โหนฺติ น สุวิภตฺตานิ น สุปฺปวตฺตีนิ น
สุวินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส อนุพฺพยฺชนโส อูนทสวสฺโส โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพ
น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ฯ ฉหิ
ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย
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ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ อาปตฺตึ ชานาติ
อนาปตฺตึ ชานาติ ลหุก อาปตฺตึ ชานาติ ครุก อาปตฺตึ
ชานาติ อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน สฺวาคตานิ
โหนฺติ สุวิภตฺตานิ สุปฺปวตฺตีนิ สุวินจิ ฺฉิตานิ สุตตฺ โส อนุพฺยฺชนโส
ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสฺสโย ทาตพฺโพ
สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพติ ฯ
(อุปสมฺปาเทตพฺพฉกฺกโสฬสวาร นิฏิต ฯ)
[๑๐๐] เตน โข ปน สมเยน โย โส อฺติตฺถิยปุพฺโพ
อุปชฺฌาเยน สหธมฺมิก วุจฺจมาโน อุปชฺฌายสฺส วาท อาโรเปตฺวา
ตเยว ติตฺถายตน สงฺกมิ ฯ โส ปุน ๑ ปจฺจาคนฺตฺวา ภิกฺขู อุปสมฺปท
ยาจิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ โย โส ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ
อุปชฺฌาเยน สหธมฺมิก วุจฺจมาโน อุปชฺฌายสฺส วาท
อาโรเปตฺวา ตเยว ติตถฺ ายตน สงฺกนฺโต โส อาคโต น
อุปสมฺปาเทตพฺโพ ฯ โย [๒] ภิกฺขเว อฺโป อฺติตฺถิยปุพฺโพ
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อากงฺขติ ปพฺพชฺช อากงฺขติ อุปสมฺปท ตสฺส
จตฺตาโร มาเส ปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ทาตพฺโพ ฯ ปม เกสมสฺสุ โอหาราเปตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาทาเปตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค การาเปตฺวา ภิกฺขูน ปาเท
#๑ สี. อย ปาโ น โหติ ฯ ๒ โป. ม. โส ฯ
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วนฺทาเปตฺวา อุกฺกฏุ ิก นิสีทาเปตฺวา อฺชลึ ปคฺคณฺหาเปตฺวา เอว
วเทหีติ วตฺตพฺโพ พุทธฺ  สรณ คจฺฉามิ ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ ทุติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ ทุติยมฺป
ธมฺม สรณ คจฺฉามิ ทุติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ ตติยมฺป
พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ ตติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ ตติยมฺป
สงฺฆ สรณ คจฺฉามีติ ฯ เตน [๑] ภิกขฺ เว อฺติตฺถิยปุพฺเพน สงฺฆ
อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ภิกฺขูน ปาเท วนฺทิตฺวา
อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห
ภนฺเต อิตฺถนฺนาโม อฺติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อากงฺขามิ
อุปสมฺปท โสห ภนฺเต สงฺฆ จตฺตาโร มาเส ปริวาส ยาจามีติ ฯ
ทุติยมฺป ยาจิตพฺโพ ตติยมฺป ยาจิตพฺโพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกขฺ ุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนาโม อฺติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อากงฺขติ
อุปสมฺปท โส สงฺฆ จตฺตาโร มาเส ปริวาส ยาจติ ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส อฺติตฺถิยปุพฺพสฺส
จตฺตาโร มาเส ปริวาส ทเทยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม อฺติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ
ธมฺมวินเย อากงฺขติ อุปสมฺปท ฯ โส สงฺฆ จตฺตาโร มาเส
ปริวาส ยาจติ ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส อฺติตฺถิยปุพฺพสฺส
จตฺตาโร มาเส ปริวาส เทติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
#๑ ยุ. โข.
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อฺติตฺถิยปุพฺพสฺส จตฺตาโร มาเส ปริวาสสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส
อฺติตฺถิยปุพฺพสฺส จตฺตาโร มาเส ปริวาโส ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว
อฺติตฺถิยปุพฺโพ อาราธโก โหติ ฯ เอว อนาราธโก ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ
อติกาเลน คาม ปวิสติ อติทิวา ปฏิกฺกมติ ฯ เอวป
ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก โหติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
อฺติตฺถิยปุพฺโพ เวสิยโคจโร วา โหติ วิธวโคจโร วา โหติ
ถุลลฺ กุมาริกโคจโร วา โหติ ปณฺฑกโคจโร วา โหติ ภิกฺขุนโี คจโร
วา โหติ ฯ เอวป ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก
โหติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ ยานิ ตานิ
สพฺรหฺมจารีน อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ๑ ตตฺถ น ทกฺโข โหติ
น อนลโส น ตตฺรุปายาย วีมสาย สมนฺนาคโต น อล กาตุ
น อล สวิธาตุ ฯ เอว ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก
โหติ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว อฺติตฺถิยปุพฺโพ น ติพฺพจฺฉนฺโท
โหติ อุทฺเทเส ปริปุจฺฉาย อธิสีเล อธิจิตฺเต อธิปฺาย ฯ
เอวป ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก โหติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ ยสฺส ติตฺถายตนา สงฺกนฺโต โหติ
ตสฺส สตฺถโุ น ตสฺส ทิฏิยา ตสฺส ขนฺติยา ตสฺส รุจิยา ตสฺส
#๑ ม. ยุ. กรณียานิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อาทายสฺส อวณฺเณ ภฺมาเน กุปโต โหติ อนตฺตมโน อนภิรทฺโธ
พุทฺธสฺส วา ธมฺมสฺส วา สงฺฆสฺส วา อวณฺเณ ภฺมาเน
อตฺตมโน โหติ อุทคฺโค อภิรทฺโธ ยสฺส วา ปน ติตฺถายตนา
สงฺกนฺโต โหติ ตสฺส สตฺถุโน ตสฺส ทิฏิยา ตสฺส ขนฺติยา
ตสฺส รุจิยา ตสฺส อาทายสฺส วณฺเณ ภฺมาเน อตฺตมโน โหติ
อุทคฺโค อภิรทฺโธ พุทฺธสฺส วา ธมฺมสฺส วา สงฺฆสฺส วา
วณฺเณ ภฺมาเน กุปโต โหติ อนตฺตมโน อนภิรทฺโธ ฯ อิท
ภิกฺขเว สงฺฆาตนิก อฺติตฺถิยปุพฺพสฺส อนาราธนียสฺมึ ฯ เอว
โข ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก โหติ ฯ เอว อนาราธโก
โข ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ อาคโต น อุปสมฺปาเทตพฺโพ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ อาราธโก โหติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว
อฺติตฺถิยปุพฺโพ นาติกาเลน คาม ปวิสติ นาติทิวา ปฏิกกฺ มติ ฯ
เอวป ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ อาราธโก โหติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ น เวสิยโคจโร โหติ น วิธวโคจโร
โหติ น ถุลฺลกุมาริกโคจโร โหติ น ปณฺฑกโคจโร โหติ
น ภิกฺขุนีโคจโร โหติ ฯ เอวป ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ
อาราธโก โหติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ ยานิ
ตานิ สพฺรหฺมจารีน อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ตตฺถ ทกฺโข โหติ
อนลโส ตตฺรุปายาย วีมสาย สมนฺนาคโต อล กาตุ อล สวิธาตุ ฯ
เอวป ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ อาราธโก โหติ ฯ ปุน จปร
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ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ อุทฺเทเส ปริปุจฺฉาย
อธิสีเล อธิจติ ฺเต อธิปฺาย ฯ เอวป ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ
อาราธโก โหติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ ยสฺส
ติตฺถายตนา สงฺกนฺโต โหติ ตสฺส สตฺถุโน ตสฺส ทิฏิยา
ตสฺส ขนฺติยา ตสฺส รุจิยา ตสฺส อาทายสฺส อวณฺเณ ภฺมาเน
อตฺตมโน โหติ อุทคฺโค อภิรทฺโธ พุทฺธสฺส วา ธมฺมสฺส วา
สงฺฆสฺส วา อวณฺเณ ภฺมาเน กุปโต โหติ อนตฺตมโน
อนภิรทฺโธ ยสฺส วา ปน ติตฺถายตนา สงฺกนฺโต โหติ ตสฺส
สตฺถุโน ตสฺส ทิฏิยา ตสฺส ขนฺติยา ตสฺส รุจิยา ตสฺส อาทายสฺส
วณฺเณ ภฺมาเน กุปโต โหติ อนตฺตมโน อนภิรทฺโธ พุทฺธสฺส
วา ธมฺมสฺส วา สงฺฆสฺส วา วณฺเณ ภฺมาเน อตฺตมโน
โหติ อุทคฺโค อภิรทฺโธ ฯ อิท ภิกฺขเว สงฺฆาตนิก อฺติตฺถิยปุพฺพสฺส
อาราธนียสฺมึ ฯ เอว โข ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ
อาราธโก โหติ ฯ เอว อาราธโก โข ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ
อาคโต อุปสมฺปาเทตพฺโพ ฯ สเจ ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ
นคฺโค อาคจฺฉติ อุปชฺฌายมูลก จีวร ปริเยสิตพฺพ สเจ อจฺฉินฺนเกโส
อาคจฺฉติ สงฺโฆ อปโลเกตพฺโพ ภณฺฑุกมฺมาย ฯ เย เต
ภิกฺขเว อคฺคิกา ชฏิลกา เต อาคตา อุปสมฺปาเทตพฺพา น เตส
ปริวาโส ทาตพฺโพ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ กมฺมวาทิโน เอเต ภิกฺขเว
กิริยวาทิโน ฯ สเจ ภิกฺขเว ชาติยา สากิโย อฺติตฺถิยปุพฺพโก ๑
#๑ ม. ยุ. -ปุพฺโพ ฯ
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อาคจฺฉติ โส อาคโต อุปสมฺปาเทตพฺโพ น ตสฺส ปริวาโส
ทาตพฺโพ ฯ อิมาห ภิกฺขเว าตีน อาเวณิก ปริหาร ทมฺมีติ ฯ
อฺติตฺถิยปุพฺพกถา ฯ
สตฺตม ภาณวาร ฯ
[๑๐๑] เตน โข ปน สมเยน มคเธสุ ปฺจ อาพาธา อุสฺสนฺนา
โหนฺติ กุฏ  คณฺโฑ กิลาโส โสโส อปมาโร ฯ มนุสสฺ า
ปฺจหิ อาพาเธหิ ผุฏ า ชีวก โกมารภจฺจ อุปสงฺกมิตฺวา เอว
วเทนฺติ ๑ สาธุ โน อาจริย ติกิจฺฉาหีติ ฯ อห ขฺวยฺยา ๒ พหุกิจฺโจ
พหุกรณีโย ราชา จ เม มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
อุปฏาตพฺโพ อิตฺถาคารฺจ พุทฺธปฺปมุโข จ สงฺโฆ ๓ นาห สกฺโกมิ
ติกิจฺฉิตุนฺติ ฯ สพฺพ สาปเตยฺยฺจ เต อาจริย โหตุ มยฺจ
เต ทาสา สาธุ โน อาจริย ติกิจฺฉาหีติ ฯ อห ขฺวยฺยา ๔
พหุกิจฺโจ พหุกรณีโย ราชา จ เม มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
อุปฏาตพฺโพ อิตฺถาคารฺจ พุทฺธปฺปมุโข จ สงฺโฆ ๕ นาห สกฺโกมิ
ติกิจฺฉิตุนฺติ ฯ อถโข เตส มนุสฺสาน เอตทโหสิ อิเม โข สมณา
สกฺยปุตฺติยา สุขสีลา สุขสมาจารา สุโภชนานิ ภฺุชิตฺวา นีวาเตสุ
สยเนสุ สยนฺติ ยนฺนูน มย สมเณสุ สกฺยปุตฺติเยสุ ปพฺพเชยฺยาม
ตตฺถ ภิกฺขู เจว อุปฏหิสฺสนฺติ ชีวโก จ โกมารภจฺโจ
#๑ ม. ยุ. วทนฺติ ฯ ๒-๔ สี. อหมยฺโย ฯ ม. ขฺวยฺโย ฯ ยุ. อห โขยฺโย ฯ
#รา. อห อยฺโย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓-๕ ม. ยุ. รา. ภิกฺขุสงฺโฆ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ติกิจฺฉิสฺสตีติ ฯ อถโข เต มนุสฺสา ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช
ยาจึสุ ฯ เต ภิกฺขู ปพฺพาเชสุ อุปสมฺปาเทสุ ฯ เต ภิกฺขู เจว
อุปฏหึสุ ชีวโก จ โกมารภจฺโจ ติกิจฺฉิ ฯ เตน โข ปน
สมเยน ภิกขฺ ู พหู คิลาเน ภิกฺขู อุปฏหนฺตา ยาจนพหุลา
วิฺตฺติพหุลา วิหรนฺติ คิลานภตฺต เทถ คิลานุปฏากภตฺต เทถ
คิลานเภสชฺช เทถาติ ฯ ชีวโกป โกมารภจฺโจ พหู คิลาเน ภิกฺขู
ติกิจฺฉนฺโต อฺตร ราชกิจฺจ ปริหาเปสิ ฯ อฺตโรป ปุริโส
ปฺจหิ อาพาเธหิ ผุฏโ  ชีวก โกมารภจฺจ อุปสงฺกมิตฺวา
เอตทโวจ สาธุ ม อาจริย ติกิจฺฉาหีติ ฯ อห ขฺวยฺย พหุกิจฺโจ
พหุกรณีโย ราชา จ เม มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
อุปฏาตพฺโพ อิตฺถาคารฺจ พุทฺธปฺปมุโข จ สงฺโฆ นาห สกฺโกมิ
ติกิจฺฉิตุนฺติ ฯ สพฺพ สาปเตยฺยฺจ เต อาจริย โหตุ อหฺจ
เต ทาโส สาธุ ม อาจริย ติกิจฺฉาหีติ ฯ อห ขฺวยฺย พหุกิจฺโจ
พหุกรณีโย ราชา จ เม มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
อุปฏาตพฺโพ อิตฺถาคารฺจ พุทฺธปฺปมุโข จ สงฺโฆ นาห สกฺโกมิ
ติกิจฺฉิตุนฺติ ฯ อถโข ตสฺส ปุริสสฺส เอตทโหสิ อิเม โข
สมณา สกฺยปุตฺติยา สุขสีลา สุขสมาจารา สุโภชนานิ ภฺุชิตฺวา
นีวาเตสุ สยเนสุ สยนฺติ ยนฺนูนาห สมเณสุ สกฺยปุตฺติเยสุ
ปพฺพเชยฺย ตตฺถ ภิกฺขู เจว อุปฏหิสฺสนฺติ ชีวโก จ
โกมารภจฺโจ ติกิจฺฉิสฺสติ โสห ๑ อโรโค วิพฺภมิสฺสามีติ ฯ อถโข
#๑ ม. โสมฺหิ ฯ
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โส ปุรโิ ส ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ต ภิกฺขู
ปพฺพาเชสุ อุปสมฺปาเทสุ ฯ ต ภิกฺขู เจว อุปฏหึสุ ชีวโก
จ โกมารภจฺโจ ติกิจฺฉิ ฯ โส อโรโค วิพฺภมิ ฯ อทฺทสา โข
ชีวโก โกมารภจฺโจ ต ปุริส วิพภฺ นฺต ทิสฺวาน ต ปุริส
เอตทโวจ นนุ ตฺว อยฺย ๑ ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต อโหสีติ ฯ เอว
อาจริยาติ ฯ กิสฺส ปน ตฺว อยฺย ๒ เอวรูป อกาสีติ ฯ อถโข
โส ปุรโิ ส ชีวกสฺส โกมารภจฺจสฺส เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ชีวโก
โกมารภจฺโจ อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภทนฺตา
ปฺจหิ อาพาเธหิ ผุฏ  ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ อถโข ชีวโก
โกมารภจฺโจ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข ชีวโก
โกมารภจฺโจ ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ ภนฺเต อยฺยา ปฺจหิ อาพาเธหิ
ผุฏ น ปพฺพาเชยฺยุนฺติ ฯ อถโข ภควา ชีวก โกมารภจฺจ
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ
อถโข ชีวโก โกมารภจฺโจ ภควตา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิโต
สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต อุฏายาสนา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว
ปฺจหิ อาพาเธหิ ผุฏโ  ปพฺพาเชตพฺโพ โย ปพฺพาเชยฺย
#๑-๒ สพฺพตฺถ อยฺโยติ ทิสฺสติ ฯ
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อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๐๒] เตน โข ปน สมเยน รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส
พิมฺพิสารสฺส ปจฺจนฺโต กุปโต โหติ ฯ อถโข ราชา มาคโธ
เสนิโย พิมพฺ ิสาโร เสนานายเก มหามตฺเต อาณาเปสิ คจฺฉถ
ภเณ ปจฺจนฺต อุจฺจินถาติ ฯ เอว เทวาติ โข เสนานายกา
มหามตฺตา รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ
อถโข อภิฺาตาน อภิฺาตาน โยธาน เอตทโหสิ มย
โข ยุทฺธาภินนฺทิโน คจฺฉนฺตา ปาปฺจ กมฺม ๑ กโรม พหฺุจ
อปฺุ ปสวาม เกน นุ โข มย อุปาเยน ปาปา จ วิรเมยฺยาม
กลฺยาณฺจ กเรยฺยามาติ ฯ อถโข เตส โยธาน เอตทโหสิ
อิเม โข สมณา สกฺยปุตฺติยา ธมฺมจาริโน สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน
สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา สเจ โข มย สมเณสุ
สกฺยปุตฺติเยสุ ปพฺพเชยฺยาม เอว มย ปาปา จ วิรเมยฺยาม
กลฺยาณฺจ กเรยฺยามาติ ฯ อถโข เต โยธา ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา
ปพฺพชฺช ยาจึสุ ฯ เต ภิกฺขู ปพฺพาเชสุ อุปสมฺปาเทสุ ฯ
เสนานายกา มหามตฺตา ราชภเฏ ปุจฉฺ ึสุ กินฺนุ โข ภเณ อิตฺถนฺนาโม
จ อิตฺถนฺนาโม จ โยธา น ทิสฺสนฺตีติ ฯ อิตฺถนฺนาโม จ
อิตฺถนฺนาโม จ สามิ โยธา ภิกฺขูสุ ปพฺพชิตาติ ฯ เสนานายกา
มหามตฺตา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา
สกฺยปุตฺติยา ราชภฏ ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ เสนานายกา มหามตฺตา
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อถโข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมพฺ ิสาโร โวหาริเก มหามตฺเต
ปุจฺฉิ โย ภเณ ราชภฏ ปพฺพาเชติ กึ โส ปสวตีติ ฯ
อุปชฺฌายสฺส เทว สีส เฉเทตพฺพ อนุสฺสาวกสฺส ๑ ชิวฺหา อุทฺธริตพฺพา
คณสฺส อุปฑฺฒผาสุกา ภฺชิตพฺพาติ ฯ อถโข ราชา มาคโธ
เสนิโย พิมพฺ ิสาโร เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ภควนฺต เอตทโวจ สนฺติ
ภนฺเต ราชาโน อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา เต อปฺปมตฺตเกนป ภิกฺขู
วิเหเยฺยุ สาธุ ภนฺเต อยฺยา ราชภฏ น ปพฺพาเชยฺยุนฺติ ฯ
อถโข ภควา ราชาน มาคธ เสนิย พิมฺพิสาร ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข ราชา
มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ภควตา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสโิ ต
สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต อุฏายาสนา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว
ราชภโฏ ปพฺพาเชตพฺโพ โย ปพฺพาเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๐๓] เตน โข ปน สมเยน โจโร องฺคุลิมาโล ภิกฺขูสุ
ปพฺพชิโต โหติ ฯ มนุสฺสา ปสฺสิตฺวา อุพฺพิชฺชนฺติป อุตตฺ สนฺติป
#๑ สี. อนุสาสกสฺส ฯ
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ปลายนฺติป อฺเนป คจฺฉนฺติ อฺเนป มุข กโรนฺติ ทฺวารป
ถเกนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา ธชพทฺธ ๑ โจร ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน
วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ8
น ภิกฺขเว ธชพทฺโธ โจโร ปพฺพาเชตพฺโพ โย ปพฺพาเชยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๐๔] เตน โข ปน สมเยน รฺา มาคเธน เสนิเยน
พิมฺพิสาเรน อนฺุาต โหติ เย สมเณสุ สกฺยปุตฺติเยสุ ปพฺพชนฺติ
น เต ลพฺภา กิฺจิ กาตุ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จรนฺตุ
พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิรยิ ายาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร ปุริโส โจริก กตฺวา การาย พทฺโธ โหติ ฯ โส
การ ภินฺทิตฺวา ปลายิตฺวา ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต โหติ ฯ มนุสฺสา
ปสฺสิตฺวา เอวมาหสุ อย โส การเภทโก โจโร หนฺท น
เนมาติ ฯ เอกจฺเจ เอวมาหสุ มายฺยา ๓ เอว อวจุตฺถ อนฺุาต
รฺา มาคเธน เสนิเยน พิมฺพิสาเรน เย สมเณสุ สกฺยปุตตฺ ิเยสุ
ปพฺพชนฺติ น เต ลพฺภา กิฺจิ กาตุ สฺวากฺขาโต ธมฺโม
จรนฺตุ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ อภยูวรา อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา
#๑ ม. ธชพนฺธ ฯ ๒ สพฺพตฺถ มายฺโยติ ทิสฺสติ ฯ
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นยิเม ลพฺภา กิฺจิ กาตุ กถ หิ นาม การเภทก โจร
ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว
การเภทโก โจโร ปพฺพาเชตพฺโพ โย ปพฺพาเชยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๐๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปุรโิ ส โจริก กตฺวา
ปลายิตวฺ า ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต โหติ ฯ โส จ รฺโ อนฺเตปุเร
ลิขิโต โหติ ยตฺถ ปสฺสิตพฺโพ ตตฺถ หนฺตพฺโพติ ฯ มนุสฺสา
ปสฺสิตฺวา เอวมาหสุ อย โส ลิขิตโก โจโร หนฺท น หนามาติ ฯ
เอกจฺเจ เอวมาหสุ มายฺยา เอว อวจุตฺถ อนฺุาต รฺา
มาคเธน เสนิเยน พิมพฺ ิสาเรน เย สมเณสุ สกฺยปุตฺติเยสุ
ปพฺพชนฺติ น เต ลพฺภา กิฺจิ กาตุ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จรนฺตุ
พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิรยิ ายาติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ อภยูวรา อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา
นยิเม ลพฺภา กิฺจิ กาตุ กถ หิ นาม [๑] ลิขิตก โจร
ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ลิขิตโก
โจโร ปพฺพาเชตพฺโพ โย ปพฺพาเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๐๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปุรโิ ส กสาหโต
กตทณฺฑกมฺโม ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต โหติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา กสาหต
กตทณฺฑกมฺม ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
#๑ ม. สมณา สกฺยปุตฺติยา ฯ อิโต ปร อีทิสฏาเน เอว าตพฺพ ฯ
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น ภิกฺขเว กสาหโต กตทณฺฑกมฺโม ปพฺพาเชตพฺโพ โย
ปพฺพาเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๐๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปุรโิ ส ลกฺขณาหโต
กตทณฺฑกมฺโม ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต โหติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา ลกฺขณาหต
กตทณฺฑกมฺม ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว ลกฺขณาหโต กตทณฺฑกมฺโม ปพฺพาเชตพฺโพ โย
ปพฺพาเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๐๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร [๑] อิณายิโก ปลายิตฺวา
ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต โหติ ฯ ธนิยา ปสฺสิตฺวา เอวมาหสุ อย
โส อมฺหาก อิณายิโก หนฺท น เนมาติ ฯ เอกจฺเจ เอวมาหสุ
มายฺยา เอว อวจุตฺถ อนฺุาต รฺา มาคเธน เสนิเยน
พิมฺพิสาเรน เย สมเณสุ สกฺยปุตตฺ ิเยสุ ปพฺพชนฺติ น เต
ลพฺภา กิฺจิ กาตุ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จรนฺตุ พฺรหฺมจริย
สมฺมา ทุกขฺ สฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ อภยูวรา อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา นยิเม ลพฺภา
กิฺจิ กาตุ กถ หิ นาม อิณายิก ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อิณายิโก ปพฺพาเชตพฺโพ
โย ปพฺพาเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๐๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ทาโส ปลายิตฺวา
#๑ ม. ยุ. ปุรโิ ส ฯ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 156

ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต โหติ ฯ อยฺยิกา ๑ ปสฺสิตฺวา เอวมาหสุ อย
โส อมฺหาก ทาโส หนฺท น เนมาติ ฯ เอกจฺเจ เอวมาหสุ
มายฺยา เอว อวจุตฺถ อนฺุาต รฺา มาคเธน เสนิเยน
พิมฺพิสาเรน เย สมเณสุ สกฺยปุตฺติเยสุ ปพฺพชนฺติ น เต ลพฺภา
กิฺจิ กาตุ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จรนฺตุ พฺรหฺมจริย สมฺมา
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
อภยูวรา อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา นยิเม ลพฺภา กิฺจิ
กาตุ กถ หิ นาม ทาส ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ทาโส ปพฺพาเชตพฺโพ โย ปพฺพาเชยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๑๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร กมฺมารภณฺฑุ
มาตาปตูหิ สทฺธึ ภณฺฑิตฺวา อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต
โหติ ฯ อถโข ตสฺส กมฺมารภณฺฑุสฺส มาตาปตโร ต กมฺมารภณฺฑฑ
วิจินนฺตา อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ อป ภนฺเต เอวรูป
ทารก ปสฺเสยฺยาถาติ ฯ ภิกฺขู อชานนฺตาเยว อาหสุ น ชานามาติ
อปสฺสนฺตาเยว อาหสุ น ปสฺสามาติ ฯ อถโข ตสฺส กมฺมารภณฺฑุสฺส
มาตาปตโร ต กมฺมารภณฺฑฑ วิจินนฺตา ภิกฺขูสุ ปพฺพชิต
ทิสฺวา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ อลชฺชิโน อิเม สมณา
สกฺยปุตฺติยา ทุสฺสลี า มุสาวาทิโน ชานนฺตาเยว อาหสุ น
ชานามาติ ปสฺสนฺตาเยว อาหสุ น ปสฺสามาติ อย ทารโก
#๑ ม. อยฺยกา ฯ
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ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโตติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู ตสฺส กมฺมารภณฺฑุสฺส
มาตาปตูน อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต
ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สงฺฆ
อปโลเกตุ ภณฺฑุกมฺมายาติ ฯ
[๑๑๑] เตน โข ปน สมเยน ราชคเห สตฺตรสวคฺคิยา ทารกา
สหายกา โหนฺติ อุปาลิ ทารโก เตส ปาโมกฺโข โหติ ฯ
อถโข อุปาลิสฺส มาตาปตูน 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 สิกฺขิสฺสติ องฺคุลิโย 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 สิกฺขิสฺสติ
อุรสฺส ทุกฺโข ภวิสฺสติ 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 อกฺขีนิ ทุกฺขานิ ภวิสฺสนฺติ อิเม โข สมณา สกฺยปุตฺติยา
สุขสีลา สุขสมาจารา สุโภชนานิ ภฺุชิตฺวา นีวาเตสุ สยเนสุ
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สยนฺติ สเจ โข อุปาลิ สมเณสุ สกฺยปุตฺติเยสุ ปพฺพเชยฺย เอว
โข อุปาลิ อมฺหาก อจฺจเยน สุขฺจ ชีเวยฺย น จ กิลเมยฺยาติ ฯ
อสฺโสสิ โข อุปาลิ ทารโก มาตาปตูน อิม กถาสลฺลาป ฯ
อถโข อุปาลิ ทารโก เยน เต ทารกา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เต ทารเก เอตทโวจ เอถ มย อยฺยา ๑ สมเณสุ
สกฺยปุตฺติเยสุ ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ สเจ โข ตฺว อยฺย ๒ ปพฺพชิสฺสสิ
เอว มยมฺป ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ อถโข เต ทารกา เอกเมกสฺส
มาตาปตโร อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจจ อนุชานาถ ม อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ อถโข เตส ทารกาน มาตาปตโร
สพฺเพปเม ทารกา สมานจฺฉนฺทา กลฺยาณาธิปฺปายาติ อนุชานึสุ ฯ
เต ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจึสุ ฯ เต ภิกฺขู ปพฺพาเชสุ
อุปสมฺปาเทสุ ฯ เต รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย โรทนฺติ
ยาคค เทถ ภตฺต เทถ ขาทนีย เทถาติ ฯ ภิกขฺ ู เอวมาหสุ
อาคเมถ อาวุโส ยาว [๓] วิภายติ สเจ ยาคุ ภวิสฺสติ ปวิสฺสถ
สเจ ภตฺต ภวิสฺสติ ภฺุชิสฺสถ สเจ ขาทนีย ภวิสฺสติ
ขาทิสฺสถ โน เจ ภวิสสฺ ติ ยาคุ วา ภตฺต วา ขาทนีย วา
ปณฺฑาย จริตฺวา ภฺุชิสฺสถาติ ฯ เอวมฺป โข เต ภิกฺขู ภิกขฺ ูหิ
วุจฺจมานา โรทนฺเตว ๔ ยาคค เทถ ภตฺต เทถ ขาทนีย เทถาติ
เสนาสน อูหทนฺติป อุมฺมิหนฺติป ฯ อสฺโสสิ โข ภควา รตฺติยา
#๑-๒ สพฺพตฺถ อยฺโยติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. รตฺติ ฯ ๔ ม. โรทนฺติเยว ฯ
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ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย ทารกสทฺท สุตฺวาน อายสฺมนฺต อานนฺท
อามนฺเตสิ กินฺนุ โข โส อานนฺท ทารกสทฺโทติ ฯ อถโข อายสฺมา
อานนฺโท ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ 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 ทุรุตฺตาน ทุราคตาน วจนปถาน
อุปฺปนฺนาน สารีริกาน เวทนาน ทุกขฺ าน ติพฺพาน ขราน กฏกาน
อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน อนธิวาสกชาติโก โหติ วีสติวสฺโส
จ โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ขโม โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย
ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ทุรุตฺตาน ทุราคตาน
วจนปถาน อุปฺปนฺนาน สารีริกาน เวทนาน ทุกฺขาน ติพฺพาน
ขราน กฏกาน อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน อธิวาสกชาติโก
โหติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ปสนฺนาน วา
ภิยฺโยภาวาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
น ภิกฺขเว ชาน อูนวีสติวสฺโส ปุคคฺ โล อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย
อุปสมฺปาเทยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ ฯ
[๑๑๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตร กุล อหิวาตกโรเคน
กาลกต โหติ ฯ ตสฺส ปตาปุตฺตกา เสสา โหนฺติ ฯ เต ภิกฺขสู ุ
#๑ โป. โอนวีสติวสฺส ฯ
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ปพฺพชิตฺวา เอกโต ว ปณฺฑาย จรนฺติ ฯ อถโข โส ทารโก
ปตุโน ภิกฺขาย ทินฺนาย อุปธาวิตฺวา เอตทโวจ มยฺหมฺป ตาต
เทหิ มยฺหมฺป ตาต เทหีติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺต&
ิ
วิปาเจนฺติ อพฺรหฺมจาริโน อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา อย
ทารโก ภิกขฺ ุนิยา ชาโตติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกขฺ ู เตส มนุสสฺ าน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อูนปณฺณรสวสฺโส ทารโก
ปพฺพาเชตพฺโพ โย ปพฺพาเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๑๓] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต อานนฺทสฺส อุปฏากกุล
สทฺธ ปสนฺน อหิวาตกโรเคน กาลกต โหติ ฯ เทฺว จ ทารกา
เสสา โหนฺติ ฯ เต โปราณเกน อาจิณฺณกปฺเปน ภิกฺขู
ปสฺสิตฺวา อุปธาวนฺติ ฯ ภิกฺขู อปสาเทนฺติ ฯ เต ภิกฺขหู ิ
อปสาทิยมานา โรทนฺติ ฯ อถโข อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ
ภควตา ปฺตฺต น อูนปณฺณรสวสฺโส ทารโก ปพฺพาเชตพฺโพติ
อิเม จ ทารกา อูนปณฺณรสวสฺสา เกน นุ โข อุปาเยน อิเม
ทารกา น วินสฺเสยฺยุนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อุสฺสหนฺติ ปน เต อานนฺท ทารกา กาเก
อุฑฺเฑเปตุนฺติ ๑ ฯ อุสฺสหนฺติ ภควาติ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน
เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อูนปณฺณรสวสฺส ทารก กากุฑฺเฑปก ๒ ปพฺพาเชตุนฺติ ฯ
#๑ ม. อุฑฺฑาเปตุนฺติ ฯ ยุ. อุฏเฏเปตุนฺติ ฯ ๒ ยุ. กากุฏเฏปก ฯ
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[๑๑๔] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส
เทฺว สามเณรา โหนฺติ กณฺฏโก จ มหโก จ ฯ เต อฺมฺ
ทูเสสุ ฯ ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม
สามเณรา เอวรูป อนาจาร อาจริสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว เอเกน เทฺว สามเณรา อุปฏาเปตพฺพา
โย อุปฏาเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๑๕] เตน โข ปน สมเยน ภควา ตตฺเถว ราชคเห วสฺส
วสิ ตตฺถ เหมนฺต ตตฺถ คิมฺห ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ อาหุนฺทริกา สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ทิสา อนฺธการา
น อิเมส ทิสา ปกฺขายนฺตีติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกขฺ ู เตส มนุสสฺ าน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ
คจฺฉานนฺท อวาปุรณ ๑ อาทาย อนุปริเวณิย ภิกฺขูน อาโรเจหิ
อิจฺฉาตาวุโส ภควา ทกฺขิณาคิรึ จาริก ปกฺกมิตุ ยสฺสายสฺมโต
อตฺโถ โส อาคจฺฉตูติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท
ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา ๒ อวาปุรณ ๓ อาทาย อนุปริเวณิย ภิกขฺ ูน
อาโรเจสิ อิจฺฉตาวุโส ภควา ทกฺขณ
ิ าคิรึ จาริก ปกฺกมิตต
ยสฺสายสฺมโต อตฺโถ โส อาคจฺฉตูติ ฯ ภิกขฺ ู เอวมาหสุ
ภควตา อาวุโส อานนฺท ปฺตฺต ทส วสฺสานิ นิสฺสาย วตฺถุ
#๑-๓ อปาปุรณนฺติป ปาโ ฯ ๒ ม. ปฏิสฺสุณิตฺวา ฯ
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ทสวสฺเสน นิสฺสย ทาตุ ตตฺถ จ โน คนฺตพฺพ ภวิสฺสติ นิสฺสโย
จ คเหตพฺโพ ภวิสฺสติ อิตฺตโร จ วาโส ภวิสสฺ ติ ปุน จ
ปจฺจาคนฺตพฺพ ภวิสฺสติ ปุน จ นิสฺสโย คเหตพฺโพ ภวิสสฺ ติ
สเจ อมฺหาก อาจริยุปชฺฌายา คมิสฺสนฺติ มยมฺป คมิสฺสาม โน
เจ อมฺหาก อาจริยุปชฺฌายา คมิสฺสนฺติ มยมฺป น คมิสสฺ าม
ลหุจิตฺตกตา โน อาวุโส อานนฺท ปฺายิสฺสตีติ ฯ อถโข ภควา
โอคเณน ภิกฺขุสงฺเฆน ทกฺขิณาคิรึ จาริก ปกฺกามิ ฯ อถโข
ภควา ทกฺขณ
ิ าคิริสฺมึ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา ปุนเทว ราชคห
ปจฺจาคจฺฉิ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ
กินฺนุ โข อานนฺท ตถาคโต โอคเณน ภิกฺขุสงฺเฆน ทกฺขิณาคิรึ
จาริก ปกฺกนฺโตติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน ปฺจ วสฺสานิ นิสฺสาย วตฺถุ อพฺยตฺเตน
ยาวชีว ฯ
[๑๑๖] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ๑ น อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
น อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น อเสเขน
ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ น อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน
#๑ โป. สพฺพตฺถ วฏพฺพ ฯ
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สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ อเสเขน สีลกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ อปเรหิป ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ อสฺสทฺโธ โหติ
อหิริโก โหติ อโนตฺตาป โหติ กุสีโต โหติ มุฏสฺสติ โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน
วตฺถพฺพ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน
วตฺถพฺพ สทฺโธ โหติ หิริมา โหติ โอตฺตาป โหติ อารทฺธวิริโย
โหติ อุปฏิตสฺสติ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ อปเรหิป ภิกฺขเว
ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ
อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ
อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน โหติ อปฺปสฺสุโต โหติ ทุปฺปฺโ
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา
น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน
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ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ น อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ น
อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ น อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน
โหติ พหุสสฺ ุโต โหติ ปฺวา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ อปเรหิป
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ
อาปตฺตึ น ชานาติ อนาปตฺตึ น ชานาติ ลหุก อาปตฺตึ น
ชานาติ ครุก อาปตฺตึ น ชานาติ อุภยานิ โข ปนสฺส
ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน น สฺวาคตานิ โหนฺติ น สุวิภตฺตานิ น
สุปฺปวตฺตีนิ น สุวินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส อนุพฺยฺชนโส อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ
ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ
อาปตฺตึ ชานาติ อนาปตฺตึ ชานาติ ลหุก อาปตฺตึ ชานาติ
ครุก อาปตฺตึ ชานาติ อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ
วิตฺถาเรน สฺวาคตานิ โหนฺติ สุวิภตฺตานิ สุปฺปวตฺตีนิ สุวินจิ ฺฉิตานิ
สุตฺตโส อนุพฺยฺชนโส อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ อปเรหิป ภิกฺขเว
ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ อาปตฺตึ
น ชานาติ อนาปตฺตึ น ชานาติ ลหุก อาปตฺตึ น ชานาติ
ครุก อาปตฺตึ น ชานาติ อูนปฺจวสฺโส โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ
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ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ
อาปตฺตึ ชานาติ อนาปตฺตึ ชานาติ ลหุก อาปตฺตึ ชานาติ
ครุก อาปตฺตึ ชานาติ ปฺจวสฺโส วา โหติ อติเรกปฺจวสฺโส
วา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ
[๑๑๗] ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน
วตฺถพฺพ น อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต น อเสเขน
สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ น อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ น อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
อูนปฺจวสฺโส โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน
ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ ปฺจวสฺโส วา โหติ อติเรกปฺจวสฺโส วา อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ
อปเรหิป ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ ุนา น อนิสฺสิเตน
วตฺถพฺพ อสฺสทฺโธ โหติ อหิริโก โหติ อโนตฺตาป โหติ
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กุสีโต โหติ มุฏสฺสติ โหติ อูนปฺจวสฺโส โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ
ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ
สทฺโธ โหติ หิริมา โหติ โอตฺตาป โหติ อารทฺธวิริโย
โหติ อุปฏิตสฺสติ โหติ ปฺจวสฺโส วา โหติ อติเรกปฺจวสฺโส
วา อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ อปเรหิป ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ อธิสีเล สีลวิปนฺโน
โหติ อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน
โหติ อปฺปสฺสุโต โหติ ทุปฺปฺโ โหติ อูนปฺจวสฺโส
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขนุ า
อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ น อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ น อชฺฌาจาเร
อาจารวิปนฺโน โหติ น อติทิฏิยา ทิฏิวิปนฺโน โหติ พหุสฺสุโต
โหติ ปฺวา โหติ ปฺจวสฺโส วา โหติ อติเรกปฺจวสฺโส
วา อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ อปเรหิป ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ อาปตฺตึ น ชานาติ
อนาปตฺตึ น ชานาติ ลหุก อาปตฺตึ น ชานาติ ครุก อาปตฺตึ
น ชานาติ อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน น
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สฺวาคตานิ โหนฺติ น สุวิภตฺตานิ น สุปฺปวตฺตีนิ น สุวินจิ ฺฉิตานิ
สุตฺตโส อนุพฺยฺชนโส อูนปฺจวสฺโส โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ ฯ
ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพ
อาปตฺตึ ชานาติ อนาปตฺตึ ชานาติ ลหุก อาปตฺตึ ชานาติ
ครุก อาปตฺตึ ชานาติ อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ
วิตฺถาเรน สฺวาคตานิ โหนฺติ สุวิภตฺตานิ สุปฺปวตฺตีนิ สุวินจิ ฺฉิตานิ
สุตฺตโส อนุพฺยฺชนโส ปฺจวสฺโส วา โหติ อติเรกปฺจวสฺโส
วา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อนิสฺสิเตน
วตฺถพฺพนฺติ ฯ
อภยูวรภาณวาร นิฏิต ฯ
[๑๑๘] อถโข ภควา ราชคเห ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
กปลวตฺถุ เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน
เยน กปลวตฺถุ ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา สกฺเกสุ วิหรติ
กปลวตฺถุสฺมึ นิโคฺรธาราเม ฯ อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน สุทฺโธทนสฺส สกฺกสฺส นิเวสน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข
ราหุลมาตา เทวี ราหุล กุมาร ๑ เอตทโวจ เอโส เต ราหุล
ปตา คจฺฉสฺส ๒ ทายชฺช ยาจาหีติ ฯ อถโข ราหุโล กุมาโร
#๑ สพฺพตฺถ ราหุลกุมารนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒ คจฺฉ อสฺสาติ ฯ
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เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต ปุรโต อฏาสิ
สุขา เต สมณ ฉายาติ ฯ อถโข ภควา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
อถโข ราหุโล กุมาโร ภควนฺต ปฏิโต ปฏ ิโต อนุพนฺธิ
ทายชฺช เม สมณ เทหิ ทายชฺช เม สมณ เทหีติ ฯ อถโข
ภควา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อามนฺเตสิ เตนหิ ตฺว สารีปุตฺต
ราหุล กุมาร ปพฺพาเชหีติ ฯ กถาห ภนฺเต ราหุล กุมาร ปพฺพาเชมีติ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตีหิ สรณคมเนหิ
สามเณรปพฺพชฺช เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว ปพฺพาเชตพฺโพ ปม
เกสมสฺสุ โอหาราเปตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาทาเปตฺวา เอกส
อุตฺตราสงฺค การาเปตฺวา ภิกฺขูน ปาเท วนฺทาเปตฺวา อุกฺกุฏกิ 
นิสีทาเปตฺวา อฺชลึ ปคฺคณฺหาเปตฺวา เอว วเทหีติ วตฺตพฺโพ
พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ ธมฺม สรณ คจฺฉามิ สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ
ทุติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ ทุติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
ทุติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ ตติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ
ตติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ ตติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามีติ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ ตีหิ สรณคมเนหิ สามเณรปพฺพชฺชนฺติ ฯ
อถโข อายสฺมา สารีปตุ ฺโต ราหุล กุมาร ปพฺพาเชสิ ฯ อถโข
สุทฺโธทโน สกฺโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
#๑ ปทจฺเฉโท เยภุยฺเยน ปน คจฺฉสฺสูติ ทิสฺสติ ฯ
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ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
สุทฺโธทโน สกฺโก ภควนฺต เอตทโวจ เอกาห ภนฺเต ภควนฺต
วร ยาจามีติ ฯ อติกฺกนฺตวรา โข โคตม ตถาคตาติ ฯ ยฺจ
ภนฺเต กปฺปติ ยฺจ อนวชฺชนฺติ ฯ ต วเทหิ โคตมาติ ฯ ภควติ
เม ภนฺเต ปพฺพชิเต อนปฺปก ทุกขฺ  อโหสิ ตถา นนฺเท
อธิมตฺต ราหุเล ปุตฺตเปม ภนฺเต ฉวึ ฉินฺทติ ฉวึ เฉตฺวา จมฺม
ฉินฺทติ จมฺม เฉตฺวา มส ฉินฺทติ มส เฉตฺวา นฺหารร ฉินฺทติ
นฺหารร เฉตฺวา อฏึ ฉินฺทติ อฏึ เฉตฺวา อฏิมิฺช อาหจฺจ
ติฏติ สาธุ ภนฺเต อยฺยา อนนฺุาต มาตาปตูหิ ปุตฺต น
ปพฺพาเชยฺยุนฺติ ฯ อถโข ภควา สุทโฺ ธทน สกฺก ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข สุทฺโธทโน
สกฺโก ภควตา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต
สมฺปหสิโต อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกขฺ เว อนนฺุาโต มาตาปตูหิ
ปุตฺโต ปพฺพาเชตพฺโพ โย ปพฺพาเชยฺย อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ ฯ
อถโข ภควา กปลวตฺถสุ ฺมึ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน สาวตฺถี
เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก จริมาโน เยน สาวตฺถี
ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ
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[๑๑๙] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส อุปฏากกุล
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส สนฺติเก ทารก ปาเหสิ อิม
ทารก เถโร ปพฺพาเชตูติ ฯ อถโข อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส เอตทโหสิ
ภควตา ปฺตฺต น เอเกน เทฺว สามเณรา อุปฏาเปตพฺพาติ
อยฺจ เม ราหุโล สามเณโร กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน เอเกน เทฺว สามเณเร อุปฏาเปตุ
ยาวตเก วา ปน อุสฺสหติ โอวทิตุ อนุสาสิตุ ตาวตเก อุปฏาเปตุนฺติ ฯ
[๑๒๐] อถโข สามเณราน เอตทโหสิ กติ นุ โข อมฺหาก
สิกฺขาปทานิ กตฺถ จ อเมฺหหิ สิกฺขติ พฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สามเณราน ทส สิกฺขาปทานิ
เตสุ จ สามเณเรหิ สิกฺขิตุ ปาณาติปาตา เวรมณี อทินฺนาทานา
เวรมณี อพฺรหฺมจริยา เวรมณี มุสาวาทา เวรมณี
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี วิกาลโภชนา เวรมณี
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณี มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา เวรมณี อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี อนุชานามิ ภิกฺขเว สามเณราน อิมานิ
ทส สิกฺขาปทานิ อิเมสุ จ สามเณเรหิ สิกฺขิตุนฺติ ฯ
[๑๒๑] เตน โข ปน สมเยน สามเณรา ภิกฺขูสุ อคารวา
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อปฺปติสฺสา อสภาควุตฺติกา ๑ วิหรนฺติ ฯ ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สามเณรา ภิกฺขูสุ อคารวา อปฺปติสฺสา
อสภาควุตฺติกา วิหริสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส สามเณรสฺส
ทณฺฑกมฺม กาตุ ภิกฺขูน อลาภาย ปริสกฺกติ ภิกฺขูน อนตฺถาย
ปริสกฺกติ ภิกฺขูน อนาวาสาย ๒ ปริสกฺกติ ภิกฺขู อกฺโกสติ
ปริภาสติ ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เภเทติ อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ
ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส สามเณรสฺส ทณฺฑกมฺม กาตุนฺติ ฯ
อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ กึ นุ โข ทณฺฑกมฺม กาตพฺพนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาวรณ กาตุนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู สามเณราน สพฺพ สงฺฆาราม อาวรณ
กโรนฺติ ฯ สามเณรา อาราม ปวิสิตุ อลภมานา ปกฺกมนฺติป
วิพฺภมนฺติป ติตฺถิเยสุป สงฺกมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว สพฺโพ สงฺฆาราโม อาวรณ กาตพฺโพ โย กเรยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกขฺ เว ยตฺถ วา วสติ ยตฺถ
วา ปฏิกฺกมติ ตตฺถ อาวรณ กาตุนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ภิกฺขู สามเณราน มุขทฺวาริก อาหาร อาวรณ กโรนฺติ ฯ มนุสฺสา
ยาคุปานมฺป สงฺฆภตฺตป กโรนฺตา สามเณเร เอว วเทนฺติ ๓ เอถ
ภนฺเต ยาคค ปวถ เอถ ภนฺเต ภตฺต ภฺุชถาติ ฯ สามเณรา
#๑ ยุ. รา. อสภาควุตฺติโน ฯ ๒ ม. ยุ. อวาสาย ฯ ๓ ยุ. วทนฺติ ฯ
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เอว วเทนฺติ นาวุโส ลพฺภา ภิกฺขูหิ อาวรณ กตนฺติ ฯ มนุสสฺ า
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ภทนฺตา สามเณราน
มุขทฺวาริก อาหาร อาวรณ กริสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว มุขทฺวาริโก อาหาโร อาวรณ กาตพฺโพ
โย กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
ทณฺฑกมฺมวตฺถุ นิฏิต ฯ
[๑๒๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อุปชฺฌาเย
อนาปุจฺฉา สามเณราน อาวรณ กโรนฺติ ฯ อุปชฺฌายา คเวสนฺติ
กถ นุ โข อมฺหาก สามเณรา น ทิสฺสนฺตีติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ
ฉพฺพคฺคิเยหิ อาวุโส ภิกฺขูหิ อาวรณ กตนฺติ ฯ อุปชฺฌายา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
อเมฺห อนาปุจฺฉา อมฺหาก สามเณราน อาวรณ กริสฺสนฺตีติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อุปชฺฌาเย อนาปุจฺฉา
อาวรณ กาตพฺพ โย กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๒๓] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เถราน ภิกขฺ ูน
สามเณเร อปลาเฬนฺติ เถรา สาม ทนฺตกฏมฺป มุโขทกมฺป
คณฺหนฺตา กิลมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
อฺสฺส ปริสา อปลาเฬตพฺพา โย อปลาเฬยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๒๔] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต อุปนนฺทสฺส สกฺยปุตฺตสฺส
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กณฺฏโก นาม สามเณโร กณฺฏกึ นาม ภิกฺขุนึ ทูเสสิ ฯ ภิกฺขู
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สามเณโร เอวรูป
อนาจาร อาจริสฺสตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคต สามเณร นาเสตุ ปาณาติปาตี
โหติ อทินนฺ าทายี โหติ อพฺรหฺมจารี โหติ มุสาวาที โหติ
มชฺชปายี โหติ พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส อวณฺณ
ภาสติ สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ภิกฺขุนีทูสโก
โหติ อนุชานามิ ภิกขฺ เว อิเมหิ ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคต
สามเณร นาเสตุนฺติ ฯ
[๑๒๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปณฺฑโก ภิกฺขสู ุ
ปพฺพชิโต โหติ ฯ โส ทหเร ทหเร ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา เอว
วเทติ เอถ ม อายสฺมนฺโต ทูเสถาติ ฯ ภิกฺขู อปสาเทนฺติ
นสฺส ปณฺฑก วินสฺส ปณฺฑก โก ตยา อตฺโถติ ฯ โส
ภิกฺขูหิ อปสาทิโต มหนฺเต มหนฺเต โมลิคลฺเล สามเณเร อุปสงฺกมิตฺวา
เอว วเทติ เอถ ม อายสฺมนฺโต ๑ ทูเสถาติ ฯ สามเณรา
อปสาเทนฺติ นสฺส ปณฺฑก วินสฺส ปณฺฑก โก ตยา
อตฺโถติ ฯ โส สามเณเรหิ อปสาทิโต หตฺถิภณฺเฑ อสฺสภณฺเฑ
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทติ เอถ ม อาวุโส ทูเสถาติ ฯ หตฺถิภณฺฑา
อสฺสภณฺฑา ทูเสสุ ฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
#๑ ม. ยุ. อาวุโส ฯ
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ปณฺฑกา อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา เยป อิเมส น ปณฺฑกา
เตป [๑] ปณฺฑเก ทูเสนฺติ เอว อิเม สพฺเพ ว อพฺรหฺมจาริโนติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู [๒] หตฺถิภณฺฑาน อสฺสภณฺฑาน อุชฺฌายนฺตาน
ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ ปณฺฑโก ภิกฺขเว อนุปสมฺปนโน น อุปสมฺปาเทตพฺโพ
อุปสมฺปนฺโน นาเสตพฺโพติ ฯ
[๑๒๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ปุราณกุลปุตฺโต
ขีณโกลฺโ สุขุมาโล โหติ ฯ อถโข ตสฺส ปุราณกุลปุตฺตสฺส
ขีณโกลฺสฺส เอตทโหสิ อห โข สุขุมาโล น ปฏิพโล
อนธิคต วา โภค อธิคนฺตุ อธิคต วา โภค ธาตึ กาตุ เกน
นุ โข อห อุปาเยน สุข ๓ ชีเวยฺย น จ กิลเมยฺยนฺติ ฯ อถโข
ตสฺส ปุราณกุลปุตฺตสฺส ขีณโกลฺสฺส เอตทโหสิ อิเม โข
สมณา สกฺยปุตฺติยา สุขสีลา สุขสมาจารา สุโภชนานิ ภฺุชิตฺวา
นีวาเตสุ สยเนสุ สยนฺติ ยนฺนูนาห สาม ปตฺตจีวร ปฏิยาเทตฺวา
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อาราม
คนฺตฺวา ภิกฺขูหิ สทฺธึ สวเสยฺยนฺติ ฯ อถโข โส ปุราณกุลปุตฺโต
ขีณโกลฺโ สาม ปตฺตจีวร ปฏิยาเทตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขู อภิวาเทติ ฯ
ภิกฺขู เอวมาหสุ กติวสฺโสสิ ตฺว อาวุโสติ ฯ กึ เอต อาวุโส
กติวสฺโส นามาติ ฯ โก ปน เต อาวุโส อุปชฺฌาโยติ ฯ กึ
#๑ ม. อิเม ฯ ม. เตส ฯ ๓ ม. ยุ. สุขฺจ ฯ
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เอต อาวุโส อุปชฺฌาโย นามาติ ฯ ภิกฺขู อายสฺมนฺต อุปาลึ
เอตทโวจจ อิงฺฆาวุโส อุปาลิ อิม ปพฺพชิต อนุยฺุชาหีติ ฯ
อถโข โส ปุราณกุลปุตฺโต ขีณโกลฺโ อายสฺมตา อุปาลินา
อนุยฺุชิยมาโน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อายสฺมา อุปาลิ ภิกขฺ ูน
เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
เถยฺยสวาสโก ภิกฺขเว อนุปสมฺปนฺโน น อุปสมฺปาเทตพฺโพ
อุปสมฺปนฺโน นาเสตพฺโพ ๑ ฯ ติตฺถิยปกฺกนฺตโก ภิกฺขเว อนุปสมฺปนฺโน
น อุปสมฺปาเทตพฺโพ อุปสมฺปนฺโน นาเสตพฺโพติ ฯ
[๑๒๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร นาโค นาคโยนิยา
อฏฏิยติ หรายติ ชิคุจฺฉติ ฯ อถโข ตสฺส นาคสฺส เอตทโหสิ
เกน นุ โข อห อุปาเยน นาคโยนิยา จ ปริมุจฺเจยฺย ขิปฺปฺจ
มนุสฺสตฺต ปฏิลเภยฺยนฺติ ฯ อถโข ตสฺส นาคสฺส เอตทโหสิ
อิเม โข สมณา สกฺยปุตฺติยา ธมฺมจาริโน สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน
สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา สเจ โข อห สมเณสุ
สกฺยปุตฺติเยสุ ปพฺพเชยฺย เอวาห นาคโยนิยา จ ปริมุจฺเจยฺย
ขิปฺปฺจ มนุสฺสตฺต ปฏิลเภยฺยนฺติ ฯ อถโข โส นาโค มาณวกวณฺเณน
ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ต ภิกฺขู ปพฺพาเชสุ
อุปสมฺปาเทสุ ฯ เตน โข ปน สมเยน โส นาโค อฺตเรน
ภิกฺขุนา สทฺธึ ปจฺจนฺติเม วิหาเร ปฏิวสติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ
รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย อชฺโฌกาเส จงฺกมติ ฯ อถโข
#๑ ม. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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โส นาโค ตสฺส ภิกฺขุโน นิกฺขนฺเต วิสฺสฏโ นิทฺท โอกฺกมิ ฯ
สพฺโพ วิหาโร อหินา ปุณฺโณ ฯ วาตปาเนหิ โภคา นิกฺขนฺตา
โหนฺติ ฯ อถโข โส ภิกขฺ ุ วิหาร ปวิสิสฺสามีติ กวาฏ ปณาเมนฺโต
อทฺทส สพฺพ วิหาร อหินา ปุณฺณ วาตปาเนหิ โภเค
นิกฺขนฺเต ทิสฺวาน ภีโต วิสฺสรมกาสิ ฯ ภิกฺขู อุปธาวิตฺวา ต
ภิกฺขุ เอตทโวจจ กิสฺส ตฺว อาวุโส วิสฺสรมกาสีติ ฯ อย
อาวุโส สพฺโพ วิหาโร อหินา ปุณฺโณ วาตปาเนหิ โภคา
นิกฺขนฺตาติ ฯ อถโข โส นาโค เตน สทฺเทน ปฏิพุชฌ
ฺ ิตฺวา
สเก อาสเน นิสีทิ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ โกสิ ตฺว อาวุโสติ ฯ
อห ภนฺเต นาโคติ ฯ กิสฺส ปน ตฺว อาวุโส เอวรูปมกาสีติ ฯ
อถโข โส นาโค ภิกฺขนู  เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ
ปกรเณ ภิกขฺ ุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา ต นาค เอตทโวจ ตุเมฺห
ขฺวตฺถ ๑ นาคา อวิรุฬฺหิธมฺมา อิมสฺมึ ธมฺมวินเย คจฺฉ ตฺว นาค
ตตฺเถว จาตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏมิยา จ ปกฺขสฺส อุโปสถ
อุปวส เอว ตฺว นาคโยนิยา จ ปริมุจฺจิสฺสสิ ขิปฺปฺจ มนุสฺสตฺต
ปฏิลภิสฺสสีติ ฯ อถโข โส นาโค อวิรุฬฺหิธมฺโม กิราห อิมสฺมึ
ธมฺมวินเยติ ทุกฺขี ทุมฺมโน อสฺสูนิ ปวตฺตยมาโน วิสฺสร กริตฺวา
ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เทฺวเม ภิกฺขเว
ปจฺจยา นาคสฺส สภาวปาตุกมฺมาย ยทา จ สชาติยา เมถุน
#๑ ม. โขตฺถ ฯ
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ธมฺม ปฏิเสวติ ยทา จ วิสฺสฏโ นิทฺท โอกฺกมติ อิเม โข
ภิกฺขเว เทฺว ปจฺจยา นาคสฺส สภาวปาตุกมฺมาย ฯ ติรจฺฉานคโต
ภิกฺขเว อนุปสมฺปนฺโน น อุปสมฺปาเทตพฺโพ อุปสมฺปนฺโน
นาเสตพฺโพติ ฯ
[๑๒๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร มาณวโก มาตร
ชีวิตา โวโรเปสิ ฯ โส เตน ปาปเกน กมฺเมน อฏฏิยติ หรายติ
ชิคุจฺฉติ ฯ อถโข ตสฺส มาณวกสฺส เอตทโหสิ เกน นุ โข
อห อุปาเยน อิมสฺส ปาปกสฺส กมฺมสฺส นิกขฺ นฺตึ กเรยฺยนฺติ ฯ
อถโข ตสฺส มาณวกสฺส เอตทโหสิ อิเม โข สมณา สกฺยปุตฺติยา
ธมฺมจาริโน สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต
กลฺยาณธมฺมา สเจ โข อห สมเณสุ สกฺยปุตฺติเยสุ ปพฺพเชยฺย
เอวาห อิมสฺส ปาปกสฺส กมฺมสฺส นิกฺขนฺตึ กเรยฺยนฺติ ฯ อถโข
โส มาณวโก ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ภิกฺขู
อายสฺมนฺต อุปาลึ เอตทโวจจ ปุพฺเพป โข อาวุโส อุปาลิ
นาโค มาณวกวณฺเณน ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต อิงฆฺ าวุโส อุปาลิ
อิม มาณวก อนุยฺุชาหีติ ฯ อถโข โส มาณวโก อายสฺมตา
อุปาลินา อนุยฺุชิยมาโน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อายสฺมา อุปาลิ
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
มาตุฆาตโก ภิกฺขเว อนุปสมฺปนฺโน น อุปสมฺปาเทตพฺโพ อุปสมฺปนฺโน
นาเสตพฺโพติ ฯ
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[๑๒๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร มาณวโก ปตร
ชีวิตา โวโรเปสิ ฯ โส เตน ปาปเกน กมฺเมน อฏฏิยติ หรายติ
ชิคุจฺฉติ ฯ อถโข ตสฺส มาณวกสฺส เอตทโหสิ เกน นุ โข
อห อุปาเยน อิมสฺส ปาปกสฺส กมฺมสฺส นิกขฺ นฺตึ กเรยฺยนฺติ ฯ
อถโข ตสฺส มาณวกสฺส เอตทโหสิ อิเม โข สมณา สกฺยปุตฺติยา
ธมฺมจาริโน สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต
กลฺยาณธมฺมา สเจ โข อห สมเณสุ สกฺยปุตฺติเยสุ ปพฺพเชยฺย
เอวาห อิมสฺส ปาปกสฺส กมฺมสฺส นิกฺขนฺตึ กเรยฺยนฺติ ฯ อถโข
โส มาณวโก ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ภิกฺขู
อายสฺมนฺต อุปาลึ เอตทโวจจ ปุพเฺ พป โข อาวุโส อุปาลิ นาโค
มาณวกวณฺเณน ภิกฺขสู ุ ปพฺพชิโต อิงฺฆาวุโส อุปาลิ อิม
มาณวก อนุยฺุชาหีติ ฯ อถโข โส มาณวโก อายสฺมตา
อุปาลินา อนุยฺุชิยมาโน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อายสฺมา อุปาลิ
ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
ปตุฆาตโก ภิกฺขเว อนุปสมฺปนฺโน น อนุปสมฺปาเทตพฺโพ อุปสมฺปนฺโน
นาเสตพฺโพติ ฯ
[๑๓๐] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู สาเกตา
สาวตฺถึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ อนฺตรามคฺเค โจรา
นิกฺขมิตฺวา เอกจฺเจ ภิกฺขู อจฺฉินฺทึสุ เอกจฺเจ ภิกฺขู หนึสุ ฯ
สาวตฺถิยา ราชภฏา นิกขฺ มิตฺวา เอกจฺเจ โจเร อคฺคเหสุ ฯ
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เอกจฺเจ โจรา ปลายึสุ ฯ เย เต ปลายึสุ เต ภิกฺขูสุ
ปพฺพชึสุ ฯ เย เต คหิตา เต วธาย โอนียนฺติ ฯ อทฺทสสุ
โข เต ปพฺพชิตา เต โจเร วธาย โอนียมาเน ทิสฺวาน
เอวมาหสุ สาธุ โข มย ปลายิมฺหา สจชฺช ๑ มย คเยฺหยฺยาม
มยมฺป เอวเมว หฺเยฺยามาติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ กึ ปน
ตุเมฺห อาวุโส อกตฺถาติ ฯ อถโข เต ปพฺพชิตา ภิกฺขูน เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อรหนฺโต
เอเต ภิกฺขเว ภิกฺขู อรหนฺตฆาตโก ภิกฺขเว อนุปสมฺปนฺโน
น อุปสมฺปาเทตพฺโพ อุปสมฺปนฺโน นาเสตพฺโพติ ฯ
[๑๓๑] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย สาเกตา
สาวตฺถึ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ อนฺตรามคฺเค โจรา
นิกฺขมิตฺวา เอกจฺจา ภิกฺขุนิโย อจฺฉินฺทึสุ เอกจฺจา ภิกฺขุนิโย
ทูเสสุ ฯ สาวตฺถิยา ราชภฏา นิกฺขมิตฺวา เอกจฺเจ โจเร อคฺคเหสุ ฯ
เอกจฺเจ โจรา ปลายึสุ ฯ เย เต ปลายึสุ เต ภิกฺขูสุ
ปพฺพชึสุ ฯ เย เต คหิตา เต วธาย โอนียนฺติ ฯ อทฺทสสุ
โข เต [๒] ปพฺพชิตา เต โจเร วธาย โอนียมาเน ทิสฺวาน
เอวมาหสุ สาธุ โข มย ปลายิมฺหา สจชฺช มย คเยฺหยฺยาม
มยมฺป เอวเมว หฺเยฺยามาติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ กึ ปน
ตุเมฺห อาวุโส อกตฺถาติ ฯ อถโข เต ปพฺพชิตา ภิกฺขูน เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภิกฺขุนีทูสโก
#๑ ม. ยุ. สจา จ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ปลายิตฺวา ฯ
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ภิกฺขเว อนุปสมฺปนฺโน น อุปสมฺปาเทตพฺโพ อุปสมฺปนฺโน
นาเสตพฺโพ ฯ สงฺฆเภทโก ภิกฺขเว อนุปสมฺปนฺโน น อุปสมฺปาเทตพฺโพ
อุปสมฺปนฺโน นาเสตพฺโพ ฯ โลหิตุปฺปาทโก ภิกฺขเว
อนุปสมฺปนฺโน น อุปสมฺปาเทตพฺโพ อุปสมฺปนฺโน นาเสตพฺโพติ ฯ
[๑๓๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร อุภโตพฺยฺชนโก
ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต โหติ ฯ โส กโรติป การาเปติป ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อุภโตพฺยฺชนโก ภิกฺขเว อนุปสมฺปนฺโน
น อุปสมฺปาเทตพฺโพ อุปสมฺปนฺโน นาเสตพฺโพติ ฯ
[๑๓๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อนุปชฺฌายก อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อนุปชฺฌายโก
อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู สงฺเฆน อุปชฺฌาเยน
อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
สงฺเฆน อุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู คเณน
อุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว คเณน อุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ภิกฺขู ปณฺฑกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯเปฯ เถยฺยสวาสกุปชฺฌาเยน
อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ ติตฺถิยปกฺกนฺตกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ
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ติรจฺฉานคตุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ มาตุฆาตกุปชฺฌาเยน
อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ ปตุฆาตกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ
อรหนฺตฆาตกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ ภิกฺขุนีทูสกุปชฺฌาเยน
อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ สงฺฆเภทกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ
โลหิตุปฺปาทกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ อุภโตพฺยฺชนกุปชฺฌาเยน
อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
ปณฺฑกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทตพฺโพ น เถยฺยสวาสกุปชฺฌาเยน
อุปสมฺปาเทตพฺโพ น ติตฺถิยปกฺกนฺตกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทตพฺโพ
น ติรจฺฉานคตุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทตพฺโพ น มาตุฆาตกุปชฺฌาเยน
อุปสมฺปาเทตพฺโพ น ปตุฆาตกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทตพฺโพ
น อรหนฺตฆาตกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทตพฺโพ น
ภิกฺขุนีทูสกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทตพฺโพ น สงฺฆเภทกุปชฺฌาเยน
อุปสมฺปาเทตพฺโพ น โลหิตุปฺปาทกุปชฺฌเยน อุปสมฺปาเทตพฺโพ
น อุภโตพฺยฺชนกุปชฺฌาเยน อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๓๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู อปตฺตก อุปสมฺปาเทนฺติ
หตฺเถสุ ปณฑ
ฺ าย จรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
เสยฺยถาป ติตฺถิยาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว อปตฺตโก อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อจีวรก
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อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ นคฺคา ปณฺฑาย จรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ
ขียนฺติ วิปาเจนฺติ เสยฺยถาป ติตฺถิยาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อจีวรโก อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย
อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ภิกฺขู อปตฺตจีวรก อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ นคฺคา หตฺเถสุ ปณฑ
ฺ าย
จรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ เสยฺยถาป
ติตฺถิยาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว อปตฺตจีวรโก
อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ยาจิตเกน ปตฺเตน
อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ อุปสมฺปนฺเน ปตฺต ปฏิหรนฺติ ฯ หตฺเถสุ
ปณฺฑาย จรนฺติ ฯ มนุสสฺ า อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ เสยฺยถาป
ติตฺถิยาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ยาจิตเกน
ปตฺเตน อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ยาจิตเกน จีวเรน
อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ อุปสมฺปนฺเน จีวร ปฏิหรนฺติ ฯ นคฺคา ปณฺฑาย
จรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ เสยฺยถาป
ติตฺถิยาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ยาจิตเกน
จีวเรน อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ยาจิตเกน ปตฺตจีวเรน
อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ อุปสมฺปนฺเน ปตฺตจีวร ปฏิหรนฺติ ฯ นคฺคา
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หตฺเถสุ ปณฑ
ฺ าย จรนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
เสยฺยถาป ติตฺถิยาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว
ยาจิตเกน ปตฺตจีวเรน อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
นอุปสมฺปาเทตพฺพกวีสติวาร นิฏิต ฯ
[๑๓๕] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู หตฺถจฺฉินฺน ปพฺพาเชนฺติ
ฯเปฯ ปาทจฺฉินฺน ปพฺพาเชนฺติ ฯ หตฺถปาทจฺฉินฺน ปพฺพาเชนฺติ ฯ
กณฺณจฺฉินฺน ปพฺพาเชนฺติ ฯ นาสจฺฉินฺน ปพฺพาเชนฺติ ฯ กณฺณนาสจฺฉินฺน
ปพฺพาเชนฺติ ฯ องฺคุลิจฺฉินฺน ปพฺพาเชนฺติ ฯ อฬจฺฉินฺน
ปพฺพาเชนฺติ ฯ กณฺฑรจฺฉินฺน ปพฺพาเชนฺติ ฯ ผณหตฺถก ปพฺพาเชนฺติ ฯ
ขุชฺช ปพฺพาเชนฺติ ฯ วามน ปพฺพาเชนฺติ ฯ คลคณฺฑิก ๑
ปพฺพาเชนฺติ ฯ ลกฺขณาหต ปพฺพาเชนฺติ ฯ กสาหต ปพฺพาเชนฺติ ฯ
ลิขิตก ปพฺพาเชนฺติ ฯ สีปทึ ปพฺพาเชนฺติ ฯ ปาปโรคึ ปพฺพาเชนฺติ ฯ
ปริสทูสก ๒ ปพฺพาเชนฺติ ฯ กาณ ปพฺพาเชนฺติ ฯ กุณึ ปพฺพาเชนฺติ ฯ
ขฺช ปพฺพาเชนฺติ ฯ ปกฺขหต ปพฺพาเชนฺติ ฯ ฉินฺนิริยาปถ
ปพฺพาเชนฺติ ฯ ชราทุพพฺ ล ปพฺพาเชนฺติ ฯ อนฺธ ปพฺพาเชนฺติ ฯ
มูค ปพฺพาเชนฺติ ฯ พธิร ปพฺพาเชนฺติ ฯ อนฺธมูค ปพฺพาเชนฺติ ฯ
อนฺธพธิร ปพฺพาเชนฺติ ฯ มูคพธิร ปพฺพาเชนฺติ ฯ อนฺธมูคพธิร
ปพฺพาเชนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว หตฺถจฺฉินฺโน
#๑ สี. ม. ยุ. คลคณฺฑึ ฯ ๒ อฏกถา. ปริสทูสน ฯ
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ปพฺพาเชตพฺโพ น ปาทจฺฉินฺโน ปพฺพาเชตพฺโพ น
หตฺถปาทจฺฉินฺโน ปพฺพาเชตพฺโพ น กณฺณจฺฉินฺโน ปพฺพาเชตพฺโพ
น นาสจฺฉินฺโน ปพฺพาเชตพฺโพ น กณฺณนาสจฺฉินฺโน ปพฺพาเชตพฺโพ
น องฺคุลิจฺฉินฺโน ปพฺพาเชตพฺโพ น อฬจฺฉินฺโน
ปพฺพาเชตพฺโพ น กณฺฑรจฺฉินฺโน ปพฺพาเชตพฺโพ น ผณหตฺถโก
ปพฺพาเชตพฺโพ น ขุชโฺ ช ปพฺพาเชตพฺโพ น วามโน ปพฺพาเชตพฺโพ
น คลคณฺฑิโก ปพฺพาเชตพฺโพ น ลกฺขณาหโต
ปพฺพาเชตพฺโพ น กสาหโต ปพฺพาเชตพฺโพ น ลิขติ โก
ปพฺพาเชตพฺโพ น สีปที ปพฺพาเชตพฺโพ น ปาปโรคี
ปพฺพาเชตพฺโพ น ปริสทูสโก ปพฺพาเชตพฺโพ น กาโณ
ปพฺพาเชตพฺโพ น กุณี ปพฺพาเชตพฺโพ น ขฺโช ปพฺพาเชตพฺโพ
น ปกฺขหโต ปพฺพาเชตพฺโพ น ฉินฺนิริยาปโถ ปพฺพาเชตพฺโพ
น ชราทุพฺพโล ปพฺพาเชตพฺโพ น อนฺโธ ปพฺพาเชตพฺโพ น
มูโค ปพฺพาเชตพฺโพ น พธิโร ปพฺพาเชตพฺโพ น อนฺธมูโค
ปพฺพาเชตพฺโพ น อนฺธพธิโร ปพฺพาเชตพฺโพ น มูคพธิโร
ปพฺพาเชตพฺโพ น อนฺธมูคพธิโร ปพฺพาเชตพฺโพ โย
ปพฺพาเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
นปพฺพาเชตพฺพทฺวตฺตึสวาร นิฏิต ฯ
ทายชฺชภาณวาร นิฏิต นวม ฯ
[๑๓๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อลชฺชนี 
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นิสฺสย เทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
อลชฺชีน นิสฺสโย ทาตพฺโพ โย ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อลชฺชนี  นิสฺสาย วสนฺติ ฯ เตป
นจิรสฺเสว อลชฺชโิ น โหนฺติ ปาปภิกฺขู ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อลชฺชีน นิสสฺ าย วตฺถพฺพ โย วเสยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ ภควตา
ปฺตฺต น อลชฺชีน นิสฺสโย ทาตพฺโพ น อลชฺชีน นิสฺสาย
วตฺถพฺพนฺติ กถ นุ โข มย ชาเนยฺยาม ลชฺชึ วา อลชฺชึ
วาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
จตูหปฺจาห อาคเมตุ ยาว ภิกฺขุสภาคต ชานามีติ ฯ
[๑๓๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ โกสเลสุ
ชนปเทสุ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ ฯ อถโข ตสฺส ภิกฺขุโน
เอตทโหสิ ภควตา ปฺตฺต น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพนฺติ
อหฺจมฺหิ นิสฺสยกรณีโย อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน กถ นุ โข มยา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อทฺธานมคฺคปฏิปนฺเนน ภิกฺขุนา นิสสฺ ย อลภมาเนน
อนิสฺสิเตน วตฺถุนฺติ ฯ
[๑๓๘] เตน โข ปน สมเยน เทฺว ภิกฺขู โกสเลสุ ชนปเทสุ
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ เต อฺตร อาวาส อุปคจฺฉึสุ ฯ
ตตฺถ เอโก ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ อถโข ตสฺส คิลานสฺส ภิกฺขุโน
#๑ ม. ปาปกา ภิกฺขู ฯ
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เอตทโหสิ ภควตา ปฺตฺต น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพนฺติ
อหฺจมฺหิ นิสฺสยกรณีโย คิลาโน กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
คิลาเนน ภิกฺขุนา นิสฺสย อลภมาเนน อนิสฺสิเตน วตฺถุนฺติ ฯ
อถโข ตสฺส คิลานุปฏากสฺส ภิกฺขุโน เอตทโหสิ ภควตา
ปฺตฺต น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพนฺติ อหฺจมฺหิ นิสฺสยกรณีโย
อยฺจ ภิกฺขุ คิลาโน กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลานุปฏาเกน
ภิกฺขุนา นิสสฺ ย อลภมาเนน ยาจิยมาเนน อนิสฺสิเตน วตฺถุนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อรฺเ วิหรติ ฯ ตสฺส
จ ตสฺมึ เสนาสเน ผาสุ โหติ ฯ อถโข ตสฺส ภิกขฺ ุโน เอตทโหสิ
ภควตา ปฺตฺต น อนิสฺสิเตน วตฺถพฺพนฺติ อหฺจมฺหิ นิสฺสยกรณีโย
อรฺเ วิหรามิ มยฺหฺจ อิมสฺมึ เสนาสเน ผาสุ
โหติ กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อารฺเกน ภิกฺขุนา ผาสุวิหาร
สลฺลกฺเขนฺเตน นิสฺสย อลภมาเนน อนิสฺสิเตน วตฺถุ ยทา ปฏิรูโป
นิสฺสยทายโก อาคจฺฉิสฺสติ ตสฺส นิสฺสาย วสิสฺสามีติ ฯ
[๑๓๙] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส
อุปสมฺปทาเปกฺโข โหติ ฯ อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมโต
อานนฺทสฺส สนฺติเก ทูต ปาเหสิ อาคจฺฉตุ อานนฺโท อิม
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อนุสฺสาเวสฺสตีติ ๑ ฯ อายสฺมา อานนฺโท เอวมาห นาห อุสฺสหามิ๔
เถรสฺส นาม คเหตุ ครุ เม เถโรติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โคตฺเตนป อนุสฺสาเวตุนฺติ ฯ
[๑๔๐] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส เทฺว
อุปสมฺปทาเปกฺขา โหนฺติ ฯ เต วิวทนฺติ อห ปม อุปสมฺปชฺชิสฺสามิ
อห ปม อุปสมฺปชฺชิสฺสามีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เทฺว เอกานุสฺสาวเน กาตุนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลาน เถราน อุปสมฺปทาเปกฺขา
โหนฺติ ฯ เต วิวทนฺติ อห ปม อุปสมฺปชฺชิสฺสามิ อห
ปม อุปสมฺปชฺชิสฺสามีติ ฯ เถรา เอวมาหสุ หนฺท มย อาวุโส
สพฺเพ ว เอกานุสฺสาวเน กโรมาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เทฺว ตโย เอกานุสฺสาวเน กาตุ ตฺจ โข
เอเกน อุปชฺฌาเยน น เตฺวว นานุปชฺฌาเยนาติ ฯ
[๑๔๑] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา กุมารกสฺสโป คพฺภวีโส
อุปสมฺปนฺโน โหติ ฯ อถโข อายสฺมโต กุมารกสฺสปสฺส เอตทโหสิ
ภควตา ปฺตฺต น อูนวีสติวสฺโส ปุคฺคโล อุปสมฺปาเทตพฺโพติ
อหฺจมฺหิ คพฺภวีโส อุปสมฺปนฺโน อุปสมฺปนฺโน นุ โขมฺหิ
น นุ โข อุปสมฺปนฺโนติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
ย ภิกฺขเว มาตุ กุจฺฉิสฺมึ ปม จิตฺต อุปฺปนฺน ปม วิฺาณ
#๑ สี. ม. อนุสาเวสฺสตูติ ฯ
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ปาตุภูต ตทุปาทาย สาวสฺส ชาติ อนุชานามิ ภิกฺขเว คพฺภวีส
อุปสมฺปาเทตุนฺติ ฯ
[๑๔๒] เตน โข ปน สมเยน [๑] อุปสมฺปนฺนา ทิสฺสนฺติ กุฏ ิกาป
คณฺฑิกาป กิลาสิกาป โสสิกาป อปมาริกาป ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุปสมฺปาเทนฺเตน เตรส ๒
อนฺตรายิเก ธมฺเม ปุจฺฉิตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปุจฺฉิตพฺโพ
สนฺติ เต เอวรูปา อาพาธา กุฏ คณฺโฑ กิลาโส โสโส
อปมาโร มนุสฺโสสิ ปุริโสสิ ภุชิสฺโสสิ อนโณสิ นสิ
ราชภโฏ อนฺุาโตสิ มาตาปตูหิ ปริปุณณ
ฺ วีสติวสฺโสสิ
ปริปุณฺณนฺเต ปตฺตจีวร กินฺนาโมสิ ๓ โกนาโม ๔ เต อุปชฺฌาโยติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อนนุสิฏเ อุปสมฺปทาเปกฺเข
อนฺตรายิเก ธมฺเม ปุจฺฉนฺติ ฯ อุปสมฺปทาเปกฺขา วิตฺถายนฺติ มงฺกู
โหนฺติ น สกฺโกนฺติ วิสฺสชฺเชตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปม อนุสาสิตฺวา ปจฺฉา อนฺตรายิเก ธมฺเม
ปุจฺฉิตุนฺติ ฯ ตตฺเถว สงฺฆมชฺเฌ อนุสาสนฺติ ฯ อุปสมฺปทาเปกฺขา
ตเถว วิตฺถายนฺติ มงฺกู โหนฺติ น สกฺโกนฺติ วิสฺสชฺเชตุ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เอกมนฺต อนุสาสิตฺวา
สงฺฆมชฺเฌ อนฺตรายิเก ธมฺเม ปุจฺฉิตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
อนุสาสิตพฺโพ ฯ ปม อุปชฺฌ คาหาเปตพฺโพ ฯ อุปชฺฌ
#๑ โป. ภิกฺขู ฯ ๒ ยุ. ตสฺส ฯ ๓ ม. ยุ. กึนาโม โส ฯ ๔ โก นามาติ อมฺหาก รุจิ ฯ
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คาหาเปตฺวา ปตฺตจีวร อาจิกฺขิตพฺพ อยนฺเต ปตฺโต อย สงฺฆาฏิ
อย อุตฺตราสงฺโค อย อนฺตรวาสโก คจฺฉ อมุมฺหิ โอกาเส
ติฏาหีติ ฯ พาลา อพฺยตฺตา อนุสาสนฺติ ทุรนุสฏิ า อุปสมฺปทาเปกฺขา
วิตฺถายนฺติ มงฺกู โหนฺติ น สกฺโกนฺติ วิสฺสชฺเชตุ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว พาเลน อพฺยตฺเตน
อนุสาสิตพฺโพ โย อนุสาเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน อนุสาสิตุนฺติ ฯ อสมฺมตา
อนุสาสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อสมฺมเตน
อนุสาสิตพฺโพ โย อนุสาเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สมฺมเตน อนุสาสิตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว
สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ อตฺตนา ว อตฺตาน สมฺมนฺนิตพฺพ ปเรน วา
ปโร สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ กถฺจ อตฺตนา ว อตฺตาน สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ
พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม อิตถฺ นฺนามสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทาเปกฺโข ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห อิตฺถนฺนาม อนุสาเสยฺยนฺติ ฯ เอว
อตฺตนา ว อตฺตาน สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ กถฺจ ปเรน ปโร สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ
พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทา
เปกฺโข ๑ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนาม อนุ#๑ อุปสมฺปทาเปโขติ วา ปาโ ฯ
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สาเสยฺยาติ ฯ เอว ปเรน ปโร สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ เตน สมฺมเตน
ภิกฺขุนา อุปสมฺปทาเปกฺโข อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย สุณสิ
อิตฺถนฺนาม อยนฺเต สจฺจกาโล ภูตกาโล ย ชาต ต
สงฺฆมชฺเฌ ปุจฺฉนฺเต สนฺต อตฺถีติ วตฺตพฺพ อสนฺต นตฺถีติ
วตฺตพฺพ มา โข วิตฺถาสิ มา โข มงฺกุ อโหสิ เอวนฺต
ปุจฺฉิสฺสนฺติ สนฺติ เต เอวรูปา อาพาธา กุฏ  คณฺโฑ
กิลาโส โสโส อปมาโร มนุสโฺ สสิ ปุริโสสิ ภุชิสโฺ สสิ
อนโณสิ นสิ ราชภโฏ อนฺุาโตสิ มาตาปตูหิ ปริปุณฺณวีสติวสฺโสสิ
ปริปุณฺณนฺเต ปตฺตจีวร กินฺนาโมสิ โกนาโม เต
อุปชฺฌาโยติ ฯ เอกโต อาคจฺฉนฺติ ๑ ฯ น [๒] เอกโต อาคนฺตพฺพ ฯ
อนุสาสเกน ปมตร อาคนฺตฺวา สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทาเปกฺโข ฯ
อนุสิฏโ โส มยา ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อิตฺถนฺนาโม
อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ อาคจฺฉาหีติ วตฺตพฺโพ ฯ เอกส อุตฺตราสงฺค
การาเปตฺวา ภิกฺขูน ปาเท วนฺทาเปตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทาเปตฺวา อฺชลึ
ปคฺคณฺหาเปตฺวา อุปสมฺปท ยาจาเปตพฺโพ สงฺฆมฺภนฺเต อุปสมฺปท
ยาจามิ อุลฺลมุ ฺปตุ ม ภนฺเต สงฺโฆ อนุกมฺป อุปาทาย ฯ ทุติยมฺป
ภนฺเต สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจามิ อุลฺลุมฺปตุ ม ภนฺเต สงฺโฆ อนุกมฺป
อุปาทาย ฯ ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจามิ อุลฺลุมฺปตุม
#๑ อิท ปาทฺวย อนฺตรา ปกฺขิตฺต วิย ขายติ ฯ ๒ ม. ภิกฺขเว ฯ
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ม ภนฺเต สงฺโฆ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทาเปกฺโข ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห อิตฺถนฺนาม อนฺตรายิเก ธมฺเม ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ
สุณสิ อิตฺถนฺนาม อยนฺเต สจฺจกาโล ภูตกาโล ย ชาต ต
ปุจฺฉามิ สนฺต อตฺถีติ วตฺตพฺพ อสนฺต นตฺถีติ วตฺตพฺพ
สนฺติ เต เอวรูปา อาพาธา กุฏ คณฺโฑ กิลาโส โสโส
อปมาโร มนุสฺโสสิ ปุริโสสิ ภุชิสฺโสสิ อนโณสิ นสิ
ราชภโฏ อนฺุาโตสิ มาตาปตูหิ ปริปุณณ
ฺ วีสติวสฺโสสิ
ปริปุณฺณนฺเต ปตฺตจีวร กินฺนาโมสิ โกนาโม เต อุปชฺฌาโยติ ฯ
พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต
อุปสมฺปทาเปกฺโข ปริสทุ ฺโธ อนฺตรายิเกหิ ธมฺเมหิ ฯ ปริปุณฺณสฺส
ปตฺตจีวร ฯ อิตฺถนฺนาโม สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อิตฺถนฺนาเมน
อุปชฺฌาเยน ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทยฺย
อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต
อุปสมฺปทาเปกฺโข ปริสทุ ฺโธ อนฺตรายิเกหิ ธมฺเมหิ ฯ ปริปุณฺณสฺส
ปตฺตจีวร ฯ อิตฺถนฺนาโม สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อิตฺถนฺนาเมน
อุปชฺฌาเยน ฯ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ อิตฺถนฺนาเมน
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อุปชฺฌาเยน ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทา
อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย ฯ ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทาเปกฺโข
ปริสุทฺโธ อนฺตรายิเกหิ ธมฺเมหิ ฯ ปริปุณฺณสฺส ปตฺตจีวร ฯ
อิตฺถนฺนาโม สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทา อิตฺถนฺนาเมน
อุปชฺฌาเยน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทาเปกฺโข ปริสุทฺโธ
อนฺตรายิเกหิ ธมฺเมหิ ฯ ปริปุณฺณสฺส ปตฺตจีวร ฯ อิตฺถนฺนาโม
สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ สงฺโฆ อิตถฺ นฺนาม
อุปสมฺปาเทติ อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทา อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ อุปสมฺปนฺโน สงฺเฆน
อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
อุปสมฺปทากมฺม นิฏิต ฯ
[๑๔๓] ตาวเทว ฉายา เมตพฺพา อุตุปฺปมาณ อาจิกฺขิตพฺพ
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ทิวสภาโค อาจิกฺขิตพฺโพ สงฺคีติ อาจิกฺขิตพฺพา จตฺตาโร นิสฺสยา
อาจิกฺขิตพฺพา ปณฺฑิยาโลปโภชน นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ
เต ยาวชีว อุสฺสาโห กรณีโย ฯ อติเรกลาโภ สงฺฆภตฺต
อุทฺเทสภตฺต นิมนฺตน สลากภตฺต ปกฺขิก อุโปสถิก ปาฏิปทิก ฯ
ปสุกูลจีวร นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว อุสฺสาโห
กรณีโย ฯ อติเรกลาโภ โขม กปฺปาสิก โกเสยฺย กมฺพล
สาณ ภงฺค ฯ รุกฺขมูลเสนาสน นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต
ยาวชีว อุสสฺ าโห กรณีโย ฯ อติเรกลาโภ วิหาโร อฑฺฒโยโค
ปาสาโท หมฺมิย คุหา ฯ ปูติมุตฺตเภสชฺช นิสสฺ าย ปพฺพชฺชา
ตตฺถ เต ยาวชีว อุสฺสาโห กรณีโย ฯ อติเรกลาโภ สปฺป
นวนีต เตล มธุ ผาณิตนฺติ ฯ
จตฺตาโร นิสฺสยา นิฏิตา ฯ
[๑๔๔] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อฺตร ภิกฺขุ
อุปสมฺปาเทตฺวา เอกก โอหาย ปกฺกมึสุ ฯ โส ปจฺฉา เอกโก ว
อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค ปุราณทุติยิกาย สมาคจฺฉิ ฯ สา เอวมาห
กินฺทานิ ปพฺพชิโตสีติ ฯ อาม ปพฺพชิโตมฺหีติ ฯ ทุลฺลโภ โข
ปพฺพชิตาน เมถุโน ธมฺโม เอหิ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวาติ ฯ
โส ตสฺสา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตฺวา ปจฺฉา ๑ จิเรน อคมาสิ ฯ
ภิกฺขู เอวมาหสุ กิสฺส ตฺว อาวุโส เอว จิร อกาสีติ ฯ อถโข
โส [๒] ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขุ ฯ
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อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว
อุปสมฺปาเทตฺวา ทุติย ทาตุ จตฺตาริ จ อกรณียานิ อาจิกฺขิตุ
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา เมถุโน ธมฺโม น ปฏิเสวิตพฺโพ อนฺตมโส
ติรจฺฉานคตายป ฯ โย ภิกฺขุ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวติ อสฺสมโณ
โหติ อสกฺยปุตฺติโย ฯ เสยฺยถาป นาม ปุรโิ ส สีสจฺฉินฺโน อภพฺโพ
เตน สรีรพนฺธเนน ชีวิตุ เอวเมว ภิกฺขุ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตฺวา
อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย ฯ ตนฺเต ยาวชีว อกรณีย ฯ
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา อทินฺน เถยฺยสงฺขาต น อาทาตพฺพ อนฺตมโส
ติณสลาก อุปาทาย ฯ โย ภิกฺขุ ปาท วา ปาทารห วา อติเรกปาท
วา อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทิยติ อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺตโิ ย ฯ
เสยฺยถาป นาม ปณฺฑุปลาโส พนฺธนา ปมุตฺโต อภพฺโพ หริตตฺตาย
เอวเมว ภิกขฺ ุ ปาท วา ปาทารห วา อติเรกปาท วา อทินฺน
เถยฺยสงฺขาต อาทิยิตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย ฯ ตนฺเต
ยาวชีว อกรณีย ฯ อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา สฺจิจฺจ ปาโณ
ชีวิตา น ๑ โวโรเปตพฺโพ อนฺตมโส กุนถฺ กิปลลฺ กิ  อุปาทาย ฯ โย
ภิกฺขุ สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา โวโรเปติ อนฺตมโส คพฺภปาตน
อุปาทาย อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย ฯ เสยฺยถาป นาม
ปุถุสิลา เทฺวธา ภินฺนา อปฺปฏิสนฺธิกา โหติ เอวเมว ภิกฺขุ
สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา โวโรเปตฺวา อสฺสมโณ โหติ
#๑ ยุ. โน ฯ
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อสกฺยปุตฺติโย ฯ ตนฺเต ยาวชีว อกรณีย ฯ อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา
อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม น อุลฺลปตพฺโพ อนฺตมโส สฺุาคาเร อภิรมามีติ ฯ
โย ภิกฺขุ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อสนฺต อภูต อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อุลฺลปติ ฌาน วา วิโมกฺข วา สมาธึ วา สมาปตฺตึ วา
มคฺค วา ผล วา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย ฯ เสยฺยถาป
นาม ตาโล มตฺถกจฺฉนิ ฺโน อภพฺโพ ปุน วิรฬุ ฺหิยา เอวเมว
ภิกฺขุ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อสนฺต อภูต อุตฺตริมนุสฺสธมฺม
อุลฺลปตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย ฯ ตนฺเต ยาวชีว
อกรณียนฺติ ฯ
จตฺตาริ อกรณียานิ นิฏิตานิ ฯ
[๑๔๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺขิตฺตโก วิพฺภมิ ฯ โส ปุน ปจฺจาคนฺตฺวา ภิกฺขู
อุปสมฺปท ยาจิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิตฺตโก วิพฺภมติ ฯ โส
ปุน ปจฺจาคนฺตฺวา ภิกฺขู อุปสมฺปท ยาจติ ฯ โส เอวมสฺส วจนีโย
ปสฺสิสฺสสิ ต อาปตฺตินฺติ ฯ สจาห ปสฺสิสฺสามีติ ปพฺพาเชตพฺโพ
สจาห น ปสฺสิสฺสามีติ น ปพฺพาเชตพฺโพ ฯ ปพฺพาเชตฺวา
วตฺตพฺโพ ปสฺสิสฺสสิ ต อาปตฺตินฺติ ฯ สจาห ปสฺสิสสฺ ามีติ
อุปสมฺปาเทตพฺโพ สจาห น ปสฺสสิ ฺสามีติ น อุปสมฺปาเทตพฺโพ ฯ
อุปสมฺปาเทตฺวา วตฺตพฺโพ ปสฺสิสสฺ สิ ต อาปตฺตินฺติ ฯ สจาห
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ปสฺสิสฺสามีติ โอสาเรตพฺโพ สจาห น ปสฺสิสฺสามีติ น
โอสาเรตพฺโพ ฯ โอสาเรตฺวา วตฺตพฺโพ ปสฺสสิ ต ๑ อาปตฺตินฺติ ฯ
สเจ ปสฺสติ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปสฺสติ ลพฺภมานาย
สามคฺคิยา ปุน อุกฺขิปตพฺโพ อลพฺภมานาย สามคฺคิยา อนาปตฺติ
สมฺโภเค สวาเส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม
อุกฺขิตฺตโก วิพฺภมติ ฯ โส ปุน ปจฺจาคนฺตฺวา ภิกฺขู อุปสมฺปท
ยาจติ ฯ โส เอวมสฺส วจนีโย ปฏิกริสฺสสิ ต อาปตฺตินฺติ ฯ
สจาห ปฏิกริสฺสามีติ ปพฺพาเชตพฺโพ สจาห น ปฏิกริสสฺ ามีติ
น ปพฺพาเชตพฺโพ ฯ ปพฺพาเชตฺวา วตฺตพฺโพ ปฏิกริสฺสสิ ต
อาปตฺตินฺติ ฯ สจาห ปฏิกริสฺสามีติ อุปสมฺปาเทตพฺโพ สจาห
น ปฏิกริสสฺ ามีติ น อุปสมฺปาเทตพฺโพ ฯ อุปสมฺปาเทตฺวา
วตฺตพฺโพ ปฏิกริสฺสสิ ต อาปตฺตินฺติ ฯ สจาห ปฏิกริสสฺ ามีติ
โอสาเรตพฺโพ สจาห น ปฏิกริสสฺ ามีติ น โอสาเรตพฺโพ ฯ
โอสาเรตฺวา วตฺตพฺโพ ปฏิกโรหิ ต อาปตฺตินฺติ ฯ สเจ ปฏิกโรติ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏิกโรติ ลพฺภมานาย สามคฺคิยา ปุน
อุกฺขิปตพฺโพ อลพฺภมานาย สามคฺคิยา อนาปตฺติ สมฺโภเค
สวาเส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค
อุกฺขิตฺตโก วิพฺภมติ ฯ โส ปุน ปจฺจาคนฺตฺวา ภิกฺขู
อุปสมฺปท ยาจติ ฯ โส เอวมสฺส วจนีโย ปฏินิสฺสชฺชสิ ฺสสิ
#๑ สี. ปสฺเสต ฯ
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ต ปาปก ทิฏินฺติ ฯ สจาห ปฏินิสฺสชฺชิสฺสามีติ ปพฺพาเชตพฺโพ
สจาห น ปฏินิสฺสชฺชสิ ฺสามีติ น ปพฺพาเชตพฺโพ ฯ ปพฺพาเชตฺวา
วตฺตพฺโพ ปฏินิสฺสชฺชสิ ฺสสิ ต ปาปก ทิฏ ินฺติ ฯ สจาห
ปฏินิสฺสชฺชสิ ฺสามีติ อุปสมฺปาเทตพฺโพ สจาห น ปฏินสิ ฺสชฺชิสฺสามีติ
น อุปสมฺปาเทตพฺโพ ฯ อุปสมฺปาเทตฺวา วตฺตพฺโพ ปฏินิสฺสชฺชิสฺสสิ
ต ปาปก ทิฏินฺติ ฯ สจาห ปฏินิสฺสชฺชิสฺสามีติ โอสาเรตพฺโพ
สจาห น ปฏินิสฺสชฺชสิ ฺสามีติ น โอสาเรตพฺโพ ฯ โอสาเรตฺวา
วตฺตพฺโพ ปฏินิสฺสชฺชาหิ ต ๑ ปาปก ทิฏินฺติ ฯ สเจ
ปฏินิสฺสชฺชติ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏินิสฺสชฺชติ ลพฺภมานาย
สามคฺคิยา ปุน อุกฺขิปตพฺโพ อลพฺภมานาย สามคฺคิยา อนาปตฺติ
สมฺโภเค สวาเสติ ฯ
มหาขนฺธโก ปโม ฯ
[๑๔๖] วินยมฺหิ มหตฺเถสุ
เปสลาน สุขาวเห
นิคฺคหานฺจ ๒ ปาปจฺเฉ ลชฺชีน ปคฺคเหสุ จ
สาสนาธารเณ เจว สพฺพฺุชินโคจเร
อนฺวิสเย เขเม สุปฺตฺเต อสสเย
ขนฺธเก วินเย เจว ปริวาเร จ มาติเก
ยถาตฺถการี ๓ กุสโล ปฏิปชฺชติ โยนิโส ฯ
โย คว น วิชานาติ น โส รกฺขติ โคคณh
#๑ สี. ปฏินสิ ฺสเชต ฯ ๒ นิคฺคหานนฺติ นิคฺคหกรเณสูติ วิมติวิโนทนี ฯ
#ยุ. นิคฺคเห จ ปาปจฺฉาน ฯ ๓ ยุ. ยถตฺถการี ฯ
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เอว สีล อชานนฺโต
กึ โส รกฺเขยฺย สวร ฯ
ปมุฏ มฺหิ จ สุตฺตนฺเต
อภิธมฺเม จ ตาวเท
วินเย อวินฏมฺหิ
ปุน ติฏติ สาสน ฯ
ตสฺมา สงฺคาหนาเหตุ ๑ อุทฺทาน อนุปุพฺพโส
ปวกฺขามิ ยถาาณ ๒
สุณาถ ๓ มม ภาสโต ฯ
วตฺถุ นิทาน อาปตฺติ ๔ นยา เปยฺยาลเมว จ
ทุกฺกรนฺต อเสเสตุ
นยโต ต ๕ วิชานถาติ ฯ
โพธิ ราชายตนฺจ ๖
อชปาโล สหมฺปติ
พฺรหฺมาฬาโร อุททฺ โก จ ๗ ภิกฺขุ จ อุปโก อิสิ ฯ
โกณฺฑฺโ ภทฺทิโย วปฺโป ๘ มหานาโม จ อสฺสชิ
ยโส จตฺตาริ ปฺาล ๙ สพฺเพ เปเสสิ โส ทิสา
วตฺถุ ๑๐ มาเรหิ ตึสา จ อุรุเวลนฺตโย ชฏี
อคฺยาคาร มหาราชา
สกฺโก พฺรหฺมา จ เกวลา ๑๑
ปสุกูล โปกฺขรณี
สิลา จ กกุโธ สิลา
#๑ ม. ...เหตุ ฯ ๒ สี. ม. ยถาาย ฯ ๓ สี. สุโณถ ฯ
#๔ สี. วตฺถุ นิทาน อาปตฺตึ ฯ ๕ สี. น ฯ ๖ สี. โพธิ ราชายตน ฯ
#ยุ. โพธิ จ ราชายตน ฯ ๗ สี. พฺรหฺมา อาฬาโร
#อุทฺโท จ ฯ ยุ. พฺรหฺมา อาฬาโร อุทฺทโก ฯ ๘ ม. ยุ. รา. โกณฺฑฺโ
#วปฺโป ภทฺทโิ ย ฯ ๙ สี. ยโส จตฺตารปฺาส ฯ ม. ยุ. ยโส จตฺตาโร
#ปฺาส ฯ ๑๐ ม. ยุ. รา. วตฺถุ ฯ ๑๑ สี. ม. รา. เกวโล ฯ
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ชมฺพุ อมฺโพ จ อามณฺโฑ ๑ ปาริปุปฺผฺจ ๒ อาหริ
ผาลิยนฺตุ อุชฺชลนฺตุ
วิชฌ
ฺ ายนฺตุ จ กสฺสป
นิมุชชฺ นฺติ มุขี เมโฆ
คยา ลฏี จ มาคโธ
อุปติสฺโส โกลิโต จ
อภิฺาตา จ ปพฺพชุ ๓
ทุนฺนวิ ตฺถา ปณามนา
กิโส ลูโข จ พฺราหฺมโณ
อนาจาร อาจรติ
อุทร มาณโว คโณ
วสฺส พาเลหิ ปกฺกนฺโต
ทส วสฺสานิ นิสฺสโย
น วตฺตนฺติ ปณาเมตุ
พาลา ปสฺสิทฺธิ ปฺจ ฉ
โย โส อฺโ จ นคฺโค จ อจฺฉินฺน ชฏิ สากิโย
มคเธสุ ปฺจ อาพาธา
ภโฏ โจโร องฺคุลิ ๔
มาคโธ จ อนฺุาสิ
การา ลิขิ กสาหโต
ลกฺขณา อิณทาโส ๕ จ ภณฺฑุโก อุปลิ ๖ อหิ
สทฺธ กุล กณฺฏโก จ
อาหุนฺทฺริกเมว จ
วตฺถุสมฺ ึ ทารโก สิกขฺ า
วิหรนฺติ จ กินฺนโุ ข
สพฺพ มุข อุปชฺฌาเย
อปลาฬนกณฺฏโก ฯ
ปณฺฑโก เถยฺยปกฺกนฺโต
อหิ จ มาตริ ปตา
อรหนฺตภิกฺขุนีเภทา
รุหิเรน จ พฺยฺชน
อนุปชฺฌายสงฺเฆน
คณปณฺฑกปตฺตโก
#๑ ม. อามโล ฯ ยุ. อามลโก ฯ ๒ ยุ. ปาริฉตฺตปุปฺผ ฯ ๓ ม. ยุ. รา. ปพฺพชฺช ฯ
#๔ สี. เอโก ราชา องฺคุลิ ฯ ม. เอโก ราชา จ องฺคุลิ ฯ ยุ. รา. เอโก โจโร
#จ องฺคุลิ ฯ ๕ ม. อิณา ทาโส จ ฯ ๖ ยุ. อุปาลิ ฯ
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อจีวร ตทุภย
ยาจิเตนป เย ตโย
หตฺถา ปาทา หตฺถปาทา กณฺณา นาสา ตทูภย
องฺคุลิ อฬกณฺฑร
ผณ ขุชฺชฺจ วามน
คลคณฺฑี ๑ ลกฺขณา จ ๒ กสา ลิขิตสีปที
ปาปปริสทูสี จ ๓
กาณกุณี ๔ ตเถว จ
ขฺชปกฺขหตฺเจว ๕
สฺฉินฺนอิริยาปถ ๖
ชรานฺธมูคพธิร
อนฺธมูคฺจ ย ตหึ
อนฺธพธิร ย วุตฺต
มูคพธิรเมว จ
อนฺธมูคพธิรฺจ
อลชฺชีนฺจ นิสฺสย
วตฺถพฺพฺจ ตถาทฺธาน ๗ ยาจมาเนน เปกฺขนา
อาคจฺฉตุ ๘ วิวาเทนฺติ เอกุปชฺเฌน ๙ กสฺสโป
ทิสฺสนฺติ อุปสมฺปนฺนา
อาพาเธหิ จ ปฬิตา
อนนุสิฏา วิตฺถนฺติ
ตตฺเถว อนุสาสนา
สงฺเฆปจ อโถ พาโล ๑๐ อสมฺมโต ๑๑ จ เอกโต
อุลฺลมุ ฺปตุปสมฺปทา
นิสฺสโย เอกโต ตโยติ
อิมสฺมึ ขนฺธเก วตฺถุ
เอกสต ทฺวาสตฺตติ ฯ
มหาขนฺธเก อุทฺทาน นิฏิต ฯ
#๑ ยุ. คลคณฺฑิ ฯ ๒ ม. เจว ฯ ๓ ยุ. รา. ปาปปริสทูสฺจ ฯ
#๔ ยุ. กาณกุณึ ฯ ๕ สี. ขฺช ปกฺขหต ย หิ ฯ ๖ ม. ยุ. สจฺฉินฺน... ฯ
#๗ สี. กถาทฺธาน ฯ ยุ. กตทฺธาน ฯ ๘ ม. ยุ. อาคจฺฉนฺต ฯ
#๙ ม. ยุ. เอกุปชฺฌาเยน ฯ ๑๐ ม. พาลา ฯ ๑๑ ม. อสมฺมตา ฯ
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อุโปสถกฺขนฺธก
[๑๔๗] เตน โข ปน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา ราชคเห วิหรติ
คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา จาตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนปิ ติตฺวา
ธมฺม ภาสนฺติ ฯ เต มนุสฺสา อุปสงฺกมนฺติ ธมฺมสฺสวนาย ฯ
เต ลภนฺติ อฺติตฺถิเยสุ ปริพฺพาชเกสุ เปม ลภนฺติ ปสาท
ลภนฺติ อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา ปกฺข ฯ อถโข รฺโ มาคธสฺส
เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส รโหคตสฺส ปฏิสลฺลนี สฺส เอว เจตโส
ปริวิตกฺโก อุทปาทิ เอตรหิ โข อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา
จาตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนิปติตฺวา ธมฺม
ภาสนฺติ เต มนุสฺสา อุปสงฺกมนฺติ ธมฺมสฺสวนาย เต ลภนฺติ
อฺติตฺถิเยสุ ปริพฺพาชเกสุ เปม ลภนฺติ ปสาท ลภนฺติ
อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา ปกฺข ยนฺนูน อยฺยาป จาตุทฺทเส
ปณฺณรเส อฏมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนิปเตยฺยุนฺติ ฯ อถโข ราชา
มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ภควนฺต เอตทโวจ อิธ
มยฺห ภนฺเต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก
อุทปาทิ เอตรหิ โข อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา จาตุทฺทเส
ปณฺณรเส อฏมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนิปติตฺวา ธมฺม ภาสนฺติ เต
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มนุสฺสา อุปสงฺกมนฺติ ธมฺมสฺสวนาย เต ลภนฺติ อฺติตฺถิเยสุ
ปริพฺพาชเกสุ เปม ลภนฺติ ปสาท ลภนฺติ อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา ปกฺข ยนฺนนู อยฺยาป จาตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏมิยา
จ ปกฺขสฺส สนฺนิปเตยฺยุนฺติ สาธุ ภนฺเต อยฺยาป จาตุทฺทเส
ปณฺณรเส อฏมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนิปเตยฺยุนฺติ ฯ อถโข ภควา
ราชาน มาคธ เสนิย พิมพฺ ิสาร ธมฺมยิ า กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิv
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 ธมฺมึ
กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว จาตุทฺทเส
ปณฺณรเส อฏมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนิปติตุนฺติ ฯ
[๑๔๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ภควตา อนฺุาต ๑
จาตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนิปติตุนฺติ ฯ เต
จาตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนิปติตฺวา ตุณฺหี
นิสีทนฺติ ฯ เต มนุสฺสา อุปสงฺกมนฺติ ธมฺมสฺสวนาย ฯ เต
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา
จาตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนิปติตฺวา ตุณฺหี
นิสีทิสฺสนฺติ เสยฺยถาป มูคสูกรา นนุ นาม สนฺนิปติเตหิ ธมฺโม
ภาสิตพฺโพติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน อุชฌ
ฺ ายนฺตาน
#๑ ม. อนฺุาตา ฯ
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ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว จาตุทฺทเส
ปณฺณรเส อฏมิยา จ ปกฺขสฺส สนฺนิปติตฺวา ธมฺม ภาสิตุนฺติ ฯ
[๑๔๙] อถโข ภควโต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส
ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ยนฺนูนาห ยานิ มยา ภิกขฺ ูน ปฺตฺตานิ
สิกฺขาปทานิ ตานิ เนส ปาติโมกฺขุทฺเทส อนุชาเนยฺย โส เนส
ภวิสฺสติ อุโปสถกมฺมนฺติ ฯ อถโข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา
วุฏิโต เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ อิธ มยฺห ภิกฺขเว รโหคตสฺส ปฏิสลฺลนี สฺส
เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ยนฺนูนาห ยานิ มยา ภิกฺขูน
ปฺตฺตานิ สิกฺขาปทานิ ตานิ เนส ปาติโมกฺขุทฺเทส อนุชาเนยฺย
โส เนส ภวิสฺสติ อุโปสถกมฺมนฺติ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว อุทฺทิสิตพฺพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ๑ ยทิ
#๑ อิโต ปร สีหลโปตฺถก เปตฺวา สพฺพโปตฺถเกสุ อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโสติ
#ปาลิ ปฺายติ ฯ สา ปน ยสฺมา อิธ ทิวโส น ตาว อนฺุาโต โหติ ตถา หิ
#วกฺขติ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ภควตา ปาติโมกฺขุทฺเทโส อนฺุาโตติ เทวสิก
#ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺตีติอาทึ สเจ อิธ ทิวส อนุชาเนยฺย เต ภิกฺขู เทวสิก น
#อุทฺทิเสยฺยุ ตสฺมา อิธ น ยุชฺชติ ทิวสสฺส ปน อนฺุาตกาลโต ปฏาย วฏฏติ ฯ
#อยมฺปน สีหลโปตฺถก อนุวตฺติตฺวา โสธิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
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สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อุโปสถ กเรยฺย ปาติโมกฺข อุทฺทิเสยฺย ฯ
กึ สงฺฆสฺส ปุพฺพกิจฺจ ฯ ปาริสุทฺธึ อายสฺมนฺโต อาโรเจถ ฯ
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิสฺสามิ ฯ ต สพฺเพ ว สนฺตา สาธุก สุโณม
มนสิกโรม ฯ ยสฺส สิยา อาปตฺติ โส อาวิกเรยฺย อสนฺติยา
อาปตฺติยา ตุณฺหีภวิตพฺพ ฯ ตุณฺหีภาเวน โข ปนายสฺมนฺเต
ปริสุทฺธาติ เวทิสฺสามิ ฯ ยถา โข ปน ปจฺเจกปุฏสฺส เวยฺยากรณ
โหติ เอวเมว ๑ เอวรูปาย ปริสาย ยาวตติย อนุสฺสาวิต โหติ ฯ
โย ปน ภิกขฺ ุ ยาวตติย อนุสฺสาวิยมาเน สรมาโน สนฺตึ อาปตฺตึ
นาวิกเรยฺย สมฺปชานมุสาวาทสฺส โหติ ฯ สมฺปชานมุสาวาโท
โข ปนายสฺมนฺโต อนฺตรายิโก ธมฺโม วุตฺโต ภควตา ตสฺมา
สรมาเนน ภิกฺขุนา อาปนฺเนน วิสทุ ฺธาเปกฺเขน สนฺตี อาปตฺติ
อาวิกาตพฺพา ฯ อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหตีติ ฯ
[๑๕๐] ปาติโมกฺขนฺติ อาทิเมต มุขเมต ปมุขเมต กุสลาน ธมฺมาน
เตน วุจฺจติ ปาติโมกฺขนฺติ ฯ อายสฺมนฺโตติ ปยวจนเมต ครุวจนเมต
สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมต อายสฺมนฺโตติ ฯ อุทฺทิสิสฺสามีติ
อาจิกฺขิสฺสามิ เทเสสฺสามิ ปฺาเปสฺสามิ ปฏเปสฺสามิ วิวริสฺสามิ
#๑ ม. ยุ. เอวเมว ฯ
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วิภชิสฺสามิ อุตฺตานีกริสฺสามิ ปกาเสสฺสามิ ฯ ตนฺติ ปาติโมกฺข
วุจฺจติ ฯ สพฺเพ ว สนฺตาติ ยาวติกา ตสฺสา ปริสาย เถรา จ นวา
จ มชฺฌิมา จ เอเต วุจจฺ นฺติ สพฺเพ ว สนฺตาติ ฯ สาธุก
สุโณมาติ อฏิกตฺวา มนสิกตฺวา สพฺพ เจตสา สมนฺนาหราม ฯ
มนสิกโรมาติ เอกคฺคจิตฺตา อวิกฺขิตฺตจิตฺตา อวิสาหฏจิตฺตา
นิสาเมม ฯ ยสฺส สิยา อาปตฺตีติ เถรสฺส วา นวสฺส วา มชฺฌมิ สฺส
วา ปฺจนฺน วา อาปตฺติกฺขนฺธาน อฺตรา อาปตฺติ สตฺตนฺน
วา อาปตฺติกฺขนฺธาน อฺตรา อาปตฺติ ฯ โส อาวิกเรยฺยาติ
โส เทเสยฺย โส วิวเรยฺย โส อุตฺตานีกเรยฺย โส ปกาเสยฺย
สงฺฆมชฺเฌ วา คณมชฺเฌ วา เอกปุคฺคเล วา ฯ อสนฺตี นาม
อาปตฺติ อนชฺฌาปนฺโน ๑ วา โหติ อาปชฺชิตฺวา วา วุฏิโต ๒ ฯ
ตุณฺหีภวิตพฺพนฺติ อธิวาเสตพฺพ น พฺยาหริตพฺพ ๓ ฯ ปริสทุ ฺธาติ
เวทิสฺสามีติ ชานิสฺสามิ ธาเรสฺสามิ ฯ ยถา โข ปน ปจฺเจกปุฏสฺส
เวยฺยากรณ โหตีติ ยถา เอเกน เอโก ปุฏโ พฺยากเรยฺย
เอวเมว ตสฺสา ปริสาย ชานิตพฺพ ม ปุจฺฉตีติ ฯ เอวรูปา นาม
#๑ ม. ยุ. อนชฺฌาปนฺนา ฯ ๒ อวุฏิตา ฯ ตพฺพณฺณนาย ปน อนชฺณาปนฺโน วา
#โหติ อาปชฺชิตฺวา วา วุฏิโตติ เอตฺถ ย อาปตฺตึ ภิกฺขุ น อชฺณาปนฺโน วา โหติ
#อาปชฺชิตฺวา วา วุฏิโต อย อสนฺตี นาม อาปตฺตีติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพติ
#วุตฺต ฯ ๓ ยุ. น วฺยาหาตพฺพ ฯ
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ปริสา ภิกฺขปุ ริสา วุจฺจติ ฯ ยาวตติย อนุสฺสาวิต โหตีติ
สกึป อนุสสฺ าวิต โหติ ทุติยมฺป อนุสฺสาวิต โหติ ตติยมฺป
อนุสฺสาวิต โหติ ฯ สรมาโนติ ชานมาโน สฺชานมาโน ฯ สนฺตี นาม
อาปตฺติ อชฺฌาปนฺโน ๑ วา โหติ อาปชฺชิตฺวา วา อวุฏิโต ๒ ฯ
นาวิกเรยฺยาติ น เทเสยฺย น วิวเรยฺย น อุตฺตานีกเรยฺย น
ปกาเสยฺย สงฺฆมชฺเฌ วา คณมชฺเฌ วา เอกปุคฺคเล วา ฯ
สมฺปชานมุสาวาทสฺส โหตีติ สมฺปชานมุสาวาโท ๓ กึ โหติ ฯ ทุกฺกฏ
โหติ ฯ อนฺตรายิโก ธมฺโม วุตฺโต ภควตาติ กิสสฺ อนฺตรายิโก ฯ
ปมสฺส ฌานสฺส อธิคมาย อนฺตรายิโก ทุติยสฺส ฌานสฺส
อธิคมาย อนฺตรายิโก ตติยสฺส ฌานสฺส อธิคมาย อนฺตรายิโก
จตุตฺถสฺส ฌานสฺส อธิคมาย อนฺตรายิโก ฌานาน วิโมกฺขาน
สมาธีน สมาปตฺตีน เนกฺขมฺมาน นิสฺสรณาน ปวิเวกาน กุสลาน
ธมฺมาน อธิคมาย อนฺตรายิโก ฯ ตสฺมาติ ตการณา ฯ
สรมาเนนาติ ชานมาเนน สฺชานมาเนน ฯ วิสุทฺธาเปกฺเขนาติ
วุฏาตุกาเมน วิสุชฺฌิตกุ าเมน ฯ สนฺตี นาม อาปตฺติ อชฺฌาปนฺโน
วา โหติ อาปชฺชิตฺวา วา อวุฏิโต ฯ อาวิกาตพฺพาติ อาวิกาตพฺพา
สงฺฆมชฺเฌ วา คณมชฺเฌ วา เอกปุคฺคเล วา ฯ อาวิกตา
หิสฺส ผาสุ โหตีติ กิสฺส ผาสุ โหติ ฯ ปมสฺส ฌานสฺส อธิคมาย
ผาสุ โหติ ทุติยสฺส ฌานสฺส อธิคมาย ผาสุ โหติ ตติยสฺส
#๑ ม. ยุ. อชฺฌาปนฺนา ฯ ๒ อวุฏิตา ฯ ๓ ม. สมฺปชานมฺสาวาเท ฯ
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ฌานสฺส อธิคมาย ผาสุ โหติ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส อธิคมาย
ผาสุ โหติ ฌานาน วิโมกฺขาน สมาธีน สมาปตฺตีน เนกฺขมฺมาน
นิสฺสรณาน ปวิเวกาน กุสลาน ธมฺมาน อธิคมาย ผาสุ โหตีติ ฯ
[๑๕๑] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ภควตา ปาติโมกฺขุทฺเทโส
อนฺุาโตติ เทวสิก ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว เทวสิก ปาติโมกฺข อุททฺ ิสิตพฺพ โย
อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุโปสเถ
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตุนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ภควตา
อุโปสเถ ปาติโมกฺขุทฺเทโส อนฺุาโตติ ปกฺขสฺส ติกฺขตฺตุ
ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ จาตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏมิยา จ
ปกฺขสฺส ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ปกฺขสฺส
ติกฺขตฺตุ ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ โย อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สกึ ปกฺขสฺส จาตุทฺทเส วา
ปณฺณรเส วา ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตุนฺติ ฯ
[๑๕๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ยถาปริสาย
ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ สกาย สกาย ปริสาย ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ยถาปริสาย ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ
สกาย สกาย ปริสาย โย อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สมคฺคาน อุโปสถกมฺมนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขูน
เอตทโหสิ ภควตา ปฺตฺต สมคฺคาน อุโปสถกมฺมนฺติ
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กิตฺตาวตา นุ โข สามคฺคี โหติ ยาวตา เอกาวาโส อุทาหุ
สพฺพา ปวีติ ๑ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว เอตฺตาวตา สามคฺคี ยาวตา เอกาวาโสติ ฯ
[๑๕๓] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา มหากปฺปโน ราชคเห
วิหรติ มทฺทกุจฺฉิสฺมึ มิคทาเย ฯ อถโข อายสฺมโต มหากปฺปนสฺส
รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ
คจฺเฉยฺย วาห อุโปสถ น วา คจฺเฉยฺย คจฺเฉยฺย วา สงฺฆกมฺม น
วา คจฺเฉยฺย อถขฺวาห วิสุทฺโธ ปรมาย วิสุทฺธยิ าติ ฯ อถโข
ภควา อายสฺมโต มหากปฺปนสฺส เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย
เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺม
ิ ฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย
ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต
อนฺตรหิโต มทฺทกุจฺฉิสฺมึ มิคทาเย อายสฺมโต มหากปฺปนสฺส ปมุเข
ปาตุรโหสิ ฯ นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ อายสฺมาป
โข มหากปฺปโน ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต มหากปฺปน ภควา เอตทโวจ นนุ
เต กปฺปน รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก
อุทปาทิ คจฺเฉยฺย วาห อุโปสถ น วา คจฺเฉยฺย คจฺเฉยฺย วา
สงฺฆกมฺม น วา คจฺเฉยฺย อถขฺวาห วิสุทฺโธ ปรมาย วิสุทฺธิยาติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ ตุเมฺห เจ พฺราหฺมณา อุโปสถ น สกฺกริสฺสถ
#๑ สี. ปุถุวีติ ฯ
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น ครุกริสสฺ ถ น มาเนสฺสถ น ปูเชสฺสถ อถ โก จรหิ
อุโปสถ สกฺกริสฺสติ ครุกริสฺสติ มาเนสฺสติ ปูเชสฺสติ คจฺฉ
ตฺว พฺราหฺมณ อุโปสถ มา โน อคมาสิ คจฺเฉว ๑ สงฺฆกมฺม
มา โน อคมาสีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา มหากปฺปโน
ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต มหากปฺปน 
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา
สมฺปหเสตฺวา เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺมิฺชิต วา พาห
ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺม
ิ ฺเชยฺย เอวเมว มทฺทกุจฉฺ ิสฺมึ
มิคทาเย อายสฺมโต มหากปฺปนสฺส ปมุเข อนฺตรหิโต คิชฺฌกูเฏ
ปพฺพเต ปาตุรโหสิ ฯ
[๑๕๔] อถโข ภิกฺขนู  เอตทโหสิ ภควตา ปฺตฺต เอตฺตาวตา
สามคฺคี ยาวตา เอกาวาโสติ ฯ กิตฺตาวตา นุ โข เอกาวาโส
โหตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สีม
สมฺมนฺนิตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ ปม
นิมิตฺตา กิตฺเตตพฺพา ปพฺพตนิมิตฺต ปาสาณนิมิตฺต วนนิมิตฺต
รุกฺขนิมิตฺต มคฺคนิมิตฺต วมฺมิกนิมิตฺต นทีนิมิตฺต อุทกนิมิตฺต นิมิตฺเต
กิตฺเตตฺวา พฺยตฺเตน ภิกขฺ ุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ ยาวตา สมนฺตา นิมิตฺตา กิตฺติตา ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สีม สมฺมนฺเนยฺย
สมานสวาส เอกุโปสถ ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
#๑ ม คจฺฉ ตว ฯ
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สงฺโฆ ยาวตา สมนฺตา นิมิตฺตา กิตฺติตา สงฺโฆ เอเตหิ
นิมิตฺเตหิ สีม สมฺมนฺนติ สมานสวาส เอกุโปสถ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สีมาย สมฺมติ ๑ สมานสวาสาย เอกุโปสถาย
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมตา [๒] สีมา
สงฺเฆน ๓ เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สมานสวาสา เอกุโปสถา ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๑๕๕] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภควตา
สีมาสมฺมติ อนฺุาตาติ อติมหติโย สีมาโย สมฺมนฺนนฺติ
จตุโยชนิกาป ปฺจโยชนิกาป ฉโยชนิกาป ฯ ภิกฺขู อุโปสถ
อาคจฺฉนฺตา อุทฺทิสฺสมาเนป ปาติโมกฺเข อาคจฺฉนฺติ อุทฺทฏิ  มตฺเตป
อาคจฺฉนฺติ อนฺตราป ปริวสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว อติมหตี สีมา สมฺมนฺนิตพฺพา จตุโยชนิกา วา
ปฺจโยชนิกา วา ฉโยชนิกา วา โย สมฺมนฺเนยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ติโยชนปรม สีม สมฺมนฺนิตุนฺติ ฯ
[๑๕๖] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นทีปารสีม ๔
สมฺมนฺนนฺติ ฯ อุโปสถ อาคจฺฉนฺตา ภิกฺขูป วุยฺหนฺติ ปตฺตาป
#๑ สพฺพตฺถ สมฺมุตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. สา ฯ ๓ สมฺมตา สงฺเฆน สีมาติ
#ปาโ ยุตฺตตโร ภเวยฺย ปทโต กตฺตุ นิจฺจ ปตตฺตา อุปสมฺปนฺโน สงฺเฆน
#อิตฺถนฺนาโมติ จ สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม วิหาโร อุโปสถาคารนฺติ จ
#นิทสฺสน ฯ ๔ สี. ยุ. นทีปาร สึม ฯ
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วุยฺหนฺติ จีวรานิป วุยฺหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว นทีปารสีมา สมฺมนฺนิตพฺพา โย สมฺมนฺเนยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ยตฺถสฺส ธุวนาวา วา ธุวเสตุ
วา เอวรูป นทีปารสีม สมฺมนฺนิตุนฺติ ฯ
[๑๕๗] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู อนุปริเวณิย ปาติโมกฺข
อุทฺทิสนฺติ อสงฺเกเตน ฯ อาคนฺตุกา ภิกฺขู น ชานนฺติ กตฺถ
วา ๑ อชฺช อุโปสโถ กริยิสฺสตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว อนุปริเวณิย ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ อสงฺเกเตน โย
อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุโปสถาคาร
สมฺมนฺนิตฺวา อุโปสถ กาตุ ย สงฺโฆ อากงฺขติ วิหาร วา
อฑฺฒโยค วา ปาสาท วา หมฺมิย วา คุห วา ฯ เอวฺจ ปน
ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม วิหาร อุโปสถาคาร สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม วิหาร
อุโปสถาคาร สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
วิหารสฺส อุโปสถาคารสฺส สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม วิหาโร อุโปสถาคาร ฯ
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
#๑ อย สทฺโท อติเรโก วิย ขายติ ฯ
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[๑๕๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส เทฺว
อุโปสถาคารานิ สมฺมตานิ โหนฺติ ฯ ภิกฺขู อุภยตฺถ สนฺนปิ ตนฺติ
อิธ อุโปสโถ กริยิสฺสติ อิธ อุโปสโถ กริยิสฺสตีติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว เอกสฺมึ อาวาเส เทฺว
อุโปสถาคารานิ สมฺมนฺนติ พฺพานิ โย สมฺมนฺเนยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เอก สมูหนิตฺวา เอกตฺถ อุโปสถ กาตุ ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมูหนฺตพฺพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุโปสถาคาร สมูหเนยฺย ฯ เอสา
ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
อุโปสถาคาร สมูหนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
อุโปสถาคารสฺส สมุคฺฆาโต โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ สมูหต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาม อุโปสถาคาร ฯ ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๑๕๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส อติขุทฺทก
อุโปสถาคาร สมฺมต โหติ ฯ ตทหุโปสเถ มหาภิกฺขุสงฺโฆ สนฺนิปติโต
โหติ ฯ ภิกขฺ ู อสมฺมตาย ภูมิยา นิสนิ ฺนา ปาติโมกฺข อสฺโสสุ ฯ
อถโข เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ ภควตา ปฺตฺต อุโปสถาคาร
สมฺมนฺนิตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพติ มยฺจมฺห อสมฺมตาย ภูมิยา
นิสินฺนา ปาติโมกฺข อสฺสุมฺหา ๑ กโต นุ โข อมฺหาก อุโปสโถ
#๑ ยุ. อสฺโสสุมฺหา ฯ
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อกโต นุ โขติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สมฺมตาย
วา ภิกฺขเว ภูมิยา นิสินฺโน ๑ อสมฺมตาย วา ยโต ปาติโมกฺข
สุณาติ กโต วสฺส อุโปสโถ เตนหิ ภิกฺขเว สงฺโฆ ยาวมหนฺต
อุโปสถมุข ๒ อากงฺขติ ตาวมหนฺต อุโปสถมุข สมฺมนฺนตุ ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ ปม นิมิตฺตา กิตฺเตตพฺพา
นิมิตฺเต กิตฺเตตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยาวตา สมนฺตา นิมติ ฺตา กิตฺติตา
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ เอเตหิ นิมิตฺเตหิ อุโปสถมุข
สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยาวตา
สมนฺตา นิมติ ฺตา กิตฺติตา สงฺโฆ เอเตหิ นิมิตฺเตหิ อุโปสถมุข
สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ เอเตหิ นิมิตฺเตหิ อุโปสถมุขสฺส
สมฺมติ โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมต
สงฺเฆน เอเตหิ นิมิตฺเตหิ อุโปสถมุข ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา
ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๑๖๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
นวกา ภิกฺขู ปมตร สนฺนิปติตฺวา น ตาว เถรา อาคจฺฉนฺตีติ
ปกฺกมึสุ ฯ อุโปสโถ วิกาโล ๓ อโหสิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ เถเรหิ ภิกฺขูหิ
ปมตร สนฺนิปติตุนฺติ
#๑ ม. ยุ. นิสนิ ฺนา ฯ ๒ สพฺพตฺถ ปมุข ฯ ๓ ม. ยุ. วิกาเล ฯ
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[๑๖๑] เตน โข ปน สมเยน ราชคเห สมฺพหุลา อาวาสา
สมานสีมา โหนฺติ ฯ ตตฺถ ภิกฺขู วิวทนฺติ อมฺหาก อาวาเส
อุโปสโถ กริยตุ ๑ อมฺหาก อาวาเส อุโปสโถ กริยตูติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว สมฺพหุลา อาวาสา
สมานสีมา โหนฺติ ตตฺถ ภิกฺขู วิวทนฺติ อมฺหาก อาวาเส
อุโปสโถ กริยตุ อมฺหาก อาวาเส อุโปสโถ กริยตูติ เตหิ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ูหิ สพฺเพเหว เอกชฺฌ สนฺนิปติตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ
ยตฺถ วา ปน เถโร ภิกฺขุ วิหรติ ตตฺถ สนฺนิปติตฺวา อุโปสโถ
กาตพฺโพ น เตฺวว วคฺเคน สงฺเฆน อุโปสโถ กาตพฺโพ โย
กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๖๒] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา มหากสฺสโป อนฺธกวินฺทา
ราชคห อุโปสถ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค นทึ ตรนฺโต มน
วุโฬฺห อโหสิ จีวรานิสฺส อลฺลานิ ฯ ภิกฺขู อายสฺมนฺต มหากสฺสป
เอตทโวจจ กิสฺส เต อาวุโส จีวรานิ อลฺลานีติ ฯ
อิธาห อาวุโส อนฺธกวินทฺ า ราชคห อุโปสถ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค
นทึ ตรนฺโต มนมฺหิ ๒ วุโฬฺห เตน เม จีวรานิ อลฺลานีติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ยา สา ภิกฺขเว สงฺเฆน สีมา
สมฺมตา สมานสวาสา เอกุโปสถา สงฺโฆ ต สีม ติจีวเรน
อวิปฺปวาส สมฺมนฺนตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ
#๑ ยุ. กริยตูติ ฯ ๒ มน อมฺหีติ ปทจฺเฉโท ฯ
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พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ ยา สา สงฺเฆน สีมา สมฺมตา สมานสวาสา
เอกุโปสถา ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ต สีม ติจีวเรน
อวิปฺปวาส สมฺมนฺเนยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ ยา สา สงฺเฆน สีมา สมฺมตา สมานสวาสา เอกุโปสถา
สงฺโฆ ต สีม ติจีวเรน อวิปฺปวาส สมฺมนฺนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ เอติสฺสา สีมาย ติจีวเรน อวิปฺปวาสสฺส ๑ สมฺมติ โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมฺมตา สา สีมา
สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปปฺ วาโส ๒ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู ภควตา
ติจีวเรน อวิปฺปวาสสมฺมติ อนฺุาตาติ อนฺตรฆเร จีวรานิ ๓
นิกฺขิปนฺติ ฯ ตานิ จีวรานิ นสฺสนฺตปิ  ทยฺหนฺติป อุนฺทุเรหิป ขชฺชนฺติ ฯ
ภิกฺขู ทุจฺโจลา โหนฺติ ลูขจีวรา ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ กิสฺส
ตุเมฺห อาวุโส ทุจฺโจลา ลูขจีวราติ ฯ อิธ มย อาวุโส ภควตา
ติจีวเรน อวิปฺปวาสสมฺมติ อนฺุาตาติ อนฺตรฆเร จีวรานิ
#๑ สพฺพตฺถ ติจีวเรน อวิปฺปวาสายาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ สพฺพตฺถ ติจีวเรน อวิปฺปวาสาติ
#ทิสฺสติ ฯ วิกติกมฺมเมต น วิเสสน ตสฺมา ติจีวเรน อวิปฺปวาสสฺสาติ จ ติจีวเรน
#อวิปฺปวาโสติ จ ยุตฺตตร สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม วิหาโร อุโปสถาคารนฺติ เหตฺถ
#นิทสฺสน ฯ ๓ ติจีวรานีติป ปาโ ฯ
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นิกฺขิปมฺหา ตานิ จีวรานิ นฏานิป ทฑฺฒานิป อุนฺทุเรหิป ขายิตานิ
เตน มย ทุจฺโจลา ลูขจีวราติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
ยา สา ภิกขฺ เว สงฺเฆน สีมา สมฺมตา สมานสวาสา เอกุโปสถา
สงฺโฆ ต สีม ติจีวเรน อวิปฺปวาส สมฺมนฺนตุ เปตฺวา คามฺจ
คามูปจารฺจ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
ยา สา สงฺเฆน สีมา สมฺมตา สมานสวาสา เอกุโปสถา ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ต สีม ติจีวเรน อวิปฺปวาส สมฺมนฺเนยฺย
เปตฺวา คามฺจ คามูปจารฺจ ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เมฏ
ภนฺเต สงฺโฆ ยา สา สงฺเฆน สีมา สมฺมตา สมานสวาสา
เอกุโปสถา สงฺโฆ ต สีม ติจีวเรน อวิปฺปวาส สมฺมนฺนติ
เปตฺวา คามฺจ คามูปจารฺจ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ เอติสฺสา
สีมาย ติจีวเรน อวิปฺปวาสสฺส สมฺมติ เปตฺวา คามฺจ คามูปจารฺจ
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ
สมฺมตา สา สีมา สงฺเฆน ๑ ติจีวเรน อวิปฺปวาโส เปตฺวา
คามฺจ คามูปจารฺจ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๑๖๓] สีม ภิกฺขเว สมฺมนฺนนฺเตน ปม สมานสวาสา สีมา ๒
#๑ สมฺมตา สา สงฺเฆน สีมา ติจีวเรน อวิปฺปวาโส ฯ ๒ สมานสวาสสีมาติป ปาโ ฯ
#ปม สีมา สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ
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สมฺมนฺนิตพฺพา ปจฺฉา ติจีวเรน อวิปฺปวาโส สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ
สีม ภิกฺขเว สมูหนนฺเตน ปม ติจีวเรน อวิปฺปวาโส สมูหนฺตพฺโพ
ปจฺฉา สมานสวาสา สีมา ๑ สมูหนฺตพฺพา ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว
ติจีวเรน อวิปฺปวาโส สมูหนฺตพฺโพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ โย โส สงฺเฆน
ติจีวเรน อวิปฺปวาโส สมฺมโต ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ
ต ติจีวเรน อวิปฺปวาส สมูหเนยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ โย โส สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺปวาโส
สมฺมโต สงฺโฆ ต ติจีวเรน อวิปฺปวาส สมูหนติ ๒ ฯ ยสฺสายสฺมโต
ขมติ เอตสฺส ติจีวเรน อวิปฺปวาสสฺส สมุคฺฆาโต โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมูหโต โส
สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปปฺ วาโส ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ
เอวเมต ธารยามีติ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมานสวาสา ๓ สีมา
สมูหนฺตพฺพา ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยา สา สงฺเฆน สีมา สมฺมตา
สมานสวาสา เอกุโปสถา ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ต
สีม สมูหเนยฺย [๔] ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ ยา สา สงฺเฆน สีมา สมฺมตา สมานสวาสา เอกุโปสถา สงฺโฆ
#๑ ปจฺฉา สีมา สมูหนฺตพฺพา ฯ ๒ สี สมูหนฺติ ฯ ๓ ยุ. รา. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
#๔ ม. สมานสวาส เอกุโปสถ ฯ
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ต สีม สมูหนติ [๑] ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ เอติสฺสา สีมาย สมานสวาสาย
เอกุโปสถาย สมุคฺฆาโต โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย ฯ สมูหตา สา สีมา สงฺเฆน สมานสวาสา
เอกุโปสถา ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ๒ ฯ
[๑๖๔] อสมฺมตาย ภิกฺขเว สีมาย อฏปตาย ย คาม วา
นิคม วา อุปนิสฺสาย วิหรติ ยา ตสฺส คามสฺส วา คามสีมา
#๑ ม. สมานสวาส เอกุโปสถ ฯ ๒ สพฺพโปตฺถเกสุ อีทิสาเยวาย กมฺมวาจา อาคตา ฯ
#สา ปน อูนา วา อติเรกา วา ขายติ ฯ ตตฺถ หิ สมานสวาสา เอกุโปสถาติ ปททฺวย
#สเจ สีมาติ ปทสฺส วิเสสน สงฺโฆ ต สีม สมูหเนยฺยาติ จ สงฺโฆ ต สีม
#สมูหนตีติ จ วจเนสุ อูน สิยา ยทิ ปน สมฺมตาติ ปเท วิกติกมฺม ยสฺสายสฺมโต ...
#สมุคฺฆาโตติ จ สมูหตา สา ... เอกุโปสถาติ จ วจเนสุ อติเรก สิยา ฯ วิจาเรตฺวา
#คเหตพฺพ ฯ อมฺหากมฺปนาย ขนฺติ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยา สา สงฺเฆน สีมา
#สมฺมตา สมานสวาสา เอกุโปสถา ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ต สีม
#สมูหเนยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยา สา สงฺเฆน สีมา
#สมฺมตา สมานสวาสา เอกุโปสถา สงฺโฆ ต สีม สมูหนติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
#เอติสฺสา สีมาย สมุคฺฆาโต โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ สมูหตา
#สา สงฺเฆน สีมา ฯ ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
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นิคมสฺส วา นิคมสีมา อย ตตฺถ สมานสวาสา เอกุโปสถา ฯ
อคามเก เจ ภิกฺขเว อรฺเ สมนฺตา สตฺตพฺภนฺตรา อย ตตฺถ
สมานสวาสา เอกุโปสถา ฯ สพฺพา ภิกฺขเว นที อสีมา สพฺโพ
สมุทฺโท อสีโม สพฺโพ ชาตสฺสโร อสีโม ฯ นทิยา วา ภิกขฺ เว
สมุทฺเท วา ชาตสฺสเร วา ย มชฺฌมิ สฺส ปุริสสฺส สมนฺตา
อุทกุกฺเขปา อย ตตฺถ สมานสวาสา เอกุโปสถาติ ฯ
[๑๖๕] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สีมาย สีม
สมฺภินฺทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เยส ภิกฺขเว
สีมา ปม สมฺมตา เตส ต กมฺม ธมฺมิก อกุปฺป านารห
เยส ภิกฺขเว สีมา ปจฺฉา สมฺมตา เตส ต กมฺม อธมฺมิก
กุปฺป อฏานารห น ภิกฺขเว สีมาย สีมา สมฺภินฺทิตพฺพา โย
สมฺภินฺเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สีมาย สีม อชฺโฌตฺถรนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ เยส ภิกฺขเว สีมา ปม สมฺมตา เตส ต กมฺม
ธมฺมิก อกุปปฺ  านารห เยส ภิกฺขเว ปจฺฉา สีมา สมฺมตา
เตส ต กมฺม อธมฺมิก กุปฺป อฏานารห น ภิกฺขเว สีมาย
สีมา อชฺโฌตฺถริตพฺพา โย อชฺโฌตฺถเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
อนุชานามิ ภิกฺขเว สีม สมฺมนฺนนฺเตน สีมนฺตริก เปตฺวา สีม
สมฺมนฺนิตุนฺติ ฯ
[๑๖๖] อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ กติ นุ โข อุโปสโถติ ๑ ฯ
#๑ ม. ยุ. อุโปสถาติ ฯ
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ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เทฺวเม ภิกฺขเว อุโปสถา
จาตุทฺทสิโก จ ปณฺณรสิโก จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว อุโปสถาติ ฯ
อถโข ภิกฺขนู  เอตทโหสิ กติ นุ โข อุโปสถกมฺมานีติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อุโปสถกมฺมานิ
อธมฺเมน วคฺค อุโปสถกมฺม อธมฺเมน สมคฺค อุโปสถกมฺม
ธมฺเมน วคฺค อุโปสถกมฺม ธมฺเมน สมคฺค อุโปสถกมฺม ๑ ฯ
ตตฺร ภิกฺขเว ยทิท ๒ อธมฺเมน วคฺค อุโปสถกมฺม น ภิกฺขเว
เอวรูป อุโปสถกมฺม กาตพฺพ น จ มยา เอวรูป อุโปสถกมฺม
อนฺุาต ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยทิท อธมฺเมน สมคฺค อุโปสถกมฺม
น ภิกฺขเว เอวรูป อุโปสถกมฺม กาตพฺพ น จ มยา เอวรูป
อุโปสถกมฺม อนฺุาต ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยทิท ธมฺเมน วคฺค
อุโปสถกมฺม น ภิกฺขเว เอวรูป อุโปสถกมฺม กาตพฺพ น จ
มยา เอวรูป อุโปสถกมฺม อนฺุาต ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยทิท
ธมฺเมน สมคฺค อุโปสถกมฺม เอวรูป ภิกฺขเว อุโปสถกมฺม
กาตพฺพ เอวรูป มยา อุโปสถกมฺม อนฺุาต ฯ ตสฺมาติห
ภิกฺขเว เอวรูป อุโปสถกมฺม กริสฺสาม ยทิท ธมฺเมน สมคฺคนฺติ
เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขติ พฺพนฺติ ฯ
[๑๖๗] อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ กติ นุ โข ปาติโมกฺขุทฺเทสาติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว
ปาติโมกฺขุทฺเทสา นิทาน อุทฺทิสิตฺวา อวเสส สุเตน สาเวตพฺพ
#๑ ม. ยุ. อุโปสถกมฺมนฺติ ฯ ๒ ยุ. สพฺพตฺถ ยมิท ฯ
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อย ปโม ปาติโมกฺขุทฺเทโส ฯ นิทาน อุททฺ ิสิตฺวา จตฺตาริ
ปาราชิกานิ อุทฺทิสิตฺวา อวเสส สุเตน สาเวตพฺพ อย ทุติโย
ปาติโมกฺขุทฺเทโส ฯ นิทาน อุทฺทิสิตฺวา จตฺตาริ ปาราชิกานิ
อุทฺทิสิตฺวา เตรส สงฺฆาทิเสเส อุทฺทิสิตฺวา อวเสส สุเตน สาเวตพฺพ
อย ตติโย ปาติโมกฺขุทฺเทโส ฯ นิทาน อุทฺทสิ ิตฺวา จตฺตาริ
ปาราชิกานิ อุทฺทิสิตฺวา เตรส สงฺฆาทิเสเส อุทฺทิสิตฺวา เทฺว อนิยเต
อุทฺทิสิตฺวา อวเสส สุเตน สาเวตพฺพ อย จตุตฺโถ ปาติโมกฺขุทฺเทโส ฯ
วิตฺถาเรเนว ปฺจโม ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
ปาติโมกฺขุทฺเทสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ภควตา
สงฺขิตฺเตน ปาติโมกฺขุทฺเทโส อนฺุาโตติ สพฺพกาล สงฺขิตฺเตน
ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น
ภิกฺขเว สงฺขิตฺเตน ปาติโมกฺข อุทฺทิสติ พฺพ โย อุทฺทิเสยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน โกสเลสุ ชนปเทสุ
อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สฺจรภย ๑ อโหสิ ฯ ภิกฺขู
นาสกฺขึสุ วิตฺถาเรน ปาติโมกฺข อุททฺ ิสิตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สติ อนฺตราเย สงฺขิตฺเตน
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตุนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา
#๑ ม. ยุ. รา. สวรภย ฯ สี. สภยก ฯ สจรภยนฺติ อฏฏวีมนุสฺสภยนฺติ
#ตพฺพณฺณนา ฯ สจรภยนฺติ วนจรกภย เตนาห อฏฏวีมนุสฺสภยนฺติ ตฏฏีกา จ
#วิมติวิโนทนี จ ฯ
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ภิกฺขู อสติป อนฺตราเย สงฺขิตฺเตน ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อสติ อนฺตราเย
สงฺขิตฺเตน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ โย อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สติ อนฺตราเย สงฺขิตฺเตน
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตุ ฯ ตตฺริเม อนฺตรายา ราชนฺตราโย โจรนฺตราโย
อคฺยนฺตราโย อุทกนฺตราโย มนุสฺสนฺตราโย อมนุสฺสนฺตราโย
วาฬนฺตราโย สิรึสปนฺตราโย ชีวิตนฺตราโย พฺรหฺมจริยนฺตราโย ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เอวรูเปสุ อนฺตราเยสุ สงฺขิตฺเตน ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตุ อสติ อนฺตราเย วิตฺถาเรนาติ ฯ
[๑๖๘] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สงฺฆมชฺเฌ
อนชฺฌิฏา ธมฺม ภาสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ อนชฺฌฏิ เน ธมฺโม ภาสิตพฺโพ โย
ภาเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เถเรน
ภิกฺขุนา สาม วา ธมฺม ภาสิตุ ปร วา อชฺเฌสิตุนฺติ ฯ
[๑๖๙] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สงฺฆมชฺเฌ
อสมฺมตา วินย ปุจฺฉนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น
ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ อสมฺมเตน วินโย ปุจฺฉิตพฺโพ โย ปุจฺเฉยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ สมฺมเตน
วินย ปุจฺฉิตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ อตฺตนา
ว ๑ อตฺตาน สมฺมนฺนติ พฺพ ปเรน วา ปโร สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ
#๑ ม. วา ฯ อิโต ปร อิทีสเมว ฯ
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กถฺจ อตฺตนา ว อตฺตาน สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห อิตฺถนฺนาม วินย ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ เอว
อตฺตนา ว อตฺตาน สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ กถฺจ ปเรน ปโร
สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อิตฺถนฺนาโม
อิตฺถนฺนาม วินย ปุจฺเฉยฺยาติ ฯ เอว ปเรน ปโร
สมฺมนฺนิตพฺโพติ ฯ เตน โข ปน สมเยน เปสลา ภิกฺขู สงฺฆมชฺเฌ
สมฺมตา วินย ปุจฺฉนฺติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ลภนฺติ อาฆาต
ลภนฺติ อปฺปจฺจย วเธน ตชฺเชนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ สมฺมเตนป ปริส โอโลเกตฺวา
ปุคฺคล ตุลยิตฺวา วินย ปุจฺฉิตุนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สงฺฆมชฺเฌ อสมฺมตา วินย วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ อสมฺมเตน
วินโย วิสฺสชฺเชตพฺโพ โย วิสฺสชฺเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ สมฺมเตน วินย วิสฺสชฺเชตุ ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว สมฺมนฺนิตพฺโพ ๑ ฯ อตฺตนา ว อตฺตาน
สมฺมนฺนิตพฺพ ปเรน วา ปโร สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ กถฺจ อตฺตนา
ว อตฺตาน สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
#๑ ม. สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ
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อห อิตฺถนฺนาเมน วินย ปุฏโ  วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ ฯ เอว อตฺตนา
ว อตฺตาน สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ กถฺจ ปเรน ปโร สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ
พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนาเมน
วินย ปุฏโ  วิสฺสชฺเชยฺยาติ ฯ เอว ปเรน ปโร สมฺมนฺนิตพฺโพติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน เปสลา ภิกฺขู สงฺฆมชฺเฌ สมฺมตา วินย
วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ลภนฺติ อาฆาต ลภนฺติ อปฺปจฺจย
วเธน ตชฺเชนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ สมฺมเตนป ปริส โอโลเกตฺวา ปุคฺคล ตุลยิตฺวา
วินย วิสฺสชฺเชตุนฺติ ฯ
[๑๗๐] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อโนกาสกต
ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว อโนกาสกโต ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทตพฺโพ โย
โจเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอกาส
การาเปตฺวา อาปตฺติยา โจเทตุ กโรตุ อายสฺมา โอกาส
อหนฺต วตฺตุกาโมติ ฯ เตน โข ปน สมเยน เปสลา ภิกฺขู
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู โอกาส การาเปตฺวา อาปตฺติยา โจเทนฺติ ฯ
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ลภนฺติ อาฆาต ลภนฺติ อปฺปจฺจย วเธน ตชฺเชนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว กเตป โอกาเส
ปุคฺคล ตุลยิตฺวา อาปตฺติยา โจเทตุนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
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ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ปุรมฺหาก เปสลา ภิกฺขู โอกาส การาเปนฺตีติ
ปฏิกจฺเจว สุทฺธาน ภิกฺขูน อนาปตฺติกาน อวตฺถุสฺมึ อการเณ
โอกาส การาเปนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว
สุทฺธาน ภิกฺขูน อนาปตฺติกาน อวตฺถุสฺมึ อการเณ โอกาโส
การาเปตพฺโพ โย การาเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปุคฺคล ตุลยิตฺวา โอกาส การาเปตุนฺติ ๑ ฯ
[๑๗๑] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สงฺฆมชฺเฌ
อธมฺมกมฺม กโรนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น
ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ ๒ อธมฺมกมฺม กาตพฺพ โย กเรยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ กโรนฺตเิ ยว อธมฺมกมฺม ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อธมฺมกมฺเม กยิรมาเน ปฏิกฺโกสิตุนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน เปสลา ภิกฺขู ฉพฺพคฺคิเยหิ
ภิกฺขูหิ อธมฺมกมฺเม กยิรมาเน ปฏิกโฺ กสนฺติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
ลภนฺติ อาฆาต ลภนฺติ อปฺปจฺจย วเธน ตชฺเชนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ทิฏึป อาวิกาตุนฺติ ฯ
เตสเยว สนฺติเก ทิฏึ อาวิกโรนฺติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ลภนฺติ
อาฆาต ลภนฺติ อปฺปจฺจย วเธน ตชฺเชนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จตูหิ ปฺจหิ ปฏิกฺโกสิตุ ทฺวีหิ
ตีหิ ทิฏึ อาวิกาตุ เอเกน อธิฏาตุ น เม ต ขมตีติ ฯ
[๑๗๒] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สงฺฆมชฺเฌ
#๑ ม. กาตุนฺติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปาติโมกฺข อุทฺทิสมานา สฺจิจฺจ น สาเวนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ปาติโมกฺขุทฺเทสเกน สฺจิจฺจ น สาเวตพฺพ
โย น สาเวยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ สงฺฆสฺส ปาติโมกฺขุทฺเทสโก โหติ
กากสฺสรโก ฯ อถโข อายสฺมโต อุทายิสฺส เอตทโหสิ ภควตา
ปฺตฺต ปาติโมกฺขุทฺเทสเกน สาเวตพฺพนฺติ อหฺจมฺหิ กากสฺสรโก
กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปาติโมกฺขุทฺเทสเกน วายมิตุ
กถ สาเวยฺยนฺติ วายมนฺตสฺส อนาปตฺตีติ ฯ
[๑๗๓] เตน โข ปน สมเยน เทวทตฺโต สคหฏาย ปริสาย
ปาติโมกฺข อุทฺทิสติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
สคหฏาย ปริสาย ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ โย อุทฺทิเสยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๗๔] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สงฺฆมชฺเฌ
อนชฺฌิฏา ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ อนชฺฌิฏเน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ โย
อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เถราธิก ๑
ปาติโมกฺขนฺติ ฯ
#๑ สี. เถราเธยฺย ฯ เถราธิกนฺติ เถราธีน เถรายตฺต ภวิตุนฺติ อตฺโถ ฯ
#เถราเธยฺยนฺติป ปาโติ ตพฺพณฺณนา ฯ
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อฺติตฺถิยภาณวาร นิฏิต เอกาทสม ๑
[๑๗๕] อถโข ภควา ราชคเห ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
โจทนาวตฺถุ ๒ เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน
เยน โจทนาวตฺถุ ตทวสริ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ
อาวาเส สมฺพหุลา ภิกฺขู วิหรนฺติ ฯ ตตฺถ เถโร ภิกฺขุ
พาโล โหติ อพฺยตฺโต ฯ โส น ชานาติ อุโปสถ วา อุโปสถกมฺม
วา ปาติโมกฺข วา ปาติโมกฺขุทฺเทส วา ฯ อถโข เตส ภิกขฺ ูน
เอตทโหสิ ภควตา ปฺตฺต เถราธิก ปาติโมกฺขนฺติ อยฺจ
อมฺหาก เถโร พาโล อพฺยตฺโต น ชานาติ อุโปสถ วา อุโปสถกมฺม
วา ปาติโมกฺข วา ปาติโมกฺขุทฺเทส วา กถ นุ โข อเมฺหหิ
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
โย ตตฺถ ภิกขฺ ุ พฺยตฺโต ปฏิพโล ตสฺสาเธยฺย ปาติโมกฺขนฺติ ฯ
[๑๗๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
สมฺพหุลา ภิกฺขู วิหรนฺติ พาลา อพฺยตฺตา ฯ เต น ชานนฺติ
อุโปสถ วา อุโปสถกมฺม วา ปาติโมกฺข วา ปาติโมกฺขุทฺเทส
วา ฯ เต เถร อชฺเฌสึสุ อุทฺทิสตุ ภนฺเต เถโร ปาติโมกฺขนฺติ ฯ
โส เอวมาห น เม อาวุโส วตฺตตีติ ฯ ทุติย เถร ๓ อชฺเฌสึสุ
#๑ ม. ยุ. อฺติตฺถิยภาณวาร นิฏิต ฯ สี. อฺติตฺถิยภาณวาร เอกาทสม ฯ
#๒ โจทนาวตฺถุ นาม เอก นครนฺติ ตฏฏีกา ฯ ๓ ม. ยุ. ทุติยเถร ฯ
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อุทฺทิสตุ ภนฺเต เถโร ปาติโมกฺขนฺติ ฯ โสป เอวมาห น เม
อาวุโส วตฺตตีติ ฯ ตติย เถร ๑ อชฺเฌสึสุ อุททฺ ิสตุ ภนฺเต
เถโร ปาติโมกฺขนฺติ ฯ โสป เอวมาห น เม อาวุโส วตฺตตีติ ฯ
เอเตเนว อุปาเยน ยาวสงฺฆนวก อชฺเฌสึสุ อุททฺ ิสตุ อายสฺมา
ปาติโมกฺขนฺติ ฯ โสป เอวมาห น เม ภนฺเต วตฺตตีติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา ภิกขฺ ู วิหรนฺติ พาลา อพฺยตฺตา ฯ
เต น ชานนฺติ อุโปสถ วา อุโปสถกมฺม วา ปาติโมกฺข วา
ปาติโมกฺขุทฺเทส วา ฯ เต เถร อชฺเฌสนฺติ อุทฺทิสตุ ภนฺเต
เถโร ปาติโมกฺขนฺติ ฯ โส เอว วเทติ น เม อาวุโส
วตฺตตีติ ฯ ทุติย เถร อชฺเฌสนฺติ อุทฺทิสตุ ภนฺเต เถโร
ปาติโมกฺขนฺติ ฯ โสป เอว วเทติ น เม อาวุโส วตฺตตีติ ฯ
ตติย เถร อชฺเฌสนฺติ อุทฺทิสตุ ภนฺเต เถโร ปาติโมกฺขนฺติ ฯ
โสป เอว วเทติ น เม อาวุโส วตฺตตีติ ฯ เอเตเนว อุปาเยน
ยาวสงฺฆนวก อชฺเฌสนฺติ อุทฺทิสตุ อายสฺมา ปาติโมกฺขนฺติ ฯ
โสป เอว วเทติ น เม ภนฺเต วตฺตตีติ ฯ เตหิ ภิกฺขเว
ภิกฺขูหิ เอโก ภิกฺขุ สามนฺตา อาวาสา สชฺชุก ปาเหตพฺโพ
คจฺฉาวุโส สงฺขิตฺเตน วา วิตฺถาเรน วา ปาติโมกฺข ปริยาปุณิตฺวา
อาคจฺฉาติ ฯ อถโข ภิกฺขนู  เอตทโหสิ โก ๒ นุ โข ปาเหตพฺโพติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ตติยถร ฯ ๒ ม. ยุ. เกน นุโข ฯ
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ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เถเรน ภิกฺขุนา
นวก ภิกฺขุ อาณาเปตุนฺติ ฯ เถเรน อาณตฺตา นวา ภิกฺขู น
คจฺฉนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว เถเรน
อาณตฺเตน อคิลาเนน น คนฺตพฺพ โย น คจฺเฉยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๗๗] อถโข ภควา โจทนาวตฺถุสฺมึ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา
ปุนเทว ราชคห ปจฺจาคจฺฉิ ฯ เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา
ภิกฺขู ปณฺฑาย จรนฺเต ปุจฺฉนฺติ กติมี ๑ ภนฺเต ปกฺขสฺสาติ ฯ
ภิกฺขู เอวมาหสุ น โข มย อาวุโส ชานามาติ ฯ มนุสฺสา
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ ปกฺขคณนมตฺตมฺปเม สมณา
สกฺยปุตฺติยา น ชานนฺติ กิมฺปนิเม อฺ กิฺจิ กลฺยาณ
ชานิสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว
ปกฺขคณน อุคฺคเหตุนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ เกน นุ
โข ปกฺขคณนา อุคฺคเหตพฺพาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สพฺเพเหว ปกฺขคณน อุคฺคเหตุนฺติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน มนุสสฺ า ภิกฺขู ปณฺฑาย จรนฺเต ปุจฺฉนฺติ
กีวติกา ภนฺเต ภิกฺขูติ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ น โข มย อาวุโส
ชานามาติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ อฺมฺมฺปเม
สมณา สกฺยปุตฺติยา น ชานนฺติ กิมฺปนิเม อฺ
#๑ สี. กตมี ฯ
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กิฺจิ กลฺยาณ ชานิสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ู คเณตุนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ
กทา นุ โข ภิกฺขู คเณตพฺพาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ นามมตฺเตน ๑ วา คเณตุ สลาก
วา คเหตุนฺติ ๒ ฯ
[๑๗๘] เตน โข ปน สมเยน ภิกขฺ ู อชานนฺตา อชฺชโุ ปสโถติ
ทูร คาม ปณฺฑาย คจฺฉนฺติ ๓ ฯ เต อุทฺทสิ ฺสมาเนป
ปาติโมกฺเข อาคจฺฉนฺติ อุทฺทิฏมตฺเตป อาคจฺฉนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อาโรเจตุ อชฺชุโปสโถติ ฯ
อถโข ภิกฺขนู  เอตทโหสิ เกน นุ โข อาโรเจตพฺโพติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เถเรน ภิกฺขุนา
กาลวโต อาโรเจตุนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
เถโร กาลวโต นสฺสริ ๔ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว ภตฺตกาเลป อาโรเจตุนฺติ ฯ ภตฺตกาเลป นสฺสริ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ย กาล สรติ
ต กาล อาโรเจตุนฺติ ฯ
[๑๗๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส อุโปสถาคาร
อุกฺลาป โหติ ฯ อาคนฺตุกา ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
#๑ ม. นามคฺเคน ฯ ยุ. คณมคฺเคน สี. นามตฺเตน ฯ ๒ คาเหตุนฺติป ปาโ ฯ
#๓ ม. ยุ. จรนฺติ ฯ ๔ ม. ยุ. นสฺสรติ ฯ
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กถ หิ นาม ภิกฺขู อุโปสถาคาร น สมฺมชฺชิสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุโปสถาคาร สมฺมชฺชิตุนฺติ ฯ
อถโข ภิกขฺ ูน เอตทโหสิ เกน นุ โข อุโปสถาคาร
สมฺมชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว เถเรน ภิกฺขุนา นว ภิกฺขุ อาณาเปตุนฺติ ฯ เถเรน
อาณตฺตา นวา ภิกฺขู น สมฺมชฺชนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว เถเรน อาณตฺเตน อคิลาเนน น สมฺมชฺชิตพฺพ
โย น สมฺมชฺเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อุโปสถาคาเร อาสน อปฺปฺตฺต โหติ ฯ ภิกฺขู ฉมาย
นิสีทนฺติ ฯ คตฺตานิป จีวรานิป ปสุกิตานิ โหนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุโปสถาคาเร อาสน
ปฺาเปตุนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ เกน นุ โข
อุโปสถาคาเร อาสน ปฺาเปตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เถเรน ภิกฺขุนา นว ภิกฺขุ
อาณาเปตุนฺติ ฯ เถเรน อาณตฺตา นวา ภิกฺขู อาสน ๑ น ปฺาเปนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว เถเรน
อาณตฺเตน อคิลาเนน อาสน ๑ น ปฺาเปตพฺพ โย น ปฺาเปยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อุโปสถาคาเร
ปทีโป น โหติ ฯ ภิกฺขุ อนฺธกาเร กายมฺป จีวรมฺป อกฺกมนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว อุโปสถาคาเร
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปทีป กาตุนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ เกน นุ โข อุโปสถาคาเร
ปทีโป กาตพฺโพติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เถเรน ภิกฺขุนา นว ภิกฺขุ อาณาเปตุนฺติ ฯ
เถเรน อาณตฺตา นวา ภิกฺขู น ปทีเปนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว เถเรน อาณตฺเตน อคิลาเนน นปฺปทีเปตพฺโพ ๑
โย นปฺปทีเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ๒ ฯ
[๑๘๐] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู พาลา อพฺยตฺตา
#๑ นปฺปทีเปตพฺพ ฯ ๒ อิโต ปร ปานียปริโภชนียุปฏปนวตฺถุ ม. ยุ. โปตฺถเกสุ
#เอว ทิสฺสติ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส อาวาสิกา ภิกฺขู เนว
#ปานีย อุปฏาเปนฺติ น ปริโภชนีย อุปฏาเปนฺติ ฯ อาคนฺตุกา ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ
#ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อาวาสิกา ภิกฺขู เนว ปานีย อุปฏาเปสฺสนฺติ น
#ปริโภชนีย อุปฏาเปสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
#ภิกฺขเว ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปตุนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ เกน
#นุ โข ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
#อนุชานามิ ภิกฺขเว เถเรน ภิกฺขุนา นว ภิกฺขุ อาณาเปตุนฺติ ฯ เถเรน อาณตฺตา นวา
#ภิกฺขู น อุปฏาเปนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว เถเรน อาณตฺเตน
#อคิลาเนน น อุปฏาเปตพฺพ โย น อุปฏาเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
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ทิสงฺคมิกา อาจริยุปชฺฌาเย น ๑ อาปุจฺฉึสุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว สมฺพหุลา ภิกฺขู พาลา อพฺยตฺตา
ทิสงฺคมิกา อาจริยุปชฺฌาเย น ๑ อาปุจฺฉนฺติ ฯ เต ๒ ภิกฺขเว
อาจริยุปชฺฌาเยหิ ปุจฺฉิตพฺพา กห คมิสฺสถ เกน สทฺธึ คมิสฺสถาติ ฯ
เต เจ ภิกขฺ เว พาลา อพฺยตฺตา อฺเ พาเล อพฺยตฺเต
อปทิเสยฺยุ น ภิกฺขเว อาจริยุปชฺฌาเยหิ อนุชานิตพฺพา อนุชาเนยฺยุ
เจ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต เจ ๓ ภิกฺขเว พาลา อพฺยตฺตา
อนนฺุาตา อาจริยุปชฺฌาเยหิ คจฺเฉยฺยฺุเจ ๔ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส สมฺพหุลา ภิกขฺ ู
วิหรนฺติ พาลา อพฺยตฺตา ฯ เต น ชานนฺติ อุโปสถ วา อุโปสถกมฺม
วา ปาติโมกฺข วา ปาติโมกฺขุทฺเทส วา ฯ ตตฺถ อฺโ ภิกฺขุ
อาคจฺฉติ พหุสฺสุโต อาคตาคโม ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร
ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี ลชฺชี กุกกฺ ุจฺจโก สิกฺขากาโม ฯ เตหิ
ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ โส ภิกฺขุ สงฺคเหตพฺโพ อนุคฺคเหตพฺโพ อุปลาเปตพฺโพ
อุปฏาเปตพฺโพ จุณฺเณน มตฺตกิ าย ทนฺตกฏเน มุโขทเกน
โน เจ สงฺคเณฺหยฺยุ อนุคฺคเณฺหยฺยุ อุปลาเปยฺยุ อุปฏาเปยฺยุ
จุณฺเณน มตฺติกาย ทนฺตกฏเน มุโขทเกน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลาh
#๑ ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ สพฺพตฺถ เตหีติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. จ ฯ
#๔ ยุ. คจฺเฉยฺยุ ฯ สี. คจฺเฉยฺยฺุเจว ฯ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 234

ภิกฺขู วิหรนฺติ พาลา อพฺยตฺตา ฯ เต น ชานนฺติ อุโปสถ วา
อุโปสถกมฺม วา ปาติโมกฺข วา ปาติโมกฺขุทฺเทส วา ฯ เตหิ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ูหิ เอโก ภิกฺขุ สามนฺตา อาวาสา สชฺชุก ปาเหตพฺโพ
คจฺฉาวุโส สงฺขิตฺเตน วา วิตฺถาเรน วา ปาติโมกฺข ปริยาปุณิตฺวา
อาคจฺฉาติ ฯ เอวฺเจต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ
เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ สพฺเพเหว ยตฺถ ชานนฺติ อุโปสถ วา
อุโปสถกมฺม วา ปาติโมกฺข วา ปาติโมกฺขุทฺเทส วา โส อาวาโส
คนฺตพฺโพ โน เจ คจฺเฉยฺยุ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส สมฺพหุลา ภิกฺขู วสฺส วสนฺติ พาลา
อพฺยตฺตา ฯ เต น ชานนฺติ อุโปสถ วา อุโปสถกมฺม วา
ปาติโมกฺข วา ปาติโมกฺขุทฺเทส วา ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ
เอโก ภิกฺขุ สามนฺตา อาวาสา สชฺชกุ  ปาเหตพฺโพ คจฺฉาวุโส
สงฺขิตฺเตน วา วิตฺถาเรน วา ปาติโมกฺข ปริยาปุณิตฺวา อาคจฺฉาติ ฯ
เอวฺเจต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ เอโก ภิกฺขุ
สตฺตาหกาลิก ปาเหตพฺโพ คจฺฉาวุโส สงฺขิตฺเตน วา วิตฺถาเรน
วา ปาติโมกฺข ปริยาปุณิตฺวา อาคจฺฉาติ ฯ เอวฺเจต ลเภถ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ น ภิกฺขเว เตหิ ภิกขฺ ูหิ ตสฺมึ
อาวาเส วสฺส วสิตพฺพ วเสยฺยุ เจ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๘๑] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สนฺนิปตถ ภิกฺขเว
สงฺโฆ อุโปสถ กริสฺสตีติ ฯ เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺต
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เอตทโวจ อตฺถิ ภนฺเต ภิกฺขุ คิลาโน โส อนาคโตติ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา ปาริสุทฺธึ ทาตุ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพา ฯ เตน คิลาเนน ภิกฺขุนา เอก ภิกฺขุ
อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสิทตี ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย ปาริสุทธฺ ึ ทมฺมิ ปาริสุทฺธึ
เม หร ปาริสุทฺธึ เม อาโรเจหีติ ฯ กาเยน วิฺาเปติ วาจาย
วิฺาเปติ กาเยน วาจาย วิฺาเปติ ทินฺนา โหติ ปาริสทุ ฺธิ ฯ
น กาเยน วิฺาเปติ น วาจาย วิฺาเปติ น กาเยน วาจาย
วิฺาเปติ น ทินฺนา โหติ ปาริสุทฺธิ ฯ เอวฺเจต ลเภถ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ โส ภิกขฺ เว คิลาโน ภิกฺขุ
มฺเจน วา ปเน วา สงฺฆมชฺเฌ ๑ อาเนตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ ฯ
สเจ ภิกฺขเว คิลานุปฏากาน ภิกฺขูน เอว โหติ สเจ โข
มย คิลาน านา จาเวสฺสาม อาพาโธ วา อภิวฑฺฒิสฺสติ
กาลกิริยา วา ภวิสฺสตีติ น ภิกฺขเว คิลาโน [๒] านา จาเวตพฺโพ
สงฺเฆน ตตฺถ คนฺตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ ฯ น เตฺวว วคฺเคน
สงฺเฆน อุโปสโถ กาตพฺโพ กเรยฺย เจ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ปาริสุทฺธิหารโก เจ ภิกขฺ เว ทินฺนาย ปาริสุทฺธิยา ตตฺเถว ปกฺกมติ
อฺสฺส ทาตพฺพา ปาริสุทฺธิ ฯ ปาริสุทฺธิหารโก เจ ภิกขฺ เว
ทินฺนาย ปาริสุทฺธิยา ตตฺเถว วิพฺภมติ กาล กโรติ สามเณโร
ปฏิชานาติ สิกฺข ปจฺจกฺขาตโก ปฏิชานาติ อนฺติมวตฺถุ อชฺฌา#๑ โป. สงฺฆมชฺฌ ฯ ๒ ม. ภิกฺขุ ฯ
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ปนฺนโก ปฏิชานาติ อุมฺมตฺตโก ปฏิชานาติ ขิตฺตจิตฺโต ปฏิชานาติ
เวทนฏโฏ ปฏิชานาติ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิตฺตโก ปฏิชานาติ
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺขิตฺตโก ปฏิชานาติ ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิตตฺ โก ปฏิชานาติ ปณฺฑโก ปฏิชานาติ
เถยฺยสวาสโก ปฏิชานาติ ติตฺถิยปกฺกนฺตโก ปฏิชานาติ ติรจฺฉานคโต
ปฏิชานาติ มาตุฆาตโก ปฏิชานาติ ปตุฆาตโก ปฏิชานาติ
อรหนฺตฆาตโก ปฏิชานาติ ภิกฺขุนีทูสโก ปฏิชานาติ
สงฺฆเภทโก ปฏิชานาติ โลหิตุปฺปาทโก ปฏิชานาติ อุภโตพฺยฺชนโก
ปฏิชานาติ อฺสฺส ทาตพฺพา ปาริสุทฺธิ ฯ ปาริสุทฺธิหารโก
เจ ภิกฺขเว ทินฺนาย ปาริสุทฺธิยา อนฺตรามคฺเค ปกฺกมติ ฯ
อนาหฏา โหติ ปาริสุทธฺ ิ ฯ ปาริสุทธฺ ิหารโก เจ ภิกฺขเว ทินฺนาย
ปาริสุทฺธิยา อนฺตรามคฺเค วิพฺภมติ กาล กโรติ ฯเปฯ อุภโตพฺยฺชนโก
ปฏิชานาติ อนาหฏา โหติ ปาริสทุ ฺธิ ฯ ปาริสุทฺธิหารโก
เจ ภิกฺขเว ทินฺนาย ปาริสุทฺธิยา สงฺฆปฺปตฺโต ปกฺกมติ
อาหฏา โหติ ปาริสุทฺธิ ฯ ปาริสุทฺธหิ ารโก เจ ภิกฺขเว ทินฺนาย
ปาริสุทฺธิยา สงฺฆปฺปตฺโต วิพฺภมติ กาล กโรติ ฯเปฯ อุภโตพฺยฺชนโก
ปฏิชานาติ อาหฏา โหติ ปาริสทุ ฺธิ ฯ ปาริสุทฺธิหารโก
เจ ภิกฺขเว ทินฺนาย ปาริสุทฺธิยา สงฺฆปฺปตฺโต สุตฺโต น อาโรเจติ
ปมตฺโต น อาโรเจติ สมาปนฺโน น อาโรเจติ อาหฏา โหติ
ปาริสุทฺธิ ฯ ปาริสุทฺธิหารกสฺส อนาปตฺติ ฯ ปาริสุทฺธิหารโก เจ
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ภิกฺขเว ทินนฺ าย ปาริสทุ ฺธิยา สงฺฆปฺปตฺโต สฺจิจฺจ น อาโรเจติ
อาหฏา โหติ ปาริสุทฺธิ ปาริสุทฺธิหารกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๘๒] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สนฺนิปตถ ภิกฺขเว
สงฺโฆ กมฺม กริสฺสตีติ ฯ เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ อตฺถิ ภนฺเต ภิกฺขุ คิลาโน โส อนาคโตติ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา ฉนฺท ทาตุ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ ฯ เตน คิลาเนน ภิกฺขุนา เอก ภิกฺขุ
อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย ฉนฺท ทมฺมิ ฉนฺท เม
หร ฉนฺท เม อาโรเจหีติ ฯ กาเยน วิฺาเปติ วาจาย
วิฺาเปติ กาเยน วาจาย วิฺาเปติ ทินโฺ น โหติ ฉนฺโท ฯ
น กาเยน วิฺาเปติ น วาจาย วิฺาเปติ น กาเยน วาจาย
วิฺาเปติ น ทินฺโน โหติ ฉนฺโท ฯ เอวฺเจต ลเภถ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ โส ภิกขฺ เว คิลาโน ภิกฺขุ
มฺเจน วา ปเน ว สงฺฆมชฺเฌ อาเนตฺวา กมฺม กาตพฺพ
สเจ ภิกฺขเว คิลานุปฏากาน ภิกฺขูน เอว โหติ สเจ โข
มย คิลาน านา จาเวสฺสาม อาพาโธ วา อภิวฑฺฒิสฺสติ
กาลกิริยา วา ภวิสฺสตีติ น ภิกฺขเว คิลาโน [๑] านา จาเวตพฺโพ
สงฺเฆน ตตฺถ คนฺตฺวา กมฺม กาตพฺพ น เตฺวว วคฺเคน สงฺเฆน
กมฺม กาตพฺพ กเรยฺย เจ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ๒ ฯ ฉนฺทหารโก
#๑ ม. ภิกฺขุ ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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เจ ภิกฺขเว ทินฺเน ฉนฺเท ตตฺเถว ปกฺกมติ อฺสฺส ทาตพฺโพ
ฉนฺโท ฯ ฉนฺทหารโก เจ ภิกฺขเว ทินฺเน ฉนฺเท ตตฺเถว วิพฺภมติ
กาล กโรติ สามเณโร ปฏิชานาติ สิกฺข ปจฺจกฺขาตโก ปฏิชานาติ
อนฺติมวตฺถุ อชฺฌาปนฺนโก ปฏิชานาติ อุมฺมตฺตโก ปฏิชานาติ
ขิตฺตจิตฺโต ปฏิชานาติ เวทนฏโฏ ปฏิชานาติ อาปตฺติยา
อทสฺสเน อุกฺขิตฺตโก ปฏิชานาติ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกขฺ ิตฺตโก
ปฏิชานาติ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิตฺตโก
ปฏิชานาติ ปณฺฑโก ปฏิชานาติ เถยฺยสวาสโก ปฏิชานาติ
ติตฺถิยปกฺกนฺตโก ปฏิชานาติ ติรจฺฉานคโต ปฏิชานาติ มาตุฆาตโก
ปฏิชานาติ ปตุฆาตโก ปฏิชานาติ อรหนฺตฆาตโก
ปฏิชานาติ ภิกฺขุนีทูสโก ปฏิชานาติ สงฺฆเภทโก ปฏิชานาติ
โลหิตุปฺปาทโก ปฏิชานาติ อุภโตพฺยฺชนโก ปฏิชานาติ อฺสฺส
ทาตพฺโพ ฉนฺโท ฯ ฉนฺทหารโก เจ ภิกฺขเว ทินฺเน ฉนฺเท
อนฺตรามคฺเค ปกฺกมติ อนาหโฏ โหติ ฉนฺโท ฯ ฉนฺทหารโก
เจ ภิกฺขเว ทินฺเน ฉนฺเท อนฺตรามคฺเค วิพฺภมติ กาล กโรติ
ฯเปฯ อุภโตพฺยฺชนโก ปฏิชานาติ อนาหโฏ โหติ ฉนฺโท ฯ
ฉนฺทหารโก เจ ภิกฺขเว ทินฺเน ฉนฺเท สงฺฆปฺปตฺโต ปกฺกมติ
อาหโฏ โหติ ฉนฺโท ฯ ฉนฺทหารโก เจ ภิกฺขเว ทินฺเน ฉนฺเท
สงฺฆปฺปตฺโต วิพฺภมติ กาล กโรติ ฯเปฯ อุภโตพฺยฺชนโก
ปฏิชานาติ อาหโฏ โหติ ฉนฺโท ฯ ฉนฺทหารโก เจ ภิกฺขเว
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ทินฺเน ฉนฺเท สงฺฆปฺปตฺโต สุตฺโต น อาโรเจติ ปมตฺโต น
อาโรเจติ สมาปนฺโน น อาโรเจติ อาหโฏ โหติ ฉนฺโท ฯ
ฉนฺทหารกสฺส อนาปตฺติ ฯ ฉนฺทหารโก เจ ภิกขฺ เว ทินฺเน ฉนฺเท
สงฺฆปฺปตฺโต สฺจิจฺจ น อาโรเจติ อาหโฏ โหติ ฉนฺโท ฯ
ฉนฺทหารกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ
ปาริสุทฺธึ เทนฺเตน ฉนฺทป ทาตุ สนฺติ สงฺฆสฺส กรณียนฺติ ฯ
[๑๘๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตร ภิกฺขุ ตทหุโปสเถ
าตกา คณฺหึสุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ตทหุโปสเถ าตกา คณฺหนฺติ ฯ เต าตกา
ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ วจนียา อิงฺฆ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต อิม ภิกฺขุ
มุหุตฺต มฺุจถ ยาวาย ภิกฺขุ อุโปสถ กโรตีติ ฯ เอวฺเจต
ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ เต าตกา ภิกฺขูหิ
เอวมสฺสุ วจนียา อิงฆฺ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต มุหุตฺต เอกมนฺต
โหถ ยาวาย ภิกฺขุ ปาริสุทฺธึ เทตีติ ฯ เอวฺเจต ลเภถ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ เต าตกา ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ
วจนียา อิงฺฆ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต อิม ภิกฺขุ มุหุตฺต นิสสฺ ีม
เนถ ยาว สงฺโฆ อุโปสถ กโรตีติ ฯ เอวฺเจต ลเภถ อิจฺเจต
กุสล โน เจ ลเภถ น เตฺวว วคฺเคน สงฺเฆน อุโปสโถ
กาตพฺโพ กเรยฺย เจ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ตทหุโปสเถ ราชาโน คณฺหนฺติ ฯเปฯ โจรา คณฺหนฺติ ...
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ธุตฺตา คณฺหนฺติ ... ภิกฺขปุ จฺจตฺถิกา คณฺหนฺติ ฯ เต ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา
ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ วจนียา อิงฺฆ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต อิม ภิกฺขุ
มุหุตฺต มฺุจถ ยาวาย ภิกฺขุ อุโปสถ กโรตีติ ฯ เอวฺเจต
ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ เต ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา
ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ วจนียา อิงฺฆ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต มุหุตฺต
เอกมนฺต โหถ ยาวาย ภิกฺขุ ปาริสทุ ฺธึ เทตีติ ฯ เอวฺเจต
ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ เต ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา
ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ วจนียา อิงฺฆ ตุเมฺห อายสฺมนโต อิม ภิกฺขุ
มุหุตฺต นิสสฺ ีม เนถ ยาว สงฺโฆ อุโปสถ กโรตีติ ฯ เอวฺเจต
ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ น เตฺวว วคฺเคน สงฺเฆน
อุโปสโถ กาตพฺโพ กเรยฺย เจ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๘๔] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สนฺนิปตถ ภิกฺขเว
อตฺถิ สงฺฆสฺส กรณียนฺติ ฯ เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ
ภควนฺต เอตทโวจ อตฺถิ ภนฺเต คคฺโค นาม ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโก
โส อนาคโตติ ฯ เทฺวเม ภิกฺขเว อุมฺมตฺตกา อตฺถิ ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโก
สรติป อุโปสถ นป สรติ สรติป สงฺฆกมฺม นป สรติ
อตฺถิ เนว สรติ อาคจฺฉติป อุโปสถ นป อาคจฺฉติ อาคจฺฉติป
สงฺฆกมฺม นป อาคจฺฉติ อตฺถิ เนว อาคจฺฉติ ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว
ยฺวาย อุมฺมตฺตโก สรติป อุโปสถ นป สรติ สรติป สงฺฆกมฺม
นป สรติ อาคจฺฉติป อุโปสถ นป อาคจฺฉติ อาคจฺฉติป สงฺฆ-
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กมฺม นป อาคจฺฉติ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เอวรูปสฺส อุมฺมตฺตกสฺส
อุมฺมตฺตกสมฺมตึ ทาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพา ฯ
พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ คคฺโค ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโก สรติป อุโปสถ นป
สรติ สรติป สงฺฆกมฺม นป สรติ อาคจฺฉติป อุโปสถ นป
อาคจฺฉติ อาคจฺฉติป สงฺฆกมฺม นป อาคจฺฉติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ คคฺคสฺส ภิกฺขุโน อุมฺมตฺตกสฺส อุมฺมตฺตกสมฺมตึ
ทเทยฺย สเรยฺย วา คคฺโค ภิกฺขุ อุโปสถ น วา สเรยฺย
สเรยฺย วา สงฺฆกมฺม น วา สเรยฺย อาคจฺเฉยฺย วา อุโปสถ
น วา อาคจฺเฉยฺย อาคจฺเฉยฺย วา สงฺฆกมฺม น วา อาคจฺเฉยฺย
สงฺโฆ สห วา คคฺเคน วินา วา คคฺเคน อุโปสถ กเรยฺย
สงฺฆกมฺม กเรยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
คคฺโค ภิกฺขุ อุมฺมตฺตโก สรติป อุโปสถ นป สรติ สรติป
สงฺฆกมฺม นป สรติ อาคจฺฉติป อุโปสถ นป อาคจฺฉติ อาคจฺฉติป
สงฺฆกมฺม นป อาคจฺฉติ ฯ สงฺโฆ คคฺคสฺส ภิกฺขุโน อุมฺมตฺตกสฺส
อุมฺมตฺตกสมฺมตึ เทติ สเรยฺย วา คคฺโค ภิกฺขุ อุโปสถ น วา
สเรยฺย สเรยฺย วา สงฺฆกมฺม น วา สเรยฺย อาคจฺเฉยฺย วา
อุโปสถ น วา อาคจฺเฉยฺย อาคจฺเฉยฺย วา สงฺฆกมฺม น วา
อาคจฺเฉยฺย สงฺโฆ สห วา คคฺเคน วินา วา คคฺเคน อุโปสถ
กริสฺสติ สงฺฆกมฺม กริสฺสติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ คคฺคสฺส
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ภิกฺขุโน อุมฺมตฺตกสฺส อุมฺมตฺตกสมฺมติยา ทาน สเรยฺย วา
คคฺโค ภิกฺขุ อุโปสถ น วา สเรยฺย สเรยฺย วา สงฺฆกมฺม น
วา สเรยฺย อาคจฺเฉยฺย วา อุโปสถ น วา อาคจฺเฉยฺย
อาคจฺเฉยฺย วา สงฺฆกมฺม น วา อาคจฺเฉยฺย สงฺโฆ สห วา
คคฺเคน วินา วา คคฺเคน อุโปสถ กริสฺสติ สงฺฆกมฺม กริสสฺ ติ
โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ ทินฺนา สงฺเฆน
คคฺคสฺส ภิกฺขุโน อุมมฺ ตฺตกสฺส อุมฺมตฺตกสมฺมติ สเรยฺย วา
คคฺโค ภิกฺขุ อุโปสถ น วา สเรยฺย สเรยฺย วา สงฺฆกมฺม น
วา สเรยฺย อาคจฺเฉยฺย วา อุโปสถ น วา อาคจฺเฉยฺย อาคจฺเฉยฺย
วา สงฺฆกมฺม น วา อาคจฺเฉยฺย สงฺโฆ สห วา คคฺเคน
วินา วา คคฺเคน อุโปสถ กริสฺสติ สงฺฆกมฺม กริสฺสติ ฯ ขมติ
สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ
[๑๘๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
จตฺตาโร ภิกฺขู วิหรนฺติ ฯ อถโข เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ
ภควตา ปฺตฺต อุโปสโถ กาตพฺโพติ มยฺจมฺห ๑ จตฺตาโร
ชนา กถ นุ โข อเมฺหหิ อุโปสโถ กาตพฺโพติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จตุนฺน ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตุนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส
ตทหุโปสเถ ตโย ภิกฺขู วิหรนฺติ ฯ อถโข เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ
ภควตา อนฺุาต จตุนฺน ปาติโมกฺข อุทฺทิสติ ุ มยฺจมฺห ๑
#๑ ม. ยุ. มยฺจมฺหา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ตโย ชนา กถ นุ โข อเมฺหหิ อุโปสโถ กาตพฺโพติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ติณฺณนฺน อฺมฺ ๑
ปาริสุทฺธิอุโปสถ กาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺโพ ฯ
พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน เต ภิกฺขู าเปตพฺพา สุณนฺตุ
เม อายสฺมนฺตา อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส ยทายสฺมนฺตาน
ปตฺตกลฺล มย อฺมฺ ๑ ปาริสุทฺธิอุโปสถ กเรยฺยามาติ ฯ
เถเรน ภิกฺขุนา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทิตวฺ า
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เต ภิกฺขู เอวมสฺสุ วจนียา ปริสุทโฺ ธ
อห อาวุโส ปริสุทฺโธติ ม ธาเรถ ปริสุทฺโธ อห อาวุโส
ปริสุทฺโธติ ม ธาเรถ ปริสุทฺโธ อห อาวุโส ปริสุทโฺ ธติ
ม ธาเรถาติ ฯ นวเกน ภิกฺขุนา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา
อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เต ภิกฺขู เอวมสฺสุ
วจนียา ปริสุทฺโธ อห ภนฺเต ปริสทุ ฺโธติ ม ธาเรถ ปริสุทโฺ ธ
อห ภนฺเต ปริสุทโฺ ธติ ม ธาเรถ ปริสุทฺโธ อห ภนฺเต
ปริสุทฺโธติ ม ธาเรถาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุโปสเถ เทฺว ภิกฺขู วิหรนฺติ ฯ อถโข เตส ภิกฺขนู 
เอตทโหสิ ภควตา อนฺุาต จตุนฺน ปาติโมกฺข อุททฺ ิสิตุ
ติณฺณนฺน อฺมฺ ๑ ปาริสุทฺธอิ ุโปสถ กาตุ มยฺจมฺห เทฺว
ชนา กถ นุ โข อเมฺหหิ อุโปสโถ กาตพฺโพติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ทฺวินฺน ปาริสุทฺธิอโุ ปสถ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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กาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺโพ ฯ เถเรน ภิกฺขุนา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกุฏกิ  นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
นโว ภิกฺขุ เอวมสฺส วจนีโย ปริสทุ ฺโธ อห อาวุโส ปริสุทโฺ ธติ
ม ธาเรหิ ปริสุทฺโธ อห อาวุโส ปริสุทฺโธติ ม ธาเรหิ
ปริสุทฺโธ อห อาวุโส ปริสุทโฺ ธติ ม ธาเรหีติ ฯ นวเกน
ภิกฺขุนา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เถโร ภิกขฺ ุ เอวมสฺส วจนีโย ปริสุทฺโธ อห
ภนฺเต ปริสทุ ฺโธติ ม ธาเรถ ปริสุทโฺ ธ อห ภนฺเต ปริสุทฺโธติ
ม ธาเรถ ปริสุทฺโธ อห ภนฺเต ปริสุทฺโธติ ม ธาเรถาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ เอโก
ภิกฺขุ วิหรติ ฯ อถโข ตสฺส ภิกฺขุโน เอตทโหสิ ภควตา
อนฺุาต จตุนฺน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตุ ติณฺณนฺน อฺมฺ
ปาริสุทฺธิอุโปสถ กาตุ ทฺวินฺน ปาริสุทฺธิอุโปสถ กาตุ อหฺจมฺหิ
เอกโก กถ นุ โข มยา อุโปสโถ กาตพฺโพติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส
ตทหุโปสเถ เอโก ภิกฺขุ วิหรติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ยตฺถ
ภิกฺขู ปฏิกกฺ มนฺติ อุปฏานสาลาย วา มณฺฑเป วา รุกฺขมูเล
วา โส เทโส สมฺมชฺชิตวฺ า ๑ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปตฺวา
#๑ โส เทโส สมฺมชฺชิตฺวาติ ต เทส สมฺมชฺชิตฺวา ฯ อุปโยคตฺเถ ปจฺจตฺตนฺติ
#ตพฺพณฺณนา ฯ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 245

อาสน ปฺาเปตฺวา ปทีป กตฺวา นิสีทิตพฺพ ฯ สเจ อฺเ
ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ เตหิ สทฺธึ อุโปสโถ กาตพฺโพ โน เจ
อาคจฺฉนฺติ อชฺช เม อุโปสโถติ อธิฏาตพฺโพ โน เจ
อธิฏเหยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยตฺถ จตฺตาโร
ภิกฺขู วิหรนฺติ น เอกสฺส ปาริสุทฺธึ อาหริตฺวา ตีหิ ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตพฺพ อุทฺทิเสยฺยฺุเจ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว
ยตฺถ ตโย ภิกฺขู วิหรนฺติ น เอกสฺส ปาริสุทฺธึ อาหริตฺวา
ทฺวีหิ ปาริสุทฺธิอุโปสโถ กาตพฺโพ กเรยฺยฺุเจ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยตฺถ เทฺว ภิกฺขู วิหรนฺติ น เอกสฺส
ปาริสุทฺธึ อาหริตฺวา เอเกน อธิฏาตพฺโพ อธิฏเหยฺย เจ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๘๖] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ตทหุโปสเถ
อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ อถโข ตสฺส ภิกขฺ ุโน เอตทโหสิ
ภควตา ปฺตฺต น สาปตฺติเกน อุโปสโถ กาตพฺโพติ
อหฺจมฺหิ อาปตฺตึ อาปนฺโน กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตทหุโปสเถ
อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เอก ภิกขฺ ข
อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห อาวุโส อิตฺถนฺนาม
อาปตฺตึ อาปนฺโน ต ปฏิเทเสมีติ ฯ เตน วตฺตพฺโพ ปสฺสสีติ ฯ
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อาม ปสฺสามีติ ฯ อายตึ สวเรยฺยาสีติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ตทหุโปสเถ อาปตฺติยา เวมติโก โหติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา
เอก ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก
นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห อาวุโส
อิตฺถนฺนามาย อาปตฺติยา เวมติโก ยทา นิพฺเพมติโก ภวิสฺสามิ
ตทา ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามีติ วตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ
ปาติโมกฺข โสตพฺพ น เตฺวว ตปฺปจฺจยา อุโปสถสฺส อนฺตราโย
กาตพฺโพติ ฯ
[๑๘๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สภาค อาปตฺตึ
เทเสนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว สภาคา
อาปตฺติ เทเสตพฺพา โย เทเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สภาค อาปตฺตึ
ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว สภาคา
อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพา โย ปฏิคฺคเณฺหยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๑๘๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ปาติโมกฺเข
อุทฺทิสฺสมาเน อาปตฺตึ สรติ ฯ อถโข ตสฺส ภิกฺขุโน เอตทโหสิ
ภควตา ปฺตฺต น สาปตฺติเกน อุโปสโถ กาตพฺโพติ
อหฺจมฺหิ อาปตฺตึ อาปนฺโน กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปาติโมกฺเข
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อุทฺทิสฺสมาเน อาปตฺตึ สรติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา สามนฺโต ๑
ภิกฺขุ เอวมสฺส วจนีโย อห อาวุโส อิตฺถนฺนาม อาปตฺตึ
อาปนฺโน อิโต วุฏหิตฺวา ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามีติ วตฺวา
อุโปสโถ กาตพฺโพ ปาติโมกฺข โสตพฺพ น เตฺวว ตปฺปจฺจยา
อุโปสถสฺส อนฺตราโย กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน อาปตฺติยา เวมติโก โหติ ฯ เตน
ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สามนฺโต ๑ ภิกฺขุ เอวมสฺส วจนีโย อห อาวุโส
อิตฺถนฺนามาย อาปตฺติยา เวมติโก ยทา นิพฺเพมติโก ภวิสฺสามิ
ตทา ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามีติ วตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ
ปาติโมกฺข โสตพฺพ น เตฺวว ตปฺปจฺจยา อุโปสถสฺส อนฺตราโย
กาตพฺโพติ ฯ
[๑๘๙] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส
ตทหุโปสเถ สพฺโพ สงฺโฆ สภาค อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ อถโข
เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ ภควตา ปฺตฺต น สภาคา อาปตฺติ
เทเสตพฺพา น สภาคา อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพาติ อยฺจ
สพฺโพ สงฺโฆ สภาค อาปตฺตึ อาปนฺโน กถ นุ โข อเมฺหหิ
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สพฺโพ สงฺโฆ สภาค
อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ เอโก ภิกขฺ ุ
สามนฺตา อาวาสา สชฺชกุ  ปาเหตพฺโพ คจฺฉาวุโส ต อาปตฺตึ
#๑ ยุ. สามนฺตา ฯ
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ปฏิกริตฺวา อาคจฺฉ มยนฺเต สนฺติเก [๑] อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามาติ ฯ
เอวฺเจต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อย สพฺโพ สงฺโฆ สภาค อาปตฺตึ อาปนฺโน ยทา อฺ
ภิกฺขุ สุทฺธ อนาปตฺติก ปสฺสิสฺสติ ตทา ตสฺส สนฺติเก ต อาปตฺตึ
ปฏิกริสฺสตีติ วตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ ปาติโมกฺข อุทฺทสิ ิตพฺพ
น เตฺวว ตปฺปจฺจยา อุโปสถสฺส อนฺตราโย กาตพฺโพ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สพฺโพ
สงฺโฆ สภาคาย อาปตฺติยา เวมติโก โหติ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
สพฺโพ สงฺโฆ สภาคาย อาปตฺติยา เวมติโก ยทา นิพฺเพมติโก
ภวิสฺสติ ตทา ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสตีติ วตฺวา อุโปสโถ
กาตพฺโพ ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ น เตฺวว ตปฺปจฺจยา อุโปสถสฺส
อนฺตราโย กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส
วสฺสูปคโต สงฺโฆ สภาค อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ เตหิ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ูหิ เอโก ภิกฺขุ สามนฺตา อาวาสา สชฺชุก ปาเหตพฺโพ
คจฺฉาวุโส ต อาปตฺตึ ปฏิกริตฺวา อาคจฺฉ มยนฺเต สนฺติเก
ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามาติ ฯ เอวฺเจต ลเภยฺย อิจฺเจต
กุสล โน เจ ลเภถ เอโก ภิกฺขุ สตฺตาหกาลิก ปาเหตพฺโพ
คจฺฉาวุโส ต อาปตฺตึ ปฏิกริตฺวา อาคจฺฉ มยนฺเต สนฺติเก
#๑ ม. ต ฯ
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ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามาติ ฯ
[๑๙๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส สพฺโพ[
สงฺโฆ สภาค อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ โส น ชานาติ ตสฺสา
อาปตฺติยา นาม น โคตฺต ๑ ฯ ตตฺถฺโ ภิกฺขุ อาคจฺฉติ พหุสฺสุโต
อาคตาคโม ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต พฺยตฺโต
เมธาวี ลชฺชี กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม ฯ ตเมน อฺตโร ภิกขฺ ุ
เยน โส ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ
โย นุ โข อาวุโส เอวฺเจวฺจ กโรติ กึ นาม โส อาปตฺตึ
อาปชฺชตีติ ฯ โส เอวมาห โย โข อาวุโส เอวฺเจวฺจ
กโรติ อิม นาม โส อาปตฺตึ อาปชฺชติ อิม นาม ตฺว
อาวุโส อาปตฺตึ อาปนฺโน ปฏิกโรหิ ต อาปตฺตินฺติ ฯ โส
เอวมาห น โข อห อาวุโส เอโก ว อิม อาปตฺตึ อาปนฺโน
อย สพฺโพ สงฺโฆ อิม อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ โส เอวมาห
กินฺเต อาวุโส กริสฺสติ ปโร อาปนฺโน วา อนาปนฺโน วา
อิงฺฆ ตฺว อาวุโส สกาย อาปตฺติยา วุฏหาติ ฯ อถโข โส
ภิกฺขุ ตสฺส ภิกฺขุโน วจเนน ต อาปตฺตึ ปฏิกริตฺวา เยน เต
ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจ โย
กิร อาวุโส เอวฺเจวฺจ กโรติ อิม นาม โส อาปตฺตึ
อาปชฺชติ อิม นาม ตุเมฺห อาวุโส อาปตฺตึ อาปนฺนา ปฏิกโรถ
ต อาปตฺตินฺติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู น อิจฺฉึสุ ตสฺส ภิกฺขุโน
#๑ ม. ยุ. นามโคตฺต ฯ
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วจเนน ต อาปตฺตึ ปฏิกาตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส สพฺโพ สงฺโฆ สภาค
อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ โส น ชานาติ ตสฺสา อาปตฺติยา
นาม น โคตฺต ๑ ฯ ตตฺถฺโ ภิกฺขุ อาคจฺฉติ พหุสฺสุโต อาคตาคโม
ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี ลชฺชี
กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม ฯ ตเมน อฺตโร ภิกฺขุ เยน โส
ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ เอว วเทติ โย
นุ โข อาวุโส เอวฺเจวฺจ กโรติ กึ นาม โส อาปตฺตึ
อาปชฺชตีติ ฯ โส เอว วเทติ โย โข อาวุโส เอวฺเจวฺจ
กโรติ อิม นาม โส อาปตฺตึ อาปชฺชติ อิม นาม ตฺว
อาวุโส อาปตฺตึ อาปนฺโน ปฏิกโรหิ ต อาปตฺตินฺติ ฯ โส เอว
วเทติ น โข อห อาวุโส เอโก ว อิม อาปตฺตึ อาปนฺโน
อย สพฺโพ สงฺโฆ อิม อาปตฺตึ อาปนฺโนติ ฯ โส เอว วเทติ
กินฺเต อาวุโส กริสฺสติ ปโร อาปนฺโน วา อนาปนฺโน วา อิงฺฆ
ตฺว อาวุโส สกาย อาปตฺติยา วุฏหาติ ฯ โส เจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ตสฺส ภิกฺขุโน วจเนน ต อาปตฺตึ ปฏิกริตฺวา เยน เต
ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอว วเทติ โย
กิร อาวุโส เอวฺเจวฺจ กโรติ อิม นาม โส อาปตฺตึ
อาปชฺชติ อิม นาม ตุเมฺห อาวุโส อาปตฺตึ อาปนฺนา ปฏิกโรถ
ต อาปตฺตินฺติ ฯ เต เจ ภิกฺขเว ภิกฺขู ตสฺส ภิกฺขุโน วจเนน ต
#๑ ม. ยุ. นามโคตฺต ฯ
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อาปตฺตึ ปฏิกเรยฺยุ อิจฺเจต กุสล โน เจ ปฏิกเรยฺยุ น เต
ภิกฺขเว ภิกฺขู เตน ภิกฺขุนา อกามา วจนียาติ ฯ
โจทนาวตฺถุภาณวาร นิฏิต ฯ
[๑๙๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตึสุ จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ
เต น ชานึสุ อตฺถฺเ ๑ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต
ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ อกสุ
ปาติโมกฺข อุทฺทิสึสุ ฯ เตหิ อุทฺทิสฺสมาเน ปาติโมกฺเข อถฺเ ๒
อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉึสุ พหุตรา ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา
อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา วา เต
น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต
ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ กโรนฺติ
ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ เตหิ อุททฺ ิสฺสมาเน ปาติโมกฺเข อถฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ
ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสติ พฺพ ฯ อุทฺเทสกาน อนาปตฺติ ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา อาวาสิกา
ภิกฺขู สนฺนปิ ตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต น ชานนฺติ
อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน
#๑ อตฺถิ อฺเติ ปทจฺเฉโท ฯ ๒ อถ อฺเติ ปทจฺเฉโท ฯ
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วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ กโรนฺติ ปาติโมกฺข
อุทฺทิสนฺติ ฯ เตหิ อุททฺ ิสฺสมาเน ปาติโมกฺเข อถฺเ อาวาสิกา
ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯ อุทฺทิฏ สุอุททฺ ิฏ อวเสส
โสตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ
จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา
ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา
สมคฺคสฺิโน อุโปสถ กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ เตหิ
อุทฺทิสฺสมาเน ปาติโมกฺเข อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ สุอุทฺทิฏ อวเสส โสตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน
อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ?
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนปิ ตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา
วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ
เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ
กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุททฺ ิสนฺติ ฯ เตหิ อุทฺทิฏมตฺเต ปาติโมกฺเข
อถฺเ อาวาสิกา ภิกขฺ ู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว
ภิกฺขูหิ ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน อนาปตฺติ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา
อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต
น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต
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ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ กโรนฺติ
ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ เตหิ อุททฺ ิฏมตฺเต ปาติโมกฺเข อถฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯ อุทฺทิฏ สุอุทฺทิฏ
เตส สนฺติเก ปาริสุทฺธิ อาโรเจตพฺพา ฯ อุทฺเทสกาน อนาปตฺติ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา
อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต
น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต
ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ กโรนฺติ
ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ เตหิ อุททฺ ิฏมตฺเต ปาติโมกฺเข อถฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ โถกตรา ฯ อุทฺทฏิ  สุอุทฺทิฏ
เตส สนฺติเก ปาริสุทฺธิ อาโรเจตพฺพา ฯ อุทฺเทสกาน อนาปตฺติ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา
อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต
น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต
ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ กโรนฺติ
ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ เตหิ อุทฺทฏิ มตฺเต ปาติโมกฺเข อวุฏิตาย
ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ เตหิ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ูหิ ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน
อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา
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วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ
เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ
กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุททฺ ิสนฺติ ฯ เตหิ อุทฺทิฏมตฺเต ปาติโมกฺเข
อวุฏิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ สุอุทฺทิฏ เตส สนฺติเก ปาริสุทฺธิ
อาโรเจตพฺพา ฯ อุทฺเทสกาน อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู
สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน
วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุทฺทสิ นฺติ ฯ
เตหิ อุทฺทิฏ มตฺเต ปาติโมกฺเข เอกจฺจาย วุฏิตาย ปริสาย อถฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ เตหิ ภิกขฺ เว ภิกฺขูหิ ปุน
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู
สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา
สมคฺคสฺิโน อุโปสถ กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ เตหิ อุทฺทิฏมตฺเต ปาติโมกฺเข เอกจฺจาย วุฏิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา
ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ สุอทุ ฺทิฏ
เตส สนฺติเก ปาริสุทฺธิ อาโรเจตพฺพา ฯ อุทฺเทสกาน อนาปตฺติ ฯ
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อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา
อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต
น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต
ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ กโรนฺติ
ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ เตหิ อุททฺ ิฏมตฺเต ปาติโมกฺเข สพฺพาย
วุฏิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ
เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน
อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา
วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ
เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ
กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุททฺ ิสนฺติ ฯ เตหิ อุทฺทิฏมตฺเต ปาติโมกฺเข
สพฺพาย วุฏ ิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ  สุอุทฺทิฏ เตส สนฺติเก
ปาริสุทฺธิ อาโรเจตพฺพา ฯ อุทฺเทสกาน อนาปตฺติ ฯ
อนาปตฺติปณฺณรสก นิฏิต ฯ
[๑๙๒] อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา
วา ฯ เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ
เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน ๑ อุโปสถ ฯ
#๑ ม. ยุ. วคฺคสฺิโน ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ
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กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุททฺ ิสนฺติ ฯ เตหิ อุทฺทิสฺสมาเน ปาติโมกฺเข
อถฺเ อาวาสิกา ภิกขฺ ู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว
ภิกฺขูหิ ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ สุอุทฺทิฏ อวเสส โสตพฺพ ฯ
อุทฺเทสกาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ
จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา
ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา
สมคฺคสฺิโน อุโปสถ กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ เตหิ
อุทฺทิฏมตฺเต ปาติโมกฺเข อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ
อุทฺเทสกาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู
อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ  สุอุทฺทิฏ
เตส สนฺติเก ปาริสุทฺธิ อาโรเจตพฺพา ฯ อุทฺเทสกาน อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา
วา ฯ เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ
เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน อุโปสถ
กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุททฺ ิสนฺติ ฯ เตหิ อุทฺทิฏมตฺเต ปาติโมกฺเข
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อวุฏิตาย ปริสาย ฯเปฯ เอกจฺจาย วุฏิตาย ปริสาย ฯเปฯ
สพฺพาย วุฏ ิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ
อุทฺเทสกาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู
อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทฏิ  สุอุทฺทิฏ
เตส สนฺติเก ปาริสุทฺธิ อาโรเจตพฺพา ฯ อุทฺเทสกาน อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ
วคฺคาสมคฺคสฺิโน ๑ ปณฺณรสก นิฏิต ฯ
[๑๙๓] อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา
วา ฯ เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ
เต กปฺปติ นุ โข อมฺหาก อุโปสโถ กาตุ น นุ โข กปฺปตีติ
เวมติกา อุโปสถ กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ เตหิ อุททฺ ิสฺสมาเน
ปาติโมกฺเข อถฺเ อาวาสิกา ภิกขฺ ู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ
เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ สุอุทฺทิฏ อวเสส โสตพฺพ ฯ
อุทฺเทสกาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ
จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา
#๑ ม. วคฺคาวคฺคสฺิโน ... ฯ ยุ. วคฺคาวคฺคสฺิ ... ฯ
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ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต กปฺปติ นุ โข อมฺหาก อุโปสโถ กาตุ
น นุ โข กปฺปตีติ เวมติกา อุโปสถ กโรนฺติ ปาติโมกฺข
อุทฺทิสนฺติ ฯ เตหิ อุททฺ ิฏมตฺเต ปาติโมกฺเข ฯเปฯ อวุฏิตาย
ปริสาย ฯเปฯ เอกจฺจาย วุฏิตาย ปริสาย ฯเปฯ สพฺพาย
วุฏิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ
เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ  สุอุทฺทิฏ เตส สนฺติเก
ปาริสุทฺธิ อาโรเจตพฺพา ฯ อุทฺเทสกาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
เวมติกปณฺณรสก นิฏิต ฯ
[๑๙๔] อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ
เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต
กปฺปเตว อมฺหาก อุโปสโถ กาตุ น อมฺหาก น กปฺปตีติ
กุกฺกุจฺจปกตา อุโปสถ กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุททฺ ิสนฺติ ฯ เตหิ
อุทฺทิสฺสมาเน ปาติโมกฺเข อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ
อุทฺเทสกาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู
อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ  สุอุทฺทิฏ
อวเสส โสตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน
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ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา อาวาสิกา
ภิกฺขู สนฺนปิ ตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต ชานนฺติ
อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต กปฺปเตว อมฺหาก
อุโปสโถ กาตุ น อมฺหาก น กปฺปตีติ กุกกฺ จุ ฺจปกตา อุโปสถ
กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุททฺ ิสนฺติ ฯ เตหิ อุทฺทิฏมตฺเต ปาติโมกฺเข
ฯเปฯ อวุฏ ิตาย ปริสาย ฯเปฯ เอกจฺจาย วุฏิตาย ปริสาย
ฯเปฯ สพฺพาย วุฏิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกขฺ ู
อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯเปฯ อถฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ
สุอุทฺทิฏ เตส สนฺติเก ปาริสุทฺธิ อาโรเจตพฺพา ฯ อุทฺเทสกาน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
กุกฺกจุ ฺจปกตปณฺณรสก นิฏ ิต ฯ
[๑๙๕] อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา
วา ฯ เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ
เต นสฺสนฺเตเต ๑ วินสฺสนฺเตเต โก เตหิ อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา
อุโปสถ กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุทฺทสิ นฺติ ฯ เตหิ อุทฺทิสฺสมาเน
ปาติโมกฺเข อถฺเ อาวาสิกา ภิกขฺ ู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ
#๑ นสฺสนฺตุ เอเตติ ปทจฺเฉโท ฯ
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เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ อุสุทฺทิฏ อวเสส โสตพฺพ ฯ
อุทฺเทสกาน อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุโปสเถ สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ
จตฺตาโร วา อติเรกา วา ฯ เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา
ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต นสฺสนฺเตเต วินสฺสนฺเตเต โก เตหิ
อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา อุโปสถ กโรนฺติ ปาติโมกฺข อุทฺทิสนฺติ ฯ
เตหิ อุทฺทิฏ มตฺเต ปาติโมกฺเข ฯเปฯ อวุฏิตาย ปริสาย ฯเปฯ
เอกจฺจาย วุฏิตาย ปริสาย ฯเปฯ สพฺพาย วุฏิตาย ปริสาย
อถฺเ อาวาสิกา ภิกขฺ ู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว
ภิกฺขูหิ ปุน ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ ฯ อุทฺเทสกาน อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ สมสมา
ฯเปฯ โถกตรา ฯ อุทฺทิฏ สุอุทฺทิฏ เตส สนฺติเก ปาริสุทฺธิ
อาโรเจตพฺพา ฯ อุทฺเทสกาน อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
เกทปุเรกฺขารปณฺณรสก นิฏ ิต ฯ
ปฺจวีสติติก นิฏิต ฯ
[๑๙๖] อิธ ปน ภิกขฺ เว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุโปสเถ
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ จตฺตาโร วา อติเรกา
วา ฯ เต น ชานนฺติ อฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนฺโตสีม
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โอกฺกมนฺตีติ ฯเปฯ เต น ชานนฺติ อฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู
อนฺโตสีม โอกฺกนฺตาติ ฯเปฯ เต น ปสฺสนฺติ อฺเ อาวาสิเก
ภิกฺขู อนฺโตสีม โอกฺกมนฺเต ฯเปฯ เต น ปสฺสนฺติ อฺเ
อาวาสิเก ภิกฺขู อนฺโตสีม โอกฺกนฺเต ฯเปฯ เต น สุณนฺติ
อฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนฺโตสีม โอกฺกมนฺตีติ ฯเปฯ เต น
สุณนฺติ อฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนฺโตสีม โอกฺกนฺตาติ ฯเปฯ
อาวาสิเกน อาวาสิกา ... เอกสตปฺจสตฺตติติกนยโต อาวาสิเกน
อาคนฺตุกา อาคนฺตุเกน อาวาสิกา อาคนฺตุเกน อาคนฺตุกาติ
เปยฺยาลมุเขน สตฺต ติกสตานิ โหนฺติ ฯ
[๑๙๗] อิธ ปน ภิกฺขเว อาวาสิกาน ภิกฺขูน จาตุทฺทโส โหติ
อาคนฺตุกาน ปณฺณรโส ฯ สเจ อาวาสิกา พหุตรา โหนฺติ
อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกาน อนุวตฺติตพฺพ ฯ สเจ สมสมา โหนฺติ
อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกาน อนุวตฺติตพฺพ ฯ สเจ อาคนฺตุกา พหุตรา
โหนฺติ อาวาสิเกหิ อาคนฺตุกาน อนุวตฺติตพฺพ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
อาวาสิกาน ภิกฺขูน ปณฺณรโส โหติ อาคนฺตุกาน จาตุทฺทโส ฯ
สเจ อาวาสิกา พหุตรา โหนฺติ อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกาน อนุวตฺติตพฺพ ฯ
สเจ สมสมา โหนฺติ อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกาน อนุวตฺติตพฺพ ฯ
สเจ อาคนฺตุกา พหุตรา โหนฺติ อาวาสิเกหิ อาคนฺตุกาน
อนุวตฺติตพฺพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อาวาสิกาน ภิกฺขูน ปาฏิปโท
โหติ อาคนฺตุกาน ปณฺณรโส ฯ สเจ อาวาสิกา พหุตรา โหนฺติ
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อาวาสิเกหิ อาคนฺตุกาน นากามา ทาตพฺพา สามคฺคี อาคนฺตุเกหิ
นิสฺสีม คนฺตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ ฯ สเจ สมสมา โหนฺติ
อาวาสิเกหิ อาคนฺตุกาน นากามา ทาตพฺพา สามคฺคี อาคนฺตุเกหิ
นิสฺสีม คนฺตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ ฯ สเจ อาคนฺตุกา พหุตรา
โหนฺติ อาวาสิเกหิ อาคนฺตุกาน สามคฺคี วา ทาตพฺพา นิสสฺ ีม
วา คนฺตพฺพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อาวาสิกาน ภิกฺขูน ปณฺณรโส
โหติ อาคนฺตุกาน ปาฏิปโท ฯ สเจ อาวาสิกา พหุตรา โหนฺติ
อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกาน สามคฺคี วา ทาตพฺพา นิสฺสีม วา
คนฺตพฺพ ฯ สเจ สมสมา โหนฺติ อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกาน สามคฺคี
วา ทาตพฺพา นิสฺสีม วา คนฺตพฺพ ฯ สเจ อาคนฺตุกา พหุตรา
โหนฺติ อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกาน นากามา ทาตพฺพา สามคฺคี
อาวาสิเกหิ นิสฺสีม คนฺตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ ฯ
[๑๙๘] อิธ ปน ภิกฺขเว อาคนฺตุกา ภิกฺขู ปสฺสนฺติ อาวาสิกาน
ภิกฺขูน อาวาสิกาการ อาวาสิกลิงฺค อาวาสิกนิมิตฺต อาวาสิกุทฺเทส
สุปฺตฺต มฺจป ภิสิพิมฺโพหน ปานีย ปริโภชนีย สุปฏิต ๑
ปริเวณ สุสมฺมฏ ปสฺสิตฺวา เวมติกา โหนฺติ อตฺถิ นุ โข
อาวาสิกา ภิกฺขู นตฺถิ นุ โขติ ฯ เต เวมติกา น วิจินนฺติ
อวิจินิตฺวา อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ เต เวมติกา
วิจินนฺติ วิจินิตฺวา น ปสฺสนฺติ อปสฺสิตฺวา อุโปสถ กโรนฺติ
อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสติ ฺวา
#๑ ม. สูปฏิต ฯ
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เอกโต อุโปสถ กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ
วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสิตฺวา ปาเฏกฺก อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสติ ฺวา
นสฺสนฺเตเต วินสฺสนฺเตเต โก เตหิ อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา
อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
อาคนฺตุกา ภิกฺขู สุณนฺติ อาวาสิกาน ภิกฺขูน อาวาสิกาการ
อาวาสิกลิงฺค อาวาสิกนิมิตฺต อาวาสิกุทฺเทส จงฺกมนฺตาน ปทสทฺท
สชฺฌายสทฺท อุกฺกาสิตสทฺท ขิปตสทฺท สุตฺวา เวมติกา โหนฺติ
อตฺถิ นุ โข อาวาสิกา ภิกฺขู นตฺถิ นุ โขติ ฯ เต เวมติกา
น วิจินนฺติ อวิจินิตฺวา อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ
เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา น ปสฺสนฺติ อปสฺสิตฺวา อุโปสถ
กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ
ปสฺสิตฺวา เอกโต อุโปสถ กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา
วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสิตวฺ า ปาเฏกฺก อุโปสถ กโรนฺติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ
ปสฺสิตฺวา นสฺสนฺเตเต วินสฺสนฺเตเต โก เตหิ อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา
อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว อาวาสิกา ภิกฺขู ปสฺสนฺติ อาคนฺตุกาน ภิกฺขูน อาคนฺตุกาการ
อาคนฺตุกลิงฺค อาคนฺตุกนิมิตฺต อาคนฺตุกุทฺเทส อฺาตก ปตฺต
อฺาตก จีวร อฺาตก นิสีทน ปาทาน โธต อุทกนิสฺเสก
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ปสฺสิตฺวา เวมติกา โหนฺติ อตฺถิ นุ โข อาคนฺตุกา ภิกฺขู นตฺถิ
นุ โขติ ฯ เต เวมติกา น วิจินนฺติ อวิจินิตฺวา อุโปสถ กโรนฺติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา น ปสฺสนฺติ
อปสฺสิตฺวา อุโปสถ กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ
วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสิตฺวา เอกโต อุโปสถ กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ
เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสติ ฺวา ปาเฏกฺก
อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ
วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสิตฺวา นสฺสนฺเตเต วินสฺสนฺเตเต โก
เตหิ อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว อาวาสิกา ภิกขฺ ู สุณนฺติ อาคนฺตุกาน
ภิกฺขูน อาคนฺตุกาการ อาคนฺตุกลิงฺค อาคนฺตุกนิมิตฺต อาคนฺตุกุทฺเทส
อาคจฺฉนฺตาน ปทสทฺท อุปาหนาปปฺโปนสทฺท อุกฺกาสิตสทฺท ขิปตสทฺท สุตฺวา เวมติกา โหนฺติ อตฺถิ นุ โข อาคนฺตุกา ภิกฺขู
นตฺถิ นุ โขติ ฯ เต เวมติกา น วิจินนฺติ อวิจินิตฺวา อุโปสถ
กโรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา
น ปสฺสนฺติ อปสฺสิตฺวา อุโปสถ กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ เต
เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสิตฺวา เอกโต อุโปสถ
กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ
ปสฺสิตฺวา ปาเฏกฺก อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต
เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสิตฺวา นสฺสนฺเตเต
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วินสฺสนฺเตเต โก เตหิ อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา อุโปสถ กโรนฺติ
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
[๑๙๙] อิธ ปน ภิกฺขเว อาคนฺตุกา ภิกฺขู ปสฺสนฺติ อาวาสิเก
ภิกฺขู นานาสวาสเก เต สมานสวาสกทิฏึ ปฏิลภนฺติ สมานสวาสกทิฏึ
ปฏิลภิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ อปุจฺฉิตฺวา เอกโต อุโปสถ
กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ เต ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา นาภิวิตรนฺติ้
อนภิวิตริตฺวา เอกโต อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
เต ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา นาภิวิตรนฺติ อนภิวิตริตฺวา ปาเฏกฺก
อุโปสถ กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว อาคนฺตุกา
ภิกฺขู ปสฺสนฺติ อาวาสิเก ภิกฺขู สมานสวาสเก เต นานาสวาสกทิฏึ
ปฏิลภนฺติ นานาสวาสกทิฏึ ปฏิลภิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ อปุจฺฉิตฺวา
เอกโต อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต ปุจฺฉนฺติ
ปุจฺฉิตฺวา อภิวิตรนฺติ อภิวิตริตฺวา ปาเฏกฺก อุโปสถ กโรนฺติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา อภิวิตรนฺติ อภิวิตริตฺวา
เอกโต อุโปสถ กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
อาวาสิกา ภิกฺขู ปสฺสนฺติ อาคนฺตุเก ภิกฺขู นานาสวาสเก เต
สมานสวาสกทิฏึ ปฏิลภนฺติ สมานสวาสกทิฏึ ปฏิลภิตฺวา น
ปุจฺฉนฺติ อปุจฺฉิตฺวา เอกโต อุโปสถ กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ
เต ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา นาภิวิตรนฺติ อนภิวิตริตฺวา เอกโต
อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ เต ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา
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นาภิวิตรนฺติ อนภิวิตริตฺวา ปาเฏกฺก อุโปสถ กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว อาวาสิกา ภิกฺขู ปสฺสนฺติ อาคนฺตุเก ภิกขฺ ู
สมานสวาสเก เต นานาสวาสกทิฏึ ปฏิลภนฺติ นานาสวาสกทิฏึ
ปฏิลภิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ อปุจฺฉิตฺวา เอกโต อุโปสถ กโรนฺติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา อภิวิตรนฺติ อภิวิตริตฺวา
ปาเฏกฺก อุโปสถ กโรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต
ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา อภิวิตรนฺติ อภิวิตริตฺวา เอกโต อุโปสถ
กโรนฺติ อนาปตฺติ ฯ
[๒๐๐] น ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อาวาสา อภิกฺขุโก
อาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น
ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อาวาสา อภิกฺขุโก อนาวาโส
คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว
ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อาวาสา อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส
วา คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว
ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อนาวาสา อภิกฺขุโก อาวาโส ... อภิกขฺ ุโก
อนาวาโส ... อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ
อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ
สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา อภิกฺขุโก อาวาโส ...
อภิกฺขุโก อนาวาโส ... อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา
คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว
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ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ
ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร
อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อาวาสา สภิกฺขุโก
อนาวาโส คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร
สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ สภิกขฺ ุกา
อาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ
ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ
น ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส
... สภิกฺขุโก อนาวาโส ... สภิกขฺ ุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา
คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร สงฺเฆน
อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อาวาสา
วา อนาวาสา วา สภิกฺขุโก อาวาโส ... สภิกฺขุโก อนาวาโส ...
สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกขฺ ู
นานาสวาสกา อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ คนฺตพฺโพ
ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส
ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว
คนฺตุนฺติ ฯ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อาวาสา
สภิกฺขุโก อนาวาโส ... สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา
ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว
คนฺตุนฺติ ฯ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อนาวาสา
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สภิกฺขุโก อาวาโส ... สภิกฺขุโก อนาวาโส ... สภิกฺขุโก อาวาโส
วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา
สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตนุ ฺติ ฯ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ
สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา สภิกฺขุโก อาวาโส ...
สภิกฺขุโก อนาวาโส ... สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา
ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว
คนฺตุนฺติ ฯ
[๒๐๑] น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา นิสินฺนปริสาย ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิตพฺพ โย อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ น ภิกฺขเว
สิกฺขมานาย ... น สามเณรสฺส ... น สามเณริยา ๑ ... น สิกฺข
ปจฺจกฺขาตกสฺส ... น อนฺติมวตฺถุ อชฺฌาปนฺนกสฺส นิสินฺนปริสาย
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ โย อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ น
อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิตฺตกสฺส นิสินฺนปริสาย ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ
โย อุทฺทิเสยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ ฯ น อาปตฺติยา
อปฺปฏิกฺกมฺเม อุกฺขิตฺตกสฺส นิสินฺนปริสาย ... น ปาปกาย ทิฏิยา
อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิตฺตกสฺส นิสนิ ฺนปริสาย ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ โย
อุทฺทิเสยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ ฯ น ปณฺฑกสฺส นิสินนฺ ปริสาย
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิตพฺพ โย อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ น
เถยฺยสวาสกสฺส ... น ติตฺถิยปกฺกนฺตกสฺส ... น ติรจฺฉานคตสฺส
#๑ สามเณรายาติป ปาโ ฯ
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... น มาตุฆาตกสฺส ... น ปตุฆาตกสฺส ... น อรหนฺตฆาตกสฺส ...
น ภิกฺขุนีทูสกสฺส ... น สงฺฆเภทกสฺส ... น โลหิตุปฺปาทกสฺส ...
น อุภโตพฺยฺชนกสฺส นิสินฺนปริสาย ปาติโมกฺข อุทฺทิสติ พฺพ โย
อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๐๒] น ภิกฺขเว ปาริวาสิกปาริสุทฺธิทาเนน อุโปสโถ กาตพฺโพ
อฺตฺร อวุฏิตาย ปริสาย ฯ
[๒๐๓] น จ ภิกฺขเว อนุโปสเถ อุโปสโถ กาตพฺโพ อฺตฺร
สงฺฆสามคฺคิยาติ ฯ
อุโปสถกฺขนฺธก นิฏิต ฯ ตติย ภาณวาร ฯ
อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถุ ฉอสีติ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
[๒๐๔] ติตฺถิยา พิมฺพิสาโร จ สนฺนิปติตุ ๑ ตุณฺหิกา
ธมฺม รโห ปาติโมกฺข เทวสิก ตทา สกึ
ยถา ปริสาย สมคฺค สามคฺคี มทฺทกุจฺฉิ จ
สีมา มหตี นทิยา อนุ เทฺว ขุทฺทกานิ จ
นวา ราชคเห เจว สีมา อวิปฺปวาสนา
สมฺมนฺเน ปม สีม ปจฺฉา สีม สมูหเน
อสมฺมตา คามสีมา นทิยา สมุทฺเท สเร
อุทกุกฺเขโป ภินฺทนฺติ ตเถวชฺโฌตฺถรนฺติ จ
#๑ สี. สนฺนปิ ติตุ ฯ ยุ. สนฺนิปตนฺติ ฯ
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กติ กมฺมานิ อุทฺเทโส สฺจรา ๑ อสตีป จ
ธมฺม วินย ตชฺเชนฺติ ปุน วินยตชฺชนา
โจทนา กเต โอกาเส อธมฺมปฏิกฺโกสนา
จตุปฺจปราอาวิ สฺจิจฺจาปจ ๒ วายเม
สคหฏา อนชฺฌฏิ า โจทนมฺหิ น ชานติ
สมฺพหุลา น ชานนฺติ สชฺชกุ  น จ คจฺฉเร
กติมี กีวติกา ทูเร อาโรเจตฺุจ นสฺสริ
อุกลฺ าป อาสน ทีโป ๓ ทิสา อฺโ พหุสฺสุโต
สชฺชกุ  วสฺสุโปสโถ สุทฺธิกมฺมฺจ าตกา
คคฺโค จตุตโย เทฺวโก อาปตฺติ สภาคา สริ
สพฺโพ สงฺโฆ เวมติโก น ชานนฺติ พหุสฺสุโต
พหู สมสมา โถกา ปริสาวุฏิตาย จ ๔
เอกจฺจา วุฏิตา สพฺพา ชานนฺติ จ วิมติกา ๕
กปฺปเต วาติ กุกฺกุจฺจา ชาน ปสฺส สุณนฺติ จ
อาวาสิเกน อาคนฺตุกา ๖ จาตุปณฺณรโส ปุน
ปาฏิปโท ปณฺณรโส ลิงฺคสวาสกา อุโภ
ปาริวาสานุโปสโถ อฺตฺร สงฺฆสมคฺคิยา ๗
เอเต วิภตฺตา อุทฺทานา วตฺถุวิภูตการณาติ ฯ
#๑ สี. ม. ยุ. สวรา ฯ รา. สวรา ฯ ๒ ม. ยุ. รา. สฺจิจฺจเจป
#วายเม ฯ ๓ ยุ. ปทีโป ฯ ๔ ม. ปริสาอวุฏิตาย จ ฯ ยุ. ปริสาย
#อวุฏิตาย จ ฯ ๕ ม. ยุ. เวมติกา ฯ ๖ ม. ยุ. อาคนฺตุ ฯ
#๗ ม. ยุ. สงฺฆสามคฺคิยา ฯ
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วสฺสูปนายิกกฺขนฺธก
[๒๐๕] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควตา ภิกฺขูน วสฺสาวาโส
อปฺปฺตฺโต โหติ ฯ เตธ ๑ ภิกฺขู เหมนฺตมฺป คิมฺหมฺป วสฺสมฺป
จาริก จรนฺติ ฯ มนุสสฺ า อุชฌ
ฺ ายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ
หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา เหมนฺตมฺป คิมฺหมฺป วสฺสมฺป
จาริก จริสสฺ นฺติ หริตานิ ติณานิ สมฺมทฺทนฺตา เอกินฺทฺริย ชีว
วิเหเนฺตา พหู ขุทฺทเก ปาเณ สงฺฆาต อาปาเทนฺตา อิเม
หิ นาม อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา ๒ ทุรกฺขาตธมฺมา วสฺสาวาส
อลฺลิยิสฺสนฺติ สงฺกาสยิสฺสนฺติ ๓ อิเม หิ นาม สกุนฺตกา รุกฺขคฺเคสุ
กุลาวกานิ กริตฺวา วสฺสาวาส อลฺลิยิสฺสนฺติ สงฺกาสยิสฺสนฺติ อิเม
ปน สมณา สกฺยปุตฺตยิ า เหมนฺตมฺป คิมฺหมฺป วสฺสมฺป จาริก
จรนฺติ หริตานิ ติณานิ สมฺมทฺทนฺตา เอกินฺทฺริย ชีว วิเหเนฺตา
พหู ขุทฺทเก ปาเณ สงฺฆาต อาปาเทนฺตาติ 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 วสฺส อุปคนฺตุนฺติ ฯ
#๑ อิธสทฺโท นิปาตมตฺโตติ ตพฺพณฺณนา ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๓ ม. สงฺกสายิสฺสนฺติ ฯ ยุ. รา. สงฺกาปยิสฺสนฺติ ฯ
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[๒๐๖] อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ กทา นุ โข วสฺส
อุปคนฺตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว วสฺสาเน วสฺส อุปคนฺตุนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ
กติ นุ โข วสฺสูปนายิกาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
เทฺวมา ภิกฺขเว วสฺสูปนายิกา ปุริมิกา ปจฺฉิมิกา ๑ อปรชฺชุคตาย
อาสาฬฺหิยา ปุริมิกา อุปคนฺตพฺพา มาสคตาย อาสาฬฺหิยา
ปจฺฉิมิกา อุปคนฺตพฺพา อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว วสฺสูปนายิกาติ ฯ
[๒๐๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู วสฺส อุปคนฺตฺวา
อนฺตราวสฺส จาริก จรนฺติ ฯ มนุสสฺ า ตเถว อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม สมณา สกฺยปุตฺติยา เหมนฺตมฺป คิมฺหมฺป
วสฺสมฺป จาริก จริสฺสนฺติ หริตานิ ติณานิ สมฺมทฺทนฺตา เอกินฺทฺริย
ชีว วิเหเนฺตา พหู ขุททฺ เก ปาเณ สงฺฆาต อาปาเทนฺตา อิเม หิ นาม
อฺติตฺถิยา ทุรกฺขาตธมฺมา วสฺสาวาส อลฺลิยสิ ฺสนฺติ สงฺกาสยิสฺสนฺติ
อิเม หิ นาม สกุนฺตกา รุกฺขคฺเคสุ กุลาวกานิ กริตฺวา วสฺสาวาส
อลฺลิยิสฺสนฺติ สงฺกาสยิสฺสนฺติ อิเม ปน สมณา สกฺยปุตฺติยา
เหมนฺตมฺป คิมฺหมฺป วสฺสมฺป จาริก จรนฺติ หริตานิ ติณานิ
สมฺมทฺทนฺตา เอกินฺทฺริย ชีว วิเหเนฺตา พหู ขุทฺทเก ปาเณ
สงฺฆาต อาปาเทนฺตาติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู เตส มนุสฺสาน
อุชฺฌายนฺตาน ขียนฺตาน วิปาเจนฺตาน ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา
#๑ ม. ยุ. ปจฺฉิมิกาติ ฯ
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ภิกฺขู วสฺส อุปคนฺตฺวา อนฺตราวสฺส จาริก จริสสฺ นฺตีติ ฯ อถโข
เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ
นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น
ภิกฺขเว วสฺส อุปคนฺตฺวา ปุริม วา เตมาส ปจฺฉิม วา เตมาส
อวสิตฺวา จาริกา ปกฺกมิตพฺพา โย ปกฺกเมยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๐๘] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู น อิจฺฉนฺติ
วสฺส อุปคนฺตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
วสฺส น อุปคนฺตพฺพ โย น อุปคจฺเฉยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ตทหุวสฺสูปนายิกาย วสฺส
อนุปคนฺตุกามา สฺจิจฺจ อาวาส อติกฺกมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ตทหุวสฺสูปนายิกาย วสฺส อนุปคนฺตุกาเมน
สฺจิจฺจ อาวาโส อติกฺกมิตพฺโพ โย อติกฺกเมยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๐๙] เตน โข ปน สมเยน ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
วสฺส อุกกฺ ฑฺฒิตุกาโม ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปาเหสิ ยทิ ปนยฺยา ๑
อาคเม ชุเณฺห วสฺส อุปคจฺเฉยฺยุนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ราชูน อนุวตฺติตุนฺติ ฯ
[๒๑๐] อถโข ภควา ราชคเห ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
สาวตฺถี เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพเฺ พน จาริก จรมาโน เยน
#๑ ม. ปนายฺยา ฯ
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สาวตฺถี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน โกสเลสุ
ชนปเทสุ อุเทเนน อุปาสเกน สงฺฆ อุทฺทิสฺส วิหาโร การาปโต
โหติ ฯ โส ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปาเหติ ๑ อาคจฺฉนฺตุ ภทนฺตา
อิจฺฉามิ ทานฺจ ทาตุ ธมฺมฺจ โสตุ ภิกฺขู จ ปสฺสิตุนฺติ ฯ
ภิกฺขู เอวมาหสุ ภควตา อาวุโส ปฺตฺต น วสฺส อุปคนฺตฺวา
ปุริม วา เตมาส ปจฺฉิม วา เตมาส อวสิตฺวา จาริกา
ปกฺกมิตพฺพาติ อาคเมตุ อุเทโน อุปาสโก ยาว ภิกฺขู วสฺส วสนฺติ
วสฺส วุตฺถา คมิสฺสนฺติ สเจ ปนสฺส อจฺจายิก กรณีย ตตฺเถว
อาวาสิกาน ภิกฺขูน สนฺติเก วิหาร ปติฏาเปตูติ ฯ อุเทโน
อุปาสโก อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม ภทนฺตา
มยา ปหิเต น อาคจฺฉิสฺสนฺติ อห หิ ทายโก การโก
สงฺฆุปฏาโกติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกขฺ ู อุเทนสฺส อุปาสกสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส
ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน [๒] ธมฺมึ กถ กตฺวา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ อนุชานามิ ภิกฺขเว สตฺตนฺน สตฺตาหกรณีเยน
ปหิเต คนฺตุ น เตฺวว อปฺปหิเต ภิกฺขุสฺส ภิกฺขุนิยา สิกฺขมานาย
สามเณรสฺส สามเณริยา อุปาสกสฺส อุปาสิกาย อนุชานามิ
ภิกฺขเว อิเมส สตฺตนฺน สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต คนฺตุ น เตฺวว
อปฺปหิเต สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
#๑ ม. ยุ. ปาเหสิ ฯ ๒ ม. เอตสฺมึ ปกรเณ ฯ
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อุปาสเกน สงฺฆ อุทฺทสิ ฺส วิหาโร การาปโต โหติ ฯ โส เจ
ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อาคจฺฉนฺตุ ภทนฺตา อิจฺฉามิ
ทานฺจ ทาตุ ธมฺมฺจ โสตุ ภิกฺขู จ ปสฺสิตุนฺติ ฯ คนฺตพฺพ
ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อุปาสเกน สงฺฆ
อุทฺทิสฺส อฑฺฒโยโค การาปโต โหติ ฯเปฯ ปาสาโท การาปโต
โหติ ฯ หมฺมิย การาปต โหติ ฯ คุหา การาปตา โหติ ฯ
ปริเวณ การาปต โหติ ฯ โกฏโก การาปโต โหติ ฯ อุปฏานสาลา
การาปตา โหติ ฯ อคฺคิสาลา การาปตา โหติ ฯ กปฺปยกุฏี การาปตา
โหติ ฯ วจฺจกุฏี การาปตา โหติ ฯ จงฺกโม การาปโต โหติ ฯ
จงฺกมนสาลา การาปตา โหติ ฯ อุทปาโน การาปโต โหติ ฯ อุทปานสาลา
การาปตา โหติ ฯ ชนฺตาฆร การาปต โหติ ฯ ชนฺตาฆรสาลา
การาปตา โหติ ฯ โปกฺขรณี การาปตา โหติ ฯ มณฺฑโป การาปโต
โหติ ฯ อาราโม การาปโต โหติ ฯ อารามวตฺถุ การาปต โหติ ฯ โส
เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อาคจฺฉนฺตุ ภทนฺตา อิจฺฉามิ
ทานฺจ ทาตุ ธมฺมฺจ โสตุ ภิกฺขู จ ปสฺสิตุนฺติ ฯ คนฺตพฺพ
ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อุปาสเกน สมฺพหุเล
ภิกฺขู อุทฺทสิ ฺส ฯเปฯ เอก ภิกฺขุ อุทฺทิสฺส วิหาโร การาปโต
โหติ ฯ อฑฺฒโยโค การาปโต โหติ ฯ ปาสาโท การาปโต
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โหติ ฯ หมฺมิย การาปต โหติ ฯ คุหา การาปตา โหติ ฯ
ปริเวณ การาปต โหติ ฯ โกฏโก การาปโต โหติ ฯ อุปฏานสาลา
การาปตา โหติ ฯ อคฺคิสาลา การาปตา โหติ ฯ กปฺปยกุฏี
การาปตา โหติ ฯ วจฺจกุฏี การาปตา โหติ ฯ จงฺกโม การาปโต
โหติ ฯ จงฺกมนสาลา การาปตา โหติ ฯ อุทปาโน การาปโต
โหติ ฯ อุทปานสาลา การาปตา โหติ ฯ ชนฺตาฆร การาปต
โหติ ฯ ชนฺตาฆรสาลา การาปตา โหติ ฯ โปกฺขรณี การาปตา
โหติ ฯ มณฺฑโป การาปโต โหติ ฯ อาราโม การาปโต โหติ ฯ
อารามวตฺถุ การาปต โหติ ฯ โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต
ปหิเณยฺย อาคจฺฉนฺตุ ภทนฺตา อิจฺฉามิ ทานฺจ ทาตุ ธมฺมฺจ
โสตุ ภิกฺขู จ ปสฺสิตุนตฺ ิ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว อุปาสเกน ภิกฺขุนีสงฺฆ อุทฺทิสฺส สมฺพหุลา ภิกขฺ ุนิโย
อุทฺทิสฺส เอก ภิกฺขุนึ อุทฺทิสฺส สมฺพหุลา สิกขฺ มานาโย อุทฺทิสฺส
เอก สิกฺขมาน อุทฺทิสฺส สมฺพหุเล สามเณเร อุทฺทิสฺส เอก
สามเณร อุทฺทิสฺส สมฺพหุลา สามเณริโย อุททฺ ิสฺส เอก สามเณรึ
อุทฺทิสฺส วิหาโร การาปโต โหติ ฯ อฑฺฒโยโค การาปโต โหติ ฯ
ปาสาโท การาปโต โหติ ฯ หมฺมยิ  การาปต โหติ ฯ คุหา
การาปตา โหติ ฯ ปริเวณ การาปต โหติ ฯ โกฏโก การาปโต
โหติ ฯ อุปฏานสาลา การาปตา โหติ ฯ อคฺคิสาลา การาปตา
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โหติ ฯ กปฺปยกุฏี การาปตา โหติ ฯ วจฺจกุฏี การาปตา โหติ ๑ ฯ
จงฺกโม การาปโต โหติ ฯ จงฺกมนสาลา การาปตา โหติ ฯ
อุทปาโน การาปโต โหติ ฯ อุทปานสาลา การาปตา โหติ ฯ
โปกฺขรณี การาปตา โหติ ฯ มณฺฑโป การาปโต โหติ ฯ
อาราโม การาปโต โหติ ฯ อารามวตฺถุ การาปต โหติ ฯ โส
เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อาคจฺฉนฺตุ ภทนฺตา อิจฺฉามิ
ทานฺจ ทาตุ ธมฺมฺจ โสตุ ภิกฺขู จ ปสฺสิตุนฺติ ฯ คนฺตพฺพ
ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อุปาสเกน อตฺตโน
อตฺถาย นิเวสน การาปต โหติ ฯ สยนิฆร การาปต โหติ ฯ
อุทฺโทสิโต การาปโต โหติ ฯ อฏโฏ การาปโต โหติ ฯ มาโฬ
การาปโต โหติ ฯ อาปโณ การาปโต โหติ ฯ อาปณสาลา
การาปตา โหติ ฯ ปาสาโท การาปโต โหติ ฯ หมฺมิย การาปต โหติ ฯ
คุหา การาปตา โหติ ฯ ปริเวณ การาปต โหติ ฯ โกฏโก
การาปโต โหติ ฯ อุปฏานสาลา การาปตา โหติ ฯ อคฺคิสาลา
การาปตา โหติ ฯ รสวตี การาปตา โหติ ฯ วจฺจกุฏี การาปตา
โหติ ฯ จงฺกโม การาปโต โหติ ฯ จงฺกมนสาลา การาปตา โหติ ฯ
อุทปาโน การาปโต โหติ ฯ อุทปานสาลา การาปตา โหติ ฯ ชนฺตาฆร
การาปต โหติ ฯ ชนฺตาฆรสาลา การาปตา โหติ ฯ โปกฺขรณี
การาปตา โหติ ฯ มณฺฑโป การาปโต โหติ ฯ อาราโม การาปโต
#๑ ม. ยุ. อิโต ปร กิริยาปท น ทิสฺสติ ฯ
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โหติ ฯ อารามวตฺถุ การาปต โหติ ฯ ปุตฺตสฺส วา วาเรยฺย
โหติ ธีตุยา วา วาเรยฺย โหติ คิลาโน วา โหติ อภิฺาต
วา สุตฺตนฺต ภณติ ฯ โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย
อาคจฺฉนฺตุ ภทนฺตา อิม สุตฺตนฺต ปริยาปุณิสฺสนฺติ ปุราย
สุตฺตนฺโต น ๑ ปลุชฺชตีติ ฯ อฺตร วา ปนสฺส กิจฺจ โหติ
กรณีย วา ฯ โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อาคจฺฉนฺตุ
ภทนฺตา อิจฺฉามิ ทานฺจ ทาตุ ธมฺมฺจ โสตุ ภิกฺขู จ
ปสฺสิตุนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต น เตฺวว
อปฺปหิเต สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
อุปาสิกาย สงฺฆ อุทฺทสิ ฺส วิหาโร การาปโต โหติ ฯ สา เจ
ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิจฺฉามิ
ทานฺจ ทาตุ ธมฺมฺจ โสตุ ภิกฺขู จ ปสฺสิตุนฺติ ฯ คนฺตพฺพ
ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อุปาสิกาย สงฺฆ
อุทฺทิสฺส อฑฺฒโยโค การาปโต โหติ ฯ ปาสาโท การาปโต
โหติ ฯ หมฺมิย การาปต โหติ ฯ คุหา การาปตา โหติ ฯ ปริเวณ
การาปต โหติ ฯ โกฏโก การาปโต โหติ ฯ อุปฏานสาลา การาปตา
โหติ ฯ อคฺคิสาลา การาปตา โหติ ฯ กปฺปยกุฏี การาปตา
โหติ ฯ วจฺจกุฏี การาปตา โหติ ฯ จงฺกโม การาปโต โหติ ฯ
จงฺกมนสาลา การาปตา โหติ ฯ อุทปาโน การาปโต โหติ ฯ อุทปาน#๑ ม. ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สาลา การาปตา โหติ ฯ ชนฺตาฆร การาปต โหติ ฯ ชนฺตาฆรสาลา
การาปตา โหติ ฯ โปกฺขรณี การาปตา โหติ ฯ มณฺฑโป
การาปโต โหติ ฯ อาราโม การาปโต โหติ ฯ อารามวตฺถุ
การาปต โหติ ฯ สา เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อาคจฺฉนฺตุ
อยฺยา อิจฺฉามิ ทานฺจ ทาตุ ธมฺมฺจ โสตุ ภิกฺขู จ ปสฺสิตุนฺติ ฯ
คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต
สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อุปาสิกาย
สมฺพหุเล ภิกฺขู อุทฺทิสสฺ ฯเปฯ เอก ภิกฺขุ อุททฺ ิสฺส ภิกฺขุนสี งฺฆ
อุทฺทิสฺส สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย อุทฺทิสฺส เอก ภิกฺขุนึ อุททฺ ิสฺส
สมฺพหุลา สิกฺขมานาโย อุทฺทิสฺส เอก สิกฺขมาน อุทฺทิสฺส สมฺพหุเล
สามเณเร อุทฺทิสฺส เอก สามเณร อุทฺทิสฺส สมฺพหุลา สามเณริโย
อุทฺทิสฺส เอก สามเณรึ อุทฺทิสฺส ฯเปฯ อตฺตโน อตฺถาย นิเวสน
การาปต โหติ ฯ สยนิฆร การาปต โหติ ฯ อุทโฺ ทสิโต การาปโต
โหติ ฯ อฏโฏ การาปโต โหติ ฯ มาโฬ การาปโต โหติ ฯ
อาปโณ การาปโต โหติ ฯ อาปณสาลา การาปตา โหติ ฯ
ปาสาโท การาปโต โหติ ฯ หมฺมิย การาปต โหติ ฯ คุหา การาปตา
โหติ ฯ ปริเวณ การาปต โหติ ฯ โกฏโก การาปโต โหติ ฯ
อุปฏานสาลา การาปตา โหติ ฯ อคฺคิสาลา การาปตา โหติ ฯ รสวตี
การาปตา โหติ ฯ วจฺจกุฏี การาปตา โหติ ฯ จงฺกโม การาปโต
โหติ ฯ จงฺกมนสาลา การาปตา โหติ ฯ อุทปาโน การาปโต
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โหติ ฯ อุทปานสาลา การาปตา โหติ ฯ โปกฺขรณี การาปตา โหติ ฯ
มณฺฑโป การาปโต โหติ ฯ อาราโม การาปโต โหติ ฯ อารามวตฺถุ
การาปต โหติ ฯ ปุตฺตสฺส วา วาเรยฺย โหติ ธีตุยา วา วาเรยฺย
โหติ คิลานา วา โหติ อภิฺาต วา สุตฺตนฺต ภณติ ฯ สา เจ
ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิม สุตตฺ นฺต
ปริยาปุณิสฺสนฺติ ปุราย สุตฺตนฺโต น ๑ ปลุชฺชตีติ ฯ อฺตร
วา ปนสฺสา กิจฺจ โหติ กรณีย วา ฯ สา เจ ภิกขฺ ูน สนฺติเก
ทูต ปหิเณยฺย อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิจฺฉามิ ทานฺจ ทาตต
ธมฺมฺจ โสตุ ภิกฺขู จ ปสฺสิตุนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ
กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สงฺฆ อุทฺทิสฺส ภิกฺขนุ ิยา
สงฺฆ อุทฺทสิ ฺส สิกฺขมานาย สงฺฆ อุทฺทิสฺส สามเณเรน สงฺฆ
อุทฺทิสฺส สามเณริยา สงฺฆ อุทฺทสิ ฺส สมฺพหุเล ภิกฺขู อุทฺทิสฺส
เอก ภิกฺขุ อุทฺทิสฺส ภิกฺขุนีสงฺฆ อุทฺทิสฺส สมฺพหุลา ภิกฺขนุ ิโย
อุทฺทิสฺส เอก ภิกฺขุนึ อุทฺทิสฺส สมฺพหุลา สิกขฺ มานาโย อุทฺทิสฺส
เอก สิกฺขมาน อุทฺทิสฺส สมฺพหุเล สามเณเร อุทฺทิสฺส เอก
สามเณร อุทฺทิสฺส สมฺพหุลา สามเณริโย อุททฺ ิสฺส เอก สามเณรึ
อุทฺทิสฺส ฯเปฯ อตฺตโน อตฺถาย วิหาโร การาปโต โหติ ฯ
อฑฺฒโยโค การาปโต โหติ ฯ ปาสาโท การาปโต โหติ ฯ
หมฺมิย การาปต โหติ ฯ คุหา การาปตา โหติ ฯ ปริเวณ การาปต
#๑ ม. ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โหติ ฯ โกฏโก การาปโต โหติ ฯ อุปฏานสาลา การาปตา
โหติ ฯ อคฺคิสาลา การาปตา โหติ ฯ กปฺปยกุฏี การาปตา
โหติ ฯ วจฺจกุฏี การาปตา โหติ ฯ จงฺกโม การาปโต โหติ ฯ
จงฺกมนสาลา การาปตา โหติ ฯ อุทปาโน การาปโต โหติ ฯ
อุทปานสาลา การาปตา โหติ ฯ โปกฺขรณี การาปตา โหติ ฯ
มณฺฑโป การาปโต โหติ ฯ อาราโม การาปโต โหติ ฯ
อารามวตฺถุ การาปต โหติ ฯ สา เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต
ปหิเณยฺย อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิจฺฉามิ ทานฺจ ทาตุ ธมฺมฺจ
โสตุ ภิกฺขู จ ปสฺสิตุนตฺ ิ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพติ ฯ
[๒๑๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ
โส ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปาเหสิ อห หิ คิลาโน อาคจฺฉนฺตุ
ภิกฺขู อิจฺฉามิ ภิกฺขูน อาคตนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฺจนฺน สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป คนฺตุ
ปเคว ปหิเต ภิกฺขุสฺส ภิกฺขุนิยา สิกฺขมานาย สามเณรสฺส
สามเณริยา อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมส ปฺจนฺน สตฺตาหกรณีเยน
อปฺปหิเตป คนฺตุ ปเคว ปหิเต สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ
อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ คิลาโน โหติ ฯ โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก
ทูต ปหิเณยฺย อห หิ คิลาโน อาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขู อิจฺฉามิ
ภิกฺขูน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกขฺ เว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป
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ปเคว ปหิเต คิลานภตฺต วา ปริเยสิสฺสามิ คิลานุปฏากภตฺต
วา ปริเยสิสฺสามิ คิลานเภสชฺช วา ปริเยสิสฺสามิ ปุจฺฉิสฺสามิ
วา อุปฏหิสฺสามิ วาติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส อนภิรติ อุปฺปนฺนา โหติ ฯ โส เจ
ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อนภิรติ เม อุปฺปนฺนา อาคจฺฉนฺตุ
ภิกฺขู อิจฺฉามิ ภิกฺขูน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต อนภิรตึ วูปกาเสสฺสามิ
วา วูปกาสาเปสฺสามิ วา ธมฺมกถ วาสฺส กริสฺสามีติ สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุสฺส กุกฺกุจฺจ
อุปฺปนฺน โหติ ฯ โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย กุกฺกจุ ฺจ
เม อุปฺปนฺน อาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขู อิจฉฺ ามิ ภิกฺขูน อาคตนฺติ ฯ
คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต
กุกฺกุจฺจ วิโนเทสฺสามิ วา วิโนทาเปสฺสามิ วา ธมฺมกถ วาสฺส
กริสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
ภิกฺขุสฺส ทิฏิคต อุปฺปนฺน โหติ ฯ โส เจ ภิกขฺ ูน สนฺติเก ทูต
ปหิเณยฺย ทิฏิคต เม อุปฺปนฺน อาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขู อิจฺฉามิ
ภิกฺขูน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกขฺ เว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป
ปเคว ปหิเต ทิฏิคต วิเวเจสฺสามิ วา วิเวจาเปสฺสามิ วา
ธมฺมกถ วาสฺส กริสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ
อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ครุธมฺม อชฺฌาปนฺโน โหติ ปริวาสารโห ฯ
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โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ ครุธมฺม
อชฺฌาปนฺโน ปริวาสารโห อาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขู อิจฺฉามิ ภิกขฺ ูน
อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว
ปหิเต ปริวาสทาน อุสฺสุกฺก กริสฺสามิ วา อนุสฺสาเวสฺสามิ วา
คณปูรโก วา ภวิสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ มูลาย ปฏิกสฺสนารโห โหติ ฯ โส เจ
ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห ๑ หิ มูลาย ปฏิกสฺสนารโห
อาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขู อิจฺฉามิ ภิกฺขูน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว
สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต มูลาย ปฏิกสฺสน
อุสฺสุกฺก กริสฺสามิ วา อนุสฺสาเวสฺสามิ วา คณปูรโก วา ภวิสฺสามีติ
สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
มานตฺตารโห โหติ ฯ โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห
หิ มานตฺตารโห อาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขู อิจฺฉามิ ภิกฺขูน อาคตนฺติ ฯ
คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต
มานตฺตทาน อุสฺสุกฺก กริสฺสามิ วา อนุสฺสาเวสฺสามิ วา คณปูรโก
วา ภวิสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อพฺภานารโห โหติ ฯ โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก
ทูต ปหิเณยฺย อห หิ อพฺภานารโห อาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขู
อิจฺฉามิ ภิกขฺ ูน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต อพฺภาน อุสฺสุกฺก กริสฺสามิ วา
#๑ โป. อหฺจมฺหิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อนุสฺสาเวสฺสามิ วา คณปูรโก วา ภวิสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ
กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส สงฺโฆ กมฺม กตฺตุกาโม
โหติ ตชฺชนีย วา นิยสฺส ๑ วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา
อุกฺเขปนีย วา ฯ โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย สงฺโฆ
เม กมฺม กตฺตุกาโม อาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขู อิจฺฉามิ ภิกฺขูน
อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว
ปหิเต กินฺติ นุ โข สงฺโฆ กมฺม น กเรยฺย ลหุกาย วา
ปริณาเมยฺยาติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ กต วา ปนสฺส
โหติ สงฺเฆน กมฺม ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา
ปฏิสารณีย วา อุกฺเขปนีย วา ฯ โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต
ปหิเณยฺย สงฺโฆ เม กมฺม อกาสิ อาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขู อิจฺฉามิ
ภิกฺขูน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกขฺ เว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป
ปเคว ปหิเต กินฺติ นุ โข สมฺมาวตฺเตยฺย โลม ปาเตยฺย
เนตฺถาร วตฺเตยฺย สงฺโฆ ต กมฺม ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนี คิลานา โหติ ฯ
สา เจ ภิกขฺ ูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ ๒ คิลานา
อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิจฺฉามิ อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ
ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต คิลานภตฺต
วา ปริเยสิสสฺ ามิ คิลานุปฏากภตฺต วา ปริเยสิสสฺ ามิ คิลานเภสชฺช
#๑ ยุ. รา. นิสฺสย ฯ ๒ ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
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วา ปริเยสิสสฺ ามิ ปุจฺฉิสฺสามิ วา อุปฏหิสฺสามิ วาติ สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา อนภิรติ
อุปฺปนฺนา โหติ ฯ สา เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย
อนภิรติ เม อุปฺปนฺนา อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิจฺฉามิ อยฺยาน
อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว
ปหิเต อนภิรตึ วูปกาเสสฺสามิ วา วูปกาสาเปสฺสามิ วา ธมฺมกถ
วาสฺสา กริสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา กุกฺกจุ จฺ  อุปฺปนฺน โหติ ฯ สา เจ ภิกฺขนู 
สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย กุกกฺ ุจฺจ เม อุปฺปนฺน อาคจฺฉนฺตุ
อยฺยา อิจฺฉามิ อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต กุกฺกุจจฺ  วิโนเทสฺสามิ วา
วิโนทาเปสฺสามิ วา ธมฺมกถ วาสฺสา กริสฺสามีติ สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา ทิฏิคต
อุปฺปนฺน โหติ ฯ สา เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย
ทิฏิคต เม อุปฺปนฺน อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิจฺฉามิ อยฺยาน
อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว
ปหิเต ทิฏิคต วิเวเจสฺสามิ วา วิเวจาเปสฺสามิ วา ธมฺมกถ
วาสฺสา กริสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี ครุธมฺม อชฺฌาปนฺนา โหติ มานตฺตารหา ฯ สา
เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ ครุธมฺม อชฺฌาปนฺนา
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มานตฺตารหา อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิจฺฉามิ อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ
คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต
มานตฺตทาน อุสฺสุกฺก กริสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนี มูลาย ปฏิกสฺสนารหา โหติ ฯ สา
เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ มูลาย ปฏิกสฺสนารหา
อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิจฺฉามิ อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว
สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต มูลาย ปฏิกสฺสน
อุสฺสุกฺก กริสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี อพฺภานารหา โหติ ฯ สา เจ ภิกฺขูน สนฺติเก
ทูต ปหิเณยฺย อห หิ อพฺภานารหา อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา
อิจฺฉามิ อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต อพฺภาน อุสฺสุกฺก กริสสฺ ามีติ สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนิยา สงฺโฆ
กมฺม กตฺตุกาโม โหติ ตชฺชนีย วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา
ปฏิสารณีย วา อุกฺเขปนีย วา ฯ สา เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต
ปหิเณยฺย สงฺโฆ เม กมฺม กตฺตกุ าโม อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา
อิจฺฉามิ อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต กินฺติ นุ โข สงฺโฆ กมฺม น
กเรยฺย ลหุกาย ๑ วา ปริณาเมยฺยาติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ
กาตพฺโพ ฯ กต วา ปนสฺสา โหติ สงฺเฆน กมฺม ตชฺชนีย
#๑ โป. ลหุตาย ฯ
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วา นิยสฺส วา ปพฺพาชนีย วา ปฏิสารณีย วา อุกเฺ ขปนีย วา ฯ สา
เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย สงฺโฆ เม กมฺม อกาสิ อาคจฺฉนฺตุ
อยฺยา อิจฺฉามิ อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต กินฺติ นุ โข สมฺมาวตฺเตยฺย
โลม ปาเตยฺย เนตฺถาร วตฺเตยฺย สงฺโฆ ต กมฺม
ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยาติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว สิกขฺ มานา คิลานา โหติ ฯ สา เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต
ปหิเณยฺย อห หิ คิลานา อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิจฺฉามิ
อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป
ปเคว ปหิเต คิลานภตฺต วา ปริเยสิสฺสามิ คิลานุปฏากภตฺต
วา ปริเยสิสสฺ ามิ คิลานเภสชฺช วา ปริเยสิสฺสามิ ปุจฺฉิสฺสามิ วา
อุปฏหิสฺสามิ วาติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว สิกขฺ มานาย อนภิรติ อุปฺปนฺนา โหติ ฯเปฯ กุกฺกจุ ฺจ
อุปฺปนฺน โหติ ฯ ทิฏิคต อุปฺปนฺน โหติ ฯ สิกขฺ า กุปตา โหติ ฯ
สา เจ ภิกขฺ ูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย สิกฺขา เม กุปตา
อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิจฺฉามิ อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว
สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต สิกฺขาสมาทาน
อุสฺสุกฺก กริสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว สิกขฺ มานา อุปสมฺปชฺชิตุกามา โหติ ฯ สา เจ ภิกขฺ ูน
สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ อุปสมฺปชฺชิตุกามา อาคจฺฉนฺตุ
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อยฺยา อิจฺฉามิ อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต อุปสมฺปท อุสฺสกุ ฺก กริสฺสามิ
วา อนุสฺสาเวสฺสามิ วา คณปูรโก วา ภวิสฺสามีติ สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว สามเณโร คิลาโน
โหติ ฯ โส เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ คิลาโน
อาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขู อิจฺฉามิ ภิกฺขูน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว
สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต คิลานภตฺต วา
ปริเยสิสฺสามิ คิลานุปฏากภตฺต วา ปริเยสิสฺสามิ คิลานเภสชฺช
วา ปริเยสิสสฺ ามิ ปุจฺฉิสฺสามิ วา อุปฏหิสฺสามิ วาติ สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว สามเณรสฺส อนภิรติ
อุปฺปนฺนา โหติ ฯเปฯ กุกฺกุจฺจ อุปฺปนฺน โหติ ฯ ทิฏิคต
อุปฺปนฺน โหติ ฯ สามเณโร วสฺส ปุจฺฉิตุกาโม โหติ ฯ โส
เจ ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ วสฺส ปุจฺฉิตุกาโม
อาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขู อิจฺฉามิ ภิกฺขูน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว
สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต ปุจฉฺ ิสฺสามิ วา
อาจิกฺขิสฺสามิ วาติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว สามเณโร อุปสมฺปชฺชิตุกาโม โหติ ฯ โส เจ ภิกฺขนู 
สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ อุปสมฺปชฺชิตุกาโม อาคจฺฉนฺตุ
ภิกฺขู อิจฺฉามิ ภิกฺขูน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต อุปสมฺปท อุสฺสุกฺก กริสฺสามิ วา
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อนุสฺสาเวสฺสามิ วา คณปูรโก วา ภวิสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ
กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว สามเณรี คิลานา โหติ ฯ สา เจ
ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ คิลานา อาคจฺฉนฺตุ
อยฺยา อิจฺฉามิ อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน
อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต คิลานภตฺต วา ปริเยสิสฺสามิ
คิลานุปฏากภตฺต วา ปริเยสิสฺสามิ คิลานเภสชฺช วา ปริเยสิสฺสามิ
ปุจฺฉิสฺสามิ วา อุปฏหิสฺสามิ วาติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว สามเณริยา อนภิรติ อุปฺปนฺนา โหติ ฯ กุกฺกุจฺจ
อุปฺปนฺน โหติ ฯ ทิฏ ิคต อุปฺปนฺน โหติ ฯ สามเณรี วสฺส
ปุจฺฉิตุกามา โหติ ฯ สิกฺข สมาทยิตุกามา โหติ ฯ สา เจ
ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ สิกฺข สมาทยิตุกามา
อาคจฺฉนฺตุ อยฺยา อิจฺฉามิ อยฺยาน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว
สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต ฯ สิกฺขาสมาทาน อุสฺสุกฺก
กริสฺสามีติ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพติ ฯ
[๒๑๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน มาตา
คิลานา โหติ ฯ สา ปุตฺตสฺส สนฺติเก ทูต ปาเหสิ อห หิ
คิลานา [๑] อิจฺฉามิ ปุตฺตสฺส อาคตนฺติ ฯ อถโข ตสฺส ภิกฺขุโน เอตทโหสิ
ภควตา ปฺตฺต สตฺตนฺน สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต คนฺตุ น
เตฺวว อปฺปหิเต ปฺจนฺน สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป คนฺตุ
ปเคว ปหิเต อยฺจ เม มาตา คิลานา สา จ อนุปาสิกา
#๑ โป. ม. ยุ. อคจฺฉตุ เม ปุตฺโต ฯ
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กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชติ พฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว สตฺตนฺน สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป คนฺตุ
ปเคว ปหิเต ภิกฺขุสฺส ภิกฺขุนิยา สิกฺขมานาย สามเณรสฺส
สามเณริยา มาตุยา จ ปตุสฺส จ อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมส
สตฺตนฺน สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป คนฺตุ ปเคว ปหิเต สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส มาตา คิลานา
โหติ ฯ สา เจ ปุตฺตสฺส สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ คิลานา
อาคจฺฉตุ เม ปุตฺโต อิจฺฉามิ ปุตฺตสฺส อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ
ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต คิลานภตฺต
วา ปริเยสิสสฺ ามิ คิลานุปฏากภตฺต วา ปริเยสิสสฺ ามิ คิลานเภสชฺช
วา ปริเยสิสสฺ ามิ ปุจฺฉิสฺสามิ วา อุปฏหิสฺสามิ วาติ สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส ปตา คิลาโน
โหติ ฯ โส เจ ปุตฺตสฺส สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ คิลาโน
อาคจฺฉตุ เม ปุตฺโต อิจฺฉามิ ปุตฺตสฺส อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ
ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน อปฺปหิเตป ปเคว ปหิเต คิลานภตฺต
วา ปริเยสิสสฺ ามิ คิลานุปฏากภตฺต วา ปริเยสิสสฺ ามิ คิลานเภสชฺช
วา ปริเยสิสสฺ ามิ ปุจฺฉิสฺสามิ วา อุปฏหิสฺสามิ วาติ สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส ภาตา คิลาโน
โหติ ฯ โส เจ ภาตุโน สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ คิลาโน
อาคจฺฉตุ เม ภาตา อิจฺฉามิ ภาตุโน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ
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ภิกฺขเว สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต สตฺตาห
สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส ภคินี คิลานา
โหติ ฯ สา เจ ภิกฺขุสฺส ๑ สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ คิลานา
อาคจฺฉตุ เม ภาตา อิจฺฉามิ ภาตุโน อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว
สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ
กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส าตโก คิลาโน โหติ ฯ
โส เจ ภิกฺขสุ ฺส สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ คิลาโน อาคจฺฉตุ
ภทนฺโต อิจฺฉามิ ภทนฺตสฺส อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว
สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ
กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุสฺส ๒ ภติโก คิลาโน โหติ ฯ
โส เจ ภิกฺขนู  สนฺติเก ทูต ปหิเณยฺย อห หิ คิลาโน อาคจฺฉนฺตุ
ภิกฺขู ๓ อิจฺฉามิ ภิกฺขูน ๔ อาคตนฺติ ฯ คนฺตพฺพ ภิกฺขเว
สตฺตาหกรณีเยน ปหิเต น เตฺวว อปฺปหิเต สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ
กาตพฺโพติ ฯ
[๒๑๓] เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส มหาวิหาโร ๕ อุทรฺ ิยติ ๖
อฺตเรน อุปาสเกน อรฺเ ภณฺฑ เฉทาปต โหติ ฯ โส
ภิกฺขูน สนฺติเก ทูต ปาเหสิ สเจ ภทนฺตา ต ภณฺฑ อวหาเปยฺยุ ๗
ทชฺชาห ต ภณฺฑนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว สงฺฆกรณีเยน คนฺตุ สตฺตาห สนฺนิวฏโฏ กาตพฺโพติ ฯ
#๑ โป. ม. ภาตุโน ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขุคติโก ฯ ๓ ม. ภทนฺตา ฯ ๔ ม. ภทนฺตาน ฯ
#๕ ม. ยุ. วิหาโร ฯ ๖ โป. ม. อุนฺทฺริยติ ฯ ๗ โป. ม. อาวหาเปยฺยุ ฯ ยุ.
#อวหเรยฺยุ ฯ
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วสฺสาวาสภาณวาร นิฏิต ปม ๑
[๒๑๔] เตน โข ปน สมเยน โกสเลสุ ชนปเทสุ ๒ อฺตรสฺมึ
อาวาเส วสฺสูปคตา ภิกฺขู วาเฬหิ อุพฺพาฬฺหา โหนฺติ ฯ คณฺหึสุป
ปริปาตึสุป ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
วสฺสูปคตา ภิกฺขู วาเฬหิ อุพฺพาฬฺหา โหนฺติ คณฺหนฺติป ปริปาเตนฺติป ฯ
เอเสว อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคตา ภิกฺขู สิรึสเปหิ อุพฺพาฬฺหา
โหนฺติ ฯ ฑสนฺติป ปริปาเตนฺติป ฯ เอเสว อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ
อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคตา ภิกฺขู
โจเรหิ อุพพฺ าฬฺหา โหนฺติ ฯ วิลุมปฺ นฺติป อาโกเฏนฺติป ฯ เอเสว
อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว วสฺสูปคตา ภิกฺขู ปสาเจหิ อุพฺพาฬฺหา โหนฺติ ฯ อาวิสนฺติป
หรนฺติป ๓ ฯ เอเสว อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคตาน ภิกฺขูน คาโม อคฺคินา
ทฑฺโฒ โหติ ฯ ภิกฺขู ปณฺฑเกน ๔ กิลมนฺติ ฯ เอเสว อนฺตราโยติ
ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
วสฺสูปคตาน ภิกฺขูน เสนาสน อคฺคินา ทฑฺฒ โหติ ฯ ภิกฺขู เสนาสเนน
กิลมนฺติ ฯ เอเสว อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ
วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคตาน ภิกฺขูน คาโม
#๑ โป. วสฺสาวาสิกภาณวาโร นิฏิโต ฯ ม. วสฺสาวาสภาณวาโร นิฏิโต ฯ
#ยุ. วสฺสาวาสภาณวาร นิฏิต ฯ สี. วสฺสาวาสภาณวาร ปม ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ ชนปเท ฯ
#๓ ม. หนนฺติป ฯ ๔ โป. ปณฺเฑน ฯ
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อุทเกน วุโฬฺห โหติ ฯ ภิกฺขู ปณฺฑเกน กิลมนฺติ ฯ เอเสว
อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว วสฺสูปคตาน ภิกฺขูน เสนาสน อุทเกน วุฬฺห โหติ ฯ ภิกฺขู
เสนาสเนน กิลมนฺติ ฯ เอเสว อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ
วสฺสจฺเฉทสฺสาติ ฯ
[๒๑๕] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส วสฺสูปคตาน
ภิกฺขูน คาโม โจเรหิ วุฏาสิ ๑ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เยน คาโม เตน คนฺตุนฺติ ฯ คาโม
เทฺวธา ภิชฺชติ ฺถ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว เยน คามา พหุตรา เตน คนฺตุนฺติ ฯ พหุตรา อสฺสทฺธา
โหนฺติ อปฺปสนฺนา ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว เยน สทฺธา ปสนฺนา เตน คนฺตุนฺติ ฯ
[๒๑๖] เตน โข ปน สมเยน โกสเลสุ ชนปเทสุ อฺตรสฺมึ
อาวาเส วสฺสูปคตา ภิกฺขู น ลภึสุ ลูขสฺส วา ปณีตสฺส วา
โภชนสฺส ยาวทตฺถ ปาริปูรึ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคตา ภิกฺขู น ลภนฺติ ลูขสฺส วา ปณีตสฺส
วา โภชนสฺส ยาวทตฺถ ปาริปูรึ ฯ เอเสว อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ
อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคตา ภิกฺขู
ลภนฺติ ลูขสฺส วา ปณีตสฺส วา โภชนสฺส ยาวทตฺถ ปาริปูรึ
น ลภนฺติ สปฺปายานิ โภชนานิ ฯ เอเสว อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ
#๑ โป. วุฏาปโต โหติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคตา ภิกฺขู
ลภนฺติ ลูขสฺส วา ปณีตสฺส วา โภชนสฺส ยาวทตฺถ ปาริปูรึ
ลภนฺติ สปฺปายานิ โภชนานิ น ลภนฺติ สปฺปายานิ เภสชฺชานิ ฯ
เอเสว อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคตา ภิกฺขู ลภนฺติ ลูขสฺส วา ปณีตสฺส วา
โภชนสฺส ยาวทตฺถ ปาริปูรึ ลภนฺติ สปฺปายานิ โภชนานิ ลภนฺติ
สปฺปายานิ เภสชฺชานิ น ลภนฺติ ปฏิรูป อุปฏาก ฯ เอเสว
อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคต ภิกฺขุ อิตฺถี นิมนฺเตติ เอหิ ภนฺเต
หิรฺ วา เต เทมิ สุวณฺณ วา เต เทมิ เขตฺต วา เต
เทมิ วตฺถุ วา เต เทมิ คาวุ วา เต เทมิ คาวึ วา เต
เทมิ ทาส วา เต เทมิ ทาสึ วา เต เทมิ ธีตร วา เต
เทมิ ภริยตฺถาย อห วา เต ภริยา โหมิ อฺ วา เต
ภริย อาเนมีติ ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขุโน เอว โหติ ลหุปริวตฺต
โข จิตฺต วุตฺต ภควตา สิยาป เม พฺรหฺมจริยสฺส อนฺตราโยติ
ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
วสฺสูปคต ภิกฺขุ เวสี นิมนฺเตติ ฯเปฯ ถุลฺลกุมารี นิมนฺเตติ ปณฺฑโก
นิมนฺเตติ าตกา นิมนฺเตนฺติ ราชาโน นิมนฺเตนฺติ โจรา
นิมนฺเตนฺติ ธุตฺตา นิมนฺเตนฺติ เอหิ ภนฺเต หิรฺ วา เต
เทม สุวณฺณ วา เต เทม เขตฺต วา เต เทม วตฺถุ วา เต
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เทม คาวุ วา เต เทม คาวึ วา เต เทม ทาส วา เต เทม
ทาสึ วา เต เทม ธีตร วา เต เทม ภริยตฺถาย อฺ
วา เต ภริย อาเนมาติ ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขุโน เอว โหติ
ลหุปริวตฺต โข จิตฺต วุตฺต ภควตา สิยาป เม พฺรหฺมจริยสฺส
อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว วสฺสูปคโต ภิกขฺ ุ อสฺสามิก นิธึ ปสฺสติ ฯ ตตฺร เจ
ภิกฺขุโน เอว โหติ ลหุปริวตฺต โข จิตฺต วุตฺต ภควตา
สิยาป เม พฺรหฺมจริยสฺส อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ
วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคโต ภิกฺขุ ปสฺสติ สมฺพหุเล
ภิกฺขู สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺเต ฯ ตตฺร เจ ภิกขฺ ุโน เอว โหติ
ครุโก โข สงฺฆเภโท วุตฺโต ภควตา มา มยิ สมฺมุขีภูเต
สงฺโฆ ภิชฺชตี ิ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคโต ภิกฺขุ สุณาติ สมฺพหุลา กิร ภิกฺขู
สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺตีติ ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขุโน เอว โหติ ครุโก
โข สงฺฆเภโท วุตฺโต ภควตา มา มยิ สมฺมุขภี ูเต สงฺโฆ
ภิชฺชีติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว วสฺสูปคโต ภิกขฺ ุ สุณาติ อมุกสฺมึ กิร อาวาเส สมฺพหุลา
ภิกฺขู สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺตีติ ฯ ตตฺร เจ ภิกขฺ ุโน เอว โหติ
เต โข เม ภิกฺขู มิตฺตา ตฺยาห วกฺขามิ ครุโก โข อาวุโส
สงฺฆเภโท วุตฺโต ภควตา มา อายสฺมนฺตาน สงฺฆเภโท รุจิตฺถาติ
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กริสฺสนฺติ เม วจน สุสสฺ ูสิสฺสนฺติ โสต โอทหิสสฺ นฺตีติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ
อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคโต
ภิกฺขุ สุณาติ อมุกสฺมึ กิร อาวาเส สมฺพหุลา ภิกฺขู สงฺฆเภทาย
ปรกฺกมนฺตีติ ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขุโน เอว โหติ เต โข เม
ภิกฺขู น มิตฺตา อปจ เย เตส มิตฺตา เต เม มิตตฺ า ตฺยาห
วกฺขามิ เต วุตฺตา เต วกฺขนฺติ ครุโก โข อาวุโส สงฺฆเภโท
วุตฺโต ภควตา มา อายสฺมนฺตาน สงฺฆเภโท รุจิตฺถาติ กริสสฺ นฺติ
เม ๑ วจน สุสฺสูสิสฺสนฺติ โสต โอทหิสฺสนฺตีติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ
อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคโต ภิกฺขุ
สุณาติ อมุกสฺมึ กิร อาวาเส สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สงฺโฆ ภินฺโนติ ฯ
ตตฺร เจ ภิกฺขุโน เอว โหติ เต โข เม ภิกฺขู มิตฺตา ตฺยาห
วกฺขามิ ครุโก โข อาวุโส สงฺฆเภโท วุตฺโต ภควตา มา
อายสฺมนฺตาน สงฺฆเภโท รุจิตฺถาติ กริสฺสนฺติ เม วจน สุสสฺ ูสิสฺสนฺติ
โสต โอทหิสฺสนฺตีติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคโต ภิกฺขุ สุณาติ อมุกสฺมึ
กิร อาวาเส สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สงฺโฆ ภินฺโนติ ฯ ตตฺร เจ
ภิกฺขุโน เอว โหติ เต โข เม ภิกขฺ ู น มิตฺตา อปจ เย
เตส มิตฺตา เต เม มิตตฺ า ตฺยาห วกฺขามิ เต วุตฺตา เต
วกฺขนฺติ ครุโก โข อาวุโส สงฺฆเภโท วุตฺโต ภควตา มา
อายสฺมนฺตาน สงฺฆเภโท รุจิตฺถาติ กริสฺสนฺติ เม ๒ วจน สุสฺสูสิสฺสนฺติ
#๑-๒ ม. เตส ฯ
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โสต โอทหิสฺสนฺตีติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคโต ภิกฺขุ สุณาติ อมุกสฺมึ
กิร อาวาเส สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺตีติ ฯ
ตตฺร เจ ภิกฺขุโน เอว โหติ ตา โข เม ภิกฺขุนโิ ย มิตฺตา
ตาห วกฺขามิ ครุโก โข ภคินิโย สงฺฆเภโท วุตฺโต ภควตา
มา ภคินีน สงฺฆเภโท รุจิตฺถาติ กริสฺสนฺติ เม วจน สุสฺสูสิสสฺ นฺติ
โสต โอทหิสฺสนฺตีติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสปู คโต ภิกฺขุ สุณาติ อมุกสฺมึ กิร อาวาเส
สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย สงฺฆเภทาย ปรกฺกมนฺตีติ ฯ ตตฺร เจ ภิกขฺ ุโน
เอว โหติ ตา โข เม ภิกฺขุนิโย น มิตฺตา อปจ ยา ตาส
มิตฺตา ตา เม มิตฺตา ตาห วกฺขามิ ตา วุตฺตา ตา วกฺขนฺติ
ครุโก โข ภคินิโย สงฺฆเภโท วุตโฺ ต ภควตา มา ภคินีน
สงฺฆเภโท รุจิตฺถาติ กริสฺสนฺติ เม ๑ วจน สุสฺสูสิสฺสนฺติ โสต
โอทหิสฺสนฺตีติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคโต ภิกฺขุ สุณาติ อมุกสฺมึ กิร อาวาเส
สมฺพหุลาหิ ภิกฺขุนีหิ สงฺโฆ ภินฺโนติ ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขุโน เอว
โหติ ตา โข เม ภิกฺขนุ ิโย มิตฺตา ตาห วกฺขามิ ครุโก
โข ภคินิโย สงฺฆเภโท วุตฺโต ภควตา มา ภคินีน สงฺฆเภโท
รุจิตฺถาติ กริสฺสนฺติ เม วจน สุสฺสสู ิสฺสนฺติ โสต โอทหิสฺสนฺตีติ
ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคโต
#๑ ม. ตาส ฯ
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ภิกฺขุ สุณาติ อมุกสฺมึ กิร อาวาเส สมฺพหุลาหิ ภิกฺขุนีหิ สงฺโฆ
ภินฺโนติ ฯ ตตฺร เจ ภิกขฺ ุโน เอว โหติ ตา โข เม ภิกฺขุนิโย
น มิตฺตา อปจ ยา ตาส มิตฺตา ตา เม มิตฺตา ตาห
วกฺขามิ ตา วุตฺตา ตา วกฺขนฺติ ครุโก โข ภคินิโย สงฺฆเภโท
วุตฺโต ภควตา มา ภคินีน สงฺฆเภโท รุจิตฺถาติ กริสฺสนฺติ
เม ๑ วจน สุสฺสูสิสฺสนฺติ โสต โอทหิสฺสนฺตีติ ปกฺกมิตพฺพ ฯ อนาปตฺติ
วสฺสจฺเฉทสฺส ๒ ฯ
[๒๑๗] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกขฺ ุ วเช วสฺส
อุปคนฺตุกาโม โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว วเช วสฺส อุปคนฺตุนฺติ ฯ วโช วุฏาสิ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เยน วโช เตน
คนฺตุนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อุปกฏาย
วสฺสูปนายิกาย สตฺเถน คนฺตุกาโม โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สตฺเถ วสฺส อุปคนฺตุนฺติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ อุปกฏาย วสฺสูปนายิกาย
นาวาย คนฺตุกาโม โหติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว นาวาย วสฺส อุปคนฺตุนฺติ ฯ
[๒๑๘] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ รุกฺขสุสิเร วสฺส
อุปคจฺฉติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ เสยฺยถาป
ปสาจิลฺลิกาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว
#๑ ม. ตาส ฯ ๒ ม. วสฺสจฺเฉทสฺสาติ ฯ
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รุกฺขสุสิเร วสฺส อุปคนฺตพฺพ โย อุปคจฺเฉยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู รุกขฺ วิฏภิยา วสฺส
อุปคจฺฉนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ เสยฺยถาป
มิคลุทฺทกาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว รุกฺขวิฏภิยา
วสฺส อุปคนฺตพฺพ โย อุปคจฺเฉยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๑๙] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อชฺโฌกาเส วสฺส
อุปคจฺฉนฺติ ฯ เทเว วสฺสนฺเต รุกฺขมูลป นิมฺพโกสป ๑ อุปธาวนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว อชฺโฌกาเส วสฺส
อุปคนฺตพฺพ โย อุปคจฺเฉยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน ภิกฺขู อเสนาสนิกา ๒ วสฺส อุปคจฺฉนฺติ สีเตนป [๓]
อุเณฺหนป กิลมนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว
อเสนาสนิเกน วสฺส อุปคนฺตพฺพ โย อุปคจฺเฉยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ฉวกุฏิกาย วสฺส
อุปคจฺฉนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ เสยฺยถาป
ฉวทาหกาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ฉวกุฏิกาย
วสฺส อุปคนฺตพฺพ โย อุปคจฺเฉยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ฉตฺเต วสฺส อุปคจฺฉนฺติ ฯ มนุสสฺ า
อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ เสยฺยถาป โคปาลกาติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว ฉตฺเต วสฺส อุปคนฺตพฺพ
โย อุปคจฺเฉยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
#๑ ม. นิพฺพโกสป ฯ ๒ ยุ. อเสนาสนกา ฯ ๓ ม. ยุ. กิลมนฺติ ฯ
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ภิกฺขู จาฏิยา วสฺส อุปคจฺฉนฺติ ฯ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ เสยฺยถาป ติตถฺ ิยาติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว จาฏิยา วสฺส อุปคนฺตพฺพ โย อุปคจฺเฉยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๒๐] เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยา สงฺเฆน [๑] กติกา กตา
โหติ อนฺตราวสฺส น ปพฺพาเชตพฺพนฺติ ฯ วิสาขาย มิคารมาตุยา
นตฺตา ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ภิกฺขู เอวมาหสุ
สงฺเฆน โข อาวุโส [๒] กติกา กตา อนฺตราวสฺส น ปพฺพาเชตพฺพนฺติ
อาคเมหิ อาวุโส ยาว ภิกฺขู วสฺส วสนฺติ วสฺส
วุตฺถา ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู วสฺส วุตฺถา วิสาขาย
มิคารมาตุยา นตฺตาร เอตทโวจจ เอหีทานิ อาวุโส ปพฺพชาหีติ ฯ
โส เอวมาห สจาห ภนฺเต ปพฺพชิโต อสฺส อภิรเมยฺยามห
นทานาห ภนฺเต ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ วิสาขา มิคารมาตา อุชฺฌายติ
ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม อยฺยา เอวรูป กติก กริสฺสนฺติ
อนฺตราวสฺส น ปพฺพาเชตพฺพนฺติ ก กาล ธมฺโม น จริตพฺโพติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู วิสาขาย มิคารมาตุยา อุชฺฌายนฺติยา ขียนฺติยา
วิปาเจนฺติยา ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
น ภิกฺขเว เอวรูปา กติกา กาตพฺพา อนฺตราวสฺส น ปพฺพาเชตพฺพนฺติ
โย กเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๒๑] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมตา อุปนนฺเทน สกฺย#๑-๒ ม. เอวรูปา ฯ
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ปุตฺเตน รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส วสฺสาวาโส ปฏิสฺสุโต โหติ
ปุริมิกาย ฯ โส ต อาวาส คจฺฉนฺโต อทฺทส อนฺตรามคฺเค เทฺว
อาวาเส พหุจีวรเก ฯ ตสฺส เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อิเมสุ ทฺวสี ุ
อาวาเสสุ วสฺส วเสยฺย เอว เม พหุ จีวร อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ฯ
โส เตสุ ทฺวีสุ อาวาเสสุ วสฺส วสิ ฯ ราชา ปเสนทิ โกสโล
อุชฺฌายติ ขียติ วิปาเจติ กถ หิ นาม อยฺโย อุปนนฺโท
สกฺยปุตฺโต อมฺหาก วสฺสาวาส ปฏิสฺสุณิตฺวา วิสวาเทสฺสติ นนุ
ภควตา อเนกปริยาเยน มุสาวาโท ครหิโต มุสาวาทา เวรมณี
ปสตฺถาติ ฯ อสฺโสสุ โข ภิกฺขู รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส
อุชฺฌายนฺตสฺส ขียนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปจฺฉา
เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ นาม อายสฺมา
อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต รฺโ ปเสนทิสฺส โกลสสฺส วสฺสาวาส
ปฏิสฺสุณิตฺวา วิสวาเทสฺสติ นนุ ภควตา อเนกปริยาเยน มุสาวาโท
ครหิโต มุสาวาทา เวรมณี ปสตฺถาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต ปฏิปุจฺฉิ สจฺจ
กิร ตฺว อุปนนฺท รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส วสฺสาวาส
ปฏิสฺสุณิตฺวา วิสวาเทสีติ ฯ สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา
กถ หิ นาม ตฺว โมฆปุริส รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส
วสฺสาวาส ปฏิสฺสุณิตฺวา วิสวาเทสฺสสิ นนุ มยา โมฆปุริส
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อเนกปริยาเยน มุสาวาโท ครหิโต มุสาวาทา เวรมณี ปสตฺถา
เนต โมฆปุริส อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา
ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนา
วสฺสาวาโส ปฏิสฺสุโต โหติ ปุริมิกาย ฯ โส ต อาวาส คจฺฉนฺโต
ปสฺสติ อนฺตรามคฺเค เทฺว อาวาเส พหุจีวรเก ฯ ตสฺส เอว โหติ
ยนฺนูนาห อิเมสุ ทฺวีสุ อาวาเสสุ วสฺส วเสยฺย เอว เม พหุ
จีวร อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ฯ โส เตสุ ทฺวสี ุ อาวาเสสุ วสฺส วสติ ฯ
ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมิกา จ น ปฺายติ ปฏิสฺสเว
จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา วสฺสาวาโส
ปฏิสฺสุโต โหติ ปุริมิกาย ฯ โส ต อาวาส คจฺฉนฺโต พหิทฺธา
อุโปสถ กโรติ ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ เสนาสน ปฺาเปติ
ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ ปริเวณ สมฺมชฺชติ ฯ โส ตทเหว
อกรณีโย ปกฺกมติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุรมิ ิกา จ น ปฺายติ
ปฏิสฺสเว จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา
วสฺสาวาโส ปฏิสฺสุโต โหติ ปุริมิกาย ฯ โส ต อาวาส คจฺฉนฺโต
พหิทฺธา อุโปสถ กโรติ ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ เสนาสน ปฺาเปติ
ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ ปริเวณ สมฺมชฺชติ ฯ โส ตทเหว
สกรณีโย ปกฺกมติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมิกา จ น
ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
ภิกฺขุนา วสฺสาวาโส ปฏิสฺสุโต โหติ ปุริมิกาย ฯ โส ต อาวาส
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คจฺฉนฺโต พหิทฺธา อุโปสถ กโรติ ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ เสนาสน
ปฺาเปติ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ ปริเวณ สมฺมชฺชติ ฯ
โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา อกรณีโย ปกฺกมติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน ปุริมิกา จ น ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา วสฺสาวาโส ปฏิสสฺ ุโต
โหติ ปุริมิกาย ฯ โส ต อาวาส คจฺฉนฺโต พหิทฺธา อุโปสถ
กโรติ ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ เสนาสน ปฺาเปติ ปานีย
ปริโภชนีย อุปฏาเปติ ปริเวณ สมฺมชฺชติ ฯ โส ทฺวีหตีห
วสิตฺวา สกรณีโย ปกฺกมติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุรมิ ิกา
จ น ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา วสฺสาวาโส ปฏิสสฺ ุโต โหติ ปุริมิกาย ฯ โส ต
อาวาส คจฺฉนฺโต พหิทฺธา อุโปสถ กโรติ ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ
เสนาสน ปฺาเปติ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ ปริเวณ
สมฺมชฺชติ ฯ โส ทวีหตีห วสิตฺวา สตฺตาหกรณีเยน ปกฺกมติ ฯ
โส ต สตฺตาห พหิทฺธา วีตินาเมติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ปุริมิกา จ น ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา วสฺสาวาโส ปฏิสฺสุโต โหติ ปุรมิ ิกาย
ฯเปฯ โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา สตฺตาหกรณีเยน ปกฺกมติ ฯ โส
ต สตฺตาห อนฺโต สนฺนิวฏฏ กโรติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ปุริมิกา จ ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน
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ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา วสฺสาวาโส ปฏิสสฺ ุโต โหติ ปุริมิกาย ฯ โส
ต อาวาส คจฺฉนฺโต พหิทฺธา อุโปสถ กโรติ ปาฏิปเท วิหาร
อุเปติ เสนาสน ปฺาเปติ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ
ปริเวณ สมฺมชฺชติ ฯ โส สตฺตาห อนาคตาย ปวารณาย
สกรณีโย ปกฺกมติ ฯ อาคจฺเฉยฺย วา โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ต
อาวาส น วา อาคจฺเฉยฺย ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ปุริมกิ า
จ ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา วสฺสาวาโส ปฏิสฺสุโต ปุรมิ ิกาย ฯ โส ต อาวาส
คนฺตฺวา อุโปสถ กโรติ ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ เสนาสน ปฺาเปติ
ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ ปริเวณ สมฺมชฺชติ ฯ โส
ตทเหว อกรณีโย ปกฺกมติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุรมิ ิกา
จ น ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา วสฺสาวาโส ปฏิสสฺ ุโต โหติ ปุริมิกาย ฯ โส ต
อาวาส คนฺตฺวา อุโปสถ กโรติ ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ เสนาสน
ปฺาเปติ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ ปริเวณ สมฺมชฺชติ ฯ
โส ตทเหว สกรณีโย ปกฺกมติ ฯเปฯ โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา
อกรณีโย ปกฺกมติ ฯเปฯ โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา สกรณีโย
ปกฺกมติ ฯเปฯ โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา สตฺตาหกรณีเยน ปกฺกมติ ฯ
โส ต สตฺตาห พหิทฺธา วีตินาเมติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ปุริมิกา จ น ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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ฯเปฯ โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา สตฺตาหกรณีเยน ปกฺกมติ ฯ โส
ต สตฺตาห อนฺโต สนฺนิวฏฏ กโรติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ปุริมิกา จ ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา วสฺสาวาโส ปฏิสสฺ ุโต โหติ ปุริมิกาย ฯ โส
ต อาวาส คนฺตฺวา อุโปสถ กโรติ ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ
เสนาสน ปฺาเปติ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ ปริเวณ
สมฺมชฺชติ ฯ โส สตฺตาห อนาคตาย ปวารณาย สกรณีโย
ปกฺกมติ ฯ อาคจฺเฉยฺย วา โส ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ต อาวาส น
วา อาคจฺเฉยฺย ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ปุริมกิ า จ ปฺายติ
ปฏิสฺสเว จ อนาปตฺติ ฯ
[๒๒๒] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนา วสฺสาวาโส ปฏิสฺสุโต โหติ
ปจฺฉิมิกาย ฯ โส ต อาวาส คจฺฉนฺโต พหิทฺธา อุโปสถ กโรติ
ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ เสนาสน ปฺาเปติ ปานีย ปริโภชนีย
คุปฏาเปติ ปริเวณ สมฺมชฺชติ ฯ โส ตทเหว อกรณีโย ปกฺกมติ ฯ
ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปจฺฉิมิกา จ น ปฺายติ ปฏิสฺสเว
จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา วสฺสาวาโส
ปฏิสฺสุโต โหติ ปจฺฉิมิกาย ฯ โส ต อาวาส คจฺฉนฺโต พหิทฺธา
อุโปสถ กโรติ ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ เสนาสน ปฺาเปติ
ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ ปริเวณ สมฺมชฺชติ ฯ โส ตทเหว
สกรณีโย ปกฺกมติ ฯเปฯ โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา อกรณีโย
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ปกฺกมติ ฯเปฯ โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา สกรณีโย ปกฺกมติ ฯเปฯ
โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา สตฺตาหกรณีเยน ปกฺกมติ ฯ โส
ต สตฺตาห พหิทฺธา วีตินาเมติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปจฺฉิมิกา
จ น ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา วสฺสาวาโส ปฏิสฺสโุ ต โหติ ปจฺฉิมิกาย ฯ โส ต
อาวาส คจฺฉนฺโต พหิทฺธา อุโปสถ กโรติ ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ
เสนาสน ปฺาเปติ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ ปริเวณ
สมฺมชฺชติ ฯ โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา สตฺตาหกรณีเยน ปกฺกมติ ฯ โส
ต สตฺตาห อนฺโต สนฺนิวฏฏ กโรติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ปจฺฉิมิกา จ ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา วสฺสาวาโส ปฏิสสฺ ุโต โหติ ปจฺฉิมิกาย ฯเปฯ
โส สตฺตาห อนาคตาย โกมุทิยา จาตุมาสินิยา สกรณีโย ปกฺกมติ ฯ
อาคจฺเฉยฺย วา โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ต อาวาส น วา อาคจฺเฉยฺย ฯ
ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปจฺฉิมิกา จ ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ
อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา วสฺสาวาโส ปฏิสฺสุโต โหติ
ปจฺฉิมิกาย ฯ โส ต อาวาส คนฺตฺวา อุโปสถ กโรติ ปาฏิปเท
วิหาร อุเปติ เสนาสน ปฺาเปติ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ
ปริเวณ สมฺมชฺชติ ฯ โส ตทเหว อกรณีโย ปกฺกมติ ฯเปฯ
โส ตทเหว สกรณีโย ปกฺกมติ ฯเปฯ โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา
อกรณีโย ปกฺกมติ ฯเปฯ โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา สกรณีโย
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ปกฺกมติ ฯเปฯ โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา สตฺตาหกรณีเยน ปกฺกมติ ฯ
โส ต สตฺตาห พหิทฺธา วีตินาเมติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ปจฺฉิมิกา จ น ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ
โส ทฺวีหตีห วสิตฺวา สตฺตาหกรณีเยน ปกฺกมติ ฯ โส ต
สตฺตาห อนฺโต สนฺนวิ ฏฏ กโรติ ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน
ปจฺฉิมิกา จ ปฺายติ ปฏิสฺสเว จ อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา วสฺสาวาโส ปฏิสสฺ ุโต โหติ ปจฺฉิมิกาย ฯเปฯ
โส สตฺตาห อนาคตาย โกมุทิยา จาตุมาสินิยา สกรณีโย
ปกฺกมติ ฯ อาคจฺเฉยฺย วา โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ต อาวาส น วา
อาคจฺเฉยฺย ฯ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปจฺฉิมิกา จ ปฺายติ
ปฏิสฺสเว จ อนาปตฺตีติ ฯ
วสฺสูปนายิกกฺขนฺธก ตติย ฯ
__________
ตสฺสุทฺทาน ฯ
[๒๒๓] อุปคนฺตุ กทา เจว กติ อนฺตรวสฺส ๑ จ
น อิจฺฉนฺติ จ สฺจิจฺจ อุกฺกฑฺฒิตุ อุปาสโก
คิลาโน มาตา จ ปตา ภาตา จ อถ าตโก
ภิกฺขุภติโก ๒ วิหาโร วาฬา จาป สิรึสปา ๓
โจรา ๔ เจว ปสาจาป ทฑฺฒา ๕ ตทุภเยน จ
วุโฬฺหทเกน วุฏาสิ พหุตรา จ ทายกา
#๑ ม. ยุ. อนฺตรา วสฺส จ ฯ ๒ ม. ภิกฺขุคติโก ฯ ๓ ม. สรีสปา ฯ ๔ ม. โจโร
#เจว ปสาจา จ ฯ ยุ. โจรา เจว ปสาจา จ ฯ ๕ ยุ. ทฑฺโฒ ฯ
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ลูขปฺปณีตสปฺปายเภสชฺชุปฏเกน จ
อิตฺถี เวสี กุมารี จ ปณฺฑโก าตเกน จ
ราชา โจรา ธุตฺตา นิธิ เภทา ๑ อฏวิเธน จ
วชา ๒ สตฺถา จ นาวา จ สุสิเร วิฏภาย จ
อชฺโฌกาเส วสฺสาวาโส อเสนาสนเกน จ
ฉวกุฏิกา ฉตฺเต จ จาฏิยา จ อุเปนฺติ เต
กติกา ปฏิสฺสุณิตฺวา พหิทธฺ า จ อุโปสถา
ปุริมกิ า ปจฺฉิมิกา
ยถาาเยน โยชเย
อกรณีโย ๓ ปกฺกมติ สกรณีโย ๔ ตเถว จ
ทฺวีหตีหา จ ปุน [๕] สตฺตาหกรณีเยน จ
สตฺตาหนาคตา เจว อาคจฺเฉยฺย เอยฺย ๖ วา
วตฺถทุ ฺทาเน อนฺตริกา ตนฺติมคฺค นิสามเยติ ฯ
อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถุ ๗ เทฺวปณฺณาส ฯ
___________________
#๑ ม. เภทอฏวิเธน จ ฯ ๒ ม. วชสตฺถา ฯ ๓ ม. อกรณึ ฯ ๔ ม. สกรณึ ฯ
#๕ ม. จ. ฯ ๖ ม. ยุ. น เอยฺย วา ฯ ๗ ม. วตฺถูนิ ... ฯ
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ปวารณากฺขนฺธก
[๒๒๔] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
สนฺทิฏา สมฺภตฺตา ภิกฺขู โกสเลสุ ชนปเทสุ อฺตรสฺมึ อาวาเส
วสฺส อุปคจฺฉึสุ ฯ อถโข เตส ภิกขฺ ูน เอตทโหสิ เกน นุ
โข มย อุปาเยน สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ผาสุก
วสฺส วเสยฺยาม น จ ปณฺฑเกน กิลเมยฺยามาติ ฯ อถโข เตส
ภิกฺขูน เอตทโหสิ สเจ โข มย อฺมฺ เนว อาลเปยฺยาม
น สลฺลเปยฺยาม โย ปม คามโต ปณฺฑาย ปฏิกฺกเมยฺย โส
อาสน ปฺาเปยฺย ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขเิ ปยฺย
อวกฺการปาตึ โธวิตฺวา อุปฏาเปยฺย ปานีย ปริโภชนีย
อุปฏาเปยฺย โย ปจฺฉา คามโต ปณฺฑาย ปฏิกฺกเมยฺย สจสฺส
ภุตฺตาวเสโส สเจ อากงฺเขยฺย ภฺุเชยฺย โน เจ อากงฺเขยฺย
อปหริเต วา ฉฑฺเฑยฺย อปฺปาณเก วา อุทเก โอปลาเปยฺย
โส อาสน อุทฺธเรยฺย ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปฏิสาเมยฺย
อวกฺการปาตึ โธวิตฺวา ปฏิสาเมยฺย ปานีย ปริโภชนีย ปฏิสาเมยฺย
ภตฺตคฺค สมฺมชฺเชยฺย โย ปสฺเสยฺย ปานียฆฏ วา ปริโภชนียฆฏ
วา วจฺจฆฏ วา ริตฺต ตุจฺฉ โส อุปฏาเปยฺย สจสฺส โหติ
อวิสยฺห หตฺถวิกาเรน ทุติย อามนฺเตตฺวา หตฺถวิลงฺฆเกน
อุปฏาเปยฺย น เตฺวว ตปฺปจฺจยา วาจ ภินฺเทยฺย เอว โข มย

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 310

สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ผาสุก วสฺส วเสยฺยาม น จ
ปณฺฑเกน กิลเมยฺยามาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู อฺมฺ เนว
อาลปสุ น สลฺลปสุ โย ปม คามโต ปณฑ
ฺ าย ปฏิกฺกมติ
โส อาสน ปฺาเปติ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปติ
อวกฺการปาตึ โธวิตฺวา อุปฏาเปติ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ
โย ปจฺฉา คามโต ปณฑ
ฺ าย ปฏิกฺกมติ สเจ โหติ ภุตฺตาวเสโส
สเจ อากงฺขติ ภฺุชติ โน เจ อากงฺขติ อปหริเต วา
ฉฑฺเฑติ อปฺปาณเก วา อุทเก โอปลาเปติ โส อาสน อุทฺธรติ
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปฏิสาเมติ อวกฺการปาตึ โธวิตฺวา
ปฏิสาเมติ ปานีย ปริโภชนีย ปฏิสาเมติ ภตฺตคฺค สมฺมชฺชติ โย
ปสฺสติ ปานียฆฏ วา ปริโภชนียฆฏ วา วจฺจฆฏ วา ริตฺต ตุจฺฉ
โส อุปฏาเปติ สจสฺส โหติ อวิสยฺห หตฺถวิกาเรน ทุติย
อามนฺเตตฺวา หตฺถวิลงฺฆเกน อุปฏาเปติ น เตฺวว ตปฺปจฺจยา
วาจ ภินฺทติ ฯ
[๒๒๕] อาจิณฺณ โข ปเนต วสฺส วุตฺถาน ภิกฺขูน ภควนฺต
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ฯ อถโข เต ภิกฺขู วสฺส วุตฺถา
เตมาสจฺจเยน เสนาสน สสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน
สาวตฺถี เตน ปกฺกมึสุ อนุปุพฺเพน เยน สาวตฺถี เชตวน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราโม เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ ฯ อาจิณฺณ โข ปเนต
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พุทฺธาน ภควนฺตาน อาคนฺตุเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปฏิสมฺโมทิตุ ฯ
อถโข ภควา เต 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 วสิมหฺ า น จ ปณฺฑเกน กิลมิมฺหาติ ฯ ชานนฺตาป
ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ ชานนฺตาป น ปุจฺฉนฺติ กาล วิทิตฺวา ปุจฺฉนฺติ
กาล วิทิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ อตฺถสฺหิต ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ โน
อนตฺถสฺหิต อนตฺถสฺหิเต เสตุฆาโต ตถาคตาน ฯ ทฺวีหากาเรหิ
พุทฺธา ภควนฺโต ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉนฺติ ธมฺม วา เทเสสฺสาม
สาวกาน วา สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสามาติ ฯ อถโข ภควา เต
ภิกฺขู เอตทโวจ ยถากถ ปน ตุเมฺห ภิกฺขเว สมคฺคา สมฺโมทมานา
อวิวทมานา ผาสุก วสฺส วสิตฺถ น จ ปณฺฑเกน กิลมิตฺถาติ ฯ
อิธ มย ภนฺเต สมฺพหุลา สนฺทฏิ า สมฺภตฺตา ภิกฺขู โกสเลสุ
ชนปเทสุ อฺตรสฺมึ อาวาเส วสฺส อุปคจฺฉิมฺหา เตส โน
ภนฺเต อมฺหาก เอตทโหสิ เกน นุ โข มย อุปาเยน สมคฺคา
สมฺโมทมานา อวิวทมานา ผาสุก วสฺส วเสยฺยาม น จ ปณฺฑเกน
กิลเมยฺยามาติ เตส โน ภนฺเต อมฺหาก เอตทโหสิ สเจ โข
มย อฺมฺ เนว อาลเปยฺยาม น สลฺลเปยฺยาม โย ปม
คามโต ปณฑ
ฺ าย ปฏิกฺกเมยฺย โส อาสน ปฺาเปยฺย ปาโททก

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 312

ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิเปยฺย อวกฺการปาตึ โธวิตฺวา
อุปฏาเปยฺย ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปยฺย โย ปจฺฉา คามโต
ปณฺฑาย ปฏิกฺกเมยฺย สจสฺส ภุตฺตาวเสโส สเจ อากงฺเขยฺย
ภฺุเชยฺย โน เจ อากงฺเขยฺย อปหริเต วา ฉฑฺเฑยฺย
อปฺปาณเก วา อุทเก โอปลาเปยฺย โส อาสน อุทฺธเรยฺย
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก ปฏิสาเมยฺย อวกฺการปาตึ โธวิตฺวา
ปฏิสาเมยฺย ปานีย ปริโภชนีย ปฏิสาเมยฺย ภตฺตคฺค สมฺมชฺเชยฺย
โย ปสฺเสยฺย ปานียฆฏ วา ปริโภชนียฆฏ วา วจฺจฆฏ วา ริตฺต
ตุจฺฉ โส อุปฏาเปยฺย สจสฺส โหติ อวิสยฺห หตฺถวิกาเรน
ทุติย อามนฺเตตฺวา หตฺถวิลงฺฆเกน อุปฏาเปยฺย น เตฺวว
ตปฺปจฺจยา วาจ ภินฺเทยฺย เอว โข มย สมคฺคา สมฺโมทมานา
อวิวทมานา ผาสุก วสฺส วเสยฺยาม น จ ปณฺฑเกน กิลเมยฺยามาติ
อถโข มย ภนฺเต อฺมฺ เนว อาลปมฺหา น สลฺลปมหฺ า
โย ปม คามโต ปณฑ
ฺ าย ปฏิกฺกมติ โส อาสน ปฺาเปติ
ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขิปติ อวกฺการปาตึ โธวิตฺวา
อุปฏาเปติ ปานีย ปริโภชนีย อุปฏาเปติ โย ปจฺฉา คามโต
ปณฺฑาย ปฏิกฺกมติ สเจ โหติ ภุตฺตาวเสโส สเจ อากงฺขติ
ภฺุชติ โน เจ อากงฺขติ อปหริเต วา ฉฑฺเฑติ อปฺปาณเก
วา อุทเก โอปลาเปติ โส อาสน อุทฺธรติ ปาโททก ปาทป
ปาทกถลิก ปฏิสาเมติ อวกฺการปาตึ โธวิตฺวา ปฏิสาเมติ ปานีย
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ปริโภชนีย ปฏิสาเมติ ภตฺตคฺค สมฺมชฺชติ โย ปสฺสติ ปานียฆฏ
วา ปริโภชนียฆฏ วา วจฺจฆฏ วา ริตฺต ตุจฺฉ โส อุปฏาเปติ
สจสฺส โหติ อวิสยฺห หตฺถวิกาเรน ทุติย อามนฺเตตฺวา
หตฺถวิลงฺฆเกน อุปฏาเปติ น เตฺวว ตปฺปจฺจยา วาจ ภินฺทติ เอว
โข มย ภนฺเต สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ผาสุก วสฺส
วสิมฺหา น จ ปณฺฑเกน กิลมิมฺหาติ ฯ
[๒๒๖] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อผาสฺุเว กิรเม
ภิกฺขเว โมฆปุริสา วุตถฺ า สมานา ผาสุมฺห วุตฺถาติ ปฏิชานนฺติ
ปสุสวาสฺเว กิรเม ภิกฺขเว โมฆปุริสา วุตฺถา สมานา ผาสุมฺห
วุตฺถาติ ปฏิชานนฺติ เอฬกสวาสฺเว กิรเม ภิกฺขเว โมฆปุริสา
วุตฺถา สมานา ผาสุมฺห วุตฺถาติ ปฏิชานนฺติ ปมตฺตสวาสฺเว
กิรเม ภิกฺขเว โมฆปุรสิ า วุตฺถา สมานา ผาสุมฺห วุตฺถาติ
ปฏิชานนฺติ กถ หิ นามิเม ๑ ภิกฺขเว โมฆปุริสา มูคพฺพตฺต ๒
ติตฺถิยสมาทาน สมาทิยิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา
ปสาทาย ฯเปฯ วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว
มูคพฺพตฺต ติตฺถิยสมาทาน สมาทิยติ พฺพ โย สมาทิเยยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว วสฺส วุตฺถาน ภิกฺขูน ตีหิ าเนหิ
ปวาเรตุ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา ฯ สา โว ภวิสฺสติ
อฺมฺานุโลมตา อาปตฺติวุฏานตา วินยปุเรกฺขารตา ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ปวาเรตพฺพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
#๑ ม. อิเม อิติ สทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. มูคพฺพต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 314

าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อชฺช ปวารณา ฯ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ปวาเรยฺยาติ ฯ เถเรน ภิกฺขุนา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกุฏกิ  นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย สงฺฆ อาวุโส ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน
วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย
ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ทุติยมฺป อาวุโส สงฺฆ ปวาเรมิ ทิฏเน
วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต อนุกมฺป
อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ตติยมฺป อาวุโส สงฺฆ
ปวาเรมิ ทิฏเ น วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม
อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามีติ ฯ นวเกน
ภิกฺขุนา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย สงฺฆ ภนฺเต ปวาเรมิ ทิฏเน
วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต อนุกมฺป
อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ปวาเรมิ
ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต
อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ตติยมฺป ภนฺเต
สงฺฆ ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม
อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามีติ ฯ
[๒๒๗] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เถเรสุ ภิกขฺ ูสุ
อุกฺกุฏิก นิสนิ ฺเนสุ ปวารยมาเนสุ อาสเนสุ อจฺฉนฺติ ฯ เย เต
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ภิกฺขู อปฺปจฺฉา เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถ หิ
นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เถเรสุ ภิกฺขูสุ อุกกฺ ุฏกิ  นิสินฺเนสุ
ปวารยมาเนสุ อาสเนสุ อจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ สจฺจ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู เถเรสุ
ภิกฺขูสุ อุกฺกฏุ ิก นิสินฺเนสุ ปวารยมาเนสุ อาสเนสุ อจฺฉนฺตีติ ฯ
สจฺจ ภควาติ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา กถ หิ นาม เต ภิกฺขเว
โมฆปุริสา เถเรสุ ภิกฺขูสุ อุกฺกฏุ ิก นิสินฺเนสุ ปวารยมาเนสุ อาสเนสุ
อจฺฉิสฺสนฺติ เนต ภิกฺขเว อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย ฯเปฯ
วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว เถเรสุ
ภิกฺขูสุ อุกฺกฏุ ิก นิสินฺเนสุ ปวารยมาเนสุ อาสเนสุ อจฺฉิตพฺพ โย
อจฺเฉยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส อนุชานามิ ภิกฺขเว สพฺเพเหว
อุกฺกุฏิก นิสนิ ฺเนหิ ปวาเรตุนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตโร
เถโร ชราทุพฺพโล ยาว สพฺเพ ปวาเรนฺติ ๑ อุกกฺ ุฏิก นิสินฺโน ๒
อาคมยมาโน มุจฺฉิโต ปปติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ตทนนฺตรา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ุ ยาว ปวาเรติ
ปวาเรตฺวา อาสเน นิสีทิตุนฺติ ฯ
[๒๒๘] อถโข ภิกฺขนู  เอตทโหสิ กติ นุ โข ปวารณาติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ เทฺวมา ภิกฺขเว ปวารณา
จาตุทฺทสิกา [๓] ปณฺณรสิกา จ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว ปวารณาติ ฯ
#๑ สี. ม. ยุ. ปวาเรนฺตีติ ฯ ๒ รา. ตาว อุกฺกุฏิก นิสินฺโน ฯ ๓ โป. ม. จ ฯ
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อถโข ภิกฺขูน เอตทโหสิ กติ นุ โข ปวารณากมฺมานีติ ๑ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ปวารณากมฺมานิ ๒
อธมฺเมน วคฺค ปวารณากมฺม อธมฺเมน สมคฺค ปวารณากมฺม
ธมฺเมน วคฺค ปวารณากมฺม ธมฺเมน สมคฺค ปวารณากมฺม ฯ
ตตฺร ภิกฺขเว ยทิท อธมฺเมน วคฺค ปวารณากมฺม น ภิกฺขเว
เอวรูป ปวารณากมฺม กาตพฺพ น จ มยา เอวรูป ปวารณากมฺม
อนฺุาต ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยทิท อธมฺเมน สมคฺค ปวารณากมฺม
น ภิกฺขเว เอวรูป ปวารณากมฺม กาตพฺพ น จ มยา เอวรูป
ปวารณากมฺม อนฺุาต ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยทิท ธมฺเมน วคฺค
ปวารณากมฺม น จ ๓ ภิกฺขเว เอวรูป ปวารณากมฺม กาตพฺพ
น จ มยา เอวรูป ปวารณากมฺม อนฺุาต ฯ ตตฺร ภิกฺขเว
ยทิท ธมฺเมน สมคฺค ปวารณากมฺม เอวรูป ภิกฺขเว ปวารณากมฺม
กาตพฺพ เอวรูป ๔ มยา ปวารณากมฺม อนฺุาต ฯ ตสฺมาติห
ภิกฺขเว เอวรูป ปวารณากมฺม กริสฺสาม ยทิท ธมฺเมน
สมคฺคนฺติ เอว หิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๒๒๙] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สนฺนิปตถ ภิกฺขเว
สงฺโฆ ปวาเรสฺสตีติ ฯ เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ อตฺถิ ภนฺเต ภิกฺขุ คิลาโน โส อนาคโตติ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา ปวารณ ทาตุ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ทาตพฺพา ฯ เตน คิลาเนน ภิกฺขุนา เอก ภิกฺขุ
#๑ ม. ยุ. ปวารณกมฺมานีติ ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถ ปวารณกมฺมานิ-กมฺม ฯ
#๓ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ม. เอวรูปฺจ ฯ
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อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกุฏกิ  นิสีทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย ปวารณ ทมฺมิ ปวารณ เม
หร [๑] มมตฺถาย ปวาเรหีติ กาเยน วิฺาเปติ วาจาย วิฺาเปติ
กาเยน วาจาย วิฺาเปติ ทินฺนา โหติ ปวารณา ฯ น กาเยน
วิฺาเปติ น วาจาย วิฺาเปติ น กาเยน วาจาย วิฺาเปติ
น ทินฺนา โหติ ปวารณา ฯ เอวฺเจต ลเภถ อิจฺเจต กุสล
โน เจ ลเภถ โส ภิกฺขเว คิลาโน ภิกฺขุ มฺเจน วา ปเน
วา สงฺฆมชฺเฌ อาเนตฺวา ปวาเรตพฺพ ฯ สเจ ภิกฺขเว คิลานุปฏากาน
ภิกฺขูน เอว ๒ โหติ สเจ โข มย คิลาน านา จาเวสฺสาม
อาพาโธ วา อภิวฑฺฒิสฺสติ กาลกิริยา วา ภวิสฺสตีติ ฯ น ภิกฺขเว
คิลาโน [๓] านา จาเวตพฺโพ สงฺเฆน ตตฺถ คนฺตฺวา ปวาเรตพฺพ
น เตฺวว วคฺเคน สงฺเฆน ปวาเรตพฺพ ปวาเรยฺย เจ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ปวารณาหารโก เจ ภิกขฺ เว ทินฺนาย ปวารณาย ตตฺเถว
ปกฺกมติ อฺสฺส ทาตพฺพา ปวารณา ฯ ปวารณาหารโก เจ
ภิกฺขเว ทินนฺ าย ปวารณาย ตตฺเถว วิพฺภมติ ฯเปฯ กาล กโรติ
สามเณโร ปฏิชานาติ สิกฺข ปจฺจกฺขาตโก ปฏิชานาติ
อนฺติมวตฺถุ อชฺฌาปนฺนโก ปฏิชานาติ อุมฺมตฺตโก ปฏิชานาติ
ขิตฺตจิตฺโต ปฏิชานาติ เวทนฏโฏ ปฏิชานาติ อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺขิตฺตโก ปฏิชานาติ อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺขิตฺตโก
ปฏิชานาติ ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิตฺตโก ปฏิชานาติ
#๑ โป. ม. ปวารณ เม อาโรเจหิ ฯ ๒ ม. เอตทโหสิ ฯ ๓ ม. ภิกขฺ ุ ฯ
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ปณฺฑโก ปฏิชานาติ เถยฺยสวาสโก ปฏิชานาติ ติตฺถิยปกฺกนฺตโก
ปฏิชานาติ ติรจฺฉานคโต ปฏิชานาติ มาตุฆาตโก ปฏิชานาติ
ปตุฆาตโก ปฏิชานาติ อรหนฺตฆาตโก ปฏิชานาติ ภิกฺขนุ ีทูสโก
ปฏิชานาติ สงฺฆเภทโก ปฏิชานาติ โลหิตุปฺปาทโก ปฏิชานาติ
อุภโตพฺยฺชนโก ปฏิชานาติ อฺสฺส ทาตพฺพา ปวารณา ฯ
ปวารณาหารโก เจ ภิกขฺ เว ทินฺนาย ปวารณาย อนฺตรามคฺเค
ปกฺกมติ อนาหฏา โหติ ปวารณา ฯ ปวารณาหารโก เจ
ภิกฺขเว ทินฺนาย ปวารณาย อนฺตรามคฺเค วิพฺภมติ กาล
กโรติ ฯเปฯ อุภโตพฺยฺชนโก ปฏิชานาติ อนาหฏา โหติ ปวารณา ฯ
ปวารณาหารโก เจ ภิกขฺ เว ทินฺนาย ปวารณาย สงฺฆปฺปตฺโต
ปกฺกมติ อาหฏา โหติ ปวารณา ฯ ปวารณาหารโก เจ ภิกฺขเว
ทินฺนาย ปวารณาย สงฺฆปฺปตฺโต วิพฺภมติ กาล กโรติ ฯเปฯ
อุภโตพฺยฺชนโก ปฏิชานาติ อาหฏา โหติ ปวารณา ฯ
ปวารณาหารโก เจ ภิกฺขเว ทินฺนาย ปวารณาย สงฺฆปฺปตฺโต สุตฺโต
น อาโรเจติ อาหฏา โหติ ปวารณา ปวารณาหารกสฺส
อนาปตฺติ ฯ ปวารณาหารโก เจ ภิกฺขเว ทินฺนาย ปวารณาย
สงฺฆปฺปตฺโต สมาปนฺโน น อาโรเจติ อาหฏา โหติ ปวารณา
ปวารณาหารกสฺส อนาปตฺติ ฯ ปวารณาหารโก เจ ภิกฺขเว ทินฺนาย
ปวารณาย สงฺฆปฺปตฺโต ปมตฺโต น อาโรเจติ อาหฏา โหติ
ปวารณา ปวารณาหารกสฺส อนาปตฺติ ฯ ปวารณาหารโก เจ
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ภิกฺขเว ทินนฺ าย ปวารณาย สงฺฆปฺปตฺโต สฺจิจฺจ น อาโรเจติ
อาหฏา โหติ ปวารณา ปวารณาหารกสฺส อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย ปวารณ เทนฺเตน ฉนฺทมฺป
ทาตุ สนฺติ สงฺฆสฺส กรณียนฺติ ฯ
[๒๓๐] เตน โข ปน สมเยน อฺตร ภกฺขุ ตทหุปวารณาย
าตกา คณฺหึสุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ตทหุปวารณาย าตกา คณฺหนฺติ ฯ เต าตกา
ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ วจนียา อิงฺฆ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต อิม ภิกฺขุ
มุหุตฺต มฺุจถ ยาวาย ภิกฺขุ ปวาเรตีติ ฯ เอวฺเจต ลเภถ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ เต าตกา ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ
วจนียา อิงฺฆ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต มุหุตฺต เอกมนฺต โหถ ยาวาย
ภิกฺขุ ปวารณ เทตีติ ฯ เอวฺเจต ลเภถ อิจฺเจต กุสล
โน เจ ลเภถ เต าตกา ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ วจนียา อิงฺฆ
ตุเมฺห อายสฺมนฺโต อิม ภิกฺขุ มุหตุ ฺต นิสฺสีม เนถ ยาว สงฺโฆ
ปวาเรตีติ ฯ เอวฺเจต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ
น เตฺวว วคฺเคน สงฺเฆน ปวาเรตพฺพ ปวาเรยฺย เจ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ตทหุปวารณาย ราชาโน
คณฺหนฺติ โจรา คณฺหนฺติ ธุตฺตา คณฺหนฺติ ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา
คณฺหนฺติ ฯ เต ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกขฺ ูหิ เอวมสฺสุ วจนียา อิงฺฆ
ตุเมฺห อายสฺมนฺโต อิม ภิกฺขุ มุหตุ ฺต มฺุจถ ยาวาย ภิกขฺ ุ
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ปวาเรตีติ ฯ เอวฺเจต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ เต
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ วจนียา อิงฺฆ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต
มุหุตฺต เอกมนฺต โหถ ยาวาย ภิกฺขุ ปวารณ เทตีติ ฯ เอวฺเจต
ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ เต ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา
ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ วจนียา อิงฺฆ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต อิม ภิกฺขุ
มุหุตฺต นิสสฺ ีม เนถ ยาว สงฺโฆ ปวาเรตีติ ฯ เอวฺเจต
ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ น เตฺวว วคฺเคน
สงฺเฆน ปวาเรตพฺพ ปวาเรยฺย เจ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๓๑] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส
ตทหุปวารณาย ปฺจ ภิกฺขู วิหรนฺติ ฯ อถโข เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ
ภควตา ปฺตฺต สงฺเฆน ปวาเรตพฺพนฺติ มยฺจมฺห ปฺจ
ชนา กถ นุ โข อเมฺหหิ ปวาเรตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฺจนฺน สงฺเฆน ๑ ปวาเรตุนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย
จตฺตาโร ภิกฺขู วิหรนฺติ ฯ อถโข เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ
ภควตา อนฺุาต ปฺจนฺน สงฺเฆน ปวาเรตุ มยฺจมฺห จตฺตาโร
ชนา กถ นุ โข อเมฺหหิ ปวาเรตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว จตุนฺน อฺมฺ ปวาเรตุ ฯ
เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปวาเรตพฺพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน
เต ภิกฺขู าเปตพฺพา สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺโต อชฺช ปวารณา ฯ
#๑ ม. ยุ. สงฺเฆ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล มย อฺมฺ ปวาเรยฺยามาติ ฯ
เถเรน ภิกฺขุนา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทิตวฺ า
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เต ภิกฺขู เอวมสฺสุ วจนียา อห อาวุโส
อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ทิฏเ น วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา
วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ
ทุติยมฺป อาวุโส อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา
ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย
ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ตติยมฺป อาวุโส อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ
ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต
อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามีติ ฯ นวเกน ภิกฺขุนา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกุฏกิ  นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เต ภิกฺขู เอวมสฺสุ วจนียา อห ภนฺเต อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ
ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต
อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ทุติยมฺป ภนฺเต
อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ทิฏเ น วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา
วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ
ตติยมฺป ภนฺเต อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา
ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย
ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามีติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุปวารณาย ตโย ภิกฺขู วิหรนฺติ ฯ อถโข เตส
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ภิกฺขูน เอตทโหสิ ภควตา อนฺุาต ปฺจนฺน สงฺเฆน ปวาเรตต
จตุนฺน อฺมฺ ปวาเรตุ มยฺจมฺห ตโย ชนา กถ นุ
โข อเมฺหหิ ปวาเรตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว ติณณ
ฺ นฺน อฺมฺ ปวาเรตุ ฯ เอวฺจ
ปน ภิกฺขเว ปวาเรตพฺพ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน เต
ภิกฺขู าเปตพฺพา สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา อชฺช ปวารณา ฯ
ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล มย อฺมฺ ปวาเรยฺยามาติ ฯ
เถเรน ภิกฺขุนา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทิตวฺ า
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เต ภิกฺขู เอวมสฺสุ วจนียา อห อาวุโส
อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ
ม อายสฺมนฺตา อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสสฺ ามิ
ทุติยมฺป อาวุโส อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา
ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺตา อนุกมฺป อุปาทาย
ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ตติยมฺป อาวุโส อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ
ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺตา
อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามีติ ฯ นวเกน ภิกฺขุนา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกุฏกิ  นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เต ภิกฺขู เอวมสฺสุ วจนียา อห ภนฺเต อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ
ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺตา
อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ทุติยมฺป ภนฺเต
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อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ทิฏเ น วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา
วทนฺตุ ม อายสฺมนฺตา อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ
ตติยมฺป ภนฺเต อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา
ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ ม อายสฺมนฺตา อนุกมฺป อุปาทาย
ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามีติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุปวารณาย เทฺว ภิกฺขู วิหรนฺติ อถโข เตส
ภิกฺขูน เอตทโหสิ ภควตา อนฺุาต ปฺจนฺน สงฺเฆน ปวาเรตต
จตุนฺน อฺมฺ ปวาเรตุ ติณฺณนฺน อฺมฺ ปวาเรตุ
มยฺจมฺห เทฺว ชนา กถ นุ โข อเมฺหหิ ปวาเรตพฺพนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ทฺวินฺน อฺมฺ
ปวาเรตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ปวาเรตพฺพ ฯ เถเรน ภิกฺขุนา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา นโว
ภิกฺขุ เอวมสฺส วจนีโย อห อาวุโส อายสฺมนฺต ปวาเรมิ ทิฏเน
วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทตุ ม อายสฺมา อนุกมฺป
อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ทุติยมฺป อาวุโส อายสฺมนฺต
ปวาเรมิ ทิฏเ น วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทตุ ม
อายสฺมา อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ตติยมฺป
อาวุโส อายสฺมนฺต ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย
วา วทตุ ม อายสฺมา อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต
ปฏิกริสฺสามีติ ฯ นวเกน ภิกฺขุนา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกุฏิก
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นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เถโร ภิกฺขุ เอวมสฺส วจนีโย
อห ภนฺเต อายสฺมนฺต ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย
วา วทตุ ม อายสฺมา อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิฎ
ทุติยมฺป ภนฺเต อายสฺมนฺต ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา
ปริสงฺกาย วา วทตุ ม อายสฺมา อนุกมฺป อุปาทาย ปสฺสนฺโต
ปฏิกริสฺสามิ ตติยมฺป ภนฺเต อายสฺมนฺต ปวาเรมิ ทิฏเน วา
สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทตุ ม อายสฺมา อนุกมฺป อุปาทาย
ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามีติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุปวารณาย เอโก ภิกฺขุ วิหรติ ฯ อถโข ตสฺส
ภิกฺขุโน เอตทโหสิ ภควตา อนฺุาต ปฺจนฺน สงฺเฆน ปวาเรตุ
จตุนฺน อฺมฺ ปวาเรตุ ติณฺณนฺน อฺมฺ ปวาเรตุ
ทฺวินฺน อฺมฺ ปวาเรตุ อหฺจมฺหิ เอกโก กถ นุ โข
มยา ปวาเรตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย เอโก ภิกฺขุ วิหรติ ฯ
เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ยตฺถ ภิกฺขู ปฏิกฺกมนฺติ อุปฏานสาลาย
วา มณฺฑเป วา รุกฺขมูเล วา โส เทโส สมฺมชฺชิตฺวา ปานีย
ปริโภชนีย อุปฏาเปตฺวา อาสน ปฺาเปตฺวา ปทีป กตฺวา
นิสีทิตพฺพ ฯ สเจ อฺเ ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ เตหิ สทฺธึ ปวาเรตพฺพ
โน เจ อาคจฺฉนฺติ อชฺช เม ปวารณาติ อธิฏ าตพฺพ โน
เจ อธิฏเหยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยตฺถ
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ปฺจ ภิกฺขู วิหรนฺติ น เอกสฺส ปวารณ อาหริตฺวา จตูหิ
สงฺเฆน ปวาเรตพฺพ ปวาเรยฺยุ เจ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ตตฺร ภิกฺขเว ยตฺถ จตฺตาโร ภิกฺขู วิหรนฺติ น เอกสฺส ปวารณ
อาหริตฺวา ตีหิ อฺมฺ ปวาเรตพฺพ ปวาเรยฺยุ เจ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยตฺถ ตโย ภิกฺขู วิหรนฺติ น เอกสฺสฎ
ปวารณ อาหริตฺวา ทฺวหี ิ อฺมฺ ปวาเรตพฺพ ปวาเรยฺยย
เจ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยตฺถ เทฺว ภิกฺขู
วิหรนฺติ น เอกสฺส ปวารณ อาหริตฺวา เอเกน อธิฏาตพฺพ
อธิฏเหยฺย เจ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
[๒๓๒] เตน โข ปน สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ตทหุปวารณาย
อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ อถโข ตสฺส ภิกขฺ ุโน เอตทโหสิ
ภควตา ปฺตฺต น สาปตฺติเกน ปวาเรตพฺพนฺติ อหฺจมฺหิ
อาปตฺตึ อาปนฺโน กถ นุ โข มยา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว ตทหุปวารณาย อาปตฺตึ
อาปนฺโน โหติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เอก ภิกขฺ ุ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกฺกุฏกิ  นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห อาวุโส อิตถฺ นฺนาม อาปตฺตึ อาปนฺโน
ต ปฏิเทเสมีติ ฯ เตน วตฺตพฺโพ ปสฺสสีติ ฯ อาม ปสฺสามีติ ฯ
อายตึ สวเรยฺยาสีติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตทหุปวารณาย
อาปตฺติยา เวมติโก โหติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เอก ภิกฺขุ
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อุปสงฺกมิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อุกกฺ ุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห อาวุโส อิตฺถนฺนามาย
อาปตฺติยา เวมติโก ยทา นิพฺเพมติโก ภวิสสฺ ามิ ตทา
ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามีติ วตฺวา ปวาเรตพฺพ ฯ น เตฺวว
ตปฺปจฺจยา ปวารณาย อนฺตราโย กาตพฺโพติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺตโร ภิกฺขุ ปวารยมาโน อาปตฺตึ สรติ ฯ อถโข
ตสฺส ภิกฺขุโน เอตทโหสิ ภควตา ปฺตฺต น สาปตฺติเกน
ปวาเรตพฺพนฺติ อหฺจมฺหิ อาปตฺตึ อาปนฺโน กถ นุ โข มยา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปวารยมาโน อาปตฺตึ สรติ ฯ เตน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา สามนฺโต ภิกฺขุ เอวมสฺส วจนีโย อห อาวุโส อิตฺถนฺนาม
อาปตฺตึ อาปนฺโน อิโต วุฏหิตฺวา ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามีติ
วตฺวา ปวาเรตพฺพ ฯ น เตฺวว ตปฺปจฺจยา ปวารณาย อนฺตราโย
กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปวารยมาโน อาปตฺติยา
เวมติโก โหติ ฯ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา สามนฺโต ภิกฺขุ เอวมสฺส
วจนีโย อห อาวุโส อิตฺถนฺนามาย อาปตฺติยา เวมติโก ยทา
นิพฺเพมติโก ภวิสฺสามิ ตทา ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามีติ วตฺวา
ปวาเรตพฺพ ฯ น เตฺวว ตปฺปจฺจยา ปวารณาย อนฺตราโย
กาตพฺโพติ ฯ เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย
สพฺโพ สงฺโฆ สภาค อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ฯ อถโข เตส
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ภิกฺขูน เอตทโหสิ ภควตา ปฺตฺต น สภาคา อาปตฺติ
เทเสตพฺพา น สภาคา อาปตฺติ ปฏิคฺคเหตพฺพาติ อยฺจ สพฺโพ
สงฺโฆ สภาค อาปตฺตึ อาปนฺโน กถ นุ โข อมฺเหหิ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย สพฺโพ สงฺโฆ สภาค อาปตฺตึ
อาปนฺโน โหติ ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ เอโก ภิกฺขุ สมนฺตา
อาวาสา สชฺชุก ปาเหตพฺโพ คจฺฉาวุโส ต อาปตฺตึ ปฏิกริตฺวา
อาคจฺฉ มย เต สนฺติเก ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามาติ ฯ เอวฺเจต
ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
สพฺโพ สงฺโฆ สภาค อาปตฺตึ อาปนฺโน ยทา อฺ ภิกขฺ ุ
สุทฺธ อนาปตฺติก ปสฺสิสฺสติ ตทา ตสฺส สนฺติเก ต อาปตฺตึ
ปฏิกริสฺสตีติ ปตฺวา ปวาเรตพฺพ ฯ น เตฺวว ตปฺปจฺจยา
ปวารณาย อนฺตราโย กาตพฺโพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุปวารณาย สพฺโพ สงฺโฆ สภาคาย อาปตฺติยา เวมติโก
โหติ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ อย สพฺโพ สงฺโฆ สภาคาย อาปตฺติยา
เวมติโก ยทา นิพฺเพมติโก ภวิสสฺ ติ ตทา ต อาปตฺตึ
ปฏิกริสฺสตีติ วตฺวา ปวาเรตพฺพ ฯ น เตฺวว ตปฺปจฺจยา ปวารณาย
อนฺตราโย กาตพฺโพติ ฯ
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ปมภาณวาร นิฏิต ฯ
[๒๓๓] เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนปิ ตึสุ ปฺจ วา อติเรกา
วา ฯ เต น ชานึสุ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ
เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน ปวาเรสุ ฯเตหิ ปวาริยมาเน อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉึสุ พหุตรา ฯ
ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุปวารณาย สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนปิ ตนฺติ
ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา
ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน
ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ ปวาริยมาเน อถฺเ อาวาสิกา
ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปวาเรตพฺพ
ปวาริตาน อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส
ตทหุปวารณาย สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ ปฺจ
วา อติเรกา วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู
อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน
ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ ปวาริยมาเน อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
สมสมา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา อวเสเสหิ ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน
อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ ปฺจ วา

วินย. มหาวคฺโค (๑) - หนาที่ 329

อติเรกา วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู
อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน
ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ ปวาริยมาเน อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู
อาคจฺฉนฺติ โถกตรา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา อวเสเสหิ ปวาเรตพฺพ
ปวาริตาน อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส
ตทหุปวารณาย สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนปิ ตนฺติ ปฺจ วา
อติเรกา วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู
อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน
ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ ปวาริตมตฺเต อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน
อนาปตฺติ ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯ
ปวาริตา สุปฺปวาริตา เตส สนฺติเก ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน
อนาปตฺติ ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ โถกตรา ฯ
ปวาริตา สุปฺปวาริตา เตส สนฺติเก ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน
อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ
เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต
ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน ปวาเรนฺติ ฯ
เตหิ ปวาริตมตฺเต อวุฏ ิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู
อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปวาเรตพฺพ
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ปวาริตาน อนาปตฺติ ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา เตส
สนฺติเก ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู
สนฺนิปตนฺติ ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน
วคฺคา สมคฺคสฺิโน ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ ปวาริตมตฺเต เอกจฺจาย
วุฏิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ
เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อนาปตฺติ ฯเปฯ
อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯเปฯ
โถกตรา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา เตส สนฺติเก ปวาเรตพฺพ
ปวาริตาน อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส
ตทหุปวารณาย สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนปิ ตนฺติ ปฺจ วา
อติเรกา วา ฯ เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู
อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน
ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ ปวาริตมตฺเต สพฺพาย วุฏิตาย ปริสาย
อถฺเ อาวาสิกา ภิกขฺ ู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว
ภิกฺขูหิ ปุน ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อนาปตฺติ ฯเปฯ อถฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ ปวาริตา
สุปฺปวาริตา เตส สนฺติเก ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อนาปตฺติ ฯ
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อนาปตฺติปณฺณรสก นิฏิต ฯ
[๒๓๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ
เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต
ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน ปวาเรนฺติ ฯ
เตหิ ปวาริยมาเน อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ
เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯเปฯ
โถกตรา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา อวเสเสหิ ปวาเรตพฺพ
ปวาริตาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุปวารณาย สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนปิ ตนฺติ
ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา
ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต ธมฺมสฺิโน วินยสฺิโน วคฺคา สมคฺคสฺิโน
ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ ปวาริตมตฺเต ฯเปฯ อวุฏิตาย
ปริสาย เอกจฺจาย วุฏ ิตาย ปริสาย สพฺพาย วุฏิตาย
ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯเปฯ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา เตส สนฺตเิ ก
ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
วคฺคาสมคฺคสฺิปณฺณรสก นิฏิต ฯ
[๒๓๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย
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สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ
เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต กปฺปติ
นุ โข อมฺหาก ปวาเรตุ น นุ โข กปฺปตีติ เวมติกา ปวาเรนฺติ ฯ
เตหิ ปวาริยมาเน อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ
เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ สมสมา ฯเปฯ
โถกตรา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา อวเสเสหิ ปวาเรตพฺพ
ปวาริตาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุปวารณาย สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนปิ ตนฺติ
ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา
ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต กปฺปติ นุ โข อมฺหาก ปวาเรตุ
น นุ โข กปฺปตีติ เวมติกา ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ ปวาริตมตฺเต ฯเปฯ
อวุฏิตาย ปริสาย เอกจฺจาย วุฏ ิตาย ปริสาย สพฺพาย
วุฏิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯเปฯ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา เตส
สนฺติเก ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
เวมติกปณฺณรสก นิฏิต ฯ
[๒๓๖] อิธ ปน ภิกขฺ เว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ
เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต
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กปฺปเตว อมฺหาก ปวาเรตุ นมฺหาก ๑ น กปฺปตีติ กุกฺกุจฺจปกตา
ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ ปวาริยมาเน อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา อวเสเสหิ
ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู
สนฺนิปตนฺติ ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ เต ชานนฺติ อตฺถฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต กปฺปเตว อมฺหาก ปวาเรตุ
นมฺหาก น กปฺปตีติ กุกฺกุจฺจปกตา ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ
ปวาริตมตฺเต ฯเปฯ อวุฏ ิตาย ปริสาย เอกจฺจาย วุฏิตาย ปริสาย
สพฺพาย วุฏ ิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
พหุตรา ฯเปฯ สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา
เตส สนฺติเก ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
กุกฺกุจฺจปกตปณฺณรสก นิฏ ิต ฯ
[๒๓๗] อิธ ปน ภิกขฺ เว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ
เต ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต
นสฺสนฺเตเต วินสฺสนฺเตเต โก เตหิ อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา
ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ ปวาริยมาเน อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
#๑ โป. ม. นามฺหาก ฯ เอวมุปริ ฯ
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พหุตรา ฯ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา อวเสเสหิ
ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู
สนฺนิปตนฺติ ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ เต ชานนฺติ อตฺถฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อนาคตาติ ฯ เต นสฺสนฺเตเต วินสฺสนฺเตเต
โก เตหิ อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา ปวาเรนฺติ ฯ เตหิ ปวาริตมตฺเต ฯเปฯ
อวุฏิตาย ปริสาย เอกจฺจาย วุฏ ิตาย ปริสาย สพฺพาย
วุฏิตาย ปริสาย อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ พหุตรา ฯ
เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปุน ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯเปฯ อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
สมสมา ฯเปฯ โถกตรา ฯ ปวาริตา สุปฺปวาริตา เตส สนฺตเิ ก
ปวาเรตพฺพ ปวาริตาน อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
เภทปุเรกฺขารปณฺณรสก นิฏ ิต ฯ
[๒๓๘] อิธ ปน ภิกขฺ เว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย
สมฺพหุลา อาวาสิกา ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ ปฺจ วา อติเรกา วา ฯ
เต ๑ น ชานนฺติ อฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนฺโตสีม โอกฺกมนฺตีติ
ฯเปฯ เต ๒ น ชานนฺติ อฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนฺโตสีม
โอกฺกนฺตาติ ฯเปฯ เต ๓ น ปสฺสนฺติ อฺเ อาวาสิเก ภิกฺขู
#๑-๒-๓ ยุ. เต ชานนฺติ ฯ
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อนฺโตสีม โอกฺกมนฺเต ฯเปฯ เต น ปสฺสนฺติ อฺเ อาวาสิเก
ภิกฺขู อนฺโตสีม โอกฺกนฺเต ฯเปฯ เต น สุณนฺติ อฺเ
อาวาสิกา ภิกฺขู อนฺโตสีม โอกฺกมนฺตีติ ฯเปฯ เต น สุณนฺติ
อฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อนฺโตสีม โอกฺกนฺตาติ ฯ อาวาสิเกน
อาวาสิกา เอกสตปฺจสตฺตติติกนยโต อาวาสิเกน อาคนฺตุกา
อาคนฺตุเกน อาวาสิกา อาคนฺตุเกน อาคนฺตุกา ๑ เปยฺยาลมุเขน
สตฺต ติกสตานิ โหนฺติ ฯ
[๒๓๙] อิธ ปน ภิกขฺ เว อาวาสิกาน ภิกฺขูน จาตุทฺทโส โหติ
อาคนฺตุกาน ปณฺณรโส ฯ สเจ อาวาสิกา พหุตรา โหนฺติ อาคนฺตุเกหิ
อาวาสิกาน อนุวตฺติตพฺพ ฯ สเจ สมสมา โหนฺติ อาคนฺตุเกหิ
อาวาสิกาน อนุวตฺติตพฺพ ฯ สเจ อาคนฺตุกา พหุตรา โหนฺติ
อาวาสิเกหิ อาคนฺตุกาน อนุวตฺติตพฺพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อาวาสิกาน
ภิกฺขูน ปณฺณรโส โหติ อาคนฺตุกาน จาตุทฺทโส ฯ สเจ อาวาสิกา
พหุตรา โหนฺติ อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกาน อนุวตฺติตพฺพ ฯ สเจ
สมสมา โหนฺติ อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกาน อนุวตฺติตพฺพ ฯ สเจ
อาคนฺตุกา พหุตรา โหนฺติ อาวาสิเกหิ อาคนฺตุกาน อนุวตฺติตพฺพ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว อาวาสิกาน ภิกฺขูน ปาฏิปโท โหติ
อาคนฺตุกาน ปณฺณรโส ฯ สเจ อาวาสิกา พหุตรา โหนฺติ
อาวาสิเกหิ อาคนฺตุกาน นากามา ทาตพฺพา สามคฺคี อาคนฺตุเกหิ
นิสฺสีม คนฺตฺวา ปวาเรตพฺพ ฯ สเจ สมสมา โหนฺติ อาวาสิเกหิ
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อาคนฺตุกาน นากามา ทาตพฺพา สามคฺคี อาคนฺตุเกหิ นิสฺสีม
คนฺตฺวา ปวาเรตพฺพ ฯ สเจ อาคนฺตุกา พหุตรา โหนฺติ อาวาสิเกหิ
อาคนฺตุกาน สามคฺคี วา ทาตพฺพา นิสฺสีม วา คนฺตพฺพ ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว อาวาสิกาน ภิกฺขูน ปณฺณรโส โหติ อาคนฺตุกาน
ปาฏิปโท ฯ สเจ อาวาสิกา พหุตรา โหนฺติ อาคนฺตุเกหิ
อาวาสิกาน สามคฺคี วา ทาตพฺพา นิสฺสีม วา คนฺตพฺพ ฯ สเจ
สมสมา โหนฺติ อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกาน สามคฺคี วา ทาตพฺพา
นิสฺสีม วา คนฺตพฺพ ฯ สเจ อาคนฺตุกา พหุตรา โหนฺติ อาคนฺตุเกหิ
อาวาสิกาน นากามา ทาตพฺพา สามคฺคี อาวาสิเกหิ นิสฺสมี 
คนฺตฺวา ปวาเรตพฺพ ฯ
[๒๔๐] อิธ ปน ภิกขฺ เว อาคนฺตุกา ภิกฺขู ปสฺสนฺติ อาวาสิกาน
ภิกฺขูน อาวาสิกาการ อาวาสิกลิงฺค อาวาสิกนิมิตฺต อาวาสิกุทฺเทส
สุปฺตฺต มฺจป ภิสิพิมฺโพหน ปานีย ปริโภชนีย สุปฏิต
ปริเวณ สุสมฺมฏ ฯ ปสฺสิตฺวา เวมติกา โหนฺติ อตฺถิ นุ โข
อาวาสิกา ภิกฺขู นตฺถิ นุ โขติ ฯ เต เวมติกา น วิจินนฺติ
อวิจินิตฺวา ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ เต เวมติกา
วิจินนฺติ วิจินิตฺวา น ปสฺสนฺติ อปสฺสิตฺวา ปวาเรนฺติ อนาปตฺติ ฯ
เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสิตฺวา เอกโต
ปวาเรนฺติ อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา
ปสฺสนฺติ ปสฺสิตฺวา ปาเฏกฺก ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
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เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสติ ฺวา นสฺสนฺเตเต
วินสฺสนฺเตเต โก เตหิ อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา ปวาเรนฺติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อาคนฺตุกา ภิกฺขู
สุณนฺติ อาวาสิกาน ภิกฺขูน อาวาสิกาการ อาวาสิกลิงฺค อาวาสิกนิมิตฺต
อาวาสิกุทฺเทส จงฺกมนฺตาน ปทสทฺท สชฺฌายสทฺท
อุกฺกาสิตสทฺท ขิปตสทฺท ฯ สุตฺวา เวมติกา โหนฺติ อตฺถิ นุ โข
อาวาสิกา ภิกฺขู นตฺถิ นุ โขติ ฯ เต เวมติกา น วิจินนฺติ
อวิจินิตฺวา ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ เต เวมติกา
วิจินนฺติ วิจินิตฺวา น ปสฺสนฺติ อปสฺสิตฺวา ปวาเรนฺติ อนาปตฺติ ฯ
เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสิตฺวา เอกโต
ปวาเรนฺติ อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา
ปสฺสนฺติ ปสฺสิตฺวา ปาเฏกฺก ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสติ ฺวา นสฺสนฺเตเต
วินสฺสนฺเตเต โก เตหิ อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา ปวาเรนฺติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อาวาสิกา ภิกฺขู
ปสฺสนฺติ อาคนฺตุกาน ภิกฺขูน อาคนฺตุกาการ อาคนฺตุกลิงฺค อาคนฺตุกนิมิตฺต
อาคนฺตุกุทฺเทส อฺาตก ปตฺต อฺาตก จีวร อฺาตก
นิสีทน ปาทาน โธต อุทกนิสฺเสก ฯ ปสฺสิตฺวา เวมติกา โหนฺติ
อตฺถิ นุ โข อาคนฺตุกา ภิกฺขู นตฺถิ นุ โขติ ฯ เต เวมติกา
น วิจินนฺติ อวิจินิตฺวา ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ เต
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เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา น ปสฺสนฺติ อปสฺสิตฺวา ปวาเรนฺติ
อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสติ ฺวา
เอกโต ปวาเรนฺติ อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา
ปสฺสนฺติ ปสฺสิตฺวา ปาเฏกฺก ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสติ ฺวา นสฺสนฺเตเต
วินสฺสนฺเตเต โก เตหิ อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา ปวาเรนฺติ
อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว อาวาสิกา ภิกฺขู สุณนฺติ
อาคนฺตุกาน ภิกฺขูน อาคนฺตุกาการ อาคนฺตุกลิงฺค อาคนฺตุกนิมิตฺต
อาคนฺตุกุทฺเทส อาคจฺฉนฺตาน ปทสทฺท อุปาหนาปฺโปนสทฺท
อุกฺกาสิตสทฺท ขิปตสทฺท ฯ สุตฺวา เวมติกา โหนฺติ อตฺถิ นุ โข
อาคนฺตุกา ภิกฺขู นตฺถิ นุ โขติ ฯ เต เวมติกา น วิจินนฺติ อวิจินิตฺวา
ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา
น ปสฺสนฺติ อปสฺสิตฺวา ปวาเรนฺติ อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา
วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสติ ฺวา เอกโต ปวาเรนฺติ
อนาปตฺติ ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสติ ฺวา
ปาเฏกฺก ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต เวมติกา วิจินนฺติ
วิจินิตฺวา ปสฺสนฺติ ปสฺสิตฺวา นสฺสนฺเตเต วินสฺสนฺเตเต โก
เตหิ อตฺโถติ เภทปุเรกฺขารา ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส ฯ
[๒๔๑] อิธ ปน ภิกขฺ เว อาคนฺตุกา ภิกฺขู ปสฺสนฺติ อาวาสิเก
ภิกฺขู นานาสวาสเก ฯ เต สมานสวาสกทิฏึ ปฏิลภนฺติ สมาน-
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สวาสกทิฏึ ปฏิลภิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ อปุจฺฉิตฺวา เอกโต ปวาเรนฺติ
อนาปตฺติ ฯเปฯ เต ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา นาภิวิตรนฺติ อนภิวิตริตฺวา
เอกโต ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต ปุจฺฉนฺติ
ปุจฺฉิตฺวา นาภิวิตรนฺติ อนภิวิตริตฺวา ปาเฏกฺก ปวาเรนฺติ
อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อาคนฺตุกา ภิกฺขู ปสฺสนฺติ อาวาสิเก
ภิกฺขู สมานสวาสเก ฯ เต นานาสวาสกทิฏึ ปฏิลภนฺติ นานาสวาสกทิฏึ
ปฏิลภิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ อปุจฺฉิตฺวา เอกโต ปวาเรนฺติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ เต ปุจฉฺ นฺติ ปุจฺฉิตฺวา อภิวิตรนฺติ
อภิวิตริตฺวา ปาเฏกฺก ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต
ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา อภิวิตรนฺติ อภิวิตริตฺวา เอกโต ปวาเรนฺติ
อนาปตฺติ ฯ เต ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา นาภิวิตรนฺติ อนภิวิตริตฺวา
ปาเฏกฺก ปวาเรนฺติ อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อาวาสิกา
ภิกฺขู ปสฺสนฺติ อาคนฺตุเก ภิกฺขู นานาสวาสเก ฯ เต สมานสวาสกทิฏึ
ปฏิลภนฺติ สมานสวาสกทิฏึ ปฏิลภิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ อปุจฺฉิตฺวา
เอกโต ปวาเรนฺติ อนาปตฺติ ฯเปฯ เต ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา
นาภิวิตรนฺติ อนภิวิตริตฺวา เอกโต ปวาเรนฺติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ เต ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา นาภิวิตรนฺติ อนภิวิตริตฺวา
ปาเฏกฺก ปวาเรนฺติ อนาปตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อาวาสิกา
ภิกฺขู ปสฺสนฺติ อาคนฺตุเก ภิกฺขู สมานสวาสเก ฯ เต นานาสวาสกทิฏึ ปฏิลภนฺติ นานาสวาสกทิฏึ ปฏิลภิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ
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อปุจฺฉิตฺวา เอกโต ปวาเรนฺติ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ฯเปฯ เต
ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา อภิวิตรนฺติ อภิวิตริตฺวา ปาเฏกฺก ปวาเรนฺติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เต ปุจฺฉนฺติ ปุจฺฉิตฺวา อภิวิตรนฺติ
อภิวิตริตฺวา เอกโต ปวาเรนฺติ อนาปตฺติ ฯ
[๒๔๒] น ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อาวาสา อภิกฺขุโก
อาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น
ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อาวาสา อภิกขฺ ุโก อนาวาโส
คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว
ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อาวาสา อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส
วา คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว
ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อนาวาสา อภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ
อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย
สภิกฺขุกา อนาวาสา อภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ
อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย
สภิกฺขุกา อนาวาสา อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา
คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว
ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา อภิกฺขุโก
อาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น
ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อาวาสา วา อนาวาสา วา
อภิกฺขุโก อนาวาโส คนฺตพฺโพ อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร
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อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อาวาสา วา
อนาวาสา วา อภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ
อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย
สภิกฺขุกา อาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ
ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ
น ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อาวาสา สภิกฺขุโก อนาวาโส
คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร สงฺเฆน
อฺตฺร อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย สภิกฺขกุ า
อาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ
ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ
น ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก อาวาโส
ฯเปฯ อนาวาโส ฯเปฯ อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ
ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู นานาสวาสกา อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร
อนฺตรายา ฯ น ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อาวาสา วา
อนาวาสา วา สภิกฺขุโก อาวาโส ฯเปฯ อนาวาโส ฯเปฯ
อาวาโส วา อนาวาโส วา คนฺตพฺโพ ยตฺถสฺสุ ภิกขฺ ู นานาสวาสกา
อฺตฺร สงฺเฆน อฺตฺร อนฺตรายา ฯ คนฺตพฺโพ
ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อาวาสา สภิกขฺ ุโก อาวาโส
ฯเปฯ อนาวาโส ฯเปฯ อาวาโส วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ
ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตุนฺติ ฯ
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คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อนาวาสา สภิกฺขุโก
อาวาโส ฯเปฯ อนาวาโส ฯเปฯ อาวาโส วา อนาวาโส วา
ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว
คนฺตุนฺติ ฯ คนฺตพฺโพ ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย สภิกฺขุกา อาวาสา
วา อนาวาสา วา สภิกขฺ ุโก อาวาโส ฯเปฯ อนาวาโส ฯเปฯ
อาวาโส วา อนาวาโส วา ยตฺถสฺสุ ภิกฺขู สมานสวาสกา
ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตุนฺติ ฯ
[๒๔๓] น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา นิสินฺนปริสาย ปวาเรตพฺพ โย
ปวาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ น ภิกฺขเว สิกขฺ มานาย น
สามเณรสฺส น สามเณริยา น สิกฺข ปจฺจกฺขาตกสฺส น
อนฺติมวตฺถุ อชฺฌาปนฺนกสฺส นิสินฺนปริสาย ปวาเรตพฺพ โย ปวาเรยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ น ภิกฺขเว อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺขิตฺตกสฺส นิสินฺนปริสาย ปวาเรตพฺพ โย ปวาเรยฺย ยถาธมฺโม
กาเรตพฺโพ ฯ น อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺขิตฺตกสฺส น
ปาปกาย ทิฏิยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิตฺตกสฺส นิสินฺนปริสาย
ปวาเรตพฺพ โย ปวาเรยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ ฯ น
ปณฺฑกสฺส นิสินฺนปริสาย ปวาเรตพฺพ โย ปวาเรยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ น เถยฺยสวาสกสฺส น ติตฺถิยปกฺกนฺตกสฺส น
ติรจฺฉานคตสฺส น มาตุฆาตกสฺส น ปตุฆาตกสฺส น อรหนฺตฆาตกสฺส น ภิกฺขุนีทูสกสฺส น สงฺฆเภทกสฺส น โลหิตุปฺ-
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ปาทกสฺส น อุภโตพฺยฺชนกสฺส นิสินฺนปริสาย ปวาเรตพฺพ โย
ปวาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ น ภิกฺขเว ปาริวาสิกปวารณาทาเนน
ปวาเรตพฺพ อฺตฺร อวุฏิตาย ปริสาย ฯ น จ
ภิกฺขเว อปฺปวารณาย ปวาเรตพฺพ อฺตฺร สงฺฆสามคฺคิยาติ ฯ
ทุติยภาณวาร นิฏิต ฯ
[๒๔๔] เตน โข ปน สมเยน โกสเลสุ ชนปเทสุ อฺตรสฺมึ
อาวาเส ตทหุปวารณาย สฺจรภย อโหสิ ฯ ภิกฺขู นาสกฺขึสุ
เตวาจิก ปวาเรตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว เทฺววาจิก ปวาเรตุนฺติ ฯ พาฬฺหตร สฺจรภย อโหสิ ฯ
ภิกฺขู นาสกฺขึสุ เทฺววาจิก ปวาเรตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว เอกวาจิก ปวาเรตุนฺติ ฯ พาฬฺหตร สฺจรภย
อโหสิ ฯ ภิกฺขู นาสกฺขึสุ เอกวาจิก ปวาเรตุ ฯ ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว สมานวสฺสิก ปวาเรตุนฺติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย มนุสฺเสหิ
ทาน เทนฺเตหิ เยภุยฺเยน รตฺติ เขปตา โหติ ฯ อถโข เตส
ภิกฺขูน เอตทโหสิ อิเมหิ มนุสฺเสหิ ทาน เทนฺเตหิ เยภุยฺเยน
รตฺติ เขปตา สเจ สงฺโฆ เตวาจิก ปวาเรสฺสติ อปฺปวาริโต
ว สงฺโฆ ภวิสฺสติ อถาย รตฺติ วิภายิสฺสติ กถ นุ โข
อเมฺหหิ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย มนุสฺเสหิ
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ทาน เทนฺเตหิ เยภุยฺเยน รตฺติ เขปตา โหติ ฯ ตตฺร เจ [๑] ภิกฺขูน
เอว โหติ มนุสฺเสหิ ทาน เทนฺเตหิ เยภุยฺเยน รตฺติ เขปตา
สเจ สงฺโฆ เตวาจิก ปวาเรสฺสติ อปฺปวาริโต ว สงฺโฆ ภวิสฺสติ
อถาย รตฺติ วิภายิสฺสตีติ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ มนุสฺเสหิ ทาน เทนฺเตหิ
เยภุยฺเยน รตฺติ เขปตา ฯ สเจ สงฺโฆ เตวาจิก ปวาเรสฺสติ
อปฺปวาริโต ว สงฺโฆ ภวิสฺสติ อถาย รตฺติ วิภายิสฺสติ ฯ ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ เทฺววาจิก เอกวาจิก สมานวสฺสิก
ปวาเรยฺยาติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย
ภิกฺขูหิ ธมฺม ภณนฺเตหิ สุตฺตนฺติเกหิ สุตฺตนฺต สงฺคายนฺเตหิ
วินยธเรหิ วินย วินิจฺฉินนฺเตหิ ธมฺมกถิเกหิ ธมฺม สากจฺฉนฺเตหิ
ภิกฺขูหิ กลห กโรนฺเตหิ เยภุยฺเยน รตฺติ เขปตา โหติ ฯ
ตตฺร เจ [๒] ภิกฺขูน เอว โหติ ภิกฺขูหิ กลห กโรนฺเตหิ เยภุยฺเยน
รตฺติ เขปตา สเจ สงฺโฆ เตวาจิก ปวาเรสฺสติ อปฺปวาริโต ว
สงฺโฆ ภวิสฺสติ อถาย รตฺติ วิภายิสฺสตีติ ฯ พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ [๓]
ภิกฺขูหิ กลห กโรนฺเตหิ เยภุยฺเยน รตฺติ เขปตา ฯ สเจ สงฺโฆ
เตวาจิก ปวาเรสฺสติ อปฺปวาริโต ว สงฺโฆ ภวิสฺสติ อถาย
รตฺติ วิภายิสฺสติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ เทฺววาจิก
เอกวาจิก สมานวสฺสิก ปวาเรยฺยาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
#๑ โป. ม. ภิกฺขเว ฯ ๒ โป. ภิกฺขเว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ โป. อิเมหิ ฯ
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โกสเลสุ ชนปเทสุ อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย มหาภิกฺขุสงฺโฆ
สนฺนิปติโต โหติ ฯ ปริตฺตฺจ อโนวสฺสิก โหติ มหา
จ เมโฆ อุคฺคโต โหติ ฯ อถโข เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ อย
โข มหาภิกฺขุสงฺโฆ สนฺนิปติโต ปริตฺตฺจ อโนวสฺสิก มหา จ
เมโฆ อุคฺคโต สเจ สงฺโฆ เตวาจิก ปวาเรสฺสติ อปฺปวาริโต
ว สงฺโฆ ภวิสฺสติ อถาย เมโฆ ปวสฺสิสฺสติ กถ นุ โข
อเมฺหหิ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย มหาภิกฺขุสงฺโฆ
สนฺนิปติโต โหติ ฯ ปริตฺตฺจ อโนวสฺสิก โหติ มหา จ เมโฆ
อุคฺคโต โหติ ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขูน เอว โหติ อย โข มหาภิกฺขุสงฺโฆ
สนฺนิปติโต ปริตฺตฺจ อโนวสฺสกิ  มหา จ เมโฆ
อุคฺคโต สเจ สงฺโฆ เตวาจิก ปวาเรสฺสติ อปฺปวาริโต ว
สงฺโฆ ภวิสสฺ ติ อถาย เมโฆ ปวสฺสิสฺสตีติ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย
มหาภิกฺขุสงฺโฆ สนฺนิปติโต ฯ ปริตฺตฺจ อโนวสฺสิก มหา จ
เมโฆ อุคฺคโต ฯ สเจ สงฺโฆ เตวาจิก ปวาเรสฺสติ อปฺปวาริโต
ว สงฺโฆ ภวิสฺสติ อถาย เมโฆ ปวสฺสิสฺสติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ เทฺววาจิก เอกวาจิก สมานวสฺสิก
ปวาเรยฺยาติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว อฺตรสฺมึ อาวาเส ตทหุปวารณาย
ราชนฺตราโย โหติ ฯเปฯ โจรนฺตราโย โหติ ฯ อคฺยนฺตราโย โหติ ฯ
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อุทกนฺตราโย โหติ ฯ มนุสฺสนฺตราโย โหติ ฯ อมนุสฺสนฺตราโย
โหติ ฯ วาฬนฺตราโย โหติ ฯ สิรึสปนฺตราโย โหติ ฯ
ชีวิตนฺตราโย โหติ ฯ พฺรหฺมจริยนฺตราโย โหติ ฯ ตตฺร เจ ภิกขฺ ูน
เอว โหติ อย โข พฺรหฺมจริยนฺตราโย สเจ สงฺโฆ เตวาจิก
ปวาเรสฺสติ อปฺปวาริโต ว สงฺโฆ ภวิสฺสติ อถาย พฺรหฺมจริยนฺตราโย
ภวิสฺสตีติ ฯ พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย พฺรหฺมจริยนฺตราโย
สเจ สงฺโฆ เตวาจิก ปวาเรสฺสติ อปฺปวาริโต ว สงฺโฆ ภวิสฺสติ
อถาย พฺรหฺมจริยนฺตราโย ภวิสฺสติ ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ เทฺววาจิก เอกวาจิก สมานวสฺสิก ปวาเรยฺยาติ ฯ
[๒๔๕] เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สาปตฺติกา
ปวาเรนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกขฺ เว สาปตฺติเกน
ปวาเรตพฺพ โย ปวาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว โย สาปตฺติโก ปวาเรติ ตสฺส โอกาส การาเปตฺวา
อาปตฺติยา โจเทตุนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู
โอกาส การาปยมานา น อิจฺฉนฺติ โอกาส กาตุ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว โอกาส อกโรนฺตสฺส
ปวารณ เปตุ ๑ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว เปตพฺพา ตทหุปวารณาย
จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วา ตสฺมึ ปุคฺคเล สมฺมุขีภูเต สงฺฆมชฺเฌ
อุทาหริตพฺพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิตฺถนฺนาโม ปุคฺคโล
#๑ โป. เปตุนฺติ ฯ
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สาปตฺติโก ปวาเรติ ตสฺส ปวารณ เปมิ น ตสฺมึ สมฺมุขีภูเต
ปวาเรตพฺพนฺติ ฯ ปตา โหติ ปวารณาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ปุรมฺหาก เปสลา ภิกฺขู ปวารณ เปนฺตีติ
ปฏิกจฺเจว สุทฺธาน ภิกฺขูน อนาปตฺติกาน อวตฺถุสฺมึ อการเณ
ปวารณ เปนฺติ ปวาริตานมฺป ปวารณ เปนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ น ภิกฺขเว สุทฺธาน ภิกฺขูน อนาปตฺติกาน
อวตฺถุสฺมึ อการเณ ปวารณา เปตพฺพา โย เปยฺย อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส ฯ น จ ๑ ภิกฺขเว ปวาริตานมฺป ปวารณา เปตพฺพา
โย เปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
[๒๔๖] เอว โข ภิกฺขเว ปตา โหติ ปวารณา เอว
อฏปตา ฯ กถฺจ ภิกฺขเว อฏปตา โหติ ปวารณา ฯ เตวาจิกาย
เจ ภิกฺขเว ปวารณาย ภาสิตาย ลปตาย ปริโยสิตาย ปวารณ
เปติ อฏปตา โหติ ปวารณา เทฺววาจิกาย เจ ภิกฺขเว
เอกวาจิกาย เจ ภิกฺขเว สมานวสฺสิกาย เจ ภิกฺขเว ปวารณาย
ภาสิตาย ลปตาย ปริโยสิตาย ปวารณ เปติ อฏปตา โหติ
ปวารณา ฯ เอว โข ภิกฺขเว อฏปตา โหติ ปวารณา ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปตา โหติ ปวารณา ฯ เตวาจิกาย เจ ภิกฺขเว
ปวารณาย ภาสิตาย ลปตาย อปริโยสิตาย ปวารณ เปติ ปตา
โหติ ปวารณา ฯ เทฺววาจิกาย เจ ภิกฺขเว เอกวาจิกาย เจ
ภิกฺขเว สมานวสฺสิกาย เจ ภิกฺขเว ปวารณาย ภาสิตาย ลปตาย
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อปริโยสิตาย ปวารณ เปติ ปตา โหติ ปวารณา ฯ เอว
โข ภิกฺขเว ปตา โหติ ปวารณา ฯ
[๒๔๗] อิธ ปน ภิกขฺ เว ตทหุปวารณาย ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส ปวารณ
เปติ ฯ ตฺเจ ภิกฺขุ อฺเ ภิกฺขู ชานนฺติ อย โข อายสฺมา
อปริสุทฺธกายสมาจาโร อปริสุทฺธวจีสมาจาโร อปริสุทฺธอาชีโว
พาโล อพฺยตฺโต น ปฏิพโล อนุย
ุ ฺชิยมาโน อนุโยค ทาตุนฺติ ฯ
อล ภิกฺขุ มา ภณฺฑน มา กลห มา วิคฺคห มา วิวาทนฺติ
โอมทฺทิตฺวา สงฺเฆน ปวาเรตพฺพ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว ตทหุปวารณาย
ภิกฺขุ ภิกฺขุสสฺ ปวารณ เปติ ฯ ตฺเจ ภิกฺขุ อฺเ ภิกฺขู
ชานนฺติ อย โข อายสฺมา ปริสุทฺธกายสมาจาโร อปริสุทฺธวจีสมาจาโร อปริสุทฺธอาชีโว พาโล อพฺยตฺโต น ปฏิพโล อนุยฺุชิยมาโน อนุโยค ทาตุนฺติ ฯ อล ภิกฺขุ มา ภณฺฑน มา
กลห มา วิคคฺ ห มา วิวาทนฺติ โอมทฺทิตฺวา สงฺเฆน ปวาเรตพฺพ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส ปวารณ เปติ ฯ
ตฺเจ ภิกฺขุ อฺเ ภิกฺขู ชานนฺติ อย โข อายสฺมา ปริสุทฺธกายสมาจาโร ปริสุทฺธวจีสมาจาโร อปริสุทฺธอาชีโว พาโล อพฺยตฺโต
น ปฏิพโล อนุยฺุชิยมาโน อนุโยค ทาตุนฺติ ฯ อล ภิกฺขุ มา
ภณฺฑน มา กลห มา วิคฺคห มา วิวาทนฺติ โอมทฺทิตฺวา สงฺเฆน
ปวาเรตพฺพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย ภิกฺขุสฺส ปวารณ
เปติ ฯ ตฺเจ ภิกฺขุ อฺเ ภิกฺขู ชานนฺติ อย โข อายสฺมา
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ปริสุทฺธกายสมาจาโร ปริสุทฺธวจีสมาจาโร ปริสุทฺธอาชีโว พาโล
อพฺยตฺโต น ปฏิพโล อนุยฺุชิยมาโน อนุโยค ทาตุนฺติ ฯ อล ภิกฺขุ
มา ภณฺฑน มา กลห มา วิคฺคห มา วิวาทนฺติ โอมทฺทิตฺวา สงฺเฆน
ปวาเรตพฺพ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ตทหุปวารณาย ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส
ปวารณ เปติ ฯ ตฺเจ ภิกฺขุ อฺเ ภิกฺขู ชานนฺติ อย
โข อายสฺมา ปริสุทฺธกายสมาจาโร ปริสุทฺธวจีสมาจาโร ปริสทุ ฺธอาชีโว
ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี ปฏิพโล อนุยฺุชิยมาโน อนุโยค
ทาตุนฺติ ฯ โส เอวมสฺส วจนีโย ย โข ตฺว อาวุโส อิมสฺส
ภิกฺขุโน ปวารณ เปสิ กิมฺหิ น เปสิ สีลวิปตฺติยา [๑] เปสิ
อาจารวิปตฺติยา [๒] เปสิ ทิฏิวิปตฺติยา [๓] เปสีติ ฯ โส เจ เอว
วเทยฺย สีลวิปตฺติยา [๔] เปมิ อาจารวิปตฺติยา เปมิ ทิฏิวิปตฺติยา
เปมีติ ฯ โส เอวมสฺส วจนีโย ชานาติ ปนายสฺมา
สีลวิปตฺตึ ชานาติ อาจารวิปตฺตึ ชานาติ ทิฏิวิปตฺตินฺติ ฯ โส
เจ เอว วเทยฺย ชานามิ โข อห อาวุโส สีลวิปตฺตึ ชานามิ
อาจารวิปตฺตึ ชานามิ ทิฏิวิปตฺตินฺติ ฯ โส เอวมสฺส วจนีโย
กตมา ปนาวุโส สีลวิปตฺติ กตมา อาจารวิปตฺติ กตมา
ทิฏิวิปตฺตีติ ฯ โส เจ เอว วเทยฺย จตฺตาริ ปาราชิกานิ เตรส
สงฺฆาทิเสสา อย สีลวิปตฺติ ถุลลฺ จฺจย ปาจิตฺติย ปาฏิเทสนีย
ทุกฺกฏ ทุพภฺ าสิต อย อาจารวิปตฺติ มิจฺฉาทิฏิ อนฺตคฺคาหิกา
ทิฏิ อย ทิฏิวิปตฺตีติ ฯ โส เอวมสฺส วจนีโย ย โข
#๑-๒-๓ ม. วา ฯ ๔ ม. เอวมุปริ ฯ
---ตฺว อาวุโส อิมสฺส ภิกขฺ ุโน ปวารณ เปสิ ทิฏเน เปสิ
สุเตน เปสิ ปริสงฺกาย เปสีติ ฯ โส เจ เอว วเทยฺย
ทิฏเน วา เปมิ สุเตน วา เปมิ ปริสงฺกาย วา เปมีติ ฯ

โส เอวมสฺส วจนีโย ย โข ตฺว อาวุโส อิมสฺส ภิกฺขุโน
ทิฏเน ปวารณ เปสิ กินฺเต ทิฏ  กินฺติ เต ทิฏ กทา
เต ทิฏ กตฺถ เต ทิฏ  ปาราชิก อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ 
สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ  ถุลฺลจฺจย ปาจิตฺติย ปาฏิเทสนีย
ทุกฺกฏ ทุพภฺ าสิต อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏโ กตฺถ จ ตฺว
อโหสิ กตฺถ จาย ภิกฺขุ อโหสิ กิฺจิ ๑ ตฺว กโรสิ กิฺจาย
ภิกฺขุ กโรตีติ ฯ โส เจ เอว วเทยฺย น โข อห อาวุโส
อิมสฺส ภิกฺขโุ น ทิฏเน ปวารณ เปมิ อปจ สุเตน ปวารณ
เปมีติ ฯ โส เอวมสฺส วจนีโย ย โข ตฺว อาวุโส อิมสฺส
ภิกฺขุโน สุเตน ปวารณ เปสิ กินเฺ ต สุต กินตฺ ิ เต สุต
กทา เต สุต กตฺถ เต สุต ปาราชิก อชฺฌาปนฺโนติ สุต
สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปนฺโนติ สุต ถุลฺลจฺจย ปาจิตฺติย ปาฏิเทสนีย
ทุกฺกฏ ทุพภฺ าสิต อชฺฌาปนฺโนติ สุต ภิกฺขุสฺส สุต ภิกขฺ ุนิยา
สุต สิกฺขมานาย สุต สามเณรสฺส สุต สามเณริยา สุต
อุปาสกสฺส สุต อุปาสิกาย สุต ราชูน สุต ราชมหามตฺตาน
สุต ติตฺถิยาน สุต ติตฺถิยสาวกาน สุตนฺติ ฯ โส เจ เอว
วเทยฺย น โข อห อาวุโส อิมสฺส ภิกฺขุโน สุเตน ปวารณ
#๑ โป. ม. ยุ. กิฺจ ฯ
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เปมิ อปจ ปริสงฺกาย ปวารณ เปมีติ ฯ โส เอวมสฺส
วจนีโย ย โข ตฺว อาวุโส อิมสฺส ภิกฺขุโน ปริสงฺกาย ปวารณ
เปสิ กึ ปริสงฺกสิ กินฺติ ปริสงฺกสิ กทา ปริสงฺกสิ กตฺถ
ปริสงฺกสิ ปาราชิก อชฺฌาปนฺโนติ ปริสงฺกสิ สงฺฆาทิเสส อชฺฌาปนฺโนติ
ปริสงฺกสิ ถุลฺลจฺจย ปาจิตฺติย ปาฏิเทสนีย ทุกฺกฏ
ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺโนติ ปริสงฺกสิ ภิกฺขุสฺส สุตฺวา ปริสงฺกสิ
ภิกฺขุนิยา สุตฺวา ปริสงฺกสิ สิกฺขมานาย สุตฺวา ปริสงฺกสิ สามเณรสฺส
สุตฺวา ปริสงฺกสิ สามเณริยา สุตฺวา ปริสงฺกสิ อุปาสกสฺสญ
สุตฺวา ปริสงฺกสิ อุปาสิกาย สุตฺวา ปริสงฺกสิ ราชูน สุตฺวา
ปริสงฺกสิ ราชมหามตฺตาน สุตฺวา ปริสงฺกสิ ติตฺถิยาน สุตวฺ า
ปริสงฺกสิ ติตฺถิยสาวกาน สุตฺวา ปริสงฺกสีติ ฯ โส เจ เอว
วเทยฺย น โข อห อาวุโส อิมสฺส ภิกฺขุโน ปริสงฺกาย ปวารณ
เปมิ อปจ อหมฺป ๑ น ชานามิ เกนปาห ๒ อิมสฺส ภิกฺขุโน
ปวารณ เปมีติ ฯ โส เจ ภิกฺขเว โจทโก ภิกฺขุ อนุโยเคน
วิฺูน สพฺรหฺมจารีน จิตฺต น อาราเธติ อนนุวาโท จุทิโต
ภิกฺขูติ อล วจนาย ฯ โส เจ ภิกฺขเว โจทโก ภิกขฺ ุ อนุโยเคน
วิฺูน สพฺรหฺมจารีน จิตฺต อาราเธติ สานุวาโท จุทิโต ภิกฺขูติ
อล วจนาย ฯ โส เจ ภิกฺขเว โจทโก ภิกฺขุ อมูลเกน ปาราชิเกน
อนุทฺธสิต ปฏิชานาติ สงฺฆาทิเสส อาโรเปตฺวา สงฺเฆน ปวาเรตพฺพ ฯ
#๑ สี. ม. ยุ. อห ฯ ๒ สี. ม. ยุ. เกน อห ฯ สี. ม. ยุ. เกนปห ฯ
#สี. ม. ยุ. เกน ปนาห ฯ
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โส เจ ภิกขฺ เว โจทโก ภิกฺขุ อมูลเกน สงฺฆาทิเสเสน อนุทฺธสิต
ปฏิชานาติ ยถาธมฺม การาเปตฺวา สงฺเฆน ปวาเรตพฺพ ฯ โส
เจ ภิกฺขเว โจทโก ภิกขฺ ุ อมูลเกน ถุลลฺ จฺจเยน ปาจิตฺติเยน
ปาฏิเทสนีเยน ทุกฺกเฏน ทุพฺภาสิเตน อนุทฺธสิต ปฏิชานาติ
ยถาธมฺม การาเปตฺวา สงฺเฆน ปวาเรตพฺพ ฯ โส เจ ภิกฺขเว จุทิโต
ภิกฺขุ ปาราชิก อชฺฌาปนฺโนติ ปฏิชานาติ นาเสตฺวา สงฺเฆน
ปวาเรตพฺพ ฯ โส เจ ภิกฺขเว จุทโิ ต ภิกฺขุ สงฺฆาทิเสส
อชฺฌาปนฺโนติ ปฏิชานาติ สงฺฆาทิเสส อาโรเปตฺวา สงฺเฆน
ปวาเรตพฺพ ฯ โส เจ ภิกฺขเว จุทิโต ภิกฺขุ ถุลลฺ จฺจย ปาจิตฺติย
ปาฏิเทสนีย ทุกฺกฏ ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺโนติ ปฏิชานาติ
ยถาธมฺม การาเปตฺวา สงฺเฆน ปวาเรตพฺพ ฯ
[๒๔๘] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตทหุปวารณาย ถุลลฺ จฺจย
อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ เอกจฺเจ ภิกขฺ ู ถุลลฺ จฺจยทิฏิโน โหนฺติ
เอกจฺเจ ภิกฺขู สงฺฆาทิเสสทิฏิโน โหนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู
ถุลลฺ จฺจยทิฏิโน เตหิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอกมนฺต อปเนตฺวา
ยถาธมฺม การาเปตฺวา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย ย
โข โส อาวุโส ภิกฺขุ อาปตฺตึ อาปนฺโน สาสฺส ยถาธมฺม
ปฏิกตา ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ปวาเรยฺยาติ ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตทหุปวารณาย ถุลฺลจฺจย อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ
เอกจฺเจ ภิกฺขู ถุลลฺ จฺจยทิฏิโน โหนฺติ เอกจฺเจ ภิกฺขู
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ปาจิตฺติยทิฏิโน โหนฺติ เอกจฺเจ ภิกฺขู ถุลลฺ จฺจยทิฏิโน โหนฺติ
เอกจฺเจ ภิกขฺ ู ปาฏิเทสนียทิฏิโน โหนฺติ เอกจฺเจ ภิกฺขู
ถุลลฺ จฺจยทิฏิโน โหนฺติ เอกจฺเจ ภิกฺขู ทุกฺกฏทิฏิโน โหนฺติ
เอกจฺเจ ภิกฺขู ถุลลฺ จฺจยทิฏิโน โหนฺติ เอกจฺเจ ภิกฺขู
ทุพฺภาสิตทิฏิโน โหนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขเว ภิกฺขู ถุลลฺ จฺจยทิฏิโน
เตหิ โส ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เอกมนฺต อปเนตฺวา ยถาธมฺม การาเปตฺวา สงฺฆ
อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย ย โข โส อาวุโส ภิกฺขุ อาปตฺตึ
อาปนฺโน สาสฺส ยถาธมฺม ปฏิกตา ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
สงฺโฆ ปวาเรยฺยาติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตทหุปวารณาย
ปาจิตฺติย อชฺฌาปนฺโน โหติ ปาฏิเทสนีย อชฺฌาปนฺโน โหติ
ทุกฺกฏ อชฺฌาปนฺโน โหติ ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ
เอกจฺเจ ภิกฺขู ทุพฺภาสิตทิฏิโน โหนฺติ เอกจฺเจ ภิกฺขู
สงฺฆาทิเสสทิฏิโน โหนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู ทุพฺภาสิตทิฏิโน
เตหิ โส ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เอกมนฺต อปเนตฺวา ยถาธมฺม การาเปตฺวา
สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย ย โข โส อาวุโส ภิกขฺ ุ
อาปตฺตึ อาปนฺโน สาสฺส ยถาธมฺม ปฏิกตา ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ปวาเรยฺยาติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ตทหุปวารณาย ทุพฺภาสิต อชฺฌาปนฺโน โหติ ฯ เอกจฺเจ ภิกฺขู
ทุพฺภาสิตทิฏิโน โหนฺติ เอกจฺเจ ภิกฺขู ถุลลฺ จฺจยทิฏิโน โหนฺติ
เอกจฺเจ ภิกฺขู ทุพฺภาสิตทิฏิโน โหนฺติ เอกจฺเจ ภิกฺขู ปาจิตฺติย-
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ทิฏิโน โหนฺติ เอกจฺเจ ภิกฺขู ทุพฺภาสิตทิฏิโน โหนฺติ เอกจฺเจ
ภิกฺขู ปาฏิเทสนียทิฏิโน โหนฺติ เอกจฺเจ ภิกฺขู ทุพฺภาสิตทิฏิโน
โหนฺติ เอกจฺเจ ภิกฺขู ทุกฺกฏทิฏิโน โหนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขเว
ภิกฺขู ทุพฺภาสิตทิฏิโน เตหิ โส ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เอกมนฺต อปเนตฺวา
ยถาธมฺม การาเปตฺวา สงฺฆ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย ย
โข โส อาวุโส ภิกฺขุ อาปตฺตึ อาปนฺโน สาสฺส ยถาธมฺม
ปฏิกตา ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ปวาเรยฺยาติ ฯ
[๒๔๙] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตทหุปวารณาย สงฺฆมชฺเฌ
อุทาหเรยฺย สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อิท วตฺถุ ปฺายติ
น ปุคฺคโล ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล วตฺถุ เปตฺวา สงฺโฆ
ปวาเรยฺยาติ ฯ โส เอวมสฺส วจนีโย ภควตา โข อาวุโส
วิสุทฺธาน ปวารณา ปฺตฺตา สเจ วตฺถุ ปฺายติ น ปุคฺคโล
อิทาเนว น วเทหีติ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ตทหุปวารณาย
สงฺฆมชฺเฌ อุทาหเรยฺย สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย ปุคฺคโล
ปฺายติ น วตฺถุ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล ปุคฺคล เปตฺวา
สงฺโฆ ปวาเรยฺยาติ ฯ โส เอวมสฺส วจนีโย ภควตา โข อาวุโส
สมคฺคาน ปวารณา ปฺตฺตา สเจ ปุคฺคโล ปฺายติ น
วตฺถุ อิทาเนว น วเทหีติ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
ตทหุปวารณาย สงฺฆมชฺเฌ อุทาหเรยฺย สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อิท วตฺถฺุจ ปุคฺคโล จ ปฺายติ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
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วตฺถฺุจ ปุคฺคลฺจ เปตฺวา สงฺโฆ ปวาเรยฺยาติ ฯ โส เอวมสฺส
วจนีโย ภควตา โข อาวุโส วิสุทธฺ านฺจ สมคฺคานฺจ ปวารณา
ปฺตฺตา สเจ วตฺถฺุจ ปุคฺคโล จ ปฺายติ อิทาเนว น
วเทหีติ ฯ ปุพฺเพ เจ ภิกฺขเว ปวารณาย วตฺถุ ปฺายติ ปจฺฉา
ปุคฺคโล กลฺล วจนาย ฯ ปุพฺเพ เจ ภิกฺขเว ปวารณาย ปุคฺคโล
ปฺายติ ปจฺฉา วตฺถุ กลฺล วจนาย ฯ ปุพฺเพ เจ ภิกฺขเว
ปวารณาย วตฺถฺุจ ปุคฺคโล จ ปฺายติ ตฺเจ กตาย
ปวารณาย อุกฺโกเฏติ อุกโฺ กฏนก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๒๕๐] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา สนฺทิฏา สมฺภตฺตา ภิกฺขู
โกสเลสุ ชนปเทสุ อฺตรสฺมึ อาวาเส วสฺส อุปคจฺฉึสุ ฯ เตส
สมนฺตา อฺเ ภิกฺขู ภณฺฑนการกา กลหการกา วิวาทการกา
ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา วสฺส อุปคจฺฉึสุ มย เตส
ภิกฺขูน วสฺส วุตฺถาน ปวารณาย ปวารณ เปสฺสามาติ ฯ อสฺโสสุ
โข เต ภิกขฺ ู อมฺหาก กิร สมนฺตา อฺเ ภิกฺขู ภณฺฑนการกา
กลหการกา วิวาทการกา ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา วสฺส
อุปคตา มย เตส ภิกฺขูน วสฺส วุตฺถาน ปวารณาย ปวารณ
เปสฺสามาติ กถ นุ โข อเมฺหหิ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต
เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว สมฺพหุลา สนฺทิฏ า
สมฺภตฺตา ภิกฺขู อฺตรสฺมึ อาวาเส วสฺส อุปคจฺฉนฺติ ฯ เตส
สามนฺตา อฺเ ภิกฺขู ภณฺฑนการกา กลหการกา วิวาทการกา
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ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา วสฺส อุปคจฺฉนฺติ มย เตส
ภิกฺขูน วสฺส วุตฺถาน ปวารณาย ปวารณ เปสฺสามาติ ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว เตหิ ภิกฺขูหิ เทฺว ตโย อุโปสเถ จาตุทฺทสิเก กาตุ กถ
มย เตหิ ภิกฺขูหิ ปมตร ปวาเรยฺยามาติ ฯ เต เจ ภิกฺขเว
ภิกฺขู ภณฺฑนการกา กลหการกา วิวาทการกา ภสฺสการกา สงฺเฆ
อธิกรณการกา [๑] อาวาส อาคจฺฉนฺติ เตหิ ภิกฺขเว อาวาสิเกหิ
ภิกฺขูหิ ลหุ ลหุ สนฺนิปติตฺวา ปวาเรตพฺพ ปวาเรตฺวา วตฺตพฺพา
ปวาริตา โข มย อาวุโส ยถา อายสฺมนฺโต ๒ มฺนฺติ ตถา
กโรนฺตูติ ฯ เต เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขู ภณฺฑนการกา กลหการกา
วิวาทการกา ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา อสวิหิตา ต
อาวาส อาคจฺฉนฺติ เตหิ ภิกฺขเว อาวาสิเกหิ ภิกฺขูหิ อาสน
ปฺาเปตพฺพ ปาโททก ปาทป ปาทกถลิก อุปนิกฺขปิ ตพฺพ
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหตพฺพ ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺพา ๓ ฯ
เตส วิกฺขิตฺวา นิสฺสีม คนฺตฺวา ปวาเรตพฺพ ฯ ปวาเรตฺวา วตฺตพฺพา
ปวาริตา โข มย อาวุโส ยถา อายสฺมนฺโต มฺนฺติ ตถา
กโรนฺตูติ ฯ เอวฺเจต ลเภถ อิจฺเจต กุสล โน เจ ลเภถ
อาวาสิเกน ภิกฺขุนา พฺยตฺเตน ปฏิพเลน อาวาสิกา ภิกฺขู าเปตพฺพา
สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺโต อาวาสิกา ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล
อิทานิ อุโปสถ กเรยฺยาม ปาติโมกฺข อุทฺทิเสยฺยาม อาคเม
กาเฬ ปวาเรยฺยามาติ ฯ เต เจ ภิกฺขเว ภิกฺขู ภณฺฑนการกา
#๑ ม. ต ฯ ๒ ม. ยุ. อายสฺมนฺตา ฯ เอวมุปริ ฯ ๓ ม. ปริปุจฺฉิตพฺพา ฯ
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กลหการกา วิวาทการกา ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา เต
ภิกฺขู เอว วเทยฺยุ สาธุ อาวุโส อิทาเนว โน ปวาเรถาติ ฯ
เต เอวมสฺสุ วจนียา อนิสฺสรา โข ตุเมฺห อาวุโส อมฺหาก
ปวารณาย น ตาว มย ปวาเรสฺสามาติ ๑ ฯ เต เจ ภิกฺขเว
ภิกฺขู ภณฺฑนการกา กลหการกา วิวาทการกา ภสฺสการกา สงฺเฆ
อธิกรณการกา ต กาฬ อนุวเสยฺยุ อาวาสิเกน [๒] ภิกฺขุนา พฺยตฺเตน
ปฏิพเลน อาวาสิกา ภิกฺขู าเปตพฺพา สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺโต
อาวาสิกา ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล อิทานิ อุโปสถ กเรยฺยาม
ปาติโมกฺข อุทฺทิเสยฺยาม อาคเม ชุเณฺห ปวาเรยฺยามาติ ฯ เต
เจ ภิกฺขเว ภิกฺขู ภณฺฑนการกา กลหการกา วิวาทการกา
ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา เต ภิกฺขู เอว วเทยฺยุ สาธุ
อาวุโส อิทาเนว โน ปวาเรถาติ ๓ ฯ เต เอวมสฺสุ วจนียา อนิสฺสรา
โข ตุเมฺห อาวุโส อมฺหาก ปวารณาย น ตาว มย
ปวาเรสฺสามาติ ๔ ฯ เต เจ ภิกฺขเว ภิกฺขู ภณฺฑนการกา กลหการกา
วิวาทการกา ภสฺสการกา สงฺเฆ อธิกรณการกา ตมฺป ชุณหฺ 
อนุวเสยฺยุ เตหิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ สพฺเพเหว อาคเม ชุเณฺห โกมุทิยา
จาตุมาสินิยา อกามา ปวาเรตพฺพ ฯ เตหิ เจ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ
ปวาริยมาเน คิลาโน อคิลานสฺส ปวารณ เปติ โส เอวมสฺส
วจนีโย อายสฺมา โข คิลาโน คิลาโน จ อนนุโยคกฺขโม
วุตฺโต ภควตา อาคเมหิ อาวุโส ยาว อโรโค โหสิ อโรโค
#๑ ม. ปวาเรยฺยามาติ ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขเว ฯ ๓ ม. ปวาเรยฺยาถาติ ฯ
#๔ ม. ปวาเรยฺยามาติ ฯ
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อากงฺขมาโน โจเทสฺสสีติ ฯ เอวฺจ วุจฺจมาโน โจเทติ
อนาทริเย ปาจิตฺติย ฯ เตหิ เจ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปวาริยมาเน อคิลาโน
คิลานสฺส ปวารณ เปติ โส เอวมสฺส วจนีโย อย โข
อาวุโส ภิกขฺ ุ คิลาโน คิลาโน จ อนนุโยคกฺขโม วุตฺโต ภควตา
อาคเมหิ อาวุโส ยาวาย ภิกฺขุ อโรโค โหติ อโรค อากงฺขมาโน
โจเทสฺสสีติ ฯ เอวฺเจ วุจฺจมาโน โจเทติ อนาทริเย ปาจิตฺติย ฯ
เตหิ เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขูหิ ปวาริยมาเน คิลาโน คิลานสฺส ปวารณ
เปติ โส เอวมสฺส วจนีโย อายสฺมนฺตา โข คิลานา คิลาโน
จ อนนุโยคกฺขโม วุตฺโต ภควตา อาคเมหิ อาวุโส ยาว
อโรคา โหถ อโรโค อโรค อากงฺขมาโน โจเทสฺสสีติ ฯ เอวฺเจ
วุจฺจมาโน โจเทติ อนาทริเย ปาจิตฺติย ฯ เตหิ เจ ภิกฺขเว
ภิกฺขูหิ ปวาริยมาเน อคิลาโน อคิลานสฺส ปวารณ เปติ ฯ อุโภ
สงฺเฆน สมนุยฺุชิตฺวา สมนุคฺคาหิตฺวา ยถาธมฺม การาเปตฺวา สงฺเฆน
ปวาเรตพฺพนฺติ ฯ
[๒๕๑] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา สนฺทฏิ า สมฺภตฺตา
ภิกฺขู โกสเลสุ ชนปเทสุ อฺตรสฺมึ อาวาเส วสฺส อุปคจฺฉึสุ ฯ
เตส สมคฺคาน สมฺโมทมานาน อวิวทมานาน วิหรต อฺตโร
ผาสุวิหาโร อธิคโต โหติ ฯ อถโข เตส ภิกฺขนู  เอตทโหสิ
อมฺหาก โข สมคฺคาน สมฺโมทมานาน อวิวทมานาน วิหรต
อฺตโร ผาสุวิหาโร อธิคโต สเจ มย อิทานิ ปวาเรสฺสาม
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สิยาป ภิกฺขู ปวาเรตฺวา จาริก ปกฺกเมยฺยุ เอว มย อิมมฺหา
ผาสุวิหารา ปริพาหิรา ภวิสฺสาม กถ นุ โข อเมฺหหิ
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว สมฺพหุลา
สนฺทิฏา สมฺภตฺตา ภิกฺขู อฺตรสฺมึ อาวาเส วสฺส อุปคจฺฉนฺติ ฯ
เตส สมคฺคาน สมฺโมทมานาน อวิวทมานาน วิหรต อฺตโร
ผาสุวิหาโร อธิคโต โหติ ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขูน เอว โหติ อมฺหาก
โข สมคฺคาน สมฺโมทมานาน อวิวทมานาน วิหรต อฺตโร
ผาสุวิหาโร อธิคโต สเจ มย อิทานิ ปวาเรสฺสาม สิยาป
ภิกฺขู ปวาเรตฺวา จาริก ปกฺกเมยฺยุ เอว มย อิมมฺหา ผาสุวิหารา
ปริพาหิรา ภวิสฺสามาติ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว เตหิ ภิกฺขูหิ
ปวารณาสงฺคห กาตุ ฯ เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กาตพฺโพ ฯ
สพฺเพเหว เอกชฺฌ สนฺนิปติตพฺพ ฯ สนฺนิปติตฺวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
ปฏิพเลน สงฺโฆ าเปตพฺโพ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก
สมคฺคาน สมฺโมทมานาน อวิวทมานาน วิหรต อฺตโร ผาสุวิหาโร
อธิคโต ฯ สเจ มย อิทานิ ปวาเรสฺสาม สิยาป ภิกฺขู ปวาเรตฺวา
จาริก ปกฺกเมยฺยุ เอว มย อิมมฺหา ผาสุวิหารา ปริพาหิรา
ภวิสฺสาม ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ ปวารณาสงฺคห
กเรยฺย อิทานิ อุโปสถ กเรยฺย ปาติโมกฺข อุทฺทิเสยฺย อาคเม [๑]
โกมุทิยา จาตุมาสินิยา ปวาเรยฺย ฯ เอสา ตฺติ ฯ สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ อมฺหาก สมคฺคาน สมฺโมทมานาน อวิวทมานาน
#๑ ม. ชุเณฺห ฯ เอวมุปริ ฯ
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วิหรต อฺตโร ผาสุวิหาโร อธิคโต ฯ สเจ มย อิทานิ
ปวาเรสฺสาม สิยาป ภิกขฺ ู ปวาเรตฺวา จาริก ปกฺกเมยฺยุ เอว
มย อิมมฺหา ผาสุวิหารา ปริพาหิรา ภวิสฺสาม ฯ สงฺโฆ ปวารณาสงฺคห
กโรติ อิทานิ อุโปสถ กริสฺสติ ปาติโมกฺข อุทฺทิสิสฺสติ
อาคเม โกมุทิยา จาตุมาสินิยา ปวาเรสฺสติ ฯ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
ปวารณาสงฺคหสฺส กรณ อิทานิ อุโปสถ กริสฺสติ ปาติโมกฺข
อุทฺทิสิสฺสติ อาคเม โกมุทิยา จาตุมาสินิยา ปวาเรสฺสติ โส
ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย ฯ กโต สงฺเฆน
ปวารณาสงฺคโห อิทานิ อุโปสถ กริสฺสติ ปาติโมกฺข อุทฺทสิ ิสฺสติ
อาคเม โกมุทิยา จาตุมาสินิยา ปวาเรสฺสติ ฯ ขมติ สงฺฆสฺส
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมต ธารยามีติ ฯ เตหิ เจ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ
กเต ปวารณาสงฺคเห อฺตโร ภิกฺขุ เอว วเทยฺย อิจฺฉามห
อาวุโส ชนปทจาริก ปกฺกมิตุ อตฺถิ เม ชนปเท กรณียนฺติ ฯ
โส เอวมสฺส วจนีโย สาธุ อาวุโส ปวาเรตฺวา คจฺฉาหีติ ฯ
โส เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปวารยมาโน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน ปวารณ
เปติ โส เอวมสฺส วจนีโย อนิสฺสโร โข เม ตฺว อาวุโส
ปวารณาย น ตาวาห ปวาเรสฺสามีติ ฯ ตสฺส เจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน ปวารยมานสฺส อฺตโร ภิกฺขุ ตสฺส ภิกฺขุโน ปวารณ
เปติ อุโภ สงฺเฆน สมนุยฺุชิตฺวา สมนุคฺคาหิตฺวา ยถาธมฺม
การาเปตพฺพา ฯ โส เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชนปเท ต กรณีย
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ตีเรตฺวา ปุนเทว อนฺโตโกมุทิยา จาตุมาสินิยา ต อาวาส อาคจฺฉติ
เตหิ เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขูหิ ปวาริยมาเน อฺตโร ภิกฺขุ ตสฺส
ภิกฺขุโน ปวารณ เปติ โส เอวมสฺส วจนีโย อนิสฺสโร โข
เม ตฺว อาวุโส ปวารณาย ปวาริโต อหนฺติ ฯ เตหิ เจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ูหิ ปวาริยมาเน โส ภิกฺขุ อฺตรสฺส ภิกฺขุโน
ปวารณ เปติ ฯ อุโภ สงฺเฆน สมนุยฺุชิตฺวา สมนุคฺคาหิตฺวา
ยถาธมฺม การาเปตฺวา สงฺเฆน ปวาเรตพฺพนฺติ ฯ
ปวารณากฺขนฺธก นิฏิต จตุตฺถ ฯ
อิมมฺหิ ขนฺธเก วตฺถุ ฉจตฺตาฬีส ฯ
_________
ตสฺสุทฺทาน
[๒๕๒] วสฺส วุตฺถา โกสเลสุ อาคมฺม ๑ สตฺถุ ทสฺสน
อผาสุปสุสวาส
อฺมฺานุโลมตา ๒
ปวาเรนฺตาสเน ๓ เทฺว จ กมฺมคิลานาตกา ๔
ราชา โจรา จ ธุตฺตา จ ภิกขฺ ุปจฺจตฺถิกา ๕ ตถา
ปฺจ จตุตโย เทฺวโก อาปนฺโน เวมตี สรี
สพฺโพ สงฺโฆ เวมติโก พหุสมา ๖ จ โถกิกา
อาวาสิกา จตุทฺทสฺสา ๗ ลิงฺคสวาสกา อุโภ
#๑ ม. ยุ. อคมม ฯ ๒ สี. อฺมฺานุโลมิตา ฯ ๓ ม. ปวาเรนฺตา ปณามฺจ ฯ
#ยุ. ปวาเรนฺตา ปณา เทฺว จ ฯ ๔ ม. ยุ. กมฺม คิลานาตกา ฯ ๕ ยุ. ภิกฺขู
#ปจฺจตฺถิกา ตถา ฯ ๖ ม. ยุ. พหู สมา ... ฯ ๗ ม. จตุทฺทส ฯ ยุ. จตุทฺทสา ฯ
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คนฺตพฺพ น นิสินฺนาย
ฉนฺททาเน ปวารณา ๑
สฺจเรหิ ๒ เขปตา เมโฆ อนฺตรา จ ปวารณา
น กโรนฺติ ๓ ปุรมฺหาก อฏปตา จ ภิกฺขุโน
กิมฺหิ จาติ ๔ กตมฺจ ทิฏเน สุตสงฺกาย
โจทโก จุทิตโก จ
ถุลลฺ วตฺถุ ๕ จ ภณฺฑน
ปวารณสฺส สงฺคโห ๖ อนิสฺสโร ปวารเยติ ฯ
_____________________
#๑ ยุ. ฉนฺททานปวารณา ฯ ๒ สี. ม. ยุ. สวเรหิ ฯ ๓ ม. น อิจฺฉนฺติ ฯ
#๔ ม. ยุ. กิมหฺ ิ วาติ ฯ ๕ ม. ยุ. ถุลฺลจฺจยวตฺถุ ... ฯ
#๖ ม. ยุ. ปวารณาสงฺคโห จ ฯ

